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MỞ ĐẦU 

1. Lí do lựa chọn đề tài 

Nguyễn Tuân (1910 - 1987), là một tác gia lớn của văn học hiện đại 

Việt Nam, “là một trong mấy nhà nhà văn lớn mở đường, đắp nền cho văn 

xuôi Việt Nam thế kỷ XX" (Nguyễn Ðình Thi), đồng thời cũng là một trong 

những hiện tượng phức tạp của văn học. Ông là một cây bút có sức hút kì lạ, 

có cách viết độc đáo lôi cuốn. Đọc Nguyễn Tuân độc giả cảm nhận được 

những nét đặc biệt, mới mẻ, không bị hoà lẫn vào những cái lờ nhờ, không 

màu sắc. Trong hơn 50 năm cầm bút, với tinh thần lao động nghệ thuật 

nghiêm túc, ông đã để lại một di sản văn học đồ sộ, với nhiều thể loại từ tiểu 

thuyết, truyện ngắn, phóng sự, tùy bút... làm phong phú, đa dạng cho văn học 

hiện đại Việt Nam.  

Nguyễn Tuân còn là một định nghĩa về người nghệ sĩ tài hoa. Ông viết 

văn với phong cách lạ, “ngông”, uyên bác, là bậc thầy trong việc sáng tạo và 

sử dụng tiếng Việt. Nói đến Nguyễn Tuân là nói đến một giá trị hiển nhiên, 

gợi nhắc một vùng trời riêng, xôn xao thanh âm ngôn ngữ dân tộc. Sáng tác 

của ông tồn tại vừa như những giá trị thẩm mỹ độc lập vừa gợi ý, kích thích 

tìm tòi, sáng tạo nên các giá trị mới. Có thể nói trong suốt cuộc đời, bằng ngòi 

bút điêu luyện, Nguyễn Tuân đã làm cho cái đẹp thăng hoa. Ông là nhà văn 

duy mĩ, có quan niệm nghiêm túc về văn chương nghệ thuật: là nhà văn thì 

phải để lại một dấu ấn độc đáo, không giống ai trong cuộc đời. Sinh thời, 

Nguyễn Tuân từng ao ước không ai giống được mình, khi chết là đem theo 

nguyên cảo, nguyên bản không để lại một bản sao nào ở đời. Ông đến với 

cuộc đời, đến với làng văn để đóng một dấu ấn lạ, đem đến một luồng gió mới 

rồi đột ngột biến mất. Không giống tiền nhân, chẳng có hậu duệ, ông là người 

cực đoan, hết mình, đã đẩy sự độc đáo lên thành chủ nghĩa độc đáo.  

Giống như một số nhà văn, nhà thơ lớn cùng thời như Tô Hoài, Xuân 

Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên... Nguyễn Tuân có hai chặng đường sáng tác, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t
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trước và sau Cách mạng. Chặng đường nào cũng thành công, đều có những 

thành tựu nổi bật, những cống hiến nghệ thuật lớn lao cho nền văn học hiện 

đại của dân tộc. Trước Cách mạng, Nguyễn Tuân say mê đi tìm hạnh phúc 

trong chủ nghĩa xê dịch, trong quá khứ Nho giáo đẹp đẽ, đôi khi lại là tìm 

quên trong truỵ lạc. Sau Cách mạng, nhà văn lại hăm hở hoà mình vào cuộc 

sống muôn màu muôn sắc của nhân dân. Người đọc luôn bắt gặp một Nguyễn 

Tuân đầy cá tính với những trang văn độc đáo, tinh thần lao động nghệ thuật 

công phu, nghiêm túc trên hành trình đi khám phá tìm hiểu cái đẹp. Văn 

Nguyễn Tuân còn là một lối văn kén độc giả, chỉ người ưa suy xét đọc 

Nguyễn Tuân mới thấy thú vị, vì văn Nguyễn Tuân không phải thứ văn để 

người nông nổi thưởng thức (Vũ Ngọc Phan).  

Là một nhà văn tài hoa, người đọc mến Nguyễn Tuân về tài nhưng còn 

trọng về nhân cách. Mặc dù những sáng tác của ông coi trọng tính thẩm mĩ 

cao nhưng Nguyễn Tuân không phải là người theo chủ nghĩa hình thức. Các 

tác phẩm của ông bộc lộ quan niệm Tài phải đi với Tâm. Đó là Thiên lương 

trong sạch, là lòng yêu thiên nhiên yêu nước thiết tha, là nhân cách cứng cỏi 

trước uy quyền phi nghĩa và đồng tiền phàm tục. 

Xê dịch là một đề tài quen thuộc, chiếm một mảng quan trọng của sáng 

tác Nguyễn Tuân. Đề tài này phù hợp với tâm hồn lãng mạn, tự do, phóng 

túng, ghét sự gò bó của nhà văn. Đọc những sáng tác này người đọc vô cùng 

thích thú, như được nhập cuộc trong những cuộc du hí hấp dẫn qua những 

miền đất lạ, khám phá cảm giác mới mẻ, lạ lẫm trước phong cảnh, phong tục, 

con người; thấy rõ hơn những tâm tư sâu kín của tác giả và thêm yêu mến 

thiên nhiên, con người của đất nước quê hương. 

Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu và bài viết về Nguyễn Tuân 

nhưng chúng tôi nhận thấy chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu vấn đề 

Chủ nghĩa xê dịch trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng 

tháng Tám 1945. Là một giáo viên phổ thông, chương trình dạy ở Nhà trường 
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có hai tác phẩm tiêu biểu cho hai chặng đường sáng tác của nhà văn, đó là 

truyện ngắn Chữ người tử tù (trích trong Vang bóng một thời) và tùy bút 

Người lái đò Sông Đà (trích tùy bút Sông Đà). Nhưng để hiểu thấu đáo cái 

hay cái đẹp của từng trang viết, từng đặc trưng thể loại văn Nguyễn Tuân đến 

học sinh phổ thông không phải là dễ dàng. Bản thân tôi luôn hứng thú, yêu 

mến những trang viết tài hoa và phong cách độc đáo của ông. Đi sâu tìm hiểu 

về đề tài này, tôi có cơ hội bổ sung, trau dồi kiến thức về Nguyễn Tuân thêm 

phong phú, vững vàng; hiểu hơn về một nhà văn mà tôi luôn yêu mến, kính 

trọng cũng như mang lại có cái nhìn rộng mở hơn khi dạy các tác phẩm của 

ông trong nhà trường. 

2. Lịch sử vấn đề  

Hơn một nửa thế kỷ qua, từ khi Nguyễn Tuân xuất bản tác phẩm đầu 

tay Một chuyến đi cho đến hôm nay, văn chương và con người của ông luôn 

trở thành đề tài gây sự chú ý cho người đọc nói chung và cho các nhà nghiên 

cứu nói riêng. Đã có rất nhiều công trình đi sâu nghiên cứu về cuộc đời, con 

người và các sáng tác của ông trước và sau Cách mạng tháng Tám 1945. 

  2.1. Những bài báo, công trình nghiên cứu về Nguyễn Tuân nói chung 

Là một nhà văn lớn tài hoa, độc đáo, là một hiện tượng văn học phức 

tạp, nên sáng tác của Nguyễn Tuân thu hút sự chú ý, quan tâm mạnh mẽ của 

các nhà nghiên cứu như Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, Giáo sư Phan Cự Đệ, 

Giáo sư Trương Chính, Giáo sư Phong Lê, nhà văn Vũ Ngọc Phan, nhà 

nghiên cứu Vương Trí Nhàn, Ngọc Trai, Nguyễn Thị Thanh Minh, Hoài Anh, 

Nguyễn Thành, Lê Quang Trang, PGS.TS Hà Văn Đức, PGS.TS Tôn Thảo 

Miên, ... 

 Những bài viết nghiên cứu về cuộc đời và tác phẩm nói chung. Ở 

nhóm này, tập trung các bài viết của các nhà phê bình nghiên cứu như Giáo sư  

Nguyễn Đăng Mạnh với Con đường Nguyễn Tuân đi đến với bút ký chống 

Mỹ. Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn với bài Nhà văn Nguyễn Tuân, Nguyễn 
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Tuân - huyền thoại một thời. Nguyễn Trung Thành với Nguyễn Tuân, người 

săn tìm cái đẹp. Nguyễn Thị Thanh Minh với Nguyễn Tuân và cái đẹp... 

Những bài viết về phong cách Nguyễn Tuân qua một số tác phẩm cụ 

thể. Ở nhóm này, có một số bài viết cụ thể sau: Đọc lại Vang bóng một thời 

của nhà văn Thạch Lam, Tác phẩm Chùa Đàn của Giáo sư Hoàng Như Mai, 

Cái thật và cái tài hoa trong Chữ người tử tù của Nguyễn Ngọc Hóa, Đọc 

Sông Đà của Nguyễn Tuân của Trương Chính, Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi của 

Hoài Anh... 

 Những bài viết ghi lại những hồi ức kỷ niệm về Nguyễn Tuân. Ở nhóm 

này có thể kể đến những bài viết của vợ nhà văn, của bạn bè viết về người 

chồng, người chú, người bạn và người thầy của mình. Đây là những bài viết 

bộc lộ những cảm xúc rất thật, rất chân thành về nhân cách và tài năng của 

Nguyễn Tuân. Hồi ức của họ là một trong những tư liệu quý giá nhất về nhà 

văn. 

Những bài nghiên cứu về tùy bút Nguyễn Tuân: bài viết của Giáo sư 

Phong Lê Nguyễn Tuân trong tùy bút; Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh có bài Thể 

tài tùy bút của Nguyễn Tuân (Trích trong lời giới thiệu cuốn Tuyển tập 

Nguyễn Tuân, tập một, NXB Văn học 1981). Đó làm rõ mối quan hệ giữa thể 

văn tùy bút với sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật và dấu ấn độc đáo cũng như sở 

trường của nhà văn Nguyễn Tuân. Nguyễn Đăng Mạnh đã khẳng định “cá 

tính và phong cách của Nguyễn Tuân tự tìm đến thể tài tùy bút như là một tất 

yếu”. Trong văn học, có lẽ đây là thể tài chủ quan nhất và tự do nhất”. 

PGS.TS Hà Văn Đức có bài Tùy bút của Nguyễn Tuân sau Cách mạng Tháng 

Tám (Một số đặc điểm thể loại) in trong tập Năm mươi năm văn học Việt Nam 

sau Cách mạng Tháng Tám (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 1996) đã đưa ra 

nhiều đánh giá và nhận định sâu sắc về những đặc điểm của tùy bút Nguyễn 

Tuân xét về mặt thể loại... 
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