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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Xuất phát từ sự đòi hỏi phải nắm bắt nhanh nhạy, kịp thời những biến 

đổi không ngừng của hiện thực cuộc sống và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí 

cũng như nhu cầu thưởng thức của độc giả, tạp văn không chỉ là một thể loại 

phong phú về nội dung, chứa nhiều thông tin, gắn liền với cuộc sống mà còn 

hiện đại về hình thức thể hiện. Trong dòng chảy của văn học Việt Nam đương 

đại, thể loại tạp văn đang phát triển, biến đổi đa dạng và mới mẻ, góp phần vào 

quá trình hiện đại hóa văn học. Sở dĩ thể loại này được nhiều độc giả ưa thích, 

đón nhận bởi người đọc dễ dàng nắm bắt hàm ý tác giả, nội dung chắt lọc, diễn 

biến nhanh gọn, kết thúc bất ngờ. Đó là nhu cầu tìm hiểu tri thức mới của con 

người hiện đại. Có lẽ vì thế mà tạp văn ngày càng được ưa chuộng. 

1.2. Trong văn học Việt Nam đương đại, sự nở rộ của tạp văn những năm 

đầu thế kỷ XXI được đánh dấu với sự xuất hiện của nhiều tác giả và sự ra đời 

của rất nhiều tập tạp văn. Nguyễn Ngọc Tư với những lời giãi bày tâm sự hết sức 

chân thành, mộc mạc, chất chứa nhiều day dứt trong Tạp văn (2005), Sống chậm 

thời @ (2006), Ngày mai của những ngày mai (2007), Biển của mỗi người 

(2008), Yêu người ngóng núi (2009). Phan Thị Vàng Anh gây tiếng vang với tập 

tạp văn Nhân trường hợp chị Thỏ bông (2004). Họa sĩ Đỗ Phấn ghi dấu ấn với 

các tập tạp văn: Chuyện vãn trước gương (2005), Ông ngoại hay cười (2011).  

Nữ đạo diễn Việt Linh cũng trình làng các cuốn tạp văn, tạp bút: Chuyện mình, 

chuyện người (2008), Chuyện và truyện (2012). Hay dịch giả Lý Lan hơn mười 

năm trước đã làm mê hoặc độc giả Việt với Harry Porter nay trải lòng mình với 

tạp văn Ở ngưỡng cửa cuộc đời… Với những nỗ lực đáng ghi nhận, họ thực sự 
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đã tạo ra cho mình những “lối nẻo riêng”. Nói đến tạp văn, nói về những cây bút 

viết tạp văn sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến tác giả Nguyễn Việt Hà. Điều đặc 

biệt là Nguyễn Việt Hà sau khi thành công vang dội trên lĩnh vực truyện ngắn 

(Thiền giả, Của rơi) và tiểu thuyết (Cơ hội của Chúa, Khải huyền muộn) đã bắt 

tay vào thể loại mới tạp văn với các tác phẩm như: Đàn bà uống rượu, Nhà văn 

thì chơi với ai, Mặt của đàn ông, Con giai phố cổ. Mỗi khi tác phẩm của Nguyễn 

Việt Hà được xuất bản lại có những hiệu ứng đa chiều của độc giả về Nguyễn 

Việt Hà và những đứa con tinh thần của ông. Người khen, kẻ chê, lại có cả 

những ý kiến lưỡng chiều. Lý giải cho tâm lý đó có lẽ xuất phát từ cách hành văn 

của ông. Mặc dù “không mong mình quá mới” [19], nhưng lối viết của ông 

dường như đang đánh đố người đọc. Tác phẩm của Nguyễn Việt Hà luôn khiến 

cho người đọc phải giật mình, suy nghĩ về mỗi câu chuyện ông viết ra. Các tác 

phẩm của ông xoay quanh những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày đã có từ lâu 

mà tưởng như mới, bởi cái tài xây dựng ngôn ngữ, giọng điệu của nhà văn. 

Chúng cho thấy một sự quan sát, phân tích sâu sắc đời sống xã hội, nhạy bén 

phản ánh những sự kiện xã hội bằng một ngòi bút sắc sảo. Một tác phẩm ra đời 

chỉ nhận được toàn lời khen ngợi thì chưa hẳn đã là một tác phẩm đáng chú ý. 

Ngược lại, một tác phẩm bị nhận nhiều lời chê cũng chưa hẳn là một tác phẩm 

bỏ đi. Điều đó chỉ chứng tỏ nó thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, mà 

với một nhà văn, đó lại là một trong những điều tối quan trọng. Đọc tạp văn 

Nguyễn Việt Hà, người đọc yêu thích sự hài hước, dí dỏm, bình dị của người 

viết, đặc biệt là cách trích dẫn theo lối “nói có sách, mách có chứng” của ông và 

ta sẽ nhận ra, tìm thấy, học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm sống. 

1.3. Tạp văn là một thể loại văn xuôi hiện đại, cho đến những năm đầu của 

thế kỷ XXI, trong tinh thần chung của sự đổi mới, tạp văn mới bắt đầu thu hút 

được sự chú ý của dư luận. Hiện nay chưa có một công trình nghiên cứu nào 

mang tính tổng quát, tìm hiểu sâu về thế giới của tạp văn. Những gì giới nghiên 

cứu quan tâm cho tạp văn gần đây chỉ là những bài giới thiệu, nhận xét nhỏ trên 
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các trang báo mạng. Trước thực tế đó, chúng tôi nghĩ, không nên dừng lại ở 

những bài giới thiệu nhỏ mà cần phải có sự nghiên cứu, đánh giá một cách 

nghiêm túc, toàn diện, sâu sắc hơn. Với hứng thú tìm hiểu thể loại tạp văn trong 

văn học Việt Nam đương đại, chúng tôi chọn “Tạp văn Nguyễn Việt Hà từ góc 

độ thể loại” làm đề tài nghiên cứu của mình. Luận văn xác lập một cái nhìn khái 

quát về thể loại tạp văn, bước đầu đề xuất một hướng tiếp cận thể loại này, đồng 

thời khẳng định những đóng góp của nó trong nền văn học Việt Nam đương đại. 

Qua đó thấy được nét riêng độc đáo của nhà văn Nguyễn Việt Hà trong dòng 

chảy văn xuôi Việt Nam nói chung và tạp văn đương đại nói riêng. Chúng tôi hy 

vọng đề tài này sẽ là một đóng góp nhỏ trong nghiên cứu khoa học, đồng thời có 

thể làm cơ sở để gợi ra những hướng nghiên cứu mới cho các công trình sau. 

Bên cạnh mục tiêu học thuật, công trình nghiên cứu này cũng có ý nghĩa như 

một tài liệu mang tính hệ thống cho những người yêu mến Nguyễn Việt Hà, tìm 

đến và hiểu hơn về ông, về thế giới của tạp văn. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Tạp văn là thể loại đã có mặt từ lâu trong văn học thế giới. Nhiều học giả 

đánh giá cao về thể loại này và thừa nhận viết tạp văn không phải dễ, chỉ những 

ai có đủ vốn sống và kiến thức sâu rộng, bút lực dồi dào, văn chương tinh tế, ý 

tưởng sáng rõ uyên thâm mới có thể thành công ở thể loại này. Trên thực tế, hoạt 

động sáng tạo và tiếp nhận văn học không thể tách rời với sự nhận thức về mặt 

thể loại. Thể loại không chỉ là một phương thức tiếp cận hiện thực mà còn giới 

hạn “tầm đón đợi” của độc giả khi tiếp xúc với văn bản và liên quan đến hành vi 

sáng tạo văn bản của nhà văn. Tạp văn thường được các nhà văn lựa chọn khi 

muốn phản ánh những vấn đề chính trị - xã hội có tính thời sự, ghi nhanh 

những hiện tượng, những suy nghĩ, những sự kiện khi đưa lên báo, bài viết, có 

thể gây tác động trực tiếp đến suy nghĩ của người đọc một cách nhanh nhất. 

Nhìn một cách khách quan và bao quát, chúng ta có thể thấy tạp văn đòi 

hỏi ở người viết một tầm hiểu biết sâu rộng, một tư duy nhạy bén và một nguồn 



9 
 

cảm hứng dồi dào. Dường như việc tạo được phong cách với thể loại này không 

chỉ phụ thuộc vào “tay nghề” của nhà văn, cách quan sát của nhà văn mà phần 

nhiều phụ thuộc vào tố chất thiên bẩm, vào cái “duyên” đưa đẩy, cái “tạng” của 

từng người. Với Nguyễn Việt Hà, tạp văn là “một thứ mạng xã hội riêng của 

anh, đủ thành phần, từ đám đàn ông, những gã khờ và mưu sĩ, rồi những nàng 

thơ của họ, đến những chuyện tình ái đọc lên sực nức đùa giễu” [16, 5]. 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, chúng tôi gặp phải một vài khó khăn, 

những tài liệu viết về tạp văn, nhất là những định nghĩa tìm hiểu thể loại tạp văn 

thì còn rất hạn chế, thậm chí có những từ điển không có mục này. Đây đó người ta 

có nhắc đến tạp văn Việt Nam đương đại nhưng chủ yếu là để điểm sách, giới 

thiệu những tập mới được xuất bản hoặc lời tựa, bạt,... một cách ngắn gọn, vắn tắt 

và đa số mang màu sắc chủ quan. Mặt khác, tạp văn với tư cách là một thể loại có 

nguồn gốc từ phương Tây nên có những tài liệu nước ngoài liên quan đến đề tài 

mà chúng tôi không có điều kiện để khảo sát được đầy đủ.  

Nghiên cứu về tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà thì đã có nhiều công trình. 

Trong những năm gần đây, một số luận văn tốt nghiệp đại học, cao học đã đi vào 

khám phá tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà trên nhiều phương diện. Một số công 

trình nghiên cứu như: Tư duy nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà, Luận văn 

Thạc sĩ khoa học Lý luận văn học của Lê Thị Loan, Nghệ thuật tự sự trong tiểu 

thuyết Cơ hội của chúa của Nguyễn Việt Hà, Khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa 

học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội của Nguyễn Hoài Thu, Tiểu thuyết 

Nguyễn Việt Hà – Từ Cơ hội của Chúa đến Khải huyền muộn, Khóa luận tốt 

nghiệp đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội của Nguyễn Thị 

Hoa. Tuy nhiên, nghiên cứu về tạp văn Nguyễn Việt Hà, trong quá trình khảo sát 

vấn đề, chúng tôi vẫn chưa có cơ hội bắt gặp một công trình khoa học nào 

nghiên cứu một cách có hệ thống về thể loại tạp văn nói chung và tạp văn 

Nguyễn Việt Hà nói riêng từ góc độ thể loại. Một số bài viết chỉ là một vài bài 

nhận xét về tác giả, tác phẩm, những bài phỏng vấn tác giả Nguyễn Việt Hà trên 
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một số trang báo mạng như: bài phỏng vấn trên báo Lao động, diễn đàn sách 

xưa.net/froum/index.php.Việt Nam, diễn đàn Đàn ông, Vietnamthuquan.net,… 

Với đề tài luận văn Tạp văn Nguyễn Việt Hà từ góc độ thể loại, chúng tôi 

nghĩ sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm diện mạo của thể loại này trong sự nghiệp 

sáng tác của nhà văn cũng như phân biệt được cá tính riêng của Nguyễn Việt Hà 

so với những nhà văn khác khi viết tạp văn, đem đến một cái nhìn sơ lược về 

những nét độc đáo, cách tân mới lạ mà tác giả đã đạt được và những điều còn 

hạn chế trong tác phẩm mà tác giả chưa làm được. 

3. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Ở đây chúng tôi chỉ tập trung vào vấn đề tiêu biểu, cốt lõi nhất trong tạp 

văn của Nguyễn Việt Hà mà qua đó có thể nhận diện thể loại này một cách rõ 

ràng. Nguyễn Việt Hà đã ghi dấu ấn ở thể loại tạp văn khi khai thác những vấn 

đề thời sự, sinh hoạt đời thường, chân dung nhân vật và đời sống đô thị. Bên 

cạnh đó là nghệ thuật tái hiện đời sống được thể hiện qua các yếu tố: Ngôn ngữ, 

giọng điệu và điểm nhìn trần thuật. 

Phạm vi nghiên cứu:  

Nguyễn Việt Hà, Đàn bà uống rượu, Nxb Văn học, H, 2010. 

Nguyễn Việt Hà, Nhà văn thì chơi với ai, Mặt của đàn ông, Tạp văn 

tuyển chọn, Nxb Văn học, H, 2011. 

Nguyễn Việt Hà, Con giai phố cổ, Nxb trẻ, Tp. HCM, 2013. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong luận văn này, chúng tôi ứng dụng thi pháp học thể loại kết hợp lý 

thuyết tự sự học trong nghiên cứu văn học để tiếp cận đối tượng. Các phương 

pháp này được hỗ trợ bởi các thao tác: Thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, 

khảo sát… 

5.Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và thư mực tài liệu tham khảo, luận văn 

được triển khai trong ba chương: 
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Chương 1: Tạp văn và tác giả Nguyễn Việt Hà 

Chương 2: Tìm hiểu tạp văn Nguyễn Việt Hà trên phương diện nội dung 

Chương 3: Nghệ thuật viết tạp văn của Nguyễn Việt Hà 

Chương 1 

TẠP VĂN VÀ HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC TẠP VĂN CỦA 

NGUYỄN VIỆT HÀ 

1.1.Tạp văn – Những vấn đề lý thuyết về thể loại 

1.1.1.Về khái niệm tạp văn 

Tạp văn là một thể loại văn học độc đáo, có nhiều điểm tương đồng với 

tản văn, bút ký, tạp bút, tạp cảm. Tuy nhiên đây là một thể loại văn học khá đặc 

biệt, không thuần nhất nên có rất nhiều nhà nghiên cứu, các nhà lý luận văn học, 

các học giả đưa ra những định nghĩa khác nhau về tạp văn. Định nghĩa về khái 

niệm tạp văn thực sự đa dạng, phong phú và có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí 

là có những ý kiến trái chiều. 

Theo Từ điển Tiếng Việt của Bùi Quang Tịnh (NXB Văn hóa thông tin, tr 

842) giải thích: “Tạp văn: Nhiều loại văn lẫn lộn”. 

Đại từ điển Tiếng Việt của Nguyễn Như Ý (Nxb Văn hóa Thông tin, tr. 

1495) giải thích: “Tạp văn gồm nhiều thể tài linh hoạt như đoản thiên, tiểu 

phẩm, tùy bút”.  

Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê (Nxb Đà Nẵng, tr. 892) định nghĩa: 

“Tạp văn loại văn có nội dung rộng, hình thức không gò bó, bao gồm những loại 

bình luận ngắn, tiểu phẩm tùy bút…”. 

Từ điển thuật ngữ văn học, (NXB ĐHQG, 2000, tr 247) định nghĩa: 

“Tạp văn là những áng văn tiểu phẩm có nội dung chính trị, có tác dụng chiến 

đấu mạnh mẽ. Đó là một thứ văn vừa có tính chính luận sắc bén, vừa có tính 

nghệ thuật cô đọng, phản ánh và bình luận kịp thời các hiện tượng xã hội”. 

Từ điển văn học (tập 2), NXB KHXH.HN 1984) lại có tới hai định nghĩa 

về tạp văn: 
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Định nghĩa 1: “Tạp văn là những bài văn nghị luận có tính nghị luận. 

Phạm vi của tạp văn rất rộng, bao gồm tạp cảm, tùy bút, tiểu phẩm, bình luận  
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