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Tóm tắt: 

 

 

Nói đến nhà văn Nguyễn Văn Xuân là nói đến các sáng tác về vùng đất và con người Quảng 

Nam với những nét văn hóa đặc trưng. Muốn khám phá về vùng đất, con người và văn hoá 

xứ Quảng không thể không đọc tác phẩm của Nguyễn Văn Xuân. Tác phẩm của ông đã làm 

nổi bật chân dung con người xứ Quảng mà tiêu biểu hơn cả là hình ảnh người dân quê. 

Nghiên cứu sáng tác văn xuôi của ông ta thấy người dân quê hiện lên với vẻ cứng cỏi đến 

mức ngang tàng, bộc trực đến thành nóng nảy; bên cạnh đó họ còn còn rất phóng khoáng, 

nhân hậu đa cảm đa tình. Không chỉ thế, người dân quê trong văn xuôi Nguyễn Văn Xuân 

còn hiện lên với vẻ thông minh, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, cầu tiến. Đồng thời, họ còn 

là những con người có tinh thần yêu nước nồng nàn, yêu quê hương tha thiết.    
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Abstract 

Talking about Nguyen Van Xuan writer is about his works of the land and the people of 

Quang Nam with cultural features. In order to know about the land, the people and the 

culture of Quang Nam we should read Nguyen Van Xuan’s works. His works brings out the 

portrait of Quang Nam people especially, that of the peasant. In his prose works, the 

peasants are firm and arrogant; besides, they are very broad - minded, kind - hearted and 

emotional. Moreover, in Nguyen Van Xuan's prose works the peasants are clever and 

diligent. Also, they love their country, their fatherland deeply.           
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