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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Vào những năm ñầu thế kỷ XX, văn học Việt Nam mới thực 

hiện thành công quá trình hiện ñại hoá, Vũ Bằng nổi lên như một 

hiện tượng ñặc biệt. Từ thập niên 30, 40 của thế kỷ, Vũ Bằng vừa 

viết văn, làm báo, hoạt ñộng tích cực ñối với lĩnh vực văn nghệ. Từ 

năm 1954, khi hai miền ñất nước bị chia cắt, ở miền Bắc Vũ Bằng ít 

nhắc ñến nhưng miền Nam lại rất quen thuộc, ñược biết ñến nhiều 

trên văn ñàn. Mãi ñến sau này, khi những nghi án về Vũ Bằng ñược 

gỡ bỏ, tác phẩm của ông ñược in lại, người ñọc có dịp hiểu hơn về 

con người cùng những sáng tác của ông. Và một trong những sáng 

tác góp phần ñể lại tên tuổi của Vũ Bằng chính là những tác phẩm tản 

văn nổi tiếng, những áng văn chương ñược ñánh giá là “l ộng lẫy gấm 

hoa”. 

Vũ Bằng, một mẫu nhà văn-nhà báo khá ñiển hình và ñộc 

ñáo trong làng văn nghệ Việt Nam vào thời kỳ ñầu của thế kỷ XX. 

Vũ Bằng ñã ñể lại cho ñời  khối lượng tác phẩm không nhỏ với nhiều 

tác phẩm có giá trị. Một trong những thành công không thể không 

nhắc ñến trong sáng tác của ông: Đặc sắc tản văn qua những bài viết 

chân dung văn học. Các nhà văn Việt Nam, những văn nghệ sĩ nổi 

danh với tất cả những cái tài hoa bình dị lẫn ñôi nét khác thường 

trong ñời sống thường nhật, ñã lần lượt xuất hiện dưới ngòi bút sắc 

sảo của Vũ Bằng. Chân dung các nhà văn Việt Nam xứng ñáng là 

những tác phẩm tản văn ñặc sắc ở cả phương diện nội dung và hình 

thức nghệ thuật. 

Qua các bài viết chân dung, Vũ Bằng luôn thể hiện là người 

năng ñộng sáng tạo trong cách viết và cách thể hiện. Đó là chuỗi 
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hành trình tìm lại ký ức của nhà văn qua chân dung các văn nghệ sĩ. 

Tác phẩm không chỉ là tiếng nói của kỉ niệm, ký ức, tư tưởng mà còn 

là tiếng nói từ sự hoài niệm, của những cảm giác, cảm tưởng. Trải dài 

trên từng trang viết là những dòng cảm xúc về một quá khứ ñã xa 

càng khiến tản văn của Vũ Bằng thêm giá trị, góp phần làm nên vị trí 

của Vũ Bằng trong nền văn học. Việc tìm hiểu và nghiên cứu các vấn 

ñề thuộc tản văn của Vũ Bằng qua những tác phẩm cụ thể giúp chúng 

ta có cái nhìn toàn diện hơn về tác giả, tác phẩm, và ñặc biệt là giá trị 

nghệ thuật của tác phẩm tồn tại theo thời gian. 

Lựa chọn ñề tài Đặc sắc tản văn Vũ Bằng (qua nhóm tác 

phẩm dựng chân dung nhà văn Việt Nam), chúng tôi muốn tiếp tục 

nhận diện nét ñặc sắc của tản văn Vũ Bằng ñể một mặt, góp phần 

khẳng ñịnh tài năng của ông, ñồng thời bổ sung thêm những nhận xét 

về những giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Đây cũng là 

cách ñể thể hiện lòng ngưỡng mộ, tình cảm quý mến của chúng tôi 

ñối với một tài năng văn chương của dân tộc. 

2. Lịch sử vấn ñề nghiên cứu 

Vũ Bằng là một hiện tượng khá ñặc biệt của văn học Việt 

Nam. Việc nghiên cứu, khám phá và khai thác sự nghiệp văn chương 

của ông không phải là việc dễ làm. Gần ñây Vũ Bằng ñược công 

chúng và giới nghiên cứu quan tâm tìm hiểu ở nhiều góc ñộ như: con 

người, sự nghiệp, thể loại , ñề tài… Đi sâu vào nghiên cứu tác phẩm 

(ñặc biệt là những bài viết chân dung nhà văn Việt Nam), trên cơ sở 

tổng hợp những công trình nghiên cứu, bài viết về Vũ Bằng, chúng 

tôi thấy xuất hiện những nhận ñịnh về ông như sau:  

 Các nhà nghiên cứu, phê bình cũng công bố nhiều bài viết, 

công trình nghiên cứu về Vũ Bằng. Không ít nhà văn, nhà phê bình 

nghiên cứu văn học cho rằng “ngay từ những năm ba mươi, Vũ Bằng 
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là một trong những người có công lớn cách tân tiểu thuyết Việt Nam, 

hiện ñại hóa nền văn xuôi Việt Nam”.Có thể ñiểm qua một số công 

trình nghiên cứu như: Hoài Anh với bài viết Vũ Bằng, con chim tiêu 

liêu suốt ñời chỉ ñậu một cành; Vương Trí Nhàn với bài viết Thương 

nhớ mười hai, một cảnh quan văn hoá ñộc ñáo; Vũ Quần Phương có 

bài viết Vũ Bằng Thương nhớ mười hai; Hà Minh Châu có bài viết 

Vũ Bằng và thể loại ký…Mỗi bài viết là thêm một cách nhìn, ñánh 

giá về tài năng cũng như sự sáng tạo nghệ thuật của Vũ Bằng.  

Năm 1970, Tạ Tỵ ñã giới thiệu Vũ Bằng với bài viết Vũ 

Bằng - người trở về từ cõi ñam mê (Mười khuôn mặt văn nghệ) là 

một trong mười gương mặt văn nghệ nổi bật thời bấy giờ: “V ũ Bằng 

là một hiện tượng, trong suốt dòng sông của cuộc ñời có mặt, Vũ 

Bằng ñã ñánh ñổi tất cả chỉ ñể xin lấy về phần mình hơi thở của 

nghệ thuật”.    

 Năm 2006, Nguyễn Ngọc Thiện với Phong cách và Đời văn 

ñã khen ngợi: “Trên l ĩnh vực văn chương, Vũ Bằng là một nhà văn 

ñộc ñáo, tài hoa mang dấu ấn phong cách rõ rệt. Ông thành công 

trên hai thể loại chính là tiểu thuyết và ký, ñặc biệt về hồi ký, tùy bút, 

tạp văn.”   

Tác giả Trần Mạnh Thường trong Từ ñiển tác gia văn học 

Việt Nam thế kỷ XX ñã nhận ñịnh Vũ Bằng là “một nhà văn tài hoa, 

một nhà báo nổi tiếng lại có những hi sinh, những cống hiến, những 

chiến tích thầm lặng cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Tổ quốc, 

của dân tộc”.   

Đến năm 2000, Tuyển tập Vũ Bằng do Nhà xuất bản Văn học 

ấn hành. Triệu Xuân ñã dành nhiều yêu mến với Vũ Bằng, gọi ông là 

“Người lữ hành ñơn côi”. Trong bài viết Nhà văn Vũ Bằng-Người lữ 

hành ñơn côi (trích từ tập sách Lấp lánh tình ñời, NXB Văn học- 
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2007), Triệu Xuân nhận xét “V ũ Bằng là một nhà văn lớn, một người 

làm báo giỏi, thiết tha yêu nước thương nòi”. Nối tiếp thành công từ 

bộ Tuyển tập Vũ Bằng, Triệu Xuân tiếp tục cuộc truy tìm tổng hợp 

các tác phẩm của Vũ Bằng, biên soạn chỉnh thể và ñến năm 2006, 

Nhà xuất bản Văn học một lần nữa ra mắt Vũ Bằng toàn tập cùng 

bạn ñọc. Đây là một công trình lớn, tạo tiền ñề cho Hội ñồng Văn 

học Nghệ thuật Nhà nước trao tặng nhà văn Vũ Bằng Giải thưởng 

Nhà nước.  

Văn Giá, một người ñã có nhiều công lao trong việc sưu tầm, 

nghiên cứu về Vũ Bằng ñã khái quát nhà văn ở nhiều phương diện, 

nhiều công trình khác giới thiệu về ông như: Vũ Bằng - Bảy ñêm 

huyền thoại (NXB Văn hóa - Thông tin, 2001), Vũ Bằng - Mười chín 

chân dung nhà văn cùng thời (NXB Đại học Quốc gia – Trung tâm 

Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2002)...và nhận ñịnh “V ũ Bằng xứng 

ñáng là một nhà văn- chiến sĩ của nền văn học cách mạng Việt 

Nam”.  

Riêng về phần nghiên cứu chân dung các nhà văn Việt Nam, 

nổi bật ở hai công trình tiêu biểu: 

 Năm 2005, trong Đời sống và ñời viết (NXB Hội nhà văn-

Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2005 ấn hành), Văn Giá 

dành hẳn một bài viết riêng biệt về chân dung văn học. Theo Văn 

Giá, mỗi chân dung văn học ñược dựng lên là một cuộc “xét duyệt 

tâm hồn”  từ chính tác giả. Các bài viết là chuỗi hành trình Vũ Bằng 

tìm lại quá khứ, trong ñó có bạn bè cùng hình ảnh con người thực của 

tác giả hơn ba chục năm về trước,“t ừ hôm nay nhìn về hôm qua, từ 

trong này nhìn về ngoài ấy” tạo nên sự xúc ñộng sâu xa trong lòng 

ñộc giả. Vì vậy, những bài viết về Chân dung các nhà văn Việt Nam 

qua con mắt Vũ Bằng ñược Văn Giá ñánh giá là“những tài liệu rất 
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bổ ích cho những ai muốn tiếp tục nghiên cứu cuộc ñời và sự nghiệp 

của những gương mặt ấy”. 

 Đỗ Ngọc Thạch với bài viết Vũ Bằng và nghệ thuật viết chân 

dung văn học một lần nữa khẳng ñịnh biệt tài về nghệ thuật viết chân 

dung nhân vật của Vũ Bằng. Đúc kết từ hằng loạt các chân dung như 

Nguyễn Văn Vĩnh, Ngô Tất Tố, Thâm Tâm, Vũ Trọng Phụng, 

Nguyễn Tuân…Đỗ Ngọc Thạch cho rằng Vũ Bằng có công trong 

việc tạo nên thể loại chân dung văn học hoàn toàn mới lạ, và hơn hết 

là lời nhận xét rằng “V ũ Bằng chính là một trong những người ñi tiên 

phong trong thể loại chân dung văn học” . 

Từ các công trình, những bài nghiên cứu như trên ñã trình 

bày, chúng tôi thấy rằng hầu hết các nhận ñịnh thường chỉ nêu nhận 

xét về vai trò, tài năng của Vũ Bằng nhất là ở lĩnh vực văn học nghệ 

thuật. Đỗ Thị Tuấn với công trình Ký của Vũ Bằng trong văn học ñô 

thị miền Nam ñề cập ñến chân dung văn học nhưng chủ yếu khai thác 

ở thể loại ký. Riêng thể loại tản văn, công trình nghiên cứu của Bùi 

Tiến Sỹ cũng chỉ ñề cập ñến Đặc sắc tản văn Vũ Bằng (qua Thương 

nhớ mười hai và Miếng ngon Hà Nội). Cho ñến thời ñiểm mà chúng 

tôi tiến hành thực hiện luận văn, chưa có một công trình nào ñặt vấn 

ñề nghiên cứu về Đặc sắc tản văn Vũ Bằng (qua chân dung các nhà 

văn Việt Nam) một cách hệ thống, toàn diện và chuyên sâu.  

Với luận văn này, chúng tôi ñi sâu vào ñặc ñiểm nội dung và 

nghệ thuật ñược Vũ Bằng thể hiện qua những bài viết về Chân dung 

nhà văn Việt Nam, với mong muốn góp phần tạo ra một cái nhìn tổng 

thể, bao quát về những ñặc sắc của tản văn Vũ Bằng; qua ñó góp 

thêm một tiếng nói vào việc chiếm lĩnh một tác gia có nhiều ñóng 

góp trong nền văn xuôi hiện ñại Vi ệt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
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Trong khuôn khổ của ñề tài, ñối tượng nghiên cứu của chúng 

tôi là những nét ñặc sắc của tản văn Vũ Bằng qua chân dung các nhà 

văn Việt Nam. 

Văn bản mà chúng tôi sử dụng ñể nghiên cứu chủ yếu dựa 

vào tác phẩm Vũ Bằng toàn tập do nhà xuất bản Văn học ấn hành 

năm 2006 (Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn và giới thiệu). Trong ñó, 

chúng tôi chủ yếu tập trung, giới hạn phạm vi tìm hiểu qua tập 4 với 

phần Chân dung văn học. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Với ñề tài này, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu sau: 

• Phương pháp phân tích - tổng hợp 

• Phương pháp nghiên cứu tác giả - tác phẩm văn học 

• Phương pháp so sánh 

5. Đóng góp của luận văn 

Với luận văn này, chúng tôi muốn góp thêm sự hiểu biết về 

hoạt ñộng sáng tạo nghệ thuật của lớp nhà văn những năm ba mươi 

ñầu thế kỷ. Nghệ thuật dựng chân dung của Vũ Bằng là một trong 

những ñặc sắc ñối với lĩnh vực tản văn nói chung, phần chân dung 

văn học nói riêng. Vũ Bằng ñem ñến  sự thể nghiệm một dạng mới, 

tạo tiền ñề cho hằng loạt các chân dung văn học sau này. 

   Nghiên cứu những ñặc sắc trong tản văn của Vũ Bằng qua 

chân dung các nhà văn Việt Nam không chỉ ñánh giá tài năng mà còn 

chứng tỏ những nỗ lực của nhà văn ñối với thể loại tản văn. Như vậy, 

một lần nữa luận văn góp phần khẳng ñịnh lại tài năng cũng như 

những ñóng góp của nhà văn Vũ Bằng ñối với nền văn xuôi Việt 

Nam hiện ñại của thế kỷ XX. 

6.Bố cục của luận văn 
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Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung 

chính của luận văn gồm có ba chương: 

  Chương 1. Vũ Bằng và thể loại tản văn 

  Chương 2. Các nhà văn Việt Nam qua tản văn của Vũ Bằng 

  Chương 3. Nét ñộc ñáo trong nghệ thuật dựng chân dung của  

tản văn Vũ Bằng 

CHƯƠNG 1 

 VŨ BẰNG VÀ THỂ LOẠI TẢN VĂN 

1.1. Vũ Bằng- Cuộc ñời và sự nghiệp 

1.1.1.Vũ Bằng- “Chim Tiêu Liêu” suốt ñời cống hiến nghệ 

thuật 

Vũ Bằng tên thật là Vũ Đằng Bằng, sinh ngày 03 tháng 06 

năm 1913 tại Hà Nội.   

Vũ Bằng thuộc dòng họ Vũ Hồn, có truyền thống khoa bảng 

nhiều ñời. Đến năm 16 tuổi, năng khiếu văn chương bộc lộ, tập văn 

trào phúng Lọ văn ra ñời, bước ngoặt lớn thay ñổi cuộc ñời của Vũ 

Bằng. Ông lao vào viết văn, làm báo với tất cả niềm say mê. Đương 

thời, mọi người biết ñến Vũ Bằng dưới nhiều bút hiệu khác nhau như 

Lê Tâm, Vũ Tường Khanh, Đồ Nam, Tiêu Liêu, Vịt Con, Cô Ngả 

Ngửa, Thiên Thủ, Vạn Lý Trình.. 

Khoảng những năm 1934-1935, Vũ Bằng lập gia ñình với bà 

Nguyễn Thị Quỳ, người Thuận Thành, Bắc Ninh. Cuộc hôn nhân rất 

hạnh phúc cho tới khi Vũ Bằng chuyển vào Nam công tác. Bà Quỳ 

ñóng vai trò rất quan trọng trong cuộc ñời cũng như sáng tác của Vũ 

Bằng, góp phần làm nên những áng “v ăn chương lộng lẫy gấm hoa 

và trùng trùng thương nhớ”  như Miếng ngon Hà Nội, Thương nhớ 

mười hai và một số tác phẩm khác sau này. 
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Khi tài năng vừa bộc phát thì cũng là lúc Vũ Bằng dính vào 

thuốc phiện. Nhưng may mắn cho Vũ Bằng, tuy bao năm “n ằm ñèn” 

nhưng vẫn còn ý thức ñược sự tàn phá của thuốc phiện và nhận ra 

cần phải cai nghiện. Tất cả những cảm giác ñê mê, ñến sự khổ nhục 

khi cai thuốc phiện ñược Vũ Bằng kể lại trong hồi ký mang tên Cai  

như một lời tâm sự chân thành của tác giả ñối với thế hệ thanh niên: 

“Tôi chỉ mơ ước một ñiều là ñọc xong sách này, họ sẽ thấy rằng họ 

không phải là những người ñơn ñộc trên con ñường ñời muôn ngả, 

trước chiến tranh, cha anh của họ cũng ñã mắc bệnh thời ñại, u 

buồn, trống rỗng và ñau xót cái ñau xót của họ ngày nay” 

 Vũ Bằng trưởng thành từ nền văn hóa phương Tây, nhưng 

ñối với ông sở trường là lưu giữ văn hóa phương Đông, gắn bó với 

chính mảnh ñất thân quen của dân tộc. Những trang tản văn của Vũ 

Bằng viết vào khoảng những năm sau 1954, khi nhà văn vào miền 

Nam sống. Viết về miền Bắc, qua những biểu hiện văn hóa ñã thấm 

sâu vào máu thịt là cách nhà văn Vũ Bằng tìm chỗ dựa cho tâm hồn 

mình trong những ngày xa xứ. 

1.1.2.Vũ Bằng- nhà văn chiến sĩ 

Vũ Bằng không chỉ ñược biết ñến trên danh nghĩa một nhà 

văn, nhà báo nổi tiếng mà còn là một chiến sĩ cách mạng.  

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam dân 

chủ cộng hòa ra ñời, nền ñộc lập ñứng trước những thách thức to lớn. 

Ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Vũ Bằng cùng gia 

ñình tản cư về ñịa phận Đàn Đông, Chợ Kẹo- vùng giáp gianh giữa 

Hà Nam và Hoà Bình. Trong những ngày tản cư, ñáng kể nhất là 

cuộc gặp với Nam Cao. Cuộc sống cùng con người thật Vũ Bằng từ 

hiện thực ñời thường ñã trở thành hình tượng nghệ thuật khi Nam 

Cao dựng nhân vật Hoàng trong tác phẩm Đôi mắt. Qua con mắt bạn 
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bè ñương thời, Vũ Bằng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ với 

một tâm trạng nửa hay nửa dở, tạo ñiều kiện cho ông hoàn thành nốt 

vai trò cách mạng của mình ñối với kháng chiến Việt Nam dưới lớp 

vỏ bọc tình báo hoàn toàn xuất sắc.   

Tháng 10 năm 1948, theo lệnh ñiều ñộng của tổ chức tình 

báo quân sự, Vũ Bằng cùng gia ñình một lần nữa rời bỏ vùng tản cư 

về thành Hà Nội, làm cơ sở liên lạc cho mạng lưới hoạt ñộng tình 

báo cách mạng. Ở trong thành, Vũ Bằng tiếp tục viết cho nhiều tờ 

báo, kể cả những tờ thân Pháp, thân Nhật. Việc chấp nhận lệnh ñiều 

ñộng ñồng nghĩa Vũ Bằng quay lưng lại với nhân dân và kháng 

chiến, chấp nhận danh nghĩa “dân hồi cư” , là “dinh tê” . Lần này, 

dưới danh nghĩa nhà báo, Vũ Bằng bước chân vào con ñường hoạt 

ñộng tình báo cho cách mạng.  

Năm 1952, Vũ Bằng trở thành thành viên chính thức trong 

mạng lưới tình báo do thủ trưởng Trần Văn Hội phụ trách. 

Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc Việt 

Nam tạm thời ñược giải phóng. Tháng 10/1954, theo chỉ thị của cấp 

trên, Vũ Bằng ñược ñiều ñộng vào Nam nhận nhiệm vụ mới. Nhiệm 

vụ tình báo buộc ông không ñược tiết lộ thân phận ñối với gia ñình, 

bạn bè, chỉ âm thầm hoàn thành nghĩa vụ. Vũ Bằng chỉ dám “thanh 

minh” về việc “dinh tê”  của mình rằng:“Nhưng Nam, Bắc cùng là 

ñất nước, sao lại cứ phải coi chuyến ñi này là một cuộc di cư mà 

không phải là một vụ ñi chơi bậy bạ ñể tiêu sầu khiển hứng?” 

Năm 1975, với chiến thắng mùa xuân lịch sử, ñất nước ta 

hoàn toàn giải phóng. Vũ Bằng rời khỏi cuộc chiến chẳng khác gì 

một người không có công trạng, sống và sinh hoạt như một người 

dân thường tại Sài Gòn. Những ngày cuối ñời của Vũ Bằng là cuộc 

sống khốn khổ về vật chất. Trong chiến tranh, Vũ Bằng vừa ñảm 

12 

  

nhiệm một lúc hai vai, vừa là nhà văn, báo hoạt ñộng cho nhiều tờ 

báo, ñồng thời vừa ñảm nhiệm vai trò tình báo bí mật. Thời bình, Vũ 

Bằng ñược biết ñến là một người dân thường với những lo toan vất 

vả ñời sống, vẫn còn ñó những uẩn khúc trong lý lịch, và Vũ Bằng 

im lặng sống trong chờ ñợi. 

Ngày 08/04/1984, Vũ Bằng quy tiên tại tư gia ở Sài Gòn, 

hưởng thọ 70 tuổi. Vũ Hoàng Tuấn, con trai của Vũ Bằng ñến một tờ 

báo ñăng tin cáo phó nhưng toà soạn chỉ chấp nhận với ñiều kiện: 

không ñăng hai chữ “Nhà văn” trước tên Vũ Bằng. Như vậy, gần 

mười năm sau hoà bình, tư cách nhà văn, chiến sĩ tình báo của Vũ 

Bằng vẫn chưa ñược Nhà nước chính thức công nhận. Vũ Bằng mất 

ñi, mang trong lòng nỗi khắc khoải về danh phận của mình.   

Với tất cả nỗ lực từ phía gia ñình, bạn bè cùng ñồng ñội, 

những bạn ñọc yêu mến tài năng Vũ Bằng thì việc minh oan cho Vũ 

Bằng là ñiều cần thiết. Quá trình khôi phục lại cái tên Vũ Bằng, một 

chiến sĩ tình báo thầm lặng cuối cùng cũng có kết quả tốt ñẹp. Ngày 

1/3/2000, Vũ Bằng ñược chính thức công nhận là chiến sĩ tình báo có 

công lao trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, hoạt ñộng 

trong suốt thời gian từ 1952 ñến 30/04/1975. Ngày 13 tháng 2 năm 

2007, một lần nữa Vũ Bằng vinh dự ñược truy tặng Giải thưởng nhà 

nước về văn học nghệ thuật. Đây là hành ñộng cần thiết ñối với một 

tài năng văn chương của dân tộc, ñồng thời xoá bỏ ñược nghi án lịch 

sử ñối với nhà văn, khẳng ñịnh lại vai trò và vị trí của Vũ Bằng ñối 

với nền văn học nước nhà.  

1.1.3.Sự nghiệp văn học của Vũ Bằng 

 Suốt ñời theo nghiệp viết văn, làm báo, Vũ Bằng ñã ñể lại 

cho ñời một số lượng tác phẩm khá lớn ña dạng về thể loại và phong 

phú về số lượng như: tiểu thuyết, ký, truyện ngắn, biên khảo, chân 
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dung văn học, tạp văn…Năm 2010, Lại Nguyên Ân cho công bố Các 

tác phẩm mới tìm thấy của Vũ Bằng do ông sưu tầm trong một dịp 

tình cờ từ cuối năm 2000.  

Nhìn chung, Vũ Bằng là người ñã sớm có ý thức tự chọn cho 

mình một hướng ñi riêng nên ông là một nhà văn có phong cách 

riêng biệt. Dù sáng tác ở thể loại nào về cơ bản ngòi bút Vũ Bằng 

luôn có sự kết hợp giữa cảm xúc tinh tế và vốn văn hóa dồi dào. Bên 

cạnh ñó chất trữ tình hoài niệm ñằm thắm luôn là yếu tố chủ ñạo 

giăng mắc hầu hết trong các sáng tác của văn nhân... từ ñó tạo nên 

một Vũ Bằng nồng nàn, tinh tế, tài hoa và lịch lãm.  

1.2. Một nhà văn nghệ ña tài và giàu tâm huyết 

  Vũ Bằng là một trong những gương mặt ñộc ñáo của lớp nhà 

văn, nhà báo những năm 30 của thế kỷ XX. Mười bảy tuổi, Vũ Bằng 

gia nhập làng văn nghệ bằng tác phẩm Lọ văn. Ông trở thành nhân 

vật tiên phong trên nhiều lĩnh vực khác nhau như báo chí, xuất bản, 

văn học… 

1.2.1. Vũ Bằng một nhà văn tài ba, một nhà báo sắc sảo. 

 Từ thập niên 30, Vũ Bằng ñã viết bài trên các báo An Nam 

tạp chí, Đông Tây, Trung Bắc tân văn..dường như với Vũ Bằng nghề 

viết văn làm báo ñã chọn ông.  

Vũ Bằng vừa là một nhà văn, vừa là tiểu thuyết gia, nhưng 

ñồng thời là cây bút phóng sự tả chân, những bài viết trong 40 năm 

nói láo là sự tự thuật của tác giả về “nghề” và “nghiệp” làm báo của 

chính mình. Qua Vũ Bằng, chúng ta có thể hiểu ñược không khí sáng 

tác, lý tưởng và khát vọng của lớp nhà văn cùng thời Vũ Bằng. Và 

ñến nay, tập sách là tài liệu cần thiết cho những ai nghiên cứu lịch sử 

phát triển báo chí Việt Nam những năm ñầu thế kỷ XX. 

1.2.2. Một lối ñi riêng trong quá trình hiện ñại hoá văn học. 
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Từ ñầu thế kỷ XX, thực dân Pháp về cơ bản ñã thực hiện 

xong công cuộc bình ñịnh trên ñất nước ta và chuyển sang khai thác 

thuộc ñịa, xây dựng một xã hội mới. Xã hội nảy sinh thêm nhiều lĩnh 

vực kinh doanh về văn hóa như báo chí, nghề in, nghề xuất bản. 

Nghề làm báo mới bắt ñầu xuất hiện ñã phát triển một cách nhanh 

chóng. Đặc biệt nhất lúc bấy giờ viết văn ñã trở thành một nghề ñộc 

lập.  

Vũ Bằng ñã góp phần mình vào việc thúc ñẩy quá trình hiện 

ñại hoá văn xuôi Việt Nam. Với tư cách là một nhà báo trong giai 

ñoạn ñầu phát triển của nghề báo, Vũ Bằng xem báo chí là một cái 

nghề như bao nghề khác. Với tất cả niềm say mê viết văn, làm báo, 

Vũ Bằng cùng một lúc viết bài cho nhiều tờ báo khác nhau như An 

Nam tạp chí, Đông Tây, Tiểu thuyết thứ bảy…chính những lúc viết 

bài cho các báo này, Vũ Bằng cùng với các nhà văn, nhà báo tụ họp 

lại cùng nhau góp sức giúp cho bộ mặt báo chí ngày một phát triển 

hơn. 

Vũ Bằng là người có nhiều ñóng góp quan trọng trong lĩnh 

vực lý luận về tiểu thuyết Việt Nam những năm ñầu thế kỷ XX ñến 

năm 1945. Qua Khảo về Tiểu thuyết, Vũ Bằng ñã ñem ñến cho bạn 

ñọc thêm những hiểu biết về loại hình tiểu thuyết, một trong những 

phần trọng yếu nhất của văn học thời bấy giờ. 

Vũ Bằng là người có công với việc giới thiệu văn sĩ với công 

chúng, ñộc giả. Ký ức còn lại trong Vũ Bằng là những bức phúc thư 

về những lời ñề nghị mỗi nhà văn theo những con ñường chuyên biệt 

riêng. Chính Vũ Bằng có công trong việc hướng các nhà văn tìm một 

lối ñi riêng, tạo riêng cho mình một dấu ấn ñộc ñáo ñối với văn học.  

Đáp lại tấm lòng của Vũ Bằng là lòng biết ơn sâu sắc của các nhà 

văn. 
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1.3. Tản văn Vũ Bằng trong văn học Việt Nam hiện ñại. 

Tản văn là một trong những mảng sáng tác thành công của 

Vũ Bằng. Mang tâm trạng của một người xa xứ, tản văn giúp Vũ 

Bằng chuyển tải ñược những tâm tư tình cảm một cách hiệu quả nhất. 

Đó là những khắc khoải của một người xa quê, một tấm lòng luôn 

hướng về nguồn cội.  

Đặc ñiểm nổi bật trong nội dung tản văn Vũ Bằng là ở bất kỳ 

ñề tài nào nhà văn cũng thể hiện mình là người có vốn văn hoá sâu 

rộng. Vũ Bằng luôn thể hiện vốn sống của mình qua việc chắt lọc 

những tinh tế từ cuộc sống ñể sáng tạo tác phẩm. Với thể loại tản 

văn, Vũ Bằng chọn cách thể hiện ña dạng, ñề tài rộng rãi, phong phú, 

không bị hạn hẹp bởi không gian thời gian và giúp nhà văn có thể 

diễn tả những cảm xúc của mình tối ưu nhất. Cùng với những tác 

phẩm như Thương nhớ mười hai, Miếng ngon Hà Nội, Bốn mươi 

năm nói láo, Miếng lạ miền Nam những bài viết về chân dung các 

nhà văn Việt Nam của Vũ Bằng giúp người ñọc hiểu thêm về những 

nét ñẹp văn hoá của con người và ñất nước Việt Nam. 

Đối với thể loại tản văn, Vũ Bằng luôn ñứng ở hiện tại rồi từ 

ñó hồi tưởng ñể sáng tạo nên những tác phẩm. Phần lớn những tác 

phẩm của Vũ Bằng ñều thai nghén từ nỗi nhớ và viết về quá khứ giúp 

tác giả tìm lại chính mình cũng như tìm lại những kỉ niệm xưa. Chính 

tấm lòng ñã cùng với ngòi bút tài hoa Vũ Bằng tạo nên giá trị văn 

chương của tác phẩm và ñến nay những giá trị ñó vẫn còn sống mãi. 

CHƯƠNG 2 

CÁC NHÀ VĂN VIỆT NAM QUA T ẢN VĂN VŨ BẰNG 

2.1. Ký ức về các bạn văn 

Năm 1954, Vũ Bằng vào miền Nam hoạt ñộng cách mạng. 

Chuyến ñi ñịnh mệnh làm ñứt ñoạn con người Vũ Bằng với quê 
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hương xứ sở. Nhớ về các bạn, Vũ Bằng tìm lối thoát cho mình bằng 

cách dựng lại chân dung các bạn văn của mình. Việc làm này khiến 

nhà văn cảm thấy quá khứ không bị mất ñi, dường như khoả lấp ñược 

sự trống vắng hiện tại. Đó là chân dung các nhà văn Việt Nam ñược 

ñề cập ở hai khía cạnh ñời thường và nghệ sĩ cùng những suy tư trăn 

trở trong ñời sống, và ở góc ñộ nào người ñọc cũng cảm thấy gần gũi 

và chia sẽ ñược những cảm xúc của Vũ Bằng.  

2.1.1. Các nhà văn Việt Nam trong cuộc sống ñời thường 

Vũ Bằng phác hoạ một cách chân thật từ hình dáng bên 

ngoài ñến cử chỉ các nhà văn. Dựng chân dung các nhà văn từ cuộc 

sống ñời thường, ông muốn khẳng ñịnh một chân lý nhà văn cũng là 

một người như tất cả mọi người mà thôi và ñây là ñiểm mới trong 

việc phác hoạ văn nghệ sĩ chỉ thấy ở Vũ Bằng.   

Trong số các bạn văn của Vũ Bằng, có thể chia thành hai 

loại, loại thứ nhất gồm những người thuộc thế hệ bậc ñàn anh như 

Tản Đà, Nguyễn Tuân, Song An Hoàng Ngọc Phách, Tú Mỡ…; loại 

thứ hai gồm những người ñồng vai phải lứa như Nam Cao, Vũ 

Hoàng Chương, Nguyễn Bính, Thâm Tâm, Văn Cao, Nguyễn Nhược 

Pháp, Trần Quang Dũng, Hữu Loan, Thạch Lam...Vũ Bằng ñã làm 

cuộc quay ngược thời gian, tìm lại từ trong ký ức hình bóng xa xưa 

các bạn văn của mình.  

Bằng cái nhìn ñồng cảm chân thực, giản dị về nghề văn cũng 

như người văn, Vũ Bằng không thần thánh hoá văn nghệ sĩ và không 

bình thường hoá ñến tầm thường. Vũ Bằng một lần nữa khẳng ñịnh 

nhà văn cũng là những con người thường mà thôi. 

 2.1.2. Nhà văn- con người nghệ sĩ  
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Vũ Bằng khắc hoạ lại rõ nét các chân dung từ vẻ ngoài dung 

dị chẳng mấy xa lạ, ñiểm khác biệt các nhà văn chỉ xuất hiện ở khía 

cạnh con người nghệ sĩ.  

Ký ức của Vũ Bằng về con người nghệ sĩ luôn xuất hiện 

ñồng thời với con người ñời thường, ñôi khi khó tách rời. Một Nam 

Cao hiền lành, ít nói nhưng văn lại sắc sảo, dữ dội, mới lạ. Một Tô 

Hoài ñem lại cái nhìn ñộc ñáo thế giới loài vật qua cái nhìn cùng lối 

logic trẻ con. Một Nguyễn Tuân “ ñầy kỳ lạ, ñầy mâu thuẫn, ñầy bí 

ẩn”  nhưng lại thực tài, cái tài theo có thể “khinh thế ngạo vật” (Văn 

Giá)…ông ñể con người nghệ sĩ trong mỗi nhà văn tự bộc lộ cùng 

bạn ñọc. Vũ Bằng ñem ñến một cái nhìn chân thật, dung dị về nghề 

văn, người văn do vậy luôn tạo ñược sức hấp dẫn và lôi cuốn. 

2.2. Ký ức về cái tài và tật của văn nghệ sĩ 

Hành trình tìm về quá khứ của Vũ Bằng ñộc ñáo ở việc thể 

hiện thành công chân dung những bạn văn một thuở. Với Vũ Bằng, 

cái tài và tật của nhà văn dường như ñi li ền với nhau. Vũ Bằng cũng 

phải thốt rằng “b ởi lẽ có tài thì có tật” 

 Vũ Bằng dành hẳn ba tít ñề“cái tài, cái tật”  với Vũ Trọng 

Phụng, Nguyễn Tuân và Tản Đà, còn các chân dung khác, tài luôn 

ñan xen cùng những cái tật. Xuất phát từ quan niệm của Vũ Bằng, 

nhà văn cũng là con người, mà ñã là con người thì ai cũng có những 

mặt tốt, xấu, hay, dở nên nhà văn có tài và tật cũng là ñiều thường 

thấy thôi. 

2.3. Nhân sinh quan của các ñồng nghiệp qua tản văn Vũ Bằng 

Từ tản văn Vũ Bằng, mỗi nhà văn là mỗi phong cách sống 

nhưng ñều tụ nhau ở chung một ñiểm: dùng quan niệm sống ñó thể 

hiện một cách triệt ñể trong các sáng tác của mình. Do vậy Vũ Bằng 

luôn tạo cho mình cách nhìn khách quan, trung thực và nhạy bén 
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trong việc phát hiện, ghi nhận ñóng góp của họ ñối với nền văn 

chương nước nhà.  

Nửa ñời người nhìn lại, các trang văn Vũ Bằng gọi ra cả một 

thế giới tâm hồn của người nghệ sĩ. Tản văn của Vũ Bằng mang nỗi 

hoài niệm về quá khứ xa xưa. Những bài viết chân dung của Vũ 

Bằng góp thêm những tư liệu quý về cuộc ñời của các nhà văn, là 

những tài liệu bổ ích cho những ai muốn tiếp tục nghiên cứu về cuộc 

ñời và sự nghiệp của những gương mặt nghệ sĩ. Đây chính là phần 

ñóng góp của nhà văn Vũ Bằng ñối với nền văn học nước nhà. 

CHƯƠNG 3 

 NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG NGHỆ THUẬT DỰNG CHÂN DUNG 

NHÀ VĂN CỦA TẢN VĂN VŨ BẰNG 

3.1. Nhãn quan nghệ thuật trong việc xây dựng chân dung 

3.1.1. Cách lựa chọn ñối tượng 

  Chân dung văn học của Vũ Bằng không phải ñược tập hợp 

ngẫu nhiên mà ñều là sự lựa chọn những nhà văn, nhà báo, nhà thơ, 

nhà xuất bản ñã thành danh, có nhiều ñóng góp cho văn ñàn. Tản văn 

qua chân dung văn học của Vũ Bằng là những dòng hoài niệm ñược 

viết từ hồi ức tập trung vào từng ñối tượng cụ thể.  

Chân dung các nhà văn ñược xây dựng chủ yếu ở ba lĩnh 

vực, văn xuôi, thơ và xuất bản. Ở mảng văn xuôi, chân dung của Vũ 

Trọng Phụng với tất cả sự “c ảm nhớ”  về “cái tài, cái tật” , người ñã 

tạo nên Số ñỏ, Lục xì, Cạm bẫy người nổi tiếng. Nguyễn Tuân lập dị, 

khinh bạc, “v ẽ nhọ bôi hề” , luôn ñấu tranh giữa lý tưởng và thực tại, 

gửi lại ñời Vang bóng một thời, Chiếc lư ñồng mắt cua…Ở mảng 

thơ, ñó là chân dung Tản Đà với biệt tài dùng thơ “nói lên ñược nỗi 

lòng u uẩn của con người”  qua bài Thề non nước bất hủ. Hay Thâm 

Tâm với tài thơ ngang “phù thuỷ hô sóng vào lòng và gọi hoàng hôn 
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lên mắt”  trong tác phẩm Tống Biệt Hành. Vũ Bằng còn dựng chân 

dung một số tên tuổi nổi tiếng ở các lĩnh vực khác như Vũ Đình 

Long- nhà xuất bản nổi tiếng ñược Vũ Bằng gọi tên “ông tiên trong 

ñộng Tân Dân”; Nguyễn Văn Vĩnh - học giả nổi tiếng một thời ñược 

biết ñến nhiều với những tác phẩm dịch thuật nổi tiếng như Con ve 

và con kiến của La Fontaine, Miếng da lừa của Balzac…   

Vũ Bằng dựng chân dung các văn nghệ sĩ mà tên tuổi thường 

gắn liền với những tác phẩm nổi tiếng, tạo ñược những dấu ấn riêng 

trong văn học. Họ ñều là những văn nghệ sĩ góp sức mình vào buổi 

ñầu của nền văn học hiện ñại. 

 3.1.2. Một cái nhìn ñầy sức khám phá 

Viết về mỗi nhà văn, Vũ Bằng luôn có sự chọn lọc, khai thác 

nhà văn từ khía cạnh ñời sống ñến sáng tác. Và ở bất kỳ chân dung 

nào, Vũ Bằng cũng làm sáng lên chân dung các nhà văn ñầy mới lạ 

và hấp dẫn. 

  Với mỗi chân dung, Vũ Bằng luôn cố gắng trong việc ñem 

ñến một góc nhìn mới lạ. Vũ Trọng Phụng ñộc ñáo với tài viết tiểu 

thuyết không cần dàn bài trước. Nguyễn Tuân cầu kỳ, kiểu cách 

trong ñời sống, tai quái trong các cuộc vui. Thạch Lam ñộc ñáo trong 

làng văn, “có tài mà lại khiêm nhường, người nhỏ mà lòng nhân ái 

lớn” ..Qua Vũ Bằng, mỗi một chân dung là một cách tiếp cận mới, 

ñây là nét ñộc ñáo trong việc khai phá chân dung nhà văn của Vũ 

Bằng. 

 3.1.3. Cái nhìn ña chiều ñối với văn nghệ sĩ 

Luôn thay ñổi hình thức thể hiện là một ưu ñiểm trong sáng 

tạo nghệ thuật của Vũ Bằng. Một lần nữa, Vũ Bằng ñem ñến những 

góc nhìn từ nhiều góc ñộ khác nhau, tạo nên ñược cái nhìn ña chiều 

kích với mỗi tác giả.  
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Từ cái nhìn ña chiều ñối với văn nghệ sĩ, cái tôi của Vũ Bằng 

luôn thành thật với mình và bạn ñọc. Tác giả viết tất cả dường như 

không thể ñể mãi trong lòng, viết còn là cách ñể Vũ Bằng giải thoát 

khỏi những uẩn ức dồn nén trong tâm trí. Những kỉ niệm vui, buồn, 

những day dứt trong phút bồng bột ñùa vui tuổi trẻ giờ ñây ñược Vũ 

Bằng kể lại với tất cả những nổi niềm tâm sự, nhưng hơn hết là sự 

trân trọng tình cảm giữa nhà văn với các bạn của mình, một thế hệ 

nhà văn nhiều ñóng góp ñối với văn học.  

3.2. Đặc sắc giọng ñiệu tản văn của Vũ Bằng 

Sáng tạo của Vũ Bằng ñối với tản văn ñược thể hiện ña dạng 

và phong phú về nhiều mặt. Trước hết, ñó là sự sáng tạo không 

ngừng của nhà văn từ nội dung ñến nghệ thuật, luân phiên thay ñổi 

giọng ñiệu ñến thể loại, kết cấu…ñó là những ñóng góp không nhỏ 

của Vũ Bằng vào sự cách tân, ñổi mới từ hình thức ñến nội dung của 

tản văn, làm cho các chân dung văn học không chỉ là những dòng hồi 

ức của Vũ Bằng mà còn là tiền ñề cho sự phát triển thể loại chân 

dung văn học sau này.   

 3.2.1. Giọng ñiệu hóm hỉnh  

Xuyên suốt các chân dung văn học là giọng ñiệu hài hước, 

hỏm hỉnh trong từng câu chữ. Viết về các bạn mình, nhà văn luôn có 

ý thức tạo ra cách diễn ñạt thật vui, thật hóm hỉnh nhằm làm giảm 

bớt những khô khan trong lập luận phân tích. Từ việc miêu tả dáng 

ñiệu các nhà văn, khắc hoạ lại tính cách hay những giai thoại vui, Vũ 

Bằng luôn gắn vào ñó một cái nhìn hài hước, một giọng ñiệu hóm 

hỉnh. Vì vậy, các chân dung văn học của Vũ Bằng tuy viết về quá 

khứ nhưng không nặng nề, ảm ñạm, ngược lại vẫn vui tươi, mới mẻ 

và hấp dẫn người ñọc.  

3.2.2. Giọng ñiệu cảm thương, hoài niệm 
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Vũ Bằng viết chân dung văn học từ trong trí nhớ, do vậy 

giọng ñiệu cảm thương hoài niệm ñóng vai trò chủ ñạo trong mỗi 

chân dung. Cuộc ñời làm báo với nhiều thăng trầm ñể lại trong Vũ 

Bằng nhiều xúc cảm. Vũ Bằng dựng chân dung bạn mình ñể làm kỉ 

niệm, ñể mà nhớ, mà thương nên giọng ñiệu cũng nhuốm màu hoài 

niệm. Đây cũng là cách ñể nhà văn thể hiện nỗi niềm hoài cựu ñối 

với các văn nghệ sĩ. 

3.2.3.Lối tự truyện ñộc ñáo của tản văn Vũ Bằng  

Viết về nhà văn Việt Nam theo lối tự truyện là một trong 

những ñộc ñáo của Vũ Bằng. Trước hết từ chính bản thân Vũ Bằng, 

ông trở thành nhân vật xưng “tôi” tạo nên mạch chính của tác phẩm. 

Ở mỗi chân dung hai tuyến nhân vật cùng lúc xuất hiện tạo thành hai 

chân dung: chân dung các nhà văn ñược Vũ Bằng khắc hoạ và chân 

dung chính nhà văn tự hoạ. Từ Vũ Bằng, người ñọc cảm nhận ñược 

tấm lòng chân thành khi ông viết về nghệ sĩ và từ chân dung các 

nghệ sĩ, người ñọc một lần nữa hiểu hơn về con người cùng nhân 

cách sống cao ñẹp luôn hiện diện ở Vũ Bằng.  

Mới lạ bởi chân dung văn học bắt nguồn từ trong quá khứ. 

Bằng cách lội ngược dòng trở về quá khứ, Vũ Bằng ñặt quá khứ ở thì 

hiện tại ñể vẽ nên chân dung của các nhà văn, nhà thơ và nhà báo 

Việt Nam. Từ các chân dung, khoảng cách về không gian, thời gian 

càng khắc sâu hố ngăn cách giữa Vũ Bằng với các nhà văn. 

Vũ Bằng ñem ñến những cái nhìn ña chiều từ nhiều cách 

thức khác nhau. Từ những bài phỏng vấn, các bức thư trao ñổi ñều 

ñược vận dụng khiến các chân dung của Vũ Bằng không chỉ ñơn 

thuần với việc kể lại, lượt ra những ñặc sắc của mỗi nhà văn với các 

tác phẩm của mình mà còn tạo sự linh hoạt, phong phú trong cách 

diễn ñạt. 
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Vũ Bằng tạo ấn tượng từ cách ñặt tiêu ñề. Các chân dung 

thường ñược chia gọn theo từng ñoạn nhỏ, mỗi ñoạn gắn liền với 

cách ñặt tít tạo ấn tượng, thu hút người ñọc. Không cần ñọc hết, chỉ 

cần lướt qua các tít cũng phần nào thâu tóm ñược nội dung người viết 

trình bày. Việc chia nhỏ thành các ñoạn vừa có khả năng khái quát 

hoá những nội dung mà Vũ Bằng muốn trình bày, một phần giúp 

người ñọc dễ dàng xâu chuỗi các sự kiện của các nhà văn, mặt khác 

với cách ñặt tít ấn tượng, người ñọc ñôi khi có thể quên ñi những chi 

tiết trong bài nhưng ñiểm chính vẫn nhớ ñược.  

Chân dung văn học là tác phẩm mang tính nhìn lại, viết về 

cái ngày xưa không thể trở về nên giọng chủ ñạo trong tác phẩm là 

cảm xúc trữ tình hoài niệm.  

KẾT LUẬN 

 Trong dòng chảy của văn học Việt Nam hiện ñại, tên tuổi Vũ 

Bằng ñược nhiều người biết ñến với tất cả tài hoa và cay ñắng. Nổi 

lên từ sớm trên văn ñàn, Vũ Bằng dành ñược nhiều yêu mến bởi sự 

tài hoa trong văn nghiệp, sự năng ñộng trong báo nghiệp, sự quên 

mình một cách thầm lặng cho sự nghiệp cách mạng chung của ñất 

nước… tất cả ñều hội tụ ở Vũ Bằng, một nhân cách nhân hậu, trong 

sáng nhưng cuộc ñời lắm uẩn khúc gian truân. Hơn năm mươi năm 

kể từ khi bước chân lên chuyến tàu ñịnh mệnh vào miền Nam, hết 

kháng chiến chống Pháp rồi kháng chiến chống Mỹ, những uẩn khúc 

trong lý lịch của ông mới ñược xác minh, tên tuổi Vũ Bằng ñược 

khôi phục lại tư cách người chiến sĩ tình báo cách mạng. Các sáng 

tác của ông nhờ thế ñược tái bản lại, ñáng kể nhất là sự tổng hợp một 

cách hệ thống, bài bản qua Vũ Bằng tuyển tập, Vũ Bằng toàn tập do 

Nhà xuất bản Văn học ấn hành, bạn ñọc có dịp hiểu thêm về tài năng 

cũng như tầm vóc của Vũ Bằng ñối với nền văn học. 
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Một Vũ Bằng luôn hết mình với sự nghiệp văn học nghệ 

thuật. Đúc kết suốt cuộc ñời ñi theo trường văn trận bút, dù bao sóng 

gió vẫn không lùi bước, Vũ Bằng vẫn tiếp tục chọn con ñường mà 

mình ñã từng chọn. Và câu nói “Người mẹ nào sanh ra con lại chẳng 

muốn cho con sau này ăn nên làm ra, có vai có vế, nhưng Mẹ ơi, con 

ñành chịu tội bất hiếu với Mẹ: nếu trở lại làm người, con cứ xin lại 

làm báo” phần nào thể hiện nhiệt huyết với nghề của Vũ Bằng. 

Chính lòng yêu nghề, mấy mươi năm theo nghiệp bút ñã tạo nên một 

phong cách Vũ Bằng ñặc sắc không lẫn với bất kỳ ai. Đó là sự hoà 

quyện không thể tách rời vai trò nhà văn- nhà báo của Vũ Bằng. 

Nhưng ñáng kể nhất là sự góp mình vào tiến trình hiện ñại hoá văn 

học, thay ñổi ñối diện mạo chung của văn học và báo chí Việt Nam 

những năm ñầu thế kỷ.  

Vũ Bằng vừa hoàn thành tốt vai trò của một nhà văn, nhà báo 

vừa là nhà tình báo cách mạng xuất sắc. Ở bất kỳ vai diễn nào, Vũ 

Bằng cũng hoàn thành một cách xuất sắc. Đó sự kết hợp sáng tạo tài 

tình giữa nghề viết và nhiệm vụ chính trị: Cả hai dường như hỗ trợ 

cho nhau và ñều ñạt tới sự thành công. Những năm tháng ở miền 

Nam làm nhiệm vụ tình báo là những chuỗi ngày nhớ về xứ Bắc với 

niềm ñau thương da diết. Đây là khoảng thời gian tạo nên những áng 

văn chương lộng lẫy của tác giả, nhất là mảng tản văn – là “tiếng kêu 

rõ máu” từ tâm hồn của tác giả. Cuộc ñời Vũ Bằng chia thành hai 

chương, chương xứ Bắc và chương xứ Nam, mỗi chương ñều là 

những bảng anh hùng ca ñầy bi tráng. Phần lớn những tác phẩm tản 

văn có giá trị ñều do Vũ Bằng viết những năm sống ở miền Nam. Đó 

là chuỗi hành trình tìm lại chính mình từ trong ký ức của Vũ Bằng. 

Có xa quê hương mới thấy nhớ quê hương nhiều hơn và có xa rời các 

kỷ niệm mới thấy khắc khoải tìm về. Những năm sống xa quê, xa gia 
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ñình là chuỗi thời gian khiến Vũ Bằng luôn sống trong niềm thương 

nỗi nhớ, hơn ai hết ông dùng văn chương ñể tìm lại mình, tìm lại 

những ký ức xa xưa. Ký ức ñó gắn liền với các bạn văn nghệ sĩ, họ 

cùng sống, cùng sinh hoạt với Vũ Bằng và họ ñều là những tác giả có 

tên tuổi ñối với văn ñàn, có nhiều ñóng góp ñối với sự phát triển và 

ña dạng của nền văn học. Mỗi chân dung hiện lên ñược hoà quyện 

giữa con người ñời thường và con người nghệ sĩ, những cái tài và tật 

như ñịnh mệnh của mỗi nhà văn. Vũ Bằng lý giải rằng ñó là quy luật 

của tạo hoá, trời ñất công bằng nên không cho ai quá nhiều và cũng 

không lấy ñi của ai quá nhiều, ñó dường như là ñịnh mệnh. 

Những mảng chân dung là từng câu chuyện, ñược giới hạn 

trong một không gian nhất ñịnh, khoảng thời gian nhất ñịnh. Mỗi 

chân dung, các nhân vật và sự kiện dường như ñang hiện ra trước 

mắt, Vũ Bằng ñặt ñiểm nhìn từ hiện tại, dựng lại không - thời gian ở 

quá khứ khiến các chân dung không có sự xa cách, ngược lại như 

ñang hiện hữu xung quanh. Nhà văn ñặt quá khứ song song cùng 

hiện tại càng khoét sâu sự xa cách về không-thời gian, càng tô ñậm 

sự mất mát của tác giả ở thì hiện tại. Bởi lẽ khi Vũ Bằng viết chân 

dung nhà văn Việt Nam là lúc ông ñang sống ở miền Nam, ñiều ông 

quan tâm không biết phương Bắc bây giờ thế nào, các bạn văn của 

ông bây giờ ra sao? Cái tồn tại trong ông là khoảng cách ñịa lý, cô 

ñơn ngay hiện tại ông ñang sống và ông tìm về con người thật của 

mình bằng cách viết về quá khứ, ñó còn là cách tìm lại con người thật 

của mình với cuộc sống “hoàng kim” thuở xa xưa.  

Một trong những ñiểm chung qua chân dung các nhà văn 

Việt Nam, Vũ Bằng luôn tự nhận xét về mình: Nhân vật tôi ñã hành 

ñộng như thế nào? Tôi cùng các nhà văn cùng thời ñang sống và sáng 

tác trong một không khí xã hội-văn học ra sao? Ở bất kỳ chân dung 
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nào cũng ñược giới hạn bằng những khoảng thời gian tương ñối, ñó 

là các mốc sự kiện gắn liền với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt 

Nam. Và Vũ Bằng trải tâm sự của mình trên từng trang viết, mỗi 

chân dung là thêm một quan niệm của nhà văn về văn nghiệp, phong 

cách sáng tác, quan niệm cuộc ñời, và ñặc biệt nhất là sự soi rọi của 

chính Vũ Bằng qua các chân dung. Đó là ký ức về các nhà văn Việt 

Nam với tài năng và cay ñắng, bỏng bẩy và thô ráp, cao quý tót vời 

mà cũng nhếch nhác ñáng thương vốn có của một ñời người. Cái tôi 

Vũ Bằng từ ñiểm nhìn hiện tại, trải qua bao sóng gió thăng trầm, ñộ 

chín muồi của tuổi ñời và tuổi nghề, soi rọi vào quá khứ khiến các 

chân dung vừa chân thật nhưng cũng nhiều cảm xúc. Ở ñó cái tôi của 

nhà văn ñược bộc lộ hết thảy các cung bậc, vui buồn, mến mộ xót 

thương…cả thảy ñều ñược trải rộng trên từng trang viết. Qua các 

chân dung, người ñọc không chỉ hiểu thêm ñược các nhà văn mà 

mình yêu thích, ngược lại còn hiểu ñược những mảng khuất trong 

cuộc sống cũng như sáng tác của các chân dung. Và hơn hết, cái còn 

lại qua những tản văn ñó ñã xác ñịnh vị trí của Vũ Bằng trong lịch sử 

văn học Việt Nam hiện ñại, những gì mà nhà văn ñã thể hiện bằng 

cách trải hết lòng mình lên trang viết ñã một lần nữa chứng tỏ tầm 

văn hoá của một tác gia. 

 Cùng với nhiều các tác phẩm ñược nhiều người biết ñến như 

Thương nhớ mười hai, Miếng ngon Hà Nội, một lần nữa tản văn 

Chân dung nhà văn Việt Nam khẳng ñịnh thêm và tài hoa Vũ 

Bằng.Và ñó cũng là dấu ấn ñể khẳng ñịnh những ñóng góp của ông 

cho nền văn học Việt Nam hiện ñại là ñiều không thể phủ nhận. Tìm 

hiểu tản văn chân dung nhà văn Việt Nam, chúng tôi nhận thấy dù 

thể hiện ở góc ñộ nào thì các tác phẩm này luôn có sự nhất quán về 

cảm xúc chính: ñó là cảm xúc trữ tình hoài niệm. Sự hoài niệm về 
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quá khứ luôn giăng mắc ñầy qua từng chân dung của các nhà văn, và 

ở ñó cái tôi của tác giả cũng ñồng thời bộc lộ những nỗi niềm thương 

nhớ. Những dòng hoài niệm ñó không chỉ ñơn thuần là tình cảm 

riêng tư của một con người mà còn là cái tình cảm thiêng liêng của 

nhiều kiếp người “mang nặng trong lòng những biệt ly xứ sở”. Tất cả 

góp phần biến những ñiều tưởng như nhỏ nhặt trở thành ñiểm tựa 

tinh thần của tác giả. Chính ñiều này là nhân tố quan trọng làm nên 

những ñặc sắc riêng của tản văn Vũ Bằng. 

Nghiên cứu Đặc sắc tản văn Vũ Bằng qua chân dung nhà 

văn Việt Nam giúp chúng ta khái quát thêm về nội dung cũng như 

nghệ thuật của tác phẩm. Đồng thời qua ñó có cái nhìn khách quan, 

toàn diện hơn về tác phẩm dưới góc ñộ thể loại tản văn. Trong khuôn 

khổ của luận văn, những gì mà chúng tôi trình bày là những ñóng 

góp về những giá trị nội dung và nghệ thuật của tản văn Vũ Bằng, 

góp phần vào việc khẳng ñịnh vị trí, tài năng của nhà văn nhiều tài 

hoa nhưng cũng nhiều cay ñắng. Trong khi thực hiện luận văn, với 

tất cả những nổ lực nhưng hạn chế là ñiều không thể tránh khỏi, và 

chúng tôi hi vọng rằng sự nghiên cứu trên ñây chỉ góp vào tiếng nói 

chung khẳng ñịnh Vũ Bằng là nhà văn tiêu biểu cho văn học hiện ñại 

Việt Nam. 

 

 

 


