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MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Nhàn ñàm là một thể loại sáng tác mà tên gọi còn khá mới mẻ với nhiều 

người; hình như chỉ mới xuất hiện từ giữa những năm 90. Nơi khai sinh của 

thể loại văn học này là một chuyên mục cùng tên do nhà văn Hoàng Phủ Ngọc 

Tường làm chủ bút  trên báo Thanh Niên. Tính về tầm vóc và tuổi ñời, nhàn 

ñàm quả là nhỏ bé và sinh sau ñẻ muộn, nhưng, ñiều kỳ lạ là qua gần 20 năm 

xuất hiện và ñịnh hình, từ khởi sự bởi ngòi bút Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhàn 

ñàm ñã trở nên quen thuộc và ngày càng có nhiều những cây bút viết nhàn 

ñàm trên các báo, tạp chí trong thời gian gần ñây.  

Từ những bài viết tưởng chừng như tản mạn, nhàn ñàm ñã ñược Hoàng 

Phủ Ngọc Tường tập hợp in thành sách, trở thành những tác phẩm văn học 

thực sự hấp dẫn. Với thể loại này Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã có ñược những 

trang văn ñặc sắc của “người ham chơi” tưởng như rất nhẹ nhàng, nhưng ñã 

ñề cập ñến ñược không ít những vấn ñề thời sự ñang diễn ra trong cuộc sống. 

Đồng thời qua ñó còn thể hiện cái nhìn và tấm lòng của một nhà văn luôn 

muốn tìm hiểu, khám phá sự kiện ở chiều sâu vẻ ñẹp văn hóa - lịch sử. Vì 

vậy, tìm hiểu phong cách nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường không chỉ 

ñể hiểu thêm ñặc trưng của một thể loại văn học mới mẻ, mà qua ñó còn nhận 

diện sâu sắc hơn thế giới nghệ thuật ña dạng, phong phú của một nhà văn viết 

ký hay nhất trong nền văn xuôi hiện ñại nước ta.  

Gần ñây, Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng là một trong những tác giả có tác 

phẩm ñược ñưa vào dạy học trong trường phổ thông với bút ký nổi tiếng Ai 

ñã ñặt tên cho dòng sông. Có thể khác nhau về thể loại, về cách viết, nhưng 

những hiểu biết thêm về phong cách nhàn ñàm của nhà văn cũng sẽ là một 

nguồn tài liệu tham khảo bổ ích, giúp cho việc dạy học tốt hơn.   
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 Đó là những lý do khiến chúng tôi ñi sâu  lựa chọn nghiên cứu ñề tài 

này. 

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 

    Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn mà người ñọc cả 

nước ñều biết rõ và giới phê bình nghiên cứu cũng rất quan tâm tìm hiểu. 

Nhiều bài viết về ký của Hoàng Phủ ñã xuất hiện khá nhiều, ñược ñăng nhiều 

trên các báo và tạp chí. Tác phẩm của ông cũng ñã ñược lấy làm ñề tài cho 

nhiều khóa luận, luận văn, luận án ở các trường ñại học và các viện nghiên 

cứu. Dưới ñây, chúng tôi chỉ ñiểm lại một số bài viết có liên quan trực tiếp 

ñến ñề tài. 

Năm 1980, ngay sau khi tập truyện và ký Rất nhiều ánh lửa của Hoàng 

Phủ Ngọc Tường ra ñời và ñược giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, trên 

tuần báo Văn nghệ số 25 (ngày 21-6-1980), nhà văn Nguyễn Tuân là người 

ñầu tiên có bài viết với một nhận xét nổi bật “Ký Hoàng Phủ Ngọc Tường có 

rất nhiều ánh lửa” [67, tr.340].  

Trần Đình Sử trong bài viết “Ai ñã ñặt tên cho dòng sông - bút ký sử thi 

của Hoàng Phủ Ngọc Tường” ñã phân tích một cách cụ thể hơn:  

Bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường là một cuộc ñi tìm cội nguồn, 

một sự phát hiện bề dày văn hóa và lịch sử của các hiện tượng ñời 

sống… Văn anh giàu những tư liệu lấy từ sử sách, tri thức khoa học, 

huyền thoại và ký ức cá nhân làm cho hình tượng lóe lên những ánh 

sáng bất ngờ [57, tr.298].  

Trong Chân dung văn học Quảng Bình, Quảng Tr ị, Thừa Thiên sau 

1975, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên ñã nêu cảm nhận:  

Bất cứ viết về cái gì và viết về nơi ñâu, tôi thầm nghĩ, Hoàng Phủ 

Ngọc Tường chỉ ñặt bút xuống trang viết khi ñã tìm ñược mạch liên 

tưởng của nơi này với nơi kia, hôm nay và ngàn xưa, nhất thời và 
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muôn thuở và khi ñã quyết ñược với mình là từ những trang viết ñó 

khả dĩ có ñược một chút gì ñấy còn lại với người, với ñời cho dù sự 

kiện ñã vĩnh viễn bị vùi lấp trong dòng thời gian. Bởi vậy mà ký của 

Hoàng Phủ Ngọc Tường là từ thực tế thoát ra khỏi thực tế, sau khi 

ñã ngoảnh vào lịch sử văn hóa hiện trở ra ñời [46, tr.76 - 78 ].  

Tập sách Tác giả văn học Việt nam, tập II (tuyển chọn và giới thiệu 90 

chân dung nhà văn Việt Nam hiện ñại, do Nguyễn Đăng Mạnh - chủ biên), 

khi giới thiệu ñến Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã khẳng ñịnh:  

Trong số không nhiều nhà văn ñã dành gần như toàn bộ lao ñộng 

nghệ thuật của mình cho thể ký hiện nay, Hoàng Phủ Ngọc Tường là 

một cây bút ñặc sắc và sự nhạy bén trong việc nắm bắt hiện thực 

cuộc sống và nhanh chóng lẩy ra những vấn ñề ñáng quan tâm, ñáng 

bình luận là một nguồn gốc tạo nên thành công ở các trang ký của 

nhà văn [38, tr.38]. 

Hoàng Cát, trên báo Văn nghệ số 12, ra ngày 18/3/2000, nhân ñọc cuốn 

Ngọn núi ảo ảnh - một tập bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường, cũng nhận 

xét rằng: “Thế mạnh của ông là tri thức triết học, văn học, lịch sử sâu và rộng 

gần như ñụng ñến vấn ñề gì, ở thời ñiểm nào và ở ñâu thì ông vẫn có thể tung 

hoành thoải mái ngòi bút ñược” [10, tr.69].  

          Tạp chí Sông Hương cũng ñã dành ñăng nhiều bài viết về ký của Hoàng 

Phủ Ngọc Tường: 

 Nhà văn Trần Thùy Mai ñã từ thế giới cảnh vật, con người, trong bài 

viết “Ký văn hóa của Hoàng Phủ Ngọc Tường” ñã khái quát ñiều mà Hoàng 

Phủ muốn ñạt tới là “dựng lại một diện mạo tâm hồn của Huế xưa” và “tìm 

cho ra dòng chảy của sự sống nối li ền những con người Vi ệt Nam từ xa xưa 

cho ñến bây giờ”[37]. 
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 Phạm Phú Phong có bài viết “Hoàng Phủ Ngọc Tường - Người kể 

chuyện cổ tích chiến tranh”. Theo ông, thế giới tâm hồn của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường “thuộc về quá khứ, bị ám ảnh bởi quá khứ mà anh có can dự vào và 

may mắn là người trở về sau chiến tranh với mặc cảm luôn thấy mình có lỗi 

với những người ñã khuất” [51]. Cũng từ ñó, Phạm Phú Phong cho rằng, nhà 

văn này không sử dụng bút ký như một thể loại phản ánh hiện thực lịch sử mà: 

“Thông qua những sự kiện nhân vật ñược miêu tả một cách sắc gọn, ông cung 

cấp cho người ñọc những kiến thức sâu xa dưới góc nhìn của một nhà văn hóa 

về những vấn ñề lịch sử cuộc sống” [51]. 

 Cũng trong tạp chí này, tác giả Lê Thị Hường trong bài viết “Xin ñược 

nói về Hoàng Phủ Ngọc Tường như một thi sĩ của thiên nhiên” ñã cảm nhận 

những nét ñặc sắc của vẻ ñẹp thiên nhiên trong ký của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường và qua ñó ñã cho rằng“Chất Huế bàng bạc trên từng câu chữ” tạo nên 

“những trang thơ văn xuôi” [31], là ñặc ñiểm nổi bật của ký Hoàng Phủ Ngọc 

Tường. 

         Cùng mạch ý tưởng ñó, ñạo diễn Đặng Nhật Minh với bài viết “Hoàng 

Phủ Ngọc Tường - Một tâm hồn Huế” trên Tạp chí Sông Hương số 163, tháng 

9/2002, cũng ñã nói thêm:“Cái làm nên giá trị văn chương của Hoàng Phủ 

Ngọc Tường theo tôi nghĩ lại không nằm trong những kiến thức văn hóa uyên 

thâm ấy mà nằm trong cái chất Huế của con người anh” [43]. 

        Nhà phê bình văn học Đặng Tiến, từ nước ngoài, nhân ñọc Tuyển tập 

Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng ñã khẳng ñịnh:“Đặc ñiểm trong tác phẩm 

Hoàng Phủ Ngọc Tường là chất trí tuệ, dựa trên kiến thức sâu rộng về ñịa lý, 

lịch sử, văn học, kết hợp với lý luận sắc bén ñược phô diễn trong hành văn 

súc tích, say ñắm và hào hoa” [59]. 

        Ngô Minh Hiền, trong luận văn thạc sĩ và tiến sĩ cũng ñã khám phá thêm 

tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường từ góc nhìn văn hóa và ñi ñến nhận xét: 
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“Ở tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường … thiên nhiên trong sự hòa ñiệu 

với tâm hồn con người không chỉ là bài ca cuộc sống mà hơn hết tất cả nó còn 

là sự chiêm nghiệm các giá trị cuộc ñời”  [23, tr.76].   

Riêng nhận xét về nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường, trong bài viết 

“Chuyện ñời xưa trong Nhàn ñàm Hoàng Phủ” in trên tạp chí Sông Hương, 

tác giả Đông Hà cho rằng:  

…Nếu trong thơ, Hoàng Phủ làm thơ như thể viết di chúc ñể mà 

chết theo nhận xét của Nguyễn Trọng Tạo, viết tuỳ bút như ñể 

“trằm” cả gương mặt mình vào ñất thần kinh như lời của Tô Hoài thì 

trong nhàn ñàm anh lại bình tĩnh “lẩy” lên từng hạt cát của cuộc ñời 

ñể chiêm nghiệm, trở trăn. Những bài nhàn ñàm nhỏ bé, xinh, giàu 

chất suy tư trăn trở với cuộc ñời phù sinh. Đôi khi chỉ là một ñiều 

rất giản ñơn nhưng Hoàng Phủ ñã khiến người ñọc phải giật mình 

ngẫm ngợi. Và hình như ñể ñạt ñược cái “vỗ vai” ñầy thâm hậu ấy, 

thấp thoáng trong những trang viết của mình, nhà văn rút tỉa những 

chất liệu có từ khởi thuỷ xa xưa ñể nhắc nhớ con người ngày nay, ñó 

là chất liệu ñã hàng nghìn năm tích tụ từ kho văn học cổ Trung 

Quốc ... [19]. 

Trong Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường (tập 1), khi nói về các tác 

phẩm nhàn ñàm, Hoàng Sĩ Nguyên ñã thốt lên rằng: “Tôi bị cuốn hút ngay 

vào những con chữ màu huyết dụ của máu con chim yến nhả ra xây tổ”  và 

ñánh giá các tác phẩm nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường “Như một cây 

ăng ten cực nhạy, biết thu lượm tất cả những âm thanh nhỏ nhất trong cuộc 

sống ñể rồi chiêm nghiệm, suy ngẫm và phát sáng” [65, tr.9 - tr.13]. Và cuối 

cùng:  

Hóa ra, nhàn ñàm mà không nhàn chút nào cả. Một cuộc ñời lăn lộn 

với nghề nghiệp, ñóng góp cả nhiệt huyết của mình cho ñất nước; 
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một cuộc ñời giản dị, yêu mến nhân dân, thủy chung với ñồng chí cả 

khi nằm trên giường bệnh vẫn chưa dứt trở trăn trách nhiệm. Cảm 

ơn Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã ñưa ñến cho bạn ñọc một lượng 

thông tin dồi dào, quý hiếm. Đó chính là những bông hoa ngũ sắc 

màu ñỏ mà tác giả ñã nhìn thấy ở Hải Thủy. Hoa ở ñây màu ñỏ vì 

“rằng hoa là trí nhớ của ñất, và ñất này thì tưới nhiều máu nên nở 

hoa màu ñỏ” [65, tr.16 -17]. 

   Nhìn chung, những bài viết riêng về nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường vẫn còn ít ỏi. Có lẽ vì trong ý thức và quan niệm của nhiều người, bản 

thân nhàn ñàm cũng là một dạng của thể loại ký. Tuy vậy, chính từ những ý 

kiến cảm nhận về tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường như ñã ñiểm lại trên 

ñây là tài liệu bổ ích giúp chúng tôi có cơ sở ñể tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn 

nét riêng của phong cách nghệ thuật của nhà văn này qua những tác phẩm 

nhàn ñàm.  

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

         Luận văn tập trung nghiên cứu phát hiện những ñặc ñiểm nổi bật trong 

phong cách nghệ thuật nhàn ñàm của Hoàng Phủ ngọc Tường trong mối quan 

hệ với các tác phẩm thuộc thể loại khác của nhà văn. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

        Do ñiều kiện thời gian có hạn, luận văn chỉ dừng lại khảo sát 3 tác phẩm 

nhàn ñàm sau ñây: 

  - Nhàn ñàm,  Nhà xuất bản Trẻ, Tp Hồ Chí Minh, 1997. 

  - Người ham chơi, NXB Thuận Hóa, 1998. 

  - Mi ền gái ñẹp, NXB Thuận Hóa, 2001. 
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       Ngoài ra, chúng tôi cũng tham khảo thêm một số tác phẩm nhàn ñàm 

ñược in rải rác trên các sách, báo những năm sau này, khi nhà văn bị bạo 

bệnh, không còn tiếp tục viết ñược thường xuyên như trước.  

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong luận văn này, chúng tôi ñã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

       4.1 Phương pháp nghiên cứu loại hình: nhằm tập trung phát hiện những 

nét riêng của thể loại tản văn, bút ký, tùy bút và ký (bao gồm ký văn học và 

ký báo chí), qua  nhàm ñàm  của Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

        4.2 Phương pháp lịch sử: nhằm tìm hiểu những dấu ấn lịch sử - xã hội 

của thời ñại ñược ghi nhận trong các tác phẩm, là nguồn tư liệu quý giá ñể 

nhà văn có thể viết về những “người thật, việc thật” - một ñặc trưng cơ bản có 

thể nhận thấy của nhàn ñàm. 

        4.3 Phương pháp hệ thống - cấu trúc: người viết khảo sát nhàn ñàm 

Hoàng Phủ Ngọc Tường trên tinh thần kết hợp các yếu tố tương ñồng về nội 

dung, nghệ thuật, ñồng thời xem xét chúng trong mối quan hệ chặt chẽ với 

các hệ thống khác như văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, triết học… ñể từ ñó rút ra 

nhận ñịnh ñánh giá tác phẩm. 

        4.4 Phương pháp so sánh ñối chiếu: ñặt tác phẩm của nhà văn trong 

mối quan hệ ñồng ñại và lịch ñại ñể vấn ñề ñược xem xét, ñánh giá khách 

quan hơn. 

         4.5 Phương pháp phân tích - tổng hợp: ñược sử dụng trong quá trình 

khảo sát các tác phẩm nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường ñể làm sáng tỏ 

vấn ñề cần nghiên cứu, tìm hiểu. 

      5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 

      - Luận văn tập trung tìm hiểu các tác phẩm thuộc thể loại nhàn ñàm trong 

sự nghiệp sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường ñể có một cái nhìn bao quát 

trên hai phương diện nội dung cảm hứng và phương thức biểu hiện. 
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      - Hy vọng góp thêm tiếng nói khẳng ñịnh giá trị của những trang nhàn 

ñàm cũng như những ñóng góp của nhà văn ñối với sự phát triển, ña dạng về 

thể loại của văn học Việt Nam ñương ñại. 

     6. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 

          Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 

chương: 

Chương 1. Hoàng Phủ Ngọc Tường và thể loại nhàn ñàm. 

Chương 2. Tính thời sự, chân xác và vẻ ñẹp trữ tình - trí tuệ trong nhàn 

ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

Chương 3. Sự kết hợp các phương thức thể hiện trong nhàn ñàm của 

Hoàng Phủ Ngọc Tường 
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Chương 1 

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG VÀ THỂ LOẠI NHÀN ĐÀM 

 

1.1. Hoàng Phủ Ngọc Tường - Cuộc ñời và hành trình sáng tác 

1.1.1. Cuộc ñời 

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9 tháng 9 năm 1937 tại TP 

Huế, nhưng quê gốc của ông ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị. Tuy chỉ gắn bó với mảnh ñất Quảng Trị mưa gió bom 

ñạn khốc liệt chưa ñầy một năm rưỡi nhưng những kỷ niệm thời thơ ấu của 

ông nơi mảnh ñất này thật xanh biếc. Ông từng viết rằng: “Tuy một thời gian 

ngắn ngủi như thế, nhưng hình ảnh làng tôi ñủ sức chiếm lĩnh vị trí ñộc tôn 

trong ký ức tuổi thơ của tôi” [69, tr.124]. Trong sự nghiệp văn chương của 

mình, hình ảnh làng quê thuở ấu thơ ñi vào nhiều tác phẩm của ông như: Quê 

nhà, Mảnh ñất huyền thoại của tâm hồn tôi, Thời ấu thơ xanh biếc… 

Với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Huế chính là máu thịt. Và, mảnh ñất này 

ñã gắn bó nhiều nhất trong cuộc ñời của ông với biết bao nhiêu kỷ niệm buồn 

vui, thăng trầm của cuộc ñời. Lớn lên tại Huế, học hết bậc trung học, Hoàng 

Phủ Ngọc Tường ñã vào học khóa I,  ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài 

Gòn. Sau khi tốt nghiệp, ông ñã trở về Huế làm thầy giáo dạy trường Quốc 

học Huế (1960 - 1966). Trong quãng thời gian này, vừa dạy học, ông vừa 

tranh thủ theo ñuổi tiếp tục học thêm khoa Triết tại Đại học Văn khoa Huế 

(1960 - 1964).  

Với truyền thống yêu nước và tinh thần dân tộc, trước tình cảnh nước 

nhà trong nỗi ñau chia cắt, từ ñầu những năm sáu mươi này, ông ñã nhiệt tình 

tham gia phong trào yêu nước của học sinh, sinh viên và trí thức Huế, chống 

Mỹ - ngụy ñòi thống nhất Tổ quốc, với tư cách là Tổng thư ký Tổng hội sinh 

viên Huế. Sau ñó, do yêu cầu của cách mạng, ông ñã quyết ñịnh rời bục giảng 
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ñể “lên xanh” trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ 

năm 1966 bằng hoạt ñộng văn nghệ: 

                           “Đừng hỏi nữa em ơi! 

                           Thầy lên ñường ñánh Mỹ”. 

                                                            (Câu hỏi) 

 Đây là sự lựa chọn lớn của ñời ông, một sự lựa chọn dấn thân cho lý 

tưởng. Và chính những năm tháng gắn bó với Trường Sơn ở chiến khu Trị 

Thiên ñã ñem ñến cho Hoàng Phủ Ngọc Tường sự thấu hiểu ñất nước và nhân 

dân cùng với nguồn chất liệu cuộc sống phong phú ñể làm nên những tác 

phẩm ñặc sắc sau này. 

Sau ngày ñất nước thống nhất, Hoàng Phủ Ngọc Tường trở về Huế sinh 

sống, vừa sáng tác vừa tham gia công tác ở các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa 

Thiên Huế, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên. Ông từng là Chủ tịch 

Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt. 

Năm 1991, thôi công tác ở Quảng Trị, ông ñã vào Huế và thành phố Hồ 

Chí Minh cộng tác với báo Thanh niên, tiếp tục những chuyến ñi và sáng tác. 

Đang ở ñộ chín của tài năng với nhiều dự ñịnh, thì ông bất ngờ bị tai biến 

mạch máu não. Căn bệnh quái ác này khiến ñôi chân lãng du, rong ruổi trên 

khắp nẻo ñường ñất nước quê hương phải mãi gắn bó với chiếc xe lăn. Mặc 

dù không cầm ñược bút nhưng ñiều kỳ lạ là trong thời gian ñối mặt với bạo 

bệnh, ông vẫn vượt lên bằng tất cả nghị lực ñể tiếp tục tư duy, sáng tác. Nhiều 

lúc ñôi tay tài hoa không cầm nổi bút, ông phải nhờ mẹ vợ, vợ và các con ghi 

chép những ñiều ông “viết”, và ñó là chiếc cầu nối ñể niềm ñam mê sáng tạo 

của ông ñều ñặn ñến với bạn ñọc.  

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - người vợ hiền luôn có mặt bên ông, tận tình 

chăm sóc và cùng bạn bè tìm mọi cách, ñưa ñi chữa bệnh nhiều nơi nhưng 

mọi cố gắng vẫn không khiến sức khỏe của ông hồi phục trở lại. Nhận xét về 
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cuộc sống thầm lặng của Hoàng Phủ Ngọc Tường hiện tại trong căn nhà nhỏ 

giữa thành phố Huế, nhà thơ Ngô Minh, một người bạn học của Mỹ Dạ, rất 

gần gũi, thân thiết và mến phục nhà văn trong số báo Tuổi trẻ cuối tuần số ra 

ngày 20/09/2007 ñã không khỏi ngậm ngùi: “Văn chương anh là mạch vỉa 

than ñá cung cấp nguồn năng lượng cho bao thế hệ người Vi ệt Nam, nhưng 

anh lại là người hứng chịu tai ương bệnh tật nằm một chỗ…” [42].  

Nhìn lại cuộc ñời của Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà văn Trần Thùy Mai 

cũng ñã viết:  

Ba mươi tuổi bỏ thành phố lên rừng với giấc mơ hòa bình, năm 

mươi tuổi dấn thân vào sự nghiệp làm báo với khát vọng ñổi mới ñất 

nước và hơn ba mươi năm sau ngày hòa bình làm cầu nối thân hữu 

cho những người ñang xa cách trở thành bè bạn. Giờ ñây, ông ñang 

chiến ñấu với một hoàn cảnh cực kỳ khắ nghiệt ñể tồn tại và vũ khí 

cuối cùng mà ông còn có ñược: Bản năng sáng tạo [69, tr.242 ]. 

1.1.2. Hành trình sáng tác 

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong số ít nhà văn nổi tiếng, có uy tín và 

ñược người ñọc mến mộ nhất ở nước ta sau 1975. Văn chương Hoàng Phủ 

Ngọc Tường thấm ñẫm tình thương yêu và trí tuệ, là thứ văn chương tri âm tri 

kỷ, làm nhiều thế hệ ñộc giả say mê, tìm ñọc. Sau Nguyễn Tuân, Hoàng Phủ 

Ngọc Tường ñược người ñọc biết ñến như một trong những nhà văn viết ký 

tài hoa, giàu sức hấp dẫn trong nền văn xuôi hiện ñại Vi ệt Nam. Chính nhà 

văn Nguyên Ngọc khi viết lời giới thiệu cho một tập sách của Hoàng Phủ 

Ngọc Tường cũng ñã từng phát biểu: “ Đối với anh Tường, chẳng việc gì phải 

giới thiệu. Tên tuổi anh, người ñọc cả nước ñều biết rõ, ñộc giả ngoài nước 

cũng nhiều người biết và hâm mộ. Anh là một trong số mấy nhà văn viết ký 

hay nhất của văn học ta hiện nay” [67, tr.847]. 
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Theo Hoàng Phủ Ngọc Tường nhớ lại, có thể nói, truyện ngắn ñầu tay 

của ông có tên là Vườn cỏ ngủ yên, in ở báo Mai Sài Gòn, viết trước khi lên 

rừng (1963). Nhưng phải ñến năm năm 1972, khi tập bút ký Ngôi sao trên 

ñỉnh Phu Văn Lâu ñược NXB Giải Phóng ấn hành, ông mới thực sự coi ñó 

là cái mốc khởi nghiệp văn chương của mình. Năm ấy ông 35 tuổi. Từ ấy ñến 

nay ông ñã có ñược 16 tác phẩm . 

* Ký, truyện và chính luận: 

           - Rất nhiều ánh  lửa (1979), giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 

1980.  

          - Ai ñã ñặt tên cho dòng sông (1984). 

          - Bản di chúc của cỏ lau (truyện ký, 1986).  

          - Hoa trái quanh tôi (1995). 

          - Huế, di tích và con người (bút ký và chính luận 1996). 

          - Ngọn núi ảo ảnh (2000). 

          - Trong mắt tôi (phê bình văn học, 2001). 

          - Rượu hồng ñào chưa nhắm ñã say (truyện ký, 2001). 

          - Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường (2002, 4 tập) 

          - Tr ịnh Công Sơn và cây ñàn Lya của Hoàng tử bé (2005). 

          - Mi ền cỏ thơm (2007). 

* Nhàn ñàm: 3 tập (tập hợp từ chuyên mục Nhàn ñàm trên báo Thanh 

Niên do ông ñề xuất và thực hiện)  

              - Nhàn ñàm (1997). 

              - Người ham chơi (1998). 

              - Mi ền gái ñẹp (2001). 

* Ngoài ra, ông còn có hai tập thơ cũng rất ñược bạn ñọc chú ý: 

   - Những dấu chân qua thành phố (1976). 

   - Người hái phù dung (1992). 
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Điều ñáng nói là tác phẩm nào của Hoàng Phủ Ngọc Tường ra ñời cũng 

ñều có những phát hiện, tìm tòi mới cả trong nội dung và nghệ thuật thể hiện, 

tạo nên những giá trị tinh thần ñích thực, luôn ñược ñồng nghiệp cũng như 

công chúng ñón ñợi và hâm mộ.  

 Hoàng Phủ Ngọc Tường ñược tặng thưởng văn học của Ủy ban toàn 

quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 1999. Giải A, giải 

thưởng Văn học Cố ñô - 5 năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và 

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế. Giải thưởng Nhà nước về 

Văn học Nghệ thuật năm 2007.  

1.2. Nhàn ñàm - Từ quan niệm ñến khái niệm 

1.2.1. Từ quan niệm… 

Có thể nói, Hoàng Phủ Ngọc Tường là người dắt tay nhàn ñàm ñến với 

văn ñàn hiện ñại bằng chuyên mục cùng tên trên báo Thanh Niên. Ông ñã có 

lần tự nói quan niệm của mình và xuất xứ của cách gọi tên chuyên mục này 

như sau:  

Tôi nghĩ ñến chữ Nhàn ñàm vì chẳng qua ñó là những câu chuyện 

“trà dư tửu hậu”, với giọng pha ñôi chút hài hước của một nhà văn 

nheo mắt nhìn cuộc ñời. Chuyện hài hước này rất quan trọng ñối với 

tôi, vì từ lâu anh em nhiều người vẫn quở rằng tôi là kẻ…không biết 

cười…Từ Nhàn ñàm ñã ra ñời từ ñó. Nghĩa là nó không có gì quan 

trọng. Chỉ giúp tác giả (là tôi) có một chiếc mặt nạ pha hề nhằm ñối 

ñãi với người chung quanh, làm dịu ñi cái nét khó ñăm ñăm trên bộ 

mặt tôi [48, tr.84]. 

Đó chẳng qua chỉ là một cách nói vậy thôi, nhưng thực ra tác giả rất có ý 

thức bày tỏ quan ñiểm của mình trước thái ñộ của không ít người coi thường 

thể ký. Ông không công nhận một cách nhìn thể ký như vậy, và khẳng ñịnh 

một quyết tâm sáng tạo:“ Tôi sẽ vừa viết ñúng sự thật, vừa cố viết cho sâu” 
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[48, tr.85]. Cũng có thể thấy rõ hơn quan niệm trên của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường khi ông nói lên suy nghĩ của mình về nghề văn trong cuốn Nhà văn 

Việt Nam hiện ñại: 

Tôi lớn lên trong một bối cảnh ñặc biệt của lịch sử, ở ñó mọi sự kiện 

ñều mang sẵn một vẻ ñẹp văn học. Vì thế tôi cho rằng văn xuôi phải 

ñáp ứng một nhu cầu sinh ñôi của thời ñại: a/ Nó phải là một sự kiện 

mang tính thẩm mỹ; b/ Nó ñược bảo ñảm là có thực trong thực tế 

cuộc sống; còn thực ñến ñâu ñó là tùy tài vận dụng của người viết ñể 

tất cả trở thành nhất quán. Do ñó, tôi ñã chọn bút ký là thể loại văn 

xuôi tiêu biểu; dần dần nó trở thành duy nhất và không thể thay thế 

ñược [6, tr.1089]. 

Như vậy, tên gọi nhàn ñàm không ñơn giản là một cách gọi mới “l ạ hóa’ 

mà nó gắn liền với quan niệm nghệ thuật của nhà văn. Càng khó hơn bởi khi 

ñi vào tìm hiểu nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường khi có sự ñan xen, hòa 

quyện, thoắt ẩn thoắt hiện của các thể loại văn học và báo chí trên từng trang 

viết. Đây cũng là hiện tượng giao thoa giữa các thể loại, ñặc biệt thường gặp 

trong bối cảnh văn học chuyển mình sang thời kỳ ñổi mới hội nhập, cùng với 

sự phát triển của phương tiện truyền thông báo chí.  

Có thể khẳng ñịnh, “mối liên quan” giữa nhàn ñàm (hay nói chính xác 

hơn là nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường) với báo chí ñược xác ñịnh ở 

nội dung phản ánh. Các vấn ñề, sự kiện ñược nhàn ñàm ñề cập ñều xuất phát 

từ thực tế sự kiện, vấn ñề thời sự của cuộc sống, ñược báo Thanh Niên “ñặt 

hàng” cho nhà văn, hoặc do nhà văn tự phát hiện và phản ánh. Có ý kiến cho 

rằng nhàn ñàm mang hơi thở của thể loại ký báo chí; có người lại cho rằng 

một số bài viết nhàn ñàm phảng phất phong cách của bài bình luận, nhưng 

cũng có nhận xét ñó là thể loại mới, hợp lai văn nghệ - báo chí…  
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Trước hết xét về thể loại ký báo chí. Trong văn học và báo chí, thể loại 

ký xuất hiện do nhu cầu phản ánh những hiện thực sôi nổi của cuộc sống. Từ 

ñiển Tiếng Việt ñịnh nghĩa ký là: “thể văn tự sự viết về người thật, việc thật, 

có tính chất thời sự, trung thành bới hiện thực ñến mức cao nhất” [49, tr.520]. 

Từ ñiển thuật ngữ nghiên cứu văn học cũng xem ký là một loại hình văn học 

tái hiện cuộc sống qua sự ghi chép, miêu tả người thật, việc thật. Hình tượng 

của ký có ñịa chỉ của nó trong cuộc sống. Do ñó, tính chính xác tối ña là ñặc 

trưng cơ bản của ký. Như vậy, trong ký, tính chính xác ñược thể hiện ở mức 

ñộ cao, hư cấu chỉ giữ vai trò thứ yếu. Ký phản ánh kịp thời và linh hoạt cuộc 

sống, kết hợp hài hòa các yếu tố tự sự, chính luận và trữ tình. Xung quanh sự 

tồn tại và phát triển của ký ñã từng có nhiều ý kiến tranh luận ñược ñặt ra: ký 

có phải là văn học không? Trong ký có hư cấu không? Đặc trưng của các thể 

ký là gì? Hay liệu có nên phân chia thành Ký văn học và Ký báo chí không? 

v.v…  

Nói nhàn ñàm mang hơi thở của thể loại ký báo chí bởi dấu ấn của cái tôi 

trần thuật. Ký báo chí ñáp ứng nhu cầu của nhà báo trong việc tìm tòi những 

hình thức mới ñể vượt ra khỏi cái khung của lối văn thông tấn mà vẫn ñảm 

bảo ñược tính chính xác, tính thời sự của nội dung ñược phản ánh. Với hình 

thức kết cấu tương ñối co giãn, với bút pháp ña dạng và ñặc biệt là sự xuất 

hiện của cái tôi trần thuật giúp nhà báo truyền ñạt thông tin một cách phong 

phú và hấp dẫn hơn so với các thể loại báo chí khác. Các chi tiết trong nhàn 

ñàm về sự việc, diễn biến, nơi chốn, thời gian… thường ñược thông tin khá 

chính xác, cụ thể. Những bài viết của nhà văn Hoàng Phủ về Trần Quốc 

Vượng, Lê Minh Ngọc, Ni cô Minh Tú…, cái tôi trần thuật xuất hiện cùng 

với bút pháp giàu chất văn học thể hiện ñậm nét ñặc ñiểm của một bài ký chân 

dung. Ở ñó, con người - ñối tượng phản ánh của ký chân dung không chỉ là 

những ñối tượng văn nghệ nổi tiếng, không phải là những ñối tượng ñược 
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chọn lọc kỹ càng như Chân dung văn học mà ñơn giản, ñó là những con 

người có thật ñược coi là tiêu biểu ở một mặt, một khía cạnh nào ñó. Tính 

ñiển hình của ñối tượng thường gắn với một bối cảnh hay một thời ñiểm 

mang yêu cầu thời sự. Và, sự thẩm ñịnh của tác giả không dựa trên cơ sở cảm 

xúc thẩm mỹ mà là sự thẩm ñịnh mang tính cộng ñồng rất rõ rệt. Cái tôi ở ñây 

ñã chuyển thành cái tôi nhân chứng tỉnh táo và lý trí, một ñặc ñiểm nổi bật 

của ký báo chí, khác với cái tôi thẩm mỹ của văn học. Có thể thấy trong các 

bài nhàn ñàm, con người hiện lên thuyết phục công chúng bằng những việc 

làm, hành ñộng cụ thể chứ không phải qua những phân tích, diễn giải dài 

dòng của tác giả.  

Cũng có quan niệm cho rằng nhàn ñàm phảng phất hơi thở của thể loại 

bình luận. Điều ñó không phải là không có lý! Các tác giả Arnold Hoffmann, 

Karel Storkan, I.U.Marusac trong cuốn sách Cách viết một bài báo cho rằng: 

“Khi ta viết một bài bình luận thì luôn luôn trình bày với bạn ñọc quan ñiểm 

của ta về một sự kiện có tính chất thời sự và nhằm thuyết phục bạn ñọc rằng 

quan ñiểm này là ñúng ñắn” [2, tr.74]. Bình luận có những yêu cầu riêng mà 

thông tin phản ánh của báo chí không thể giải quyết ñược. Đó là khả năng 

tổng kết của báo chí ñối với những vấn ñề ñang ñặt ra trong cuộc sống hàng 

ngày. Mặt khác, với những thể loại có tính chất phản ánh, báo chí cung cấp 

cho ñộc giả bức tranh sống ñộng về cuộc sống, tạo cho người ñọc có nhận 

thức ban ñầu, nhận thức cảm tính về thực tại khách quan. Bình luận phân tích, 

tổng kết các sự kiện ñiển hình rồi rút ra những vấn ñề, những kinh nghiệm có 

tính lý luận, giúp cho công chúng có cách nhìn nhận những vấn ñề thực tế một 

cách tổng quát hơn, hiểu thấu bản chất của sự kiện, vấn ñề, quy luật vận ñộng 

và xu hướng phát triển của cuộc sống. Đó là cơ sở ñể ñộc giả chuyển từ nhận 

thức cảm tính sang nhận thức lý tính. Đối chiếu trong nhàn ñàm của Hoàng 

Phủ Ngọc Tường như: Nghĩ thêm về bãi giữ xe trong Tôn Nhơn Phủ, Sao 
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anh không về chơi thôn Vỹ, Vương tri ều Nguyễn trên ñường phố Huế…, 

người ñọc cũng thấy rõ cả yếu tố bình luận này. Ở ñó, phương pháp chung có 

tính ñặc thù của bình luận là sự sưu tầm, lựa chọn sự kiện, xem xét và hiểu rõ 

sâu sắc bản chất của chúng ñể sử dụng chúng vào tác phẩm một cách hợp lý 

nhất ñể làm nổi bật quan ñiểm, chủ ñề chính mà tác giả hướng tới. 

Theo thời gian, nhàn ñàm xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên báo chí và 

ñược nhân rộng. Không lạ gì khi ñến bây giờ, những bài viết nhàn ñàm ở số 

báo Thanh Niên Chủ nhật vẫn là món quà tinh thần thường xuyên ñược bạn 

ñọc ñón ñợi nhất, dù hiện tại, nhà văn Hoàng Phủ - người khai sinh ra nhàn 

ñàm ñã không còn ñủ sức khỏe ñể ñảm nhiệm chuyên mục này. Ở một số tờ 

báo, thể loại này cũng bắt ñầu ñược ghi nhận và phát triển: Nhàn ñàm (báo 

Văn nghệ).  

1.2.2. …Đến khái niệm 

 Trước hết, phải nói rằng, cho ñến lúc Hoàng Phủ Ngọc Tường ñặt tên 

chuyên mục Nhàn ñàm và viết nhàn ñàm, trong các sách từ ñiển thuật ngữ 

văn học ở nước ta chưa có mục từ này. Từ ñiển Văn học bộ mới của nhiều 

tác giả do Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá làm 

chủ biên, NXB Thế giới, năm 2004, ở mục tra cứu thuật ngữ cũng không có. 

Có lẽ, khái niệm và tên gọi thể loại mới này là do chính Hoàng Phủ Ngọc 

Tường ñặt ra. 

Trong Năm bài giảng về thể loại, nhà nghiên cứu lý luận phê bình 

Hoàng Ngọc Hiến, sau khi ñã phân tích kỹ lưỡng những ñặc ñiểm cơ bản của 

thể loại tản văn (essai), ñối chiếu, so sánh với các cây bút hiện ñại khác, ông 

ñã khẳng ñịnh: “Hoàng Phủ Ngọc Tường là người viết essai”, ñồng thời ông 

ñưa ra một kết luận có tính chất dự báo: “Essai là một tiểu loại của ký quan 

trọng hơn nhiều nhưng chưa ñược ý thức ñầy ñủ, ngay cả trong giới văn học” 

[21, tr.17]. Từ ñó, nhiều ý kiến ñã thống nhất rằng ba tập nhàn ñàm của nhà 
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văn Hoàng phủ gồm: Nhàn ñàm, Người ham chơi, Mi ền gái ñẹp chính là 

essai.  

Khái niệm này, theo từ ñiển thuật ngữ văn học “A Glossary of Literary 

Terms” ñịnh nghĩa: “Tản văn (essai) là bất cứ sáng tác ngắn nào bằng văn 

xuôi có nhiệm vụ diễn giảng, luận bàn về một vấn ñề, giải thích một quan 

ñiểm hoặc thuyết phục chúng ta chấp nhận một luận ñiểm nào ñó ở bất cứ chủ 

ñề nào”[1, tr.59]. Nếu căn cứ vào ñặc ñiểm của tản văn (essai): cái tôi cá nhân 

chủ ñộng tham gia vào sự kiện và mang ñậm dấu ấn cảm nhận, cảm nghĩ của 

cá nhân; kết hợp với lối tư duy phóng túng, tạo ñược nhiều bất ngờ; cùng sự 

co giãn linh ñộng về dung lượng nhưng vẫn mở ra ñược nhiều chiều không 

gian, tri thức, giúp tác giả có thể vừa cập nhật thông tin thời sự, vừa tự do 

sáng tạo, ñể ñi ñến nhận ñịnh cho rằng nhàn ñàm chính là thể loại tản văn 

(essai) quả không phải là không có cơ sở. Xét ở góc ñộ nào ñó, nếu so sánh 

với các thể loại khác của văn học và báo chí, nhàn ñàm có nhiều ñiểm khá 

tương ñồng với essai. Thực ra, tản văn (essai) là một thể loại ñộc lập, ñã có vị 

trí quan trọng trên văn ñàn thế giới, ñược khai sinh với nhà văn Pháp nổi tiếng 

Michel Eyquem de Montaigne (1533 - 1592) trong ý thức chống lại kiểu văn 

chương khuôn mẫu, giáo ñiều và kinh viện của nhà thờ. Từ khi ra ñời, tản văn 

(essai) ñã ñược nhiều nhà văn, nhà triết học sử dụng, trở thành một thể loại 

quan trọng trong nền văn học hiện ñại thế giới. Đặc biệt, khi sự xuất hiện của 

phương tiện truyền thông vào thế kỷ XVIII ñã giúp tản văn (essai) nhanh 

chóng khẳng ñịnh vị trí của mình với nhiều tên tuổi thành công như: W.I 

Ving, R.Emison, Mark Twain… Sau này, Trung Quốc nổi lên với các tên tuổi 

viết tản văn lớn như Ba Kim, Tôn Lê, Giả Bình Ao, Trương Thừa Chí, 

Trương Khiết. Ở Việt Nam, tản văn thực tế cũng ñã manh nha xuất hiện trong 

ý thức ñổi mới văn học của giới trí thức vào giai ñoạn ñầu của thế kỷ qua 

những bài “nhàn tưởng” của Tản Đà, một số văn xuôi của Xuân Diệu, bút ký 
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của Nguyễn Tuân và mãi sau thời kỳ ñổi mới, thể loại này mới thực sự có ñất 

ñể phát triển và trưởng thành.  

Có thể thấy, trong bản thân tên gọi của mình, nhàn ñàm ñã lộ rõ tính hỗn 

dung về thể loại. Không chỉ giản ñơn như chính tên gọi của nó là ñàm luận 

lúc nhàn rỗi, không chỉ là những câu chuyện phiếm không ñầu không cuối mà 

ở ñây, cái ñược ñưa ra bàn luận là một sự kiện, một vấn ñề, một thực trạng nổi 

cộm, thời sự ñang ñược xã hội quan tâm, bức xúc. Ở ñó, nhàn thiên về tùy bút 

khi nó là những ghi chép những sự việc, hiện tượng, hoặc từ một câu chuyện, 

một nhân vật có thực nhưng ñược soi chiếu qua lăng kính của nhà văn; ñược 

chuyển tải tư tưởng, gửi gắm tâm tư và cảm xúc qua cái tôi trần thuật. Nhưng 

ñàm lại mang ñậm tính chất khách quan của báo chí. Tuy nhiên, ở ñó không 

có giọng cao ñạo, quyết ñoán mà chỉ ñơn giản là những lời bàn luận, ñối chiếu 

với những lời bàn khác một cách thận trọng, dè dặt, với giọng văn nhẹ nhàng. 

Chỉ ñơn giản là “những câu chuyện “trà dư tửu hậu”, viết với giọng pha ñôi 

chút hài hước của một nhà văn nheo mắt nhìn ñời” [48. tr.84].  

Vì thế mà trong suy nghĩ của mình, Hoàng Phủ Ngọc Tường gọi nhàn 

ñàm là những “Bút ký cực ngắn”, và còn giải thích thêm: “Nhàn ñàm gắn liền 

với ñôi mắt nhìn cuộc ñời của nhà báo, cuộc sống ñi tới ñâu thì nhàn ñàm tới 

ñó. Nó cũng giống như bút ký gắn liền với ñôi chân xê dịch của nhà văn…” 

[48, tr.85]. Đúng như chia sẻ của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, ñó thực sự 

là những ghi chép thật ngắn chỉ hàm chứa một ý tưởng chủ ñạo chứ không ôm 

ñồm chuyển tải ña chiều, ña góc nhìn như những bài ký khai thác nhiều chiều 

sâu ý tưởng. Ở ñó, nó cũng không quá nặng về cảm và nghĩ như một bài tùy 

bút, cũng không nặng về nghe và nhìn như một bài phản ánh mà nó là những 

ghi chép qua sự nghiền ngẫm của một nhà văn “vẫn thường tiếp cận lịch sử 

bằng văn hóa tâm cảm” [62, tr.6], và quan trọng hơn, nó ñã chảy qua trái tim 

của nhà văn như một dòng máu trước khi chảy ra ñầu ngọn bút.   
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Ở một ñất nước có lịch sử báo chí tương ñối ngắn và lại có sự gắn bó 

chặt chẽ giữa văn học và báo chí như nước ta, sự hình thành một số thể loại 

giao thoa văn nghệ - báo chí là một ñặc ñiểm có ảnh hưởng không nhỏ tới ñời 

sống báo chí, văn học. Quá trình giao thoa ñó ñược thể hiện bằng các tác 

phẩm mà trong thực tế rất khó phân biệt ñược rạch ròi những tính chất của các 

thể loại. Trước nhàn ñàm, chúng ta ñã từng thấy xuất hiện những biến thể này 

với: tiểu phẩm, tạp văn, tản văn, câu chuyện truyền thanh, câu chuyện truyền 

hình… Đây là những thể loại kết hợp ñược một cách khá nhuần nhuyễn tính 

chất của văn nghệ và tính chất của báo chí. Mặc dù không thuộc hệ thống thể 

loại báo chí, nhưng thể loại này rất gần gũi với các loại hình báo chí (báo in, 

báo nói, báo hình). Và ñến lượt mình, nhàn ñàm cũng ñã thể hiện rõ nét ñiều 

này khi ñiểm nổi bật của nó ở khả năng bám sát một cách linh hoạt theo 

những vấn ñề thời sự của báo chí nhưng lại  thấm ñẫm những ñặc trưng của 

văn học. Hay nói theo cách khác, với ý kiến chủ quan của mình, chúng tôi cho 

rằng nhàn ñàm là một tiểu loại mới trong gia ñình ký mà ở ñó, những sự kiện, 

vấn ñề của cuộc sống ñược ñàm luận bằng ngôn ngữ văn chương, một thể loại 

ký tinh chất, gọn nhẹ nhưng lại mang tính chất tổng hợp, nằm ở ñường biên 

giữa báo chí và văn học. 

Chặng phát triển sau này, dường như nhàn ñàm ñã có sự chuyển dịch 

trong bút pháp sáng tạo. Không còn những bài nhàn ñàm khiến người ñọc 

phải giật mình, ñạt ñược cái vỗ vai ñầy thâm hậu của nhà văn tài hoa, uyên 

thâm Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ở nhiều bài viết nhàn ñàm giai ñoạn phát triển 

sau này thường mang hình hài của thể loại tản văn, tạp văn xuất phát từ 

những cảm hứng, tản mạn của người viết về những hoài niệm, nỗi niềm thế 

sự, những rung ñộng trước khoảnh khắc của cuộc sống… hơn là từ những vấn 

ñề, sự kiện mang ñầy ý nghĩa thời sự của thể loại hợp lai văn nghệ - báo chí 

như khởi thủy của nhàn ñàm. Dẫu sao, sự kế tục và phát triển của nhàn ñàm 
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mới chỉ dừng lại ở những thể nghiệm còn khá khiêm tốn và vẫn chưa có 

gương mặt thật sự có phong cách ñộc ñáo - ngoại trừ Hoàng Phủ Ngọc 

Tường. 

 Đi tìm hiểu mối tương quan giữa nhàn ñàm với các thể loại báo chí và 

văn học, chúng tôi không có tham vọng ñưa ra một ñịnh nghĩa mà chỉ ñề xuất 

một cách hiểu ñể làm cơ sở cho vấn ñề ñang nghiên cứu. Và nhìn chung, nhàn 

ñàm mới trên ñà phát triển và ñịnh hình chứ chưa ñạt tới sự kết tinh về mặt 

thể loại. 

1.2.3. Nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường 

Đánh giá chung về sự nghiệp văn chương của Hoàng Phủ Ngọc Tường, 

sách Ngữ văn 12 có ñoạn viết: “Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những 

nhà văn chuyên về bút ký. Nét ñặc sắc trong sáng tác của ông là sự kết hợp 

nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy 

tư ña chiều ñược tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, 

lịch sử, ñịa lý...Tất cả ñược thể hiện qua lối hành văn hướng nội, súc tích, mê 

ñắm và tài hoa”.  

Bằng sáng tác và cả bằng những ý kiến bàn luận, Hoàng Phủ Ngọc 

Tường, cho rằng ñể bút ký có ñược sức sống bền lâu trong lòng ñộc giả là rất 

khó. Và nhà văn muốn làm ñược ñiều ñó cần phải hợp thành từ 3 yếu tố: 

Trước hết là “văn”, bởi nếu ý tưởng hay mà thể hiện không rành mạch, rõ 

ràng thì không thể ñi vào lòng ñộc giả ñược. Thứ hai là phải “thật”. Ông cho 

rằng ký không hư cấu hoặc có cách viết ñộc giả không cho ñó là hư cấu. Cuối 

cùng, trang ký phải có tính “lạ”. Ba ñặc tính này ñược ví như kiềng ba chân 

của một tác phẩm ký ñể có thế ñứng vững trong lòng bạn ñọc. Trong ñó, nhà 

văn luôn nhấn mạnh tính trung thực là cần thiết nhất, bởi lẽ trước khi là nhà 

văn thì, anh là một con người, mà một con người phải có nhân cách. 
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              Với tâm hồn, tài năng thiên bẩm của người nghệ sĩ cùng khối kiến 

thức uyên bác, thâm sâu trên nhiều lĩnh vực khoa học và xã hội, Hoàng Phủ 

Ngọc Tường ñã tạo dựng cho mình ñược một thế giới nghệ thuật riêng, một 

phong cách riêng không lẫn vào ñâu ñược! 35 tuổi ñời, khi chọn văn chương 

làm nghiệp dĩ, ông không ngừng tìm tòi, kiếm tìm và thể nghiệm với cách tiếp 

cận, cách viết mới lạ ñể mang lại sự ñộc ñáo, thú vị cho bạn ñọc. Ngoài ñỉnh 

cao của sự nghiệp ở thể loại ký, nhà văn Hoàng Phủ ñã thể nghiệm ngòi bút 

của mình ở nhiều thể loại khác nhau, và ñiều ñáng nể là ở thể loại mới nào, sự 

xuất hiện của ông cũng ñều ấn tượng và ghi khắc trong lòng bạn ñọc. “Nếu 

trong thơ, Hoàng Phủ Ngọc Tường làm thơ như thể “vi ết di chúc ñể mà chết” 

theo nhận xét của Nguyễn Trọng Tạo, viết tùy bút như ñể “trằm” cả gương 

mặt mình vào ñất thần kinh như lời của nhà văn Tô Hoài thì trong nhàn ñàm - 

sự thể nghiệm mới của nhà văn trong 20 năm trở lại ñây, ông lại “bình tĩnh 

“l ẩy” lên từng hạt cát của cuộc ñời ñể chiêm nghiệm, trở trăn” [19].  

Điều kiện xã hội, thị hiếu ñộc giả là những yếu tố cơ bản ñể dẫn ñến sự 

hình thành thể loại mới. Trong thời hiện ñại, thị hiếu thẩm mỹ của người ñọc 

không còn thích hợp với những trang viết dài như trước nữa. Dung lượng của 

các thể loại ñã có sự co lại, nhưng không có nghĩa là gọt bớt, nghèo nàn mà 

ñây chính là sự cô ñặc, tinh lọc ñể cái còn lại trong mỗi tác phẩm chính là cái 

cốt tủy, cái neo ñậu thấm sâu vào lòng người. Nhưng dường như, chính cái 

chất trầm tư suy ngẫm cùng với khối kiến thức uyên thâm ñược tích lũy ở một 

con người có chiều sâu văn hóa lịch sử ñã khiến Hoàng Phủ Ngọc Tường lựa 

chọn nhàn ñàm. Ở ñó, ñôi chân xê dịch của nhà văn chuyên viết ký ñược thoải 

mái tung hoành, có thể bàn bất cứ chuyện gì của cuộc sống, của những nơi 

bàn chân mà “người ham chơi” ñã ñi qua (Núi bài thơ, xứ Thậm Thình, Tuyên 

Quang, Côn Sơn), ñã ñược ñôi mắt ông ghi nhận (ký ức tuổi thơ, nước lũ, 

bóng ñá, thi cử) và tâm hồn ông in khắc dấu, tâm hồn ông trăn trở (văn hóa 
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thời mở cửa, thái ñộ với tri ều Nguyễn, một cách viết sai lệch về Huế, các 

nhân tài… mổ rồng). Những ñề tài ñó không nhất thiết phải là những gì quá 

lớn lao, to tát mà chỉ là những ñiều rất nhỏ nhặt ta thấy thường ngày, là “chất 

muối” của cuộc sống. Một ñặc ñiểm thấy rõ là ở nhàn ñàm, Hoàng Phủ Ngọc 

Tường thường ñi vào khai thác những gì thuộc về ñằng sau của sự kiện, 

nhưng vẫn ñảm bảo tính nóng hổi, thời sự của thông tin. Đó là cái hiện thực 

ñã lắng lại từ lịch sử của cuộc sống, từ chính bản thân những gì ông ñã gắn bó 

và trải nghiệm. Nói cách khác, cái hiện thực, sự kiện mà ông ghi chép không 

ñơn thuần là cái phản ánh, cái ghi chép tức thì mà ở ñó ñã có sự nghiền ngẫm, 

chiêm nghiệm qua lăng kính cuộc ñời của nhà văn. Chính vì vậy, nhàn ñàm 

không thực sự ñơn giản như cách gọi của nhà văn. Nhàn ñàm nhưng tâm 

không nhàn!  

Đọc những trang viết nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường, người ñọc 

không chỉ bắt gặp, thích thú như ñược chính mình chứng kiến, tiếp cận sự thật 

cuộc sống xã hội, lịch sử, văn hóa, mà bên cạnh ñó, dưới ngòi bút tài hoa 

uyên bác, những tác phẩm thực sự ñược “sống”, ñược ông thổi hồn thông qua 

những rung cảm, cảm xúc tinh tế của mình. Và những bài viết tưởng chừng 

như tản mạn, giàu chất suy tư trăn trở với cuộc phù sinh, ñôi khi chỉ xuất phát 

từ những ñiều rất giản ñơn mà Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn khiến cho bạn 

ñọc giật mình ngẫm ngợi. Để ñạt ñến ñược cái vỗ vai ñầy thâm hậu ấy, Hoàng 

Phủ Ngọc Tường ñã ñi trên con ñường nhàn ñàm bằng hai chân. Một chân 

lướt trên cái nền duy lý của triết học phương Tây tạo nên sự minh bạch, khúc 

chiết trong lập luận, một chân ngập trong triết học phương Đông tạo nên cái 

phong vị thâm trầm, sắc sảo ñược ông rút tỉa từ chất liệu ñã ngàn năm tích tụ 

trong kho văn học cổ Trung Quốc từ thế mạnh sử dụng vốn Hán học của 

mình. Lý giải về sự trở về với thiên nhiên của Nguyễn Trãi (Mượn ñá ñể 

ngồi) không phải ñể lánh xa chốn quan trường, giữ mình trong sạch như mọi 
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người vẫn từng nói mà theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, ñó là sự trở về với căn 

nhà vũ trụ, giúp con người ñạt ñến một tầm nhìn mới. Phân tích tranh Lâm 

Triết (Lâm tri ết với cõi mộng du), nhà văn Hoàng Phủ cảm nhận bằng cái 

nhìn của chủ nghĩa cấu trúc và phân tâm học phương Tây nhưng lại vừa thấy 

ở hội họa Lâm Triết nhập vào một dòng với thơ tâm linh của các nhà thơ như 

Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, Bích Khê.  Hay trong bài nhàn ñàm những tưởng 

vu vơ Ai ñem con sáo sang sông lấy tích xưa từ câu chuyện quên lời hứa con 

rùa ñã lặn lội với kiếp trầm luân khi lòng phơi phới nhận công quả trước Phật 

ñài của thầy trò Đường tăng, nhà văn Hoàng Phủ lại gieo vào lòng người nỗi 

hoài nghi về nhân tình thế thái. Mà quả thế thật, nhân tình thế thái ở ñâu 

không giống nhau, dù ở ñời nào, thời nào khi nó ñã thuộc là tâm tính của con 

người.  

Ở nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường không chỉ có sự dung nạp các 

phương thức tự sự, trữ tình của ký hiện ñại mà còn vận dụng khá nhuần 

nhuyễn các loại tri thức khác với sự trợ giúp của các thủ pháp thơ (liên tưởng, 

nhịp ñiệu, tưởng tượng), của kịch (ñối thoại), của tiểu thuyết (sức nặng chi 

tiết), tác phẩm chính luận (lập luận) cùng các ngành nghệ thuật khác. Cùng tố 

chất của người viết tài hoa, uyên bác, Nhàn ñàm thực sự hấp dẫn và luôn mới 

mẻ chứ không ñơn giản dừng lại là những luận ñàm. Đó là một thể loại ký tinh 

chất, gọn nhẹ nhưng lại mang tính chất tổng hợp, nằm ở ñường biên giữa báo 

chí và văn học. Đây thực sự là sự lựa chọn ñúng ñắn và xứng ñáng của Hoàng 

Phủ Ngọc Tường, một cây bút tài hoa, minh triết và giàu cảm hứng sáng tạo. 

Nhận xét về nhàn ñàm của mình, ñã có lần nhà văn tâm sự rằng: “Tôi 

nghĩ rằng Nhàn ñàm ñúng là một thể loại văn học của Người ham chơi”[6, 

tr.85, nhưng kỳ thực, với ông, ñó là khát vọng vô bờ của tình yêu quê hương 

ñất nước. Bởi ông ñã từng nuôi một nỗi say mê riêng, muốn ñược tắm mình 

trong những dòng sông của ñất nước, sông Hồng, sông Cửu Long, sông Bạch 
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Đằng hay sông Mã, từ sông Kỳ Cùng ở cực bắc tới sông Rạch Tàu ở Cà Mau. 

Đi cho hết thời trai trẻ, ñể xương thịt và tâm hồn ông mãi mãi ướt ñẫm chất 

phù sa nuôi dưỡng. Và ñể ñến lúc tuổi già buộc chân người ta, ông có thể trở 

lại nơi những bờ bãi xa xôi kia của Tổ quốc bằng cuộc “du lịch nội tâm” như 

thường nói. 

Khát vọng ấy dù dang dở vì bạo bệnh, nhưng qua những “ñứa con phù 

sa” ra ñời từ tâm hồn ấy, càng làm cho người ñọc hiểu thêm ý nghĩa của sự 

xuất hiện một thể loại báo chí - văn học mang ñậm nét cá tính sáng tạo của 

một nhà văn thực sự có tài, luôn gắn bó bằng một tình yêu sâu nặng ñối với 

cuộc ñời, con người và quê hương ñất nước. 
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Chương 2 

TÍNH TH ỜI SỰ, CHÂN XÁC VÀ V Ẻ ĐẸP TRÍ TUỆ - TRỮ TÌNH 

TRONG NHÀN ĐÀM CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG 

 

2.1. Tính thời sự, chân xác của báo chí  

2.1.1 Tính thời sự 

Cái chất thời sự nóng hổi là yếu tố tiên quyết không thể thiếu của báo chí 

mà bất cứ người viết báo nào cũng phải hiểu rõ. Nắm bắt ñược ñiều này, nhà 

văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, như trên ñã nói, từng xác ñịnh, nhàn ñàm phải 

luôn “gắn liền với ñôi mắt nhìn cuộc ñời của nhà báo, cuộc sống ñi tới ñâu thì 

Nhàn ñàm tới ñó” [48, tr.84]. Dù bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tương thường 

có “những giờ phút bồng bềnh giữa cõi thực và cõi thơ”, nhưng trong nhàn 

ñàm, ông luôn chú ý coi trọng những sự việc, những con người, những vấn ñề 

thời sự ñang diễn ra hằng ngày trong cuộc sống. Thú vị hơn khi nhiều vấn ñề 

cuộc sống ñược ông mang ra nhàn ñàm dù ñã cách ñây hơn chục năm nhưng 

ñến bây giờ, tính thời sự vẫn còn nóng hổi. Điều này thể hiện tầm tư tưởng, 

chất trí tuệ hơn người của một nhà văn viết báo mà không phải ai cũng ñạt 

ñến ñược.  

            Tính thời sự ở nhàn ñàm ñược bắt ñầu từ những sự việc nơi xứ Huế 

vốn tưởng như  yên bình, thơ mộng quê hương ông: 

         Tháng 12 năm 1995, nhân chuyện chính quyền ñịa phương ñang xúc 

tiến việc thăm dò ý kiến ñể ñiều chỉnh lại việc ñặt tên trên ñường phố Huế, 

Hoàng Phủ Ngọc Tường có ngay nhàn ñàm về vương triều Nguyễn trên 

ñường phố Huế ñể tham gia góp ý vào việc ñặt tên ñường ở một thành phố 

“có một ñặc ñiểm quan trọng là một Cố Đô”. Ông nói là “lạm bàn”, nhưng 

ông ñã ñưa ra những lập luận hết sức chặt chẽ: 
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Nhà Nguyễn khởi nghiệp từ 1558, thời Nguyễn Hoàng quay lưng lại 

ThăngLong ñể ñi về phía Nam “Hoành Sơn nhất ñái”. Từ ñó ñến 

Cáng mạng Tháng Tám, trải 9 ñời chúa, 13 ñời vua, với những vinh 

quang và ô nhục nối dài suốt 387 năm, vẫn là một dòng họ trị vì lâu 

nhất trong lịch sử dân tộc. Thế mà bây giờ, ngay tại kinh ñô do họ 

sáng lập nên, tên các ñường phố không lưu lại chút tung tích gì của 

vương triều ñó cả. Đây là một sự kiện không bình thường ñối với 

lịch sử của một quốc gia, bởi theo Tuyên ngôn Độc lập ñầu tiên của 

Lý Thường Kiệt, “Nam quốc sơn hà Nam ñế cư [62, tr.66 - 67]. 

        Tháng 4 năm 1996, khi: 

Dư luận Huế sôi lên như chảo dầu, xung quanh vụ chính quyền Tỉnh 

cho xây bãi ñỗ xe du khách ngay trong khu ñất của cơ quan Nguyễn 

Phước Tộc, trước mũi cửa Hiển Nhơn, nằm trong “khu vực 1” (khu 

vực cấm xây cất) quy ñịnh bởi pháp lệnh bảo vệ di tích của Bộ văn 

hóa. Các báo Thanh Niên, Lao ñộng,… ñều ñã lên tiếng báo 

ñộng…” [63, tr.129] thì nhàn ñàm có ngay bài Nghĩ thêm về bãi xe 

trong Tôn Nhơn Phủ.  

Nhà văn ñã dẫn chứng sinh ñộng rằng việc làm này của chính quyền Huế 

ñã có “tiền lệ” là hai công trình xây dựng trên sông Hương thơ mộng là: nhà 

thủy tạ ở Bến Me trên sông Hương và khách sạn Luckvaxi. Cả hai công trình 

này sau ñó ñã bị Trung ương thổi còi “việt vị”. Từ ñó, phân tích thấu tình ñạt 

lý nhằm ngăn chặn sự việc này và cảnh báo cả nguy cơ nếu cứ tiếp tục quản lý 

di sản bằng sự thiếu vốn kiến thức văn hóa ñi ñôi với chủ nghĩa thực dụng 

kinh tế.  

             Cũng liên quan ñến vấn ñề quy hoạch ñô thị ở Huế, Hoàng Phủ Ngọc 

Tường ñã ñề cập ñến câu chuyện thời sự bức xúc khác, ñó là quyết ñịnh chặt 

toàn bộ cây trên con ñường từ Vỹ Dạ về Thuận An chỉ vì với lý do: giảm tai 
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nạn giao thông. Một quyết ñịnh thể hiện sự yếu kém trong năng lực quản lý, 

thiếu tầm nhìn chiến lược và ñầy tính chất manh múm ñể giải quyết bài toán 

giao thông của chính quyền Huế một lần nữa ñã làm bức xúc không biết bao 

con người. 

Đúng là “bão 85” như dân Huế kêu trời,… hai cây bên ñường ñều bị 

ñốn sạch, còn lại con ñường về Thuận An thông thống, trần trụi như 

bị lột áo, nắng ñổ lửa. Không kể những cây bình thường ñã cho 

bóng mát, mà cả những bồ ñề, sanh, si bốn năm chục tuổi, và không 

chỉ những cây ñứng mé lề ñường - mà lề ñường nào lại không là chỗ 

dành cho cây? - cả những hàng rào trúc nép tận chân thềm, ông cha 

người ta trồng ñã bao ñời ñể ñược sống kin ñáo, khỏi phơi bày cái 

nghèo ra trước mắt thiên hạ. Đau xót hơn khi: Con ñường Vỹ Dạ tre 

trúc sương khói ngày xưa ấy (“ngày xưa” ñây là trước tháng 7.1995) 

bây giờ không còn nữa. Bây giờ là tả hữu hai bên ñường nhìn thẳng 

vô nhà thấy cả nồi niêu soong chảo như thể người Huế chỉ ăn xổi ở 

thì mà không biết trồng cây làm vườn bao giờ. Và bây giờ, như thể 

không phải là Vỹ Dạ văn hóa nổi tiếng từ thể kỷ XVI của Ô Châu 

Cận Lục, không là Vỹ Dạ của những Tuy Lý, Thúc Giạ, Sư Viên 

Giác, của Nguyễn Khoa Vy, Hàn Mặc Tử hoặc Thanh Tịnh, mà là 

một xóm lam lũ nào của kinh tế mới [63, tr.125 - 126].  

Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh thông tin, sự kiện thời sự nóng hổi 

như các thể loại báo chí, trong các bài nhàn ñàm của mình, Hoàng Phủ Ngọc 

Tường ñã nâng vấn ñề lên tầm cao hơn khi ñưa “cái tôi” quan ñiểm, kiến thức 

và chính kiến của mình ra ñể mở rộng, ñào sâu cũng như ñề xuất ý tưởng. 

Trong Nghĩ thêm về bãi xe trong Tôn Nhơn phủ, ông ñã chỉ ra rằng dòng 

họ Nguyễn Phước ñã có công mở mang bờ cõi, xây dựng kinh thành như thế, 

nay nhà nước dành cho người ta một mảnh ñất làm nhà thờ ñể con cháu (dòng 
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tộc “Quý Huyện” hiện có một triệu người sống trên khắp thế giới) về Huế 

thắp hương cho tổ tiên; thiết nghĩ ấy cũng là chính sách vương ñạo của chính 

quyền kế tiếp. Từ ñó, ông ñặt vấn ñề:  

Một biện pháp nhà nước ñã ñề ra nhằm ñiều hợp yêu cầu song 

phương (bảo vệ và phát triển) của một số ñô thị, là cơ chế kiến trúc 

sư trưởng. Cơ chế này ñã ñược Thủ tướng Chính phủ ban hành cho 

thành phố Huế cách ñây ba năm. Không hiểu sao chính quyền tỉnh 

ñến nay vẫn chưa thực hiện, ñể cứ mãi xảy ra những sự việc tai 

tiếng như vậy? [63, tr.123].  

Hay ở Sao anh không về chơi thôn Vỹ, nhà văn dẫn ra ý kiến thay vì 

ñốn ñi một cây (vì cây này cho bóng mát, nhiều xe ôm xích lô tụ tập gây mất 

an toàn giao thông) thì tại sao người ta không trồng thêm 1 cây khác, như vậy 

vừa giải quyết ñược vấn ñề tụ tập gây ách tắc giao thông, lại vừa ñem bóng 

mát cho bao nhiêu người lao ñộng nghèo khổ nương nhờ. Nhà văn không khỏi 

bức xúc: “Sao chỉ trong mười ngày, các anh ñã ñốn hết 1.500 cây, lấy thế làm 

thành quả chiến dịch?” [63, tr.128]. Thâm thúy hơn, ông ñi ñến kết luận sắc 

bén ñủ làm ñỏ tai những người có trách nhiệm: “À, hóa ra ñốn cây không ñơn 

giản chỉ ñụng tới l ĩnh vực giao thông, văn hóa và môi trường, mà còn cả vấn 

ñề “dân chủ” nữa ñấy, thưa các bạn” [63, tr.128], cùng lời nhắn nhủ tâm huyết 

“khi ñặt bút phê duyệt một ñề án tái thiết cho những công trình mẫu mực như 

thế, người chịu trách nhiệm cần ñến sự thận trọng tuyệt ñối do kiến thức văn 

hóa - lịch sử ñem lại, ñể thiện chí khỏi ñẩy di sản vào số phận phá sản” [65, 

tr.163]. 

Cũng như Lang thang với Tr ần Quốc Vượng không phải chỉ ñể biết 

thêm và ghi lại công việc của nhà khoa học khảo cổ, mà với ông còn là ñể 

“nhặt” ñược…bao nhiêu ñiều quan trọng về lịch sử và cuộc sống ñang diễn ra 

trên mảnh ñất Quảng Trị quê hương. Rồi năm 1995, về Hà Tĩnh thăm mộ 
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Nguyễn Công Trứ, trước một nấm mộ rêu phong và: “Một tấm bia không chữ 

làm thay bình phong, nhà văn nêu lên thực trạng như một lời cảnh báo: “Ôi! 

Quê Hà Tĩnh suốt nửa thế kỷ qua có nhiều công dân làm quan lớn ở Bộ văn 

hóa, lo việc bảo tồn di tích cho cả nước. Tại sao ñến nay, mộ Nguyễn Công 

Trứ lại bị bỏ mặc tang thương ñến nỗi này” [62, tr.152].  

Tham nhũng luôn là ñề tài nhức nhối của xã hội. Đặc biệt trong giai ñoạn 

hiện ñại, bóng dáng của bè lũ tham nhũng xuất hiện ngày càng nhiều và càng 

có nguy cơ “nhân rộng” nếu xã hội không có những biện pháp tích cực ñể diệt 

trừ loại giặc này. Đối với Hoàng Phủ Ngọc Tường , ñó là loại “thạc thử” ñã 

mất hẳn cả chút lương tri chuột! Tháng 5 năm 1997, nhân sự kiện báo chí và 

công an phanh phui các vụ án lớn Tamexco, Vũ Xuân Trường, Dệt Nam 

Định… ñang gây chấn ñộng dư luận, như một cây ăng ten cực nhạy, nhà văn 

Hoàng Phủ ñã ñưa ra vấn ñề nóng hổi này ñể mọi người cùng “ñàm”. Không 

một chút do dự, ông chỉ ra rằng: Bây giờ, tham nhũng không chỉ gồm giới 

“tùng mã lâm” (túng mà làm) mà còn “hoành hành môt lũ giàu nứt ñố ñổ 

vách, tai to mặt lớn; ô dù không biết tới ñâu mà ra trước vành móng ngựa, bọn 

chúng vẫn nhơn nhơn cái mặt, nói năng bố láo ra tuồng thách thức cả quan 

tòa”, và ông quyết liệt: “tôi thấy không còn cách nào khác hơn là… ñừng tiếc 

ñạn ñối với chúng!” [62, tr.167 - 168]. Cũng liên quan ñến vấn ñề băng hoại 

ñạo ñức của một số quan chức, người có quyền hành, ông ñưa ra lời cảnh tỉnh 

sâu sắc về nỗi sợ ñịa ngục, dẫn chứng bằng câu chuyện Thủ Huồng. Trong Sợ 

ñịa ngục, ông nhắn nhủ trong niềm hi vọng mong chờ ở sự thức tỉnh lương tri 

của con người: “Thế nghĩa là nỗi sợ ñịa ngục ñã ẩn sâu vào bản ngã, sẽ tạo 

ñược ñiều kỳ diệu gọi là lương tâm” [63, tr.127]. 

Đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực luôn là vấn ñề thời 

sự quan tâm của xã hội. Chiến lược ñào tạo con người này luôn là mục tiêu 

quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của ñất nước. Tuy nhiên, có một 
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thực tế là nguồn nhân lực ấy ñang bị thờ ơ và phung phí tràn lan. Đề cập ñến 

thực trạng nhức nhối này của xã hội, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñi vào trực 

diện: 

… những bác sĩ ra trường nay ñứng quán cà phê, làm thuê cho 

người buôn trầm ñể nuôi mẹ già, làm việc không công cho trạm xá 

từ thiện, có bác sĩ ra trường hai năm ngôi bán thuốc lá lẻ nuôi 

chồng học thêm hai năm nội trú, bây giờ cả hai bác sĩ ñều tiếp tục 

thất nghiệp”, và “tôi vừa biết thêm một sự kiện còn ñắng họng hơn 

nữa: Sở Giáo dục ở tỉnh nọ ñến yêu cầu trường ñại học hoãn lại 

việc trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các sinh viên ra trường, ñể giảm 

bớt áp lực xin việc làm ở ñịa phương! [65, tr.77].  

Là một tri thức trưởng thành trong môi trường học thuật nghiêm túc, ông 

không khỏi cay ñắng kêu trời: “Tuổi trẻ, tài sản quý báu của quốc gia, họ 

ñang ñi về ñâu ñể gánh vác thế kỷ XX của cả dân tộc” [65, tr.77]. Trước vấn 

ñề ñậm ñặc tính thời sự nhức nhối này, tác giả cảnh báo: Nếu vấn ñề giải 

quyết việc làm cho tuổi trẻ sau ñại học không ñược Nhà nước ñặt thành quyết 

tâm hàng ñầu thì công lao của các thầy cô sau bao nhiêu năm ở trên ghế nhà 

trường “không khéo lại chỉ ñể ñào tạo cho ñất nước này những nhân tài… mổ 

rồng mà thôi!” [65, tr.78]. Cũng trong mạch vấn ñề giáo dục ñáng quan tâm 

này, nhân sự kiện ñại học Huế kỷ niệm 40 năm thành lập, ông có bài viết 

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Đại học Huế và Đại học chi ñạo. Không 

dừng lại ở việc phản ánh một sự kiện, thông tin, ñó chỉ là cái cớ ñể ông ñặt ra 

vấn ñề “tân dân”. Ông cho rằng nếu nhà trường chỉ nhồi nhét một mớ những 

kiến thức cũ kỹ xơ cứng, những hư văn và những giáo ñiều thì xã hội sẽ 

không chỉ ñối mặt với tồn tại nhức nhối là những nhân tài mổ rồng mà ngay ở 

bản thân các trường ñại học sẽ ñâu phải là nơi học ñể “làm người lớn”, mà chỉ 

là một trường cấp ba nối dài.  
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Không chỉ nhạy cảm với các vấn ñề thời sự ở ñịa phương, trong nước, ñi 

xa hơn, ông còn ñề cập ñến các sự kiện thời sự quốc tế dưới góc nhìn của một 

nhà văn uyên bác, ñem ñến cho người ñọc nhiều trải nghiệm thú vị. Tháng 9 

năm 1995, từ sự kiện tàu Green Peace tiến về ñảo Mururoa mang theo thông 

ñiệp hòa bình, ngăn cản vụ thử hạt nhân dự ñịnh bởi chính phủ Pháp, ông ñặt 

ra vấn ñề thời sự nóng bỏng của nhân loại là làm sao giải trừ vũ khi hạt nhân. 

Nhà văn ngậm ngùi so sánh: “Những nhà nước siêu cường có vũ khí hạt nhân 

trong tay và ñối diện với họ, các nhà văn chỉ có quả chuông nhỏ của lương 

tâm ñể xin cho nhân loại mẩu bánh mì của sự sống” [65, tr.73]. Giữa thời 

ñiểm cả thế giới tưởng niệm công nương Diana, dưới góc nhìn của mình, 

Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã tìm thấy sự tương ñồng giữa số phận hai người 

ñàn bà: công nương Diana và Thúy Kiều. Qua ñó, ông gửi gắm thông ñiệp: 

“Thế giới này thật quá nguy hiểm, hãy níu lấy trái tim của mình ñể mà sống 

với mọi người”  [62, tr.191]. Năm 1995, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 

Mc.Namara xuất bản cuốn hồi ký về chiến tranh Việt Nam. Đối thoại với hồi 

ký Mc.Namara, trong những khiếm khuyết, sai lầm của họ về nhìn nhận cuộc 

chiến tranh xâm lược của Pháp, Mỹ ở Việt Nam, nhà văn Hoàng Phủ ñã vạch 

rõ những luận ñiệu xuyên tạc:  

Ông Mc.Namara chỉ mới thú nhận về sự thất bại của cuộc chiến ở 

Việt Nam mà người Mỹ hồi ñó gọi là “cuộc chiến tranh của 

Mc.Namara”. Tôi hoàn toàn tâm lĩnh ý kiến của anh Vũ Ngự Chiêu, 

về một ñiều thú nhận mang tính ñạo lý vẫn còn thiếu ñể kết thúc 

cuốn hồi ký ñẫm máu của ông Robert Mc.Namara, là một lời xin lỗi 

[63, tr.41 - 42]. 

Bởi, những cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam là của 

chung loài người tiến bộ, là lương tri nhân loại! 
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2.1.2. Tính chân xác của báo chí và những trăn trở ñầy trách nhiệm của ý 

thức công dân và thiên chức của nhà văn 

  Như chúng ta ñã biết, báo chí không chỉ ñòi hỏi tính thời sự của vấn ñề 

mà còn yêu cầu tính chân xác của sự việc. Điều ấy cũng thể hiện rất rõ trong 

nhàn  ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường.  

 Trước hết, mỗi sự việc ñược nhà văn, nhà báo ấy nói lên trong mỗi bài 

viết của mình không chỉ bằng những cảm xúc, suy nghĩ thật lòng mà luôn gắn 

với ñịa ñiểm, số liệu cụ thể. Về thăm khu di tích Tân Trào, dưới “bóng ña 

trầm mặc”, tác giả nhớ lại ñình Tân trào chính là nơi tiến hành Đại hội Đại 

biểu Quốc dân trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945, và nhớ cả ngôi 

ñình ñược cất vào năm Khải Định thứ 8 (1923); nhớ Đại hội Tân Trào gồm 60 

ñại biểu Bắc Trung Nam và kiều bào hải ngoại; với một giọng văn như trần 

thuật lại khá chi tiết ñã diễn ra xung quanh ñại hội l ịch sử. 

 Trong chuyến ghé thăm Rồng Hạ Long lần ñầu, trước một phong cảnh 

“ñẹp ngoài sức tưởng tượng”, nhà văn “người ham chơi” cũng không quên 

ngòi bút của một ký giả ñể ghi lại mà nếu không có những lớp ñệm văn 

chương xen kẽ trong các cấu tứ ñi theo sau, nhiều người sẽ lầm tưởng ñây là 

một bài bài trần thuật - phản ánh:  

Vịnh Hạ Long có tổng diện tích là 1.553 km2 với 1.969 hòn ñảo, 

trong ñó có 980 ñảo có tên; phần vịnh ñược xếp hạng Di sản thế giới 

gồm 786 hòn ñảo trải rộng trên 434 km2 mặt biển. Anh Nguyễn Văn 

Tuấn, Trưởng ban quản lý di sản vịnh Hạ Long (ñược anh em tặng 

biệt danh là “Giám ñốc vịnh Hạ Long”) cho biết hiện nay ñã phát 

hiện 23 hang ñộng có giá trị du lịch, trong ñó 13 ñộng ñang ñón tiếp 

khách năm châu (350.000 lượt người thăm vịnh năm 1997). Một 

loạt hang ñộng mới vừa ñược khám phá trong ñợt chuẩn bị hồ sơ Di 

sản, như các ñộng Thiên Cung, Tam Cung, Mê Cung, Kim Quy, 
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Hoa Cương… ñều là những danh thắng lạ lùng hiếm có [62, tr.22 - 

23].  

Tưởng chừng như rất thơ với Tr ời Điện Biên mây trắng trên một vệt 

dài lãng du ở phương Bắc và ñến với mảnh ñất mà “bao lâu chưa tới ñó thì 

lòng tôi chưa yên”, tác giả chăm chú ghi lại từng chi tiết ñể nói lên sức mạnh 

ý chí vượt lên khó khăn ñể làm nên chiến thắng vĩ ñại của cả dân tộc: “Vũ khí 

chiến dịch của ta rất ña dạng theo lối “thập cẩm”, có ĐKZ 75, cao xạ 12 ly 7 

và 37 ly của Trung Quốc, pháo mặt ñất 105 ly của Mỹ thứ vũ khí riêng do ta 

chế tạo là chiếc xe ñạp thồ dùng ñể vận tải mọi thứ cho Điện Biên Phủ” [62, 

tr.43]. Tác giả còn nhắc lại cả từng sự kiện chính xác ñến từng ngày, từng giờ: 

Tướng De Castries bị bắt sống lúc 17h30 ngày 7/5/1954; ñồi A1 là cứ ñiểm 

quan trọng nhất, giành ñi giật lại ñến 5 ñợt trong 36 ngày, bị tiêu diệt lúc 4h30 

sáng ngày 7-5. Di tích ñể lại là một hầm bộc phá dài tới 70 mét, do quân ta 

ñào ñể “ñánh nở hoa trong lòng ñịch”.v.v.. 

 Tháng 6 năm 1996, có dịp vào Đồng Tháp Mười nơi “Phương Nam sâu 

thẳm”, khi về thị xã Cao Lãnh, tác giả nhàn ñàm cũng tìm hiểu ghi lại những 

chi tiết lịch sử rất cụ thể:  

Tôi ñược biết vào hồi ñầu thế kỷ, vùng ñất xa xôi này ñã là nơi hội 

tụ của các  nhà trí thức cách mạng thuộc phong trào Đông Du và 

Duy Tân từ Bắc và Trung vào tìm ñất mới ñể tiếp tục hoạt ñộng; nay 

còn lại ngôi mộ của nhà nho yêu nước Nguyễn Sinh Sắc. Toàn vùng 

có ñến 50 người ñã ra nước ngoài theo Đông Du, trong ñó có cả Kỳ 

Ngoại Hầu Cường Để. Cả Tôn Dật tiên cũng ñã từng về Cao Lãnh 

hai lần ñể vận ñộng tài chính cho Cách mạng Trung Hao, ăn ở tại 

xưởng cưa của một người Tàu, bây giờ là nhà máy cấp nước của thị 

xã [62, tr.199]. 
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Đồng thời, tác giả còn vui mừng khi ñược biết “ở Đồng Tháp Mười bây 

giờ, nông dân ñã ñắp ñê khoanh vùng ñể chống ngập, trong lòng ñê là ruộng 

ba vụ một năm, riêng huyện Tháp Mười, tổng sản lượng lúa là 3000 kg/năm 

trên mỗi ñầu người” [62, tr.201]. Tất nhiên trong nghề báo, ñấy là những con 

số biết nói; nhưng Hoàng Phủ Ngọc Tường vốn giàu liên tưởng ñã không 

quên vui mừng bình luận: “Từ thời Hùng Vương ñến nay, những thằng Bờm 

nhà ta có bao giờ dám ước mơ ngần ấy bát cơm trên tấm ruộng của mình?” 

[62, tr.201]. Qua những trang nhàn ñàm giàu chất liệu hiện thực ấy, người ñọc 

bắt gặp một Hoàng Phủ Ngọc Tường “người ham chơi” nhưng kỳ thực là một 

nhà báo với với những trăn trở ñầy ý thức trách nhiệm công dân, không chỉ là 

người ñưa tin, mà còn là người như ai ñó “suốt ñời ñi tìm cái ñẹp” và góp 

phần bảo vệ, gìn giữ cái ñẹp.  

Trong nhiều bút ký, ký sự của Hoàng Phủ Ngọc Tường, người ñọc ñã 

từng ñược biết ñến một thời sinh viên nhiều dũng khí, táo bạo với những cuộc 

xuống ñường, những lần tranh ñấu trong lòng ñịch, những cuộc vượt thoát lên 

chiến khu, tìm ñến cách mạng của người thanh niên trẻ trung, sôi nổi, ñầy 

hoài bão và nhiệt huyết của ông. Thái ñộ “nhập cuộc” ấy ở ông ñã chứng tỏ 

một quan niệm sống tích cực. Khác hẳn với một số trí thức cùng thời chỉ ôm 

nỗi sầu ñau, ai oán thế cuộc. Ở nhàn ñàm, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường 

ñã thể hiện ñúng cái sinh khí sống ñã ngấm vào máu từ thuở thanh xuân ấy. 

Dĩ nhiên ñã có ñộ trầm lắng hơn của tuổi tác, của kinh nghiệm sống, của sự 

từng trải. Ý thức của một nhà văn công dân khiến ông “ham chơi” mà không 

quên ñời, không trốn tránh cuộc ñời; nói nhàn ñàm nhưng không nhàn tâm, 

ông luôn trăn trở, ñau ñáu với những vấn ñề cấp bách ñặt ra trong xã hội; 

khiến ông hay lật lại l ịch sử, ñặng tìm những nhân cách sáng, những bài học 

quí, soi vào cuộc thế hôm nay với mong muốn luôn hướng tới một thế giới 

hoàn thiện và tốt ñẹp.... Đối với ông, cầm bút không chỉ ñể lưu danh: “Người 
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nghệ sỹ kí tên dưới tác phẩm của mình (...) ñể thực hiện khát vọng sâu thẳm 

muốn gửi lại một cái tên cho ñời sau...” [63, tr.16 - 17], mà còn là một hành 

ñộng dấn thân quyết liệt ñể diệt trừ quốc nạn, chạy chữa những căn bệnh ung 

nhọt rất nguy hiểm của xã hội (Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà). Bằng 

chính ngòi bút của mình, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã góp phần phản ánh 

những thực trạng xã hội ñáng báo ñộng như tệ tham nhũng (Thạc Thử), sự 

bức bách về việc làm cho những sinh viên tốt nghiệp ñại học (Sát long chi 

bối), sự mập mờ xấu tốt, hỗn ñộn của thị trường mở cửa (Thị trường trong 

mắt tôi), sự bất cập trong việc xây dựng, quản lý ñô thị tôn tạo không ñúng 

cách làm hỏng các di tích, các công trình văn hoá (Sao anh không về chơi 

thôn vĩ, Chuyện nhỏ cuối năm, Chuyện ñầu năm về Hòn Ngọc Viễn 

Đông... ). Trước mỗi vấn ñề, ông ngoài trình bày, phân tích, lý giải, tìm 

nguyên nhân và tìm cách khắc phục hoặc ñưa ra những kiến nghị chính ñáng 

với một thái ñộ ñầy trách nhiệm, kèm theo ñó là một nỗi lo âu, trăn trở, một 

niềm ñau, một sự phẫn nộ, một niềm tiếc nuối khôn nguôi. Đó chính là 

“những lời trăn trở, những lời thỉnh cầu sâu ñậm ý thức công dân và thiên 

chức của người trí thức nhà văn” Hoàng Phủ Ngọc Tường [65, tr.14].  

 Đi li ền với cảm hứng phê phán trên, như một sự ñối lập hai mảng màu 

ñen trắng, Hoàng Phủ Ngọc Tường ca ngợi những hành ñộng tích cực làm cho 

muôn dân ấm no, hạnh phúc (Quẻ càn), lo lắng cho sự an nguy của dân, suốt 

ñời vì lợi ích của dân (Nguyễn Trãi tr ước những ngã ba thời ñại), biết lấy 

dân làm gốc (Thầy Đào Duy Từ), việc tìm tòi những phương thức làm ăn 

mới, ñưa ñất nước ñi lên (Khái ni ệm Lê Minh Ngọc)... Trong Quẻ càn, nhà 

văn cho rằng “...ñạo càn nhất quán toàn bộ tư tưởng chính trị của vua Minh 

Mạng khi ông vua này coi trọng trước hết ở việc nhà nông, việc mùa màng, 

cũng là coi trọng trước hết cái ăn cho muôn dân. “Nước lấy dân làm gốc, dân 

lấy cái ăn là trời” [65, tr.211]. Vậy lo ăn, lo cho dân no ñủ chính là ñảm bảo 
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cho sự phồn thịnh của ñất nước. Đơn giản vậy, nhưng ñâu phải ñấng quân 

vương nào cũng hiểu ra. 

 Cái tôi ñầy ý thức trách nhiệm công dân ở Hoàng Phủ Ngọc Tường có 

sự ñồng cảm sâu sắc với những nhân cách lớn mà phần ñông trong số họ ñều 

là những con người bản lĩnh lớn lao, hành ñộng cao cả, quyết liệt của ñấng 

trượng phu như Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Trần Cao 

Vân.... Hoàng Phủ Ngọc Tường ñặc biệt ngưỡng mộ Nguyễn Công Trứ. Có 

lẽ, ông tìm thấy ở con người này phương châm hành xử của chính mình trước 

cuộc ñời. Theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, ở Nguyễn Công Trứ có: 

Nhiều con người trong một con người: một nghị lực không lùi bước 

của quê hương Nghệ Tĩnh, một kẻ sĩ tiết tháo của Bắc Hà, một tài 

hoa lịch lãm miền Kinh Bắc, một dòng tâm linh sâu thẳm miền núi 

Ngự sông Hương, một bản lĩnh hành ñộng của phương Nam... và 

phần còn lại, một tay chơi cuồng phóng của văn hoá hiện ñại [67, 

tr.234]. 

Trước khi nói ñến con người chơi, nhà văn ñã nhấn mạnh con người làm 

ở Nguyễn Công Trứ, nhấn mạnh chất kẻ sĩ, một mục tiêu trong ñạo tu thân 

của Nho giáo - của "nhà thơ xông xáo nhất thế kỷ XIX”  này. Nhà văn nghiệm 

ra ở quẻ Vị Tế trong Kinh Dịch một thông ñiệp: “Hỡi người, người sinh ra 

không phải ñể yên nghỉ mà lên ñường, lên ñường bằng tất cả nỗi lo âu của 

một kẻ vượt sông” [65, tr.139]. Ở Hoàng Phủ Ngọc Tường, cái tâm thế của kẻ 

lên ñường, kẻ vượt sông khiến ông luôn luôn nhìn về phía trước, luôn hăm hở 

và tha thiết với cuộc ñời như nhà văn. Nguyên Ngọc từng nhận xét: thấy ở 

ông “một người ham sống ñến mê mải, sống và ñi, ñi ñể ñược sống, với ñất 

nước, với nhân dân, với con người  ñi say mê và say mê viết về họ” [66, 

tr.853].  

2.2. Vẻ ñẹp trí tu ệ - trữ tình trong nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường 
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2.2.1. Vẻ ñẹp trí tuệ  

           Đọc bút ký cũng như nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường, ñằng sau 

những sự việc, con người  bao giờ cũng bắt gặp những kiến thức triết học, văn 

hóa, lịch sử Đông Tây, kim cổ ñược nhà văn vận dụng và lý giải rất nhuần 

nhuyễn dưới sức nghĩ của ngòi bút khiến các trang viết của ông lấp lánh vẻ 

ñẹp trí tuệ uyên bác mà không phải nhà văn nào cũng ñạt ñược.  

* Tích hợp kiến thức triết học Đông - Tây: Các học thuyết tư tưởng 

phương Đông như Nho, Phật, Lão ñã chi phối khá nhiều ñến thế giới quan, 

nhân sinh quan của người nghệ sỹ này. Ông ngộ ra bản chất “vô trú” của con 

người qua con mắt nhìn của ñạo Phật ñể nhận ra cái phù hư của vật chất, mà 

tôn vinh thế giới tinh thần. Hay cái cách ông hòa hợp với tự nhiên, sống với 

thú lãng du mây nước cũng từng là phương châm của Lão Đan, Trang Chu. 

Tuy nhiên ảnh hưởng sâu ñậm nhất ñến mức trở thành một sự thôi thúc trong 

cách hành xử của Hoàng Phủ Ngọc Tường trước nhiều vấn ñề, theo chúng tôi, 

chính là tư tưởng nhập thế của Nho giáo, cùng với ý thức trách nhiệm công 

dân của một nhà văn cách mạng. Mặc dù vẫn ý thức ñược Nho, Phật, Lão 

luôn mang ñến sự thăng bằng cho tâm lý Việt Nam  những thế kỷ trước, song 

ñối với Hoàng Phủ Ngọc Tường, về cơ bản vẫn là hành ñộng theo thuyết lý 

của ñạo Nho; còn như ông ñã nói, tư tưởng Phật giáo, Lão giáo giúp ông tìm 

ñến một thế cân bằng trong cuộc sống. 

     Từ những ñiều thu lượm, trải nghiệm trong cuộc sống, Hoàng Phủ 

Ngọc Tường ñã chắt lọc ra cho ñời những triết lý nhân sinh, những suy nghĩ, 

chiêm nghiệm ñầy nhân bản, ông như con tằm nhả những sợ tơ lóng lánh cho 

ñời với những lời cảnh tỉnh sâu sắc: không nên ký sinh vào uy lực của kẻ khác 

(Mèo tìm bạn) mà hãy là chính mình (Chim bách thanh), trong cuộc sống 

của mình. Ông ñã lĩnh hội tâm ñắc triết lý “tri sở chi” của người xưa ñể nhắc 

nhở: biết chỗ dừng, ñâu chỉ là “biết ñậu ñúng chỗ của mình” (Chim huyền 



   

 
 

39 

hạc), nó còn là “biết rút lui ñúng lúc biết con người có hạn và biết nhường 

vinh quang cho thế hệ trẻ” (Sân cỏ cuộc ñời). Đó mới là lối hành xử làm nên 

nhân cách của mình. Đọc nhàn ñàm Hoàng Phủ Ngọc Tường, có thể thấy 

ngay cả khi nhà văn tỏ ra buồn ñau hay phẫn nộ, cũng là buồn ñau và phẫn nộ 

vì cái tiến bộ, cái hoàn thiện của thực tại. Từ ñó, nhà văn ngẫm nghĩ về trách 

nhiệm của bản thân với cuộc ñời rằng: “ñời người vẫn còn ñầy những bất trắc 

khôn lường, phải biết nghiêm cẩn giữ mình ñừng bao giờ tự buông thả trong 

ảo tưởng về một cuộc hạ cánh an toàn” [62, tr.205].  

 Đó cũng chính là sự thẩm thấu phong vị triết học khi nhìn vào Hành 

tinh yêu thương của Hoàng tử Bé - một người bạn rất ñỗi thân thiết, ñể 

Hoàng Phủ tinh tế và sâu sắc nhận ra:  

Khác với Văn Cao và  Phạm Duy, Trịnh Công Sơn là người chăm 

chú cúi xuống hiện hữu, và bằng kinh nghiệm sống của chính bản 

thân phát hiện hết mọi lẽ bất hạnh của thân phận con người”. “Sự 

khước từ hy vọng ảo tưởng; những ñam mê vô ích; tâm trạng lưu 

ñày; nỗi cô ñơn không cứu vãn; nỗi lo âu trước vực thẳm; vân 

vân…, tất cả ñó là những vấn ñề cốt lõi của triết học hiện sinh châu 

Âu, cũng cốt lõi như vấn ñề sinh lão bệnh tử của Phật giáo châu Á 

về phận người. Đánh thức bởi sự tan vỡ của thế giới sau Đại chiến, 

triết lý hiện sinh trở thành món ăn hợp gu của con người hiện ñại, 

bỗng nhiên tìm thấy bạn tri kỷ trong thế hệ trẻ các ñô thị miền Nam 

(cũng như Nhật Bản), trong ñó có Trịnh Công Sơn” [67, tr.291].  

*Chiều sâu văn hóa: Cũng theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, văn hóa ñó 

chính là “bài thơ của cuộc sống, không phải ñược làm ra trong một khoảnh 

khắc cảm hứng của thi sĩ mà ñược sáng tạo qua kinh nghiệm sống trường kỳ 

của nhân dân, là sức cố gắng vươn tới cái Đẹp của con người qua nhiều ñời, 

trong cuộc tiếp xúc trao ñổi giữa con người với con người mang lối sống khác 
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nhau thuộc các dân tộc” [67, tr.8]. Chính vì vậy, khi nhìn nhận các vấn ñề, 

ông thường ñặt chúng trong chiều sâu văn hóa - lịch sử, khám phá ở ñó những 

giá trị văn hóa bằng năng lực nội cảm của chính bản thân mình.  

Từ cách phân tích, lý giải khơi mở vấn ñề ñến việc ñánh giá và kết luận, 

ông ñều lấy văn hóa làm thước ño giá trị. Coi trọng văn hóa là coi trọng bản 

tính bền vững, sự hoàn thiện theo hướng nhân văn của con người, cũng là coi 

trọng sự phát triển. Chọn hướng tiếp cận này, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã 

chứng tỏ một tầm nhìn rộng mở, khái quát, một tầm cao nhận thức thoát khỏi 

những giới hạn nhỏ hẹp của một cá nhân, một ñời người, nhưng ñồng thời 

hướng ñi ñó cũng ñòi hỏi một bản lĩnh văn hoá ở người cầm bút. Bản lĩnh ấy 

ñược hình thành từ nền tảng văn hoá dân tộc, văn hoá nhân loại và văn hoá 

tâm linh. Hoàng Phủ Ngọc Tường tiếp thu văn hoá nhân loại không chỉ ở kho 

tri thức ñồ sộ của những nền văn hoá khác nhau trên thế giới (về triết học, về 

văn học, nghệ thuật...), mà trước hết là ở những bản tính người nói chung mà 

nhân loại trải qua hàng ngàn ñời ñã chung ñúc nên ñược như lòng yêu tự do, 

hoà bình, căm ghét chiến tranh (Ôi, Sơn Mỹ!, Suy nghĩ nhân ñọc hồi ký 

Mc.Namara...), hoà ñồng với thiên nhiên (Để bảo vệ trái ñất...), sự nhân hậu 

yêu thương con người (Nhật ký Anne Frank, Tưởng niệm Diana...).  

        Xuyên suốt các trang nhàn ñàm của nhà văn, chúng ta thấy nổi bật lên ba 

vấn ñề văn hóa mà ông thường hay ñề cập là: văn hóa ẩm thực, văn hóa chơi 

và văn hóa tâm linh. Đối với Hoàng Phủ Ngọc Tường, văn hóa ẩm thực ñã 

ñược nâng lên thành một phẩm hạnh. Điều này ñã ñược khắc họa rõ nét trước 

ñó trong bút ký Mấy ñặc trưng của văn hóa ăn vùng Huế của ông, khi ông 

khám phá ra rằng: “tài nghệ nấu nướng là nội dung hàng ñầu của bổn phận 

làm dâu, làm vợ, ñồng thời là nhân cách bà chủ gia ñình của người phụ nữ 

trước họ hàng, xã hội” [67, tr.38]. Trong các tác phẩm nhàn ñàm, văn hóa ẩm 

thực tiếp tục trở thành nét ñẹp trong cuộc sống và tâm hồn, không chỉ vậy, 
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dưới ngòi bút của Hoàng Phủ Ngọc Tường, nó không chỉ là những thưởng 

thức giác quan ñơn thuần mà còn là tấm lòng biết ơn ñối với thiên nhiên và 

con người xứ sở. Ông nhìn thấy trong những vệt sáng xanh biếc của ngọn lửa 

châm từ rượu làng Vân hòa quyện trong giai ñiệu quan họ da diết, quyến 

luyến bước người ñi một ñiều gì ñó giống như “nguồn cội thuộc văn hóa dân 

tộc” [65, tr.315]. Món phở Bắc luôn là niềm hãnh diện của ñất Hà Thành, ñã 

từng tỏa mì vị quyến rũ, mời mọc nhà văn Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ 

Bằng nhưng ñến lượt mình, nhà văn Hoàng Phủ ñã tiếp cận với phở theo một 

lối riêng: phở hoài cảm! Dẫu không phải là người bản ñịa nhưng khi bàn ñến 

phở, nhà văn không chỉ mang ñến niềm cảm khái trước hương vị ñặc biệt của 

phở Bắc Hà mà có cả chút trầm tư hoài cảm về sức sống vững bền của phở 

qua bao thăng giáng, nổi nênh cuộc ñời, ñể dù có Nam du vào ñến tận Sài 

Gòn thì phở Hà nội vẫn giữ một cung cách quý phái của riêng mình, “hương 

vị sâu thẳm chỉ với thịt bò và mấy nhánh hành hương” nhưng nhà văn ñã 

“thấy trong ñó bao nhiêu phế hưng, và nếm trong thìa nước trong trẻo ngọt 

ngào kia một chút vị dâu bể của những tháng năm…” [63, tr.83].  

Liên quan ñến “văn hóa ăn” của vùng Huế, khi Hoàng Phủ Ngọc Tường 

viết chuyện cơm hến, nói như Hoàng Sĩ Nguyên: “Tôi ñã nhiều lần ăn cơm 

hến Huế”. Khi ñọc xong “Chuyện cơm hến”, tôi ñi tìm ngay cơm hến ñể 

thưởng thức ñúng nghĩa cái dư vị nhà văn miêu tả, và quả tiếc cho lâu nay 

“thực bất tri kỳ vị” [65, tr.13]. Với nhà văn, con người mới là yếu tố quan 

trọng làm nên phong vị cho xứ sở. Vì vậy mà trong mẹt cơm hến có ñến 14 

thứ gia vị, chị bán hàng “dáng gầy mỏng manh, chiếc áo dài cũ kì, chiếc nón 

cơi” ñã không hề bớt ñi một thứ gia vị nào, chỉ vì nếu thế “thì… còn chi là 

Huế nữa” [63, tr.89]. Điều tinh tế hơn khi nhà văn ñã phát hiện còn có một 

loại gia vị ñặc biệt quan trọng tạo nên ñặc trưng của cơm hến là: LỬA! Đó 

chính là ý thức giữ gìn cách chế biến ẩm thực như gìn giữ ngọn lửa truyền 
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thống Huế mãi trường tồn với thời gian, bởi “món ăn ñặc sản cũng giống như 

một di tích văn hóa, cứ phải giống y như ngày xưa, và mọi ý ñồ cải tiến ñều 

mang tính phá phách, chỉ tạo nên những ñồ giả!” [63, tr.86]. 

 Cùng khai thác về ẩm thực, nhưng có thể thấy, so với những nhà văn ñi 

trước, Hoàng Phủ Ngọc Tường lắng ñọng lại ở nét riêng không lẫn vào ñâu 

ñược. Nếu như Thạch Lam luôn tỏ ra tinh tế, lịch lãm, thâm thúy trong quan 

sát, nhận xét các sự việc, hiện tượng ñang diễn ra thì Vũ Bằng lại có sở 

trường dựng lại cả một không gian văn hóa qua dòng hoài niệm ñầy khắc 

khoải về quê hương; Nguyễn Tuân, bằng tài hoa và uyên bác hơn người, bao 

giờ ông cũng lẩy ra ñược cái chất văn hóa tiềm ẩn trong mọi ñối tượng mà 

ông ñề cập ñến. Ông thường mô tả văn hóa ẩm thực trong một quá trình từ 

chế biến ñến dọn bày, thưởng thức một cách tỉ mỉ những sáng tạo nghệ thuật 

tinh vi của dân tộc nên những phát hiện này của ông thường mang tính ñộc 

ñáo, rất nghệ sĩ và sành ñiệu. Còn ở Hoàng Phủ Ngọc Tường, cũng mang nét 

tương ñồng như Nguyễn Tuân ở chỗ cái chất văn hóa tiềm ẩn trong các món 

ăn, cách ăn cũng ñược ông “lẩy” ra bằng sự hiểu biết ña chiều uyên thâm của 

mình. Nhưng cái tình, cái nghĩa sâu nặng xen lẫn sự biết ơn ñầy tính nhân 

văn, cùng chất triết lý ñậm ñặc của nhà văn Hoàng Phủ ñối với văn hóa ẩm 

thực của dân tộc ñã khiến tác phẩm của ông vừa bình dị nhưng vẫn không 

kém phần sang trọng hơn người.  

Chiều sâu văn hoá ở Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã giúp nhà văn có ñược 

một cách sống ñạt ñạo theo quan niệm của ông. Đó là biết chơi, ham chơi, trở 

thành Người Ham Chơi. Ông viết: “Ham chơi là cách sống ñạt ñạo của con 

người ñã nhìn thấy từ lâu bản chất phù hư của thế giới, hiểu rõ rằng những giá 

trị vật chất có khả năng ñến ñâu trong cuộc mưu cầu hạnh phúc cho con 

người” [62, tr.18]. Cái sự ham chơi ñó trước hết là cái thú lãng du ñã ñược 

hình thành từ thời thơ bé, từ những ấn tượng về những chuyến ngao du (Núi 
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Bài Thơ, Xứ Thậm Thình, Trời Điện Biên mây trắng...). Quê hương ñất 

nước con người hiện lên qua những trang văn Hoàng Phủ Ngọc Tường thật 

ñẹp, thật thú vị. Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng nói ñến những thú chơi của 

con người, từ chuyện ăn uống, các món ñặc sản (Cơm hến, Phở hoài cảm, 

Rượu làng Vân) ñến chuyện trang phục (Áo dài)... Nói ñến kiểu người ham 

chơi ở Hoàng Phủ Ngọc Tường, còn phải thấy cái thú thưởng thức nghệ thuật 

rất sành ở con người không chỉ rất am hiểu về các lĩnh vực âm nhạc, hội hoạ, 

ñiêu khắc và dĩ nhiên, cả thơ mà còn có mối giao lưu rất  gần gũi với bạn bè 

văn nghệ sỹ nên cái thú ñó trở thành mối tương giao tri kỷ hay sự thấu cảm 

của những tâm hồn. Ông có một loạt các bài viết về Trịnh Công Sơn, Lê 

Thương, Đinh Cường, Lâm Triết, Lê Bá Đảng, Điềm Phùng Thị, Phùng 

Quán, Bùi Giáng, Nguyễn Trọng Tạo, Ngô Kha... Hầu hết trong số ñó là bạn 

bè một thủa. Ông ñưa ra những nhận xét, những cách cảm nhận rất tinh tế, 

chính xác, ñầy hình ảnh:  

...là một nhà trừu tượng thuần tuý, Lâm Triết từ bỏ mọi biểu hiện 

của ý niệm chuyển ñộng (thí dụ như tốc ñộ, ñộng tác, cơn lốc...) ñể 

ñưa chuyển ñộng tiềm nhập vào bên trong cấu trúc như một mạch 

nước ngầm, và ñó chính là dạng chuyển ñộng của năng lượng. Ở 

Lâm Triết, ấn tượng mạnh mẽ vẫn là một chuyển ñộng thầm lặng, 

mãnh liệt nhưng sâu kín giống như dòng chảy của tâm thức. Hoặc 

nếu là chuyển ñộng của một vũ trụ nào ñó, thì ñấy chính  là vũ trụ tự 

tại ở bên trong con người, như lời của chính  tác giả “cứ như là 

những giấc mơ, sẽ không bao giờ hết ñược [67, tr.383].  

Cái thú thưởng thức nghệ thuật này ở Hoàng Phủ Ngọc Tường thật tao 

nhã và trí tuệ, không phải ai cũng có ñược. Đó là thế cân bằng giữa người 

làm, người nghĩ và người chơi trong mỗi con người mà xem ra, chính nhờ 
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“tâm thức chơi” tồn tại ñã khiến cuộc mưu sinh xem ra ñỡ phần nghiêm trọng 

hơn!  

      Xu hướng tâm linh ñược coi như một dòng chảy tiềm ẩn nhưng sâu bền 

trong tính cách Huế chính là một phương diện tạo nên chiều sâu văn hóa, bản 

lĩnh văn hoá ở nhà văn. Hoàng Phủ Ngọc Tường thường nhắc ñến tiềm thức 

văn hoá như một cái gì sâu bền, cội rễ, ñược truyền từ sâu thẳm thời gian qua 

chiều dài lịch sử nối ñến con người hiện ñại. Cái tiềm thức văn hoá ấy là năng 

lực cảm nhận các giá trị, lối trực cảm sắc nhạy cộng với một khả năng thấu 

suốt sự vật ở những chiều kích không ngờ. Bàn về Di tích và Con người, ông 

viết: “L ịch sử nén chặt trong những di tích, khác với sách vở, làm vang ñộng 

lòng người, bằng sức mạnh hoành tráng và tiếng nói sâu thẳm riêng của nó” 

“tôi thử cầm xem một viên gạch di tích, viên gạch tuột khỏi tay tôi bằng một 

sức nặng không ngờ, tiếng ngân âm u từ trong lòng nó khi gõ vào, tôi linh 

cảm ra âm thanh mã hoá của mấy trăm năm chinh chiến giữ nước” [65, tr.19 - 

20]. 

Tâm linh không chỉ là tiềm thức. Nó còn là sự hướng nội thiêng liêng, 

thái ñộ trung thành với miền sâu thẳm của nội tâm, là ñức tin, là năng lực tinh 

thần giúp người ta có ñủ nghị lực sống suốt ñời... Cái nhu cầu trầm tư nội tâm 

ở Hoàng Phủ Ngọc Tường  khiến ông thường nhìn nhận các vấn ñề ở phía tâm 

linh: từ những nhịp cầu Trường Tiền - không gian nội tâm (Chuyện nhỏ cuối 

năm), sự hướng về quê Việt của những trí thức, nghệ sỹ hải ngoại - hành trình 

nội tâm (Sao lòng cứ rưng rưng), hay khi tiếp cận công việc của các nhà 

khảo cổ, thấy tiếng nói sâu thẳm của ñất ñá (Lang thang với Tr ần Quốc 

Vượng), ñề nghị tiếp cận lịch sử bằng văn hoá tâm cảm (Xứ Thậm Thình), 

ñọc Kiều bằng tâm thức của mình, giống như một cuộc hành hương về tâm 

linh sâu thẳm phương Đông (Đốt lò hương giở phím ñồng ngày xưa). Trong 

thế giới tâm linh của nhà văn, có màu sắc của ñạo Thiền, hồn ñất hồn người 
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của Huế, cả những vang ñộng của tuổi thơ ñã xa, những ngày tham dự kháng 

chiến sôi ñộng cùng bè bạn ... Nên, ở ông thấy rõ sự vượt lên những danh lợi 

tầm thường, nhìn ñời “bằng mắt của con chim nhạn cao tận trời xanh (Chim 

nhạn và cây thông), thấy rõ sự trân trọng tình bạn và nghĩa bạn bè bền chặt, 

sâu nặng (Cảm ơn tình bạn), thấy rõ một lối ứng xử chí tình, thân thiết hoà 

ñồng với thiên nhiên (Để bảo vệ trái ñất, Làng quê văn hiến), thái ñộ gìn 

giữ những di sản văn hoá (Di tích và con người, Thăm mộ Nguyễn Công 

Trứ)...  

Bản lĩnh văn hoá giữa một xã hội ñang hàng ngày biến ñổi, mọi thứ 

chuẩn mực dường như ít ñược ñể ý, nhiều luồng văn hoá khác nhau tràn ngập 

cùng với hàng hoá và sự giao lưu thị trường ñầy phức tạp, quả là một ñiều 

ñáng trân trọng, ñáng quí. Nhờ vậy, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã có những 

kiến giải ñúng ñắn trong những quan hệ với l ịch sử, với quê hương với nhân 

dân, với tự nhiên, với nghệ thuật..., không bị cuốn theo những chế ñịnh của dư 

luận, của thói quen ñể hướng tới những giá trị lâu bền, hướng về sự công 

bằng, nhất là công bằng với lịch sử. Trong Vương tri ều Nguyễn trên ñường 

phố Huế, nhà văn chỉ ra ñịnh kiến ghét bỏ ñối với nhà Nguyễn trong việc ñặt 

tên các ñường phố ở thành phố Huế, trong việc xoá tên nhà Nguyễn ñối với 

một số công trình... và ñề nghị ghi nhận công lao to lớn của một số vua chúa 

Nguyễn bằng cách ñặt tên các ñường phố của thành phố mà chính họ ñã có 

công khai mở và dựng xây. Để có ñề nghị táo bạo và chính ñáng này, có lòng 

biết ơn không thôi chưa ñủ, cần phải có lòng dũng cảm, bởi những ñịnh kiến 

trên có lúc là một thành trì. Cũng chính bản lĩnh văn hoá ấy khiến Hoàng Phủ 

Ngọc Tường bất bình với tất cả những biểu hiện kém văn hoá, những thứ 

phản văn hoá (như việc chặt cây xanh ở thôn Vĩ Dạ  - Sao anh không về chơi 

thôn Vỹ; bãi xe lấn khu di tích Tôn Nhơn Phủ - Nghĩ thêm về bãi xe trong 

Tôn Nhơn Phủ, sự lãng quên của các cấp chính quyền ñối với mộ tổ Kinh 
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Dương Vương - Xứ Thậm Thình...), hay những quan niệm mặc nhiên ñã 

ñược hình thành trong ý thức của ñại ña số người Vi ệt với hình ảnh bông sen 

gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ông ñồng cảm với Phùng Quán khi gọi 

ñó là câu thơ phản trắc và chỉ ra rằng: “tiếc thay hình tượng bông sen ñược 

tôn vinh theo kiểu ñó ñã tiếp tục lừa dối quá lâu trong sách vở xưa nay” [65, 

tr.26]. Bản lĩnh văn hoá ñã giúp nhà văn vượt lên con người của một thời, 

vươn tới bản chất người muôn ñời và tính nhân văn mỗi con người cần hướng 

tới và cần phải có.  

* Sức nghĩ của một ngòi bút uyên bác và lịch sử qua cái nhìn của “văn 

hóa tâm cảm” : Sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường biểu hiện một chủ thể 

rất am hiểu các lĩnh vực khác nhau của ñời sống như lịch sử, ñịa lý, triết học, 

thơ văn, âm nhạc, hội hoạ, tự nhiên học, văn hoá học, ñặc biệt là về lịch sử - 

văn hóa... Chính vì vậy, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên vẻ ñẹp trí 

tuệ  của nhàn ñàm còn là do sức nghĩ của ngòi bút. Nhà văn Nguyên Ngọc khi 

“Đọc  Hoàng Phủ Ngọc Tường” ñã mượn ý của một nhà văn nước ngoài ñể 

nêu một ý kiến rằng: 

Nhà văn gốc Séc nổi tiếng Milan Kundera - vốn là một người rất 

chăm chú suy nghĩ về nghề - có lần nói rằng: có ba khả năng cơ bản 

của một nhà tiểu thuyết: anh ta kể một câu chuyện, anh ta tả một câu 

chuyện, anh ta suy nghĩ một câu chuyện. Xếp loại như vậy thì 

Hoàng Phủ Ngọc Tường thuộc loại thứ ba. Hoặc ñúng hơn: anh ta là 

cả ba, nhưng thiên nhiều về loại thứ ba [67, tr.847]. 

Ý thức ñược cái sức nặng vật chất của các sự kiện ñược giữ lại từ trong 

cõi thực vốn là bản gốc của tác phẩm, Hoàng Phủ Ngọc Tường từng nhận 

ñịnh trong tác phẩm Một vài suy nghĩ về thể ký rằng: “sức nặng ấy phải 

ñược chuyển ñi như một quả táo Niutơn rơi xuống tâm hồn người ñọc” [67, 

tr.171. Từ ñó, khi ñã ñề cập một vấn ñề, ông bao giờ cũng khảo cứu công phu, 
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ñưa ra những cứ liệu xác thực cho dù những vấn ñề gắn với lịch sử như núi 

Bài Thơ (Núi Bài Thơ), là ñịa thế Côn Sơn (Côn Sơn), là danh tích núi Dục 

Thuý (Núi Dục Thuý), cách ñặt tên ñường phố (Vương tri ều Nguyễn trên 

ñường phố Huế), cho ñến những chuyện ñơn giản, bình thường như chuyện 

làm cơm hến (Chuyện cơm hến).... Tuy vậy, bằng sức mạnh trí tuệ của cảm 

xúc và liên tưởng, ông không dừng lại ở hiện tượng, mà luôn tìm hiểu rõ ñối 

tượng trong mối quan hệ lịch sử của nó, mà quan trọng hơn, ông ñã tiếp cận, 

lý giải, phát hiện những chân lý bất ngờ, mới mẻ, mang ñến những nhận thức 

thú vị cho người ñọc. Khác với cái tôi tài tử Nguyễn Tuân, luôn nhìn lịch sử 

trong thế ñối mặt với những cuộc chiến sinh tử ñể ngợi ca phẩm chất kiên 

cường, anh dũng của nhân dân, Hoàng Phủ Ngọc Tường thường mô tả lịch sử 

trong tiến trình bền vững, liên tục từ quá khứ ñến hiện tại và quan trọng hơn, 

nó ñược lắng ñọng, lọc rửa qua nội tâm với những nghiền ngẫm ñậm chất triết 

lý: “tôi vẫn thường tiếp cận lịch sử bằng văn hóa tâm cảm” [62, tr.8]. Cho 

nên, những sự kiện của lịch sử dân tộc ñều hiện hữu trong mối quan hệ thống 

nhất, liên kết cùng nhau bởi tiếng nói vừa ñại diện lịch sử, vừa ñại diện cho 

cái tôi nhà văn. Điều này ñã khiến những trang viết nhàn ñàm của Hoàng Phủ 

Ngọc Tường không quá nặng nề, khô khan, kinh viện của tính chất nghiên 

cứu, nhưng ñồng thời cũng không quá bay bổng thoát li thực tế. Ở ñây vẫn 

biểu hiện ñược tính khách quan cần thiết uyển chuyển trong lối viết tài hoa 

của một nhà nghiên cứu, và lãng ñãng chất thơ, lung linh trong ánh lửa tinh 

thần cổ sử mà dung dị chữ Tình!  

Vận ñộng theo lối tư duy của một nhà nghiên cứu khoa học, Hoàng Phủ 

Ngọc Tường thật sáng suốt khi khẳng ñịnh: “Lịch sử nén chặt trong những di 

tích, khác với sách vở, nó làm vang ñộng lòng người bằng sức mạnh hoành 

tráng và tiếng nói sâu thẳm riêng của nó” [65, tr.19]. Ngoài vẻ ñẹp hiện hữu 

vật chất, di tích còn mang trong mình sức nặng của 4000 năm văn hiến. Qua 
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những di tích trầm mặc bên trong thời gian, nhà văn ñã tái hiện một cách khái 

quát gương mặt của Tổ quốc thân yêu từ thuở hồng hoang con Lạc cháu Hồng 

ñến những cuộc trường chinh mở cõi của cha ông rồi cái thế rồng bay của thời 

ñại hôm nay.  

Nhà văn ñã từng lặng người khi khám phá ra khu lăng mộ Thủy Tổ - 

Kinh Dương Vương ở làng A Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh. “Đây chính là mộ Thủy Tổ của dân Việt, là nơi mà người Vi ệt 

ở muôn phương phải tìm về ít ra là một lần trong ñời ñể biết rõ mình là ai, nơi 

các thế hệ trẻ phải kéo nhau về chiêm bái ñể truyền nối tâm thức lịch sử. Một 

di tích cội nguồn tôn quý bậc nhất như vậy, các dân tộc khác nằm mơ cũng 

không thấy” [62, tr.7]. Dưới kiến giải lịch sử lấy từ ghi chép của nhà sử gia 

Ngô Thì Sĩ ñược dẫn dắt bằng văn hóa tâm cảm, nhà văn ñã khẳng ñịnh cái 

xứ Thậm Thình trong truyền thuyết kia sau này ñã ñược chuyển âm sang tiếng 

Hán Việt, chính là xứ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bây giờ. Sự phát hiện này 

ñã giúp các thế hệ sau xóa ñược những hư ảo của huyền thoại ñể ghi thêm 

trong tour du lịch lương tâm của mình một ñịa chỉ ñỏ ñể người Vi ệt từ muôn 

phương kéo nhau về, ñược một lần trong ñời biết mình là ai và tiếp nối cho 

nhau cái tâm thức lịch sử muôn ñời. Bằng tất cả sự chân thành và lòng thành 

kính xúc ñộng của con người tiếp cận lịch sử bằng văn hóa tâm cảm, khi ñối 

diện với di tích cội nguồn tôn quý, nhà văn không khỏi xúc ñộng: “Thưa làng, 

không có làng thì cả dân tộc sẽ không còn ai biết tới ngôi mộ Tổ này nữa”, và 

“lòng bất giác sinh ra bao mối cảm hoài. Tôi tin chắc như rìu chém ñá, rằng 

không thể có ma lực nào ñủ sức ñánh bật gốc tâm hồn người Vi ệt ra khỏi ý 

thức tồn tại của mình, tồn tại như cây có cội, nước có nguồn…” [62, tr.7 - 8].   

Trong cuộc hành hương về những mảnh ñất của Tổ quốc mà bao lâu 

chưa tới ñó thì lòng ông chưa yên, nhà văn ñã dựng lại bức tranh cuộc sống 

qua những di tích, những ñịa danh, những vùng ñất như những góc hồn quê 
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của dân tộc. Mà thực sự, nếu không có cây bút minh triết bậc thầy như ông 

ghi lại thì sẽ ít người biết ñến và chẳng bao lâu bị mai một. Từ Trời Điện Biên 

mây trắng, nơi lịch sử dân tộc ñã làm nên chiến công lẫy lừng Điện Biên Phủ 

rúng ñộng thế giới ñến ñến xứ Tuyên Quang, nơi có bóng ña Tân Trào trầm 

mặc như tổ tiên gắn với những lời thề của những tháng năm hùng vĩ của dân 

tộc; từ ñất Hạ Long - di sản của thần tiên ñể lại trên biển Đông, nơi Rồng cập 

bờ gắn với huyền sử Lạc Long Quân ñến quê hương của cuộc khởi nghĩa Yên 

Thế; nơi những ngôi làng khát - khát nước và khát vọng - Nghệ Tĩnh ñến 

chiến lũy bi hùng của Nghĩa Trũng Quảng Trị hay chứng tích lịch sử không 

bao giờ phai mờ của tội ác - Mỹ Sơn, từ Núi Bài Thơ liếc nhìn qua núi Dục 

Thúy…Ở ñó, ông ñã tìm ñọc cuộc sống qua những cuộc lang thang dông dài 

khắp ñất nước. Ở ñó, lịch sử ñược ông phác thảo lên cho người ñọc không 

ñơn thuần là giới thiệu về một vùng ñất, kể lại chuyện xưa mà ñó dường như 

chỉ là một cái cớ ñể lột tả những câu chuyện ẩn chứa ñằng sau nó.  

Ông tiếp cận lịch sử theo cách riêng của mình, với niềm hạnh phúc “làm 

sao nói hết niềm cảm khoái, thật chẳng khác nào ñược cầm trong tay món báu 

vật của Người xưa trao lại” [62, tr.33] và “linh cảm ra âm thanh mã hóa của 

mấy trăm năm chinh chiến giữ nước” [65, tr.20], dù ñã có lúc, ông “chợt giật 

mình” khi khám phá ra rằng: có biết bao nhiêu báu vật văn hóa khác ñã không 

có ñược số phận may mắn…, bị giày xéo tàn phá bởi chính con người mà 

“Đàn Nam Giao ở Huế là một chấn thương còn mãi, nói bao nhiêu lần vẫn 

thấy như là chưa nói!” [62, tr.33]. Về thắp hương nơi nghĩa trũng ở Thành cổ 

Quảng Trị, ñịa ñiểm không chỉ là nơi chôn cất những nắm xương lạc loài của 

nhiều biến cố lịch sử thiên nhiên, mà nó còn từng là nghĩa trang quốc gia, 

nghĩa trang nghĩa sĩ thời Tây Sơn, ông thấy “cỏ may hiu hắt buồn…”. Đó là 

cái buồn, cái trăn trở của con người nặng lòng với l ịch sử, soi rọi lịch sử qua 

chiều sâu tâm thức cá nhân, ý thức của công dân bởi một nghĩa Trũng có bề 
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dày lịch sử như vậy lại do một dòng họ ñứng ra gánh vác trong khi ñó phải là 

trách nhiệm của chính quyền ñịa phương và Trung ương. Hay, vụ thảm sát 

Sơn Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam ñã trở thành một cái gì ñồng nghĩa với 

sự huỷ diệt. Nó không dừng lại ở việc tàn sát sự sống của những người dân vô 

tội ở Sơn Mỹ, nó là sự huỷ diệt tinh thần loài người, như bao cuộc chiến tranh 

khác. Nó biến người ta hoặc thành dã thú, hoặc không thể sống ñể làm một 

con người bình thường. Nhìn về lịch sử, phản ánh hậu quả ghê gớm của chiến 

tranh ñể lại, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã ñánh thức lương tâm nhân loại bằng 

một gợi ý: “...nơi tượng ñài Sơn Mỹ hãy tạo ra một quả chuông nhỏ, rung leng 

keng suốt ñêm ngày theo nhịp ñập của trái tim”  [62, tr.58], giống như một lời 

nhắc nhở, một sự khẩn cầu, một khát vọng.  

Dù không phải là nhà sử học nhưng với cái tâm của một trí thức yêu 

nước, nặng lòng thành kính với sự nghiệp của tổ tiên ñã thôi thúc nhà văn 

kiếm tìm một sự công bằng khoa học cho các vấn ñề lịch sử. Vấn ñề công - tội 

của vương triều Nguyễn trước lịch sử là vấn ñề khá nhạy cảm. Bằng cái nhìn 

tâm cảm ñối với lịch sử dân tộc cùng bản lĩnh văn hóa của mình, Hoàng Phủ 

Ngọc Tường ñã rạch ròi phân biệt nhà Nguyễn ñộc lập trước năm 1883 với 

một nhà Nguyễn ñánh mất chủ quyền dân tộc sau năm 1883: “Nhà Nguyễn ñã 

bị bại trận vì không dám ñi theo ñường chiến tranh nhân dân chứ không phải 

là dễ dàng dâng nước cho giặc” [63, tr.96]. Ông công bằng chỉ ra một nhà 

Nguyễn với công lao mở rộng bờ cõi với một nhà Nguyễn bán nước; một nhà 

Nguyễn với những vị vua anh minh, ñức - tài trị nước, ñấu tranh chống Pháp 

với một nhà Nguyễn không thiếu những vị vua bạc nhược, tồn tại những mặt 

trái, ñể lại vết nhơ cho lịch sử. 

Bức chân dung lịch sử không thể ñược dựng nên nếu thiếu những bóng 

dáng của các vị anh hùng dân tộc. Dưới góc nhìn của mình, Hoàng Phủ Ngọc 

Tường không chỉ ñánh giá một cách sâu sắc các vấn ñề thuộc về lí tưởng anh 
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hùng, nhân cách, tài năng của họ trước các thời khắc quyết ñịnh ñược mà còn 

khái quát ñược diện mạo ñời sống tinh thần chung của cuộc sống ở thời ñại ñã 

qua. Không giống như mô - tip dựng lại chân dung các anh hùng qua những 

chiến công, sự nghiệp vĩ ñại, những bài viết về Nguyễn Trãi, Nguyễn Công 

Trứ, Trần Cao Vân, Đào Duy Từ… cho thấy cái nhìn của ông ñối với họ là 

cái nhìn của kẻ sĩ trong tư tưởng Nho giáo. Hình tượng tác giả nhận thấy lý 

tưởng của kẻ sĩ là chính danh, và từ sự thấu hiểu này, ông ñã chiêm nghiệm: 

“Con người có thể  tiếp tục sống sau cái chết bằng cái tên ñể lại cho ñời” [63, 

tr.6]. 

 Không chỉ vậy, Hoàng Phủ Ngọc Tường thể hiện sự ñồng cảm sâu sắc 

trước những bão táp nội tâm của họ, cả những trăn trở thầm lặng ñể họ hiện 

diện trong cuộc sống vừa mang tầm vóc vĩ nhân mà vừa mang dánh hình của 

một người dân chất phác, hồn hậu bằng tấm lòng tri ân với cổ nhân. Nhà văn 

Trần Thùy Mai ñã từng nhận xét rằng chỉ dưới ngòi bút của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường, ta mới nhìn qua cơn bão táp của nội tâm và thời ñại, những chọn lựa 

sinh tử mà họ ñã phải thực hiện trước ngã rẽ lớn của cuộc ñời. Nhìn về cuộc 

ñời Trần Cao Vân, ông “linh cảm một ñiều gì ñó thật lớn lao” qua dấu vết của 

Dịch Trung Thiên loáng thoáng trong thơ văn Trần Cao Vân. Ít ai biết ñược, 

Trần Cao Vân ngoài cuộc ñời cách mạng ông còn mang khát vọng triết học 

tìm ra học thuyết mang tinh túy và tầm vóc của Kinh Dịch. Hoài bão tư tưởng 

của Trần Cao Vân ñã phải ñánh ñổi bằng những năm tháng tù ñày, song khát 

vọng của kẻ sĩ thì không xiềng xích nào dập tắt ñược. Ý thức muốn chuyển 

dịch Con Người vào vị trí trung tâm của Trời Đất, và hơn nữa, cả Trời và Đất 

hóa nhập trong một thực thể linh tú là Con Người, ñể từ ñó Con Người có thể 

tự mình ñộc lập hành ñộng từ Dịch trung Thiên của Trần Cao Vân ñã khiến 

nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ñau ñáu: “Tám mươi năm sau ngồi luận anh 

hùng, tôi bỗng thấy cuộc ñời Trần Cao Vân ñè nặng trên lòng ngưỡng mộ của 
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tôi bằng số phận bi tráng của một anh hùng cổ Hy Lạp: giữa ñất trời mang 

mang, một bóng Kẻ Sĩ áo vải nón lá ñi ñòi quyền sống, “quyền ñuổi giặc 

thương dân” [63, tr.157]. Qua bài viết nhàn ñàm, dưới cái nhìn lịch sử của 

Hoàng Phủ Ngọc Tường, nếu như nhân cách kẻ sĩ của Đào Duy Từ ñược biểu 

hiện ở tính cương trực, không bao giờ xu nịnh, luồn cúi trước quyền lực thì ở 

Cao Bá Quát, ñó là khát vọng ñổi mới l ịch sử. Lí tưởng kẻ sĩ thất bại song ông 

mãi là “con chim huyền hạc thân xác rỗng không như khí trời, tâm linh tràn 

ñầy ánh sáng” [62, tr.31]. 

Khám phá lịch sử bằng văn hóa tâm cảm, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã 

ñưa lại những nhận thức bất ngờ và thú vị cho người ñọc. Đó không chỉ là 

một ñặc trưng của nhàn ñàm Hoàng Phủ Ngọc Tường nói riêng mà là ở cả thể 

ký nói chung của cây bút tài hoa này. Với cách tiếp cận vậy, cuộc sống - lịch 

sử ñã ñược nhìn nhận ña chiều hơn, có bề rộng và cả bề sâu của tâm hồn. 

Những vấn ñề lịch sử mà ông lật lại, soi chiếu những tưởng ñã cũ nhưng với 

quan ñiểm mới mẻ, ñược lọc rửa, nhìn nhận qua sự chiêm nghiệm của bản 

thân, ñã làm lóe sáng những nhận thức bất ngờ, giải ñáp cho hậu sinh. Chính 

vì vậy, GS. Trần Đình Sử khi nhìn nhận về khía cạnh này của nhà văn Hoàng 

Phủ Ngọc Tường, ông ñã nhận xét: “Văn anh giàu tư liệu lấy từ sử sách, tri 

thức khoa học, huyền thoại và ký ức cá nhân làm cho hình tượng loé lên 

những ánh sáng bất ngờ” [57, tr.298]. 

2.2.2. Vẻ ñẹp trữ tình giàu bản sắc Huế 

              Khi nghiên cứu tập bút ký Ai ñã ñặt tên cho dòng sông của Hoàng 

Phủ Ngọc Tường, GS.Trần Đình Sử ñã chỉ ra nét phong cách riêng của nhà 

văn, ñó là ở ông có một cái nhìn sâu lắng của con người xứ Huế và có một 

tâm hồn Huế thiết tha. Điều này ñúng với toàn bộ các sáng tác của Hoàng Phủ 

Ngọc Tường - một người con của Huế. Hoà nhập với mạch nguồn văn hoá 

dân tộc, trước hết Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã chạm ñược ñến chiều sâu của 
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văn hoá Huế. Ông ñã tự thổ lộ: “Huế là nơi tôi ñã sinh ra, lớn lên, ñã tranh 

ñấu và chiến ñấu, ñã yêu thương, ñã sống một ñời công dân và một cuộc ñời 

riêng tư” [67, tr.31]. Ông cũng nghiệm thấy “Con người sinh ra ở ñâu thì mặt 

mày giống cha mẹ, còn diện mạo tinh thần thì lại giống xứ sở nơi nó sinh ra” 

[67, tr.31. Tiếp nối theo mảng ñề tài về Huế vốn ñã in ñậm trong các tác phẩm 

bút ký, ở nhàn ñàm, Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng viết khá nhiều về cái xứ sở 

ấy như một nhu cầu tự nhiên khi trong lòng tràn ngập một tình yêu, một lòng 

tự hào tha thiết, và còn như một sự thôi thúc kiếm tìm “diện mạo tinh thần” 

của chính mình. Trước ñó, ở bút ký Trung tâm thành Châu Hóa, ông trở về 

với l ịch sử của thành Châu Hóa năm xưa, thấy văn hoá Huế là sự hội tụ của 

những truyền thống văn hoá ñặc sắc, lâu ñời: văn hoá Việt cổ, văn hoá 

Chămpa, văn hoá Thăng Long... tạo thành một nền văn hoá mang ñậm bản sắc 

của xứ sở này, ñó là văn hoá Phú Xuân. Ông cũng ñã phân tích thấu ñáo về 

tính cách Huế, như thể những ñiều ấy ñược rút ra từ sự chiêm nghiệm và ngộ 

giác của chính cuộc ñời và con người ông. Nhìn Huế bằng tâm thức văn hóa, 

nhà văn nhận thấy: “từ bản chất, người Huế là một nhà thơ ñồng nội hơn là 

một cư dân ñô thị”, “người Huế cảm nhận sự vật bằng trực giác hơn bằng lý 

tính”, “ở người Huế, con người hành ñộng luôn luôn dấn thân quyết liệt trong 

những hoàn cảnh thúc bách của lịch sử, nhưng sau ñó lại quay về sống với tự 

do nội tâm của mình”, “xu hướng tâm linh là một dòng chảy tiềm ẩn nhưng 

sâu bền trong tính cách Huế" [67, tr.24 - 28]. “Người ta có thể nhận xét tính 

cách Huế trong cả cái hay cái dở của nó, tính cách vẫn ñeo ñẳng mãi, dù 

những người Huế ñã ñi sinh sốn khắp bốn phương trời”. Và ñến các tác phẩm 

nhàn ñàm, ông cũng thừa nhận: “về tinh thần, chân dung “người Huế” rất 

giống với diện mạo thành phố sinh trưởng của mình, nơi ñó mọi ý niệm triết 

lý của cộng ñồng ñều ñược diễn ñạt qua tổng thể các di tích hầu như vẫn còn 

vẹn nguyên” [65, tr.22].   
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Dấu ấn Huế trong nhàn ñàm Hoàng Phủ tồn tại ở hai mảng: văn hóa vật 

thể và văn hóa phi vật thể. Văn hóa vật thể là những vấn ñề thời sự về quy 

hoạch Huế ñang diễn ra từng ngày (Nghĩ thêm về bãi xe Tôn Nhơn Phủ, 

Sao anh không về chơi thôn Vỹ), là sự lai căng thú vị nửa Tây, nửa Ta dám 

bén mảng tới nơi lăng tẩm tôn nghiêm (Chuyện lai rai ở lăng Khải Định), 

câu chuyện trùng tu di tích theo cách làm của Huế (Chuyện nhỏ cuối năm). 

Bên cạnh ñó, văn hóa phi vật thể ñã biểu hiện sâu sắc tư tưởng, tình cảm của 

con người cố ñô, từ cái ñẹp của ñền ñài, lăng tẩm (Chuyện lai rai ở lăng 

Khải Định, Di tích và con người) ñến nỗi niềm của trung tâm văn hóa dân 

tộc lâu ñời ñang ñứng trước tình trạng ñe dọa nghiêm trọng mà khái niệm 

“Thành phố lịch sử” là cứu cánh ñể nhà nước cứu vãn và làm sống lại những 

giá trị kiến trúc và văn hóa truyền thống của dân tộc (“Thành phố lịch sử” 

một cơ may cứu vãn Huế). Dấu ấn ấy hiện lên cả trong tâm thức tuổi thơ của 

những phiên chợ quê, trò chơi dân gian bình dị (Con gà ñất của tôi) hay chỉ 

là loài hoa gắn với ký ức tuổi thơ (Bông ngũ sắc), hay sức ám ảnh của văn 

hóa ẩm thực của tô cơm hến mà bất cứ người Huế vào ñi xa nhớ lại thèm tới 

ñứt sợi tóc (Chuyện cơm hến). Viết về Huế, nhà văn không cốt lấy phần 

hoàn mỹ nhất mà có khi bắt ñầu từ một mảnh vữa nào ñấy. Ngòi bút của ông 

vỡ ra từng mảng ñể ñi ñến sự giao cảm trong từng nhịp ñập trái tim của một 

người dân Huế.  

Trong dung lượng chật hẹp của một bài nhàn ñàm, bản sắc Huế hiện lên 

qua ngòi bút nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường không nhiều cấu tứ dàn trải, 

sâu rộng với một lâu ñài ngữ nghĩa ñầy ñủ ñường nét như thể ký mà nó có ñã 

ñược chắt lọc, ñi sâu vào từng lát cắt của cuộc sống. Nhưng không phải vì thế 

mà cái âm sắc Huế trong các bài nhàn ñàm trở nên nhạt nhòa hơn mà ngược 

lại, nó thể hiện sự tinh tế, ñậm ñặc về tư duy trong chiều sâu nhận thức - tâm 

thức của cái chất Huế ñã ñược rút ra từ sự chiêm nghiệm và ngộ giác từ chính 
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cuộc ñời và con người ông. Bàn về lối kể chuyện người Huế - việc Huế ñang 

dần trở nên bị lạm dụng bởi sự thiếu hiểu biết và áp ñặt chủ quan của một số 

tác giả, khiến các ý niệm về Huế, văn hóa lịch sử Huế bị méo mó và có phần 

biến dạng. Đau xót trước thực tế này với tư cách là người con ñất Huế, yêu 

Huế, gắn bó với Huế như hơi thở, cùng với kiến thức văn hóa - lịch sử phong 

phú, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã mạnh dạn bác bỏ, chỉ ra những sai lầm, 

những vô căn cứ của những cách viết hồ ñồ về Huế, từ ñó, ông khẳng khái 

yêu cầu: “Người viết cũng phải có trách nhiệm, ñể tôn trọng người ñọc, và tôn 

trọng Huế” [63, tr.75]. Ông cảm thấy như bị xúc phạm khi bản sắc Huế ñang 

bị bàn tay thô bạo của quy hoạch can thiệp không chút thương tiếc khi:  

Bây giờ là tả hữu hai bên ñường nhìn thẳng vô nhà thấy cả nồi niêu 

soong chảo như thể người Huế chỉ ăn xổi ở thì mà không biết trồng 

cây làm vườn bao giờ. Và bây giờ, như thể không phải là Vỹ Dạ văn 

hóa nổi tiếng từ thể kỷ XVI của Ô Châu Cận Lục, không là Vỹ Dạ 

của những Tuy Lý, Thúc Giạ, Sư Viên Giác, của Nguyễn Khoa Vy, 

Hàn Mặc Tử hoặc Thanh Tịnh, mà là một xóm lam lũ nào của kinh 

tế mới [63, tr.125 - 126]. 

Nhiều người ñã so sánh cái chất ñịa phương trong sáng tác của Hoàng 

Phủ Ngọc Tường với Nguyễn Ngọc Tư. Ở nhà văn nữ này, cái chất Nam bộ 

rõ rệt không chỉ nằm trong cách sử dụng phương ngữ mà thuyết phục hơn khi 

nó là câu chuyện thật “miền Nam”. Đó là miền Nam của tỉnh lẻ, của ruộng 

vườn, và nhất là của sông, của mưa (Dòng Nhớ, Chợ nổi Cà mau - chút tình 

sông nuớc, Qua cầu nhớ người, Nhớ sông, Nước chảy mây trôi). Đó là 

miền Nam ñã thái bình nhưng vẫn còn dấu chiến tranh - không ở sự ñiêu tàn 

vì bom ñạn mà ở những vết thương trong ñời người (Ngọn ñèn không tắt, 

Mối tình năm cũ). Chỉ những người sống và lớn lên ở một ñịa phương, thật 

sự mến yêu họ hàng làng xóm của mình, mới thể hiện tình tự với quê hương 
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mình ñược như thế. Còn ở nhà văn xứ Huế Hoàng Phủ, cũng xuất phát từ chất 

liệu cuộc sống thực “rất Huế”, con người Huế, văn hóa Huế trong trang văn 

của ông lại ẩn trong tầng sâu của thế giới tâm linh. Trong thế giới ñó có màu 

sắc của ñạo Thiền, hồn ñất, hồn người xứ Huế, cả những vang ñộng của tuổi 

thơ ñã xa, những ngày tham chiến sôi ñộng cùng bạn bè. Sau trang văn ấy 

luôn trầm tích lớp văn hóa - lịch sử uyên thâm của chiều dài nhận thức, suy 

nghiệm - ñiều mà các nhà văn trẻ vẫn chưa vươn tới ñược. Dù xuất hiện ñậm 

ñặc trong trang viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường, người ta chỉ có thể nhận ra 

diện mạo của một Huế ñích thực không phải bằng con mắt của những chuyên 

viên thống kê về ñô thị, mà bằng “tâm thức” !  

Và Huế cũng gắn với cảm hứng ñời tư - thế sự của tác giả. Hoàng Phủ 

Ngọc Tường ñã tâm sự về những dấu ấn tuổi thơ ñã trở thành một thứ dinh 

dưỡng nuôi sống tâm hồn ông suốt ñời: Bài học của thầy giáo Toại về lòng 

nhân ái - bài học vỡ lòng ñầu tiên ñã “theo tôi suốt cuộc ñời, ñến nỗi càng 

từng trải kinh nghiệm sống, những câu vần vè ấy càng chiếu toả cho tôi một 

ánh sáng khải thị khác thường, tuồng như sức hàm dưỡng của nó không bao 

giờ cạn” [65, tr.88]. Hay những trò chơi con trẻ với chú ve sầu, chuồn chuồn, 

dế mèn, chim sẻ, con gà ñất... trở thành “thiên ñường tuổi thơ”, góp phần làm 

nên một Hoàng Phủ Ngọc Tường như chúng ta ñã thấy. Với ông, những ñồ 

chơi dân gian chất phác “ñã từng truyền cho tôi hơi thở sâu dày ngàn vạn năm 

của ñiều mà ta gọi là “văn hoá dân tộc” [65, tr.116]. Khi ñến tuổi ñã thấu lẽ 

ñời, ñã ñọc ngàn vạn sách, nhìn lại ông vẫn thấy con Dế Mèn của Tô Hoài ñã 

gieo trong ông hai hạt mầm sau này lớn lên thành khát vọng ñời người, ấy là 

tình bạn và cuộc sống lãng du.  

Những trang viết về cuộc sống, những sáng tạo của các nghệ sỹ Điềm 

Phùng Thị, Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng, Ngô Kha, Phùng Quán, Văn Cao… 

là những tiếng nói tri âm của người nghệ sỹ Hoàng Phủ Ngọc Tường, khiến 
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các nhân vật ñược tái hiện rất sinh ñộng, ñầy cá tính, và ai ñã yêu Huế ñều 

mang những nét của tâm hồn và cảnh sắc Huế. Hình ảnh Phùng Quán lạy dưa 

trong nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã gợi lên cho người ñời bao 

nhiêu suy ngẫm. Mang một cốt cách suốt ñời không thay ñổi, không bao giờ 

biết cúi ñầu, nhà thơ họ Phùng vậy mà chí thành chí cốt cúi lạy dưa hấu. Hình 

ảnh này làm chúng ta nhớ ñến hình ảnh của những con người cốt cách với 

việc làm khác người như Phan Bội Châu lạy ñá “Bái thạch vi huynh”, Cao Bá 

Quát “Nhất sinh ñê thủ bái hoa mai”. Đó là hành ñộng ñốn ngộ của người 

thấu suốt phẩm chất cao cả của vạn vật.  

Trịnh Công Sơn ñã khám phá ra âm hưởng La thứ dịu dàng của dòng 

sông ở Huế với những Ướt mi, Nắng thủy tinh. Là người hiểu âm nhạc, nhất 

là âm nhạc của Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã dành cho người 

nghệ sỹ tài hoa này một tình cảm trân trọng ñầy yêu thương khi gọi tên Trịnh 

trong bài viết Hành tinh yêu thương của Hoàng Tử bé (bên cạnh Mùa thu 

lá bay, Nơi không có hoa hồng). Với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, 

Trịnh Công Sơn không chỉ là người nghệ sỹ mà còn là người bạn lớn. Bằng 

tất cả sự trân trọng, yêu thương của mình, ông viết: “Tr ịnh Công Sơn là người 

chăm chú cúi xuống hiện hữu và bằng kinh nghiệm sống của chính bản thân 

phát hiện hết mọi lẽ bất hạnh của thân phận người” [67, tr.291]. Lí giải về tính 

triết lí trong ca từ của Trịnh, theo nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, ñó là “sự 

nhạy cảm thường trực về tính hữu hạn của ñời người, thúc ñẩy âm nhạc của 

Trịnh Công Sơn tiếp cận với ý thức cát bụi, với tâm thức lãng du qua cõi ñời 

vô thường (Một cõi ñi về), nỗi hoài niệm về nơi “nguyên quán” vĩnh hằng” 

[67, tr.293]. Nhưng với Trịnh, viết về cái chết là một cách ý thức về sự sống 

“ñiều này khiến Sơn trở thành thần tượng nghệ thuật của tuổi trẻ một thời lửa 

ñạn” [67, tr.293]. 
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Sự thâm trầm của chất Huế cũng ñược thể hiện trong Đôi dép 

Empédocle bàn về khát vọng lưu danh. Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã ñối chiếu 

hai khái niệm hiếu danh và hư danh. Ông dẫn vào bài viết câu chuyện của nhà 

triết học cổ ñại Hy Lạp Empédocle. Bao giờ cũng vậy, ông luôn thuyết phục 

người ñọc bằng sự hiểu biết phong phú và kiến thức uyên bác của mình về 

triết học và lịch sử. Từ ñó, ông ñưa ra quan niệm của riêng mình khi cho rằng 

hư danh mới là cạm bẫy nguy hiểm, còn hiếu danh lại là một ñộng cơ tâm lý 

tích cực, thúc ñẩy sự nghiệp cống hiến của con người như món quà tặng mang 

tên của chính mình, tức là sự nổi tiếng. Gã hư danh tìm vinh quang giống như 

người tìm của rơi, còn người nổi tiếng làm ra cái tên của mình bằng chất liệu 

nhọc nhằn của người thợ xây cất lâu ñài. Từ hình tượng ñôi dép Empédocle, 

Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã ñúc kết cho người ñọc một bài học cuộc ñời, rằng 

con người chỉ ñể lại cái tên của mình bằng sự nghiệp mà mình ñã cống hiến. 

Và thâm thúy hơn, khi ông nhắc nhở “phải ñi bằng ñôi chân của chính anh, 

không ñược mang nhờ dép của người khác!” [63, tr.18]. Có thể thấy Hoàng 

Phủ Ngọc Tường lấy khá nhiều hình tư tưởng Nho - Phật - Lão, triết học hiện 

sinh. Tuy nhiên, ông không sử dụng cả hệ thống, không chấp nhận phần cốt 

lõi của các triết thuyết ấy mà là ông chọn ra từng luận ñiểm, từng yếu tố tích 

cực phù hợp với quan ñiểm của mình. Từ ñó, các tác phẩm mang cảm hứng 

triết luận của ông có cơ hội chạm gần ñến chân lý của cuộc ñời và luôn tác 

ñộng mạnh mẽ trong tâm hồn người ñọc.  
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Chương 3 

SỰ KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC NGHỆ THUẬT 

 THỂ HIỆN TRONG NHÀN ĐÀM CỦA  

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG 

3.1. Kết cấu 

Kết cấu là một phương tiện cơ bản của sáng tác nghệ thuật. Theo Từ 

ñiển văn học, kết cấu “là toàn bộ tổ chức phức tạp bao gồm mọi mối quan hệ 

giữa chính thể và bộ phận, giữa bộ phận và bộ phận trong một tác phẩm văn 

học… Kết cấu của tác phẩm thể hiện tài năng, phương pháp tư tưởng của tác 

phẩm và quy luật logic của cuộc sống” [25, tr.345]. Kết cấu luôn giữ vai trò 

then chốt trong việc tổ chức hệ thống hình tượng ñể trở thành một chỉnh thể 

thống nhất, trọn vẹn. Cũng có ý kiến cho rằng: “kết cấu là các quy luật, các 

phương thức, các nguyên tắc tổ chức tác phẩm có tính chất ổn ñịnh, bền 

vững”, ñồng thời, “kết cấu còn bao gồm sự thể hiện ña dạng, sinh ñộng, cá 

biệt của cái ổn ñịnh ñó, tạo thành sức hấp dẫn không lặp lại trong tác phẩm” 

[36, tr.299]. Kết cấu tác phẩm thể hiện quá trình vật lộn của nhà văn với tài 

liệu sống, ñể biểu hiện một chân lý khái quát. Nó cũng phản ánh quá trình tư 

duy của nhà văn và quá trình vận ñộng của tư duy ấy. Thực vậy, nhiệm vụ của 

nhà văn là nhào nặn vốn sống ñể xây dựng thành những sinh mệnh nghệ thuật 

- tái hiện những bức tranh ñời sống, bỏ bớt ñi những cái thừa, phát triển thêm 

cái chưa có, nối li ền cái xa nhau, tạo thành một chỉnh thể mang giá trị nghệ 

thuật.  

Như chương 1 chúng tôi ñã trình bày, nhàn ñàm là một thể loại văn học 

nằm ở ñường biên giữa báo chí - văn học khi nó vừa mang hơi thở của ký báo 

chí, bút ký, tản văn… Nói như vậy không có nghĩa là nhàn ñàm không thể 

không có kết cấu. Nhưng, so với các thể loại văn học khác, nhàn ñàm là thể 
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loại mang thiên hướng tự do về hình thức, vì vậy mà kết cấu tác phẩm của thể 

loại này không câu nệ vào một thế giới bị ñóng khung hoặc tuân theo những 

nguyên tắc bó buộc nào ñó mà phóng túng, ña dạng theo sự sáng tạo của nhà 

văn. Khảo sát các bài nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường, chúng tôi nhận 

ra rằng, nổi bật trong các kết cấu chi phối các bài viết của nhà văn tập trung 

vào hai kiểu: kết cấu ñan xen sự việc - cảm xúc và kết cấu ñan xen hiện tại - 

hồi ức. Và chính những kiểu kết cấu ñặc biệt này góp phần tạo nên tính ñộc 

ñáo, hấp dẫn của các tác phẩm nhàn ñàm. 

3.1.1. Kết cấu ñan xen sự việc và cảm xúc 

Có thể thấy, trong nhàn ñàm, từ các chi tiết, sự việc nhà văn ñã móc nối, 

kết hợp chúng tại ñể bộc lộ ý tưởng sáng tạo của mình. Cái lối xâu chuỗi, tập 

hợp các sự vật, hiện tượng, sự việc trong ñời sống thành một chỉnh thể bằng 

logic suy nghiệm ñộc ñáo, bất ngờ, ñan xen với cảm xúc, lồng ghép cái tôi 

thẩm mỹ của nhà văn ñã trở thành kết cấu ñộc ñáo của nhàn ñàm Hoàng Phủ 

Ngọc Tường. Ở ñây, các sự kiện ñời sống không dừng lại là ñích thông báo 

của tác phẩm mà chỉ ñóng vai trò làm ñiểm tựa cho những suy luận, cảm xúc 

của tác giả về các vấn ñề mà ông ñặt ra. Nói cách khác, các cấu từ trong nhàn 

ñàm Hoàng Phủ Ngọc Tường thường xoay quanh một ý tưởng, một nhận 

ñịnh. Ở ñó, nhà văn ñã cố gắng làm sáng tỏ bằng những hình ảnh, chi tiết 

cùng thái ñộ, cảm xúc và những lập luận ñem ra trao ñổi với bạn ñọc. Vì thế, 

yếu tố luận ñàm trong tác phẩm tương ñối nổi bật. Từ ñó, ý tưởng của tác 

phẩm ñược biểu hiện một cách khá rõ ràng, có dụng ý.  

Như ñã trình bày, Hoàng Phủ Ngọc Tường là người nắm giữ chuyên mục 

Nhàn ñàm của Báo Thanh Niên. Trước các thông tin, sự kiện thời sự ngồn 

ngộn của cuộc sống ñược ñăng tải trên mặt báo hàng ngày, như một cây ăng 

ten cực nhạy, chuyên mục Nhàn ñàm sẽ là nơi ñể luận ñàm về một sự kiện, 

vấn ñề nổi bật trong tuần. Nhưng luận ñàm này không ñơn thuần là bình luận 
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báo chí mà là luận ñàm bằng ngôn ngữ văn chương, dưới cái nhìn của một 

nhà văn trước một sự kiện, một vấn ñề của báo chí và cuộc sống. Vì vậy, thể 

hiện trong kết cấu ñan xen sự việc - cảm xúc ñộc ñáo của nhàn ñàm, cần phân 

biệt cái sự việc ở ñây có hai loại: sự việc - sự kiện thời sự và một bên sự việc - 

vấn ñề của cuộc sống.   

Nằm trong mạch kết cấu khởi nguồn từ những sự kiện thời sự, bắt ñầu 

bằng việc chính quyền Thành phố Huế xúc tiến việc thăm dò ý kiến ñể ñiều 

chỉnh lại việc ñặt trên ñường phố (Vương tri ều Nguyễn trên ñường phố 

Huế), nhà văn ñã ñưa ra ngay thái ñộ, quan ñiểm của mình về ñộng thái ñiều 

chỉnh này: 

Theo tôi, thực chất phải quan niệm như là ñộng tác “cải tổ”, do hàng 

loạt những sự việc vô lý, chướng mắt ñược tồn ñọng lại từ trước và 

sau 1975 cho tới nay, và cứ nhơn nhơn trước mặt người qua lại có 

ñôi chút hiểu biết về văn hóa, lịch sử khi nhìn lên những tấm biển 

tên ñường ở một thành phố có ñặc ñiểm quan trọng là một Cố Đô 

[63, tr.94]. 

  Tiếp ñó, tác giả ñi sâu vào việc phân tích công - tội của nhà Nguyễn với 

cái nhìn khách quan về lịch sử. Dùng ñiểm tựa là tâm thức lịch sử dân tộc kết 

hợp với vốn kiến thức văn hóa uyên thâm, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã từng 

bước tháo gỡ các vấn ñề khoa học, trong tương quan giữa cá nhân và toàn thể 

cộng ñồng dân tộc. Ông rạch ròi phân biệt nhà Nguyễn ñộc lập trước 1883 với 

một nhà Nguyễn ñánh mất chủ quyền dân tộc sau 1883; một nhà Nguyễn với 

công lao mở rộng bờ cõi với một nhà Nguyễn bán nước; một nhà Nguyễn với 

những vị vua anh minh, ñức - tài trị nước, ñấu tranh chống Pháp với một nhà 

Nguyễn không thiếu những vị vua bạc nhược, tồn tại những mặt trái, ñể lại 

vết nhơ cho lịch sử. Từ sự việc ñậm ñặc chất thời sự này, qua lăng kính của 

nhà văn uyên bác, am hiểu lịch sử - văn hóa ông ñã phân tích thấu tình ñạt lý 
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cho bạn ñọc cái nhìn khách quan về lịch sử bằng cách khéo léo ñan xen cảm 

xúc bất bình, luyến tiếc cùng nhận ñịnh biện chứng của mình một cách rõ 

ràng, khúc chiết: 

Nguyên nhân theo tôi, là do sự ñánh giá không công bằng, thiếu 

khoa học về vấn ñề “công và tội” trước lịch sử của vương triều 

Nguyễn trước ñây, từ ñó sinh ra ñịnh kiến ghét bỏ ñối với nhà 

Nguyễn, kể cả trong chính sách hành xử một thời ñối với các di tích 

Nguyễn ở Huế mà sau này trở thành di sản thế giới. Và: Nhà 

Nguyễn ñã bị bại trận vì không dám ñi theo ñường chiến tranh nhân 

dân chứ không phải là dễ dàng dâng nước cho giặc” [63, tr.95].  

Khúc ruột miền Trung từ lâu ñược ví như một rốn lũ. Người miền Trung 

lam lũ quật cường luôn phải ñối mặt với những trận chiến không cân sức mà 

thiên nhiên mang lại. Năm nào cũng vậy, khắp dải ñất miền Trung bạc trắng 

trong mùa nước lũ, mà ñiển hình nhất là trận lụt kinh hoàng lấy ñi sinh mạng 

của hàng vạn con người ở Thừa Thiên Huế - lụt 99. Đọc các thông tin thời sự 

cập nhật về số lượng thương vong trên báo chí, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc 

Tường không khỏi thắt lòng trước sinh mạng ñồng bào. Tác phẩm Nhiễu ñiều 

ra ñời trong bối cảnh ñó. Nhưng, nó khác hẳn sự phản ánh thực tế như các thể 

loại thông tấn thông thường bởi: “Tôi không kể lại nơi ñây mọi ñiều tai nghe 

mắt thấy về chuyện lũ lụt; báo chí và thông tin ñại chúng ñã nói quá nhiều”, 

mà là “chỉ xin nói lại nơi ñây những ñiều làm tôi xúc ñộng, và nói thực, ñó là 

những ñiều ñã ñánh thức dậy trong tâm hồn tôi dòng máu nóng của người 

Việt” [65, tr.319]. Đó là những câu chuyện lụt lội ở Huế mà nhà văn ñã từng 

chứng kiến, rồi ông chuyển qua chuyện môi trường, ñặt ra mối quan hệ giữa 

con người với môi trường; từ ñó, ông bàn ñến chuyện ñạo lý, nghĩa cử lá lành 

ñùm lá rách… Lồng ghép trong từng câu chuyện là xúc cảm chân thành của 

nhà văn, khiến các tác phẩm của ông trở nên thâm trầm, nhân văn.  
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Từ các hạt bụi sự kiện, nhà văn ñã thổi cho nó một ñời sống và tự nó làm 

nên hình dáng của mình. Sự kiện con tàu Green Peace tiến về ñảo Muruoa ñể 

tìm cách ngăn cản các vụ thử hạt nhân dự ñịnh bởi chính phủ Pháp vào năm 

1995, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã gửi ñến thông ñiệp hòa bình, khát vọng hòa 

bình. Ông ñưa ra hàng loạt sự kiện khác có tính tương ñồng, và ñối với ông, 

ñó là những “hình ảnh xúc ñộng còn mãi trong lòng tôi dù cách xa ñã mười 

năm” ñể nhắn nhủ rằng: “Các nhà văn chỉ có quả chuông nhỏ của lương tâm 

ñể xin cho nhân loại mẩu bánh mì của sự sống” [65, tr.73]. Nhân sự kiện quốc 

tế tưởng niệm công nương Diana, bằng mối trực cảm của mình, Hoàng Phủ 

Ngọc Tường ñã liên tưởng ñến số phận nàng Kiều ñể tìm thấy sự tương ñồng 

giữa hai số phận giai nhân ở hai phương trời khác nhau, hai thời ñại khác 

nhau. Với niềm yêu thương, trân trọng và sự ngậm ngùi tiếc thương vô hạn, 

nhà văn ñã gửi ñến cho cuộc ñời, sưởi ấm lòng người bức thông ñiệp của lòng 

nhân ái: “Thế giới này thật quá nguy hiểm, hãy níu lấy trái tim mình ñể mà 

sống với mọi người” [62, tr.19]. Hay bắt ñầu bài viết bằng sự kiện chính 

quyền Huế quy hoạch xây bãi ñỗ xe ở Tôn Nhơn Phủ (Nghĩ thêm về bãi xe 

trong Tôn Nhơn Phủ), chặt ñốn hết cây xanh từ ñường ñi Vỹ Dạ xuống 

Thuận An (Sao anh không về chơi thôn Vỹ), hay kỷ niệm 100 năm cầu 

Tràng Tiền và trường Quốc học (Chuyện nhỏ cuối năm), nhà văn ñã gửi gắm 

ñằng sau những câu chuyện tưởng chừng khô khan, nặng trĩu ñầy bất cập kia 

là tấm lòng của ông ñối với ñất nước, ñối với di tích, ñối văn hóa và những 

quyền lợi chính ñáng mà mỗi người có quyền ñược thụ hưởng. Đối với dạng 

kết cấu này, có những bài viết mà ñặc ñiểm nhận dạng ra nó không phải ñợi 

ñến lúc ñọc nội dung bài viết mà ngay ở tiêu ñề bài viết ñã bộc lộ tính ñan xen 

giữa sự kiện và cảm xúc, nổi bật như: Suy nghĩ nhân ñọc hồi ký 

Mc.Namara (nhân sự kiện cuốn hồi ký của Mc Namara xuất bản), Nghĩ 

thêm về bãi xe trong Tôn Nhơn Phủ (sự kiện chính quyền Huế lấy ñất của 
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dòng họ này làm bãi giữ xe), Hãy dè chừng một lối viết (xuất phát từ một số 

bài viết về văn hóa Huế ñưa thông tin sai lệch vừa ñược phát hành trên báo 

Thừa Thiên Huế), Dự cảm từ những nguyên tử “phản hydro”  (sự kiện báo 

chí ñăng thông tin một ngôi làng ở Nga ñã nhìn thấy ñĩa bay và những người 

ngoài hành tinh),  Ôi Sơn Mỹ (nhân sự kiện Hugh Thompson và Lawrence, 

hai phi công tham gia trong vụ thảm sát Sơn Mỹ ñã nỗ lực ngăn cản ñồng ñội 

ñể cứu sống 11 người bị thương ñưa ñi cấp cứu, về thăm lại Sơn Mỹ ñầu năm 

1998)….   

Không chỉ bắt ñầu từ những sự việc - sự kiện thời sự, cách kết cấu tác 

phẩm bằng việc ñi vào khai thác, trình bày một sự việc - vấn ñề của cuộc sống 

ñan xen cảm xúc cũng ñược nhà văn sử dụng với tần suất khá cao. Bắt ñầu từ 

vấn ñề lai căng trong kiến trúc của lăng Khải Định bị nhiều người phê phán, 

nhưng dưới con mắt nhìn của Hoàng Phủ Ngọc Tường, ông vẫn cho rằng ñó 

là kiến trúc có giá trị khi phản ánh ñược sức chuyển mình của xã hội cũ trong 

giao lưu với văn hóa Tây phương. Để dẫn chứng cho sự lai căng này, ông ñưa 

ra các thông tin, chi tiết ñể chứng minh: Từ việc kiến trúc sư của lăng là một 

người Tây phương nên các chi tiết trong lăng ñều thấp thoáng sự hiện ñại về 

kiến trúc lẫn những trang trí, từ những hình chạm trổ mề ñay cho ñến chiếc 

ñồng hồ reo, ñèn Hoa Kỳ… Đưa ra vấn ñề, chứng minh nó bằng các thông tin, 

chi tiết cung cấp cho người ñọc, cái ñích mà ông hướng tới không nhằm 

thuyết minh cho các giá trị kiến trúc của lăng mà chính là ở chỗ thể hiện cảm 

nghĩ, nhận xét của mình. Ông không ngại ngần trình bày chính kiến: “Thú 

thực là bản thân tôi còn lấy làm khoái khi thấy những vật ñồng hồ, ñèn lầu 

lằng nhằng kia lại dám bén mảng tới nơi lăng tẩm tôn nghiêm như vậy” . Và 

“Chiếc ñồng hồ, cây ñèn Hoa Kỳ kia dù trông dễ ghét thật, nhưng lại là tín 

hiệu của một xã hội Vi ệt Nam ñã quá dầm dề trong cái cũ rích, ñang vặn mình 

vất vả ñể tìm kiếm cái mới trong sự giao lưu với phương Tây, mà thành quả 
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tổng thể của nó chính là lăng Khải Định” [63, tr.100]. Với cái nhìn khách 

quan, biện chứng thấm ñẫm trong lớp trầm tích về văn hóa - lịch sử của bản 

thân, ông ñã ñúc kết rằng: “Thế vậy! Những người tiên phong trong các cuộc 

ñổi mới bao giờ cũng nai lưng ra trả giá trước, ñời sẽ cảm ơn sau” [63, 

tr.102].     

Nét ñặc sắc trong kết cấu sự việc - vấn ñề của cuộc sống ñan xen cảm 

xúc là Hoàng Phủ Ngọc Tường thường sắp xếp, tổ chức các chi tiết, vấn ñề 

trong thế tương phản. Sự tương phản này có khi ñược thể hiện ngay ở tiêu ñề 

(Chim nhạn và cây thông, Cừu Dolly và chuyện kiếp sau, Di tích và con 

người,… ) Ở Chim nhạn và cây thông, Hoàng Phủ Ngọc Tường dựng lên 

hai tư thế nhập thế và xuất thế của hai con người: Nguyễn Công Trứ và Tản 

Đà - hai nhân cách có khi ñối lập nhau quyết liệt “người này chửi Ki ều, người 

kia lại mê Kiều, người này quyết lăn lộn giữa ñời, người kia thích vui chơi 

trong mộng” [63, tr.19]. Nhưng, cả hai ñã gặp nhau ở chỗ ñều không muốn 

làm người ở kiếp sau. Một người muốn “làm cây thông ñứng giữa trời mà 

reo”, một người muốn làm “làm con chim nhạn tung trời mà bay”. Từ ñó, bật 

lên cách hành xử của người trí thức. Thì ra, trong cuộc mưu sinh này, con 

người phải khẳng ñịnh sự tồn tại của mình bằng nhân cách của chính mình. 

Từ cửa sổ máy bay nhìn xuống, Hoàng Phủ Ngọc Tường chiêm nghiệm ra 

rằng “quả là trong con mắt của một sinh vật mà tiếng Tây gọi là terrien (người 

sống trên mặt ñất), những ñồ vật ñã trở nên cồng kềnh hơn chính bản thân 

nó”, và “khi cảnh vật thoát ra khỏi tính mê hoặc của nhãn giới ñể hiện ra 

trong ánh sáng cả tâm thức, tôi bỗng nhận ra rằng Tản Đà vẫn còn là con 

người hiện ñại, biết nhìn cõi ñời trong chiều kích thứ hai của nó, nghĩa là nhìn 

bằng mắt con chim nhạn” [63, tr.20]. Thông qua cách ñặt vấn ñề, sắp xếp các 

cấu tứ theo dạng kết cấu này, nhà văn ñã bộc lộ trọn vẹn quan ñiểm của mình 

về lẽ sống, ông hiểu rằng cuộc sống thật quan trọng, nhưng nhận ra mình là ai 
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còn quan trọng hơn nhiều. Để có thể thực hiện nó, mỗi người ñều phải lựa 

chọn, dấn thân trong ý thức rõ ràng về nhân cách của mình, ñể vừa biết nhập 

thế lập công danh, vừa biết xuất thế ñứng trên thực tại ñể có cái nhìn cao rộng 

thoát khỏi cuộc mưu sinh tầm thường. Và theo tác giả, ñó mới là “phương thế 

hành xử khôn ngoan của người tri thức Việt” [63, tr.22].  

Lối cấu tứ này ñã góp phần tạo ra cho tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường những hình ảnh ñầy ám ảnh. Chẳng hạn, khát vọng lưu danh của con 

người thường có hai mặt: Có khi là tích cực ñể lại tiếng thơm muôn ñời, 

nhưng có khi lại là tiêu cực ñể lại tai tiếng. Đưa vấn ñề lưu danh ra ñàm luận 

trong Núi Dục Thúy, nhà văn nêu hai vấn ñề: Có rất nhiều hiền nhân lưu lại 

dấu vết của mình như một khát vọng gửi tới mai sau, ñó là khí phách và nhân 

cách con người. Và phải có tấm lòng trân trọng, tôn vinh thành kính ñối với 

bậc hiền nhân, trước người quân tử, nhà văn mới có ñược cái nhìn sâu sắc 

rằng: núi Dục Thúy “ñủ linh ứng ñể làm án thư cho thần cảm, ñá núi ñủ rắn ñể 

lưu giữ ý tưởng của người hiền” [65, tr.267]. Còn với những kẻ ngông cuồng, 

nhân cách hèn hạ thì ñó chính là sự học ñòi, chỉ cốt gây cười cho hậu thế. Với 

kết cấu ñan xen giữa sự việc và cảm xúc này, thời gian nghệ thuật của tác 

phẩm ñược mở rộng ra hơn với không gian tâm tưởng, khi “tôi chợt bắt gặp ở 

ñây bóng dáng những ngày vui hiếm hoi trong cuộc ñời ñầy những lo âu hoạn 

nạn của Nguyễn Trãi, với hình ảnh thiên nhiên tươi sáng lạ lùng” [65, tr.266] 

rồi hình ảnh vua Lê Thánh Tông “khắc trên vách hành cung thấp thoáng một 

chút u hoài kín ñáo”, một loạt các hình ảnh các chí sĩ Ngô Thì Nhậm, Ninh 

Tốn, Lê Quý Đôn hay các vua Thiệu Trị, Tự Đức… lần lượt hiện về trong 

không gian tâm tưởng của nhà văn. 

 Để tìm hiểu rõ hơn về lối kết cấu ñộc ñáo này, cũng như có cơ sở vững 

chắc hơn cho các lập luận mà mình ñã ñưa ra, chúng tôi ñã thử tiến hành chọn 

một tập nhàn ñàm của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ñể khảo sát, thống kê. 
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Theo ñó, trong số 48 bài viết ñược in trong tập sách cùng tên Nhàn ñàm, có 

ñến 24 bài viết sử dụng lối kết cấu ñan xen giữa sự việc và cảm xúc, tương 

ñương tỉ lệ 50%. Theo quan ñiểm của mình, chúng tôi thấy rằng ñây không 

chỉ là sự lạ hóa mà thực sự là lối kết cấu phù hợp nhất với nhàn ñàm. Ở ñó, 

kết cấu trên không chỉ tác ñộng trực tiếp và hiệu quả ñến việc bộc lộ ý tưởng 

sáng tạo của nhà văn, ñồng thời, chạm ñến vùng tư duy trong tâm thức người 

ñọc làm bật lên những nghĩ suy, ñồng sáng tạo. Tác phẩm nhàn ñàm của 

Hoàng Phủ Ngọc Tường vì thế ñã vượt ra khỏi khuôn khổ hạn hẹp của mặt 

báo mà hun hút về các miền không gian, thời gian xa thẳm, chạm ñến những 

vấn ñề có ý nghĩa lớn lao, vĩnh hằng của ñời sống. Đây là một trong những 

nét ñặc sắc của nhàn ñàm xét từ phương thức kết cấu, ñã góp phần quan trọng 

tạo ra cho nhàn ñàm thứ ngôn ngữ riêng, kết hợp giữa ngôn ngữ báo chí với 

ngôn ngữ văn học, thơ, kịch.. mà chúng tôi sẽ ñi vào chi tiết ở phần sau. 

3.1.2. Kết cấu ñan xen hiện tại và hồi ức 

Kết cấu tác phẩm dựa trên những liên tưởng theo trục thời gian là loại kết 

cấu mà nhiều nhà văn viết ký vẫn hay dùng. Đặt ñối tượng ở hai trục thời gian 

quá khứ và hiện tại, hiện tại và hồi ức, nhà văn muốn thể hiện những biến ñổi 

vô thường của cuộc sống. Hoàng Phủ Ngọc Tường ñến với Điện Biên Phủ 

trong một chuyến lãng du phương Bắc theo “tour của lương tâm” (conscience 

tour) ñể thấy hai Điện Biên Phủ. Một Điện Biên Phủ ở trong mường tượng về 

cuộc chiến năm xưa “Trèo lên ñỉnh núi cao ngất này nhìn xuống sẽ thấy ñồi 

A1 và hầm Đờ Cát trước mặt, hai bên cách nhau một tầm pháo vang rền thế 

giới” [62, tr.45]. Năm mươi sáu ngày ñêm long trời lở ñất, cuối cùng quân 

ñịch phải rút lui bởi “không lường nổi ý chí của quân Việt”. Và một Điện 

Biên Phủ của bây giờ “quá ñẹp, phố xá chạy quanh lòng chảo, vòng ngoài là 

bốn bề núi phủ mây phong, giữa là cánh ñồng Mường Thanh bát ngát. Sông 

Nậm Rốn nhỏ và hiền lành (…) suối reo miên man” [62, tr.43]. Đặt hai mảng 
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ñời sống ở hai ñầu thời gian như thế, nhà văn ñã làm sáng tỏ một ý tưởng: sự 

sống quả có phép màu riêng của nó, cho dù hiện thực có tàn khốc ñến ñâu thì 

sự sống vẫn ươm mầm và vươn dậy khoe sắc cùng cỏ cây hoa lá.  

Trong phân tâm học của Freud, sáng tạo nghệ thuật là giây phút thăng 

hoa của vô thức, tiềm thức, là sự ñụng chạm ñến miền sâu thẳm trong tâm hồn 

nơi chất chứa ký ức, ước mơ, khát vọng. Quá khứ là một miền của vô thức, nó 

không phải là cái chết mà nó vận ñộng nhiều chiều thông qua sự sáng tạo của 

nhà văn ñể trở thành phạm trù thẩm mĩ. Nhìn từ góc ñộ của thi pháp, muốn 

hiểu ñược ý nghĩa hình tượng nghệ thuật mà người nghệ sĩ sáng tạo thì phải 

hiểu ñược sự tồn tại của hình tượng trong các chiều của thời gian. Đặng Tiến 

ñã từng nhận xét rằng những trang sách sắc sảo nhất của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường là ký sự hay hồi ký về chiến tranh dù phần lớn viết vào thời hòa bình, 

sau 1975 cũng không phải là không có lý. Tuy nhiên, theo chúng tôi, không 

chỉ những tác phẩm viết về chiến tranh mà những trang viết về lịch sử, văn 

hóa, thiên nhiên của nhà văn cũng không  kém phần sắc sảo. Ở nhàn ñàm, thể 

loại có hình thức tự do nhưng bị hạn chế với dung lượng hạn hẹp của một bài 

báo, nhà văn vẫn phát huy sở trường này của mình bằng cái chất liệu tạo nên 

sự sắc sảo chính là việc ñan xen những mảng hồi ức, hồi tưởng với hiện tại 

ñược lồng ghép trong cách kết cấu, tổ chức. Ngoài việc ghi lại hình ảnh con 

người và sự kiện cụ thể, có thực trong cuộc sống, ngoài những cảm xúc, suy 

tư và nhận thức của tác giả về con người hiện tại thì trong tác phẩm còn là 

những nhìn nhận, suy tư về con người và cuộc sống của quá khứ, cả những 

ước mơ, khát vọng vào tương lai. Cái hồi ức ñó chính là cách quay về với quá 

khứ, nhưng ñồng thời cũng là sống với cái hiện tại của quá khứ trong hiện tại. 

Vì vậy không chỉ riêng với ký mà cả với nhàn ñàm, người ñọc luôn có cảm 

giác mình ñang ñồng hành cùng Hoàng Phủ Ngọc Tường trong hành trình 

xuôi ngược ký ức.  



   

 
 

69 

Dù ñứng ở hiện tại nhưng nhà văn luôn hoài niệm quá khứ, ngưỡng vọng 

những năm tháng xa xưa. Với Hoàng Phủ Ngọc Tường, quá khứ là những gì 

còn ñọng lại trong các di tích và bằng cách nhìn vào các di tích con người có 

thể sống lại chuỗi thời gian xa xăm ñầy những biến cố kỳ lạ, ñược hưởng thụ 

cái Đẹp và tiếp thu những kinh nghiệm quý báu ñược gọi bằng cái tên Văn 

Hóa. Ngược dòng quá khứ tìm về dấu tích thành Châu Hóa, nơi thành phố 

Huế ñược xây dựng lần thứ nhất vào ñầu thế kỷ 14, sau ñám cưới của công 

chúa Huyền Trân, nhà văn thấy cả ngôi thành của nước Đại Vi ệt lừng lẫy suốt 

hai thế kỷ nay ñã bặt dấu dưới những ñồng lúa và những vườn rau xanh của 

làng Thành Trung. Từ ñó: 

Tôi thử cầm xem một viên gạch di tích, viên gạch tuột khỏi tay tôi 

bằng một sức nặng không ngờ, tiếng ngân âm u từ trong lòng nó khi 

gõ vào, tôi linh cảm ra âm thanh mã hóa của mấy trăm năm chinh 

chiến giữ nước, trong ñó trầm hùng giọng ngâm thơ bi tráng của 

Đặng Dung - người nghĩa sĩ chống Minh ñã liều chết giữ cô thành 

[65, tr.19].  

Khi bàn về phở, dưới góc nhìn văn hóa, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã ñưa 

người ñọc men theo miền hồi ức về những năm tháng 1957, lúc mà bát phở 

Bắc vẫn còn giữ ñược bản chất phở của nó với hương vị sâu thẳm, cung cách 

quý phái ñến sự thăng trầm biến ñổi ñể phù hợp với thị hiếu của người miền 

Nam. Dưới cái nhìn lịch sử bằng văn hóa tâm cảm cùng khoảng không - thời 

gian trải rộng và sâu lắng theo chiều dài hồi tưởng, hồi ức, chỉ có Hoàng Phủ 

Ngọc Tường mới “nhìn vào bát nước bốc khói thơm tho, có lúc tôi sực nghĩ 

ñến Bà Huyện Thanh Quan khi nhìn nước Hồ Tây; thấy trong ñó bao nhiêu 

phế hưng, và nếm trong thìa nước trong trẻo ngọt ngào kia một chút vị dâu bể 

của những tháng năm…” [63, tr.83]. 
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Cuộc sống không những là hiện tại và tương lai mà cuộc sống còn có quá 

khứ. Theo quan niệm của nhà văn, người ta không nên dính líu quá nhiều ñến 

quá khứ nhưng người ta khó lòng ñoạn tuyệt với quá khứ. Quá khứ là chiếc 

nôi sinh thành và nuôi dưỡng con người, là tài sản quý báu còn lại sau cùng 

của ñời người, mãi mãi không ñổi thay. Chính vì vậy, quá khứ hiện ra trong 

miền hồi ức của nhà văn có bạn bè in dấu một thời, có những người nghệ sĩ trí 

thức ñầy tâm huyết với cuộc ñời, với nghệ thuật. Trong miền hồi ức ấy, hiện 

lên hình ảnh Phùng Quán “sụp xuống lạy quả dưa, lạy chí thành, ba lần dập 

ñầu, ñến nỗi khi ñứng lên ñất ñỏ dính cả lên trán, lên môi” [63, tr.176]; một 

Hoàng tử bé “ñứng dậy che ñòn” cho cô bé bán cà phê và nhận lỗi làm vỡ ly 

do mình, rồi “thản nhiên rút túi bù tiền, cười nháy mắt với con bé rồi ñi”, một 

“lòng nhân ái nhu mì và sự bao dung không mặc cả là cốt cánh nghệ sĩ hằng 

có ở Trịnh Công Sơn” [67, tr.294]; một anh Nguyễn Trọng Huấn tận tụy với 

bạn bè mà “tình bạn của Huấn cũng ñã thuộc về “những năm tháng không thể 

nào quên” ñối với tôi” [65, tr.48]. Quá khứ qua những mảng hồi ức của 

Hoàng Phủ Ngọc Tường không phải là cái ñã chết mà quá khứ ấy ñã ñược 

hoàn kết và vận ñộng nhiều chiều ñể rồi làm thành cõi tâm thức của nhà văn.    

Thế giới vô thức gắn với những trải nghiệm cá nhân. Đó là những ký ức 

kỷ niệm ta lãng quên nhưng không hề mất ñi mà dồn nén vào vô thức chờ dịp 

thuận lợi lại bùng lên, dữ dội. Trong cuộc hành trình xuôi ngược ký ức ấy, 

nhà văn ñã ñưa người ñọc trở về một vùng quê xưa với những mảnh vườn, 

mái nhà, biền dâu ñầy ắp những kỷ niệm của những ngày ñuổi dế bắt chim. 

Ký ức về con gà ñất, bài học vỡ lòng, những cuốn sách mà mình ñã ñọc từ hồi 

bé chưa hề phai nhạt.. Khoảng trời tuổi thơ ấy ñã mất, song, trong các trang 

viết nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường, qua hồi ức của nhà văn, nó vẫn 

còn tươi mới như ngày hôm qua, hôm kia. Chính những mảng hồi ức ñan xen 

với hiện tại ñã tạo cho tác giả một không gian nội tâm ñược nuôi dưỡng bằng 
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những hồi tưởng. Hồi tưởng là cách ñể nối li ền quá khứ và hình tượng bằng 

nhịp ñiệu thời gian. Trong miền ký ức ấy, những trang viết của Hoàng Phủ 

Ngọc Tường ánh lên tình yêu quê hương ñất nước, ánh lên những kỷ niệm 

ñau ñớn và ngọt ngào cùng những dư vị êm ái nhưng không kém phần thâm 

trầm, da diết.  

Bên cạnh hai loại kết cấu chủ ñạo trên, các sáng tác nhàn ñàm của Hoàng 

Phủ Ngọc Tường cũng nổi bật với lối kết cấu mở. Cái lối kết cấu này ñã ñưa 

ñến cho người ñọc thêm những tầng sâu suy nghĩ mới, tạo nên sự bất ngờ, 

khơi gợi tính ñồng sáng tạo từ người tiếp nhận. Đặc ñiểm dễ nhận thấy ở lối 

kết cấu này là tác giả thường kết thúc bằng một câu hỏi. Đó là câu hỏi tu từ, 

có sức khơi gợi mạnh mẽ trong nhận thức của người ñọc những nghĩ suy về 

thời cuộc, vấn ñề cuộc sống mà nhà văn ñặt ra. Đưa ra vấn ñề giá trị lương 

tâm và sự thức tỉnh lương tri của mỗi con người, trong tác phẩm Sợ ñịa ngục, 

nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã kết thúc bằng một câu hỏi: “...rằng cái gì 

ñã phát ñộng một kẻ sâu dân mọt nước như Thủ Huồng dám ñem hết tài sản 

cống hiến vào sự nghiệp từ thiện lớn lao như vậy? (Thủ Huồng không có con 

cái), nếu ñó không phải là nỗi sợ ñịa ngục” [63, tr.29], hay khi bàn về lòng 

biết ơn, trong nỗi lòng ñau ñáu vẫn còn nhiều Bà Mẹ Việt Nam vô danh chưa 

ñược ghi công: 

Hàng triệu bà mẹ Việt Nam ấy ñã hun ñúc lên gương mặt thầm lặng 

của Nhân dân. Chính Nhân dân là con Rùa thiêng ñã lặn lội hai 

mươi năm ñể ñưa ñất nước vượt qua dòng sông sóng to gió lớn của 

thời ñại chúng ta.  

Có ñúng thế không, hỡi sông Bến Hải?!” [63, tr.33]. 

Về Đồng Tháp Mười, nhìn những mảnh ruộng bạt ngàn cò bay, sản 

lượng thu hoạch cao ñứng ñầu cả nước nhưng ñời sống nhân dân lại còn nhiều 

khó khăn do việc tiêu thụ sản phẩm bị trì trệ từ hệ thống phân phối, các công 
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ty nhà nước. Bức xúc trước hiện trạng này, nhà văn ñã thốt lên: “Nhưng thiệt 

thòi số phận ấy ñâu phải tại… Bờm gây ra cho mình! Bờm ñã làm lụng hết 

mình cho ñất nước, còn lại thuộc về phần việc của người khác. Những ñại 

công ty mễ cốc Imex, Agrimex… ñã làm gì cho Đồng Tháp Mười?” [63, 

tr.107]. Có thể nói, kết cấu mở là cách kết cấu “dân chủ” nhất khi nó ñặt ra 

vấn ñề và gợi mở ñể cùng suy ngẫm chứ không phải là sự áp ñặt suy nghĩ cá 

nhân của nhà văn vào tác phẩm ñối với người ñọc, góp phần tăng thêm tính 

báo chí cho nhàn ñàm. 

3.2. Ngôn ngữ 

Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp chung của con người trong 

xã hội mà còn là ñối tượng hướng tới của văn chương nghệ thuật. Ngôn ngữ 

văn học theo Từ ñiển thuật ngữ văn học của Lê Bá Hán, ñó“ là một trong 

những yếu tố quan trọng thể hiện cá tính sáng tạo, phong cách, tài năng của 

nhà văn”[18, tr.149], hay “ngôn ngữ là cái áo của tư tưởng” (M.Gorki). Vì 

vậy, khi nghiên cứu sáng tác của một nhà văn, không thể không ñề cập ñến 

yếu tố ngôn ngữ. Nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường là một thể loại năng 

ñộng ñặc biệt nên kiểu ngôn ngữ vì thế cũng có những nét ñặc thù riêng. Nét 

khác biệt ấy thể hiện ở chỗ xuyên suốt trong các bài nhàn ñàm ñã tích hợp 

ñược hai thứ ngôn ngữ: ngôn ngữ báo chí và ngôn ngữ văn chương. Điều này 

ñược xuất phát từ lối kết cấu ñan xen sự việc và cảm xúc mà chúng tôi ñã có 

dịp bàn ở các chương trên, từ ñó, tạo cho nhàn ñàm sức hấp dẫn của những 

thông tin thời sự, vấn ñề cuộc sống cùng sức thuyết phục quyến rũ của vẻ ñẹp 

ngôn ngữ văn chương lóng lánh trong từng câu chữ.  

3.2.1. Ngôn ngữ báo chí 

Như ñã từng ñề cập, trong thời hiện ñại, thị hiếu thẩm mĩ của người ñọc 

không còn thích hợp với những trang viết dài như trước. Thể loại co lại nhưng 

không có nghĩa là gọt bớt, nghèo nàn mà ở ñó có sự tinh lọc ñể cái còn lại 
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trong tác phẩm là cốt tủy. Sự ra ñời của nhàn ñàm gắn liền với chuyên mục 

cùng tên trên báo Thanh Niên. Với lịch sử ra ñời có tính chất ñặc thù này cùng 

áp lực của thị hiếu bạn ñọc, nhàn ñàm không thể ñứng ngoài vòng quay ñòi 

hỏi của thời cuộc. Chính vì vậy mà trong ngôn ngữ thể hiện của mình, nhàn 

ñàm ñã khôn khéo có sự ñan xen hợp lý ñến mức ngạc nhiên giữa những lớp 

ngôn từ của hai loại hình khác biệt hoàn toàn là báo chí và văn học. 

Đặc ñiểm nổi bật của ngôn ngữ báo chí là câu văn ngắn gọn, rành mạch, 

dễ hiểu với những thông tin, số liệu chính xác. Bên cạnh ñó, ñể ñảm bảo chức 

năng thông tấn, khi phản ánh các sự kiện, vấn ñề cuộc sống, báo chí sử dụng 

lối trần thuật khách quan, khô khan mà nếu so sánh với văn học thì ñó sẽ là 

những câu văn “vô cảm”! Tuy nhiên, ñây là sự vô cảm có ñiều kiện và không 

thể khác ñược bởi yêu cầu có tính chất ñặc thù của một loại hình văn hóa - 

nghệ thuật ñặc thù. Nhà báo không thể áp ñặt các suy nghĩ, quan ñiểm của 

mình cho công chúng. Họ chỉ là những thư ký của thời ñại ñứng ra ghi chép 

các sự việc có thật một cách công tâm, khách quan, chính xác nhất. Các vấn 

ñề khác thuộc về quan ñiểm cá nhân, cảm xúc ñều ñể sau mặt báo nên cái tôi 

thể hiện trong tác phẩm báo chí ñơn giản chỉ là cái tôi trần thuật, nó khác hẳn 

cái tôi thẩm mỹ của nhà văn. Nói về mối quan hệ này, chính nhà văn Hoàng 

Phủ Ngọc Tường cũng ñã chia sẻ: “Tôi rất nghi ngờ những nhà văn không bao 

giờ cầm tới tờ báo. Nhưng nếu báo chí không nói ñược chút sự thực gì cần 

thiết cho cuộc sống thì cũng chẳng ai buồn ñọc, thà dành thì giờ lang thang 

ngoài phố ñể thu lượm thông tin từ “hàn lâm viện vỉa hè” [63, tr.118].  

Tính thời sự của thông tin trong nội dung bài viết dựa trên kết cấu ñan 

xen giữa sự việc và cảm xúc ñã chi phối quan trọng ñến ngôn ngữ của nhàn 

ñàm. Trong các bài viết của mình, tác giả ñưa ra những số liệu, thông tin 

chính xác ñể làm cơ sở thuyết phục người ñọc. Lấy sự kiện lụt 99 tại Huế làm 

ñiểm tựa thông tin cho bài viết trước khi bàn ñến các vấn ñề thuộc về mối 



   

 
 

74 

quan hệ giữa con người và môi trường, nghĩa cử lá lành ñùm lá rách của nhân 

dân cả nước ñối với miền Trung cùng sự cảm khái của bản thân, nhà văn 

Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã bắt ñầu câu văn thật khúc chiết, như một bản tin 

thời sự: “Tôi vừa từ thành phố Hồ Chí Minh ra Huế, ñọc bản tin mới nhất 

thấy tới 10 ngày sau bão số 5 vẫn còn 3.091 người mất tích” [62, tr.104]. Mặc 

dù mang tính lưỡng thể giữa báo chí - văn học nhưng có những lúc, nhàn ñàm 

Hoàng Phủ Ngọc Tường ñậm ñặc tính chất khô cứng vốn dĩ của báo chí bằng 

những câu văn nặng tính trần thuật. Điều này ñã ñáp ứng ñược ñòi hỏi của 

công chúng về nhu cầu tìm hiểu, thu thập lượng thông tin chính xác về những 

ñiều họ chưa biết hoặc biết chưa sâu. Tác giả ñã giới thiệu về vịnh Hạ Long 

bằng ngôn ngữ báo chí ñúng nghĩa mà nếu không có những lớp ñệm văn 

chương xen kẽ trong các cấu tứ ñi theo sau, nhiều người sẽ lầm tưởng ñây là 

một bài bài trần thuật - phản ánh:  

Vịnh Hạ Long có tổng diện tích là 1.553 km2 với 1.969 hòn ñảo, 

trong ñó có 980 ñảo có tên; phần vịnh ñược xếp hạng Di sản thế giới 

gồm 786 hòn ñảo trải rộng trên 434 km2 mặt biển. Anh Nguyễn Văn 

Tuấn, Trưởng ban quản lý di sản vịnh Hạ Long (ñược anh em tặng 

biệt danh là “Giám ñốc vịnh Hạ Long”) cho biết hiện nay ñã phát 

hiện 23 hang ñộng có giá trị du lịch, trong ñó 13 ñộng ñang ñón tiếp 

khách năm châu (350.000 lượt người thăm vịnh năm 1997). Một 

loạt hang ñộng mới vừa ñược khám phá trong ñợt chuẩn bị hồ sơ Di 

sản, như các ñộng Thiên Cung, Tam Cung, Mê Cung, Kim Quy, 

Hoa Cương… ñều là những danh thắng lạ lùng hiếm có [62, tr.22].  

Những số liệu mà nhà văn ñưa ra chính xác ñến từng chi tiết, như một 

bảng thống kê. Trên cái nền chung ñó, những thông tin mà ông nắm bắt ñược 

qua quá trình phỏng vấn vị trưởng ban quản lý vịnh ñã khéo léo ñược ñưa vào 

bài viết ñể tăng thêm tính thuyết phục, khách quan, ñưa tác phẩm của mình 
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ñậm ñặc hơi thở của lối văn thông tấn. Đặc ñiểm này cũng ñược lặp lại khi 

nhà văn giới thiệu về ngôi chùa Đức Sơn, nơi ni cô Minh Tú từ bi ñã cưu 

mang những số phận trẻ em bất hạnh  trước sự chối bỏ của cuộc ñời. Từ một 

ngôi chùa ở ngoại ô thành phố Huế với sự xây dựng, phát triển của các tấm 

lòng ni cô, nơi ñây không chỉ là không gian thiêng liêng của tâm linh mà còn 

là mái nhà chung ñầm ấm với những tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của tuổi 

thơ ñã ñược dắt tay vào cánh cửa cuộc ñời bằng những tấm lòng nhân hậu:  

Chùa Đức Sơn ñã trở thành trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi với 103 

cháu ñược chăm sóc chu ñáo, với 8 cô bảo mẫu, song song với một 

hệ thống trường mẫu giáo gồm 58 lớp với 2.000 cháu ñi học. Ngoài 

hai ñiểm tập trung là Bảng Lãng (110 cháu) và Cư Chánh (140 

cháu), còn lại là những lớp lẻ ở những vùng xa mà dù một chính 

quyền mạnh cũng khó lòng với tới. Các trường hiện có 80 cô giáo, 

trong ñó 58 cô chuyên ñứng lớp, số còn lại vừa dạy vừa theo học 

Đại học Sư phạm [65, tr.175 - 176].  

Bên cạnh những câu văn nặng tính chất trần thuật, phản ánh với một 

chuỗi các số liệu thống kê, các chi tiết cập nhật, có thể thấy trong ñặc trưng 

ngôn ngữ báo chí của nhàn ñàm còn thể hiện ở những câu văn mang tính chất 

thông báo. Đó là những thông báo, giới thiệu, dẫn dắt người ñọc về các vấn 

ñề, sự kiện của cuộc sống vừa xảy ra hay về những vấn ñề trong mối quan hệ 

cộng ñồng, nhân sinh mà bài nhàn ñàm ñang hướng tới. Trước sự kiện nóng 

hổi của Huế về những bất cập trong quy hoạch, nhà văn ñã dẫn dắt người ñọc: 

“Những ngày này, chính quyền ñịa phương ñang xúc tiến thăm dò ý kiến ñể 

ñặt tên trên ñường phố ở Huế”  rồi mới ñi ñến việc thông tin cho người ñọc 

công - tội của nhà Nguyễn cũng bằng ngôn ngữ thông tấn “Nhà Nguyễn khởi 

nghiệp từ 1558, thời Nguyễn Hoàng quay lưng lại Thăng Long ñể về phía 

“Hoành Sơn nhất ñái”. Từ ñó ñến Cách mạng tháng Tám, trải qua 9 ñời chúa, 
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13 ñời vua, với những vinh quang và ô nhục nối dài suốt 387 năm” [63, tr.94 - 

95]. Luận ñàm về ý tưởng ñổi tên cho tỉnh Thừa Thiên Huế của ñoàn ñại biểu 

tỉnh trong ñợt họp Quốc hội vừa qua, ông dẫn chứng: “Tại phiên họp vào cuối 

năm 1996 vừa qua, Quốc hội ñã không phê chuẩn kiến nghị của ñoàn ñại biểu 

Thừa Thiên Huế xin chuyển ñổi tỉnh Thừa Thiên Huế thành ra “Thành phố 

Huế”, như ñã ñược thông báo tại chỗ trên vô tuyến truyền hình Việt Nam” 

[65, tr.168]. Hay dẫn một sự kiện khác cũng liên quan ñến quy hoạch: 

Từ Tết ñến nay, dư luận Huế sôi lên như chảo dầu, xung quanh vụ 

chính quyền Tỉnh cho xây bãi ñỗ xe du khách ngay trong khu ñất 

của cơ quan Nguyễn Phước Tộc, trước mũi cửa Hiển Nhơn, nằm 

trong “khu vực 1” (khu vựa cấm xây cất) quy ñịnh bởi pháp lệnh 

bảo vệ di tích của Bộ văn hóa. Các báo Thanh Niên, Lao ñộng,… 

ñều ñã lên tiếng báo ñộng [63, tr.129].  

Ý thức về sự nâng cao bản sắc văn hóa khiến vấn ñề trùng tu, quy hoạch 

lại các di tích văn hóa sao cho vừa bảo tồn, vừa hiện ñại hơn ñược xã hội ñặc 

biệt quan tâm. Làm thế nào ñể hiện ñại hóa ñất nước, ñồng thời vẫn bảo toàn 

văn hóa dân tộc, ñó là bài toán khó giải nhất với không riêng gì Việt Nam mà 

là của nhiều nước trên thế giới. Từ mối trăn trở trên, trong bài nhàn ñàm của 

mình Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã ñưa ra những nhận ñịnh của mình trước vấn 

ñề thời cuộc này. Nói ñến ñây, nhiều người sẽ dễ nhầm lẫn rằng trong báo chí, 

vai nhận ñịnh, ñánh giá của tác giả sẽ bị tước bỏ hoàn toàn, sao lại ñưa những 

câu văn mang “yếu tố cá nhân” này vào trong ñặc ñiểm ngôn ngữ báo chí? 

Nhưng thực ra không phải vậy! Ở một số thể loại báo chí, vai trò của cái tôi 

trần thuật vẫn ñược thể hiện rõ nét qua cách kể, cách dẫn của người viết. Tuy 

nhiên, sự nhìn nhận, ñánh giá này phải dựa trên nền khách quan và ñúng như 

tính chất của nhàn ñàm là ñưa ra vấn ñề ñể cùng bàn luận, trình bày một ý 

kiến ñể mọi người cùng ñàm ñạo, xem xét chứ không chỉ chăm chăm áp ñặt 
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theo chính kiến của người viết. Nên, từ trăn trở về vấn ñề quy hoạch, trùng tu 

di tích, tác giả vẫn ñưa ra quan ñiểm của mình với lối ngôn ngữ báo chí sâu 

sắc: 

Nếu cứ làm kinh tế bằng cách “bẻ di tích ra từng miếng” giống như 

ăn bánh tráng, thế thì một ngày không xa, Huế sẽ không tồn tại nữa. 

Đó là nguy cơ chắc chắn sẽ xảy ra, không có gì ngăn chặn nổi, nếu 

chúng ta cứ tiếp tục quản lý di sản bằng sự thiếu vốn kiến thức văn 

hóa ñi ñôi với chủ nghĩa thực dụng kinh tế [63, tr.13]. 

Khác với việc sử dụng các câu văn dài thường có trong văn học, ở báo 

chí, các câu văn ngắn, linh hoạt, rõ ràng là một thế mạnh thường ñược sử 

dụng. Trong nhàn ñàm, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã khéo léo vận dụng ñiều 

này, có tác dụng như những vạch nối gắn kết các sự kiện, hình ảnh, chi tiết 

trong một tổng thể chi tiết: “V ậy thì hôm qua, Noel 1993” [63, tr.204], hoặc 

như họ cầu dẫn ñường người ñọc giữa quá khứ và hiện tại, giữa cũ và mới: 

“L ại nói sang chuyện mới” [63, tr.82], “Tôi xin tiếp tục chuyện cơm hến” [63, 

tr.86] hay những câu văn kết bài: “Văn, là văn học, là văn hóa vậy” [62, 

tr.35]. Tuy nhiên, các câu văn ngắn của ông ñã vượt ra khỏi tính chất khô 

khan của thông tin, giữ một vị trí quan trọng trong ngôn ngữ nghệ thuật của 

tác phẩm nhàn ñàm.  

Có thể thấy, cách sử dụng ngôn ngữ báo chí trong nhàn ñàm một mặt ñể 

phù hợp với tính chất thể loại (lưỡng thể văn nghệ - báo chí), thích hợp với thị 

hiếu của người ñọc. Nhưng sâu xa hơn, ñó còn là cái cớ, nhà văn mượn cách 

sử dụng ngôn ngữ này ñể dẫn dắt các vấn ñề, sự kiện trước khi ñưa người ñọc 

ñi vào hun hút các tầng sâu tâm linh, văn hóa lịch sử và tâm thức của nhà văn, 

ñem lại sự cộng hưởng sâu sắc nơi nhận thức của người ñọc.  

3.2.2. Ngôn ngữ văn học 
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Nhà văn Tô Hoài khi bàn về nghệ thuật và phương pháp viết văn nói: 

“Câu văn là cách kiến trúc thể hiện ý tưởng chủ ñề. Chữ là hòn gạch ñể xây 

nên các ý tưởng ấy” [28, tr.149]. Như vậy, bàn ñến ngôn ngữ văn học thực 

chất là bàn về câu, chữ trong tác phẩm, qua ñó thấy rõ tư tưởng, quan niệm 

thái ñộ của nhà văn. Ở ñây, chúng tôi quan tâm ñến cách thức lưa chọn từ ngữ 

và tổ chức câu văn trong nhàn ñàm Hoàng Phủ Ngọc Tường.  

Nếu như Nguyễn Tuân thường sử dụng nhiều ñộng từ kết hợp với lối ví 

von, so sánh, ẩn dụ khiến ngôn ngữ của ông sinh ñộng, nhiều sắc màu thì ở 

Hoàng Phủ Ngọc Tường, việc sử dụng ngôn ngữ thường thiên về những lớp 

từ chỉ cảm xúc, tâm trạng, cảm tưởng ñể một mặt miêu tả hiện thực cuộc 

sống, mặt khác diễn tả ñược những trạng thái biến ñổi tinh tế trong thế giới 

nội tâm, tạo nên sự tương hợp kỳ diệu giữa thế giới hiện hữu bên ngoài với 

những suy tư tiềm ẩn trong tâm linh nhà văn:  

Năm xưa, tôi về làng Thành Trung tìm dấu tích thành Châu Hóa, nơi 

thành phố Huế ñược xây dựng lần thứ nhất vào ñầu thế kỷ 14, sau 

ñám cưới của công chúa Huyền Trân. Cả ngôi thành của nước Đại 

Việt lừng lẫy suốt hai thế kỷ, nay ñã bặt dấu dưới những ñồng lúa và 

những vườn rau xanh nổi tiếng của làng Thành Trung. Tôi thử cầm 

xem một viên gạch di tích, viên gạch tuột khỏi tay tôi bằng một sức 

nặng không ngờ, tiếng ngân âm u từ trong lòng nó khi gõ vào, tôi 

linh cảm ra âm thanh mã hóa của mấy trăm năm chinh chiến giữ 

nước, trong ñó trầm hùng giọng ngâm thơ bi tráng của Đặng Dung - 

người nghĩa sĩ chống Minh ñã liều chết giữ cô thành [65, tr.19 - 20]. 

 Và: 

Với người Huế, hầu như ñều là thế. Giữa những hình vẽ khắc trên 

Cửu Đỉnh của Thế Miếu, vốn ñược xem như biểu tượng của toàn bộ 

tài sản quý báu của ñất nước, tôi ngạc nhiên và vui mừng biết bao 
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khi tìm thấy hình ảnh chú ve sầu của thời ấu thơ mê mải. Thế ñấy, 

trên cánh ñồng của các di tích, con người lang thang ñi tìm lại dấu 

vết của mình, giống như người ñàn bà quay quắt ñi tìm chiếc trâm 

bằng cỏ thi bị ñánh rơi, mà Khổng Tử ñã từng gặp và lấy làm lạ [63, 

tr.21]. 

Ngôn ngữ trong hai ñoạn văn trên vừa chân thực, trong sáng vừa thấm 

ñẫm chất thơ và cổ kính, có sức ám gợi sâu xa. Bởi bên cạnh những từ ngữ tả 

thực, khái quát về kiến thức lịch sử, văn hóa còn ñược bổ sung thêm những 

tính từ chỉ tâm trạng, khiến bức tranh như mở ra chiều không gian xa thẳm, 

chạm ñến vùng văn hóa tâm linh trong con người nhà văn.   

Đặc biệt, ñể tạo sự khách quan, tôn trọng bạn ñọc, cũng là phù hợp với 

nội dung tên gọi nhàn ñàm, Hoàng Phủ Ngọc Tường hay sử dụng những từ 

ngữ có tính chất giả ñịnh, như: “Tôi nghĩ rằng”, “có lẽ”, “có thể” “nên chi”, 

“theo tôi”, “không lẽ… hay sao”, “hình như”… khi ñưa ra ra ý kiến của mình 

bàn luận về một vấn ñề, chẳng hạn: “Thế không lẽ ca dao lại dạy cho trẻ em 

sự vong ơn bội nghĩa hay sao? Tôi không tin, vì ca dao tục ngữ vốn ñược sáng 

tạo nên bằng ñạo lý…” [62, tr.76 - 77], “Tôi ñoán rằng cái nhóm từ “phở 

không người lái” rất gây ấn tượng này ra ñời vào thời ñiểm ấy” [65, tr.30], 

“Có thể nói rằng người Huế bắt ñầu thực ñơn hàng ngày bằng tô bún bò cay 

dễ sợ” (…) Hình như người Huế muốn bày tỏ một quan niệm rằng trên ñời 

chẳng có một vậy gì ñáng bỏ ñi” [65, tr.39], “Tưởng rằng ñọc Trang Tư ñể 

tìm một chút thư nhàn. Hóa ra vẫn thế, ngọn ñèn khuya, trang sách cũ và mái 

tóc hoa râm rối bời…” [62, tr.166]. Bên cạnh ñó, Hoàng Phủ Ngọc Tường còn 

sử dụng nhiều từ ngữ nghi vấn và cảm thán, như: “Ôi, nhiều khi cho ñến tuổi 

già, người ta vẫn chưa ñạt nổi trò chơi “Ngẫu hứng” của cổ nhân” [65, tr.59], 

“Ôi con sông ñã một thời nhắn nhe trong lửa ñạn, ở tận sông Hồng em có biết 

?” [62, tr.18], “Sao cần ñể lại tên? Để làm gì?” [63, tr.17], “Thế nhưng, Thời 
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gian không im lặng là vở diễn duy nhất ñã bị Ban giám khảo sổ toẹt không 

thương tiếc. Sao lại oái ăm ñến thế hở trời?” [65, tr.112]. Với các kiểu ngôn 

ngữ này một mặt thể hiện chủ ý, bản lĩnh của một nhà văn, mặt khác thể hiện 

thái ñộ tôn trọng ñộc giả, khơi gợi sự suy ngẫm, tìm tòi. Tác phẩm nhờ thế dù 

rất ngắn nhưng sâu sắc và ñạt ñến ñộ kết tinh cao, biểu hiện lối nói thận trọng 

và ñầy bản lĩnh trong tư duy của người viết nhàn ñàm.  

Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn biết tổ chức những câu văn linh hoạt, 

ñộc ñáo phù hợp với ñặc trưng báo chí - văn học của nhàn ñàm. Câu văn của 

ông khá ña dạng và ấn tượng, thể hiện sự tìm tòi, khám phá trong cách thể 

hiện hình thức. Bên cạnh các câu văn ngắn, chúng có thể là câu văn dài, thậm 

chí rất dài, có khi từ 4-5 dòng trở lên nhưng không phải dài dòng theo kiểu 

rườm rà, luộm thuộm mà ñầy sang trọng, ñể chuyển tải những ý tưởng trùng 

ñiệp, phù hợp với tính chất suy nghiệm, triết lý vốn là thế mạnh trong ñặc 

trưng phong cách của nhà văn:  

Chính nhờ biết nhìn các di tích bằng ñôi mắt chăm chú, con người 

có thể sống lại chuỗi thời gian xa xăm ñầy những biến cố kỳ lạ ñã 

dệt thành tấm vải vĩnh hằng của hiện hữu gọi là Lịch sử; hưởng thụ 

ñược những văn hóa rực rỡ của trí tuệ gọi là Cái Đẹp; tiếp thu những 

kinh nghiệm sống quý báu mà những thế hệ xa xưa ñã tạo nên, gọi 

là Văn hóa [65, tr.19]. 

Tôi tin rằng ñấy là một ý kiến nghiêm túc, tuyệt vời là khác, bởi vì 

Phùng Quán là một nghệ sĩ quái chiêu, ñủ bản lĩnh làm chủ xị cho 

những cuộc trò chuyện bát ngát giữa những con người thuộc nòi 

giống giang hồ, coi lợi danh ở ñời như bụi bặm làm cay mắt” [65, 

tr.57]. 

hoặc:  
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Lớn lên, những ý tưởng về ñịa ngục dần dần chuyển biến trong thôi 

thành niềm tin vào thiên lý, giúp tôi tránh ñược những ñiều ác; mà 

nếu chỉ sợ tòa án hoặc công an thì có thể tôi vẫn cứ làm, bởi chắc 

chắn rằng ngoài tôi ra không ai bắt quả tang ñược việc làm kín nhẹm 

của tôi (như ăn hối lộ chẳng hạn)” [63, tr.27]. 

 Những câu văn dài ñó giúp cho người ñọc cảm nhận ñược cái hay, cái 

ñẹp của nó không chỉ qua âm ñiệu, cảm xúc mà qua cả cách lập luận chặt chẽ 

logic của tư duy khoa học, tăng thêm tính sang trọng, mượt mà mềm mại và 

có sức truyền cảm cao.  

Thông thường, lối tư duy phán ñoán, suy nghiệm sẽ mang lại cho câu văn 

vẻ hàn lâm bác học. Với Hoàng Phủ Ngọc Tường, ông thường bổ sung vào ñó 

một vài yếu tố nghệ thuật phù hợp ñể câu văn thêm tăng phần duyên dáng, 

mang ñậm dấu ấn chủ quan của nhà văn. Trong tâm thức của ông, Huế luôn 

giữ một vị trí quan trọng nên như một lẽ tự nhiên, ông luôn dành cho Huế 

những trang văn sang trọng nhất:  

Quần thể di tích Huế phản ánh rất rõ bản chất triết - mỹ học của 

người Vi ệt. Lăng của các vua Nguyễn là những minh chứng hoành 

tráng: lăng Gia Long, kết hợp giữa thế núi hùng vĩ và chất liệu ñá 

hoa cương mênh mông, là biểu hiện của phẩm chất người hung; lăng 

Minh Mạng, kiến trúc theo nguyên lý ñối xứng nghiêm ngặt, chính 

là lý trí và quyền lực; lăng Tự Đức, trong một tổng thể nhằm phá vỡ 

sự ñối xứng, là mỹ học của Thơ và Thiền, và lăng Khải Định, dù 

nhiều người chê là “lai căng”, thực ra vẫn phản ánh sức chuyển 

mình của xã hội cũ trong giao lưu văn hóa Tây phương… [65, 

tr.21]. 

Bằng cách sắp xếp các sự kiện một cách ñăng ñối trong câu văn, Hoàng 

Phủ Ngọc Tường ñã dựng lại diện mạo tinh thần của một Huế xưa mở ra 
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những miền không gian, thời gian thuộc về quá khứ, lịch sử. Mặt khác, các từ 

ngữ Hán Việt ñược sử dụng trong ñó ñã góp phần tạo nên sự cổ kính, sâu lắng 

về tư duy cảm xúc. Đó là những khoảng lặng vốn có của thơ, mở ra các chiều 

xa thẳm của tâm linh con người. Chất tài hoa duyên dáng của Hoàng Phủ 

Ngọc Tường trong nhàn ñàm có ñược là vì thế! 

Ngôn ngữ ñối thoại, ñộc thoại vốn là thế mạnh của kịch, tiểu thuyết cũng 

thường xuyên xuất hiện trong nhàn ñàm Hoàng Phủ Ngọc Tường, giúp tác 

phẩm trở nên linh hoạt, sinh ñộng. Với ý thức tự nguyện, giữ gìn văn hóa 

Huế, chị bán hàng “dáng gầy mỏng manh, chiếc áo dài cũ kỹ, chiếc nón cời” 

[62, tr.88] ñã không hề bớt một thứ gia vị nào trên cáu mẹt cơm hến ñến 14 

gia vị. Chỉ cần lồng ghép một mảnh ñối thoại ngắn, nhà văn ñã ñủ lột tả lên 

ñược phẩm chất của người phụ nữ xứ Huế, bản sắc Huế:  

… tôi lấy làm ái ngại hỏi chị: 

- Lời lãi bao nhiêu mà chị phải kỹ ñến thế. Chỉ cần ba bốn thứ, vừa 

vừa thôi, có ñỡ mất công không? 

Chị nhìn tôi với ñôi mắt giận dỗi khác lạ: 

- Nói như cậu thì… còn chi là Huế!” [62, tr.88]. 

Hay trong Một chuyến tàu, sử dụng linh loạt ngôn ngữ ñối thoại, nhà 

văn ñã dựng lại sinh ñộng chuyến ñi của mình từ Hà Nội vào Huế, ñây không 

chỉ là mẩu chuyện vui về chiếc thẻ Hội nhà văn của chính mình mà qua ñó, 

tác giả gửi gắm nhiều ý tứ nhân tình thế thái sâu sắc bằng câu chuyện giữa tác 

giả với người ñàn ông tên Phong -  người có quyền lực bậc nhất trong ngành 

ñường sắt, từ Hà Nội ñến tận ñèo Hải Vân. Tất cả ñã tạo nên cho nhàn ñàm 

thứ ngôn ngữ giao thoa, nhuần nhuyễn lóng lánh trong vẻ ñẹp của các thủ 

pháp nghệ thuật của thơ, kịch, chính luận, tiểu thuyết hay của các ngành nghệ 

thuật khác như ñiện ảnh, hội họa, ca vũ, ñiêu khắc và báo chí. Điều này một 

lần nữa chứng minh rằng, trong những vùng sóng giao thoa ấy, các thể loại cũ 
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ñã có thêm những tố chất mới, tạo nên sức bất ngờ, ñộc ñáo kỳ diệu của tác 

phẩm.   

3.3. Giọng ñiệu 

Bản sắc riêng của một nhà văn ñược biểu hiện qua giọng ñiệu của người 

ñó. Giọng ñiệu là một phạm trù thẩm mỹ, nó có vai trò to lớn trong việc tạo 

nên phong cách của nhà văn. Từ ñiển thuật ngữ văn học gọi giọng ñiệu là 

“thái ñộ, tình cảm, lập trường tư tưởng, ñạo ñức của nhà văn ñối với hiện 

tượng ñược miêu tả, thể hiện trong lời văn quy ñịnh cách xưng hô, gọi tên, 

dùng tư, sắc ñiệu tình cảm, cách cảm thụ xa, gần, thân, sơ, thành kính hay 

suồng sã, ngợi ca hay châm biếm”[18, tr.250]. Trong nhàn ñàm, lối tư duy 

mang ñậm dấu ấn cảm nhận và cảm nghĩ chủ quan từ tâm linh sâu thẳm cùng 

với âm ñiệu nhẩn nha, thận trọng làm chủ ñạo ñã tạo nên cho Hoàng Phủ 

Ngọc Tường những giọng ñiệu ñộc ñáo riêng: giọng Giọng ñời thường - luận 

ñàm, giọng tâm sự - giải bày và giọng triết lý - suy tưởng. 

3.3.1. Giọng ñời thường - luận ñàm 

Có thể nói, giọng ñời thường - luận ñàm là yếu tố nghệ thuật ñặc trưng, 

bản sắc của các tác phẩm nhàn ñàm. Nó gắn liền với tính thời sự khách quan 

của báo chí cùng tinh thần dân chủ trong thời ñại mới cho phép nhà văn có thể 

tự do nói lên chính kiến của mình. Khác với các cây bút khác, ở Hoàng Phủ 

Ngọc Tường, chất giọng ñời thường giản dị, gần gũi cùng chất luận ñàm 

không hề gay gắt, ồn ào mà cứ nhẩn nha, từ tốn bàn hết chuyện này sang việc 

khác. Trước sự kiện nhân bản vô tính cừu Dolly ñược xem là phát minh vượt 

bậc của khoa học kỹ thuật, nhà văn nghiêm túc viết:  

Không thể nào “phục chế” một con người về mặt triết học, vâng, 

một con người với tâm thức và tâm linh, ký ức và dự phóng, nghiệp 

quả và tự do, nói chung, với tất cả những gì mà hiện tượng luận 

Heidegger gọi là “l ịch sử tính” (historicité) của mỗi con người. Một 
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con người, hiểu một cách nghiêm chỉnh, là một hiện tượng chỉ xảy 

ra một lần trong lịch sử của vũ trị, không tái diễn và tất nhiên không 

thể nhân bản [62, tr.65].  

Cách lập luận chặt chẽ nhưng không hề áp ñặt mà từ tốn, phân tích với 

các luận cứ khoa học, triết học xã hội ñã tạo nên tính rắn rỏi nhưng thuyết 

phục người ñọc.  

Một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn cho giọng ñiệu này là nhà 

văn thường bàn về những vấn ñề gây cảm hứng bất ngờ. Với cái nhìn của một 

nhà văn uyên thâm, ñầy bản lĩnh văn hóa của một con người ñạt ñạo, Hoàng 

Phủ Ngọc Tường ñã luận ñàm một vấn ñề hoàn toàn mới mẻ: Người ham 

chơi. Chất giọng ñời thường - luận ñàm một lần nữa ñã phát huy hiệu quả, 

mang ñầy sức thuyết phục khi ông bàn:  

Chúng ta ñã có nghìn cuốn sách ñể dạy cho thế hệ sau biết tổ tiên 

ông bà ñánh giặc như thế nào, chống thiên tai như thế nào, ñã ñoàn 

kết, hy sinh hiếu trung chung thủy như thế nào…Toàn những vấn ñề 

trọng ñại thuộc lĩnh vực làm của ñời người. Thế nhưng, có vấn ñề 

trọng ñại khác trước nay vẫn bị coi thường; ấy là thử xem các cụ 

chúng ta ngày xưa CHƠI như thế nào [62, tr.14]. 

 và ông chỉ ra rằng: ham chơi là cách sống ñạt ñạo của con người ñã thấy 

từ lâu trong bản chất phù du của thế giới, hiểu rõ rằng những giá trị có khả 

năng ñến ñâu trong cuộc mưu cầu hạnh phúc của con người” [62, tr.14]. Theo 

ông, ham chơi là bản lĩnh, cốt cách của con người ñể không phải sa vào vòng 

danh lợi, những bon chen tầm thường của cuộc ñời. Tay chơi Nguyễn Công 

Trứ là minh chứng thuyết phục cho luận cứ ñó của nhà văn. Còn người ham 

chơi này nay? “Người ham chơi cũng Làm, cũng biết thông thái mọi ñiều 

nhưng gã là một tay giang hồ khí cốt, nhìn ñời như một vườn hoan lạc, nơi ñó 

gã sa ñà theo những cuộc vui với một tâm thức cóc cần nhẹ nhõm [62, tr.118]. 
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Bàn về những tay chơi như Trịnh Công Sơn, Điềm Phùng Thị, Lâm Triết, 

Phùng Quán, nhà văn pha trong giọng ñời thường - luận ñàm của mình một 

chút hóm hỉnh, ñủ duyên dáng ñể khái quát ñược những tay chơi ñó ñã làm, 

ñã chơi và ñã hữu ích cho ñời như thế nào. Điều này ñối lập với khi bàn về 

các vấn ñề thuộc về lịch sử, giọng ñời thường - luận ñàm của nhà văn trở nên 

dè dặt, thận trọng:  

Nguyên nhân theo tôi, là do sự ñánh giá không công bằng, thiếu 

khoa học về vấn ñề “công và tội” trước lịch sử của vương triều 

Nguyễn trước ñây, từ ñó sinh ra ñịnh kiến ghét bỏ ñối với nhà 

Nguyễn, kể cả trong chính sách hành xử một thời ñối với các di tích 

Nguyễn ở Huế và sau này trở thành “di sản thế giới”. Vi ệc ñịnh luận 

công tội ñối với nhà Nguyễn là vấn ñề ñại sự của viện hàn lâm, 

không phải chuyện lẻ tẻ ñể bàn ở ñây. Riêng cái tội ñầu hàng, ñể 

mất nước thì tôi nghĩ có “hơi oan” cho một vài người ñã khuất [63, 

tr.95].  

Sự linh hoạt, mới lạ của chất giọng ñời thường - luận ñàm vừa bảo ñảm 

tính dân chủ của chủ thể, vừa thu hút ñược người ñọc cùng tham gia suy ngẫm 

ñã khiến nhàn ñàm trở thành thể loại năng ñộng ñặc biệt trong ñời sống văn 

học hiện ñại.  

3.3.2. Giọng tâm sự -  giải bày 

Đọc Nguyễn Tuân, người ñọc phải nghiền ngẫm, suy nghĩ, phải có cùng 

một tư duy nghệ thuật với nhà văn mới cảm nhận ñược cái hay cái ñẹp của nó 

bởi Nguyễn Tuân luôn ñóng ñinh cái chủ quan vào tác phẩm. Còn ở Hoàng 

Phủ Ngọc Tường, ông thường trải lòng mình trên từng trang viết bằng lối 

hành văn chậm rãi, lối diễn ñạt nhẩn nha mà theo nhà nghiên cứu Trần Đình 

Sử, ñó là ñiệu Slow rất Huế trong văn xuôi! Cái chất giọng trữ tình ấy của nhà 

văn một phần ñược tạo nên bởi âm hưởng cổ xưa của xứ sở cộng với kiến 
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thức lịch sử, văn hóa uyên thâm. Với tâm thế của một người trải nghiệm, 

Hoàng Phủ Ngọc Tường kể về chuyện của mình, chuyện của người bằng 

giọng chậm rãi, sâu lắng. Đặc biệt, với các trang viết Huế. Nếu nói rằng giọng 

ñiệu phản ánh cái tôi thứ hai của tác giả thì cái tôi thứ hai của người ñã ñi với 

Huế tận cùng nỗi thủy chung của tâm hồn ấy chính là nghệ thuật ngôn từ, 

giọng ñiệu trong các tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ông ñã từng nói: 

“Huế là nơi tôi sinh ra, lớn lên, ñã tranh ñấu và chiến ñấu, ñã yêu thương, ñã 

sống một ñời công dân và một cuộc ñời riêng tư”… “Con người sinh ra ở ñâu 

thì mặt mày giống cha mẹ, còn diện mạo tinh thần thì lại giống xứ sở nơi nó 

sinh ra” [67, tr.31]. 

Xứ Huế vốn nổi tiếng với vẻ ñẹp thơ mộng, trữ tình của sông Hương 

lặng lờ, núi Ngự uy nghiêm và cầu Tràng Tiền duyên dáng. Bằng giọng trìu 

mến, nhà văn hồi tưởng “khi tôi lớn lên, ñã thấy sông Hương xanh như dải lụa 

mềm” và với một tâm hồn rất Huế, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã cảm nhận “sau 

vài ngày nước dềnh hẳn trong mùa mưa lũ, sông Hương ñã bình thản trở lại 

sắc màu vàng nhạt, loáng thoáng những ñám hoa bèo màu tím nhạt dưới chân 

cầu Tràng Tiền trôi về nơi cửa biển trông nó buồn rũ rượi trong nắng vàng 

lạnh, giống như một nàng công chúa mệt mỏi và lười biếng” [65, tr.320]. 

Trong cảm thức văn hóa gắn với hình hài xứ sở, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã 

có những trang viết sinh ñộng nhưng cũng ñầy trữ tình về ñặc sản Huế: 

Hương vị bát ngát suốt ñời người của tô cơm hến là mùi ruốc thơm 

dậy tận óc, và vị cay ñến trào nước mắt… Nước mắt ñầm ñìa, mồ 

hôi ròng ròng nhỏ giọt vào tô cơm thế mà cứ sì sụp, xuýt xoa kêu 

“ngon, ngon”; ñi xa nhớ lại thèm ñứt sợi tóc, ở nước ngoài về bay ra 

Huế ñể ăn cho ñược một tô cơm hến lấy làm hả hê, thế ñấy, chao ôi 

là Huế! [65, tr.42]. 
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Đi ñôi với chất giọng trữ tình này, Hoàng Phủ Ngọc Tường thường sử 

dụng những câu văn dài, mượt mà, ñầy tính nhạc khiến nhàn ñàm giàu chất 

thơ. Giọng ñiệu duyên dáng, quyến rũ này một lần nữa ñược thể hiện trong 

cảm thức về văn hóa dòng sông khi nhà văn hướng ñến sông Lô: 

Sông Lô êm ñềm chảy qua thị xã Tuyên Quang, một dòng trong 

xanh uốn lượn qua những bãi cát gồ ghề… cát ở ñây phẳng mà 

không bằng phẳng, gồ ghề từng lượn theo lưng sóng, tạo dáng ñiêu 

khắc cho cảnh quan. Ở cuối sông, ngang tầm với trung tâm thành 

phố, ñò ñậu xúm xít, nhả khói chiều lơ lửng và í ới tiếng người. Làm 

như mùa thu của ñất trời ñã dừng lại ở ñó nên mọi vật trở nên huyền 

ảo trong sương mù [65, tr.307]. 

Hay trong một lần ñặt chân ñến hồ Gươm: “Đêm ấy, ñêm ñầu tiên trong 

cuộc chiến tôi không ngủ một khoảnh khắc nào, ngồi lặng yên với hồ Gươm 

cùng những chiếc lá vàng mùa thu rụng xuống vai tôi. Tôi nhìn hồ Gươm như 

người nhìn thấy lại linh hồn mình. Mặt hồ ñêm bóng lộn, dày và sâu thẳm như 

sơn mài” [65, tr.294]. Sự kết hợp của năng lượng thẩm mỹ và yếu tố tâm linh 

ñã tạo nên một dòng chảy cảm xúc trong tác phẩm, có sức quyến rũ lạ kỳ, vừa 

vẽ lên ñược thần thái của cảnh nhưng cũng vừa lắng lại một cảm xúc thuần 

hậu ñáng quý thể hiện tình yêu tha thiết dành cho quê hương, xứ sở.  

Nhiều lúc dường như không nén ñược cảm xúc và ý nghĩ, Hoàng Phủ 

Ngọc Tường ñã dùng nhiều câu cảm thán. Khi ñứng trước cây ña Tân Trào, 

nhà văn ñã không khỏi thốt lên: 

Hỡi cây ña trầm mặc như tổ tiên, người còn nhớ lời thề của những 

tháng năm hùng vĩ [62, tr.13] 

Hay khi về với Kinh Bắc, miền quê của Hội Lim, Quan họ: 
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Chao ôi! Đất sao mê chơi ñến quá ñộ tài tình, khiến nhiều khi mỏi 

mệt phong trần, tôi lại cứ muốn theo chân anh Hoàng Cầm “cúi lạy 

mẹ, con trở về Kinh Bắc [62, tr.15].  

Đứng trước núi Bài Thơ, ñọc thơ vua Lê Thánh Tông ñề trên vách ñá nhà 

văn ñã không nén nỗi niềm cảm khái:  

Trời hỡi, làm sao nói hết niềm cảm khái, thật chẳng khác nào ñược 

cầm trong tay món báu vật của Người Xưa ñể lại [62, tr.33]. 

Có lúc, nhà văn vừa cảm thán, vừa như nhắn gửi và ñối thoại với cảnh 

vật. Đó là khi ñi trên sông Vàm Cỏ Đông: 

Ôi, con sông ñã một thời nhắn nhe trong lửa ñạn “ ở tận sông Hồng 

anh có biết”. Thưa em, anh có biết; ở sông Hồng có anh Trương Chi 

vẫn hát theo em, “tiếng hát ngàn xưa còn rung” anh Văn Cao bảo 

thế” [62, tr.17]. 

Ngay trong cách ñối thọai ấy ta ñã bắt gặp sự hòa quyện của nhiều tri 

thức và giọng ñiệu. Chính sự hòa quyện làm cho nhàn ñàm trở nên linh hoạt 

và hấp dẫn, giàu sức cuốn hút người ñọc. Chất khô khan, sắc sảo của báo chí 

khi dung hòa với chất trữ tình, lãng mạn của văn chương ñã tạo nên cho thể 

loại này một phong cách riêng, khác hẳn với thể loại ký, tùy bút mà nhà văn 

thường sử dụng, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt với các trang viết nhàn ñàm 

của các tác giả khác. Bởi lẽ vậy mà nhiều người ñã nói ñến chất văn trong thơ 

Hoàng Phủ Ngọc Tường và chất thơ trong ký và nhàn ñàm của ông, một nét 

ñặc sắc mà không phải tác phẩm báo chí nào cũng có thể có ñược. 

3.3.3. Giọng triết lý - chiêm nghiệm 

Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn viết ký thuần thục với các mảng ñề 

tài về lịch sử, văn hóa. Nối dài mảng ñề tài ở thể ký, trong nhàn ñàm, các vấn 

ñề, sự kiện về lịch sử, văn hóa cũng ñược nhà văn ñề cập ñến thường xuyên. 

Song, nếu như ở thể ký nổi bật với chất sử thi hào hùng làm nên âm ñiệu 



   

 
 

89 

chính của giọng ñiệu thì ở nhàn ñàm, giọng ñiệu ấy ñã lắng lại thành những 

chiêm nghiệm mang tính triết luận thâm trầm. Nó ñược ngân lên bởi niềm 

kính trọng và mến yêu thiết tha dành cho lịch sử ñấu tranh của nhân dân và 

truyền thống văn hóa của dân tộc. Sự am tường về văn hóa phương Đông và 

tư duy phân tích khúc chiết phương Tây ñã giúp nhà văn có những trang phân 

tích thật sâu sắc về tâm hồn, thân phận con người cũng như mối quan hệ giữa 

con người với lịch sử, văn hóa. Giọng ñiệu này ñã tái hiện một cách sinh ñộng 

cái nội khí mãnh liệt, hào hùng của sức mạnh nhân dân nhưng lại không trùng 

khớp với âm hưởng sử thi trong các trang ký, ñem lại những thú vị bất ngờ.  

Lịch sử ñã qua sẽ không bao giờ có cơ may tái diễn ñể người ta rút kinh 

nghiệm, vì thế con người luôn ñối diện với thử thách mà cái giá phải trả có 

khi mà máu xương của mình, của dân tộc mình. Ngẫm về nhân cách kẻ sỹ của 

các danh nhân xưa, giọng văn trong nhàn ñàm của Hoàng Phủ trở nên trang 

trọng, chở ñầy những chiêm nghiệm về lịch sử, ñời người:  

Ông chỉ sống ñược một nửa ñời người, cũng chỉ ñể vì dân khởi 

nghĩa, một mình bày một trận, thua trận này bày trận khác, cúc cung 

tận tụy ñến chết mới thôi. Trần Cao Vân bắt tay ñánh tiếp ván cờ 

lịch sử lúc vậ nước ñang lâm ñường cùng… Giống như một vị soái 

giữ cô thành gom hết tàn lực dể ñánh một trận vì nghĩa liều mình 

như chẳng có” và “Cái “Chất Quảng Nam” này rất mạnh mẽ ở Trần 

Cao Vân, là luôn luôn tìm cách lập thuyết cho con người hành ñộng 

của mình [63, tr.157].  

Còn “Nguyễn Công Trứ thọ tám mươi tuổi, làm quan trong ba chục năm, 

mà sao Cụ làm ñược nhiều việc ñến thế, tưởng chừng ñời cụ dài gấp hai, ba 

kiếp người” [62, tr.150]. Có khi giọng ñiệu ấy lại ñầy xót xa, trầm tưởng có 

sức khái quát triết luận khi nhắc nhớ lại cuộc ñời Tay chơi Nguyễn Công Trứ: 

“Chuyện oái ăm như thế trong ñời Nguyễn Công trứ thật dài dài, kể không 
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hết, tựu trung cũng là chuyện muôn ñời của người cung ñình, nơi người tài 

luôn bị kẻ bất tài tìm cách hãm hại” [62, tr.151].  

Điều dễ nhận thấy là trong rất nhiều bài nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường thường xuất hiện các tư tưởng triết học phương Đông, mà ñiển hình 

vẫn là tư tưởng Nho - Phật - Lão của Trung Quốc. Vốn là thầy dạy triết học 

nên việc vận dụng những tư tưởng triết học trong bài viết của nhà văn cũng là 

ñiều dễ hiểu, khiến khi ñọc tác phẩm của ông, nhiều người vẫn gọi Hoàng Phủ 

Ngọc Tường là “Nhà hiền triết cũ còn sót lại”. Ngay trong các tác phẩm ký, 

chất triết lý sâu xa ñã làm nên tầng vỉa lớp mạch cho các tác phẩm của nhà 

văn nhưng ở nhàn ñàm, cũng những câu chuyện triết học, nhưng ngắn gọn vô 

cùng. Bàn về triết học Khổng Tử ñôi khi với Hoàng Phủ chỉ là sự tình cờ 

Ngẫu Hứng: 

Trải gần suốt ñời người dâu bể, thú thật cho tới nay, tôi vẫn chưa ñi 

hết cuộc chuyện trò ngẫu hứng của thầy trò họ Vương trong buổi 

chiều xa xôi ấy nơi sườn núi. Có ai giúp tôi hiểu tường tận cái Tâm 

là gì? Có lẽ cũng chỉ cách thô sơ ấy thôi, như lời thầy Nguyễn Đăng 

Thục, ñêm khuya nằm thật yên, nghiêng tai trên gối và nghe tiếng 

ñập trong lồng ngực [63, tr.14].  

Lời của triết nhân từ xa xưa vọng về, ñi hết cuộc ñời dâu bể vẫn chưa 

“ngộ” ñược ñạo, mà giản ñơn chỉ lắng nghe tiếng ñập của trái tim mình, ấy là 

ñạo. 

Kinh Dịch vốn là kho tàng thi liệu, văn liệu tuyệt vời và bất tận cho các 

văn nhân ñời sau khai thác. Cũng từ kho báu chữ nghĩa ñó, Hoàng Phủ Ngọc 

Tường ñã khai phá cho người ñọc những cơ hội lĩnh hội diệu kỳ. Quẻ Vị 

Tế là một trong những ñiều kỳ diệu ñó. Ở ñó, giọng ñiệu triết lý - chiêm 

nghiệm của nhà văn toát lên những lo âu trăn trở, từ sự trải nghiệm của cuộc 

ñời trước những biến khúc nội tâm sâu lắng. Người ñọc “ngộ” ra những ñiều 
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thật sâu sắc mà lại ñơn giản vô cùng, Vị Tế là một thông ñiệp vĩnh hằng về 

phận người: “Hỡi người, người sinh ra không phải ñể yên nghỉ mà lên ñường, 

lên ñường bằng tất cả âu lo của kẻ vượt sông” [63, tr.50]. Tất cả những lời 

giải trình về thân phận con người dường như chỉ vỏn vẹn trong chuyến vượt 

sông ñầy ñịnh mệnh ấy, rằng ñời người là một cuộc hành trình không ngơi 

nghỉ, còn ôm theo nỗi thắc thỏm của kẻ vượt sông: “Đời người vẫn còn ñấy 

những bất trắc khôn lường, phải biết nghiêm cẩn giữ mình, ñừng bao giờ tự 

buông thả trong ảo tưởng về một cuộc hạ cánh an toàn” [63, tr.52].  

Bao trùm trong âm ñiệu triết lý - chiêm nghiệm là khả năng liên tưởng 

ñộc ñáo. Chính sự liên tưởng ñộc ñáo cùng những nghiền ngẫm về mối quan 

hệ giữa văn hóa lịch sử trong sâu thẳm tâm linh với sức khái quát, cô ñặc 

thành những triết lý ñã tạo cho giọng ñiệu nhàn ñàm một ñộ lắng ñặc biệt. 

Trong thế giới tâm linh sâu lắng ñó, nhà văn phát hiện ra núi Dục Thúy: 

“không quá thấp ñể trở thành gò ñống cho chim hoàng ñiểu kiếm ăn, nó cũng 

không quá cao ñể người ñời khó trèo chơi, mạch núi ñủ linh ứng ñể làm án 

thư cho thần cảm, ñá núi ñủ rắn ñể lưu giữ ý tưởng của người hiền” [65, 

tr.267]. Và khi nhìn ngắm cây hoa ngũ sắc trên mảnh ñất Hải Thủy, nhà văn 

ñã triết lý - suy nghiệm “hoa là trí nhớ của ñất và ñất này tưới nhiều máu nên 

cây nở hoa màu ñỏ. Có nhiều ñiều quan trọng của mảnh ñất này mà con người 

ñã quên ñi nên cây cỏ nhắc lại” [65, tr.285]. Bàn về chữ danh, về sự khổ luyện 

của cá nhân, Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã có cái nhìn thật triết lý, biện chứng:  

Chỉ hư danh mới là cạm bẫy nguy hiểm, còn hiếu danh lại là một 

ñộng cơ tâm lý tích cực, thúc ñẩy sự nghiệp cống hiến của một con 

người như món quà tặng mang tên của chính mình, tức sự nổi tiếng. 

Gã hư danh tìm vinh quang giống như người ñi tìm lượm của rơi, 

còn người nổi tiếng làm ra cái tên của mình bằng chất liệu nhọc 

nhẵn của người thợ xây cất lâu ñài [63, tr.15]. 
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Hay “Hóa ra ông trời vẫn công bằng, dẫu cho người ta có cả thế gian vẫn 

phải trừ ñi một cái. Với chim bách thanh, cái nó không có, oái ăm thay, lại 

là… chính nó” [62, tr.156]. Sự sâu lắng, thâm trầm của lớp trầm tích về văn 

hóa, triết luận ñầy trí tuệ ñã khiến những câu văn của ông quả có khả năng 

“ghim” trong trí nhớ người ñọc ñể rồi không ít người trong chúng ta ñọc ñến 

ñây muốn giở sổ tay ra mà sung sướng chép lại, nâng niu cất giữ. Đây chính 

là thế mạnh của Hoàng Phủ Ngọc Tường, một nét phong cách ñặc trưng mà ở 

các nhà văn trẻ, những người viết nhàn ñàm sau này khó mà ñạt ñến ñược.       

Như Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã có lần nói rằng, nhàn ñàm là bút ký cực 

ngắn, chỉ bàn về một vấn ñề cuộc sống, của nhà văn nheo mắt nhìn ñời, song, 

ông ñã ñặt vào ñó tất cả niềm say mê của người lao ñộng nghệ thuật. Tác 

phẩm nào của ông cũng có những phát hiện mới và cảm thụ ñộc ñáo với kết 

cấu khoa học, lối hành văn ngắn gọn, cô ñúc hàm súc nhưng cũng ñầy mượt 

mà sâu lắng. Cái lối trình diễn tư duy trên từng con chữ của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường khi gặp nhàn ñàm giống như một hạt giống tốt gặp ñất lành ñể nảy nở 

sinh sôi, góp phần thắp nên những “ánh lửa” cho cuộc ñời.  

*** 

Có thể nói không quá rằng thể loại nhàn ñàm chỉ thực sự có giá trị cả về 

nội dung, hình thức thể hiện với những trang viết của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường. Hay nói cách khác, Hoàng Phủ Ngọc Tường là người dắt tay nhàn 

ñàm ñi vào văn chương Việt Nam với những nét rất riêng, không lẫn vào ñâu 

ñược và cho ñến bây giờ, cái bóng của ông ñối với thể loại ñặc biệt này vẫn 

chưa ai có thể bước qua. Do bạo bệnh, sức khỏe không cho phép nhà văn tiếp 

tục sáng tác và gắn bó với nhàn ñàm ở khoảng thời gian sau này. Con ñường 

mà nhà văn ñã tạo nên, báo Thanh Niên vẫn tiếp tục duy trì chuyên mục cùng 

tên như một sự tri ân ñối với nhà văn ñã có công khai phá ban ñầu.  
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Tính ñến bây giờ, ñã gần 20 năm nhàn ñàm sống trong lòng ñộc giả. 

Nhưng nếu nói những bài nhàn ñàm hội tụ ñược ñầy ñủ chất nóng hổi thời sự 

nhưng cũng ñầy thâm trầm, sâu lắng lóng lánh vẻ ñẹp trí tuệ thì chỉ có ở 

những tác phẩm nhàn ñàm thời kỳ ñầu, gắn bó với tên tuổi Hoàng Phủ Ngọc 

Tường. Ở giai ñoạn phát triển sau này, dù vẫn trên ñà thể nghiệm, ñịnh hình 

nhưng cái khuynh hướng, cái chất ban ñầu vốn là ñặc trưng, hấp dẫn của nhàn 

ñàm ñã phai nhạt dần ñi. Quá trình tìm hiểu, ñể có cái nhìn khách quan, thấu 

ñáo hơn về vấn ñề này, chúng tôi ñã có những cuộc phỏng vấn nhanh với 

những người gắn bó với nhàn ñàm ở Báo Thanh Niên, nơi khai sinh ra thể 

loại này. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhà báo Bích Hạnh, Phó 

ban Thanh Niên tuần san, báo Thanh Niên - người từng biên tập mục Nhàn 

ñàm suốt một thời gian dài cho ñến tháng 2.2012, thừa nhận: "Trong 10 bài 

Nhàn ñàm ñược chọn ñăng trên báo thì có một bài gần với Nhàn ñàm của nhà 

văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, còn lại giống một tạp văn hơn là một Nhàn ñàm 

như tiêu chí mà Thanh Niên ñưa ra lúc ñầu và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc 

Tường ñã khẳng ñịnh qua các tác phẩm của mình ñăng trong mục này trước 

ñây". Đồng ý kiến với nhà báo Bích Hạnh, nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, người 

trước ñây viết nhiều bài trên mục Nhàn ñàm và ñã có hơn 100 bài tản văn 

trong hai tập sách Thiên hạ man man và Điện thoại cho chồng người tình 

cũng nhận xét: "Nhàn ñàm là một lát cắt của ñời sống mà qua ñó, người ñọc 

có thể nhìn thấy từ nhân cho ñến từng lớp bao quanh và ngoài cùng là vỏ của 

nó. Nhân là cốt lõi vấn ñề (mang ra ñàm), các lớp bao quanh là luận (ñàm 

luận), các lớp này bao bọc và bổ sung cho cái nhân, tất cả ñược che bằng một 

lớp vỏ mà bình thường ít ai nhận biết ngoài con mắt của một người làm báo 

và ñược diễn ñạt bằng sự hiểu biết và ngôn từ của một nhà văn. Nói tóm lại, 

theo tôi, Nhàn ñàm là luận về một vấn ñề thời sự bằng ngôn ngữ văn chương. 

Qua ñó cho bạn ñọc thấy, vì sao vấn ñề ñó lại xảy ra và nó sẽ ñi ñến ñâu - dù 
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ñôi khi tác giả không thực sự chỉ ra ñiều ñó một cách rõ ràng như cách thể 

hiện của báo chí mà nó ẩn ñằng sau ngôn từ và cấu tứ của bài viết. Theo cách 

hiểu này thì có rất ít bài trong mục Nhàn ñàm trên Thanh Niên hiện nay ñúng 

chất nhàn ñàm". 

Một thể loại dần ñã có chỗ ñứng thực sự, ñã tạo nên ñược nét riêng và 

tiếng vang như nhàn ñàm nhưng sự thay ñổi của cuộc sống ñã khiến số phận 

của thể loại hợp lai văn nghệ - báo chí này dường như ñứng trước nguy cơ suy 

thoái. Tại sao lại vậy? Biên tập viên Nguyễn Thông, người tiếp nhận công 

việc này từ nhà báo Bích Hạnh cho biết thêm: "Do thực tế thiếu người viết, 

thiếu người lĩnh hội ñược tinh thần của Nhàn ñàm nên họ viết như một ñoản 

văn, một ghi nhận, một tùy bút ngắn... có hơi hướng văn chương chứ thực ra 

không ñúng nhàn ñàm” . Ông cũng nhận ñịnh trong nỗi luyến tiếc của mình 

rằng ñối với ông, nhàn ñàm là một vấn ñề của ñời sống, có tính thời sự, ñược 

ñưa ra ñàm luận một cách thấu ñáo bằng ngôn ngữ văn chương, nhưng bên 

cạnh thực tế thiếu người viết, còn một nguyên nhân nữa nằm ở: “nhãn quan 

của người lựa chọn và biên tập nên chất lượng của nhàn ñàm trên Thanh 

Niên về sau càng không giữ ñược cái chất vốn có của nhà văn Hoàng Phủ 

Ngọc Tường và những người viết nhàn ñàm thời ñó". 

Không chỉ riêng ở Thanh Niên, nhàn ñàm - ñứa con tinh thần của tờ báo  

ñang rơi vào tình trạng “thiếu sữa” như hiện tại mà ở một số tờ báo khác như 

Văn Nghệ, Công An Nhân Dân, thể loại nhàn ñàm ñược gầy dựng ở những 

năm sau này với những chuyên mục cố ñịnh cũng rơi vào tình trạng tương tự. 

Cái chất ñàm luận, ñặc trưng nổi bật của thể loại ñã bị phai nhạt và dần mất 

hẳn, thay vào ñó là những nghĩ suy, trăn trở của cái tôi người viết bàng bạc 

chất liệu của tản văn, tạp bút hay bút ký. Đây thực sự là ñiều ñáng tiếc không 

chỉ của nhàn ñàm mà còn là vết khuyết trên con ñường phát triển hệ thống thể 

loại của văn chương Việt Nam! 
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KẾT LUẬN 

 

Nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường là sự kế thừa và phát triển bất 

ngờ, ñầy sáng tạo từ thể loại ký, ở ñó, nhà văn ñã dung hòa ñược hai nét ñặc 

trưng cơ bản giữa báo chí và văn học ñể làm thành cái chất riêng của một thể 

loại mới. Đó là một thái ñộ dũng cảm, một tư duy sáng tạo ñáng trân trọng và 

một khát vọng vươn tới khám phá những cái mới, cái ñẹp tiềm ẩn trong cuộc 

sống diệu kỳ; là những trang ñời chắt lọc mà trước khi chảy qua ñầu ngọn bút 

thì ñã chảy qua tim của nhà văn. Qua khảo sát các tác phẩm nhàn ñàm của 

Hoàng Phủ Ngọc Tường, chúng tôi rút ra ñược một số nét ñặc sắc thể hiện 

phong cách nhàn ñàm của nhà văn, ñó là: 

1. Giữa cuộc sống ồn ào lắm bon chen, người ñọc tìm ñến nhàn ñàm như 

tìm ñến những phút lắng dịu trong tâm hồn. Ở ñó, các trang viết nhàn ñàm 

của Hoàng Phủ Ngọc Tường không hề rời xa cuộc sống mà luôn nóng hổi 

chất thời sự và ý nghĩa xã hội của một tác phẩm báo chí, nhưng nghiêng về 

những khía cạnh bình dị của cuộc sống, với những góc suy tư chiêm nghiệm 

sâu sắc ña chiều của con người, cùng những cái nhìn mới mẻ trong tư duy, 

nhận thức. Đọc những giãi bày của Hoàng Phủ Ngọc Tường, ñiều mà chúng 

ta không cảm thấy nặng nề chính là ở cách nêu vấn ñề và giải quyết vấn ñề 

hợp tình, hợp lý của tác giả xuất phát từ những trăn trở của con người nhập 

thế sôi nổi. Không như người vạch lá tìm sâu, bao giờ ông cũng nêu ra những 

vướng mắc, bất cập ñi kèm với những ñề xuất, kiến giải, xây dựng thể hiện 

quan ñiểm, chính kiến của mình. Đó chính là cái tâm, là vẻ ñẹp nhân bản 

trong các tác phẩm nhàn ñàm phóng chiếu tấm lòng mến yêu da diết văn hóa 

dân tộc, yêu quê hương ñất nước của nhà văn, của một trái tim luôn cùng nhịp 

ñập với nhân dân, nhân loại ñược tỏa chiếu từ một bộ óc minh mẫn.   
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2. Tiếp cận cuộc sống từ góc nhìn lịch sử - văn hóa, Hoàng Phủ Ngọc Tường 

luôn có cách nhìn mới mẻ về lịch sử, về hiện thực. Có khi, ñó là những lo 

lắng, thắc thỏm của một nhà văn hóa trước vẻ ñẹp mong manh có nguy cơ bị 

ñánh mất, là những thao thức trước sự thờ ơ, vô cảm của người ñời nhưng 

ñồng thời, ñó còn là cái hiện thực ñã từ lâu lắng lại trong tâm hồn nhà văn, cái 

lịch sử ñược soi chiếu bằng văn hóa tâm cảm của người viết. Người ñọc vì 

vậy mà thực sự bị thuyết phục bởi lối tư duy sắc sảo, cách tiếp cận khiến cuộc 

sống - lịch sử ñược nhìn nhận ña chiều hơn, có bề rộng và cả bề sâu của tâm 

hồn. Nhiều vấn ñề lịch sử mà ông lật lại, soi chiếu những tưởng ñã cũ nhưng 

với quan ñiểm mới mẻ, ñược lọc rửa, nhìn nhận qua sự chiêm nghiệm của bản 

thân, ñã làm mới lại những vấn ñề ñã cũ, lóe sáng những nhận thức bất ngờ ñể 

giải ñáp cho hậu sinh, không chỉ có ý nghĩa hiện tại mà còn ñồng vọng ñến 

tương lai. Đó là những vỉa tầng ñộc ñáo mà trước ñó, bút ký chưa có dịp 

khám phá, ñồng thời, thể hiện bản lĩnh tài hoa và sự uyên thâm trí tuệ của 

Hoàng Phủ Ngọc Tường, tạo nên vẻ ñẹp trí tuệ ñặc trưng của nhàn ñàm.  

3. Đậm ñặc tính thời sự - sự kiện của báo chí hòa cùng tấm áo lấp lánh 

của văn chương, nhàn ñàm ñể lại ấn tượng ñậm nét trong phương thức nghệ 

thuật của mình, góp phần biểu hiện phong cách ñặc trưng riêng của nhàn ñàm 

Hoàng Phủ Ngọc Tường. Kết cấu ñan xen giữa sự việc - cảm xúc, hiện tại - 

hồi ức khiến các sự kiện, chi tiết ñược liên kết với nhau không theo một logic 

thông thường mà theo kiểu cấu trúc của trò chơi “Rubic”, xoay hướng nào 

cũng lóe sáng những giá trị bất ngờ. Tương ứng với lối kết cấu trên là kiểu 

ngôn ngữ hợp thể chính xác, khách quan của báo chí cùng vẻ ñẹp mềm mại, 

giàu chất thơ, triết lý của văn chương ñã tạo nên cho nhàn ñàm giọng ñiệu ñời 

thường - luận ñàm riêng biệt, nhưng vẫn bàng bạc chất văn chương, không lẫn 

vào ñâu ñược. Bằng các phương thức biểu hiện ñặc trưng này, qua các tác 

phẩm nhàn ñàm, người ñọc thấy ở Hoàng Phủ Ngọc Tường một con người 
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nhập thế với nỗi trăn trở, lo âu trách nhiệm với cuộc ñời trong khát vọng giữ 

gìn bản chất văn hóa, nhân văn ở con người trước những biến ñộng của thời 

ñại. 

4. Bước ñầu tìm hiểu phong cách nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường, 

chúng tôi mới dừng lại ở việc tìm ra những ñặc trưng phong cách cơ bản giữa 

thể loại này trong mối tương quan với các thể loại khác của văn học, báo chí; 

ñặc trưng phong cách giữa nhàn ñàm Hoàng Phủ Ngọc Tường với nhàn ñàm 

hiện ñại, xen lẫn những so sánh, ñối chiếu với thể loại ký, tùy bút của chính 

nhà văn cũng như của một số nhà văn khác. Ngoài ra, ñể có cái nhìn sâu hơn 

về nhàn ñàm cũng như tiến trình phát triển thực tế của nó, chúng tôi ñã cố 

gắng thu thập nhiều thông tin, ghi nhận những ý kiến khách quan, xác ñáng 

của những người có kinh nghiệm, gắn bó với nhàn ñàm ở báo Thanh Niên - 

nơi khai sinh của nó và gắn bó với con người, tác phẩm của nhà văn Hoàng 

Phủ Ngọc Tường. Nhìn rộng ra, nếu có ñiều kiện, có thể so sánh nhàn ñàm 

với các cây bút khác trên thế giới ñể tìm ra những nét tương ñồng và dị biệt. 

Đó là mong muốn mà trong khả năng và ñiều kiện, chưa cho phép luận văn 

còn hạn chế chưa ñạt tới. Hi vọng nhàn ñàm một thể loại vừa báo chí vừa văn 

học, vừa mang nét ñẹp truyền thống, vừa mang ñặc trưng của văn học báo chí 

thời hội nhập, vốn gắn bó với Hoàng Phủ Ngọc Tường và báo Thanh Niên sẽ 

còn ñược tiếp tục là ñề tài của nhiều công trình nghiên cứu khác. 

 

         

               *  *   * 
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PHỤ LỤC 

NHẬN XÉT CỦA CÁC NHÀ VĂN – NHÀ BÁO VỀ 

NHÀN ĐÀM  CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG 

 

Để có cái nhìn sâu hơn về các tác phẩm nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường, trong quá trình thực hiện ñề tài, chúng tôi ñã tiếp cận, phỏng vấn một 

số nhà văn – nhà báo. Đây là những người ñã từng gắn bó với sự ra ñời của 

nhàn ñàm trên báo Thanh Niên, gắn bó với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường 

cũng như yêu mến các tác phẩm của ông.   

 

1. Nhà báo NGUYỄN CÔNG KHẾ 

Chủ tịch Hội ñồng quản trị kiêm Tổng giám ñốc Công ty Cổ phần tập ñoàn 

Truyền thông Thanh Niên. 

Nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên. 

* Thưa ông, xin ông cho biết, ý tưởng hình thành mục Nhàn ñàm trên 

Thanh Niên bắt ñầu từ ñâu? 

- Tôi nhớ, anh Hoàng Phủ Ngọc Tường vào Thành phố Hồ Chí Minh ñến 

thăm báo Thanh Niên, tôi gợi ý với anh, hiện nay trên Thanh Niên có mục 

Câu chuyện thứ tư của tác giả Trần Bạch Đằng, ñây là một dạng bài chính 

luận, ñặt ra nhiều vấn ñề có tính thời sự nóng hổi nhưng hơi "cứng", vì vậy, 

anh suy nghĩ viết cho Thanh Niên mỗi tuần một bài ñể hình thành một chuyên 

mục trong trang Văn hóa văn nghệ. Yêu cầu viết ñúng giọng của anh và ñăng 

trong trang văn hóa văn nghệ. Ý tôi là thiên về văn hóa. Còn mục ñó có tên là 

gì thì do anh ñề xuất. 

* Vậy Nhàn ñàm là do nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ñặt? 



   

 
 

2 

- Anh Tường về suy nghĩ rồi ñiện thoại cho tôi, ñưa ra 3 cái tên, tôi nhớ 

không chính xác lắm. Hình như là Đập cổ kính ra, Cao ñàm khoát luận (?) và 

Nhàn ñàm. Tôi ñồng ý Nhàn ñàm, vì thấy nó gần gũi, phù hợp với tờ báo  

hơn. 

* Và sau ñó Thanh Niên cho ñăng liền? 

        - Anh gửi trước cho tôi ba bài, tôi chọn một bài cho ñăng liền vì thấy 

ñúng với ý tưởng ban ñầu, sau ñó anh sửa lại hai bài còn lại theo lối của bài 

ñầu tiên, sửa ít thôi. 

* Ý tưởng ban ñầu của ông là bài viết phải ñạt ñược ñiều gì? 

- Trước hết phải có tính văn học, dùng văn chương và tầm hiểu biết về 

văn hóa sâu sắc ñể diễn ñạt một vấn ñề mà xã hội ñang quan tâm, tức là có 

tính báo chí. Làm sao ñể  ñối tượng bạn ñọc nào cũng thấy nhẹ nhàng, thú vị 

và thẩm thấu qua lăng kính nhận thức của mình một cách tự nhiên.  

* Và Thanh Niên ñã thành công? 

- Nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường một thời gian dài thu hút một 

lượng lớn bạn ñọc, phải nói nó gắn liền với Thanh Niên như một thương 

hiệu.  

* Rồi sau ñó, ý tôi nói là khi nhà văn bị bệnh không viết thường xuyên 

ñược nữa? 

 - Thanh Niên vẫn duy trì mục này nhưng công bằng mà nói nó không thể 

bằng nhàn ñàm của Người ham chơi Hoàng Phủ Ngọc Tường. Anh Tường 

trong mắt tôi, trước hết là một nhà văn hóa. Sự hiểu biết sâu rộng của anh 

cộng với việc ham chơi, tức là phải ñi nhiều, có thực tế, nắm bắt ñược vấn ñề 

thời sự. Tóm lại, ñi và nhìn như một nhà báo, nghĩ như một nhà văn hóa, viết 

như một nhà văn, ñó là nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

* Ông nói "không thể bằng"? 
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- Ý tôi là hiện nay, các tác giả viết nhàn ñàm có vẻ hơi thiên về chính 

luận, họ cố thể hiện tính vấn ñề nhiều hơn nhưng không có bút pháp thâm hậu 

như Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

(Trích băng ghi âm ngày 19/12/2011). 

  

2. Nhà văn, nhà biên kịch ñiện ảnh NGUYỄN QUANG LẬP 

Tác giả giữ chuyên mục Giai thoại trên Thanh Niên tuần san. 

       “Tôi cho rằng ý tưởng Nhàn ñàm bắt ñầu từ chuyên mục Đập cổ kính ra 

trên tạp chí Cửa Việt (Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị) lúc anh Hoàng Phủ 

Ngọc Tường làm Tổng Biên tập, tôi làm phó, nhưng nó ñược mở rộng ra. Đập 

cổ kính ra là mục anh Tường viết, anh lấy tích xưa ñể nói chuyện nay, những 

chuyện thiên về văn hóa. Đó là những ñiều bất cập về văn hóa ñang tồn tại 

trong xã hội hiện tại. Đến Nhàn ñàm thì nó ñược mở rộng ra, thay ñổi ñi chút 

ít, cụ thể là bàn luận chuyện thời nay bằng sự dẫn dắt ñến tích xưa với sự hiểu 

biết về sâu rộng về văn hóa của mình. Đọc nhàn ñàm của anh Tường, tôi thấy 

anh thể hiện một cảm giác bất ổn về một vấn ñề nào ñó; cảm giác của một nhà 

văn hóa trước vẻ ñẹp ñang có nguy cơ bị mất ñi. Có thể nói hầu hết nhàn ñàm 

của anh ñều cho thấy, anh ñau ñáu về vẻ ñẹp, thấp thỏm, lo lắng trước sự 

mong manh của nó. Nhàn ñàm là những thao thức của một nhà văn hóa trước 

sự thờ ơ, vô cảm của người ñời, nó như một căn bệnh của sự tự ñắc, ấu trĩ 

cũng như những quan niệm lệch lạc về văn hóa. Nhà văn ñưa ra cảm giác, nói 

về cảm giác ñó bằng vốn hiểu biết của mình và ñể người ñọc tự cảm nhận, tự 

rút ra kết luận cho mình. Vì thế, nhàn ñàm của Hoàng Phủ chạm ñến nơi sâu 

kín nhất trong tâm hồn mỗi con người, làm cho nó rung lên, và vì thế, trong 

mỗi nhàn ñàm, chúng ta ñều thấy tiếng reo khe khẽ của anh, cũng là tiếng reo 

khe khẽ từ tâm hồn mọi người. Vì thế khi ñọc xong, dù là vấn ñề gì, nỗi bức 

xúc ñến ñâu thì nó vẫn sáng lên, lung linh, ñầy hy vọng. 
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        Tôi không phải là nhà nghiên cứu văn học nên không có ý ñịnh lập luận 

ñể ñịnh dạng thể loại, nhưng tôi thấy, khó ai viết ñược như anh nên tôi muốn 

gọi ñây là Nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường hoặc Nhàn ñàm của Người 

Ham Chơi như anh tự nhận”. 

(Trích băng ghi âm ngày 18/03/2012). 

 

3. Nhà báo BÍCH HẠNH - Phó ban Thanh Niên tuần san 

Người từng biên tập chuyên mục Nhàn ñàm một thời gian dài cho ñến tháng 

2.2012. 

"Trong 10 bài nhàn ñàm ñược chọn ñăng trên báo thì có 1 bài gần với 

nhàn ñàm của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, còn lại giống một tạp văn 

hơn là một nhàn ñàm như tiêu chí mà Thanh Niên ñưa ra lúc ñầu và nhà văn 

Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã khẳng ñịnh qua các tác phẩm của mình ñăng 

trong mục này trước ñây". 

(Trích băng ghi âm ngày 14/04/2012). 

 

4. Biên tập viên NGUYỄN THÔNG – Báo Thanh Niên 

 Người hiện nay ñang phụ trách biên tập chuyên mục Nhàn ñàm trên báo 

Thanh Niên chủ nhật. 

“Do thiếu người viết, thiếu người lĩnh hội ñược tinh thần của nhàn ñàm 

nên họ viết như một ñoản văn, một ghi nhận, một tùy bút ngắn... có hơi hướng 

văn chương chứ thực ra không ñúng nhàn ñàm. Nhàn ñàm theo tôi là một vấn 

ñề của ñời sống, có tính thời sự, ñược ñưa ra ñàm luận một cách thấu ñáo 

bằng ngôn ngữ văn chương. Một phần vì thiếu người viết, một phần vì nhãn 

quan của người lựa chọn và biên tập nên chất lượng của nhàn ñàm trên Thanh 

Niên về sau càng không giữ ñược cái chất vốn có của nhà văn Hoàng Phủ 

Ngọc Tường và những người viết nhàn ñàm thời ñó". 
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(Trích băng ghi âm ngày 14/04/2012). 

 

5. Nhà báo NGUYỄN THẾ THỊNH  - Báo Thanh Niên 

Người có nhiều bài viết trên chuyên mục Nhàn ñàm trước ñây. 

"Nhàn ñàm là một lát cắt của ñời sống mà qua ñó, người ñọc có thể 

nhìn thấy từ nhân cho ñến từng lớp bao quanh và ngoài cùng là vỏ của nó. 

Nhân là cốt lõi vấn ñề (mang ra ñàm), các lớp bao quanh là luận (ñàm luận), 

các lớp này bao bọc và bổ sung cho cái nhân, tất cả ñược che bằng một lớp vỏ 

mà bình thường ít ai nhận biết ngoài con mắt của một người làm báo và ñược 

diễn ñạt bằng sự hiểu biết và ngôn từ của một nhà văn. Nói tóm lại, theo tôi, 

nhàn ñàm là luận về một vấn ñề thời sự bằng ngôn ngữ văn chương. Qua ñó 

cho bạn ñọc thấy, vì sao vấn ñề ñó lại xảy ra và nó sẽ ñi ñến ñâu - dù ñôi khi 

tác giả không thực sự chỉ ra ñiều ñó một cách rõ ràng như cách thể hiện của 

báo chí mà nó ẩn ñằng sau ngôn từ và cấu tứ của bài viết. Theo cách hiểu này 

thì có rất ít bài trong mục Nhàn ñàm trên Thanh Niên hiện nay ñúng chất nhàn 

ñàm". 

 (Trích băng ghi âm ngày 24/03/2012). 

 

6. Nhà thơ NGÔ MINH 

Người bạn thân thiết với gia ñình nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường   

    Thưa ông, là người gắn bó với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và am 

hiểu các tác phẩm của nhà văn, ông ñánh giá gì về Nhàn ñàm – mảng văn học 

ñược Hoàng Phủ Ngọc Tường lựa chọn từ ñầu những năm 90 ñến nay? 

 Lâu nay thỉnh thoảng trên báo Văn Nghệ hay các Tạp chí Văn Nghệ 

cũng có  ñăng những bài nhàm ñàm. Có khi họ gọi là tản văn. Nhưng tất cả 

các bàì ñó ñều là những ý nghĩ thoáng chốc, chợt ñến với người viết từ những  

thực tế cuộc sống, ñọc xong thấy ý vị, nhưng găm ñược vào trí nhớ. Nhàn 
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ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì khác. Nhàm ñàm Hoàng Phủ Ngọc 

Tường trên báo Thanh Niên qua từng số ñã in thành vệt rất ñậm trong lòng 

ñộc giả. Nghĩa là nhàn ñàm Hoàng Phủ Ngọc Tường ñã thành một phong 

cách viết, một cách nghĩ riêng của nhà văn, không lẫn vào ai ñược. Anh ñã in 

3 tập sách nhàn ñàm dày dặn : Nhàm ñàm ( 1997),Người ham chơi ( 1998), 

Miền gái ñẹp ( 2001). Chính do tập trung cao ñộ cho  bài nhàn ñàm về bóng 

ñá France 98, vừa thức ñêm  coi bóng ñá, vừa uống rượu mạnh cụng ly bạn bè 

, vừa nghĩ tim ý tứ cho bài viết ...mà HPNT ñã bị xuất huyết  não ở Đà Nẵng, 

khi anh từ  Huế vào  Đà Nẵng ñể dạy cua cho Đại học Duy Tân.    

Nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường chính là những bài bút ký ngắn, 

rất ngắn. Nhưng nó hàm chứa dung lượng thông tin nghệ thuật lớn, vì nó 

ñược viết từ chiều sâu  minh triết, chiều  sâu triết lý. Vì hoàng Phủ là người 

an hiểu sâu sắc Đông Tây Kim Cổ. Nhờ chính kiến mạnh mẽ ñó mà trong 

những bài nhàn ñàm rất ngắn như  Phùng Quán lạy dưa,  Quẻ vị tế, Chuyện 

cơm hến, Con chim bách thanh .v.v.. Hoàng Phủ ñã lẩy ra ñược những vấn ñề 

lớn, sâu thẳm về nhân văn, nhân thế như những  triết lý cuộc sống, ñưa ñến 

những khoái cảm thẩm mỹ cho người ñọc và sự lay thức mạnh mẽ trong dư 

luận.  

         Trong bài nhàn ñàm Đất nước, Tuờng viết về con chim cà ruồng cà 

tiệc, người Cơ-Tu A Lưới gọi là chim patoong. Tiếng người dân tộc CaTu cà 

ruồng cà tiệc nghĩa là Đất nước. Tức là con chim ñang kêu Đất Nước ! Bởi 

thế mà ở Huế, chim patoong bắt ñầu kêu khi vua  Duy Tân bị người Pháp ñưa 

ñi dày. Người ta nghe tiếng chim kêu thành “Thôi rồi cơ cuộc… Thôi rồi cơ 

cuộc”, cho nên, “Hỡi con chim patoong của người lữ  hành, sao ta thấy se 

lòng mỗi lần chim cất tiếng gọi”… Bài Con chim bách thanh lại xoáy mũi 

dùi vào bọn ăn nói như vẹt. Chim bách thanh hót ñược tiếng của muôn loài, 
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nhưng nó không có tiếng hót riêng của mình: “Hỡi con chim tội nghiệp. Té ra 

trời sinh ra mi ñể hót bằng cái lưỡi của E-dốp!”.       

        Hiện tại, có nhiều quan niệm về việc xác ñịnh thể loại văn ñối với Nhàn 

ñàm. Có ý kiến cho rằng ñó là tản văn; bản thân nhà văn khi tự sự trên tuyển 

tập kỷ niệm 20 năm báo Thanh Niên cho rằng ñó là loại bút ký cực ngắn; 

nhiều người khẳng ñịnh ñó là một thể loại mới hoàn toàn, là tiểu loại của thể 

ký. Ý kiến của ông về vấn ñề này? 

Tôi ñồng ý với  ý kiến của anh Tường: Nhàn ñàm là những “tiểu bút ký”. 

Vì câu trúc một bài nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng  giống như 

một bài bút ký.  

        Thật ñáng tiếc Hoàng Phủ Ngọc Tường vì bạo bệnh nên không thể tiếp 

tục với mảng văn chương mới này. Tuy nhiên, hiện tại, báo Thanh Niên và 

một số báo vẫn duy trì chuyên mục này. Ông nhận xét gì ở các bài viết Nhàn 

ñàm hiện nay so với Nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường?  

        Từ khi Hoàng Phủ Ngọc Tường bị trọng bệnh, thôi viết thể loại nhàn 

ñàm thì các báo vẫn in các bài nhàm ñàm, nhưng không sâu sắc, vấn ñề lẩy ra 

không lớn lao bằng Hoàng Phủ Ngọc Tường. Có thể do “cái tầm” suy tư của 

tác giả không ñạt ñược ñộ minh triết như Hoàng Phủ Ngọc Tường.  

(Trích Phỏng vấn trả lời qua email tháng 4.2012) 

7. Nhà văn – Nhà báo NGÔ THỊ KIM CÚC 

Thưa chị, chị có nhận xét gì về nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường? 

Nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường mang ñậm dấu ấn cá nhân, nó 

gần như một cách viết ký “kiểu Hoàng Phủ Ngọc Tường”. Nổi bật nhất là tính 

vấn ñề. Không có bài nhàn ñàm nào của Hoàng Phủ Ngọc Tường không sắc 

bén, quyết liệt, ñề cập từ chuyện thời chiến ñến chuyện thời bình, từ chuyện 

lịch sử ñến chuyện văn hoá, từ cái thường ngày ñến cái ngàn năm, từ cái cao 

cả ñến cái thấp hèn… 
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Để luận ñiểm của mình tăng tính thuyết phục, Hoàng Phủ Ngọc Tường 

ñã sử dụng tư liệu một cách thông minh, ñắt nhất, ñúng nơi, ñúng liều lượng. 

Đó là kiểu “nói có sách, mách có chứng”, dùng tư liệu làm mạnh thêm luận 

cứ của mình. 

Nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường không phải thứ ñể nói vui khi 

nhàn rỗi, mà ñọc xong người ta cứ phải ñau ñáu một ñiều gì ñó, một nỗi niềm 

gì ñó, buộc phải ñi trìm lời giải, mạnh hơn là nung nấu một hành ñộng. 

      Ý kiến về xác ñịnh thể loại của nhàn ñàm trong hệ thống thể loại văn học 

hiện vẫn còn chưa phân ñịnh. Quan ñiểm của chị về vấn ñề này? 

Nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường là loại bút ký văn học, vừa có 

chất thời sự báo chí vừa có cả chiều sâu và bề rộng văn hoá, khác hẳn kiểu tản 

văn theo quan niệm thông thường. Câu chữ trong nhàn ñàm của Hoàng Phủ 

Ngọc Tường rất trau chuốt và thường là câu phức, nặng trĩu những suy tư của 

một người trí thức có lương tri. 

         Chị ñánh giá thế nào về các cây bút viết nhàn ñàm sau này? 

Báo Thanh Niên vẫn giữ tên Nhàn ñàm như một cách bày tỏ sự yêu mến 

với người ñã khai sinh ra mục này, Hoàng Phủ Ngọc Tường, và có lẽ cũng hy 

vọng sẽ lại xuất hiện một cây bút nào ñó tiếp nối ñược phong cách và chất 

lượng của Nhàn ñàm thời Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

       Thực ra, những bài viết sau Hoàng Phủ Ngọc Tường chỉ là những tản 

văn, tạp bút “chộp” một khoảnh khắc cảm xúc cá nhân nào ñó chứ không ñề 

cập nhũng vấn ñề bao quát, có tính vĩ mô và ñược triển khai một cách tường 

tận, ñến nơi ñến chốn như nhàn ñàm của Hoàng Phủ Ngọc Tường.  

(Trích Phỏng vấn trả lời qua email tháng 4.2012) 

 

 


