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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Đầu thế kỷ XX, cùng với sự xuất hiện của chữ quốc ngữ, tiểu 

thuyết Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới, sáng tác bằng chữ quốc 

ngữ với nghệ thuật mới mẻ, hiện đại. Sự thay đổi này bắt nguồn từ 

những đổi thay trong đời sống xã hội thực dân nửa phong kiến và sự 

du nhập mạnh mẽ của văn hóa phương Tây. Chữ quốc ngữ với ưu 

điểm là dễ đọc, dễ viết, khả năng diễn đạt tinh tế đã đáp ứng kịp thời 

cho việc phổ biến rộng rãi tác phẩm văn học trong nhân dân. Mặt 

khác đại đa số các nhà sáng tác là những trí thức tân học, chịu ảnh 

hưởng nhiều mặt của văn hóa Pháp. Về tiểu thuyết họ đã chịu nhiều 

ảnh hưởng của các tiểu thuyết gia nổi tiếng như Horoné de Balzac, 

Victor Hugo, Hector Malot, Alexandre Dumas... 

So với các thể loại khác như thi ca, truyện ngắn, ký... tiểu 

thuyết có nhiều ưu điểm hơn trong phản ánh hiện thực, khắc họa tâm 

lý, tính cách. Để đi đến một bước tiến mới, tiểu thuyết phải dần dần 

phá vỡ lối cấu trúc cũ của truyện thơ, sự gò bó chật hẹp của tiểu 

thuyết chương hồi Trung Hoa. Những mục tiêu này đã dẫn đến yêu 

cầu hiện đại hóa thể loại tiểu thuyết. Trong bối cảnh văn hóa ấy nếu 

ở miền Bắc có các nhà văn như Nguyễn Trọng Thuật, Nguyễn Tử 

Siêu, Đặng Trần Phất, Hoàng Ngọc Phách... thì ở miền Nam có 

Nguyễn Chánh Sắt, Phú Đức, Bửu Đình, Trần Thiên Trung, Tân Dân 

Tử... và chúng tôi đặc biệt ấn tượng với Sơn Vương- “nhà văn, người 

tù thế kỉ” (chữ dùng của Nguyễn Quang Thắng).  

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, việc nghiên cứu, 

đánh giá vai trò và những đóng góp của các nhà văn Nam Bộ, trong 

đó có Sơn Vương - một trong những tác giả văn học miền Nam đã 

được giới nghiên cứu đặc biệt chú ý. 

Sơn Vương là nhà văn hiện diện giữa làng văn Việt Nam như 
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một ánh sao băng vượt qua màn đêm rồi biến mất. Ông đã miệt mài 

sáng tác với gần 30 tác phẩm trong khoảng thời gian rất ngắn (1929-

1931). Tiểu thuyết của ông bao gồm tiểu thuyết tâm lý, nghĩa hiệp, 

kỳ tình, trinh thám... Ông đã mang vào trang viết của mình cái hoài 

vọng cải tạo xã hội, số phận con người trong xã hội kim tiền với 

Chén cơm lạt của người thất nghiệp, Bát cơm chan máu, Ăn năn đã 

muộn; Anh bạc tình những bài học nhắn nhủ qua Bạc trắng lòng đen, 

Lỗi hẹn quên thề, Phản bạn vì tình, Ai kén chồng… cùng những quan 

điểm rất tiến bộ và mới mẻ so với những người đương thời. Sơn 

Vương đã phản ánh chính xác hiện thực xã hội, tâm lí, tính cách con 

người miền Nam thời thuộc địa, những cảnh đời, những con người 

hiện lên rõ nét và gần gũi. 

Nghiên cứu Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Sơn Vương, để thấy 

được những đặc điểm nghệ thuật nổi bật, đồng thời thấy được những 

đóng góp của Sơn Vương cho nền văn học dân tộc.  

2. Lịch sử vấn đề 

2.1. Các công trình nghiên cứu, bài viết chung 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, chúng tôi đã tiếp cận được 

hàng loạt các công trình nghiên cứu phê bình, sưu tầm và giới thiệu 

tác phẩm liên quan đến đề tài như: Các từ điển, thuật ngữ có Lại 

Nguyên Ân với 150 thuật ngữ văn học, Nxb Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2004; Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi với Từ điển 

thuật ngữ văn học, trong đó có mục tiểu thuyết; Đỗ Đức Hiểu - 

Nguyễn Huệ Chi - Phùng Văn Tửu - Trần Hữu Tá (chủ biên), Từ 

điển văn học (Bộ mới), Nxb Thế giới, 2003, với mục thể loại tiểu 

thuyết, Sơn Vương Trương Văn Thoại. Các tác phẩm của Sơn 

Vương cũng đã được sưu tầmgiới thiệu trong Tự điển văn học, Bộ 

mới, 2004, NXB Thế giới; và Từ điển Nhân vật lịch sử Việt Nam, Bộ 

mới, 2006, NXB TP. HCM; Văn học Nam Bộ đầu thế kỷ XX (1900-
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1945) của Hoài Anh, Thành Nguyên, Hồ Sĩ Hiệp (1988), Văn xuôi 

Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX của Cao Xuân Mỹ sưu tầm (tập 1&2) do 

Mai Quốc Liên giới thiệu (1999), Giáo trình lịch sử văn học Việt 

Nam của Nguyễn Đăng Mạnh (2000), Văn học Việt Nam nửa đầu thế 

kỷ XX do Mai Quốc Liên (chủ biên), Nguyễn Văn Lưu và Nguyễn 

Cừ (sưu tầm, biên soạn- 2002), Vương Trí Nhàn với Những lời bàn 

về tiểu thuyết trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945 

(2000),Nghĩ về buổi bình minh của tiểu thuyết Nam Bộ (2002), 

Những bổ khuyết cần thiết cho bức tranh toàn cảnh của Văn học Việt 

Nam hiện đại (2004) của Trần Hữu Tá, Văn học miền Nam nơi miền 

đất mới (tập 1&2) của Nguyễn Quang Thắng, Nhà văn hiện đại của 

Vũ Ngọc Phan… Ngoài ra trong quá trình nghiên cứu chúng tôi còn 

tham khảo nhiều luận văn Tiến sĩ, Thạc sĩ mà đối tượng là các tác 

giả, tác phẩm thuộc dòng văn xuôi quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỷ XX 

như: Luận án Phó Tiến sĩ của Tôn Thất Dụng với đề tài Sự hình 

thành và vận động của thể loại tiểu thuyết văn xuôi tiếng Việt ở Nam 

Bộ giai đoạn cuối thế kỉ XIX đến năm 1932 (1993); luận án Tiến sĩ 

của Cao Xuân Mỹ với đề tài: Quá trình hiện đại hóa tiểu thuyết Việt 

Nam từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (2002); luận án tiến sĩ Lê 

Ngọc Thúy: Đóng góp của văn học quốc ngữ ở Nam Bộ cuối thế kỉ 

XIX-đầu thế kỉ XX vào tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 

(2002)… 

Có thể nói những công trình trên đã giúp cho chúng tôi có cái nhìn 

khách quan, toàn diện hơn về sự hình thành và phát  

2.2. Một số công trình, bài viết về nhà văn Sơn Vương 

Tính đến nay, bộ sách Sơn Vương - Nhà văn, người tù thế kỷ 

(NXB Văn học 2007) gồm hai tập, với 1.800 trang in, do nhà nghiên 

cứu Nguyễn Quang Thắng sưu tập, biên soạn, có thể được xem là 

công trình đầy đủ nhất giới thiệu thân thế, sự nghiệp, tác phẩm Sơn 
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Vương. Sách bao gồm các tiểu thuyết, tự sự, hồi ký với hơn 30 tác 

phẩm lớn, nhỏ được nhà văn Sơn Vương viết và xuất bản từ năm 

1928 tại Sài Gòn, cùng hai tập ký. Thứ nhất là Máu hòa nước mắt I: 

tóm lược các việc xảy ra ở Côn Đảo ngày 12-12-1945 đến ngày 18-

4-1946 cùng các sở tù từ Sài Gòn, Hà Tiên, Phú Quốc, Bù Sặt 

(Campuchia), Côn Đảo, Chí Hòa. Tập thứ hai là Quần đảo Côn Sơn - 

Máu hòa nước mắt II: khảo về địa lý, sự tích, thắng cảnh, “địa ngục 

trần gian”. Đồng thời, cũng viết về một số tù nhân là các nhà yêu 

nước như Nguyễn An Ninh, Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Trần 

Huy Liệu, Nguyễn Bình. Tất nhiên, thông qua đó tác giả tái hiện 

chính cuộc đời cay đắng, gian truân, mà lắm lúc quang vinh của 

người tù - nhà văn Sơn Vương. 

Ngoài ra, tiểu thuyết Sơn Vương được đề cập với những nhận 

xét mang tính khái quát trong một số công trình, bài viết như:  

Trần Trung Sáng với bài viết “Sơn Vương - một đời văn kỳ lạ” 

trên báo Đà Nẵng, mục văn hóa- giải trí (http://baodanang.vn, tháng 

06/2013) đã đánh giá rằng: “Có nhiều nhận định trái ngược về cuộc 

đời nhà văn Sơn Vương, nhưng nhìn chung, dù ở góc cạnh nào, ông 

vẫn là một lăng kính phản ánh khá trung thực và đậm nét về khí 

phách can cường trọng nghĩa, yêu tự do, ý chí quật cường, hào sảng 

của người nông dân Nam Bộ”. 

 Trần Văn Trọng với bàiviết “Cây bút truyện ngắn nổi bật ở 

Nam Bộ đầu thế kỷ XX” (http://tonvinhvanhoadoc.vn tháng 2/ 2012) 

đã so sánh rất kỹ giữa Trần Quang Nghiệp và Sơn Vương. 

Trong Tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

(Nguyễn Kim Anh chủ biên- NXB. ĐHQG.TP.HCM- 2004), các tác 

giả Nguyễn Thị Kim Anh, Hà Thanh Vân, Nguyễn Thị Trúc Bạch đã 

nhắc đến Sơn Vương trong vai trò là người viết truyện trinh thám 

tiếp bước theo Biến Ngũ Nhi (tác giả viết truyện trinh thám đầu tiên). 
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Trần Hữu Tá trong bài viết “Nghĩ về buổi bình minh của tiểu 

thuyết Nam Bộ” đã nhắc đến Sơn Vương trong vai trò là người tìm 

tòi thử nghiệm và đổi mới tiểu thuyết cùng những nhà văn đương 

thời: “… Và Bửu Đình, Lê Hoằng Mưu, Sơn Vương lại liên tục thử 

nghiệm ở các loại tiểu thuyết xã hội, tiểu thuyết tâm lí, tiểu thuyết 

phong tục... 

 Lý Đợi trong bài viết tại hội thảo “Văn học trinh thám có phải 

là Văn học” cho rằng: Một số tiểu thuyết trinh thám, kỳ tình của Sơn 

Vương nay còn được nhắc đến như Bát cơm chan máu (1929), Phản 

bạn vì tình (1930), Luật rừng xanh (1930), Tướng cướp hào hoa 

(1931), Ai kén chồng (1931)… 

Trong luận văn thạc sĩ của Lê Thị Thanh Nhàn với đề tài “Đặc 

điểm tiểu thuyết trinh thám của Phạm Cao Củng và Phú Đức” đã đề 

cập đến Sơn Vương trên phương diện là một nhà văn viết tiểu thuyết 

trinh thám ở Nam Bộ 

Nhìn chung, qua lịch sử nghiên cứu về Sơn Vương ta thấy đã có 

một số công trình, bài viết, tuy nhiên phần lớn các công trình nghiên 

cứu còn tản mạn. Tiểu thuyết Sơn Vương chỉ mới được đề cập qua, 

chưa được nghiên cứu một cách hệ thống mà mới chỉ dừng lại ở 

những đánh giá, nhận xét mang tính khái quát. Từ thực tế đó, khi 

nghiên cứu đề tài “Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Sơn Vương” 

chúng tôi mong có thêm nhiều hiểu biết về tác giả, tác phẩm Sơn 

Vương cũng như tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỉ XX. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những đặc điểm về nội dung 

và tiểu thuyết Sơn Vương. 

Phạm vi nghiên cứu đề tài là khảo sát 10 tiểu thuyết sau: Lỗi về ai, 

Chén cơm lạt của người thất nghiệp, Bạc trắng lòng đen, Lỡ một lầm 

hai, Phản bạn vì tình, Ai kén chồng, Ăn năn đã muộn, Anh bạc tình, 
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Ép dầu ép mỡ, Lỗi hẹn quên thề trong cuốn Sơn Vương- nhà văn, 

người tù thế kỉ (tập 1), Nguyễn Quang Thắng, Nhà xuất bản Văn học, 

2007.  

4.  Phương pháp nghiên cứu 

Chúng tôi áp dụng các phương pháp chủ yếu sau: phương pháp 

hệ thống, phương pháp phân tích- tổng hợp, phương pháp so sánh- 

đối chiếu. 

5. Đóng góp của luận văn 

Chúng tôi tìm hiểu nghiên cứu một cách có hệ thống về phương 

diện đặc điểm nghệ thuật trong sáng tác của Sơn Vương. Trên cơ sở 

đó, chúng tôi muốn khẳng định những thành công và đóng góp của 

nhà văn trong quá trình hiện đại hóa văn học đối với miền Nam nói 

riêng và cả nước nói chung. Đồng thời làm cơ sở để góp thêm một 

tiếng nói đánh giá về hiện tượng văn học còn mới lạ này. 

6. Cấu trúc luận văn 

Đề tài ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, nội dung chính được 

chia 3 chương: 

Chương 1: Sơn Vương- Hành trình cuộc sống và duyên nợ văn 

chương 

Chương 2: Cảm quan về hiện thực và con người trong tiểu thuyết 

Sơn Vương 

Chương 3: Đặc điểm cốt truyện, ngôn ngữ và giọng điệu trong tiểu 

thuyết Sơn Vương 
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CHƯƠNG 1 

SƠN VƯƠNG- HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG VÀ DUYÊN NỢ 

VĂN CHƯƠNG 

1.1. HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG 

 1.1.1. Từ nhà báo, nhà văn yêu nước  

Sơn Vương (1908-1987) tự là Vạn Năng, hiệu Sơn Vương, tên 

thật là Trương Văn Thoại, quê làng Bình Nghị, (Tân Duân Đông), 

huyện Tân Hoà, tỉnh Gò Công cũ, (nay thuộc xã Bình Nghị, huyện 

Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang). Ông xuất thân trong một gia đình 

điền chủ. Thuở nhỏ ông học ở Gò Công, trình độ tiểu học Pháp Việt, 

sau lên học tiếp ở Sài Gòn rồi gia nhập làng báo, viết văn. Năm lên 

16 tuổi (1925), ông từ quê nhà lên Sài Gòn tầm sư học đạo, học võ. 

Năm 17 tuổi ông tham gia vào các cuộc diễn thuyết của các nhà cách 

mạng. Năm 22 tuổi, ông trở thành một cộng sự viên đắc lực của 

Nguyễn An Ninh và tờ La Cloche Fêlée với bút hiệu là Sơn Vương. 

Trong giai đoạn này ông sáng tác một số tiểu thuyết (3 bộ) và các 

“đoản thiên tiểu thuyết” (truyện ngắn) được độc giả hoan nghênh. 

Khi viết báo, làm văn ông tự đi bán tác phẩm của mình. Sơn Vương 

đi cướp lấy tiền giúp các nhà hoạt động cách mạng, người nghèo 

khổ… Ông là người nặng lòng với Tổ quốc từ hồi còn niên thiếu 

nhưng lại có một tinh thần hiệp sĩ máu giang hồ kiểu Thủy Hử.  

Nhìn chung, ông viết nhiều thể loại: Tiểu thuyết, hồi kí, tạp bút, 

truyện ngắn, phóng sự, thơ... Trong số những tác phẩm đó của ông 

(30 cuốn) thì đa số là tiểu thuyết. Ông là một nhà văn sáng tác truyện 

trong ý hướng hiện thực xã hội. Thế nhưng cái hoài vọng đó của nhà 

văn không cải tạo được xã hội hắc ám đó. Cuối cùng nhà văn phải 

làm một “tướng cướp” trong thế “chẳng đặng đừng” của một tất yếu 

xã hội.  
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 1.1.2. Đến tướng cướp, tù chính trị khổ sai 

Trong cuộc đời của mình, Sơn Vương đã gây nhiều vụ cướp tiền 

của bọn nhà giàu, bọn quan chức thực dân. Từ năm 1933 đến 

năm1968 ông bị kết án và đày ra Côn Đảo thụ án. Với 34 năm ngồi 

tù, trong đó có 32 năm khổ sai ở Côn Đảo, có lẽ Sơn Vương Trương 

Văn Thoại là người phải thụ án lâu nhất Việt Nam. Không chỉ có thế, 

ông còn là một nhà văn được hâm mộ, một tên cướp khét tiếng 

trượng nghĩa và hào hoa. Cách mạng tháng Tám thành công, ông trở 

thành Chủ tịch ủy ban hành chính Côn Đảo. Nhưng do những tham 

vọng phiêu lưu, ông tự biến mình thành lãnh chúa của cái gọi là 

“Đảo quốc Côn Lôn” để sau đó lại tiếp tục sống hàng chục năm sau 

song sắt, cho đến tận ngày sức tàn lực kiệt. Ông mất năm 1994 tại 

quê nhà, thọ 85 tuổi đời. 

1.2. DUYÊN NỢ VĂN CHƯƠNG 

 1.2.1. Giai đoạn từ 1929 đến 1932 

Sơn Vương bắt đầu cầm bút vào khoảng những năm 1928- 1931 

và bắt đầu khẳng định ngòi bút của mình từ năm 1929. Với nền tảng 

học vấn trình độ Pháp Việt, sau chuyển sang học chữ Hán, cùng việc 

tích lũy vốn sống ông đã sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị. Gia 

tài sáng tác của ông khá đồ sộ với khoảng hơn 30 tác phẩm trong đó 

có nhiều trường thiên tiểu thuyết. 

Hầu hết tác phẩm (trước năm 1931) Sơn Vương, từ nhan đề 

đến nội dung chủ đề đều toát lên cái hoài vọng cải tạo xã hội. Khi 

cầm bút ông bắt đầu từ cách đặt bút hiệu, xưng tên nhân vật, chọn 

nhan đề… cho đến việc xây dựng chủ đề tư tưởng tác phẩm đều có 

một sự nhất quán giữa tác giả và tác phẩm. Điều đó như sợi chỉ 

xuyên suốt qua tâm thức nhà văn cũng như đứa con tinh thần của 

mình.  

    Những tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình mới ra đời và thu hút bởi nó 
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mang màu sắc mới mẻ, đượm tính chất thời đại hoàn toàn đặc biệt 

Việt Nam khác hẳn với những truyện loại này của Trung Hoa. Cùng 

thời với ông có những nhà văn cũng viết thể loại này như Phạm Cao 

Củng, Phú Đức, Bửu Đình, Lê Hoằng Mưu… nhưng tác phẩm của 

Sơn Vương đã có sự thay đổi lớn lao về mặt hình thức. Bên cạnh 

những tiểu thuyết mang tính chất ái tình, võ hiệp như đã kể trên thì 

Sơn Vương cũng viết nhiều tiểu thuyết xã hội. Có thể xem Sơn 

Vương như một người có công trong việc cách tân thể loại tiểu 

thuyết Việt Nam hiện đại những năm đầu thế kỉ XX. 

 1.2.2. Giai đoạn từ 1933 đến 1987 

Từ năm 1933, ông nghỉ viết và bắt đầu cuộc sống lao tù. Năm 

1987, ông được mãn hạn tù. Trong thời gian này ông chỉ viết thiên 

phóng sự Sơn Vương- người tù thế kỉ và hoàn thành hai tập hồi kí 

Máu hòa nước mắt. 

  Dẫu rằng tiểu thuyết của ông không đạt được thành tựu lớn lao 

nhưng chúng ta không thể không thừa nhận sự ảnh hưởng của tiểu 

thuyết Sơn Vương trong làng văn Nam Bộ cũng như trong người dân 

Nam Bộ những năm đầu thế kỉ XX. Mặc dù sự nghiệp văn chương 

của ông đã ngắt quãng trong một thời gian dài song ông đã đi đến 

cuối cuộc đời mình bằng văn chương. Và ông đã có những đóng góp 

nhất định trong việc định hình, phát triển tiểu thuyết Nam Bộ. 

1.3. TIỂU THUYẾT SƠN VƯƠNG TRONG MẠCH NGUỒN 

CHUNG CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX  

 1.3.1. Đặc điểm chung của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ 

XX 

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, văn học Việt Nam chuyển dần từ 

phạm trù văn học trung đại sang phạm trù văn học hiện đại. Quá 

trình hiện đại hóa lúc này đã tạo cơ hội cho văn học Việt Nam hòa 

nhập vào quỹ đạo văn học thế giới. Nhiều thể loại mới ra đời, có 
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thành tựu đáng kể, đóng góp cho lịch sử văn học dân tộc nhiều mẫu 

mực tiêu biểu, trong đó không thể không kể đến tiểu thuyết. Tuy ra 

đời muộn hơn so với một số thể loại khác nhưng tiểu thuyết đã chứng 

tỏ được sức trẻ và sức sống của một thể loại đang trong quá trình 

sinh thành và phát triển. Tiểu thuyết vừa kế thừa, tiếp nối những yếu 

tố truyền thống, vừa tạo nên những bứt phá quan trọng góp phần đẩy 

nhanh quá trình hiện đại hóa nền văn học dân tộc.  

Qua phác họa sơ lược diện mạo tiểu thuyết Việt Nam từ cuối thế 

kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, cho thấy tiểu thuyết bằng chữ quốc ngữ 

đã dần dần phát triển rộng khắp ở mọi miền đất nước. Những tác 

phẩm mang tính thể nghiệm buổi đầu là nhịp cầu nối hai chặng 

đường cổ điển và hiện đại.  

Bắt đầu từ Nguyễn Trọng Quản với Thầy Lazarô Phiền, Hồ Biểu 

Chánh với hàng loạt tiểu thuyết mang đậm sắc thái Nam Bộ, Tản Đà 

với những tác phẩm vừa hiện thực vừa lãng mạn, Lê Hoằng Mưu, 

Phú Đức, Đặng Trần Phất, Bửu  Đình, Hoàng Ngọc Phách... đội ngũ 

các tiểu thuyết gia đông đảo đó là những người đi tiên phong tìm 

những hướng đi cho tiểu thuyết văn xuôi quốc ngữ. Những gì họ tìm 

được đã tạo tiền đề cho thế hệ các tiểu thuyết gia xuất hiện sau năm 

1932 đưa tiểu thuyết Việt Nam đến một bước phát triển rực rỡ trên 

con đường hiện đại hóa. 

 1.3.2. Đặc điểm riêng của tiểu thuyết Sơn Vương 

Trong lịch sử văn học Việt Nam, Sơn Vương là nhà văn có cuộc 

đời kỳ lạ nhất, bởi ông không chỉ được biết đến là một trong những 

cây bút cách tân đóng góp vào thời kỳ đầu văn xuôi hiện đại Nam 

Bộ, mà còn nổi danh là một tướng cướp trượng nghĩa và hào hoa, 

một người tù thế kỷ, với 34 năm ngồi tù, trong đó có 32 năm khổ sai 

ở Côn Đảo. Ông sinh ra và lớn lên giữa lúc xă hội Việt Nam tiếp thu 

nền văn minh Phương Tây do người Pháp mang lại. Ông là trí thức 
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thuộc thế hệ vừa hấp thu nền giáo dục tân học, vừa am tường cổ học 

truyền thống. 

 Đáng nói hơn hết, trong số hơn 30 tác phẩm của ông để lại, bao 

gồm nhiều trang viết phản ánh một giai đoạn xã hội quan trọng, 

mang màu sắc bình dân và nỗi cảm thông sâu sắc tầng lớp bần cùng. 

Tiếp thu lối viết phương Tây từ những tiểu thuyết Pháp, cùng với 

việc vận dụng những tinh hoa trong lối viết tiểu thuyết chương hồi, 

Sơn Vương đã cho ra đời những tiểu thuyết có bố cục gọn nhẹ, diễn 

biến tâm lý tình cảm của các nhân vật gần gũi hơn đối với độc giả 

Nam Bộ. 

Trong các tác phẩm trước năm 1931 Sơn Vương viết theo nhiều 

khuynh hướng, thể loại (Trinh thám, ái tình, xã hội, hiện thực, phê 

phán, đạo lí, thời sự…) tất cả đều toát lên một nội dung lành mạnh. 

Khuynh hướng đạo đức làm cho nội dung tư tưởng tác phẩm Sơn 

Vương lành mạnh, trong sáng, dung dị, dễ tiếp nhận đối với số đông 

công chúng bình dân. 

Sơn Vương đã viết- sáng tạo dựa trên sự quan sát, trải nghiệm, 

và cảm nhận về cuộc sống hiện tại. Từ làn sóng hội nhập của văn hóa 

Phương Tây làm đảo lộn cuộc sống nhiều gia đình, thay đổi nhiều 

thân phận, ông đã đặt vấn đề đạo lý trong quan điểm hôn nhân, gia 

đình. Sơn Vương thấy được những vết nứt trong mối đạo đức truyền 

thống, ông đi sâu phản ánh những phong tục tập quán, những quan 

hệ đạo đức đang từng ngày bị phá vỡ bởi tác động của văn hoá 

phương Tây. 

Bên cạnh khuynh hướng hiện thực, Sơn Vương còn là nhà văn có 

khuynh hướng luân lý. Sáng tác của ông, dù ở thể tài nào cũng toát 

lên một tư tưởng chung rất nhất quán: tố cáo chế độ thực dân, phê 

phán nhà giàu, quyền thế bất lương; bênh vực người nghèo khổ bị áp 

bức và đề cao khát vọng hạnh phúc gia đình, công bằng xã hội. Tư 
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tưởng ấy, xuất phát từ lập trường đạo đức, vừa mang màu sắc phong 

kiến vừa mang màu sắc dân gian.  

        Tóm lại, những gì tác giả dàn trải trong các tác phẩm, chúng ta 

thấy những trang văn của ông đã giãi bày được tư tưởng, tình cảm và 

cả hành vi đạo đức, cách sống của chính tác giả. Có thể nói mặc dù 

Sơn Vương hướng ngòi bút  đến nhiều thể loại khác nhau, song nhìn 

chung phần quan trọng nhất trong sự nghiệp văn chương của ông 

chính là tiểu thuyết với hơn 30 tác phẩm. Ông vẫn là một trong 

những người đi tiên phong trong giai đoạn phát triển của văn học 

quốc ngữ đầu thế kỷ XX.  

Chương 2 

CẢM QUAN VỀ HIỆN THỰC VÀ CON NGƯỜI  

TRONG TIỂU THUYẾT SƠN VƯƠNG 

2.1. CẢM QUAN VỀ HIỆN THỰC 

 2.1.1. Cảm quan về hiện thực cuộc sống đô thị miền Nam 

buổi giao thời 

Khảo sát những tiểu thuyết của Sơn Vương, chúng tôi nhận 

thấy bức tranh Nam Bộ đa sắc màu được khắc họa khá rõ nét. Đó là 

cuộc sống hằng ngày với mưu sinh và tồn tại, là chuyện tình duyên- 

hôn nhân giữa ranh giới truyền thống và cách tân, là các mối quan hệ 

giai cấp phức tạp đan xen. Dưới ngòi bút của tác giả đời sống Nam 

Bộ đang có sự chuyển động từ truyền thống sang hiện đại. 

Thực dân Pháp xâm lược nước ta kéo theo sự du nhập của văn 

hóa phương Tây, làm đảo lộn những giá trị truyền thống. Tác giả đã 

dùng ngòi bút của mình dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự thay đổi 

các chuẩn mực xã hội, những khuôn khổ truyền thống, về nguy cơ 

lung lay các chuẩn mực gia đình. 

      Trước sự du nhập ồ ạt của văn hóa phương Tây, xã hội Việt Nam 

có những chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là miền Nam chịu sự cai trị 
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trực tiếp của thực dân Pháp. Xã hội thị thành những năm đầu thế kỷ 

XX với nhiều tầng lớp mới xuất hiện khi nền kinh tế hàng hóa 

chuyển sang nền kinh tế thị trường. Chính trong giai đoạn giao thời 

này, cái cũ vẫn chưa mất hẳn, cái mới thì chưa được hình thành, sự 

nhập nhằng giữa cái cũ và cái mới đã khiến mối quan hệ gia đình và 

đạo đức truyền thống ngày càng rạn nứt trước những ảnh hưởng 

không phù hợp của văn minh phương Tây. Các tác phẩm này cũng 

thể hiện khá rõ quan niệm đạo đức của nhà văn, nhưng do sự chi 

phối của cảm quan hiện thực nên tính chất hiện thực ngày càng đậm 

nét. Tất cả đều là những đề tài nóng bỏng mà ngày nay chúng ta đang 

đặt vấn đề giải quyết thì những năm đầu thế kỷ XX Sơn Vương đã đi 

trước một bước.  

 2.1.2. Cảm quan về hiện thực cuộc sống nông thôn nghèo 

nàn, lạc hậu 

So với Bắc Bộ thì Nam Bộ vốn là vùng đất mới. Viết về nông 

thôn Nam Bộ, có lẽ Sơn Vương không chủ ý thể hiện đời sống văn 

hoá, nhưng ngòi bút của ông đã không bỏ sót một vấn đề nào về cuộc 

sống người dân nơi đây. Nhờ vậy, nét văn hoá “miệt vườn” trên vùng 

đất Nam Bộ được tái hiện trên từng trang viết của ông đến với người 

đọc. Hơn thế, Sơn Vương còn nhận ra sự giằng co quyết liệt giữa hai 

lối sống cũ mới, những va chạm, những rạn nứt và đổ vỡ những giá 

trị văn hoá truyền thống của làng quê nông thôn như một điều tất yếu 

không cách nào tránh khỏi. 

Dưới ngòi bút của Sơn Vương, cuộc sống ở nông thôn Nam Bộ 

hiện lên với sự tồn tại của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nghèo 

nàn. Giai cấp thống trị không quan tâm đến đời sống của nông dân. 

Làn sóng Âu hoá đã lan tràn đến tận làng quê, làm thay đổi các giá 

trị truyền thống. Sơn Vương phản ánh sự giằng co giữa hai lối lối 

sống cũ và mới đang diễn ra khá gay gắt. Trước thế kỉ XX, nền văn 
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hoá Việt Nam là nền văn hoá phong kiến mang đậm bản sắc văn hóa 

phương Đông. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào phong tục tập quán và 

tâmtrí của người dân Việt Nam nói chung và người dân Nam Bộ nói 

riêng. Vào đầu thế kỉ XX, cùng với cuộc xâm lược của thực dân 

Pháp kéo theo sự du nhập của văn hoá phương Tây. Trước sự ảnh 

hưởng của lối sống tư sản, những giá trị cổ truyền của dân tộc bị thay 

đổi. Dù cho muốn hay không muốn người dân vẫn phải sống với nó, 

phải thích nghi với nó. Như đã nói, tác phẩm của Sơn Vương không 

chỉ khai thác bối cảnh cuộc sống ở nông thôn và đô thị miền Nam mà 

còn phản ánh kịp thời những biến động của lịch sử dân tộc trong 

những năm đầu thế kỉ XX.  

2.2. CẢM QUAN VỀ CON NGƯỜI 

 2.2.1. Con người hảo hán, trọng nghĩa khinh tài 

Tinh thần nghĩa hiệp dường như đã thấm sâu vào máu thịt con 

người Nam Bộ. Các nhân vật trong tiểu thuyết Sơn Vương dù là ai 

hay ở tầng bậc nào trong xã hội đều thể hiện nghĩa khí của người anh 

hùng. Đó cũng là mơ ước của thế hệ thanh niên Nam Bộ lúc bấy giờ. 

 Sơn Vương là nhà văn ảnh hưởng của các tiểu thuyết nghĩa hiệp từ 

nhỏ, thế nên tiểu thuyết Sơn Vương mang đậm chất trinh thám. Với 

những tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn, nhân vật chính của những tiểu 

thuyết này những anh hùng hảo hán, trọng nghĩa khinh tài luôn giúp 

đỡ người nghèo khó. Các anh hùng dù là ai hay ở tầng bậc nào trong 

xã hội đều thể hiện nghĩa khí của người anh hùng. Họ sẵn sàng giúp 

đỡ người khác mà không cần báo đáp. 

Trong các tác phẩm phần lớn tác giả tập trung đề cao hình tượng 

những con người trọng nghĩa khinh tài. Chính vì thế họ thường xuất 

hiện với những hành động, cử chỉ, lời nói luôn mang tính đạo lý. Họ 

luôn xem việc cứu người làm trọng, làm ơn không mong người trả 

ơn. Họ là những hình ảnh lý tưởng tượng trưng cho mơ ước của nhà 
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văn về những con người văn võ song toàn, là những khát khao sâu xa 

và những tình cảm thầm kín khi ý thức về thân phận của dân tộc, 

những khát khao xa vời của một lớp thanh niên thị dân đang sống 

dưới ách thống trị của thực dân. Công chúng, nhất là thanh niên tìm 

thấy trong các tác phẩm này những hình mẫu để học tập, bắt chước 

cho thỏa cái chí tang bồng của người làm trai. Đó cũng là một sự 

phản ứng đối với một xã hội đang kìm toả tự do của họ, là biểu hiện 

kín đáo của lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Đó cũng chính là nét đặc 

trưng, là giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Nam Bộ trong xã 

hội đầy biến động này. 

 2.2.2. Con người tha hóa, suy đồi đạo đức 

Sơn Vương đã thâm nhập cuộc sống để khám phá thế giới 

phức tạp của con người trong xã hội nhiều biến đổi. Với hàng loạt tác 

phẩm, Sơn Vương đã phác họa một bức tranh toàn cảnh về hiện thực 

đời sống và góp phần phanh phui hiện thực đời sống đương đại. Ông 

chạm đến nhiều ngóc ngách xã hội, tiêu biểu là sự tha hóa nhân 

phẩm con người; sự lên ngôi của đồng tiền… Những giá trị tinh thần 

dần bị mãnh lực của đồng tiền đẩy lùi về phía sau, thậm chí bị quên 

lãng. Tất cả đều được phản ánh bằng đôi mắt với một nhãn quan sắc 

sảo về người đời.  

Qua khảo sát tiểu thuyết của Sơn Vương, chúng ta dễ dàng nhận 

thấy ông đã đưa vào sáng tác của mình đủ các hạng người tha hóa 

nhân cách trong xã hội Việt Nam thực dân nửa phong kiến đầu thế 

kỷ XX. Ông là nhà văn xuất thân từ hai nền giáo dục, tuy chịu sự chi 

phối của văn hóa phương Tây, nhưng Sơn Vương bằng tấm lòng 

thương đời, lo sợ xã hội băng hoại, văn hóa dân tộc bị thui chột trước 

sức tấn công của văn hóa phương Tây, ông đã lên án những tác nhân, 

những mầm mống gieo rắc tai họa. Sơn Vương đã diễn đạt một cách 

trọn vẹn chất thực trong đời sống sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân 
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Nam Bộ, cho người đọc rõ khi xã hội có những biến đổi thì tâm lý 

con người cũng thay đổi. Điểm nhấn của Sơn Vương trong xây dựng 

nhân vật là trải qua mọi biến cố cuộc đời thì kết cục tâm lý của họ 

bao giờ cũng hướng về đạo đức làm người. Đó cũng chính là mục 

đích trong cuộc đời viết văn của ông. 

 2.2.3. Con người thủy chung, bảo vệ cương thường đạo lý 

Văn chương Nam Bộ, ở thời kỳ nào cũng thấm đượm những 

trang viết ngợi ca con người nhân hậu, nghĩa tình. Tiểu thuyết của 

Sơn Vương luôn luôn đề cao nhân phẩm của con người. Họ có thể 

thiếu thốn tiền bạc, nhưng không nghèo tình, nghèo nghĩa mà giàu 

nhân cách, trách nhiệm. Có thể nói thủy chung, nghĩa tình là một 

phẩm chất nổi bật của người Nam Bộ. Một điều có thể nhận thấy 

rằng dù viết về loại người nào, tầm thường, xấu xa, hay tốt đẹp, ta 

vẫn thấy trang văn của ông lấp lánh niềm tin. Các nhân vật trong tác 

phẩm của ông dù có quay cuồng điên đảo theo cơ chế thị trường thì 

vẫn tồn tại những con người nghĩa tình với những tình cảm chân 

thành. 

    Có thể nói, với tiểu thuyết của mình, Sơn Vương đã có những 

trang viết xúc động, trân trọng ngợi ca những con người có tấm lòng 

thủy chung, lối sống nghĩa tình, thẳng thắn, dám đấu tranh bảo vệ lẽ 

phải. Dù họ ở nơi đâu, trong bất kỳ  hoàn cảnh nào vẫn nhận ra ở họ, 

những phẩm chất cao đẹp ấy. Đây cũng là phẩm chất truyền thống tốt 

đẹp của người Việt Nam và được nối tiếp, phát triển thành tính cách 

nổi trội của người Nam Bộ và càng tỏa sáng khi gặp hoạn nạn, khó 

khăn. 

Trong tiểu thuyết, việc sáng tạo ra thế giới nhân vật được xem 

là yếu tố quan trọng hàng đầu, bởi nhân vật là linh hồn của tiểu 

thuyết, là chìa khóa để khám phá ra những vấn đề của tác phẩm. Qua 

khảo sát các tiểu thuyết của Sơn Vương, chúng ta thấy được bức 
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tranh khá phong phú, đa dạng về loại hình nhân vật, về thành phần 

(nông dân, thị dân, trí thức, thanh niên…). Và ngay trong chính loại 

hình cũng đã có sự khác nhau người xấu người tốt, có người do hoàn 

cảnh đưa đẩy cũng có người bản chất vốn xấu xa, độc ác. Tuy nhân 

vật chưa mang tính điển hình hóa cao song việc xây dựng nên nhiều 

dạng nhân vật cũng là một đóng góp trong việc phản ánh hiện thực 

xã hội miền Nam bấy giờ. 

Tóm lại, Sơn Vương chịu ảnh hưởng của nền Hán học và Tây 

học, do đó trong quan niệm nghệ thuật của mình ông luôn chịu ảnh 

hưởng Nho giáo. Ông lấy đề tài từ cuộc sống xã hội và con người 

Nam Bộ, từ nông thôn đến thành thị những năm đầu thế kỷ XX và 

những mối quan hệ gia đình, xã hội bị xáo trộn trước ảnh hưởng của 

văn hóa phương Tây. Bằng ngòi bút hiện thực, tác giả đã phản ánh 

đời sống xã hội Nam Bộ một cách sinh động xen lẫn với những cảm 

nhận về nhân tình thế thái, cho thấy cảm hứng xuyên suốt trong sáng 

tác của ông là thiên về đạo lý, bảo vệ đạo lý. Ông xứng đáng là một 

trong những nhà tiểu thuyết tiên phong của văn xuôi quốc ngữ Việt 

Nam đầu thế kỷ XX. 

 

Chương 3 

ĐẶC ĐIỂM CỐT TRUYỆN, NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU 

TRONG TIỂU THUYẾT SƠN VƯƠNG 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CỐT TRUYỆN 

 3.1.1. Cốt truyện theo sự kiện 

 Trong tiểu thuyết Sơn Vương, các cốt truyện thường được lấp 

đầy bằng các sự kiện, hành động của nhân vật. Vì vậy, mâu thuẫn 

thường là mâu thuẫn xã hội- mâu thuẫn bên ngoài, không phải mâu 

thuẫn nội tâm- mâu thuẫn bên trong. Để làm nổi bật số phận, tính 

cách nhân vật Sơn Vương tập trung tạo một chuỗi sự kiện và những 
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tình tiết li kì. Tác giả đã liên hoàn nhiều sự kiện, tình huống nhỏ để 

tạo thành một cấu trúc có hệ thống thắt nút khá nhẹ nhàng, uyển 

chuyển. Các sự kiện trong tác phẩm được kết chuỗi để câu chuyện 

tiến triển theo mạch thẳng. Sơn Vương tỏ ra thành thạo trong việc 

sắp xếp, đan xen các sự kiện. Hàng loạt sự kiện chồng chất tạo nên 

tổng thể kết cấu truyện nhiều lớp, nhiều tầng cho người đọc bóc tách.  

Một trong những hình thức mới mẻ mà Sơn Vương đem đến trên 

phương diện cốt truyện là sự đảo lộn thời gian của sự kiện - tức là 

nghệ thuật trần thuật không tuân theo trình tự diễn tiến của cốt truyện 

tự nhiên theo thời gian tuyến tính. Các truyện này thường bắt đầu ở 

phần giữa hoặc phần kết thúc của cốt truyện tự nhiên. Sự đảo lộn trật 

tự thời gian của các sự kiện có ý nghĩa rất lớn trong việc thể hiện nội 

dung tác phẩm. Đây cũng chính là nét mới mẻ trong nghệ thuật xây 

dựng tiểu thuyết đương thời mà nhà văn đã làm được. 

 3.1.2. Cốt truyện theo tâm lý, hồi ức 

Có thể nói đây là kiểu kết cấu mới mẻ nhất trong văn học Việt 

Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX. Đó là kiểu kết cấu của những tác 

phẩm có cốt truyện tâm lí, hồi ức nhằm miêu tả những diễn biến tinh 

vi, phức tạp của đời sống nội tâm con người. Trong một số tiểu 

thuyết của Sơn Vương chiếm đại đa số là cảm giác, suy nghĩ của 

nhân vật với những hồi ức, liên tưởng và độc thoại nội tâm. Nếu có 

sự kiện thì sự kiện chỉ đóng vai trò khơi gợi cho dòng chảy tâm lý. 

Độc giả sau khi đọc xong những truyện như thế này thường khó kể 

lại được nội dung truyện, nếu có thì chỉ tóm lại được ý chính trong 

vài ba câu ngắn ngủi, nhưng lại rất ấn tượng với những nỗi niềm, 

cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trong đó. 

 Như vậy, qua việc tìm hiểu nghệ thuật xây dựng cốt truyện trong 

tiểu thuyết Sơn Vương có thể thấy vẫn còn những cốt truyện chịu 

ảnh hưởng của thi pháp truyện ngắn trung đại- kiểu cốt truyện gắn bó 
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chặt chẽ với sự kiện, biến cố. Đồng thời đã có những cốt truyện 

mang dấu hiệu mới mẻ: kiểu cốt truyện đầy kịch tính, bất ngờ góp 

phần bộc lộ tính cách nhân vật một cách rõ nét và kiểu cốt truyện 

tâm lí. 

3.2. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ 

 3.2.1. Ngôn ngữ độc thoại và ngôn ngữ đối thoại 

Độc thoại nội tâm là một thủ pháp nghệ thuật đặc trưng của văn 

học hiện đại, đặc biệt là trong tiểu thuyết. Đối với các nhà văn thế hệ 

những năm ba mươi của thế kỷ XX, trong đó Sơn Vương đã có kĩ 

thuật trình bày khá điêu luyện. Trong các tiểu thuyết của Sơn Vương, 

thế giới nội tâm nhân vật được bộc lộ qua suy nghĩ, cảm xúc. 

Đối với ngôn ngữ đối thoại của nhân vật, người đọc sẽ cảm 

nhận được tính cách, quan điểm, những điểm nhìn khác nhau của 

nhân vật tham gia cuộc đối thoại. Trong tiểu thuyết Sơn Vương, 

những mẩu đối thoại giữa các nhân vật có khả năng bộc lộ rõ tính 

cách nhân vật và còn truyền đạt chủ đề tác phẩm. Mật độ ngôn ngữ 

đối thoại trong tiểu thuyết rất lớn khiến diễn biến câu chuyện vận 

động nhanh, nhiều kịch tính, nhiều bất ngờ. Tính hiện đại của tiểu 

thuyết Sơn Vương bộc lộ rõ ở điểm này. 

Xét trên phương diện ngôn ngữ, Sơn Vương đã xây dựng ngôn 

ngữ nhân vật (cả đối thoại và độc thoại) có những thành công nhất 

định. Thông qua những lời đối thoại, độc thoại chúng ta thấy được sự 

sinh động, linh hoạt trong ngôn ngữ của hệ thống nhân vật. Điều này 

tạo nên những thành công của tiểu thuyết Sơn Vương trong việc khắc 

họa chân dung những con người Nam Bộ nửa đầu thế kỉ XX từ thành 

thị cho tới thôn quê. 

 3.2.2. Ngôn ngữ đậm chất miền Nam 

     Một phương diện khác cũng khá đặc sắc ở Sơn Vương là văn 

chương ông có phong vị Nam Bộ đậm đà. Cái ngôn ngữ thô mộc, đời 
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thường tạo nên sự chân thật và sinh động cho hiện thực nhà văn phản 

ánh.  

Nhìn chung ngôn ngữ trong tiểu thuyết của Sơn Vương giàu hình 

ảnh, mộc mạc và tự nhiên. Sự xuất hiện ngôn ngữ dân giã địa 

phương không làm giảm đi vẻ đẹp của những câu văn. Ngược lại nó 

làm nên nét duyên và đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Bên cạnh đó, 

do sự khéo léo, linh hoạt trong việc lựa chọn câu từ và hình ảnh, dẫu 

những tác phẩm về sau mang đậm tính triết luận nhưng không khô 

khan và khuôn sáo. Sơn Vương vẫn giữ được cho ngôn ngữ của mình 

sự thuần khiết, tự nhiên và hồn hậu. Cùng với giọng điệu của mình, 

Sơn Vương đã tạo nên một bản sắc riêng, một phong cách riêng 

không thể lẫn bên cạnh những cây bút cùng thời khác. 

3.3. ĐẶC ĐIỂM GIỌNG ĐIỆU 

 3.3.1. Giọng điệu trữ tình, triết lý  

Giọng điệu trữ tình, triết lý được thể hiện khá đậm nét trong 

tiểu thuyết Sơn Vương. Với đặc điểm của giọng điệu này cho phép 

nhà văn thổ lộ tình cảm của mình, trải lòng mình ra đối với con 

người và cuộc sống. Tính cách đặc trưng của người Nam Bộ là cởi 

mở, mến khách, nhân hậu, giàu tình, nặng nghĩa. Vì vậy, chất giọng 

Nam Bộ in đậm trên từng trang viết, không cứng nhắc đến cường 

điệu mà toát lên chất trữ tình, triết lý sâu lắng. 

Tìm hiểu tiểu thuyết Sơn Vương, chúng tôi nhận thấy giọng 

điệu suy ngẫm, triết lý sâu xa thể hiện khi con người nhìn nhận đánh 

giá về số phận, về cuộc đời. Cũng có khi trong những xung đột nội 

tâm nhân vật, trong những bi kịch nhân sinh được phát biểu thông 

qua dòng tâm trạng của nhân vật. 

Giọng điệu trong tiểu thuyết Sơn Vương khi thì triết lí của một 

người từng trải có kinh nghiệm, khi thì trữ tình mộc mạc như tính 

cách con người Nam Bộ. Với giọng điệu triết lý, trữ tình tiểu thuyết 
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Sơn Vương thường hướng vào những vấn đề của cuộc sống đời 

thường, gắn với cuộc đời, số phận của mỗi con người. Nó tạo nên vẻ 

đẹp riêng cho mỗi tác phẩm. Mỗi câu chuyện có thiên hướng đi sâu 

vào vẻ đẹp của cuộc sống, khám thế giới tâm hồn phong phú, tinh tế 

của con người Nam Bộ. Nó đáp ứng được nhu cầu phản ánh hiện 

thực thời kỳ những năm đầu thế kỉ XX, không chỉ dừng lại ở việc 

miêu tả sự kiện của đời sống mà hướng tới phân tích, lí giải hiện thực 

đời sống.  

 3.3.2. Giọng điệu bộc trực, dân giã 

 Những năm đầu thế kỉ XX, do những thay đổi cơ bản của hiện 

thực cuộc sống, cảm hứng sáng tác của văn học cũng có nhiều thay 

đổi. Tiếp cận hiện thực, các nhà văn đi sâu vào cuộc sống, đến gần 

hơn với số phận, với cuộc đời từng con người cụ thể hơn là những 

biểu tượng chung chung. Vì vậy, tác phẩm văn chương cũng tìm đến 

một thứ ngôn ngữ mang đậm tính hiện thực hơn, giản dị vàđầy chất 

đời thường. Đa số tiểu thuyết Sơn Vương cũng tuân theo quy luật đó. 

Điều dễ nhận thấy nhất trong giọng điệu tiểu thuyết Sơn Vương đó là 

giọng dân giã, bộc trực. Miêu tả cuộc sống và con người, các nhà văn 

đã thể hiện một giọng điệu giản dị, mộc mạc, tự nhiên như chính 

cuộc sống một nắng hai sương, như chính những khó khăn thử thách 

của cuộc đời. Không miêu tả và phản ánh bằng những gì cao siêu, 

nhà văn chỉ dùng những lời kể bình dị, tự nhiên, thấm thía như là 

cuộc sống. Và chính vì thế văn học gần với cuộc sống hơn, cuộc 

sống trong văn học dễ được tiếp nhận hơn. Như vậy với giọng điệu 

dân dã, bộc trực, mộc mạc, người đọc dễ tiếp nhận nội dung tác 

phẩm, dễ hình dung được hiện thực cuộc sống trong tác phẩm. Nhờ 

vậy, rút ngắn khoảng cách giữa nhà văn và người đọc, người đọc và 

tác phẩm, nhân vật trong tác phẩm với con người ngoài đời. Quá 

trình tiếp nhận văn học thuận lợi hơn, văn chương và cuộc sống gần 
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gũi nhau hơn.  

Tóm lại, nghiên cứu tiểu thuyết Sơn Vương chúng tôi nhận 

thấy một số phương diện nghệ thuật như: cốt truyện, ngôn ngữ và 

giọng điệu đã có những sáng tạo và thành công nhất định. Những 

sáng tạo đặc sắc về nghệ thuật, tuy chưa nhiều nhưng cũng đủ để 

người đọc nhận ra đặc điểm riêng của tiểu thuyết Sơn Vương so với 

tiểu thuyết những nhà văn khác. Đọc tiểu thuyết Sơn Vương, người 

đọc dễ bị cuốn hút bởi chất trinh thám trong đó, cùng với chất Nam 

Bộ không lẫn vào đâu được. Qua đó văn hóa và con người phương 

Nam cũng dễ dàng được lưu giữ trong tâm hồn của người đọc.  

 

KẾT LUẬN 

 Khi nhìn lại các nhân vật trong quá khứ, Lênin có đưa ra một 

nguyên tắc đánh giá hết sức quan trọng: “Phải xét những đóng góp 

lịch sử không phải căn cứ vào chỗ là những nhà hoạt động lịch sử đã 

không làm được cái gì so với những yêu cầu hiện tại, mà phải căn cứ 

vào chỗ là họ đã làm được cái gì so với những người đi trước họ”. 

Vận dụng nguyên tắc này vào văn học, vào việc xác định phần thành 

công và hạn chế của Sơn Vương, như vừa phân tích ở trên, rõ ràng 

ông “đã làm được” những điều rất có ý nghĩa so với những nhà văn 

trước đó cũng như so với một số nhà văn cùng thời. Đóng góp của 

ông có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng một nền văn học hiện đại. 

Qua khối lượng sáng tác dồi dào của Sơn Vương, ta có thể thấy quan 

điểm sáng tác của ông. Ông tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn 

hóa của phương Đông và phương Tây để làm giàu cho sáng tác của 

mình, góp phần cách tân thể loại tiểu thuyết. 

Ở Nam Bộ, vào thời Sơn Vương có nhiều nhà văn viết tiểu 

thuyết trinh thám, và Sơn Vương cũng thử nghiệm ở thể loại này. 

Một điều đặc biệt khác với các nhà văn cùng thời, ông tự tạo ra các 
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vụ cướp và ông cũng chính là nhân vật chính trong tác phẩm của 

mình. Mặc dù thời gian sáng tác rất ngắn nhưng sự miệt mài của ông 

đã đem lại thành công, tác phẩm của ông đã nổi tiếng khắp Sài Gòn 

và Lục tỉnh. Không phải nhà văn nào cũng gặt hái được thành công 

như vậy. Hơn thế, nhà văn còn làm cho không khí báo chí một thời 

sôi động. 

Sơn Vương không xây dựng một series về nhân vật thám tử 

như Phạm Cao Củng, Thế Lữ, tiểu thuyết của ông thiên về võ hiệp và 

ái tình. Chất trinh thám thể hiện ở các tình huống truyện. Tác phẩm 

của ông được yêu mến một phần do tài năng và một phần do sáng tác 

của ông phù hợp với thị hiếu. Nhà văn rất giỏi trong việc nắm bắt 

tâm lý độc giả miền Nam. Đến với tiểu thuyết Sơn Vương, người đọc 

có cảm giác những câu chuyện rất gần gũi với đời sống Việt chứ 

không phải là những câu chuyện được tác giả lấy từ trời Tây. Sơn 

Vương lấy đề tài cuộc sống xã hội Nam Bộ từ nông thôn đến thành 

thị trong những năm đầu thế kỷ XX với những mối quan hệ gia đình 

bị xáo trộn do tác động của chủ nghĩa thực dân. Vẻ đẹp nổi bật trong 

tiểu thuyết Sơn Vương là khúc ca về những người anh hùng hảo hán, 

trọng nghĩa khinh tài, là sự tự hào về dân tộc, lên án chế độ bọn thực 

dân.  

Với gần 30 tác phẩm, nội dung được thể hiện là những chuyện 

nhân tình thế thái, những cảnh ngộ éo le của đời người, những phong 

tục tập quán của xã hội đang thay đổi từng ngày... đó là những mảng 

hiện thực sinh động từ cuộc sống của con người. Thế nhưng, khác 

với những nhà văn miền Bắc, hiện thực trong tiểu thuyết Sơn Vương 

được nhìn qua lăng kính của đạo đức truyền thống, đạo đức nhân 

dân. 

Sơn Vương đã có những đóng góp nhất định trong nghệ thuật 

xây dựng tiểu thuyết quốc ngữ trong buổi đầu của Nam Bộ. Tên tuổi 
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nhà văn được các nhà nghiên cứu xếp vào thể loại tiểu thuyết trinh 

thám- võ hiệp. Tác giả đã tạo cho mình một phong cách riêng, từ 

cách chọn đề tài, xây dựng cốt truyện cho tới sáng tạo ngôn từ. Khác 

với những nhà văn cùng thời mô phỏng văn học nước ngoài để viết 

truyện thì Sơn Vương đã học tập, tìm tòi kĩ thuật viết truyện của 

phương Tây để tạo nên những tác phẩm hoàn toàn của Việt Nam. 

Qua những tác phẩm đó, chúng ta thấy ông đã biết dẫn dắt các tình 

huống truyện, tạo ra những tình tiết li kì, gay cấn để tăng sự hấp dẫn, 

tò mò cho người đọc. Tuy nhiên, Sơn Vương chưa thật sự thoát ra 

khỏi ảnh hưởng của văn chương truyền thống với mô tip kết thúc có 

hậu và kết cấu gặp gỡ- lưu lạc- đoàn viên. Nhà văn chưa thật sự chú 

trọng tới tâm lí nhân vật.  

Nằm trong tiến trình văn học dân tộc nói chung, thành tựu mà 

tiểu thuyết Sơn Vương đạt được mang vẻ đặc sắc riêng, góp phần 

khẳng định bước phát triển mới của vùng văn chương Nam Bộ; đồng 

thời mở ra những hướng tìm tòi sáng tạo mới làm phong phú đa dạng 

hơn cho thể tài tiểu thuyết. Hi vọng rằng không lâu nữa cái tên Sơn 

Vương sẽ không còn xa lạ với người đọc. Sơn Vương và tác phẩm 

của ông sẽ được các nhà nghiên cứu chú ý đến và ông sẽ có một vị trí 

trong văn học nước nhà. 
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