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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Là một bộ phận của loại hình ký, du ký nước ta đã định 

hình thành một thể tài riêng ngay từ thời trung đại. Sáng tác du ký ra 

đời từ các chuyến viễn du nên nội dung hướng đến việc ghi chép 

những tri thức, hiểu biết về vùng đất mới lạ, kì thú cùng những cảm 

nhận, bình giá mang tính cá nhân. Sự hình thành và phát triển của thể 

tài du kí đã góp phần quan trọng làm phong phú và hoàn thiện kí 

trung đại.  

1.2. Những tác phẩm đầu tiên của du kí Việt Nam được viết 

bằng văn vần song thành tựu của thể tài lại kết tinh ở các sáng tác 

văn xuôi. Trong đó mảng du kí trường thiên đã làm nên diện mạo 

cho du kí trung đại với nhiều tác phẩm khá “dày dặn”. Thượng kinh 

kí sự của Lê Hữu Trác là tác phẩm kí nghệ thuật đích thực đầu tiên 

của Việt Nam và cũng là một thiên du kí đúng nghĩa. Tây hành kiến 

văn kỷ lược của Lý Văn Phức là tập du kí có vai trò quan trọng bởi 

nó mở đầu cho các sáng tác viết về thế giới bên ngoài Việt Nam và 

Trung Hoa. Nhóm sứ đoàn nhà Nguyễn có nhiều phát hiện mới mẻ 

về một chân trời ngoại quốc ngoài Trung Hoa ở cuốn nhật ký du kí 

Giá Viên biệt lục.  

Như vậy, các tác phẩm du ký văn xuôi chữ Hán đã đạt được 

nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tiếp cận với sáng tác du ký văn 

xuôi chữ Hán chính là nhằm nhận diện một thể tài văn học, xác 

định những đặc điểm và đóng góp quan trọng của nó trong tiến 

trình văn học dân tộc. 

1.3. Thể tài du kí cùng các tác phẩm du ký chữ Hán trong văn 

xuôi trung đại Việt Nam là một mảng độc đáo, thú vị song hiện nay, 

việc nghiên cứu vẫn còn ít ỏi. Chúng tôi nhận thấy việc tìm hiểu thể 
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tài du kí trong văn xuôi trung đại qua các tác phẩm mang tính “hoa 

tiêu” là việc làm cần thiết và khoa học. Nghiên cứu vấn đề, Luận văn 

nhằm xác định đặc điểm của thể tài du kí trung đại về phương diện 

nội dung và hình thức nghệ thuật, nhận thức giá trị thẩm mỹ và 

những đóng góp của thể tài trong bức tranh toàn cảnh của văn học 

dân tộc. 

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu  

Tính đến nay, việc tìm hiểu thể tài du kí nói chung và du kí 

trong văn xuôi trung đại Việt Nam nói riêng chưa được các nhà 

nghiên cứu quan tâm đúng mức.  

Về những công trình nghiên cứu có luận bàn lý thuyết chung 

về thể tài du kí. 

Năm 2007, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Sơn cho ra mắt bạn 

đọc cuốn Du kí Việt Nam. Ở Lời giới thiệu sách, tác giả có đánh giá 

tình hình nghiên cứu du kí hiện nay, lí giải cơ sở hình thành, quá 

trình vận động của thể tài du kí và đặc biệt nhấn mạnh sự hỗn dung 

độc đáo trong loại thể của thể tài qua một số du kí tiêu biểu.  

Với bài Du kí như một thể tài, Phạm Xuân Nguyên có nhiều ý 

kiến xác đáng trong việc mở rộng phạm vi thể tài và xếp những sáng 

tác khi đi xa đều thuộc du kí.  

Trong bài viết Chuyến đi Bắc Kì năm Ất Hợi (1876) của 

Trương Vĩnh Kí nhìn từ bình diện thể tài văn học, nhà nghiên cứu 

Nguyễn Phong Nam đã dành hẳn một mục để định danh thể tài với tư 

cách là thuật ngữ nghiên cứu văn học.  

Về ý kiến có liên quan trực tiếp đến đề tài, chúng tôi thấy có 

các công trình sau: 

Trong bài viết Kí Việt Nam thời trung đại, quá trình hình 

thành, phát triển và đặc trưng thể loại, Nguyễn Đăng Na tuy không 
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lấy du kí là đối tượng nghiên cứu chính, song đã căn cứ vào đặc 

điểm thể tài du kí khi khảo sát một số tác phẩm.  

Bài Thể tài văn xuôi du kí chữ Hán thế kỉ XVIII - XIX và 

những đường biên thể loại của Nguyễn Hữu Sơn là một trong những 

công trình ít ỏi nghiên cứu chuyên sâu về thể tài du kí trong văn xuôi 

trung đại. Ở bài viết, tác giả đặt vấn đề về sự giao thoa, đan xen, 

thâm nhập, chuyển hóa, hỗn dung và tích hợp thể loại với mức độ 

khác nhau của thể tài ở một số các sáng tác du kí tiêu biểu. 

Tìm hiểu các công trình trên, chúng tôi nhận thấy rằng: 

Số lượng các công trình nghiên cứu về thể tài du kí chưa 

nhiều, về thể tài du kí trong văn xuôi trung đại còn ít ỏi hơn nữa, 

dung lượng thường là những bài viết ngắn, phạm vi nghiên cứu hẹp, 

tính hệ thống của vấn đề chưa cao. 

Du kí đã được các nhà nghiên cứu minh định với các khía 

cạnh về nội dung và hình thức. Tuy thống nhất về cách định danh 

thuật ngữ rằng du kí là một thể tài văn học song có những quan niệm 

khác nhau về phạm vi rộng, hẹp của thể tài này.  

Việc nghiên cứu còn dừng lại ở mức độ giới thiệu khái quát về 

đặc điểm thể tài mà chưa có công trình nào nghiên cứu riêng rẽ và có 

hệ thống về vấn đề này. 

Đối với thể tài du kí trong văn xuôi trung đại, các công trình 

đã có nhiều kết luận xác đáng. Tuy nhiên, vấn đề còn giới hạn ở một 

mức độ nhất định mà chưa đi vào nghiên cứu một cách toàn diện. 

Tóm lại, vấn đề thể tài du kí trong văn xuôi trung đại vẫn còn 

nhiều điều bỏ ngỏ cần phải tiếp tục nghiên cứu. Trong khi thực hiện 

đề tài, chúng tôi tiếp thu những kết quả nghiên cứu đã có, xem đó là 

gợi ý quí báu để vấn đề được xem xét thấu đáo và có hệ thống hơn.  
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3.   Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là thể tài du kí trong văn 

xuôi chữ Hán thời trung đại. Cụ thể chúng tôi đi sâu vào các phương 

diện sau: 

Nét đặc trưng về nội dung của thể tài du kí: sự kí chép về 

“những điều trông thấy”; những nhận thức, cảm nghiệm của kí giả. 

Một số đặc điểm nghệ thuật nổi bật của thể tài du kí trung đại 

như: cái nhìn nghệ thuật, cấu trúc tác phẩm, ngôn ngữ.  

Do tính chất của đối tượng nghiên cứu, Luận văn chỉ tập trung 

vào một số du kí trường thiên tiêu biểu gồm: Thượng kinh kí sự , Tây 

hành kiến văn kỉ lược, Giá Viên biệt lục. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp loại hình  

Trên cơ sở khảo sát những nét chung về các phương diện nội 

dung và nghệ thuật của một số tác phẩm du kí trung đại, chúng tôi 

xác định đặc điểm của thể tài du kí và giá trị thẩm mỹ của chúng. 

Phương pháp cấu trúc – hệ thống 

Luận văn khảo sát thể tài du kí qua các tác phẩm cụ thể với tư 

cách là một hệ thống bao gồm các chỉnh thể, các yếu tố có mối liên 

hệ hữu cơ, tác động lẫn nhau đồng thời cũng chịu sự chi phối của các 

thể tài, thể loại văn học khác.  

Phương pháp chọn mẫu: 

Luận văn thực hiện việc khảo sát một số sáng tác mang tính 

đại diện, tiêu biểu, điển hình, chủ yếu là tập trung vào Thượng kinh 

kí sự, Tây hành kiến văn kỉ lược, Giá Viên biệt lục. 

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các phương pháp và thao tác 

khác có tính bổ trợ như: phân tích, tổng hợp, mô tả, so sánh,… 
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5. Đóng góp của Luận văn  

Trên cơ sở kế thừa, tiếp thu và phát huy thành tựu nghiên cứu 

trước đó, Luận văn đã thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của mình và 

nhận thấy có những đóng góp sau: 

Luận văn là một trong những công trình đầu tiên khảo sát có 

hệ thống về thể tài du kí trong văn xuôi trung đại Việt Nam, góp 

phần minh định một thể tài văn học, làm rõ những thành quả mà thể 

tài đã đạt được, từ đó xác định vị trí và những đóng góp của chúng. 

Luận văn đi sâu phân tích các khía cạnh thuộc phương diện 

nội dung và hình thức của thể tài du kí trung đại qua những sáng tác 

tiêu biểu, chỉ ra những nét riêng, những điểm mới của thể tài. 

Trong quá trình nghiên cứu vấn đề, chúng tôi đồng thời đi vào 

khảo sát kĩ các tác phẩm Thượng kinh kí sự, Tây hành kiến văn kỉ 

lược, Giá Viên biệt lục từ bình diện thể tài du kí. Âu đó cũng là một 

góc nhìn mới góp phần soi sáng giá trị đa dạng của các tác phẩm này.  

6. Bố cục của Luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Luận văn 

triển khai theo 3 chương như sau: 

Chương 1: Thượng kinh kí sự, Tây hành kiến văn kỉ lược, Giá 

Viên biệt lục trong tiến trình vận động của thể tài du kí trung đại 

Chương 2: “Những điều trông thấy” – nét đặc trưng của thể tài 

du kí trung đại qua Thượng kinh kí sự, Tây hành kiến văn kỉ lược, 

Giá Viên biệt lục 

Chương 3:  Một số đặc điểm nghệ thuật du kí trung đại qua 

Thượng kinh kí sự, Tây hành kiến văn kỉ lược, Giá Viên biệt lục 
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CHƢƠNG 1 

THƯỢNG KINH KÍ SỰ, TÂY HÀNH KIẾN VĂN KỈ LƯỢC,  

GIÁ VIÊN BIỆT LỤC TRONG TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA 

THỂ TÀI DU KÍ TRUNG ĐẠI  

Ngay từ khi mới ra đời, văn xuôi tự sự không chỉ là một bộ 

phận quan trọng của nền văn học dân tộc mà còn là ảnh xạ phản 

chiếu trình độ tư duy nghệ thuật của người Việt thời trung đại và gắn 

liền với quá trình lịch sử văn học dân tộc. Do đó, tìm hiểu thể tài du 

kí là một việc nên làm trong hành trình đi tìm con đường thích hợp 

để nắm bắt bản chất và qui luật của một thời kì văn học đã qua. 

1.1. MỘT CÁI NHÌN CHUNG VỀ THỂ TÀI DU KÍ  

1.1.1. Thể tài du kí 

a. Du kí với tư cách là thể tài văn học 

Du kí, theo nghĩa từ nguyên, là ghi chép về sự đi, sự xê dịch, 

thưởng ngoạn cảnh quan xứ lạ, thế nhưng nội hàm của khái niệm này 

thì lại khá phức tạp. Bằng chứng là các nhà nghiên cứu không phải 

lúc nào cũng thống nhất với nhau về điểm nhìn nghiên cứu và cách 

định danh.  

Những năm 90 của thế kỉ XX, trên thế giới rộ lên các công 

trình nghiên cứu và phê bình du kí cùng với sự ra đời của Hiệp hội 

Du kí Quốc tế (International Society for Travel Writing). Những vấn 

đề xung quanh thể tài du kí đã được đưa ra tranh luận. Hiện nay, 

nhiều học giả nghiên cứu du kí với tư cách là một bộ phận thuộc loại 

hình văn học du lịch và có nhiều quan điểm khác nhau.  

Ở Việt Nam, du kí đã được các học giả đề cập đến từ lâu. 

Những năm 60 của thế kỉ XX, các học giả nước ta xem du kí là tiểu 

loại của kí. Tuy nhiên, cũng có sự khác nhau khi đặt du kí vào các 

cấp độ trong cách phân chia tiểu loại.  
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Trong thập niên đầu của thế kỉ XXI, hướng nghiên cứu du kí 

trên phương diện thể tài được Nguyễn Hữu Sơn đề xướng.  

Tất nhiên, khi xem xét du kí từ điểm nhìn nào, mỗi học giả 

đều có lý lẽ riêng. Để tránh sự rối rắm không cần thiết, chúng tôi 

thấy cần có một qui ước rõ ràng trước khi đi vào khảo sát đối tượng. 

Chúng tôi hiểu “thể tài” là những đề tài, phạm vi đời sống được 

thể hiện bằng những kiểu, dạng tác phẩm có hình thái giống nhau. Như 

vậy, “thể tài” là cách phân loại dựa trên nhiều yếu tố như đối tượng 

phản ánh, phương thức thể hiện, hình thái tác phẩm,…“Thể tài” mang ý 

nghĩa nhấn mạnh hơn góc độ đề tài, nội dung phản ánh, cảm hứng nghệ 

thuật của người viết với hình thức thể hiện tương ứng của tác phẩm văn 

học chứ không phải chỉ nhìn nhận duy nhất ở góc độ thể loại và cũng có 

nhiều điểm khác với thể loại.               

Du kí theo chúng tôi quan niệm là một thể của kí với đặc trưng là 

tính chân thực. Đó là những ghi chép của bản thân người viết qua các 

chuyến đi (dù với mục đích nào) về điều tai nghe mắt thấy ở xứ sở xa lạ 

hay nơi ít người biết đến hoặc ít có dịp đi đến. Những thắng cảnh, phong 

vật, dân tình,…được quan sát, cảm nhận và kí chép theo cuộc hành trình 

của kí giả. Nét đặc thù của thể tài du kí là nhận thức của bản thân người 

viết qua các cuộc viễn du. Cái tôi trong du kí là cái tôi khám phá, chứng 

nghiệm, trải nghiệm mang cảm hứng lữ hành và có thể bộc lộ tình cảm, 

quan điểm, chính kiến, liên tưởng,…của mình. Về hình thái, kiểu dạng 

của sáng tác du kí là đa dạng, không thuần nhất. Về các yếu tố nghệ 

thuật, du kí có những đặc điểm riêng trong cái nhìn nghệ thuật, cấu trúc 

tác phẩm, ngôn ngữ,… 

b. Thể tài du kí – một cái nhìn toàn cảnh 

Ở phương Tây, các tác phẩm du kí đầu tiên là ghi chép từ 

những cuộc thám hiểm vùng đất mới. Sau đó là du kí thiên về ghi 
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chép thực tế cùng những câu chuyện kể xác thực của các nhà lịch sử 

tự nhiên và triết học tự nhiên.  

Trên thế giới, người ta chia du kí ra thành nhiều kiểu chủ yếu 

căn cứ vào chủ thể viết. Dù là kiểu nào thì du kí đều hướng tâm ở 

phương thức đi –xem và đặt cược ở tính tích cực của chủ thể người 

viết. Càng ngày, thể tài này càng khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt 

của nó và hình thành dòng “văn học du kí”.  

Khác với nhiều nước phương Tây, thể tài du kí nước ta xuất 

hiện muộn. Trong mười thế kỉ, dù thể tài du kí đã định hình và có 

bước phát triển song chưa đạt đến sự hoàn thiện. Với chính sách khai 

thác thuộc địa, thực dân Pháp đã phát triển ngành giao thông và du 

lịch ở Việt Nam. Làn gió văn hóa phương Tây với chủ nghĩa cá nhân 

lúc này ảnh hưởng không nhỏ đến người Việt. Cảm hứng đi xa đã 

kích thích nhu cầu đi – xem, khơi gợi tâm thức sáng tạo của các nhà 

du hành và làm “bùng nổ” thể tài du kí. Trong hai cuộc kháng chiến 

chống Pháp và chống Mỹ, du kí có vẻ lắng dịu nhường chỗ cho các 

thể loại, thể tài khác. Những năm gần đây, văn học du kí lại trỗi dậy 

mạnh mẽ và trở thành hiện tượng đáng chú ý.  

1.1.2. Thể tài du kí trong văn xuôi trung đại 

Trong văn học Việt Nam thời trung đại đã có nhiều sáng tác 

thuộc thể tài du kí. Ngay từ thời Lý – Trần đã thấy xuất hiện nhiều 

tác phẩm như Vịnh Vân Yên Tự phú của Huyền Quang Lý Đạo Tái, 

Dục Thúy sơn Linh Tế tháp kí của Trương Hán Siêu, Du Phật Tích 

sơn ngẫu đề của Phạm Sư Mạnh,… Các sáng tác trên phần lớn là văn 

vần, thường là thơ, phú, còn viết bằng văn xuôi không nhiều. Sang 

thế kỉ XVIII – XIX, du kí phát triển thành thể tài. Bên cạnh các du kí 

bằng văn vần đã có nhiều sáng tác bằng văn xuôi. Đó là những du kí 

đoản thiên nằm rải rác trong các tập tạp kí. Đặc biệt, sự ra đời của 
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các du ký trường thiên đánh dấu sự trưởng thành của thể tài. Thượng 

kinh kí sự, Hải trình chí lược, Tây hành kiến văn kỉ lược, Giá Viên 

biệt lục,…là những tác phẩm như vậy.  

Như vậy, thời trung đại, văn du kí nước ta xuất hiện muộn, 

phần lớn ra đời vào thế kỉ XVIII – XIX, còn trước đó chỉ có một vài 

sáng tác rải rác nên chưa định hình thành thể tài riêng. Giai đoạn sơ 

kì trung đại, trong những chuyến viễn du, nếu có cảm hứng cổ nhân 

vẫn quen dùng văn vần ghi lại. Về sau người ta thường viết thêm các 

bài thi tự để ghi lại lí do nảy sinh thi tứ. Đây chính là tiền thân của 

thể du kí viết bằng văn xuôi. Thế kỉ XVIII – XIX đánh dấu bước 

trưởng thành vượt bậc của du kí.  

Khảo sát quá trình hình thành và phát triển của thể tài du kí ta 

thấy chúng có những bước đi đặc thù trong văn xuôi trung đại. Xét 

trên nhiều phương diện, mười thế kỉ trung đại là mảnh đất sinh thành 

và nuôi dưỡng đứa con du kí với bước đi chậm rãi song vững chắc.  

1.2. THƯỢNG KINH KÍ SỰ, TÂY HÀNH KIẾN VĂN KỈ LƯỢC, 

GIÁ VIÊN BIỆT LỤC – TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 

1.2.1. Lê Hữu Trác và Thượng kinh kí sự  

a. Tác giả Lê Hữu Trác 

Lê Hữu Trác (1720 – 1791) còn có tên khác là Lê Hữu Huân, 

hiệu Hải Thượng Lãn Ông.  

Khác với con đường hành đạo, lập công danh của đa số các trí 

thức nho sĩ Phong kiến đương thời, Lê Hữu Trác chọn cho mình một 

hướng đi riêng. Sự lập thân của ông trước hết gắn với nghề làm 

thuốc chữa bệnh cho dân, đem trí tuệ và nhiệt tâm để soạn bộ sách Y 

tâm tông lĩnh hầu lưu lại cho hậu thế.  



10 

 

 

 

Sự nghiệp của Lê Hữu Trác tập hợp trong bộ Y tâm tông lĩnh 

được ông biên soạn trong ngót 40 năm. Ngoài giá trị y học, Y tâm 

tông lĩnh còn có giá trị văn học rất đáng kể.  

Lê Hữu Trác không chỉ là một danh y lỗi lạc mà còn là một 

nhà tư tưởng lớn, một nhà thơ, nhà văn có đóng góp đáng kể trong 

nền văn học trung đại Việt Nam. 

b. Tác phẩm Thượng kinh kí sự 

Thượng kinh kí sự là tập kí bằng chữ Hán được Lê Hữu Trác 

hoàn thành năm 1783. Tác phẩm ghi lại chuyến ông lên kinh đô 

Thăng Long chữa bệnh cho cha con chúa Trịnh năm 1782. Tác phẩm 

không chỉ là bức tranh hiện thực sinh động mà còn là tâm tư sâu 

lắng, tình cảm thiết tha của một nhân cách lớn.  

Trong Thượng kinh kí sự có sự kết hợp nhiều bút pháp nghệ 

thuật của các thể loại kí. Tác phẩm được xem là đỉnh cao của kí 

trung đại và đánh dấu bước phát triển mới của văn xuôi tự sự Việt 

Nam.  

1.2.2. Lý Văn Phức và Tây hành kiến văn kỉ lược 

a. Tác giả Lý Văn Phức 

Lý Văn Phức (1785 – 1849), tự là Lân Chi, hiệu Khắc Trai và 

Tô Xuyên. Cuộc đời làm quan của Lý Văn Phức lắm thăng trầm với 

bao lần thăng, biếm song cũng là nơi tạo điều kiện cho ông thực hiện 

những chuyến viễn nước ngoài. Những chuyến đi này ảnh hưởng sâu 

sắc đến nhãn quan nho gia và tạo nguồn cảm hứng vô tận cho ngòi 

bút Lý Văn Phức.  

Sáng tác của Lý Văn Phức phong phú, đa dạng với nhiều loại 

hình, cả chữ Hán và chữ Nôm, thơ ca lẫn văn xuôi, văn học nghệ 

thuật cũng như văn học chức năng. Văn tài của ông có đóng góp 

đáng kể vào tiến trình phát triển của nền văn hóa, văn học dân tộc. 
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b. Tác phẩm Tây hành kiến văn kỉ lược 

Tây hành kiến văn kỉ lược là ghi chép về chuyến đi hiệu lực 

đến một số nước ở vùng biển Tiểu Tây dương của Lý Văn Phức. 

Theo bước hành trình, Lý Văn Phức đã phát hiện, khám phá một thế 

giới hoàn toàn mới lạ của phương Tây tư bản. Mọi mặt của đời sống 

nơi đây đều được tác giả khám phá bằng cái nhìn của người lần đầu 

tiên chứng nghiệm.  

Sử dụng thể loại kỉ lược, kí giả đã chọn cách ghi chép theo 

kiểu cương mục. Cái tôi của người viết trực tiếp hiện diện với nhiều 

phẩm bình giàu màu sắc cá nhân. Tác phẩm thể hiện rõ khả năng mở 

rộng biên độ của kí trung đại, hướng đến việc ghi chép cảnh thực, 

việc thực, người thực với độ xác tín cao của tư liệu.  

1.2.3. Phạm Phú Thứ và Giá Viên biệt lục 

a. Tác giả Phạm Phú Thứ 

Phạm Phú Thứ (1821 -1882) người xã Đông Dư, huyện Diên 

Phước, tổ tiên xa xưa là người Bắc, nhưng đã vào Quảng Nam lập 

nghiệp từ lâu. Thuở nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh, ham học hỏi. 

Năm 21 tuổi, ông đỗ đầu thi Hương, rồi đỗ đầu thi Hội và đỗ Tiến sĩ 

khi mới 22 tuổi.  

Phạm Phú Thứ là một vị quan suốt đời tận tụy với công việc 

dù hoạn lộ có thăng trầm. Ông bộc lộ rõ khí tiết của đại thần Đại 

Nam cương trực, thẳng thắn. Cao hơn hết, ông là một nhà nho chân 

chính, thức thời với tư tưởng canh tân hiếm có.  

 Các sáng tác của Phạm Phú Thứ hầu hết là thơ văn chữ Hán.. 

Tuy không phải là tác giả lớn của văn học trung đại song sáng tác 

của Phạm Phú Thứ được nhiều người yêu thích. 
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b. Tác phẩm Giá Viên biệt lục  

Giá Viên biệt lục là tập du kí ghi lại khá tỉ mỉ những việc xảy 

ra hàng ngày, những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến sứ trình của 

phái đoàn triều Nguyễn đến nhiều nước Tây Âu. Tác phẩm không chỉ 

là bức tranh toàn cảnh về thế giới phương Tây mà còn thể hiện tinh 

thần ham học hỏi, tư tưởng canh tân của các nhà nho cuối thế kỉ 

XIX.  

So với các sáng tác du kí cùng thời, Giá Viên biệt lục hơn hẳn 

về qui mô, phong phú gấp nhiều lần về nội dung. Tuy còn nhiều yếu 

tố của văn học chức năng song Giá Viên biệt lục đã được đánh giá là 

có vị trí quan trọng trong văn xuôi trung đại nước nhà. 

* Tiểu kết  

Du kí là thể tài văn học khá phức tạp với nhiều ý kiến, quan 

điểm khác nhau. Trong chặng đường dài phát triển, thể tài du kí đã 

đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đối với nước ta, thể tài du kí trong 

văn xuôi trung đại kết tinh ở các tác phẩm đoản thiên và trường thiên 

thuộc giai đoạn hậu kì. Làm nên sự trưởng thành vượt bậc ấy không 

thể không kể đến các yếu tố lịch sử xã hội, bối cảnh văn hóa, văn 

học, khát vọng giải phóng của bản ngã cá nhân. Các du kí trường 

thiên Thượng kinh kí sự, Tây hành kiến văn kỉ lược, Giá Viên biệt lục 

ra đời vào thế kỉ XIX là kết quả từ những chuyến du hành dài ngày 

của các nhà nho có tấm lòng thiết tha với đời. Mỗi cuốn du kí có 

những đặc điểm riêng song tất cả đã phản ánh trình độ phát triển của 

thể tài ở thời kì này.  
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CHƢƠNG 2 

“NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY”- NÉT ĐẶC TRƢNG CỦA 

THỂ TÀI DU KÍ TRUNG ĐẠI QUA THƯỢNG KINH KÍ SỰ, 

TÂY HÀNH KIẾN VĂN KỈ LƯỢC, GIÁ VIÊN BIỆT LỤC 

Sáng tác du kí là sự phản ánh thế giới của nhà văn bằng việc 

cá thể hóa sử dụng chất liệu ngôn từ để ứng xử với thế giới mà mình 

nhận thức. Sức mạnh của tác phẩm du kí là sự soi sáng cuộc sống 

bằng bó đuốc của hiểu biết, của tư tưởng, tình cảm nơi người viết. 

Người đọc đến với du kí là tìm về các sự thực đời sống mà bản thân 

chưa từng chứng kiến, rất ít khi nghe nói đến, cũng chưa hóa thân 

vào các hình tượng nghệ thuật bay bổng của trí tưởng tượng. Do đó, 

ngoài giá trị văn chương, du kí còn có giá trị đa dạng về địa lí, lịch 

sử, khoa học, văn hóa,…  

2.1. “NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY” TỪ CÁC CUỘC            

VIỄN DU  

2.1.1. Cảnh quan trên chặng hành trình 

a. Các thắng cảnh làm say đắm lòng người 

Vẻ hấp dẫn của cảnh đẹp thiên nhiên bao giờ cũng níu bước 

chân du khách và đi vào trang du kí hết sức tự nhiên. Chẳng thế mà 

cuộc hành trình của Lê Hữu Trác đến Thăng Long tuy mang tính 

công vụ song nhiều lúctrở thành cuộc du ngoạn thi vị bởi ông luôn 

tận dụng mọi cơ hội để tìm đến thiên nhiên thanh nhàn, u nhã. 

Những di tích lịch sử, kì quan văn hóa cũng là nơi thu hút du 

khách. Trong cuốn du kí Giá Viên biệt lục có rất nhiều trang viết giới 

thiệu về vườn hoa, nhà thờ, đền đài,…khá sinh động, hấp dẫn.  

Mỗi thắng cảnh hấp dẫn khách du ở mỗi vẻ đẹp riêng. Phiêu 

lưu cùng các sáng tác du kí, độc giả sẽ được thưởng ngoạn muôn vàn 

cảnh trí, được mở rộng tầm mắt của mình. 
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b. Những địa danh người Việt đương thời ít biết đến 

Hứng thú phiêu lưu, khao khát tìm kiếm cái mới luôn thôi thúc 

du khách tự bao đời nay. Đi để nhìn, đi để khám phá nên nhiều kí giả 

háo hức viết về những nơi xa xôi mà con người chưa từng hoặc ít có 

dịp đặt chân đến. 

Trong chuyến đi đến các miền Tiểu Tây dương, Lý Văn Phức 

có dịp đi qua các xứ sở xa xôi mà đối với người Việt lúc bấy giờ quả 

chưa từng nghe danh. Bằng cách ghi chép chân thực, ông đem đến 

cho người đọc nhiều thông tin quí giá. 

Trong Giá Viên biệt lục cũng có rất nhiều đoạn viết về các 

trấn, các đảo hẻo lánh, các hải cảng nhỏ với cách mô tả cụ thể mang 

tính khảo sát rất cao.  

Bằng cái nhìn đầy ngạc nhiên, lạ lẫm, háo hức, tập du kí 

Thượng kinh kí sự dẫn người đọc khám phá phủ chúa Trịnh. 

Là thể tài gắn với khả năng phát hiện, quan sát với độ xa rộng của 

tầm nhìn và trí tưởng tượng phong phú của người viết, du kí mang lại 

phong vị khám phá những vùng đất lạ, những lộ trình mới cho người 

đọc. Đồng hành cùng du kí, độc giả được đi bốn phương, tò mò khám 

phá, háo hức trải nghiệm nhiều cảnh đẹp, cảnh hay. Cái thú vị của du kí 

quả thật là sự “ngồi một chỗ mà thấy ngoài muôn dặm”. 

2.1.2. Bức tranh cuộc sống nơi xứ lạ 

a. Hiện thực cuộc sống, con người 

Các tác giả du kí thường đặc biệt chú ý đến cuộc sống, dân 

tình ở nơi mình thăm thú. Từ điểm nhìn của du khách, bức tranh 

cuộc sống, con người hiện lên với giá trị lịch sử, giá trị hiện thực 

cao. 

Người đọc có thể “chứng kiến” một thế giới hoàn toàn khác lạ 

- thế giới người Hồng Mao - qua những ghi chép của Lý Văn Phức 
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trong Tây hành kiến văn kỉ lược ở nhiều phương diện. Còn trong Giá 

Viên biệt lục, Phạm Phú Thứ lại giới thiệu về bức tranh hoành tráng, 

tân kì của nền văn minh châu Âu ở các nước phương Tây với những 

chi tiết, sự kiện chọn lọc. Thượng kinh kí sự cung cấp những trang tư 

liệu quí về đời sống xã hội thời Lê – Trịnh.  

b. Những nét văn hóa, phong tục 

Nét phong phú, lạ lẫm của phong tục tập quán ở nơi xứ lạ cũng 

là yếu tố quan trọng hấp dẫn du khách. 

Do nhu cầu giao lưu văn hóa tăng cao nên con người thế kỉ 

XVIII – XIX đặc biệt quan tâm đến những nền văn hóa bên ngoài 

Trung Hoa. Lý Văn Phức đã rất hào hứng trước các giá trị văn hóa, 

phong tục hết sức độc đáo của người Hồng Mao. Người đọc qua Tây 

hành kiến văn kỉ lược được dịp mở rộng tầm hiểu biết về một nền 

văn hóa, văn minh hoàn toàn mới. 

2.1.3. Các cuộc gặp gỡ, thù tiếp nơi đất khách 

a. Đàm đạo với bạn bè, người quen 

Các du khách khi đến vùng đất lạ thường giao tiếp với người 

bản xứ. Đó có thể là một cuộc viếng thăm bạn bè, người quen ở xứ lạ 

hoặc là một cuộc gặp ngẫu nhiên, bất ngờ. Những cuộc gặp gỡ, đàm 

đạo này đem lại cho khách du một nguồn thông tin phong phú; một 

cơ hội để giãi bày những chiêm nghiệm về điều sở kiến, một bối 

cảnh để “ôn cố tri tân”;  suy ngẫm về lẽ đời;...  

Chuyến viễn du của Lê Hữu Trác có rất nhiều cuộc gặp gỡ với 

nhiều “tip” người chốn kinh kì đem lại cho ông nhiều nỗi buồn, vui. 

Lý Văn Phức sở dĩ thu thập được nhiều thông tin cũng nhờ sự giao 

tiếp với những người Hoa di cư. Việc thuật tả các cuộc gặp gỡ bà 

con Việt kiều của sứ đoàn nhà Nguyễn khiến các trang Giá Viên biệt 

lục vừa giàu chất tự sự vừa đậm chất trữ tình. 
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b. Những cuộc hội kiến 

Thời trung đại, các chuyến viễn du phần lớn được thực hiện 

bởi các nho sĩ, quan lại, sứ thần khi đi công cán. Do tính chất công 

vụ nên họ thường có những cuộc tiếp rước, thăm viếng, hội họp, yến 

tiệc,… với quan chức địa phương ở nơi đến.  

Trong Giá Viên biệt lục, Phạm Phú Thứ dành đến 11 đoạn ghi 

chép về các cuộc tiếp kiến, giao lưu với quốc trưởng và quan chức 

cấp cao ở nhiều nơi phái đoàn đi qua. Trong Thượng kinh kí sự, Lê 

Hữu Trác cũng ghi lại khá chân thực các cuộc yết kiến, làm việc 

trong phủ chúa qua đó hé lộ hiện thực đời sống cung đình.  

Việc xem các cuộc giao tiếp, kể cả gặp gỡ đời thường là sự 

kiện và đưa vào sáng tác làm gia tăng tính chất đời thường, tính chất 

nhật dụng, tính chất thời sự của thể tài. Đây là dấu hiệu ban đầu của 

yếu tố hiện đại mà du kí trung đại đã thực hiện những bước đầu tiên. 

2.2. SỰ TRẢI NGHIỆM TỪ “NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY” 

2.2.1. Những cảm xúc đa dạng của lữ khách 

a. Khát khao khám phá giục bước hành trình 

Trong những chuyến đi, cái mới, cái lạ của phong vật, phong 

tục, con người nơi xứ khác luôn mời gọi bước chân du khách. Sự mở 

rộng của không gian hành trình, sự kéo dài của thời gian lãng du, khả 

năng bao quát, nhận thức thực tại chủ yếu phụ thuộc vào ý thức 

khám phá của nhà du kí.  

Trong chuyến đăng trình của Hải Thượng tuy khẩn trương, gấp 

gáp, lại ngổn ngang tâm trạng song danh sách những thắng tích, cảnh 

quan mà kí giả đặt chân đến thật phong phú. Để có thể viết Tây hành kiến 

văn kỉ lược, Lý Văn Phức bỏ nhiều công sức quan sát, ghi chép, kê cứu, 

điều nghiên. Nhóm Phạm Phú Thứ viết Giá Viên biệt lục trong chuyến 
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xuất ngoại đến các nước phương Tây. Dù tới bất kì nơi nào, họ đều tìm 

hiểu, hỏi han tỉ mỉ, tường tận và ghi chép cẩn thận.  

Như vậy, cảm hứng lữ hành là đặc điểm cơ bản tạo phong vị 

độc đáo cho sáng tác du kí. Thời trung đại, sự phong bế nghiêm ngặt 

của các triều đại Phong kiến khiến con người càng khát khao vươn 

đến khám phá những chân trời mới lạ. Đó không chỉ là sở thích 

mang tính cá nhân, cá biệt mà là nhu cầu chung của con người thời 

đại này.  

b. Những xúc cảm trên đường thiên lí 

Văn du kí là loại văn tả cảnh thuật việc. Cảm xúc của người 

viết cũng bám theo sự, theo việc, tuân theo logic của thực tế. Do đó, 

sắc thái, cung bậc của cảm xúc là khá đa dạng.  

Cảm xúc của Lê Hữu Trác giãi bày trong thiên du kí mang nhiều 

cung bậc. Có khi là niềm say sưa, mê đắm trước phong vật núi sông. Có 

khi là nỗi man mác, u hoài của kẻ tha hương lữ thứ. Có lúc là cảm xúc bồi 

hồi, nhớ tiếc trước những cái đã qua…Trong hành trình đến với thế giới 

phương Tây, Lý Văn Phức hầu như đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc 

điển hình của con người khi tiếp xúc một không gian hoàn toàn xa lạ. 

Những cảm xúc lạ lẫm hoặc ngạc nhiên đến sung sướng được biểu hiện rõ 

nét trong từng dòng chữ Tây hành kiến văn kỉ lược. Phạm Phú Thứ viết 

Giá Viên biệt lục để dâng trình lên vua. Việc ghi chép về chuyến đi trở 

thành công vụ, nghĩa vụ nên những yếu tố mang tính cá nhân đều phải 

kìm nén, giản lược tối đa, cảm xúc, quan điểm cá nhân của người viết vì 

thế rất hiếm khi tỏ bày.     

2.2.2. Suy ngẫm, luận bàn của kí giả 

a. Lời bình luận, đánh giá về điều thuật tả 

Điều quan trọng nhất của con người khi đến xứ lạ miền xa 

không phải ở chỗ trông thấy điều gì mà là nhận thức, thu nhận được 
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gì từ sự trông thấy. Tư tưởng, cảm xúc, sự trải nghiệm của kí giả tạo 

nên sức nặng cho trang du kí. 

Trong Tây hành kiến văn kỉ lược, Lý Văn Phức đã thẳng thắn 

bày tỏ thái độ khen, chê và đưa ra nhận định, suy luận từ nhãn quan 

của một nhà nho chính thống. Thượng kinh kí sự cũng là cuốn du kí 

mà dấu ấn chủ quan của người viết rất rõ nét. Bên cạnh mạch cảm 

xúc dồi dào là lời đánh giá, nhận xét về hiện thực xã hội đương thời.  

b. Chiêm nghiệm, suy tư từ “những điều trông thấy” 

Trong du kí, bình luận, suy ngẫm là yếu tố quan trọng và chất 

trí tuệ, tầm tư tưởng của người viết tạo nên giá trị cho các sáng tác. 

Khảo sát Thượng kinh kí sự, ta thấy có rất nhiều phiến đoạn 

người viết từ “những điều trông thấy” mà suy nghiệm về lẽ đời: 

Trước cảnh núi non trùng điệp mà liên tưởng đến sự hư huyễn, phù 

vân của trò danh lợi; nhìn cảnh khói sóng mênh mang mà luận bàn 

về sự sai lầm, ảo tưởng của người đời cố tìm kiếm hư danh trong bể 

hoạn; thăm ngôi miếu bên đường mà ngẫm về sự thành – bại, được – 

mất, vinh – nhục;…  

* Tiểu kết  

Các sáng tác du kí trung đại đem lại thông tin phong phú, chân 

thực về không khí lịch sử xã hội đương thời, về cảnh quan môi 

trường văn hóa, phong tục tập quán,… của nhiều vùng đất. Đặc biệt, 

nhiều sáng tác còn mở ra chân trời nhận thức mới về thế giới phương 

Tây xa lạ và nghịch đảo, đem lại sự thức tỉnh về một chân trời khác 

đối với người đương thời.  

Những chuyến đi của các nho sĩ với mục đích du ngoạn, du 

lịch đúng nghĩa chưa nhiều mà phần lớn là vì công kia việc nọ, do đó 

tâm thế phiêu lưu, du lãm chưa thật sự nổi trội, cái tôi du khách 

nhiều khi bị khuất hẳn đi sau cái tôi nghĩa vụ. Trong khi du kí hiện 
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đại lại được sáng tác bởi những du khách lãng tử, tài tử nên việc đi 

đến đâu, nhìn ngắm điều gì, nội dung ghi chép như thế nào,…tùy 

thuộc vào sở thích cá nhân và ngẫu hứng hành trình. Nghĩa là du kí 

trung đại mang những đặc trưng riêng, thể hiện tính chất ban đầu của 

thể tài du kí. 

CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT DU KÍ  

TRUNG ĐẠI QUA THƯỢNG KINH KÍ SỰ, TÂY HÀNH  

KIẾN VĂN KỈ LƯỢC, GIÁ VIÊN BIỆT LỤC 

Một sáng tác du kí thành công ngoài những thông tin hấp dẫn, 

tươi mới còn phải được thể hiện bằng hình thức phù hợp. Ở thể tài du 

kí, các phương diện hình thức biểu hiện ở sự hiện diện của cái tôi 

người viết bằng cái nhìn nghệ thuật linh hoạt; sự mở rộng đường 

biên thể loại để dung nạp các thể loại khác; sự phong phú trong ngôn 

từ nghệ thuật;…  

3.1. CÁI NHÌN NGHỆ THUẬT TRONG DU KÍ TRUNG ĐẠI 

Có nhiều ý kiến khác nhau về cái nhìn nghệ thuật. Ở đây, 

chúng tôi hiểu cái nhìn nghệ thuật là vị trí, chỗ đứng để người trần 

thuật quan sát, cảm thụ và miêu tả, đánh giá đối tượng đồng thời là 

cách nhìn, cách cảm nhận, quan điểm của chủ thể đối với thế giới. 

Cái nhìn nghệ thuật, quan điểm trần thuật của thể tài du kí trung đại 

có những nét riêng. 

3.1.1. Cái nhìn trực diện của “cái tôi” kí giả 

Du kí ghi chép “những điều trông thấy” từ các chuyến du lịch 

do chính người đi thuật lại nên tất cả được nhìn nhận và đánh giá bởi 

một con người cụ thể. Với thể tài này, người kể chuyện luôn ở ngôi 

thứ nhất và cũng chỉ có một người kể chuyện duy nhất. Cái tôi của 

người cầm bút trực diện xuất hiện với tư cách là người trong cuộc.  



20 

 

 

 

Trong Thượng kinh kí sự, Lê Hữu Trác sử dụng cách kể ở ngôi 

thứ nhất. Từ đầu đến cuối tác phẩm, đại từ tự xưng “tôi” liên tục xuất 

hiện: “tôi thấy”, “tôi cho rằng”, “tôi bùi ngùi”,…Mặc dù ở một số 

phiến đoạn, Lê Hữu Trác tỏ ra dè dặt, kín đáo khi đưa ra nhận xét 

riêng tư song chính hình tượng nghệ thuật, chi tiết, giọng điệu,…đã 

tự nó bộc lộ chân tướng sự việc và thể hiện thái độ của người viết.  

Hình tượng cái tôi tác giả trong Tây hành kiến văn kỉ lược 

cũng hiện lên sinh động và không kém phần hấp dẫn. Thế giới 

phương Tây quả thực hoàn toàn xa lạ và ngược đảo qua góc nhìn đạo 

lý nho gia và cảm quan của một nhà văn hiện thực.  

Điểm nhìn trần thuật ở cuốn du kí Giá Viên biệt lục có nhiều 

điểm đặc biệt bởi kí giả không chỉ có một mà đến ba người, đối 

tượng độc giả lại chỉ có một người cụ thể. Tính chất chức năng ở tác 

phẩm là rất đậm nên cái tôi người viết buộc phải kìm nén, giản lược.  

3.1.2. Sự phối hợp nhiều điểm nhìn trần thuật 

Điểm nhìn trần thuật ở thể tài du kí là từ một du khách cụ thể - 

tác giả - song lại hiện diện với nhiều tư cách khác nhau.  

Trong Thượng kinh kí sự, Lê Hữu Trác đã có sự phối kết khéo 

léo nhiều loại điểm nhìn trần thuật. Mọi cảnh đời, con người hiện lên 

qua đôi mắt giản dị của một thường dân, một trí thức tài hoa, một vị 

thầy thuốc và một nhà thơ, nhà văn. Ở Tây hành kiến văn kỉ lược, 

người đọc bắt gặp cái tôi chính khách hòa lẫn trong cái tôi của nhà 

khoa học, nhà dân tộc học Lý Văn Phức. Còn ở Giá Viên biệt lục, 

các  trang viết được kết tinh bởi tầm nhìn của một nhà văn hóa, óc tư 

duy của nhà khoa học và xúc cảm của một du khách.  

Ngoài nhân vật chính - tác giả - đứng ra miêu tả, trần thuật, 

trong tác phẩm du kí còn xuất hiện các nhân vật khác. Đôi khi người 

kể tạm nhường vai trò của mình cho họ để hiện thực được nhìn nhận 
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đa diện hơn. Tính chất đa dạng của điểm nhìn trần thuật trong thể tài 

du kí trung đại, nhất là các sáng tác ở thế kỉ XVIII – XIX đã cho thấy 

bước phát triển của nghệ thuật tự sự trong văn xuôi với những dấu 

hiệu hiện đại. 

3.2. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÖC TÁC PHẨM DU KÍ TRUNG ĐẠI 

Mỗi thể loại, thể tài văn học đều có phương thức tổ chức tác 

phẩm riêng, một kiểu cấu trúc đặc thù. Cấu trúc tác phẩm của thể tài 

du kí có nhiều  điểm khác biệt. 

3.2.1. Các dạng cấu trúc phổ biến 

Khảo sát các tác phẩm thuộc thể tài du kí trung đại, chúng tôi 

nhận thấy chúng có những dạng cấu trúc như sau: 

Phổ biến nhất là kiểu cấu trúc theo trật tự tuyến tính. Đây là 

kiểu ghi chép theo đúng trật tự thời gian. Dạng cấu trúc này tuy đơn 

giản nhưng lại làm nên hiệu quả cho thể tài du kí. Cấu trúc của 

Thượng kinh kí sự, Giá Viên biệt lục theo kiểu này. 

Một số sáng tác thuộc thể tài du kí được viết với cấu trúc kiểu 

cương mục. Đây là cách viết gồm có cương – ý lớn để từ đó triển 

khai chi tiết, cụ thể thành các mục – ý nhỏ. Lý Văn Phức sử dụng 

kiểu cấu trúc cương mục ở Tây hành kiến văn kỉ lược. 

3.2.2. Sự dung hợp các phong cách thể loại 

Sự hỗn dung các thể loại trong thể tài du ký là hiện tượng khá 

phổ biến trong văn xuôi trung đại. Ở từng tác phẩm, sự đan xen, 

dung nạp các thể loại là khác nhau: có khi mở rộng biên độ hình thức 

với sự xuất hiện hàng loạt bài thơ Đường luật (Thượng kinh kí sự); 

có khi gia tăng tiếng nói trữ tình ngoại đề, độc thoại nội tâm, hồi ức, 

kỉ niệm (Thượng kinh kí sự, Tây hành kiến văn kỉ lược); có khi nhấn 

mạnh lối viết khảo tả địa lý - hành chính (Tây hành kiến văn kỉ lược, 

Giá Viên biệt lục); có khi mở rộng dung lượng bằng hình thức nhật 
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kí chính xác với tổng thuật lịch sử, phác thảo chân dung (Giá Viên 

biệt lục);… Sự mở rộng biên độ thể loại tạo nên tính chất tự do, 

phóng khoáng và phong vị độc đáo cho những thiên du kí trung đại. 

3.3. NÉT ĐẶC SẮC CỦA NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT TRONG 

DU KÍ TRUNG ĐẠI 

Cách diễn đạt của du kí rất đa dạng. Ngôn ngữ của du kí văn 

xuôi trung đại Việt Nam trước hết mang nét chung của ngôn ngữ 

nghệ thuật phương Đông đồng thời thể hiện rõ sự phát triển bứt phá 

với những bước đi mới.  

3.3.1. Ngôn ngữ đậm chất đời thƣờng 

Khác với ngôn từ nghệ thuật trong văn xuôi trung đại thường 

đẹp đẽ, trau chuốt, các sáng tác du kí lại có lối hành văn trong sáng, 

mộc mạc, tự nhiên, câu văn ngắn gọn, mang giá trị thông tin cao. 

Không vay mượn những khuôn mẫu, chất liệu sẵn có, các tác giả du 

kí chú trọng khai thác chất liệu đời thường, đời tư. Đây là bước đi 

mạnh mẽ của văn xuôi nghệ thuật trung đại trên con đường thoát 

khỏi cái ước lệ, tượng trưng, khuôn sáo để xây dựng một loại ngôn 

ngữ văn học uyển chuyển, mềm mại, giàu sức biểu cảm và gần với 

hiện thực cuộc sống. Có thể nói, thể tài du kí đã tạo điều kiện thuận 

lợi để ngôn ngữ văn học được dân tộc hóa, dân chủ hóa.  

3.3.2. Ngôn ngữ đa phong cách 

Ngôn ngữ trong du kí chủ yếu là ngôn ngữ trực tiếp của tác 

giả. Để có thể bao quát hiện thực vốn đa dạng, muôn màu vẻ, du kí 

luôn có xu hướng mở rộng, thừa nhận, dung nạp phong cách ngôn 

ngữ của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong một tác 

phẩm, chúng ta không chỉ bắt gặp các đơn vị ngôn ngữ mang phong 

cách nghệ thuật mà còn có sự hiện diện của ngôn ngữ thuộc phong 

cách khoa học, phong cách hành chính, phong cách báo chí,… 
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* Tiểu kết  

Về phương diện nghệ thuật, du kí trung đại bước đầu đã tạo dựng 

phong cách thể tài riêng. Điểm nhìn trần thuật trực diện với cái tôi người 

viết phản ánh hiện thực từ nhiều góc nhìn, nhiều tư cách tạo nên màu 

sắc đa dạng cho tác phẩm. Người viết có thể sử dụng dạng cấu trúc 

tuyến tính hoặc cấu trúc cương mục mà sắp xếp các chi tiết, sự kiện sao 

cho mạch lạc, hệ thống. Sự hòa trộn những “khúc biến tấu” khác nhau 

của nhiều thể loại đã tạo nên lối viết đa dạng và đầy sức cuốn hút cho 

các sáng tác. Ngôn ngữ là yếu tố đóng vai trò không nhỏ vào thành công 

của tác phẩm. Điều đáng nói là các từ ngữ cổ, lối văn biền ngẫu rất ít khi 

xuất hiện mà phổ biến là lối viết mộc mạc, giản dị và những trang văn 

mang màu sắc đa phong cách. Những yếu tố trên tạo nên diện mạo riêng 

của thể tài du kí văn xuôi trung đại.  

KẾT LUẬN 

1. Do sự chi phối bởi nhiều yếu tố, thể tài du kí nước ta được 

“khai sinh” tương đối muộn song đã có những bước tiến vững chắc. 

Hình thức ban đầu của du kí là thơ, phú, về sau du kí bằng văn xuôi mới 

phát triển song thành tựu chủ yếu kết tinh ở các sáng tác văn xuôi. Nếu 

ở giai đoạn từ thế kỉ X đến thế kỉ XVII, du kí văn xuôi chỉ có một số 

sáng tác đơn lẻ thì đến giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến thế kỉ XIX đã định 

hình thành thể tài với rất nhiều tác phẩm đoản thiên và trường thiên.  

2. Nội dung chủ yếu của các tác phẩm du kí là ghi chép về điều 

trông nhìn, thưởng thức, trải nghiệm khi viễn du. Thế giới nghệ thuật 

mà thể tài du kí trung đại mở ra cho người đọc luôn mang tính chân 

thực, mới mẻ, lạ lùng. Câu chuyện về các cuộc giao lưu, tiếp xúc của kí 

giả với chủ nhân nơi tham quan, du ngoạn sẽ cung cấp thêm những cứ 

liệu làm hoàn thiện bức tranh hiện thực của du kí. Chân dung cuộc sống 

hiện lên rất sống động khi được ánh xạ qua lăng kính của các nhà nho 

mực thước. Thông qua các sáng tác, người đọc ngày nay có thể tìm thấy 
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các trang tư liệu quí giá về những miền không gian khác nhau, cả trong 

nước và nước ngoài một thời đã qua đồng thời tiếp cận cách cảm, cách 

nghĩ và tâm tình của các bậc tiền nhân thuở trước. Đó là  giá trị nội dung 

mà thể tài du kí trung đại mang lại.  

3. Với tư cách là thể tài văn học, du kí trung đại mang dáng vẻ, 

hình thái riêng. Du kí sử dụng điểm nhìn trần thuật trực diện của cái 

tôi tác giả. Cái tôi ấy hiện diện như là một con người vừa cụ thể, đơn 

nhất vừa đa dạng với nhiều vị thế, tâm thế khác nhau. Nội dung ghi 

chép thường được tổ chức theo cấu trúc tuyến tính hoặc cương mục. 

Đường biên thể loại của du kí mở rộng tối đa để dung nạp các thể 

loại khác nhau trong cùng một tác phẩm. Ngôn ngữ của du kí phản 

ánh bước phát triển mới của ngôn ngữ văn xuôi tự sự. Sự giản dị, dễ 

hiểu, tự nhiên giúp cho việc kí chép của kí giả là nhanh nhất và 

người đọc nắm bắt thông tin dễ dàng, chính xác nhất. Tất cả những 

yếu tố trên tạo nên nét riêng của thể tài. 

4. Du ký văn xuôi chữ Hán thời trung đại là một kiểu thể tài 

độc đáo, nhiều thành tựu và có đóng góp quan trọng vào tiến trình 

văn học dân tộc cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Du kí ra 

đời gắn liền với nhu cầu của cuộc sống xã hội và thực hiện chức 

năng muôn đời của văn chương nghệ thuật là phản ánh hiện thực, 

bày tỏ tâm tư, suy ngẫm của con người trước cuộc sống. Mặt 

khác, du kí còn là dấu hiệu của sự “bung phá” mạnh mẽ trước mọi 

ràng buộc của những lề lối, công thức theo qui tắc sáng tác trung 

đại. Tính chất phóng khoáng, tự do của thể tài thể hiện trên nhiều 

phương diện. Với thể tài du kí, văn xuôi trung đại đã có những 

bước chuyển mình đáng ghi nhận. Tuy chưa thể bứt mình phát triển 

thành một dòng riêng với đầy đủ đặc trưng thi pháp chuyên biệt song 

có thể nói đến đây, thể tài du kí đã được định hình và tạo nền tảng 

vững chắc để hoàn thiện và nở rộ ở thời hiện đại.  


