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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài  

Lý Văn Sâm là nhà văn có vị trí vững chắc trong nền văn nghệ 

miền Nam. Ông là nhà văn tài hoa của miền đất Đồng Nai và “là một 

trong hai nhà văn xuất sắc nhất ở miền Nam” những năm 1945 – 

1954. Ông đã có hành trình nghệ thuật dài gần 50 năm. Gần 50 năm 

cầm bút, ông đã có nhiều đóng góp cho văn học kể cả về số lượng và 

chất lượng sáng tác. Tác phẩm của ông để lại dấu ấn đẹp đẽ trong 

lòng công chúng và góp phần làm phong phú diện mạo nền văn 

chương nơi phía nam tổ quốc. Trong nhiều công trình nghiên cứu về 

lịch sử văn chương miền Nam, Lý Văn Sâm là một cái tên không thể 

bỏ qua. Bằng tâm huyết, tài năng, trí tuệ của người nghệ sĩ chân 

chính, Lý Văn Sâm đã có một vị trí vững chắc trên văn đàn. 

 Lý Văn Sâm là nhà văn có phong cách. Sáng tác của ông có 

sự đa dạng về thể tài. Nhưng dù viết về thể tài nào, tác phẩm của ông 

đều thể hiện sự “mực thước, nhẹ nhàng, sự kiện không quá đáng”, 

“giọng văn nhẹ nhàng, bay bướm, trôi chảy, gợi cảm và đi thẳng vào 

tâm tư người đọc”. Chính nét riêng ấy giúp cho tác tác phẩm của Lý 

Văn Sâm có sức sống bền lâu trong lòng người đọc.  

Lý Văn Sâm còn là nhà văn đầu tiên và duy nhất ở miền Nam 

sáng tác thành công “truyện đường rừng”. Với thể tài “truyện đường 

rừng”, Lý Văn Sâm có thể được xem là một hiện tượng của văn học 

miền Nam. Bởi trong dòng chung của nền văn học nơi đây, Lý Văn 

Sâm đã chọn cho mình một hướng đi riêng, hướng đi riêng ấy chính 

là “truyện đường rừng”. “Truyện đường rừng” của ông cũng mang 

một nét riêng không lẫn với những sáng tác đường rừng trước đó. 

Con người và đất rừng Phương Nam đã khơi nguồn sáng tạo cho 
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ngòi bút Lý Văn Sâm. Có thể nói, “truyện đường rừng” là đóng góp 

lớn nhất và thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông. 

Chọn đề tài Thế giới nghệ thuật “truyện đường rừng” của Lý 

Văn Sâm, chúng tôi hi vọng góp phần làm rõ hơn nữa diện mạo 

“truyện đường rừng” trong nền văn học Việt Nam. Đồng thời, tiếp 

tục ghi nhận những thành tựu, đóng góp và những giá trị văn chương 

của một nhà văn Nam Bộ trong nền văn xuôi hiện đại. 

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 

2.1. Những nghiên cứu về Lý Văn Sâm 

Những nghiên cứu về Lý Văn Sâm nhằm giới thiệu những 

công trình nghiên cứu, những bài viết đánh giá cao vai trò và những 

đóng góp của Lý Văn Sâm về mặt xã hội, chính trị và những sáng tác 

không thuộc “truyện đường rừng” của ông.  

Thế Phong là một trong những tác giả đầu tiên có những bài 

viết về Lý Văn Sâm. Trong bài viết Lý Văn Sâm, khảo sát hai tập 

truyện Kòn Trô và Ngoài mưa lạnh, tác giả đã đánh giá cao các tác 

phẩm thuộc thể loại truyện ngắn của ông.  

Tác giả Bùi Đức Tịnh, trong Lược khảo lịch sử văn học Việt 

Nam từ khởi thuỷ đến cuối thế kỷ XX, đã ghi nhận vị trí của Lý Văn 

Sâm trong quá trình phát triển của nền văn học Việt Nam. Tác giả 

đặc biệt nhấn mạnh đến quá trình sáng tác và những thành tựu của 

nhà văn qua một số tập truyện. Đồng thời, tác giả đã gián tiếp thừa 

nhận Lý Văn Sâm là một tên tuổi làm nên diện mạo của văn học thế 

kỉ XX. 

Trong công trình nghiên cứu về Biên Hoà – Đồng Nai 300 

năm hình thành và phát triển, Lý Văn Sâm được xem là một trong 

những nhân vật làm nên diện mạo con người Đồng Nai. Sự nghiệp 

sáng tác của ông được ghi nhận từ khi ông xuất hiện trên văn đàn đến 
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bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời ông là khi ông tham gia cách 

mạng. Ông được nhắc đến như một nhà văn tiêu biểu của vùng đất 

này.  

Người Đồng Nai là một cuốn sách ra đời theo yêu cầu của Bảo 

tàng Đồng Nai. Cuốn sách ra đời với mục đích ghi nhận đóng góp 

của những người con ưu tú đất Đồng Nai. Tác giả bài viết về Lý Văn 

Sâm đã khái quát cuộc đời gần 50 năm cầm bút của ông và nhấn 

mạnh yếu tố quê hương đã ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình sáng tác 

của nhà văn. Đây là bài viết ngắn gọn, cô đọng nhưng khái quát được 

con đường văn nghiệp và những đóng góp của Lý Văn Sâm.  

Số phận kỳ lạ của Ngoài mưa lạnh, tác phẩm của nhà văn Lý 

Văn Sâm là một bài viết của tác giả Minh Vũ. Tác giả đánh giá cao 

tập truyện Ngoài mưa lạnh của nhà văn. Tác giả cho rằng, tập truyện 

có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ ở vùng núi Đông Bắc của 

Tổ quốc, có tác động sâu sắc đến tình cảm và mơ ước của tuổi trẻ 

học sinh nơi đây. Tác giả còn chứng minh những sáng tạo nghệ thuật 

của Lý Văn Sâm đã rất có ích cho cuộc sống. Xét về giá trị tư tưởng 

trong sáng tác của Lý Văn Sâm, đây là những nhận định quý giá rất 

đáng ghi nhận. 

Trong bài Những trang viết ở nội thành của Lý Văn Sâm, tác 

giả Thạch Phương đánh giá cao những sáng tác viết vào thời kì 1947 

– 1950 của Lý Văn Sâm. Tác giả cho rằng, hai đề tài đáng chú ý của 

Lý Văn Sâm giai đoạn này là đề tài kháng chiến cứu nước của dân 

tộc và cuộc sống của dân tộc nghèo ở vùng địch tạm chiếm. Cả hai 

đề tài đều mang âm điệu phê phán, tố cáo hiện thực xã hội đương 

thời, vạch trần tội ác của cuộc chiến tranh phi nghĩa mà bọn cướp 

nước đã gieo rắc trên đất nước ta.  
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Ngoài những bài viết kể trên, còn có nhiều bài báo, công trình 

nghiên cứu khác có những đánh giá, nhận định đáng ghi nhận về Lý 

Văn Sâm. Nhìn chung, dù ở phương diện nào, các bài viết đều đánh 

giá cao giá trị nghệ thuật cũng như vị trí của Lý Văn Sâm trong nền 

văn nghệ miền Nam. 

2.2. Những nghiên cứu về “truyện đường rừng” của Lý Văn 

Sâm 

Lý Văn Sâm là một nhà văn tài hoa, ông thành công ở nhiều 

thể tài. “Truyện đường rừng” là thể tài thành công nhất của Lý Văn 

Sâm. Rất nhiều công trình, bài viết đánh giá cao những đóng góp, 

sáng tạo “truyện đường rừng” của ông. 

Lý Văn Sâm – nhà văn đường rừng là quyển sách được đầu tư 

một cách công phu của Bùi Quang Huy. Tác giả Bùi Quang Huy đã 

đưa ra nhiều nhận định sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của 

Lý Văn Sâm. Đặc biệt, tác giả đi sâu tìm hiểu những sáng tác “truyện 

đường rừng” của ông ở nhiều phương diện. Nhưng tác giả chưa chỉ 

ra được “chỗ đứng riêng” trên văn đàn của Lý Văn Sâm mà chỉ lấy 

tác phẩm để minh hoạ cho con người xã hội của ông. Tác giả không 

nhìn sáng tạo của ông như một thế giới riêng. 

Tác giả Lữ Quốc Văn trong bài viết Những suy nghĩ vụn về 

một nhà văn tiền chiến đã khảo sát tập Kòn Trô và cho rằng, tập 

truyện chủ yếu xoay quanh bối cảnh rừng núi miền Đông Nam Bộ và 

tập truyện chủ ý giới thiệu với độc giả thị thành những vẻ đẹp huyền 

bí của rừng thẳm. Đồng thời, tác giả còn có những phát hiện thú vị 

khi cho rằng, trong lịch sử văn học Việt Nam, chưa có một tác phẩm 

nào tập trung nhiều cái chết như Kòn Trô và tuyến nhân vật chính, 

với hình tượng đẹp, chỉ được vun vén cho nam giới. 
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Bằng một tên gọi khác – truyện viết về miền núi, tác giả 

Nguyễn Thanh Trường, trong bài viết Một vài đặc điểm của truyện 

viết về miền núi giai đoạn 1930 – 1945, đã chỉ ra dấu ấn sáng tạo tạo 

nên nét riêng của Lý Văn Sâm: Lý Văn Sâm thể hiện rất rõ chất 

đường rừng của vùng núi phía Nam của Tổ quốc. Tác giả còn cho 

rằng, Lý Văn Sâm đã xây dựng được những hình tượng con người 

sống hết mình cho lý tưởng, cho nghĩa lớn và lẽ công bằng, cho tình 

đồng loại và cốt nhục. Bài viết đã khẳng định phong cách, sự khác 

biệt giữa Lý Văn Sâm và những nhà văn khác trong mạch “truyện 

đường rừng”. 

Các bài viết trên đều đánh giá cao “truyện đường rừng” của Lý 

Văn Sâm. Nhưng trong Văn chương tranh đấu miền Nam, phần viết 

về Lý Văn Sâm, tác giả Nguyễn Văn Sâm lại cho rằng, những sáng 

tác về xã hội tranh đấu thể hiện rõ tư tưởng nhà văn hơn vì nó trình 

bày cho người đọc thấy sự khổ đau về tinh thần và vật chất của con 

người sống trong vòng kiềm toả. Còn các sáng tác thuộc loại dã sử 

phiêu lưu – đường rừng không thể hiện rõ tư tưởng của Lý Văn Sâm 

vì Lý Văn Sâm chỉ đánh dấu được ảnh hưởng quê hương lên tác 

phẩm của mình mà thôi. 

Bùi Công Thuấn cũng là tác giả có nhiều bài viết, đánh giá về 

những sáng tác “truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm. Trước tiên là 

bài viết Đọc KÒN TRÔ của Lý Văn Sâm. Tác giả cho rằng, tập truyện 

đã chứa đựng được nhiều đặc sắc ngòi bút Lý Văn Sâm cả về nội 

dung, tư tưởng và nghệ thuật. Nhưng tác giả cũng cho rằng, tư tưởng 

của Kòn Trô còn mờ nhạt, không cắt được những vết sâu vào thực tại 

và khó có được sức lắng đọng lâu bền với thời gian. 

Bên cạnh đó, Bùi Công Thuấn còn có bài viết Lý Văn Sâm và 

hành trình tìm kiếm nhân vật lý tưởng. Trong bài viết tác giả cho 
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rằng, phần thành công nhất của Lý Văn Sâm là những truyện tình 

viết theo bút pháp lãng mạn. Nên cảnh đường rừng, hay cảnh biển 

đảo, cảnh sông nước, dã sử hay hiện sử, trinh thám hay viễn tưởng… 

chỉ là cái phông nền cho câu chuyện tình, làm phong phú màu sắc 

tình yêu và thể hiện giá trị nhân văn của ngòi bút Lý Văn Sâm.  

Như vậy, Lý Văn Sâm và những sáng tác của ông được nhiều 

nhà nghiên cứu quan tâm, đã có nhiều bài viết với những ý kiến, 

quan niệm khác nhau. Nhưng nhìn chung, các bài viết đều đánh giá 

cao những đóng góp và vị trí của Lý Văn Sâm trên văn đàn. Đặc biệt, 

phần nhiều các nhà nghiên cứu cho rằng, “truyện đường rừng” là 

mảng đề tài thành công nhất, thể hiện những nét riêng, độc đáo và 

làm nên phong cách Lý Văn Sâm.   

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của chúng tôi là những bình 

diện thuộc Thế giới nghệ thuật “truyện đường rừng” của Lý Văn 

Sâm; bao gồm cuộc sống, con người Phương Nam và những đặc 

điểm nghệ thuật trong “truyện đường rừng” của ông. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu  

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi sẽ khảo sát các tập 

“truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm như Kòn Trô, Sương gió biên 

thuỳ, Vợ tôi, người dân tộc thiểu số, Mười lăm năm hận sử  và Sau 

dãy Trường Sơn. Đây là những tập truyện do tác giả Bùi Quang Huy 

sưu tầm, giới thiệu và được Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai xuất 

bản năm 2008. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng kết hợp một số 

phương pháp để làm sáng tỏ vấn đề. Trong đó có các phương pháp 



 7  

chủ yếu sau: phương pháp cấu trúc – hệ thống, phương pháp xã hội 

học, phương pháp phân tích – tổng hợp và phương pháp so sánh. 

5. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung 

của luận văn gồm ba chương: 

Chương 1: Lý Văn Sâm – Cuộc đời và sự nghiệp văn học 

Chương 2: Cuộc sống và con người Phương Nam trong 

“truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm 

Chương 3: Đặc điểm nghệ thuật “truyện đường rừng” của Lý 

Văn Sâm 
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CHƯƠNG 1 

LÝ VĂN SÂM – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC 

 

1.1. VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI CỦA LÝ VĂN SÂM  

1.1.1. Cuộc đời gắn bó với “nơi nhau rún” 

“Nơi nhau rún” là tiếng gọi yêu thương mà Lý Văn Sâm 

thường chỉ về nơi mình đã sinh ra. Đó là vùng đất Tân Uyên “rừng 

thẳm sông dài”. Hình ảnh quê hương ấy ảnh hưởng sâu sắc đến tâm 

hồn, trang viết và trở thành không gian nghệ thuật trong nhiều 

“truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm. Cuộc đời ông còn có những 

năm tháng bôn ba nhiều nơi lo công danh, lập sự nghiệp bằng con 

đường học vấn. Ông thực sự gắn bó với “nơi nhau rún” khi cha ông 

mất. Ông phải về gánh vác sự nghiệp lò than ở vùng Mã Đà – Trị An 

do cha ông để lại. Như vậy, ông gắn bó với quê hương “nơi nhau 

rún” một phần vì ông sinh ra và có những năm tháng tuổi thơ ở nơi 

ấy, một phần vì điều kiện khách quan của gia đình. Chính nhân tố 

quê hương góp phần đưa Lý Văn Sâm đến với “truyện đường rừng”.  

1.1.2. Cuộc đời gắn với các phong trào đấu tranh của đất 

Đồng Nai và Nam Bộ 

Cuộc đời Lý Văn Sâm không chỉ gắn bó với “nơi nhau rún” 

mà còn gắn với nhiều sự kiện trọng đại của mảnh đất quê hương. 

Những phong trào đấu tranh của đất Đồng Nai và Nam Bộ đã ghi dấu 

tên tuổi Lý Văn Sâm vào trang sử nơi đây. Ông tích cực trong nhiều 

hoạt động. Đặc biệt, ông hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực báo chí. 

Ông vừa là nhà văn, nhà báo vừa là chiến sĩ cách mạng, một nhà hoạt 

động văn hoá sôi nổi. Ông còn giữ nhiều trọng trách văn nghệ trong 

các giai đoạn cách mạng ở miền Nam. 
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1.2. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC CỦA LÝ VĂN SÂM 

1.2.1. Hành trình đến với sự nghiệp viết văn của Lý           

Văn Sâm 

Lý Văn Sâm không có mộng thành văn sĩ dù có khiếu văn 

chương. Ông trở thành nhà văn vừa do yếu tố tự thân vừa do hoàn 

cảnh tác động. Những năm tháng gắn bó với quê ngoại, bước đường 

sự nghiệp công danh phải học hành nhiều nơi, cùng với thời gian 

tham gia các hoạt động đấu tranh tại Đồng Nai và Sài Gòn, đặc biệt 

là khi thay cha cai quản lò than, Lý Văn Sâm viết văn và trở thành 

một nhà văn chuyên nghiệp.  

1.2.2. Quan niệm nghệ thuật của Lý Văn Sâm 

Khi trở thành nhà văn chuyên nghiệp, ông đã có những quan 

niệm nghệ thuật nghiêm túc cho nghề cầm bút của mình. Viết văn 

đối với ông là để phát biểu ý kiến, bày tỏ thái độ của người cầm bút. 

Nhà văn cần phải am hiểu về con người, phải quan tâm đến nhân 

cách con người và điều quan trọng phải có cảm xúc để nhìn cho kỹ 

và phát hiện cho được những cái mới của cuộc đời. Theo ông, để có 

những trang viết hay và thành công thì viết về môi trường và những 

người mình thân thuộc là dễ hay, dễ thành công hơn. Đặc biệt với kẻ 

thù, ngòi bút tranh đấu của ông cũng trở nên sắc bén như lưỡi kiếm 

thép xỉa thẳng vào mặt kẻ địch. Nhưng người cầm bút cũng cần phải 

hết sức thông minh, linh hoạt, dũng cảm, khôn khéo và phải biết cách 

luồn lách ngòi bút qua mắt kiểm duyệt. Và cũng như nhiều nhà văn 

khác, người nghệ sĩ cần có đủ bản lĩnh, tư cách để chịu trách nhiệm 

về những trang viết của mình. Gần 50 năm cầm bút, ông xem viết 

văn là cái nghiệp và cái nghiệp văn chương đó ông đã thực hiện rất 

nghiêm túc chức trách của người cầm bút. 
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1.2.3. Những tác phẩm tiêu biểu của Lý Văn Sâm 

Trong Lý Văn Sâm toàn tập, tác giả Bùi Quang Huy căn cứ 

vào thể loại, giới thiệu lại nhiều tác phẩm của Lý Văn Sâm. Bao gồm 

40 truyện ngắn, 11 truyện vừa và những tác phẩm thuộc thể loại kịch, 

ký, tạp văn. Ngoài ra, người đọc còn biết đến những tác phẩm khác 

của Lý Văn Sâm như tiểu thuyết Cỏ mọn hoa hèn, Ánh sáng người 

mù; Truyện vừa Chiếc vòng ngọc thạch, Xin đắp mặt tôi mảnh lụa 

hồng; Tập truyện ngắn Mây trôi về Bắc,… Không chỉ đa dạng về thể 

loại, sáng tác của Lý Văn Sâm còn phong phú về đề tài. Ông viết về 

đề tài xã hội tranh đấu, đường rừng, đồng quê, lịch sử, thế sự, tình 

yêu,... Có thể thấy, sự nghiệp văn học của Lý Văn Sâm là một đóng 

góp lớn cho nền văn học Việt Nam hiện đại, là một trong những yếu 

tố khẳng định vị trí của Lý Văn Sâm trên văn đàn. 

1.3. LÝ VĂN SÂM TRONG MẠCH “TRUYỆN ĐƯỜNG 

RỪNG” VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 

1.3.1. Khái niệm “truyện đường rừng” 

 Được nhắc và đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu 

nhưng khái niệm “truyện đường rừng” so với các thể tài khác đến 

nay vẫn còn là khoảng trống. Các nhà nghiên cứu chưa có sự thống 

nhất về phương diện tên gọi, đề tài và thể loại sáng tác. 

Về tên gọi, các nhà nghiên cứu như Vũ Ngọc Phan, Phạm 

Đình Ân, nhóm tác giả Từ điển Văn học, các tác giả Từ điển thuật 

ngữ văn học, tác giả Truyện đường rừng (Tác phẩm và chuyên 

khảo),…đã dùng nhiều tên gọi khác nhau cho các tác phẩm “truyện 

đường rừng” của Lan Khai, Thế Lữ, Tchya, Lý Văn Sâm,… Họ 

thường gọi bằng những tên gọi như tiểu thuyết đường rừng, tiểu 

thuyết truyền kỳ, truyện đường rừng, “truyện đường rừng bí hiểm và 

truyện trinh thám nổi tiếng”, truyện huyễn tưởng,… Đề tài “truyện 
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đường rừng” cũng rất rộng, có thể đó là những câu chuyện kinh dị 

nhưng cũng có thể là những câu chuyện lãng mạn, những câu chuyện 

liêu trai, hoang đường hay những câu chuyện thế sự. Điểm chung của 

các tác phẩm “truyện đường rừng” là không gian rừng núi, cuộc đời, 

số phận nhân vật hay những tình huống, sự kiện đều lấy rừng núi làm 

bối cảnh. Về thể loại, “truyện đường rừng” được viết với nhiều thể 

loại khác nhau như tiểu thuyết, truyện dài, truyện vừa, truyện ngắn. 

Như vậy, về khái niệm “truyện đường rừng”, có thể đồng ý với 

tác giả Bùi Quang Huy rằng, “truyện đường rừng” vẫn còn một 

khoảng trống về lí luận. Nó đòi hỏi một công trình nghiên cứu 

chuyên sâu về các tác phẩm “truyện đường rừng” nói chung. Trong 

đề tài này, khái niệm “truyện đường rừng” dùng để chỉ những sáng 

tác văn xuôi, theo cách gọi của tác giả Phạm Đình Ân, nó vừa dùng 

để “gọi truyện kinh dị (hoặc rùng rợn)”, vừa dùng để chỉ những 

“Truyện lãng mạn đường rừng, cũng lấy bối cảnh rừng núi, nhưng 

viết theo bút pháp lãng mạn là chủ yếu”. 

1.3.2. “Truyện đường rừng” trong sự nghiệp văn học của 

Lý Văn Sâm 

 “Truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm mang đặc sắc riêng về 

đề tài, thể loại, nội dung tư tưởng và hình tượng nghệ thuật. “Truyện 

đường rừng” của Lý Văn Sâm có sự phong phú, đa dạng về đề tài, đó 

là sự đan xen lịch sử, đời tư, thế sự. Về thể loại, Lý Văn Sâm viết 

“truyện đường rừng” với nhiều thể loại khác nhau nhưng truyện ngắn 

là thể loại thành công nhất. Về nội dung tư tưởng, “truyện đường 

rừng” của Lý Văn Sâm chứa đựng tư tưởng yêu nước, ý thức tranh 

đấu của những con người nô lệ, mất nước, là khát vọng tự do, là tình 

yêu quê hương đất nước, là lí tưởng, là lẽ công bằng. Hình tượng 

nghệ thuật cũng là một nét riêng trong “truyện đường rừng” của Lý 
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Văn Sâm. Có thể thấy, “hồn thiêng sông núi” đất Đồng Nai và những 

con người Nam Bộ nơi đây, qua trí tưởng tượng phong phú và tài 

năng của nhà văn, đã trở thành không gian nghệ thuật và thế giới 

nhân vật sinh động trong sáng tác của Lý Văn Sâm.  

Như vậy, những hình ảnh quê hương “nơi nhau rún” và các 

phong trào đấu tranh ở Nam Bộ đã ảnh hưởng sâu sắc đến sáng tác 

của Lý Văn Sâm. Với quan niệm nghệ thuật đúng đắn và thực hiện 

nghiêm túc chức trách người cầm bút, ông đã khẳng định một chỗ 

đứng riêng trên văn đàn bằng tất cả sức sáng tạo của một nhà văn 

chân chính. Đặc biệt, Lý Văn Sâm đã tìm được cho mình một hướng 

đi riêng về đề tài, thể loại, nội dung tư tưởng và hình tượng nghệ 

thuật trong dòng chung của mạch “truyện đường rừng”. Đây cũng 

chính là một trong những yếu tố khẳng định vị trí của ông trong nền 

văn học Việt Nam hiện đại. 
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CHƯƠNG 2 

CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI PHƯƠNG NAM 

TRONG “TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG” CỦA LÝ VĂN SÂM 

 

2.1. “ĐẤT PHƯƠNG NAM” TRONG CÁI NHÌN NGHỆ 

THUẬT CỦA LÝ VĂN SÂM 

2.1.1. Thiên nhiên Phương Nam vô cùng phong phú,              

đa dạng 

Thiên nhiên Phương Nam hiện lên vô cùng phong phú, đa 

dạng qua ngòi bút của Lý Văn Sâm. Đó là một thế giới thiên nhiên 

mang vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng vô cùng thơ mộng, trữ tình. Ở 

đấy, thiên nhiên là một thế giới vừa nguyên vẹn màu trinh, chưa có 

bàn tay khai phá của con người, vừa chan hoà màu sắc, âm thanh, 

ánh sáng và có sự biến chuyển theo những thời khắc khác nhau. 

Thiên nhiên Phương Nam còn là bức tranh về một vùng rừng núi 

hùng vĩ, hiểm trở, dữ dội. Đó là vẻ hùng vĩ, hiểm trở, dữ dội của 

rừng thẳm, hang sâu, của núi cao, dốc thẳm, của thác ghềnh, của con 

sông, dòng suối… Thiên nhiên Phương Nam còn gợi sự dữ dội, ghê 

sợ hơn nhờ vào những yếu tố kì ảo, hoang đường. Nhà văn còn tinh 

tế, phát hiện mối quan hệ gắn bó giữa thiên nhiên và con người, nhất 

là sự giao hòa, đồng điệu. Bằng sự liên tưởng độc đáo, hình ảnh so 

sánh cụ thể, nhà văn đã tái hiện sinh động bức tranh muôn màu của 

núi rừng. Tất cả xuất phát từ sự gắn bó, gần gũi và tình yêu sâu đậm 

với thiên nhiên đất nước.  

2.1.2. Phong tục, tập quán của người Phương Nam 

“Truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm mang đến cho người 

đọc nhiều hiểu biết về phong tục tập quán của đồng bào thiểu số ở 

Nam Bộ. Phong tục tập quán trong truyện của Lý Văn Sâm thường 
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gắn với đời sống tâm linh, tín ngưỡng của con người Phương Nam. 

Vì tín ngưỡng và lòng tin nên đôi khi đồng bào dân tộc thiểu số rơi 

vào tình trạng mê tín dị đoan. Bên cạnh sự mê tín, trong “truyện 

đường rừng” của Lý Văn Sâm, ta còn bắt gặp các hủ tục lạc hậu, man 

rợ từ thuở sơ khai. Đó là sự kỳ thị dẫn đến đâm chém, tàn sát lẫn 

nhau giữa các tộc người. Phong tục tập quán trong “truyện đường 

rừng” của Lý Văn Sâm còn  gắn với đời sống sinh hoạt, lễ hội. Trong 

đời sống sinh hoạt hằng ngày, nét đẹp của phong tục tập quán thể 

hiện ở những điều giản dị như cách ăn mặc, giao tiếp, cưới hỏi, làm 

ruộng, múa hát,… Đặc biệt là sinh hoạt múa hát. Múa hát phản ánh 

sâu sắc đời sống tinh thần của đồng bào miền núi. Những lễ hội 

truyền thống của đồng bào dân tộc miền núi cũng được khám phá. 

Tất cả phản ánh chân thực đời sống tinh thần phong phú của đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi Nam Bộ.  

2.2. CHÂN DUNG CON NGƯỜI PHƯƠNG NAM TRONG 

“THẾ GIỚI ĐƯỜNG RỪNG” CỦA LÝ VĂN SÂM 

2.2.1. Con người với khát vọng xây dựng một thế giới tự do 

Khi không bằng lòng với cuộc đời nô lệ, con người trong 

“truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm hướng đến cuộc sống tự do, 

hoài bão xây dựng một thế giới tự do. Trước khi đến với thế giới tự 

do, xây dựng cõi giang sơn cho riêng mình nơi núi rừng, họ là những 

con người “xa đời”, sống những “tháng ngày bế tắc, đầy bi kịch 

trong cuộc đời”. Lâu dần, rừng núi đã biến họ thành những người sơn 

cước. Họ dày công vun đắp cho thế giới tự do mà họ khao khát. Đó 

là một thế giới gắn với cuộc sống bình yên, hòa bình và giàu tình 

nghĩa. Đó còn là cuộc sống không có tranh đua, ghen ghét. Thế giới 

ấy, con người gắn bó với nhau bằng tình nghĩa, bằng lòng nhân ái, 

bằng sự tôn trọng. Có thể thấy, thế giới tự do ấy là hình ảnh của một 
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xã hội lí tưởng, mặc dù xã hội lí tưởng ấy ít nhiều nhuốm màu sắc 

lãng mạn.  

2.2.2. Con người với khát vọng thực thi “sứ mạng” thiêng 

liêng 

Lý tưởng, nghĩa lớn, lẽ công bằng, tình đồng loại và tình cốt 

nhục chính là “sứ mạng” của những con người trong “truyện đường 

rừng” của Lý Văn Sâm. Đó còn là những vấn đề thường trực mà Lý 

Văn Sâm gửi gắm trong sáng tác của mình. “Sứ mạng” của Răng Sa 

Mát, Rabei gắn với tình cốt nhục thiêng liêng. Tình đồng loại cũng là 

một biểu hiện của “sứ mạng”, ngoài nhiệm vụ thiêng liêng đối với 

quốc gia, họ còn có “sứ mạng” với dân tộc mình. Lí tưởng cũng là 

một trong những “sứ mạng” của con người trong sáng tác của Lý 

Văn Sâm. Lí tưởng đó được thể hiện trong mối quan hệ giữa con 

người cá nhân với dân tộc, với đồng bào,… Mỗi con người đều mang 

trên vai “sứ mạng”, họ quyết tâm thực hiện “sứ mạng”, thậm chí 

chấp nhận mất mát, hi sinh. “Sứ mạng” trong tác phẩm của Lý Văn 

Sâm thường gắn với những vấn đề mang tính thời đại như nghĩa vụ 

công dân, vai trò của con người cá nhân với vận mệnh chung của dân 

tộc. Đồng thời, ông gửi gắm thầm kín một tình yêu quê hương đất 

nước. Tình yêu quê hương đất nước, ý niệm tranh đấu trong sáng tác 

của ông được thể hiện một cách ý nhị, nhẹ nhàng mà vô cùng sâu 

sắc. 

2.2.3. Chân dung những kẻ  gian ác, bất nghĩa 

Con người gian ác, bất nghĩa trong sáng tác của Lý Văn Sâm 

gắn với quá trình tha hóa, biến chất vì sức mạnh kim tiền, vì đam mê 

nhục dục, vì những nhỏ nhen, ích kỷ tầm thường. Vì sức mạnh của 

kim tiền, con người bất chấp hiểm nguy, thậm chí trở thành những kẻ 

gian ác, bất nghĩa (Lương Điền trong Thần ngư động, Trần Huỳnh 
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trong Mười lăm năm hận sử, Tuỳ trong Sau dãy Trường Sơn). Bên 

cạnh sức mạnh kim tiền, nhục dục cũng biến con người trở thành 

những kẻ đánh mất lương tri, bất nhân, bất nghĩa (người đàn bà trong 

Răng Sa Mát, Cô Mười trong Một chuyện oan cừu). Con người còn 

trở nên tàn nhẫn do những nhỏ nhen, ích kỷ tầm thường (nhân vật 

Tôi trong Vợ tôi người dân tộc thiểu số, Ông Mười trong Một chuyện 

oan cừu). Điều đặc biệt trong quan niệm của Lý Văn Sâm là ông đã 

không để cho những nhân vật tha hóa của mình rơi vào con đường bế 

tắc, cùng đường. Dù muộn màng nhưng con người có thể được tha 

thứ, được thanh thản nếu biết sám hối, biết giác ngộ: Người đàn bà 

trong Răng Sa Mát, Trần Huỳnh trong Mười lăm năm hận sử, Tuỳ 

trong Sau sau dãy Trường Sơn,…đến phút cuối cùng, họ đã sám hối, 

ăn năn cho những tội lỗi của mình. Có thể thấy, những trải nghiệm 

cuộc sống đã giúp Lý Văn Sâm có cái nhìn sâu sắc và đa diện về con 

người.  

Có thể thấy, cuộc sống và con người Phương Nam hiện lên 

sinh động trong “truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm. Ở đó, bức 

tranh thiên nhiên hiện lên vô cùng phong phú đa dạng. Cuộc sống 

của con người miền núi giản dị những không kém phần độc đáo với 

những nét đẹp của phong tục tập quán của con người Phương Nam. 

Đặc biệt, thế giới nhân vật trong “truyện đường rừng” của Lý Văn 

Sâm hiện lên vô cùng sinh động. Ở đó, con người có thể hành động 

cho những khát vọng chân chính về tự do, về lẽ công bằng, về tình 

cốt nhục, về “sứ mạng” thiêng liêng đối với quốc gia, dân tộc. Thế 

giới nhân vật của ông còn là hình ảnh của những con người bị tha 

hóa, biến chất, với những nhỏ nhen, ích kỷ đời thường. Tất cả cho 

thấy nhà văn luôn có cái nhìn toàn diện, sâu sắc, nhiều chiều về cuộc 

sống. 
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CHƯƠNG 3 

ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT  

“TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG” CỦA LÝ VĂN SÂM 

 

3.1. NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN 

3.1.1 Cốt truyện đơn tuyến 

Với cốt truyện đơn tuyến, “truyện đường rừng” của Lý Văn 

Sâm thường ít nhân vật và sự kiện. Trong cách xây dựng nhân vật, 

nhà văn thường tập trung khắc họa nhân vật chính. Xây dựng nhân 

vật chính, Lý Văn Sâm tập trung miêu tả hành động và tính cách đơn 

giản: Kòn Trô, Phong, Châu Phiên có nét tính cách của người anh 

hùng, hiên ngang và yêu tự do; Răng Sa Mát mang tính cách hiếu 

để,… Tâm lí nhân vật không có những dằn xé dữ dội mà diễn ra nhẹ 

nhàng, tự nhiên: Rabei, ông Mười là những nhân vật bị đặt vào 

những tình huống trớ trêu nhưng cũng không có những xung đột nội 

tâm dữ dội. Nhìn chung, truyện của Lý Văn Sâm thường chỉ có một, 

hai nhân vật chính, nhân vật chính với những nét tính cách thiện – ác, 

tốt – xấu, yêu – ghét đều rất phân minh, rạch ròi. “Truyện đường 

rừng” của Lý Văn Sâm còn rất ít sự kiện. Sự kiện trong truyện của 

Lý Văn Sâm thường thể hiện quá trình phát triển tính cách của nhân 

vật chính, có khi chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời nhân vật chính. 

Đồng thời, sự kiện cũng mở ra những khả năng phát triển khác nhau 

cho nhân vật mà người đọc hứng thú chờ đợi. Sự kết hợp giữa việc 

xây dựng nhân vật chính và sự kiện tạo nên nét đặc sắc trong nghệ 

thuật xây dựng cốt truyện “truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm. 

3.1.2. Yếu tố huyền ảo như một bộ phận của cốt truyện 

“Truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm cũng chứa đựng nhiều 

yếu tố hoang đường, kỳ ảo. Trong Thần Ngư động và Xác Mu Mi 
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trên núi đá, yếu tố hoang đường, kỳ ảo gắn với thế giới thủy thần, 

thần linh. Trong Răng Sa Mát, yếu tố hoang đường gắn với hiện 

tượng người hóa chằn niên. Yếu tố kỳ ảo tồn tại và xuất hiện tự nhiên 

trong “truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm như một phần tự nhiên 

của cuộc sống. Điểm khác biệt của Lý Văn Sâm so với những nhà 

văn đường rừng trước đó ở chỗ: yếu tố kỳ ảo trong truyện của Lý 

Văn Sâm chỉ là một phần của cốt truyện, là một yếu tố phụ để làm 

bật nổi ý tưởng nghệ thuật của nhà văn. Yếu tố kỳ ảo trong “truyện 

đường rừng” của Lý Văn Sâm làm cho những câu chuyện đường 

rừng trở nên li kì hấp dẫn. Đồng thời nó còn gợi lên sự linh thiêng, 

hoang vu, bí hiểm của một vùng rừng núi Phương Nam.  

3.2. NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG KẾT CẤU 

3.2.1. Xây dựng tình huống tiêu biểu  

“Truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm thường có tình huống 

hành động, mọi tình tiết chủ yếu hướng tới hành động có tính chất 

bước ngoặt trong cuộc đời nhân vật. Nét đặc sắc trong nghệ thuật xây 

dựng tình huống “truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm là ở chỗ: các 

yếu tố phụ trợ xuất hiện làm đòn bẩy để dẫn đến điểm nhấn của hành 

động hay việc chọn lựa hành động mang tính chất quyết định của 

nhân vật. Điều này, ta có thể bắt gặp trong nhiều tác phẩm như Tiếng 

rên trong rừng lạnh, Mười lăm năm hận sử, Vợ tôi người dân tộc 

thiểu số, Kòn Trô, Sương gió biên thùy, Mũi tổ… Xây dựng tình 

huống tiêu biểu tạo tính bất ngờ, hấp dẫn cho truyện.  

3.2.2. Lối kết thúc mở trong truyện Lý Văn Sâm 

Với lối kết thúc mở, “truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm 

thường gắn với cái chết của nhân vật hay nhân vật chịu sự trừng phạt 

của tòa án lương tâm. Đây là cách kết thúc theo triết lí nhân quả 

trong cuộc sống, đồng thời giúp cho những câu chuyện đường rừng 
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của Lý Văn Sâm giàu chất thế sự, đời thường. Bên cạnh cách kết 

thúc theo triết lí nhân quả, “truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm còn 

gắn với hình thức kết thúc với những dự báo tương lai, khơi gợi 

trong lòng người đọc bao suy nghĩ, bao cảm xúc, bao điều mới mẻ, 

bao dự cảm mới được mở ra. Người đọc sẽ xây dựng những cái kết 

mới cho những câu chuyện như còn đang dang dở. 

3.3. NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT 

3.3.1. Cách sử dụng phương ngữ Nam Bộ 

Lý Văn Sâm là một nhà văn miền Nam nên người đọc không 

khó để bắt gặp trong “truyện đường rừng” của ông một hệ thống 

ngôn ngữ địa phương Nam Bộ. Đó là các lớp từ xưng hô trong giao 

tiếp hàng ngày, các lớp từ ngữ giàu sắc thái biểu cảm của người nói 

trong quá trình giao tiếp, các lớp từ biến âm. Bên cạnh đó, tác giả 

còn sử dụng ngôn ngữ sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số miền 

núi Nam Bộ, chủ yếu là tiếng của người Mọi. Nhìn chung, ngôn ngữ 

“truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm mang đậm màu sắc địa 

phương Nam Bộ. Chính đặc điểm ngôn ngữ này giúp cho truyện của 

ông vừa mang mang nét riêng so với những “truyện đường rừng” của 

những nhà văn khác vừa mang đậm phong cách của một nhà văn 

phương Nam. 

3.3.2. Ngôn ngữ giàu chất triết lí  

Bên cạnh cách sử dụng phương ngữ Nam Bộ, ngôn ngữ 

“truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm còn giàu chất triết lí. Ngôn 

ngữ giàu chất triết lí thể hiện rất tự nhiên, nhẹ nhàng mà vô cùng sâu 

sắc về những vấn đề nhân sinh, xã hội. Đó còn là những phát ngôn 

không cầu kì, hàm ẩn. Tác giả thường bộc lộ thẳng thắn những thái 

độ, quan niệm của mình trước nhiều sự vật, sự việc. Nhưng sâu sắc 

nhất trong ngôn ngữ triết lí của Lý Văn Sâm là những vấn đề về lẽ 
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sống, về con người. Đó là những lời khuyên, lời nhắc nhở hay có khi 

đó là những lời tâm sự chân tình, mộc mạc và thẳng thắn về lẽ thành 

bại trong cuộc đời, về giá trị của sức lao động, về vai trò của con 

người trong xã hội, về lẽ khoan dung, về lòng nhân ái. Tác giả còn 

đặc biệt phê phán sức mạnh đồng tiền đã làm băng hoại đạo đức của 

con người. Trong mối quan hệ giữa người với người, ông đặc biệt 

nêu cao tinh thần nhân ái, sự bao dung, cái tình của một con người 

đối với một con người,…Những phát ngôn giàu triết lí, chiêm 

nghiệm ấy vừa khái quát được bức tranh muôn màu của cuộc sống 

vừa giúp chúng ta cảm nhận về cuộc sống về con người một cách sâu 

sắc và toàn diện hơn. 

Những đặc điểm riêng về nghệ thuật góp phần khẳng định cá 

tính sáng tạo của Lý Văn Sâm trong mạch “truyện đường rừng”. Cốt 

truyện giản dị, quen thuộc nhưng vẫn lôi cuốn, hấp dẫn bởi yếu tố sự 

kiện, nhân vật và các yếu tố huyền ảo đan xen. Kết cấu không phức 

tạp mà chỉ tập trung khai thác tình huống tiêu biểu của truyện. Tình 

huống tiêu biểu góp phần làm giàu kịch tính cho truyện. Với lối kết 

thúc mở, “truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm tạo ra nhiều dư âm 

trong lòng người đọc. Đồng thời, ngôn ngữ giàu chất triết lí còn cho 

thấy một sự trải đời, sâu sắc của nhà văn về nhân sinh, xã hội. Đặc 

biệt, cách sử dụng phương ngữ Nam Bộ góp phần khẳng định dấu ấn 

một nhà văn của vùng đất Phương Nam. 
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KẾT LUẬN 

 

Có ý kiến cho rằng: để đánh giá cuộc đời và sự nghiệp của một 

nhà văn, người ta vẫn căn cứ vào những đóng góp tiêu biểu của nhà 

văn ấy đối với sự phát triển của một thời kì văn học, thậm chí có thể 

nghiên cứu vai trò và những ảnh hưởng tích cực của họ với cả một 

nền văn hoá. Đối với Lý Văn Sâm, cuộc đời và sự nghiệp văn học 

của ông chưa hẳn là vĩ đại nhưng chắc chắn vị trí và những đóng góp 

của ông là điều chúng ta không thể phủ nhận. 

Gần năm mươi năm cầm bút, Lý Văn Sâm gần như đã dành 

trọn cuộc đời mình cho nghề văn. Bằng thái độ lao động nghiêm túc, 

bằng tâm huyết của một người có lương tâm nghề nghiệp, cùng với 

quan niệm “Viết cũng là kiến thiết. Viết cũng là cải tạo”, Lý Văn 

Sâm đã không ngừng tìm tòi, khám phá và thực hiện trọn vẹn chức 

trách của người cầm bút. Hơn một trăm tác phẩm, rất phong phú về 

nội dung và đa dạng về thể loại, cùng với những đóng góp về mặt 

lịch sử, xã hội, Lý Văn Sâm đã có một vị trí nhất định trong tiến trình 

phát triển của nền văn nghệ miền Nam.  

“Truyện đường rừng” là thể tài thành công nhất của Lý Văn 

Sâm. Với thể tài này, Lý Văn Sâm góp phần làm phong phú diện 

mạo văn chương Nam Bộ. Ông đã đem đến cho văn học một luồng 

gió mới khi khai thác cuộc sống và con người nơi đất rừng Phương 

Nam. Ông cũng đã khẳng định cá tính sáng tạo riêng so với những 

nhà văn cùng viết về thể tài này. Đó là sự đan xen đề tài lịch sử, đời 

tư, thế sự vào những câu chuyện đường rừng. Ông còn phát huy vai 

trò của truyện ngắn. Truyện ngắn trở thành lãnh địa để nhà văn phát 

huy sở trường của mình trong những câu chuyện phiêu lưu đường 

rừng. Ở đấy, hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm của ông hiện lên 
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sinh động nhưng cũng vô cùng gần gũi. Họ là những người quen, 

những người thân yêu mà ông từng gắn bó. Đặc biệt, Lý Văn Sâm 

còn gửi gắm vào đó vẻ đẹp tâm hồn của con người Phương Nam. Đó 

là tư tưởng yêu nước, ý thức đấu tranh của những con người nô lệ 

mất nước. Đây chính là những yếu tố làm cho những câu chuyện 

đường rừng của Lý Văn Sâm gần gũi, chân thực, sinh động. Nên cho 

dù ông “viết truyện đường rừng vào giai đoạn cuối của thể tài này” 

nhưng truyện của ông “lúc nào cũng có độc giả”. 

Trên cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật, “truyện 

đường rừng” của Lý Văn Sâm đều có những thành công nhất định. 

Không đi sâu khai thác vẻ liêu trai, ma quái, rùng rợn, li kì của rừng 

thẳm, ông đặc biệt hướng ngòi bút của mình đến bức tranh hiện thực 

của núi rừng. Đó là vẻ đẹp của cuộc sống và con người Phương Nam. 

Cuộc sống hiện lên muôn màu với vẻ đẹp của thiên nhiên rừng thẳm, 

vừa hoang sơ, nguyên thủy vừa thơ mộng trữ tình, vừa hiểm trở, dữ 

dội nhưng cũng rất hùng tráng, uy nghiêm, vừa hoang đường, huyền 

bí nhưng có khi thiên nhiên lại đồng điệu, giao hòa với con người. 

Lý Văn Sâm còn tái hiện bức tranh văn hóa với những phong tục tập 

quán của con người miền núi Phương Nam. Những phong tục mang 

đậm dấu ấn tâm linh, tín ngưỡng, những sinh hoạt lễ hội, múa hát,... 

tất cả như  làm bừng lên bức tranh đa sắc của đại ngàn, đồng thời 

phản ánh đời sống tinh thần phong phú của con người miền Nam. 

Đặc biệt, chân dung con người Phương Nam được Lý Văn Sâm khắc 

họa đậm nét. Đó là những con người khát khao xây dựng một thế 

giới tự do. Khi cuộc sống thành thị phồn hoa còn nhiều những nghịch 

lí, trái ngang thì tất yếu, con người sẽ “bỏ phố lên rừng”, tìm đến 

những chân trời tự do, phóng khoáng và rừng núi là nơi giúp họ thỏa 

mãn ước mơ đó. Con người trong “truyện đường rừng” của Lý Văn 
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Sâm còn là những bức chân dung mang khát vọng thực thi “sứ 

mạng”. Đó là “sứ mạng” thiêng liêng của con người về tình cốt nhục, 

về lí tưởng với quốc gia, dân tộc, đồng bào, về lẽ công bằng trong 

cuộc sống. Bằng một cái nhìn chân thực và toàn diện về hiện thực, 

con người trong “truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm không chỉ là 

những con người lí tưởng, mang những phẩm chất đẹp đẽ của thời 

đại, mà ở đó còn có những con người đời thường. Họ bị sa ngã, cám 

dỗ bởi những tham vọng tiền tài, vật chất, nhục dục. Điều đó cho 

thấy thế giới nhân vật của ông hiện lên không những chân thực mà 

còn phản ánh được bức tranh muôn màu của cuộc sống. 

Lý Văn Sâm còn khẳng định tài năng và sức sáng tạo của mình 

qua nghệ thuật xây dựng thế giới nghệ thuật “truyện đường rừng”. 

Đó là nghệ thuật xây dựng cốt truyện, kết cấu và ngôn từ nghệ thuật. 

Ở cốt truyện, ông đặc biệt thành công khi xây dựng cốt truyện với 

hình thức đơn tuyến. Với hình thức này, “truyện đường rừng” của 

ông tập trung vào số phận, cuộc đời của nhân vật chính. Đồng thời, 

truyện cũng không nhiều sự kiện và các sự kiện đều diễn tiến theo 

trình tự thời gian và trong một không gian nhất định. Bên cạnh đó 

ông còn sử dụng yếu tố huyền ảo như một phần của cốt truyện. 

Chính yếu tố huyền ảo góp phần làm cho những câu chuyện đường 

rừng trở nên hấp dẫn, lôi cuốn. Nghệ thuật xây dựng kết cấu cũng là 

đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật “truyện đường rừng” của Lý Văn 

Sâm. Kết cấu truyện thường xoay quanh tình huống tiêu biểu và cách 

kết thúc truyện. Tình huống truyện thường đặt nhân vật buộc phải 

hành động, chọn lựa hoặc mở ra bước ngoặt mới trong cuộc đời nhân 

vật. Lối kết thúc mở cũng là nét độc đáo trong kết cấu “truyện đường 

rừng” của Lý Văn Sâm. Kết thúc bằng cách bỏ ngỏ nhiều vấn đề gợi 

nên nhiều cách cảm nhận và dự báo mới mẻ cho người đọc. Là một 
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nhà văn miền Nam, truyện của ông mang đậm sắc thái ngôn ngữ địa 

phương Nam Bộ. Cách xưng hô quen thuộc của người miền Nam, 

ngôn từ giàu sắc thái biểu cảm, lớp từ biến âm được sử dụng trong 

ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày,… đã góp phần làm nên nét riêng 

trong thể tài “truyện đường rừng” của Lý Văn Sâm. Đặc biệt, với lớp 

ngôn ngữ giàu chiêm nghiệm, triết lí, nhà văn như muốn chia sẻ cùng 

người đọc những suy tư, trải nghiệm của bản thân về những vấn đề 

nhân sinh và xã hội.  

Bên cạnh những thành công, “truyện đường rừng” của Lý Văn 

Sâm không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Hình tượng 

những con người tung hoành ngang dọc, chọn thiên nhiên rừng núi 

tạo lập sự nghiệp, xây dựng giang sơn là điều hiếm thấy. Lại thêm, 

một xã hội “yên vui, thái lạc” như ông mong muốn là điều khó có thể 

thực hiện. Bởi ranh giới giữa thiện và ác, giữa xấu và tốt trong cuộc 

đời này vẫn còn mong manh như sợi tóc. Đó chỉ là hình ảnh của một 

xã hội trong mơ, nhuốm màu lãng mạn. Phải chăng vì điều này mà 

nhà phê bình Bùi Công Thuấn phân vân, không biết gọi Lý Văn Sâm 

là nhà văn hiện thực hay nhà văn lãng mạn? 

Dẫu vậy, Lý Văn Sâm và những sáng tác của ông vẫn luôn 

luôn là đề tài mới mẻ cho những ai muốn khám phá kho tàng văn học 

miền Nam. Lấy bối cảnh xã hội thành thị từ những năm chống Pháp, 

văn chương tranh đấu miền Nam của Lý Văn Sâm có thể trở thành 

mảng đề tài hấp dẫn cho những ai muốn nghiên cứu, tìm tòi. Trong 

phạm vi giới hạn của đề tài này, chúng tôi có thể chưa đi sâu khám 

phá hết những vấn đề liên quan đến “truyện đường rừng” của Lý Văn 

Sâm. Nhưng chúng tôi cũng hi vọng đã góp một phần nhỏ trong việc 

khẳng định tên tuổi và thành tựu của một nhà văn Nam Bộ trong tiến 

trình phát triển của văn nghệ miền Nam. 


