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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong tiến trình phát triển của văn xuôi Việt Nam hiện đại, tùy bút là một 

thể loại có vị trí quan trọng.Nó góp phần làm cho diện mạo của nền văn học dân 

tộc trở nên đa dạng, phong phú. Đây cũng là thể loại làm nên danh tiếng cho 

nhiều nhà văn;sự nghiệp sáng tác của họ được đánh dấu bằng những thiên tùy 

bút có giá trị lớn lao cả về nội dung tư tưởng lẫn hình thức nghệ thuật. 

Lâu nay, văn học miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 nói chung, 

mảng tùy bút nói riêng, vẫn còn là một đối tượng ít được nghiên cứu. Vì nhiều lý 

do khác nhau, nhiều tác phẩm có giá trị của văn học miền Nam trước 1975 vẫn 

còn xa lạ đối với công chúng đương đại, mặc dù về lý thuyết,đây là một bộ phận 

không thể chối bỏ của lịch sử văn học Việt Nam. 

Tuy tồn tại trong một khoảng thời gian không dài, chỉ hơn hai thập niên 

(từ 1954 đến 1975) nhưng văn học miền Nam Việt Nam đã để lại một di sản 

phong phú về thể loại, đồ sộ về số lượng và phức tạp về nội dung, tư tưởng. Đó 

là một nền văn học sinh động với nhiều sắc thái, khuynh hướng, dòng mạch, 

thành phầnkhác nhau, từ truyền thống cho đến hiện đại; từ yêu nước, cách mạng 

cho đến tay sai, phản cách mạng… Nó phản chiếu một cách khách quan thực trạng 

xã hội, tâm lý thời đại của miền Nam Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa. 

Là một thể loại văn học phát triển trong hoàn cảnh lịch sử chính trị đầy 

biến động, phức tạp,tùy bút ở đô thị miền Nam có những thành tựu và giá trị 

riêng không thể phủ nhận. Nó vừa thể hiện một cách sinh động hiện thực xã hội, 

thực tế đời sống lại vừa gián tiếp bộc lộ diện mạo của nền văn học nghệ thuật, 

chân dung của chính nhà văn thông qua những suy tư, những ý hướng mà họ đã 

gửi gắm vào trong trang viết. Tùy bút do vậycòn là một thể loại có vai trò kiến 

tạo đối với nền văn học miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975. Như vậy, 

nghiên cứu về tùy bút ở khu vực đô thị miền Nam ngoài việc để nhận thức một 

thể loại, còn có ý nghĩa tìm hiểu những vấn đề mang tính quy luật và bản chất 
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đối với quá trình lịch sử của văn học miền Nam giai đoạn 1954 – 1975. 

Chọn đề tài Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975)chúng 

tôi hướng đến mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau: 

Về phương diện lý thuyết:Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của 

tùy bút ở đô thị miền Nam để tìm ra đặc điểm quy luật vận động của thể loại này 

trong mối quan hệ tương tác với các thể loại văn học khác. Việc làm này là để 

đưa ra cái nhìn khách quan, thỏa đáng và khoa học hơn về một thể loại của văn 

học miền Nam Việt Nam mà lâu nay vẫn chưa được biết đến nhiều và thậm chí 

còn bị hiểu nhầm.Đồng thời, đây cũng là cơ sở để hướng đến việc giải quyết 

những vấn đề còn vướng mắc về cách tiếp cận, cách nghiên cứu, cách hiểu đối 

với văn học miền Nam trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động (1954 – 1975). 

Về phương diện thực tiễn: Các kết quả của luận án có thể ứng dụng vào 

giảng dạy, nghiên cứu, học tập… về văn học đô thị miền Nam nói chung, về tùy 

bút ở khu vực đô thị miền Nam (1954 – 1975) nói riêng. Đây là cách nhìn nhận 

mở, là sự đối thoại mới từ cấp độ tư tưởng xét trong mối tương tác giữa văn 

chương và cuộc sống nhằm có cái nhìn đa chiều về một vùng văn hóa, văn học. 

2. Đối tƣợngvàphạmvinghiêncứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là tùy búttrong giai đoạn từ 1954 đến 

1975, gồm các tác giả và tác phẩm được viết ra ở khu vực đô thị miền Nam Việt 

Nam (chủ yếu là Sài Gòn, Huế và một số thành phố khác). Sở dĩ chúng tôi lựa 

chọn đối tượng như vậy là vìmột mặt, do sự chi phối của hoàn cảnh chính trị xã 

hội của miền Nam lúc bấy giờ, mặt khác, việc tiếp cận toàn bộ tùy bút ở miền 

Nam, trong điều kiện hiện nay thì quả là không thể. Vì những lý do khách quan 

và chủ quan, đối tượng trong luận án chỉ hướng đến những hiện tượng tiêu biểu, 

các trường hợp khác sẽ được đề cập đến khi cần thiết. 

Văn bản mà chúng tôi sử dụng để nghiên cứu chủ yếu dựa vào tác 

phẩmtùy bút của Vũ Bằng (Miếng ngon Hà Nội, Miếng lạ miền Nam- có tài liệu 

ghi là Món lạ miền Nam,Thương nhớ mười hai),Bình Nguyên Lộc (Những bước 
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lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc), Sơn Nam (Nói về miền Nam, 

Cá tính miền Nam và Thuần phong mỹ tục Việt Nam), Nguyễn Xuân Hoàng (Ý 

nghĩ trên cỏ và một số tác phẩm khác đăng trên tập san Văn), Võ Phiến – 

bútdanh Tràng Thiên (Quê hương tôi, Tạp văn Tràng Thiên, Thư nhà, Ảo ảnh, 

Phù thế, Chúng ta, qua cách viết, Đất nước quê hương…), Mai Thảo (Căn nhà 

vùng nước mặn,Tùy bút), Nguyễn Ngọc Lan (Chứng từ năm năm, Đường hay 

pháo đài, Cho cây rừng xanh lá,Nước ta còn đó),Thanh Tâm Tuyền(Tạp ghi)... 

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các tư liệu khác (như các tạp chí Văn, 

Sáng Tạo, Đối Diện…) được xuất bản tại Sài Gòn trước 1975 làm tư liệu nghiên 

cứu bổ sung. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu được xác định: 

Về thời gian: các tác phẩm tùy bút được xuất bản trong khoảng thời gian 

từ 1954 đến 1975. 

Về không gian: các đô thị như Sài Gòn, Huế và một vài thành phố khác 

của miền Nam Việt Nam. 

Về tác giả, tác phẩm: những tác phẩm tùy bút gắn với một số tên tuổi tiêu 

biểu như Vũ Bằng, Võ Phiến, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Ngọc Lan, Mai 

Thảo… Đây là những nhà văn nổi bật trong đời sống văn học miền Nam nói 

chung và có nhiều thành công ở thể loại tùy bút. 

Trong quá trình khảo sát, chúng tôi tập trung phân tích, làm sáng tỏ các 

vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu tùy bút ở đô thị miền Nam; diện mạo, cảm 

hứngthời đại và đặc điểm nghệ thuật của thể loại này. 

3. Phƣơng phápnghiêncứu 

3.1. Phương pháp chọn mẫu 

Phương pháp chọn mẫu hay nghiên cứu “trường hợp” (case study) là cách 

tiến hành lựa chọn những mẫu (trong trường hợp này là các tác giả, tác phẩm) 

mang tính điển hình, đại diện; có khả năng đáp ứng được yêu cầu đặt ra.Sử dụng 

phương pháp chọn mẫu, chúng tôi không tiến hành nghiên cứu toàn bộ mà chỉ 
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chọn một số trường hợp tiêu biểu, trong điều kiện cụ thể. Từ những đặc điểm và 

tính chất của “mẫu”, có thể suy ra được đặc điểm và tính chất chungcủa đối tượng. 

3.2. Phương pháp phân tích - tổng hợp 

Đây cũng là một phương pháp quan trọng được sử dụng để tìm hiểu nội 

dung các tác phẩm, phân tích những đặc điểm được thể hiện trong tùy bút giai 

đoạn 1954 – 1975 ở đô thị miền Nam; tổng hợp kết quả phân tích từ đó rút ra 

những kết luận về đối tượng nghiên cứu. 

3.3. Phương pháp cấu trúc - hệ thống 

Là một thể loại của văn học đô thị miền Nam Việt Nam (1954 – 1975), tùy 

bút không thể nằm ngoài sự hình thành, vận động chung của nền văn học này. Mặt 

khác, bản thân tùy bút ở đô thị miền Nam cũng có những nét riêng do đặc trưng thể 

loại, do nhãn quan của người viết. Vậy nên, sử dụng phương pháp cấu trúc - hệ 

thống chính là một trong những cách thức giúp tìm ra đặc điểm của tùy bút ở đô thị 

miền Nam không chỉ ở tầm “vĩ mô” mà còn ở từng tác phẩm cụ thể. 

3.4. Phương pháp so sánh - đối chiếu 

Đây là một trong những phương pháp quan trọng để xử lý đề tài. Sử dụng 

phương pháp này, chúng tôi tiến hành so sánh ở nhiều phương diện, cấp độ khác 

nhau: giai đoạn, thể loại, tác giả, tác phẩm... nhằm mục đích tìm ra sự giống và 

khác nhau của đối tượng. Qua đó chỉ ra đặc điểm của đối tượng mà luận án tiến 

hành khảo sát, nghiên cứu. 

4. Đóng gópmớicủaluậnán 

Nghiên cứu tùy bút ở đô thị miền Nam trong giai đoạn 1954 – 1975, 

chúng tôi mong muốn sẽ đạt được những mục tiêu, những đóng góp mới: 

Luận án hướng đến việc tìm raquy luật vận động của tùy bút ở đô thị miền 

Nam thông qua nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của thể loại này. 

Đánh giá một cách có hệ thống, đầy đủ và khách quan về tùy bút ở đô thị miền 

Nam cả về thành tựu và hạn chế.Chỉ ra các đặc điểm cơ bản nhất của tùy bút ở đô thị 

miền Nam thông qua các tác giả, tác phẩm tiêu biểu; từ đó làm cơ sở khẳng định vị trí 

cũng như những đóng góp của nó vào thành tựu của văn xuôi Việt Nam hiện đại. 
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Luận án hi vọng sẽ góp phần đánh giá một cách công bằng, khách quan 

hơn về một số trường hợp (tác giả, tác phẩm) tùy bút cụ thể mà lâu nay vì nhiều 

lý do, ý kiến của các nhà chuyên môn vẫn còn nhiều khác biệt.  

Luận án hi vọng sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho việc tìm hiểu, 

nghiên cứu và giảng dạy về tùy bút ở đô thị miền Nam nói riêng, văn học miền 

Nam Việt Nam (1954 – 1975) nói chung. 

5. Bố cụccủaluậnán 

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

được triển khai thành bốn chương: 

Chương 1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu. Chương này sẽ tập trung vào 

các vấn đề chính: Tình hình nghiên cứutùy bút ở đô thị miền Nam và đánh giá 

chung cùng những vấn đề đặt ra cần giải quyết. Đây là chương nghiên cứu tổng 

quan, làm cơ sở để triển khai nội dung các chương kế tiếp. 

Chương 2.Diện mạo tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975).Chương 

này tập trung phân tích, làm sáng tỏ các vấn đề: khái lược diện mạo văn học ở 

đô thị miền Nam; khái niệm và đặc trưng của tùy bút, tùy bút ở đô thị miền 

Nam; quá trình vận động và các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến sự 

phát triển của tùy bút ở đô thị miền Nam… 

Chương 3.Cảm hứng thời đại trong tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 

1975).Nội dung chương này tập trung vào việc phân tích, chỉ ra cảm hứng thời đại 

trong tùy bút ở đô thị miền Nam qua các vấn đề: nhân sinh, văn hóa, lịch sử dân 

tộc. Mục đích của chương là làm sáng tỏ các luận điểmvề đặc trưng thẩm mỹ cơ 

bản, cảm hứng chủ đạo trong các tác phẩm tùy bút ở đô thị miền Nam; những vấn 

đề liên quan đến thế giới quan, nhận thức tư tưởng của nhà văn trước thời cuộc. 

Chương 4. Đặc điểm nghệ thuật tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 

1975).Nội dung của chương này tập trung vào các phương diện thuộc về nghệ 

thuật, thủ pháp, thi pháp của tùy bút ở đô thị miền Nam. Một số yếu tố như kết 

cấu, dung lượng,ngôn ngữ và giọng điệu của thể loại tùy bút sẽ được khảo sát 

một cách chi tiết. 
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NỘI DUNG 

 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

Cho đến nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu về tùy bút ở đô thị miền Nam giai 

đoạn 1945 – 1975, không phải là việc dễ dàng. Trên thực tế, trở ngại lớn nhất đối 

với hoạt động nghiên cứu lại chính là vấn đề văn bản, tài liệu. Sau khi đất nước 

thống nhất, rất nhiều tác phẩm thuộcvăn học miền Nam giai đoạn này đã không 

được bảo quản, lưu giữ một cách cẩn thận, đầy đủ; các thư tịch, tài liệu liên quan 

đến sinh hoạt văn học ở miền Nam cũng bị thất tán nghiêm trọng. Ngoài số tài 

liệu hiện đang trong các kho lưu trữ (Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh…) 

không ít ấn phẩm hiện nay lạithuộc sở hữu của một số nhà sưu tập sách trong 

nước và nước ngoài.Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động nghiên cứu 

văn học đô thị miền Nam thời kỳ trước 1975. 

1.1. Tình hình nghiên cứu tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975) 

Mặc dù việc nghiên cứu văn học miền Nam (giai đoạn 1954 – 1975) nói 

chung, thể loại tùy bút ở đô thị nói riêng đã diễn ra từ rất sớm. Có thể nói ngay 

từ những năm 60 của thế kỷ trước, đã có nhiều bài viết, công trình liên quan đến 

đối tượng này được công bố.Tuy vậy, cho tới nay vẫn còn rất thiếu những công 

trình nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống. Qua tìm hiểu của chúng tôi, 

những nghiên cứu, phê bình về tùy bút ở đô thị miền Nam lâu nay thường diễn ra 

một cách đơn lẻ: hoặc đề cập đến tùy bút như một yếu tố của lịch sử văn học 

(miền Nam), hoặc xem là một bộ phận trong sự nghiệp sáng tác của một tác giả. 

Những cách tiếp cận này tất nhiên không thể khám phá hết đặc trưng, đặc điểm 

của thể loại văn học vốn rất đa dạng này. 

1.1.1. Thể loại tùy bút trong cái nhìn chung về văn học miền Nam 

Ngay sau sự kiện đất nước bị chia cắt (năm 1954), ở miền Nam, gần như 

tất cả mọi thứ đều rẽ theo một quỹ đạo riêng mà sáng tác và nghiên cứu văn học 

cũng không ngoại lệ. Nhìn chung, dù xã hội miền Nam lúc bấy giờ có nhiều biến 
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động phức tạp, song các hoạt động nghiên cứu văn học ở khu vực này vẫn được 

chú trọng và được tiến hành bởi nhiều nhà nghiên cứu như Nguyễn Ngu Í 

(Nguyễn Hữu Ngư), Tạ Tỵ, Nguyễn Mộng Giác, Doãn Quốc Sỹ, Cao Huy 

Khanh, Huỳnh Phan Anh, Võ Phiến... 

Ban đầu, văn học đô thị miền Nam 1954 – 1975 được nghiên cứu, giới 

thiệu qua những bài viết điểm sách, giới thiệu sách, những bài phê bình văn 

học… trên các báo, tạp chí đương thời (Văn, Bách Khoa, Khởi Hành, Tin Sách, 

Thời Tập, Tư Tưởng, Sáng Tạo, Trình Bày…). Trên cơ sở đó, một số người đã 

tập hợp thành các tập sách.Chẳng hạn tuyển tập Sống và viết với... (1966) 

củaNguyễn Ngu Í. Đây là cuốn sách tập hợp tiểu sử và chân dung của 12 nhà văn 

đương thời. Có thể xem đây là một trong những công trình sớm nhất về nghiên 

cứu văn học đô thị miền Nam (1954 – 1975). 

Tiếp sau công trình của Nguyễn Ngu Í là hai công trình mang tính chất 

nhận định văn học: Mười khuôn mặt văn nghệ (1970) và Mười khuôn mặt văn 

nghệ hôm nay (1972) của Tạ Tỵ. Cả hai cuốn sáchnày đềutập trung vào việc 

trình bày các đặc điểm, phong cách của một số cây bút cũng như sự đóng góp 

của họ cho văn học miền Namlúc bấy giờ. 

Văn học đô thị miền Nam còn được điểm đến qua một số công trình 

nghiên cứu như:Văn chương và kinh nghiệm hư vô (NXB Hoàng Đông Phương, 

Sài Gòn, 1968), “Nghĩ về văn chương” (Khởi hành, số 6 - 1969, Sài Gòn xuất 

bản), Đi tìm tác phẩm văn chương (Nxb Đồng Tháp, Sài Gòn, 1972)… của 

Huỳnh Phan Anh; “Sơ thảo 15 năm văn xuôi miền Nam” (Khởi Hành số 75, 

ngày 15-10-1970), “Mười lăm năm văn xuôi…” (Khởi Hành số 76, ngày 22-10-

1970), “Nhà văn miền Nam: Vấn đề khuynh hướng riêng vấn đề trào lưu chung” 

(Tập san Thời Tập, số 4, ra ngày 25/06/1974) của Cao Huy Khanh;Tiểu thuyết 

Việt Nam thế hệ 1932 -1945 (Đại học số 2 tháng 4/1961) của Thanh Lãng, Tiểu 

thuyết hiện đại (Thời mới, 1963) của Tràng Thiên; Xây dựng tác phẩm tiểu 

thuyết(Nam Sơn xuất bản, 1965), Nhận định (Đại học, Sơn Nam xuất bản) của 

Nguyễn Văn Trung; “Sự hình thành của tiểu thuyết mới” trong Việt Nam văn học 
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sử giản ước tân biên (Quốc học Tùng thư xuất bản, 1965) của Phạm Thế 

Ngũ; Chuyện phiếm về tiểu thuyết (Văn, số 34, ra ngày 15/5/1965) của Triều 

Sơn; Văn học và tiểu thuyết (Sáng tạo xuất bản, 1973) của Doãn Quốc Sỹ… Ở 

các công trình này, vấn đề chủ yếu là tìm hiểu, phân tích các thể loại văn học và 

qua đó ít nhiều khắc họa được bức tranh của văn học đô thị miền Nam bấy 

giờ.Nhìn chung, các bài nghiên cứu thời kỳ này vừa có cái nhìn tổng thể về sáng 

tác vừa có cái nhìn cụ thể qua một số khía cạnh của các tác giả, qua đó đánh giá 

thành công cũng như chỉ rõ những hạn chế, đặc điểm của từng cây bút, sự đóng 

góp của họ cho văn học miền Nam. 

Ngoài một số công trình nghiên cứu nêu trên, tại miền Nam lúc bấy giờ 

còn có các sinh hoạt như toạ đàm, diễn thuyết về văn học tại các trung tâm văn 

hoá, các thư viện và các trường đại học (Văn khoa Huế, Vạn Hạnh...). Tuy nhiên 

những bài giới thiệu, những buổi sinh hoạt như thế này chỉ dừng ở mức độ giới 

thiệu sách, chưa có nhiều bài nghiên cứu một cách tỉ mỉ, hệ thống và kỹ lưỡng. 

Khác với miền Nam, ở miền Bắc, sau 1954, các vấn đề liên quan đến văn 

học đều được hướng theo quan điểm, đường lối xã hội chủ nghĩa, cách mạng dân 

tộc. Tất cả các hoạt động liên quan đến văn học nghệ thuật (sáng tác, phê bình, 

khảo cứu, dịch thuật, giới thiệu sách báo…) cũng đều vận động theo dòng chung 

này. Những vấn đề thuộc văn học ở miền Nam dưới sự kiểm soát của chính phủ 

Việt Nam Cộng hòa đã trở thành đối tượng được “quan tâm đặc biệt”. Nhìn 

chung, giới nghiên cứu, phê bình ở miền Bắc lúc bấy giờ thường phê phán, đả 

kích và phủ nhận tất cả những gì thuộc về văn học miền Nam. Trong bối cảnh 

như vậy, dĩ nhiên tùy bút ở đô thị miền Nam cũng chịu chung số phận với văn 

học miền Nam lúc bấy giờ. 

Tính từ 1954 đến 1975, đã có hàng trăm bài viết về văn học đô thị miền 

Nam được giới nghiên cứu đăng tải trên báo chí xuất bản ở miền Bắc. Theo 

thống kê của nhà nghiên cứu Trần Trọng Đăng Đàn: “chỉ tính riêng trên các báo 

chí xuất bản ở miền Bắc Việt Nam như: tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng 

sản), tạp chí Nghiên cứu văn học (sau đổi thành tạp chí Văn học), Thông báo 
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Triết học (nay là tạp chí Triết học), Nghiên cứu lịch sử, Nghiên cứu nghệ thuật, 

Tạp chí Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội, Văn hóa nghệ thuật, Văn học, Văn nghệ, 

Nhân dân, Quân đội nhân dân, Cứu Quốc, Thống Nhất, v.v… đã có ngót ba trăm 

bài viết về vấn đề này. Riêng trên tờ Nghiên cứu Văn học (sau đổi thành Tạp 

chíVăn học) – cơ qua nghiên cứu, lý luận, phê bình của Viện Văn học, từ 1960 

đến 1975 – đã có ít nhất là 56 bài viết về văn học tại các vùng Mỹ-Ngụy kiểm 

soát ở Nam Việt Nam” [17, tr.13-14]. 

Điểm chung dễ nhận thấy trong các công trình nghiên cứu lúc bấy giờ về 

văn học miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 là thường chú trọng đến các vấn đề tư 

tưởng, đấu tranh giai cấp, lập trường, quan điểm chính trị… Một số nhà nghiên 

cứu cho rằng văn học đô thị miền Nam, trong đó có thể loại tùy bút, “sở dĩ 

không có giá trị tích cực đối với cuộc sống con người là bởi vì nó được sáng tác 

để phục vụ chính sách nô dịch của đế quốc Mỹ” [89]. Tất cả những vấn đề thuộc 

về văn hóa, tâm tư tình cảm của con người trong mảng văn học này chỉ là hàng 

thứ yếu, thậm chí là không nên có trong bối cảnh đất nước đang có chiến tranh, 

không nên có trong quá trình chiến đấu giành độc lập, tự do mà nhân dân đang 

ngày đêm mong ngóng. Vì lẽ đó, văn học đô thị miền Nam trong đó có thể loại 

tùy bút, bị xếp vào “hạng văn chương đi huỷ con người” [89] và vô giá trị, 

không đóng góp gì cho văn học dân tộc. Điều này thể hiện rất rõ ngay từ tiêu đề 

của các công trình nghiên cứu. 

Có thể dẫn ra rất nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu cho khuynh hướng 

phê phán, đả kích văn học ở miền Nam: “Chủ nghĩa nhân đạo và một số khuynh 

hướng văn học công khai trong vùng tạm bị chiếm miền Nam” trong Tạp chí 

Văn học số 4/1972 (Nguyễn Đức Đàn,1972); “Khuynh hướng chống Cách mạng 

mũi xung kích của văn học thực dân mới” trong Tạp chí Văn học số 4/1977 

(Thạch Phương, 1977);Phê phán văn học Hiện sinh chủ nghĩa (Đỗ Đức Hiểu, 

1978);Tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tàn dư văn hóa thực dân mới (Hà Xuân Trường, 

1979);Khẩn trương và kiên trì xóa bỏ hậu quả của văn hóa thực dân mới (Trần 

Độ, 1981);Cuộc xâm lăng văn hóa và tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam 
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Việt Nam (Lữ Phương, 1981);Chủ nghĩa thực dân mới kiểu Mỹ ở miền Nam Việt 

Nam 1954-1975 (Phong Hiền, 1984);Nọc độc văn hóa nô dịch (Chính Nghĩa, 

1984); Mấy trào lưu triết học phương Tây (Phạm Minh Lăng, 1984);Về tư tưởng 

và văn học Phương Tây (Phạm Văn Sỹ, 1986); Nhìn lại tư tưởng văn nghệ thời 

Mỹ ngụy (Lê Đình Kỵ, 1987);Văn hóa - văn nghệ một thời hai trận tuyến 

(Trường Lưu, 2001); Các bài viết, cuốn sách của Trần Trọng Đăng Đàn như: 

Nọc độc văn hóa thực dân mới Mỹ (1983), Lại bàn về nọc độc văn hóa thực dân 

mới Mỹ (1987), Văn hóa - văn nghệ Nam Việt Nam 1954-1975 (1990)...; và các 

công trình khác của tập thể nhiều tác giả: Văn hóa văn nghệ miền Nam dưới chế 

độ Mỹ Ngụy (Trà Linh, Phong Hiền, Trịnh Tuệ Quỳnh, Hoa Lục Bình, Thạch 

Phương, Trần Hữu Tá, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1977);Những tên biệt kích của chủ 

nghĩa thực dân mới trên mặt trận văn hóa - tư tưởng (2 tập, nhiều tác giả, 1980), 

Triết học và cuộc đấu tranh ý thức hệ (nhiều tác giả, 1982), Góp phần phê phán 

điện ảnh thực dân mới (nhiều tác giả, 1983)... 

Về cơ bản, các công trình vừa nêu có cùng một điểm chung, đó là tinh 

thần phê phán, thậm chí phủ nhận. Chẳng hạn ý kiến của Thạch Phương cho rằng 

văn nghệ ở miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa là “một nền văn nghệ nô dịch 

với nhiều khuynh hướng, màu sắc khá phức tạp và một đội ngũ cầm bút đông 

đảo hơn bất cứ thời kì nào trên đất nước ta” [90,tr.4], hoặc như Nguyễn Đức Đàn 

thì nhấn mạnh rằng: “Nếu gọi là văn học thì đó không chỉ là văn học phi nhân 

đạo mà còn là thứ văn học phản nhân đạo hết sức xấu xa” [14, tr.112], hay 

Trường Lưu thì nhận định: “cái bao trùm lên tác phẩm của văn học Sài Gòn sau 

thời Diệm vẫn là những thứ rởm đời, trác táng, phát ngôn cho đủ thứ quan điểm 

suy đồi, lần lượt khoanh tròn trong tiệm đĩ, tiệm rượu và sòng bạc” [58, tr.50],và 

“Một đặc điểm nữa trong văn học vùng tạm bị chiếm Sài Gòn mấy năm sau ngày 

Diệm – Nhu bị giết là thơ ca lãng mạn tiêu cực tràn ngập thị trường văn học, do 

người làm thơ sống nhìn đời bằng đôi mắt lạc lõng” [58, tr.54].Cùng với tinh 

thần phê phán “mục tiêu của văn hóa, văn nghệ thực dân mới”, cuốn Văn hóa 

văn nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy cho rằng: “Trong dòng sông tanh tưởi, 
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ngầu đục của văn nghệ chính thống, hợp pháp vùng địch tạm chiếm trước đây ở 

miền Nam nước ta, có hai quái thai sinh đôi, được Mỹ-Ngụy ra sức sử dụng, 

hoặc công khai hoặc bí mật, để đạt những ý đồ chính trị nham hiểm. Đó là 

khuynh hướng phản động và khuynh hướng đồi trụy” [26, tr.336].Tương tự như 

vậy, Lê Đình Kỵ trong tác phẩm Nhìn lại tư tưởng văn nghệ thời Mỹ Ngụy cũng 

khẳng định rằng: tư tưởng văn nghệ thời gian này đã sai lệch trên những vấn đề 

tổng quát về lập trường, quan điểm và phương pháp luận (về dân tộc, giai cấp 

và chủ nghĩa nhân đạo; về vấn đề nhận thức luận và bản chất của văn học;về 

chức năng của văn học và trách nhiệm của văn nghệ sĩ; về xuyên tạc chủ nghĩa 

hiện thực xã hội chủ nghĩa) và sai lệch trên quan điểm tiếp cận lịch sử văn học 

dân tộc(về quan điểm nhận diện nền văn học dân tộc; về phân kỳ lịch sử văn 

học và phân tích các khuynh hướng văn học; chối bỏ văn chương yêu nước và 

cách mạng; xuyên tạc văn nghệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa; về văn học dân 

gian; về Truyện Kiều) [48]. 

Trong các nhà nghiên cứu về văn hóa và văn học đô thị miền Nam (1954 – 

1975) thì Trần Trọng Đăng Đàn là tác giả có nhiều công trình và mang tính hệ 

thống hơn cả. Đó là các công trình như: Lại bàn về nọc độc văn học thực dân mới 

Mỹ;23 năm cuối của 300 năm Văn hóa nghệ thuật Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí 

Minh;Văn hóa, văn nghệ… Nam Việt Nam 1954 – 1975và nhiều bài viết khác 

đăng trên báo, tạp chí trong một thời gian dài. 

Cuốn Lại bàn về nọc độc văn học thực dân mới Mỹ của Trần Trọng Đăng 

Đàn có thể coi là “công trình mà tác giả đã sưu tầm, phân tích, phê phán cặn kẽ 

mọi tác hại của văn học thực dân mới Mỹ mà nọc độc của nó cho tới ngày nay 

vẫn còn di hại, gây tiêm nhiễm trong một số bạn đọc…”[15, tr.2]. Theo tác giả thì 

nọc độc văn học thực dân mới Mỹ được thể hiện ở các khuynh hướng: Khuynh 

hướng “văn học” phục vụ chính trị phản động:“là một khuynh hướng gắn bó chặt 

chẽ nhất, trực tiếp nhất với những âm mưu, chính sách nô dịch nhân dân miền 

Nam của Mỹ-ngụy” [15, tr.103-104]; Khuynh hướng “văn học” nhằm đồi trụy 

hóa con người:“Một cách tổng quát, có thể nói rằng: qua hơn hai mươi năm thống 
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trị miền Nam, chủ nghĩa thực dân mới Mỹ đã tạo ra một cuộc sống xã hội cũng 

như một bộ mặt “văn hóa”, “văn nghệ” đặc ngầu tính chất trụy lạc, suy đồi” [15, 

tr.113]; và khuynh hướng chạy theo thẩm mỹ tầm thường để kiếm tiền:“Tại miền 

Nam nước ta 20 năm ấy, “văn chương tiêu thụ” đã “chạy đua không mệt mỏi” với 

văn chương phản động về chính trị và văn chương nhằm đồi trụy hóa con người. 

Trong cái gọi là “kho tàng văn học” do chủ nghĩa thực dân mới Mỹ tạo ra tại miền 

Nam, chúng ta thấy các tác phẩm thuộc loại này không phải là ít” [15, tr.188-189]. 

Tác giả Trần Trọng Đăng Đàn kết luận: “Trong những tàn dư mà cuộc chiến 

tranh xâm lược của Mỹ để lại ở miền Nam có thể nói, tàn dư về mặt văn hóa, văn 

nghệ là thuộc loại nặng nề nhất, hiểm độc nhất. Những gì mà “văn hóa”, “văn 

nghệ’ thực dân mới Mỹ để lại sau 20 năm xâm chiếm miền Nam nước ta là hoàn 

toàn xa lạ, là đối địch sâu sắc với sự nghiệp xây dựng con người mới, xây dựng 

nền văn hóa mới mà chúng ta đang ra sức tiến hành” [15, tr.252]. 

 Từ những năm 80 của thế kỷ XX trở lại đây, việc nghiên cứu văn học đô thị 

miền Nam nói chung đã có nhiều chuyển biến, thay đổi. Có nhiều bài viết về văn 

học đô thị miền Nam (1954 – 1975) với những cách tiếp cận mới mẻ, đa dạng 

hơn.Điều này cũng phù hợp với quy luật nhận thức: Nghiên cứu văn chương “đã 

đến lúc phải thừa nhận nhiều nguồn lý luận văn học có giá trị khoa học, tránh thái 

độ kỳ thị trước các lý luận gọi là phi mác-xít” [94, tr.3] và nói như Phong Lê:“Khi 

lấy cái vui và chủ nghĩa lạc quan của mình để phê phán “sự bế tắc” của phương 

Tây thế kỷ XX ta đã làm cái việc lấy mình làm thước đo thiên hạ. Bây giờ phải trả 

lại cho sự vật các kích thước của nó.” [57, tr.90]. 

Đã có nhiều luận văn, luận án lấy văn học đô thị miền Nam (1954 – 1975) 

làm đối tượng nghiên cứu. Tiêu biểu như: Khảo sát sự du nhập của phân tâm 

học và chủ nghĩa hiện sinh vào văn học đô thị miền Nam trước năm 1975 của 

Nguyễn Phúc (Luận án Tiến sĩ, 1995); Lý luận phê bình văn học ở đô thị miền 

Nam 1954 – 1975 của Trần Hoài Anh (Luận án Tiến sĩ, năm 2009 in thành sách 

với tên gọi là Lý luận phê bình văn học ở đô thị miền Nam 1954-1975); Con 

người và những giá trị văn hóa truyền thống trong văn xuôi đô thị miền Nam 
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giai đoạn 1954-1975 của Nguyễn Thị Thu Trang (Luận án Tiến sĩ, 2008); Vấn 

đề thân phận con người trong tiểu thuyết đô thị miền Nam 1954 – 1975 của 

Nguyễn Thị Việt Nga (Luận án Tiến sĩ,2012)…Các công trình nghiên cứu này 

đã mang lại một cách nhìn khách quan, công bằng hơn đối với văn học miền 

Nam. Ở đó, các nhà nghiên cứu vừa chỉ ra những hạn chế của sáng tác văn học 

đô thị miền Nam 1954 – 1975, đồng thời đề cập đến những yếu tố tích cực, 

những giá trị văn chương và cả những đóng góp của văn học đô thị miền Nam 

đối với nền văn học Việt Namnói chung. 

Sau năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất và độc lập, đã có rất 

nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài.Nhiều người trong số đó vẫn tiếp 

tục hoạt động văn chương. Họ sáng tác, nghiên cứu, tìm hiểu văn học với nhiều 

mục đích khác nhau, nhưng dù sao cũng nhờ vậy mà trên thực tế, dòng văn học 

này vẫn được tiếp nối. 

Việc nghiên cứu văn học miền Nam Việt Nam (1954 – 1975) ở hải ngoại 

diễn ra khá sôi nổi dưới nhiều hình thức. Có rất nhiều nguyên nhân nhưng nổi 

bật nhất là tính chất “tự do” và “yếu tố chính trị”. Số lượng các bài viết, công 

trình nghiên cứu của các tác giả ở hải ngoại (chủ yếu là ở Mỹ, Pháp, Canada…) 

không phải là ít, song số công trình đến với độc giả nói chung, người quan tâm 

nghiên cứu văn học miền Nam nói riêng không nhiều. Ngoài con đường trao đổi 

sách (vốn rất hạn chế), thì lâu nay các bài viết, các công trình ở hải ngoại được 

phổ biến chủ yếu qua Internet. Nguồn tư liệu là các ấn phẩm (được in thành 

sách, báo, tạp chí) tuy ổn định và đáng tin cậy về mặt văn bản nhưng khó tiếp 

cận, trong khi tư liệu qua mạng Internet thì do tính chất “nguồn mở” nên việc 

sử dụng lại có nhiều hạn chế. Ngoài ra, bản thân các nguồn tư liệu này cũng rất 

phức tạp; bên cạnh những công trình được viết ra với mục đích nhận thức, học 

thuật thì cũng không hiếm những ấn phẩm với động cơ chính trị, phi học thuật 

được xuất bản.Để xử lý nguồn tài liệu này không thể ngày một ngày hai mà cần 

có thời gian. Do đó, trong khuôn khổ của đề tài luận án, chúng tôi chỉ đề cập 

đến một số tài liệu nhất định. 
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Năm 1986, Võ Phiến, với mục đích khôi phục lại thực trạng văn học miền 

Nam, một nền văn học mà theo cách gọi của tác giả này là “đang bị tiêu hủy”, đã 

cho in bộ Văn học miền Nam tổng quan (gồm các cuốn: Tổng quan (Hoa Kỳ, 

1987), Truyện 1 (Hoa Kỳ, 1999), Truyện 2 (Hoa Kỳ, 1999), Truyện 3 (Hoa Kỳ, 

1999), Ký (Hoa Kỳ, 1999), Tùy bút và kịch (Hoa Kỳ, 1999), Thơ (Hoa Kỳ, 

1999)). Mặc dù đây là một công trình nghiên cứu, biên khảo văn học khá quy mô 

nhưng lại được Võ Phiến viết trong tâm thế của một nhà văn “chống Cộng” nên 

nó nặng tính chủ quan, nhiều lúc phiến diện, rối rắm. Song xét cho cùng, như 

đánh giá của Thụy Khuê, thì “cuốn Văn học miền Nam tổng quan của Võ Phiến 

vẫn là một tác phẩm cần thiết, nó đã được viết ra sớm nhất trong hoàn cảnh lưu 

vong, và cũng là một tư liệu văn học viết về thời kỳ 54-75, ở miền Nam, xuất 

hiện sớm nhất sau chiến tranh. Bởi vì, trong suốt thời kỳ cực thịnh của sách báo 

ở miền Nam, chưa có tác giả nào lưu tâm đến việc ghi lại lịch sử văn học của 

thời kỳ này.Cho nên có thể nói đây là cuốn sách đầu tiên viết về sinh hoạt văn 

học ở miền Nam trong giai đoạn 1954- 1975, tương đối khá đầy đủ.”[210]. 

Tương tự như Võ Phiến, Nguyễn Vy Khanh cho rằng nền văn học miền 

Nam giai đoạn 1954 – 1975 là một nền “văn học miền Nam tự do” và “văn học 

miền Nam 1954-1975 (…) đã gắn liền với vận mạng dân tộc, được coi trọng và 

trở nên một phần quan trọng của học thuật quốc gia và đã được đưa vào chương 

trình giáo dục! Về ngôn-ngữ sử-dụng, về hình thức cũng như nội dung, trong 

mọi thể loại, các tác phẩm văn học đã tiến bước, sâu sắc, súc tích ra, chứng tỏ có 

sáng tạo, có mới. Đó là nhờ tiến bộ của khoa học nhân văn và kiến thức thời đại 

và cũng nhờ kiến thức và tài-năng của người làm văn nghệ, trong một môi 

trường văn-hóa xã-hội tự-do, dân-chủ và nhân-bản.” (!?) [208].  

Bên cạnh những quan điểm như vừa nêu, cũng cần phải thấy rằng: các 

công trình, bài viết này đã cung cấp những cứ liệu và đánh giá khá xác đáng về 

văn học miền Nam: “Văn học miền Nam thời này cũng như của thế kỷ XX nói 

chung có cái thị kiến to lớn, loại viễn kiến, có tham vọng sâu xa, đụng đến phần 

sâu thẳm: nền văn học này vì thế có hai đặc điểm trội bật là chính trị và siêu 
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hình, triết lý. Tình cảnh của một tập thể dù muốn hay không cũng tự chính trị 

hóa, trong mọi sinh hoạt, kể cả văn chương đã ảnh hưởng chăng? (...)là một công 

cụ của chính trị giai đoạn!” [208]. 

Thụy Khuê với bài viết “Văn học miền Nam” đã cung cấp cho độc giả 

nhiều thông tin bổ ích về văn học đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1975.Ngoài 

phần điểm lại một số sách viết về miền Nam của các nhà nghiên cứu trong và 

ngoài nước (như là phần tổng quan) thì nội dung chính của “Văn học miền Nam” 

được Thụy Khuê trình bày qua một số luận điểm chính như: Điểm qua một vài 

đặc điểm của Văn nghệ kháng chiến ở trong Nam, tình hình văn học sau khi chia 

đôi đất nước, văn học miền Nam từ 1954 đến 1975, các nhóm, các khuynh hướng 

của văn học miền Nam từ 1954 đến 1975…Theo Thụy Khuê thì: “Đặc điểm 

chính của nền văn học miền Nam từ 1954 đến 1975, là đã thoát khỏi văn học thế 

kỷ XIX, giã từ lãng mạn tiền chiến. Nhiều nhà văn tìm cách xây dựng tư tưởng 

trên nền triết học hiện đại, đưa con người về hướng tìm hiểu chính mình. Triết 

học hiện sinh xuất hiện dưới nhiều hình thức: phòng trà tửu quán, ăn chơi, bụi 

đời, là từng thấp nhất; ở mức cao hơn, nó hậu thuẫn cho tác phẩm: con người 

quay về khảo sát chính mình, nhận thức chính mình, với những nhân vật của Mai 

Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Dương Nghiễm Mậu... ” [210]. 

Nhìn chung, các nghiên cứu ở nước ngoài một mặt đã cung cấp thêm 

nhiều thông tin đáng lưu ý, đưa ra được những nhận định có giá trị trong quá 

trình thẩm định văn học miền Nam Việt Nam; mặt khác, cũng bộc lộ nhiều hạn 

chế do định kiến, thiếu khách quan trong cách phân tích, lý giải các vấn đề văn 

học. Tính chất phiến diện ở không ít công trình nghiên cứu được thể hiện ở chỗ, 

tác giả gần như chỉ quan tâm đến “mặt sáng”, phần tiến bộ, giá trị nhân văn của 

văn học miền Nam, mà bỏ qua hoặc trình bày với sự tiết giảm tối đa “mặt tối”, 

phần hạn chế của nó. Thực ra, bản thân nền văn học miền Nam, do nảy sinh và 

vận động trong một hoàn cảnh lịch sử xã hội đặc biệt, dưới thể chế Việt Nam 

Cộng hòa (chịu sự chi phối triệt để của Mỹ) vốn rất đa tạp. Chỉ thấy phần tốt 

đẹp, không thấy được hoặc lãng tránh phần suy đồi, bế tắc, phản động của 
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nó,chứng tỏ sự thiên kiến trong đánh giá, nhận định. Điều đó rõ ràng không 

khách quan và cũng không hữu ích cho việc nhận thức về văn học dân tộc.  

Nằm trong cái nhìn chung về văn học miền Nam như thế, tùy bút ở đô thị 

miền Nam cũng không thoát khỏi “số phận” thăng trầm trong việc đến với công 

chúng ngày nay. Thể loại này cũng được tiếp nhận, được đánh giá rất khác nhau, 

tùy thuộc vào quan điểm tiếp cận, phương pháp nhận thức của các nhà nghiên cứu. 

1.1.2. Những nghiên cứu cụ thể về tùy bút ở đô thị miền Nam 

Vấn đề thể loại 

Cùng với các thể loại khác (truyện, ký, tiểu thuyết, thơ ca…), trong quá 

trình hình thành và phát triển, tùy bút đô thị miền Nam (1954 – 1975) luôn chịu 

sự chi phối, tác động và gắn liền với tiến trình vận động của văn học miền Nam. 

Bên cạnh đó, nó cũng có một vị trí riêng trong tiến trình vận động của nền văn 

học này. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy rằng: lâu nay, khi nói đến tùy bút thì 

đa số trong giới nghiên cứu vẫn chỉ tập trung về tùy bút miền Bắc, còn tùy bút 

miền Nam (1954 – 1975) vẫn còn là một khoảng trống và thật sự chưa có một 

công trình chuyên biệt cụ thể nào nghiên cứu một cách có hệ thống về vấn đề này. 

Có lẽ, cho đến nay mới chỉ Võ Phiến là ngườiđưa ra những nhận địnhtrực 

tiếp, cụ thể về tùy bút đô thị miền Nam. Trong cuốn Hai mươi năm văn học miền 

Nam (Tổng quan), ở mục “Tùy bút một thời qua phân”, Võ Phiến cho rằng: “Số 

người viết tùy bút ở ta không nhiều. Từ cuốn Vũ trung tùy bút hồi thế kỷ thứ 

XVIII vẫn được coi là tác phẩm đầu tiên của loại này cho đến nay lâu lâu mới lại 

thấy có một vài người viết tùy bút. Tùy bút gia không nhiều như thi gia, tiểu 

thuyết gia.” [85, tr.279]. Khi đề cập đến một số tác giả tùy bút tiêu biểu ở miền 

Nam sau 1954, Võ Phiến cho rằng: “Trong Nam sau 1954 có nhiều người viết 

tùy bút hơn. Mai Nguyệt, Hiếu Chân có kiến văn rộng rãi, bút pháp điêu luyện, 

đã có những bài phiếm luận thật lý thú; Ký Giả Lô Răng cũng từng có nhiều 

thiên “tạp ghi” ý vị. Tuy nhiên những phiếm luận ấy viết đăng nhật báo, dính 

liền với thời sự và cũng phôi pha theo thời sự. Riêng Thanh Tâm Tuyền có chọn 

lựa cho xuất bản một tập Tạp ghi, và Mai Thảo một cuốn Tùy bút. Hai người 
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chuyên hẳn về tùy bút ở Miền Nam là Võ Phiến và Vũ Bằng.”[85, tr.279].Dễ 

dàng nhận thấy sự “thiên vị” của Võ Phiến trong phần giới thiệu này.Bởi vì còn 

nhiều tác giả khác nhưSơn Nam, Bình Nguyên Lộc…hoặc rất nhiều những tên 

tuổi tùy bút khác có các tác phẩm đăng trên Khởi hành, Văn, Đại học, Bách 

khoa… đã không được đề cập đến. 

Gộp chung phóng sự, bút ký, tùy bút, thư, truyện ký… vào thể ký ở miền 

Nam, Phạm Văn Sĩ trong cuốn Văn học giải phóng miền Nam cho rằng: “thể ký 

bao gồm những phóng sự, bút ký, tùy bút, thư, truyện ký là những thể văn xuôi 

xuất hiện tương đối sớm và đã phát triển khá mạnh trong hoàn cảnh kháng chiến 

của nhân dân miền Nam”[95, tr.65]. Trên cơ sở đó, theo Phạm Văn Sĩ thì Từ 

tuyến đầu tổ quốc (nhiều tác giả), Sống như anh (Trần Đình Vân), Bức thư Cà 

Mau (Anh Đức), Đường chúng ta đi (Nguyễn Trung Thành), Dòng kênh quê 

(Nguyễn Thi)… là những gương mặt, tác phẩm ký tiêu biểu của nền văn học giải 

phóng miền Nam. Những tên tuổi khác như Võ Phiến, Mai Thảo, Dương 

Nghiễm Mậu, Duyên Anh, Thanh Tâm Tuyền… là những người thuộc về nhóm 

“bồi bút cho Mỹ-ngụy”. Nhìn chung, cuốn Văn học giải phóng miền Nam vẫn 

chưa phân biệt rạch ròi giữa các thể loại phóng sự, bút ký, tùy bút, thư, truyện 

ký. Bên cạnh đó, vì là một trong số rất ít những công trình nghiên cứu về văn 

học Cách mạng ở miền Nam trong những năm bị tạm chiếm nên nó chỉ thiên về 

văn học “Giải phóng” mà chưa có cái nhìn tổng thể về văn học “đô thị” miền 

Nam nói chung. Do vậy, nhiều chỗ không tránh khỏi phiến diện, một chiều. 

Hiện nay, công việc tìm hiểu, nghiên cứu về tùy bút ở đô thị miền Nam 

(1954 – 1975) nói riêng, văn học miền Nam trước 1975 nói chung cũng đã có 

những biến chuyển nhất định. Về vấn đề này, chúng tôi cũng đã đề cập đến qua 

một số bài viết cụ thể: “Nét mới của tùy bút văn học miền Nam (1954 – 1975) 

nhìn từ lý thuyết tiếp nhận”[98], “Yếu tố phân tâm học trong một số tác phẩm 

tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975)”[99], “Những vấn đề đặt ra trong 

nghiên cứu tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975)” [100], “Dấu ấn văn hóa 

Việt Nam trong một số tác phẩm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975)” [101]. 
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Tác giả, tác phẩm tùy bút 

Gần đây, một số tác giả tiêu biểu của tùy bút văn học đô thị miền Nam 

giai đoạn 1954 – 1975 cũng đã bước đầu được giới thiệu, nghiên cứu.Tuy nhiên, 

số lượng rất ít, chỉ mới một vài trường hợpchính như Vũ Bằng, Bình Nguyên 

Lộc, Sơn Nam được đề cập. 

Trong sốnhững tác giả tùy bút ở miền Nam thì Vũ Bằng (với các tác phẩm 

Miếng ngon Hà Nội (1960), Miếng lạ miền Nam- có tài liệu ghi là Món lạ miền 

Nam(1969), Thương nhớ mười hai (1972)) là được chú ý nhiều hơn cả. Có thể kể 

ra rất nhiều công trình giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và nhất là thể loại tùy bút 

của Vũ Bằng như: “Vũ Bằng, người trở về từ cõi đam mê” (Tạ Tỵ, 1996); Vũ 

Bằng bên trời thương nhớ (Văn Giá, 2000), Đời sống và Đời viết (Văn Giá, 

2005); “Nghệ thuật so sánh trong tùy bút Thương nhớ mười hai”(Tạ Hiếu, 2006); 

“Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng và một cảnh quan văn hóa độc đáo”, Những 

kiếp hoa dại (Vương Trí Nhàn, 2001), “Một bước khai phá của Vũ Bằng trong 

việc xử lý ngôn ngữ văn xuôi”, Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá 

trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 1945 (Vương Trí Nhàn, 2005); 

“Tháng ba rét Bắc trong sầu xứ phương Nam”, Đối thoại mới với văn chương 

(Nguyễn Thị Minh Thái, 1999); “Mỹ học ẩm thực của Vũ Bằng qua hai tập ký 

Miếng ngon Hà Nội và Thương nhớ mười hai” (Chế Diễn Trâm, 2008)… và rất 

nhiều bài viết khác đăng trên mạng internet. Nhìn chung, các công trình nghiên 

cứu về Vũ Bằng nêu trên đã đưa ra những nhận xét khá rõ ràng về tài nghệ cũng 

như những giá trị cơ bản, đặc sắc của văn chương của Vũ Bằng, đặc biệt là qua 

các tập tùy bút Miếng ngon Hà Nội, Miếng lạ miền Nam và Thương nhớ mười 

hai. 

Ngoài Vũ Bằng, hai nhà văn khác là Bình Nguyên Lộcvới Những bước 

lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc (1966) và Sơn Nam vớiGốc cây, 

cục đá và ngôi sao (1973), Nói về miền Nam (1967), Cá tính miền Nam (1974)… 

cũng đã được các nhà nghiên cứutìm hiểunhư:Bình Nguyên Lộc với hương gió 

Đồng Nai (Nguyễn Q. Thắng, Nxb Văn học, TP.Hồ Chí Minh, 2009); “Văn học 
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Nam Bộ 1932 – 1945, Một cái nhìn toàn cảnh” (Đoàn Lê Giang, Tạp chí Nghiên 

cứu văn học, số 12 (478), 2011); “Dấu ấn văn hóa trong tập tùy bút Những bước 

lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc” (Trần Văn Minh, Tạp chí 

Khoa học – Đại học Cần Thơ, số 25, 2013)… Sở dĩ những nghiên cứu về tùy bút 

của Sơn Nam và Bình Nguyên Lộc còn khiêm tốn là vì tùy bút không phải là sở 

trường của hai nhà văn này, thay vào đó, sở trường của họ phần lớn tập trung 

vào các thể loại biên khảo, khảo cứu, truyện... 

Ngoài Vũ Bằng, Bình Nguyên Lộc và Sơn Nam, một tên tuổi tùy bút khác 

là Nguyễn Ngọc Lan gần đây cũng đã được giới nghiên cứu chú ý. Đây là một 

tác giả mà sự nghiệp không bị đứt đoạn như những cây bút khác ở Sài Gòn giai 

đoạn 1954 - 1975. Ông có quãng thời gian sáng tác kéo dài từ năm 1963 đến 

năm 1997. Tuy vậy, cho đến nay, các tùy bút Nguyễn Ngọc Lan như Chứng từ 

năm năm (Trình Bày xuất bản, Sài Gòn, 1967); Đường hay pháo đài(Trình Bày 

xuất bản, Sài Gòn, 1969); Cho cây rừng xanh lá (Đối Diện xuất bản, Sài Gòn, 

1971); Nước ta còn đó(Đối Diện xuất bản, Sài Gòn, 1973) hầu như còn ít được 

biết tới. Chỉ đến năm 2007, thông quacông trình Tam diện tùy bút củaTrần 

Thanh Hà thì sự nghiệp tùy bút của tác giả nàymới được giới thiệu một cách khá 

đầy đủ. Có thể kể ra những đánh giá về Nguyễn Ngọc Lan của Trần Thanh 

Hànhư: “Điều làm nên khác biệt trong sáng tác của ông là điểm nhìn mang tính 

triết học. Vì vậy, chúng ta có thể thấy tùy bút của ông đậm chất triết lý và những 

tác phẩm bàn về tư tưởng tôn giáo lại có lối viết tùy bút.” [30, tr.74] và “Một số 

bài viết đăng báo cùng với ba tác phẩm Chứng từ năm năm (1967), Cho cây 

rừng còn xanh lá (1971) và Nước ta còn đó (1973) của Nguyễn Ngọc Lan có thể 

xem là tùy bút ở phương diện thể loại lẫn lối viết. Bởi vì những tác phẩm này 

vừa ghi những người thật việc thật, vừa bộc lộ cảm xúc ấn tượng của người viết, 

vừa phân tích, bình luận các sự kiện và đề cập đến những sự việc tiêu biểu ảnh 

hưởng đến đời sống, xã hội. Vì vậy, có thể nói rằng tùy bút của Nguyễn Ngọc 

Lan có sự góp mặt của các dạng ký như ký sự, phóng sự, nhật ký, bút ký chính 

luận…” [30, tr.116-117].Bàn về lối viết, phong cách tùy bút của Nguyễn Ngọc 
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Lan, Trần Thanh Hà cho rằng nhà văn này đã: “tạo một diện mạo mới trong tùy 

bút” bởi lẽ “tùy bút triết học và triết học tùy bút của Nguyễn Ngọc Lan là một 

tiếng nói khác lạ trên văn đàn, khẳng định một phong cách độc đáo” [30, tr.123]. 

Hiện nay, một số tác phẩm tùy bút của Võ Phiến, Nguyễn Xuân Hoàng, 

Mai Thảo đã bắt đầuđược nghiên cứu, song số lượng bài viết chưa nhiều,và nhìn 

chung chỉ mới dừng lại ở tính chất giới thiệu, tìm hiểu một cách đơn lẻ, thiếu hệ 

thống. 

Đối với tác giả Võ Phiến (Tràng Thiên), người giới thiệu về Võ Phiến 

sớm nhất có lẽ là Nguyễn Hiến Lê. Trong hồi kýcủa mình, Nguyễn Hiến Lêđã 

nhận xét về Võ Phiến là người “viết tiểu thuyết nhưng thành công nhất về tạp bút 

(tuỳ bút), ý sâu sắc và lời dí dỏm. Ông khéo phân tích tâm lí nhân vật, tả cảnh 

vật tài tình, linh động” [55, tr.545]. Tương tự, Thụy Khuê cũng cho rằng “Cái 

mỉa mai thâm thúy là sở trường của Võ Phiến trong tùy bút, trở thành sở đoản 

trong lãnh vực nhận định văn học” [211]. 

Trong một chuyên luận viết về Võ Phiến với nhan đề Võ Phiến (Văn Nghệ 

xuất bản tại California, 1996), Nguyễn Hưng Quốcđã dành hẳn một chương 

(chương 5) để nói về tùy bút Võ Phiến. Trong chương này, Nguyễn Hưng Quốc 

đã phân tích khá kỹ, đánh giá rất cao về tùy bút Võ Phiến, trên cơ sở đó đưara 

những nhận định khá thú vị: “Tuỳ bút của Võ Phiến không phải chỉ nói về những 

chuyện bọt bèo hay phanh phui một số sự kiện lịch sử hay văn hoá bị khuất lấp 

trong thời gian. Tuỳ bút của Võ Phiến còn là một nỗ lực liên lỉ nắm bắt những 

khía cạnh bí ẩn trong tâm hồn một địa phương, một dân tộc. Cách tiếp cận vấn 

đề của ông, ở đây, là cách tiếp cận của một nhà văn có kiến thức rộng rãi và đặc biệt 

tinh nhạy. Ông vừa có óc phân tích giỏi vừa có năng lực khái quát cao.”[219]. 

Một nhà nghiên cứu khác, Lê Trà My cũng đã có một bài viết khá dài với 

tiêu đề: “Võ Phiến và văn hóa dân tộc”. Trong bài viết này, Lê Trà My cho rằng: 

“Văn học miền Nam những năm sáu mươi đầu bảy mươi của thế kỉ XX, trong 

những điều kiện lịch sử đặc biệt, đã đánh dấu sự nở rộ của những tác phẩm có 

tính chất tuỳ bút, bút kí của nhiều tác giả như Võ Phiến, Thanh Tâm Tuyền, Mai 
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Thảo, Vũ Mộng Long, Tạ Tỵ, Sơn Nam, Thế Uyên, Phan Lạc Tiếp, Nguyễn 

Xuân Hoàng… Trong số này, cái tên Võ Phiến nổi lên với nhiều tuỳ bút, tiểu 

luận, tạp luận (các tập Thư nhà, Ảo ảnh, Phù thế, Tạp bút I, II, III, Tạp luận, Đất 

nước quê hương…)”[216]. Song, khi xét về thể loại thì Lê Trà My lại cho rằng: 

“Với những tác phẩm đó, Võ Phiến được coi là một cây bút tản văn tiêu biểu của 

văn học miền Nam những năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỉ XX” và “Ngoài 

những tác phẩm đề cập các vấn đề có tính thời sự, trình bày những thiên kiến 

chính trị nhất thời, phần lớn những vấn đề ngòi bút Võ Phiến chạm tới là những 

khía cạnh mang tính văn hóa của cuộc sống như sinh hoạt dân gian, tiếng nói dân 

tộc, văn chương chữ nghĩa…” [216]. Cũng nghiên cứu về Võ Phiến, Ngô Minh 

Hiền với đề tài “Vận động của tùy bút Việt Nam hiện đại nhìn từ cấu trúc thể 

loại - Qua tùy bút của Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Võ Phiến, Băng Sơn, Hoàng Phủ 

Ngọc Tường” đã có những nhận xét về phong cách tùy bút Võ Phiến: “Ở tùy bút 

Võ Phiến, màu sắc ngôn ngữ hiện đại đã tạo thành một đặc sắc riêng. Cùng với 

cách diễn đạt ngắn gọn, các khẩu ngữ, ngôn ngữ của đời sống ngày thường đã 

làm cho tùy bút Võ Phiến thật gần gũi, vừa thấm đượm những ân tình với quê 

hương, con người. Ngay cả khi đã xa cách với quê hương bản quán, mặc dù lối 

diễn đạt đã được phủ màu sắc của Tây phương thì ngôn ngữ của Võ Phiến vẫn 

vẹn nguyên sự giản dị, rất gần và dễ hiểu.” [207]. 

Gần đây nhất, năm 2012, nhà xuất bản Thời đại liên kết với Công ty Văn 

hóa và truyền thông Nhã Nam xuất bản hai tập tùy bút làQuê hương tôi và Tạp 

văn Tràng Thiên. Việc lưu hành chính thức hai tập tùy bút này đã giúp cho độc 

giả nói chung được tiếp xúc một cách công khai, dễ dàng tùy bút Võ Phiến. 

Như vậy, tùy bút Võ Phiến đã được nghiên cứuít nhiều. Song, nhìn chung 

cũng chỉ mới là khám phá bước đầu, thậm chí vấn đề xác định thể loại tùy bút 

Võ Phiến còn chưa có sự thống nhất giữa các ý kiến. 

Cùng với Võ Phiến, Mai Thảo (Nguyễn Đăng Quý) là một trong những 

gương mặt điển hình với thể loại tùy bút ở đô thị miền Nam trong giai đoạn 1954 - 

1975. Tên tuổi của Mai Thảo gắn liền với các tùy bút Căn nhà vùng nước mặn 
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(An Tiêm xuất bản, Sài Gòn, 1966) và đặc biệt là Tùy bút (Khai Phóng xuất bản, 

Sài Gòn, 1970). Tuy nhiên, việc nghiên cứu, tìm hiểu về văn nghiệp của tác giả này 

cũng không phải là dễ dàng do yếu tố lịch sử cũng như một số nguyên nhân khác. 

Những gì về Mai Thảo được giới thiệu, được nghiên cứu hiện nay là không nhiều. 

Nhận xét về tùy bút Mai Thảo, Doãn Quốc Sỹ trong Văn học và Tiểu 

thuyết (Sáng Tạo xuất bản, Sài Gòn, 1973) đã dẫn lại bài viết “Sơ thảo 15 năm 

văn xuôi miền Nam” của Cao Huy Khanh (đăng trên Khởi Hành, số 75, ngày 15-

10-1970): “Trước hết và sau hết, Mai Thảo vẫn là một nhà văn tùy bút xứng 

đáng và đầy giá trị nhất. Nói đến sự nghiệp sẽ còn lại của ông phải là nói về một 

lối văn, môt giọng văn tùy bút duy nhất, độc đáo, khó lòng thay thế được. Không 

một người nào đi sau có thể thay thế được địa vị viết văn tùy bút của Mai Thảo, 

và kể cả chính tác giả cũng không thể tự mình thay thế sở trường của mình bằng 

những đề tài khác được (…) Nghệ thuật tùy bút cả Mai Thảo hoàn toàn mang 

một tính chất chủ quan đặc biệt, đó chính là ưu điểm của lối văn này, và cũng là 

ưu điểm của tác giả. Tùy bút không phải là một thể tài mới, nhưng có thể nói 

chính Mai Thảo là người đã làm mới lại thể tài này.” [96, tr.229], [44]. 

Trong bài phê bình “Mai Thảo, hoài niệm của người viễn xứ”, Nguyễn Vy 

Khanh đã cho rằng: “Trong nhiều truyện và tùy bút, đặc biệt trong Mưa núi, 

người đọc sẽ thấy nhiều lần cái mưa và lạnh của miền Bắc, như loan báo cái 

buồn ray rứt của tác giả. Tình viễn xứ rõ nét nhất trong truyện ngắn được dùng 

làm tựa tác phẩm.” [209] và “Sự nghiệp văn chương của Mai Thảo gồm trên 30 

truyện dài về đủ mọi đề tài: tình yêu, học đường, xã hội, chiến tranh và mười tập 

truyện ngắn, tùy bút, nhưng thiển nghĩ phần sự nghiệp để đời của ông là những 

sáng tác chủ yếu cảm giác, hoài niệm về quá khứ và quê hương đất nước, những 

sáng tác vận dụng bút pháp tùy bút. Cảm xúc tâm hồn mạnh khiến văn súc tích 

và ít đối thoại: cảm giác và tâm tình vây bọc cốt truyện nhiều khi chỉ là cái cớ để 

ông thả hồn hoặc rung cảm. Đó cũng là lý do ông thành công với các truyện 

ngắn và tùy bút hơn là truyện dài” [209]. Một công trình khác, là bộ sách Các 

tác giả văn chương Việt Nam của Trần Mạnh Thường, Mai Thảotuy đã được giới 
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thiệu song vẫn còn khá khiêm tốn: “Dù ông không có nhiều cuốn tùy bút xuất 

bản, tùy bút vẫn chiếm vị trí quan trọng trong cái viết của ông. Ông viết loại 

khác – truyện ngắn, truyện dài – trong ấy vẫn có hơi hám tùy bút… Mai Thảo là 

tùy bút gia bẩm sinh, ông có nhiều đức tính thuận lợi.” [109, tr.1149, tập 1]. 

Có thể thấy rằng, dù một số tác giả tùy bút ở đô thị miền Nam đã và đang 

được giới nghiên cứuquan tâm, song vẫn còn rất nhiều các tên tuổi khác chưa 

được đề cập đến nhưThanh Tâm Tuyền, Nguyễn Xuân Hoàng, N. T. P. Dung, 

Phan Du, Trùng Dương, Nguyễn Thị Hoàng, Dương Nghiễm Mậu, Lãng Nhân, 

Doãn Quốc Sỹ, Kiệt Tấn, Nguyễn Sĩ Tế, Nguyễn Đình Toàn, Hồ Hữu Tường, 

Huỳnh Hữu Ủy, Thế Uyên, Đỗ Thúc Vịnh, Kinh Dương Vương, Bửu Ý…Ngoài 

ra, cũng cần nêu một thực tế là cho đến nay vẫn chưa có một thống kê chính xác 

về số lượng tác giả, tác phẩm tùy bút đô thị miền Nam từ 1954 đến 1975. 

Điểm lại và qua những công trình nghiên cứu gần đây, chúng ta có cơ sở 

khẳng định rằng: việc nghiên cứu khách quan, khoa học về văn học ở đô thị miền 

Nam (1954 – 1975) trong tiến trình vận động của nền văn học Việt Nam đã được 

xác lập từng bước. Đây là việc làm cần được tiến hành nhiều hơn nhằm góp phần 

tạo nên tính phong phú và đa dạng trong nghiên cứu về văn học Việt Nam nói 

chung, văn học miền Nam trước 1975 nói riêng. 

1.2. Đánh giá về tình hình nghiên cứu tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975) 

1.2.1. Đánh giá chung 

Qua thực tế nghiên cứu về tùy bút ở đô thị miền Nam, chúng tôi nhận thấy 

có một số điểm nổi lên như sau: 

Thứ nhất, việc nghiên cứu, giới thiệu văn học miền Nam Việt Nam trước 

1975 diễn ra khá sớm ở cả hai miền Nam, Bắc và cả hải ngoại. Mỗi nơi đều có 

những thành tựu và hạn chế nhất định: 

Ở miền Bắc, trong giai đoạn từ 1954 đến 1975, do đặc điểm của một nền 

văn học lấy nhiệm vụ đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã 

hộilàm mục tiêu chính nên việc nghiên cứu về văn học miền Nam, trong đó có 

tùy bút,được thực hiện chủ yếu trên tinh thần phê phán. Phải đến 1986 trở về sau 
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này thì tình hình mới thực sự biến chuyển; đã có nhiều công trình nghiên cứu với 

quy mô khác nhau được xuất bản và việc đánh giá văn học miền Nam nói chung, 

tùy bút nói riêng đã có sự công bằng, khách quan hơn.  

Ở miền Nam, từ 1954 đến 1975, mảng sáng tác được chú ý nhiều hơn so 

với mảng nghiên cứu, phê bình...Việc nghiên cứu văn học miền Nam nói chung, 

về tùy bút nói riêng còn nhiều hạn chế. 

Ở hải ngoại, mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu về văn học miền Nam 

Việt Nam nhưng rất hiếm những khảo cứu, đánh giá cụ thể về thể loại tùy bút. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã đề cập được một số khía cạnh 

của vấn đề song vẫn thiếu tính hệ thống. 

Thứ hai, mặc dù các nhà nghiên cứu, phê bình đã mô tả được sự phát triển 

qua các chặng của văn học miền Nam trước 1975, nhưng kết quả nghiên cứu vẫn 

còn khiêm tốn; nhiều khoảng trốngchưa được san lấp và nhận định nhiều chỗ 

chưa thật sự thỏa đáng. Tương tự, nghiên cứu về tùy bút đô thị miền Nam giai 

đoạn (1954 – 1975) cũng mới chỉ được thể hiện phần nào trong công trình của 

một số học giả; và cũng chưa có một công trình nào thật sự mang tính bao quát. 

Bên cạnh đó, khái niệm văn học đô thị miền Nam trước 1975 vẫn còn là một vấn 

đề gây tranh cãi, điều đó cũng tạo nên những “trở ngại” nhất định cho việc tiếp 

cận, nghiên cứu tùy bút. 

Thứ ba, các giá trị của tùy bút ở đô thị miền Nam, đặc biệt là các giá trị về 

văn hóa, con người và lịch sử dân tộc mà bản thân các tác phẩm này chứa đựng 

là những điều không thể phủ nhận. Thực tế cho thấy:cũng như nhiều thể loại văn 

học khác, tùy bút văn học ở đô thị miền Nam luôn ẩn chứa những thông điệp 

mang nhiều nghĩa khác nhau, luôn biến động và rất khó khoanh vùng. Các tác 

phẩm tùy bút phát triển trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của dân tộc nhưng 

không phải vì thế mà bản thân chúng trở nên khép kín, với một vẻ mặt duy nhất 

dành cho tất cả mọi người đến với nó. Do đó, ở góc độ khoa học văn học, tùy bút 

ở đô thị miền Nam (1954 – 1975) luôn đòi hỏi những hình thức lí giải mới, tìm 

hiểu mới và nhiều hơn nữa. 
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1.2.2. Những vấn đề đặt ra của luận án 

Từ những gì đã trình bày trên, có thể thấy rằng: đối với tùy bút ở đô thị 

miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 còn nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu một 

cách đầy đủ.Trong đó, việc xác định nội hàm, đặc điểm tùy bút ở đô thị miền 

Nam là một yêu cầu cấp thiết.Bởi vì chỉ như vậy thì mới có điều kiện để tiến tới 

giải quyết những vấn đề liên quan khác. 

Tùy bút, với tư cách là một thể loạitrong nền văn học miền Nam cũng có 

số phận lịch sử, quy luật vận động riêng.Sự phát triển của tùy bút không tách rời 

mà trái lại có quan hệ tương tác với các thể loại khác.Đây cũng là một vấn đề 

quan trọng cần được làm rõ. Trên cơ sở này, luận án sẽ góp phần tìm ra quy luật 

vận động của văn học miền Nam và rộng hơn, quy luật vận động của văn học 

Việt Nam nói chung.  

Tiến hành nghiên cứu về tùy bút ở đô thị miền Nam là nhằm đưa ra cái 

nhìn khách quan, khoa học hơn về một thể loại tồn tại trong một giai đoạn lịch 

sử đầy biến động, qua đó có thể thấy được thành tựu cũng như những đặc điểm 

của nền văn học miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975. Từ đó, có thể góp 

phần đưa ra những nhận định rõ hơn về một nền văn học lâu nay vẫn còn nằm 

trong quên lãng. 

Chọn đề tài “Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975)” để 

nghiên cứu và đi vào phân tích những giá trị của tùy bút ở đô thị miền Nam, 

chúng tôi hi vọng sẽ có được một cách tiếp cận văn học không bị bó buộc từ 

những định kiến đã tồn tại bởi lịch sử, quan điểm và lập trường để đi vào tìm 

hiểu, nghiên cứu đối tượng với đúng chức năng, bản chất của văn chương. Từ 

thực tế nghiên cứu vấn đề, chúng tôi cho rằng, đề tài này sẽ có giá trị khoa học 

lẫn thực tiễn và mang ý nghĩa thời sự. 
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CHƢƠNG 2. DIỆN MẠO TÙY BÚT Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM (1954- 1975) 

 

 

Hình thành, phát triển trong hoàn cảnh chính trị, xã hội đặc biệt của miền 

Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975, tùy bút ở đô thị miền Nam có lịch sử và diện 

mạo riêng. Nhìn tổng thể, với hơn hai mươi năm lịch sử,tùy bútphát triển qua hai 

giai đoạn: từ 1954 đến 1963 là giai đoạn có tính chất nền móng, kiến tạo; từ 1964 

đến 1975 là giai đoạn hoàn thiện với nhiền thành tựu nổi bật. Trong chương này, 

chúng tôi sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến diện mạo, khái niệm, quá 

trình vận độngvà nguyên nhân phát triển của tùy bút ở đô thị miền Nam. 

2.1. Khái lƣợc về văn học ở đô thị miền Nam 

2.1.1. Bối cảnh chính trị - xã hội, văn hóa 

Năm 1954, ngày 20 tháng 7, Hiệp định Genève được ký kết, Việt Nam bị 

chia cắt thành hai miền với ranh giới là Vỹ tuyến 17. Miền Bắc Việt Nam tiến 

hành hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm 

hậu phương vững chắc cho miền Nam để từng bước tiến hành thống nhất đất 

nước. Miền Nam Việt Nam, kể từ 1954 cho đến 1975, tồn tại và phát triển dưới 

sự bảo trợ của người Mỹ và chính quyền Sài Gòn . Trong khoảng thời gian đó , 

miền Nam đa ̃có nhiều biến đôṇg , đổi thay với tình hình chí nh trị và một bầu 

không khí bất ổn luôn bao trùm .Các phe phái luôn tìm cách thủ tiêu , tranh giành 

quyền lực của nhau.Các cuôc̣ đảo chính liên tiếp diêñ ra , mâu thuẫn trong nội bộ 

chính quyền Sài Gòn ngày càng tăng. Bên cạnh đó, các phong trào đấu tranh 

chính trị của sinh viên, của các lực lượng tôn giáo liên tiếp diễn ra, phong trào 

đấu tranh của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ngày càng phát triển mạnh 

mẽ đã làm cho chính quyền Sài Gòn ngày càng suy yếu.  

Mặc dù chính quyền Việt Nam Cộng hòa luôn có sự xáo động, biến đổi 

nhưng trong âm mưu nhằm chia cắt hai miền Nam – Bắc, Mỹ đã áp dụng chính 

sách thực dân kiểu mới, viện trợ cho chính quyền Sài Gòn nhiều lĩnh vực, trong 

đó nhiều nhất là binh lính, vũ khí chiến tranh. Cuối 1965, số lính Mỹ có mặt ở 
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miền Nam Việt Nam đã là gần hai trăm ngàn người, chưa kể đến lực lượng hải 

quân, không quân trên các căn cứ hải quân của Mỹ và các lực lượng thân Mỹ 

cùng lính đánh thuê. Trong hơn 20 năm, “Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh xâm 

lược Việt Nam lúc cao nhất là 60% bộ binh của toàn nước Mỹ, 58% lực lượng 

thủy quân lục chiến, 32% lực lượng không quân chiến thuật, 50% lực lượng 

không quân chiến lược, 15 trong số 18 tầu sân bay, 800.000 quân Mỹ (kể cẩ số 

quân Mỹ đóng ở các nước chư hầu Mỹ tham chiến ở Việt Nam), hơn một triệu 

lính ngụy tay sai, ném hơn 10 triệu tấn bom, tiêu hơn 300 tỷ đô-la”[39, tr.9-10]. 

Sự bất ổn về chính trị, sự chi phối của chủ nghĩa thực dân mới với vũ khí, 

cố vấn và binh lính Mỹ đã biến miền Nam thành một chiến trường đau thương. 

Càng về những năm cuối của thập niên sáu mươi, “Miền Nam sống những năm 

cuối của mình trong chết chóc thảm thê, trong máu me bê bết, ngụp lặn trong đọa 

lạc nhầy nhụa, trong tội ác ngập tràn…” [90, tr.103]và “Hơn hai mươi năm ấy, 

Nam Việt Nam sống dưới nhiều biến động dữ dội. Mỗi biến động, đổi thay của 

tình thế kéo theo sự biến động, đổi thay trong từng tổ chức, trong từng con 

người” [17, tr.59]. 

Bên cạnh đời sống chính trị, đời sống văn hóa, văn học ở miền Nam Việt 

Nam cũng khá phức tạp và đa dạng. 

Đầu tiên phải kể đến là sự phát triển một cách “ồ ạt” của báo chí. Nếu như 

trước 1954, miền Nam đã có những tờ báo quốc ngữ đầu tiên đó là Gia Định 

báo, Nông Cổ Mín Đàm, Phụ Nữ Tân Văn, Đuốc Nhà Nam, nhậtbáoThầnChung, 

TiếngChuông... thì từ 1954 đến 30/4/1975, báo chí ở khu vực này ngày càng 

nhiều. Từ 1954 đến 1963, rất nhiều tờ báo, tạp chí đã xuất bản như: Cải Cách, 

Gió Mới, Tuần báo Văn Nghệ, Quan Điểm, Văn Nghệ tập san, Tin Văn, Tiểu 

Thuyết tuần báo, Tầm Nguyên văn học, Văn Sử Địa, Sàigòn Mai, Thời Luận, 

Ánh Sáng, Trời Nam, Lẽ Sống,Sáng Tạo, BáchKhoa,Phổ Thông, Hiện Đại, Quê 

Hương, Văn Hóa Á Châu,LuậnĐàm,XãHộiMới, Văn, Văn Hữu... Từ 1964 đến 

1975, là sự xuất hiện của các tờ báo, tạp chí: Sống, Công Luận, Tương Lai, 

ChánhĐạo, ChínhLuận, Sống,Thời Luận, Xây Dựng, Văn, Lập Trường, Vạn 
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Hạnh, Giữ Thơm Quê Mẹ, Tin Văn, Tư Tưởng, Đất Nước, Vấn Đề, Khởi Hành, 

Đối Diện, Thái Độ, Trình Bầy, Chính Văn, Thời Tập, Lửa Thiêng... Có thể nói,sự 

ra đời của báo chí, bên cạnh yếu tố chính trị thì nó cũng chính là một phương tiện 

trực tiếp để các nhà văn đăng tải các tác phẩm của mình. Trong số rất nhiều báo 

chí như vừa nêu thì những tờ báo, tạp chí như: Bách Khoa, Phổ Thông, Văn, Vạn 

Hạnh, Vấn Đề, Khởi Hành, Đối Diện, Thái Độ, Trình Bầy, Chính Văn, Thời Tập, 

Lửa Thiêng… là những trường hợp điển hình có những đóng góp thiết thực cho 

văn học Miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. 

Cùng với báo chí, sự ra đời của nhiều nhà xuất bản, phát hành ở miền 

Nam cũng đã góp phần tạo nên sự phát triển cho đời sống văn hóa, văn học ở 

khu vực này. Có thể chỉ ra nhiều nhà xuất bản như: Tân Việt, Sài Gòn, Phật học, 

Phạm Văn Tươi, Tự Do, Nam Chi Tùng Thư, Phù Sa, Trí Đăng, Lá Bối, Thời 

Mới, An Tiêm, Nguyễn Đình Vượng, Nguyễn Hiến Lê,Sáng Tạo, Giao 

Điểm,Ngòi Xanh, Tuổi Ngọc, Trình Bầy, Thái Độ, Ca Dao, Huyền Trân, Văn 

Xã, Đại Ngã, Kinh Thi, Hoàng Đông Phương... Các nhà xuất bản, phát hành 

đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá văn hóa, văn học tại miền Nam lúc 

bấy giờ. Nhờ các nhà xuất bản, phát hành thì tác phẩm mới đến tay độc giả dễ 

dàng. Và, trong mối tương quan đó, độc giả ở miền Nam cũng trở nên phong 

phú và đa dạng.Theo Võ Phiến: “Ở Nam, viết và đọc sách báo là chuyện tự do 

của công dân; sách báo lắm khi gây khá nhiều khó khăn cho chính quyền, cho 

chế độ, bởi vậy chính quyền có vẻ không mấy sốt sắng phổ biến, cứ mặc cho 

nó... tự do.” [90, tr.71]. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng: tinh thần tiếp 

xúc với báo chí, văn hóa đọc ở miền Nam đã có từ xưa. Trong bài viết “Hai 

mươi năm viết văn làm báo ở Sài Gòn” đăng trên Văn, Hoa Kỳ, số 2, tháng 8-

1982 của tác giả Thanh Nam thì: “giới lao động trong Nam rất chịu mua báo, đọc 

báo. Ở Hà Nội, người ta không thể nào bắt gặp một anh xích-lô ghếch mũi xe 

vào một hè đường vắng, dưới bóng cây râm mát nằm khểnh trên nệm, phì phèo 

điếu thuốc, đọc báo suốt một buổi trưa, từ chối chở khách, cũng như khó tưởng 
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tượng được cái cảnh một bà bán cá trong chợ vừa trả lời giá cả với khách hàng 

vừa coi tiểu thuyết trong báo.” [dẫn lại 90, tr.78]. 

Như vậy, trong hơn hai mươi năm với một bối cảnh địa – chính trị và văn 

hóa, văn học đặc biệt ở miền Nam đã có những tác động nhất định tới tư duy, 

hành động của những người cầm bút và vì thế mà những dấu ấn này ít nhiều đều 

được thể hiện trong các tác phẩm của những người sáng tác văn học, làm cho văn 

học miền Nam trở nên phức tạp nhưng cũng không kém đi sự phong phú, đa diện. 

2.1.2. Các khuynh hướng chính của văn học ở đô thị miền Nam 

Hình thành và phát triển trong một bối cảnh chính trị, xã hội đặc biệt, văn 

học ở miền Nam Việt Nam (1954 – 1975) khá đa dạng, phong phú và đi theo 

nhiều khuynh hướng khác nhau.Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích những đặc điểm 

chung nhất về văn học miền Nam (1954 – 1975) cũng như tôn trọng và kế thừa 

những nghiên cứu đã có trước đó, chúng tôi cho rằng: Trong số rất nhiều khuynh 

hướng của văn học ở miền Nam Việt Nam ở giai đoạn này thì có ba khuynh 

hướng nổi bật: khuynh hướng chống Cách mạng; khuynh hướng kháng chiến, 

yêu nước, tiến bộ; khuynh hướng gắn với triết học, tôn giáo. 

Khuynh hướng chống Cách mạng 

Sau 1954, miền Nam Việt Nam phát triển dưới thể chế chính trị Việt Nam 

Cộng hòa, hầu như tuyệt đại đa số các lĩnh vực xã hội đều bị chi phối bởi thể chế 

chính trị này và văn học chưa bao giờ là một ngoại lệ. Văn học miền Nam nói 

chung, những người làm văn học nói riêng, dù muốn hay không cũng đều gắn 

liền với thời cuộc và biến chuyển theo thời cuộc. 

Thực hiện mọi chính sách cai trị theo hướng có lợi, các chính quyền Sài 

Gòn kế tiếp nhau luôn tìm cách điều khiển văn học, thâu tóm và tập hợp những 

người làm văn học để họ phục vụ cho những mưu đồ chính trị qua các thời kỳ, 

giai đoạn. Nội dung và hình thức của văn học chống Cách mạng trong hơn hai 

mươi năm ở miền Nam Việt Nam cũng được thể hiện qua muôn hình vạn trạng, 

ở tất cả các thể loại và cũng có thay đổi qua các giai đoạn. Nó phản ánh sự thay 

đổi trong các chính sách của nhà cầm quyền tại miền Nam Việt Nam lúc bấy 
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giờ.Song, nhìn chung văn học chống Cách mạng được tập trung ở một số điểm 

chính: Ca ngợi các chế độ chính quyền Sài Gòn, tập trung chĩa mũi nhọn chống 

phá vào những người Cộng sản, vào miền Bắc xã hội chủ nghĩa... 

Với những người chống Cách mạng, văn chương của họ tập trung xây dựng 

những nhân vật Cộng sản theo hướng xấu xí, méo mó và ác độc.Một mặt nhằm 

làm cho người ta xa lánh cách mạng, mặt khác phục vụ cho chính sách tố Cộng – 

diệt Cộng của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Sự phát triển của văn học chống Cách 

mạng càng về sau càng phát triển cao hơn: “Họ không đem cái “tâm tình” chống 

Cách mạng phơi trên mặt giấy, hay gửi gắm vào các nhân vật, mà đi vào những 

vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, đưa chúng vào bối cảnh cụ thể của một “quân 

trường” ngụy, một “mật khu”, một “trại giam” của cộng sản” [39, tr.256].Văn 

chương chống Cách mạng “thường khai thác hai chủ đề: một là xuyên tạc cuộc 

sống của miền Bắc mà chúng cho là quá khổ cực, không có tự do, xuyên tạc tình 

hình văn nghệ miền Bắc mà chúng cho là bị bóp nghẹt; hai là, cường điệu mặt 

gian khổ hi sinh của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam, mà chúng cho là 

vô vọng. Đó là nội dung của những cuốn như Trời phương Bắc của Nam Hải, 

Bóng tối đi qua của Vũ Hùng, Những nhà văn Hà Nội tiền chiến – hôm nay của 

Kim Nhật, Hà Nội hôm nay của Trần Quốc Mỹ, Đường đi không đến, Xương 

trắng Trường Sơn của Xuân Vũ, 120 ngày trên đường mòn Hồ Chí Minh của 

Nguyễn Anh Tuấn, Hành trình trí thức của Phạm Thành Tài.” [39, tr.259]. 

Đối với những người cầm bút chống Cách mạng, có thể chia thành hai 

nhóm: Nhóm di cư từ miền Bắc vào và nhóm ở miền Nam. Những người di cư từ 

miền Bắc vào Nam chống đối vì bất mãn, vì không được đi theo con đường “tự 

do” như quan điểm của họ. Tiêu biểu như Nguyễn Mạnh Côn, Nguyễn Đình 

Toàn, Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Nhất Linh, Nguyễn Đăng Thục, Lê Văn 

Siêu, Nghiêm Toản, Đinh Hùng, Hư Chu, Mặc Đỗ, Toan Ánh… 

Theo Trần Trọng Đăng Đàn, trong số rất nhiều những người cầm bút ở 

miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975 thì sau 1975 có tới 130 “tác giả có sách 

bị cấm toàn bộ” [17, tr.785-802].Chẳng hạn như: Huỳnh Phan Anh, Nhã Ca, 
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Nguyễn Mạnh Côn, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Đình Toàn, Chu Tử, Duyên 

Anh, Nguyên Sa…Cũng theo Trần Trọng Đăng Đàn thì sau 1975, có tới 932 tác 

phẩm sách xuất bản ở miền Nam Việt Nam trước 1975 bị cấm lưu hành [17, 

tr.802-830]. Những tác phẩm này nội dung chủ yếu là chống Cách mạng, đả kích 

chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc. Có thể chỉ ra những trường hợp tiêu biểu như: 

Nguyễn Mạnh Cônvới Việt Minh, Ngươi đi đâu (1957), Đem tâm tình viết lịch sử 

(1958), Truyện ba người lính nhảy dù lâm nạn (1960), Lạc đường vào lịch sử 

(1965), Con yêu con ghét (1966), Mối tình màu hoa đào (1967), Giấc mơ của đá 

(1968), Tình cao thượng (1968), Đường nào lên thiên thai (1969), Hòa bình... Nghĩ 

gì... Làm gì (1969), Sống bằng sự nghiệp (1969), Yêu anh vượt chết (1969)…; 

Nguyễn Mộng Giác với Bão rớt(1973), Tiếng chim vườn cũ (1973), Qua cầu gió 

bay (1974), Ðường một chiều (1974)…; Nguyễn Đình Toànvới Chị em Hải (1961), 

Mật đắng (1962), Những kẻ đứng bên lề (1964), Con đường (1967), Ngày tháng 

(1968), Đêm lãng quên (1970), Đêm hè (1970), Không một ai (1971), Thành phố 

(1971), Tro than (1972)… 

Một biểu hiện khác của khuynh hướng chống Cách mạng là văn học “thỏa 

mãn thị hiếu đời thường”. Đây là các tác phẩm bị xếp vào dạng văn học khiêu 

dâm, đồi trụy (Lê Tuyên, Trần Đức Lai…), văn học viễn mơ, thoát ly thực tại 

(Mường Mán, Từ Kế Tường…).Khuynh hướng văn học này ra đời gắn liền với 

sự xâm nhập ồ ạt của văn hóa phương Tây, văn hóa Mỹ vào miền Nam Việt 

Nam từ sau 1954. Nó được xem là dòng văn học chạy theo khuynh hướng đồi 

trụy: “Một cách tổng quát, có thể nói rằng: qua hơn hai mươi năm thống trị miền 

Nam, chủ nghĩa thực dân mới Mỹ đã tạo ra một cuộc sống xã hội cũng như một bộ 

mặt “văn hóa”, “văn nghệ” đặc ngầu tính chất trụy lạc, suy đồi” [15, tr.113]. Văn 

học chạy theo khuynh hướng thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ tầm thường để kiếm 

tiền: “Tại miền Nam nước ta 20 năm ấy, “văn chương tiêu thụ” đã “chạy đua 

không mệt mỏi” với văn chương phản động về chính trị và văn chương nhằm đồi 

trụy hóa con người. Trong cái gọi là “kho tàng văn học” do chủ nghĩa thực dân 
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mới Mỹ tạo ra tại miền Nam, chúng ta thấy các tác phẩm thuộc loại này không 

phải là ít” [15, tr.188-189].  

Khuynh hướng kháng chiến, yêu nước, tiến bộ 

Đối lập với Khuynh hướng chống Cách mạng là khuynh hướng văn chương 

kháng chiến, yêu nước, tiến bộ.Các tác phẩm thuộc khuynh hướng này là sản 

phẩm của nhiều người ở nhiều vị trí, hoàn cảnh xã hội rất khác nhau. Nội dung 

chính của các tác phẩm đề cập đến nhiều vấn đề gần gũi và nhức nhối đương thời: 

Đó là sự tuyệt vọng khi cuộc sống bị đè nén, áp bức bởi chính quyền Sài Gòn; là 

sự cảm thông khi thân phận con người trở nên mỏng manh, yếu đuối; là sự tranh 

đấu, tố cáo, đả kích tội ác xâm lược, chế độ lao tù man rợ của Mỹ và tay sai… 

Song song với những nội dung này, để khích lệ tinh thần đấu tranh nhằm giải 

phóng và thống nhất đất nước, văn chương kháng chiến, yêu nước, tiến bộ còn đi 

vào ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của những người phụ nữ miền Nam, đặc biệt là 

những người phải chịu cảnh khốn khổ do có chồng, con tập kết ra Bắc; ca ngợi và 

khẳng định lòng tin yêu của nhân dân miền Nam đối với những người làm cách 

mạng, đối với Đảng và đối với Bác Hồ. “Qua tác phẩm văn học giải phóng miền 

Nam, chủ nghĩa anh hùng cách mạng biểu hiện tập trung nhất ở tinh thần quyết 

đánh quyết thắng giặc Mỹ xâm lược của nhân dân miền Nam” [93, tr.103].Nhìn 

chung, khuynh hướng văn học này thiên về đấu tranh, thiên về chủ nghĩa yêu nước 

và lòng căm thù giặc. “Mỗi bài thơ là một ngọn chông hướng vào quân thù, chông 

càng vót càng nhọn sắc, bài ca càng về sau càng điêu luyện nghệ thuật” [93, tr.38]. 

So với khuynh hướng văn học chống Cách mạng thì số lượng các tác giả 

theo khuynh hướng văn học tiến bộ, yêu nước khá khiêm tốn. Trần Hữu Tá trong 

Nhìn lại một chặng đường văn học đã qua đã tuyển chọn được 60 tác giả (văn 

xuôi), còn Trần Trọng Đăng Đàn trong Văn học yêu nước tiến bộ - cách mạng 

trên văn đàn công khai Sài Gòn 1954 -1975 (Nxb Văn nghệ, TP.Hồ Chí Minh, 

1997) chọn được 66 gương mặt văn học yêu nước tiến bộ - cách mạng.Về số 

lượng tác phẩm: “khối lượng tác phẩm văn học yêu nước, tiến bộ cách mạng 

không lớn; hoạt động văn học yêu nước – tiến bộ - cách mạng cũng không thật 
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rầm rộ” [25, tr.5]. Một số hiện tượng tiêu biểu và nổi bật có thể kể ra như: Vũ 

Hạnh với Mùa xuân trên đỉnh non cao, Chất ngọc, Người Việt cao quý, Bút 

máu…; Võ Hồng với Trầm mặc cây rừng, Như cánh chim bay…; Bình Nguyên 

Lộc với Đò dọc, Tình đất…; Sơn Nam với Hương rừng Cà Mau, Hai cõi U 

Minh…; Viễn Phương với Chiếc áo thiên thanh, Sắc lụa Trữ La…;Nguyễn Thi 

với Ở xã Trung Nghĩa; Anh Đức với Hòn Đất, Bức thư Cà Mau; Trần Hiếu 

Minh với Rừng U Minh, Nguyễn Trung Thành với Đất Quảng, Phan Tứ với Gia 

đình má Bảy…; thơ Thanh Hải, Giang Nam, Thu Bồn, Lê Anh Xuân… 

Khuynh hướng gắn với triết học, tôn giáo 

Đây là dòng văn học mà các tác giả tìm đến triết học, tôn giáo như một sự 

tìm tòi, khám phá hoặc một hướng giải thoát, trốn tránh thực tại. 

Dòng văn học gắn với triết học, tôn giáo ở miền Nam khá phong phú và 

đa dạng. Trong vòng hơn hai mươi năm, rất nhiều tác phẩm tiêu biểu của dòng 

văn học này đã ra đời và tạo được dấu ấn đáng kể: Chắp tay nguyện cầu cho bồ 

câu trắng hiện, Tiếng đập cánh loài chim lớn, Tình người,Bông hồng cài áo, Nói 

với tuổi hai mươi… của Thích Nhất Hạnh;Ngày sanh của rắn, Trời tháng Tư, Ý 

thức mới trong văn nghệ và triết học, Hố thẳm tư tưởngcủa Phạm Công Thiện;Dẫn 

vào thế giới văn học Phật giáo, Tinh hoa triết học Phật giáo, Thanh sắc thi ca, 

Thuyền ngược bến không của Tuệ Sỹ;Triết học hiện sinhcủa Trần Thái Đỉnh;Hiện 

tượng luận về hiện sinhcủa Lê Thành Trị; Những vấn đề triết học hiện đạicủa Lê 

Tôn Nghiêm;Văn học phân tích toàn thưcủa Thạch Trung Giả; Giá trị triết học tôn 

giáo trong Truyện Kiều của Thích Thiên Ân; Văn học sử Phật giáo của Cao Hữu 

Đính; Thế giới thi ca Nguyễn Du, Triết lý văn hóa khái luận của Nguyễn Đăng 

Thục; Lịch sử văn học Công giáo Việt Namcủa Võ Long Tê;Lược sử Văn nghệ Việt 

Nam của Thế Phong…; Lịch sử triết học PhươngĐông của Nguyễn Đăng Thục (5 

tập), Đại cương triết học Trung Quốccủa Nguyễn Hiến Lê và Giản Chi, Tổng tập 

văn học Phật giáo Việt Namcủa Lê Mạnh Thát… Ngoài ra, các sách sách dịch liên 

quan đến triết học, tôn giáo cũng được giới thiệu: các tác phẩm của J.P. 

Sartre:Guồng máy (Trần Phong Giao dịch, 1963), Không một nấm mồ (Trần Phong 



 

 34 

Giao dịch, 1964);các tác phẩm của A.Camus:Người xa lạcủa (Võ Lang dịch, 

1965),Ngộ nhận (Bùi Giáng dịch, 1972)… 

Có thể thấy khuynh hướng văn học gắn với triết học, tôn giáo là khuynh 

hướng văn học mà mối quan tâm và sản phẩm của các nhà văn chủ yếu nhằm 

mục đích thể hiện thế giới nội tâm, thể hiện các mối quan tâm của họ về các vấn 

đề triết học, tôn giáo mà họ đang có xu hướng theo. 

Như vậy, diện mạo văn học ở khu vực đô thị miền Nam là một bức tranh 

đa sắc, đa diện chịu tác động và ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó nhiều 

nhất vẫn là những ảnh hưởng từ tình hình chính trị - xã hội, từ văn học trước đó 

cũng như văn học ngoại lai.Các khuynh hướng của văn học ở đô thị miền Nam, 

về cơ bản đã mang đến một cái nhìn khá đa dạng cho bộ mặt văn học ở khu vực 

này. Những nét cơ bản của diện mạo văn học ở đô thị miền Nam chính là bộ 

mặt chung, góp phần định hình rõ hơn cho các thể loại văn học trong nó. Đây 

cũng là cơ sở để tìm hiểu về sự tác động đến quá trình hình thành, phát triển 

của tùy bút ở đô thị miền Nam. 

2.2. Tùy bút ở đô thị miền Nam - Khái niệm và quá trình vận động 

2.2.1. Tùy bút và Tùy bút ở đô thị miền Nam 

Khái niệm và đặc trưng tùy bút 

Theo các nhà nghiên cứu văn học phương Tây, tùy bút bắt nguồn từ 

chữessai (tiếng Pháp) hoặc essay (tiếng Anh), dùng để chỉ những sáng tác văn 

học ra đời từ cách viết tự do so với nhiều dạng văn xuôi theo quy cách cố định 

(truyện, tiểu thuyết, kịch…). Ở Việt Nam, có khá nhiều cách hiểu và định nghĩa 

về tùy bút. Theo Hán Việt từ điển giản yếu của Đào Duy Anh (in lần 3-1971, 

tr.320) thì tuỳ bút là “tuỳ thời mà biên chép”; còn theoTừ điển Văn học thì tùy 

bút là “Một thể loại văn xuôi phái sinh từ thể loại ký, gần với bút ký, nhưng cách 

viết tự do và tùy hứng nhiều hơn. Những sự việc, những con người trong tùy bút 

tuy có thể không kết thành một hệ thống theo một cốt truyện, hay theo một tư 

duy lý luận chặt chẽ, nhưng tất cả vẫn phải tuân thủ trật tự của dòng cảm xúc, cái 

lôgic bên trong của cảm hứng tác giả. Và tất nhiên là sự việc được kể lọc qua cách 
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nhìn của chủ thể thẩm mỹ vẫn phải chân thực” [128, tr.1888]. Tương tự, trong 

cuốn Văn học Việt Nam thế kỷ XXthì “Tùy bút là một thể thuộc loại hình ký có lối 

viết phóng khoáng, tự do và chủ quan nhất... So với các tiểu loại khác, tùy bút 

giàu chất trữ tình hơn cả, tuy vẫn không ít yếu tố chính luận và chất suy tưởng triết 

lý” [20, tr.434] và: “Nét nổi bật trong tuỳ bút là qua việc ghi chép những con 

người và sự việc cụ thể có thực, tác giả đặc biệt chú ý đến việc bộc lộ cảm xúc, 

suy tư và nhận thức đánh giá của mình về con người và cuộc đời” [20, tr.434]. 

Ở một cách lý giải khác, tùy bút được cắt nghĩa là thể loại vừa có yếu tố 

tự sự (ký) vừa có yếu tố trữ tình, như cách hiểu của Trần Thanh Hà trong Tam 

diện tùy bút: “Tùy bút thuộc thể ký, vì vậy nó cũng mang những đặc điểm cơ 

bản của thể loại này (...) Xét từ gốc gác và bản chất, ký không nhằm thông tin 

thẩm mỹ mà thông tin sự thật (...) Thế nhưng tùy bút không nhằm thông tin sự 

kiện mà thông tin tâm trạng. Trong tùy bút, sự thật bên ngoài chỉ chiếm một 

phần nhỏ mà chủ yếu là chủ thể bộc lộ nội tâm (...) Điều này làm cho tùy bút 

đậm chất trữ tình và chỉ có thể xếp nó vào loại trữ tình” [30, tr.10-11]. 

Tác giả Trần Văn Minh lại có cách lý giải khác về tùy bút. Trong luận án 

tiến sĩ Ngữ văn (năm 2011) Thể loại tùy bút trong văn học Việt Nam từ 1930 đến 

1975, tác giả này cho rằng: “có thể hiểu tuỳ bút như một kiểu bút pháp tự do, 

phóng túng, tài hoa, không thuộc sở hữu riêng của sáng tác văn chương.” [60]. 

Có thể thấy, cách hiểu và lý giải về tùy bút giữa các nhà nghiên cứu vẫn 

chưa có một sự đồng nhất với nhau. Nếu xét ở góc độ cách viết hay bút pháp thì 

tùy bút vẫn được nhiều người quan niệm là những trang văn xuôi mà ở đó nhà văn 

tùy theo ngòi bút mà đưa đẩy theo kiểu: “lối viết phóng khoáng, tự do và chủ quan 

nhất” [20, tr.434]. Điều này dựa trên việc tùy bút luôn coi trọng quan điểm chủ 

quan của tác giả, nhất là việc phát huy tối đa cảm xúc ở người nghệ sĩ: “Nhà văn 

tùy theo ngọn bút đưa đẩy có thể viết từ việc này sang việc khác, từ vấn đề này 

sang vấn đề khác.”[20, tr.401],hoặc“Nhà văn dựa vào sự lôi cuốn của cảm hứng, 

có thể nói từ sự việc này sang sự việc khác, từ liên tưởng này sang liên tưởng 

kia… để bộc lộ những cảm xúc, những tâm tình, phát biểu những suy nghĩ, những 
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nhận xét về con người và cuộc đời. Bản ngã của nhà văn được thể hiện trong tùy 

bút gần như trong thơ trữ tình. Tùy bút là thể giàu chất trữ tình nhất trong các loại 

ký”[128, tr.1888].Tuy nhiên, về bản chất thì bất cứ tác phẩm văn chương nào cũng 

đều được xuất phát từ sự thăng hoa cảm xúc của cái tôi người nghệ sĩ. Và dĩ 

nhiên, điều này rất dễ bị nhầm lẫn sang lối ngẫu hứng, tạp bút… Nhưng nếu xét ở 

góc độ thể loại thì tùy bút là một thể loại văn xuôi tồn tại bình đẳng với những thể 

loại văn xuôi nghệ thuật khác. Nó có đầy đủ những đặc điểm về nội dung và nghệ 

thuật biểu hiện: “Nét nổi bật trong tùy bút là qua việc ghi chép những con người 

và sự kiện cụ thể có thực, tác giả đặc biệt chú ý đến việc bộc lộ cảm xúc, suy tư và 

nhận thức đánh giá của mình về con người và cuộc sống.” [20, tr.434]. 

Từ thực tế nghiên cứu về tùy bút nói chung (cũng như trong những trường 

hợp cụ thể) cho thấy: Việc phân biệt tùy bút đã và đang còn rất nhiều tranh cãi. 

Ngoài ra, xác định Tùy bút thuộc loại hình văn học nào (?), đặc trưng thể loại tùy 

bút là gì (?), tiêu chí nào để căn cứ phân loại tùy bút (?), hoặc tùy bút bao gồm 

các dạng thức nào (ví như: tùy bút văn học, tùy bút tư tưởng, tùy bút học thuật...) 

cũng đang còn là những vấn đề chưa được giải quyết một cách thấu đáo. 

Như vậy,rất khó đểxếp tùy bút vào một loại hình nghệ thuật nhất định nào, 

khi mà bản chất của văn chương bao giờ cũng là sự pha trộn bởi rất nhiều yếu tố, 

nhiều tính chất.Do đó, theo chúng tôi, tùy bút là một thểloại văn xuôi linh 

hoạt,dung hợp được nhiều yếu tố. Cảm xúc, cảm hứng trong tùy bút thường được 

bộc lộ một cách trực tiếp thông qua những kiểu ngôn ngữ, giọng điệu đặc trưng, 

lối kết cấu linh hoạt và được gói ghém trong sự đa dạng của dung lượng. 

Trên cơ sở đưa ra một cách tiếp cận về khái niệm tùy bút như trên, chúng 

tôi cho rằng, tùy bút có một số đặc trưng cơ bản sau: 

Một thể mang tính dung hợp. Như đã nói, cảm xúc “tùy hứng” trong tùy 

bút được hình thành từ những kiến giải, những suy nghĩ, chiêm nghiệm của tác 

giả có những hiểu biết sâu rộng, có hứng thú, có ý tưởng sâu sắc, có cảm tình 

đẹp đẽ, vừa trang nhã ý nhị vừa sắc bén và đầy chất trí tuệ. Trong tùy bút, các sự 

việc, sự vật, hiện tượng về tự nhiên và xã hội, về con người và cuộc đời… được 
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tác giả trình bày, đưa vào trang viết theo một cách khá tự do, tùy hứng và tùy 

theo sự chi phối của cảm xúc. Điều này giúp cho người viết có thể linh hoạt 

chuyển từ sự việc này sang sự việc khác, từ liên tưởng này sang liên tưởng kia 

mà vẫn không làm gián đoạn mạch cảm xúc, giúp cho người đọc có thể dễ dàng 

đồng cảm vào các trạng thái tâm trạng mà người viết đang khéo léo gửi gắm. 

Tùy bút thường bộc lộ trực tiếp cảm hứng, cảm xúc của người viết, từ đó 

đưa ra những triết lý về cuộc đời.Trong tùy bút, cảm hứng, cảm xúc về các sự 

việc, sự vật, hiện tượng về tự nhiên và xã hội, về con người và cuộc đời… của 

người viết thường được bộ lộ một cách rõ ràng, trực tiếp và do đó, nó cũng dễ 

dàng được độc giả cảm nhận. Cái tôi của tác giả được thể hiện khá rõ nét trên bề 

mặt câu chữ. Những điều được nói ra đều là những điều xuất phát từ đáy lòng, 

không giả dối, không điểm tô, ngôn từ thể hiện vì thế cũng chân thật, thể hiện 

bản chất, con người tác giả.Chính nhờ sự bộc lộ trực tiếp cảm hứng, cảm xúc này 

mà bản ngã của nhà văn được thể hiện khá rõ. Đây có lẽ là lý do để có thể xem 

tùy bút là “thánh địa của cái tôi” [30, tr.21]. 

Đa dạng về dung lượng. Đối với tùy bút, sự khác biệt về dung lượng là căn 

cứ để phân loạitùy bút thành các kiểu: đoản thiên tùy bút, trung thiên tùy bút, 

trường thiên tùy bút.Chẳng hạn với đoản thiên tùy bút, dung lượng của mỗi tác 

phẩmthường ở mức độ trung bình, vừa đủ để gói ghém tình ý của nhà văn về một 

đối tượng thẩm mỹ cụ thể. Tuy nhiêntrung thiên tùy bút, dung lượng thường dài 

và được sử dụng trong các trường hợp tác giả có nhu cầu tập trung đi vào một chủ 

đề lớn mà trong đó bao gồm nhiều tiểu chủ đề, khi đó họ thường chia tác phẩm 

thành từng đoản thiên – mỗi đoản thiên lúc này cũng đóng vai trò như một tác 

phẩm với đầy đủ chỉnh thể, nhưng khi gộp chung lại với nhau thì tất cả các đoản 

thiên đó đều quy tụ về chủ đề lớn mà tác giả đã có ý định từ đầu.Đối với trường 

thiên tùy bút, dung lượng thường rất lớn, chia thành nhiều chương khác nhau.Tuy 

nhiên, sự phân biệt đoản thiên tùy bút, trung thiên tùy bút, trường thiên tùy bút 

cũng chỉ mang tính tương đối. Lý do nằm ở chỗ: Trong một số trường hợp, các bài 

tùy bút khi tồn tại độc lập (một bài nhỏ) thì nó được xem là đoản thiên, nhưng 
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được ghép chungvới nhau thông qua những mối liên hệ nội tại chặt chẽ với nhau 

thì lại trở thành trung thiên hoặc trường thiên tùy bút. Ví dụ: Miếng ngon Hà Nội, 

Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng; Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch 

Lam, Bay theo đường dân tộc đang bay của Chế Lan Viên… 

Linh hoạt trong kết cấu.Tác phẩm tùy bút thường không có cốt truyện mà 

thay vào đó là hệ thống ý tứ, mạch cảm xúc, tâm trạng của người viết.Bên cạnh 

đó, tùy bút thường có sự linh hoạt trong kết cấu. 

Tác phẩm tùy bút thường không có khuôn mẫu hay chuẩn mực nhất định 

về kết cấu. Tùy bút thường có nhiều dạng kết cấu: trữ tình – tự sự, kết cấu theo 

trình tự thời gian và kết cấu theo tâm lý. 

Ngôn ngữ và giọng điệu đặc trưng.Ngôn ngữ trongtùy bút là sản phẩm 

được “chưng cất” bởi tâm huyết, tài năng và cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. 

Mỗi một tác phẩm tùy bút đều có những vẻ đẹp ngôn ngữ riêng được thể hiện 

qua sự phong phú, linh hoạt, giàu sức gợi hình, gợi cảm mà tác giả đang trực tiếp 

bộc lộc một cách có chủ đích. Ngôn ngữ trong tùy bút thường rất giàu chất thơ, 

hoài niệm, triết lý. 

Về cơ bản, do đặc trưng “tùy hứng” trong việc giãi bày tâm trạng, cảm 

xúc của người viết nên tùy bút luôn có sự đan xen, hòa hợp nhiều kiểu giọng 

điệu khác nhau: kể chuyện, tâm tình; lập luận, hóm hỉnh; giọng trầm tư, suy 

tưởng; giọng triết lý, chính luận… Nói cách khác, giọng điệu tùy bút thường đa 

dạng, phong phú. 

Tùy bút ở đô thị miền Nam 

Lâu nay, khái niệm “văn học đô thị miền Nam” có khá nhiều cách hiểu và lý 

giải khác nhau.Khái niệm “văn học đô thị miền Nam” xuất hiện khá sớm trong các 

công trình nghiên cứu văn học hiện đại Việt Nam. Trên sự thể, khái niệm này dùng 

để chỉ một hiện tượng cụ thể trong lịch sử văn học dân tộc với hoàn cảnh không 

gian, thời gian xác định; nó tồn tại trong một khoảng thời gian hai thập niên (từ 

1954 đến 1975), dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa và tập trung chủ yếu ở các 
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thành phố, đô thị lớn ở miền Nam. Tuy nhiên, đi vào cụ thể, nội hàm của khái niệm 

“văn học đô thị miền Nam” lại được giới chuyên môn hiểu và giải thích khác nhau. 

Trên thực tế, một số người coi văn học đô thị miền Nam là “văn học Mỹ - 

Ngụy”.Điều này có nguyên nhân lịch sử của nó. Sau năm 1954, đất nước bị chia 

cắt làm hai miền với ranh giới là vĩ tuyến 17 theo Hiệp định Genève. Miền Nam 

Việt Nam, thuộc sự quản lý của chính quyền Sài Gòn.Xã hội chịu ảnh hưởng 

trực tiếp từ Mỹ và phương Tây, từ kinh tế, chính trị đến văn hoá; dĩ nhiên văn 

học nghệ thuật cũng không phải là ngoại lệ. Sự du nhập của nhiều nền văn hoá, 

chủ yếu nhất là văn hoá phương Tây và văn hoá Mỹ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến 

đời sống văn học nói chung và sáng tác văn học nói riêng, cả tích cực lẫn tiêu 

cực. Chính những ảnh hưởng tiêu cực đã khiến cho văn học đô thị miền Nam bị 

đánh giá là văn học đồi truỵ, phản động, nô dịch. 

Bên cạnh đó, khái niệm “văn học đô thị miền Nam” cũng được sử dụng 

nhằm phân biệt với một hiện tượng văn học khác: văn học Giải phóng. Từ 1954 

đến 1975 ở miền Nam Việt Nam tồn tại nhiều dòng văn học khác nhau, trong đó 

có sự xuất hiện của dòng văn học Giải phóng miền Nam (chủ yếu phát triển ở 

nông thôn, các vùng bưng biền của miền Nam) với những cây bút sáng tác theo 

khuynh hướng yêu nước, tiến bộ và cách mạng (tiêu biểu như Nguyễn Trung 

Thành, Trần Hiếu Minh, Bùi Đức Ái, Hiểu Trường...). Do đó, khái niệm “văn 

học đô thị miền Nam” còn nhằm mục đích phân biệt về tính chất, đặc điểm của 

một dòng văn học khác tồn tại song hành tại miền Nam. 

Cũng có một cách hiểu khác, coi “văn học đô thị miền Nam” đồng nghĩa 

với “văn học miền Nam”, “văn học Nam Bộ”. Theo cách hiểu này, văn học ở 

miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 là một nền văn học đầy biến động và phức tạp. 

Nền văn học này hình thành, phát triển rộng khắp toàn khu vực miền Nam Việt 

Nam nhưng tập trung nhiều hơn cả vẫn là ở khu vực đô thị do thuận lợi về điều 

kiện tự nhiên, xã hội.Điều này không có gì khó hiểu. Quy luật phát triển của xã 

hội vẫn thường theo xu hướng tập trungkhu vực đô thị. 
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Ngoài ra, khái niệm “văn học đô thị miền Nam” còn liên quan đến vấn đề 

độc giả.Như đã nói, khu vực đô thị bao giờ cũng chiếm ưu thế về mọi mặt của 

đời sống xã hội. Đối với “văn học đô thị miền Nam”, độc giả của nó chủ yếu là 

tầng lớp trí thức, học sinh sinh viên, đội ngũ văn nghệ sĩ...Họ tập trung chủ yếu ở 

các đô thị, thành phố lớn. Các đối tượng độc giả này đón nhận “văn học đô thị 

miền Nam” tương ứng với trình độ, nhu cầu, sở trường cụ thể và cả môi trường 

mà họ đang sống (điều mà độc giả ở khu vực khác không dễ gì có được). Thụy 

Khuê cho rằng: “văn học miền Nam (...) nhờ có một thành phần độc giả đông 

đảo, đủ mọi trình độ, từ văn chương bình dân đến văn chương bác học, cho nên 

đã phát triển được trong điều kiện một xã hội suy đồi, đầy tệ nạn của thời chiến.” 

[210]. Do đó, khái niệm “văn học đô thị miền Nam” còn được xét trong mối 

quan hệ với các tầng lớp độc giả hẹp: ở khu vực đô thị.Độc giả của tùy bút 

cũngvì thế mà thuộc dạng “chọn lọc” hơn.Họ chủ yếu là những người có khả 

năng tiếp nhận một thể loại văn học thiên về thể hiện, giãi bày những chiêm 

nghiệm của người viết về cuộc đời.Ngoài “lớp độc giả đặc biệt” này thì tùy bút 

gần như không được “lớp độc giả bình dân” ở khu vực nông thôn đón nhận hoặc 

ưa chuộng. Có thể là do thị hiếu của người đọc thiên về hướng lựa chọn các loại 

truyện bình dân, kiếm hiệp cùng những thể loại dễ hiểu khác. Điều này cũng 

phần nào dẫn đến cách hiểu và quan niệm “văn học đô thị miền Nam”. 

Theo chúng tôi, những quan niệm nêu trên về “văn học đô thị miền Nam” 

có chỗ hợp lý nhưng cũng có nhiều bất cập. 

Khái niệm “đô thị miền Nam” không nên đặt trong tương quan so sánh 

vùng miền(“văn học đô thị” so với “văn học nông thôn”, hay “văn học đồng 

bằng” so với “văn học miền núi”) và cũng không so sánh về tính chất (cao hay 

thấp, tiến bộ hay lạc hậu). Trong khuôn khổ của luận án, khái niệm “văn học đô 

thị miền Nam” được chúng tôi sử dụng chỉ mang tính quy ước nhằm giới hạn, 

khoanh vùng đối tượng trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu. Đô thị miền Nam là 

khu vực có đời sống văn học sôi động hơn cả (so với toàn bộ khu vực miền Nam 

lúc bấy giờ) do yếu tố địa – chính trị, xã hội, kinh tế chi phối. Các vấn đề về xuất 
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bản, báo chí, độc giả cũng thuận lợi hơn rất nhiều so với những khu vực 

khác.Trong bối cảnh đó, tùy bút phát triển mạnh và để lại những dấu ấn nhất 

định. 

Trên cơ sở phân tích khái niệm “văn học đô thị miền Nam” và qua việc 

khảo sát các tác phẩm tùy bút ở khu vực này, chúng tôi nhận thấy: tùy bút ở đô 

thị miên Nam là những tác phẩm được sáng tác, lưu hành ở các đô thị lớn của 

miền Nam Việt Nam (Huế, Sài Gòn…). Con đường đến với công chúng của các 

tác phẩm này thường được thông qua tạp chí nhưVăn, Sáng Tạo, Đối Diện… và 

các nhà xuất bản như: Thịnh Ký, An Tiêm, Nguyễn Đình Vượng, Thời Mới, Giao 

Điểm, Lửa Thiêng, Khai Phóng, Trình Bầy, Đối Diện, Chiêu Dương…  

Như vậy, tùy bút ở đô thị miền Nam là những tác phẩm tùy bút văn học được 

viết bởi các tác giả sống và làm việc ở miền Nam, được xuất bản bởi các nhà xuất 

bản tư nhân hoặc nhà nước thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa và lưu hành chủ yếu ở 

đô thị miền Nam Việt Nam trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1975.  

Sử dụng khái niệm “tùy bút ở đô thị miền Nam”, chúng tôi cũng nhằm 

giới hạn, khoanh vùng đối tượng ở góc độ không gian (địa lý) và thời gian 

(1954 – 1975) với mục đích để thuận lợi cho quá trình tìm hiểu, nghiên cứu đối 

tượng. Mặt khác cũng để tránh rơi vào “vùng rộng” của đời sống tùy bút văn 

học trên toàn miền Nam lúc bấy giờ. 

2.2.2. Quá trình vận động 

Sự phát triển của văn học không thể tách rời, nằm ngoàisự vận động của 

đời sống chính trị, xã hội. Những biến động của thời cuộc bao giờ cũng kéo theo 

những biến động của văn học. Miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975 là một xã 

hộibiến động liên tục; trong đó việc Ngô Đình Diệm bị lật đổ bởi các tướng lĩnh 

được Mỹ hậu thuẫn (năm 1963) là một trong những sự kiện rất đáng lưu ý. Đây 

đáng xemnhư một dấu mốc chia đôi quãng thời gian hai thập niên tồn tại của thể 

chế Việt Nam Cộng hòa. Và thật tình cờ (hay một sự trùng hợp lịch sử), mốc 

1963 cũng chia đôi quá trình vận động của văn học miền Nam nói chung, thể 

loại tùy bút nói riêng. 
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Khi đi vào khảo sát quá trình vận động của các tác phẩm tùy bút ở đô thị 

miền Nam, chúng tôi nhận thấy năm 1963 có vai trò như mộtranh giới phân chia 

sự phát triển của thể loại. Sự khác biệt của thể loại tùy bút giữa hai giai đoạn này 

rất dễ nhận thấy trên nhiều phương diện. Và đấy cũng là cơ sở để chúng tôi chia 

quá trình lịch sử của tùy bút thành hai giai đoạn: giai đoạn đầu (1954 – 1963) và 

giai đoạn thứ hai (1964 – 1975). Quá trình vận động ở các giai đoạnđược thể 

hiện và gắn liền với sự xuất hiện của các tác giả, tác phẩm tiêu biểu cũng như sự 

thay đổi về chủ đề, xu hướng thể hiện của tùy bút ở đô thị miền Nam Việt Nam. 

Giai đoạn từ 1954 đến 1963 

Sau khi Hiệp định Genève được ký kết, đời sống văn học của hai miền 

Nam, Bắcđã đi theo hai hướng khác nhau. 

Ở miền Nam, cuộc di cư của khoảng hơn hai triệu người từ Bắc vào, 

trong đó có nhiều người làm văn nghệ, đã ảnh hưởng khá lớn tới đời sống văn 

học nghệ thuật. “Cuộc di cư hàng triệu đồng bào (…)đưa vào miền Nam một số 

nhân tài miền Bắc, số người này về sau đã có những đóng góp đáng kể trên 

nhiều lãnh vực tại miền Nam; nó tiếp phụ vào miền Nam thêm một số đặc điểm 

quí báu của nếp sống Bắc, của cá tính Miền Bắc, khiến cho sinh hoạt Miền 

Nam thêm phong phú…” [85, tr.100]. Bên cạnh đó, sự du nhập của lối sống, 

văn hóa phương Tây, văn hóa Mỹ đã nhanh chóng tác động tới mọi góc cạnh 

của đời sống xã hội, mà trong đó, văn học là một trong những lĩnh vực chịu ảnh 

hưởng rõ rệt nhất. Miền Nam Việt Nam, trong hơn hai mươi năm (1954 -1975) 

trở thành một xã hội pha trộn văn hóa, có Đông, có Tây và đậm nhất vẫn là văn 

hóa Mỹ, văn hóa phương Tây. 

Trong bối cảnh như vậy, tùy bút ở đô thị miền Nam cũng đã kịp có những 

thành quả nhất định.Chặng đường đầu tiên của thể loại tùy bút ở đô thị miền Nam 

gắn với sự xuất hiện một sốtác phẩm của Bình Nguyên Lộc, Vũ Bằng, Võ 

Phiến.Đây là những tác giả tùy bút điển hình trong mười năm đầu của văn học miền 

Nam Việt Nam. Tuy nhiên, tùy bútVũ Bằng và Võ Phiến phải ở những năm sau 

1963 mới thực sự nở rộ và để lại ấn tượng rõ nét nhất đối với độc giả vì ở giai đoạn 
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này thì mỗi người chỉ mới có một tác phẩm tùy bút ( Vũ Bằng vớiMiếng ngon Hà 

Nội, Võ Phiến với Thư nhà). Riêng trường hợp Bình Nguyên Lộc thì tập tùy bút 

Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc đã tạo nên một dấu ấn 

rõ nét. Và có thể nói: Bình Nguyên Lộc chính là trường hợp điển hình nhất tạo nên 

diện mạo cho tùy bút ở đô thị miền Nam trong giai đoạn từ 1954 đến 1963. 

Tác giả Bình Nguyên Lộc 

Bình Nguyên Lộc (1914 - 1987) tên thật là Tô Văn Tuấn. Ông là một nhà 

văn thành công ở nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, truyện dài và tùy bút. Số lượng 

tác phẩm của ông lên tới hang trăm, tuy vậy đã có “rất nhiều bản thảo bị thất lạc. 

Vì vậy, đến nay chỉ còn khoảng 1/3 trước tác được xuất bản” [109, tr.70, tập 1]. 

Trong các sáng tác của Bình Nguyên Lộc nói chung, tùy bút nói riêng, có 

một điểm nổi bật là xu hướng truy tìm quá khứ, nguồn cội. Sự truy tìm này là 

một chặng đường văn hóa xuyên suốt trong các sáng tác của ông và nó được cụ 

thể hóa qua một số vấn đề cụ thể như: nguồn gốc, ngôn ngữ, di dân, cõi âm.Văn 

chương Bình Nguyên Lộc cũng thể hiện sự giao lưu văn hoá, đặc biệt là sự giao 

thoa văn hoá Bắc – Nam.Mặc dù sinh ra và lớn lên ở miền Nam nhưng trong ý 

thức, ông luôn muốn tìm kiếm nguồn gốc tổ tiên từ đất Bắc di dân vào Nam. 

Trong các công trình nghiên cứu như Hương gió Đồng Nai (1945), Nguồn gốc 

Mã Lai của dân tộc Việt Nam (1971), Lột trần Việt ngữ (1971)… ông vừa tập 

trung lần tìm lại những yếu tố gốc gác ngoài Bắc, vừa chỉ ra những nét tương 

đồng, sự giao lưu văn hóa của hai miền đất nước. Trong các tác phẩm của Bình 

Nguyên Lộc, người ta thường thấy mỗi khi sử dụng một từ ngữ có tính chất đặc 

thù của phương ngữ miền Nam, thì ông lại tìm cách giải thích, truy nguyên 

nguồn gốc của nó ở ngoài Bắc thế nào, có khi còn phê bình là nơi nào dùng 

chính xác, hợp lý hơn. Sức nặng văn chương của Bình Nguyên Lộc không chỉ ở 

vốn tri thức về văn hóa, mà còn ở ngôn ngữ thể hiện. Có thể nói, các sáng tác của 

Bình Nguyên Lộc luôn có một sự phong phú về ngôn ngữ, vừa thể hiện được đặc 

trưng của mảnh đất ông sinh ra, vừa mang nét chuẩn mực của ngôn ngữ phổ 

thông.Mảng tác phẩm thành công nhất của Bình Nguyên Lộc là truyện ngắn và 
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tuỳ bút, với các tác phẩm tiêu biểu như Nhốt gió (1950), Ký thác (1960), Tình 

đất (1966), Thầm lặng (1967), Cuống rún chưa lìa (1969), Những bước lang 

thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc. 

Tập tùy bút Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc 

được hình thành từ các bài tùy bút mà Bình Nguyên Lộc viết từ 1952 đến 1962 

đăng trên các tạp chí: Thời Trân (Những hàng me Sài Gòn, Sông Ông Lãnh,Mả 

cũ bên đường,Lọ sứ cổ...), Sáng Tạo (Quà đêm trên sông Ông Lãnh...), Nhân 

Loại (Khóc bạn chim, Âm thanh bí mật, Giải phẫu tâm thần, Lan đam mê, Văn 

nghệ đứng đường, Nước Tàu muôn thưở, Hui Nhị tỳ I, Hui Nhị tỳ II, Thần thánh 

Sài Gòn, Chùa chiền, đền miếu, Phố của thành phố...), Tiểu thuyết Tuần San (Có 

những xác diều), Đài phát thanh (Vắng bóng bia đá thì hỏi bia miệng). Các bài 

tùy bút này về sau được nhà in Thịnh Ký xuất bản lần đầu tiên vào năm 1966 tại 

Sài Gòn và “in 658 bản” [211].Sau 1975, tác phẩm này được nhiều nhà xuất bản 

(Tuổi trẻ, Văn học…) in lại. Với tập tùy bút này Bình Nguyên Lộc đã truy tìm 

nguồn gốc của Sài Gòn, một thành phố mới, còn ít tuổi, chưa kịp có dĩ vãng rêu 

phong và đồng thời cũng phác họa nên một Sài Gòn dân dã, bình dân, tươi trẻ và 

có nhiều dính dáng tới cõi âm. Đây chính là nét phóng túng tài hoa, phong trần 

nghệ sĩ ở con người Bình Nguyên Lộc. 

Như vậy, trong mười năm đầu (1954 – 1963) của quá trình vận động, thể 

loại tùy bút ở đô thị miền Nam, ngoài Bình Nguyên Lộc là trường hợp điển hình 

thì nhìn chung tùy bút vẫn ở khu vực này chưa có sự phong phú và đa dạng. Sự 

phát triển về số lượng và chất lượng của tùy bút ở đô thị miền Nam chỉ thực sự 

diễn ra ở mười năm sau (1964 – 1975). 

Giai đoạn từ 1964 đến 1975 

Đây là giai đoạn mà tùy bút ở đô thị miền Nam thực sự nở rộ.Bên cạnhVũ 

Bằng và Võ Phiến là hai nhà văn có sự tiếp nối và phát huy sở trường từ trước, thì 

trong giai đoạn này,tùy bút đã có thêm các tác giả như Mai Thảo, Sơn Nam, 

Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Ngọc Lan, Thanh Tâm Tuyền... và rất nhiều gương 

mặt khác.Các tác giả này, mỗi người một vẻ, đã đem lại cho tùy bút ở đô thị miền 



 

 45 

Nam một sự đa dạng trong phong cách thể hiện, trong cách nhìn nhận về cuộc 

sống, về xã hội.Diện mạo và quá trình vận động của tùy bútở đô thị miền Nam 

giai đoạn 1954 – 1975 chính là sự góp mặt, hiện diện của các tác giả này. 

Tác giả Vũ Bằng 

Nhắc tới tùy bút ở khu vực đô thị miền Nam, người đầu tiên phải nói tới là 

nhà văn di cư từ miền Bắc, Vũ Bằng (tên thật là Vũ Đăng Bằng).Đây là một trong 

những tên tuổi tùy bút nổi bật ở miền Nam giai đoạn 1954 – 1975.Ông xuất hiện 

khá sớm trong tư cách nhà báo Việt Nam nhưng cũng sớm trở thành một văn nhân 

có tên tuổi. Vũ Bằng sáng tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau (truyện ngắn, tiểu 

thuyết, tự truyện, biên khảo, chân dung văn học, tùy bút…) và ở mỗi lĩnh vực đều 

có những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, dấu ấn văn học ấn tượng nhất mà Vũ 

Bằng để lại cho đời lại chính là thể loại tùy bút với ba tác phẩm nổi tiếng Miếng 

ngon Hà Nội (1960), Miếng lạ miền Nam (1969), Thương nhớ mười hai (1972). 

Văn chương Vũ Bằng có sự kết hợp giữa cảm xúc tinh tế với vốn văn hoá 

dồi dào.Những gì thuộc về văn hoá Bắc Việt, văn hoá Kẻ Chợ luôn hiện hữu 

trong trang viết của ông.Các tri thức về văn hoá dân gian như lễ hội, phong tục, 

ẩm thực… được đưa vào tác phẩm với tất cả những cảm xúc tinh tế đã phần nào 

chứng tỏ vốn sống phong phú của nhà văn.Tất nhiên, điều này không phải chỉ 

mình Vũ Bằng mới có, song cách thể hiện của ông lại khá đặc biệt.Vũ Bằng 

thường nhìn nhận, trình bày vấn đề gắn với một không gian văn hoá rộng lớn.Đó 

là không gian Bắc Việt quá vãng mà ở đó từ những câu chuyện đời thường trong 

cuộc sống cho đến những lễ hội truyền thống, những món ăn ngon của đất nước 

hay những cảnh sắc của thiên nhiên Bắc Việt và nhiều khi là những kỷ niệm ngọt 

ngào thời xưa cũ đã trở thành hoài niệm. Sẽ không có gì là ngạc nhiên khi nhà văn 

Vũ Bằng đã dành một số lượng khá nhiều những trang viết về những giá trị văn 

hóa dân tộc. Điều này lý giải vì sao các tùy bút của ông luôn mang những trăn trở 

về những điều tốt đẹp của văn hóa dân tộc đã trở thành một thời quá vãng. 

Cho dù sáng tác ở thể loại nào thì văn chương Vũ Bằng cũng đều mang 

chất trữ tình đằm thắm. Chất trữ tình đó được tạo bởi một hồn văn trữ tình 
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không lẫn với bất cứ ai. Ở đó, tác giả bộc lộ, giãi bày những tâm sự, nỗi niềm 

riêng tư, bộc lộ niềm say mê, ca ngợi cái đẹp và ngay cả thái độ phê phán 

những thói hư tật xấu đời thường thì chất trữ tình trong tác phẩm vẫn luôn hiện 

hữu, đặc biệt là trong các tác phẩm tùy bút. Có thể thấy, cảm hứng trữ tình là 

nguồn cảm hứng chủ đạo chi phối những biểu hiện về mặt nội dung và nghệ 

thuật trong các sáng tác của Vũ Bằng.  

Nhìn chung, Vũ Bằng là người đã sớm có ý thức tự chọn cho mình một 

hướng đi riêng nên ông là một nhà văn có phong cách riêng biệt. Dù sáng tác ở 

thể loại nào đi nữa thì về cơ bản, ngòi bút Vũ Bằng luôn có sự kết hợp giữa cảm 

xúc tinh tế và vốn văn hóa dồi dào. Chất trữ tình đằm thắm luôn là yếu tố chủ 

đạo giăng mắc hầu hết trong các sáng tác của nhà văn này, đặc biệt là trong các 

tác phẩm tùy bút. Đây chính là nét đặc trưng tạo nên một Vũ Bằng nồng nàn, 

tinh tế, tài hoa và lịch lãm. 

Tác giả Võ Phiến 

Bên cạnh Vũ bằng là Võ Phiến (1925 – 2015).Tên thật của nhà văn này là 

Đoàn Thế Nhơn, được biết đến với bút hiệu là Tràng Thiên.Ông là tác giả của 

trên dưới 30 tác phẩm gồm đủ mọi thể loại: thơ, truyện ngắn, truyện dài, tùy bút, 

tiểu luận, tạp luận, biên khảo, phê bình, dịch thuật… Văn chương Võ Phiến, đặc 

biệt là ở thể loại tùy bút, khá đa dạng và phức tạp. Ở con người này, bên cạnh 

những trang viết chống đối cách mạng thì vẫn có những trang văn tha thiết, chân 

thành với những tình cảm sâu lắng về thiên nhiên, con người quê hương. Những 

trang văn thuần chất văn học này thể hiện khá rõ ở những tác phẩm tùy bút của 

Võ Phiến. Cho đến nay, như nhiều người đánh giá: Võ Phiến không phân biệt rõ 

ràng giữa tiểu thuyết và truyện ngắn, giữa truyện ngắn và tùy bút. Truyện ngắn 

của ông thường là truyện dài viết ngắn. Có những truyện ngắn lại được ông xếp 

vào loại tùy bút... Do đó việc phân chia thể loại trong tác phẩm của Võ Phiến chỉ 

có tính tương đối. 

Thực ra, tùy bút của Võ Phiến được xuất hiện từ trước 1963 với tập Thư 

nhà (Thời Mới xuất bản, 1962). Nhưng phải sau mốc thời gian này, văn chương 
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Võ Phiến, đặc biệt là tùy bút, mới thật sự nở rộ. Võ Phiếntiếp tục tục mạch sáng 

tác của mình với nhiều tùy bút mới: Tạp bút, (Thời Mới, 1965-1966, ba tập), Ảo 

ảnh (Thời Mới, 1967), Phù thế (Thời Mới, 1969), Đất nước quê hương (Lửa 

Thiêng, 1973). Sau này, khi sang định cư ở Mỹ, tác giả này vẫn tiếp tục thể hiện 

thế mạnh của mình với các tác phẩm tùy bút như: Thư gửi bạn (Người Việt, 

California, 1976), Ly hương (in chung với Lê Tất Điều, Người Việt, California, 

1977), Lại thư gửi bạn (Người Việt, 1979), Quê (Văn Nghệ, 1992). Trong luận 

án, tác phẩm tùy bút của Võ Phiến được chúng tôi sử dụng chủ yếu qua hai tập 

tùy bút mới được xuất bản ở trong nước là Quê hương tôi và Tạp văn Tràng 

Thiên donhà xuất bản Thời đại phối hợp với Công ty văn hóa và truyền thông 

Nhã Nam (Việt Nam) xuất bảnnăm 2012. 

Tùy bút của Võ Phiến đề cập đến rất nhiều chuyện trong cuộc sống: từ 

những thứ lặt vặt hàng ngày (chiếc áo dài, chè, trà, nước mắm, sa kê…), những 

mối quan hệ đời thường (đạo và đời, ông và cháu, mẹ và con, người Thượng và 

người Kinh…), những thú vui tiêu khiển của con người (chữ nghĩa, thơ, dịch thơ, 

bài chòi, truyện…) đến tính chất, phong tục văn hóa địa phương (Bình Định, Huế, 

Hội An…)… Những chuyện này chứng tỏ Võ Phiến có một nền tảng kiến thức 

rộng rãi, một tâm hồn nhạy bén. Nói như Nguyễn Hưng Quốc: “Ông vừa có óc 

phân tích giỏi vừa có năng lực khái quát cao. Có khi bắt đầu chỉ là một sự vật, một 

sự kiện, thậm chí, một tên gọi thật tầm thường, ông phân tích, ông khái quát, ông 

liên tưởng, ông lý luận, cuối cùng, ông đưa ra những nhận xét mới mẻ, đôi khi, có 

khả năng hé mở một khía cạnh quan trọng trong nền văn hoá nước nhà.” [219]. 

Những câu chuyện đó được Võ Phiến nhìn nhận qua những trở trăn, khắc khoải. 

Dù viết ở vấn đề gì thì tùy bút của Võ Phiến cũng mang đậm phong cách 

kể lể (tính chất tự sự) và vì thế vô hình trung ở các tùy bút, cái đặc trưng “tùy 

theo ngòi bút mà đưa đẩy” phải nhường chỗ cho cái dáng dấp của một câu 

chuyện kể. Các tác phẩm: Chiếc áo dài, Ăn uống sự thường, Chè và văn minh, 

Theo chân một món ăn, Chửi, Anh Bình Định, Hạt bọt trà, Mình với ta, Giọng 

Huế, Hội An, Thương gái miền Trung, Mắm và dân tộc, Người Thượng trang 



 

 48 

nghiêm, Chuyện cá trên núi, Cha cật Thuột, Ăn và đọc, Viết sách nuôi cây, Gà 

gáy trong thơ, Nằm chơi, Yêu và đọc, Tiếng nói và dân tộc tính… đều là những 

tùy bút điển hình cho lối kể của Võ Phiến. 

Mặc dù mang tính chất kể nhưng tùy bút Võ Phiến vẫn đậm chất thơ. 

“Thơ-tuỳ-bút của Võ Phiến giống với thơ miền Nam trước đây hơn: đó là thơ tự 

do, cái hay nằm ở kết cấu toàn bài hơn là ở từng đơn vị nhỏ, như từ, như câu. 

Đặc biệt là trong thơ-tuỳ-bút của Võ Phiến cũng có... vần.” [219]. 

Tác giả Sơn Nam 

Sơn Nam (1926 – 2008) tên thật là Phạm Minh Tày (có tài liệu ghi là 

Tài).Bút danh Sơn Nam được nhà văn sử dụng với ý nghĩa: “Sơn” là họ Khmer, 

“Nam” là để nhắc nhớ mình là người phương Nam. 

Đối với văn học miền Nam (1954 – 1975) nói riêng, văn học Việt Nam 

hiện đại nói chung, nhà văn Sơn Nam được biết đến như một nhà văn có tâm và 

tài. Ông được nhiều người gọi yêu là “ông già Nam Bộ”, “ông già Ba Tri”, “pho 

từ điển sống về miền Nam” hay là “nhà Nam Bộ học”… vì tất cả những gì của 

thiên nhiên, của văn hóa và con người Nam Bộ đều được thể hiện qua hầu hết 

các thể loại sáng tác của ông. Trong sự nghiệp văn học của Sơn Nam, xét ở thể 

loại tùy bút, ông đã ghi dấu vào văn học miền Nam (1954 -1975) nói riêng, tùy 

bút của văn học Việt Nam nói chung với sự đóng góp ba tác phẩm: Nói về miền 

Nam (Lá Bối, 1967) Gốc cây - Cục đá và ngôi sao(công bố lần đầu năm 1969, 

sau đó in trên tạp chí Văn, 1973) và Cá tính miền Nam (Đông Phố, 1974). 

Văn chương Sơn Nam, nhất là trong tùy bút, luôn có một lượng thông tin 

phong phú.Những vấn đề mà Sơn Nam thể hiện thường được triển khai một cách 

có ngọn có nguồn, thậm chí là có cả trích dẫn với những cứ liệu hết sức đáng tin 

cậy. Mặc dù luôn có xu hướng lý giải sự vật hiện tượng nhưng không vì thế mà 

văn Sơn Nam khô khan, trái lại: những trang viết của ông luôn có sự bình dị, 

mộc mạc, không quá trau chuốt. Điều này được thể hiện khá rõ qua lối hành văn 

mộc mạc, giản dị.Đọc văn ông, người đọc như đang có cảm giác trò chuyện trực 

tiếp với người Nam Bộ cởi mở, phóng khoáng. 
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Nhìn chung, văn chương Sơn Nam, trong đó có tùy bút, thường được thể 

hiện ở các chủ đề chính: phản ánh về cuộc khai hoang và sự ứng phó của con 

người ở vùng đất Nam Bộ (Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Tìm hiểu đất An 

Giang, Cá tính miền Nam, Nói về miền Nam…); phản ánh thuần phong mỹ tục, 

tín ngưỡng của cư dân Nam Bộ (Thuần phong mỹ tục Việt Nam, Đồng bằng 

Sông Cửu Long- nét sinh hoạt xưa, Lăng Ông Bà Chiểu và lễ hội văn hóa dân 

gian, Nghi thức và lễ bái của người Việt Nam, Ấn tượng 300 năm, Cá tính miền 

Nam, Nói về miền Nam…); phản ánh tính cách của con người Nam Bộ qua các 

khía cạnh đời thường: lời ăn tiếng nói, sinh hoạt (Ăn to xài lớn, Hồn người trong 

ly rượu, Cá tính miền Nam, Nói về miền Nam…); dựng nên những bức tranh 

thiên nhiên Nam Bộ (Hương rừng Cà Mau, Bà chúa Hòn, Xóm Bàu Láng…) tất 

cả các chủ đề này đều mang đậm màu sắc văn hóa Nam Bộ. 

Tác giả Nguyễn Ngọc Lan 

Nguyễn Ngọc Lan (1930 – 2007) vốn là một linh mục Dòng Chúa Cứu 

Thế. Sự nghiệp văn học của Nguyễn Ngọc Lan có thể kể đến: Chứng từ năm 

năm (Trình Bầy, Sài Gòn, 1967); Thư gửi thầy Nhất Hạnh (in chung cùng Nhất 

Hạnh); Đối thoại cánh cửa hòa bình (Sài Gòn, 1968); Đường hay pháo đài 

(Trình Bầy, Sài Gòn, 1969); Cho cây rừng xanh lá (Đối Diện, Sài Gòn, 1971); 

Nước ta còn đó (Đối Diện, Sài Gòn, 1973); Nhật ký 1989-1990 (Tin Paris, 1991), 

Nhật ký 1990-1991 (Tin Paris, 1993), Nhật ký 1988 (Tin Paris, 1993); Chủ nhật 

hồng giữa mùa tím (Tin Paris, 1997)... 

Với các tác phẩm như Chứng từ năm năm(Trình Bầy, Sài Gòn, 

1967),Đường hay pháo đài(Trình Bầy, Sài Gòn, 1969), Cho cây rừng xanh lá 

(Đối Diện, Sài Gòn, 1971),Nước ta còn đó (Đối Diện, Sài Gòn, 1973)…, Nguyễn 

Ngọc Lan đã góp phần làm cho tùy bút ở đô thị miền Nam Việt Nam đã trở nên 

phong phú và đa dạng hơn. 

Các sự việc, sự kiện trong tùy bút Nguyễn Ngọc Lan thường được thể 

hiện qua những suy tư, chiêm nghiệm của chính tác giả bằng một vốn kiến thức 

sâu rộng kết hợp với một bút pháp chặt chẽ, lập luận sắc sảo. Điều đó giúp người 
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đọc không chỉ hình dung ra sự việc, sự kiện mà ngay lập tức có thể hình dung ra 

bối cảnh, các vấn đề liên quan đến sự việc, sự kiện đang được đề cập đến. 

Nguyễn Ngọc Lan nói về phong trào sinh viên, dân chủ, chống Mỹ, thế giới thứ 

ba, tôn giáo… không chung chung mà rất cụ thể và được cắt nghĩa rõ ràng. 

Đặc biệt, tùy bút Nguyễn Ngọc Lan là một hiện tượng điển hình cho tiếng 

nói phản chiến trong bối cảnh xã hội miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ.Tiếng nói 

phản chiến trong tùy bút của linh mục Nguyễn Ngọc Lan đã xóa nhòa ranh giới 

giữa Đạo và Đời. Các trang viết trong tùy bút của ông được thể hiện qua cái nhìn 

nhân vị của một nhà văn, một linh mục và được hợp nhất trong một con người 

khát khao mong muốn hòa bình cho quê hương. Tùy bút của Nguyễn Ngọc Lan 

do vậy đã mang một màu sắc mới. 

Tác giả Mai Thảo 

Mai Thảo(1927-1998) tên thật là Nguyễn Đăng Quý, còn có bút hiệu 

Nguyễn Đăng vốn là nhà văn từ miền Bắc di cư vào Nam. Ông được đánh giá là 

một trong những gương mặt điển hình của văn học miền Nam trước 1975. 

Mai Thảo là nhà văn sáng tác nhiều thể loại: đoản thiên, truyện dài, thơ, tùy 

bút, kịch bản phim truyện, nhận định, hồi ức... Mai Thảo được coi là một trong 

những gương mặt điển hình với thể loại tùy bút ở khu vực đô thị miền Nam 

trong giai đoạn 1954 - 1975. Tên tuổi của ông gắn liền với hai tùy bút Căn nhà 

vùng nước mặn(An Tiêm xuất bản, Sài Gòn, 1966), và đặc biệt là Tùy bút(Khai 

Phóng xuất bản, Sài Gòn, 1970). 

Việc nghiên cứu, tìm hiểu về văn nghiệp của Mai Thảo hiện nay đang gặp 

rất nhiều khó khăn. Tác phẩm của ông ít được lưu hành; những bài giới thiệu về 

nhà văn này còn khá sơ lược: “Dù ông không có nhiều cuốn tùy bút xuất bản, tùy 

bút vẫn chiếm vị trí quan trọng trong cái viết của ông. Ông viết loại khác – 

truyện ngắn, truyện dài – trong ấy vẫn có hơi hám tùy bút… Mai Thảo là tùy bút 

gia bẩm sinh, ông có nhiều đức tính thuận lợi.” [109, tr.1149, tập 1]. Tư liệu về 

Mai Thảo chủ yếu là từ sách, báo, tạp chí xuất bản ở miền Nam trước 1975. 
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Nhìn chung, tùy bút Mai Thảo thường mang khuynh hướng vọng ngóng về 

quê hương, dĩ vãng, về số phận con người. Ở đó, người ta thấy một Mai Thảo 

viễn xứ có lúc dào dạt, mãnh liệt có lúc đớn đau, câm nín.Nhận xét về tùy bút 

Mai Thảo, Cao Huy Khanh đã cho rằng; “Trước hết và sau hết, Mai Thảo vẫn là 

một nhà văn tùy bút xứng đáng và đầy giá trị nhất. Nói đến sự nghiệp sẽ còn lại 

của ông phải là nói về một lối văn, môt giọng văn tùy bút duy nhất, độc đáo, khó 

lòng thay thế được.”[44, tr.6]. 

Tác giả Nguyễn Xuân Hoàng 

Nguyễn Xuân Hoàng (1940 – 2014)bắt đầu nghiệp văn chương với những 

sáng tác được đăng tải trên các tạp chí như Hiện Đại, Mai, Văn Học...trước khi 

bước tới những tạp chí nổi tiếng không kém của giai đoạn sau. Các mảng tác 

phẩm của Nguyễn Xuân Hoàng có thẻ kể đến:Mù sương (1966), Sinh nhật 

(1968), Khu rừng hực lửa (1972), Kẻ tà đạo (1973); Tiểu thuyết: Người đi trên 

mây (1987), Sa mạc (1989), Bụi và ác (1996); Tạp ghi:Căn nhà ngói đỏ (1989). 

Riêng thể loại tùy bút, Nguyễn Xuân Hoàng có hai tập Ý nghĩ trên cỏ (1971) và 

Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu (1974). 

Về cơ bản, tùy bút của Nguyễn Xuân Hoàng (Ý nghĩ trên cỏ và Bất cứ lúc 

nào, bất cứ ở đâu) có nét bàng bạc, chậm đều như là những dòng tự truyện. 

Trong văn của ông, sự cô đơn và sự ám ảnh về cuộc đời luôn là những cảm xúc 

chủ đạo.Ông cũng là người đồng thời ký thác về những sự chia xa vào trang viết, 

lại vừa đưa triết lý sống vào tác phẩm như một cách tự giải thoát khỏi những 

muộn phiền của cuộc đời.Tùy bút của Nguyễn Xuân Hoàng có cay đắng, có ngọt 

ngào, có cả những luyến tiếc day dứt không nguôi và có cả sự khơi gợi, suy 

ngẫm về thời cuộc.Và nhờ như thế, độc giả đã đọc tác phẩm của ông lại cứ muốn 

đọc lại, suy ngẫm thêm qua nhiều chi tiết trong tác phẩm. 

Một số tác giả khác 

Như đã nêu ở phần trước, văn học ở đô thị miền Nam từ 1954 đến 1975, 

những người viết tùy bút không chỉ có Vũ Bằng, Mai Thảo, Võ Phiến, Nguyễn 

Xuân Hoàng, Nguyễn Ngọc Lan, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam. Trên thực tế, số 
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lượng các nhà văn viết tùy bút lúc bấy giờ rất nhiều.Có thể kể đến các trường 

hợp tiêu biểu nhưN. T. P. Dung với tùy bút Tại sao em (1968), Phan Du với 

Cánh nhạn cố đô (1969), Trùng Dương với Trước giờ lên đường (1967), Con 

bạch tuộc (1969), Nguyễn Thị Hoàng với Ngày tháng đầu đời (1967), Gợi niềm 

thân mật (1973), Dương Nghiễm Mậu với Trong khói lửa, ở Sài Gòn nghĩ và viết 

về Huế (1968) Nơi tôi đã (1968), Lãng Nhân với Truyện cà kê bên giường 

(1967), Doãn Quốc Sỹ với Giáng sinh nơi quê người (1969), Về thiền (1970), 

Tùy bút đầu xuân (1971), Sổ tay phê bình Văn học (1973), Kiệt Tấn với Đi trong 

thành phố có nắng (1967), Nguyễn Sĩ Tế với Tâm sự bốn bức tường (1965), 

Nguyễn Đình Toàn với Đêm lãng quên (1969), Hồ Hữu Tường với Tuột thang 

(1967), Huỳnh Hữu Ủy với Một điểm tựa trên đường dây sự sống (1971), Thế 

Uyên với Thực tại và Văn chương (1968), Đỗ Thúc Vịnh với Phiếm luận trên 

không (1967), Một đêm bên núi Tuyết – nhạc (1970), Kinh Dương Vương với 

Bài ca của tuyết băng (1970), Bửu Ý với Sài Gòn (1973)… 

* 

Như vậy, quá trình vận động của tùy bút qua hai giai đoạn được thể hiện ở 

sự thay đổi, bổ sung của các tác giả ở hai thời kỳ khác nhau. Bên cạnh đó, thông 

qua những giới thiệu cơ bản về nội dung nghệ thuật ở các tác phẩm của các tác 

giả tiêu biểu ở hai giai đoạn như đã nêu, chúng tôi nhận thấy: có một biểu hiện 

khác thể hiện sự vận động khá rõ của tùy bút ở đô thị miền Nam, đó là: sự thay 

đổi về chủ đề, xu hướng thể hiện. Nếu trong mười năm đầu (1954 – 1963), tùy 

bút nhìn chung tập trung thể hiện chủ yếu về tình yêu, con người, văn hóa, về 

những giá trị xưa cũ (Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên 

Lộc, Miếng ngon Hà Nội, Thư nhà…) thì ở mười năm sau (1964 – 1975), tùy bút 

ở đô thị miền Nam không những vẫn giữ nguyên những giá trị này mà còn bổ 

sung thêm những lo lắng, suy tư, chiêm nghiệm về nhân tình thế sự – những điều 

mà hầu như các tác phẩm tùy bút điển hình đều chứa đựng – và nhất là tinh thần 

nhập cuộc trước những biến động lịch sử (những biểu hiện của khía cạnh này sẽ 

được chúng tôi tập trung phân tích và làm rõ ở chương 3). 
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Với quãng thời gian hơn hai mươi năm phát triển, tùy bút, với tư cách một 

yếu tố của nền văn học miền Nam Việt Nam, nền văn học thuộc chế độ Việt 

Nam Cộng hòa, đã có một số phận, một quá trình lịch sử riêng. Nếu như trong 

mười năm đầu, tùy bút chỉ mới xuất hiện đơn lẻ, tác phẩm chưa nhiều, thì ở 

mười năm cuối thể loại này đã có một sự đột phá cả về số lượng tác giả, tác 

phẩm; nội dung của nó cũng phong phú, đa dạng hơn.  

Sự hình thành, phát triển của tùy bút ở đô thị miền Nam gắn liền với sự 

hình thành và phát triển của văn học miền Nam Việt Nam (1954 – 1975). Nó vừa 

mang dấu ấnchung của cả nền văn học, vừa tạo được những đặc điểm riêng.Xét 

trong mối tương quan đối với các thể loại khác của văn học miền Nam (nhất là 

thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết…), tùy bút ở đô thị miền Nam đã chiếm được một 

vị trí quan trọng với diện mạo không lẫn với bất cứ thể loại văn học nào. Thể 

loại tùy bút đã quy tụ được một đội ngũ những người cầm bút rất đông đảo. Mỗi 

tác giả với những phong cách nghệ thuật khác nhau, đã tạo nên sự đa thanh, đa 

sắc cho tùy bút, góp phần khẳng định vị trí của thể loại này trong dòng chảy của 

văn học Việt Nam hiện đại. 

Việc dận diệntùy bút ở đô thị miền Nam chính là cơ sở để đi vào tìm hiểu 

những giá trị cốt lõi cả ở phương diện nội dung lẫn hình thức của thể loại này. 

2.3. Nguyên nhân phát triển của tùy bút ở đô thị miền Nam 

2.3.1. Yếu tố tác động từ bên ngoài 

Ngay sau khi Hiệp định Genève được ký kết, miền Nam Việt Nam hình 

thành chế độViệt Nam Cộng hòa với sự can thiệp trực tiếp của Mỹ.Trong mưu 

đồ chính trị của mình, Mỹ đã áp dụng chính sách thực dân kiểu mới, một mặt 

tăng cường viện trợ binh lính, vũ khí chiến tranh cho chính quyền Sài Gòn, mặt 

khác cũng tìm mọi cách cho du nhập lối sống, văn hóa phương Tây, đặc biệt là 

văn hóa Mỹ vào miền Nam. Điều này đã nhanh chóng tác động tới mọi phương 

diện của đời sống xã hội, mà trong đó, văn hóa, văn học là lĩnh vực chịu ảnh hưởng 

rõ rệt nhất. Miền Nam Việt Nam, trong hơn hai mươi năm (1954 -1975) trở thành 

một xã hội pha trộn về văn hóa;vừa có Phương Đông, vừa có Phương Tây và đậm 
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nhất là văn hóa Mỹ:“Nhiều tổ chức chỉ đạo văn hóa, giáo dục, liên quan được thành 

lập ngay từ những năm đầu của chế độ Diệm: Phái đoàn địa học Mi-si-gân 

(Michigan), Phù luân hội (Rotary club), Cơ quan viện trợ Á Đông (Asia 

Foundation), Hội văn hóa Á châu (Asia Culture Association), Liên cơ quan cộng sự 

vụ Mỹ (JUSPAO), Phòng thông tin Hoa Kỳ (USIA).”[26, tr.16-17, tập 1]. 

Trong bối cảnh “mở cửa” của miền Nam, gần như đủ mọi lý thuyết, trào lưu 

văn học của thế giới đều có cơ hội được giới thiệu, phổ biến.Nếu ở miền Bắc, từ 

1954 đến 1975, sự tiếp xúc với văn học thế giới chủ yếu là văn học cách mạng, vô 

sản của phe xã hội chủ nghĩa, đến từ Liên Xô, các nước Đông Âu, Trung Quốc… 

thì ở miền Nam, sự tiếp cận này phong phú và đa dạng hơn nhiều. Theo Thụy 

Khuê: “Trên những tạp chí như Bách Khoa, Văn, hoặc Nghiên cứu văn học, xuất 

bản ở miền Nam, chúng ta có thể thấy hiện tượng sau đây: hầu như các trào lưu về 

văn học ở Pháp đã chuyển thẳng vào Việt Nam gần như tức thời, nghĩa là ở Pháp có 

gì thì ở Việt Nam ngay sau đó đã có nhiều bài giới thiệu hoặc được dịch ra.” [210]. 

Từ những năm 1954 trở đi, đời sống văn học ở miền Nam đã chịu ảnh hưởng 

mạnh mẽ bởi các trào lưu, lý thuyết văn học từ phương Tây, Mỹ: từ chủ nghĩa hiện 

sinh (S. Kierkegaard, F. Nietzsche, K. Jaspers, M. Heidegger, J.-P. Sartre, Camus, 

S. de Beauvoir, F. Sagan...), hiện tượng luận (Husserl, Merleau-Ponty, Gabriel 

Marcel, Heidegger, Karl Jaspers, Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas và Mikel 

Dufrenne…), phân tâm học (Freud, Jung, Adler…), chủ nghĩa siêu thực (nhóm 

André Breton, quan niệm của nhóm Dada)… đến các trào lưu văn học: tiểu thuyết 

mới (Claude Simon, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute…), phương pháp “dòng 

ý thức” trong sáng tạo văn học (Hemingway, Faulkner, James Joyce…). 

Cùng với văn học Phương Tây, văn học Phương Đông cũng đã có những 

tác động nhất định đến đời sống văn học miền Nam Việt Nam. Đó là những ảnh 

hưởng của văn học Trung Quốc, từ văn học cổ điển tới văn học hiện đại (ví dụ 

như tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, lãng mạn của Quỳnh Giao), văn học Ấn 

Độ (chủ yếu là các tác phẩm Phật giáo)… 
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Những yếu tố tác động từ bên ngoài nàyđã mang đến cho văn học miền 

Nam rất nhiều cái mới.Nhà văn không bị lệ thuộc vào những “quy chuẩn” nhất 

định nào; thế giới quan của người viết lẫn người tiếp nhận được mở rộng. Nhận 

thức của con người nhờ đó mà nhạy bén, sâu sắc hơn; nhưng cũng vì thế mà nảy 

sinh tâm trạng bi quan, chán nản với thực tại, nhiều khi rơi vào trạng thái bế tắc 

vì không thể tìm ra được một lối thoát tích cực. Nhưng xét cho cùng cũng chính 

nhờ vào sự giao lưu, tiếp cận rộng rãi với văn học thế giới mà nền văn học này 

trở nên phong phú, đa dạng hơn. Đó là một trong những động lực quan trọng 

thúc đẩy sự đổi mới của văn học miền Nam, trong đó có tùy bút. 

2.3.2. Yếu tố nội tại  

Ngoài nguyên nhân do ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài thì sự hình 

thành và phát triển củatùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975) về căn bản, dựa 

trên hai yếu tố nội tại. Đó là kế thừa thành tựu từ nền văn học quốc ngữ nửa đầu 

thế kỷ XX và sự bổ sung lực lượng nhà văn từ miền Bắc. 

Sự kế thừa thành tựu văn học quốc ngữ trước 1954 

Tùy bút ở đô thị miền Nam có sự kế thừa sâu sắc thành tựu văn học Nam 

Bộ trước 1954. Theo Thụy Khuê: “Hoạt động văn học và báo chí ở trong Nam 

hầu như không bị gián đoạn trong thời kháng Pháp, cho nên có thể nói, miền 

Nam giữ được một sinh hoạt báo chí và văn học liên tục và tương đối tự do từ 

cuối thế kỷ XIX cho đến 1975, ngay cả dưới thời Pháp thuộc.” [210]. 

Có thể nói, văn học Nam Bộ, đặc biệt là văn xuôi, trước 1954 đã rất phát 

triển với nhiều thành tựu nổi bật. Đó là các nhà văn (cũng đồng thời là nhà 

nghiên cứu phê bình văn học) như Đào Thanh Phước, Gabriel Võ Lộ, Huỳnh 

Quang Huê, Nguyễn Thới Xuyên, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Chánh Sắt, Phạm 

Minh Kiên, Biến Ngũ Nhi, Phú Đức, Nam Đình Nguyễn Thế Phương, Thiếu 

Sơn, Trúc Hà, Kiều Thanh Quế, Phan Văn Hùm, Trần Chánh Chiếu, Trương 

Duy Toản, Nguyễn An Cư, Đặng Thúc Liêng, Nguyễn Háo Vĩnh, Thượng Tân 

Thị, Sương Nguyệt Anh, Lương Khắc Ninh… Đội ngũ những người cầm bút 
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nàyđã sáng tác rất nhiều tác phẩm đủ thể loại và đây là một yếu tố tạo ra sự phát 

triển của văn học miền Nam từ 1954 – 1975 nói chung, tùy bút nói riêng. 

Sự bổ sung đội ngũ sáng tác 

Liên quan đến sự kiện chia cắt đất nước năm 1954, cả hai miền Nam và 

Bắc đều có một lượng lớn người di cư từ bên này sang bên kia giới tuyến. Trong 

cuộc di cư lịch sử này, có rất nhiều văn nghệ sĩ tài năng: “Cuộc di cư hàng triệu 

đồng bào từ Bắc vào (…) nó đưa vào miền Nam một số nhân tài miền Bắc, số 

người này về sau đã có những đóng góp đáng kể trên nhiều lãnh vực tại miền Nam; 

nó tiếp phụ vào miền Nam thêm một số đặc điểm quí báu của nếp sống Bắc, của cá 

tính Miền Bắc, khiến cho sinh hoạt Miền Nam thêm phong phú…” [85, tr.100]. 

Từ miền Nam, đi theo tiếng gọi của cách mạng, nhiều nhà văn đã khăn áo 

lên đường “tập kết” ra Bắc như: Huỳnh Văn Nghệ, Huỳnh Lý, Bảo Định Giang, 

Nguyễn Viết Lãm, Võ Quảng, Nguyễn Văn Bổng, Lê Đình Kỵ, Mai Văn Tạo, 

Đào Xuân Quý, Xuân Tâm, Võ Trần Nhã, Nguyễn Quang Sáng, Trần Thanh 

Giao, Thu Bồn, Anh Đức, Đinh Quang Nhã, Lê Anh Xuân, Chu Cẩm Phong, 

Diệp Minh Tuyền… Trong số họ, nhiều người đã thành danh ở trong Nam và tập 

kết ra Bắc và một số khác trở thành nhà văn trên đất Bắc. 

Từ miền Bắc, cuộc di cư “Nam tiến” cũng đã đưa theo không ít nhà văn 

vào Nam với đủ lý do. Có thể kể ra một số trường hợp tiêu biểu: Tam Lang, Vũ 

Bằng, Lê Văn Trương, Bàng Bá Lân, Lãng Nhân, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn 

Đăng Thục, Lê Văn Siêu, Đinh Hùng, Hư Chu, Vũ Khắc Khoan, Mặc Thu, Mai 

Thảo, Nguyên Sa, Doãn Quốc Sỹ, Thanh Tâm Tuyền, Trần Thanh Hiệp, Dương 

Nghiễm Mậu, Nguyễn Đình Toàn… 

Đối với các nhà văn “tập kết”, từ Nam ra Bắc, có một điều đáng lưu ý là 

sáng tác của họ tuy được biểu hiện ở nhiều thể loại (truyện ngắn, tiểu thuyết, bút 

ký, thơ ca…) nhưng hầu như không có một ai “chuyên” về tùy bút; cũng không 

thấy có gương mặt nào nổi bật ở thể loại này. Trong khi đó, những đồng nghiệp 

từ Bắc vào Nam lại hoàn toàn khác.Rất nhiều người đến với tùy bút và trong số 

họ có tới hai nhà văn rạng danh với thể loại này là Vũ Bằng và Mai Thảo. 
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Xét về số lượng tác phẩm, so với các thể loại khác như thơ, tiểu thuyết, 

truyện ngắn… thì tùy bút ở đô thị miền Nam không bằng nhưng chất lượng nghệ 

thuật của nó không phải vì thế mà thua kém.Với những đặc thù riêng, tùy bút đã 

đóng góp đáng kể vào diện mạo văn học ở đô thị miền Nam trong giai đoạn này. 

Nó đã ít nhiều góp phần làm cho bộ mặt văn học miền Nam nói riêng, văn học 

Việt Nam nói chung thêm phong phú và sinh động. 

Xét trong tổng thể thì tùy bút ở đô thị miền Nam có tính đa dạng về vùng 

miền. Nó là sự dung hợp của cả ba miền Bắc – Trung – Nam. Trong khi đó, cũng từ 

1954 đến 1975, văn học miền Bắc chỉ thấy nổi lên trường hợp Nguyễn Tuân là thật 

sự gắn với thể tùy bút; sau này còn thêm Chế Lan Viên, Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

Sự bổ sung đội ngũ sáng tác từ miền Bắc (Vũ Bằng, Mai Thảo, Thanh 

Tâm Tuyền...) đãlàm cho tùy bút ở đô thị miền Nam có sự phong phú và đa dạng 

về vùng miền,và dĩ nhiên, đây chính là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát 

triển thể loại. 

Tiểu kết: 

Như vậy, sự vận động của tùy bút ở đô thị miền Nam được diễn ra theo 

quy luật: Mười năm đầu (1954 – 1963) mang tính chất khởi phát, chưa để lại dấu 

ấn lớn và mười năm sau (1964 – 1975) đã có những đột phá mạnh mẽ, phát triển 

nhanh cả về số lượng và chất lượng. Quy luật vận động này được hình thành dựa 

trên sự thay đổi tâm thức của các tác giả tùy bút trước sự thay đổi, biến động của 

tình hình chính trị, xã hội ở miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975. 

Mặc dù vẫn có những biến động nhưng nếu so với mười năm cuối (1964 – 

1975) thì mười năm đầu (1954 – 1963) ở miền Nam Việt Nam có phần “ổn định” 

hơn. Miền Nam Việt Nam từ 1964 đến1975 tình hình chính trị, xã hội ngày càng 

trở nên bất ổn; nội bộ chính quyền Việt Nam Cộng hòa ngày càng hỗn loạn do 

các phe phái chính trị luôn tìm cách triệt hạ lẫn nhau bằng các cuộc đảo chính; 

sự ảnh hưởng và tác động của các trào lưu, trường phái văn học nước ngoài, văn 

hóa phương Tây ngày càng sâu rộng hơn trước…; sự can thiệp từ Mỹ với vũ khí 

và quân đội Mỹ ngày càng nhiều trên toàn lãnh thổ miền Nam… Tất cả những 
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biến động về chính trị xã hội này đã tác động sâu sắc đến các nhà văn.Hơn lúc 

nào hết, cảm nhận về thân phận tha hương, vong quốc, nô lệ... trở nên thường 

trực và cần được giải tỏa trong suy nghĩ của các nhà văn.Điều này đòi hỏi, thôi 

thúc và hướng các nhà văn đến sự lựa chọn một thể loại phù hợp để có thể nói 

được hết lòng mình, bộc lộ được tâm tư tình cảm của bản thân.Và, tùy bút chính 

là sự lựa chọn hợp lý nhất, hiệu quả nhất.Không chỉ đối với các nhà văn đã quen 

thuộc với tùy bút như Vũ Bằng, Võ Phiếntiếp tục sáng tác mà nhiều nhà văn 

(mới) khácnhư Sơn Nam, Mai Thảo, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Xuân Hoàng… 

cũng coi đó như một thể loại cần ưu tiên. Tùy bút được dùng để thể hiện, bộc lộ 

một cách trực tiếp, tức thời cảm hứng, cảm xúc của họ lúc này. 

Cũng cần phải nói thêm rằng: tâm thế của các tác giả tùy bút ở miền Bắc 

và ở đô thị miền Nam thường không giống nhau. Tùy bút ở miền Bắc thường 

bám sát các sự kiện, các hiện tượng đời sốngsản xuất, chiến đấu; cảm hứng chủ 

yếu là ngợi ca. Các tác phẩm thể hiện rất rõ điều này: Nguyễn Tuân với Sông 

Đà, Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi; Xuân Diệu vớiSức ấm và sức sáng, Đi trên đường 

lớn;Chế Lan Viên với Bay theo đường dân tộc đang bay… Trong khi đó,các nhà 

văn ở miền Nam lại sống, sáng tác trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Chính 

“thế giới tự do” và sự rối ren, bất ổn của chế độ chính trị, hoàn cảnh xã hội đã 

ảnh hưởng sâu sắc tới văn học nói chung, tùy bút nói riêng. Dường như những 

yếu tố “phi văn học” này đã tác động mạnh đến số phận lịch sử của thể loại tùy 

bút.Đó là “cơ hội” để nhiều nhà vănở miền Nam lúc bấy giờ phát huy ưu điểm 

đặc trưng của thể tùy bút này. 

Rõ ràng là những biến động lịch sử, những thay đổi trong nhận thức, trong 

tâm thế, tâm thức của nhà văn đã ảnh hưởng sâu sắc tới sự vận động của một thể 

loại văn học. Tùy bút miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 đã nảy sinh và phát triển 

trên một nền tảng văn hóa – lịch sử đặc biệt. Chính vì thế mà không chỉ diện 

mạo, ngay cả những nội dung, những giá trị cơ bản mà nó hàm chứa cũng rất độc 

đáo. Đây là điều sẽ được chúng tôi trình bày cụ thể trong chương tiếp theo. 

  



 

 59 

CHƢƠNG 3. CẢM HỨNG THỜI ĐẠI 

TRONG TÙY BÚTỞ ĐÔ THỊ MIỀN NAM (1954 – 1975) 

 

 

Trong văn học, nói đến cảm hứng (inspiration) là nói đến trạng thái tâm 

lý, tình cảm như thể một động lực thúc đẩy trí tưởng tượng sáng tạo của nhà văn 

trong việc hình thành tác phẩm. Cảm hứng cũng là “nội dung”, là nền tảng tư 

tưởng hàm chứa trong tác phẩm. 

Đối với thể tùy bút, cảm hứng là một yếu tố đặc biệt quan trọng bởi đặc 

trưng thẩm mỹ cơ bản nhất của nó chính là sự kết hợp giữa tính chất suy tư triết học 

và chất trữ tình, chất thơ trong từng tác phẩm.Đó cũng là một trong những yếu tố 

cuốn hút người đọc của thể loại này.Cảm hứng trong tác phẩm văn chương luôn nảy 

sinh từ sự tiếp xúc, cảm nhận, trải nghiệm của nhà văn với thực tế đời sống; nó phụ 

thuộc rất nhiều vào mức độ nhận thức, tư duy sáng tạo của người nghệ sĩ. 

Đối với tùy bút ở đô thị miền Nam, dễ dàng nhận thấycác phương diện cơ 

bản trong cuộc sống con người như quan niệm nhân sinh, nhận thức về những 

giá trị văn hóa, lịch sử… trở thành yếu tố xúc tác, khơi gợi cảm hứng của nhà 

văn. Đó cũng là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt các tác phẩm thuộc thể loại này. 

3.1. Cảm hứng nhân sinh 

Cảm hứng nhân sinh mà chúng tôi đề cập ở đây không gì khác hơn là tâm 

thế, thái độ của nhà văn, một cách phản ứng (đúng hơn là thích ứng) của họ 

trước những vấn đề có liên quan đến đời sống, số phận con người.Miền Nam 

Việt Nam từ 1954 đến 1975 là một xã hội đầy biến động. Nó khiến cho con 

người luôn cảm thấy bất an, lo lắng.Trong tình thế đó, cách ứng xử của mỗi nhà 

văn rất khác nhau; có người lựa chọn thái độ nhập cuộc, chấp nhận đương đầu, 

có người xác định cách thức ẩn nhẫn trốn tránh, có người buông xuôi, phó mặc 

thời thế đẩy đưa... Tất cả những biểu hiện đó, một mặt thể hiện thái độ, quan 

niệm sống nhưng mặt khác, nó khơi gợi cảm hứng sáng tạo của nhà văn. Mọi 
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cung bậc cảm hứng, cảm xúc về cuộc nhân sinh đều được thể hiện một cách sinh 

động, phong phú trong văn học miền Nam nói chung, trong tùy bút nói riêng. 

3.1.1. Nỗi cô đơn của con người thời đại 

Con người cô đơn luôn là một chủ đề hấp dẫn đối với văn học nghệ thuật, 

nhất là trong bối cảnh xã hội có những biến đổi sâu sắc. Mỗi cá nhân, lúc này càng 

cảm thấy nhỏ bé, thậm chí là bất lực trước thời cuộc. Khi đó, việc trốn chạy cuộc 

đời, thu mình vào một thế giới riêng tư - thế giới nghệ thuật là một trong những 

cách thức để “giải thoát”. Điểm chung dễ nhận thấy của tùy bút ở đô thị miền 

Nam (1954 – 1975) là sự xuất hiện hình tượng con người cô đơn một cách rõ nét, 

phổ biến. Dường như các tác phẩm đều ít nhiều thể hiện điều này. Việc tự thu 

mình trong vỏ bọc tự tạo và xem đó như một “cứu cánh” để thoát ly thực tại, để có 

thể sống thực với những xúc cảm không dễ chia sẻ cùng người khác trở thành một 

“phong trào” trong một bộ phận nhà văn. Họ sợ rằng nếu bước ra khỏi cái vỏ cô 

đơn kia,sẽ không còn là chính mình; luôn có cảm giác bị “thừa” giữa cộng đồng. 

Trong tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975), con người cô đơn thường 

được thể hiện qua cách quên đi thực tại, trốn vào những thú vui hoặc những kỷ 

niệm xa xưa. Người ta thấy một Vũ Bằng trốn vào nỗi nhớ nhung da diết về ẩm 

thực, về người vợ và tất cả những gì thuộc về đất Bắc trong sự khắc khoải vì gián 

cách về không gian và thời gian; một Võ Phiến cũng tìm cách quên thực tại bằng 

những trở trăn với sự mai một của văn hóa quê nhà; một Mai Thảo cô đơn tìm về 

(và sống) với những kỷ niệm ấu thơ của Hà Nội, sông Hồng - nơi mà ông đã từ bỏ 

ra đi; một Nguyễn Xuân Hoàng khắc khoải với tình yêu; một Nguyễn Ngọc Lan 

với ý thức về sự bé nhỏ, bất lực của kiếp phận đời người… 

Là những người từ miền Bắc vào Nam, tùy bút Mai Thảo và Vũ Bằng 

mang cái tâm thức, cảm giác tha hương, lạc loài. Dù cho mỗi người vào Nam với 

một mục đích khác nhau nhưng về cơ bản, những gì thuộc về miền Bắc đã ăn sâu 

vào tiềm thức của họ nên không dễ gì họ có thể nhanh chóng hoà nhập với mọi 

sự đổi thay ở miền đất mới. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi phàm là con người 

phải xa quê khi trong tâm can không muốn đã là một điều đau khổ, nhưng đau 
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khổ hơn khi sống ngay trên đất nước mình mà lòng lại luôn có cảm giác xa quê 

đằng đẵng. Vũ Bằng sinh ra, lớn lên và làm việc ở Hà Nội.Cả một quãng thời 

gian dài với biết bao sự gắn bó. Nền văn hoá ngàn năm xứ Bắc - chốn kinh kỳ đã 

ăn sâu vào tâm hồn nhà văn từ những ngày còn nhỏ. Mọi thứ trong đời sống từ 

lời ăn tiếng nói hàng ngày, từ những sinh hoạt thường nhật, từ những cảnh sắc... 

đến những giá trị văn hóa của phong tục cổ truyền dân tộc đều ngấm vào ông 

một cách tự nhiên. Rời Bắc Việt trong một ngày giữa tháng tưtrên đường Bon-

nan ở đất cảng Hải Phòng, Vũ Bằng mang trong mình tâm thế đặc biệt để vào 

Nam và ở đó cho đến cuối đời. Trong quãng đời còn lại, xã hội và con người đã 

có biết bao biến động, nhất là khi dù muốn hay không thì ông cũng đã có một gia 

đình mới... Bấy nhiêu gộp lại khiến cho ông luôn phải gồng mình lên. Ở miền 

Nam, trong đời sống hằng ngày, Vũ Bằng là “một con người xã hội”, còn khi 

một mình đối diện với lòng mình thì ông lại là một “con người lạc phách”, con 

người cô đơn đến cùng cực. Vậy nên khi thấy tiết trời tháng hai, ông “động lòng 

nhớ tiếc không biết bao nhiêu khuôn mặt, không biết bao nhiêu miếng ăn ngon, 

không biết bao nhiêu tình thương yêu đã mất.” [135, tr.632, tập 1]. Sự khắc 

khoải về không gian và thời gian càng làm cho Vũ Bằng hiện lên là một kiếp 

người cô đơn. Khi “bị bứng ra khỏi sinh quyển văn hoá của mình”[24, tr.60] ông 

mang trong mình nhiều mặc cảm: từ cái ăn cái ở cho tới cả một không gian văn 

hoá. Con người này luôn có cảm giác bị thừa ra giữa đám đông như một kẻ xa lạ, 

và chỉ sống bằng thể xác còn linh hồn thì phiêu lãng ở miền “cố quốc”. Phải 

chăng Vũ Bằng “bảo thủ” khi tâm can chỉ hướng về văn hoá Bắc Việt? Điều này 

không thể chối bỏ khi nhìn vào những giá trị kết tinh của một nền văn hoá. Nó 

đảm bảo cho con người không dễ bị hoà tan trong môi trường khác - nếu có thì 

hoạ chăng chỉ là sự hội nhập ở từng khía cạnh nhỏ lẻ của cuộc sống.  

Với Vũ Bằng, những gì thuộc đất Bắc đã trở thành nét đặc thù văn hoá 

khó thay đổi, do vậy cảm giác lạc loài, xa xứ, cô đơn trên mọi nẻo đường hiện tại 

luôn thường trực ở con người này. Có thể nói, cái cô đơn của Vũ Bằng không chỉ 

do cảm giác của người nghệ sĩ mà còn do công việc buộc ông phải thế. Vũ Bằng 
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vào Nam với trọng trách nặng nề được tổ chức giao phó. Rõ ràng, đây không 

phải là một sân chơi cho bất cứ ai, kể cả những người mang tâm hồn nghệ sĩ và 

tất nhiên, những người đang thực hiện nhiệm vụ cách mạng thì lại càng không 

thể. Khác biệt về văn hoá, cộng thêm sự gồng mình, “lên gân” với thực tại càng 

làm cho ông vốn dĩ cô đơn lại thêm cô độc.Điều này lý giải vì sao nỗi niềm hoài 

niệm của nhà văn da diết và được đẩy lên đến cùng cực.Hơn ai hết, con người 

này hiểu cái khoảng trống vô bờ bến trong lòng mình như thế nào. Bởi thế nên 

khi trải lòng mình lên trang giấy, Vũ Bằng không hề giấu giếm tâm tư:  

Lòng người xa nhà y như thể là khúc gỗ bị mối ăn, mục nát từ lúc nào 

không biết. Trông bề ngoài thì không có gì khác lạ, nhưng cầm một 

cánh hoa khẽ đập vào thử mà xem: tiếng gỗ kêu nghe mệt mỏi, u 

buồn, mà nếu gõ mạnh thêm chút nữa, ta sẽ thấy gỗ vỡ tan, để lộ ra 

tảng mục lỗ chỗ như tổ ong, tiết ra một thứ bụi vàng hanh hao, nhạt 

nhẽo.[135, tr.609–610, tập 1]. 

Nhìn nhận Vũ Bằng dưới góc độ văn chương và xã hội, độc giả sẽ hiểu, 

cảm và phục Vũ Bằng nhiều hơn, nhất là khi biết rằng những dòng thương dòng 

nhớ miền Bắc này được Vũ Bằng viết ra ngay tại Sài Gòn, khi đó những “rắc 

rối” với nhà cầm quyền là điều khó tránh khỏi. Nhưng quá nặng lòng với nơi 

“chôn nhau cắt rốn” nên Vũ Bằng không thể không trải lòng mình. Phải chăng 

cái sự nhớ thương đến nặng trĩu ruột gan của kẻ hoài hương lúc này đã vượt lên 

cả lý trí của con người tình báo? Theo chúng tôi, điều này hoàn toàn đúng bởi 

hình tượng tác giả trong trang viết hiện lên là một Vũ Bằng đã sống thật, sống 

“rất người”. Nỗi nhớ quê hương cũng chính là tâm sự nặng lòng với quê hương 

xứ sở của Vũ Bằng. Vì thế, Miếng ngon Hà Nội và Thương nhớ mười hai ngoài 

ý nghĩa hướng lòng mình về chốn cũ xa xôi còn là một cách cân bằng đời sống 

của nhà văn Vũ Bằng. Từng câu từng chữ viết ra về đất và người xứ Bắc như có 

“ma ám”.Nó vừa trĩu nặng tâm hồn, vừa giải thoát cho cõi lòng. Ban ngày Vũ 

Bằng sống trong thế giới thực của Sài thành ồn ào, gấp gáp còn ban đêm ông lại 

sống trong mộng - mộng về Hà Nội, Bắc Việt êm đềm và đầy thơ mộng. 
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Tùy bút Mai Thảo lại thể hiện một sắc điệu tình cảm khác.Hầu như mọi 

bài viết của ông đều bàng bạc nỗi cô đơn. Những “chuyện” mà Mai Thảo viết 

đều không phải là chuyện. Nó chỉ là những cảm xúc về “cái đời thường”, những 

điều thậm chí là vặt vãnh… Nhưng cũng chính vì thế mà cái tôi cô đơn của nhà 

văn đã thật sự hiện hữu. Là một người nghệ sĩ, trước những biến động của cuộc 

đời, Mai Thảo đã tạo ra cho mình một “thế giới” riêng và sống khép kín đó; một 

thế giới với nhiều nỗi buồn. Ông ví mình như con trăng huyền thoại trong một 

đêm đầy tâm trạng: 

Trên một chiếc xe tang, con trăng tới nhà xác (…)Thi sĩ, trên một 

mảnh Biển Im Lặng, phi thuyền tri thức anh đã đáp xuống. Sỏi và đá 

của huyền thoại đang lõa thể trong một phòng thí nghiệm nhân 

gian.Và tôi, con trăng bị hạ bệ, từ đêm nay, tôi đã thấy thế này.Anh và 

ngôn ngữ anh đang trên một toa tàu.[188. tr.47-49]. 

Triết lý của Mai Thảo về cuộc đời không thoát ra khỏi tâm trạng bi quan: 

“Cuộc đời đó, lớp lớp những hoài nghi trên chất ngất những buồn phiền mỗi 

buổi chiều (…) Cuộc đời đó, còn phải nói thêm, là hình ảnh như từ cái ngày mất 

đi những cỗ song loan chở đầy mộng tưởng, đã biến thành một công trường lầm 

lụt mồ hôi nước mắt chan hòa (…). Tất cả chỉ là những xâu chuỗi, những hình 

trái trăm đầu của một ảo tưởng muôn mặt.”[188, tr.29-83]. 

Cái cô đơn trong tùy bút Mai Thảo là cái cô đơn của sự bế tắc, của những 

nỗi băn khoăn “Hết ngợi ca một vầng trăng không lẽ anh đi ngợi ca một ngọn 

nến? [188,tr.50]. Sự cô đơn đó là tột cùng, đến nỗi không chấp nhận cái gì khác 

ngoài bản ngã, bởi vì: “Tha nhân là địa ngục”. Có lẽ, căn nguyên của vấn đề này 

nằm ở chỗ con người bị bất lực trước thời cuộc, trước những biến động của cuộc 

đời mà như Mai Thảo đã gọi là “thời đại thù nghịch và một xã hội bất toàn”, vậy 

nên sẽ không ngạc nhiên khi con người phải tự nhủ lòng mình thu nhỏ cái tôi 

một cách hết sức có thể: “Biển đang động. Hãy nằm im dưới chín tầng cát khuất. 

Trời giông bão, hãy như vì sao kia sáng riêng tây một góc trời mình. Tự bảo toàn 

là cẩm nang tồn tại.Xuyên qua làn khói độc, mỗi tâm linh đều trang bị một cái 
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mặt nạ phòng hơi ngạt. Ta sống, có bình phong và cổng rào. Dựng một lũy hoa, 

treo cao tâm thế” [188, tr.97]. Thậm chí, trước một đêm mưa với những xúc cảm 

khác nhau: vui trẻ, hồ hởi… thì rốt cuộc cũng không thoát khỏi tâm trạng cô 

đơn: “Trận mưa lớn đêm qua có phải là trận mưa vào mùa đấy không? Có lẽ.Vì 

tôi đã thức dậy đêm qua với một cảm giác rất mùa.Và bởi vì trong tiếng mưa tôi 

nghe, còn nghe thấy rất xa, trên một bến bờ im lặng [188, tr.133]. 

Cũng diễn tả nỗi cô đơn của con người thời đại nhưng tùy bút Nguyễn Xuân 

Hoàng lại chủ yếu được thể hiện qua những dòng hồi tưởng. Nếu như trong Căn 

nhà ngói đỏ, Nguyễn Xuân Hoàng đã có những hồi tưởng về những căn nhà của kỷ 

niệm, của tuổi thơ, gắn với những hình ảnh đã nuôi dưỡng đời sống tác giả suốt 

những ngày khôn lớn thì đến Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và Ý nghĩ trên cỏ, cảm 

giác cô đơn dường như đã giăng đầy trong các bài tùy bút của ông. Đó có thể là cảm 

giác cô đơn trong tình yêu: “nhiều khi tôi ước phải chi chúng ta là cỏ cây hay loài 

vật, chúng ta sẽ yêu nhau như loài thú hoang giữa đất trời mà không sợ bóng dáng 

của Thần Tuyệt Vọng.” (Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu); là tâm trạng không mơ hồ 

về bản thân: “Y mở ra, trong bóng tối, tưởng như nhìn thấy khuôn mặt non choẹt 

của chú bé chết buồn. Và như một nhà khắc kỷ chân chính, y nằm xuống, mở rộng 

tờ báo đắp lên mặt, mỉm cười (Quá khứ một lần nữa)… 

Một điều khá đặc biệt trong tùy bút của Nguyễn Xuân Hoàng là mặc dù 

làm việc chủ yếu ở Đà Lạt nhưng ông lại dành cho Huế rất nhiều trang viết, và 

thường đó là những trang viết mang nặng nỗi lòng cô đơn:  

Đêm trên sông Hương. Tôi tưởng thấy tất cả cái lóng lánh của một 

trang sách, mê say của một truyện kể… Nhưng chẳng có gì hết. Đò san 

sát nhau tấp dọc bờ. Người đàn bà tháo dây, chống sào.Đò lướt ra, 

không xa lắm, neo lại (…) Trong bóng tối của trời đất, trong hơi thở 

của sông nước, tôi tình cờ nghe được tiếng thở dài của Huế. Phải, và 

trong cái tỉnh táo của đầu óc, trong sự lặng thinh của trái tim, tôi nhìn 

thấy lại khuôn mặt dịu dàng em, sự chết nằm trên vành khăn tang trắng 
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cuồng bạo lạnh lẽo, nhưng trong đôi mắt nai em chứa chan một đời 

sống êm đềm, nồng nàn (Những cửa sổ của Huế). 

Cảm thức nhân sinh với nhiều trăn trở về số phận con người luôn hiện hữu 

qua các trang viết của nhà văn. Những câu hỏi về giá trị và ý nghĩa cuộc sống trở 

thành một mạch suy tư xuyên suốt trong rất nhiều tác phẩm tùy bút. Nó trở thành 

một trong những nét độc đáo của thể loại trong giai đoạn này. 

3.1.2. Nỗi ưu tư, hoài niệm 

Tính chất hoài niệm là một trong những đặc điểm thường thấy của tùy bút. 

Ở đó, con người để lòng mình hướng về cố nhân, về những giá trị văn hóa xưa cũ 

để nhớ nhung, chiêm nghiệm bằng những cung bậc tình cảm chân thành, sâu lắng. 

Trong tùy bút Vũ Bằng, phần nói về những kỷ niệm, ký ức về một vùng 

quê Bắc Việt,những suy tư chiêm nghiệm về nó chiếm một tỉ lệ rất lớn. Không 

phải ngẫu nhiên trong hoài niệm của nhà văn, cái hiện lên rõ rệt nhất luôn là 

miếng ăn, thú chơi, cảnh sắc thiên nhiên, phong tục tập quán… và nhất là con 

người xứ Bắc. Ông khắc khoải trước sự mai một các giá trị văn hóa và buồn nhớ 

khôn nguôi về người vợ đang sống trong xa cách.Những gì Vũ Bằng hoài niệm, 

chiêm nghiệm đó đã trở thành biểu tượng cho cả một vùng miền ký ức về quê 

hương đang có nguy cơ xa lìa dần trong tiềm thức và dễ bị xoá nhoà vĩnh 

viễn.Lẽ thường, lúc hồi tưởng lại những thứ đã xa thì trí nhớ con người thường 

hay dừng lại, tái hiện những hình ảnh ấn tượng nhất.Nhưng với Vũ Bằng, xa quê 

quá lâu thì chỉ nhớ nhung thôi là chưa đủ. Trong ông luôn có một nỗi niềm day 

dứt, một sự trăn trở cứ quẩn quanh trong suy nghĩ: không biết bây giờ nơi cố 

hương, cảnh và người có còn như xưa hay là đã đổi thay theo năm tháng? Vừa 

khắc khoải nhớ nhưng cũng lo sợ sự đổi thay, bởi lẽ ấn tượng ngày nào đã thật 

sự ngấm sâu vào huyết quản:  

Hà Nội. Bắc Việt của một ngày xa xưa ơi.Bây giờ liễu ở Hồ Gươm có 

còn xanh mươn mướt như hồi ta bước ra đi?Những chồi sơn trúc, 

thạch hương ở Nghi Tàm có còn chứa phong quang như cũ?Núi Nùng 

ra sao?Hồ Tây thế nào?(...) Trên con đường Phú Thọ, Yên Bái, Lào 
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Cai các đồn điền cam quýt ở hai bên bờ sông Thao vẫn còn tốt tươi 

như cũ và các cô gái ngăm ngăm da nâu có còn nắm lấy tay các du 

khách mà ví von ca hát không cho về? Ở trước cửa chợ Đồng Xuân, 

có còn chăng những hàng nước chè tươi.[135, tr.612, tập 1]. 

Vũ Bằng sợ những điều thân thương ấy bây giờ không còn nữa vì nếu một 

ngày nào đó – như vẫn hằng mong – ông được trở về thì khi đó cảm giác lạc lõng, 

hụt hẫng sẽ xâm chiếm.Điều này được ông dự cảm và day dứt khi viết bài Người 

Hà Nội nhớ người Hà Nội (1949)nói về những sự đổi thay văn hoá, phong tục:  

Ở những phố ăn chơi buôn bán, Hà Nội tấp nập và vui vẻ như mở hội. 

Con gái mặc quần Tây. Tiểu thư đi với nhân ngãi, ngực cắm một bông 

hoa khiêu khích. Chàng trai trẻ con tóc như sóng lượn, huýt sáo miệng 

như Nã Phá Luân khi mới chiếm được thành trì nguy nga. Báu lắm. 

No đôi lắm. Đầy đủ lắm.[135, tr.1340, tập 4].  

Nỗi sợ của Vũ Bằng là nỗi sợ của người lo ngại sự đổi thay vì vốn dĩ cuộc 

đời ông đã chịu quá nhiều sự thay đổi. Qua những gì mà nhà văn này hoài niệm, 

người ta thấy hiện lên bóng dáng một quê hương luôn ăn sâu vào tâm khảm, và 

hơn hết đó là một gia đình, trong gia đình ấy vợ chồng “tương kính như tân” ân 

cần với nhau, chiều chuộng nhau, mối quan hệ có cái gì rất cũ, nhưng lại thanh 

nhã, thân mật, ấm cúng. Tuy nhiên, cần lưu ý một điều, những gì Vũ Bằng hoài 

niệm không chỉ đơn thuần là một cách để “gặm nhấm” ký ức mà còn (và chủ 

yếu) là một sự giải thoát, một phép cân bằng trong cuộc sống. 

Cùng mang thân phận lạc loài ở miền đất mới, nhưng ở Mai Thảo lại có 

điểm khác với Vũ Bằng, bởi lẽ sự lựa chọn ra đi của nhà văn này mang tính chủ 

động. Vậy nên, ở Mai Thảo, những gì là hoài niệm về miền Bắc thường mang 

cái trạng thái bâng khuâng rất đẹp của từng kỷ niệm tưởng như mất ở một vùng 

chân trời dĩ vãng: “Tôi sẽ về thẳng một mạch. Như con chim sẻ qua hàng nghìn 

đỉnh cây, hàng nghìn nóc nhà vào thẳng cái tổ của nó trên kẽ mái. Tôi đi theo 

sức hút của mầu nhiệm của một hình ảnh đẹp. Mỗi cây số đường gần, thấy lòng 

ấm nóng trở lại.Cảm động và thơ dại trở lại (Căn nhà vùng nước mặn)”. 
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Ám ảnh không nguôi trong tùy bút Mai Thảo là những mảnh vỡ ký ức quê 

hương trong trí nhớ. Đó một căn nhà vùng nước mặn, một chuyến tàu trên sông 

Hồng, một phố của trời, một dòng sông yêu thương, rồi đến những ngày giỗ bạn 

tới cả những vì sao... Tất cả đều là những chất chứa trong sâu thẳm của một tâm 

hồn đầy cô đơn:  

Con sông Hồng Hà. Như dòng máu đỏ tươi chảy băng băng qua khắp 

vùng trí nhớ bâng khuâng. Con sông như một đời sống vĩ đại. Bên này 

bãi lở. Bên kia bãi bồi. Tiếng sóng giữa dòng trùng trùng ca hát.Tiếng 

sóng đập cái tiếng đập mênh mông đầu ghềnh nơi tả ngạn bị hút xoáy 

mãi những bãi dâu và những nương khoai vào những chân tre cù.(...) 

Đứa nhỏ trôi theo con tàu trên dòng trường giang hùng vĩ chợt nhớ tới 

những con sông làng thon mềm dải lụa có trâu đầm từng đàn dưới bóng 

đa nghiêng (Chuyến tàu trên sông Hồng). 

Sau Căn nhà vùng nước mặn là Tùy bút, một lần nữa, con người hoài niệm 

trong tùy bút Mai Thảo lại hiện lên qua những mảnh vụn ký ức qua một vài biến 

cố, sự vật hay người thân. Nổi bật trong đó là những hoài nhớ về Hà Nội. Mảnh 

đất này đối với ông thật là thiêng liêng: “Gần hai mươi năm rồi. Đến Hà Nội rồi 

cũng lãng đãng nhạt nhòa vào một trí nhớ trùng, nhưng có lẽ chẳng có một trước 

Tết miền Nam nào, tôi lại không đôi khi sống lại cái cảm giác thần thánh bỡ ngỡ, 

có bởi rất thu xưa và rất xuân cũ một con đường. Đất ở đó là da người” (Bưu 

thiếp). Mai Thảo có những đoạn văn tuyệt hay nói về những chuyện rất vốn rất 

bình dị, nay đã thành kỷ niệm, thành nỗi nhớ. Đó có thể là những cơn mưa: 

“Mưa Hà Nội của một tuổi còn lãng mạn, rỏ luôn từng giọt trong tách cà phê. 

Không đậu xuống mái nhà đậu trong lòng. Đã có được cái chiều ngang tưởng 

tượng của một bức mành, còn có được cái đường cong mơ mộng của một đời 

dương liễu” (Mưa đêm); là kỷ niệm về tập thơ đầu ông đã đọc suốt một buổi chiều 

trên bờ đê Hưng Yên :“Nhớ mãi, nhớ mãi buổi chiều hôm ấy. Sách đưa tôi vào một 

cảm giác lẫn lẫn. Lẫn tiếng sóng sông Hồng với tiếng sóng trong hồn. Lẫn cỏ dưới 

thân với cỏ xanh trong cánh đòng của sách” (Sách hồng); là cảm giác nhớ về 
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khoảnh khắc giao mùa của tiết trời Bắc Việt: “Tháng này, ở miền Bắc, mùa thu dịu 

dàng và huyền ảo, mùa thu sắp hết rồi đây (…) Ở miền Bắc tháng này, trời thôi cao 

vút, trời sa xuống thấp. Tháng này ở miền Bắc, nắng hết hanh trong vườn, mưa đã 

mịt mùng ngoài ngõ, gió đã rũ rượi cây, bùn đã lầy lội đường” (Số én còn lại). 

Khi từ bỏ miền Bắc, Mai Thảo cứ ngỡ sẽ quên được những điều xưa 

cũ.Nhưng không phải, khi xa cách Bắc Việt, hóa ra nỗi nhớ nhung lại càng khắc 

khoải và da diết hơn. Ông hồi tưởng lại những kỷ niệm cũ:  

Kỷ niệm về mùa đông miền bắc nơi tôi là nửa khuya một đêm trước tết 

năm đó, từ Nho Quan vào, tôi lạc lõng giữa cái lạnh khủng khiếp của núi 

rừng, quãng đường đâu như gần khu Đền Sòng, Phố Cát (…) Những đêm 

ngủ thuyền trên một nhánh sông gần đường số một (…) Lửa hồng bên 

trên, Hà Nội dưới lửa. Lửa cháy thành năm ngọn, mỗi ngọn một cửa ô. 

Lửa đỏ ba mươi sáu tầng. Mỗi tầng một phương trời cũ.[188, tr.151-195]. 

Mặc dù những trang tùy bút của Mai Thảo chủ yếu mang cái tâm thế từ giã 

Hà Nội để vào một miền đất mới, nhưng bàng bạc trong đó vẫn là một nỗi hoài 

niệm, ẩn chứa cái buồn vô tận, mang nặngnhững ưu tư về quê hương đất nước. 

So với Vũ Bằng và Mai Thảo, sự hoài niệm trong tùy bút của Võ Phiến có 

đôi chút khác biệt. Ông cũng thường hoài nhớ về những điều bình dị, nhỏ nhặt 

trong cuộc sống hàng ngày như cái ăn cái uống, thú chơi, phong tục tập quán, 

trang phục của dân tộc, đặc điểm sinh hoạt từng địa phương từng thời đại, đặc 

điểm ngôn ngữ dân tộc; cả những băn khoăn về chính trị, triết lý, những suy 

ngẫm về các giá trị nghệ thuật… Nhưng trong tùy bút Võ Phiến, điều ông chú ý 

nhiều hơn cả vẫn những suy tư về mảnh đất Bình Định, quê ông.Miền quê Bình 

Định trong tùy bút của Võ Phiến luôn gắn với nỗitrăn trở, trân quý đối với cả 

những điều bình dị nhất: giọt cà phê nhỏ đều, nước mắm, tiếng rao, chiếc áo, 

chiếc bánh, con chuột... 

Có thể nói rằng cảm hứng về cuộc nhân sinh vừa là “chất men” xúc tác, 

lại vừa là “hồn cốt” được hiển lộ qua từng thiên tùy bút đô thị miền Nam (1954 – 

1975).Cảm hứng nhân sinh thôi thúc nhà văn “động bút” nhưng cũng chính là 
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kết quả của quá trình sáng tạo. Tùy bút ở đô thị miền Nam, qua những cách suy 

ngẫm, cảm nhận khác nhau của các tác giả về thân phận con người trong thời 

chiến tranh, về nỗi buồn tha hương, những ưu tư về văn hiến dân tộc… cho thấy 

một bước tiến dài, một sự tiến bộ lớn, khác hẳn văn chương thời “tiền chiến” ở 

nhiều phương diện. 

Có thể thấy, cảm hứng về cuộc sống, về cõi nhân sinh là một nguồn cảm 

hứng có tác động rất mạnh đến hoạt động sáng tác của nhà văn miền Nam. Nó 

khiến cho những vấn đề mà tác giả đề cập đến trong các thiên tùy bút trở nên 

đậm tính triết học, mang tính khái quát cao hơn. Có thể coi đó là một nội dung 

quan trọng, mang tính đặc thù của tùy bút miền Nam giai đoạn 1954 – 1975. 

3.2. Cảm hứng văn hóa 

Văn học không chỉ là một bộ phận của văn hóa, chịu sự chi phối ảnh 

hưởng của văn hóa mà còn là ký ức của cộng đồng.Vì thế, cảm hứng văn hóa, 

lịch sử trở thành cảm hứng chủ đạo, thành nội dung chủ yếu của văn học là điều 

không cần bàn cãi.Có thể coi đó là một đặc điểm của văn học; từ quá khứ cho 

đến hiện tại đều như thế.Văn học được nảy sinh từ hiện thực đời sống nhưng nó 

cũng là một trong những phương tiện lưu giữ, bảo tồn những giá trị, truyền thống 

văn hóa dân tộc, lưu giữ những ký ức thuộc về lịch sử chính trị và lịch sử tư 

tưởng, “tâm hồn”của dân tộc. 

Tùy bút ở đô thị miền Nam là một thể văn học có vị trí quan trọng trong quá 

trình kiến tạo nên nền văn học miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975. Mặc dù 

do hoàn cảnh lịch sử và phát triển trong một chế độ xã hội với các yếu tố địa – 

chính trị đầy biến động, phức tạp nhưng thể loại này vẫn có những thành tựu riêng 

và giá trị riêng không thể phủ nhận. Nó vừa thể hiện một cách sinh động đời sống 

văn học nghệ thuật vừa thể hiện rất rõ cái tôi trữ tình của tác giả qua các khuynh 

hướng, quan điểm, lập trường… mà họ đã đưa vào trong trang viết, và quan trọng 

hơn cả đó là dấu ấn, bản sắc văn hóa dân tộc đã được gửi gắm, thể hiện. 

Tuy chỉ tồn tại trong một quãng thời gian ngắn với một bối cảnh xã hội – 

chính trị đặc biệt của miền Nam Việt Nam trước 1975, nhưng những tác phẩm 
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tùy bút ở khu vực này luôn chứa đựng các giá trị văn học nghệ thuật về bản sắc 

văn hóa Việt Nam. 

3.2.1. Văn hóa vùng miền 

Văn hóa vùng miền – nói đúng hơn là tính chất vùng miền–thựcchất là một 

lối diễn đạt nhằm nhấn mạnh đến nét đặc thù của các giá trị, được gắn với một địa 

phương, một khu vực. Tính vùng miền trong các giá trị văn hóa, tự nó đã chứa 

đựng hai mặt: ưu điểm và hạn chế. Hai mặt này luôn có sự giao thoa, tác động lẫn 

nhau.Tùy từng thời điểm, hoàn cảnh mà mặt ưu hay nhược trở nên thắng thế. Dấu 

ấn văn hóa vùng miền, xét ở góc độ tiêu cực thì đó là căn nguyên của tư tưởng bảo 

thủ, co cụm, cục bộ địa phương (nhỏ thì ở phạm vi làng xã, quận huyện, lớn là 

tỉnh thành, khu vực), thậm chí dư âm của nó còn mở ra ở những phạm vi rộng lớn 

hơn. Tuy nhiên, xét ở góc độ khác, nó lại chính là tác nhân của tinh thần đoàn kết 

cộng đồng, sự gắn bó giữa các thành viên để cố kết nên tập thể. Và trong những 

hoàn cảnh đặc biệt, khi trạng thái bình thường của đời sống xã hội bị phá vỡ, 

chẳng hạn chiến tranh loạn lạc, con người chịu cảnh ly tán chia lìa, lúc đó tâm thế 

vùng miền trong văn hóa lại trở nên đắc dụng. Nó trở thành một thứ trầm tích để 

nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc của từng thành viên. 

Xã hội miền Nam từ 1954 trở đi, như đã nói ở chương trước, chính là bối 

cảnh thích hợp nhất cho sự nảy sinh và phát triển những giá trị văn hóa vùng 

miền.Đóthực chất là một phương cách tự vệ trên phương diện văn hóa của người 

Việt Nam trước sự áp đảo của yếu tố văn hóa ngoại lai. Điều này được thể hiện một 

cách rõ ràng, cụ thể trong văn học miền Nam nói chung, thể loại tùy bút nói riêng. 

Dấu ấn văn hóa các vùng / miền (Bắc, Trung, Nam) trong tùy bút ở đô thị 

miền Nam là một “chỉ báo” tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc của các nhà văn. 

Mặc dù trong tác phẩm của mình, mỗi nhà văn thường gắn bó với một miền quê, 

một vùng văn hóa cụ thể, song cái vùng miền cụ thể đó chỉ là một hình ảnh mang 

tính biểu tượng.Miền đất phương Nam trong tùy bút của Bình Nguyên Lộc, Sơn 

Nam; cảnh sắc, lễ hội Bắc Việt, Hà Nội trong các tập tùy bút của Vũ Bằng, Mai 

Thảo hoặc những nét quê cảnh, nét sinh hoạt văn hóa Trung Bộ trong các tác phẩm 
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của Võ Phiến, Nguyễn Xuân Hoàng đều cùng chung một nghĩa: đất nước, dân tộc 

Việt Nam. Chính nét riêng – chung khi đề cập đến cảnh sắc và văn hóa đã làm bật 

lên những giá trị đặc sắc của tùy bút đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1975. 

Văn hóa Nam Bộ 

Nói đến văn hóa vùng miền trong tùy bút Nam Bộ, lẽ dĩ nhiên phải nhắc đến 

dấu ấn văn hóa Nam Bộ trước.Và gương mặt tiêu biểu cần nhắc đến đầu tiên không 

ai khác là Sơn Nam.Ba tập tùy bút Gốc cây, cục đá và ngôi sao; Nói về miền Nam 

và Cá tính miền Nam của nhà văn Sơn Nam là những tác phẩm khắc họa thành 

công nhất văn hóa vùng phương Nam, với tất cả những nét đặc trưng của nó. 

Nổi bật trong tùy bút Sơn Nam là văn hóa ứng xử, là quan hệgiữa con 

người với thiên nhiên, giữa con người với con người. Ở đó, độc giả có thể tìm 

thấy rất nhiều biểu hiện đặc trưng của vùng văn hóa Nam Bộ. Đó có thể là các 

quan niệm sống hay sở thích, thói quen chơi kiểng của người dân nơi đây (Gốc 

cây, cục đá và ngôi sao); là những vấn đề lịch sử như cuộc phân tranh Trịnh – 

Nguyễn ở thế kỷ XVII và tài đức của ông Hoàng Hiệp - thái tử của chúa Nguyễn 

ở Đàng Trong (Ông Hoàng Hiệp và trận giặc năm 1673);hoặc lịch sử hình thành 

hai huyện đầu tiên của nước Việt Nam là huyện Phước Long và huyện Tân Bình 

từ vùng Đồng Nai và Sài Gòn (Dân hai huyện và ông Nguyễn Hữu Cảnh); là sự 

yêu thích nghệ thuật cải lương của người miền Nam (Một nghệ thuật “Trưởng 

giả mới”)… Cùng với đó, nét văn hóa Nam Bộ còn được phác họa qua lối sống và 

nhất là qua văn nghệ bình dân ở miền đất mà con người sống hào phóng và bộc 

trực. Đó có thể là những bài thơ ca miền đất Hậu Giang, giai điệu của bài vọng cổ 

Bạc Liêu (Nhận xét về ca dao Hậu Giang) hay những câu chuyện về cách ăn ở, 

đối nhân xử thế sao cho “có lương tâm, không đâm kẻ thù từ phía sau lưng, quân 

tử nhứt ngôn, hễ nói là làm liền” (Ăn ở cho đúng điệu nghệ)... Văn hóa Nam Bộ 

trong tùy bút Sơn Nam còn được hiện lên qua những bức tranh với nhiều sắc màu 

về một vùng đất màu mỡ, tràn trề sức sống, không chỉ phong phú về sản vật mà cả 

đời sống tinh thần, không chỉ nhiều lúa gạo cá tôm mà cả câu hò cải lương điệu 

nghệ đi cùng với thơ, tuồng, truyện, tích… như ở Hậu Giang: 
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Phù sa tràn vào ruộng, làm cho đất thêm màu mỡ. Cá tôm cũng theo 

nước mà vào rạch, xuống địa, hoặc vào mấy khu rừng cầm thủy, thường 

là rừng tràm, tha hồ sanh sôi nẩy nở (…) Quãng đường từ Sầm Giang, 

Mỹ Đức Tây, Cái Cối, Trà Lọt, An Hữu đến bến đò Mỹ Thuận: xoài sum 

suê hai bên bờ rạch, vườn tược xanh um, với một mẫu đất là dư sống. 

Bến đò Mỹ Thuận phô bày tất cả tặng phẩm của sông Cửu Long: nào trái 

ngon, cơm trắng, tôm, ổi, mứt chuối (…) đến vũng nước khô cạn nào đó 

mà bắt cá lóc thứ to con, đốt gốc rạ và rơm mà nướng trui, chấm muối ớt, 

nhai thêm vài ngọn lá nghễ bên ao. Lươn, rùa, ếch, rắn được chế biến 

thành ra nhiều thức ăn ngon.” [167, tr.79-84]. 

Cũng nói về miền Nam, nhưng nét đặc trưng Nam Bộ trong tùy bút Bình 

Nguyên Lộc lại mang phong vị khác.Với mười tám thiên tùy bút trong Những 

bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc, tác giảtuy chỉ chủ yếu tập 

trung sự quan sát, chiêm nghiệm của mình vào một địa danh cụ thể là Sài Gòn, 

nhưng cũng đủ đểkhái quát nên những nét văn hóa của cả một vùng đất. Những 

giá trị văn hóa vật chất lẫn tinh thần của người Sài Gòn xưa qua thú ănchơi, 

phong tục tập quán cho đến những biểu hiệncủa đời sống tâm linh đều được nhà 

văn phục dựng một cách sinh động. Rất nhiều trang sách trong Những hàng me 

Sài Gòn, Quà đêm trên sông Ông Lãnh, Khóc bạn chim, Thần thánh Sài Gòn, 

Chùa chiền, đền Miếu hay Vắng bóng bia Đá thì hỏi bia miệng…chứa đựng 

nhiều chất thơ. Nó cho thấy một cái nhìn tinh tế, đầy phát hiện vàgiàutình yêu 

thương, trân trọng đối với Sài Gòn của nhà văn.Đó có thể là cảm xúc của một 

cậu bé về số phận của những con chim: “Chim ơi, nên về rừng, về thôn quê, địa 

hạt riêng của các bạn. (…) Ở đây bạn hót chẳng ai buồn nghe, người ta chỉ thích 

nghe tiếng thịt của các bạn xèo xèo trong chảo mỡ thôi.” [162, tr.204], cho đến 

những cánh diều đã thôi không còn đón gió: “Có những xác diều buông xuôi như 

cam phận, trái lại có những con diều lúc hấp hối còn nuối tiếc cuộc đời, bất 

khuất, cứ muốn gượng gạo thoát ra khỏi chỗ nó bị kẹt để bay trở lên hay để rơi 

xuống đất cũng được.”[162, tr.199].Nhà văn đã mở lòng mình để đón nhận tất cả 
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mọi dấu hiệu đời sống, dù lớn dù nhỏ, dù sang dù hèn, thậm chí cả những điều 

mà ông gọi là “phóng khoáng quá mức”, để rồi phục dựng lại trong các thiên tùy 

bút bằng giọng văn vừa hóm hỉnh, vui tươi lại vừa tha thiết, chân tình đúng như 

tính cách, phong thái của những cư dân vùng đất mới:“Tàu phụng dang hột dưa”, 

“Ai... ăn bột khoai, bún Tàu... đậu xanh, nước dừa, đường cát... hôn?”, “Pánh pò, 

pánh tiu, dò chó quẩy...?”, “Kẹo đậu phộng trà Huế hông?”… hay nét phóng 

khoáng quá mức ngay cả trong đời sống tâm linh: “Bước lên xe kiếng đi viếng 

mả chồng/ Cỏ non chưa mọc, trong lòng thọ thai”.[162, tr.264]. 

Bình Nguyên Lộc đã miêu tả phong cảnh Sài Gòn với những nét thật bình 

dị: “Ôi, những hàng me Chợ Cũ, những hàng me phố Gia Long, những hàng me 

phố Tản Đà, những hàng me bầu bạn của người đi bộ về trưa, những hàng me tò 

mò dòm vào các cửa sổ tư gia, gởi vào đó những lá nhỏ li ti trên tóc cô gái bé, 

những hàng me tàn xanh sậm quyến luyến những tiếng dương cầm của ai trong 

vài cửa sổ vọng ra...” (Những hàng me Sài Gòn) để rồi phải thốt lên: “Tôi 

thương Sài Gòn vì những hàng me.”(Những hàng me Sài Gòn). Hoặc như con 

sông Ông Lãnh “gợi tình, thỉnh thoảng màu nước trong xanh biến ra vàng sậm vì 

từ lòng cạn vẩn lên phù sa gợi nhớ Thủy Chân Lạp hoang vu..” (Sông Ông Lãnh) 

và “Nên chi, đi xa mười năm, vẫn nhớ Sài Gòn. Không nhớ những phố lớn, nhà 

cao, vô vị vì giống phố nhà nơi khác, mà nhớ con sông nho nhỏ, khổ đau vì chở 

nặng những ghe chài khẩm lừ hàng hóa, thủ phận người vợ hiền chăm nuôi con 

dại, và bỡ ngỡ như một chị nhà quê lạc lõng vào thành phố.” (Sông Ông Lãnh)… 

Thậm chí, ngay cả thần thánh của phương Nam cũng rất đỗi… dễ thương: “Đi 

trên vỉa hè Đại lộ Trần Hưng Đạo, từ ga-ra Nguyễn Văn Hảo ra hiệu kem Phi 

Điệp, nếu bạn ngước mặt lên trời thì bạn sẽ thấy cái miễu con kia, cũng bằng gỗ, 

treo ở lan can bao lơn một dãy lầu, trông giống như một lồng bồ câu tí 

hon.” (Thần thánh Sài Gòn).Có thể nói, tập tùy bút Những bước chân lang thang 

trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộccó giá trị không khác gì một kho tư liệu 

quý: nó có tác dụng lưu giữ ký ức, lưu giữ những vẻ đẹp xưa, những giá trị văn 

hóa đặc trưng của Sài Gòn vào nửa đầu thế kỷ XX. 
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Văn hóa Bắc Bộ 

Dấu ấnvăn hóa Bắc Bộ cũng là một đặc điểm quan trọng, nổi bật trong các 

tác phẩm tùy bút ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1975.Có rất nhiều những 

thiên tùy bút lấy cảm hứng từ cảnh trí, con người, truyền thống văn hóa xứ Bắc. 

Tuy nhiên ấn tượng nhất vẫn là các tập tùy bút của Vũ Bằng và Mai Thảo - hai 

nhà văn “xuất thân Bắc Kỳ”. Từ Bắc Việt, họđi vào Nam với những tâm thế, 

hoàn cảnh khác nhau song lúc nào cũng nhớ về xứ Bắc, nhất là Hà Nội. Cũng vì 

thế, những gì thuộc về miền Bắc trong tùy bút của họ đều được thể hiện dưới 

điểm nhìn “hồi cố”, trở về quá khứ;luôn hoài niệm về một miền đất đã bị gián 

cách cả về không gian và thời gian. 

Đặc trưng văn hóa miền Bắc trong tùy bút Miếng ngon Hà Nội và Thương 

nhớ mười hai của Vũ Bằng hiện lên với cả một trời thương nhớ về một vùng văn 

hóa Bắc Việt xưa. Nó khiến cho độc giả như đang được tắm mình vào nét riêng của 

đất trời miền Bắc theo từng tháng trong năm: Tháng Giêng có “một mùi hương man 

mát” của cỏ cây những ngày tết chưa hết; tháng Hai có hương “ngan ngát mùi hoa 

sữa” hoà lẫn “hương trà” khiến cho tâm hồn người ta trở nên bâng khuâng; tháng 

Ba với mùi thơm mát mẻ và ngào ngạt của hoa xoan; đến tháng Tư có mùi thơm 

của vải chín tiết ra trong không khí trong văn vắt…; tháng Tám lại có cái hương 

thơm dìu dịu của hương lúa ba giăng; tháng Chín có hương vị thơm ngọt ngào mùi 

đất nước quê hương của cốm Vòng ăn với chuối chín trứng quốc… Tháng Mười có 

một mùi hương kì lạ của dạ lan hương; mùi cay nồng mà thơm phức của tinh dầu cà 

cuống trong tháng Một (tháng mười một), và nhất là mùi tết với các đặc trưng: mùi 

giấy, mùi mực, mùi hương trầm của những ngày tháng Chạp… 

Cảnh sắc miền Bắc trong tùy bút Miếng ngon Hà Nội và Thương nhớ 

mười hai của Vũ Bằng mang vẻ đẹp thơ mộng đặc thù của thiên nhiên chỉ nơi 

này mới có. Thời tiết mùa vụ, từ mùa xuân chí mùa đông, mùa nào cũng có 

những nét đặc trưng riêng:  

Mùa xuân… có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong 

đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xăm có 
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câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng (…) Chớm hè có cái 

“trong vắt như lọc qua một tấm vải màu xanh” của tháng năm, cái oi 

nực trong tháng sáu, những trận mưa ngâu “thối đất” mỗi khi vào 

tháng bảy… Rồi tới cảnh mùa thu “đẹp não nùng (…) với hoa vàng, lá 

ngô đồng rụng xuống giếng thu” [135, tr.615-704, tập 1]. 

Thời tiết mùa vụ trong tùy bút Vũ Bằng không còn là thiên nhiên vô tình 

mà đầy ý vị nhân sinh. Ông nhận thấy cái rét đi cùng gió bấc, mưa phùn… trong 

những ngày tiết trời vào mùa giá lạnh là nét đẹp đặc trưng của từng vùng đất 

ngoài Bắc. Ông hoài nhớ nét trong lành, trầm mặc ở xứ Bắc qua các phố 

phường, thắng cảnh: từ tháp rùa Hồ Gươm, vẻ nhộn nhịp của lễ hội Phủ Giầy, 

những con đường trồng vải tại Vụ Bản Nam Định, cho đến vẻ đẹp kỳ bí, linh 

thiêng của lễ hội Chùa Hương; cả đến nơi “núi tím nước xanh” của xứ Mường 

Hoà Bình…; hoặc là những lễ hội mang những nét ấm cúng, thân mật và sinh 

động như hội vật ở Hà Lạng, Mai Động, Hoàng Nhu; hội tung còn của bà con 

đồng bào người Thượng, hội hát trống quân mỗi độ thu về… và tất nhiên không 

thể thiếu các lễ nghi trong những ngày tết tiễn năm cũ đón năm mới. Có lẽ, đối 

với không ít người, nhờ tùy bút của Vũ Bằng mới biết được rằng ở xứ Bắc lại 

phong phú về ngày tết đến thế! Tất cả những gì mà tùy bút Vũ Bằng đã thể hiện 

về cảnh sắc nơi đất Bắc đã đưa người đọc đi hết cung bậc cảm xúc này đến cung 

bậc khác. Nó chạm vào chỗ sâu nhất của cảm xúc và đánh thức tất cả những tình 

cảm thiêng liêng nhất trong mỗi con người về quê hương xứ sở. 

Mai Thảo cũng dành nhiều tâm tư cho miền Bắc. Trong tùy bút của Mai 

Thảo, Hà Nội là “Một vùng ánh sáng lung linh, hư ảo bốc lên.Lửa hồng bên 

trên.Hà-nội dưới lửa. Lửa cháy thành năm ngọn, mỗi ngọn một cửa ô” và “Lửa 

Hà-nội nhìn xa như thế, mê đắm nghìn lần hơn khi Hà-nội nhìn gần. Trời cứ tối 

đặc ở ba phương. Riêng lửa một phương Hà-nội sáng.” (Hà Nội, một ánh lửa đã 

tắt). Đặc biệt là cảm xúc hào sảng của nhà văn khi nói về Hồng Hà, một trong 

những “dòng sông cái” của nước Việt: 
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Hình dung thấy con tàu đó trên con sông đó. Con sông Hồng Hà. Như 

một dòng máu đỏ tươi chảy băng băng khắp vùng trí nhớ bâng 

khuâng. Con sông như một đời sống vĩ đại. (...) Con tàu ghé bến Hà 

Nội rồi. Phố phường lớn chập chùng.Đứa nhỏ bàng hoàng đi lên. Và 

con sông Hồng, và tiếng còi và chuyến tàu đã bỏ lại sau lưng cùng 

tuổi nhỏ (Chuyến tàu trên sông Hồng).  

Cũng giống như Vũ Bằng, những thiên tùy bút về Hà Nội của Mai Thảo 

luôn mang âm hưởng buồn, nhưng đó là nỗi buồn nhớ, buồn thương. Mai Thảo 

thườngmường tượng ra cảnh vật Hà Nội với một sự nâng niu, trìu mến rất đặc 

trưng: “Làng Xuân Cầu êm ái mở dần với tre cù nghiêng nghiêng, tre vầu đứng 

thẳng, những ao bèo, những ngã vào thấp thoáng dưới lá lẫn lẫn với những ngả 

ra lượn lờ trong cây. Ngó chùm lá cao.Vin từng nhành lá thấp.” (Bưu thiếp) 

hoặc: “Tháng này, ở miền Bắc, mùa thu dịu dàng và huyền ảo, mùa thu sắp hết 

rồi đây. Tháng này, trên những lòng đường của Bách Thảo khuất tịch, cửa Cổ 

Ngư lộng gió, cửa Yên Phụ xanh biếc” (Số én còn lại).Giọng văn đó, cái nhìn đó 

đủ cắt nghĩa nguồn cơn nỗi buồn sâu xa của tác giả. 

Văn hóa Trung Bộ 

Sắc thái vùng miền còn được thể hiện một cách rõ nét trong các tác phẩm 

tùy bút của Võ Phiến, Nguyễn Xuân Hoàng về văn hóa miền Trung.Điều này rất 

có ý nghĩa bởi qua đó, diện mạo văn hóa dân tộc trở nên hoàn chỉnh, trọn vẹn. 

Tùy bút của Võ Phiến mang đến cho người đọc một sự thích thú bởi sự đa 

dạng trong lối sống, trong tập tục sinh hoạt của cư dân, trong cảnh sắc, cảnh vật 

kỳ thú ở miền Trung.Đó có thể là nét độc đáo trong tính cách, lối ứng xử của 

người dân quê. Chẳng hạn lối thử nước mắm không lẫn với bất cứ nơi nào khác 

của người phụ nữ Bình Định: “Cô tôi đón lấy chén, đưa lên mũi, ngửi qua, mắt 

nhìn ngưng lại giữa khoảng không, ngâm nghĩ, thẩm định… Xong, một cách 

thận trọng, cô mới le lưỡi nhấm tý nước mắm. Rồi lặng lẽ trầm tư, cô trao cái 

chén về phía thím tôi…”(Ăn uống sự thường); hay đơn giản, chỉ là những món 

ăn và lối ăn bánh tráng Bình Định, đến mức “Đi làm ăn xa, lâu ngày không có 



 

 77 

dịp ăn bánh tráng, họ nhớ quay nhớ quắt” (Bánh tráng).Rồi những thứ phục sức 

như là cái kiểu mặc quần áo của đồng bào người Thượng hay đồng bào người 

Kinh (Chiếc áo dài, Lại chiếc áo dài, Người Thượng trang nghiêm…); nét tính 

cách đặc trưng của người xứ Quảng (Hội An), của người Huế (Huế, đối với trong 

Nam ngoài Bắc; Giọng Huế, Người Huế…). 

Tùy bút Nguyễn Xuân Hoàng lại tập trung nhiều vào xứ Huế cổ kính, khai 

thác néttrầm mặc, u sầu cố hữu của một vùng văn hóa đặc sắc: “Thành Nội là 

vầng trán của Huế, trên đó người ta có thể nhìn thấy những nếp nhăn cổ tích, con 

đường hẹp ngập đầy bóng mát và lá úa của những tàn cây lớn đứng tuổi trước 

những thành quách rêu phong là dấu vết của một thứ quá khứ vàng son không 

bao giờ long lanh lại nữa.”(Huế mà ta sẽ trở lại). 

Ấn tượng về Huế trong tùy bút Nguyễn Xuân Hoàng thật nổi bật bởi 

những chi tiết kiểu như: “Thành phố buồn thiu”, “con sông lặng lẽ”, “Bao Vinh 

phố hẹp nhà đông”, “thuyền bè đứt neo”, “những chiếc đò xếp lớp như cá mòi 

đóng hộp”, “những đóa sen trắng nở thơm quanh hào Thành Nội”, “con đường 

bóng mát”, “những cây nhãn trong quán Ngự viên”… rồi đến “Kỳ đài”, “những 

khẩu đại bác”, “Đập đá”, “Thuận An”, “Đông Ba”, “sân trường Quốc học”, 

“trường Đồng Khánh”, “Lăng Miếu”… Với tùy bút Nguyễn Xuân Hoàng, Huế 

hiện lên với những đường nét, sắc màu đặc trưng, không thể lẫn với bất kỳ nơi 

đâu bởi nét buồn, u tịchvà thơ mộng của nó: 

Xin chào những đóa sen trắng nở thơm quanh hào Thành nội, con 

đường bóng mát lởm chởm đá xanh dẫn đến ngôi nhà người họa sĩ trẻ 

đã một thời cùng tôi chung học dưới mái trường (…) Xin chào mảng 

nắng sáng góc phố Lê Lợi, màu trời chiều tháng Sáu Vĩ Dạ. Xin chào 

hơi thở thơm hương cau hương bưởi em. Xin chào mùi bồ kết và 

chanh, tẩm đầy mật ong rừng trên mái tóc em (…) Xin chào Đập Đá 

thấp, với chiếc cầu vòm cao trong trí tưởng, dẫn ngang những làng 

xóm khô cằn vừa trẻ lại bằng những chùm nắng lóng lánh trên hàng 

cau, bờ cỏ(Huế, xin chào). 
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Hiện thực xã hội miền Nam vào quãng thời gian này vốn đầy rẫy những 

bất ổn, những đổ vỡ do chiến tranh. Mọi biến cố thời cuộc, mọi trăn trở nhân 

sinh đều nhiều ít tác động đến văn học, để lại dấu tích trong văn học, mà tùy bút 

cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên trong tùy bút, thực tế đời sống, hiện thực 

xã hội lại được khúc xạ theo một quy luật riêng, mà dấu ấn văn hóa vùng miền 

trong tùy bút là một ví dụ điển hình. 

3.2.2.Văn hóa ẩm thực 

Có một hiện tượng đáng chú ý, trong tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 

1975), giữa vô số sự kiện liên quan đến chủ đề văn hóa thì ẩm thực luôn là nội 

dung thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà văn. Các tác giả tùy bút, số lượng ít 

nhiều khác nhau, cách thức thể hiện cũng không giống nhau nhưng rút cuộc,hầu 

nhưchạm đến vấn đề thiết yếu và thú vị này. 

Một câu hỏi đặt ra là: tại sao chủ đề ẩm thực trong tùy bút ở đô thị miền 

Nam (1954 – 1975) lại trở thành đối tượng được đặc biệt quan tâm (?) và vì sao 

nó lại mang dấu ấn văn hóa đậm nét như vậy (?)...Câu trả lời thỏa đáng xem ra 

không hề dễ dàng, song có thể khẳng định một điều, trong sự thiên lệch của các 

nhà văn khi lựa chọn chủ đề ẩm thực chắc chắn có liên quan đến vấn đề thời 

cuộc và tinh thần dân tộc.Cũng vì thế mà về cơ bản, chuyện ẩm thực trong tùy 

bút thường được thể hiện qua cảm quan nghệ thuật chứ không phải dưới cái nhìn 

khảo cứu, khoa học. 

Những thiên tùy bút ở đô thị miền Nam được viết ra trong điều kiện chiến 

tranh, đất nước bị chia cắt thành hai miền.Câu chuyện ẩm thực lúc nàyđược hình 

dung bằng nhãn quan văn hóa, xem đó như là một nhịp cầu, một con đường để trở 

về với những giá trị xưa cũ;ẩm thực cũng trở thành một thứ biểu tượng của văn 

hóa dân tộc. Mặt khác, bàn chuyện ẩm thực cũng là một cách để tạm quên đi thực 

tại bất ổn của cuộc sống, bày tỏ khát vọng hòa bình, mong muốn có một cuộc sống 

thanh bình, yên ấm.Bởi vì chỉ có hòa bình, không còn cảnh tượng ly tán, không 

còn chiến tranh thì con người mới có hạnh phúc thực sự.Trong hoàn cảnh bom 

đạn, ly tán, sự sống trở nên mong manh vô định thì làm sao có điều kiện để 
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thưởng ẩm những món ngon, tận hưởng sinh thú.Và như vậy, ẩm thực trong tùy 

bút ở đô thị miền Nam chính là một biểu hiện của văn hóa dân tộc. 

Ẩm thực – một nhịp cầu văn hóa tưởng nhớ 

Có thể khẳng định ngay rằng: Văn hóa ẩm thực trong tùy bút ở đô thị 

miền Nam vừa là cách gợi tả đặc sắc về món ăn, vừa là một nhịp cầu, một cách 

thức tưởng nhớ về quê hương.Nói về món ăn, thú ẩm thực, đặc sản vùng miềnlà 

những cuộc hành trình tìm về với cội nguồn dân tộc. 

Ở tùy bút Vũ Bằng, nghệ thuật ẩm thực cả hai miền Nam - Bắc đều được 

tác giả dày công thể hiện.Đối với các món ngon xứ Bắc, nhà văn này đã phục 

dựng từ những nhớ thương bất tuyệt mà ông đã được thưởng ẩm trong quá 

khứ.Vũ Bằng nói về món ngon xứ Bắc, nghệ thuật ẩm thực với tâm thế thèm – 

nhớ – tiếc, với nỗi day dứt khôn nguôi. Không phải ngẫu nhiên mà ông đã liệt kê 

rất nhiều những món ngon, được gọi là những “món thời trân”: phởbò, phởgà, 

bánhcuốn, bánhđúc, bánhkhoái, bánhxuâncầu, cốmvòng, rươi, ngôrang, khoailùi, 

gỏi, quàbún, chảcá, thịtcầy, tiếtcanh, cháolòng, hẩulốn... Viết ra những món ăn 

như vậy, dường như nhà văn đang “dọn” nó lên trang giấy để cho mình và độc 

giả có được cái cảm giác “khoái khẩu” như vừa mới ăn xong, và đó là cách 

thưởng thức bằng tinh thần. Các món ăn Hà Nội của Vũ Bằng cứ thế nhẹ nhàng 

đi vào lòng người, làm cho người ta say mê.  

Đối với các món ăn phương Nam: canh rùa,chuột thịt,khô,đuông,cháo 

cóc,dơi huyết,bò kiến,tóp mỡ ngào đường, Vũ Bằng tái hiện nó như một dạng tìm 

tòi khám phá. Sự khám phá ban đầu là do tò mò, do hoàn cảnh đưa đẩy, mà như 

chính ông đã nói: “Tôi yêu miếng ngon miền Nam nhiều là vì nó lạ - lạ đến nhiều 

khi không thể tưởng tượng được” [135, tr.537, tập 1], để rồi từ cái sự tìm tòi khám 

phá đó nhà văn cảm được cái chân thật, mộc mạc mà nồng hậu của con người 

Phương Nam “như mẹ thương con, như vợ thương chồng, như em gái thương anh, 

chăm bón cho những miếng ngon vật lạ để khuây khỏa nỗi lòng của người mang 

nặng bảy tám biệt ly một lúc” [135, tr.537, tập 1]. Kể và gợi tả rất đặc sắc về những 

món ngon, Vũ Bằng đồng thời biến các món ăn ấy trở thành một nhịp cầu, một 
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cách thức để tưởng nhớ về quê hương. Đến mức ông phải ngạc nhiên tự hỏi: “Quái 

lạ là cái miếng ngon. Mỗi thứ nhắc lại cho ta một kỷ niệm vui hay buồn, mỗi thứ 

nhắc lại cho ta một thời kỳ đã qua đi không trở lại.” [135, tr.329, tập 1]. 

Cái sự tưởng nhớ qua văn hóa ẩm thực của Vũ Bằng còn được thể hiện 

qua cái nhìn về tình yêu với những cung bậc đầy cảm xúc.Đây chính là “kiểu 

nhìn các miếng ngon qua lăng kính lứa đôi” [220]. Điều này rất dễ thấy khi ông 

ví các món ăn với tình yêu đôi lứa: Phở gà được ví với “phong vị của một nàng 

con gái thanh tân” còn phở bòlà “một chàng trai mà hào khí bốc lên ngùn 

ngụt”; đậu rán với bánh đúc hành mỡ được ví với “bóng với hình, là non với 

nước, là trai với gái”; chuyện ăn một bát phở bò được xem như “sau một thời 

gian xa cách, được ngả vào trong tay một người vợ đẹp mà lại đa tình”; hay vị 

ngọt của quả hồng trong tương quan với cốm vòng được ví như “sự ân ái nhịp 

nhàng như trai gái xứng đôi… tơ hồng quấn quýt”; và thậm chí ngay cả món 

hẩu lốn, thì các thứ “cái” và “nước” cũng được nhìn nhận như “trai hòa với gái, 

như tình nhân trong một phút yêu thương, diễm ảo hòa trộn linh hồn vào với 

tình nhân”. Có lẽ chính vì cái lối tưởng nhớ đặc trưng này mà qua ẩm thực qua 

lăng kính văn hóa trong tùy bút của Vũ Bằng “ta nhận thức được những nét 

đẹp, cốt cách và bản sắc của người Việt trong sự hòa hợp với thiên nhiên; sự 

lựa chọn và ứng xử trước những biến thiên của lịch sử, xã hội; sự giao lưu hội  

nhập Đông – Tây cũng như việc giữ gìn, bảo lưu những giá trị truyền thống...” 

[220]. Và như vậy, mỗi một món ăn ngon trong tùy bút Vũ Bằng luôn khơi gợi 

đến cả một nền văn hoá, trở thành một nhịp cầu cho cuộc hành trình kiếm tìm 

về cái hồn xứ sở, hồn dân tộc. 

Ẩm thực – một biểu hiện của tâm tính con người 

Người xưa có câu “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” là để chỉ tính cách, 

tâm tính con người thông qua cách ăn uống và lối ứng xử. Vậy nên không phải 

ngẫu nhiên khi cho rằng ẩm thực cũng chính là một trong những biểu hiện văn 

hóa của tâm tính con người. 
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Trong tùy bút Vũ Bằng, tâm tính, phong tháiăn uống của người Hà Nội 

hiện lên với nét đặc điểm vừa kỹ tính nhưng cũng không vì thế mà hóa khó tính. 

Cái kiểu cách ăn uống của người Hà Nội mang những nét trái ngược, đối nghịch 

nhau: ăn phải ngon cho dù món ngon đó được chế biến trong một quán ăn “trông 

không lấy gì làm sạch sẽ cho lắm”. Người sành ăn một món nào đó thì không 

phải quán hàng nào cũng bước vào! Một quán chả cá Anh Vũ đúng tiêu chuẩn 

trước hết nó “phải là ở phố hàng Chả Cá” cho dù đó là “căn lầu một cửa hiệu cũ 

kỹ (…) chật chội, tối tăm, thấp bé, mà bàn ghế thì mộc mạc và ám khói” [135, 

tr.295, tập 1]; một quán phở bò được nhiều người vào ăn phải là quán có bát phở 

được trình bày như “một bài thơ phở” mặc dù mỗi khi đi ăn thường phải xếp 

hàng cả buổi, có khi đến lượt mình thì phở đã hết, đó là chưa kể người bán có 

thái độ “lỳ xì”… tâm tính của người Hà Nội trong ăn uống còn được thể hiện 

qua cách gọi tên món ăn và phải ăn theo từng thời khắc thích hợp.  

Vũ Bằng tỏ ra hào hứng, say đắm với món ăn Hà Nội, vậy nên ông đã tái 

hiện, liệt kê một cách cụ thể về các món ngon:Những món quà sáng như phở bò, 

phở gà…; món quà trưa như bánh cuốn, bánh đúc, bánh khoái, chè ngô…; món 

quà chiều như trà sen, cơm rươi, thịt cầy, cháo lòng…; cũng có món quà rất đặc 

trưng: “biểu dương được tinh thần của những cuộc nhân duyên giữa trai gái” là 

hồng và cốm. Hoặc có món quà trở thành đặc trưng riêng chỉ có ở Hà Nội mới 

ngon: Phở, bánh Xuân Cầu… Từ trong những món ngon, Hà Nội hiện ra trong 

trang văn của Vũ Bằng vừa thanh lịch, tinh tế lại vừa gần gũi, bình dị. Có những 

nét văn hóa rất đời như những tiếng rao của những gánh hàng quà bánh đã trở 

nên thân thương với những người dân Hà Nội cho đến tận ngày hôm nay. 

Bên cạnh Vũ Bằng, một gương mặt khác cũng đã ít nhiều đề cập đến văn 

hóa ẩm thực trong tùy bút là nhà văn Võ Phiến. Tuy nhiên, văn hóa ẩm thực 

trong các tác phẩm của Võ Phiến qua các sản phẩm đậm chất quê cảnh Bình 

Định (nước mắm, mắm mòi, bánh tráng, nước vối, nước chè…) lại thiên về 

những lời giãi bày, tâm sự một cách dân dã, không cầu kì kiểu cách. Do đó, khi 

viết về miếng ăn, Võ Phiến không nhắm nhiều vào việc ca ngợi hay thương nhớ 
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nó mà thường là mượn món ăn thức uống để miên man chuyện bể dâu. Ví như 

câu chuyện về lịch sử của một món ăn (Chiếc bánh tráng) hay sự long đong của 

một món ăn (bún bò) trong thời chiến, hoặc là sự ngắn ngủi của một nếp sống 

(Hạt bọt trà)... để rồi từ đó ông “trình bày bản tính thâm sâu của con người qua 

những cử chỉ ăn uống bài tiết, tiêu hoá, sinh lý mà không hề bận tâm lo lắng đến 

phần tâm linh, tâm hồn, thường được coi là linh thiêng, cao cả, đối với người 

Việt.” [211]. Với Võ Phiến: “Món ăn còn quan hệ với lịch sử theo cách khác. 

(...) Không phải đột nhiên tự lúc đầu lá mơ đã đi với thịt cầy, rau om đã tìm đến 

thịt cầy. Tôi chắc thế. Các đấng tổ tiên phải có một thời kỳ mò mẫm, thí nghiệm; 

có thể các ngài đã thử dùng lá chanh và rau răm ăn với thịt heo chẳng hạn, dùng 

rau om với thịt gà, dùng lá lốt với thịt cầy chẳng hạn… Cả tập thể tham gia vào 

cuộc tuyển trạch, mọi người đều có quyền tự do khen chê. Những cái không 

thích hợp dần dà bị đào thải, các lầm lẫn được sửa chữa, các thiếu sót được bổ 

túc. Cứ thế, từ thế kỷ nọ sang thế kỷ kia, hết thế hệ này đến thế hệ khác kế tiếp 

nhau canh tân, rốt cuộc mới đến chỗ toàn mỹ” (Ăn và đọc). Nhìn chung, Võ 

Phiến dùng cái ăn, cái uống như một cái cớ để giãi bày tâm sự, nhân đó để nghĩ 

suy, trăn trở về những phong tục sinh hoạt của mảnh đất quê ông. 

3.2.3. Văn hóa nước ngoài 

Cùng với văn hóa vùng miền, văn hóa ẩm thực, tùy bút ở đô thị miền Nam 

(1954 – 1975) còn mang dấu ấn của văn hóa nước ngoài rất rõ nét, đặc biệt là 

dấu ấn của các trào lưu, học thuyết của nước ngoài, mà trong đó, chủ nghĩa hiện 

sinh và phân tâm học là hai khía cạnh nổi trội hơn cả. 

Chủ nghĩa hiện sinh 

Dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, văn hóa, văn học miền Nam chịu ảnh 

hưởng sâu sắc văn hóa, văn học Phương Tây, nhất là văn hóa Mỹ. Sự du nhập, 

thâm nhập văn hóa Mỹ là điều không thể chối bỏ, dù muốn hay không. Trong 

bối cảnh đó, các nhà văn đã có sự tiếp xúc trực tiếp với nhiều trào lưu, học 

thuyết tư tưởng, triết học đến từ khắp nơi trên thế giới, nhiều nhất là các tư tưởng 

văn học của châu Âu. Triết học và tôn giáo cùng rất nhiều trào lưu, lý thuyết văn 
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học được giới thiệu một cách khá tự do tại miền Nam: chủ nghĩa hiện sinh 

(Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre…), hiện tượng luận (Husserl, 

Heidegger, Karl Jaspers, Paul Ricoeur…), phân tâm học (Freud, Jung…), chủ 

nghĩa siêu thực (André Breton, Dada…), tiểu thuyết mới (Claude Simon, Robbe-

Grillet, Nathalie Sarraute…). Lẽ tất nhiên, các học thuyết, trào lưu này cũng để 

lại dấu ấn đậm nét trong thể loại tùy bút. 

Ở miền Nam, ban đầu chủ nghĩa hiện sinh được đăng tải trên một số tờ tạp 

chí lúc đó như Đại học, Sáng tạo, Văn, Bách khoa…qua những bài viết giới thiệu 

về Jean-Paul Sartre, Albert Camus… Một sự hỗ trợ rất có hiệu quả cho việc tìm 

hiểu và nghiên cứu các lý thuyết đó là hoạt động dịch thuật.Chính những nỗ lực 

này đã góp phần đưa các vấn đề của chủ nghĩa hiện sinh đến gần với giới trí 

thức, văn nghệ sĩ Việt Nam.Các công trình cuả F. Nietzsche, K. Jaspers, M. 

Heidegger, J.-P.Sartre…được giới thiệu rất nhiều. Có lẽ các bài viết của Trần 

Thái Đỉnh (bút hiệu Trần Hương Tử) đăng trên tạp chí Bách Khoa (1961 -1962) 

về sau được tập hợp thành chuyên khảo Triết học hiện sinh (Nxb Thời mới, 1967) 

là những công bố sớm nhất về ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện sinh ở miền Nam. 

Tác giả đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về chủ nghĩa hiện sinh, đi sâu phân tích 

quan niệm của Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Jaspers, Marcel, Sartre và 

Heidegger. Ngoài Trần Thái Đỉnh còn có một sô học giả khác đã nghiên cứu và 

giới thiệu chủ nghĩa hiện sinh ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, như Lê Tôn 

Nghiêm (Môi trường tiên nghiệm trong hiện tượng học Husserl về cuộc đời), 

Phạm Công Thiện (Hố thẳm tư tưởng, Ý thức mới trong văn nghệ và triết học), Lê 

Thành Trị (Hiện tượng luận về hiện sinh), Nguyễn Văn Trung (Lược khảo văn 

học, Xây dựng tác phẩm tiểu thuyết)… Tất cả những yếu tố vừa kể đã có tác động 

khá lớn đến văn học miền Nam, trong đó có thể loại tùy bút. Theo Huỳnh Như 

Phương, “trên bình diện sáng tác văn học: chủ nghĩa hiện sinh đã đem lại cho văn 

học miền Nam những thay đổi đáng kể, với quan niệm nghệ thuật về con người cô 

đơn trong một thế giới phi lý, với ngôn ngữ và kỹ thuật mô tả hiện tượng luận. 
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Đây có thể là ảnh hưởng tự phát, nhưng cũng có thể là ảnh hưởng tự giác, ở những 

nhà văn trực tiếp đọc lý thuyết và sáng tác văn học hiện sinh Tây Âu.” [87]. 

Ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện sinh trong tùy bút đô thị miền Nam thể hiện 

qua nỗi cô đơn, nỗi ưu tư, hoài niệm của con người thời đại là rất rõ ràng. 

Cảmthức về sự vô định, mong manh, hư vô của kiếp người hay sự đổ vỡ của niềm 

tin; cuộc trốn chạy khỏi thực tại để tìm một điểm tựa tinh thần trong tôn giáo... là 

những biểu hiện khá rõ nét trong các tác phẩm của rất nhiều nhà văn đương thời. 

Có thể dễ dàng nhận thấy điều này qua tùy bút của các tác giả Trùng Dương 

(Trước giờ lên đường, Con bạch tuộc), Nguyễn Thị Hoàng (Ngày tháng đầu 

đời,Gợi niềm thân mật), Doãn Quốc Sỹ (Giáng sinh nơi quê người, Về thiền, Tùy 

bút đầu xuân, Sổ tay phê bình Văn học) và nhất là Nguyễn Ngọc Lan. Những thiên 

tùy bút của Nguyễn Ngọc Lan (Cho cây rừng xanh lá, Chứng từ năm năm, Đường 

hay pháo đài, Nước ta còn đó) mang đậm dấu ấn của triết học và tôn giáo. Từ 

những chuyện đời thường cho đến các sự kiện chính trị, xã hội, những vấn đề liên 

quan đến số phận con người đều được tác giả thể hiện dưới lăng kính triết học.  

Phân tâm học 

Bên cạnh chủ nghĩa hiện sinh, phân tâm học cũng là một trong những học 

thuyết có ảnh hưởng tới sự phát triển của tùy bút ở đô thị miền Nam. Nếu như 

sau1954, ở miền Bắc, phân tâm học ít được phổ biến, không có nhiều những 

công trình nghiên cứu thì ở miền Nam, phân tâm học (và nhiều học thuyết khác 

của phương Tây) được giới thiệu rộng rãi; nó cũng được đưa vào giảng dạy ở 

nhà trường và đặc biệt là được vận dụng khá nhiều vào sáng tác tác cũng như 

nghiên cứu, phê bình văn học. Rất nhiều sách báo được dịch và giới thiệu tại 

miền Nam như: Phân tâm học nhập môn của Freud (Nguyễn Xuân Hiến dịch, 

1969); Nghiên cứu phân tâm học của Freud (Vũ Đình Lưu dịch,  1969); Phân 

tâm học của J.P. Charrier (Lê Thanh Hoàng Dân dịch, 1972), Thế giới tình dục 

của Henry Miller (Hoài Lãng Tử dịch, 1969)... 

Phân tâm học tác động đến phương pháp nhận thức, hoạt động sáng tạo 

của một số nhà văn ở đô thị miền Nam khá rõ; biểu hiện của nó trong các tác 
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phẩm tùy bút cũng rất đa dạng. Đó có thể là những giấc mơ, những mối lên 

tưởng bất tận trong tùy bút Vũ Bằng; có thể là nỗi ám ảnh được dẫn dắt bởi 

những kỷ niệm quá khứ, một quan điểm đạo đức mang dáng vẻ vô thức, phi lý 

trong tùy bút Võ Phiến; là cảm giác nhớ nhung da diết rất mơ hồ về phong vị xứ 

Bắc (những cơn mưa dầm dề, ngọn gió bấc lành lạnh, tiếng còi tàu…) trong nỗi 

sầu viễn xứ của Mai Thảo; là tâm trạng cô đơn, lãng đãng, bềnh bồng, hoặc chán 

nản, dửng dưng bên trên dòng chảy của thời cuộc trong tùy bút Nguyễn Xuân 

Hoàng... Sự xuất hiện (dù không nhiều) của các yếu tố phân tâm học trong tùy 

bút đô thị miền Nam khiến cho tác phẩm thêm phần sinh động. Nó cũng thúc đẩy 

các nhà văn tìm tòi, cách tân về thi pháp, nghệ thuật thể hiện trong tùy bút.  

Tất nhiên, dấu ấn phân tâm học trong tác phẩm của các nhà văn phụ thuộc 

rất nhiều vào sự trải nghiệm cá nhân, vốn liếng văn hóa, điều kiện sống, lai lịch 

của từng người. Nhưng chung quy, mỗi một tác giả tùy bút có phong cách riêng, 

biểu hiện của ẩn ức tâm lý cũng theo những lối khác nhau. Trong tùy bút của Võ 

Phiến chẳng hạn, có thể nhận thấy vai trò của tính dục dường như không tồn 

tại.Các trang tùy bút của ông đều chú trọng đến những điều bình dị nhưng thực 

chất đó là sự nối dài ám ảnh quá khứ hoặc một giấc mơ nào đó. Có lẽ ông muốn 

khám phá điều bí ẩn nhưng cũng rất thi vị ẩn giấu đằng sau những hoạt động 

thường nhật của con người. Võ Phiến tỏ ra chi li với sự vật, sự việc, cảnh huống 

chỉ vì chúng gợi nhắc những ẩn ức rất khó lý giải trong sâu thẳm tâm hồn mình. 

Một cái nhìn, một tiếng thở, một cái huơ tay, một tiếng ru… hoàn toàn không vô 

nghĩa, mà trái lại, nó “nói” được rất nhiều, rất rõ ràng về một thế giới đặc biệt - 

tâm cảnh: “Nghe một điệu ru à ơi trong đêm khuya, người Việt Nam rung cảm 

thấm thía đến đáy lòng, tưởng trên thế giới khó có một giống dân nào nghe điệu 

hát ấy mà cùng có được cái rung động của chúng ta.” [178, tr.13]. 

Những chi tiết trong tùy bút Võ Phiến (hạt bọt trà, giọt cà phê, nước mắm, 

sách…) đều rất đỗi bình thường và hầu như không có chút gì đặc biệt nhưng lại 

mang đến cái bâng khuâng, xao xuyến và đẩy người đọc vào một vùng ký ức xôn 

xao, hoài cảm, biểu niệm. 
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Tương tự, tùy bút Mai Thảo là chuỗi nhớ nhung da diết về một cái gì đó 

rất mơ hồ qua những điều rất cụ thể, rất trực quan.Đọc tùy bút của ông, có cảm 

giác như tác giả đang ngụp lặn vào tận cùng bản thể để chiêm nghiệm về cuộc 

đời, để một mình ông sống với hoài niệm viễn xứ. Trong khi đó, ở tùy bút 

Nguyễn Xuân Hoàng lại là nỗi ám ảnh thường trực về cái chết: “bệnh viện chính 

là thứ trung gian cần thiết gạch nối không thể thiếu giữa cõi sống và cõi chết, nó 

giúp cho người ta thích nghi với đời khác một cách dễ dàng hơn” [149, tr.125]. 

Những vấn đề vừa nêu trên tất nhiên chưa phải là toàn bộ nội dung của 

các tác phẩm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975). Dấu ấn văn hóa chỉ là 

một phần bên cạnh nhiều yếu tố phức tạp khác hiện hữu trong tùy bút. Tuy nhiên 

đó là phần chủ yếu, có giá trị. Tùy bút miền Nam đã tái hiện, khắc họa được dấu 

ấn văn hóa vùng miền với những nét đặc thù của từng địa phương; nó còn tái 

hiện được văn hóa ẩm thực trong vai trò một “nhịp cầu hồi hương” và là một 

biểu hiện văn hóa của tâm tính con người. Thể hiện dấu ấn văn hóa vùng miền 

và văn hóa ẩm thực, tùy bút ở đô thị miền Nam không chỉ đơn thuần làm cái việc 

miêu tả lại những đặc trưng văn hóa của từng vùng miền, không đơn thuần là kể 

và tả lại những món ăn ngon mà gửi gắm vào đó một cách kín đáo tinh thần yêu 

nước, nỗi lo lắng cho cộng đồng, quan tâm đến vận mệnh dân tộc.  

Nếu dấu ấn của văn hóa nước ngoài cũng là một minh chứng cho sự chịu 

ảnh hưởng và hội nhập văn hóa thì dấu ấn vùng miền là một biểu hiện cụ thể của 

cái gọi là “Việt tính” trong tư duy, trong tâm thức con người Việt Nam, và văn 

hóa ẩm thực chính là một biểu tượng của tinh thần dân tộc. Và đấy chính là phần 

tốt đẹp, là những giá trị cần được ghi nhận mà tùy bút ở đô thị miền Nam đóng 

góp cho văn học dân tộc. 

3.3. Cảm hứng lịch sử 

3.3.1. Chiến tranh và tôn giáo 

Xã hội miền Nam trước 1975, như đã nói, luôn nảy sinh những biến động, 

bất ổn về đời sống.Chiến tranh, sự xung đột của của các phe phái chính trị, sự 

can thiệp của thế lực bên ngoài... đã làm cho cuộc sống của con người bị đảo 
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lộn.Trong bối cảnh đó, đời sống văn học cũng chuyển động theo nhiều xu hướng 

khác nhau. Có nhiều loại văn học xuất hiện: văn học thoát ly, buông xuôi, quay 

lưng với thực tế và chìm đắm vào cõi mơ hồ, hoặc hùa theo, làm công cụ cho 

nhà cầm quyền...; cũng có loại văn học lấy cuộc sống, khát vọng hòa bình, khát 

vọng độc lập dân tộc làm mục đích hướng tới. Dù sao, mọi thứ thuộc đời sống 

nhân sinh, bằng cách này hay cách khác, đều có chỗ trong văn học. 

Thể loại tùy bút, theo một cách riêng biệt, đặc thù của nó, được nảy sinh 

từ cảm hứng lịch sử và cũng đồng thời giữ vai trò chuyển tải thông tin lịch sử. 

Lịch sử trong tùy bút thực chất là dư âm, là sự khúc xạ các biến cố, sự kiện qua 

tâm thức nhà văn. 

Trong các tác phẩm tùy bút ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1975, 

khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, nỗi đau thương mất mát vì chiến tranh là 

những chủ đề luôn được nhắc đến. Nhiều trường hợp, tác giả không ngần ngại 

mô tả thực trạng bi đát của dân tộc, phơi bày hiện thực lịch sử. 

Chẳng hạn như Nguyễn Ngọc Lan, trước thực tại đời sống khiến cho số 

phận con người càng trở nên mong manh, nhỏ bé, tác giả đã không ngần ngại 

xông pha trên con đường tranh đấu, phản đối chiến tranh để cầu mong hòa bình 

cho dân tộc. Các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Lan là một chuỗi các bài tùy bút 

phản chiến song hành cùng với cuộc chiến đang chia cắt đất nước.Ví dụ như ở 

Chứng từ trăm năm, Nguyễn Ngọc Lan, lúc ấy với tư cách là một trong những 

thành viên (trong nhóm người của Việt Nam Cộng hòa) đi giúp đồng bào vùng 

giới tuyến ở Quảng Trị, sau những gì mắt thấy tai nghe, ông đã ghi lại và phản 

ánh một cách chân thực cái khắc nghiệt của vùng giới tuyến phân chia hai miền 

Nam Bắc: “Phía Bến Hải, hỏa châu tỏa lên sáng rực. Mạn Khe Sanh, đại bác bắn 

dòn tan. (…) Người Việt trong hiện tại là người sống trong chiến tranh.Quê hương 

Việt Nam là quê hương chiến tranh.Là người Việt của hiện tại phải là người sống 

trong chiến tranh, thấp thỏm trong tiếng bom đạn” [155, tr.37]. Chuyện xảy ra ở 

vùng giới tuyến là vậy, nhưng ở những nơi khác thì cũng không kém tang thương: 

“Mìn nổ trên con đường từ Đông Hà vào Huế hầu như là chuyện hằng ngày. Trong 
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cuộc chiến tranh tàn nhẫn này, Tử thần quả đã tự móc mắt.Bom thả từ bốn ngàn 

thước trên cao đâu có cẩn thận tìm đến tận từng ổ Việt-cộng mà nổ (...) Thảm 

thương hơn nữa là cả dân tộc đang cần tìm lại linh hồn” [155, tr.76]. 

Đi vào đời bằng vị thế của một linh mục, thay vì chỉ toàn tâm hướng vào 

giáo lý và đức tin, Nguyễn Ngọc Lan đã chọn con đường đối diện trực tiếp với 

cuộc chiến. Chính điều này đã giúp cho độc giả hình dung rõ hơn về một thực tại 

đầy xót xa khiến con người bỗng trở nên chai lỳ, vô cảm trước những mất mát 

mà chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng đủ làm người ta gục ngã. Kể về một câu chuyện 

của người thiếu phụ tên Nhãn có chồng chết trong chiến trận, tác giả đã không 

khỏi chua xót khi chứng kiến cái sự thật kinh hoàng: Cái chết của người chồng 

được “đền bù” một cách rất tự nhiên với mức giá 20.000 đồng mà chính phủ Việt 

Nam Cộng hòa sẽ cấp. Tuy nhiên, xót xa hơn ấy là cách phản ứng của người 

thiếu phụ vừa mất chồng: “Không một tiếng than. Không một giọt nước mắt. O 

chỉ vội vã ẵm đứa con đang đau bước theo viên trung sĩ nọ” [155, tr.77] và câu nói 

của một người thiếu phụ khác cho rằng cái chết ấy là “có phước” bởi vì “Chồng 

chết thì lấy chồng khác được, chớ hai chục ngàn bạc kiếm đâu ra” [155, tr.77]. 

Thực trạng phũ phàng mà chiến tranh mang đến khiến cho con người không chỉ 

kiệt quệ về đời sống mà còn chai lỳ về cảm xúc, tinh thần: “Nhưng bi đát hơn cả 

là giới hạn cảm xúc của con người. Chiến tranh ở sát bên cạnh. Tiếng nổ và khói 

lửa vây quanh. (…) Nhưng kể cả những nạn nhân cùng cực nhất của chiến tranh 

là các đồng bào di cư, người ta như không còn biết hoảng sợ, lo âu, đau buồn 

đúng mức trước những ấn tượng của chiến tranh nữa” [155, tr.51]. 

Trong số các tập tùy bút của Nguyễn Ngọc Lan, tập Cho cây rừng xanh 

lálà một tập tùy bút mà số lượng khá nhiều các bài trực tiếp đề cập đến cuộc 

chiến đang diễn ra tại miền Nam. Tuy được chia thành các chủ đề cụ thể: Chiến 

tranh và hòa bình, Dân tộc – độc lập, thế giới thứ ba, “thế giới tự do… đàn áp”, 

đế quốc Mỹ, chống Mỹ cứu nước, tôn giáo (chỗ đứng và sứ mệnh), giáo hội 

công giáo và các nước xã hội chủ nghĩa, phật giáo, sinh viên giới trẻ… nhưng 

hầu như cả 54 bài tùy bút trong đó đều là những tác phẩm phản ánh trực diện về 
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cuộc chiến. Độc giả không khó để nhận ra thái độ phản đối chiến tranh của nhà 

văn linh mục này. Đối với các vấn đề chiến tranh, hòa bình, về đế quốc Mỹ…, 

linh mục Nguyễn Ngọc Lan đã viết ra những câu chữ như một người chiến sĩ 

đang trực tiếp đấu tranh chứ không phải là của một linh mục chỉ biết phó thác 

vào đức tin hay đắm chìm vào kinh thánh. Ông viết: “Ngày hôm nay, nếu không 

tìm những cơ may cuối cùng cho Đất Nước trong Hòa bình tức khắc thì còn 

mong chờ được gì ở một khắc cuối cùng hay trăm, ngàn, vạn khắc sẽ còn kéo dài 

chiến tranh?” [157,tr.71]. Hoặc khi luận bàn về mối quan hệ giữa Mỹ và chính 

quyền Việt Nam Cộng hòa, về các chiêu bài của Mỹ, ông đã thẳng thắn vạch rõ 

bộ mặt của các mối quan hệ đó. Trong Cho em một lưỡi cày, năm mươi họng 

súng, ông chỉ rõ: “Hôm kia Mỹ chưa muốn hòa bình. Hôm qua Mỹ mon men 

muốn hòa bình. Hôm nay Mỹ chưa hẳn đã muốn hòa bình.Rồi ngày mai có lẽ 

Mỹ muốn hòa bình. Rồi ngày mốt biết đâu Mỹ vẫn chưa muốn hòa bình” 

[157,tr.72], hay: “Phong trào Hòa bình tại Mỹ vẫn không đủ để đem Hòa bình 

cho Việt Nam – và cho cả Đông Dương – nếu người Việt không tự cứu lấy 

mình và không tự cứu bằng một cái gì khác với những vỏ hộp coca-cola” 

[157,tr.257]. Lấy bối cảnh thực tế để đưa vào trang viết với tinh thần nhập cuộc 

và khát vọng hòa bình, tùy bút của Nguyễn Ngọc Lan đã mang đến cho người 

đọc sự hiểu biết về một cục diện lịch sử của miền Nam Việt Nam trong khoảng 

thời gian hai mươi năm bất ổn: một xã hội với chiến tranh bất ổn và con người 

đầy tâm trạng, sống cơ cực nơi vùng giới tuyến của một thực tại khốc liệt. Điều 

này, ở một góc độ nào đó, khiến cho tùy bút của ông có các yếu tố phóng sự, ký 

sự, bút ký chính luận.Đặt các tập tùy bút của Nguyễn Ngọc Lan trong bối cảnh 

xã hội của đô thị miền Nam lúc bấy giờ, càng thấy rõ tinh thần nhập cuộc là 

một yêu cầu tất yếu đối với nhà văn có lương tri. 

Khác với lối thể hiện thẳng thắn qua những hình ảnh cụ thể như Nguyễn 

Ngọc Lan, nhà văn Vũ Bằng chọn cho mình một cách thể hiện kín đáo và nhẹ 

nhàng hơn. Điều này có thể là do “tạng” văn của Vũ Bằng khác với Nguyễn 

Ngọc Lan và có lẽ cũng do “vị thế” của hai người hoàn toàn khác nhau. Nguyễn 
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Ngọc Lan viết tùy bút với tư cách của một linh mục – nhà văn, Vũ Bằng với tư 

cách của một người vừa hoạt động văn học, báo chí vừa làm công tác tình báo. 

Vũ Bằng, vì thế không thể để cho ngòi bút “xông pha” vào những vấn đề gai 

góc, dễ đụng chạm. Thực tế nghiệt ngã của chiến tranh được nhà văn họ Vũ thể 

hiện một cách xa xôi, bóng gió. Trong Thương nhớ mười hai, ông lấy câu 

chuyện “cành đậu đun hạt đậu” của anh em Tào Phi để nói lên cái sự khổ đau ly 

biệt không đáng có mà đất nước đang phải chịu: “đến bao giờ Nam, Bắc mới hết 

qua phân để cho người li hương lại được trở lại quê nhà vui dưới mái nghèo, kể 

lại tình kiều tử mười mấy năm đằng đẵng và cùng nhau nhắc lại hồn quan sơn 

trong lửa đạn dãi dầu.” [135, tr.783, tập 1]. Vũ Bằng khéo léo lồng câu chuyện 

phản chiến vào trong những nhớ nhung, quyến luyến về cảnh, người và những 

thú vui đất Bắc. Ví như cái sự tương tư hoa đào ở Tháng Hai: 

Chiến tranh cắt đứt ân tình của hai ta: thôi đành lấy câu vận mệnh để 

khuây dần thương nhớ vậy (…) Ngờ đâu, ngờ đâu chiến tranh lại làm 

cho bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu lứa đôi chia lìa, bao nhiêu lệ 

rơi máu chảy, làm cho người xa nhà thui mất cả hi vọng được trở về 

nơi cố lý, uống lại chén trà thuỷ tiên, nhìn những người thân mến cũ 

và ngâm với người thương khúc mạc ai! [135, tr.626,636, tập 1]. 

Tinh tế và kín đáo hơn, khi khóc thương cho những số phận cơ nhỡ của 

các cô hồn mỗi độ tháng bảy, Vũ Bằng xót xa: “Có nước nào chịu đựng chiến 

tranh và chết chóc nhiều đến như nước Việt Nam không? Oan hồn, ma quỷ 

hằng hà sa số” [135, tr.699, tập 1]. Và cũng có những đoạn, Vũ Bằng đã không 

ngần ngại khi chỉ rõ một trong những nguyên nhân gây nên chiến tranh, gây 

nên sự chia cắt: 

Nghe thấy nước bạn Mỹ xuất toàn lực ném những loại bom kinh khủng 

lắm, mà ném toàn bom nặng tới bảy trăm tấn có sức phá hoại ngang 

bom nguyên tử, mình ở đây thấy rợn cả tóc gáy lên, ấy thế mà không 

hiểu làm sao cứ nghe thấy người ta nói là Bắc Việt vẫn đánh và đánh 

dữ hơn cả lúc mới phát động chiến tranh là khác! [135, tr.749, tập 1]. 
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Với Vũ Bằng, chiến tranh không những gây nên sự mất mát, đau thương, 

chia lìa đôi lứa, chia lìa đất nước mà còn làm mất đi những phong vị văn hóa ẩm 

thực của cả một vùng quê: “Sau một trận chiến tranh khốc hại, có nhiều món 

ngon đã mất hẳn” [135, tr.288, tập 1]. 

Khác với nhiều nhà văn đương thời, không đề cập đến thực tế nghiệt ngã 

của chiến tranh, không hướng đến những sự kiện mang tính thời sự, nhà văn Sơn 

Nam lại có một cách thể hiện riêng.Cảm hứng lịch sử đã đưa ông tìm về nguồn 

cội, về với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng của dân 

tộc. Ở các tác phẩm của Sơn Nam, ngay tiêu đề của các bài tùy bút nhỏ, độc giả 

đã có thể dễ dàng nhận thấy các dữ kiện lịch sử mà tác giả đang thể hiện: cuộc 

phân tranh Trịnh – Nguyễn, sự hình thành cùng những cuộc khởi nghĩa của 

phong trào Thất Sơn, chính sách và sự đàn áp của thực dân Pháp đối với đồng 

bào Nam Bộ lúc bấy giờ, những vấn đề di dân Hoa Kiều những năm đầu hình 

thành miền Nam… Trong cách viết đó, Sơn Nam đã dựng lên một cách khéo léo 

và khá chân xác về các sự kiện lịch sử của một thời xa vắng để gửi gắm vào đó 

tinh thần dân tộc. Hai tập tùy bút của ông, Nói về miền Nam và Cá tính miền 

Nam mang đến cái nhìn bao quát về cuộc phân tranh Trịnh – Nguyễn ở thế kỷ 

XVII cũng như tài và đức của thái tử Tôn Thất Hiệp (Ông Hoàng Hiệp và trận 

giặc năm 1673); hay việc những người lưu dân theo chúa Nguyễn vào Đàng 

Trong lập ấp tại Sài Gòn, Đồng Nai trong những năm đầu hình thành nên miền 

đất mới này; cho đến tài và đức của ông quan Nguyễn Hữu Cảnh trong việc đặt 

cơ sở hành chính cho vùng đất mới trước tình hình bọn di thần nhà Minh (Trung 

Hoa) có mưu đồ lập tiểu quốc ở Việt Nam (Dân hai huyện và ông Nguyễn Hữu 

Cảnh); những trình bày tỉ mỉ về các sự kiện lịch sử gắn với Thiên Địa hội, núi 

Thất Sơn, các cuộc khởi nghĩa của người dân miền Nam chống quân Pháp xâm 

lược trong những năm đầu toàn dân kháng Pháp... 

Tôn giáo cũng là một nội dung được thể hiện một cách sâu sắc trong tùy 

bút ở đô thị miền Nam, và điều đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tôn giáo 
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trong tùy bút ở đô thị miền Nam chủ yếu hướng đến khát vọng hòa bình, đến nỗi 

đau nhân thế thông qua cái nhìn biện chứng giữa đạo và đời. 

Thông thường, ở những con người xuất thân và phụng sự tôn giáo, khi đối 

diện và đối thoại với tôn giáo, họ hay bàn luận về đức tin, giáo lý hoặc hướng 

vào đời sống phụng sự Chúa trời, tin và tìm vào đó như một sự tự cứu rỗi, tự giải 

thoát... Nhưng trong trường hợp của linh mục – trí thức cấp tiến như Nguyễn 

Ngọc Lan thì điều này dường như có vẻ khác: Ông đối thoại với tôn giáo trong 

sự hướng đến khát vọng hòa bình và sự hòa giải, hòa hợp tôn giáo với cái nhìn 

biện chứng giữa đạo và đời. Đi sâu vào tác phẩm của con người này, người ta 

thấy một tinh thần dấn thân vào đời để cất lên những tiếng nói mang tình lương 

tri, nhân đạo. Và vì vậy, sẽ không có gì là ngạc nhiên khi gặp những câu chữ 

thẳng thắn: “Thiên đường hứa hẹn là thứ thiên đường gì! Hay đúng hơn, vấn đề 

là tôn giáo – trong khi đưa tay chỉ một thiên đường nào cao xa vời vợi – đang có 

thế đứng hiện thực nào! Đang yên vị thỏa mãn giữa thiên đường dọn sẵn cho mọi 

thứ thiểu số thống trị, đế quốc hay là đang khắc khoải, chen lưng đấu cật với đại 

số loài người anh em ruột thịt vẫn còn nô lệ trăm năm ngàn năm, mòn đầu gãy 

cổ bên trong địa ngục trần gian?”[157,tr.152]. 

Khách quan mà nói, với vị thế của một linh mục thì Nguyễn Ngọc Lan chỉ 

cần chuyên cần phụng sự đức tin, phụng sự Chúa, hoặc có những sự cứu rỗi về 

tinh thần cho con chiên của mình... và như thế, ông vẫn “tròn đạo”! Nhưng có lẽ, 

cũng chính với vị thế của một linh mục được đào tạo bài bản, Nguyễn Ngọc Lan 

đã không chỉ dừng lại ở giáo lý, ở đức tin mà thật sự dấn thân vào đời để cất lên 

những tiếng nói mang tính lương tri, nhân đạo. VớiNguyễn Ngọc Lan, tôn giáo 

không phải là một thứ gì đó xa rời thực tế, đứng ngoài đời sống quần chúng lầm 

than, với ông, tôn giáo phải là vì con người. Vậy nên, dù với cương vị một linh 

mục, một người chăn dắt con chiên và cũng là một con chiên của Chúa, ông vẫn 

không hề né tránh các vấn đề nhạy cảm của Thiên chúa đối với đời sống con 

người. Trong một bài bàn về đức Yêsu, Nguyễn Ngọc Lan đã không ngần ngại 

đặt ra nghi vấn: “Đức Yêsu còn có mặt và đáng có mặt hay không trên cõi đời 
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này, hôm nay đây, là với điều kiện lửa than hồng đó có còn cháy thấu tim gan 

của người tín hữu hay không?” [158, tr.91].Chọn cách đối thoại với tôn giáo để 

thể hiện tâm thế nhập cuộc và cũng là thể hiện tiếng nói phản chiến, các tác 

phẩm Nguyễn Ngọc Lan đã xóa nhòa ranh giới giữa Đạo và Đời.Các chủ đề 

trong tác phẩm của ông được nhìn nhận qua con mắt triết học với lối triết lý 

chính luận.Nó đã thổi vào văn học ở đô thị miền Nam một không khí mới. Và 

cũng vì thế, chúng ta thấy hiện lên trong Chứng từ trăm năm,Đường hay pháo 

đài, Cho cây rừng xanh lá,Nước ta còn đó... là hình ảnh của một tín đồ nhập thế 

đang lấy dân tộc và hòa bình cho quê hương làm mục đích phụng sự. 

Có thể nói rằng, khi đề cập đến chiến tranh và tôn giáo,tùy bút ở đô thị 

miền Nam đã thể hiện ý thức trách nhiệm và tinh thần nhập cuộc: đồng cảm cho 

số phận của con người; mong ước hòa bình cho quê hương, hòa hợp dân tộc, hòa 

hợp tôn giáo; cảm hứng về nguồn cội, về truyền thống đấu tranh chống giặc 

ngoại xâm và xây dựng đất nước. 

3.3.2. Những thiên kiến trong quan điểm, tư tưởng trước thời cuộc 

Như đã nói, tùy bút đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 dung chứa 

trong đó rất nhiều nội dung, xu hướng, tư tưởng.Ở đó không chỉ có những giá 

trị văn hóa, giá trị nghệ thuật mà còn có cả những thiên kiến chính trị, những 

nhận thức sai lầm và cả thái độ cực đoan, quá khích.Điều này biểu lộ ở nhiều 

dạng. Những thiên kiến chính trị - tư tưởng, có trường hợp biểu hiện một cách 

đơn lẻ, rải rác song cũng không ít trường hợp, được thể hiện một cách hệ thống, 

có chủ đích rõ ràng. 

Trên thực tế, một điều không thể phủ nhận là trong tùy bút của một số nhà 

văn như Võ Phiến, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền..., ngoài những gì được coi là giá 

trị mà chúng tôi đã trình bày ở trên, còn cókhông ít những ngộ nhận, thành kiến, sai 

lầm trong nhận thức về chính trị. Đặc biệt ở họ còn thể hiện một thái độ“chống 

Cộng”, xa rời, thậm chí đi ngược lại truyền thống dân tộc. 

Những thành kiến, thái độ cực đoan đã làm cho một số tác phẩm tùy bút 

của họ vô hình trung trở thành công cụ tuyên truyền của người Mỹ và chế độ 
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Việt Nam Cộng hòa.Song, cũng cần thấy rằng tính chất, mức độ của tư tưởng 

chống đốitrong sự nghiệpsáng tác văn học ở mỗi tác giả cũng không giống nhau. 

Và ngay từng người thì điều này cũng có sự khác biệt giữa các thể loại; có người 

chỉ thể hiện trong truyện ngắn, tiểu thuyếtcòn tùy bút thì hầu như không có dấu 

hiệu này. 

Xét trường hợp Võ Phiến, ngay từ thời kỳ chống Pháp, ông đã bị án tù ở 

Liên Khu V nhưng sau đó trốn thoát và ở lại miền Nam; cũng từ đấy ông đã 

sáng tác theo quan điểm “từ chối chế độ ngoài Bắc”. Quan điểm chống Cách 

mạng của Võ Phiến bộc lộ cả trong thời gian ông định cư ở Mỹ. Năm 1957, 

trong một bàitùy bút có tiêu đề là Anh em, Võ Phiến cũng đã thể hiện rõ quan 

điểm này của mình: 

Từ khi quê quán chúng tôi trải qua những biến cố to lớn… thì em Tân tôi 

đã xử sự ra một người dân đầy trách nhiệm. Nó mạnh dạn rời bỏ gia đình 

tham gia vào cuộc chiến đấu dài suốt mười năm (…) Nó hết lao những 

mũi nhọn vào ngoại địch thì liền quay lại lao vào những người đồng bào 

khác thành phần. Nó cất phương tiện chiến đấu thời loạn mà dùng một 

phương tiện chiến đấu thời bình.Nói cách khác, nó làm văn sĩ, một văn sĩ 

chiến sĩ.Nó viết những câu não nuột, ai oán về những cuộc sống bần hàn 

trong sạch giữa một xã hội bẩn thỉu, nhớp nhúa.Nó thành hẳn ra một kẻ 

hiệp sĩ hào hoa của thời đại đấu tranh giai cấp rồi. 

Cái nhìn đầy thành kiến, thiếu thiện cảm đã khiến Võ Phiến đưa ra những 

nhận định thiên lệch, không khách quan, thiếu công bằng đối với các nhân vật và 

sự kiện liên quan đến kháng chiến, Cách mạng. Trong Mưa đêm cuối năm, Võ 

Phiến đã dựng lên cảnh hoạt động ở núi rừng và nông thôn của những cán bộ 

kháng chiến với sự cường điệu; cảnh đấu tố trong cải cách ruộng đất(Anh em, 

Băn khoăn), cảnh tiếp xúc giữa bộ đội và nhân dân trong kháng chiến (Đêm xuân 

trăng sáng)…là những văn phẩm thiếu tính khách quan,thiếu chân thật. Ở một 

tác phẩm khác có tên là Băn khoăn, Võ Phiến viết: “gia đình, tổ quốc, dân tộc, 

tinh thần cao cả… những điều đó đều mất ý nghĩa thiêng liêng đối với anh ta rồi. 
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Sau những đạp đổ tàn bạo trong mười năm qua, bây giờ chỉ còn trong tâm hồn 

anh một cảnh trơ trụi, hoang tàn, trên đó không dễ gấp rút xây dựng được một 

cái gì”.Hoặc một đoạn khác trong Lỡ làng: “Có lẽ nếu ông ta tìm đến cơ quan 

cứu tế và tự xưng là một tên chạy loạn đói rách bần cùng, ông đã được phát ngay 

mấy lon sữa, cái mền và mấy thước vải. Nhưng ông ta không làm thế, ông ta 

không đi tìm lon sữa cứu tế, ông lại đi tìm cái tình đồng chí, cái tình chiến hữu. 

Chao ôi! Ông già Lợi!”(Lỡ làng). 

Có thể nói rằng với những tác phẩm này, Võ Phiến đãgieo rắc sự dao 

động, nghi ngờ về lý tưởng cách mạng, về mục đích đấu tranh của dân tộc Việt 

Nam lúc bấy giờ. Đánh giá về những biểu hiện đầy mâu thuẫn, trái ngược nhau 

trong tư tưởng, lập trường của nhà văn, Thu Tứ (con trai Võ Phiến) cho rằng: 

“Lập trường chống Cách mạng của ông được đưa ra rải rác khắp nơi trong nhiều 

loại tác phẩm khác nhau, khi là hẳn một bài tạp luận hay tạp bút, khi là lời nhân 

vật trong truyện ngắn hay truyện dài, khi là những đoạn trong một tác phẩm phê 

bình hay nhận định văn học v.v.”[127, tr.5]. 

Một trường hợp khác, Mai Thảo, cũng là nhà văn có nhiều mâu thuẫn 

trong nhận thức, tư tưởng. Ông vừa có những trang tùy bút rất thấm thía về văn 

hóa, về dân tộc lại cũng vừa công khai thừa nhậntheođuổi “ý thức hệ quốc gia”. 

Ngay khi từ bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn và hoạt động văn nghệ với việc đứng 

đầu, chủ trương tạp chí Sáng Tạo, Mai Thảo đã bộc lộ “chính kiến” của mình 

qua bài “Sài Gòn thủ đô văn hóa Việt Nam” (mở đầu Sáng Tạo số 1): “Sài Gòn 

thay thế cho Hà Nội, từ một đô thị miền Nam trở thành thủ đô tinh thần của toàn 

thể đất nước. Sài Gòn sáng tạo và suy tưởng”. Nếu Đêm giã từ Hà-nội (1955) 

và Tháng Giêng cỏ non (1956) là tâm lý của kẻ di cư, chối bỏ và khước từ miền 

Bắc thì đến Viên đạn đồng chữ nổi (1966) tư tưởng chống đối trong tác phẩm 

Mai Thảo được bộc lộ rõ hơn cả. Ngay trong tập Căn nhà vùng nước mặn, Mai 

Thảo đãcông khai thái độ đối nghịch, ác cảm, với một cái nhìn lệch lạc, thiếu 

thực tếvề chế độ và đời sống của người dân miền Bắc. Ở một số trang viết khác, 

Mai Thảo còn cố tình xuyên tạc, làm méo mó mục đích, ý nghĩa cuộc kháng 
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chiến chống thực dân Pháp mà người dân Việt Nam đang tiến hành. Thậm chí, 

khi viết về Hà Nội, thật đáng ngạc nhiên là bên cạnh những dòng hồi ức giàu tình 

cảm dành cho vùng đất này, Mai Thảo vẫn chen vào những suy nghĩ thật u ám: 

Mấy ngày gần đây, Hà Nội của Phượng đã hết nắng.Hà Nội đã thiếu 

không khí, thiếu hơi thở. Bên kia tả ngạn Hồng Hà, bên này năm cửa 

ô, ngay trong nội tâm Hà Nội, những sự kiện mới mai đây sẽ về ngự 

trị trên Hà Nội đã như những tảng bóng tối mịt mùng dâng lên. Bóng 

núi bóng rừng chấp chới.Tim phổi người choáng váng, rức 

buốt.Những mạch đời ngừng nghỉ.Những màu sắc lộng lẫy nhất cũng 

nhạt tái lần lần.(Đêm giã từ Hà Nội). 

Qua những câu chữ như vừa nêu, rất dễ nhận ra những ẩn ý nhà văn ám 

chỉ.Nhưng, đó quả là những hạt sạn đáng tiếc đối với một tâm hồn nhạy cảm, 

một nhà văn có tài như Mai Thảo. 

So với Võ Phiến và Mai Thảo, những lệch lạc, thiên kiến chính trị của 

Thanh Tâm Tuyền còn rõ ràng, cực đoan hơn. Với những gì được thể hiện trong 

Tạp ghi, nhà văn này đã cho thấy mục đích, động cơ chính trị của mình trong 

văn chương. Các bài Trí-thức và Quê-hương; Nói chuyện với người Mỹ; Cục xà 

bông; Chuyện thi cử; Tâm lý “kém mở mang”; Nghỉ hè; Mùa hè; Việt Nam. Việt 

Nam; Bong bóng xà bông; Thư ngỏ gởi Monique; Gian thương trên thị trường 

chữ nghĩa; Ký giả; Ký giả Ba Tê, ngươi là ai?; Thật tạp... trong Tạp ghi chủ yếu 

đề cập đếnnhững vấn đề mang tính thời sự, đời thường, và ở đó, nhà văn này đã 

không hề che dấu quan điểm tiêu cực của mình: “Các ảo tưởng lớn lao của 

Koestler của giới trí thức cấp tiến Tây phương, và cũng là các ảo tưởng của 

thế kỷ, chính là chủ nghĩa Cộng sản, cái huyễn tượng về một thế kỷ đại đồng 

về một con người toàn diện sẽ xuất hiện trên địa cầu  (...) Từ sau đại hội Đảng 

Cộng Nga kỳ 20, năm 1956, ảo tưởng lại sống dậy trong lòng giới trí thức 

phương Tây. [194, tr.9-10].Không chỉ phủ nhận một hệ tư tưởng, Thanh Tâm 

Tuyền còn nhìn người chiến sĩ cách mạng với thái độ thù địch, dùng những lời lẽ 

cay nghiệt để nói về họ trong tác phẩm của mình. 
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Việc một số tác giả lựa chọn cách thể hiện quan điểm, lập trường như vậy 

trong tùy bút đã ít nhiều phản ánh được phần nào nhận thức, cách suy nghĩ của 

họ.Tuy nhiên, đối với một cá nhân, những giọng điệu lạc lõng đó cũng không 

phải là tất cả văn chương mà họ sáng tác ra.  

Tiểu kết: 

Cảm hứng của tác phẩm bao giờ cũng xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, từ 

những chiêm nghiệm của thế giới quan tư tưởng nhà văn.Nó góp phần thể hiện 

và nhìn nhận con người đúng với bản chất thân phận con người trong xã hội loạn 

lạc, trong bom đạn, máu lửa chiến tranh. Việc tùy bút ở đô thị miền Nam thể 

hiện cảm hứng thời đại về cuộc sống nhân sinh, về dấu ấn văn hóa và lịch sử dân 

tộc đã mang lại cho nó những giá trị không thể chối bỏ, tạo ra hiệu ứng gắn kết 

với người đọc và cũng nhờ thế mà nó xóa đi những mặc cảm, những định kiến 

nặng nề về những gì thuộc văn học miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975. 

Có thể khẳng định rằng, giá trị cơ bản của tùy bút ở đô thị miền Nam 

chính là những vấn đề mấu chốt của thời đại: cuộc sống của con người, văn hóa 

dân tộc và lịch sử. Tất cảđã được thể hiện theo một cách rất riêng. Điều này đã 

làm nên sức sống, giá trị không thể phủ nhận của tùy bút ở đô thị miền Nam.Tuy 

nhiên, trong quá trình thể hiện các vấn đề mang tính thời đại, tùy bút ở đô thị 

miền Nam cũng đã có những hạn chế nhất định.Đó là những nhận thức trái 

chiều,cực đoan về chính trị, những nhận định thiếu khách quan, đầy định kiến về 

cách mạng, về sự hòa hợp dân tộc… ở một số tác giả.Chính sự cực đoan này đã 

ít nhiều che mờ những trang văn tinh tế của họ. 
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CHƢƠNG 4. ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TÙY BÚT 

Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM (1954 – 1975) 

 

 

Tùy bút là một thể loại văn học đặc biệt. Nó vừa thể hiện được tư tưởng, 

cảm xúc của người viết nhưng cũng vừa thể hiện tính chất nhập cuộc rất rõ. 

Nghệ thuật của tùy bút được thể hiện ở rất nhiều phương diện khác nhau như: 

hình tượng, kết cấu, dung lượng, ngôn ngữ, giọng điệu… Các phương diện này 

luôn có sự kết hợp và tác động lẫn nhau khiến tác phẩm trở thành một chỉnh thể 

nghệ thuật, mang tính thống nhất giữa nội dung thẩm mỹ và hình thức nghệ thuật. 

Tuy nhiên, trong giới hạn của một chương luận án, chúng tôi chỉ chọn một vài yếu 

tố nghệ thuật đặc trưng của tùy bút ở đô thị miền Nam để trình bày. Đó là những 

vấn đề liên quan đếndung lượng, kết cấu, ngôn ngữ, giọng điệu của tùy bút. 

4.1. Dung lƣợng và kết cấu 

4.1.1. Dung lượng   

Như đã nói, sự khác biệt về dung lượng là căn cứ để phân loạitùy bút 

thành các kiểu: đoản thiên tùy bút, trung thiên tùy bút, trường thiên tùy bút.Với 

các tiêu chí này, cùng với “độ ngắn – dài” của các tác phẩm được khảo sát, 

chúng tôi chia các tác phẩm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975) thành hai 

dạng chính: đoản thiên và trường thiên tùy bút.  

Đoản thiên tùy bút 

Có thể coi đoản thiên tùy bút là một bài viết ngắn gọn, súc tích về một đối 

tượng được xác định. Nhà văn có thể tập hợp, sắp xếp nhiều đoản thiên vào 

trong một tập sách song mỗi bài tùy bút là một tác phẩm độc lập.  

Tác phẩm Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc 

được cấu thành từ 18 đoản thiên khác nhau. Đây là những bài tùy bút mà ông 

viết từ 1952 đến 1962 đăng trên các tạp chí: Thời Trân, Sáng Tạo, Nhân Loại, 

Tiểu thuyết Tuần san, Đài phát thanh…, sau này được nhà in Thịnh Ký xuất bản 

lần đầu tiên vào năm 1966 tại Sài Gòn và “in 658 bản” [213].Những bước lang 
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thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộcđã viết về một Sài Gòn còn non trẻ, 

chưa nhiều kỷ niệm nhưng có một không gian, một nền đất và một hiện tại để 

dẫn chúng ta “tìm lại bản lai diện mục của thành phố sinh ra từ một dòng sông, 

chưa kịp có dĩ vãng” [213]bởi “Thủ phủ miền Nam là một thành phố mới. Cây, 

đá, nhà, phố, phong tục, đều chưa mang được cái vẻ cổ kính, chưa biết kể lể 

những kỷ niệm cảm động để quyến luyến con nguời.” [162, tr.184]. Đánh giá về 

Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc, Trần Mạnh 

Thường cho rằng: “Ông đã thực sự đi sâu truy tìm dĩ vãng Sài Gòn, một thành 

phố mới, một thành phố còn ít tuổi chưa kịp có dĩ vãng, chưa kịp có rêu phong. 

Vì thế, ông phải truy tìm cho được dĩ vãng của mảnh đất này, ông phải đào sâu 

vào lòng đất, ông phải đào sâu vào lòng người.”[109, tr.72, tập 1]. 

Tùy bút của nhà văn Sơn Nam gồm hai tập Nói về miền Nam, Cá tính 

miền Nam.Tập Nói về miền Nam gồm có 6 đoản thiên, nội dung gồm những vấn 

đề về lịch sử, công lao của những người vào Nam mở cõi, các hình thức sinh 

hoạt văn hóa dân gian của nhân dân miền Nam. Tập Cá tính miền Nam, như tên 

gọi, chủ yếu nói về tính cách của người dân phương Nam (ưa ca dao, cải 

lương,vọng cổ, đời sống tuy cực khổ nhưng nhàn rỗi, hoạn nạn có nhau…); các 

cuộc khởi nghĩa, đấu tranh những năm đầu kháng Pháp (khởi nghĩa Bảy Thưa, 

phong trào Cần Vương…); hoạt động của các hội kín, các tổ chức làm chính trị 

(phái Thất Sơn, Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, quân Cờ Đen, Thiên Địa hội…). Tập 

tùy bút này gồm có 18 đoản thiên tồn tại độc lập với nhau. 

Tùy bút của Võ Phiến gồm có: Thư nhà (Thời Mới xuất bản, 1962), Tạp 

bút, (Thời Mới, 1965-1966, ba tập), Ảo ảnh (Thời Mới, 1967), Phù thế (Thời 

Mới, 1969), Đất nước quê hương (Lửa Thiêng, 1973). Các tác phẩm này được 

tuyển chọn và in lại trong hai cuốn Quê hương tôi và Tạp văn Tràng Thiên 

(NxbThời đại phối hợp với Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam xuất 

bảnnăm 2012). Tùy bút Quê hương tôi bao gồm 48 đoản thiên (được chia làm 

ba phần) và Tạp văn TràngThiêngồm 20 đoản thiên. Nội dung chính của các 

tập tùy bút này là những cảm xúc, những ghi chép về thế thái nhân tình, cuộc 
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sống thường nhặt, phong tục tập quán văn hóa của người dân (chủ yếu là ở 

miền Trung và Bình Định). 

Tùy bút của Nguyễn Ngọc Lan gồm Chứng từ năm năm(1967) gồm 13 

đoản thiên,Đường hay pháo đài(1969) gồm có 12 đoản thiên, Cho cây rừng xanh 

lá (1971)gồm có 54 đoản thiên, Nước ta còn đó(1973) gồm 25 đoản thiên. 

Tùy bút của Mai Thảo gồm có Căn nhà vùng nước mặn (1966) và Tùy bút 

(1970). Tập Căn nhà vùng nước mặn gồm 09 đoản thiên và tập Tùy bút gồm 17 

đoản thiên. 

Tùy bút của Nguyễn Xuân Hoàng gồm có Ý nghĩ trên cỏ (1971) gồm 15 

đoản thiên và Bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu(1974) gồm 09 đoản thiên. 

Tùy bút Tạp ghi của Thanh Tâm Tuyền gồm 34 đoản thiên. 

Các trường hợp khác như Tại sao em (1968) của N. T. P. Dung; Cánh 

nhạn cố đô (1969) của Phan Du; Trước giờ lên đường (1967), Con bạch tuộc 

(1969) của Trùng Dương; Ngày tháng đầu đời (1967), Gợi niềm thân mật (1973) 

của , Nguyễn Thị Hoàng; Trong khói lửa, ở Sài Gòn nghĩ và viết về Huế (1968) 

Nơi tôi đã (1968)…của Dương Nghiễm Mậu; Truyện cà kê bên giường (1967) 

của Lãng Nhân (Phùng Tất Đắc); Giáng sinh nơi quê người (1969), Về thiền 

(1970), Tùy bút đầu xuân (1971)… của Doãn Quốc Sĩ; Đi trong thành phố có 

nắng (1967) của Kiệt Tấn; Tâm sự bốn bức tường (1965) của Nguyễn Sĩ Tế; 

Đêm lãng quên (1969) của Nguyễn Đình Toàn; Tuột thang (1967) của Hồ Hữu 

Tường; Một điểm tựa trên đường dây sự sống (1971) của Huỳnh Hữu Ủy; Thực 

tại và Văn chương (1968) của Thế Uyên; Phiếm luận trên không (1967), Một 

đêm bên núi Tuyết – nhạc (1970)… của Đỗ Thúc Vịnh; Bài ca của tuyết băng 

(1970) của Kinh Dương Vương; Sài Gòn (1973) của Bửu Ý… cũng đều là những 

đoản thiên tùy bút. Sở dĩ có thể coi các tác phẩm này là những đoản thiên tùy bút 

bởi vì chúng chỉ là những tác phẩm riêng lẻ, không ghép thành tập hoặc nếu ghép 

thì cũng không mang tính ràng buộc (như trong các tập tùy bút của Vũ Bằng). 
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Trường thiên tùy bút 

Khi xem xét tùy bút với tư cách là một tập tùy bút, trong đó các bài (các 

đoản thiên) có mối quan hệ liên kết với nhau, được tác giả sắp xếp một cách có 

chủ đích với một quy tắc nhất định; cái trước làm tiền đề cho cái sau, cái sau bổ 

sung thêm cho cái trước và làm cho chỉnh thể (là tập tùy bút) trở nên thống nhất 

về ý nghĩa, chủ đề mà tác giả đang hướng đến…thì dựa vào dung lượng và kết 

cấu tác phẩm (cả tập tùy bút), chúng tôi cho rằng đó làtrường thiên tùy bút. 

Trong những tác phẩm tùy bút ở đô thị miền Nam mà chúng tôi tiến hành 

khảo sát thì có một số trường hợp được xếp vào nhóm này nhưGốc cây, cục đá 

và ngôi sao của Sơn Nam. Đây là một tác phẩm tùy bút có dung lượng lớn nhất 

trong số tất cả những tác phẩm mà chúng tôi khảo sát. Bản thân tác phẩm này 

không bao gồm các đoản thiên bên trong đó. Tác giả lấy chuyện “bàn về thói 

chơi kiểng” của người Nam Bộ để nói về thú vui, nói về nhân tính thế thái… 

Cũng có thể xếp các tác phẩm như Miếng ngon Hà Nội, Miếng lạ miền 

Nam và Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng vào nhóm trường thiên tùy bút.Các 

tập tùy bút này của Vũ Bằng vốn được tập hợptừ nhiều thiên, mục có liên quan, 

liên kết với nhau. Bản thân các thiên, các phần này đều có đầy đủ tiêu chí về nội 

dung, ý nghĩa và cả hình thức của một thiên tùy bút (độc lập). Nó hoàn toàn có 

thể cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích về tâm tư tình cảm, những suy 

nghĩ, chiêm nghiệm và thậm chí cả những vấn đề lý luận trong đó. Chẳng hạn, 

tùy bút Phở bò– Món quà căn bản hay Bánh Xuân cầu hoặc Thịt cầy… khi tách 

ra khỏi hệ thống của Thương nhớ mười hai thì đương nhiên nó được xếp vào 

đoản thiên tùy bút. 

Tuy nhiên, nếu lấy tính liên văn bản làm yếu tố tham chiếu thì các tập tùy 

bút trên của Vũ Bằng hoàn toàn có thể xếp vào trường nhiên tùy bút. Chẳng hạn, 

Miếng ngon Hà Nội, là một tập tùy bút gồm có 15 đoản thiên, viết về mười bảy 

món ăn khác nhau (phở bò, phở gà, bánh cuốn, bánh đúc, bánh khoái, bánh xuân 

cầu, cốm vòng, rươi, ngô rang, khoai lùi, gỏi, bún, chả cá, thịt cầy, tiết canh, 

cháo lòng, hẩu lốn) của Hà Nội. Như tên gọi, tác phẩm là những cảm nhận, tâm 
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tình và kỷ niệm của tác giả với Hà Nội, với người thân, bạn bè về những món 

ngon đã được thưởng thức khi còn sinh sống và làm việc ở vùng đất này; tương 

tự Miếng lạ miền Nam là sự giới thiệu về những món ănnhư: canh rùa, thịt chuột, 

khô, con đuông, cháo cóc, thịt dơi huyết, bò kiến, tóp mỡ ngào đường… Đây là 

những món ăn rất đặc trưng của miền Nam. Hoặc, Thương nhớ mười hai là tập 

tùy bút gồm 13 đoản thiên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các đoản thiên 

này được trình bày trong tác phẩm có mối quan hệ khăng khít, biện chứng với 

nhau.Đoản thiên thứ nhất làm cơ sở xuất hiện cho đoản thiên kế tiếp và cứ thế 

cho đến hết tác phẩm.Nếu thiếu đi một tháng nào đó trong tập tùy bút thì tác 

phẩm sẽ mất đi ý nghĩa về chuỗi “thương nhớ mười hai” mà tác giả đang hoài 

niệm, hoài vọng với tất cả những khắc khoải của một kiếp người viễn xứ. Chính 

vì sự “dzích dzắc” này mà tác phẩm trở thành một chỉnh thể thống nhất khi thể 

hiện những cảm xúc về Hà Nội, về thiên nhiên và con người Bắc Việt và đặc biệt 

là nỗi nhớ niềm yêu về người vợ hiền ngoài Bắc qua mười hai tháng và những 

ngày tết trong một năm. Do vậy, khi xếp mười ba đoản thiên này vào một chỉnh 

thể thì Thương nhớ mười hai lại trở thành trường thiên tùy bút. 

Cũng cần phải nói thêm rằng: so với các thể loại khác, cảm xúc trong tùy 

bút vốn không thể kéo dài, miên man mà phải dứt điểm từng phần để thể hiện 

cảm xúc cao độ. Với tính chất này, đoản thiên tùy bút đáp ứng được yêu cầu tập 

trung đi sâu vào các câu hỏi, các vấn đề riêng lẻ mà tác giả đang hướng đến với 

tư cách là một tác phẩm độc lập. Nếu cảm xúc càng cao và được gói ghém trong 

một dung lượng càng ngắn thì mới tạo nên hiệu ứng thảm mỹ, và như thế nó diễn 

tả được trọn vẹn cảm xúc, tình cảm mà người viết dụng công gửi gắm. Ngoài ra, 

bản thân các đoản thiên tùy bút bao giờ cũng được hoàn thiện như một tác phẩm 

độc lập, trong khi đó, tùy bút chỉ được xem là trường thiên khi các chủ đề, các ý 

tưởng, các tứ được ghép nối với nhau một cách hoàn thiện. Song, bản thân dạng 

trường thiên tùy bút không đơn thuần là sự ghép nối mà là một đối tượng cấu 

trúc khác: Nó là sự mở rộng thêm, nâng cao thêm vấn đề để sự vật hiện tượng trở 

nên cụ thể, sống động hơn. 
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Về thực chất, trường thiên tùy bút là một dạng thức mới của tùy bút hiện 

đại. Nó xuất phát từ một ý tưởng, một tứ chung rồi mới triển khai chi tiết. Trong 

văn học trung đại, dạng thức này có tồn tại nhưng hiếm và cũng không hẳn là thể 

loại tùy bút. Chẳng hạn như tác phẩm Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác. Đây 

là một tác phẩm thuộc “ký sự” chứ không phải “tùy bút”; ngoài ra, tính chất ghi 

chép, miêu tả và kể lại sự việc, công việc trên đường từ quê nhà ra kinh kỳ hoặc 

những chuyện xảy ra ở phủ chúa mà tác giả Lê Hữu Trác đã thể hiện khiến cho 

tác phẩm này nghiêng về du ký nhiều hơn. Đối với các tác phẩm tùy bút ở miền 

Bắc (như các trường hợp của Nguyễn Tuân, Thạch Lam...), việc các đoản thiên 

đảm nhiệm vai trò, tư cách là những tác phẩm độc lập thì đã rõ, riêng vấn đề các 

đoản thiên có thể ghép, nối với nhau để tạo thành trường thiên tùy bút hay không 

thì vẫn còn là vấn cần quan tâm. 

Thông thường, ở tùy bút hiện đại, hầu như dung lượng của chúng chỉ ở 

các dạng tiểu phẩm (đoản thiên), được thể hiện trong một mạch cảm xúc nhất 

định và ít có có dạng ghép nối như ở tùy bút ở đô thị miền Nam. Lấy các tác 

phẩm Miếng ngon Hà Nội, Thương nhớ mười hai, Miếng lạ miền Nam của Vũ 

Bằng làm một ví dụ: Các tác phẩm này gồm nhiều đoản thiên, mỗi đoản thiên 

chịu trách nhiệm đề cập, làm sáng tỏ một vấn đề nhất định nhưng lại tập trung 

soi sáng một chủ đề chung: cảm xúc về cội nguồn, văn hóa Bắc Việt, về dân 

tộc... Các đoản thiên trong tác phẩm đảm nhiệm chức năng cụ thể hóa, chi tiết 

hóa ý tưởng của chủ đề lớn kia, và khi được tập hợp lại với nhau thì nó mang ý 

nghĩa về sự mở rộng, nâng cao về tình cảm, những luyến nhớ về con người, về 

một vùng văn hóa Bắc Việt mà tác giả dụng ý thể hiện. 

Như vậy, tồn tại dưới hai dạng chính là đoản thiên và trường thiên, dung 

lượng của tùy bút ở đô thị miền Nam vừa là hình bức bên ngoài nhưng cũng 

chính là nội dung. Nó liên quan đến kết cấu, cấu tứ, mạch cảm xúc trong tác 

phẩm.Về cơ bản, sự phân chia dung lượng của tùy bút ở đô thị miền Nam 

(1954 – 1975) vào đoản thiên hay trường thiên tùy bút cũng chỉ mang tính 
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tương đối. Dù dung lượng ngắn hay dài thì cái quan trọng vẫn là ở những cung 

bậc cảm xúc, những suy tư mà người viết gửi vào câu chữ. 

4.1.2. Kết cấu  

Đối với tùy bút, kết cấu là một trong những phương diện thể hiện rõ tính 

chất tự do, linh hoạt. Mỗi một tác phẩm tùy bút thường không có khuôn mẫu hay 

chuẩn mực nhất định nào cả; kết cấu của nó thường được tổ chức, cấu tứ theo 

mạch cảm xúc, theo mạch vận động của người cầm bút. Đó cũng là một trong 

những điểm độc đáo của thể loại này. 

Như đã trình bày, tùy bút là lối văn chương dung hợp nhiều dạng thức 

khác nhau. Nó vừa có tính chất của một tác phẩm trữ tình, lại có yếu tố tự sự, có 

cả nghị luận,thậm chí ít nhiều phẩm chất báo chí. Thành thử xét về mặt kết cấu, 

tùy bút có biểu hiện rất đa dạng. Một số tác phẩm tùy bútđược kết cấu theo kiểu 

cấu tứ của một bài thơ; dòng cảm xúc, tâm trạng trữ tình của người viết phóng 

túng phát triển, không theo một trình tự lớp lang nào. Đó là kết cấu thường thấy 

trong các dạng tùy bút lãng mạn, tùy bút thế sự, tùy bút châm biếm; cũng có khi 

trong một thiên, một tập tùy bút lại xuất hiện những lối kết cấu không thuần 

nhất, kết hợp với nhau.Do đó, kết cấu của tùy bút thường không rạch ròi và 

không dễ nhận diện như các thể loại khác.  

Theo quan sát của chúng tôi, trên cơ sở dung lượng tác phẩm tùy bút 

(chủ yếu là đoản thiên và trường thiên), kết cấu của tùy bút ở đô thị miền Nam 

chủ yếu được tổ chức theomạch cảm xúc, theo chuỗi các sự kiện hoặc theo 

trình tự thời gian. 

Với tính chất trữ tình – tự sự, điểm mấu chốt của kết cấu tùy bút chính là 

mạch vận động cảm xúc, tâm trạng, ý nghĩ... của người viết. Mặc dù các sự vật, 

sự việc là những yếu tố có tính “chất liệu” để góp phần tạo nên một tác phẩm tùy 

bút nhưng khi thể hiện nó, tác giả thường không nhằm mục đích xây dựng một 

cốt truyện hay dựng lại bức tranh toàn cảnh (như truyện ngắn, truyện, ký, tiểu 

thuyết…). Người viếttùy bút cũng hiếm khi tạo kịch tính hoặc tạo sự dồn nén, 

thắt nút câu chuyện mà thay vào đó thường là sự giãi bày, trình bày suy ngẫm, 
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cảm xúc nhuốm màu hồi niệm. Sự kiện, nhân vật trong tùy bút chỉ mang ý nghĩa 

khơi gợi, dẫn dắt chứ không phải đóng vai trò trung tâm, chính yếu. Đúng như nhận 

xét của Trần Văn Minh, “Trong kết cấu một thiên tùy bút, câu chuyện được thuật lại 

bao giở cũng lùi vào bình diện thứ hai, nhường chỗ cho dòng mạch trữ tình.” [62]. 

Kiểu kết cấu này có thể nhận thấy qua các trường hợp nhưMiếng ngon Hà 

Nội,Miếng lạ miền Nam và Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng; Thư nhà, Tạp 

bút, Ảo ảnh, Phù thế, Tạp văn Tràng Thiên và Đất nước quê hương của Võ 

Phiến; Bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, Ý nghĩ trên cỏ của Nguyễn Xuân Hoàng; 

Căn nhà vùng nước mặn, Tùy bútcủa Mai Thảo; Gốc cây, cục đá và ngôi sao, 

Nói về miền NamvàCá tính miền Namcủa Sơn Nam; Những bước lang thang trên 

hè phố của gã Bình Nguyên Lộc của Bình Nguyên Lộc; Chứng từ năm năm, 

Đường hay pháo đài, Cho cây rừng xanh lá, Nước ta còn đócủa Nguyễn Ngọc 

Lan; Tạp ghi của Thanh Tâm Tuyền... 

Ở những tác phẩm vừa dẫn, người ta thấy một Vũ Bằng luôn trăn trở một 

nỗi nhớ khôn nguôi về đất và người xứ Bắc; Võ Phiến vừa kể vừa nhớ về tất cả 

những điều giản dị của mảnh đất Bình Đinh; Mai Thảo với những ngập ngừng về 

Hà Nội khi đã rũ bỏ ra đi; Bình Nguyên Lộc với cuộc truy tìm dĩ vãng của một 

thành phố trẻ tuổi qua những câu chuyện đời thường; Nguyễn Xuân Hoàng hư 

hao trong ý niệm về ranh giới giữa sự sống và cái chết, xốn xang với những cảm 

xúc về tình yêu, về Huế; Nguyễn Ngọc Lan xông xáo, dấn thân vào trần thế bằng 

cả một tâm thế nhập cuộc nhưng vẫn luôn giữ được những xót thương cho kiếp 

người nhỏ bé... Đó là những điều dễ nhận biết nhất mà các tác phẩm này tập 

trung vào thể hiện những cảm xúc cụ thể của người viết ra nó. 

Trong tùy bút Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng chẳng hạn, đây là một 

thiên tùy bút đã mang đến một cuộc phiêu lưu trong thế giới ẩm thực, cho dù tác 

giả của nó cho rằng: “không có tham vọng gì hơn là ghi lại được nỗi buồn nhớ 

xa xôi và gửi gắm một chút tình cho ai ai, ở Trung, Bắc cũng như Nam, mang 

nặng trong lòng những biệt ly xứ sở.”[135, tr.221, tập 1]. Tác phẩm đã ghi lại 

những món ngon ở Hà Nội, ở miền Bắc mà nhà văn đã được thưởng thức cùng 
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bạn bè, người thân khi còn sinh sống và làm việc ở vùng đất này. Vũ Bằng đã 

mang đến cho độc giả không chỉ kiến thức mà cả nghệ thuật sống, một cách sống 

như nhập hồn mình vào trời đất, quê hương. Tác giả lựa chọn một lối kết cấu rất 

độc đáo: để mạch cảm xúc vận động một cách ngỡ như tự nhiên, song thực ra là 

đầy dụng ý. Điều đó làm tăng sức hút của tác phẩm đối với người đọc. 

Ở Miếng lạ miền Namvà Thương nhớ mười haicũng tương tự.Đây là 

những tập tùy bút được nhà văn dùng để “ghi lại một chút ân tình lại trong 

những ngày xa phần tử, được các người xa lạ yêu thương như mẹ thương con, 

như vợ thương chồng, như em gái thương anh, chăm bón cho những miếng ngon 

vật lạ để khuây khỏa nỗi lòng của người mang nặng bảy tám biệt ly một lúc” 

[135, tr.537, tập 1],và cũng là để tặng người vợ yêu dấu Bắc Việt nhằm “thay 

mấy lời ai điếu” khi người vợ này (bà Nguyễn Thị Quỳ) qua đời mà ông không 

thể về được. Theo Vũ Bằng “Tôi ghi lại Thương nhớ mười hai không nhằm mục 

đích gì cao rộng, chẳng qua chỉ là đánh dấu những ấn tượng hiện ra trong trí óc 

những buổi mây chiều gió sớm, “sầu biệt ly với sáng chiều” thâu nhận được 

trong khi lạc bước trên những nẻo đường chật ních những người bận rộn…” 

[135, tr.614, tập 1]. Với tâm thế như vậy, lối kết cấu liên hoàn theo mạch cảm 

xúc là hoàn toàn thích hợp, đắc địa đối với tùy bút. 

Cũng có trường hợp, kết cấu một thiên tùy bút lại dựa theo quy luật vận 

động tâm lýcủa “cái tôi cá nhân” tác giả. Điều này đặc biệt trở nên hữu dụng khi 

thể loại tùy bút vốn thuộc về địa hạt của cái tôi, của việc khẳng định vai trò của 

cá nhân trong xã hội. 

Có thể nhận thấy các tác phẩm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975), 

phần lớn đều được cấu tứ theo kiểu kết cấu tâm lý. Đây là lối kết cấu rất phù hợp 

với mạch cảm xúc, hồi ức, hồi tưởng, hồi cố.Thường là xuất phát từ một dấu 

hiệu, một sự kiện, một nhân vật nào đó, có khi rất ngẫu nhiên, quy luật liên 

tưởng sẽ khởi động để dẫn dắt dòng chảy tâm lý của nhà văn tuôn chảy. Các tập 

tùy bút Miếng ngon Hà Nội, Miếng lạ miền Nam,Thương nhớ mười hai của Vũ 

Bằngchẳng hạn, chính lànhững tác phẩm được kết cấu như thế. Dòng hồi ức cứ 
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miên man chảy của người nghệ sĩ tài hoa như một dòng nước mải miết trôi, chở 

theo không biết bao nhiêu là ký ức, kỷ niệm, cái này gọi cái kia, chuyện này dắt 

dẫn sang chuyện khác, miên man tưởng không bao giờ dứt. Nó là những dòng 

hoài niệm cụ thể về đất và người, về cảnh sắc, hương vị và về cái ăn Bắc Việt và 

cả những trải nghiệm nơi miền đất mới là phương Nam… của một nhà văn đang 

sống “tha hương”. Những dòng hoài niệm đó không chỉ đơn thuần là tình cảm 

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

người “mang nặng trong lòng những biệt ly xứ sở”. Nó khiến cho những điều 

tưởng như nhỏ nhặt trở thành điểm tựa tinh thần và từ đó trở thành biểu tượng văn 

hoá cho quê hương, đất nước.Từng câu, từng chữ cứ hoà quyện, xoắn xuýt vào 

nhau. Đọc tác phẩm của ông, người đọc ít nhiều đều cảm nhận được cái tình nghĩa 

sâu đậm của con người “hoài xứ” luôn nặng lòng với những gì là truyền thống Bắc 

Việt xa xưa và luôn biết yêu quý, trân trọng những giá trị đã lùi vào dĩ vãng. 

Giống như Vũ Bằng, chủ đề chính trong tùy bút của Mai Thảo cũng là nỗi 

hoài nhớ về miền Bắc, vậy nên kết cấu Căn nhà vùng nước mặn và Tùy bútcũng 

được triển khai theo mô thức tâm lý, mạch vận động củahoài niệm, ám ảnh về 

miền Bắc, về những mảnh vỡ ký ức quê hương trong trí nhớ. Đó là tâm thức hoài 

niệm ẩn chứa tâm sự của cái buồn vô tận. 

Một số nhà văn khác như Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Ngọc Lan, Bình 

Nguyên Lộc, Võ Phiến cũng rất ưa chuộng lối tùy bút có kết cấu “dắt díu” tâm 

trạng như vậy. Chẳng hạn Ý nghĩ trên cỏ của Nguyễn Xuân Hoàng được xây 

dựng từ những dòng tự thuật của một tâm trạng luôn cô đơn, phiền muộn có chút 

cay đắng, có chút ngọt ngào, có cả những luyến tiếc day dứt không nguôi, có cả 

sự ám ảnh, suy ngẫm về thời cuộc. Hoặc Chứng từ năm năm, Đường hay pháo 

đài, Cho cây rừng xanh lá và Nước ta còn đó của Nguyễn Ngọc Lan cũng được 

thể hiệntheodiễn biến tâm lý của một nhà văn dấn thân, nhập cuộc vì cộng đồng. 

Tác phẩm Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộcthể hiện 

tâm lý của một người đang háo hức khám phá, truy tìm dĩ vãng Sài Gòn, một 

thành phố còn ít tuổi chưa kịp có dĩ vãng, chưa kịp có rêu phong; hoặcNói về 
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miền Nam, Cá tính miền Nam, Gốc cây, cục đá và ngôi sao của “nhà Nam Bộ 

học” Sơn Nam; hay nhưThư nhà, Tạp bút, Ảo ảnh, Phù thế , Đất nước quê 

hương của Võ Phiến, cũng có chung kiểu kết cấu như thế.  

4.2. Ngôn ngữ và giọng điệu 

4.2.1. Ngôn ngữ 

Với tính chất là một thể loại văn xuôi giàu chất trữ tình, những cảm xúc 

trong tùy bút là “tùy hứng”, “tùy theo ngọn bút mà đưa đẩy” nên trong các tác 

phẩmtùy bútthường có kiểu ngôn ngữ dùng để miêu tả, tường thuật sự việc, hiện 

tượng và cả ngôn ngữ dùng để trực tiếp bộc lộ tư tưởng, cảm xúc. Tuy nhiên, 

ngôn ngữ trong tùy bút ở đô thị miền Nam có những dấu ấn riêng. 

Ngôn ngữ giàu chất thơ 

Nói đến “chất thơ” là muốn nhấn mạnh lối văn xuôi giàu xúc cảm, nội 

dung cô đọng, ngôn ngữ gợi cảm, giàu hình ảnh và nhịp điệu. Chất thơ được thể 

hiện ở sự hoà quyện giữa vẻ đẹp của cảm xúc, tâm trạng, tình cảm với vẻ đẹp 

của cách biểu hiện nó để có thể khơi gợi những rung động thẩm mĩ và tình cảm 

nhân văn. Chất thơ,chất trữ tình là một trong những “thuộc tính” cơ bản của tác 

phẩm tùy bút. Nó được tạo nên khi nhà văn chủ ý khai thác và biểu hiện một 

cách tinh tế mạch cảm xúc, tâm trạng, tình cảm của mình trước thế giới bằng 

những chi tiết, hình ảnh đầy gợi cảm và một lối văn trong sáng, truyền cảm, phù 

hợp với nhịp điệu riêng của cảm xúc, tâm hồn. 

Có thể khẳng định ngay rằng: Sở dĩ tùy bút ở đô thị miền Nam giàu chất thơ 

là vì trong quá trình vận động, nó luôn có sự pha trộn, dung hợp đa dạng từ vùng 

miền khác nhau. Nó cũng là sự nối liền nguồn mạch cảm hứng từ văn học tiền 

chiến đồng thời tiếp thu những ảnh hưởng từ các yếu tố nước ngoài, trong đó có 

ảnh hưởng của văn hóa phương Tây và Mỹ. Trong khi đó, ở miền Bắc lúc bấy 

giờ, điều này dường như là không có. Những người viết tùy bút nói riêng, các 

nhà văn nói chung đều được định hướng chung trong một “mặt trận văn hóa”. 

Khi đó, mỗi nhà văn là một chiến sĩ và vũ khí của họ là cây bút, trang văn. Vậy 

nên, ngôn ngữ tùy bút ở đây chủ yếu theo sự định hướng. Nó thiên về thể hiện sự 
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ca ngợi, cổ động, khích lệ (Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi, Bay theo đường dân tộc 

đang bay…). Còn tùy bút ở đô thị miền Nam, phát triển trong một hoàn cảnh địa 

- chính trị đặc biệt của miền Nam Việt Nam nên nó thiên về tính chất thế sự, 

phản ánh trực tiếp cái tôi của người viết trước thời cuộc. Cảm xúc, cảm hứng của 

người viết cũng không bị gò bó, trói buộc.Các tác phẩm tùy bút được viết ra như 

là một cách vừa khơi gợi nguồn cảm hứng đồng thời cũng là một cách giải tỏa 

cõi lòng của nhà văn. 

Trong tùy bút văn học nói chung, tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975) 

nói riêng, chất thơ luôn lan tỏa vào tất cả các bình diện của tác phẩm, làm cho tác 

phẩm trở nên sinh động, vừa thể hiện sự lãng mạn của nhà văn đồng thời cũng làm 

cho tác phẩm “mềm” hơn và bớt đi tính khô khan, dài dòng của ngôn ngữ văn 

xuôi nói chung. Chất thơ thường được thể hiện qua các hình ảnh mang nghĩa biểu 

niệm và nghĩa biểu thái nên nó có khả năng thuyết phục, hấp dẫn độc giả. 

Tùy bút Vũ Bằng, chất thơ hiện lên qua những cảm xúc hoài niệm của 

một giọng trữ tình giàu nhạc tính. Chất thơ được tạo nên bởi một khả năng liên 

tưởng đa dạng, phong phú. Chính khả năng liên tưởng sắc bén, đầy bất ngờ của 

Vũ Bằng đã tạo cho tác phẩm của ông những cấu tứ độc đáo dựa trên các mối 

quan hệ bổ sung, đối chiếu, đối lập, tương đồng giữa các chi tiết trong tác phẩm. 

Không những vậy, ông còn có biệt tài xâu chuỗi, kết nối những sự việc tưởng 

như chẳng có liên quan gì với nhau trong thực tế, phát hiện những khía cạnh bất 

ngờ, thú vị, mới lạ… từ đó bộc lộ những ý tưởng sáng tạo. Sở dĩ thiên nhiên Bắc 

Việt trong tác phẩm Vũ Bằng làm mê hoặc lòng người là vì nó được nhìn dưới 

lăng kính của một thi nhân đang đắm chìm vào hương sắc quê hương. Với Vũ 

Bằng, cái rét của Bắc Việt là cái rét đầy gợi cảm, rất nên thơ:  

Đến cái rét này thì khác hẳn: tự nó đã đẹp và nên thơ, nó lại còn làm 

cho má và môi của đàn bà con gái cũng nẻ, nhưng da không nứt rạn 

mà chỉ ửng hồng lên như thể da một trái đào tơ mịn màng mơn mởn, 

làm cho chính Liễu Hạ Huệ có sống lại cũng phải bắt thèm… Cỏ cây 

mây nước thấy người ta, trong tháng ấy, tự nhiên đẹp rực rỡ lên, đẹp 
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não nùng, hình như hờn giận và cố ganh đua để cho xanh bằng người, 

thắm bằng người.”[135, tr.639]. 

Ngay đếnmột thời khắc trong năm cũng được nhìn dưới nhãn quan thi ca. 

Đây là đoạn nói về tháng Chín: “ấp ủ một cái gì đẹp hơn thế, đa tình hơn thế: ấy là 

lúc đôi mùa thu, đông gặp nhau, mở hội giao hoan trước khi tiễn đưa nhau trên 

bến sông trắng cỏ bạc đầu, có gió lạnh mới về chạy xào xạc trong lau lách.” [135, 

tr.723]. Nhiều “chương”, nhiều phần đọc lên giống như đọc một bài thơ đẹp: “Ai 

bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; 

ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con, ai cấm được cô gái còn son 

nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân.” [135, tr.615]. 

Việc kết hợp sử dụng ngôn ngữ đậm chất thơ ca trong tùy bút đã khiến cho 

mục đích chuyển tải những cảm xúc trữ tình trở nên thuận lợi, cái tôi chủ quan của 

tác giả được tô đậm một cách triệt để.Tính hiệu quả, tính thẩm mỹ của tác phẩm 

nhờ đó cũng được nâng cao. Có thể coi Miếng ngon Hà Nội và Thương nhớ mười 

hai là những tuyệt phẩm văn xuôi trữ tình bất hủ về tình cảm của con người. Cái 

tình cảm ở đây không phải được biểu hiện theo phong cách lãng mạn bay bổng mà 

nó là thứ tình cảm rất chân thật và đầy xúc động. Nó tác động sâu sắc đến tâm 

thức người đọc, vì thế mà nó dễ nhớ, dễ đi vào lòng người cũng như tấm chân tình 

của kẻ tha phương dễ được đồng cảm bởi những người cùng cảnh ngộ. 

Chất thơ trong tùy bút còn được thể hiện ở chỗ, tác giả thườngtriệt để sử 

dụng thủ pháp so sánh và ẩn dụ trong diễn đạt. Đây cũng là nét đặc trưng về mặt 

từ ngữ mà Vũ Bằng, Võ Phiến, Mai Thảo... rất ưa thích và đã thành công. Tất 

nhiên giữa các tác giả này, cái giống nhau chỉ là thủ pháp và chính điều đó đã 

góp phần tạo nên phong cách ngôn ngữ tác giả.  

Thủ pháp so sánh trong tùy bút Vũ Bằng chẳng hạn, chủ yếu diễn ra ở các 

hình ảnh thiên nhiên – đồ vật – món ăn – con người. Một điều khá dễ nhận thấy 

là ông thường lấy hình ảnh người con gái làm tiêu chí cho cái đẹp. Đó là cái đẹp 

của thiên thiên được ví với chuẩn mực của con người “Cái trăng tháng giêng, 

non như người con gái mơn mởn đào tơ” [135, tr.622, tập 1]; món bánh cuốn 
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được ví cái “thoang thoảng nhưda thịt của một người đàn bà đẹp vừa gội đầu 

bằng nước nấu lá mùi” [135, tr.244]; những cái bắp “căng nhựa sống như da thịt 

của những cô gái đẹp dậy thì, trắng như thế mà cũng nõn nà như thế.” [tr.277]; 

màu xanh cốm Vòng “duyên dáng như cô gái dậy thì bỗng tự nhiên đẹp trội lên 

trong một buổi sáng mùa xuân tươi tốt.”[135, tr.262]; khoai lùi cháy “như má 

một người đàn bà đẹp chịu khó tắm nắng luôn trên bãi biển!” [135, tr.282], “bao 

nhiêu thứ rau thơm mátnhưda người thiếu nữ đương tơ.” [135, tr.322]... Lối so 

sánh của Vũ Bằng để biểu thị cái đẹp không chỉ là phong cách ngôn ngữ mà còn 

phản ánh quan niệm thẩm mỹ của ông. 

Thực tế cho thấy, nếu biết sử dụng một các khéo léo, đắc địa thủ pháp so 

sánh, ẩn dụ, ví von một cách kín đáo thì hiệu quả thẩm mỹ của tác phẩm sẽ được 

đẩy lên rất cao. Chẳng hạn trường hợp Thương nhớ mười hai, ngay nhan đề của 

tác phẩm cũng đã gợi lên nhiều ý nghĩa; nó không đơn thuần là nói về “mười 

hai” tháng trong một năm mà đó là cả một trời, một đời thương nhớ về người, về 

đất, về không gian và thời gian, về những sản vật của quê hương xứ 

sở…RồiMiếng ngon Hà Nội cũng vậy. Đâykhông chỉ đơn thuần dừng lại ở các 

món “thời trân” mà cao hơn, đó là “những miếng ngon mà người Việt Nam ăn 

vào thấy ngát mùi đất nước Việt Nam, thấy mình Việt Nam hơn, và thấy thích 

thú, kiêu hãnh được trời cho làm người Việt Nam.” [135, tr.226, tập 1]; qua 

những miếng ngon, “Mỗi thứ nhắc lại cho ta một kỷ niệm vui hay buồn, mỗi thứ 

nhắc lại cho ta một thời kỳ đã qua đi không trở lại.” [135, tr.329]. Nhìn chung 

các hình ảnh mà Vũ Bằng lựa chọn bao giờ cũng độc đáo, sâu sắc và sinh động. 

Mỗi hình ảnh, chi tiết đều gợi mở về tình yêu, lòng mê đắm về Hà Nội, về Bắc 

Việt. Có lẽ vì thế mà ông mới gọi cái rét của miền Bắc là “hoa rét”: “Hoa rét còn 

đọng ở ngọn cây, ngọn cỏ (…) đến tháng này thấy hoa rét trở về cũng như cảm 

thấy thèm thuồng ôm ấp, để cho đỡ lạnh lùng.” [135, tr.27,723]... 

Ở tùy bút Võ Phiến, những điều mà nhà văn này đã dày công quan sát, mô 

tả qua từng tiếng rao hàng, từng tiếng chim, từng giọt cà phê rơi đều xuống cốc, 

tiếng động của từng con nhện, con chuột trong căn nhà vắng, thậm chí là cả cái 
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tròng mắt chạy qua chạy lại một cách bất an của một người con gái trong cơn ân 

ái đã làm cho tùy bút của ông “giống với thơ miền Nam trước đây hơn: đó là thơ 

tự do, cái hay nằm ở kết cấu toàn bài hơn là ở từng đơn vị nhỏ, như từ, như câu. 

Đặc biệt là trong thơ-tuỳ-bút của Võ Phiến cũng có... vần” [219]. Ông cũng 

thường xuyên sử dụng biện pháp lặp từ qua một số hình ảnh như nước mắm, áo 

dài, bánh tráng Bình Định hay giọt cà–phê: 

Cà-phê rụng xuống không vội vã, ồ không. Một giọt cà-phê biết tự trọng 

không bao giờ vội vã. Dù cho giữa khung cảnh sinh hoạt hấp tấp tơi bời 

của đô thị văn minh ngày nay, giọt cà-phê chân chính vẫn bình tĩnh 

thong thả tụ hình, đắn đo, đủng đỉnh lắc lư, suy tư, chán chê rồi bấy giờ 

mới chịu buông mình xuống tách. Về cái phong thái đĩnh đạc cẩn trọng, 

dám chắc những giọt cà-phê của thế hệ hôm nay không có gì để hổ thẹn 

với những giọt cà-phê tiền bối năm ba thế kỷ trước.” (Giọt cà phê). 

Chất thơ trong tùy bút Võ Phiếnlàm cho những điều rất bình dị, thậm chí 

là quá bình thường bỗng trở nên thật gần gũi, mang cái đượm nồng của ân tình 

với con người và quê hương bản quán. 

Đối với tùy bút Mai Thảo,chất thơ trong tác phẩm của ông chính là một 

giọng văn đầy nhạc tính, mới lạ. Điều đó góp phần tạo nên một “dòng văn tùy 

bút mới” (Cao Huy Khanh). Chẳng hạn như trong Bưu thiếp, Mai Thảo đã họa 

lên những bức tranh thật sinh động, nên thơ; hình ảnh một ngôi làng, một tiệm 

sách, một đêm mưa… Tất cả những sự vật, hiện tượng này vốn bình dị, dân dã 

song lại rất quyến rũ:  

Làng Xuân Cầu êm ái mờ dần với tre cù nghiêng nghiêng, tre vầu 

đứng thẳng, những ao bèo, những ngả vào thấp thoáng dưới lá lẫn với 

những ngả ra lượn lừ trong cây, (…). Ngó những chùm lá cao.Vin 

từng cành lá thấp. Vẫy hẫng một cánh chuồn chuồn ngất ngư say 

nắng, một cánh bướm chập chờn lang thang (…) Buổi sáng hôm nay 

rộng. Thời gian sáng nay chậm. Tâm trí người sáng nay là một tâm trí 

dịu dàng buồn. Và tôi đã lạc tới đây, trong một tiệm sách khuất nẻo, 
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bước lững thững giữa những nôi hồng trí tuệ. Tôi lật nhẹ một trang 

kia. Ngó hờ một chữ này (…) Mưa đổ.Giữa chiêm bao chập chờn 

chưa dứt mộng.Mưa bay.Trên bằn bặt giấc thiếp lãng quên đời. Qua 

những ga sao và những trạm trời, chuyến xe mưa lăn bánh sầu của một 

nghìn hạt lệ, chở theo nó những tầng cao không gian (…) Mùa thu 

lộng lẫy. Trời thu cao. Nắng thu có chất men vô hình làm cho ngây 

ngất. Tôi dừng lại trước một nhành hoa bắp vừa nở.Nhìn về Hà Nội. 

[188, tr. 15,16,59,125,138] 

Tùy bút Mai Thảo, ở những dòng viết về thực tại nghiệt ngã, ông cũng 

hướng đến những hình ảnh đẹp. Khi giã từ Hà Nội trong lửa cháy thì cái hình 

ảnh đó trong văn ông vẫn là một hình ảnh giàu chất thơ: “Lửa của trời Hà Nội. 

Lửa hồng bên trên, Hà Nội dưới lửa.Lửa cháy thành năm ngọn, mỗi ngọn một 

cửa ô. Lửa đỏ ba mươi sáu tầng.Mỗi tầng một phương trời cũ (…) Lửa Hà Nội 

nhìn xa như thế, mê đắm nghìn lần hơn khi Hà Nội nhìn gần.Trời cứ tối đặc ở ba 

phương.Riêng lửa một phương Hà Nội sáng” [188, tr. 195,197].Thậm chí khi 

miêu tả về một cái chết của một bà cụ già, Mai Thảo không đưa đến mùi tử khí 

mà thay vào đó là hình ảnh: “Những sợi tóc trắng xốp như bông. Những sợi tóc 

của một bà mẹ già. Những sợi tóc sổ tung, không còn được giam cầm trong một 

vành khăn nhân hậu nào. Bởi vì, bà mẹ trúng đường đạn lạc, đã chết.Bà lão nằm 

nghiêng.”[188, tr.138-139]. Có lẽ, chính lối diễn đạt đầy chất thơ này mà tùy bút 

Mai Thảo đã “tạo ra cho riêng nó một kiểu mẫu văn phạm riêng, (...) những 

phương pháp trừu tượng hóa cái cụ thể và ngược lại cụ thể hóa cái trừu tượng kết 

thành muôn vàn hình ảnh dạt dào màu sắc đến gần với thơ” [44, tr.6]. 

Chất thơ trong hai tập tùy bút Ý nghĩ trên cỏ, Bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu 

của Nguyễn Xuân Hoàng là sự nhẹ nhàng, thanh thoát ở từng câu từng chữ trong 

cách ông nhìn nhận vấn đề dù ẩn sâu trong đó là cả một niềm trăn trở, lo lắng 

trước thực tại xã hội. Bên cạnh đó, một điểm khá nổi bật của ngôn ngữ thơ trong 

tùy bút Nguyễn Xuân Hoàng chính là những kỷ niệm về quê hương. Ngôn ngữ 
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đầy chất thơ trong tùy bút của ông khiến cho người đọc không khỏi xao xuyến, 

chút bâng khuâng và có gì đó bồi hồi: 

Nha Trang, thành phố của biển xanh, và cát trắng, của rừng dương, rừng 

dừa, của Hòn Chồng, Cầu Đá, của cầu Hà Ra, Xóm Bống, của Tháp Bà, 

của Lương Sơn, Đồng Ðế. (…) Ngôi trường tiểu học là thiên đường của 

tuổi thơ, nơi đã cho tôi những tình bạn trong sáng mà giờ đây khi hồi 

tưởng lại tôi vẫn thấy ấm áp cả trái tim...(Nha Trang trong mắt tôi).  

Tùy bút Nguyễn Xuân Hoàng còn mang âm hưởng của sự lãng đãng, bềnh 

bồng, xa cách: “Ta chỉ là con chim trên đường bay bị cay mắt vì những cột khói 

mù của một thành phố cháy” (Huế mà ta sẽ trở lại). 

Trong tùy bút của Sơn Nam và Bình Nguyên Lộc, điểm chung giữa hai 

nhà văn đất phương Nam này là ở ngôn ngữ đậm chất phương Nam. Lời ăn tiếng 

nói mộc mạc, chân chất mà đầy phóng khoáng của vùng đất mới này đã tạo nên 

nhạc tính trong tùy bút của họ. Âm sắc Đồng Nai, âm sắc miền Tây Nam Bộ như 

những lời ru man mác, dàn trải trên sông nước mênh mông của phương trời mới, 

cứ thế mà đi vào lòng người. Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình 

Nguyên Lộc như những bài thơ văn xuôi hoài cảm về Sài Gòn. Các bài tùy bút 

trong tác phẩm vừa có cái hoang liêu của “hồn ma cũ” lạivừa có nỗi nhớ nhung 

vời vợi: “Ở đâu cũng có mồ mả hết, đó là chỉ nói đến những ngôi mả vôi ô dước 

kiên cố, chớ nếu kể thêm mả đất thì chắc không một thước vuông thổ cư nào mà 

ở dưới không nghỉ yên một bộ xương khô” (Hui Nhị Tỳ 2), hoặc “Sông con ơi, 

Sài Gòn làm đỏm làm dáng mà ngươi vẫn dơ, vẫn hôi mùi bùn non, mùi nước 

mắm, hôi cái mùi của những chị cần lao. Nhưng chính cái mùi hỗn hợp ấy đã 

làm cho ngươi dễ thương biết bao.” (Sông Ông Lãnh); nhiều khi lại là khúc ca 

reo vui cùng những cảm nhận đầy thi vị về những hàng me Sài Gòn: “A… ha, 

những cây me vui, những cây me rắn mắc, thỉnh thoảng, sau một trận mưa, lại 

đánh rơi xuống áo đẹp của ai những hột nước làm cho ai nhăn mày. Tôi thương 

Sài Gòn vì những hàng me.” (Những hàng me)… 
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Trong tùy bút Sơn Nam (Gốc cây, cục đá và ngôi sao, Nói về miền 

NamvàCá tính miền Nam), chất thơ được thể hiện qua lối văn giản dị, mộc mạc 

theo đúng phong vị phương Nam. Ở đó, người ta thấy hiện lên những cánh rừng 

bạt ngàn, những bưng nước đọng, những cơ man sông ngòi mương rạch dọc 

ngang chằng chịt, ruộng đồng cò bay thẳng cánh hay những vùng đất được bồi 

lắng phù sa… hoặc trong cả thú chơi cây kiểng gắn với những tâm tư về cuộc 

đời, về cách ứng xử giữa con người với thiên nhiên, với đồng loại. Tất cả đều 

được thể hiện qua cái nhìn hồn hậu của một ngòi bút thiên về biên khảo. 

Ngôn ngữ suy tưởng, hoài niệm 

Thực ra, trong quá trình sử dụng ngôn ngữ để bộc lộ tư tưởng, cảm xúc thì 

ranh giới giữa “suy tưởng”, “hoài niệm” và “chất thơ” là rất mong manh. Bản 

thân sự hoài niệm đã mang một vẻ đẹp nên thơ, và ngược lại: chất thơ của ngôn 

ngữ thường đẹp nhất khi gắn với sự hoài niệm, suy tưởng. Song, việc phân chia 

các sắc thái tưởng cũng là điều cần thiết, bởi lẽ nhiều khi hoài niệm, suy tưởng 

chưa hẳn đã nên thơ mà còn ẩn chứa những nỗi niềm khác như tiếc nuối, trở trăn 

về nhân tình thế thái, về các giá trị văn hóa. 

Hoài niệm, hoài vọng là sự mong ước, nhớ nhung hoặc trông chờ da diết 

một cái gì đó xa xôi mà thường là khó có thể đạt được. Sự hoài vọng được bắt 

đầu từ việc ghi nhớ trong lòng (hoài) về những ấn tượng, kỷ niệm có tác động 

mạnh trong trí nhớ, tư duy… và khi những thứ đó đã rời xa thì luôn mong ước 

(vọng) chúng hiện hữu bên mình. Bởi vậy, khi thể hiện ngôn từ hoài vọng trong 

tác phẩm, nhà văn đã gần như hoàn toàn ký thác tất cả nỗi niềm tâm sự riêng tư 

của mình vào đấy và mặc cho nó tuôn chảy. Bên cạnh đó, một trong những “tâm 

tình” nổi bật của tùy bút là tiếc nuối và muốn lưu giữ lại những nét đẹp trong văn 

hóa, trong sinh hoạt thường ngày. Tình cảm này thường được thể hiện thông qua 

lớp ngôn ngữ hoài vọng, hoài cổ. Các tác giả tùy bút thường than tiếc cái đã qua, 

lo sợ cái hiện tại làm mai một cái cũ, để rồi bồi hồi tưởng nhớ và mong sao được 

quay về thời kỳ xưa cũ với những kỷ niệm đẹp.  
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Như đã nói, tùy bút là một thể loại cho phép người viết có thể thỏa chí bay 

bổng với rất nhiều cảm xúc khác nhau.Tuy nhiên, khi gắn với một hoàn cảnh xã 

hội nhất định thì điều này không phải lúc nào cũng được sử dụng và phát huy tối 

đa. Ở miền Bắc từ 1954 đến 1975, do đường lối xây dựng một nền văn học hiện 

thực xã hội chủ nghĩa nên văn chương nói chung, tùy bút nói riêng đều tập trung 

cho mục tiêu này. Do đó, nếu xét về đặc trưng ngôn ngữ suy tưởng, hoài niệm của 

tùy bút thì nét đặc trưng này trong tùy bút ở miền Bắc thường không nhiều, thay 

vào đó là lối ngôn ngữ thiên về phân tích, tuyên dương, khích lệ: Bay theo đường 

dân tộc đang bay của Chế Lan Viên; Sức ấm và sức sáng, Đi trên đường lớn… 

của Xuân Diệu; Trận đánh bắt đầu từ hôm nay  của Nguyễn Trung Thành; Đại hội 

anh hùng, Những câu nói ghi trong đại hội, Dòng kinh quê hương… của Nguyễn 

Thi; Tàu bay chúng ta đổ xuống sân bay Điện Biên Phủ, Mùa xuân trên Tây Bắc, 

Bên ni bên tê sông tuyến, Con sông tuyến Hiền Lương, Sông Đà, Tình rừng, Hà 

Nội ta đánh Mỹ giỏi… của Nguyễn Tuân... 

Ngôn ngữ hoài niệm trong tùy bút ở đô thị miền Nam thường xuất hiện ở 

các tùy bút trữ tình, nhất là những tác phẩm chứa đựng các chiều sâu văn hóa. 

Trong số các tác giả, tác phẩm tùy bút tiêu biểu ở đô thị miền Nam, có rất 

nhiều tác giả sử dụng lớp ngôn ngữhoài niệm, hoài vọng nhưVũ Bằng, Mai 

Thảo, Võ Phiến, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Xuân Hoàng... Việc sử dụng lớp 

ngôn từ hoài niệm trong các tác phẩm tùy bút đã trở thành một phương tiện 

chuyển tải đắc dụng khi các nhà văn hoặc đang trong trạng thái tìm về với quá 

khứ hoặc đang muốn vượt thoát khỏi nỗi cô độc bản thân. 

Đề cập đến ngôn ngữ hoài niệm, hoài vọng trong tùy bút ở đô thị miền 

Nam (1954 – 1975) thì không thể không kể đến tùy bút Vũ Bằng. Lớp ngôn từ 

nhớ nhung, hoài niệm là nét nổi trội trong tác phẩm của nhà văn này. Theo thống 

kê của chúng tôi, chỉ trong Thương nhớ mười hai và Miếng ngon Hà Nội, để 

chuyển tải nỗi niềm thương nhớ về người bạn đời, về cảnh sắc – hương vị đất 

Bắc, về những món thời trân… nhà văn đã sử dụng các từ ngữ bộc lộ rõ sự nhớ 

nhung, hoài cảm với tần suất cao. Vũ Bằng đã nhắc đến từ “vợ” không dưới 250 
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lần, gần 200 lần nói đến từ “yêu”, những gì thuộc “Bắc Việt”, “Hà Nội” cũng 

được đề cập tới không dưới 300 lần. Đặc biệt, nỗi lòng của người xa xứ được 

bộc lộ rõ hơn cả qua động từ “nhớ” với tần số xuất hiện gần 400 lần (chỉ riêng 

phần “Tự ngôn” trong Thương nhớ mười hai, chữ “nhớ”đã xuất hiện tới bốn 

mươi tám lần)... Những con số này cho thấy nỗi lòng, tâm tình của nhà văn về 

quê cũ, về những người thân yêu, về một vùng không gian văn hoá Bắc Việt. 

Trong tùy bút Vũ Bằng, người đọc luôn cảm được cái hơi hướng hoài xứ, thấm 

đẫm tâm trạng vọng về qua hàng loạt các cụm từ, câu văn, đoạn văn. Một sự 

mong ngóng, khắc khoải:“Thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn, nhưng không 

còn thấy. Nhớ vẩn vơ, buồn nhẹ nhẹ. Cái buồn không se sắt, cái nhớ không day 

dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta nhọc mệt, 

thẫn thờ. Lòng người, cũng như cánh hoa, chóng già đi vì thế.” [135, tr.220]. 

Đối với Mai Thảo, vốn là một nhà miền Bắc vào Nam sau sự kiện 1954, 

ngôn ngữ tùy bút của ông cũng đậm chất hoài niệm, nhớ nhung về một khung 

trời quê cũ. Trong Căn nhà vùng nước mặn, Mai Thảo đã sử dụng một thứ ngôn 

ngữ tâm tình và bình dị để hoài nhớ về tuổi ấu thơ trong một khung cảnh đẹp. 

Tác phẩm làm người đọc cảm được cái bâng khuâng của những kỷ niệm dường 

như đã mất ở một chân trời dĩ vãng: “Tôi sẽ về thẳng một mạch. Như con chim 

sẻ qua hàng nghìn đỉnh cây, hàng nghìn nóc nhà vào thẳng cái tổ của nó trên kẽ 

mái. Tôi đi theo sức hút của mầu nhiệm của một hình ảnh đẹp.” (Căn nhà vùng 

nước mặn). Đặc biệt, nỗi hoài nhớ dường như kết tụ lại, cô đặc lại thành những 

đoạn văn tinh tế, đầy ắp chi tiết, hình ảnh cực kỳ gợi cảm: 

Hình dung thấy một cái bến tỉnh lẻ. Buổi chiều mùa đông. Những trụ xi 

măng ướt sương. Ánh đèn dầu le lói hắt ra từ những quán lá thấp. Đám 

người ngồi chen vai trên những hàng ghế nối liền, xây lưng ra mặt bến. 

Những đứa con gái mặc quần đen, áo cánh trắng, ngoài khoác áo bông 

đột chỉ như bàn cờ tướng, áo len xanh đỏ đan hình quả trám, hình tổ ong, 

hình dây thừng, thoăn thoắt múc đồ ăn từ những chậu sành da hươu vàng 

đậm ra những cái đĩa quả đào.” (Chuyến tàu trên sông Hồng). 
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Sau Căn nhà vùng nước mặn, chất hoài niệm, suy tưởng trong văn Mai 

Thảo càng lộ rõ ở Tùy bút. Với tập tùy bút này, người đọc càng thấy nét riêng 

của văn Mai Thảo.Chất thơ, chất hoài niệm thể hiện qua những mảnh vụn ký ức, 

qua những biến cố, kỷ niệm về sự vật hay người thân. Đó là một Hà Nội nhạt 

nhòa trong một đêm mưa: 

Những trận mưa phùn, thì thầm không dứt. Những trận mưa chiều, lẫn 

vào bóng tối. Ra trước điện đường. Đọng trên vành mũ. Những mưa 

đêm, mọi cửa ngõ hồn đón hết mưa vào một nghìn chân tóc, tới sáng 

rồi còn cái lưới mưa đan. Mưa Hà Nội của một tuổi còn lãng mạn, rỏ 

luôn từng giọt trong tách cà phê. Không đậu xuống mái nhà, đậu trong 

lòng.[188, tr.129]. 

Cũng trăn trở, chiêm nghiệm và rồi hoài niệm, tùy bút của Võ Phiến “là 

một chuỗi dài những trăn trở, những khắc khoải. Hết khắc khoải về các vấn đề 

văn hoá, chính trị, xã hội, lịch sử, lại khắc khoải về bản chất cuộc đời và số phận 

của con người.” [219]. Trong tùy bút, Võ Phiến viết về những cái đang tuột khỏi 

hiện tại, dần trôi vào quá vãng với những cảm xúc luyến tiếc, và dường như đó là 

sự nhắn nhủ mà con người này đang gửi gắm: “Khi từ bỏ quê hương đến gia 

nhập vào xứ lạ, di dân thường rời bỏ y phục cổ truyền và ngôn ngữ dân tộc 

trước, rồi sau cùng mới chịu quên đi các món ăn dân tộc.” [177, tr.33] 

Ngôn ngữ hoài niệm trong tùy bút Bình Nguyên Lộc được thể hiện qua 

những hình ảnh mang đầy ký ức xưa của vùng đất Sài Gòn.Những nhớ nhung đó 

được gợi lên từ những điều nhỏ nhặt. Chẳng hạn hương vị của một món ăn rất 

bình dị như mùi thơm của chè đậu trắng (Quà đêm trên sông Ông Lãnh), hoặc 

hình ảnh của những hàng cây(Những hàng me Sài Gòn)… Thậm chí, có khi nhớ 

về Sài Gòn, Bình Nguyên Lộc còn mô tả những cảm giác rất lạ: 

Đi trên vỉa hè, phố Bùi Chu đến góc Bùi Chu - Bùi Thị Xuân bạn bỗng 

nghe một cảm giác là lạ dưới chơn.Vỉa hè đất thịt bằng phẳng bỗng gập 

ghềnh và làm cho tiếng giày của bạn vang lên.Nhìn xuống, bạn mới nhận 

ra dấu vết của một mả vôi trám cả bề rộng khá lớn của vỉa hè (…) thành 
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phố của ta xây cất trên một bãi tha ma minh mông (…) Ở đâu cũng mả 

hết, nhứt là Ô Ma.Người ta nói Ô Ma tức là “Phía vũng lầy” (Aux mares) 

của tiếng Pháp.Sao ta chôn xác người ở xóm vũng lầy? (Hui nhị tỳ II). 

Tất cả những điều bình dị của Sài Gòn (những hàng me, con sông Ông 

Lãnh, tiếng rao và các món quà đêm trên sông Ông Lãnh, những ngôi mả cũ bên 

đường, những xác diều, xác chim, lọ sứ cổ, cây da Chợ Dũi, chùa chiền và đền 

miếu lớn nhỏ rải rác khắp Sài Gòn, những câu ca dao…)qua ngôn ngữ độc đáo 

của tùy bút Bình Nguyên Lộc lại khơi gợi về nhiều điều khác: Những hàng me 

Sài Gòn gợi nhớ “những cội tùng già bên chùa cổ trên một sườn non, với rêu 

xanh non mởn bám trên vỏ sạm đen, đẹp như non bộ dày sương dạn gió” và gợi 

nhớ đến cả “sự nghỉ ngợi của đồng áng, gợi nhớ những nỗi buồn tiền sử của loài 

người, khi chiều xuống họ hãi hùng nhìn cây ngủ, chim về, mặt trời chun xuống 

thiên nhai không biết ngày mai sẽ trở lại hay không...” (Những hàng me Sài 

Gòn); món chè trên sông ông Lãnh gợi “nhớ mùa chè cúng đưa ông Táo ngày 

hăm ba Tết ở làng xa” (Quà đêm trên sông Ông Lãnh); con sông Ông Lãnh “gợi 

nhớ Thủy Chân Lạp hoang vu, nê địa, gợi nhớ cuộc đổ xô vào Nam, gợi hình 

ảnh đẹp đẽ của đoàn người chiến đấu với thiên nhiên để khai thác đất 

mới...” (Sông Ông Lãnh); một xác chim lại nhớ về một “tiệm chim Chợ Cũ” năm 

nào (Khóc bạn chim); từ một hình ảnh về “ông táo bể đầu, ông vôi mẻ miệng” bị 

vứt dưới gốc da lại nhớ đến “nỗi lo âu của dân Việt Nam ngày xưa kia nỗ lực 

đấp cho trụ đồng Mã Viện khỏi ngã hầu dân tộc ta khỏi bị diệt theo lời hăm dọa 

khắc trên trụ đó.” (Thần thánh Sài Gòn); rồi khi nhìn “Chùa Y Tổ” lại “bùi ngùi 

nhớ đến ngôi chùa Cây Mai ngày xưa kia, trụ sở của văn phái Bạch Mai.” (Chùa 

chiền, đền miếu); ngay cả khi “nhìn chiếc đò máy tại bến Thủ Thiêm, nghe tiếng 

động cơ nổ điếc tai” lại “ngậm ngùi nhớ lại một cánh buồm xa, một lưng ong gái 

Sở đang đẩy nhẹ mái chèo?” (Vắng bóng bia đá thì hỏi bia miệng)…  

Từ việc chiêm nghiệm những điều bình dị để rồi gợi mở ra những nhớ 

nhung về nhiều điều khác chính là nét đặc biệt trong ngôn ngữ tùy bút của Bình 

Nguyên Lộc. Nỗi nhớ nhung, hoài niệm đau đáu nhất của Bình Nguyên Lộc 
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chính là nỗi nhớ đất, một sự nặng lòng và là một tình yêu lớn đối với quê hương 

xứ sở mà như ông gọi, đó là “tình đất”: 

Đất có mùi thật sự, nhứt là đất mới xới, một mùi rất đặc biệt mà mũi 

họ quen ngửi cho đến ghiền, thiếu thì họ nghe thèm.Họ thấy rằng họ 

hạnh phúc vì họ được thỏa mãn tình cảm.Tình nhớ xứ, nhớ nhà gồm 

nhiều yếu tố, mà nỗi thèm mùi đất là một yếu tố quan trọng.Nỗi thèm 

này có khi mãnh liệt như nỗi thèm mùi khói thuốc phiện của những 

con thằn lằn, những con chuột lắt sống trong buồng của những kẻ hút 

thuốc phiện” (Tình đất). 

Ngôn ngữ hoài niệm trong tùy bút Nguyễn Xuân Hoàng lại thường được 

gửi gắm qua những câu chuyện về tình yêu, về Huế.Viết về tình yêu, Nguyễn 

Xuân Hoàng thường có lối truy ngược về nguyên nhân của câu chuyện.Kể một 

chuyện tình lãng mạn “vô cùng đáng sống” của một người đàn ông lớn tuổi với 

một cô thiếu nữ thanh xuân, tác giả đưa người đọc quay về với những kỷ niệm 

ban đầu. Đó là cái nhớ nhung về buổi gặp mặt tình cờ khi nhường chuyến taxi 

cho một người không quen, là những dòng thư viết cho một người tình và đặc 

biệt là những dáng hình thiếu nữ đất cố đô: 

Trong cơn gió nhẹ thổi tới mặt trong hạt mưa bay đọng trên cánh tay 

đặt ở bờ cửa, trong sự mệt mỏi của thân xác, tôi tưởng nhìn thấy lại 

khuôn mặt của một người với nụ cười dịu dàng, chiếc cổ cao, đôi mắt 

màu nâu sáng…” (Những cửa sổ của Huế). 

Hoài niệm về Huế, Nguyễn Xuân Hoàng nhớ đến Huế với nhiều tâm thế 

khác nhau: là mùi vị Huế “thoảng ra từ mái tóc gội bồ kết em, từ giọng nói ngọt 

ngào quyến rũ em, từ màu áo tím than buồn bã em.”; hay những hình ảnh gai góc 

của Huế: những giọt nước vỡ, trận mưa tàn bạo bất thường, cơn gió thốc xoáy 

quái dị, những căn nhà tôn lụp xụp, màu xám xịt của đoàn xe dày đặc đầy nhóc 

những lính trận, đạn dược và súng ống, cái áo tơi quá rộng trùm kín những đôi 

vai gầy nhỏ, chiếc nón sắt cứng nhắc… để rồi phải thốt lên: “Ôi! Huế rêu phong 
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buồn bã, thành quách cuồng tín, mưa dầm, nắng cháy! Ôi, Huế bạo động và trầm 

lặng như em.”(Huế mà ta sẽ trở lại). 

Ngôn ngữ triết lý 

Trong tùy bút đô thị ở miền Nam giai đoạn 1954 – 1975, chất triết lý 

trong ngôn ngữ cũng rất đáng lưu ý. Ngôn ngữ triết lý khiến cho tác phẩm mang 

tính khái quát cao, giàu sức thuyết phục hơn. Đây là cách mà các nhà văn sử 

dụng để trình bày tư tưởng, bộc lộ cảm xúc của mình một cách hiệu quả. 

Có thể xem Mai Thảo và Nguyễn Ngọc Lan là hai trường hợp tiêu biểu 

nhất cho lối sử dụng ngôn ngữ triết lý trong tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 

1975). Tùy bút Mai Thảo, bên cạnh một thứ ngôn ngữ bình dị còn có sự hiện 

diện của ngôn ngữ mang đậm chất triết lý - một thứ ngôn ngữ cô đọng và súc 

tích rất riêng Mai Thảo. Chẳng hạn một đoạn khái quát về bản chất của hoạt 

động sáng tạo, của nghệ thuật: “Người đời vẫn không hiểu văn nghệ sĩ là loài 

chim biển mở ngực đau thương lấy hết máu hồng, nuôi đời khôn lớn. Không 

phải thế. Máu đời đã sẵn những dòng đầy ắp trong da thịt và hình hài đời tự nó 

nở hoa. Văn chương khác. Nó không đến với cuộc đời như loài chim biển ấy.” 

(Kẻ nhắc tuồng). Cái lối triết lý trong ngôn ngữ tùy bút Mai Thảo còn là những 

ưu tư mang nặng những nỗi niềm, sầu muộn:  

Bởi vì nếu mỗi đời sống chúng ta là hình ảnh một đôi cây, và nếu thời 

đại như thành phố đang đổi thay, thì một trận lửa đốt rẫy và một liều 

thuốc khai quang đích thực đang hoả thiêu và đang đính dần từng bản 

án tử hình lên những màu xanh, những chất xanh và những tính xanh 

hiền hậu(Tử hình cho màu xanh). 

Những kiểu triết lý trong tùy bút Mai Thảo mang một cái gì đó mới mẻ 

trong lối lập luận về thế sự. Nếu so đặc điểm này với các tác giả tùy bút khác ở 

đô thị miền Nam (1954 – 1975) thì sẽ thấy rằng, ngôn ngữ của tùy bút Mai Thảo 

đã đứng riêng ra một cõi. 

Đối vớiNguyễn Ngọc Lan, ngôn ngữ mang tính triết lý trong tùy bút của 

nhà văn này lại thiên về chất triết học: “Triết học mang đến cho ông cái nhìn có 
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chiều sâu.”[30, tr.76]. Với việc sử dụng kiểu ngôn ngữ này, Nguyễn Ngọc Lan 

đã làm cho các sự kiện dù là chính trị, xã hội hay những chuyện đơn giản đời 

thường trong tùy bút của mình trở nên chặt chẽ, khúc chiết, sáng rõ; có tác dụng 

gia tăng lượng thông tin. Điều này cũng làm cho tính chất kể (tự sự) trong tác 

phẩm của ông mang tính thuyết phục.  

Ngôn ngữ triết lý trong tùy bút Nguyễn Ngọc Lan còn được thể hiện theo 

những sắc thái khác nhau, tùy thuộc chủ đề mà ông tập trung khai thác. Ở mỗi 

chủ đề cụ thể,ông luôn tìm đến những cách thứclập luận, giảng giải, chứng minh 

sao cho phù hợp, hiệu quả nhất. Có lẽ điều này cũng có nguyên nhân từ việc 

Nguyễn Ngọc Lan vốn được tiếp xúc sớm với môi trường học thuật phương Tây, 

vốn rất mạnh trong lối tư duy triết học. Các tác phẩm Chứng từ năm năm, Cho cây 

rừng còn xanh lá,Nước ta còn đóthể hiện đầy đủ những phẩm chất văn chương như 

thế. Ở những thiên tùy bút này, tác giả vừa ghi những sự kiện, những người thật 

việc thật, vừa phân tích, bình luận một cách sắc sảo, chặt chẽ. Chính lối sử dụng 

ngôn ngữ đặc trưng này đã làm cho tùy bút Nguyễn Ngọc Lan trở thành “một tiếng 

nói khác lạ trên văn đàn, khẳng định một phong cách độc đáo” [30, tr.123]. 

Lối sử dụng ngôn ngữ đậm chất triết lý, triết họcnhư Mai Thảo và Nguyễn 

Ngọc Lan mà chúng tôi vừa dẫn cũng có thể tìm thấy trong tùy bút Vũ Bằng. 

Thực ra, triết lý qua tùy bút dường như không phải là mục đích chính của Vũ 

Bằng. Sở dĩ ông sử dụng ngôn ngữ triết lý trong tùy bút của mình có lẽ là do bản 

chất trân trọng và nâng niu những giá trị văn hoá của dân tộc (ẩm thực, con 

người, phong tục, lễ hội…) cộng với tâm thế của kẻ bị chia cắt khỏi cố hương. 

Bởi vậy, nhà văn này đã không ngừng suy tư, chiêm nghiệm về thế thái nhân 

tình để rồi đưa ra những nhận định của riêng mình. Ông muốn qua đó bày tỏ 

quan điểm trước đời sống, vừa là để tự khẳng định– điều có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng trong vị thế đặc biệt của Vũ Bằng. Lối triết lý của ông chủ yếu tập 

trung vào nhận thức, suy ngẫm, chiêm nghiệm về văn hóa, về lối sống của con 

người đất Bắc. Chẳng hạn, ông “lý sự” về chuyện ẩm thực: 
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Đừng ai bảo ăn uống như thế là tầm bậy tầm bạ. Không. Ăn uống như 

thế là đã đi đến chỗ tinh vi triệt để, không dễ gì các nước vỗ ngực là 

văn minh, mà cũng không dễ gì các nước có một nền văn hoá hai ba 

trăm năm đã biết ăn như vậy.[135, tr.758]. 

Từ cái ăn, nhà văn này chuyển sang triết lý về cách ứng xử: “phàm thức gì 

ngon và đẹp ở đời, cũng phải thưởng thức từ từ, chầm chậm, vội vã thì phí quá.” 

[135, tr.255].Chất triết lý tuy không phải là nét nổi bật của ngôn ngữ tùy bút Vũ 

Bằng nhưng nó cũng góp phần làm cho ý tứ, tư tưởng trong tác phẩm của ông trở 

nên vững chãi hơn, giàu sức thuyết phục hơn. Sự điểm xuyết này đã tạo nên 

những dư vị sâu xa cho tác phẩm của một nhà văn di cư vào Nam mang nặng nỗi 

niềm sầu xứ. 

Tùy bút nói chung không phải là thể loại văn chương dùng để kể lể, ghi chép 

thông thường; mục đích của nó không nằm ở thông tin tư liệu mà là ở thông tin tinh 

thần. Để chuyển tải một cách hiệu quả cái tôi tinh thần trong tác phẩm đòi hỏi nó 

còn phải có sự kết hợp nhiều dạng ngôn ngữ khác nhau. Sự kết hợp, đan xen như 

thế trong tùy bút văn học đô thị miền Namđã làm toát lên cái tôi chân thật của các 

nhà văn, và cũng là khẳng định nét đặc sắc trong các tác phẩm của họ. 

4.2.2. Giọng điệu 

Tùy bút ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975 rất phong phú và đa dạng 

về giọng điệu. Tuy nhiên nổi bật trong là có hai kiểu giọng điệu đặc trưng: giọng 

kể chuyện, tâm tình hóm hỉnh và giọng biện giải, chính luận. 

Tùy bút nói chung, đặc biệt là tùy bút trữ tình, người ta ít thấy những câu 

văn diễn tả sự ồn ào, gấp gáp, cuống quýt hay áp đặt người nghe. Gần như mọi 

vấn đề đều được thể hiện qua lối kể chuyện từ tốn, chân chất với một nhịp độ, 

tiết tấu man mác, trải đều. 

Giọng kể chuyện, tâm tình hóm hỉnh 

Trong tùy bút, tâm tình tác giả được thể hiện qua lối văn như là đang trò 

chuyện - đối thoại giữa tác giả và người đọc, thậm chí là tự vấn, tự nói với chính 
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mình. Đây là một trong những nét chung của giọng văn ở các tác giả tùy bút văn 

học đô thị miền Nam. 

Trong số các tác giả tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975) mà chúng 

tôi đã khảo sát, có lẽ người sử dụng kiểu giọng điệu kể chuyện, tâm tình hóm 

hỉnh nhiều và hiệu quả hơn cả chính là nhà văn Vũ Bằng. Cái cách mà tác giả 

này kể chuyện trong tác phẩm của mình bằng các tình tiết, sự kiện từ đầu đến 

cuối tác phẩm làm cho người nghe không thể dứt ra được; như thể đang bị thôi 

miên. Nếu kể về món ăn, Vũ Bằng đã đáp ứng được trí tò mò của độc giả. Đó là 

các món “thời trân” xứ Bắc như: Phở bò, phở gà, bánh cuốn, bánh đúc, bánh 

khoái, bánh Xuân cầu, cốm vòng rươi, ngô rang, khoai lùi, gỏi, bún, chả cá, thịt 

cầy, tiết canh, cháo lòng, hẩu lốn, gạo mới, chim ngói… rồi thì nhãn, nhót, mận, 

rượu nếp và lá móng hay “nhể bọng con rận rồng” (con cà cuống); hoặc là các 

“món lạ” của phương Nam: canh rùa, chuột thịt, khô, đuông, cháo cóc, dơi 

huyết, bò kiến, tóp mỡ ngào đường… Còn nếu là tiết trời Bắc Việt thì độc giả 

cũng có thể biết thêm về trăng non rét ngọt, rét Nàng Bân, gió bấc mưa phùn, 

hoa đào ngày xuân, tắm suối Mường… và biết thêm cả những phong tục tập 

quán, các ngày lễ tết xứ Bắc: tháng giêng có tết Nguyên Đán, mùng ba tháng ba 

có tết Hàn thực, tết Sâu bọ vào tháng năm, lễ Vu Lan tháng bảy, tết Trung thu 

tháng tám, Trùng cửu tháng chín, sang tháng mười ăn tết Cơm mới, cuối tháng 

chạp tết Ông táo… 

Chính nhờ chất giọng kể chuyện tâm tình trong tùy bút mà khi đọc tác 

phẩm Vũ Bằng, người ta luôn có cảm giác như đang được “nghe trộm” những lời 

tâm tình thủ thỉ của lứa đôi, của vợ chồng:  

Anh ơi, mở cửa sổ ra cho ánh trăng chiếu thật nhiều vào giường của 

đôi lứa chúng mình và anh để tay thế này, anh nhé, vì em thích nghe 

tiếng đồng hồ đeo tay của anh kêu tí tách bên tai như những trái tim bé 

nhỏ (...) Em ơi, cứ niệm nam mô như thế, ở bên em quả thực anh 

không thấy mệt (...) Em ơi, em ơi, nhắc lại như thế thì nhớ quá. Nhớ 

cũng đúng vào cữ tháng Ba như thế này, vạn năm đã xa xôi, chúng ta 
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cùng nhịn đói đi xem tung còn mà bụng thấy no, phải không 

Quỳ?[135, tr. 678, 636, 645]. 

Lối kể chuyện trong văn của Vũ Bằng làm cho độc giả quên đi cái cảm 

giác đang đọc một tập sách mà thay vào đó là cảm giác như đang đối diện với 

chính tác giả, đang được ông “ôm vai bá cổ” mà rủ rê, mời mọc, được nghe tác 

giả đang mở và giãi bày cõi lòng ra khắp nơi. 

Ở tùy bút Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc, 

giọng kể chuyện được thể hiện qua sự điềm đạm trong quan sát và nhận định vấn 

đề: “Sài Gòn thay đổi như chong chóng. Trong cái sự quay cuồng ấy, lòng con 

người cũng ngược xuôi túi bụi vì họ thấy không cần thủy chung như ở nhà quê 

nữa. Ở đây thuyền dời, mà bến cũng dời tuốt…”; là lối kể chuyện rất thực và 

không một chút màu mè: “thành phố của ta xây cất trên một bãi tha ma minh 

mông.” (Hui Nhị tỳ II).Nhà văn Bình Nguyên Lộc, giọng điệu tâm tình, nhẩn nha 

cũng tạo nét riêng. Văn của ông “đã tránh được lối kể chuyện hoặc nôm na hoặc 

cà kê, dài dòng văn tự. Cả thuật sự và trữ tình, cả nghĩa tường minh và nghĩa 

hàm ẩn đều dễ hiểu, dễ cảm. Đó không phải thứ câu chữ ngô nghê được làm ra 

từ một tay nghề non nớt, chưa sạch nước cản trong văn chương; mà trái lại, 

chính là những nét chấm phá tài tình từ công phu của bậc cao thủ, đủ sức sáng 

tạo nên một bức ký họa thật giản ước mà bao quát toàn cảnh hiện thực đời sống 

nhố nhăng, bừa bộn buổi giao thời.” [65, tr.77]. 

Cái duyên của tùy bút, bên cạnh lối kể chuyện, tâm tình còn là lối nhìn 

nhận, phân tích các sự vật, hiện tượng một cách hài hước, hóm hỉnh. 

Đối với Sơn Nam, chất hóm hỉnh trong tùy bút của ông bộc lộ qua cách 

nhìn thế thái nhân tình với một nụ cười đầy ẩn ý. Chẳng hạn khi bàn về thói chơi 

kiểng và chơi non bộ của người Nam Bộ nói riêng người Việt nói chung, ông 

viết:“Chơi kiểng là một cái thói, vậy thôi. Người tham lam, người hung ác vẫn 

chơi kiểng. Người hiền lành, yếu thế cũng chơi kiểng.”[168, tr.15]. Một cách 

diễn đạt bằng giọng hóm hỉnh, tươi vui nhưng vẫn không hời hợt:  
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Người quá bi quan, người sắp tự tử chẳng bao giờ chơi kiểng được. 

Thưởng thức kiểng, non bộ... chỉ dành riêng cho những người còn lạc 

quan tỉnh táo, tự tin, mạnh khỏe. Chúng ta thử tưởng tượng một người 

mê sảng đang hấp hối, họ không còn đủ nghị lực để ngắm nghía chậu 

kiểng (...) Ngày nay, đàn bà đã phế truất cây kiểng. Nàng là thiên 

nhiên, là tất cả. Cây kiểng trở thành trang trí lẩm cẩm.[188, tr.25,79]. 

Giọng hóm hỉnh trong tùy bút Bình Nguyên Lộc lại theo một lối rất riêng. 

Truy tìm dĩ vãng của một thành phố mới, còn ít tuổi và chưa kịp có dĩ vãng như 

Sài Gòn, tác giả mang đến một không khí tươi mới, ngay cả ở chỗ hoang liêu:  

Mồ mả ở Sài Gòn thân mật quá chừng. Người ta sinh hoạt giữa mồ mả 

như quen biết với ma dữ lắm. (…) Ngộ nghĩnh nhất là tấm bảng hiệu 

“hớt tóc” cắm trên đó, cạnh chiếc võng. Khách hớt tóc cứ ra vào cái 

tiệm lộ thiên ấy mà không chút sợ sệt e dè. (Hui Nhị tỳ II)… 

Tùy bút Võ Phiến, theo như nhiều người đánh giá, nó vừa có “Cái mỉa 

mai thâm thúy” (Thụy Khuê) vừa có sự “sâu sắc và lời dí dỏm” (Nguyễn Hiến 

Lê) và “vừa có óc phân tích giỏi vừa có năng lực khái quát cao.”(Nguyễn Hưng 

Quốc). Chẳng hạn, trong một bài tùy bút mang tên Chửi, Võ Phiến đã dí dỏm gọi 

đó là “một cuộc chiến tranh trong đó đạn mã tử được bắn thả cửa, nhưng bắn 

nhịp nhàng và theo điệu nhạc quân hành. Bắn không để giết người mà để xoa dịu 

cân não mình. Chửi hay. Cái hay ở đó chăng?” [177, tr.108]. 

Giọng kể chuyện, tâm tình, hóm hỉnh trong tùy bút Võ Phiến được tập 

trung vào những điều bình thường, nguyên sơ, dân dã và cả những điều mà nhiều 

người cho là nhỏ nhặt, dễ bị lãng quên (cái rổ cái rá, cái ấm đun trà…). Nhà văn 

này thích thú khi đi vào không khí của miền quê thôn xóm. Vậy nên, trong tùy 

bút của mình, Võ Phiến chủ yếu kể chuyện về các chi tiết thuộc về quê hương 

với lúa, cau, tằm… và nhiều hơn cả là lĩnh vực ẩm thực qua những món ăn dân 

dã: bánh tráng, nước mắm, mắm mòi, nước chè, cà phê… Trong chuyện ănuống, 

giọng kể chuyện tâm tình, hóm hỉnh của Võ Phiến được dịp phát huy tác dụng. Từ 

chuyện thưởng thức quả ớt của người Huế, nhà văn này đưa khái quát thú vị: sở dĩ 
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người ta thích một thứ đồ ăn nào đó (ví như quả ớt) là vì khi đó người ta “tìm thấy 

ở nó những đặc điểm mà kẻ khác không để ý đến” [180, tr.9]. Ông bình luận:“Kẻ 

yêu ớt không chỉ yêu nó vì cái vị cay, mà còn vì mùi vị hăng nồng, vì cái tiếng kêu 

giòn phát ra dưới răng khi cắn nó, lại yêu vì trông nó sướng mắt, cầm nó sướng 

tay trong giây phút mân mê trước khi đưa lên mồm…” [178, tr.9]. 

Lý giải về sự ra đời của mắm, một thức ăn đặc sắc của người Việt (miền 

Trung), Võ Phiến cũng có những so sánh rất thú vị. Theo ông thì bản thân thực 

phẩm này kết tinh trong đó nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Tác giả thể hiện 

những kiến thức, kinh nghiệm của mình về mắm bằng một giọng vừa thông 

minh vừa hài hước:  

Phần lớn các dân tộc khác trong thời cổ đại lấy săn bắt làm chính.Dân 

tộc ta lấy chài lưới làm chính.Dân tộc khác tìm chất đạm trong thịt 

thú, dân tộc ta tìm chất đạm trong cá mắm (…) một công trình lập 

ngôn có mùi vị dân tộc không thể chối cãi, tha hồ trường tại với non 

sông.”[177, tr.289-290]. 

Khi bàn về chiếc áo dài của người Việt Nam, bàn về những người phù hợp 

để mặc áo dài, Võ Phiến đã có lối bày tỏ rất dí dỏm. Ông cho rằng người phụ 

nữa Âu Mỹ không nên mặc áo dài Việt Nam là vì: “Thân hình của họ, dáng đi 

của họ toa rập nhau giễu cợt chiếc áo dài của ta. Giữa đôi bên không có thỏa 

hiệp, chỉ có sự gán ghép miễn cưỡng trông thấy.Thân hình họ vạm vỡ quá, lực 

lưỡng quá.Tà áo thướt tha thích chọn một hình vóc mảnh mai hơn.”[177, tr.18]. 

Khiếu hài hước nhiều khi khiến ranh giới giữa sự từng trải, am tường và sự bỗ bã, 

suồng sã trong giọng văn tùy bút của Võ Phiến trở nên hết sức mong manh. Chẳng 

hạn “lý thuyết trang phục”của ông, cho rằng phụ nữ Cao nguyên, cũng như phụ nữ 

Âu Mỹ không nên mặc áo dài, thì xem ra câu chuyện đã có vẻ đi quá đà: “Đàn bà 

Thượng vui lòng mặc áo sơ mi, áo thun, mặc xu-chiêng, mặc đồ đầm nữa, nữ sinh 

Thượng cũng nhiều em mặc jupe lắm… Nhưng đối với chiếc áo dài thì những bờ 

vai quá khỏe, thì dáng đi nhô mông và lụp thụp của người leo núi v.v…, những cái 

ấy chưa thích hợp.”[177, tr.19]. 
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Nhìn chung, trong các bài tùy bút của Võ Phiến, những thứ như mắm, bọt 

trà, bánh tráng hoặc con người, các kiểu chửi của con người… đều được nhà văn 

này vừa bàn, vừa luận, đôi chỗ tán rộng thêm ra một cách dí dỏm, châm biếm, 

mỉa mai và đôi khi “có chỗ mỉa mai cay độc” [211]. 

Giọng biện giải, chính luận 

Trong tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975) giọng chính luận, biện giải 

tuy không phải là phổ biến song cũng là một giọng điệu dễ gặp. Giọng điệu này 

được thể hiện nhiều ở tác phẩm của Nguyễn Ngọc Lan, Võ Phiến, Vũ Bằng... Nhà 

văn Nguyễn Ngọc Lan có lẽ là người sử dụng giọng điệu này nhiều hơn cả. Các 

tập tùy bút của nhà văn này đã phản ánh được cục diện lịch sử của dân tộc trong 

khoảng thời gian từ 1960 đến năm năm đầu của thập niên 1970. Nội dung chủ yếu 

của các tập tùy bút của Nguyễn Ngọc Lan chủ yếu là bàn về tôn giáo, bàn về các 

mối quan hệ giữa đạo và đời. Ông đã làm sáng tỏ quan niệm của bản thân cùng 

những kiến giải về cách hiểu, hướng đi cho tôn giáo, cho mọi người: 

Giáo lý chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích mà đã là 

phương tiện, tức luôn phải tùy thời, tùy nơi cũng như tùy đối tượng 

(…) Khi đạo là đường, và chúng ta thật sự đi đạo, quả quyết sự tự do 

tín ngưỡng trước mọi quyền hành chính trị vẫn chưa phải là việc gần 

gũi đời sống và thiết thực nhất.” [156, tr.275]. 

Nguyễn Ngọc Lan cũng chỉ ra sự lựa chọn không thể khác hơn cho một 

dân tộc đang bị lệ thuộc: “Bất cứ một dân tộc nào còn chút tự trọng, tự tin và còn 

sự tha thiết đến tương lai của mình thì không có một lựa chọn nào khác: Chỉ có 

thể có công cuộc giải phóng và chỉ có thể có đường hướng tiến bộ thật sự cho đất 

nước mình là công cuộc giải phóng và đường hướng tiến bộ không lệ thuộc vào 

bàn tay nắm chặt đô la của cái gọi là Nữ Thần Tự Do đã chìm nghỉm kia” [158, 

tr.31]. Nhà văn cũng rất tỉnh táo nhận ra rằng: “vấn đề vẫn không phải là “hòa 

bình chủ bại”, con ngáo ộp của những bộ óc giàu tưởng tượng, hay “hòa bình 

trong sức mạnh và trong ưu thế”, chiếc bánh vẽ. Chỉ có một vấn đề là sẽ có HÕA 

BÌNH hay không CÓ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM CHO NGƯỜI VIỆT NAM” 
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[157, tr.52] và hòa bình từ phía Mỹ mang lại chỉ là “Bánh vẽ hay kẹo Mỹ” mà 

thôi và những thứ hòa bình đó “dĩ nhiên chỉ toàn đồ giả”. 

Từ trong thực tại bất ổn của hiện thực chiến tranh, Nguyễn Ngọc Lan vẫn 

nhìn thấy, chỉ ra những quy luật tất yếu. Trước thực tế các tầng lớp học sinh sinh 

viên đứng dậy đấu tranh đòi hòa bình cho dân tộc, ông cho rằng việc làm này của 

những người trẻ tuổi không phải là hành động phá rối trị an, mà thực chất “Họ 

chỉ nuốt không nỗi cái hỗn loạn mà “người lớn” đang cố đem sắt thép chống đỡ 

như thể là “trật tự”. Họ nổi lên chống lại cái trật tự hỗn loạn kia như từng lớp, 

từng lớp trẻ khác đã thay phiên nhau từ mười năm nay, như giới trẻ nước này, giới 

trẻ nước khác trên thế giới” [157, tr.89].Cũng từ thực tại cuộc chiến giữa hai miền 

Nam – Bắc, tác giả đã đưa ra một nhận định hết sức nhân bản, mang tầm triết lý 

cao: “CŨNG LÀ NGƯỜI VIỆT, KHÔNG CÓ KẺ THẮNG NGƯỜI BẠI, MÀ 

CHỈ CÓ TẤT CẢ ĐỀU THẮNG HAY TẤT CẢ ĐỀU BẠI” [157, tr.51] (tác 

giảNguyễn Ngọc Lan nhấn mạnh thông điệp qua kiểu chữ in trong văn bản). 

Có một điểm khá đặc biệt trong giọng điệu tùy bút Nguyễn Ngọc Lan, đó 

là giọng điệu triết lý, chính luận mang tính luận đề.Ngay ở tên các bài tùy bút, 

giọng điệu triết lý, chính luận đã thể hiện rất rõ. Có thể thấy điều này khá rõ ở 

các tác phẩm theo từng chủ đề nhất định: Về chủ đề tôn giáo: Đức Yêsu là kẻ đã 

sinh ra ở ngoài đường, chết ở giữa đường; Trong mà ngoài, ngoài mà trong, hay 

là câu chuyện đứa con đi hoang; Tự do tín ngưỡng và vô tín ngưỡng…Về chủ đề 

chống chiến tranh, chống Mỹ: Bánh vẽ hay kẹo Mỹ: “Hòa bình trong sức mạnh 

và trong ưu thế”; Thứ hòa bình đã có sẵn từ lâu giữa người Mỹ thực dân và 

người da đỏ, Không bồ câu, không diều hâu mà vẫn chưa là én; Con đỉa hai 

miệng hút; Còn Mỹ, còn tê tê tê, còn chiến tranh V.N.; Nữ thần Đô la; Chỉ còn 

con đường cách mạng; Rồi hòa bình sẽ vượt qua gian khổ mà đến; Cùng chung 

một niềm hi vọng; Cho cây rừng xanh lá…; Về chủ đề sinh viên, giới trẻ:Thư gửi 

Sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm; Bị can sinh viên, học sinh: Các anh có tội phá rối sự 

hỗn loạn; Xin được từ chối thiên đường…  
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Nhìn chung, các vấn đề về chiến tranh, hòa bình, tôn giáo, sinh viên giới 

trẻ, thế giới thứ ba… trong tùy bút Nguyễn Ngọc Lan được nhìn nhận qua con 

mắt triết học với lối triết lý, chính luận đã góp phần tạo cho thể loại này một 

không khí mới. Đồng thời, nó cũng góp phần làm tăng thêm sức sống cũng như 

sự phong phú cho dòng văn học yêu nước, tiến bộ ở miền Nam lúc bấy giờ. “Tùy 

bút triết học và triết học tùy bút của Nguyễn Ngọc Lan là một tiếng nói khác lạ 

trên văn đàn, khẳng định một phong cách độc đáo. Những tác phẩm của ông vừa 

giàu chất lý luận vừa đậm chất văn chương” [30, tr.123]. 

Đối với tùy bút của Vũ Bằng, giọng điệu triết lý chủ yếu được sử dụng khi 

tác giả lý giải cái cảm tình có phần cực đoan của một người xứ Bắc đang lưu lạc 

ở miền Nam.Cũng có thể hiểu đó là giọng điệu nhằm khẳng định, bênh vực cho 

quê hương đất nước và cũng là để phủ nhận những gì phi văn hoá: “Ai cũng có 

thể bị huyễn hoặc vì vàng son, ai cũng có thể say mê nhất thời những cái lông 

nheo giả uốn cong lên như đào chiếu bóng (…) Nhưng rồi có một lúc xế bóng 

người ta sẽ nhận ra rằng cái đẹp của quê hương là cái đẹp của cỏ biếc, xoan đào, 

hương thơm của ta là hương thơm của cau xanh, lúa vàng…” [135, tr.618, tập 1]. 

Bàn về cái ăn, nét ở của miền Bắc với quan điểm ăn uống là cả một nền văn hóa, 

ông lập luận: “Ăn mà không có dư vị, chán lắm! Mà thưởng thức cái bánh Xuân 

Cầu này cũng không thể ăn nhanh.Việc đó cũng chẳng có gì lạ, bởi vì phàm thức 

gì ngon và đẹp ở đời, cũng phải thưởng thức từ từ, chầm chậm, vội vã thì phí 

quá.” [3, tr.255]… 

Tùy bút Võ Phiến cũng có nhiều điểm trùng hợp với tùy bút Vũ Bằng về 

quan niệm trong cái ăn, sự uống thường ngày.Coi chuyện ẩm thực như một giá 

trị đặc biệt bền vững trong văn hóa cộng đồng, cáchlập luận, biện giải của Võ 

Phiến đã tỏ ra khá thuyết phục.Ông giải thích vì sao một món ăn ở một địa 

phương lại rất ngon đối với người bản địa hoặc đối với người quen biết với món 

ăn địa phương đó nhưng lại chưa chắc đã hợp với người xứ khác, Võ Phiến đã đưa 

ra những biện giải tinh tế, sắc sảo: “Vị giác của chúng ta mang thành kiến địa 

phương rất nặng. Nó ngoan cố hẹp hòi (…) cái việc chấp nhận một món ăn mới 
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xưa nay vẫn là một sự khó khăn, chấp nhận một món hương liệu mới lại càng khó 

khăn hơn.” [177, tr.36,83]. 

Giọng điệu biện giải, chính luận trong tùy bút Võ Phiến còn thể hiện rõ 

nét trong những trang viết viết về cuộc sống sinh hoạt đời thường của con người. 

Quan sát đời sống cả ở thành thị và thông thôn, Võ Phiến đưa ra một kết luận: 

“từ thôn quê ra thành thị, con người càng dồn sát gần nhau lại càng lạnh lùng 

dửng dưng với nhau”[177, tr.39]; bàn về tục lệ cũng bái trong đời sống tâm linh, 

đã có lúc Võ Phiến không khỏi buồn vì cái tín ngưỡng ấy đã bị mang sắc màu 

hiện đại hóa: “mặc dù thần thánh không làm ăn, chỉ có con người mới phải vất 

vả làm ăn thôi, nhưng lề lối làm ăn của con người đã ảnh hưởng rõ rệt đến lối 

phụng thờ thần thánh” [177, tr.286].  

Võ Phiến thường có lối khái quát gây bất ngờ, thú vị cho người đọc. 

Chẳng hạn những đoạn triết lý đặc sắc của ông về mối quan hệ giữa nhân vật văn 

chương và người thực ngoài đời, biện giải về sự dâng hiến trong tình yêu, bàn 

luận về thị hiếu cá nhân:  

- Một con người ngoài đời là một con người, một người trong truyện 

là một cách nhìn người [178, tr.21] 

- Một người đẹp chỉ mở lòng và mở người, chỉ trao lòng và trao thân cho 

kẻ thực bụng yêu mình. Có như thế mới thực sự là hiến dâng [178, tr.34] 

- Không phải vần điệu nào hễ thuận miệng ta thì thuận miệng người, 

món ăn nào hễ ngon miệng ta thì ngon miệng người. Cái ngon với không 

ngon, thuận với không thuận, lý do bắt nguồn từ chỗ sâu thẳm trong bản 

chất con người, trong bản chất mỗi giống người, bạn ơi[176, tr.58-59]. 

Có thể nhận thấy rằng cùng với giọng kể chuyện tâm tình,hóm hỉnh thì 

giọng triết lý, biện giải, chính luận là một sự bổ sung tạo nên tính đa dạngcủa 

giọng điệu tùy bút ở đô thị miền Nam. Sự đa thanh, đa sắc điệu này đã giúp cho 

độc giả cảm nhận được những cung bậc cảm xúc khác nhau mà tác giả đã thể 

hiện qua từng thiên tùy bút. Độc giả vừa có thể đồng cảm, nhập vào được tấm 

chân tình của các nhà văn, vừa có thể hòa chung vào chất hóm hỉnh trong văn 
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chương của họ;cùng tác giả chiêm nghiệm về những điều đang xảy ra trong cuộc 

sống. Khi đó khoảng cách giữa nhà văn và độc giả được thu hẹp dần. Những gì 

tùy bút ở đô thị miền Nam thể hiện trong các tác phẩm không còn là của riêng 

các nhà văn mà đã trở thành tiếng nói chung cho những con người giàu xúc cảm, 

sống với những giá trị nhân văn cao cả. 

Tiểu kết: 

Có thể thấy rằng, bất cứ một thể loại nào cũng có những đặc trưng riêng. 

Chính những đặc trưng này sẽ phát huy lợi thế trong việc truyền tải tâm tư tình 

cảm, những ưu tư về thời cuộc của tác giả cho người đọc. Nếu giá trị tư tưởng, 

nhận thức của tùy bút là ở cảm hứng chủ đạo, vốnnảy sinh từ những sự việc, từ 

những vấn đề thuộc về cá nhân cũng như cộng đồng được đặt ra một cách trực 

tiếp, thì sức lôi cuốn của nó lại tùy thuộc rất nhiều vào hình thức, nghệ thuật thể 

hiện tác phẩm.  

Cảm hứng chủ đạo của tùy bút ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 

được biểu hiện tập trung ở các phương diện cảm hứng nhân sinh, văn hóa và lịch 

sử. Trên phương diện nghệ thuật, nét đặc sắc của tùy bút lại được thể hiện chủ 

yếu qua kết cấu, dung lượng, qua ngôn ngữ và giọng điệu. Chính các phương 

thức thể hiện này đã làm bật nổi nét đặc trưng về con người, văn hóa và lịch sử - 

điểm mấu chốt của nội dung tác phẩm.Nó góp phần chứng minh những giá trị 

của tùy bút ở đô thị miền Nam.  
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KẾT LUẬN 

 

Tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975) là một thể loại văn học được ra 

đời gắn với hoàn cảnh đất nước bị chia cắt ở vĩ tuyến 17 vào năm 1954 và kết 

thúc với sự kiện đất nước hoàn toàn thống nhất vào năm 1975. Mặc dù chỉ tồn 

tại, phát triển trong quãng thời gian ngắn, ở một chế độ xã hội đặc biệt của miền 

Nam Việt Nam nhưng nó vẫn có những thành tựu, giá trị không thể phủ nhận; 

góp phần làm cho bộ mặt văn học ở đô thị miền Nam nói riêng, văn học Việt 

Nam nói chung thêm phong phú và sinh động. 

Là một thể loại văn học đặc thù, có sự dung hợp giữa yếu tố tự sự và trữ 

tình, tùy bút ở đô thị miền Nam đã được nhiều nhà văn chọn làm nơi gửi gắm tâm 

tư tình cảm của bản thân, song những gương mặt có thể trụ lại và thật sự thành 

công thì không phải là nhiều. Trong số những người đã tìm đến với tùy bút ở đô 

thị miền Nam, chỉ một số tác giả như Vũ Bằng, Mai Thảo, Võ Phiến, Nguyễn 

Xuân Hoàng, Nguyễn Ngọc Lan, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Thanh Tâm 

Tuyền... là những người đã thật sự để lại dấu ấn qua những tác phẩm tùy bút điển 

hình, xuất sắc, chứa đựng nhiều giá trị nội dung và nghệ thuật. Nhìn chung, tuy 

còn khiêm tốn về số lượng so với các thể loại khác nhưng các tác giả và tác phẩm 

tùy bút ở đô thị miền Nam đã mang lại cho thể loại này những giá trị thật sự, góp 

phần tạo dựng nên tính đa diện, đa thanh cho văn học Việt Namhiện đại. 

Ngay từ khi hình thành, phát triển và cho đến khi kết thúc, tùy bút ở đô thị 

miền Nam đã có diện mạo riêng, khẳng định được vị trí trong tiến trình văn học 

Việt Nam hiện đại. Sự vận động của tùy bút ở đô thị miền Nam gắn liền với văn 

học cũng như bối cảnh xã hội miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975 và nó được 

chia thành hai giai đoạn chính: giai đoạn mười năm đầu (1954 – 1963) và giai 

đoạn mười năm cuối (1964 – 1975) với những thành tựu và đặc điểm riêng. 

Điểm khác biệt đó được hình thành dựa trên sự thay đổi tâm thức của những 

người cầm bút trước sự biến động của tình hình chính trị, xã hội. 
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Bất cứ một thể loại nào cũng có những đặc trưng riêng. Khi những đặc 

trưng này phát huy được lợi thế của nó trong việc truyền tải tâm tư tình cảm, 

những ưu tư về thời cuộc… thì nó sẽ trở nên đắc dụng trong việc thể hiện những 

điều mà tác giả dày công gửi gắm.Giá trị cơ bản của tùy bút ở đô thị miền Nam 

được thể hiện qua hai phương diện chủ yếu: nội dung và nghệ thuật. Về nội dung 

tùy bút, đó là những vấn đề mấu chốt của thời đại, được biểu hiện qua cảm hứng 

về nhân sinh (với những ưu tư, hoài niệm, nỗi cô đơn của con người trước thời 

đại);những giá trị văn hóa dân tộc (với những đặc trưng văn hóa vùng miền, 

nghệ thuật ẩm thực, văn hóa nước ngoài); cảm hứng lịch sử (được nảy sinh từ 

những biến cố chính trị xã hội, khát vọng hòa bình thể hiện chủ yếu qua các vấn 

đề về chiến tranh và tôn giáo)… Trên phương diện hình thức, sức lôi cuốn của 

tùy bút ở đô thị miền Nam được phát xuất từnhững yếu tố cụ thể như ngôn ngữ, 

giọng điệu, hoặc qua những kiểu kết cấu đặc thù của thể loại. Cả hai phương 

diện nội dung và hình thức đều có những đặc điểm nổi bật so với tùy bút ở 

những hoàn cảnh khác trong lịch sử văn học dân tộc. Chính những đặc điểm đó 

đã làm nên sức sống, giá trị riêng của tùy bút ở đô thị miền Nam. 

Tùy bút ở đô thị miền Nam, do sinh thành và phát triển trong một bối 

cảnh lịch sử xã hội đặc biệt, là một thể loại mang tính chất đa tạp rất rõ. Tính đa 

tạp thể hiện ở sự phong phú của các xu hướng tư tưởng, các quan điểm triết học, 

các mục tiêu chính trị mà tác giả theo đuổi; đa tạp ở phong cách nghệ thuật, bút 

pháp thể hiện. Trên cơ sở này, không ít tác phẩm đã đạt đến sự hoàn thiện, hoàn 

mỹ, cả về nội dung lẫn nghệ thuật; nhiều thiên tùy bút thấm đẫm giá trị nhân 

văn, nhân đạo cao cả. Đó là những thành tựu quan trọng, đóng góp vào vốn liếng 

của văn học dân tộc nói chung. Tuy nhiên, tùy bút đô thị miền Nam chặng này 

cũng không hiếm tác phẩm mang những thiên kiến trong nhận thức, tư 

tưởng.Chính tư tưởng cực đoan, thiên kiến, thậm chí thù hận của người cầm bút 

đã biến sản phẩm văn chương trở thành tài liệu xuyên tạc sự thật, và đương 

nhiên nó chỉ mang ý nghĩa nhất thời; tác giả, vô tình hoặc hữu ý, bị lợi dụng, vô 

hình trung trở thành kẻ cơ hội, thậm chí là bồi bút cho chế độ.Thực tế cho thấy, 
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khi thể chế Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, số phận của nó cũng sẽ nhanh chóng kết 

thúc.Đấy là quy luật nghiệt ngã của văn chương và cuộc sống. 

Việc lựa chọn ra những tác giả và tác phẩm được xem là tiêu biểu để tiến 

hành nghiên cứu không đồng nghĩa với việc tùy bút ở đô thị miền Nam chỉ có 

chừng ấy tác giả, tác phẩm. Trên thực tế, vẫn còn một vài ẩn số mà chúng tôi 

chưa thể tiếp cận vì nhiều lý do. Trong khuôn khổ của luận án, chúng tôi chỉ mới 

chú trọng đề cập, nghiên cứu những tác giả tác phẩm tiêu biểu, với tư cách 

những trường hợp có tính chất điển hình. 

Với những gì đã triển khai ở luận án, mong muốn của chúng tôi là việc tìm 

hiểu, nghiên cứu này có thể giúp đưa ra được những nhận định, đánh giá khoa học 

về tùy bút văn học ở đô thị miền Nam (1954 – 1975), từ đó có cái nhìn đa chiều 

hơn về một vùng văn hóa, văn học mà lâu nay vẫn đang còn nhiều khoảng trống. 

Mặt khác, đây cũng cách là để tìm ra những quy luật vận động của văn học, rút ra 

những bài học, đúc kết những kinh nghiệm.Tất nhiên, “Tác phẩm văn học vẫn là 

cái không thể nắm bắt, nó luôn là cái gì khác, qua sự đọc sai, đọc nhầm” [10], vì 

thế công trình chắc chắn vẫn còn nhiều hạn chế... và vì vậy, chúng tôi hi vọng qua 

đề tài này, có nhiều vấn đề, nhiều hướng nghiên cứu khác sẽ được đặt ra. 
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