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Nhà văn Võ Phiến qua đời tại California, ngày 28 tháng 9, 2015 

 

Nhà văn Võ Phiến vừa qua đời vào chiều hôm qua ngày 28 tháng 9 tại thành 

phố Santa Ana California hưởng thọ 90 tuổi. 

 

Võ Phiến là cây bút nổi tiếng của văn học Việt Nam từ thập niên 60 khi cuộc chuyển 
mình giữa hai luồng tư tưởng tự do và cộng sản lên tới đình cao nhất. Tác phẩm của 

ông để lại cho Văn học Việt Nam đồ sộ không những ở con số của các trang sách mà 
trong từng trang sách ấy chứa đựng sự sáng tạo, trăn trở với văn học, với con đường 
đất nước đã lặn lội qua nhiều chế độ. 

Để tưởng nhớ ông, Mặc Lâm có cuộc trao đổi với nhà phê bình văn học Việt Nam, 

Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, người đã theo dõi và viết nhiều chuyên đề về nhà văn 

Võ Phiến. 

Mặc Lâm: Thưa GS, là người theo dõi, viết nhiều về nhà văn Võ Phiến xin ông cho 

biết ấn tượng nào của ông về văn nghiệp của nhà văn được xem là lớn và nhiều ảnh 

hưởng nhất của Văn học Việt Nam hiện đại này. 

GS Nguyễn Hưng Quốc: Tôi có ấn tượng rất tốt về Võ Phiến, đó là sự quan tâm 

của ông đối với văn chương. Ông say mê viết lách đã đành, ông còn có niềm say mê 

đọc những người khác. Mỗi lần thấy người nào viết hay ông trầm trồ, khen ngợi, 

động viên khuyến khích họ. Ông không hề có một chút gì ghen tỵ hay khó chịu. 

 

Mỗi lần tôi ra một cuốn sách hay viết một bài báo nào đó mà ông đọc được thì ông 

trầm trồ khen ngợi bằng những bức thư dài 3, 4 trang để bình luận về một bài báo 

của tôi. Tôi nghĩ là ở Võ Phiến ngoài cái tài của ông thì điều mà người ta không thể 
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phủ nhận được còn cái tâm của ông đối với giới viết lách, văn chương. Tôi nghĩ hiếm 

có người nào mà vừa say mê văn chương lại vừa rộng lượng với người khác như Võ 

Phiến. 

Mặc Lâm: Nhà văn Võ Phiến từ nhiều chục năm qua được nhiều người cho rằng là 

ngòi viết chống cộng, dĩ nhiên các quan chức văn nghệ Việt Nam là những người ủng 

hộ cho ý kiến này nhất. Riêng GS ông có cho rằng Võ Phiến xem việc chống cộng 

cho mục tiêu viết lách của mình hay không? 

GS Nguyễn Hưng Quốc: Tôi hoàn toàn không đồng ý. Trước năm 1975 ở miền 

Nam Võ Phiến có viết nhiều thể loại khác nhau trong đó ông viết bình luận văn học, 

bình luận về chính trị. Ngoài ra ông còn viết tùy bút, truyện dài, truyện ngắn. Thành 

tựu lớn nhất của Võ Phiến là tùy bút, truyện ngắn thế nhưng người ta bị ám ảnh 

nhiều về những bài bình luận chính trị của Võ Phiến và người ta cho ông là cây bút 

chống cộng. 

Tôi nghĩ điều này thật ra xuất phát từ chỗ không phải Võ Phiến viết bài chống cộng 

nhiều nhưng mà chủ yếu ở chỗ Võ Phiến viết bài chống cộng hay anh ạ. Sau này tôi 

đọc lại những bài bình luận chính trị của Võ Phiến viết về chủ nghĩa cộng sản cũng 

như cộng sản miền Bắc nói chung từ những năm 60-61-62… trong giai đoạn đó Võ 

Phiến hiểu rất rõ, rất tinh tế những âm mưu, ý đồ của cộng sản miền Bắc. 

Tôi nghĩ rằng người ta gán cho Võ Phiến danh xưng nhà văn chống cộng bởi vì người 

ta sợ ông, sợ sự sắc sảo của ông. Bởi vậy không có gì ngẫu nhiên sau năm 1975 khi 

chiếm được miền Nam thì Võ Phiến được coi là cây bút đứng đầu trong danh sách 

chống cộng, những cây bút được coi là phản động là biệt kích chống cộng…và toàn 

bộ sách của ông bị cấm xuất bản thậm chí bị tịch thu, thiêu hủy. 

 

Mặc Lâm: Giáo sư có quan hệ mật thiết với nhiều nhà văn trong nước ông thấy thái 

độ của họ thế nào? Họ có đồng thuận với cáo buộc của nhà nước cho rằng tác phẩm 

của Võ Phiến là tiền đồn chống cộng hay không? 

Tôi có ấn tượng rất tốt về Võ Phiến, đó là sự quan tâm của ông đối với văn chương. Ông say mê 

viết lách đã đành, ông còn có niềm say mê đọc những người khác. Mỗi lần thấy người nào viết 

hay ông trầm trồ, khen ngợi, động viên khuyến khích họ. Ông không hề có một chút gì ghen tỵ 

hay khó chịu 

 

GS Nguyễn Hưng Quốc 

GS Nguyễn Hưng Quốc: Một cách chính thức trên sách báo xuất phát từ bộ máy 

tuyên truyền của nhà cầm quyền Việt Nam thì tôi nghĩ là mọi người ai cũng thấy Võ 

Phiến bị lên án, bị công kích và phê phán rất nhiều, thế nhưng trong những cuộc gặp 

gỡ riêng tư tôi lại thấy người ta rất nể phục Võ Phiến. Ví dụ trước năm 79 hay 80-81 

gì đó tôi có dịp gặp nhà thơ Chế Lan Viên một lần tại Sài Gòn ông có nhắc đến Võ 

Phiến và rất khen ngợi Võ Phiến. Sau này gặp nhiều người khác tôi cũng nghe người 

ta rất khen Võ Phiến. Một trong những người khen Võ Phiến nhiệt tình nhất là nhà 

văn Nguyễn Khải. 
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Cách đây khoản 10 năm Nguyễn Khải có dịp sang Mỹ thì ông có viết thư cho Võ 

Phiến và bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Võ Phiến. Nhà văn Võ Phiến có giao 

bức thư của nhà văn Nguyễn Khải cho tôi để tôi giữ làm tài liệu. Khá nhiều người 

cầm bút ở miền Bắc cũng như trong nước sau 1975 bộc lộ niềm ngưỡng mộ đối với 

Võ Phiến. 

Mặc Lâm: Trong sự nghiệp văn chương của Võ Phiến có lẽ thành tựu lớn nhất của 

ông là tập Văn học Miền Nam Tổng quan, là người nghiên cứu và giảng dạy văn học 

Việt Nam Giáo sư đánh giá công trình này như thế nào? 

GS Nguyễn Hưng Quốc: Vâng, sau năm 1975 ở hải ngoại Võ Phiến viết nhiều thể 

loại khác nhau. Ông viết truyện dài, truyện ngắn, tùy bút, tạp bút thậm chí ông làm 

thơ nữa! Theo tôi thành tựu lớn nhất của Võ Phiến sau năm 1975 ở hải ngoại chính 

là bộ Văn Học Miền Nam, trong đó bao gồm nhiều tập mà tập anh vừa nêu là tập 

đầu tiên, giới thiệu toàn bộ bối cảnh sinh hoạt văn học miền Nam trước năm 75 cũng 

như những thành tựu, những xu hướng, trường phái khác nhau trong 20 năm văn 

học miền Nam. Tuy nhiên sau đó ông xuất bản thêm khá nhiều tập khác, có mấy tập 

chuyên về thơ, về tiều thuyết, tùy bút, kịch…. 

Nói chung đó không những là thành tựu lớn nhất của Võ Phiến sau 1975 mà thậm 

chí đó là thành tựu lớn nhất của cả hải ngoại nói chung về văn học miền Nam trước 

75. Cho tới bây giờ chưa có người nào viết về văn học miền Nam một cách đầy đủ, 

sắc sảo, tinh tế đến như vậy anh ạ. 

 

Cho đến bây giờ khi đọc lại cuốn Văn học Miền Nam Tổng quan của Võ Phiến cũng 

như những bài nhận xét của Võ Phiến về một số nhà thơ, nhà văn miền Nam thì tôi 

nghĩ người ta sẽ hiểu hơn một nền văn học bị trù dập, bị âm mưu xóa bỏ sau 1975. 

Sau năm 1975 ở hải ngoại Võ Phiến viết nhiều thể loại khác nhau. Ông viết truyện dài, truyện 

ngắn, tùy bút, tạp bút thậm chí ông làm thơ nữa! Theo tôi thành tựu lớn nhất của Võ Phiến sau 

năm 1975 ở hải ngoại chính là bộ Văn Học Miền Nam 

GS Nguyễn Hưng Quốc 

Mặc Lâm: Riêng tại hải ngoại GS có nghĩ rằng nhiều người theo dõi, đọc và bị ảnh 

hưởng tác phẩm của nhà văn hay không? 

GS Nguyễn Hưng Quốc: Thật ra có lẽ những người chịu ảnh hưởng của Võ Phiến 

cũng khá nhiều nhưng bàng bạc đây đó rất khó ghi nhận. Võ Phiến vốn là một nhà 

văn lặng lẽ tuy ông có phong cách xuất sắc riêng rất độc đáo nhưng rất lặng lẽ cho 

nên ảnh hưởng của Võ Phiến đối với người sáng tác khác ở hải ngoại có lẽ không rõ 

ràng lắm trừ chuyện ông chuyển lửa cho họ bằng sự đam mê, nồng nhiệt của mình. 

Khuyến khích họ cầm bút, khuyến khích họ tiếp tục sáng tác. 

 

Mặc Lâm: Riêng về giới viết lách và nghiên cứu văn học trong thế hệ của GS có ai 

xem Võ Phiến là ngọn nến soi rọi trên sáng tác hay nghiên cứu của họ không? 



5 
 

GS Nguyễn Hưng Quốc: Thế hệ chúng tôi khác hơn Võ Phiến nhiều chỗ bởi vì 

chúng tôi trưởng thành và ra hải ngoại sớm bởi vậy thành thật mà nói những tác 

phẩm chúng tôi đọc thì có lẽ của phương Tây nhiều hơn là văn học Việt Nam. Tuy 

nhiên điều đó không có nghĩa là chúng tôi không chịu ảnh hưởng của Võ Phiến. 

Chúng tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ phong cách viết lách của ông. Chịu ảnh hưởng từ 

đam mê của ông, từ thái độ nghiêm túc đối với chuyện viết văn, làm thơ. Ảnh hưởng 

của ông đối với thế hệ chúng tôi có lẽ sâu đậm mà còn cần thời gian chúng ta mới 

nhận ra nó cụ thể như thế nào. 

Mặc Lâm: Xin được một câu hỏi cuối, với tư cách cá nhân là người tiếp xúc thường 

xuyên với nhà văn Võ Phiến, GS có chia sẻ gì về sự ra đi của ông? 

GS Nguyễn Hưng Quốc: Với tư cách cá nhân của tôi do quen biết khá nhiều văn 

nghệ sĩ ở miền Nam trước 1975 cũng như ở hải ngoại sau 1975 thì người gần gũi 

nhất với tôi là Võ Phiến. Lý do gần gũi bởi vì từ năm 1996 tôi có xuất bản một 

chuyên khảo viết về Võ Phiến. Trước đó để cung cấp tài liệu thì Võ Phiến gửi thư cho 

tôi hầu như hàng tuần hoặc hàng tháng. Tôi nhận được hàng trăm bức thư khác 

nhau của ông trong đó ông kể về cuộc đời, về quan niệm của ông đối với chuyện 

sáng tác. Về những kỷ niệm của ông trong sinh hoạt nghệ thuật ở miền Nam trước 

và sau năm 1975, cho nên qua những thư từ trao đổi như vậy tôi thấy rất gần gũi 

với Võ Phiến. 

Tôi có cảm giác Võ Phiến không phải là nhà văn ở ngoài mà là người thân trong gia 

đình, bởi vậy khi nghe tin Võ Phiến mất thành thật mà nói tôi rất xúc động, bàng 

hoàng có cảm giác nghẹn ngào như nghe một người thân của mình vừa mới qua đời. 

 

Đó là chỗ riêng tư còn nói một cách tổng quát tôi cho sự ra đi của Võ Phiến là một 

mất mát với nền văn học Việt Nam nói chung. Không thể hoài nghi được trong suốt 

thế kỷ 20 thì Võ Phiến là một nhà văn xuất sắc nhất của chúng ta. Mất ông chúng ta 

mất đi một đại thụ trong văn học Việt Nam. 

 

Mặc Lâm: Xin cám ơn GS Nguyễn Hưng Quốc. 

Nguồn: RFA.org 

 

 

VÀI NÉT VỀ NHÀ VĂN VÕ PHIẾN, TIỂU SỬ VÀ 
VĂN NGHIỆP 

 

 
Tác giả Võ Phiến là một nhà văn hàng đầu của Văn Học Việt Nam hiện đại. Sự nghiệp văn học 

của ông kéo dài hơn nửa thế kỷ, và, bao gồm nhiều thể loại: từ truyện ngắn, tiểu thuyết, tùy bút, 

tiểu luận, biên khảo, dịch thuật..., và cả thơ nữa. 

http://www.thangmoonline.net/vi/moi-nhat/25-tin-tuc/cong-ong/9861-vai-net-ve-nha-van-vo-phien-tieu-su-va-van-nghiep?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.thangmoonline.net/vi/component/mailto/?tmpl=component&template=main&link=8c95c577546719312d34dc721dc9ee57906ea9c0
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Võ Phiến 

Phần tiểu sử và văn nghiệp của Võ Phiến được ghi lại dưới đây là theo tài liệu của Thụy Khuê 

đăng trên Hợp Lưu. 

Võ Phiến tên thật là Đoàn Thế Nhơn, ngoài ra hồi viết Bách Khoa ông còn ký bút hiệu Tràng 

Thiên. Ông sinh ngày 20/10/1925 tại làng Trà Bình, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Cha là Đoàn 

Thế Cần làm giáo học, mẹ là Ngô Thị Cương. Khoảng 1933, cha mẹ xuống Rạch Giá lập nghiệp 

đem em ông là Đoàn Thế Hối theo; Võ Phiến ở lại Bình Định, sống với bà nội, học trường làng, 

trung học ở Quy Nhơn. 1942 ra Huế học trường Thuận Hóa và bắt đầu viết văn. Bài tùy bút đầu 

tiên tựa đề Những đêm đông viết năm 1943 đăng trên báo Trung Bắc Chủ Nhật, ký tên Đắc 

Lang. 

1945, Võ Phiến gia nhập bộ đội trong một thời gian ngắn, sang 1946 ra Hà Nội học trường Văn 

Lang; đến tháng 12/1946, trở về Bình Định tham gia kháng chiến, sang năm 1947 về làm thuế 

quan tại Gò Bồi. Năm 1948, ông kết hôn với cô Võ Thị Viễn Phố (Võ Phiến là Viễn Phố nói lái) và 

ông dạy học ở trường trung học bình dân Liên Khu V. Cuối năm 1954, ông ra Huế làm việc tại 

Nha Thông Tin ít lâu rồi xin chuyển vào Quy Nhơn, tại đây ông tự xuất bản hai tác phẩm đầu 

Chữ tình (1956) và Người tù (1957), gửi bài đăng trên hai tạp chí Sáng Tạo và Bách Khoa. Từ 

tác phẩm thứ ba Mưa đêm cuối năm (in năm 1958, tại Sàigòn), Võ Phiến bắt đầu nổi tiếng, ông 

xin đổi vào làm việc tại Sài Gòn, cộng tác thường xuyên với các báo Sáng Tạo, Thế Kỷ 20, Văn, 

Khởi Hành, Mai, Tân Văn... và trở thành một trong những cây bút chính của tờ Bách Khoa, cùng 

với Nguyễn Hiến Lê, Vũ Hạnh v.v... 1962, Võ Phiến lập nhà xuất bản Thời Mới. pic 

 

Rời nước một tuần trước ngày 30/4/1975, một thời gian sau ông định cư tại Los Angeles, làm 

công chức thuế vụ. 

Võ Phiến là một trong những người đầu tiên có công xây dựng nền văn học Việt Nam Hải Ngoại, 

chủ trương tập san Văn Học Nghệ Thuật từ 1978 đến 1979, rồi từ 1985 đến 1986. Tờ Văn Học 

Nghệ Thuật của Võ Phiến là nguyệt san văn học có uy tín đầu tiên tại hải ngoại, là tiền thân của 

tờ Văn Học mà sau này Nguyễn Mộng Giác tiếp nối. Văn Học Nghệ Thuật đã mở đầu cho một 

trào lưu văn học đích thực mà sau này trở thành Văn Học Việt Nam Hải Ngoại, hội tụ những cây 

bút cũ và mới, tạo ra một lớp người viết và người đọc tham dự vào văn chương tiếng Việt. 

Từ tháng 7/1994, Võ Phiến nghỉ hưu nhưng vẫn viết, hiện ông sống tại Quận Cam, California, 

Hoa Kỳ. 
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Tác phẩm đã in: 

 

Tiểu thuyết: Giã từ (Bách Khoa, Sài-gòn, 1962), Một mình (Thời Mới, 1965), Đàn ông (Thời Mới, 

1966), Nguyên vẹn (Người Việt, California, 1978). 

Truyện ngắn: Chữ tình (Bình Minh, Quy Nhơn, 1956), Người tù (Bình Minh, 1957), Mưa đêm 

cuối năm (Tự Do, Sài-gòn, 1958), Đêm xuân trăng sáng (Nguyễn Đình Vượng, 1961), Thương 

hoài ngàn năm (Bút Nghiên, 1962), Về một xóm quê (Thời Mới, 1965), Truyện thật ngắn (Văn 

Nghệ, California, 1991). 

Tùy bút: Thư nhà (Thời Mới, 1962), Ảo ảnh (Thời Mới, 1967), Phù thế (Thời Mới, 1969), Đất 

nước quê hương (Lửa Thiêng, 1973), 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). 

Tiểu luận: Tiểu thuyết hiện đại (bút hiệu Tràng Thiên, Thời Mới, 1963), Văn học Nga Xô hiện đại 

(Thời Mới, 1965). Tạp bút, ba tập (Thời Mới, 1965-66), Tạp luận (Trí Đăng, 1973), Chúng ta qua 

cách viết (Giao Điểm, 1973), Viết (Văn Nghệ, 1993), Đối thoại (Văn Nghệ, 1993). 

Biên khảo: Văn học miền Nam tổng quan (Văn Nghệ, 1986), Văn học miền Nam, 6 tập, gồm 3 

tập về truyện, 1 tập ký, 1 tập kịch - tùy bút và 1 tập thơ (Văn Nghệ, 1999). 

Dịch thuật: Hăm bốn giờ trong đời một người đàn bà (Stéfan Zweig) (Thời Mới, 1963), Các trào 

lưu lớn của tư tưởng hiện đại (André Maurois) (Thời Mới, 1964), Truyện hay các nước, 2 tập, 

cùng dịch với Nguyễn Minh Hoàng (Thời Mới, 1965), Ông chồng muôn thuở (Dostoyevsky) 

(1973). Toàn bộ tác phẩm Võ Phiến được in lại trong Võ Phiến Toàn Tập, 9 cuốn (Văn Nghệ, 

1993). 

Năm 2010, Võ Phiến cho in Cuối Cùng, gồm tạp bút và thơ mới viết của ông. Đây cũng có thể là 

tác phẩm cuối cùng của nhà văn. 

Nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc nhận định về Võ Phiến như sau: 
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"Theo tôi thì Võ Phiến là một trong những nhà văn lớn nhứt của Việt Nam trong nửa sau của 

Thế Kỷ 20. Xin lưu ý là tôi dùng chữ Việt Nam chớ không phải là Miền Nam hay là hải ngoại; 

trong phạm vi cả nước thì Nam cũng như Bắc, quốc nội cũng như quốc ngoại... 

 

Võ Phiến (x) 

Trong lãnh vực nghiên cứu văn học ở hải ngoại từ sau năm 1975, bộ Văn Học Miền Nam của Võ 

Phiến, dù gây nên nhiều tranh cãi sôi nổi và dù còn một số hạn chế, vẫn là một trong những 

thành tựu lớn nhất. Nó không những giúp người đọc nhận diện một khía cạnh khác trong tài 

năng của Võ Phiến mà còn cung cấp cho người đọc một khối tài liệu đồ sộ và đáng tin cậy về 

một nền văn học từng một thời phồn thịnh nhưng ngỡ đã bị quên lãng từ khi Miền Nam sụp đỗ 

vào ngày 30-4-1975 và sách vở, văn chương, báo chí đều bị coi là phản động. Đó là văn học 

Miền Nam thời gian 1954-1975..." 

Quả đúng như vậy. Võ Phiến là niềm hãnh diện của nền văn học chúng ta. 

  

Quỳnh Nguyễn 

Nguồn: http://www.thangmoonline.net/vi/cong-ong/9861-vai-net-ve-nha-van-vo-phien-tieu-su-va-

van-nghiep 
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