
Qua sách Đặng Hoàng Giang kể chuyện hộ người vô 

danh, yếu thế ở VN 
 Nguyễn Mạnh Hà 

 Gửi tới BBC từ Hà Nội 

23 tháng 10 2021 

 

 

Ở Việt Nam, Đặng Hoàng Giang có thể coi là tác giả mở đầu cho dòng sách phi hư cấu lấy 

người vô danh làm trung tâm. Ba cuốn gần đây của anh nói về người bệnh ung thư (Điểm đến 

cuộc đời), người trẻ gặp trục trặc với gia đình (Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ), người 

bệnh trầm cảm (Đại dương đen) đều được đón nhận tích cực. 

Có thể thấy Đặng Hoàng Giang ưu tiên những người yếu thế và ở vị thế nạn nhân. Qua những cuốn 

sách của mình, anh muốn họ được thấu hiểu, nỗi đau của họ được xã hội chia sẻ và từ đó bệnh trạng 

cũng như số nạn nhân được giảm thiểu. Những cuốn sách như vậy ban đầu có thể làm độc giả 

choáng nhưng thực ra có tác dụng chữa lành. 

Hấp dẫn của phi hư cấu 

Để thực hiện bài viết này, tôi có một cuộc phỏng vấn gần 40 phút với anh. Để có được một câu 

chuyện cho mỗi cuốn sách, anh phải dành nhiều tháng có khi đến cả năm để phỏng vấn sâu và tiếp 

cận nhân vật qua nhiều kênh: nhật ký, Facebook, Instagram, người thân, bạn bè… 

Tôi hình dung ra áp lực khủng khiếp của việc bóc băng. Nhưng Giang cho hay đã có người bóc 

thuê. Phần lớn chi phí để viết ra cuốn sách dồn cho việc đó. Tiếp theo, anh phải mua một lượng lớn 

sách chuyên ngành từ nước ngoài để tham khảo. 

Một nửa số trang của Đại dương đen là kết quả của việc phân tích và tổng hợp những nghiên cứu 

mới nhất về trầm cảm. 

Ngoài ra anh cũng phải bay từ Hà Nội vào TP.HCM để gặp một số nhân vật, để có thể tiếp cận sâu. 

"Trước tiên, phải gặp một số buổi trực tiếp để có kết nối cá nhân rồi về sau mới có thể chat hoặc gọi 

video", Giang nói. 



 

NGUỒN HÌNH ẢNH, NMH 

Tác giả Đặng Hoàng Giang và độc giả trong một buổi ra mắt sách 

Đại dương đen đưa ra một thông tin đáng lưu ý: Trầm cảm có thể bị "lây" từ người bệnh sang 

những người yêu thương, gần gũi họ. Một cô gái đã "lây" cho người yêu, người bố cao tuổi cũng 

trầm cảm sau thời gian dài chăm sóc con trai… 

Người đọc vẫn cảm thấy sự bức bối từ những trang sách của anh. Vậy bản thân anh khi tiếp xúc trực 

tiếp với nguồn tin trong thời gian dài, làm thế nào để không bị ảnh hưởng? 

"Tôi luôn quan sát những cảm xúc của mình trong khi nói chuyện với nhân vật để có khoảng cách 

với chúng," Giang cho hay. 

"Mình biết chúng tồn tại, mình đứng cạnh chúng và không để chúng cuốn đi. Hơn nữa, đây là công 

việc, nên trong khi lắng nghe nhân vật, tôi luôn luôn có những suy nghĩ mang tính kỹ thuật: mình 

cần phải hỏi tiếp thế nào, chi tiết nào quan trọng, chi tiết nào phải được kiểm chứng hoặc đào sâu 

hơn. 

"Điều đó cũng giúp tôi không bị cuốn theo cảm xúc và giữ khoảng cách nhất định với những gì 

đang xảy ra. Tương tự một nhiếp ảnh gia chiến trường thấy quanh mình bom rơi, đạn lạc, máu đổ, 

nhưng cùng lúc vẫn phải suy nghĩ xem xây dựng bố cục ảnh thế nào, căn sáng ra sao". 

Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ ngồn ngộn những câu chuyện của những người trẻ đầy ắp tâm 

sự chỉ chờ được hỏi là tuôn ào ạt. Cuốn hút nhưng cũng dễ làm người đọc bị rối, đôi khi phải lật lại 

xem mình đang ở trong chuyện của nhân vật nào. 

 

NGUỒN HÌNH ẢNH, NMH 

Đặng Hoàng Giang trong một sự kiện thúc đẩy văn hóa đọc 

Đến Đại dương đen, tác giả chắt lọc 

hơn, chỉ lựa lấy 12 nhân vật tiêu biểu 

trong khoảng 60 người anh đã tiếp xúc. 

Mỗi nhân vật biểu lộ một dạng trầm 

cảm sẽ được mổ xẻ trong phần lý thuyết 

phía sau. 

 



Vài lát cắt trong Điểm đến cuộc đời đã được chuyển thành tiểu phẩm sân khấu và tạo cảm hứng cho 

đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ thực hiện bộ ba phim Memento Mori về hành trình cận tử. Cũng 

như vậy, có những câu chuyện trong Đại dương đen đầy đủ cảm xúc và độ gay cấn như đợi sẵn để 

chuyển thành kịch bản phim. 

 

NGUỒN HÌNH ẢNH, ĐHG 

"Ở nước ngoài, dòng sách này khá phổ biến. Ví dụ tác giả sẽ đồng hành cùng những công nhân, sẽ 

phỏng vấn các cô gái điếm hay tội phạm mafia nhỏ lẻ… Rất đáng tiếc ở Việt Nam, người ta ít viết 

về những người vô danh như vậy mà hay viết về anh hùng, những người có công, có thành tích… 

"Tôi thấy đấy là một thiếu sót lớn. Tôi quan tâm đến số phận của những người vô danh. Mỗi con 

người đều có thể có một thế giới rất phong phú, rất mâu thuẫn, rất thú vị: Một cô gái sống ở nông 

thôn bị ung thư hay một thằng bé 18 tuổi bị trầm cảm và chẳng ai biết đến… Đi sâu, soi rọi vào thế 

giới của họ là một công việc hết sức có ý nghĩa và cũng thú vị với chính bản thân tôi", Giang nói. 

Mặc dù luôn nhìn thấy nhiều nhóm người có chuyện để khai thác nhưng anh khẳng định chưa chắc 

sẽ cứ viết theo lối này mãi: "Tôi cũng có những mối quan tâm khác nữa và cũng chưa định hình sắp 

tới mình dành bao nhiêu thời gian cho viết lách và nếu viết thì viết chủ đề gì". 

Cần một ngày mai 

Mười bảy tuổi, tốt nghiệp trung học hệ 10 năm, Đặng Hoàng Giang nhận học bổng du học của Nhà 

nước. Anh lấy bằng kỹ sư tin học tại Đông Đức năm 1989, bằng Tiến sĩ Kinh tế Phát triển tại Áo 

năm 1996. 

Công việc hiện nay của anh là viết lách và hoạt động xã hội. Giang: "Nhìn lại, tôi thấy đấy là quá 

trình đi tìm bản thân, định hình con người mình, định hình việc mình là ai, muốn làm gì, đóng góp 

cho xã hội như thế nào". 

Khi tôi hỏi, tiền bán sách có đủ để bù lỗ, 

anh cười: "Khá là tốt. Sách của tôi đều 

được độc giả hưởng ứng. Tất nhiên 

ngoài viết lách, tôi còn có công việc với 

một tổ chức phi chính phủ. Đấy mới là 

thu nhập chính". 

Hai cuốn đầu của anh tập hợp các tiểu 

luận xã hội, sau đó là các tự sự càng 

ngày càng phức tạp. Liệu đến một ngày 

anh sẽ chuyển sang địa hạt hư cấu? 

"Trong phi hư cấu vẫn còn nhiều đất để 

mình cải thiện và tiến bộ hơn trong khả 

năng của mình", anh đáp. "Lĩnh vực này 

mênh mông và còn rất nhiều thách thức. 

Tôi cũng không chắc mình có khả năng 

viết hư cấu". 

Ở Việt Nam, trước Đặng Hoàng Giang, 

không ai nghĩ chuyện đời của những 

người vô danh, thậm chí yếu ớt hoặc sắp 

chết lại có thể được viết thành sách. Anh 

thì đã quen với dòng sách này trong thời 

gian suốt thời gian dài ở châu Âu. 

 



 

NGUỒN HÌNH ẢNH, ĐHG 

Đều đặn 1-2 năm, anh ra mắt một đầu sách.  

Đại dương đen là cuốn mới nhất 

Ở nước ngoài, dù mình có bằng cấp, đi làm đàng hoàng, mình vẫn có cảm giác ở ngoài lề", anh cắt 

nghĩa. Và một thiếu thốn quan trọng anh nhận ra, chính là những yếu tố văn hóa Việt Nam, Á Đông: 

"Hồi trẻ, mình rất thích ra nước ngoài để học hỏi, tìm hiểu những cái mới. Khi đã trung niên, mình 

lại muốn tìm lại cội nguồn của mình". 

Tháng 5/2021, Đặng Hoàng Giang và chuyên gia tư vấn Nguyễn Hà Thành khởi động Ngày Mai- 

đường dây nóng duy nhất ở Việt Nam hướng đến đối tượng trầm cảm. Trực đường dây là các tình 

nguyện viên tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối ngành Tâm lý học, Công tác Xã hội hoặc Y tế Công 

cộng. Đây là dự án cộng đồng phi lợi nhuận dài hơi được gây quỹ qua mạng. 

"Ở các nước, những đường dây nóng như thế rất phổ biến. Với dân số tương tự Việt Nam, họ có đến 

hàng chục đường dây nóng cho các nhóm người khác nhau. Việt Nam mà không có Ngày Mai sẽ là 

một sự thiếu vắng đáng tiếc nên chúng tôi muốn duy trì dự án càng lâu càng tốt", anh bày tỏ. 

Ngoài việc an ủi chia sẻ qua điện thoại, Ngày Mai cũng sẽ giúp kết nối người gọi với các chuyên gia 

tâm lý, bác sĩ tâm thần để họ được trị liệu bài bản, lâu dài. 

Dù sao khả năng này vẫn khá hạn chế vì nghề tư vấn tâm lý ở Việt Nam mới có mã ngành năm 

ngoái và các bệnh viện tâm thần thường ở tình trạng quá tải do thiếu bác sĩ. Chi phí sử dụng những 

dịch vụ này cũng khá cao so với thu nhập trung bình, một giờ tư vấn tâm lý hiện rơi vào khoảng từ 

trên dưới một triệu tới vài triệu. 

Một dự án nữa là Ký ức Đại Dịch do anh đồng khởi xướng cùng các cây viết Võ Thiều Bảo Yên, 

Bùi Phương Thảo và Trần Thị Thanh Thảo. Trang Facebook của dự án đang kêu gọi mọi người 

đóng góp những câu chuyện của bản thân trong quá trình đối mặt với đại dịch. 

Giang phân tích: "Truyền thông và ký ức chính thống vốn hay tập trung vào những anh hùng, những 

người có quyền lực, ngợi ca chiến thắng mà dễ bỏ qua những trải nghiệm của những cá nhân vô 

danh". Một lần nữa, anh không muốn câu chuyện, số phận của những người vô danh bị chìm lấp 

trong ký ức chung của cộng đồng. 

TS Đặng Hoàng Giang 

Công việc hiện nay của anh là viết lách và 

hoạt động xã hội. Giang: "Nhìn lại, tôi thấy 

đấy là quá trình đi tìm bản thân, định hình 

con người mình, định hình việc mình là ai, 

muốn làm gì, đóng góp cho xã hội như thế 

nào". 

Ba mươi chín tuổi, anh quyết định đưa vợ 

con về Việt Nam. Chính thời gian làm việc 

trong nước đã thôi thúc anh phải viết tác 

phẩm đầu tay Bức xúc không làm ta vô can 

khi đã gần 50. 

"Nếu cứ sống ở nước ngoài thì mình sẽ 

không viết sách hoặc nếu viết thì nội dung tất 

nhiên sẽ khác", anh phỏng đoán. 

Cuộc sống ở Áo êm ấm và an toàn nhưng lại 

không nhiều ý nghĩa với Giang, khiến anh 

thấy chán chường. "Vẫn cảm thấy thiếu cái gì 

đấy. Thiếu sự sôi động, thiếu cảm giác mình 

là một thành phần trong xã hội, mình không 

thuộc về văn hóa, cộng động, tập thể đấy. 



"Vài năm gần đây, tôi cảm thấy may mắn vì được kết nối, làm quen với rất nhiều người, không phải 

nổi tiếng, giỏi giang theo đánh giá của xã hội. Được gần gũi, đi vào cuộc sống của những người vô 

danh, bình thường khiến cuộc sống của mình giàu có hơn. Rồi việc viết lách đem lại cho mình nhiều 

tương tác của bạn đọc. Qua phản hồi của họ, mình cảm thấy công việc của mình hữu ích. 

Về nước, sống gần bố mẹ cũng là điểm rất tốt với tôi. Với gia đình tôi, quyết định về nước hoàn 

toàn đúng. Tất nhiên có những thiệt thòi nhất định vì cuộc sống ở Việt Nam không hoàn hảo, thiếu 

nhiều sinh hoạt văn hóa so với bên kia, y tế, hạ tầng, phúc lợi xã hội nói chung không thể bằng. Bù 

lại, mình có những điều mà bên kia không có. Tóm lại, không nơi ở nào hoàn hảo, quan trọng là 

mình ý thức được mình muốn gì". 

Bài viết thể hiện phong văn và quan điểm riêng của tác giả Nguyễn Mạnh Hà, hiện sống ở Hà 

Nội. 

 


