
 1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 

ĐOÀN THANH LIÊM 

 

 

DẤU ẤN VĂN HỌC HẬU - HIỆN ĐẠI 

TRONG TI ỂU THUYẾT TẠ DUY ANH 

 
 

Chuyên ngành : Văn học Việt Nam 
            Mã số            : 60.22.34 

 
 
 

TÓM T ẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ   
KHOA H ỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN V ĂN 

 
 
 
 
 

Đà Nẵng - Năm 2011 



 2 

 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

 
 

   Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Thế Hà 

 
 

Phản biện 1: TS. Nguyễn Thành 

 

 
 

Phản biện 2: TS. LêThị Hường 

 
 

 

Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn       

thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn họp tại Đại học Đà Nẵng 

vào ngày 20 tháng 8 năm 2011. 

 
 
 

* Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. 

 

 



 3 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài  

Từ 1975, ñặc biệt là sau 1986, ñất nước chuyển sang thời kì 

hòa bình, sự ñổi mới toàn diện về ñường lối lãnh ñạo của Đảng ñã 

tác ñộng tích cực ñến ñời sống văn học nước ta. Nền văn học dân tộc 

hội nhập vào sự vận ñộng, phát triển chung của nền văn học thế giới 

- văn học Hậu - hiện ñại, chịu sự chi phối của quy luật dân chủ hóa, 

ña dạng hóa và toàn cầu hóa. 

Tạ Duy Anh là một trong những nhà văn trẻ ñầy tiềm năng, ñể 

lại dấu ấn sâu sắc trong ñời sống văn học ñương ñại Việt Nam. 

Những sáng tác của Tạ Duy Anh có ñầy ñủ tính chất, ñặc ñiểm của 

thời kì văn học mới mang hơi thở hậu - hiện ñại.  

Nhằm khẳng ñịnh nét riêng trong cá tính sáng tạo tiểu thuyết 

của Tạ Duy Anh khi tiếp thu và tiếp biến xu hướng văn học mới trên 

thế giới - Văn học hậu - hiện ñại; ñồng thời, trong phạm vi nhất ñịnh, 

hướng ñến tìm hiểu sự ảnh hưởng của văn học hậu - hiện ñại thế giới 

ñối với nền văn học Việt Nam ñương ñại, chúng tôi chọn ñề tài 

nghiên cứu: Dấu ấn văn học hậu - hiện ñại trong ti ểu thuyết Tạ 

Duy Anh.     

2. Lịch sử vấn ñề 

Tài liệu nghiên cứu về sáng tác của nhà văn họ Tạ khá phổ 

biến trên các diễn ñàn văn học nhưng chưa ñược hệ thống. Trong 

giới hạn nhất ñịnh, chúng tôi tập hợp, khảo sát lịch sử nghiên cứu về 

sáng tác của Tạ Duy Anh và chọn cách xử lí như sau:  

2.1. Cuốn “Th ế giới nghệ thuật Tạ Duy Anh”  

Năm 2007, cuốn sách này ñược Nxb Hội nhà văn ấn hành sau 

khi tổng hợp ba luận văn thạc sĩ: “Tạ Duy Anh và việc làm mới nghệ 

thuật tiểu thuyết”  (Nguyễn Thị Hồng Giang), “Thế giới nhân vật 
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trong sáng tác Tạ Duy Anh” (Vũ Lê Lan Hương); “Quan niệm nghệ 

thuật về con người trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh” (Võ Thị Thanh 

Hà). 

Cả ba tác giả ñều chọn “bộ ba” tiểu thuyết: Lão Khổ, Đi tìm 

nhân vật, Thiên thần sám hối làm ñối tượng nghiên cứu, và tiến hành 

tìm hiểu về nhân vật, kết cấu, môtip, giọng ñiệu và quan niệm nghệ 

thuật về con người trong các tiểu thuyết này. Tuy nhiên, cả ba luận 

văn vẫn chưa có cái nhìn tổng quan, chưa làm sáng tỏ dấu ấn văn học 

hậu - hiện ñại trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh.  

2.2. Những bài phê bình,  ý kiến phát biểu về từng tiểu 

thuyết 

* Lão Khổ 

Báo Giáo dục & Thời ñại, số 80 năm 2004 ñã giới thiệu: “Tạ 

Duy Anh từng có Bước qua lời nguyền gây chấn ñộng văn ñàn và 

nhiều người ñã nghĩ anh khó mà vượt qua ñược nghiệt lệ ấy. Nhưng 

rồi anh cho ra ñời Lão Khổ, một cuốn sách mà càng ngày người ta sẽ 

càng phải tìm ñọc”. 

Việt Hoài ñã nhận ñịnh: “Vẫn là chuyện làng quê Bắc Bộ, 

nhưng thời gian rộng hơn, từ những năm 1940 - 1990, dung lượng 

tiểu thuyết lớn hơn truyện ngắn và nhà văn cũng già dặn, từng trải và 

kĩ thuật nên Lão Khổ ñược bạn ñọc và ñồng nghiệp nhìn nhận như 

bước tiến dài của Tạ Duy Anh” [38]. 

Nguyễn Thị Hải Phương ñã chỉ ra kết cấu phân mảnh trong 

tiểu thuyết Lão Khổ.  

* Đi tìm nhân vật 

Đoàn Ánh Dương nhận xét ñây là “một tiểu thuyết lạ, khác 

hẳn so với tiểu thuyết Việt Nam ñương thời… là tiểu thuyết chịu ảnh 

hưởng của văn học phi lí Phương Tây sâu ñậm nhất” [8, tr. 58-60]. 
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Thụy Khuê và Nguyễn Mạnh Trinh ñã tìm thấy “không khí 

Kafka”, “thế giới Kafka”.  

* Thiên thần sám hối 

Nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan nêu ra “hai ñiều ñáng tiếc” 

như sau: “Điều ñáng tiếc thứ nhất khi ñọc cuốn sách này, dĩ nhiên là 

về mặt văn chương. Đây là một câu chuyện xuất phát từ một giả 

thuyết mang tính phi lí, nhưng cả trong ngôn ngữ và kết cấu lại 

chẳng có chút phi lí nào. Câu chuyện ở ñây ñã cắm ñầu chạy tuột 

một lèo từ cái giả thuyết sáng giá của mình ñến cái luận chứng có 

tính cách chung của mình một cách giản ñơn là vội vàng; Điều ñáng 

tiếc thứ hai là tập trung một từ vựng tôn giáo ñược vận dụng ở ñây 

một cách khá tùy tiện, liệu mỗi người ñọc hiểu các hàm nghĩa của 

những từ/khái niệm?” [39]. 

Nhìn từ phương diện kết cấu, PGS.TS Nguyễn Thị Bình cho 

ñây là tiểu thuyết có kết cấu trò chơi, cách ñặt vấn ñề “gây hấn” với 

bạn ñọc. Nguyễn Thị Hải Phương xem “Thiên thần sám hối của Tạ 

Duy Anh có kết cấu như một vở kịch ñược tạo nên từ nhiều màn, 

mỗi màn là một sự kiện không theo quan hệ lôgic, nhân quả” [63]…  

* Giã biệt bóng tối 

Nhiều nhà phê bình (PGS.TS Bích Thu, PGS.TS Nguyễn Đăng 

Điệp, PGS.TS Văn Giá, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn…) ñều nhận 

ñịnh: ñiểm nổi bật của tiểu thuyết này là “nghệ thuật trần thuật và 

ñặc biệt gây ấn tượng ở sự tổ chức ñiểm nhìn trần thuật… Với Giã 

biệt bóng tối, Tạ Duy Anh không chỉ ñổi mới tư duy tiểu thuyết, ñổi 

mới cách nhìn thế giới và con người mà còn ñổi mới bút 

pháp”[8,tr.12-14], “khơi thông dòng chảy tiểu thuyết ngắn trong văn 

học ñương ñại Vi ệt Nam… tạo ra ñược một ma trận cấu trúc tiểu 

thuyết…” [8, tr. 22-24]. 
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Ngược lại, nhà phê bình Nguyễn Hòa nêu lên bảy thất vọng về 

tiểu thuyết này: Thứ nhất, Giã biệt bóng tối là sự kéo dài của Thiên 

thần sám hối, chưa có sự ñổi mới trong lối viết, lối kể; Thứ hai: “nhà 

văn say sưa với các luận ñề mà quên xây dựng cho các nhân vật ngôn 

ngữ của các tính cách; … Thứ sáu, “bút pháp huyền ảo rốt cuộc chỉ 

là việc tạo dựng cái huyền ảo như là kết quả của hư cấu chủ quan, 

vay mượn”; Thứ bảy: “sự nối tiếp nhau của các câu chuyện xấu xa 

ñưa tới ấn tượng ñây chỉ là xêri các bài phóng sự”. Nhà phê bình kết 

luận: “Giã biệt bóng tối của Tạ Duy Anh chỉ là một thứ phẩm văn 

chương không có tuổi thọ” [8, tr. 19-22]. 

PGS.TS Nguyễn Thị Bình có nhận ñịnh “ôn hòa” hơn khi cho 

rằng: Về bút pháp, “Tạ Duy Anh là nhà văn không ngừng làm mới 

nghệ thuật tự sự. Ở ñây, có sự kết hợp của nhiều bút pháp: bút pháp 

trào lộng, phong cách báo chí, yếu tố kì ảo, ñặc biệt là tiếng cười 

giễu nhại”; V ề ngôn ngữ giễu nhại: “ñúng với tính cách từng nhân 

vật. Một cuốn tiểu thuyết ñáng ñọc nhưng chưa ñáp ứng kì vọng của 

nhiều người ñặt vào tác giả của Lão Khổ, Đi tìm nhân vật” [8,tr.31-

33]. 

*  Qua việc khảo sát lịch sử nghiên cứu tiểu thuyết Tạ Duy 

Anh, chúng tôi nhận thấy các tác giả luận văn, các nhà nghiên cứu, 

phê bình phần nào ñã bao quát ñược phương diện nội dung và hình 

thức biểu hiện trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh theo khuynh hướng 

mới. Tuy nhiên, các tác giả chưa ñi sâu nghiên cứu tiểu thuyết Tạ 

Duy Anh theo khuynh hướng lí thuyết hậu - hiện ñại. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Chúng tôi chọn ñối tượng nghiên cứu là bốn tiểu thuyết sau 

của Tạ Duy Anh: Lão Khổ (1991), Đi tìm nhân vật (1999), Thiên 

thần sám hối (2004), Giã biệt bóng tối (2008). Trong ñó, chúng tôi ñi 
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sâu làm rõ: Cảm quan về hiện thực và con người, ngôn ngữ, kết cấu 

trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện ñề tài, chúng tôi vận dụng linh hoạt 

các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp vận dụng lí thuyết 

văn học hậu - hiện ñại, phương pháp lịch sử - xã hội, phương pháp so 

sánh - ñối chiếu, phương pháp phân tích - tổng hợp. 

5. Đóng góp của luận văn 

- Luận văn của chúng tôi sẽ làm sáng tỏ những ñặc ñiểm văn 

học hậu - hiện ñại trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh.  

- Hi vọng ñây sẽ là ñóng góp tích cực cho hướng nghiên cứu 

những tác phẩm văn học Việt Nam thời ñổi mới dưới ánh sáng lí 

thuyết hậu - hiện ñại.  

6. Bố cục luận văn 

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

gồm 3 chương: 

Chương 1: Hậu - hiện ñại và hành trình tiểu thuyết Tạ Duy 

Anh 

Chương 2: Cảm quan về hiện thực và con người mang dấu ấn 

hậu - hiện ñại trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh  

Chương 3: Ngôn ngữ, kết cấu mang dấu ấn hậu - hiện ñại 

trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh  
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Chương 1 

HẬU - HIỆN ĐẠI 

VÀ HÀNH TRÌNH TI ỂU THUY ẾT TẠ DUY ANH 

1.1. Khái luận về hậu - hiện ñại  

1.1.1. Những quan niệm về hậu - hiện ñại 

Chủ nghĩa hậu - hiện ñại là một vấn ñề hết sức phức tạp, nó ñã 

vượt khỏi phạm vi của một châu lục, khu vực, một quốc gia, dân tộc, 

nó xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực: văn học, nghệ thuật hậu - hiện 

ñại; kinh tế, chính trị hậu - hiện ñại; văn hóa, triết học hậu - hiện ñại; 

quân sự hậu - hiện ñại; tôn giáo hậu - hiện ñại… Thuật ngữ hậu - 

hiện ñại lần ñầu tiên ñược sử dụng vào năm 1917 bởi nhà triết học 

người Đức Rudolf Pannwitz. Sau ñó, ñược nhiều nhà học thuật sử 

dụng trong các công trình nghiên cứu của mình.  

Ba ñiều kiện cơ bản ñể hình thành chủ nghĩa hậu - hiện ñại: 1/ 

Về lịch sử - xã hội, 2/ Về khoa học - văn hóa, 3/ Về lí luận triết học.  

Bàn về chủ nghĩa hậu - hiện ñại, giới nghiên cứu phê bình 

chọn chủ nghĩa hiện ñại làm hệ quy chiếu ñể tìm hiểu các ñặc ñiểm 

cở bản của nó, tuy nhiên, sự hiểu về chủ nghĩa hậu - hiện ñại lại khác 

nhau.         1/ Chủ nghĩa hậu - hiện ñại như là sự quay trở về với 

truyền thống ñể chống lại chủ nghĩa hiện ñại. 2/ Chủ nghĩa hậu - 

hiện ñại như là một sự vượt khỏi chủ nghĩa hiện ñại, một phong trào 

lai tạp mới, và tương phản với chủ nghĩa hiện ñại. 3/ Chủ nghĩa hậu 

- hiện ñại có tính kế thừa và tiếp tục phát triển chủ nghĩa hiện ñại lên 

một ñỉnh cao mới.  

1.1.2. Chủ nghĩa hậu - hiện ñại trong văn học 

Tích hợp và phân tích nhiều nguồn tư liệu về văn học hậu - 

hiện ñại (các quan niệm của Ihab Hassan, Katie Wales, Terry 
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Eagleton, Barry Lewis, Lê Huy Bắc…) chúng ta có thể nhận ra rằng 

một tác phẩm văn chương hậu - hiện ñại trước hết phải chuyên chở 

cảm quan hậu - hiện ñại, tâm ñiểm của cảm quan này là hoài nghi, 

giải cấu trúc. Các nhà văn hậu - hiện ñại xóa bỏ ñại tự sự và ưa thích 

những tiểu tự sự. Xu hướng sáng tác theo kiểu phản thể loại, phi 

trung tâm hoá. Các cây bút hậu - hiện ñại thường tạo ra những cấu 

trúc phân mảnh, liên văn bản và sử dụng giọng ñiệu giễu nhại như 

một chủ âm.   

1.2. Chủ nghĩa hậu - hiện ñại trong văn học Việt Nam 

ñương ñại 

1.2.1. Quá trình tiếp nhận chủ nghĩa hậu - hiện ñại ở       

Việt Nam 

Chủ nghĩa hậu - hiện ñại ra ñời ở phương Tây và Mĩ gắn liền 

với thời ñại hậu công nghiệp, nhiều nhà nghiên cứu gọi là thời kì “tư 

bản muộn”. Nhìn từ ñó, Việt Nam hoàn toàn không có ñiều kiện làm 

nảy sinh chủ nghĩa hậu - hiện ñại. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa 

ñang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam chủ ñộng hướng ngoại, hội nhập 

thế giới, chủ nghĩa hậu - hiện ñại du nhập vào Việt Nam từ những 

thập niên cuối thế kỷ XX là hiện tượng hợp quy luật.  

Quá trình tiếp nhận chủ nghĩa hậu - hiện ñại và văn học hậu - 

hiện ñại ở Việt Nam trước hết ở sự ñổi mới tư duy duy lãnh ñạo của 

Đảng về văn nghệ, sự cởi trói văn nghệ khỏi chính trị tạo ñiều kiện 

ñể nền dịch thuật phát triển; mạng lưới công nghệ thông tin truyền 

thông phát triển; vai trò của ñội ngũ phê bình, sáng tác người Vi ệt 

Nam ở nước ngoài… cũng là một bộ phận quan trọng góp phần 

truyền bá nhiều vấn ñề góc cạnh khác nhau của chủ nghĩa hậu - hiện 

ñại trên thế giới vào Việt Nam.  
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1.2.2. Một số quan niệm về hậu - hiện ñại trong văn học   

Việt Nam ñương ñại 

Do những quan ngại mà vấn ñề hậu - hiện ñại trong văn học 

Việt Nam thời kì ñổi mới vẫn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau: Lê Chí 

Dũng cho rằng: “Chủ nghĩa hậu - hiện ñại, với tư cách là một trào 

lưu văn học, không có tiền ñồ ở Việt Nam” [28]. Theo Đông La 

“Chủ nghĩa hậu - hiện ñại là vấn ñề không mới nhưng nó vẫn ñang 

ảnh hưởng và còn ñang là “mốt” ñối với văn nghệ sĩ ở ta, tinh thần 

hậu - hiện ñại ñã và ñang phảng phất ñâu ñó trong văn chương Việt 

Nam cũng là lẽ thường tình”. Phùng Gia Thế nhấn mạnh: “Theo tôi, 

hậu - hiện ñại trong thực tiễn sáng tác, giờ không còn là chuyện có 

hay không nữa? mà vấn ñề là ở chỗ: ta nhìn nhận, ñánh giá nó như 

thế nào. Nhìn từ hôm nay, tôi cho là, chúng ta ñã có một khuynh 

hướng hậu - hiện ñại trong văn chương ñương ñại. Dấu hiệu nổi bật 

là sự in ñậm của “cảm quan hậu - hiện ñại” trong sáng tác của nhiều 

nghệ sĩ”[75]…  

Tuy nhiên, trong thời gian qua, nghiên cứu văn học Việt Nam 

thời kì ñổi mới dưới ánh sáng lí thuyết hậu - hiện ñại vận dụng vào 

nhiều công trình và là hướng ñi mới trong công tác lí luận phê bình 

của Việt Nam. Các bài viết của Đào Tuấn Ảnh: “Những yếu tố hậu - 

hiện ñại trong văn xuôi Việt Nam qua so sánh với văn xuôi Nga”, 

Cao Kim Lan: “Lịch sử trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp và dấu 

ấn của hệ hình thi pháp hậu - hiện ñại”, Phương Lựu: “Chủ nghĩa 

lịch sử mới, một biến chuyển trong lòng chủ nghĩa hậu - hiện ñại”; 

Thái Phan Vàng Anh: “Tiểu thuyết Việt Nam ñầu thế kỷ XXI t ừ góc 

nhìn hậu - hiện ñại”, (xem thêm phần Danh mục tài li ệu tham 

khảo)… phần nào ñã ñịnh tính ñược dấu ấn hậu - hiện ñại trong văn 

học ñương ñại Vi ệt Nam.  
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1.3. Hành trình tiểu thuyết Tạ Duy Anh 

1.3.1. Sự vận ñộng của tiểu thuyết Việt Nam từ 1986          

ñến 2010 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI/1986 với tinh thần “nhìn 

thẳng vào sự thật, nói ñúng sự thật” ñã tạo nhiều ñiều kiện thuận lợi 

cho việc ñổi mới tư duy sáng tạo nghệ thuật.  

PGS.TS Nguyễn Thị Bình cho rằng quá trình ñổi mới tiểu 

thuyết Việt Nam sau 1975 bắt ñầu khá sớm nhưng thầm lặng. Cao 

trào ñổi mới tiểu thuyết Việt Nam diễn ra kể từ sau năm 1986. Trong 

dòng chảy liên tục và phát triển, tiểu thuyết Việt Nam cuối thế kỷ 

XX ñầu thế kỷ XXI mang cảm quan hậu - hiện ñại. Về nội dung: Các 

nhà văn tập trung nhận thức lại lịch sử và hiện thực cuộc sống ñã và 

ñang diễn ra. Đề tài chiến tranh, ñề tài cải cách ruộng ñất, ñề tài tình 

yêu, ñề tài số phận con người… ñều ñặt dưới ánh xạ ñạo ñức sinh 

hoạt ñời tư. Về hình thức: Tiểu thuyết luôn tìm cho mình những hình 

thức mới. Tiểu thuyết ngắn (ñộ dày không quá 300 trang, in khổ nhỏ) 

hình thành và dần ñịnh hình, cùng với ñó, kĩ thuật sử dụng ngôn ngữ, 

kĩ thuật tổ chức kết cấu, kĩ thuật trần thuật ñã trở thành trò chơi sáng 

tạo thật sự ñối với các nhà văn.  

1.3.2. Tiểu thuyết Tạ Duy Anh trong mạch nguồn tiểu thuyết 

Việt Nam từ 1986 ñến 2010 

Nhìn từ “l ối viết tiểu thuyết Việt Nam trong quá trình hội 

nhập”, hành trình tiểu thuyết Tạ Duy Anh “ñi từ lãng mạn qua hiện 

thực ñến phi lí, từ lối viết mang màu sắc cổ ñiển ñến lối viết hiện ñại, 

trong ñó ở trạm phi lí là trạm dừng chân lâu, ñạt ñược thành tựu 

nhiều nhất và cũng bộc lộ giới hạn của mình rõ nhất” [8, tr. 67]. Tiến 

trình ấy cũng chính là tiến trình vận ñộng của tiểu thuyết ñương ñại 

Việt Nam.  
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Đóng góp lớn qua tiểu thuyết Tạ Duy Anh trước hết là ở quan 

niệm nghệ thuật, cách tiếp cận khai thác và xử lí hiện thực ñộc ñáo, 

với những thông ñiệp nghệ thuật sâu sắc về số phận con người. Các 

sáng tác của nhà văn họ Tạ rất ít chất romantic - lãng mạn, trữ tình 

mà lại ñậm chất phê phán. Có thể xem ông là nhà văn hiện thực phê 

phán “mới”.  

Ấn tượng về thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Tạ Duy Anh chính 

là kiểu nhân vật phi lí vì bị số hóa, kí hiệu hóa thành M, X, Y, S… 

như thế giới nhân vật trong các sáng tác của Kafka; kết cấu tác phẩm 

phi tuyến tính, phân mảnh, lắp ghép, phá bỏ ñiểm nhìn ñơn tuyến, 

toàn trị, thiết lập ñiểm nhìn ña trị … 

Chưa thể nói Tạ Duy Anh là nhà văn có vị trí trang trọng ñối 

với một giai ñoạn lịch sử văn học nước nhà, song có thể khẳng ñịnh 

rằng, ông là tác giả tạo ñược nét phong cách riêng trong sáng tạo 

nghệ thuật và luôn làm mới thế giới nghệ thuật ngôn từ của mình.  

 

Chương 2 

CẢM QUAN V Ề HI ỆN THỰC VÀ CON NGƯỜI 

MANG DẤU ẤN HẬU - HIỆN ĐẠI 

TRONG TI ỂU THUYẾT TẠ DUY ANH 

2.1. Cảm quan hiện thực trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh 

2.1.1. Cảm quan lịch sử 

Cùng với sự ñổi mới tư duy nghệ thuật trong văn học ñương 

ñại Vi ệt Nam theo yêu cầu “nhận thức lại, kiến giải lại, ñánh giá lại 

kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai” [41], các sáng tác của Tạ Duy 

Anh ñã có những ñổi mới quan trọng khi nhận thức lại hiện thực lịch 

sử như cải cách ruộng ñất, chiến tranh, văn hóa, tư duy tư tưởng 

truyền thống … 
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“Lịch sử thường rất tù mù và ta chỉ nên tin vừa phải 

thôi”[2,tr.12] nên nhà văn không chú trọng ghi lại những năm tháng 

cụ thể, chỉ nêu lên sự kiện làm thay ñổi số phận con người. Trước 

những khúc quanh của lịch sử, tác giả quan niệm con người không 

làm nên lịch sử mà “con người chỉ là con rối trong tay lịch sử, là trò 

chơi của số phận, là sản phẩm của Con Tạo” . Lịch sử ñã nhào nặn 

dữ dằn, nghiệt ngã làm nên số phận bi kịch của mỗi con người. Con 

người dường như trôi xuôi theo dòng lịch sử. Họ không chống lại 

lịch sử mà nắm chắc quy luật vận ñộng của lịch sử ñể tồn tại. Chẳng 

hạn sự “l ừng danh một thời, ba ñào một thời, lụn bại một thời”  [2, tr. 

13] của lão Khổ là kết quả của mối lương duyên khi tương hợp, khi 

tương khắc giữa số phận cá nhân với lịch sử. Thức nhận lại lịch sử, 

Tạ Duy Anh xem lịch sử là “cái ñinh” ñể móc lên ñó cuộc ñời con 

người. Điểm nổi bật của Tạ Duy Anh là dùng cuộc ñời dâu bể của 

con người làm công cụ nhận diện bản chất lịch sử.  

Tạ Duy Anh không dành nhiều trang viết thức nhận lại hiện 

thực chiến tranh. Tuy nhiên, tác giả ñã nêu ra một cách nhìn mới về 

chiến tranh, con người trong và sau bối cảnh lịch sử ấy. Chiến tranh 

vừa gây ra cảnh gia ñình tan tác vừa trở thành phương tiện cứu cánh 

con người thoát khỏi những bi kịch cá nhân. Chiến tranh vạch ra ranh 

giới ta - ñịch ñể cả hai bên ñối ñầu nhau trong cuộc chiến sinh tồn. 

Cuộc chiến ấy có thể làm con người tha hoá nhân tính. Di chứng của 

chiến tranh hằn sâu trong cuộc sống con người. Với cái nhìn dân chủ 

và nhân bản, tác giả muốn nhấn ñến sự thật xót xa khi con người ta 

sống trong sự chết chóc quá nhiều, người ta không còn mấy xúc ñộng 

trước cái chết. 

Tâm thức của thời ñại không tin vào cái lí tưởng ở cả ba thì: 

quá khứ, hiện tại và tương lai, kết hợp với sự nghiêm túc và tỉnh táo, 
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Tạ Duy Anh rất thông minh sắc sảo khi “phản nhận thức” tư duy tư 

tưởng truyền thống về “sự uyển chuyển trong tính cách của người 

Việt”  qua cách biện luận của nhân vật Chu Quý, tiến sĩ N trong Đi 

tìm nhân vật.  

 2.1.2. Cảm quan thế sự  

Khám phá hiện thực ở bình diện thế sự, ñời tư và dồn nén hiện 

thực ña tạp trên mỗi trang văn ñến ñộ “quá thặng” như là thiên 

hướng ñặc trưng của văn xuôi Việt Nam thời kì ñổi mới.  

Cái muôn vẻ hằng ngày “ti ểu tự sự” trở thành ñối tượng trung 

tâm phản ánh trong các tiểu thuyết của Tạ Duy Anh. Hiện thực cuộc 

sống ñược nhà văn cô ñúc trên mỗi trang văn, mỗi chương truyện 

một cách ngẫu nhiên, hỗn ñộn ñến “thậm phồn”. Đó là thứ hiện thực 

ña chiều kích, có thiện, có ác, có “thiên thần” và “ác quỷ”.  

Bản thể của xã hội dưới ngòi bút Tạ Duy Anh là tất cả những 

gì xấu xa, ñớn hèn ñang lấn át cái trong sáng, thánh thiện. Tiểu 

thuyết nào của Tạ Duy Anh cũng ngập tràn bóng ñen bủa vây lấy 

môi sinh và con người. Một môi trường sống mà “ kẻ ñã vào sống 

trong ñó thì khó mà thành người tử tế”  [8, tr. 256]. 

Tính chất thời sự về những vấn ñề gai góc của xã hội hiện ñại 

luôn ñược phơi bày qua mỗi tác phẩm. Những giết chóc, lừa ñảo, ñĩ 

bợm, kiện tụng nhau suốt ngày. Những giết người, thắt cổ, trầm 

mình, nhảy lầu, tẩm xăng ñốt nhau, tình già tình trẻ, bố ngủ con dâu, 

hiếp dâm lừa ñảo gì ñó… ñã trở thành chủ ñề của báo chí và thị hiếu 

của con người ngày nay vì “ mình mất ñồng tiền cũng phải có cái 

ñáng ñọc chứ”  [4, tr. 97].  

Chế ngự “cõi người ta” trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh là một 

thứ chủ nghĩa cá nhân cực ñoan, một thứ văn hóa kĩ trị ñang ñồng 

hóa con người trong xã hội. Bản thân con người không thể loại bỏ cái 
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xấu, cái ác ra khỏi cuộc sống, nhưng cứ ñể cái ác, cái xấu ngày một 

nhiều thì con người sẽ thành những gì? thế giới loài người sẽ ñi về 

ñâu?… Viết lên tất cả những mặt trái của xã hội và con người nhà 

văn muốn cảnh tỉnh trạng thái sống của con người ngày nay. Hành vi 

ứng xử lãnh cảm, vô tâm của mỗi cá thể trước số phận và cái chết 

của ñồng loại báo hiệu cái chết mòn về nhân cách của con người. Đó 

là “ cái chết không có cơ hội phục sinh!”. 

2.1.3. Cảm quan phi lí, huyền ảo 

Phi lí là những hiện tượng, sự việc trái nghịch với sự phát 

triển, hoặc nói ñúng hơn là trái với lôgic nhân văn tiến bộ của loài 

người. Không hẳn là cảm quan nghệ thuật chủ ñạo, cảm quan phi lí 

ñã manh nha từ tiểu thuyết Lão Khổ từ việc tổ chức kết cấu ñến xây 

dựng chân dung nhân vật.  

Văn minh và văn hóa dưới cái nhìn của Tạ Duy Anh không 

bao giờ thuận chiều nhau. Mặt trái của xã hội văn minh ñô thị là tình 

trạng xuống cấp về văn hóa của con người với hành vi ñối nhân xử 

thế biết bao nhẫn tâm, ích kỉ. Dưới bề mặt của cuộc sống ồn ào ấy, 

con người ñang chết dần trong nhau, lặng lẽ từ biệt thế gian bởi sự 

thờ ơ và lãng quên.  

Những tiểu thuyết Lão Khổ, Đi tìm nhân vật, Thiên thần sám 

hối, Giã biệt bóng tối của Tạ Duy Anh ñều sử dụng các yếu tố huyền 

thoại như là cái vốn tồn tại bên cạnh cái thực ñể soi chiếu hiện thực 

nhiều chiều, nhiều tầng, “ña bội” và “ña sự”.  

Sử dụng yếu tố huyền thoại, kì ảo, phi lí trong tác phẩm một 

mặt, góp phần thể hiện sự ñổi mới kết cấu nghệ thuật, khả năng phản 

ánh bao quát hiện thực nhiều chiều, ñồng thời thể hiện tinh thần phủ 

nhận hiện thực ñương ñại là ñiều mà nhà văn hướng ñến.  
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2.2. Các kiểu/loại con người trong ti ểu thuyết Tạ Duy Anh 

Trong mạch nguồn chung tiểu thuyết ñương ñại Vi ệt Nam, tiểu 

thuyết Tạ Duy Anh là cuộc lần tìm và lí giải con người trong thế giới 

ñương ñại ở chiều sâu vô thức với tất cả sự ñổ vỡ niềm tin, cô ñơn và 

bi kịch trên hành trình ñi tìm cái vong thân vong bản. 

2.2.1. Con người sợ hãi, khủng hoảng niềm tin  

Nỗi sợ như là một thuộc tính bên trong của mỗi chủ thể nhận 

thức. Nó là một chủ ñề ám ảnh tâm thức sáng tác của Tạ Duy Anh 

biểu hiện rõ trong truyện ngắn cũng như trong tiểu thuyết. Nhà văn 

viết về nỗi sợ trong sự nghiền ngẫm sự tác ñộng của nó ñến ñời sống 

con người như thế nào và qua ñó lay thức ñời sống tâm linh của con 

người.  

Con người trong tiểu thuyết của Tạ Duy Anh nhiều khi thấy 

mình nhỏ bé trước hiện thực quá mức ñen tối, nhiễu sự. Họ sợ chính 

thế giới mà mình ñang sống, thường âu lo trước thời cuộc hoặc bị ám 

ảnh bởi một uy quyền nào ñó. “ Có cả ngàn thứ ñáng sợ: Tai mắt ở 

ñời, mật vụ, cảnh sát, guồng máy quyền lực… ñang ngự trị, liệu tôi 

và chú có thể thay ñổi ñược gì? [4, tr. 137].  

Thế giới loài người như cái lò sát sinh khiến mỗi cá thể khi 

phải ñối diện với nó luôn nghi kị, thậm chí có thể hoàn toàn mất 

phương hướng trước hiện thực ấy. Ăn sâu vào trong tiềm thức con 

người là nỗi sợ hãi bị rượt ñuổi, nhiều lúc họ rơi vào tâm trạng “sợ 

một cái gì ñó có thể nuốt mình vào”, “ cảm giác bị cuốn theo bất cứ 

một cái gì và cũng biến mất nốt”  [4, tr. 17].  

Con người có lúc vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả trong 

cuộc chơi Con Tạo vần vũ. Hận thù và sợ báo thù. Tội ác và trừng 

phạt… luôn bám riết lấy con người. Cho ñến tận lúc chết vẫn không 

thấy cuộc ñời thay ñổi là mấy, họ quay ra triết lí: “Kiếp người bèo 
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bọt thật, vô nghĩa quá. Kiếp người thật ra cũng chẳng sung sướng 

gì… Đáng sợ thật! [2, tr. 199]. 

Khủng hoảng niềm tin là bi kịch lớn nhất của con người. Suy 

tư, trăn trở về con người thời ñại, Tạ Duy Anh nêu lên hiện trạng 

khủng hoảng niềm tin ñang diễn ra như là một hệ quả tất yếu của nền 

văn minh kĩ trị. Trong nỗi niềm tuyệt vọng, họ thốt lên: “ Đừng bắt 

một xác chết phải cười nói, nhảy múa, nó chỉ thêm kinh tởm mà thôi”  

[4, tr. 221]. Phải chăng cuộc sống không cho họ sống thật? Càng sợ 

hãi, khủng hoảng con người càng hoài nghi chính sự tồn tại của mình 

“chẳng ai ñêm nay biết sáng mai mình có còn là con người nữa 

không?” [2, tr. 13]. Họ sám hối về những ñiều ñã làm và quyết tâm 

truy tầm bản thể! 

2.2.2. Con người truy tầm bản thể 

Trước hiện thực cuộc sống ngày càng “phì ñại”, không phải là 

một mặt phẳng mà là “thế giới phẳng” mờ nhòe ranh giới, ña tầng ñã 

dồn ñuổi, ñánh bật con người ra khỏi thế giới ñồng loại, hành trình 

truy tầm bản ngã của con người trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh diễn ra 

ñầy ñau ñớn, giằng xé. Câu hỏi Tôi là ai? lặp lại riết róng trên hành 

trình tầm căn ấy. 

Cảm thức về sự tồn tại, con người luôn “khắc khoải nỗi ñi tìm 

bản ngã, tìm một giá trị thật sự nhân bản trên cái ñời sống ñổ nát 

nhưng, họ chợt nhận ra con người tồn tại trong xã hội có ñiểm tương 

ñồng ở một vài nét kí họa, ñôi khi họ bị biến dạng, bị tẩy trắng, số 

hóa, kí hiệu hóa. Chỗ này là M15, M23, M37, M41, chỗ kia là ngài 

X, ngài Y, ngài F, ngài S… Họ tìm xem chỗ ñứng của mình ở ñâu 

trong cuộc ñời. Thảm khốc thay, họ “ có thể ñứng ở bất cứ ở chỗ nào 

nhưng bất cứ chỗ nào cũng không phải là chỗ dành cho họ… Họ bị 
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hất văng khỏi quỹ ñạo, bị xua ñuổi, bị coi là quỷ sứ… rồi họ tìm ra 

một cái nhà xác” [4, tr. 266-267].  

Hành trình truy tầm bản thể của con người trong tiểu thuyết Tạ 

Duy Anh không hề suôn sẻ. Con người dường như bế tắt trước câu 

hỏi Tôi là ai? Họ thấy rõ tính vô nghĩa tiềm ẩn trong cuộc ñời của 

mỗi con người. “ Bản thân không một ai trên ñời này biết sự thật về 

họ”  [4, tr. 158]. Cuộc sống muôn mặt và ñáng ngờ, vì thế, ñể tồn tại, 

cùng một lúc, con người phải ñeo hàng trăm mặt nạ khác nhau. Họ 

không phải là một chỉnh thể thống nhất, mà là tập hợp của những 

mảnh vụn, lắp ghép khác nhau và phi tính cách ñiển hình.  

Thời gian và sự kiện bị người ñời lãng quên nhanh chóng. Sự 

lãng quên của người ñời khiến con người hoài nghi về chính mình, 

họ “d ừng lại ñể cảm nhận về bi kịch của tương lai”  [4, tr. 274], 

nhưng sự “teo” ñi của lí trí khiến con người không thể nhận thức 

ñược ñiều gì. Bi kịch của con người là ở chỗ có những sự thật không 

bao giờ có cơ hội ñược làm sáng tỏ! 

Khi con người là nạn nhân của chính mình, vì con người bất tri 

giác về bản thân, hoài nghi mọi sự tồn tại, hoặc ñôi khi, sự tồn tại của 

mỗi cá thể phụ thuộc vào sự phụ họa của người ñời, dẫu tin tưởng 

“ta ñã ñi ñược phần cơ bản con ñường phải ñi” [4, tr. 239] thì con 

người vẫn chỉ là sự tổng hợp của nhiều mảnh ghép “tí”: “một tí 

thánh thần, một tí súc vật, một tí người, một tí quỷ, một tí sâu bọ… 

mỗi thứ một tí” [4, tr. 242]. Phải chăng bản gốc của con người là “cái 

thùng” chứa ñựng những “tí” ấy?  

2.2.3. Con người tính dục 

Đối với Tạ Duy Anh, Sex có hai loại: thứ dục vọng tăm tối, mù 

quáng sẽ chỉ gây tai họa, thậm chí dẫn ñến cái chết; và một thứ tình 
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dục thăng hoa, nó là ánh sáng, nó tạo ra sự sống. Con người tính dục 

trong tiểu thuyết của Tạ Duy Anh ñược nhìn dưới nhãn quan ấy. 

Viết về con người tính dục, Tạ Duy Anh ñề cập ñến sức mạnh 

bản năng thường trực trong vô thức ñiều khiển con người, làm con 

người trở nên tha hóa ñến cùng cực. Khi tình dục không còn là sự hoà 

hợp giữa hai tâm hồn, tình dục tách ra khỏi tình yêu, tình yêu bị tình 

dục lợi dụng, giết chết thì bản chất của con người nhân danh tình yêu 

cũng bộc lộ sự nhơ nhuốc rõ nhất và sự tha hóa ñớn hèn nhất của con 

người chính là sự lạm dụng tình dịch ñể trục lợi.  

Chiều theo bản năng, không chỉ có loại nông dân thất học, bọn 

ma cô ma cậu mà ngay cả ñám cán bộ trại giáo dưỡng, ñặc biệt là ñám 

trí thức tinh hoa của thời hiện ñại như nhà báo, tiến sĩ… Với cái nhìn 

có phần “ác ý”, Tạ Duy Anh trưng ra con người bản năng ñeo mặt nạ 

tri thức, chức quyền cưỡng ñoạt, hãm hiếp phụ nữ.  

Nếu tình yêu và tình dục ñã từng khiến con người ñánh mất 

nhân cách như ñã phân tích ở trên thì cũng chính tình yêu và tình dục 

làm thanh lọc tâm hồn con người, gọt rữa bao tội lỗi. Thật quý hiếm 

biết bao khi có những trang văn viết về tình yêu và tình dục chân thực 

và ñẹp như “sự vĩ ñại của cuộc sống” như trong Đi tìm nhân vật. 

Với quan niệm “thích ñi mấp mé trên bờ vực của cái thiện và 

cái ác”, Tạ Duy Anh ñã nhìn thẳng vào những vấn ñề bức bối của thời 

ñại. Ở ñó, phần lớn con người thời ñại ngày nay ñang sống theo “chủ 

nghĩa tình dục” tự do quá trớn, họ hưởng thân xác nhau như ñi tìm cái 

chết, họ càng buông thả trong tình tình dục thì càng vô văn hóa. Vấn 

ñề tính dục bộc lộ rõ nhất cơn khủng hoảng của tính hiện ñại. 
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Chương 3 

NGÔN NGỮ, KẾT CẤU MANG DẤU ẤN HẬU - HIỆN ĐẠI 

TRONG TI ỂU THUY ẾT TẠ DUY ANH 

Văn học hậu - hiện ñại hướng ñến giải trung tâm, giải thiêng 

tất cả những hình thức lí tưởng của tiểu thuyết truyền thống bằng các 

thủ pháp cơ bản: giễu nhại, lắp ghép, liên văn bản, phân mảnh, giải 

cấu trúc.  

3.1. Ngôn ngữ  

3.1.1. Giễu nhại từ vựng  

Mỗi phong cách ngôn ngữ ñều có lớp từ vựng riêng. Thế 

nhưng, nhằm mục ñích giải thiêng tính chính thống của ngôn ngữ, 

ñồng thời qua ñó tỏ bày thái ñộ chế giễu, chỉ ra cái khôi hài của ñối 

tượng ñược ñề cập, Tạ Duy Anh ñã cố ý ñặt nhầm vị trí lớp từ vựng 

của các phong cách ngôn ngữ khác nhau, làm nên sắc thái giễu nhại 

trong giọng ñiệu.  

Ngôn ngữ là phương tiện biểu hiện và soi chiếu một cách trung 

thực thế giới tinh thần, nhân cách của nhân vật. Ngôn ngữ dung tục 

khẩu ngữ bỗ bã trong cuộc mặc cả ñã vạch rõ bản chất của kẻ lọc lõi 

sành ñời - ả gái ñiếm “bán dưới nuôi trên”. Ngôn ngữ Vua chuột khi 

là lớp từ ngữ “i ếc hóa”, khi thì hắn chơi trò ñánh vần, chiết tự con 

chữ, khi thì ngôn lời của hắn chủ yếu là lớp từ láy giàu sắc thái tượng 

hình, tượng thanh hoặc khi thì hắn vận dụng kĩ thuật nhắc vở kịch ñể 

ra oai quyền năng ñang chế ngự và gây sự chú ý của mọi người về 

mình ñã nói lên ñược bản chất xấu xa, ma lanh, thất học. 

 Ngôn ngữ là yếu tố ñầu tiên của văn học, nhà văn là nghệ sĩ 

của ngôn từ. Trong tiểu thuyết Đi tìm nhân vật, hiện tượng giễu nhại 

từ vừng diễn ra khi xuất hiện lớp từ vựng như là “hàng nhái” của Vũ 

Trọng Phụng. Nhà văn ñặt tên cửa hiệu là: Hơn cả sự gợi cảm, Bướm 
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xanh, quán Bar Cảm giác thiên ñường… Đôi khi nhà văn “làm xiếc” 

ngôn ngữ khi chỉ một ñoạn văn ngắn, lớp từ chỉ thời gian ñược lặp lại 

ñến ñậm ñặc (có tới 12 lần lặp lại từ “hôm kia”) mà chủ thể phát 

ngôn cũng không xác ñịnh ñược hôm kia là hôm nào… Tất cả ñiều 

ấy ñã “thông diễn” cái chết trong tư duy ngôn ngữ của con người và 

ñó cũng là cái chết của bản thể vì chỉ có con người mới dùng ngôn 

ngữ ñể tri giác về sự vật, hiện tương.  

Việc nhà văn chú trọng xây dựng lớp ngôn ngữ riêng cho mỗi 

nhân vật ñã làm cho tính cách các nhân vật ñược bộc lộ rõ nét. 

Thông qua nhân vật, nhà văn bày tỏ thái ñộ về các hiện tượng diễn ra 

trong ñời sống. Phải chăng ở ñây, là cái nhìn ñầy châm biếm và xa 

xót về xã hội và cuộc sống trần thế hôm nay? 

3.1.2. Giễu nhại cấu trúc câu 

Cấu trúc ngữ pháp câu tan rã trên các trang văn của Tạ Duy 

Anh ñúng như tinh thần của thời ñại hướng ñến sự giải thiêng tất cả 

những gì là chuẩn mực, lí tưởng.  

Cấu trúc câu không hoàn nguyên chủ/vị thông xuất hiện khá 

nhiều trong những ñoạn văn ñối thoại, ñộc thoại.  

Không nhiều nhưng hẳn là ñặc trưng, những ñoạn văn không 

tách câu, không dấu câu cũng là cách thức ñể nhà văn hướng ñến phá 

bỏ tính chuẩn mực cấu trúc ngữ pháp ngôn ngữ. 

Những lời thoại trên mang ñặc ñiểm lời kịch phi lí, ñặc biệt cả 

mười bốn trang sách (từ trang 247 ñến trang 261) thuộc chương XII 

của tiểu thuyết Đi tìm nhân vật chỉ là những câu nói nhái, lặp lại 

lời/phát ngôn của nhau, lời ñáp lặp lại lời hỏi, ngôn ngữ phi thời 

gian, phi không gian, phi nội dung làm nên trạng thái bức bối ñến 

khó chịu khi ñọc và giọng ñiệu hững hờ “tưng tửng”, lạnh lùng.  
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Tác giả sử dụng “ñộ không của ngôn ngữ” ñể nêu ra tình trạng 

tồn tại riêng lẻ, thiếu liên kết của con người, dùng cái chết của ngôn 

ngữ ñể nói ñến cái sống hờ hững, vô nghĩa của con người. 

3.1.3. Giễu nhại phong cách chức năng ngôn ngữ 

Trong cái “kho ngôn ngữ” toàn dân “rất giàu và rất ñẹp”, nhà 

văn phải tạo cho mình một hệ thống và một phong cách ngôn ngữ 

riêng. Lớp ngôn ngữ ấy, phải ñảm bảo sự tập trung lột tả ñược cái 

nhìn, bày tỏ ñược quan ñiểm của nhà văn về ñối tượng ñược nói ñến 

trong tác phẩm, phải làm nên giọng ñiệu riêng trong nghệ thuật tự sự.  

Xóa bỏ khoảng cách sử thi, tiểu thuyết của nhà văn họ Tạ ñã tự 

dung nạp vào nó nhiều phong cách ngôn ngữ khác nhau, nhất là lớp 

ngôn ngữ sinh hoạt - thế sự, dung tục ñược nhà văn sử dụng như 

“món nộm suồng sã” ñể “nói thẳng nói thật” những mặt trái của xã 

hội và con người.  

Tiểu thuyết Tạ Duy Anh là một thể hỗn hợp, thu hút ñược hầu 

hết các phong cách ngôn ngữ. Phong cách ngôn ngữ hành chính qua 

biên bản của tổ an ninh trật tự, phong cách ngôn ngữ báo chí qua 

mẫu tin về việc thằng bé ñánh giầy bị ñâm chết, phong cách sân khấu 

chèo dân gian qua những ñoạn xưng danh hoặc qua trò diễn ñồng ca 

theo bè, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt qua những bức thư, những 

trang nhật kí… Sự pha trộn nhiều kênh ngôn ngữ, nhiều phong cách 

ngôn ngữ sẽ gia tăng ñiểm nhìn trần thuật, tạo nên nhiều giọng ñiều 

trần thuật trong tác phẩm. 

Đối với văn chương, ngôn ngữ không chỉ là cái vỏ của tư duy 

mà còn là cá tính sáng tạo, phong cách, tài năng của nhà văn. Nhại 

gắn liền với sự giải thiêng. Mục ñích của nhà văn là giúp con người 

tỉnh táo nhận thức ñầy ñủ nhất, chân thật nhất các mặt, hiện tượng 

diễn ra trong ñời sống hiện tại.  



 23 

3.2. Kết cấu    

Bước sang thời kì mới, “chủ nghĩa hậu - hiện ñại chủ trương 

phi tâm hóa, chấp nhận sự kết hợp lỏng lẻo giữa các thành tố trong 

tác phẩm như những thủ pháp nghệ thuật quan trọng” [63], tiểu 

thuyết ñánh mất dần vai trò hàng ñầu của cốt truyện.  

3.2.1. Kết cấu ñồng hiện 

Đồng hiện thời gian: Trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh, hai loại 

thời gian tuyến tính và thời gian phi tuyến tính luôn ñan cài vào nhau 

làm cho mạch truyện có sự ñảo lộn, soi chiếu hiện thực và con người 

ñồng thời ở cả ba chiều: quá khứ - hiện tại - tương lai. Kết cấu thời 

gian ñồng hiện làm nên tính phân mảnh, gấp khúc của cốt truyện. 

Đồng hiện không gian: Mỗi tác phẩm văn học là “một không 

gian ñược khu biệt theo một cách nào ñó, phản ánh trong cái hữu hạn 

của mình một ñối tượng vô hạn là thế giới ngoài tác phẩm” 

[42,tr.376]. Trong các tiểu thuyết của Tạ Duy Anh, có sự ñồng hiện 

của hai cõi không gian quá khứ - hiện tại. Không gian hiện tại trở 

thành không gian sám hối, tự thú của con người. Nhà văn tổ chức các 

sự kiện trên hai chiều không gian ñồng hiện luân phiên theo mạch 

hồi ức tự sự, có khi không gian ñồng hiện song song theo tâm thức 

nhân vật trên hành trình tìm về quá khứ. Hai cõi không gian thực - 

mơ/ảo ñan xen, chập chờn trong giấc mơ của nhân vật. Cõi không 

gian thực ñầy rẩy bóng ñen, tội ác, cõi không gian mơ/ảo lung linh 

sắc màu cổ tích.  

Thời gian và không gian làm nên hình thức tồn tại của thế giới 

vật chất và con người. Áp dụng thủ pháp ñồng hiện không gian, nhà 

văn muốn trải tầm nhìn về cuộc ñời và con người theo nhiều phiến 

cảnh, ñường biên khái quát hiện thực trong tác phẩm ñược nới rộng, 

tâm trạng, khát vọng của nhân vật ñược khơi sâu ở nhiều tầng vỉa. 
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Mỗi không gian là mỗi hoàn cảnh xã hội giao tiếp khác nhau. Để 

ñược sống trong những không gian khác nhau ấy, con người luôn 

phải ñeo nhiều mặt nạ. Điều ñó kiến giải vì sao họ luôn ñặt ra câu hỏi 

Tôi là ai? và khắc khoải ñi tìm câu trả lời. Phải chăng không gian 

sống ñã làm nên kiểu con người mảnh vở trong xã hội?  

3.2.2. Kết cấu liên văn bản  

Tìm cách phá bỏ kết cấu vốn có của tiểu thuyết, từ Lão khổ 

ñến Giã biệt bóng tối là quá trình nổ lực làm mới kết cấu tiểu thuyết 

hết sức quyết liệt của Tạ Duy Anh theo hướng tích hợp nhiều văn 

bản văn học, nhiều văn bản ngôn ngữ trong cùng một tác phẩm như: 

thể loại thơ, bản tin thời sự trên phương tiện thông tin ñại chúng, thư, 

nhật kí, phần phụ lục tác phẩm chép lại các truyện cổ tích, văn bản 

hành chính, kịch dân gian … 

Lắp ghép, pha trộn nhiều thể loại trong một thể loại, nhiều văn 

bản ngôn ngữ trong một văn bản văn học là một trò chơi ñầy tính 

sáng tạo nghệ thuật hướng ñến lối viết “ phản hình thức”, “giễu nhại 

thể loại”, tạo ra tính phức hợp và “ lạ hóa” cấu trúc tác phẩm.  

Việc lai ghép nhiều thể loại văn bản con giúp nhà văn tránh 

ñược cái nhìn ñơn nhất lí tưởng, gia tăng ñiểm nhìn trần thuật về các 

sự kiện, nhân vật trước hiện thực. Tạo nên tính ñối thoại, thậm chí 

nghịch chiều nhau giữa các nhân vật trong tác phẩm, giữa tác giả và 

bạn ñọc.  

Quá trình tích hợp, lắp ghép ấy còn tạo ra hiện tượng “cái chết 

của tác giả” và “nâng cấp” vai trò của bạn ñọc ñồng sáng tạo nghệ 

thuật. Trong mối tương quan với các tác phẩm riêng lẻ, tác phẩm văn 

học là một văn bản. Trong tương quan cấu trúc nội tại, tác phẩm văn 

học là những mảnh văn bản là chuỗi dài của những cái ñược biểu 

ñạt. Theo mối quan hệ này, tác giả không còn giữ vai trò ‘thượng ñế” 
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cung cấp, quy ñịnh mọi cách hiểu về tác phẩm cho bạn ñọc. Barthes 

gọi ñây là hiện tượng “tác giả ñã chết”. 

3.2.3. Kết cấu tiểu thuyết trong tiểu thuyết 

Dạng thức kết cấu này thường ñược nhận diện qua hai ñiểm 

sau: 1/ Đây là tiểu thuyết có nhiều truyện kể bên trong. 2/ Trong tác 

phẩm này có một nhân vật là nhà văn cũng ñang viết cuốn tiểu thuyết 

như tác giả.  

Tích hợp nhiều truyện kể trong một tiểu thuyết là cách “phi 

tâm hóa” cốt truyện truyền thống, tạo ra cốt truyện phân mảnh với 

nhiều mảnh truyện có tính ñộc lập tồn tại bên nhau. Tiểu thuyết Lão 

Khổ, Giã biệt bóng tối… thường ñược nhà văn “giật tít” bằng cách 

ñặt tên riêng cho mỗi phần. Với sự tồn tại ñộc lập tương ñối, mỗi 

chương, phần ấy là một tác phẩm tự sự ngắn. 

Đi tìm nhân vật là tiểu thuyết có nhân vật làm nhà văn. Nhà 

văn này ñang trên hành trình “ñi tìm nhân vật” chính cho tác phẩm 

của mình. Nhân vật “tôi” - người kể chuyện ñang truy tìm “hắn”, thủ 

phạm gây ra những cái chết ñã gặp nhà văn Bân. Như vậy, trong tiểu 

thuyết có hai nhà văn ñang song hành sáng tác (tác giả và ông Bân) 

các nhân vật của họ dường như trùng khít, hòa trộn lẫn nhau. Nhân 

vật của tác giả và nhà văn Bân vừa là ñối tượng bị tìm kiếm vừa là 

người ñi tìm.  

Với kiểu kết cấu này thì truyện ñược kể bởi nhiều người: nhà 

văn, người dẫn chuyện, nhân vật tự kể… và có sự hoán ñổi vai kể sẽ 

làm gia tăng ñiểm nhìn trần thuật, làm cho giọng ñiệu tác phẩm trở 

nên ña thanh, ña âm, khi là giọng trung tính, khi là giọng ñiệu chua 

xót, khi là giọng giễu nhại, hài hước, khi là giọng ñiệu mỉa mai, 

châm biếm, khi là giọng ñiệu lạnh lùng…  
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KẾT LU ẬN 

Chủ nghĩa hậu - hiện ñại ra ñời trong xã hội “tư sản muộn”. Là 

một hiện tượng/một trào lưu văn hóa mang tính toàn cầu.  

Việc tiếp thu và tiếp biến văn học hậu - hiện ñại từ cái nôi 

phương Tây và Mỹ ñối với nền văn học mỗi quốc gia sẽ khác nhau. 

Đối với văn học Việt Nam, chủ nghĩa hậu - hiện ñại chưa trở thành 

một trào lưu, một khuynh hướng nhưng dấu ấn hậu - hiện ñại ñã bộc 

lộ qua cảm quan sáng tạo nghệ thuật ở lớp nhà văn trẻ ñầy tiềm năng 

như  Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Võ Thị Hảo…  

Tiểu thuyết của Tạ Duy Anh ñi sâu khai thác những mảng tối, 

những phần chưa hoàn thiện của con người và cuộc sống. Con người 

ñược trình bày như một ẩn số. Bản chất con người là gì? Nó sống ra 

sao trong thời hiện tại? trở thành mối quan tâm lớn nhất của Tạ Duy 

Anh.  

Không bằng lòng với những gì ñã làm ñược cho sự phát triển 

hình thức nghệ thuật tiểu thuyết, Ta Duy Anh chấp nhận cuộc chơi 

sáng tạo ñể vượt qua “nghiệt lệ” Lão Khổ mà nhiều nhà phê bình 

thách thức bằng cách cho ra ñời liên tiếp ba tiểu thuyết Đi tìm nhân 

vật, Thiên thần sám hối, Giã biệt bóng tối với sự cách tân triệt ñể về 

ngôn ngữ, kết cấu và nghệ thuật trần thuật mang cảm quan nghệ 

thuật phi lí, hiện sinh và muốn vượt thoát khỏi cảm quan ấy. Dấu ấn 

hậu - hiện ñại thể hiện rõ nhất trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh về 

phương thức nghệ thuật là hiện tượng giễu nhại: ngôn ngữ, kết cấu, 

giọng ñiệu trần thuật… theo hướng giải thiêng.  


