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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn ñề tài 

 Chủ nghĩa hậu hiện ñại là hiện tượng văn hoá ñộc ñáo và có 

ảnh hưởng rộng lớn ñến nhiều lĩnh vực: triết học, mỹ học và nghệ 

thuật của thế kỷ XX. Trong văn học, chủ nghĩa hậu hiện ñại ñem ñến 

những sự ñột phá ngoạn mục mà từ trước tới nay người ta chưa từng 

ñược chứng kiến. Các cây bút hậu hiện ñại từ nhiều nơi trên thế giới ñã 

làm một cuộc cách mạng về quan niệm và cách viết, thực hiện cuộc tổng 

phản công vào tất cả những gì lâu nay vẫn trói buộc hoạt ñộng sáng tạo. 

Trào lưu hậu hiện ñại vì thế ñã trở thành một trào lưu có ảnh hưởng lớn 

trên phạm vi toàn cầu. 

Văn học Việt Nam từ sau một 1975 ñã có bước chuyển mình 

mạnh mẽ, ñặc biệt là từ giai ñoạn sau 1986 ñến nay. Nhu cầu ñổi mới 

ñể ñưa nền văn học dân tộc hội nhập vào dòng chảy của văn học 

nhân loại trở thành nhu cầu bức thiết của các nhà văn có trách nhiệm. 

Hàng loạt các cây bút xuất hiện hoặc chuyển ñổi lối viết tạo nên sự 

ña dạng trong ñời sống văn học. Không ít cây bút ñã lựa chọn cách 

viết theo xu hướng hậu hiện ñại. Chúng ta có thể tìm thấy dấu vết 

hậu hiện ñại trong thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, Trần Dần, Vi Thùy 

Linh,… trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc 

Tư,… và ñặc biệt trong tiểu thuyết của Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài, 

Nguyễn Bình Phương, Tạ Duy Anh, Thuận… 

Với nền văn học hiện ñại, tiểu thuyết luôn ñược coi là thể 

loại quan trọng, là nơi biểu hiện tập trung nhất trình ñộ tư duy văn 

học, nơi kết tinh quan trọng nhất thành tựu của một thời ñại. Hồ Anh 

Thái là một trong số những cây bút tiểu thuyết tiêu biểu của văn học 

Việt Nam sau ñổi mới. Với hơn 30 ñầu sách bao gồm truyện ngắn, 
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tiểu thuyết, tiểu luận và biên khảo từ 1980 ñến nay, Hồ Anh Thái 

ñược xem là nhà văn chuyên nghiệp và có nhiều ñóng góp trong việc 

ñưa văn học Việt Nam hội nhập vào văn học thế giới. Những sáng 

tác của anh ngay từ ñầu ñã bộc lộ một tư duy nghệ thuật và một lối 

viết mới mẻ. Theo thời gian, sự cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết 

Hồ Anh Thái càng rõ nét. Nhà văn mạnh dạn vận dụng kĩ thuật viết 

hậu hiện ñại trong sáng tác của mình. Chính ñiều này ñã khiến không 

ít các tác phẩm của anh trở thành tâm ñiểm của dư luận khi vừa xuất 

bản. Vì vậy, chọn lựa nghiên cứu ñề tài “Ảnh hưởng của chủ nghĩa 

hậu hiện ñại trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái”  sẽ giúp chúng tôi 

nhận ra ra ñặc trưng phong cách của nhà văn ñồng thời thấy ñược sự 

cách tân trong tư duy nghệ thuật của nhà văn qua những giai ñoạn 

khác nhau. 

2. Mục ñích, nhiệm vụ nghiên cứu 

 Mục ñích: ñi tìm ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện ñại trong 

tiểu thuyết Hồ Anh Thái ñể thấy ñược những ñặc trưng phong cách 

nghệ thuật nhà văn, qua ñó cũng thấy ñược tiến trình hội nhập của 

văn học Việt Nam vào dòng chảy của văn học nhân loại. 

 Nhiệm vụ: Chỉ ra những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện ñại 

trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái trên bình diện nội dung và hình thức 

tác phẩm, từ ñó nhận ra sự khác biệt của Hồ Anh Thái so với các nhà 

văn cùng thời. 

 

 

 

3. Lịch sử vấn ñề nghiên cứu 
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3.1. Nghiên cứu về lý thuyết hậu hiện ñại và dấu vết hậu hiện ñại 

trong văn xuôi Việt Nam ñã có những công trình, bài viết sau       

ñề cập: 

 Tác giả Lưu Phóng Đồng trong Triết học phương Tây hiện 

ñại, NXB Lý luận chính trị, 2003 trình bày những cách hiểu khác 

nhau về thuật ngữ hậu hiện ñại (Post modernism) và khái quát tinh 

thần chung của trào lưu này là việc chống lại (phủ ñịnh, vượt qua) 

các khuynh hướng lý luận của chủ nghĩa hiện ñại. 

Cuốn sách thứ hai không thể không nhắc ñến khi tìm hiểu về 

chủ nghĩa hậu hiện ñại chính là cuốn Văn học hậu hiện ñại thế giới 

– những vấn ñề lí thuyết do nhà xuất bản Hội Nhà văn và Trung tâm 

văn hóa ngôn ngữ Đông Tây biên soạn. Các tác giả ñề cập ñến các 

khía cạnh lý thuyết của chủ nghĩa hậu hiện ñại, bàn bạc cách hiểu 

khái niệm, giải thích các ñặc ñiểm cơ bản, xu hướng phát triển của 

chủ nghĩa hậu hiện ñại và văn học hậu hiện ñại. Qua cuốn sách, 

chúng tôi có ñược một cái nhìn khá bao quát về phương diện lí 

thuyết hậu hiện ñại. 

Nguyễn Thị Bình trong chuyên luận Văn xuôi Việt Nam 

1975 – 1995 - Những ñổi mới cơ bản ñề cập ñến những dấu vết hậu 

hiện ñại xuất hiện trong văn xuôi ở quan niệm nghệ thuật về kiểu con 

người cá nhân, bí ẩn và các phương thức thể hiện như lối trần thuật 

từ nhiều ñiểm nhìn, sự ña giọng ñiệu trong ngôn ngữ... Cũng chính 

tác giả này, ở công trình Một số khuynh hướng tiểu thuyết ở nước 

ta từ ñổi mới ñến nay khẳng ñịnh khuynh hướng tiểu thuyết theo 

phong cách hậu hiện ñại là một trong những khuynh hướng chủ yếu 

của văn học Việt Nam sau 1986.  
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 Phùng Gia Thế trong bài trả lời phỏng vấn“M ột cái nhìn về 

thực tiễn văn chương hậu hiện ñại Việt Nam” cho rằng “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 của nó là sự in ñậm của 

“c ảm quan hậu hiện ñại” trong sáng tác của nhiều nghệ sĩ, và sự 

xuất hiện ở tần số cao hàng loạt các thủ pháp kĩ thuật, các nguyên 

tắc cấu trúc văn bản, tổ chức trần thuật, cách cấu trúc hình 

tượng...”.  

3.2. Những công trình, bài viết nghiên cứu về sáng tác của Hồ  

Anh Thái 

Nguyễn Thị Minh Thái trong tuyển tập tiểu luận-phê bình 

Con mắt xanh, nhà xuất bản Thanh niên năm 2005 ñã ñề cập ñến 

"Giọng tiểu thuyết ña thanh trong Cõi người rung chuông tận thế và 

trên báo Văn nghệ (10 - 06 - 2006) ñề cập ñến giọng kể như báo chí 

của "thi pháp giễu nhại - thông tấn" trong Mười lẻ một ñêm. 

Nguyễn Đăng Điệp ñã có bài viết “H ồ Anh Thái – Người mê 

chơi cấu trúc” bàn luận về chân dung hiện thực trong văn Hồ Anh 

Thái: "Đó là hiện thực "phân mảnh" như các nhà hậu hiện ñại vẫn 

thường nói ñến". 

Tác giả Hoài Nam trong bài viết “Chất hài hước nghịch dị 

trong Mười lẻ một ñêm”  ñề cập ñến các vấn ñề nhân vật, tình huống 

truyện và ñiểm nhìn trần thuật trong truyện. Tương tự, trong bài viết 

"Ngả nghiêng trần thế"  tác giả Sông Thương cũng nhận xét "Mười 

lẻ một ñêm ñược viết bằng giọng hài hước chủ ñạo". 

Lê Thị Hường trong công trình Tiểu thuyết Việt Nam từ 

1986 ñến 2005 - diện mạo và ñặc ñiểm cho rằng: "Tiểu thuyết Hồ 
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Anh Thái phản ánh hiện thực cuộc sống bộn bề, phức tạp. Mảnh ñất 

trắng ñen, tốt xấu, trần tục, cao cả là mảnh ñất màu mỡ ñược nhà 

văn khám phá và thể hiện bằng nhiều cách" 

Thái Phan Vàng Anh khi nghiên cứu vấn ñề “Ti ểu thuyết 

Việt Nam ñầu thế kỷ XXI từ góc nhìn hậu hiện ñại”  ñánh giá Đức 

Phật, nàng Savitri và tôi là tác phẩm ñiển hình cho dạng thức liên 

văn bản-kiểu dạng thức ñặc trưng của văn học hậu hiện ñại.  

Tác giả Bùi Thanh Truyền trong bài viết“Ngôn ngữ tiểu 

thuyết Hồ Anh Thái” nhận ñịnh“ ñiều làm cho văn anh không thể lẫn 

với bất kì ai chính là thứ ngôn ngữ anh dùng, khẩu khí, giọng ñiệu 

ñược anh lựa chọn, tái cấu trúc thành một “gam” riêng - một sự co 

rút tối ña về dung lượng con chữ, sự nén chặt về hiện thực ñời sống.  

Ngoài ra có thể kể ñến các bài viết trên website như "Từ tiểu 

thuyết Cõi người rung chuông tận thế, suy nghĩ về một hiện tượng 

phê bình" của tác giả La Giang, "Một góc nhỏ văn chương Hồ Anh 

Thái" của Diệu Hương, "Hồ Anh Thái - người lúc nào cũng viết" của 

Hoài Nam hay "Hồ Anh Thái - tôi không giải thiêng hình tượng ñức 

Phật" của Anh Vân... ñây là những bài viết, bài phỏng vấn Hồ Anh 

Thái giúp chúng tôi có ñược những hiểu biết về con người và quan 

niệm về nghệ thuật của nhà văn. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng: Nghiên cứu vấn ñề hậu hiện ñại và ảnh hưởng 

của chủ nghĩa hậu hiện ñại trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái. 

 Phạm vi: Tập trung vào các tác phẩm: Người ñàn bà trên 

ñảo; Trong sương hồng hiện ra; Người và xe chạy dưới ánh trăng; 
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Cõi người rung chuông tận thế; Mười lẻ một ñêm; Đức Phật, nàng 

Savitri và tôi. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp tiếp cận hệ thống 

 - Phương pháp so sánh 

 - Phương pháp phân tích - tổng hợp 

6. Cấu trúc luận văn 

 Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Tiểu thuyết Hồ Anh Thái trong tiến trình tiểu 

thuyết Việt Nam sau 1986 và một số vấn ñề về chủ nghĩa hậu hiện 

ñại 

Chương 2: Ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện ñại trong 

tiểu thuyết Hồ Anh Thái nhìn từ cảm quan hiện thực và con người 

Chương 3: Ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện ñại trong 

tiểu thuyết Hồ Anh Thái nhìn từ phương thức biểu hiện 

 

Chương 1: TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI TRONG                   

TIẾN TRÌNH TI ỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1986 VÀ              

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI 

1.1. Khái niệm chủ nghĩa hậu hiện ñại và những ñặc ñiểm của 

văn học hậu hiện ñại 

1.1.1. Khái niệm chủ nghĩa hậu hiện ñại 

Chủ nghĩa hậu hiện ñại (Postmodernism) là một hiện tượng 

văn hoá, bắt nguồn từ cơ sở xã hội và ý thức thời ñại, với những biến 
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chuyển dồn dập, không ngừng. Chủ nghĩa hậu hiện ñại gắn với tên 

tuổi các nhà triết học phương Tây như Lyotard, Derrida, Foucault, 

Hassan, Rorty,… Các triết gia này tố cáo liên minh quyền lực - tri 

thức mang tính ñàn áp (Foucault); bác bỏ các Đại tự sự (Grands 

resats) một kiểu nô dịch tinh thần (Lyotard); phơi bày tính chất áp 

ñặt trong chiều sâu ý nghĩa ngôn ngữ (Derrida). Đối với hậu hiện ñại, 

mọi sự thật vĩnh hằng sẽ biến mất, thay vào ñó là những biểu hiện 

của những hiện tượng không bản chất. Để chống lại siêu văn bản 

(chủ thuyết lớn), hậu hiện ñại phát huy tính chất ña dạng, coi trọng 

vai trò cá nhân, các nhóm, coi trọng các lý thuyết nhỏ, những tiểu 

văn bản (petits récits). Những tiểu văn bản của hậu hiện ñại thường 

có cách nhìn tạm thời, ngẫu nhiên, không khái quát tính thống nhất, 

tính ổn ñịnh, tính hợp lý hay sự thật khách quan. Trong ñó tất cả mọi 

ý kiến ñều có quyền hiện diện, kể cả sự bất ñồng và nói sai 

(paralogie). Về nhân sinh quan, các triết gia hậu hiện ñại ñều nhất trí 

cho rằng: con người trong thời hậu hiện ñại bị phân rã hoàn toàn 

dưới sức ép của hàng ngàn thế lực ñến từ xã hội hậu công nghiệp, vì 

thế, nó mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại nhiều bản ngã trong một bản 

ngã. Đó là những chủ thể phi trung tâm hóa. 

1.1.2. Những ñặc ñiểm cơ bản của văn học hậu hiện ñại  

Văn học hậu hiện ñại là một trào lưu lớn và nó có những ñặc 

ñiểm riêng. Dưới ñây chúng tôi trình bày những ñặc ñiểm cơ bản của 

văn học hậu hiện ñại mà nhiều nhà nghiên cứu ñã tán ñồng. 

Một tác phẩm văn chương hậu hiện ñại trước hết phải 

chuyên chở cảm quan hậu hiện ñại. Cảm quan hậu hiện ñại là một 

kiểu cảm nhận thế giới ñặc biệt, ñó là cách nhìn thế giới như một sự 

hỗn ñộn không có bất kì tiêu chuẩn giá trị và ñịnh hướng ý nghĩa 
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nào. Có thể tóm lược rằng hai thuộc tính cơ bản của cảm quan hậu 

hiện ñại là hoài nghi và hỗn ñộn. Cảm quan này ñược chuyển hóa 

vào trong văn học với những quan niệm nghệ thuật mới về con người 

và những cách nhìn mới về hiện thực. 

 Nếu ở văn học hiện ñại con người với năng lực ñược ñề cao 

nhất là lí trí thì trong văn học hậu hiện ñại, các nhà văn phủ quyết sự 

tồn tại của lí tính như là dòng năng lượng hiện hữu chủ yếu trong 

mỗi người. Các nhà văn hậu hiện ñại ñi vào chiều sâu vô thức, khám 

phá những ẩn ức tuổi thơ và bản năng tính dục, cho ñó là là cơ sở ñể 

ñánh thức bản chất cố hữu ở con người.  

Tương ứng với những cách nhìn mới về con người, văn học 

hậu hiện ñại còn có những cách nhìn mới ñể phát hiện bản chất của 

hiện thực cuộc sống. Hiện thực trong thời hậu hiện ñại là “hi ện thực 

thậm phồn” . Các nhà văn hậu hiện ñại cho rằng hiện thực mà chúng 

ta ñang nhìn thấy chỉ là những hình ảnh của một sự “copy không bản 

gốc” . Hiện thực thậm phồn ñược các nhà văn hậu hiện ñại thể hiện 

trong tác phẩm, họ xóa nhòa ranh giới giữa thực tại và tưởng tượng. 

Đưa vào tác phẩm những yếu tố huyền ảo. Họ mở rộng cửa ñể mọi 

hình ảnh của cuộc sống ùa vào trang viết. Họ ñặt ra nhiều cách ñọc 

khác nhau cho một tác phẩm, họ ứng dụng kĩ thuật “hypertext”- một 

kiểu văn bản cho phép người ñọc nhảy từ ñiểm này ñến ñiểm khác 

hết sức tự do khi ñang ñọc. Ngoài ra, họ còn kết hợp nhiều thể loại 

vào trong một tác phẩm ñể trưng bày một hiện thực thậm phồn bằng 

chữ viết.  

Cảm quan hậu hiện ñại ảnh hưởng sâu sắc ñến quan niệm về 

con người cũng như hiện thực và từ ñó nó cũng trực tiếp ảnh hưởng 

ñến phương thức thể hiện của văn học hậu hiện ñại. Văn học hậu 
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hiện ñại ñặc biệt yêu thích lối trần thuật phá vỡ trật tự thời gian; tính 

phân mảnh cấu trúc; tính liên văn bản và sự nhại văn… 

1.2. Xu hướng hậu hiện ñại trong ti ểu thuyết Việt Nam sau 1986 

1.2.1. Những tiền ñề hình thành xu hướng hậu hiện ñại trong tiểu 

thuyết Việt Nam sau 1986 

Hiện thực cuộc sống thay ñổi, tâm thức thời ñại thay ñổi 

cùng với sự giải phóng tư tưởng là ñiều kiện cần thiết ñể các nhà văn 

tiếp cận các lí thuyết mới và thay ñổi tư duy nghệ thuật theo hướng 

chung của thời ñại. 

1.2.2. Xu hướng hậu hiện ñại trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 

Nếu trước 1975 hiện thực trong tác phẩm thường là hiện thực 

lớn về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, về ñấu tranh thống nhất 

tổ quốc... thì sau 1975, các nhà văn hướng ñến một hiện thực khác, 

ñó là hiện thực ñầy bất trắc, hỗn loạn, rối rắm của xã hội ñương ñại. 

Tiểu thuyết của Phạm Thị Hoài, Nguyễn Bình Phương, Tạ Duy Anh, 

Thuận thể hiện rất rõ ñiều này.  

Cùng với sự thể hiện một hiện thực ña dạng, hỗn tạp, các nhà 

văn theo xu hướng hậu hiện ñại còn có cách nhìn nhận mới về con 

người. Phạm Thị Hoài ñã thể hiện con người với tất cả những xấu xa, 

ñê hèn, ñốn mạt, bần tiện, với tất cả những ham mê cuồng loạn, bệnh 

hoạn nhiều lúc trở thành thú vật. Nguyễn Bình Phương cũng ñã thể 

hiện con người trong sự bất trắc khôn lường, và họ lại luôn bị một 

thế giới, hay một lực lượng thần bí vô hình chi phối. Quan niệm về 

con người của một số cây bút ñương ñại còn thể hiện ở việc ñi thẳng 

vào ñời sống tình dục một vấn ñề văn học giai ñoạn trước thường 

tránh né.  
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Cùng với cách nhìn mới về hiện thực và con người, các nhà 

văn theo xu hướng hậu hiện ñại tìm kiếm những phương thức thể 

hiện mới. Tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương luôn luôn có nhiều tuyến 

chạy ngược - xuôi theo lối kết cấu song hành xoắn vặn; nhiều tuyến 

truyện, nhiều nhân vật bị cố ý bỏ quên; rồi lối kể nhảy cóc; sự sáng 

tạo các ñiểm nhìn dị biệt. Nguyễn Việt Hà  hầu như rất hạn chế việc 

phân tích nhân vật bằng tài hiểu tâm lý của mình. Điểm nhìn và ngôi 

kể liên tục ñược dịch chuyển, thay ñổi. Các nhân vật chính ở ñây 

dường như ñều có khả năng thế chỗ nhà văn trong việc kể chuyện. 

Tạ Duy Anh khai thác tinh tế các ñiểm nhìn, sự chồng xếp các lớp 

thời gian, sự kiện, sự soi chiếu từ nhiều góc nhìn khác nhau. Các 

môtíp chủ ñề, nhân vật... ñược xới lật, bao tầng vỉa tâm thức của con 

người ñược khám phá, nhiều tìm tòi thử nghiệm ñược chứng thực. 

1.3. Quan niệm nghệ thuật và hành trình tiểu thuyết của Hồ Anh 

Thái 

1.3.1. Quan niệm nghệ thuật của Hồ Anh Thái 

Hồ Anh Thái có một quan niệm riêng về nhà văn và nghề văn. 

Trước hết, Hồ Anh Thái rất coi trọng thiên chức của nhà văn. Hồ 

Anh Thái cho rằng “nhà văn ñích thực phải là người tử tế” . Quan 

niệm về hiện thực của anh cũng có nhiều thay ñổi:“Quan niệm hiện 

thực là những gì ta thấy, ta nghe, ta trải nghiệm là chưa ñủ. Hiện 

thực còn là cái ta cảm nữa” . Tiểu thuyết cũng là thể loại ñược Hồ 

Anh Thái dành cho nhiều sự quan tâm. Theo anh“Ti ểu thuyết là một 

giấc mơ dài” . Nhân vật tiểu thuyết theo quan niệm của Hồ Anh Thái 

cũng có nhiều mới lạ:“V ới những kiệt tác của văn xuôi hiện ñại 

không có nhân vật theo ñúng quan niệm truyền thống ñâu(…)”. Về 

phong cách nghệ thuật, Hồ Anh Thái quan niệm “Tôi cho rằng người 
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có phong cách chính là không khư khư bám lấy một phong cách cố 

ñịnh, bất biến. Có phong cách tức là phải ña giọng ñiệu” [70]. 

Có thể thấy quan niệm nghệ thuật của Hồ Anh Thái dù hữu thức 

hay vô thức có sự tương ñồng ít nhiều với quan niệm của các nhà văn 

hậu hiện ñại. Đây chính là cơ sở cho thấy ảnh hưởng của chủ nghĩa 

hậu hiện ñại trong sáng tác của anh. 

1.3.2. Hành trình tiểu thuyết Hồ Anh Thái 

Căn cứ vào sự lựa chọn ñề tài và sự ñổi mới phong cách của 

Hồ Anh Thái, chúng tôi chia hành trình tiểu thuyết của anh thành ba 

giai ñoạn. Giai ñoạn ñầu bao gồm các tiểu thuyết Phía sau vòm trời 

(1982), Vẫn chưa tới mùa ñông (1984), Người và xe chạy dưới ánh 

trăng (1987), Người ñàn bà trên ñảo (1988) và Trong sương hồng 

hiện ra (1989). Giai ñoạn hai ñánh dấu bằng sự ra ñời của Cõi người 

rung chuông tận thế (2002) và Mười lẻ một ñêm. Cột mốc ñánh dấu 

giai ñoạn ba là Đức Phật, nàng Savitri và tôi. Đây ñược xem là giai 

ñoạn Ấn Độ trong tiểu thuyết. Với sự thành công của Đức Phật, 

nàng Savitri và tôi, chúng ta có thể tin tưởng Hồ Anh Thái sẽ tiếp 

tục thành công trong cuộc hành trình viết về Ấn Độ như chính lời 

anh ñã nói trong một cuộc phỏng vấn gần ñây.  

Chương 2: ẢNH HƯỞNG CỦA CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI 

TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI NHÌN T Ừ CẢM 

QUAN HIỆN THỰC VÀ CON NGƯỜI 

2.1. Cảm quan về huyền thoại, chiến tranh và ñời sống ñương ñại 

2.1.1. Cảm quan giải thiêng huyền thoại 

Hồ Anh Thái ñã xóa ñi màu sắc huyền ảo và thần thoại về 

một Đức Phật xa lạ. Anh ñưa lại một cách nhìn nghiêm túc hơn về 
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lịch sử Phật giáo. Những lí giải và sự sáng tạo của anh rốt cuộc ñưa 

về một mục ñích cuối cùng: Phật giáo không chỉ là tôn giáo mà Phật 

giáo trước tiên là một học thuyết triết học; Đức Phật không phải là 

ñấng toàn năng, siêu việt như trong cách nghĩ bấy lâu nay của nhiều 

giáo hữu mà Đức Phật là một người có thật, một học giả, một nhà 

hiền triết thông thái trong lịch sử. Sự hiểu biết ñúng ñắn hơn về cuộc 

ñời Đức Phật góp phần không nhỏ vào việc giúp con người hôm nay 

ñiều chỉnh ñức tin và lĩnh hội sâu sắc hơn những triết lí của ngài. 

Xóa bỏ màu sắc huyền thoại, ñi ngược với những cảm nhận lâu nay 

của các giáo hữu về  Đức Phật, Hồ Anh Thái ñã thể hiện tinh thần bất 

tín trước những “ñại tự sự” của con người thời hiện ñại. 

2.1.2. Một góc nhìn khác về chiến tranh 

 Hình ảnh trung tâm trong các trang viết về chiến tranh không 

còn là những trận chiến khốc liệt nơi chiến trường, những tượng ñài 

anh hùng cách mạng mà ñó là hình ảnh về hậu  phương, về những cô 

gái thanh niên xung phong quá lứa, lỡ thì; những ñứa trẻ mồ côi cha 

mẹ. Những hình ảnh “ngoại biên” này gần như trở thành hình ảnh 

chính trong các trang viết của nhà văn. Nhìn chiến tranh ở góc ñộ 

này, Hồ Anh Thái ñã cho thấy chiến tranh ñã ñáng sợ nhưng dư âm 

của nó càng ñáng sợ hơn. Không phải dễ dàng ñể hàn gắn những vết 

thương mà nó ñể lại, những bi kịch mà nó tạo nên. Cũng ở góc nhìn 

này, Hồ Anh Thái còn cho thấy một khía cạnh khác, ñó là sự vô tâm 

của xã hội ñối với những người có công. Họ ñã phải trả giá ñắt trong 

chiến tranh nhưng khi hòa bình lập lại họ lại bị quên lãng. Vừa tố cáo 

cuộc chiến phi nhân vừa lên tiếng ñòi công bằng cho những người bé 

mọn, ñó là tất cả những ñiều Hồ Anh Thái gửi gắm từ những trang 

viết về chiến tranh trong các tác phẩm của mình. 
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2.1.3. Cảm thức hoài nghi sự tiến bộ của ñời  sống ñương ñại 

Cõi người rung chuông tận thế và Mười lẻ một ñêm  ta bắt 

gặp cảm thức bất tín vào sự tiến bộ, văn minh của cuộc sống ñương 

ñại. Đây chính là nơi ghi ñậm cảm quan hậu hiện ñại trong các trang 

viết của nhà văn. Hoài nghi những giá trị, lộn trái bản chất cuộc sống 

ñương ñại ñể phô bày những mặt xấu xa, kệch cỡm nhất của nó là 

ñiều Hồ Anh Thái ñã làm khá thành công. Hiện thực trong Cõi người 

rung chuông tận thế là hiện thực của cái ác. Nó hiện hình trong 

những cuộc ăn chơi trác táng, những hành ñộng quậy phá ñua ñòi, 

giết người trả thù của bọn Cốc, Bóp, Phũ, Yên Thanh và qua sự thao 

túng xã hội của Thế. Đến Mười lẻ một ñêm ta bắt gặp một trạng thái 

cảm xúc khác của Hồ Anh Thái về cuộc sống. Mười lẻ một ñêm lại 

là câu chuyện của sự hỗn ñộn, giả dối, thiếu vắng chuẩn mực trong 

cuộc sống ñương ñại. Cảm thức hoài nghi những giá trị ñang hiện 

hữu như nghệ thuật, học thuật, du lịch, du học… là cảm thức nổi bật 

ở tác phẩm này. Trước sự hỗn loạn, giả dối của cuộc sống, Hồ Anh 

Thái ñặt câu hỏi "nhưng thực tế hơn có phải là bằng lòng với thế giới 

sẵn có? Và chấp nhận nó?[41, tr 243]. Nhà văn ñể người ñọc tự vấn 

và tự trả lời theo cách của mình. 

2.2. Cái nhìn lưỡng phân về con người 

2.2.1. Con người bản năng, tự nhiên 

 Bản năng là một phần tất yếu không thể thiếu trong bản thể 

mỗi người. Tuy nhiên tùy giai ñoạn lịch sử, tùy mỗi nền văn hóa vấn 

ñề nhìn nhận bản năng lại có sự khác nhau. Từ tiểu thuyết ñầu tay 

Người ñàn bà trên ñảo ñến tiểu thuyết gần ñây nhất Đức Phật, nàng 

Savitri và tôi, bóng dáng con người bản năng luôn xuất hiện ñều ñặn. 

Con người bản năng của Hồ Anh Thái có hai dạng thức cơ bản: một 
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bên là những con người có khao khát tính dục một cách nhân bản, 

nhân văn với một bên là những con người ñắm chìm, buông xuôi và 

lệ thuộc vào bản năng. Hồ Anh Thái cho rằng bản năng là phần 

không thể thiếu, không thể “tuyệt diệt” dù trong bất kì hoàn cảnh 

nào. Có những ñòi hỏi bản năng mang tính nhân bản, nhân văn như ở 

những người phụ nữ ñội Năm. Cũng có khi bản năng nhấn chìm con 

người trong vũng lầy sa ñọa về nhân cách: Cốc, Bóp, Phũ ñều chết, 

Yến Thanh tàn tạ, Khuynh suốt ñời chìm trong bi kịch, Tường lạc lối 

phân vân giữa cuộc ñời… Qua con người bản năng, Hồ Anh Thái gửi 

gắm thông ñiệp về sự kết hợp hài hòa giữa tình dục và tình yêu. Nếu 

chỉ có tình yêu mà không có tình dục thì con người không thể thỏa 

mãn nhưng nếu chỉ có tình dục mà thiếu vắng tình yêu thì mãi mãi 

con người không bao giờ tìm thấy niềm hạnh phúc ñích thực. 

2.2.2. Con người tha hóa, nghịch dị 

Bên cạnh vấn ñề bản năng, Hồ Anh Thái còn nhìn con người 

trong quá trình tha hóa của nó. Đối với Hồ Anh Thái, sự tha hóa của con 

người luôn ñược nhìn nhận trong tương quan với vị trí của nó trong xã 

hội. Trước hết anh quan tâm nhiều ñến sự tha hóa của tầng lớp thanh niên. 

Hồ Anh Thái nhìn thấy sự xuống cấp, suy ñồi của thế hệ trẻ Việt Nam qua 

bộ ba Cốc, Bóp, Phũ trong Cõi người rung chuông tận thế và qua 

“Thằng bé hàng xóm - Vị cứu tinh sành ñiệu” trong Mười lẻ một ñêm. 

Không chỉ thế hệ trẻ, Hồ Anh Thái còn nhận thấy sự tha hóa trong những 

người giàu sang và quyền thế trong xã hội. Khuynh và Thế là hai ñại diện 

tiêu biểu. Thế hệ trẻ ngày xưa là những người ñầy lương tâm và trách 

nhiệm còn tuổi trẻ hôm nay chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ và tàn ñộc. 

Những kẻ giàu sang, quyền thế thì ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn. 

Xã hội tưởng văn minh nhưng hóa ra lại ñầy mê muội với cái xấu, cái ác 
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ñang thống trị. Nhìn thấy sự tha hóa của con người, Hồ Anh Thái gióng 

lên hồi chuông cảnh báo: Hãy tỉnh thức kẻo tận thế ñang ñến gần! 

Bên cạnh sự tha hóa, con người ñương ñại còn có nguy cơ biến 

mất hoặc trở nên quái dở, nghịch dị trước áp lực của xã hội tiêu dùng. 

Mười lẻ một ñêm  hội ñủ các kiểu người nghịch dị: hoạ sĩ Chuối Hột 

thích ở truồng. Nhân vật bà mẹ qua 5 lần ñò và vô vàn cuộc phiêu lưu 

tình ái, bà vừa mê sưu tầm ñàn ông vừa mê sưu tầm nhà ñất. Giáo sư hai 

mắc bệnh cười vô tiền khoáng hậu, thích cầm tay, sờ ñùi sinh viên nữ. 

Giáo sư Một nhà văn hoá lớn  tè bậy, tham ăn, ứng xử thiếu văn hóa... Từ 

tha hóa ñến nghịch dị, Hồ Anh Thái ñã cho thấy một cái nhìn tương ñối 

mới về con người ñương ñại. Anh phơi bày thực trạng về một cuộc sống 

ñang hỗn loạn, bất phân thiện-ác, thiếu vắng chuẩn mực. Phê phán sự tha 

hóa, cười vào cái nghịch dị là ñể thức tỉnh con người. Một sự phê phán, 

một tiếng cười ñầy ý nghĩa nhân văn. 

2.2.3. Con người hướng thiện 

Hướng thiện là một ñòi hỏi cần phải có ở một con người nên Hồ 

Anh Thái cũng ñặc biệt chú ý ñến kiểu nhân vật này. Những tiểu thuyết 

ñầu tay thể hiện cái nhìn của một người trẻ tuổi với những  băn khoăn, bỡ 

ngỡ khi bước chân vào ñời. Nhân vật hướng thiện trong những tiểu thuyết 

sau này của Hồ Anh Thái ñược nhìn bằng con mắt của một người từng 

trải, dày dạn kinh nghiệm sống và viết nên có vẻ phức tạp hơn. Khắc 

trong Người và xe chạy dưới ánh trăng, Đông trong Cõi người rung 

chuông tận thế, tướng cướp Angulimala trong Đức Phật, nàng Savitri và 

tôi… không dễ dàng nhận ra ngay quãng ñời vô nghĩa hay những lỗi lầm 

của mình.  

Xây dựng nhân vật hướng thiện, Hồ Anh Thái thường miêu tả 

cuộc ñấu tranh giữa cái thiện và cái ác trong mỗi con người. Thiện và ác 
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ñều tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, ñiều quan trọng là ta có biết nuôi dưỡng 

cái thiện, làm cho nó lớn dần ñể chiến thắng cái ác hay không? Cái thiện 

chiến thắng cái ác là biểu hiện rõ nhất của một con người biết hướng 

thiện. 

Nhìn chung, các kiểu dạng con người ñược biểu hiện trong văn 

học hậu hiện ñại thường tập trung ở kiểu con người lưỡng phân (mang 

trong mình cùng lúc ít nhất hai tính cách, hai tâm trạng có khi ñứng chơi 

vơi giữa thực tại và vô thức, luôn mâu thuẫn, ñối lập, soi xét hoặc phản 

tỉnh lẫn nhau); con người cô ñơn như bản chất sâu thẳm của nó; con 

người bản năng (về tính dục và về bản thể tự nhiên) v.v… Đặc biệt, con 

người khi trở thành nhân vật trong tác phẩm hậu hiện ñại ñều thường bị 

“tẩy trắng” tên, xem nhân vật như là một kí hiệu. Xét trên toàn diện, con 

người ñược ñược phản ánh trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái, dù mức ñộ 

ñậm nhạt khác nhau, ñều chịu ảnh hưởng khá rõ ñặc trưng nhân vật của 

văn học hậu hiện ñại. 

Chương 3: ẢNH HƯỞNG CỦA CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI  

TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI NHÌN T Ừ  

PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN 

3.1. Gia tăng chất ñời thường và nhại phong cách chức năng ngôn ngữ 

3.1.1. Gia tăng hàm lượng ngôn ngữ ñời thường 

Giai ñoạn trước 1990, dù ñã hướng ngòi bút vào các ñề tài thế 

sự song với niềm tin yêu và lạc quan ñối với cuộc sống, trong tiểu thuyết 

của Hồ Anh Thái thứ ngôn ngữ trong sáng, ý nhị, ñôn hậu thường xuyên 

ñược dùng. Sau 1990,  người ta ñã thấy ñược những nỗ lực ñổi mới ngôn 

ngữ của Hồ Anh Thái. Ngôn ngữ của anh có những góc cạnh, thô nhám, 

xù xì như bản chất cuộc sống. Ngôn từ anh sử dụng rất thoải mái, tự nhiên, 

giản dị với lớp từ ngữ khẩu ngữ, thành ngữ dày ñặc. Hồ Anh Thái cũng 
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chọn ngôn ngữ thị dân làm ñiểm nhấn trong trang viết của mình. Lớp 

ngôn ngữ ñặc trưng của thời ñại kĩ thuật số, công nghệ thông tin, các 

khái niệm kinh tế, tiền tệ, những từ ngữ vốn chỉ mới xuất hiện gần 

ñây ñã ñường hoàng chiếm chỗ trong tiểu thuyết của anh. Có thể nói, 

anh ñã ñưa thứ ngôn ngữ ñường phố vào trang sách một cách tự nhiên, 

tạo những ñặc sắc riêng không dễ lẫn với những giọng văn khác.  

Có thể xem việc ñưa ngôn ngữ thông tục vào tác phẩm vừa 

thể hiện tính dân chủ trong sáng tạo nghệ thuật, vừa khẳng ñịnh cá 

tính của Hồ Anh Thái trong việc tái hiện một thế giới gần gũi với con 

người chứ không phải một cõi siêu thực ñể người ta ngưỡng vọng mà 

mặc cảm, bất lực. Điều này còn như một dự báo, cảnh tỉnh cho “cõi 

người” hôm nay trước những axit ñộc hại làm băng hoại nhân tính, 

phá hủy không ít những nền tảng ñạo lí, những giá trị của văn hóa 

truyền thống. 

3.1.2. Nhại phong cách chức năng ngôn ngữ 

Một ñặc ñiểm ñáng chú ý nữa của ngôn ngữ trần thuật trong 

tiểu thuyết Hồ Anh Thái là ngôn ngữ nhại. Hồ Anh Thái ñặc biệt 

thích nhại ngôn ngữ quân sự, nhại các thuật ngữ thông dụng, nhại 

ngôn ngữ chuyên ngành và nhại cách phiên âm tiếng nước ngoài. 

Bên cạnh ñó, Hồ Anh Thái cũng thường xuyện nhại phong hai thể 

loại phóng sự và du kí. Sự hòa trộn các phong cách chức năng ngôn 

ngữ khác nhau trong tiểu thuyết giúp Hồ Anh Thái tạo nên sắc thái 

giễu cợt, mỉa mai ñối với hiện thực mà nhà văn phản ánh. 

3.2. Sự ña dạng giọng ñiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái 

3.2.1.  Từ giọng trữ tình, triết lý… 

Với bộ ba tiểu thuyết viết trước những năm 1990 (Người ñàn bà 

trên ñảo, Người và xe chạy dưới anh trăng và Trong sương hồng hiện 

ra), dù có nhiều biến tấu song giọng trữ tình cảm thương là chủ âm của 
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giai ñoạn này. Giọng ñiệu cảm thương còn ñược nhà văn thể hiện ở 

những tiểu thuyết khác với những sắc thái biểu hiện khác nhau. Đó là lời 

bộc bạch chân thành của những người phụ nữ ñội Năm, giọng ngậm 

ngùi của bà giáo Miên khi kể cho Đông nghe về những ngày ở Trường 

Sơn, về cái chết của cha mẹ Mai Trừng; giọng buồn thương hoà lẫn nỗi 

xót xa, lên án khi kể về hoàn cảnh của chị Giềng và cái chết thương tâm 

của chị… 

Bên cạnh giọng trữ tình, ẩn sau các trang viết của Hồ Anh Thái 

còn có kiểu giọng suy tư, triết lý về cõi nhân sinh. Chất giọng này ñược 

anh thể hiện nhiều ở Cõi người rung chuông tận thế. Bằng việc ñể cho 

cái thiện và cái ác tranh chấp nhau và cái thiện từng bước chiến thắng cái 

ác, Hồ Anh Thái ñã nêu lên những phát biểu, nhận xét mang tính triết lí 

qua nhân vật Đông. Có khi từ những ñiều nhỏ nhặt, tầm thường Hồ Anh 

Thái cũng khái quát thành những vấn ñề có tính triết lí. Không ít lần ta 

bắt gặp những ñoạn triết lý về sự vô thường của cuộc sống hoặc về bản 

năng (Người ñàn bà trên ñảo, Người và xe chạy dưới ánh trăng). 

Cũng có khi giọng ñiệu triết lí không ñược khái quát thành câu chữ 

trên trang giấy mà nó ẩn sau sự suy tư của người ñọc. Có thể nói cùng 

với giọng trữ tình, cảm thương, giọng triết lý dày ñặc, ña sắc ñiệu ñã 

làm nên nét ñặc sắc, hấp dẫn cho các trang viết của Hồ Anh Thái. 

3.2.2. Đến giọng ñiệu châm biếm, giễu nhại 

Hồ Anh Thái phát hiện rất nhanh nhạy cái lố bịch trong ñời 

sống, khai thác ñến cùng phương diện gây cười của nó ñể ñưa vào 

tuyến vận ñộng của cốt truyện. Châm biếm, mỉa mai, trào lộng, hài 

hước là những nhân tố tạo nên sắc thái giễu nhại trong tiểu thuyết 

của anh. Giọng giễu nhại gắn liền với việc tố cáo, ñả kích, phủ ñịnh 

thói hư tật xấu của thế thái nhân tình giữa thời buổi những thang bậc 

giá trị ñang thay ñổi. Từ Cõi người rung chuông tận thế  giọng ñiệu 

tiểu thuyết Hồ Anh Thái chao chát, chua cay. Anh thường trần thuật 
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theo quan ñiểm nhân vật ñồng thời ñóng vai trò của người tạo truyện, 

dẫn dắt câu chuyện, vì thế tính hài hước của giọng ñiệu thường nằm 

ngay trong ngôn ngữ người trần thuật. Đến Mười lẻ một ñêm, giễu nhại 

trở thành giọng chủ âm. Mười lẻ một ñêm là một tràng cười liên thanh, 

giòn giã. Tiếng cười có tính chất bao quát những bình diện trong 

cuộc sống. Hồ Anh Thái giễu nhại tất cả mọi giới, mọi l ĩnh vực của 

ñời sống ñương ñại. Không dừng ở ñó, chất giọng giễu nhại dường 

như xót cay hơn khi người viết chạm ñến thái ñộ, cung cách ứng xử 

của con người với môi trường. Giễu nhại nhưng không nhằm mục 

ñích phủ ñịnh, hạ bệ, bác bỏ, thủ tiêu mà là sự tái sinh, mở ra một lối 

mới, dân chủ hơn cho người ñọc hướng tới. Giễu nhại là một trong 

chất giọng phổ biến trong sáng tác của các nhà văn hậu hiện ñại thế 

giới. Xét chất giọng này trong các tiểu thuyết của Hồ Anh Thái ta 

thấy anh ñã hòa nhập chất giọng ấy vào dòng chảy của mạch văn. 

Đây cũng là một dấu vết cho thấy ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện 

ñại trong tiểu thuyết của anh. 

3.3. Phân mảnh và lồng xoắn kết cấu tác phẩm 

3.3.1. Kết cấu phân mảnh 

      Kết cấu phân mảnh là kiểu kết cấu phi tuyến tính, phá vỡ 

lối kết cấu truyền thống trước ñây. Kết cấu phân mảnh không chú 

trọng trình tự sự kiện, không tuân theo diễn tiến thời gian, không 

tuân theo logic thường thức mà là một kiểu kết cấu lạ, xuất hiện ở 

một số tác phẩm văn xuôi ñương ñại. Với tiểu thuyết Hồ Anh Thái, 

bắt ñầu từ Trong sương hồng hiện ra ta thấy dấu hiệu của kiểu kết 

cấu này. Đến Cõi người rung chuông tận thế sự phân mảnh của kết 

cấu ñã rõ ràng  và nó trở nên ñiêu luyện ở Mười lẻ một ñêm. Ngay ở bề 

mặt văn bản chúng ta ñã thấy tác phẩm phân thành 9 phần, mỗi phần 

dường như tồn tại ñộc lập, không có mối liên hệ ràng buộc với nhau. 

Xét ở góc ñộ hình tượng, tiểu thuyết này là một cuộc cách mạng khi nhà 
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văn tung ra hàng loạt các nhân vật song không có nhân vật nào vào vai 

nhân vật chính. 

Nét khác nhau căn bản của kết cấu phân mảnh trong tiểu thuyết 

Hồ Anh Thái so với kiểu kết cấu truyền thống là ở chỗ Hồ Anh Thái 

miêu tả mỗi mảnh hiện thực là một trung tâm, có giá trị ñộc lập và ñể 

người ñọc tự tìm ra mạch kết nối của các mảnh ấy. Với kết cấu phân 

mảnh có nhiều mạch ngang lối rẽ như thế, Hồ Anh Thái ñã bao quát 

ñược xã hội rộng lớn với ñủ các hạng người, ñủ các hạng ngành nghề 

khác nhau. Kết cấu phân mảnh là một thể nghiệm mới của anh trong quá 

trình tìm ra hướng ñi cho tiểu thuyết ñương ñại. 

3.3.2. Kết cấu lồng xoắn 

 Bên cạnh phân mảnh, lồng xoắn cũng là kiểu kết cấu thường 

xuất hiện trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái. Người ñàn bà trên ñảo; 

Người và xe chạy dưới ánh trăng; Đức Phật, nàng Savitri và tôi là 

những tiểu thuyết ñược xây dựng dựa trên kiểu kết cấu này. Chúng ta 

có thể tìm thấy cấu trúc chung của kiểu kết cấu lồng xoắn trong tiểu 

thuyết Hồ Anh Thái. Các tác phẩm theo kết cấu này luôn bắt ñầu từ 

hai hoặc ba mạch chuyện. Các mạch chuyện ñược tổ chức theo 

chương hoặc phiến ñoạn. Các chương/phiến ñoạn luân phiên, tham 

chiếu lẫn nhau tạo nên sự xoắn kép giữa các mạch chuyện. Mỗi mạch 

chuyện lại ñược ghép mảnh từ nhiều sự kiện hoặc lồng trong nó 

những câu chuyện nhỏ hoàn chỉnh. Mỗi mạch chuyện có thể xem 

như một câu chuyện ñộc lập thể hiện một chủ ñề riêng khiến cho chủ 

ñề tác phẩm trở nên ña dạng. Cũng như cách phân mảnh kết cấu, 

kiểu lồng xoắn này giúp Hồ Anh Thái vừa thể hiện ñược sự phân ra, 

hỗn loạn của ñời sống ñương ñại vừa mở rộng biên ñộ của hiện thực 

phản ánh và thể hiện cách nhìn ña chiều về con người hôm nay. Đây 

cũng chính là kết cấu thường gặp trong tác phẩm của văn học hậu 

hiện ñại thế giới. 
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KẾT LUẬN 

1. Không thể phủ nhận, chủ nghĩa hậu hiện ñại là một hiện 

tượng văn hóa ñộc ñáo và có ảnh hưởng rộng lớn ñến nhiều lĩnh vực 

trong ñó có văn học. Văn học hậu hiện ñại trở thành một trào lưu lớn 

trên thế giới bắt ñầu từ việc thay ñổi quan niệm và bút pháp văn 

chương. Các nhà văn hậu hiện ñại chủ trương sử dụng hình thức mới 

lạ ñể phản ánh những vấn ñề của con người trong xã hội hậu công 

nghiệp. Các tác phẩm thuộc trào lưu này chuyên chở cảm quan hậu 

hiện ñại. Đó là cảm quan về sự hỗn ñộn của cuộc sống và hoài nghi 

những giá trị, chân lí ñã ñịnh hình trong quá khứ. Cảm quan hậu hiện 

ñại ñã chi phối ñến qua niệm nghệ thuật về con người, hiện thực 

cũng như các phương thức thể hiện của các tác phẩm. Các thủ pháp 

nghệ thuật ñược các nhà văn hậu hiện ñại thường xuyên sử dụng 

chính là lối trần thuật phi tuyến tính, phân mảnh cấu trúc, tính liên 

văn bản và sự nhại văn. 

Xã hội Việt Nam sau ñổi mới có nhiều biến chuyển, tâm 

thức người dân Việt có nhiều thay ñổi và ñặc biệt là sự cởi trói tư 

tưởng ñã giúp nhiều nhà văn tìm ñến với chủ nghĩa hậu hiện ñại. 

Hàng loạt các tiểu thuyết của Phạm Thị Hoài, Nguyễn Bình Phương, 

Tạ Duy Anh, Thuận, Nguyễn Viện… thể hiện sư tù ñọng, bê tha, ñổ 

vỡ của cuộc sống và trạng thái cô ñơn, mất phương hướng, tha hóa, 

chìm ñắm trong bản năng của con người ñương ñại. Các thủ pháp 

như phân mảnh cốt truyện, lối trần thuật ña trị, yếu tố nhại, liên văn 

bản... ñược thể hiện khá rõ trong bút pháp của các nhà văn kể trên.  

Một hiện tượng văn học ñã trở thành một trào lưu, một chủ 

nghĩa (isme) trong lịch sử văn học trên phạm vi toàn thế giới như thế 

sẽ rất cần thiết ñược tìm hiểu ở văn học Việt Nam. Hồ Anh Thái là 

một trong những cây bút tiểu thuyết tiêu biểu của văn học Việt Nam 

sau 1986. Anh ñược xem là một nhà văn cấp tiến với những quan 
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niệm mới và ñộc ñáo về vai trò của nhà văn, nghề văn và thể loại tiểu 

thuyết. Chúng tôi cho rằng tìm hiểu ảnh hưởng của văn học hậu hiện 

ñại tới văn học Việt Nam sau 1986 không thể không nghiên cứu tác 

giả tiêu biểu này.  

2. Cảm quan hậu hiện ñại là yếu tố ñầu tiên cho thấy dấu ấn 

của chủ nghĩa hậu hiện ñại trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái. Dưới ảnh 

hưởng của cảm quan hậu hiện ñại, Hồ Anh Thái ñã giải thiêng hình 

tượng Đức Phật một cách triệt ñể, làm cho Đức Phật hiện lên không 

phải là thần thánh quyền năng mà là một nhân vật lịch sử, một nhà 

hiền triết cổ ñại. Hiểu biết ñúng ñắn về Đức Phật sẽ giúp chúng ta dễ 

dàng tiếp nhận những chân lí của ngài. Cảm quan hậu hiện ñại cũng 

chi phối cách nhìn chiến tranh của Hồ Anh Thái. Hình ảnh trung tâm 

trong các trang viết của anh là hình ảnh của những cô gái thanh niên 

xung phong quá lứa, lỡ thì; những ñứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi cha 

mẹ. Đây là những nhân vật tưởng như “ngoại biên” nhưng Hồ Anh 

Thái lại ñưa ra làm nhân vật chính. Qua những nhân vật này, Hồ Anh 

Thái cho thấy bi kịch chiến tranh không chỉ xảy ra với những người 

lính nơi chiến tuyến mà nó còn xảy ra với những con người nơi hậu 

phương. Cảm quan hậu hiện ñại còn thể hiện qua cảm thức hoài nghi 

của Hồ Anh Thái với sự tiến bộ của cuộc sống ñương ñại. Tưởng 

rằng cuộc sống hiện ñại sẽ ñem lại cho con người sự bình an và hạnh 

phúc song dưới góc nhìn của Hồ Anh Thái, cuộc sống ñang diễn ra 

với những sự ñổ vỡ ghê gớm. Cuộc sống hôm nay ñang tràn ngập cái 

ác và sự thù hận. Cõi người ñang ngày tiến gần hơn tới ngày tận thế. 

Mọi thang bảng giá trị ñều ñảo lộn. Kẻ giàu có thì nham hiểm, ñộc 

ác. Nghệ sĩ, trí thức thì nửa mùa. Thanh niên chỉ biết ăn chơi, hưởng 

thụ. Các hoạt ñộng văn hóa, du lịch, du học ñều giả tạo. Tệ nạn mại 

dâm, ñua xe, hối lộ tràn lan… Nhìn thấy sự xuống cấp của cuộc sống 
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ñương ñại, Hồ Anh Thái gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, hi vọng 

mỗi người tự ñiều chỉnh ñể xây dựng cuộc sống tốt ñẹp hơn. 

Cảm quan hậu hiện ñại cũng ảnh hướng ñến cách nhìn con 

người ở Hồ Anh Thái. Con người theo Hồ Anh Thái rất ña chiều. 

Anh ñặc biệt quan tâm ñến con người tự nhiên, bản năng. Theo anh, 

có những khao khát bản năng mang tính nhân văn, nhân bản nhưng 

cũng có những bản năng lại nhấn chìm con người trong vũng sâu của 

sự suy ñồi. Con người cần tôn trọng và cũng cần làm chủ bản năng 

của mình - ñó chính là thông ñiệp của nhà văn. Bên cạnh con người 

bản năng, Hồ Anh Thái còn nhìn thấy một khía cạnh khác là sự tha 

hóa và nghịch dị ở con người ñương ñại. Với Hồ Anh Thái, xã hội 

càng phát triển thì con người càng trở nên tha hóa và nghịch dị. Đằng 

sau sự tha hóa, nghịch dị của con người là cả một xã hội lệch chuẩn, 

ngổn ngang không thể nào cải biến ñược. Phê phán sự tha hóa, cười 

vào cái nghịch dị nhưng không hề mất niềm tin vào con người, ñó 

chính là Hồ Anh Thái. Bằng chứng là trong các tác phẩm của anh 

luôn xuất hiện bóng dáng của con người hướng thiện. Dù lầm lỡ, dù 

sa ngã nhưng con người vẫn có thể ñứng lên và quay về với ñường 

ngay nẻo chính. Thiện và ác ñều tiềm ẩn trong mỗi con người, ñiều 

quan trọng là con người phải biết nuôi dưỡng tính thiện, làm cho nó 

lớn dần lên ñể cho cái ác phải lùi xa. Đây cũng chính là ước mơ và 

niềm tin của Hồ Anh Thái vào con người. 

3. Chủ nghĩa hậu hiện ñại còn cho thấy ảnh hưởng của nó 

ñến tiểu thuyết Hồ Anh Thái trên phương thức biểu hiện trong các 

tác phẩm. Yếu tố ñầu tiên có thể kể ñến là ngôn ngữ. Ngôn ngữ trong 

tiểu thuyết Hồ Anh Thái ñậm chất ñời thường với việc dung nạp 

nhiều thành ngữ, khẩu ngữ và gia tăng hàm lượng của ngôn ngữ thị 

dân, ngôn ngữ @ cũng như tiếng nước ngoài. Bên cạnh ñó việc nhại 

phong cách chức năng ngôn ngữ của nhiều lĩnh vực như quân sự, các 
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thuật ngữ thông dụng, cách phiên âm tiếng Anh của người Việt và 

ñặc biệt là các thể loại báo chí như phóng sự, ñiều tra, du kí … ñã 

làm cho ngôn ngữ tiểu thuyết Hồ Anh Thái “ñời” hơn. Giọng ñiệu 

trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái có nhiều ñặc sắc. Chất giọng trữ tình 

triết lí ở giai ñoạn ñầu ñã chuyển sang kiểu giọng châm biếm, giễu 

nhại ở giai ñoạn sau. Kết cấu tiểu thuyết cũng rất ñộc ñáo. Hai kiểu 

kết cấu phân mảnh và lồng xoắn ñược nhà văn sử dụng thường xuyên 

vừa thể hiện ñược sự ña dạng của chủ ñề vừa làm nổi bật trạng thái 

hỗn loạn của ñời sống ñương ñại. 

4. Đi tìm ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện ñại trong tiểu 

thuyết của Hồ Anh Thái, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: không 

phải chủ nghĩa hậu hiện ñại có những ñặc trưng gì thì trong tiểu 

thuyết Hồ Anh Thái sẽ chứa ñựng tất cả những ñặc trưng ñó. Cũng 

vậy, không phải mọi ñặc trưng của chủ nghĩa hậu hiện ñại ñều ñược 

thể hiện một cách bình quân trong tiểu thuyết của anh. Khả năng 

dung chứa và mức ñộ ñậm nhạt của sự thể hiện dấu ấn hậu hiện ñại 

trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái không trùng khít hoàn toàn ñặc ñiểm 

của chủ nghĩa hậu hiện ñại và ở mỗi tiểu thuyết của anh cũng biểu 

hiện ở các mức ñộ khác nhau. Luận văn chúng tôi ñã cố gắng làm rõ 

những vấn ñề trên. Tuy nhiên, do giới hạn của phạm vi luận văn, do 

những hạn chế về khả năng nghiên cứu, về tài liệu tham khảo,… 

chắc chắn luận văn sẽ còn nhiều khiếm khuyết. Trong tương lai nếu 

có ñiều kiện tiếp tục ñề tài này, chúng tôi sẽ nghiên cứu một cách kĩ 

lưỡng hơn, ñồng thời có thể mở rộng sang một tiểu loại khác cũng in 

ñậm dấu ấn hậu hiện ñại và cũng rất thành công: tiểu loại truyện 

ngắn của Hồ Anh Thái. 

 

 


