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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài 

 Nhìn một cách khái quát, thực tế sáng tác và thực tế lịch sử 

dân tộc có những khu biệt nhất ñịnh. Với Vi ệt Nam, chiến tranh và 

nông thôn trở thành bộ mặt lịch sử, bộ mặt tinh thần của dân tộc.  

Khi ñất nước chuyển từ thời chiến sang thời bình, với một ñộ 

lùi tương ñối, nhà văn ñã nhìn lại hiện thực của dân tộc, của số phận 

con người...Thêm nữa, Đại hội VI của Đảng cùng với hiện thực mới 

ñã “cởi trói” cho văn học. Các nhà văn ñã thể nghiệm, tìm tòi lối viết 

mới trên cơ sở ñổi mới tư duy nghệ thuật. Tạ Duy Anh là một trong 

số nhà văn ñược nhắc ñến nhiều sau sự thành công của truyện ngắn 

Bước qua lời nguyền. Cũng như nhiều cây bút văn học sau 1975 

thoát ly khỏi “chủ nghĩa ñề tài”, “ñem lại cho văn học nhiều giá trị 

nhận thức và giá trị thẩm mỹ” [19, tr.88], Tạ Duy Anh viết về nông 

thôn nhằm thể hiện trăn trở về số phận con người. Không tự hài lòng, 

nhà văn tiếp tục hành trình sáng tạo và lần lượt thể hiện sự già dặn 

trong sáng tác qua không ít các tập truyện ngắn, tiểu thuyết tiếp theo, 

hình thành một dấu ấn phong cách thực sự qua nhiều tác phẩm viết 

về làng quê. Nhà văn Tạ Duy Anh cũng khá mặn mòi với truyện 

thiếu nhi, tản văn... song truyện ngắn là thể loại thành danh của tác 

giả. Với Tạ Duy Anh, ñây “Không phải là ñề tài duy nhất, nhưng có 

thể khẳng ñịnh nông thôn - với những vấn ñề của cuộc sống và con 

người - là mảng ñề tài chính yếu ñem lại thành tựu và góp phần 

khẳng ñịnh phong cách Tạ Duy Anh” [68, tr.25]. Tiếp cận với chín 

tập truyện ngắn và những thể loại khác của Tạ Duy Anh, chúng tôi 



 4 

thích thú ở cách phát hiện và thể hiện vấn ñề hiện thực và số phận 

con người nông thôn của cây bút họ Tạ. Song cho ñến nay, dường 

như chưa thật nhiều công trình văn học nghiên cứu về nhà văn này 

một cách toàn diện. Nông thôn là cảm hứng chủ ñạo và là “ñất” màu 

mỡ cho tác giả, nhưng chưa có công trình nghiên cứu một cách hệ 

thống, hoàn chỉnh về vấn ñề hiện thực nông thôn trong truyện ngắn 

của anh. Từ thực tế ñó, thôi thúc chúng tôi tìm hiểu ñề tài: Hiện thực 

nông thôn trong truyện ngắn Tạ Duy Anh. 

2. Lịch sử vấn ñề 

Trong các công trình nghiên cứu có tính chất khái quát về 

sáng tác ở ñề tài nông thôn, nhà văn Tạ Duy Anh là cái tên dường 

như không thể thiếu. Chẳng hạn, ở luận văn thạc sĩ ngữ văn Đặc 

ñiểm tiểu thuyết Việt Nam về ñề tài nông thôn từ 1986 ñến 2006, tác 

giả Bùi Như Hải nhiều lần nhắc ñến tiểu thuyết Lão Khổ của Tạ Duy 

Anh, như một minh chứng không thể thiếu cho thành tựu của một 

chặng ñường văn học sau thời kì ñổi mới.  

Ba tác giả nữ trong cuốn sách Thế giới nghệ thuật Tạ Duy 

Anh, ñã nghiên cứu công phu về tác phẩm Tạ Duy Anh. Cụ thể là: 

- Nguyễn Thị Hồng Giang, Tạ Duy Anh và nghệ thuật làm 

mới tiểu thuyết. 

- Vũ Lê Lan Hương, Thế giới nhân vật trong sáng tác của Tạ 

Duy Anh. 

- Võ Thị Thanh Hà, Quan niệm nghệ thuật về con người 

trong tiểu thuyết của Tạ Duy Anh. 



 5 

Các công trình trên chủ yếu nghiên cứu công phu về tiểu 

thuyết Tạ Duy Anh và có những kết luận quan trọng. Trong ba công 

trình nghiên cứu trên, qua Thế giới nghệ thuật trong sáng tác của Tạ 

Duy Anh, biên ñộ phạm vi nghiên cứu mở rộng ở cả hai lĩnh vực là 

truyện ngắn và tiểu thuyết, do vậy rất thuận tiện cho những ai tham 

khảo và nghiên cứu về Tạ Duy Anh. Tuy nhiên, tác giả Trần Nhật 

Thu với luận văn cao học: Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Tạ Duy 

Anh  mới thực sự ñụng chạm nhiều ñến truyện ngắn Tạ Duy Anh ở 

mảng ñề tài nông thôn. Bởi vì ñề tài nông thôn thực sự chiếm vị trí 

quan trọng trong truyện ngắn của nhà văn ñã từng “bước qua lời 

nguyền”. Vì vậy, hiện thực nông thôn trong truyện ngắn Tạ Duy Anh 

ñược tác giả có những phát hiện ban ñầu trong một phần không thể 

thiếu khi khám phá thế giới nghệ thuật truyện ngắn Tạ Duy Anh. Sự 

phát hiện của Trần Nhật Thu về những luận ñề và các phương tiện 

nghệ thuật của truyện ngắn Tạ Duy Anh nói chung, ñó là những gợi 

ý tốt cho chúng tôi nghiên cứu ñề tài này. 

 “Tác phẩm của Tạ Duy Anh ñã khẳng ñịnh ñược chỗ ñứng 

trong lòng công chúng ñể hôm nay khi nói ñến nền văn xuôi Việt 

Nam ñương ñại thì người ta không thể không nhắc ñến tên ông” [68, 

tr.86], hẳn vẫn còn nhiều lĩnh vực cần ñi sâu khám phá ñể ñánh giá 

chính xác giá trị trong sáng tác của Tạ Duy Anh. Trong công trình 

khoa học Văn xuôi Việt Nam 1975 – 1995 những ñổi mới cơ bản của 

tác giả Nguyễn Thị Bình, sáng tác của Tạ Duy Anh là một trong 

những ñối tượng nghiên cứu.  
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Có thể nói, tác giả Tạ Duy Anh ñược dư luận quan tâm và 

bày tỏ nhiều ý kiến khi anh trình làng hai cuốn tiểu thuyết: Thiên 

thần sám hối (2004) và Giã biệt bóng tối (2008). Nhiều cuộc “ñối 

thoại văn chương”, phỏng vấn báo chí dành cho anh, thậm chí tổ 

chức tọa ñàm với chủ ñề: Giã biệt bóng tối trong bối cảnh tiểu thuyết 

Việt Nam ñương ñại. Tái bản hai tập truyện trên, những lời bình 

phẩm, ñánh giá của dư luận và trao ñổi ý kiến của Tạ Duy Anh với 

báo chí ñược nhà xuất bản Hội nhà văn tổng hợp lại. Các bài trả lời 

của Tạ Duy Anh ñược ñăng tải trên mạng hoặc qua các bài viết ñược 

tổng hợp trong cuốn: Tạ Duy Anh, Thiên thần sám hối - tiểu thuyết 

và những ñối thoại văn chương, ít nhiều gợi mở cho người quan tâm 

ñến truyện ngắn và tiểu thuyết Tạ Duy Anh. Do vậy, bạn ñọc có dịp 

tìm hiểu thêm về quan niệm của tác giả, ñược tiếp cận với nhiều ý 

kiến khen chê khác nhau về hai tiểu thuyết cũng như những tác phẩm 

khác của anh. Thiết nghĩ, văn xuôi Tạ Duy Anh ñã ñược bàn luận, 

khảo sát ở nhiều phương diện. Song, sáng tác của “nhà văn viết về 

làng” vẫn là mảnh ñất còn nhiều khoảng trống mời gọi người yêu 

văn của anh ñến khai thác, ở cả mảng truyện ngắn và tiểu thuyết. 

Hiện thực nông thôn trong truyện ngắn Tạ Duy Anh cần ñược nghiên 

cứu một cách hệ thống mới nhận diện ñược ñúng mức tài năng và 

tâm huyết của tác giả văn học ñương ñại này. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Với ñề tài Hiện thực nông thôn trong truyện ngắn Tạ Duy 

Anh, ñối tượng nghiên cứu chính của chúng tôi là các tập truyện sau 

- Bước qua lời nguyền, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1990. 
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- Luân hồi, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1994. 

- Ánh sáng nàng, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, 

1997. 

- Nhân vật, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2002. 

- Bố cục hoàn hảo, Nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội, 2004. 

- Thiên thần sám hối và những truyện ngắn tiêu biểu, Nhà 

xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội, 2005. 

- Người khác, Nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội, 2007. 

- Ba Đào Kí, Nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội, 2008. 

- Truyện ngắn chọn lọc, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 

2008. 

Phạm vi nghiên cứu là các bình diện nổi trội thuộc nội dung 

và hình thức của tác phẩm như: con người, chủ ñề, ñề tài, ngôn ngữ, 

kết cấu, không gian và thời gian nghệ thuật. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp thống kê - phân loại 

4.2. Phương pháp phân tích - tổng hợp 

4.3. Phương pháp so sánh -  ñối chiếu 

5. Đóng góp của luận văn 

- Nghiên cứu một cách hệ thống, khoa học về vấn ñề: Hiện 

thực nông thôn trong truyện ngắn Tạ Duy Anh. 

- Nhận diện phong cách nhà văn qua mảng truyện ngắn viết 

về nông thôn của Tạ Duy Anh. 

- Góp thêm tài liệu cho việc tìm hiểu truyện ngắn hiện ñại 

sau 1975 về ñề tài nông thôn. 
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6. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Nội dung 

chính của luận văn ñược triển khai trong ba chương sau ñây: 

Chương 1: Tạ Duy Anh và hành trình sáng tạo nghệ thuật 

Chương 2: Hiện thực cuộc sống và con người nông thôn 

trong truyện ngắn Tạ Duy Anh 

Chương 3:  Phương thức thể hiện hiện thực cuộc sống nông 

thôn trong truyện ngắn Tạ Duy Anh 

 

Chương 1 

TẠ DUY ANH VÀ HÀNH TRÌNH SÁNG T ẠO NGHỆ THUẬT 

1.1. Tạ Duy Anh - Hành trình cuộc sống và duyên nợ văn 

chương 

1.1.1. Hành trình cuộc sống 

Tạ Duy Anh tên thật là Tạ Viết Đãng, sinh ngày 9/9/1959 tại 

làng Đồng Trưa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, nay là thành phố 

Hà Nội. 

Điểm ñến ñầu tiên sau khi tạm giã từ con ñường làng, Tạ Duy 

Anh làm công nhân ở công trường thuỷ ñiện Hoà Bình. Đường ñời 

của Tạ Duy Anh lại có một ngã rẽ, thay ñổi số phận của anh một lần 

nữa. Những năm tháng ñẹp ñẽ ở trường Nguyễn Du ñã giúp anh tự 

làm sạch ñược mình, trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Kết thúc khóa 

ñào tạo, anh ñược giữ lại làm giảng viên của trường. Hiện giờ là một 

biên tập viên khả kính của nhà xuất bản Hội nhà văn. Trong cuộc 
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sống ñời thường, lão Tạ (bạn bè thường gọi thế và anh cũng thích 

vậy) gợi ấn tượng với bạn bè về một người cha mẫu mực, một người 

chồng chung thuỷ.  

1.1.2. Duyên nợ văn chương 

Từ thợ ñào hầm trở thành nhà văn nổi tiếng, cái duyên văn 

chương của Tạ Duy Anh khiến người ta nhớ ñến nhà văn Trung 

Quốc Lỗ Tấn. Nhà văn Tạ Duy Anh cũng không khởi nghiệp bằng 

chính nghề viết văn.  

Cậu tú tài ñầu tiên của làng Đồng Trưa ñã khởi sự nghề nghiệp 

tại công trường thuỷ ñiện Sông Đà, ñược học lớp Trung cấp kĩ thuật. 

Không hứng thú với l ĩnh vực tự nhiên, kỹ thuật, hay vì “cựa quậy 

một cái gì ñó” càng lúc càng rõ, càng lớn lao, ñể anh công nhân chỉ 

say sưa với việc tự tạo ñèn ma dút ñể viết như một sự thôi thúc 

không cưỡng lại ñược. Năm 1980, truyện ngắn ñầu tiên của anh ñược 

ñăng báo, và bút danh Tạ Duy Anh ngẫu nhiên ñược ñề dưới tác 

phẩm Để hiểu một con người. Đam mê thôi thúc anh sáng tác, 

nhưng hiện thực thuỷ ñiện sông Đà không phải là “ñất” thoả mãn trí 

tưởng tượng phong phú của nhà văn. Trở về quê hương (1988), chợt 

bao ký ức ngày nào hiện ra rõ nét, vừa ngọt ngào vừa cay ñắng. Hiện 

thực ñược trải nghiệm trở thành nỗi ám ảnh, vò xé tâm can. Chỉ trong 

một cái làng mà hàm chứa tất cả, “ñấy là ñất nước thu nhỏ, vũ trụ thu 

nhỏ”. Trường viết văn Nguyễn Du là bến ñỗ thứ hai sau công trường 

Hoà Bình. 



 10 

Khó có thể nói hết cái “lý” ñẩy ñưa anh “hành ñạo” bằng ngôn 

ngữ. Như vậy, bạn ñọc có lý do ñể chờ ñợi, hy vọng vào một cây bút 

ñến với nghề một cách chuyên nghiệp ñang còn nhiều ẩn số. 

1.2. Tạ Duy Anh - Hành trình sáng tạo 

1.2.1. Thành tựu vững chắc ở thể loại truyện ngắn 

Như kẻ lãng du mải mê ñi tìm ý nghĩa cuộc ñời, cuối cùng 

không ngờ câu trả lời tìm ñược ở chính nơi chôn nhau cắt rốn. Ấy là 

ánh sáng từ ký ức về một miền quê với ñủ cả hỉ nộ ái ố của nhân loại. 

Đến Bước qua lời nguyền thì tiếng vang của anh ñã rõ. Không chỉ 

ñăng báo, tác giả lần lượt xuất bản các tập truyện ngắn. Không kể 

các tập truyện viết cho thiếu nhi, truyện ngắn của anh cho ñến nay ñã 

xuất bản gồm 9 cuốn.  

Mặc dù ở 9 tập truyện ngắn ñó có hiện tượng “tái bản có bổ 

sung”, song cũng có những tập truyện ñánh dấu sự sáng tạo không 

ngừng của cây bút Tạ Duy Anh.  

Chưa kể tiểu thuyết, tản văn, truyện ngắn viết cho thiếu nhi, 

chỉ riêng ở thể loại truyện ngắn ñã xuất bản cũng cho thấy sự lao 

ñộng không ngừng và khát vọng sáng tạo của tác giả. Truyện của anh 

thực sự ñã ñem lại cảm xúc thẩm mỹ cho người ñọc không chỉ ở giá 

trị nội dung. 

1.2.2. Dấu ấn cách tân nghệ thuật rõ nét ở tiểu thuyết 

Sáng tác tiểu thuyết Lão Khổ, tác giả có lợi thế ñược ñào tạo 

chính khoá ở trường viết văn Nguyễn Du. Lúc ñó M.Bathtin ñược 

giới thiệu có hệ thống ở Việt Nam. Quan trọng nhất là, khát khao 
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“làm mới” ñã hội ñủ ñiều kiện, nên sớm có dịp thử nghiệm, tác phẩm 

chỉ ra ñời sau Khúc dạo ñầu có một năm. 

Đến Lão Khổ, dễ thấy ý thức ñổi mới lối viết của tác giả. 

Cấu trúc lắp ghép của tiểu thuyết Tạ Duy Anh bắt ñầu hiện diện ở 

Lão Khổ.  

Vậy nên, nếu Lão Khổ vẫn giữ bút pháp hiện thực cổ ñiển, 

Đi tìm nhân vật ñã dụng công nhiều ñể tạo ra một hiện thực mới.  

Nếu ñến Thiên thần sám hối, tinh thần của văn học phi lý ñã 

“tới hạn” thì tiểu thuyết Giã biệt bóng tối cho thấy ý thức chuyển 

sang một lối viết khác của Tạ Duy Anh. 

1.3. Ý thức ñổi mới tư duy nghệ thuật truy ện ngắn của Tạ Duy 

Anh 

1.3.1. Bước ngoặt chuyển mình của ñời sống xã hội   

Đi qua dòng thác của chiến tranh, ñương nhiên văn học 

không ngớt suy ngẫm về nó. Chặng ñầu của văn học sau 1975 dường 

như chưa thể ñứt mạch với dòng cảm hứng viết về thời máu lửa. Hơn 

nữa, hậu quả của nó còn lưu dấu khá ñậm nét trong ñời sống xã hội, 

dễ thấy từ những năm 1975 ñến 1985, kinh tế Việt Nam rơi vào tình 

trạng khó khăn. Lối tư duy và ñiều tiết xã hội theo chế ñộ bao cấp 

ñến 1985 ñã trở nên không hợp thời. Tình hình ñó nảy ra một yêu 

cầu cấp thiết là phải ñổi mới. Văn học thay da ñổi thịt khi ñất nước 

“chuyển dạ” . Thêm nữa, về mặt giao lưu văn hóa ở văn học chặng 

ñường 1945-1975, dân tộc ta chỉ có ñiều kiện quan hệ ngoại giao với 

các nước xã hội chủ nghĩa và khu vực Đông Nam Châu Á. Từ sau 
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Đại hội VI của Đảng ta, xuyên thấm tư tưởng “cởi trói”, Vi ệt Nam ñã 

mở rộng giao lưu với hầu khắp các quốc gia. Xu hướng toàn cầu hóa 

mang lại những lợi thế nhất ñịnh ñể văn học Việt Nam tiếp cận với 

văn học thế giới. 

Nhà văn sau 1975 tự do khai phá, lật xới bí ẩn. Người sáng 

tạo có ñiều kiện thể nghiệm kinh nghiệm của cá nhân mình, có quyền 

vạch cho mình những lối ñi riêng bằng tài năng và bản lĩnh.  

1.3.2. Ý thức ñổi mới tư duy nghệ thuật truyện ngắn  

Nhận diện những chuyển ñộng trong ñổi mới tư duy văn học 

sau năm 1975, người ta cũng không quên nhắc ñến cái tên Tạ Duy 

Anh. Cây bút họ Tạ ñã sớm thành danh trên văn ñàn truyện ngắn với 

khơi mở “Dòng văn học bước qua lời nguyền” (Hoàng Ngọc Hiến). 

Nói về ñổi mới, Tạ Duy Anh có ý thức rất cao.  

 Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, những tác phẩm của Duy 

Anh ñã toát lên ý thức tạo ra một hiện thực mới, một hiện thực mà 

cái ác, cái xấu lấn sân cái thiện trong ñời sống xã hội. Đó cũng là 

cách tiếp cận khác về con người, nhìn con người ở phương diện trái 

chiều, khuất lấp, một dấu hiệu ñổi mới quan niệm về con người của 

các cây bút văn học sau năm 1975. Ngay chính tác phẩm Bước qua 

lời nguyền, nhà văn thông qua hình tượng, ñã chuyển tải thông ñiệp 

cho giới văn nghệ, bởi tiếng chuông ñược gióng lên từ nhiều hướng.  

Hành trình sáng tạo ở tuổi 50 hẳn còn dài và nhiều bí ẩn, có 

những tập truyện ngắn ñã viết còn chưa xuất bản. Vậy nên, hãy chờ 

ñợi thời gian lên tiếng ñịnh giá và ñấy mới là thước ño thực sự công 

bằng ñối với l ĩnh vực nghệ thuật. 
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Chương 2 

HIỆN THỰC CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI NÔNG THÔN 

TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH 

2.1. Hiện thực cuộc sống nông thôn nhìn từ các trạng thái ñối lập 

2.1.1. Nông thôn - bóng tối của thù hận, hủ tục, lòng tham 

Lâu nay, trong tâm thức người Vi ệt, cái bản lề, cái ranh giới 

ñể phân biệt thành thị và nông thôn có nhiều tiêu chí, song cái giới 

hạn mà người nông dân và làng quê chưa vượt qua ñược là những hủ 

tục lạc hậu, nhiêu khê hiện diện và chi phối cuộc sống thường ngày 

của họ.  

Nhà văn Tạ Duy Anh không tiếp tục tái hiện bức tranh về cái 

ñói, cái khổ của người nông dân. Anh chú tâm ñi xa hơn, mục kích 

cái “hậu quả của sự nghèo khổ dài dài ñã ñẻ ra một loạt thói quen” 

[12, tr.329].  

Dường như thù hận giữa các dòng họ là một hiện tượng nóng 

bỏng hiện diện ở nhiều xã thôn trong truyện ngắn Tạ Duy Anh.  

Tạ Duy Anh ñã ñể lại những hình tượng ñầy ấn tượng về sự 

tác ñộng của thời cuộc ñối với con người. Con người là nạn nhân của 

thời cuộc ñồng thời cũng là nạn nhân của chính mình. Hủ tục ñương 

nhiên không chỉ hiện diện ở làng quê, nhưng những mê muội của ñời 

sống thôn dã khá hữu hình. Rồi thói sĩ diện của các nhân vật nông 

thôn cũng mang ñậm dấu ấn làng quê. 

Trong một bài tản văn, Tạ Duy Anh ñã thẳng thắng bàn về tệ 

“ghen ăn tức ở” xảy ra ở nông thôn. Theo luận bàn của tác giả, thói 

xấu bản chất của nó “chính là không muốn ai giàu sang, phú quý hơn 
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mình vì bất kể lý do gì”. Rất nhiều truyện ngắn mô tả sự “nát bét” 

của văn hoá làng xã, dường như nhà văn tham vọng ñánh ñộng xã 

thôn cần phải “nhìn lên”. “Nhìn lên là hướng tới cái tử tế, cái ñàng 

hoàng cho cả chính mình và con cháu mình. Thay vì kéo người khác 

xuống bằng mình, hãy ñể người khác trở thành hướng phấn ñấu của 

mình ñể lúc nào ñó, hy vọng thế, mình cũng bằng ñược họ” [12, 

tr.331]. 

2.1.2. Nông thôn - ánh sáng của tình yêu, tình người 

Say mê với cái ñẹp của lòng người, Tạ Duy Anh mải mê 

khám phá chiều sâu của tâm hồn qua nhiều tác phẩm. Phiên bản tình 

yêu gần với Rômêô và Juliet của Secxpia ở truyện ngắn Tạ Duy Anh 

phải kể ñến Bước qua lời nguyền, Truyền thuyết viết lại, Luân 

hồi…  

 Qua cảm hứng sáng tạo của Tạ Duy Anh, cái ñẹp ñược kết 

tinh ở tình yêu tình người cao cả và tác giả nhấn mạnh: sự hiện diện 

diệu kỳ của nó ở nông thôn có sự bí ẩn không dễ gì cắt nghĩa rõ ràng. 

Đó là tình yêu không có tuổi, “bên ngoài thời gian”.  

 Tác phẩm Vượt qua bến bờ trắng xóa cũng là một sự tôn 

vinh cái ñẹp của tình người có lẽ chỉ có ở thôn quê. 

  Dường như anh chú tâm nhiều hơn vào việc mô tả những 

tình cảm ñặc biệt, chẳng hạn sự bí ẩn khó lý giải trong chiều sâu trái 

tim con người. Tác giả muốn nhấn mạnh, chính ñiều sâu xa ñó ñịnh 

hướng việc lựa chọn hành vi ñạo ñức của con người.  

Tình yêu thương, giá trị nhân bản luôn có ñất sống dù nơi 

sinh sôi của nó là vùng ñất bùn lầy. Điều ñáng nói là cây bút họ Tạ 
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gợi người ta nghĩ nhiều ñến việc chọn lựa hành vi ñạo ñức trong 

hành trình hoàn thiện nhân cách bản thân. 

2.2. Hiện thực con người nông thôn nhìn từ bình diện tâm lý 

2.2.1. Con người dòng tộc 

Qua lăng kính nghệ thuật của Tạ Duy Anh, thù hận là trạng 

thái tâm lý thường trực, một “phẩm chất” của con người gia tộc, 

dòng họ.  

Tuy vậy, trong mảng truyện viết về nông thôn, bất ñắc chí là 

tâm lý nổi trội của các nhân vật người cha.  

Không chỉ các thế hệ cha ông bị dày vò trong cái bể thù hận, 

mà thù hận chồng chất còn tước ñi sự hồn nhiên của tuổi trẻ.  

Sức chi phối của dòng tộc, gia ñình còn tác ñộng không 

ngừng ñến những mối tình nơi thôn dã. Tình yêu của tuổi trẻ làng 

quê sao trọn vẹn ñược khi vai vế dòng tộc của họ nằm ở hai tuyến 

ñối nghịch nhau.  

Như vậy, con người dòng tộc là sản phẩm của mê muội, tăm 

tối, thù hận ở làng quê. Tác giả khai thác nét tâm lý ñó như những 

hình mẫu nhằm tô ñậm thêm bi kịch trong cuộc sống con người làng 

quê.     

 2.2.2. Con người vượt thoát 

 Tâm lý vượt thoát là hiện thực trong lòng người, là tâm lý 

khả dĩ nảy sinh khi bị phong tỏa trong một giới hạn, nhất là sự trói 

buộc ñụng chạm mạnh mẽ ñến nhân tính của con người. Nhà văn Tạ 

Duy Anh ñã trăn trở trước một làng quê bị lưu ñày trong vòng thù 
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hận, mê muội, nhưng tác giả cũng day dứt không ít trước con ñường 

ñi tìm ánh sáng của nhân vật. 

Vượt thoát ñể ñẩy lùi cái ác, và vượt thoát cũng nhằm khẳng 

ñịnh bản thân mình. Một số nhân vật trong truyện ngắn Tạ Duy Anh 

ñã hành xử vì lẽ ñó. 

Trong truyện ngắn của “nhà văn viết về làng”, có một tâm lý 

vượt thoát rất “nông dân” ñược cụ thể hóa qua hình tượng lão Khổ ở 

tác phẩm Lũ vịt trời. Bi kịch của lão Khổ trên hành trình “vượt 

thoát” tìm kế sinh nhai, chủ yếu minh họa cho số phận con người bị 

ñày ñọa trước thời cuộc.      

 2.3. Hiện thực cuộc sống nông thôn nhìn từ các chủ ñề và 

môtíp 

2.3.1. Chủ ñề “bước qua lời nguyền” và sự trừng phạt 

Tạ Duy Anh cũng ñã viết về nông thôn bằng nỗi ám ảnh về 

làng của mình, về những lời nguyền, những ñịnh kiến của người cha. 

Yêu thương con người, chủ nghĩa nhân ñạo mới trong truyện Tạ Duy 

Anh ñề cao quyền tự chủ, ý thức dân chủ của con người. Con người 

cần ñược tôn trọng tối cao, kể cả quyền ñược chọn cho mình ñược 

ñau khổ thay cho hạnh phúc…  

Dường như ñó là cuộc chiến quyết liệt ñể kết thúc sự mù 

quáng của bao nhiêu thế hệ, triệt tiêu cái series hận thù dai dẳng. 

Trong truyện ngắn Tạ Duy Anh, một khi nhân vật ñã hành ñộng ñể 

“bước qua”, con người thường chiến thắng, dù kết quả ñôi khi muộn 

màng. 
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Có khi “ñắc ñạo”, thấu lẽ sinh tồn… cũng là cách con người 

có thể “bước qua lời nguyền”.  

Viết về hiện thực nông thôn, rõ ràng chủ ñề “bước qua lời 

nguyền” là âm hưởng nổi bật trong truyện ngắn Tạ Duy Anh. Những 

bi kịch nhân sinh tiếp tục ñược Tạ Duy Anh khắc họa qua chủ ñề sự 

trừng phạt.  

Tìm cho tôi thằng ñàn ông râu quai nón, Linh vật, Nghề 

thầy dùi… ñều kể ra những kết cục bị hài xuất phát từ lòng tham 

tiền. Tác giả có bản án chung cho các nhân vật này là “lưới trời lồng 

lộng”.   

2.3.2. Môtíp tình yêu trắc trở và môtíp giấc mơ 

Theo sự quan sát của nhà nghiên cứu văn học Trần Cương, 

“Nếu các nhà văn trước 86 ñứng ở phương diện xã hội và phong trào 

ñể nhìn con người thì các nhà văn sau 86 ñã ñứng ở góc ñộ con 

người ñể nhìn con người, xã hội và các vấn ñề chung” [21]. Tác giả 

Tạ Duy Anh cũng xuất phát từ tư duy như thế về cuộc sống về con 

người, anh là cây bút ñắc lực trong việc khám phá số phận con 

người, hạnh phúc cá nhân qua mảng truyện ngắn viết về hiện thực 

nông thôn. Ở ñó, tình yêu trắc trở ñã trở thành một môtíp quen thuộc.  

Tác giả Tạ Duy Anh qua mảng truyện ngắn thường xây dựng 

cho nhân vật của mình những giấc mơ trong lúc bế tắc hoặc khi nhân 

vật thăng hoa cảm xúc. Truyện của cây bút “viết về làng của mình” 

xuất hiện nhiều “giấc mơ thần tiên” dành cho nhân vật.  
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Chương 3 

PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN HIỆN THỰC CUỘC SỐNG 

NÔNG THÔN TRONG TRUY ỆN NGẮN TẠ DUY ANH 

3.1. Nghệ thuật sử dụng ngôn từ 

3.1.1.Ngôn ngữ 

. Một thế mạnh khi sử dụng ngôn từ trong sáng tác của Tạ 

Duy Anh nói chung và mảng truyện ngắn nông thôn nói riêng là khả 

năng sử dụng ngôn ngữ diễn ñạt chính xác ñối tượng. Tạ Duy Anh 

vận dụng linh hoạt các thành ngữ, tục ngữ, nói chung là cách diễn ñạt 

hằng ngày của dân gian phù hợp với tính cách, hoàn cảnh của từng 

nhân vật. Chúng tôi phát hiện ra rằng, tác giả thật “ñúng mức” khi 

miêu tả những khoảnh khắc ñặc biệt, những ranh giới mà nếu “quá 

tay” thì khác nào những thước quay câu khách của loại phim “mì ăn 

liền”. 

Nhằm góp phần biểu lộ hiện trạng con người và cuộc sống 

làng quê, tác giả Tạ Duy Anh còn “lên tiếng” qua lời trực tiếp của 

nhân vật.  

Ngôn ngữ thô tục của ñời sống thôn quê cũng xuất hiện ở 

nhiều tác phẩm trong tuyển tập Ba ñào ký. Yếu tố tục không hẳn là 

“ñặc sản” của người nhà quê, nhưng lối nói khẩu ngữ xen lẫn yếu tố 

tục của họ cũng ñược ñặt vào cửa miệng của nhân vật ñạt những hiệu 

quả nhất ñịnh.  

Tiếp xúc với truyện ngắn nông thôn Tạ Duy Anh, chất văn 

xuôi ñời thường phần nào ñược gợi lên từ chất liệu ngôn từ, ñồng 

thời chính ngôn ngữ ñược sử dụng cũng dệt nên những trang văn trữ 
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tình, ñể lại ấn tượng về khả năng mã hóa ñời sống lãng mạn bằng 

ngôn ngữ mượt mà.  

3.1.2. Giọng ñiệu 

. Truyện ngắn của anh không mang giọng khách quan, lạnh 

lùng ñặc trưng của Nguyễn Huy Thiệp, không ngậm ngùi, thương 

cảm như Nguyễn Ngọc Tư, song với hiện thực làng quê, anh ñã tìm 

giọng phù hợp cho từng tác phẩm của mình, hướng ñến chuyển tải 

ñược thông ñiệp theo chủ ý của nhà văn.  

Không ít tác phẩm của Tạ Duy Anh viết về nông thôn, do 

vậy sự ñan xen và ña dạng trong giọng ñiệu là tất yếu. Giọng trữ tình 

mượt mà ñặt bên cạnh những trang văn xuôi dung tục của ñời sống là 

cần thiết. Tạ Duy Anh không ngần ngại ñưa ra ngôn ngữ thô tục của 

ñời thường. Điều ñó tạo nên giọng ñiệu vừa khách quan vừa suồng sã 

khi xây dựng hình tượng nông thôn.  

Giễu nhại trong truyện ngắn Tạ Duy Anh có khi xuất hiện 

liên tục, có thể nói ở cấp ñộ tác phẩm như Ánh sáng nàng, Luân 

hồi, Hóa kiếp, Dịch quỷ sứ…  

3.2. Nghệ thuật xây dựng kết cấu 

  3.2.1. Kết cấu cốt truyện theo nguyên tắc nhân - quả 

Qua bảng khảo sát chưa ñầy ñủ, chúng tôi nhận thấy nguyên 

tắc nhân - quả trở thành kết cấu chủ yếu trong cốt truyện Ba ñào ký.  

 Nguyên tắc nhân - quả trong kết cấu cốt truyện không lạ, 

nhưng việc tổ chức cốt truyện kiểu như thế có tính chất liên tục qua 

nhiều tác phẩm, có thể nói ñó là ý ñồ nghệ thuật cũng là một ñặc 

trưng ở phương diện nghệ thuật của nhà văn Tạ Duy Anh. 
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3.2.2. Sự nới rộng cốt truyện và kết cấu truyện ngắn kiểu 

liên hoàn 

 Truyện lồng truyện, nếu xét ở phương diện cốt truyện cũng 

là một cách kết cấu làm nới rộng dung lượng truyện ngắn. Truyền 

thuyết viết lại, Người thắng trận của Tạ Duy Anh cũng có cách tổ 

chức cốt truyện như thế. 

 Ở các truyện ngắn khác viết về nông thôn, xu hướng “tiểu 

thuyết hóa truyện ngắn” không biểu hiện ở việc kể về nhiều thế hệ 

trong không gian và thời gian dài.  

Việc nới rộng cốt truyện không chỉ có ý nghĩa tạo ra sự ñối 

lập giữa quá khứ và hiện tại. Mở rộng ñường biên truyện ngắn cũng 

là cách mở rộng các tuyến nhân vật, sự chuyển tải nhiều chủ ñề khác 

nhau.  

 Kiểu truyện ngắn liên hoàn có sợi dây liên kết không chỉ 

trong nội tại mỗi tác phẩm mà là sự xâu chuỗi các yếu tố ở nhiều tác 

phẩm. Mỗi nhà văn tùy thuộc mục ñích thẩm mỹ của mình mà có kỹ 

thuật tổ chức phù hợp. Có thể thấy, tập truyện ngắn Truyện ngắn 

chọn lọc có nhiều tác phẩm “kết dính” ở nhiều phương diện.  

 Tính chất “liên hoàn” ở kết cấu cốt truyện truyện ngắn Tạ 

Duy Anh còn biểu hiện ở sự xuất hiện liên tục của mẫu hình nhân vật 

nữ. 

 Đặt các truyện ngắn Bước qua lời nguyền, Vòng trầm luân 

trần gian, Hóa kiếp, Ánh sáng nàng bên cạnh nhau, bức tranh về 

không khí ñấu ñá ở làng Đồng hiện ra thật trọn vẹn, với tính chất gay 

gắt, ñáng sợ. 



 21 

Hàng loạt truyện ngắn viết về cuộc sống nông thôn thực ra 

cũng mang dáng dấp của tổ chức liên hoàn ở truyện ngắn. Đó là các 

chi tiết, sự kiện khác nhau của một khung cốt truyện phản ánh lòng 

tham. Chữ “hám” ñã xâu chuỗi các tác phẩm ñó thành một mắc xích.  

3.3. Nghệ thuật tạo dựng không gian và thời gian nghệ thuật 

 3.3.1. Nghệ thuật tạo dựng không gian nghệ thuật 

 Đó là không gian văn hóa “làng” Bắc Bộ với những tên gọi 

làng Đồng, làng Hạ, làng Hạ Trại, làng Cổ... xuất hiện qua nhiều tác 

phẩm. 

 Như vậy, không gian nghệ thuật xuyên suốt nhiều truyện 

ngắn nông thôn của Tạ Duy Anh là không gian sinh hoạt của con 

người, cũng chính là không gian văn hóa làng. Đó là không gian hiện 

thực, ở ñó con người, ñặc biệt là tuổi trẻ bị ñày ải trong không khí 

của thù hận, ñịnh kiến và còn mê muội ở nhiều phương diện khác 

nhau. Có thể nói, có hiện tượng không gian ñồng hiện trong truyện 

ngắn Tạ Duy Anh một phần qua kiểu kết cấu truyện ngắn liên hoàn.  

Theo khảo sát của chúng tôi, bầu trời vừa là không gian mơ 

mộng, ñó cũng chính là một không gian hiện thực, có thực ở nông 

thôn. Và quả thật, viết về lũy tre làng, nếu thiếu ñi những trang như 

vậy, tính biện chứng hay hiện thực khách quan trong truyện ngắn Tạ 

Duy Anh sẽ giảm ñi ñáng kể. 

Khảo sát các tác phẩm Giấc mơ nhà lầu, Đòn ñộc, Khôn ăn 

người, Tự xông ñất, Giương oai với vợ, Linh vật, Cái tổ sáo…, 

chúng tôi nhận thấy chỉ với không gian nhỏ như ngôi nhà, quanh 
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vườn nhà, tác giả tái hiện sống ñộng những bi kịch ñời thường của 

con người. 

  Có thể nói, sức lôi cuốn của truyện ngắn có yếu tố kì ảo, 

hoang ñường ở tác phẩm viết về nông thôn của Tạ Duy Anh là khá 

rõ. Không gian huyền ảo nhưng ẩn chứa quan niệm của tác giả về thế 

giới hiện tồn. 

3.3.2. Nghệ thuật tạo dựng thời gian nghệ thuật 

Với ý thức nhận thức sự thật, sự thật về cải cách, về ñời sống 

con người ở nông thôn thời hợp tác và sau hợp tác, song ở cánh ñồng 

truyện ngắn Tạ Duy Anh không hiện lên những con số của thời gian 

lịch sử cụ thể. Có ñiều cây bút văn học này “tái xuất” quá khứ nông 

thôn bằng thời gian sự kiện.  

 Vận dụng tư duy sáng tạo hiện ñại, tư duy ña chiều trong 

việc khám phá hiện thực ña dạng, tác giả Tạ Duy Anh ñồng hiện, xen 

kẽ quá khứ và hiện tại trong mỗi câu chuyện.  

 Kỹ thuật của ñiện ảnh cũng phản chiếu trong nghệ thuật 

ñồng hiện thời gian trong tác phẩm văn chương.  

Nhân vật nông thôn Tạ Duy Anh rơi vào cảnh ngộ ba ñào 

hầu hết trong thời gian hiện thực ñời thường. Điều ñó cũng cho thấy 

văn của anh có xu hướng rõ trong việc tiếp cận với cái ñời thường 

hàng ngày.  

Không gian - thời gian là hai phạm trù tương ứng, thống nhất 

chặt chẽ trong một chỉnh thể nghệ thuật. Tạo dựng không - thời gian 

nghệ thuật thể hiện ý niệm của tác giả về giá trị của con người tồn tại 

trong môi trường ñó.  
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KẾT LUẬN 

 Cùng với xu thế phát triển của lịch sử, văn học sau 1975 

cũng chuyển ñổi không ngừng trong ñó quan niệm về hiện thực và 

quan niệm về con người có ý nghĩa ñáng kể. Đặc biệt, văn xuôi sau 

1986 ñã vận dụng tư duy văn học mới khi khám phá ñối tượng. 

Trong ñó, nông thôn là một phạm vi hiện thực ñược các cây bút 

ñương ñại ñể lại nhiều ấn tượng. Có thể nói thế giới nghệ thuật 

truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, 

Nguyễn Ngọc Tư… ñều có dấu ấn phong cách tác giả ở truyện ngắn 

viết về hiện thực nông thôn. Đi sâu vào các mặt tiêu cực của ñời sống 

và con người xã thôn, với quan niệm ñối mặt và giải phẫu cái xấu cái 

ác, Tạ Duy Anh cho ñến hôm nay thật xứng ñáng với vinh danh của 

Hoàng Ngọc Hiến khi ñọc tác phẩm của anh ngày nào: “Có một dòng 

văn học mới, dòng văn học bước qua lời nguyền”.  Điều ñó cũng 

ñồng nghĩa với việc thoát ly chủ nghĩa ñề tài, hiện thực nông thôn  

ñược phản ánh mà tính phổ quát của hình tượng văn học ñược nới 

rộng. Tác phẩm về nông thôn nhưng có sức gợi sự ñối thoại với 

những vấn ñề của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, mỗi quốc gia. 

 Những sáng tác của Tạ Duy Anh ñể lại ấn tượng về nông 

thôn không bình yên, phần lớn do bóng ma tinh thần giăng lưới khắp 

nơi trên cánh ñồng quê, thậm chí lòng tham ngự trị trong mỗi người 

ñã giăng lưới cuộc sống cá nhân của họ, chi phối nhiều ñến sự lựa 

chọn hành vi ñạo ñức. Không khí dân chủ của thời ñại và của văn 

học sau 1986 ñã tạo thuận lợi cho cây bút họ Tạ không ngần ngại 

phác họa một bức tranh mà thù hận, hủ tục và lòng tham mang màu 
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sắc chủ ñạo. Quan niệm con người có hai phần thiện ác, nên nhà văn 

Tạ Duy Anh cũng thể hiện sự tinh tế của mình qua những trang văn 

khám phá nét ñẹp của tình yêu, tình người. Dường như tác giả muốn 

tôn vinh cái ñẹp ở chính “mảnh ñất lắm người nhiều ma” ấy. Không 

ñâu khác, con người ở xã thôn có sự bí ẩn khó lý giải của những tình 

cảm cao cả như sự hy sinh, lòng nhân hậu, tình chung thủy… Những 

nhân vật của Tạ Duy Anh là những mẫu trầm tích cao ñẹp của tâm 

hồn con người, gợi nhắc mỗi chúng ta về lòng nhân cái thiện. 

 Nhà văn Tạ Duy Anh có hứng thú với việc khám phá con 

người dòng tộc và con người vượt thoát, nét tâm lý này xuất hiện liên 

tục trên mảng truyện ngắn nông thôn của anh. Mô típ tình yêu trắc 

trở và mô tip giấc mơ càng tô thêm mảng màu tối trên bức tranh quê. 

Tất cả cộng hưởng thành hình tượng giàu sức khái quát về cuộc sống 

và con người. Cánh ñồng truyện ngắn Tạ Duy Anh từ ñó ñầy khắc 

khoải về bi kịch của con người. Thời cuộc, hủ tục, lòng tham… ñã 

hành hạ con người, làm cho tâm hồn bị ñau ñớn, làm cho ñời sống bị 

di hại nhiều mặt, làm cho tình yêu lắm trắc trở… Tất cả làm vút lên 

thanh âm cần phải “bước qua lời nguyền”, ñánh ñộng con người 

“vượt thoát” trước những yếu tố phi nhân, cản trở hành trình ñi tìm 

hành phúc khi thời ñại ñề cao chủ nghĩa nhân ñạo mới. Bên cạnh chủ 

ñề nổi bật như thế, tác giả cũng ñưa ra thông ñiệp sự trừng phạt trong 

mỗi câu chuyện, ñể không ngoài mục ñích cảnh tỉnh con người. Tạ 

Duy Anh phản ánh hiện thực từ những trải nghiệm cá nhân, nhà văn 

gợi nhiều suy ngẫm ñồng sáng tạo cho người ñọc. 
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 Đọc tác phẩm của anh, ñộc giả sẽ cảm nhận giọng riêng khác 

với Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư từ 

việc sử dụng từ ngữ ñến việc tạo ra những liên tưởng. Về phương 

diện kết cấu, truyện ngắn Tạ Duy Anh nổi bật ở hàng loạt tác phẩm 

là kết cấu cốt truyện theo nguyên tắc nhân - quả. Truyện ngắn hiện 

ñại tạo ñược hiệu quả phản ánh hiện thực từ việc nới rộng cốt truyện 

và kết cấu truyện ngắn kiểu liên hoàn. Tác phẩm của “nhà văn viết 

về làng” cũng mang những phẩm chất ấy. Kỹ thuật ñồng hiện cũng 

trên cơ sở của nghệ thuật kết cấu, quá khứ và hiện tại ñược hội tụ 

trong tâm tưởng, hồi ức của nhân vật. Truyện của anh ñầy bóng dáng 

của cái ngày xưa, phù hợp với nhu cầu nhận thức lại của tác phẩm 

văn học ñương ñại. Thời gian thường nhật cũng xuất hiện nhiều trên 

trang viết về ñời tư, không gian ñời thường mà con người ở ñó diễn 

những trò bi hài do lòng tham của chính mình. Qua hình tượng 

không gian và thời gian trong truyện nông thôn, Tạ Duy Anh gợi liên 

tưởng về ý nghĩa, giá trị thực sự của cuộc sống con người. Không 

gian kỳ ảo xuất hiện khá ñộc ñáo trong truyện về xã thôn, tác giả 

cũng thành công khi chuyển tải thông ñiệp về thế giới hiện tồn. Ấn 

tượng lớn khi ñọc truyện của “nhà văn viết về làng” là khả năng sử 

dụng ngôn ngữ, xây dựng những hình tượng vừa cụ thể vừa khái 

quát, kiến tạo những câu chuyện sinh ñộng, gợi ám ảnh lớn lao về 

việc chọn lựa hành vi ñạo ñức của mỗi cá nhân, ñối thoại với vấn ñề 

về môi trường nhân tính cho con người. Tuy nhiên, ngay ở thế mạnh 

của thái ñộ quyết liệt ñối với cái ác cái xấu, ñôi khi dễ gợi lên cảm 

giác tác giả hơi “nói to” về quyền dân chủ, nhà văn có phần thiếu 
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thiện cảm khi nhìn về cuộc ñời và lòng người. Nhưng ñó là cách nhà 

văn tạo nền cho cái ñẹp hiển lộ theo quan niệm của nhà văn. 

 Nghiên cứu ñề tài Hiện thực nông thôn trong truyện ngắn 

Tạ Duy Anh, chúng tôi ngày càng có cảm hứng với thế giới nghệ 

thuật nông thôn trong sáng tác của Tạ Duy Anh. Tuy nhiên, chúng 

tôi chưa có ñiều kiện khảo sát hết và tôn vinh sự sáng tạo của anh 

ngay ở phạm vi nông thôn, ở một số phương diện nghệ thuật như yếu 

tố ñộc thoại nội tâm, nghệ thuật mở truyện và kết truyện… Con 

người cô ñơn trong mảng truyện viết về làng chúng tôi vẫn chưa ñủ 

ñiều kiện ñể lý giải. Truyện thành thị của anh cũng cần có một sự 

khảo sát công phu trong sự ñối sánh với truyện nông thôn mới ñánh 

giá ñược sự ña dạng và khả năng sáng tạo của Tạ Duy Anh. Văn học 

ñương ñại chưa ñược thử thách bởi thời gian, và anh vẫn ñầy hưng 

phấn trên con ñường nghệ thuật, nhiều tập truyện chưa xuất bản, có 

thể nói truyện ngắn Tạ Duy Anh vẫn còn phong chứa bao bí mật cần 

tiếp tục giải mã.  

 

  


