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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Trong buổi ñầu của nền văn học quốc ngữ Việt Nam, Thế Lữ 

ñược mệnh danh là người “khởi ñiểm của những khởi ñiểm” (Đỗ Lai 

Thuý). Tên tuổi của ông gắn liền với tiến trình hiện ñại hoá của văn 

học Việt Nam nửa ñầu thế kỉ XX. Ông không chỉ là người mở ñầu 

cho phong trào Thơ mới, mà còn là một trong số những nhà văn góp 

phần hiện ñại hoá truyện truyền kỳ, mở ñầu truyện kinh dị huyễn 

tưởng hiện ñại và cũng là một trong những người ñặt nền móng cho 

thể loại truyện trinh thám Việt Nam. Ở những lĩnh vực văn chương 

này, ông luôn bộc lộ ñầy ñủ cốt cách của người ñi “tiên phong” với 

những thể nghiệm mới mẻ trên cả bình diện nội dung lẫn nghệ thuật. 

Ngoài ra, Thế Lữ còn là một nhà báo, một cây bút phê bình văn học 

xuất sắc của Tự lực văn ñoàn. Đặc biệt ở lĩnh vực sân khấu, ông còn 

ñược mệnh danh là người khai phá nền kịch nói Việt Nam, góp phần 

to lớn trong việc xây dựng nền kịch nói từ buổi ñầu phôi thai ñến 

những ñỉnh cao của nó. 

Nghệ thuật truyện kinh dị của Thế Lữ là ñề tài hướng tới việc 

khám phá những ñặc sắc về nghệ thuật của Thế Lữ qua một mảng 

sáng tác rất tiêu biểu nhưng ít ñược chú ý nghiên cứu hơn so với lĩnh 

vực thơ ca ñồ sộ của  ông. 

Truyện kinh dị là một kiểu truyện tiếp nối truyền thống truyện 

truyền kỳ của Việt Nam thời trung ñại. Nó xuất hiện ở giai ñoạn ñầu 

thế kỷ XX, ñây là giai ñoạn chuyển tiếp, mở ñầu và phát triển các thể 

loại và thể tài văn học. Những tác giả trong giai ñoạn này thường 

dùng phương pháp mô phỏng truyện truyền kỳ, truyện dân gian trong 

sáng tác của mình. Trong khi ñó Thế Lữ ñã tạo nên một sự chuyển 
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ñổi quan trọng; tạo ra một mạch truyện hẳn hoi. Và ñây cũng là một 

mảng văn xuôi ñặc sắc cả về thi pháp, bút pháp, nội dung và tư tưởng 

của Thế Lữ. 

Việc nghiên cứu nghệ thuật truyện kinh dị của Thế Lữ góp 

phần hiểu rõ hơn về con người và phong cách văn xuôi Thế Lữ, thấy 

ñược những giá trị văn chương và ñóng góp ñáng quý của Thế Lữ 

vào nền văn xuôi hiện ñại. 

2. Lịch sử vấn ñề  

Là một nghệ sĩ tiên phong của nền văn học lãng mạn, sáng tác 

của Thế Lữ ñược các nhà nghiên cứu văn học rất quan tâm. Tuy vậy, 

ý kiến ñánh giá về văn nghiệp của Thế Lữ ở mỗi giai ñoạn lịch sử có 

sự khác nhau. 

Trước cách mạng tháng Tám ñến năm 1980, các nhà nghiên 

cứu phần lớn chú trọng ñến lĩnh vực thơ ca của Thế Lữ. Ở lĩnh vực 

này, Thế Lữ ñược ñánh giá là người có công ñầu trong việc xây dựng 

nền Thơ mới. Tập Mấy vần thơ của Thế Lữ ñược ñánh giá là một thi 

phẩm ñặc sắc, ghi nhận ñóng góp của Thế Lữ trong thi ñàn Việt Nam 

hiện ñại. 

Lần lượt các cây bút viết văn, viết phê bình trong và ngoài 

nhóm Tự lực văn ñoàn như Nhất Linh, Nguyễn Tường Bách, Nguyễn 

Nhược Pháp, Lê Tràng Kiều… ñã ñăng bài cổ vũ ngợi ca thơ Thế Lữ 

trên các báo Phong hóa, Đời nay… Họ ñã lấy thơ Thế Lữ làm mẫu 

cho Thơ mới và nhận ñịnh: “những vần thơ của ông Thế Lữ ñã tỏ ra 

rằng Thơ mới ñã vượt ra những khuôn sáo chật hẹp của thi văn cũ 

mà ñi vào một con ñường khá rộng rãi tốt ñẹp hơn nhiều” (Nguyễn 

Tường Bách, báo Phong hoá, số 97, 11/5/1937). Trên Hà Nội báo 
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(số 14 ngày 8/4/1936) Lê Tràng Kiều cho rằng hồn thơ, cảm hứng 

của Thế Lữ “dồi dào”. Đến bài Thơ mới Thế Lữ ñăng ở Hà Nội báo 

(số 24, ngày 7/6/1937) khi so sánh bài Tiếng sáo thiên thai của Thế 

Lữ với ñoạn Nguyễn Du tả tiếng ñàn của nàng Kiều (Truyện Kiều), 

Lê Tràng Kiều nhận xét: “cái tài của Thế Lữ về một phương diện này 

quả không kém Nguyễn Du là mấy” [5, tr.230]. 

Chính vì lẽ ñó Hoài Thanh ñã tôn vinh Thế Lữ là “ñệ nhất thi 

sĩ” và ngợi ca: “Độ ấy thơ mới vừa ra ñời. Thế Lữ như vầng sao ñột 

hiện ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt Nam [47, tr. 56]. 

Năm 1942 trong cuốn Nhà văn hiện ñại, Vũ Ngọc Phan nhận 

ñịnh về thơ Thế Lữ: “Ông là một thi sĩ có công ñầu trong việc xây 

dựng nền Thơ mới”; “Th ế Lữ mới chính là người làm cho người ta 

tin cậy ở tương lai của thơ mới”. 

Đến những giai ñoạn sau này, tên tuổi của Thế Lữ càng ñược 

giới nghiên cứu quan tâm nhiều hơn. Tiêu biểu là Nguyễn Tấn Long 

trong Việt Nam thi nhân tiền chiến ñã có lời nhận ñịnh: “Thế Lữ ñặt 

cho Thơ mới một nền móng vững chắc, ông gây ñược niềm tin mãnh 

liệt trong lòng khách yêu thơ”. 

Năm 1974, trên Tạp chí văn học (Sài Gòn, tháng 10 - 1974), 

trong bài viết Đợt sóng mới của làng thơ Việt Nam: Thế Lữ, Uyên 

Thao ñã nhất trí với ý kiến của Giáo sư Dương Quảng Hàm: “Thế Lữ 

là một trong những nhà thơ mới tiên phong”. 

Từ sau 1980 ñến nay, ñã có hàng loạt các bài nghiên cứu, các 

chuyên luận về Thế Lữ như Hà Minh Đức, Nguyễn Hoành Khung, 

Phan Cự Đệ, Vũ Ngọc Phan… Họ ñều nhận ñịnh ñóng góp của Thế 
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Lữ vào việc hiện ñại hoá thơ ca Việt Nam, người mở ñầu của phong 

trào Thơ mới.  

Không chỉ là nhà thơ chân tài, ñặt nền móng vững vàng cho 

thơ mới, Thế Lữ còn là một nhà văn có tài, người mở ñầu cho một số 

thể loại văn xuôi nghệ thuật như truyện trinh thám, truyện kinh dị, 

truyện ñường rừng. Những trang văn xuôi ñặc sắc của Thế Lữ ñã 

thực sự là những ñóng góp quý vào văn xuôi Việt Nam trước cách 

mạng. Tuy nhiên, hoạt ñộng nghiên cứu về văn nghiệp của Thế Lữ ở 

lĩnh vực văn xuôi chưa ñược nghiên cứu nhiều, nhất là ở loại truyện 

kinh dị. Từ trước Cách mạng tháng Tám, ñến năm 1980, văn xuôi nói 

chung, truyện kinh dị của Thế Lữ dường như bị lãng quên, nhiều tác 

phẩm bị thất lạc. Số bài viết ñề cập ñến truyện kinh dị của Thế Lữ rất 

ít ngoài hai bài viết của Vũ Ngọc Phan trong cuốn Nhà văn hiện ñại 

(1942) và Phạm Thế Ngũ trong cuốn Việt Nam văn học sử giản ước 

tân biên, tập 3 (1965). Ở hai bài viết này, Vũ Ngọc Phan và Phạm 

Thế Ngũ ñã nghiên cứu và nhìn nhận giá trị sáng tác của Thế Lữ ở 

lĩnh vực văn xuôi nghệ thuật, ñồng thời họ ñều thừa nhận biệt tài của 

Thế Lữ ở loại truyện kinh dị. 

Đặc biệt, những sáng tác của Thế Lữ gắn với tiến trình hiện ñại 

hoá văn  học Việt Nam ñầu thế kỷ XX, ñồng thời mang những cách 

tân ñổi mới về nghệ thuật. Chính vì vậy, từ những năm 1980 ñến nay 

văn xuôi của Thế Lữ nói chung, truyện kinh dị của Thế Lữ nói riêng 

ñược nhiều nhà nghiên cứu quan tâm hơn giai ñoạn trước. Tuy nhiên, 

những bài viết này chủ yếu tập trung dưới dạng: giới thiệu tiểu sử tác 

giả và tác phẩm, những lời tựa hoặc những nhận xét về một số tác 

phẩm tiêu biểu của Thế Lữ hay một vài mối quan hệ ñồng nghiệp và 

ñời tư của nhà văn. Hầu hết các bài viết này ñều dừng lại ở mức ñộ 
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nêu vấn ñề hoặc ñề cập ñến một vài khía cạnh nghệ thuật trong 

những truyện kinh dị của Thế Lữ. Tiêu biểu là những bài viết của Lê 

Đình Kỵ, Tế Hanh, Hoài Việt, Nam Chi, Nguyễn Văn Dân, Phạm 

Đình Ân… 

Năm 1991, trong cuốn Thế Lữ, cuộc ñời trong nghệ thuật, tác 

giả Nam Chi có bài Những ñóng góp của Thế Lữ vào phong trào thơ 

mới. Mặc dù bài viết ñề cập ñến ñóng góp của Thế Lữ vào phong 

trào thơ mới, nhưng trong bài viết, tác giả còn ñề cập ñến tính luận lý 

và sự sáng sủa của câu văn Thế Lữ trong truyện kinh dị.  

Cũng trong cuốn Thế Lữ, cuộc ñời và nghệ thuật, tác giả Hoài 

Việt có bài Thế Lữ như tôi biết. Trong bài viết của mình, Hoài Việt 

ñã ñánh giá rất cao những truyện kinh dị của Thế Lữ so với truyện 

viết về ñề tài ñường rừng của các nhà văn khác cùng thời ñiểm như 

Lan Khai, Tchya - Đái Đức Tuấn. Ông cho rằng Thế Lữ là tay trên 

của những nhà văn này. 

Tiếp ñến, trên Tạp chí Văn học số 7 năm 1997, Phan Trọng 

Thưởng ñăng bài Thế Lữ nghệ sĩ hai lần tiên phong. Tác giả phát 

biểu: “Với loại truyện ly kỳ rùng rợn, không biết ông có phải là tác 

giả ñầu tiên hay không? Nhưng với Vàng và máu (1934), ông có thể 

ñược coi là tác giả ñạt ñến ñỉnh cao của thể loại truyện này”. Cũng 

trong bài viết này Phan Trọng Thưởng khẳng ñịnh thêm công lao to 

lớn của Thế Lữ trong việc mở ra khuynh hướng mới cho văn chương 

nhóm Tự lực văn ñoàn.  

Năm 2003 trên Tạp chí Văn học số 8, Phạm Đình Ân có bài 

viết “Thế Lữ trong tự lực văn ñoàn”. Trong bài viết này, bên cạnh 

việc khẳng ñịnh vị trí, vai trò và ñóng góp của Thế Lữ với nhóm Tự 
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lực văn ñoàn, tác giả còn chỉ ra văn xuôi Thế Lữ có một vẻ ñẹp 

riêng, hấp dẫn, ñặc biệt là những truyện kinh dị, ma quái. 

Năm 2005, Phạm Đình Ân cho ra ñời cuốn Thế Lữ - tác gia và 

tác phẩm. Đây là một công trình nghiên cứu mang tính tổng hợp. 

Cuốn sách ñã tập hợp toàn bộ sự nghiệp sáng tác và những bài 

nghiên cứu có giá trị về tác gia Thế Lữ. 

Ngoài những bài nghiên cứu nói trên ñã có một số luận văn 

thạc sĩ nghiên cứu về thơ Thế Lữ, về sự ñóng góp của Thế Lữ trong 

công cuộc hiện ñại hoá văn học… 

Như vậy, nhìn chung trong nhiều năm qua, truyện kinh dị của 

Thế Lữ ñã ñược nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và ñã có khá nhiều 

bài viết với những khía cạnh khác nhau. Có bài ñiểm qua nội dung tư 

tưởng, nghệ thuật của một số truyện huyễn tưởng, kinh dị của Thế 

Lữ, có bài khẳng ñịnh những ñóng góp mới mẻ của Thế Lữ ñối với 

nhóm Tự lực văn ñoàn ở loại truyện kinh dị, có bài ñề cập ñến một 

vài khía cạnh nổi bật trong truyện kinh dị của Thế Lữ. Nhìn chung, 

các bài viết chỉ mới dừng lại ở ñôi nét khái quát về truyện kinh dị của 

Thế Lữ ở một vài phương diện về nội dung và nghệ thuật, nhưng họ 

chưa ñi sâu vào nghiên cứu một cách cụ thể nghệ thuật viết truyện 

kinh dị của Thế Lữ trên nhiều bình diện một cách hệ thống. Bởi vậy 

ở luận văn này, chúng tôi dựa trên ý kiến ñánh giá của những người 

ñi trước, cùng những gợi ý tham khảo của họ về truyện kinh dị của 

Thế Lữ, ngõ hầu nhìn nhận rõ hơn những ñiểm sáng mới trong nghệ 

thuật viết truyện của nhà văn tài ba này. 
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3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Tìm hiểu về “Nghệ thuật truyện kinh dị của Thế Lữ”, chúng tôi 

sẽ ñề cập ñến những vấn ñề thuộc về phương diện nghệ thuật như: 

nghệ thuật xây dựng cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật và ñặc 

sắc ngôn từ nghệ thuật.  

Các tác phẩm chính ñược chúng tôi khảo sát bao gồm 14 tác 

phẩm trong các tập truyện: Vàng và máu (1934), Bên ñường Thiên 

Lôi (1936), Ba hồi kinh dị (1940), Trại Bồ Tùng Linh (1941). 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu ñề tài luận văn này, chúng tôi ñã 

sử dụng phối hợp một số phương pháp ñể lý giải vấn ñề. Trong ñó có 

các phương pháp chủ yếu sau: 

- Phương pháp cấu trúc - hệ thống: phương pháp này giúp 

người nghiên cứu tìm hiểu những ñặc trưng về cấu trúc, cốt truyện, 

nghệ thuật ngôn từ trong truyện kinh dị của Thế Lữ. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: nhằm ñi sâu vào phân tích 

những nét nổi bật về nghệ thuật viết truyện của Thế Lữ. Từ ñó ñưa ra 

những kết luận chung về nghệ thuật truyện kinh dị của Thế Lữ. 

- Phương pháp so sánh: nhằm tìm ra sự kế thừa, tiếp biến, sáng 

tạo của Thế Lữ ở truyện truyền kỳ truyền thống. Đồng thời tìm hiểu 

những nét riêng, ñộc ñáo về nghệ thuật viết truyện kinh dị của Thế 

Lữ so với những nhà văn cùng thời, qua ñó thấy ñược những nét mới 

trong nghệ thuật truyện kinh dị của Thế Lữ. 
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5. Bố cục luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và thư mục tài liệu tham khảo, 

phần nội dung của luận văn gồm ba chương. 

Chương 1. Thế Lữ - Người mở ñầu mạch truyện kinh dị Việt 

Nam. Trong chương này, chúng tôi tập trung làm rõ các nội dung 

như: Chân dung nhà văn Thế Lữ; Thế Lữ và thể tài phỏng truyền kỳ, 

truyện kinh dị hiện ñại Vi ệt Nam.  

Chương 2. Nghệ thuật dựng truyện kinh dị Thế Lữ. Chương 

này, chúng tôi tìm hiểu ñặc ñiểm cốt truyện, ñặc trưng bối cảnh; 

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện kinh dị của Thế Lữ 

Chương 3. Đặc sắc ngôn từ nghệ thuật truyện kinh dị của Thế 

Lữ. Trong chương này, chúng tôi tập trung làm rõ hai nội dung 

chính: cách tổ chức văn bản nghệ thuật và những ñặc sắc về lối kể 

chuyện ma quái của Thế Lữ. 
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Chương 1 

THẾ LỮ - NGƯỜI MỞ ĐẦU MẠCH TRUYỆN KINH DỊ 

 HIỆN ĐẠI VI ỆT NAM 

 Sự quái ñản, rùng rợn, kinh dị là một mảng ñề tài phong phú, 

hấp dẫn ñã từng ñược phản ánh trong văn học Việt Nam thời trung 

ñại với những tác giả nổi tiếng như Lê Thánh Tông (Thánh Tông di 

thảo) và Nguyễn Dữ (Truyền kỳ mạn lục)… Nhưng sang thời kỳ văn 

học Việt Nam hiện ñại, ñặc biệt là giai ñoạn trước 1930, các nhà văn 

viết về sự quái ñản rùng rợn không nhiều. Vì thế, sự xuất hiện những 

truyện kinh dị, phỏng truyền kỳ của Thế Lữ trong giai ñoạn văn học 

1930 - 1945 ñã ñánh dấu sự trở lại, bước tiến mới của thể loại truyện 

này so với giai ñoạn trước, giai ñoạn của những truyện truyền kỳ. 

Là nhà văn lãng mạn, Thế Lữ ñã tìm ñến với thế giới kinh dị 

ñể thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Song ở ñịa hạt này, ông cũng 

có những ñóng góp mới mẻ bằng cách mô phỏng truyện truyền kỳ ñể 

làm ra một mạch truyện hẳn hoi - truyện kinh dị, huyễn tưởng hiện 

ñại, góp phần làm phong phú, ña dạng hóa văn xuôi hiện ñại Việt 

Nam. 

1.1. Phác thảo chân dung nhà văn Thế Lữ 

1.1.1. Tiểu sử 

Thế Lữ tên thật là Nguyễn Thứ Lễ, bút hiệu Lê Ta, sinh ngày 

06 tháng 10 năm 1907 tại ấp Thái Hòa - Hà Nội trong một gia ñình 

viên chức nhỏ. Thuở nhỏ ở Lạng Sơn, sau ñó về Hải Phòng học Sơ 

học và Thành chung. Năm 1929 học xong năm thứ ba bậc Thành 

chung thì về Hà Nội thi ñỗ dự thính vào trường Cao ñẳng Mỹ thuật 
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Đông Dương, học ñược một năm thì bỏ. Khi còn ở tuổi mười tám, 

ñôi mươi, sống ở Hải Phòng, Thế Lữ ñã viết truyện, làm thơ. Ông 

sắm vai kịch nói từ năm 1928. 

Năm 1932 ông ñược mời làm báo Phong hóa, sau ñó gia nhập 

Tự lực văn ñoàn, là người sáng lập văn phái này. Khi viết báo, Thế 

Lữ ñược coi như một tác giả phê bình văn học, một cây bút có lối 

viết sắc sảo, tinh tế. 

Sau năm 1945, Thế Lữ lại tiếp tục sự nghiệp làm báo. Ông là 

ủy viên Ban Biên tập tạp chí Văn nghệ xuất bản hàng tháng tại Vi ệt 

Bắc - tạp chí tiền thân của tuần báo Văn nghệ hiện nay. 

Thế Lữ còn là một dịch giả. Cũng như làm báo, viết phê bình 

văn học, ông dịch báo, dịch sách không phải vì muốn trở thành một 

dịch giả chuyên nghiệp mà chỉ coi ñó là công việc phụ trợ cho sự 

nghiệp sáng tác mà thôi.  

Năm 1948, tại Đại hội thành lập hội văn nghệ Việt Nam, Thế 

Lữ ñược bầu làm Ủy viên thường vụ Ban chấp hành. Ông là trưởng 

ñoàn sân khấu Việt Nam trong hai năm 1948 - 1949. 

Năm 1955, ông là trưởng ban Nghiên cứu nghệ thuật sân khấu 

Việt Nam và cũng là trưởng ñoàn Đoàn Văn công nhân dân Trung 

ương. 

Năm 1962, tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc, Thế Lữ ñược bầu 

làm ủy viên thường vụ Ban Chấp hành. 

Ngày 3 tháng 6 năm 1989 Thế Lữ qua ñời tại thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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Năm 2001, Thế Lữ ñược Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí 

Minh về văn học nghệ thuật. 

1.1.2. Thế Lữ - “ki ện tướng” của phong trào Thơ mới  

Thế Lữ ñược biết ñến trước tiên là một nhà thơ danh tiếng, có 

công lớn cùng Lưu Trọng Lư và một số tác giả khác mở ñầu phong 

trào Thơ mới. 

Thơ Thế Lữ có sự cách tân về nội dung và hình thức nghệ 

thuật. Thế Lữ có công lao mở ñường, khơi nguồn, trong thời ñiểm 

Thơ mới ñấu tranh với thơ cũ ñể giành thắng lợi. Đồng thời ta còn 

nhận ra giữa thơ và văn Thế Lữ có mối liên hệ sâu sắc. Chính niềm 

khao khát ñến với một thế giới nghệ thuật mới, một chân trời mới ñể 

thỏa mãn cảm xúc, một thế giới nghệ thuật riêng cho sự vẫy vùng 

cảm xúc, tâm tư... ñể thỏa mãn tâm hồn là nền tảng cho trí tưởng 

tượng phóng khoáng kỳ lạ của Thế Lữ trong thế giới kinh dị.  

1.1.3. Thế Lữ - Một cây bút văn xuôi ñộc ñáo 

 Về văn xuôi nghệ thuật, Thế Lữ cũng có những ñóng góp 

ñáng kể ở thể loại truyện trinh thám, truyện huyễn tưởng, kinh dị như 

là mở ñầu một thể tài mới, một cách viết mới.  

Những truyện trinh thám, truyện ñường rừng của Thế Lữ từ 

Vàng và máu (1934), Bên ñường Thiên lôi (1936), Lê Phong phóng 

viên (1937), Mai Hương và Lê Phong (1937)… ñến Đòn hẹn (1939), 

Gói thuốc lá (1940), Trại Bồ Tùng Linh (1941)… là những tác phẩm 

có giá trị về nội dung và nghệ thuật. Nó ñã ñáp ứng ñược nhu cầu về 

thị hiếu bạn ñọc. Và ñược ñộc giả ñương thời hào hứng ñón ñọc, 

nhắc ñến như một nhân tố quan trọng góp phần làm nên diện mạo 

riêng trong sự nghiệp thơ văn Thế Lữ. 
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1.1.4. Thế Lữ - nhà văn nghệ ña tài 

Ngay từ khi gia nhập Tự lực văn ñoàn, Thế Lữ ñã quan tâm 

ñến kịch nói trong khi ông vẫn làm thơ, viết truyện, viết báo, làm tốt 

công việc của một người biên tập. Thế Lữ tham gia ban kịch Tinh 

hoa của Đoàn Phú Tứ, sau ñó lập riêng ban kịch Thế Lữ.  

Ngoài vai trò người tổ chức, chỉ ñạo kịch ñoàn, Thế Lữ còn 

tham gia kịch ñoàn sắm vai, viết kịch bản. Thế Lữ là ñạo diễn và 

ñồng ñạo diễn khoảng năm mươi vở kịch. Thế Lữ không phải là 

người khai sinh kịch thơ nhưng vì là nhà thơ có tài và có nhiều kinh 

nghiệm về nghệ thuật biểu diễn kịch nói, cho nên kịch thơ của ông 

cũng ñạt ñược sự thuần thục nhất ñịnh về thể loại. 

1.2. Thế Lữ và thể tài phỏng truyền kỳ, truyện kinh dị hiện ñại 

Việt Nam 

Bên cạnh Thế Lữ của “Cây bút muôn màu”, “Cây ñàn muôn 

ñiệu” , ông còn là một tiểu thuyết gia có biệt tài với thể loại truyện 

rùng rợn, ghê sợ. Sự xuất hiện những truyện rùng rợn, ly kỳ như 

Vàng và máu (1934), Một ñêm trăng (1934), Hai lần chết (1936), 

Trại Bồ Tùng Linh (1941)… của Thế Lữ ñã ñánh dấu sự trở lại, bước 

tiến mới của thể loại truyện này. 

1.2.1. Thể tài “phỏng truyền kỳ”, “kinh d ị” Vi ệt Nam 

Trào lưu Văn học lãng mạn Việt Nam có nhiều khuynh hướng 

viết khác nhau, trong ñó có một khuynh hướng viết về truyện kinh dị, 

ma quỷ, ñường rừng như Nguyễn Tuân (Yêu Ngôn), Tchya - Đái Đức 

Tuấn (Ai hát giữa rừng khuya, Thần Hổ), Lan Khai (Ma thuồng 

luồng, Người lạ)… Và ñặc biệt phải kể ñến những ñóng góp của Thế 

Lữ vào loại truyện này với những tác phẩm xuất sắc trên. Điểm 
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chung của những nhà văn này khi ñến với thế giới kinh dị là phỏng 

truyền kỳ. Ở sáng tác của họ luôn luôn có mô típ kỳ quái, hoang 

ñường lồng trong một cốt truyện sinh hoạt thế sự hoặc ñời tư, ñể ñi 

vào khai thác những yếu tố kỳ dị, quái ñản, rùng rợn nhằm gây cảm 

giác mạnh.  

1.2.2. Quá trình hình thành mạch truyện “kinh dị” của Thế Lữ 

Con ñường ñi ñến với các yếu tố kinh dị trong truyện kinh dị 

của Thế Lữ có sự tiếp nối và kế thừa dòng truyện truyền kỳ, song 

ông ñã có sự cách tân rất mới mẻ làm nên một thế giới riêng trong 

các thiên truyện của mình. Ngoài ra, Thế Lữ cũng ñến với thế giới 

kinh dị bằng con ñường riêng. Con ñường ñến với truyện kinh dị của 

Thế Lữ còn là do sự tác ñộng không nhỏ của những ký ức thời thơ ấu 

khi nhà văn còn sống ở Lạng Sơn cũng như khi về sống ở Hải Phòng. 

Và Thế Lữ cũng tìm ñến với thế giới hoang ñường nhằm mục ñích 

chính là ñể thoát ly, trốn chạy, quay lưng lại với cuộc sống bế tắc. 

Đó cũng là một nhu cầu tư tưởng chung của chủ nghĩa lãng mạn. 

Như vậy, một trong những nguyên nhân dẫn ñến các nhà văn 

lãng mạn nói chung và Thế Lữ nói riêng ñến với thế giới kinh dị là 

xuất phát từ ñặc ñiểm của văn học lãng mạn. Thế nhưng tư tưởng của 

mỗi nhà văn gửi gắm qua thế giới kinh dị là hoàn toàn khác nhau 

chính vì vậy ñã có một sự khác biệt lớn ở truyện kinh dị của Thế Lữ 

với các nhà văn cùng thời. Mặc dù họ có ñiểm giống nhau là viết 

truyện bằng bút pháp hiện ñại, trong truyện chứa nhiều yếu tố ly kỳ, 

rùng rợn nhưng cách giải thích về những yếu tố ly kỳ thì lại khác 

hẳn. Kết thúc truyện của Nguyễn Tuân, Tchya - Đái Đức Tuấn, phạm 

Cao Củng, Thanh Tịnh… chỉ dừng lại ở những yếu tố thần bí hoang 



 16 

ñường giống với các kết thúc trong truyện truyền kỳ. Ngược lại, Thế 

Lữ có sự lý giải khoa học, hợp lý ñầy thuyết phục. Chính sự khác 

biệt này ñã tạo nên phong cách riêng của Thế Lữ trong thể tài kinh dị 

huyễn tưởng hiện ñại. Đúng như nhận ñịnh của Tế Hanh “Có thể nói 

Thế Lữ là một người có nhiều tài năng và nhiều sáng tạo, ở nơi anh 

cái chất mở ñường, ñi tiên phong thật là rõ ràng, trong thơ, trong 

truyện, trong báo chí, trong sân khấu” [6, tr.108]. 

Tóm lại, với tất cả những thành tựu trên lĩnh vực thơ văn và 

nghệ thuật, Thế Lữ xứng ñáng là nghệ sĩ tiên phong với nghĩa trọn 

vẹn nhất của hai chữ tiên phong. Ông say mê với những bước mở 

ñường, ñắm say cùng hoa trái ñầu mùa. Bản tính ấy ñã ñược giải 

thích qua các chặn ñường văn nghiệp của Thế Lữ. Ông làm Thơ mới 

khi Thơ mới chưa có nền, viết truyện trinh thám, truyện quái dị khi 

thể loại này chưa có móng. Và khi nền móng của thơ ca, của truyện 

trinh thám ly kỳ ñã vững thì Thế Lữ lại chuyển sang kịch nói - một 

thể loại chưa có truyền thống trong văn học nước ta. Riêng ở lĩnh 

vực văn xuôi, với thể tài kinh dị, huyễn tưởng, Thế Lữ ñã có những 

ñóng góp quan trọng trong việc phỏng truyện truyền kỳ truyền thống 

ñể tạo ra mạch truyện kinh dị, huyễn tưởng hiện ñại. Đồng thời, qua 

thế giới kinh dị huyễn tưởng của mình, Thế Lữ ñã thể hiện những 

dấu ấn phong cách rất riêng, rất ñặc sắc so với những tác giả cùng 

thời. Đúng như nhận ñịnh của Xuân Diệu: “Những truyện ngắn của 

Thế Lữ thường biệt lập ra một lối riêng, sáng tạo trong cái kỳ lạ, ít ai 

ngờ ñến” [18, tr.126]. 
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Chương 2 

NGHỆ THUẬT DỰNG TRUYỆN KINH DỊ 

CỦA THẾ LỮ 

Đến với thế giới kinh dị, Thế Lữ rất tài hoa trong nghệ thuật 

dựng truyện. Bằng cách khai thác những yếu tố rùng rợn, ly kỳ, ông 

ñã tạo ra một cốt truyện kinh dị, phỏng truyền kỳ với nhiều sự kiện, 

tình tiết hấp dẫn. Đặc biệt, tác giả xây dựng ñược những kiểu nhân 

vật rất riêng, rất mới lạ trong văn chương ñương thời. 

2.1. Đặc ñiểm cốt truy ện truyện kinh dị  của Thế Lữ 

Cốt truyện kinh dị của Thế Lữ ñược xây dựng bằng một quan 

niệm hiện ñại (cốt truyện nghệ thuật). Tác giả ñã phá bỏ lối kể chuyện 

theo trình tự thời gian một chiều, các tình tiết sự kiện ñều có sự sắp xếp 

theo dụng ý của tác giả. Câu chuyện ñược mở ñầu bằng cách nêu lên 

những ñều rùng rợn nghê sợ từ thế giới tự nhiên và con người nhằm gây 

sự chú ý của người ñọc về những ñiều kỳ quái, bí ẩn ñể truyền cảm giác 

rùng rợn ghê sợ, thôi thúc sự tò mò ñối với người ñọc.  

Ở ñây, có sự kết hợp của nhiều yếu tố như con người, sự kiện, 

hoàn cảnh góp phần làm nên thế giới kinh dị. Các sự kiện chính - 

phụ ñược thể hiện theo mạch logic phát triển của truyện. Cái cốt lõi 

của câu chuyện luôn ñược các sự kiện khác bổ trợ, tạo nên một ấn 

tượng rất riêng trong nghệ thuật xây dựng cốt truyện (Vàng và máu) 

Mặc dù Thế Lữ có sự kế thừa cốt truyện truyền thống là phỏng 

lại truyện truyền kỳ. Nhà văn chú trọng vào những yếu tố kỳ dị, 

huyễn hoặc như yêu ma, hồ quỷ ñể tạo yếu tố ly kỳ cho câu chuyện, 

song Thế Lữ cũng có sự sáng tạo trong cách xây dựng cốt truyện của 

mình. Và ñây cũng là ñiểm khác biệt cơ bản giữa cốt truyện kinh dị 
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của Thế Lữ với các tác giả cùng thời như, Kim Ba, Phạm Cao Củng, 

Thanh Tịnh… Sự khác biệt ñó còn ñược thể hiện rất rõ qua những 

yếu tố sau: 

* Sự sắp xếp các sự kiện theo mạch logic: Điểm khác biệt cơ 

bản của Thế Lữ so với tác giả khác trong nghệ thuật xây dựng cốt 

truyện là tác giả sắp xếp các sự kiện theo một mạch logic nhằm hé lộ 

dần ñiều bí mật, khám phá bí mật lý giải những ñiều quái dị ly kỳ.  

* Cốt truyện ñược xây dựng với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn: 

Một trong những ñặc ñiểm quan trọng góp phần làm nên nét ñặc sắc 

trong nghệ thuật xây dựng cốt truyện của Thế Lữ là nhà văn xây 

dựng cốt truyện ñơn giản nhưng chứa ñựng nhiều tình tiết ly kỳ hấp 

dẫn. Tác giả ñã ñưa người ñọc vào một loạt những thắc mắc. Những 

thắc mắc ñược ñẩy tới ñỉnh cao ñòi hỏi một giải quyết và ñó cũng là 

những lý giải về những ñiều kỳ quái, kinh dị.  

* Các sự kiện trong cốt truyện ñược ñặt trong bối cảnh ma 

quái kinh dị: Truyện kinh dị của Thế Lữ ñược xây dựng trong một 

bối cảnh thời gian và không gian ñặc biệt. Thời gian và không gian 

diễn ra sự kiện thường là vào ñêm khuya thanh vắng nơi rừng thiêng 

nước ñộc. Cách thể hiện thời gian, không gian của tác giả tạo thêm 

sự kỳ dị rùng rợn cho câu chuyện. 

2.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện kinh dị của Thế Lữ 

2.2.1. Các kiểu môtip nhân vật 

Mô tip nhân vật là kiểu nhân vật, dạng nhân vật ñược sử dụng 

nhiều lần trong sáng tác văn học. Trong thế giới kinh dị của Thế Lữ, 

một kiểu nhân vật chiếm số ñông là kiểu người “tài tử hiện ñại”, 

thông minh, và ñậm chất tư duy khoa học.  
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Qua việc khảo sát truyện kinh dị của Thế Lữ trong các tập 

truyện Vàng và máu, Bên ñường Thiên Lôi, Trại Bồ Tùng Linh, Ba 

hồi kinh dị, chúng tôi thấy trong tổng số 14 truyện  thì có 10 truyện 

xuất hiện kiểu nhân vật “tài tử”, chiếm 71%. Họ xuất hiện dưới dạng 

nhà văn, nhà khoa học, nhà khảo cứu… Thế Lữ ñã ñưa ra những tìm 

tòi khám phá cho kiểu nhân vật này. Đó là hình ảnh những nhà trinh 

thám như viên quan châu Nga Lộc (Vàng và máu), người thiếu niên 

(Dòng máu ñứt quãng), Ngô Đàm trong Cái xác ñuổi người và Cái 

ñầu lâu …. Đây là kiểu nhân vật mới lạ với văn học Việt Nam ở giai 

ñoạn này.  

Nguồn gốc nảy sinh kiểu nhân vật “tài tử hiện ñại” một phần 

xuất phát từ tư tưởng chung của Tự lực văn ñoàn, chủ trương ñưa 

ánh sáng khoa học vào văn chương ñã tác ñộng ñến Thế Lữ. Mặt 

khác, Thế Lữ ñã sớm tiếp xúc với văn chương duy lý phương Tây và 

những chuyện kinh dị của Etga Poe, ông ñã sớm nhìn ra cái kinh dị, 

bí hiểm, kỳ lạ bằng nhãn quan khoa học. Chính vì vậy, ông ñã xây 

dựng kiểu nhân vật “tài tử” ñể lồng vào ñó tư tưởng của mình. 

Nhìn chung kiểu nhân vật “tài tử hiện ñại” trong truyện kinh dị 

của Thế Lữ mang bóng dáng của chính nhà văn. Thế Lữ ñã xây dựng 

nên hình tượng nhân vật này ñể thể hiện niềm khao khát chinh phục, 

khám phá những ñiều mới mẻ kỳ dị, ñể giải phóng cái tôi tự do 

phóng khoáng, ưa khám phá, giàu tưởng tượng trong ông.  

Bên cạnh kiểu nhân vật “tài tử hiện ñại”, Thế Lữ còn thành công 

trong việc xây dựng kiểu nhân vật “mỹ nữ kỳ dị”. Trong truyện kinh dị 

của Thế Lữ, hình ảnh nhân vật mỹ nữ lặp lại nhiều lần. Phần lớn những 

người phụ nữ xuất hiện trong truyện kinh dị của Thế Lữ ñều có những 

ñặc ñiểm chung: Họ ñều trẻ, ñẹp một vẻ ñẹp khác thường, sự xuất hiện 
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và hành ñộng cũng rất bí ẩn. Chính họ góp phần làm tăng thêm sự rùng 

rợn cho tác phẩm, cái rùng rợn từ thế giới con người.  

Nghiên cứu hình tượng nhân vật này sẽ giúp ta ñánh giá ñúng 

tư tưởng của nhà văn. Với Thế Lữ, ñến với thế giới kinh dị, nhà văn 

tìm ñến một cõi riêng “cõi âm”. Phiêu lưu trong cõi âm ñầy những 

ñiều quái gỡ, rùng rợn ấy ñể tìm cho mình một thế giới nghệ thuật 

riêng, vượt thoát khỏi không gian ngột ngạt của cuộc sống ñời 

thường. Chính vì vậy, trong thế giới kinh dị của mình, nhà văn chủ 

tâm ñưa người ñọc vào một không khí rùng rợn ly kỳ bằng cách xây 

dựng những hình tượng nhân vật nửa hư nửa thực nhằm tạo nên 

những màn sương khói mờ ảo bên trong những câu chuyện. 

2.2.3. Một số thủ pháp xây dựng nhân vật 

Đến với thế giới kinh dị, Thế Lữ chú tâm ñưa người ñọc vào 

không khí rùng rợn, ly kỳ. Sự rùng rợn, ly kỳ có thể tạo ra từ chính 

hành ñộng bí ẩn lạ thường của nhân vật. Vì vậy, Thế Lữ thường chú 

ý miêu tả lời nói, cử chỉ và hành ñộng của nhân vật. Phần lớn nhân 

vật trong truyện kinh dị của Thế Lữ là những người có hành ñộng kỳ 

quái: Sự xuất hiện bất ngờ, cử chỉ khác thường. 

Thế Lữ còn quan tâm ñến việc khắc họa tâm lí nhân vật. Chẳng 

hạn tâm trạng ghê sợ của hai người ñàn ông Thổ thuộc Châu Kao 

Lâm khi ñến hang Văn Dú trong truyện Vàng và máu: “Hai người 

Thổ cùng nín tiếng, hai mắt mở lớn, người thì ñưa nhìn tả, người thì 

liếc hữu, rồi lại trông vào cái lỗ hang ñen tối âm thầm”… 

Như vậy, có thể khẳng ñịnh Thế Lữ ñã rất thành công ở nghệ 

thuật xây dựng nhân vật, ñặc biệt là nghệ thuật khắc họa tâm trạng 

nhân vật. Với thủ pháp nghệ thuật này, Thế Lữ ñã gieo vào lòng 

người ñọc một sự rờn rợn, khang khác.  
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Chương 3 

ĐẶC SẮC NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT TRUYỆN KINH DỊ         

CỦA THẾ LỮ 

Ngôn từ trong văn học là một hiện tượng nghệ thuật do nghệ sĩ 

sáng tạo theo quy luật chung của nghệ thuật. Theo Trần Đình Sử: 

“Chức năng của ngôn từ nghệ thuật là sáng tạo ra thực tại nghệ thuật, 

sáng tạo ra khách thể thẩm mỹ, ñồng thời sáng tạo ra các biểu tượng 

nghệ thuật ñể thỏa mãn nhu cầu giao tiếp nghệ thuật” [47, tr.210]. 

Ngôn từ nghệ thuật trong truyện kinh dị của Thế Lữ ñược thể 

hiện qua cách thức tổ chức văn bản trần thuật; lối kể chuyện, cách 

hành văn của tác giả.  

3.1. Cách tổ chức văn bản trần thuật ñầy sáng tạo 

3.1.1. Tiêu ñề truyện 

Cách ñặt tiêu ñề truyện là một dụng ý nghệ thuật của nhà văn. 

Để tạo ấn tượng mạnh về những ñiều quái gở, ly kỳ tác giả ñã ñặt 

tiêu ñề truyện với những ẩn ý sâu kín nhằm khơi gợi sự tò mò của 

người ñọc. Đây cũng là nét ñộc ñáo góp phần làm nên những ñiều bí 

ẩn trong thế giới kinh dị của Thế Lữ. 

3.1.2. Cách mở ñầu - kết thúc truyện 

Một ñiểm ñáng lưu ý trong cách tổ chức văn bản trần thuật 

truyện kinh dị của Thế Lữ là cách thức mở ñầu và kết thúc truyện. 

Qua việc khảo sát 14 truyện ngắn trong bốn tập truyện kinh dị Vàng 

và máu, Bên ñường Thiên Lôi, Ba hồi kinh dị, Trại Bồ Tùng Linh của 

Thế Lữ, chúng tôi thấy, phần lớn những truyện kinh dị của ông có lối 
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mở ñầu và kết thúc truyện theo một mô típ chung: mở ñầu truyện, tác 

giả thường ñưa người ñọc vào không khí rờn rợn, ly kỳ, huyền bí gây 

ấn tượng sâu sắc và lôi cuốn người ñọc, nhưng ñến phần kết truyện 

yếu tố kinh dị tan dần ñi nhường chỗ cho sự thật. 

3.1.3. Luân chuyển, ña dạng hóa ñiểm nhìn trần thuật 

Trong thế giới kinh dị của Thế Lữ, chúng ta có thể thấy tác giả 

ñã sử dụng luân phiên ña dạng hóa ñiểm nhìn trần thuật: khi là ñiểm 

nhìn của người kể chuyện ở ngôi thứ nhất (trực tiếp) mang tính chủ 

quan, khi là ñiểm nhìn của người kể chuyện ở ngôi thứ ba (gián tiếp) 

ẩn mình một cách khách quan, khi lại di chuyển ñiểm nhìn giữa 

người kể chuyện khách quan và chủ quan; lúc nhìn bên ngoài, lúc 

nhìn bên trong. Điều này ñược thể hiện rất rõ qua lối kể chuyện ở 

nhiều ngôi vị khác nhau: trực tiếp, gián tiếp, nhập vai.  

Với cách kể chuyện theo một lối riêng, luân phiên ña dạng hóa 

ñiểm nhìn trần thuật, Thế Lữ như dẫn người ñọc vào một thế giới ly 

kỳ và ñầy huyền bí. Đây cũng là ñiểm khác nhau cơ bản giữa truyện 

kinh dị của Thế Lữ và truyện truyền kỳ truyền thống.  

3.2. Lối kể chuyện ma quái ñặc sắc 

3.2.1. Giọng ñiệu kể chuyện 

Là nhà văn hiện ñại với xu hướng ñem phương pháp khoa học 

thái Tây ứng dụng vào văn chương An Nam. Thế Lữ ñã dùng giọng 

văn trải nghiệm, ñậm chất tư duy khoa học vào lí giải những sự vật, 

hiện tượng kỳ bí. Trong Vàng và máu, chi tiết ông châu ngồi trong 

ñêm khuya ñể nghiên cứu ñưa ra những giả thuyết, phán ñoán ñể giải 

mã những bí mật về hang Văn Dú ñược tác giả thể hiện bằng giọng 

văn ñầy trải nghiệm và ñậm chất tư duy khoa học.  
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Trong truyện kinh dị, Thế Lữ ñã sử dụng giọng kỳ bí, tạo sự tò 

mò, thắc mắc, ớn lạnh trong cách kể, cách tả, cách cảm nhận sự vật, 

hiện tượng bằng nhãn quan kỳ ảo pha chút kinh dị. Đó là những tiếng 

“nghiến răng ken két” phát ra vào ban ñêm từ phía cái ñầu lâu ñể 

trên bàn giấy của anh Thao.  

Ngoài ra, Thế Lữ còn dùng giọng ñiệu trần thuật giàu kịch 

tính. Tác giả ñưa người ñọc cùng nhân vật trong truyện ñi hết thắc 

mắc này ñến thắc mắc khác. Biết bao câu hỏi, biết bao sự hoang 

mang nghi ngờ ñã ñến với họ. Những băn khoăn thắc mắc, những 

tình huống kịch tính ñược ñẩy lên ñỉnh cao rồi ñược giải quyết một 

cách thỏa ñáng, bằng cách giải thích khoa học, hợp lý và logic của 

tác giả. Với giọng ñiệu trần thuật này, truyện kinh dị của Thế Lữ  ñã 

ñể lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn ñọc.  

Để tạo sự tò mò, khơi gợi trí tưởng tượng, Thế Lữ còn sử dụng 

giọng kể tỉ mỉ từng chi tiết của cái kỳ dị khiến người ñọc phải rùng 

mình. 

Tóm lại, với một trí tưởng tượng phong phú, kết hợp giữa ảo 

và thực, Thế Lữ ñã thành công trong việc tạo dựng không khí rờn rợn 

ly kỳ cho các truyện kinh dị của mình. Ở ñây kết quả giữa ảo và 

thực, giữa có và không, giữa những ñiều tưởng tượng và những ñiều 

nhìn thấy ñã mờ ñi trong giác quan người ñọc. Cái duy nhất còn lại là 

một ngòi bút ngôn từ phong phú, một ngòi bút miêu tả phong phú và 

một giọng văn ña giọng ñiệu ñã tạo nên một hiệu quả ñặc sắc ñến 

không ngờ. Đúng như lời nhận xét của Vũ Ngọc Phan: “với những 

truyện ghê sợ, ông ñã chứng tỏ là một tiểu thuyết gia có biệt tài”. 
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3.2.2 Thủ pháp “truyền kỳ hóa” văn xuôi hiện ñại 

Là một nhà văn lãng mạn với khao khát tìm ñến một không 

gian riêng ñể thoát ly hiện thực, Thế Lữ ñã tìm ñến với thế giới kinh 

dị ñể ñi sâu khai thác các yếu tố bí hiểm, rùng rợn nhằm thỏa mãn trí 

tưởng tượng. Chính vì vậy, trong truyện kinh dị của Thế Lữ luôn có 

yếu tố ly kỳ, huyền bí. Sỡ dĩ có ñược ñiều này là do nhà văn dùng 

thủ pháp phỏng truyện truyền kỳ ñể xây dựng một cốt truyện hiện ñại 

trên cơ sở khai thác các yếu tố rùng rợn, ñể cắt nghĩa và lý giải 

những hiện tượng thần bí hoang ñường, yêu ma, hồ quỷ mà dòng 

truyện truyền kỳ ñã ñề cập. 

3.2.3 Lối hành văn ñộc ñáo 

Trong thế giới kinh dị Thế Lữ sử dụng lối văn ña dạng: miêu 

tả, trần thuật, ñối thoại, thư từ… Bằng trí tưởng tượng và khả năng 

quan sát tuyệt vời Thế Lữ ñã viết nên những trang tả cảnh, tả sự vật, 

tả tâm trạng hấp dẫn và gây ấn tượng. Ở ñây tác giả ñã sử dụng 

tương quan giữa lời văn kể và lời tả góp phần dựng nên không khí 

rùng rợn, ly kỳ.  

Với lối văn ña dạng, cách hành văn chặt chẽ, có sự kết hợp 

giữa lời văn miêu tả, ñối thoại, thư từ, trần thuật… Thế Lữ ñã tạo ấn 

tượng sâu sắc ñối với người ñọc.  

Tóm lại, với cách tổ chức văn bản trần thuật kết hợp lối kể 

chuyện ma quái ñặc sắc, Thế Lữ ñã thành công trong việc xây dựng 

thế giới kinh dị. Bằng những mô tip mở ñầu - kết thúc cùng với cách 

ñặt tên tiêu ñề truyện, lối hành văn, giọng ñiệu kể chuyện ñộc ñáo, 

Thế Lữ ñã thể hiện sự tài hoa của mình ở lĩnh vực văn xuôi nghệ 

thuật. 
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KẾT LUẬN 

        Thế Lữ là một trong số những nghệ sĩ chuyên nghiệp ñã dành 

toàn bộ cuộc ñời mình cho văn học và nghệ thuật. Ngoài vị trí “mở 

ñường” cho phong trào Thơ mới, Thế Lữ còn là “một tiểu thuyết gia 

có biệt tài”, “một văn gia ñặc sắc” ở loại hình văn xuôi nghệ thuật. 

Thế Lữ là một trong những nhà văn ñầu tiên góp phần lớn hiện ñại 

hoá truyện truyền kỳ, mở ñầu truyện kinh dị Việt Nam.  

Mặc dù Thế Lữ ñã ñến với thế giới kinh dị ñể tìm kiếm những 

cảm giác mới lạ, giật gân nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. 

Nhưng chính ở ñịa hạt này Thế Lữ ñã có ñược những truyện kinh dị 

xuất sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật. 

Với ñề tài nghiên cứu “Nghệ thuật truyện kinh dị của Thế Lữ” , 

chúng tôi ñã ñi sâu vào phân tích những nét ñộc ñáo về nghệ thuật 

trần thuật, với chủ tâm ñưa người ñọc vào một thế giới ñầy bí ẩn, rồi 

dùng phương pháp tư duy logic, suy luận khoa học vào giải thích 

những ñiều huyền bí nhưng có nguồn gốc xã hội nhân sinh. Đấy 

cũng là tôn chỉ của Tự lục văn ñoàn: “ Đem phương pháp khoa học 

Thái Tây ứng dụng vào văn chương An Nam”. Chính vì vậy trong 

những truyện kinh dị của mình, Thế Lữ ñã cố tình tạo ra một không 

khí rờn rợn ly kỳ ñầy bí ẩn nhưng cuối cùng người ñọc chẳng thấy có 

thần linh ma quỷ nào cả, mà chẳng qua là những mưu mô xảo kế của 

người ñời, hay do trí tưởng tượng bệnh hoạn hoặc bị ám ảnh tạo nên. 

Cách giải thích hợp lý trong truyện là rất khó, nếu không sẽ khiêng 

cưỡng, gò ép, giả tạo. Nhưng bằng tài năng và ngòi bút ñiêu luyện 

của mình, Thế Lữ ñã rất thành công với cách giải thích này trong 

những truyện kinh dị. Phải là một người có tài, có tư duy logic, ông 

mới làm ñược như vậy. 
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Ở loại truyện kinh dị, Thế Lữ ñã tỏ ra một “văn gia” vô cùng 

tài hoa trong việc sử dụng ngôn ngữ với những câu văn tinh vi rèn 

giũa, cú pháp chặt chẽ, mạch nghĩa sáng tỏ, lối văn gọn gàng, thanh 

thoát, trí tưởng tượng và khiếu liên tưởng phong phú. Kết hợp giọng 

ñiệu trần thuật, lối kể chuyện ñộc ñáo, tình huống truyện giàu kịch 

tính, khắc họa những diễn biến tâm lý thầm kín trong ñáy sâu tâm 

hồn của nhân vật. Và ñấy cũng chính là nguyên nhân  truyện kinh dị 

luôn ñể lại những ấn tượng trong lòng người ñọc. 

Qua ñề tài này chúng tôi mong muốn ñem lại một cái nhìn tổng 

quát những ñặc sắc về nghệ thuật của Thế Lữ ở lĩnh vực văn xuôi 

nghệ thuật, một thế giới nghệ thuật ñộc ñáo, một phong cách rất 

riêng của Thế Lữ. Đồng thời khẳng ñịnh thêm rằng với truyện kinh 

dị Thế Lữ ñã ñóng góp ñáng kể cho nền văn xuôi nghệ thuật nước 

nhà. Xứng ñáng ñược coi là “người mở ñường ñi tiên phong”, người 

“khởi ñiểm của những khởi ñiểm”.  

Với những ñóng góp ñáng kể, có giá trị to lớn của một nghệ sĩ 

tài năng bậc thầy ñược coi là “người mở ñường, ñi tiên phong”, “tiểu 

thuyết gia có biệt tài”. Việc tìm hiểu và khám phá những cái hay, cái 

ñộc ñáo trong nghệ thuật viết truyện kinh dị của Thế Lữ còn là 

những ñiều bí ẩn. Song càng khám phá càng tìm hiểu chúng ta càng 

cảm thấy những ñiều lý thú mới mẻ và bất ngờ từ những truyện này 

mang lại.  

Bằng sáng tác văn chương nổi bật và bằng những hoạt ñộng 

văn hoá nghệ thuật khác báo chí, kịch bản, sân khấu… Thế Lữ ñã có 

vị trí quan trọng trong tiến trình văn học nghệ thuật Việt Nam. 

 


