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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn ñề tài 

a. Giai ñọan cuối thế kỉ XIX, ñầu thế kỉ XX có ý nghĩa ñặc biệt 

quan trọng trong toàn bộ tiến trình lịch sử của văn học Việt Nam. 

Đây là chặng chuyển tiếp, là buổi giao thời giữa hai thời kì văn học 

trung ñại và văn học hiện ñại. Đồng thời ñây cũng là giai ñoạn khởi 

ñầu của một thời kì văn học ñang có sự ñan xen giữa các yếu tố mới 

– cũ, bắt ñầu cho quá trình hiện ñại hóa văn học. Sự biến ñổi ñó ñã 

tạo cơ hội cho nhiều thể loại mới ra ñời và phát triển, trong ñó không 

thể không kể ñến tiểu thuyết – thể loại chủ công của văn học hiện ñại. 

b. Tiểu thuyết giai ñoạn này có vị trí quan trọng trong sự vận 

ñộng, phát triển chung của lịch sử văn học dân tộc. Đây là giai ñoạn 

mang tính khởi ñầu cho sự hình thành của một thể loại mới – tiểu 

thuyết tự sự hiện ñại. Điều ñó ñược thể hiện rõ qua những sáng tác 

tiêu biểu, ñặc biệt là những cột mốc quan trọng trong tiến trình vận 

ñộng của nền văn học Việt Nam. Nổi bật hơn cả là Truyện Thầy 

Lazaro Phiền (1887) của Nguyễn Trọng Quản - tác phẩm mở ñường 

cho tiểu thuyết quốc ngữ và gần 40 năm sau ñó mới xuất hiện Tố 

Tâm (1925) của Hoàng Ngọc Phách – dấu ấn ñầu tiên của tiểu thuyết 

lãng mạn. Điều ñó chứng tỏ, tiểu thuyết quốc ngữ sau bước khởi ñầu 

ñã có một quá trình tích lũy lâu dài nay ñã ñạt ñến ñộ chín, chuẩn bị 

cho những tiến bộ về kĩ thuật, những cuộc cách mạng văn chương 

thực sự sẽ diễn ra sau này.  

c. Tuy nhiên, vấn ñề trên hiện còn là một khoảng lặng chưa có 

một công trình nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống. Do vậy, chúng tôi 

chọn ñề tài: Sự vận ñộng của tiểu thuyết quốc ngữ từ Truyện Thầy 

Lazaro Phiền (Nguyễn Trọng Quản) ñến Tố Tâm (Hoàng Ngọc 
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Phách) với mong muốn tìm hiểu rõ sự hình thành, chuẩn bị, tích lũy 

và vận ñộng của thể loại tiểu thuyết thuộc giai ñoạn khởi ñầu này.  

2. Lịch sử vấn ñề nghiên cứu 

Tiểu thuyết quốc ngữ Việt Nam giai ñoạn cuối thế kỉ XIX, ñầu 

thế kỉ XX là ñối tượng ñã ñược nhiều nhà nghiên cứu quan tâm chú 

ý. Nhưng tùy theo mỗi giai ñoạn mà vấn ñề này ñược nghiên cứu ở 

từng mức ñộ nhất ñịnh. Thực tế cho thấy, hoạt ñộng nghiên cứu thể 

loại tiểu thuyết giai ñoạn khởi ñầu ñã diễn ra theo nhiều xu hướng 

ñánh giá khác nhau.  

Xu hướng ñánh giá thứ nhất cho rằng, tiểu thuyết Tố Tâm của 

Hoàng Ngọc Phách là tác phẩm mở ñầu cho thể loại tiểu thuyết hiện 

ñại Vi ệt Nam. Ý kiến này ñược diễn ñạt trong một số công trình của 

các tác giả như: Dương Quảng Hàm, Phạm Thế Ngũ, Phan Cự Đệ... 

Không ñồng nhất với hướng ñánh giá trên, nhiều học giả khác ñã 

xác ñịnh lại vị trí của các hiện tượng tiểu thuyết quốc ngữ. Đáng chú 

ý là các công trình, bài viết của Nguyễn Văn Trung, Bùi Đức Tịnh, 

Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Phong Nam, Nguyễn 

Huệ Chi, Võ Văn Nhơn, Hoàng Dũng... Hầu hết các nhà nghiên cứu 

ñều cho rằng: Truyện Thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản là 

tác phẩm mở ñường cho thể loại tiểu thuyết hiện ñại Vi ệt Nam.  

Ngoài hai xu hướng ñánh giá trên, một số nhà nghiên cứu về tiểu 

thuyết giai ñoạn này còn ñưa ra một hướng nhận ñịnh khác. Không 

tán ñồng với ý kiến cho rằng: Tố Tâm là tác phẩm mở ñầu của thể 

loại tiểu thuyết hiện ñại Vi ệt Nam, nhóm tác giả này ñã ñịnh vị lại 

chỗ ñứng cho sáng tác của Hoàng Ngọc Phách: vị trí khởi ñầu của 

trào lưu tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Ý kiến này ñã ñược Vũ Bằng, 

Phong Lê, Bùi Việt Thắng, Võ Phúc Châu... thể hiện rõ trong các 

công trình nghiên cứu của mình. 
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Tóm lại, tiểu thuyết quốc ngữ ñã hình thành từ những năm cuối 

thế kỉ XIX, nhưng phải sau ñó một khoảng thời gian dài thì thể loại 

này mới ñược giới nghiên cứu quan tâm chú ý. Hầu hết, các nhà 

nghiên cứu ñều tập trung vào những tác giả, tác phẩm riêng lẻ mà 

chưa có cái nhìn bao quát, hệ thống về thể loại. Trên cơ sở tiếp cận 

vấn ñề một cách có hệ thống, người viết mong muốn ñóng góp một 

cách trình bày mới nhằm thể hiện rõ diện mạo cũng như sự vận ñộng 

của tiểu thuyết quốc ngữ thuộc giai ñoạn khởi ñầu này.   

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Với khuôn khổ của ñề tài, luận văn tập trung tìm hiểu các vấn ñề 

cụ thể: quá trình hình thành, quy luật vận ñộng và ñặc ñiểm của tiểu 

thuyết quốc ngữ thuộc giai ñoạn cuối thế kỉ XIX (1887) ñến ñầu thế 

kỉ XX (1925) thông qua những hiện tượng tiêu biểu. Đặc biệt là hai 

tác phẩm ñã tạo nên những cột mốc văn học sử: Truyện Thầy Lazaro 

Phiền của Nguyễn Trọng Quản và Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong ñề tài này, chúng tôi sử dụng một số phương pháp nghiên 

cứu chủ yếu sau: 

Phương pháp lịch sử; Phương pháp hệ thống.  

5. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 

có 3 chương: 

Chương 1. Phác thảo diện mạo văn xuôi quốc ngữ giai ñoạn cuối 

thế kỉ XIX ñến ñầu thế kỉ XX 

Chương 2. Truyện Thầy Lazaro Phiền và Tố Tâm – những cột 

mốc văn học sử 

Chương 3. Những thành tựu nghệ thuật tiểu thuyết giai ñoạn khởi 

ñầu (1887 – 1925) 
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Chương 1  

PHÁC TH ẢO DIỆN MẠO VĂN XUÔI QUỐC NGỮ  

GIAI ĐOẠN CUỐI TH Ế KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 

1.1. Bối cảnh văn hóa xã hội Việt Nam giai ñoạn cuối thế kỉ XIX 

ñầu thế kỉ XX 

1.1.1. Sự biến ñộng của ñời sống xã hội  

Cuối thế kỉ XIX, ñầu thế kỉ XX là thời ñiểm mà xã hội Vi ệt Nam 

có những biến ñổi sâu sắc so với những giai ñoạn trước. Đó là sự 

phức tạp của ñời sống xã hội ñô thị và sự xuất hiện của các giai tầng 

mới. Trong các giai cấp và tầng lớp xã hội ấy, tầng lớp tiểu tư sản trí 

thức ñã giữ một vai trò khá ñặc biệt về lĩnh vực văn hóa. Đây là 

những người ñi tiên phong trong việc phổ biến văn hóa, văn học 

phương Tây ñến với người dân Việt Nam.  

1.1.2. Sự chuyển biến về văn hóa – tư tưởng  

Việc phổ cập chữ quốc ngữ là một nét nổi bật trong ñời sống văn 

hóa Việt Nam giai ñoạn cuối thế kỉ XIX, ñầu thế kỉ XX. Đó là ñiều 

kiện vô cùng thuận lợi cho sự xuất hiện của những lĩnh vực văn hóa 

như báo chí, xuất bản, dịch thuật... Đặc biệt, chữ quốc ngữ cũng ñã 

trở thành công cụ ñắc lực thúc ñẩy sự hình thành, vận ñộng và phát 

triển của các thể loại văn học. 

1.2. Diện mạo văn học Việt Nam giai ñoạn cuối thế kỉ XIX ñầu 

thế kỉ XX 

1.2.1. Văn học quốc ngữ với sự ảnh hưởng của văn hóa, văn học 

phương Tây 

Để ñổi mới nền văn học Việt Nam, các văn nghệ sĩ của nước ta 

ñã có sự tiếp biến nền văn học nước ngoài ở cả hai phương diện nội 

dung và hình thức. Vì thế, nền văn học Việt Nam ñã từng bước ñi 

vào con ñường hiện ñại hóa, hội nhập với văn học thế giới.  



                                              7 

1.2.2. Chữ quốc ngữ và sự vận ñộng của văn học giao thời 

Trong lịch sử tiếng Việt, từ "quốc ngữ" là nhằm ñể ñối lập, phân 

biệt với "ngoại ngữ". Đối với người Vi ệt, ñến cuối thế kỉ XIX, chữ 

"quốc ngữ" là chữ Nôm, chứ không phải là chữ Việt – Latinh hóa. 

Trên thực tế, chữ Việt – Latinh hóa ñến cuối thế kỉ XIX sẽ trở thành 

chữ quốc ngữ, thay thế hoàn toàn chữ Nôm, vốn ñã ñược hình thành 

từ lâu. Nó là một hệ thống chữ viết hiện ñại, tiện lợi, nhiều ưu ñiểm. 

Sự xuất hiện và phổ biến của chữ quốc ngữ là một trong những tiền 

ñề rất lớn làm biến ñổi nền văn học nước nhà theo hướng hiện ñại. 

1.2.3. Báo chí và quá trình vận ñộng của văn học quốc ngữ 

Nền báo chí Việt Nam ñã hình thành và phát triển vào những 

năm cuối thế kỉ XIX, ñầu thế kỉ XX. Những tờ báo là phương tiện 

giản tiện, ñáp ứng một cách ña dạng hơn nhu cầu thông tin của ñộc 

giả. Hơn thế, báo chí còn góp phần hình thành nên nhu cầu thưởng 

thức văn học như một việc thiết yếu của tầng lớp trung lưu ngày một 

thêm ñông ñảo trong xã hội. Trên cơ sở này mà ñội ngũ ñộc giả 

chuyên nghiệp ra ñời và kèm theo ñó là sự xuất hiện của ñội ngũ nhà 

văn chuyên nghiệp. Từ ñó, có thể nói báo chí là một trong những 

ñiều kiện quan trọng góp phần thúc ñẩy sự hình thành, vận ñộng và 

phát triển của một nền văn học mới.  

1.3. Về tiểu thuyết quốc ngữ giai ñoạn khởi ñầu 

Trên cơ sở quan niệm về tiểu thuyết của các nhà văn, nhà nghiên 

cứu ñi trước, chúng tôi quan niệm rằng: Tiểu thuyết là một tác phẩm 

tự sự có dung lượng tương ñối lớn, có khả năng phản ánh hiện thực 

ñời sống ở mọi không gian và thời gian, có kết cấu, tình tiết phù hợp 

với nội dung câu chuyện nhằm gây hứng thú cho người ñọc.  

Nguyễn Trọng Quản là một tiểu thuyết gia ñầu tiên tại Nam Kì 

vào những năm cuối thế kỉ XIX, khi ông chính thức cho xuất bản 
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cuốn Truyện Thầy Lazaro Phiền (1887). Nhưng phải từ những năm 

1910 ñến năm 1920 của thế kỉ sau, ñội ngũ nhà văn viết tiểu thuyết 

mới chính thức hình thành. Điều ñó chứng tỏ, tiểu thuyết quốc ngữ 

ñến thời ñiểm này thực sự mới chỉ là những bước tìm ñường, thử 

nghiệm cách viết mới của các nhà văn so với văn chương truyền 

thống. Tuy nhiên, ñến những năm 1920 - 1925, ñội ngũ những người 

viết tiểu thuyết ñã trở nên ñông ñảo và những dấu hiệu của một nền 

văn học hiện ñại ñến ñây cũng ñã ñược thể hiện một cách rõ ràng.  

Sự ñông ñảo của ñội ngũ sáng tác cũng như sự ña dạng trong nhu 

cầu của người ñọc là những nhân tố thúc ñẩy thể loại tiểu thuyết phát 

triển nhanh chóng về kiểu loại và chủ ñề. Có rất nhiều xu hướng tiểu 

thuyết khác nhau ñược hình thành trong giai ñoạn này. Trong ñó, xu 

hướng "tiểu thuyết tình cảm" ñã trở thành tiền ñề cho trào lưu văn 

học lãng mạn tiếp nối, còn xu hướng "tiểu thuyết xã hội" là cơ sở 

quan trọng ñể tạo nên sự bứt phá của trào lưu văn học hiện thực sau 

này. 

Về nghệ thuật, các nhà văn thời kì này thể hiện rõ kĩ thuật viết 

văn kết hợp giữa hai yếu tố truyền thống và hiện ñại. Lối viết theo 

kiểu truyền thống thường xuất hiện ở những tiểu thuyết ñược sáng tác 

trong thời kì ñầu và những tiểu thuyết lịch sử. Giai ñoạn sau, lối viết 

này hầu như không xuất hiện nữa, thay vào ñó là cách viết theo kiểu 

tiểu thuyết phương Tây.  

Trên ñây là những khái quát sơ lược nhất về tiểu thuyết quốc ngữ 

giai ñoạn giao thời. Từ những phác thảo ngắn gọn ban ñầu, ñể có 

ñược cái nhìn tổng thể về diện mạo tiểu thuyết trong buổi ñầu hình 

thành và ñó là cơ sở ñể chúng tôi tiến hành giải quyết các vấn ñề cụ 

thể của luận văn. 
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Chương  2 

TRUYỆN THẦY LAZARO PHIỀN VÀ TỐ TÂM – NHỮNG  

CỘT MỐC VĂN HỌC SỬ 

2.1. Nguyễn Tr ọng Quản và Truyện Thầy Lazaro Phiền 

Nguyễn Trọng Quản (1865–1911) là một nhà giáo, nhà văn, là 

tác giả cuốn tiểu thuyết ñầu tiên của Việt Nam - Truyện Thầy Lazaro 

Phiền. Ông sinh tại Bà Rịa (nay thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu). Thời 

trung học, ông du học tại Lycée d'Alger (Bắc Phi - thuộc ñịa của 

Pháp). Sau khi tốt nghiệp, về nước ông dạy học, rồi làm Giám ñốc 

trường Sơ học Nam Kì (tại Sài Gòn) vào những năm 1890-1902.  

2.1.1. "Truyện Thầy Lazaro Phiền" – sự khởi ñầu những cách tân 

nghệ thuật tiểu thuyết   

* Thi pháp cốt truyện 

Với thi pháp học hiện ñại, các nhà nghiên cứu cho rằng có hai 

dạng cốt truyện: cốt truyện tự nhiên và cốt truyện nghệ thuật.  

Truyện Thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản là tác phẩm 

ñầu tiên có cốt truyện hiện ñại. Điều ñó ñược thể hiện trước hết ở sự 

ñảo lộn trật tự thời gian của các sự kiện trong truyện. Xây dựng cốt 

truyện như thế, tác giả muốn người ñọc chú ý ñến thế giới nội tâm 

của nhân vật... Và nếu xét kĩ ở cốt truyện nghệ thuật thì tác phẩm lại 

có tới những hai cốt truyện lồng ghép vào nhau. Chuyện thứ nhất là 

nhân vật (Tôi) kể cho bạn ñọc nghe; thứ hai là truyện của thầy Phiền 

kể cho nhân vật (Tôi) nghe. Hai câu chuyện trong một tác phẩm 

không tách rời mà luôn ñược chêm xen vào nhau một cách linh hoạt 

tạo ra ấn tượng về sự chân thực của câu chuyện ñược kể, ñồng thời 

tạo ñược sự linh ñộng cho truyện. Cũng nhờ sự ñổi mới trong biện 

pháp xử lí cốt truyện mà nhà văn ñã tạo nên một hình thức cấu trúc 

mới - cấu trúc vòng tròn (ñầu cuối tương ứng) cho sáng tác của mình. 
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Mở ñầu tác phẩm là hình ảnh ngôi mộ của thầy Phiền và kết thúc 

cũng chính là hình ảnh ngôi mộ của nhân vật chính. Kiểu kết cấu này 

nhằm khắc sâu vào tâm trí người ñọc về hình tượng của một người 

luôn ñau ñớn khi làm ñiều tội lỗi. Ngoài ra, tác giả còn từ bỏ kiểu kết 

thúc có hậu và thay vào ñó bằng một kết cục gây sự ám ảnh mạnh mẽ 

ñối với ñộc giả về sự bi kịch của nó, bởi kết thúc truyện là cái chết 

của cả ba nhân vật, trong ñó có nhân vật chính – thầy Phiền. 

* Nghệ thuật xây dựng nhân vật 

Truyện Thầy Lazaro Phiền là tác phẩm ñầu tiên thể hiện nghệ 

thuật khắc họa lí tâm nhân vật. Tâm trạng của thầy Phiền là vấn ñề 

ñược nhà văn ñặc biệt quan tâm. Đó là những suy tư khi yêu, sự sợ 

hãi, ám ảnh lúc giết bạn và nỗi ñau khi giết vợ. Ngoài việc khắc họa 

tâm lí nhân vật chính, Nguyễn Trọng Quản còn thể hiện tâm lí của 

các nhân vật phụ. Đó là tâm trạng của vợ thầy Phiền và vợ tên quan 

Ba. 

* Kĩ thuật sử dụng ngôn từ 

Ngôn từ nghệ thuật là thứ ngôn ngữ ñược sử dụng trong một tác 

phẩm cụ thể, nó ñược nhào nặn, gọt dũa và sử dụng theo ñúng dụng ý 

nghệ thuật của nhà văn. Với Truyện Thầy Lazaro Phiền, Nguyễn 

Trọng Quản ñã trở thành người ñầu tiên ñưa ñến cho thể loại tiểu 

thuyết những ñổi mới về mặt ngôn từ. Dạng thức lời nói ñược nhà 

văn sử dụng nhiều nhất trong tác phẩm là lời kể. Lựa chọn này của 

tác giả tỏ ra phù hợp với ý ñịnh kể lại một câu chuyện. Quả vậy, 

Truyện Thầy Lazaro Phiền là truyện kể về cuộc ñời một con người, 

kể về cuộc ñời của nhân vật chính – thầy Phiền. Ngoài lời kể, trong 

Truyện Thầy Lazaro Phiền, Nguyễn Trọng Quản còn xây dựng các 

câu thoại ñược ñặt trong ngữ cảnh ñối ñáp trực tiếp. Đó là những 

hình tượng ngôn từ ñược miêu tả, mô phỏng như lời nói thường. Hệ 
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thống từ ñịa phương, từ khẩu ngữ, những tiếng thường ngày cũng ñã 

ñược nhà văn sử dụng khá ñậm ñặc trong tác phẩm. Việc sử dụng 

ngôn từ như vậy ñã làm cho tính chất tự sự của tác phẩm trở nên nổi 

bật hơn. Hơn nữa, trong khi viết, tác giả còn hoàn toàn ñoạn tuyệt với 

lối văn biền ngẫu, từ Hán Việt trong văn học cổ ñiển, thay vào ñó là 

việc sử dụng ngôn ngữ ñời thường, những từ thuần Việt ñể sáng tác. 

Vì thế, câu văn trong Truyện Thầy Lazaro Phiền ñã có xu hướng 

trong sáng, gọn gàng cũng như thống nhất hơn về chính tả.  

* Nghệ thuật trần thuật 

Truyện Thầy Lazarô Phiền là tiểu thuyết ñầu tiên ñược viết theo 

ñiểm nhìn của nhân vật. Lúc ñầu toàn bộ các sự kiện trong truyện 

ñược quan sát theo ñiểm nhìn bên ngoài của nhân vật (Tôi). Nhưng 

sau ñó, sự quan sát ñã ñược chuyển vào ñiểm nhìn bên trong, qua 

lăng kính chủ quan của tâm trạng cụ thể. Ngòi bút của người kể 

chuyện ñã nhập hẳn vào nhân vật Lazaro Phiền, khám phá cái bản 

năng cũng như nỗi buồn của nhân vật chính. Từ ñó, có thể nói ñây là 

tác phẩm ñầu tiên ñược viết theo hai tầng trần thuật. Nhân vật (Tôi) 

chỉ ñóng vai người kể chuyện. Người trần thuật không còn toàn năng 

nữa, nhưng có thể chủ quan ñưa ra những nhận xét, phán ñoán, ñiều 

mà văn chương truyền thống tối kị. Sự ña giọng ñiệu trong cách trần 

thuật của tác giả cũng là một nét mới thuộc về thi pháp văn xuôi hiện 

ñại. Hơn nữa, Truyện Thầy Lazaro Phiền cũng ñã thoát ra khỏi cái 

kiểu dẫn dắt máy móc với cách vào truyện trực tiếp, tự nhiên, không 

cần rào trước ñón sau theo kiểu truyện truyền thống. Đặc ñiểm giọng 

ñiệu và cách kể chuyện như thế cùng với việc ñánh số thứ tự La Mã 

cho các phần là một sự cải biến hoàn toàn mới của nghệ thuật trần 

thuật trong tác phẩm. Ngoài ra, trong Truyện Thầy Lazaro Phiền, 

người trần thuật còn ñặc biệt lưu ý ñến việc sử dụng chú thích, việc 
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kê khai ngày tháng và thời ñiểm chính xác. Điều ñó làm cho người 

ñọc có ñược cảm giác ñây là một câu chuyện có thật. Cũng trong tác 

phẩm của mình, Nguyễn Trọng Quản còn sử dụng tới hai bức thư, 

ñều với vai trò hỗ trợ lời kể chuyện và làm tăng tính khách quan cho 

câu chuyện ñược kể. Xét về hình thức, bức thư thứ nhất là sự kết nối 

cuộc gặp gỡ giữa nhân vật (Tôi) và Lazaro Phiền sau khi bị gián ñoạn 

và nó chỉ ñóng vai trò làm nền ñể bức thư hai – bức thư ñược sao 

chép lại trong ñó tiếp nối câu chuyện ñang còn bỏ ngỏ của thầy 

Phiền.  

Có thể nói, qua Truyện Thầy Lazaro Phiền, Nguyễn Trọng Quản 

ñã gặt hái ñược những thành công nhất ñịnh về phương diện nghệ 

thuật tiểu thuyết và nó là sự ñổi mới bước ñầu so với văn chương 

truyền thống. 

2.1.2. "Truyện Thầy Lazaro Phiền" ñối với sự hình thành của tiểu 

thuyết quốc ngữ  

* Ý ñồ nghệ thuật của Nguyễn Trọng Quản qua "Truyện Thầy 

Lazaro Phiền" 

Với Truyện Thầy Lazaro Phiền, Nguyễn Trọng Quản ñã làm cho 

người ñọc nhận ra tầm quan trọng trong sự hướng tới ñời sống 

thường ngày với những con người thực của văn chương. Đây là một 

minh chứng thuyết phục cho những quan niệm mới mẻ về sự thể hiện 

lối viết văn xuôi nôm na, ñời thường của ông. Chính cái ý thức quan 

tâm ñến ñộc giả của nhà văn ñã hàm chứa một quan niệm khác trước 

về văn chương. Văn chương không phải ñể cho một số ít người ñọc 

mà còn phải hướng ñến ñông ñảo quần chúng, với mục ñích “trước là 

làm cho trẻ con ham vui mà tập ñọc”  và “k ẻ thì cho quen mặt chữ, 

người thì ñặng giải buồn một giây”. 



                                              13 

* Những hạn chế, bất cập của "Truyện Thầy Lazaro Phiền" xét 

về phương diện nghệ thuật 

Trong tác phẩm, hầu như Nguyễn Trọng Quản chỉ thuật kể ñơn 

thuần các tình tiết của câu chuyện thông thường chứ chưa làm cho 

người ñọc có ñược sự xúc ñộng mạnh mẽ khi tiếp nhận. Tuy nhiên, 

ñây là hạn chế của cả một lớp văn sĩ thời bấy giờ mà muốn khắc phục 

thì phải có thời gian lâu dài và ñó không phải là lí do trọng yếu khiến 

nghệ thuật tiểu thuyết trong Truyện Thầy Lazaro Phiền ñến ñầu thế kỉ 

XX vẫn chưa ñược kế thừa và phát triển. Có thể nói, những gì 

Nguyễn Trọng Quản làm ñã quá mới, quá sớm so với thực tế văn học 

ñương thời. Mặt khác, trong bối cảnh mà cả dân tộc ñang dồn sức 

cho mục tiêu chống xâm lược thì những thử nghiệm của thể loại văn 

học mới ñương nhiên là bị khuất lấp. Ngoài ra, còn có ý kiến cho 

rằng văn chương của Nguyễn Trọng Quản có thể có ảnh hưởng của 

văn tự sự Nôm Công giáo vốn ñã trưởng thành qua nhiều thế kỉ như 

một dòng văn học tôn giáo ñặc thù. Đó là những lí do cơ bản, khiến 

Truyện Thầy Lazaro Phiền ñã một thời bị quên lãng.  

* Ảnh hưởng của "Truyện Thầy Lazaro Phiền" ñối với sự phát 

triển tiểu thuyết quốc ngữ 

Nguyễn Trọng Quản ñã lẻ loi trên con ñường hiện ñại văn học 

trong một khoảng thời gian tương ñối dài, nhưng tác phẩm của ông 

lại có tầm ảnh hưởng lớn ñến giới sáng tác sau này. Hồ Biểu Chánh 

ñã thể hiện rõ ñiều ñó qua tác phẩm U tình lục. Đặc biệt có người còn 

cho rằng Truyện Thầy Lazaro Phiền ñã ảnh hưởng ñến tiểu thuyết 

Oan kia theo mãi của Lê Hoằng Mưu, Hà Cảnh Lạc năm ngày tự 

thuật của Phạm Minh Kiên, Mười sáu ñêm Trần Minh Châu tự thuật 

của Nguyễn Hữu Tình...  
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Từ ñó, có thể khẳng ñịnh Truyện Thầy Lazaro Phiền là tác phẩm 

mở ñầu cho một khuynh hướng phản ánh mới trong văn chương, 

ñánh dấu ñiểm khởi phát của một loại hình văn học – văn học quốc 

ngữ và ñịnh hướng một hình thức nghệ thuật kiểu mới.  

2.2. Hoàng Ngọc Phách và tiểu thuyết Tố Tâm 

Hoàng Ngọc Phách sinh năm 1896, quê ở Hà Tĩnh, xuất thân 

trong một gia ñình có truyền thống hiếu học, yêu nước. Thuở nhỏ, 

ông theo học chữ Hán rồi học trường Pháp - Việt. Sau này, Hoàng 

Ngọc Phách ñỗ bằng Cao ñẳng Tiểu học Pháp, bằng Thành chung, và 

còn trúng tuyển vào trường Cao ñẳng Sư phạm. Ông từng làm Tổng 

thư ký trường Cao ñẳng Sư phạm, từng dạy học ở Lạng Sơn, Bắc 

Ninh và làm công tác nghiên cứu ở Viện Văn học... Hoàng Ngọc 

Phách nghỉ hưu vào năm 1963 và qua ñời vào năm 1973.  

Sự nghiệp sáng tác của nhà văn không nhiều, chủ yếu là các bài 

thảo luận, nghiên cứu. Văn sáng tác của ông chỉ có dăm bảy truyện 

ngắn và một tiểu thuyết có tên Tố Tâm, ñược xuất bản năm 1925.  

2.2.1. "Tố Tâm" – sự thể nghiệm lối tiểu thuyết tâm lí xã hội  

* Khát vọng tình yêu tự do 

       Tình yêu giữa Tố Tâm và Đạm Thủy là một tình yêu ñẹp, nên 

thơ và lãng mạn - một mối tình trong sáng, tinh khôi, không nhuốm 

màu sắc dục. Có thể xem ñó là một bản tình ca ngoài lễ giáo, thật 

mới mẻ của một lớp thanh niên trí thức trẻ vào những thập niên ñầu 

thế kỉ XX. Tuy nhiên, tình yêu ñó vẫn chưa thoát khỏi vòng cương 

tỏa của ñạo ñức phong kiến và chế ñộ ñại gia ñình. Dù rất ñau khổ 

khi yêu nhau, nhưng cả Tố Tâm và Đạm Thủy ñều nuôi dưỡng trong 

lòng một khát vọng mãnh liệt – khát vọng tình yêu tự do. Do ñó, có 

thể khẳng ñịnh tình yêu ñược nói ñến trong Tố Tâm là tình yêu ñang 

trên ñà vượt thoát ra ngoài khuôn khổ của lễ giáo phong kiến. Tình 
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yêu ñó không chỉ ñơn thuần là hướng ñến hôn nhân mà nó còn là tình 

yêu lí tưởng, là khát vọng ñược hòa hợp về tinh thần. 

* Ước mơ khẳng ñịnh quyền sống cá nhân của con người 

Đọc tiểu thuyết Tố Tâm, chúng tôi thấy các nhân vật ñang yêu 

luôn luôn bị bế tắc về tư tưởng. Đó chính là bi kịch, không chỉ là bi 

kịch cá nhân mà nó ñã trở thành bi kịch mang tính thời ñại. Điều ñó 

có căn nguyên từ sự mâu thuẫn giữa tình yêu lứa ñôi và lễ giáo phong 

kiến, giữa cá nhân và gia ñình. Sự ñau khổ của con người một phần 

do ý thức về cái tôi cá nhân ñã ñược thức tỉnh, nó thức tỉnh và báo 

hiệu vào ñúng thời ñiểm mà hoàn cảnh xã hội chưa cho phép họ có 

thể thực hiện ñược ñiều ñó. Quyết ñịnh lìa bỏ cuộc ñời vì tình yêu 

của Tố Tâm là một lời tố cáo quyết liệt ñối với lễ giáo phong kiến và 

chế ñộ gia ñình, ñồng thời khẳng ñịnh quyền ñược yêu ñương tự do 

của mỗi con người. Nhưng ý thức về cái tôi cá nhân trong văn học 

nói chung và thể loại tiểu thuyết thời kì này nói riêng chưa phải là 

chủ nghĩa cá nhân kiêu hãnh ñược thể hiện trong phong trào Thơ mới 

và văn chương của nhóm Tự lực văn ñoàn sau này. Ý thức ñó vẫn 

còn duyên nợ chặt chẽ với những quan niệm ñạo ñức phong kiến và 

nó mới chỉ là những khởi phát ban ñầu nhằm thể hiện sự ñổi mới 

trong cách nhìn nhận và phản ánh hiện thực xã hội của nhà văn.    

2.2.2. Nét ñặc sắc về phương diện nghệ thuật của tiểu thuyết "Tố 

Tâm"  

* Nghệ thuật xây dựng tâm lí nhân vật 

Tố Tâm là một tiểu thuyết tâm lí tình cảm lãng mạn. Ở ñó, chúng 

ta sẽ bắt gặp những thế giới nội tâm ñầy uẩn khúc mà theo cách nói 

của nhà văn thì ñó là sự "kì quặc" của lòng người. Hoàng Ngọc 

Phách ñã ñi vào từng ngõ ngách sâu kín của tâm hồn các nhân vật, 
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vừa phân tích vừa lí giải nhằm thể hiện rõ nét sự phức tạp của tâm lí 

tình yêu. Cụ thể là tâm trạng của Tố Tâm và Đạm Thủy. 

* Ngôn ngữ mang tính biểu cảm, giàu chất thơ 

Trong Tố Tâm, nhiều hình thức tổ chức ngôn ngữ ñã ñược sử 

dụng như ngôn ngữ ñối thoại giữa các nhân vật, ngôn ngữ ñộc thoại 

nội tâm và ngôn ngữ người kể chuyện... Với mục ñích biểu ñạt những 

cảm xúc tinh tế của tình yêu nên hầu như tất cả những lời ñối thoại 

trong Tố Tâm ñều thấm ñượm sự ñằm thắm và chất trữ tình. Đó là 

những lời lẽ mang cảm giác ngọt ngào, có sức lan tỏa và tác ñộng 

mạnh mẽ tới người ñọc. Hơn nữa, ñó còn là một dạng thức ngôn ngữ 

linh hoạt, phù hợp với cảnh huống và luôn chất chứa sự rung ñộng, 

niềm vui, nỗi buồn cũng như sự ñau khổ của những người ñang yêu. 

Chất trữ tình, sự ñằm thắm không chỉ ñược thể hiện ở hệ thống ngôn 

ngữ ñối thoại mà nó còn ñược biểu hiện ở dạng ngôn ngữ ñộc thoại 

nội tâm. Lời ñộc thoại chính là một cách ñể giãi bày những nỗi niềm 

ñã ñược kìm nén quá lâu trong lòng của nhân vật. Ngôn ngữ người kể 

chuyện cũng là dạng ngôn ngữ hình tượng, mượt mà, trau chuốt. Nó 

chủ yếu là những từ ngữ có chức năng giảng giải, cắt nghĩa về diễn 

biến tâm lí của nhân vật và thể hiện cảm xúc lãng mạn của tình yêu 

lứa ñôi... Nhìn chung, ngôn ngữ trong Tố Tâm là ngôn ngữ mang ñặc 

ñiểm của ngôn ngữ tiểu thuyết lãng mạn.  

* Nghệ thuật miêu tả ñặc sắc 

Khi miêu tả các nhân vật, Hoàng Ngọc Phách ñã cố ý thoát khỏi 

những công thức ước lệ, tượng trưng trong văn chương truyền thống, 

giúp ñộc giả thấy ñược một vẻ ñẹp rõ nét, bằng cách chú ý chi tiết 

ñến những ñặc ñiểm ngoại hình của họ. Ngoài sự thành công ở nghệ 

thuật miêu tả tâm lí nhân vật, với Tố Tâm, Hoàng Ngọc Phách còn 

ñạt tới sự thành công ở khả năng miêu tả thiên nhiên. Cảnh sắc trong 
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Tố Tâm lần lượt ñược hiện lên vô cùng sống ñộng và rực rỡ. Vẻ ñẹp 

của nó ñược khắc họa bằng ngòi bút tả chân tài hoa, thoát khỏi bút 

pháp tả cảnh ước lệ, chấm phá. Ở ñó, chúng ta có dịp chiêm ngưỡng 

vẻ ñẹp trữ tình, thơ mộng của những cánh ñồng làng quê xung quanh 

Hà Nội và bãi biển Đồ Sơn. Một không gian mới, khoáng ñạt, nên 

thơ và lãng mạn là nơi ñể các nhân vật thổ lộ và nuôi dưỡng tình yêu. 

Không chỉ thế, thiên nhiên còn xuất hiện như một lối thoát cho những 

tâm hồn lãng mạn bởi các nhân vật ñã tìm ñến thiên nhiên như ñể nối 

kết lại trường giao cảm giữa những tâm hồn ñang quá cô ñơn, ñang bị 

ý thức hệ phong kiến cầm tù. Khả năng miêu tả diễn biến tâm lí của 

nhân vật cùng với cảnh sắc thiên nhiên là một trong những yếu tố 

góp phần làm nổi bật tính lãng mạn – trữ tình của tác phẩm. 

* Sự cách tân nghệ thuật kể chuyện 

Sự ñổi mới ở nghệ thuật kể chuyện trong tiểu thuyết Tố Tâm 

ñược thể hiện rõ ở cách thức xây dựng cốt truyện, cách tổ chức kết 

cấu tác phẩm, ở phương thức kể và giọng ñiệu. Cốt truyện của Tố 

Tâm hấp dẫn không nhờ tình tiết li kì mà vì tâm lí nhân vật ñược khai 

thác ñến tận cùng từng ngõ ngách sâu kín của nó. Câu chuyện cũng 

không trình bày theo trình tự thời gian một chiều hay mô hình cốt 

truyện truyền thống mà theo kiểu hiện ñại, các sự kiện trong tác 

phẩm ñược trình bày ñảo lộn, chủ yếu thông qua sự hồi tưởng của 

nhân vật chính và cuối cùng là một kết thúc không có hậu. Hơn nữa, 

trình tự của tác phẩm lại ñược dẫn dắt tự nhiên theo mạch hồi tưởng, 

cảm xúc và diễn biến tâm lí của nhân vật Đạm Thủy. Nhà văn cũng 

mạnh dạn ñem sự hồi tưởng của Đạm Thủy, những bức thư của Tố 

Tâm ñan xen với câu chuyện hiện tại ñể làm tăng thêm sự sinh ñộng 

cho tác phẩm. Ngoài ra, Hoàng Ngọc Phách còn tạo nên tính khách 

quan cho câu chuyện ñược kể, bằng cách tạo nên sự ña dạng trong 
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ñiểm nhìn trần thuật. Nhà văn cũng tỏ ra tinh tế và khéo léo ở khả 

năng dẫn dắt câu chuyện, bằng cách ñưa ra những thông tin lấp lửng, 

những tình huống bất ngờ nhằm gây sự tò mò, hứng thú ñối với ñộc 

giả. Về yếu tố giọng ñiệu, nhà văn chủ yếu sử dụng giọng giảng giải, 

cắt nghĩa về vấn ñề tâm lí nhân vật, ñặc biệt là tâm lí tình yêu.  

So với Truyện Thầy Lazaro Phiền, Tố Tâm ở nhiều yếu tố mới 

chỉ là sự tiếp thu, kế thừa những gì mà Nguyễn Trọng Quản ñã mạnh 

dạn khởi xướng, thậm chí có những ñiểm còn là một bước lùi so với 

tác phẩm ñi trước. Tuy nhiên, với ñề tài tình yêu nam nữ và hệ thống 

câu văn giàu cảm xúc cùng khả năng phân tích tâm lí nhân vật một 

cách tinh tế, Tố Tâm ñã hoàn toàn thoát khỏi vẻ khô khan, cứng nhắc 

vốn vẫn tồn tại trong sáng tác của Nguyễn Trọng Quản. Do ñó, có thể 

xem Tố Tâm là cuốn tiểu thuyết lãng mạn ñầu tiên thuộc thể loại văn 

xuôi ở ñầu thế kỉ, và nghệ thuật viết tiểu thuyết của Hoàng Ngọc 

Phách ñược xem là một ñóng góp có ý nghĩa hết sức quan trọng ñối 

với sự vận ñộng và phát triển của tiểu thuyết Việt Nam hiện ñại, ñặc 

biệt là tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. 

Khoảng cách từ Truyện Thầy Lazaro Phiền (1887) ñến Tố Tâm 

(1925) là một quá trình vận ñộng lâu dài của thể loại tiểu thuyết với 

sự xuất hiện của nhiều tác giả, tác phẩm. Truyện Lazaro Phiền và Tố 

Tâm là những kiểu tiểu thuyết khác nhau. Sự thành công của Nguyễn 

Trọng Quản và Hoàng Ngọc Phách ñược thể hiện qua hai tác phẩm 

ñã góp phần làm phong phú cho nền tiểu thuyết quốc ngữ. Từ ñó có 

thể khẳng ñịnh, các tác phẩm ñược sáng tác trong khoảng từ Truyện 

Thầy Lazaro Phiền ñến Tố Tâm ñã tạo nên một giai ñoạn của tiểu 

thuyết Việt Nam – giai ñoạn của những bước thử nghiệm. Cũng vì 

thế, tiểu thuyết giai ñoạn này có những ñặc ñiểm riêng so với giai 

ñoạn khác. 
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Chương 3 

NHỮNG THÀNH T ỰU NGHỆ THUẬT TI ỂU  THUYẾT  

GIAI ĐOẠN KH ỞI ĐẦU (1887 – 1925) 

3.1. Sự hình thành một quan niệm mới về thể loại 

3.1.1. Sự ñổi mới về nội dung phản ánh trong tiểu thuyết 

Tiểu thuyết theo quan niệm của các nhà văn lúc bấy giờ, phải là 

những tác phẩm bắt nguồn từ những sự thực vốn có trong ñời sống. 

Họ lấy những câu chuyện hiện thực của ñời sống xã hội Vi ệt Nam, 

với tất sự phong phú và phức tạp của nó làm ñề tài chính cho những 

sáng tác của mình.  

3.1.2. Sự thay ñổi về ngôn từ tiểu thuyết  

Hầu hết các nhà văn giai ñoạn này ñều quan niệm, tiểu thuyết là 

thể loại ñược sáng tác bằng ngôn ngữ sinh hoạt của nhân dân, bằng  

"tiếng thường mọi người hằng nói" ñể ñáp ứng nhu cầu thưởng thức 

của người ñọc và khẳng ñịnh giá trị tinh thần riêng của một dân tộc.  

3.1.3. Sự chuyển hướng trong mục ñích sáng tác 

Ngoài quan ñiểm chủ yếu là "văn dĩ tải ñạo" trong văn học truyền 

thống, một số tác giả sáng tác tiểu thuyết giai ñoạn này có xu hướng 

tiến ñến những mục ñích mới khi sáng tác như luyện quốc văn và giải 

trí. Hơn thế nữa, tiểu thuyết thời kì này còn ñược xem là phương tiện 

ñể giáo dục ñạo ñức và truyền bá văn minh cho mọi người.  

3.2. Đặc ñiểm tư tưởng nghệ thuật ti ểu thuyết 

Các nhà tiểu thuyết giai ñoạn khởi ñầu ñã tìm thấy cảm hứng 

sáng tạo từ cuộc sống ñời thường ñầy biến ñộng. Đó là khung cảnh 

thành thị Việt Nam trong những năm tháng ñất nước ñau ñớn chuyển 

mình sang nền kinh tế tư bản. Ở một góc ñộ nào ñó, sự biến ñổi của 

ñời sống xã hội ñã làm nảy sinh lối sống tự do, ăn chơi, hưởng thụ 

theo ñúng tinh thần của chủ trương “khai hóa” mà thực dân Pháp  
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khéo léo ñặt ra, ñã lôi kéo bao thanh niên Việt Nam ñi vào con ñường 

hư hỏng. Sóng gió của ñời sống bị áp bức không chỉ khiến cho ñời 

sống con người trở nên rắm rối, mà nghiêm trọng hơn, ñạo ñức xã hội 

cũng ñang trên ñà suy thoái và xuống cấp. Xã hội lúc này không 

thiếu những người dám làm chuyện lừa lọc, phản bội, thậm chí là sát 

hại lẫn nhau vì tiền tài, danh vọng. Thực trạng xã hội ñó là cơ hội 

giành cho những người thích dựa vào uy quyền, phép tắc của chế ñộ 

cũ ñể mưu cầu lợi ích cho mình và gây bao ñau khổ cho những số 

phận bất hạnh, những mảnh ñời éo le, cay ñắng. Ngoài ra, các nhà 

văn còn hướng ngòi bút của mình vào việc phản ánh những cuộc 

kiếm tìm hạnh phúc của những con người bình thường trong cuộc 

sống ñời thường. Đó là những con người có phẩm chất và giàu nghị 

lực sống nhưng lại bị dòng ñời xô ñẩy, phải chấp nhận những thử 

thách ñể cuối cùng ñược hưởng hạnh phúc hoặc phải gánh chịu bất 

hạnh .v.v... Nhìn chung, các tác giả ñã phát hiện ra nhiều vấn ñề nhức 

nhối của xã hội ñương thời và mạnh dạn phơi bày tất cả những biểu 

hiện của nó. Hiện thực ấy tuy chưa phong phú và sâu sắc bằng hiện 

thực trong những tác phẩm văn học sau này, nhưng nó có ý nghĩa 

quan trọng ñối với vấn ñề nhận thức và là sự chuẩn bị những yếu tố 

cần thiết cho xu hướng văn học hiện thực ở những giai ñoạn sau. 

� 

�    � 

Không chỉ lên án những thế lực tàn bạo, những kẻ gian ác gây 

nên sự bất công trong xã hội, tiểu thuyết giai ñoạn này còn là tiếng 

nói thể hiện tinh thần nhân ñạo sâu sắc. Đó chính là sự cảm thông, 

lòng thương xót của các nhà văn ñối với những con người ñau khổ. 

Cùng với sự cảm thông, tiểu thuyết giai ñoạn này còn tập trung vào 

khuynh hướng ngợi ca một cách mãnh liệt tư tưởng chính nghĩa. Cảm 
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hứng ñó ñã trở thành ñiểm sáng chi phối hành ñộng của các nhân vật 

chính diện, và nó trở thành những phát ngôn cho mục ñích giáo dục 

ñạo lý ở con người. Đi li ền với cảm hứng ngợi ca, các nhà văn còn 

quan tâm ñến việc xây dựng kết thúc có hậu cho tác phẩm của mình, 

nhằm kêu gọi mọi người hãy luôn sống tốt ñẹp và lương thiện.  

� 

�    � 

Thông qua việc phản ánh những bi kịch ở ñời, tiểu thuyết giai 

ñoạn này còn là tiếng nói thể hiện khát vọng về một cuộc sống tốt 

ñẹp hơn của con người. Một số nhà văn cảm thấy hoài nghi, chán 

ghét những ñịnh kiến của xã hội cũ, nhưng cũng chưa dám tin theo 

cái mới của xã hội tư sản nên ñã quy chiếu ñiều ñó vào trong văn 

chương, mà cụ thể là diễn ñạt qua cuộc ñời, số phận của các nhân vật. 

Sự ñấu tranh, nghị lực sống và sức chịu ñựng của các nhân vật trước 

hoàn cảnh khắc nghiệt của xã hội thời bấy giờ chính là tiếng nói khát 

khao quyền sống cá nhân, quyền hạnh phúc riêng tư. 

3.3. Đặc ñiểm hình thức nghệ thuật ti ểu thuyết 

3.3.1. Đặc ñiểm cốt truyện 

Do ñặc trưng cơ bản của nghệ thuật tiểu thuyết giai ñoạn này là 

sự kết hợp hai yếu tố mới và cũ, nên không ít các tác giả vẫn còn sử 

dụng kiểu cốt truyện của văn học truyền thống. Loại cốt truyện này 

có nhiều dạng và thường ñược kết hợp với nhau: cốt truyện theo trình 

tự thời gian và cốt truyện ñược xây dựng theo mô hình: Gặp gỡ - lưu 

lạc – ñoàn viên.  

Tuy nhiên, ở một số tác phẩm khác, cùng với sự vận ñộng chung 

của các yếu tố nghệ thuật, cốt truyện cũng bước ñầu có những ñổi 

mới khá rõ, thậm chí bỏ qua lý thuyết cốt truyện cổ ñiển. Trước hết là 

dạng sáng tác ñược bố cục theo thể thức chương hồi, nhưng kết thúc 
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tác phẩm thì lại không có hậu. Tiếp theo là cốt truyện theo dạng mô 

phỏng và phóng tác. Ở dạng này, về cơ bản cốt truyện và chủ ñề ñều 

vận ñộng trên cái sườn khá giống nhau (so với tác phẩm tiền thân) 

song chi tiết, tình tiết nghệ thuật thì ñã có sự sáng tạo theo quan niệm 

của nhà văn. Và hiện ñại hơn cả là dạng cốt truyện mô tả tâm lí nhân 

vật. Cốt truyện kiểu này chính là hệ thống của những sự kiện, biến cố 

của tâm hồn. Nhà văn không chỉ chú ý ñến các sự kiện ñột biến mà 

còn ñặc biệt ñể tâm tới những cơn thăng trầm trong cảm xúc của 

nhân vật, những sự bừng sáng của con tim hay trí tuệ...  

Tóm lại, tiểu thuyết quốc ngữ giai ñoạn này là thể loại văn học 

ñang hình thành, vận ñộng và phát triển. Do vậy, kĩ thuật sáng tác 

chưa thể ñạt tới mức ñộ thuần thục. Đã có những tác phẩm khởi ñầu 

mang tính ñột biến như Truyện Thầy Lazaro Phiền, với hình thức 

thuật truyện ở ngôi thứ nhất và sự linh hoạt trong ñiểm nhìn trần 

thuật. Nhưng sau tác phẩm của Nguyễn Trọng Quản, một số tiểu 

thuyết gia lại quay trở lại với sơ ñồ cốt truyền thống hay ñi theo dạng 

phóng tác và mô phỏng. Và khi tiểu thuyết Tố Tâm xuất hiện với cốt 

truyện tâm lí và phương thức trần thuật ña dạng, linh hoạt dưới nhiều 

hình thức, ñiểm nhìn khác nhau thì nghệ thuật tiểu thuyết quốc ngữ, 

cụ thể là yếu tố cốt truyện và cách thức trần thuật ñã có những ñổi 

mới rất ñáng ñược ghi nhận.  

3.3.2. Nhân vật tiểu thuyết 

Nét nổi bật trong cách thức xây dựng nhân vật của các nhà văn 

viết tiểu thuyết giai ñoạn này là chú ý ñến những con người ñời 

thường, hướng ñến hiện thực cuộc sống ñời tư thế sự, thậm chí ñi sâu 

phản ánh thế giới nội tâm ña dạng của nhân vật. Do còn có sự ảnh 

hưởng của văn chương truyền thống nên một số tác giả thường chú ý 

ñến hành ñộng và lời nói của nhân vật trong quá trình khắc họa tính 
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cách của họ. Và phần lớn ñặc ñiểm ngoại hình của nhân vật trong các 

tác phẩm chưa ñược miêu tả một cách chi tiết, cụ thể mà thường ñược 

biểu hiện bằng những nét phác họa sơ lược, chấm phá. Tất nhiên, ở 

một số tác phẩm từ sau năm 1920, chân dung nhân vật ñã ñược miêu 

tả một cách mới mẻ và hiện ñại, trong ñó tiêu biểu là nghệ thuật miêu 

tả ñặc ñiểm ngoại hình nhân vật ở tiểu thuyết Tố Tâm. Cũng như thế, 

tâm lí nhân vật mới chỉ ñược nhìn một cách thoáng qua thông qua 

ngôn ngữ người kể chuyện, trừ những trường hợp ngoại lệ. Và có thể 

nói, sự cách tân trong việc xây dựng nhân vật ñược thể hiện rõ nét 

nhất ở những tác phẩm mang tính cột mốc của thể loại như Truyện 

Thầy Lazaro Phiền và Tố Tâm. Nghệ thuật khắc họa tâm lí nhân vật 

trong hai tác phẩm trên là một bước tiến mới của nghệ thuật tiểu 

thuyết so với văn chương truyền thống. 

3.3.3. Ngôn ngữ tiểu thuyết 

Để ñạt ñược những kết quả bước ñầu trong việc xây dựng ngôn 

ngữ tiếng Việt, các tác giả vừa tiếp thu ngôn ngữ nhân dân vừa học 

tập lối tư duy sáng sủa, mạch lạc của ngôn ngữ Pháp. Do vậy, chúng 

ta có thể dễ dàng nhận thấy tính bình dị, dễ hiểu, gắn liền với ngôn 

ngữ ñời thường trong các tiểu thuyết giai ñoạn này. Tuy nhiên, nhiều 

tác giả vẫn quen sử dụng cách diễn ñạt và lối tư duy cũ trong quá 

trình sáng tác. Ở họ có ñiểm chung là ý thức lược bớt những yếu tố 

biền ngẫu của phú, của tế ngày xưa trong khi giữ lại cái tính bác học, 

kiểu cách tỉa tót của biền văn, ñôi lúc ñưa vào lối hành văn của câu 

văn Pháp. Ngoài ra, ngôn ngữ trong tiểu thuyết giai ñoạn này còn lưu 

lại dấu vết khá rõ của ngôn ngữ trong tiểu thuyết truyền thống. 

Những cách miêu tả bằng thứ ngôn từ mang tính ước lệ, chấm phá, 

phác họa còn xuất hiện khá nhiều trong một số tác phẩm. Nhìn 

chung, ngôn ngữ tiểu thuyết giai ñoạn này ñã có sự vận ñộng theo 
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hướng từ cũ ñến mới và có thể nói câu văn xuôi tiếng Việt trong thể 

loại tiểu thuyết ñã ñang trên ñà tiến dần ñến sự hoàn chỉnh và có khả 

năng diễn ñạt ñầy ñủ các hiện tượng của ñời sống. 

� 

�    � 

Trước yêu cầu của công cuộc ñổi mới, các thể loại văn học nói 

chung, tiểu thuyết quốc ngữ nói riêng không chỉ có sự chuyển hướng 

trong nội dung phản ánh mà còn cần phải ñổi mới về hình thức thể 

hiện. Vì vậy, tiểu thuyết giai ñoạn này không chỉ tạo nên những 

khuynh hướng khác nhau mà còn bắt ñầu ñịnh hình những xu hướng, 

trào lưu văn học mới. Và nếu như Hoàng Ngọc Phách là nhà văn mở 

ñầu trong việc sáng tác tiểu thuyết theo xu hướng lãng mạn thì Hồ 

Biểu Chánh lại ñược xem là người ñi tiên phong trong việc tạo nên 

xu hướng tiểu thuyết hiện thực.  

Tuy ra ñời muộn hơn so với một số thể loại khác, nhưng tiểu 

thuyết quốc ngữ ñã chứng tỏ ñược vai trò của một thể loại ñang trong 

quá trình hình thành và phát triển, với những thành tựu nghệ thuật 

ñặc sắc mà các nhà văn ñã thể hiện qua từng sáng tác cụ thể. Tiểu 

thuyết giai ñoạn này vừa kế thừa những yếu tố truyền thống, lại vừa 

tiếp thu cái mới ñể tạo nên những ñột biến quan trọng và vô cùng ý 

nghĩa ñối với quá trình hiện ñại hóa nền văn học dân tộc.  
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KẾT LUẬN 

Hiện ñại hóa văn học không phải là một hiện tượng ñột biến 

mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị với những tiền ñề lịch sử, 

xã hội, văn hóa và cũng xuất phát từ nhu cầu nội tại của bản thân văn 

học. Như vậy, sự hình thành, vận ñộng và phát triển của các thể loại 

văn học nói chung, tiểu thuyết quốc ngữ nói riêng là một quy luật 

mang tính tất yếu. Trên thực tế, tiểu thuyết quốc ngữ ñã hình thành 

và vận ñộng trong những ñiều kiện văn hóa, văn học ñang ở giai ñoạn 

giao thời, chưa thật sự ñủ sức ñể tạo ra những tác phẩm thật sự hoàn 

hảo về kĩ thuật sáng tác. Tuy nhiên, sự hình thành của thể loại là một 

sự khởi ñầu quan trọng ñối với quá trình hiện ñại hóa nền văn học 

dân tộc.  

Nhìn chung, tiểu thuyết quốc ngữ có sự vận ñộng theo hướng 

chuyển từ những ñặc ñiểm mang tính truyền thống sang những ñặc 

ñiểm mang tính hiện ñại. Quá trình vận ñộng của thể loại ñược diễn 

ra trong khoảng thời gian tương ñối dài, với nhiều chặng khác nhau, 

trong một bối cảnh văn hóa xã hội rất ñặc biệt. Tốc ñộ vận ñộng nhìn 

chung là chậm, thậm chí có những ñặc ñiểm là bước lùi ở những tác 

phẩm ra ñời sau so với những tác phẩm ra ñời trước ñó. Hầu hết, các 

nhà văn ñã cố gắng vượt thoát khỏi những ràng buộc của quy phạm 

văn học cổ ñiển ñể học tập và sáng tạo cái mới, từng bước cách tân 

thể loại. Tuy nhiên, khi lựa chọn phương pháp sáng tác, các tác giả 

có ñổi mới, nhưng vẫn dựa vào những yếu tố truyền thống. Chính 

ñiều ñó ñã tạo nên sự giao thoa giữa các yếu tố mới – cũ trong quan 

niệm và nghệ thuật sáng tác của các nhà văn. Kết quả là sự hình 

thành, vận ñộng của tiểu thuyết quốc ngữ giai ñoạn khởi ñầu ñã có 

những bước ñột phá quan trọng như: Truyện Thầy Lazaro Phiền của 

Nguyễn Trọng Quản. Sự xuất hiện của Truyện Thầy Lazaro Phiền là 
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dấu ấn về một thời ñiểm nhất ñịnh trong quá trình hình thành của nền 

tiểu thuyết hiện ñại Vi ệt Nam. Mặc dù, sự khởi ñầu của Nguyễn 

Trọng Quản ñã không ñược tiếp nối ngay sau ñó, nhưng sau tất cả 

những thử nghiệm ban ñầu, tiểu thuyết quốc ngữ Việt Nam ñã có sự 

chuẩn bị, tích lũy những ñiều kiện cần thiết ñể bước sang những 

chặng văn học kế tiếp, và tiểu thuyết Tố Tâm là cột mốc tiếp theo trên 

tiến trình vận ñộng của nền văn xuôi quốc ngữ. Sự ñổi mới mà 

Hoàng Ngọc Phách ñã thể hiện trong tác phẩm ở thời ñiểm ấy ñược 

xem là một ñóng góp có ý nghĩa hết sức quan trọng ñối với sự vận 

ñộng và phát triển của tiểu thuyết Việt Nam hiện ñại sau này, ñặc biệt 

là ở xu hướng tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. 

Tiểu thuyết quốc ngữ là thể loại ñóng vai trò tiên phong, cốt 

yếu trên con ñường hiện ñại hóa nền văn học dân tộc. Nó là nhân tố 

mở ñường cho quá trình ñổi mới nền văn học. Các nhà viết tiểu 

thuyết với những nỗ lực của mình ñã ñưa thể loại ra nhập vào bối 

cảnh của thời kì văn học Việt Nam hiện ñại và thực sự thì tiểu thuyết 

quốc ngữ ñã trở thành một thể loại chính yếu, nắm giữ vai trò nòng 

cốt trên tiến trình vận ñộng và phát triển của lịch sử văn học nước 

nhà. Với những thành tựu bước ñầu ñã ñạt ñược, các nhà viết tiểu 

thuyết giai ñoạn khởi ñầu – giai ñoạn của những bước tìm ñường, thử 

nghiệm không chỉ góp phần ñịnh hướng một kiểu hình thức nghệ 

thuật mới, mà còn từng bước ổn ñịnh trình ñộ nghệ thuật tiểu thuyết, 

chuẩn bị cho sự phát triển của thể loại ở những chặng ñường tiếp 

theo. Vì tất cả những ñiều ñó, chúng ta không thể không ghi nhận vị 

trí và sự ñóng góp to lớn của các nhà văn thuộc giai ñoạn văn học có 

ý nghĩa ñặc biệt quan trọng này. 


