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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Hồ Anh Thái sinh năm 1960, thuộc thế hệ nhà văn hậu chiến. 

Ông khởi nghiệp văn chương khi mới mười tám tuổi. Giữa cái buổi 

nền văn học nước nhà vẫn chưa hết say sưa ca ngợi những năm tháng 

chiến tranh thì Hồ Anh Thái xuất hiện như một cơn gió lạ xua tan cái 

bầu không khí trầm lắng bấy lâu của nền văn học nước nhà.  

Bên cạnh những tập truyện ngắn tạo ấn tượng khó phai trong 

lòng người đọc, bằng sự tìm tòi, sáng tạo không mệt mỏi vì nghệ 

thuật, Hồ Anh Thái đã cho ra đời nhiều tiểu thuyết mang đậm dấu ấn 

riêng. 

Với quan niệm “tiểu thuyết là một giấc mơ dài”, Hồ Anh Thái 

được coi là nhà văn lúc nào cũng đang viết, “nhà văn bẩm sinh”. 

Cùng với việc luôn “sáng tạo, bứt phá trên từng con chữ”,  Hồ Anh 

Thái được người đọc biết đến với những sáng tạo độc đáo, những đề 

tài lạ. Từ các tác phẩm đầu tay cho đến tác phẩm mới nhất, bao giờ 

Hồ Anh Thái cũng tạo được dư luận trong đời sống văn chương. Sau 

hơn ba mươi năm cầm bút với gần ba mươi đầu sách được xuất bản, 

những gì Hồ Anh Thái đề cập đều là vấn đề thời sự của xã hội ngày 

nay. Đó như là “những mũi kim châm cứu” châm vào mọi niềm nhức 

nhối trong lòng xã hội hiện đại. Tất cả đã tạo nên một phong cách rất 

riêng của ông khi viết tiểu thuyết. Không bó hẹp mình bằng một vỏ 

ngoài bất biến, luôn “vật vã lao động trên từng con chữ” suốt bao 
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nhiêu năm sáng tác Hồ Anh Thái lần lượt cho ra đời những đứa con 

tinh thần với những hình hài và tính cách khác nhau. 

Là nhà văn có nhiều đóng góp trong việc dùng ngòi bút như 

một vũ khí để đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, bảo vệ cái chân 

thiện mỹ của cuộc sống, với lối viết táo bạo mới mẻ, cùng một khả 

năng tư duy nghệ thuật  độc đáo, tiểu thuyết Hồ Anh Thái luôn có 

một sức thôi miên đặc biệt với độc giả.   

Tìm hiểu phong cách nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái, luận 

văn tập trung đi sâu vào khai thác các đặc điểm về nội dung cũng 

như nghệ thuật làm nên sự ổn định, đặc sắc, nét độc đáo riêng cho 

tiểu thuyết Hồ Anh Thái. Qua đó, khẳng định tài năng sáng tạo nghệ 

thuật của nhà văn đồng thời góp phần đánh giá giá trị tư tưởng Hồ 

Anh Thái cũng như vị trí của nó trong sự vận động và phát triển của 

tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. 

2. Lịch sử vấn đề  

2.1. Về tác giả Hồ Anh Thái 

Có các bài viết nổi bật về tác giả Hồ Anh Thái như: Nhà văn 

Hồ Anh Thái: một mình qua đường (Thiên Ý), Đừng tò mò, tôi 

không phải là người các bạn nghĩ (Xuân Anh), Nhà văn Hồ Anh 

Thái: sáng tạo bứt phá trên từng con chữ (Ngọc Anh), Hiện tượng 

văn chương Hồ Anh Thái (Ánh Chi), Người còn đi dài với văn 

chương (Lê Minh Khuê), Người đi qua bóng mình, Lấy chữ mà chơi 

(Lê Hồng Lâm)… 

2.2. Về tiểu thuyết Hồ Anh Thái 
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Có các nghiên cứu về tiểu thuyết Hồ Anh Thái như: Hồ Anh 

Thái- người lúc nào cũng đang viết (Hoài Nam), Một góc nhỏ văn 

chương Hồ Anh Thái (Diệu Hường), Một chiêm nghiệm “cõi 

người”(Trần Thị Hải Vân), Cái ác ở phía bất ngờ nhất (Ngô Thị 

Kim Cúc), Cõi người rung chuông tận thế từ góc nhìn Phật giáo (Võ 

Anh Minh), Giọng tiểu thuyết đa thanh (Nguyễn Thị Minh Thái), Hồ 

Anh Thái, người mê chơi cấu trúc (Nguyễn Đăng Điệp), Đọc “Mười 

lẻ một đêm”: Ngả nghiêng trần thế (Sông Thương), Mười lẻ một 

đêm, cái nhìn hắt sáng từ phía sau (Nguyễn Thị Minh Thái),  Chất 

hài hước nghịch dị trong Mười lẻ một đêm (Hoài Nam), Nỗ lực được 

đền đáp (Lê Thị Oanh), Những cách tân quan niệm nghệ thuật về 

con người trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái (Bùi Thanh Truyền và Lê 

Biên Thùy)…Ngoài ra còn có nhiều bài viết của các tác giả ngoài 

nước. 

 Như vậy, đã có nhiều nghiên cứu về Hồ Anh Thái cũng như 

tiểu thuyết của ông. Các công trình nghiên cứu đã đề cập đến những 

khía cạnh nổi bật khác nhau trong sáng tác của nhà văn này. Tuy 

nhiên, chưa có công trình nào quan tâm đến phong cách tiểu thuyết 

Hồ Anh Thái như là một đối tượng nghiên cứu khoa học độc lập. 

Chính vì vậy, việc tìm hiểu phong cách nghệ thuật tiểu thuyết Hồ 

Anh Thái là một việc làm cần thiết, không chỉ có ý nghĩa trong việc 

xác định phong cách nghệ thuật của Hồ Anh Thái, mà còn khẳng 

định vị trí, tài năng, cũng như những đóng góp của ông trong việc 

làm mới tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, giúp bạn đọc có một cái nhìn 
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khái quát hơn, đầy đủ hơn về phong cách sáng tác của nhà văn Hồ 

Anh Thái.  

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu:  

Những đặc sắc trong nghệ thuật tiểu thuyết làm nên phong 

cách nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái 

3.2. Phạm vi nghiên cứu : 

Các tiểu thuyết của Hồ Anh Thái: Người và xe chạy dưới ánh 

trăng (Nxb Hội nhà văn, 1987), Người đàn bà trên đảo (Nxb Phụ nữ, 

1988),  Trong sương hồng hiện ra (Nxb Phụ nữ, 1990), Cõi người 

rung chuông tận thế (Nxb Lao động, 2002), Mười lẻ một đêm (Nxb 

Đà Nẵng, 2006),  Đức Phật, nàng Savitri và Tôi (Nxb Thanh niên, 

2009),  SBC là săn bắt chuột (Nxb Trẻ, 2011).  

Ngoài ra, để có cái nhìn toàn diện và đa chiều về phong cách 

Hồ Anh Thái người viết còn tham khảo thêm ba tập truyện ngắn: Tự 

sự 265 ngày,(Nxb Hội nhà văn, 2001), Bốn lối vào nhà cười (Nxb Đà 

Nẵng, 2005), Sắp đặt và diễn (Nxb Hội nhà văn, 2005). 

 Chúng tôi cũng tham khảo một số tiểu thuyết của Tạ Duy 

Anh, Phạm Thị Hoài để so sánh và đối chiếu. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu  

4.1. Phương pháp hệ thống – cấu trúc 

4.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp  

4.3. Phương pháp so sánh, đối chiếu 

5. Bố cục luận văn 
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Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Nội 

dung luận văn gồm ba chương. 

Chương 1: Quan niệm nghệ thuật mới mẻ và luôn vận động. 

 Chương 2: Thế giới nhân vật và biểu tượng nghệ thuật giàu 

ám ảnh. 

 Chương 3:  Nghệ thuật trần thuật độc đáo. 

            

 

 

 

 

 

 

 



6 

CHƢƠNG 1 

QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT 

MỚI MẺ VÀ LUÔN VẬN ĐỘNG 

 

1.1. HỒ ANH THÁI – “NGƢỜI LÚC NÀO CŨNG ĐANG VIẾT 

1.1.1. Vài nét về tiểu sử Hồ Anh Thái 

Hồ Anh Thái sinh năm 1960 tại Hà Nội, nguyên quán Quỳnh 

Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc 

tế, tiến sĩ Đông phương học. Ông từng là chủ tịch hội nhà văn Hà 

Nội, ủy viên ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam và làm việc tại Bộ 

ngoại giao. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hồ Anh Thái tham gia viết báo 

và làm công tác ngoại giao ở nhiều quốc gia Âu – Mỹ. Đặc biệt, Hồ 

Anh Thái có thời gian dài làm việc ở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn 

Độ. Sau sáu năm trời gắn bó với mảnh đất và con người Ấn Độ, Hồ 

Anh Thái đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý giá, 

xứng đáng được gọi là nhà “Ấn Độ học”. Chính vì vậy dấu ấn văn 

hóa Ấn Độ đậm nét trong sáng tác của Hồ Anh Thái là một điều dễ 

hiểu. 

Là một nhà văn có cá tính sáng tạo độc đáo, Hồ Anh Thái đã 

và đang không ngừng cho ra đời những thử nghiệm mới lạ để tác 

phẩm của mình luôn hấp dẫn. Hồ Anh Thái đã thực sự là một cây bút 

tầm cỡ của nền văn xuôi Việt Nam đương đại. 

1.1.2. Quá trình sáng tạo nghệ thuật của Hồ Anh Thái   
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Sau hơn ba mươi năm cầm bút, với trên ba mươi đầu sách gồm 

truyện ngắn lẫn tiểu thuyết, cùng nhiều giải thưởng văn chương Hồ 

Anh Thái đã chứng minh được tài năng và sự miệt mài trong lao 

động sáng tác của mình. 

Với tiểu thuyết Người và xe chạy dưới ánh trăng (1987), Hồ 

Anh Thái nổi lên như một hiện tượng văn chương thời kỳ đổi mới. 

Những năm sau nhà văn tiếp tục ra mắt nhiều tiểu thuyết gây được 

tiếng vang lớn. 

Năm 1988, nhà văn cho ra đời tiểu thuyết Người đàn bà trên 

đảo. Ở tiểu thuyết này Hồ Anh Thái đã khai thác đề tài hậu chiến 

một cách thành công, nhìn nhận cuộc sống sau chiến tranh một cách 

chân thực, cho người đọc thấy được mặt trái của những đau thương 

mất mát mà chiến tranh gây ra. 

Tiếp đó năm 1990, nhà văn xuất bản tiểu thuyết Trong sương 

hồng hiện ra. Tác phẩm là cách mổ xẻ quá khứ một cách chân thực 

của nhà văn. Bằng tâm huyết và đam mê với cái nghiệp văn chương 

Hồ Anh Thái đã không ngừng cho ra đời những tác phẩm có giá trị. 

Luôn tìm tòi kỹ thuật viết mới lạ, độc đáo, năm 2002, Hồ Anh 

Thái ra mắt tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận thế. Tác phẩm là 

một bước đột phá mới của Hồ Anh Thái sau những thành công đã có. 

Không dừng lại ở đó năm 2006, ông cho ra đời tiểu thuyết Mười lẻ 

một đêm tác phẩm thể hiện lối viết táo bạo của Hồ Anh Thái. 

Tiểu thuyết Đức Phật, nàng Savitri và tôi (2009) được xem 

như là một cột mốc mới trên chặng đường tiểu thuyết của ông 
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Gần đây, ông lại cho ra đời hai cuốn tiểu thuyết mới SBC là 

săn bắt chuột (2011) và Dấu về gió xóa (2012). Thử nghiệm, phiêu 

lưu với cách viết mới nhưng tiểu thuyết SBC là săn bắt chuột đã 

nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Hà Nội năm 2012 ở thể loại 

văn xuôi. Làm mới mình, sáng tạo cái mới là điều Hồ Anh Thái 

hướng tới, chính vì vậy tác phẩm này được đánh giá là sự nỗ lực tìm 

tòi đổi mới cách viết liên tục của tác giả. 

Không chỉ thành công ở tiểu thuyết Hồ Anh Thái còn gây ấn 

tượng với những truyện ngắn về Ấn Độ và giới công chức.  

Với ý thức của một nhà văn chuyên nghiệp, Hồ Anh Thái luôn 

hăng hái trên con đường tìm kiếm những miền đất mới cho sáng tác 

của mình. 

1.2 . QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT MỚI MẺ 

1.2.1. Quan niệm về nghệ thuật  

Trở thành một hiện tượng văn chương sau 1986, Hồ Anh Thái 

đã có quan niệm nghệ thuật riêng của mình. Với Hồ Anh Thái “nghề 

văn là một nghề cao quý, nhưng không thể nói là cao quý hơn những 

nghề khác”. Tử tế trong quan niệm của Hồ Anh Thái chính là lương 

tâm trách nhiệm của người cầm bút, Hồ Anh Thái luôn trăn trở về 

điều này trong mỗi sáng tác của mình. 

Hồ Anh Thái không “đặt văn chương vào tháp ngà mà để nó 

chung sống với những vấn đề nhạy cảm của xã hội”, tác phẩm văn 

học phải phản ánh được sự phức tạp của “cõi người”, cõi đời chứ 

“không thể viết văn mà lời lẽ kềnh càng, rườm rà hoặc cố tỏ ra đao to 
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búa lớn để thu hút sự chú ý của  mọi người” bởi đó chỉ là hình thức 

lao động nghệ thuật “lên gân”, cố hét thật to để người ta biết đến 

mình. Chính vì vậy nhà văn không cho phép mình cẩu thả trong khi 

cầm bút, mỗi con chữ nhà văn viết ra đều là những con chữ sáng tạo, 

nhà văn tâm niệm người viết phải là người “phu chữ”. 

Ý thức sâu sắc về tác hại của việc “hiểu nhầm phong cách qua 

một cái vỏ ngoài bất biến và ngoan cố” Hồ Anh Thái đã khẳng định: 

“một nhà văn thực sự có phong cách là có nhiều phong cách và cần 

thay đổi phong cách của mình cho phù hợp với từng đề tài và từng 

tác phẩm”. Mỗi tác phẩm của Hồ Anh Thái là một cuộc phiêu lưu 

trải nghiệm mới đầy thú vị. 

Hồ Anh Thái cũng quan niệm “hiện thực là những gì ta nghe 

ta thấy, ta trải nghiệm là chưa đủ. Hiện thực còn là cái ta cảm thấy 

nữa. Những gì tồn tại ở thế giới bên ngoài đều có thể tìm thấy ở thế 

giới bên trong mỗi con người, ở trong tâm và trí của họ. Cả một đời 

sống tâm linh cũng là hiện thực, không ai dám nói đã đào sâu thấu 

hiểu cái thế giới ấy”. Với ông “tái hiện đời sống con người mà chỉ 

dùng mỗi công cụ hiện thực là không đủ, như thế là tự làm nghèo 

trang viết của mình”. Bởi Hồ Anh Thái cho rằng “tiểu thuyết là một 

giấc mơ dài, gấp sách lại người ta vừa mừng rơn vừa thoát khỏi cơn 

ác mộng, lại vừa nuối tiếc vì phải chia tay với những điều mà đời 

thực không có”. Những giấc mơ đó còn thật hơn cả cuộc đời, khiến 

người đọc đứng giữa mơ và thực 
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Những quan niệm khác nhau về nghệ thuật của Hồ Anh Thái 

được thể hiện bằng tác phẩm cụ thể, chính những quan niệm đó là cơ 

sở để hình thành phong cách sáng tác độc đáo của nhà văn 

1.2.2. Quan niệm nghệ thuật về con ngƣời 

Hồ Anh Thái có cái nhìn đa chiều về con người. Với ông, con 

người cũng phức tạp, đa dạng không kém gì cuộc sống. Trong mỗi 

con người luôn tồn tại những mặt đối lập nhau.  Chính vì thế, mỗi 

nhân vật của ông như một mảnh tâm trạng của con người, khi được 

lắp ghép lại trở thành một bức tranh đầy đủ mọi tâm trạng.  

 Nhà văn đặc biệt quan tâm đến sự thay đổi của con người 

trong cuộc sống hiện đại. Con người quay cuồng trong vòng xoáy 

của danh lợi, bỏ qua mọi giá trị đạo đức để chạy theo lối sống thực 

dụng, ích kỷ và vô tình, tìm cách thu lợi cho bản thân, thỏa mãn mọi 

nhu cầu của bản thân mà không cần quan tâm đến mọi người xung 

quanh. 

 Hồ Anh Thái đề cập nhiều đến con người bản năng, con 

ngươi dục vọng cá nhân, bị bản năng điều khiển, chi phối. Con người 

với lối sống sa đoạ, buông thả bản thân, chạy theo ham muốn dục 

vọng bỏ qua mọi giá trị đạo đức.  

Với cái nhìn hướng thiện, Hồ Anh Thái hướng sự chú ý của 

mình tới con người với những ước mơ khát vọng cao đẹp, dám sống 

hết mình với tuổi trẻ, với đam mê, khát khao. Không những thế Hồ 

Anh Thái còn có một cái nhìn bao dung, rộng lượg với những con 
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người mang đầy tội lỗi trong tâm hồn nhưng tìm mọi cách thoát ra 

khỏi vũng bùn của tội lỗi và hướng tới sự sám hối. 

 

Với quan niệm nghệ thuật về con người khá mới mẻ, Hồ Anh 

Thái đã tạo được những dấu ấn cá nhân sâu đậm trong sáng tác của 

mình.  

1.2.3. Ý thức về sự đổi mới quan niệm nghệ thuật của chính 

mình 

Miệt mài trên từng con chữ, không ngừng sáng tạo tìm tòi, 

luôn có ý thức làm mới tư tưởng của mình, Hồ Anh Thái luôn đặt 

mục tiêu mỗi con chữ viết ra là những con “chữ sáng tạo”, người 

cầm bút đích thực phải là người “tử tế”, mỗi tác phẩm phải chứa 

những điều mới lạ và khác thường 

Từ truyện ngắn đến tiểu thuyết, ý thức về quan niệm sáng tác 

của Hồ Anh Thái được lộ rõ nét dần lên bằng những cuộc tìm kiếm 

mới cho cả nội dung và hình thức biểu hiện của tác phẩm. Tạo cho 

mình một lối đi riêng không giống ai, Hồ Anh Thái có cái nhìn về 

cuộc đời, về con người về cuộc chiến của dân tộc bằng cái nhìn sâu 

sắc.  Nhà văn bóc trần tất cả những nhơ nhớp của cuộc đời lên từng 

trang viết của mình. Con người với tất cả sự lố bịch, quái gỡ kệch 

cỡm được nhà văn tô vẻ một cách chân thực sống động. 

Ngôn ngữ văn chương của Hồ Anh Thái cũng đầy tính sáng 

tạo. Khắt khe trong mỗi con chữ viết ra, dù ở truyện ngắn hay tiểu 
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thuyết, Hồ Anh Thái đều tạo ra được những vẻ đẹp riêng, mang 

phong thái riêng.  

Coi sáng tác văn chương như làm một diễn viên nên hệ thống 

nhân vật trong sáng tác của ông hết sức phong phú và đa dạng, nhà 

văn cũng không ngại đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm trong 

xã hội. 

Rõ ràng, Hồ Anh Thái luôn ý thức được sự vận động và phát 

triển trong quan niệm sáng tác của mình để mỗi sáng tác là một cuộc 

tìm kiếm mới. Ý thức về sự đổi mới trong quan niệm nghệ thuật của 

Hồ Anh Thái giúp ông tiếp cận và chiếm lĩnh thế giới rộng hơn, sâu 

hơn, khiến cho những sáng tác của ông ngày càng độc đáo. 

Với một quan niệm mới mẻ về phong cách sáng tác, Hồ Anh 

Thái đã âm thầm sống, âm thầm viết và để chứng minh mình không 

nói suông. Hằng năm, ông đều cho ra đời những tác phẩm mới cả nội 

dung lẫn hình thức. Những dấu ấn riêng của ông trong từng thể loại 

chính là minh chứng của sự vận động trong quan niệm nghệ thuật 

của Hồ Anh Thái. 

 Sự vận động trong quan niệm nghệ thuật của Hồ Anh Thái 

chính là cơ sở quan trọng để nhà văn đạt được những thành quả sáng 

tạo đáng trân trọng. 

 

 

 

 



13 

CHƢƠNG 2 

THẾ GIỚI NHÂN VẬT VÀ BIỂU TƢỢNG NGHỆ THUẬT 

GIÀU ÁM ẢNH 

 

2.1. THẾ GIỚI NHÂN VẬT  ĐỘC ĐÁO 

2.1.1. Nhân vật đƣợc “cá tính hóa” cao độ  

Bằng việc đẩy tính cách nhân vật lên đỉnh điểm, Hồ Anh Thái 

đã xây dựng được những nhân vật điển hình cho một lớp người trong 

tác phẩm của mình. 

Hồ Anh Thái đã cá tính hóa những nhân vật méo mó dị dạng 

về nhân cách. Nhân vật của ông quay cuồng trong vòng xoáy của 

danh lợi mà đánh mất bản thân mình, nhân cách của họ trở nên rẻ 

rúng trước quyền lợi địa vị tiền bạc. Mãi miết chạy theo danh lợi 

cuối cùng các nhân vật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái trở thành 

những kẻ trắng tay méo mó dị dạng từ ngoại hình đến nhân cách 

Những nhân vật để cuộc sống trượt dài trong lối sống sa đọa, 

buông thả bản thân, tìm mọi cách thỏa mãn những ham muốn dục 

vọng vô độ cũng được Hồ Anh Thái khai thác thành công. 

Bên cạnh những nhân vật khuyết tật về nhân cách Hồ Anh 

Thái cũng quan tâm đến những nhân vật có ước mơ cao đẹp, tâm hồn 

trong sáng thánh thiện.  

Bằng hệ thống nhân vật được cá tính hóa cao độ, Hồ Anh Thái 

gửi đến độc giả nhiều thông điệp. Cuộc đời đầy rẫy những cạm bẫy, 
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con người phải sống và đối mặt, vậy nên bản thân mỗi người phải có 

một sự lựa chọn đúng đắn cho lối sống của mình 

2.1.2. Nhân vật mang yếu tố kỳ ảo 

Nhân vật kỳ ảo trong sáng tác của Hồ Anh Thái được xây dựng 

dưới dạng nhân vật chức năng, nhân vật có những khả năng khác thường 

và nhân vật mang sứ mệnh khác nhau.  

Hồ Anh Thái xây dựng nhân vật kỳ ảo bằng cách để nhân vật 

của mình mang những khả năng đặc biệt như Tân (Trong sương 

hồng hiện ra) có khả năng quay ngược về thời quá khứ, Mai Trừng 

(Cõi người rung chuông tận thế) mang sứ mệnh tiêu diệt cái ác. 

 Sử dụng yếu tố kỳ ảo để xây dựng nhân vật là cách tạo nên sự 

hấp dẫn mới lạ cho tác phẩm của Hồ Anh Thái. Nó thể hiện một tư 

duy tiểu thuyết đa dạng phong phú, đồng thời bộc lộ cảm hứng nhân 

văn sâu sắc của nhà văn. 

Nhân vật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái rất đa dạng và phức 

tạp như chính bức tranh hiện thực của cuộc sống. Nỗ lực cho ra đời 

một hệ thống các nhân vật với những đặc tính riêng biệt, Hồ Anh 

Thái đã khẳng định được cá tính sáng tạo của mình. 

2.2. BIỂU TƢỢNG ĐẬM CHẤT VĂN HÓA 

2.2.1. Lửa 

Mượn hình ảnh của lửa Hồ Anh Thái soi chiếu sáng những 

mảng tối trong xã hội, soi rọi những góc khuất, những cuộc đời trốn 

trong bóng tối buôn bán thân xác để sống. Hồ Anh Thái đã mượn 

ánh lửa để phản chiếu, đưa ra ánh sáng một xã hội đầy rẫy những tệ 
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nạn đang diễn ra hằng ngày không chỉ riêng ở bãi biển Bình Sơn mà 

còn diễn ra ở rất nhiều nơi khác.  

Lửa có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Ấn Độ. Lửa soi sáng 

dẫn lối cho con người tìm được lối đi đúng đắn trong cuộc đời, ngọn 

lửa phanh phui ra những mặt trái trong cuộc sống hủy diệt những dục 

vọng cá nhân của con người. 

Hồ Anh Thái mượn biểu tượng lửa để phản ánh những mặt trái 

của xã hội đồng thời thể hiện tư tưởng nhân sinh mới mẻ của mình, 

qua đó giúp con người tìm ra được một lối đi đúng đắn cho bản thân. 

2.2.2. Giấc mơ 

Giấc mơ xuất hiện nhiều trong sáng tác của Hồ Anh Thái, các 

giấc mơ thường xuyên ám ảnh cuộc sống hiện tại của nhân vật, chi 

phối cuộc sống của họ khiếm họ không thể hòa nhập với cuộc sống. 

Hồ Anh Thái dùng biểu tượng giấc mơ để nhà văn khai thác 

chiều vô thức trong mỗi con người. Từ cõi vô thức trong tâm hồn 

con người nhà văn có thể khai thác con người một cách đa chiều, 

nhìn nhận được chiều sâu tâm lý nhân vật qua đó, lý giải những điều 

lạ kỳ trong cuộc sống. 

2.2.3. Nữ Thần Đồng Trinh 

Xây dựng biểu tượng Nữ Thần Đồng Trinh là cách Hồ Anh 

Thái lý giải cho sự vận hành của Nghiệp trong tư tưởng nhà Phật. 

Hồ Anh Thái xây dựng biểu tượng Nữ Thần Đồng Trinh thông 

qua hình ảnh phóng túng trong cuộc sống của công chúa Savitri ở 

tiền kiếp nên hiện kiếp cô phải làm Nữ Thần Đồng Trinh suốt đời. 
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Con người sẽ phải chịu tất cả những nghiệp chướng mà mình 

đã gây ra ở kiếp trước đó chính là tư tưởng Phật giáo thể hiện trong 

tác phẩm 

Đồng thời thông qua biểu tượng Nữ Thần Đồng Trinh nhà 

vănthể hiện những suy ngẫm của bản thân về giá trị cuộc sống, giá trị 

con người. 
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CHƢƠNG 3 

 NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT ĐỘC ĐÁO 

 

3.1. LINH HOẠT TRONG TỔ CHỨC ĐIỂM NHÌN TRẦN 

THUẬT 

3.1.1. Chuyển dịch điểm nhìn vào bên trong 

Dịch chuyển điểm nhìn vào trong tư tưởng cảm xúc là cách Hồ 

Anh Thái mổ xẻ nội tâm nhân vật nhằm thể hiện cái nhìn khách quan 

về cuộc đời nhân vật đồng thời bày tỏ được quan điểm, tư tưởng  của 

mình về thế giới xung quanh 

Với việc dịch chuyển điểm nhìn vào cái nhìn của người trong 

cuộc Hồ Anh Thái đã khiến câu chuyện trở nên khách quan và nhà 

văn có thể chuyển đổi nội dung tư tưởng của tác phẩm. 

Bằng cách này, Hồ Anh Thái không chỉ thể tái hiện đời sống 

nội tâm nhân vật một cách sâu sắc, khai thác được tầng vô thức trong 

mỗi nhân vật mà còn làm nổi bật nội dung tư tưởng của tác phẩm, 

mang lại những hiệu quả thẩm mỹ lớn cho người đọc  

3.1.2. Hoán đổi luân phiên các điểm nhìn trần thuật 

Hồ Anh Thái đã kết hợp nhiều điểm nhìn cùng một lúc để tạo 

nên sự linh hoạt trong việc tổ chức điểm nhìn, từ điểm nhìn bên 

trong lẫn điểm nhìn bên ngoài đều được nhà văn kết hợp một cách 

nhuần nhuyễn. Nhiều điểm nhìn được kết hợp đan xen với nhau tạo 

nên cấu trúc đa tầng cho tiểu thuyết Hồ Anh Thái. 
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Việc thường xuyên thay đổi các điểm nhìn khiến điểm nhìn 

trần thuật của tiểu thuyết Hồ Anh Thái trở nên linh hoạt hơn. Các 

điểm nhìn trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái liên tục được thay đổi, từ 

điểm nhìn không gian đến điểm nhìn thời gian.  

Việc hoán đổi luân phiên các điểm nhìn trần thuật trong tiểu 

thuyết Hồ Anh Thái khiến câu chuyện được nhìn nhận dưới con mắt 

của nhiều người nên khách quan hơn; người đọc có thể tiếp cận câu 

chuyện ở nhiều góc độ khác nhau đồng thời cấu trúc tiểu thuyết của 

Hồ Anh Thái cũng trở nên đa dạng hơn, mức độ đậm nhạt của câu 

chuyện cũng khác nhau hơn.  

3.2. CỐT TRUYỆN ĐA DẠNG 

3.2.1. Cốt truyện luận đề 

 Hồ Anh Thái bàn luận nhiều về nhân tình thế thái, về lẽ đời, 

về những thay đổi của cuộc sống hiện đại, những chiêm nghiệm triết 

lý trong cuộc đời từ đó nhà văn rút ra nhiều bài học đạo đức làm 

người một cách sâu sắc. Do đó, cốt truyện luận đề là phương thức 

hiệu quả nhất để nhà văn thể hiện quan điểm của mình thông qua câu 

chuyện trong tác phẩm.  

Hồ Anh Thái xây dựng cốt truyện luận đề thông qua những số 

phận nhân vật được nhà văn tạo dựng trong tác phẩm để chứng minh 

cho một luận đề mà ông đưa ra. 

3.2.2. Cốt truyện phân mảnh - lắp ghép 
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Sử dụng cốt truyện phân mảnh-lắp ghép, Hồ Anh Thái đã thể 

hiện sự trải nghiệm và khả năng bao quát đời sống của chính mình 

một cách hiệu. 

Hồ Anh Thái đã tổ chức cốt truyện phân-mảnh lắp ghép bằng 

cách lồng ghép các câu chuyện vào nhau, pha trộn kết nối những 

giấc mơ, các yếu tố huyền thoại cổ tích… 

Với kiểu cốt truyện này Hồ Anh Thái đã lắp ghép được tất cả 

nhếch nhác, hỗn tạp của cuộc sống hiện đại lên từng trang viết của 

mình một cách hoàn chỉnh. 

3.2.3. Cốt truyện hồi tƣởng 

Cốt truyện hồi tưởng trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái được xây 

dựng bằng việc nhà văn để nhân vật nhớ lại các ký ức trong quá khứ, 

để các ký ức ám ảnh cuộc sống hiện tại của nhân vật. Qua đó, khai 

thác sâu được tâm lý nhân vật vừa nhìn nhận các vấn đề cuộc sống, 

con người một cách đa chiều.  

Những tìm tòi và thể nghiệm các kiểu cốt truyện là một trong 

những nét cá tính sáng tạo của Hồ Anh Thái. Góp phần tạo dựng 

phong cách cho tiểu thuyết của ông. 

3.3. SÁNG TẠO TRONG NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU 

NGHỆ THUẬT 

3.3.1. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất thơ với chất đời 

thƣờng trong ngôn ngữ nghệ thuật 

 Ngôn ngữ trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái vừa đậm chất thơ 

nhưng cũng đầy chất đời thường. 
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 Hồ Anh Thái sử dụng ngôn ngữ giàu chất thơ là cách để nhà 

văn hướng con người tới những điều tốt đẹp, thanh lọc tâm hồn con 

người, tạo ra những rung động thẩm mỹ trong tâm hồn con người 

Còn ngôn ngữ đời thường giúp Hồ Anh Thái phản ánh được 

bộ mặt trần trụi của cuộc sống. Khuôn mặt thật của cuộc sống đã 

được Hồ Anh Thái miêu tả rất chân thật, không một chút tô vẽ. Cái 

dung tục, cái thô nhám của cuộc sống vì thế được nhà văn tái hiện rất 

sinh động. 

Cách vận dụng ngôn ngữ dân gian rất tinh tế khéo léo đã khiến 

mỗi câu, mỗi lời của Hồ Anh Thái trở nên nhịp nhàng, sinh động hấp 

dẫn. Dù là một câu chửi bới, hay một câu bình phẩm nhưng khi được 

Hồ Anh Thái vận dụng bằng thành ngữ, tục ngữ đều trở nên uyển 

chuyển, vần vè, du dương. 

Hồ Anh Thái kết hợp ngôn ngữ giàu chất thơ và ngôn ngữ đời 

thường bằng cách sử dụng biện pháp lặp từ, cách lặp nhịp điệu giống 

nguyên lí lặp lại của thơ. Kết hợp câu đặc biệt với câu hỏi tu từ cho 

ngôn ngữ tiểu thuyết là cách nhà văn kết hợp chất thơ với chất đời 

thường. Có thể thấy, trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái dày đặc kiểu câu 

đặc biệt, câu trùng lặp cấu trúc, cấu trúc sóng đôi những cách lặp từ, 

lặp câu rất độc đáo. 

Sự kết hợp nhuần nhuyễn ngôn ngữ đời thường và ngôn ngữ 

thơ giúp Hồ Anh Thái xóa mờ khoảng cách giữa ngôn ngữ văn 

chương và ngôn ngữ cuộc sống, tạo ra một hệ thống ngôn ngữ giản 

dị, dễ hiểu rõ ràng rành mạch. 
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 Bằng sự kết hợp hai ngôn ngữ này, Hồ Anh Thái đã tiếp cận 

cuộc sống con người cả chiều rộng lẫn chiều sâu một cách sâu sắc, 

chân thực.   

3.3.2. Sự đa thanh trong giọng điệu nghệ thuật 

Tiểu thuyết Hồ Anh Thái là một bản hợp âm nhiều giọng điệu: 

triết lý, hài hước giễu nhại, thương cảm. 

Giọng triết lý giúp Hồ Anh Thái thể hiện cái nhìn nghệ thuật 

riêng của mình trước thế thái nhân tình bằng những quan điểm, tư 

tưởng riêng. Với cách triết lý mang tính huấn giáo Hồ Anh Thái 

thường biến những quan điểm tư tưởng về con người trở thành 

những bài học đạo đức làm người đầy chất triết lý ngắn gọn để người 

đọc ngẫm lại chính mình, ngẫm lại những gì mình đã làm một cách 

đơn giản nhất. Giọng triết lý được nhà văn thể hiện bằng sự từng trải, 

thấu hiểu kết hợp với một thái độ cứng rắn, lạnh lùng cùng ngôn ngữ 

sắc sảo. 

Hồ Anh Thái sử dụng giọng giễu nhại để bày tỏ thái độ bông 

đùa, cười cợt pha chút hài hước. Với những câu chuyện bông đùa, 

cười cợt pha chút hài hước như Hồ Anh Thái đã “bịa” ra những câu 

chuyện đùa để cười cợt. Tiếng cười của Hồ Anh Thái không đơn 

thuần chỉ nhằm mục đích gây cười, mỉa mai, hay đả kích mà quan 

trọng hơn, nhà văn muốn phản ánh bao vấn đề nhức nhối trong xã 

hội một cách chân thực, phản ánh sự sa đọa xuống cấp trầm trọng 

của một lớp người, phơi bày một khuôn mặt khác của xã hội hiện 
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đại, với mong muốn cái xấu, cái ác, cái tiêu cực ngày một ít đi 

nhường chỗ cho một cuộc sống lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn. 

Giọng thương cảm trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái đã giúp ông 

thể hiện được sự đồng cảm của mình với những số phận bất hạnh. 

Cuộc đời vẫn rất nhiều số phận đáng thương cần lắm những tấm lòng 

và tình yêu thương dành cho nhau. Với giọng thương cảm là cách 

nhà văn để con người gắn bó hơn, gần gũi hơn, yêu thương hơn. 

Với sự đa thanh trong giọng điệu, Hồ Anh Thái đã thể hiện 

được cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Đó là một trọng những yếu tố 

để làm nên phong cách Hồ Anh Thái. 
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KẾT LUẬN 

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ vì nghệ thuật, Hồ Anh Thái 

đã chứng minh được ông là một con người đa tài, một nhà văn đa 

phong cách.  

Với nhiều quan niệm mới mẻ về nghề văn, một “nghề cao 

quý”, cũng như về lương tâm trách nhiệm của người “phu chữ”, Hồ 

Anh Thái luôn có ý thức trong việc đổi mới quan niệm nghệ thuật 

của mình. Với ông nghệ thuật phải vận động như chính cuộc sống, 

nhà văn phải không ngừng sáng tạo. Vì thế, Hồ Anh Thái luôn tìm 

kiếm, thể nghiệm trên hành trình sáng tạo khiến mỗi tiểu thuyết của 

ông đều xứng đáng được coi là một sự thể nghiệm mới mang lại cho 

người đọc những cảm xúc mới, những bài học mới về cõi nhân sinh. 

Hồ Anh Thái đã xây dựng nên một hệ thống nhân vật và biểu 

tượng nghệ thuật độc đáo không lẫn với ai. Đó là những nhân vật đã 

được ông cá tính hóa cao độ và đậm chất kỳ ảo. Thông qua cuộc vật 

lộn, trăn trở, nỗ lực hướng thiện của con người Hồ Anh Thái đã thể 

hiện một cách sâu sắc quan niệm nhân sinh của ông Với một thế giới 

nhân vật và biểu tượng giàu tính ám ảnh, Hồ Anh Thái đã tạo nên 

những tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân. 

Từ sự linh hoạt trong việc tổ chức điểm nhìn trần thuật đến sự 

đa dạng ở cách tổ chức cốt truyện, Hồ Anh Thái đã tạo ra trong tiểu 

thuyết của mình một kết cấu đa tầng thật sự hấp dẫn bạn đọc. Không 

chỉ vậy, Hồ Anh Thái còn hết sức sáng tạo trong việc kết hợp hai lớp 

ngôn ngữ đối lập nhau một cách nhuần nhuyễn. Tất cả được Hồ Anh 
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Thái thể hiện bằng nhiều chất giọng từ giễu nhại hài hước đến 

thương cảm trữ tình cùng những triết lý sâu sắc, làm nên sự đa thanh 

trong giọng điệu tiểu thuyết của ông.  

Những độc đáo mới lạ trong nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh 

Thái là nhân tố quan trọng hình nên phong cách nghệ thuật tiểu 

thuyết của ông. Những đặc sắc về nghệ thuật tiểu thuyết đó là sự kết 

tinh của một thái độ làm việc nghiêm túc cùng cảm xúc, tư duy nghệ 

thuật sâu sắc ở Hồ Anh Thái. Nhà văn đã tạo ra được một sự phá 

cách đầy táo bạo đem lại cho tiểu thuyết của mình một bộ mặt hoàn 

toàn mới sau những thành công đã có. 

  Tuy không phải là người mở đầu trong cuộc cách tân nền 

tiểu thuyết đương đại nhưng trước sự chuyển biến mạnh mẽ của 

dòng văn học nước nhà, Hồ Anh Thái với sự nhạy bén của mình đã 

nắm bắt nhanh chóng để hòa mình trong dòng chảy đó, góp phần 

khẳng định được vị trí và phong cách độc đáo của mình trong văn 

học Việt Nam đương đại. 

 

 


