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MỞ ĐẦU 

 

1.  Lý do chọn đề tài 

1.1. Văn học Việt Nam đương đại đang trải qua một quá trình 

phát triển quan trọng. Cùng với sự đổi mới của đất nước, văn học 

cũng có nhiều nỗ lực để vươn lên những đỉnh cao mới, tiến tới hội 

nhập thế giới. Các nhà văn, nhà thơ, thậm chí cả những nhà nghiên 

cứu lý luận - phê bình văn học cũng đang cố gắng muốn viết khác đi 

để đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ và nhu cầu xã hội mới. Không nằm 

ngoài vòng cương toả ấy, tiểu thuyết đương đại đang làm mới mình 

và có những đóng góp đáng ghi nhận cho sự phát triển của văn học 

nước nhà. 

Là thể loại có sức dung chứa lớn, tiểu thuyết từ rất lâu được xem 

là thể loại chủ đạo, là máy cái của văn học, với ưu thế trong khả năng 

chiếm lĩnh hiện thực. Theo Bakhtin “tiểu thuyết là nhân vật chính 

trong tấn kịch phát triển của văn học thời đại mới. Vì đó là thể loại 

duy nhất do thế giới mới nảy sinh và đồng nhất với thế giới ấy về 

mọi mặt”.  Sau năm 1986, tiểu thuyết đã bao quát được những vấn đề 

cơ bản của đời sống xã hội và số phận của con người trong sự vận 

động và phát triển, làm đáp ứng thị hiếu của  công chúng đương đại. 

Cùng với sự nở rộ của tiểu thuyết là sự xuất hiện của những 

gương mặt mới với những phong cách đã được định hình, có những 

chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Trong số đó, Hồ Anh 

Thái là cây bút để lại nhiều ấn tượng đối với độc giả. Có thể nói, 

những tiểu thuyết của ông đã thể hiện sự tìm tòi đổi mới trên nhiều 

phương diện, góp phần làm thay đổi diện mạo của văn xuôi đương 

đại Việt Nam. 
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 1.2. Là cây viết sung sức, thành công trên nhiều thể loại: truyện 

ngắn, tiểu thuyết, tạp bút... Nhưng có lẽ ấn tượng mạnh nhất mà Hồ 

Anh Thái tạo ra ở người đọc hôm nay là tiểu thuyết. Với hàng loạt 

tác phẩm có tiếng vang như: Trong sương hồng hiện ra, Người đàn 

bà trên đảo, Cõi người rung chuông tận thế, Mười lẻ một đêm, Đức 

phật nàng Savitri và tôi, SBC là săn bắt chuột, Dấu về gió xóa, nhà 

văn đã khẳng định vị thế của mình trên văn đàn Việt Nam. 

  1.3. Đến với tiểu thuyết Hồ Anh Thái, điều khiến độc giả quan 

tâm và có nhiều cảm xúc thẩm mĩ khác nhau là những dụng công của 

tác giả trên phương diện thi pháp xây dựng nhân vật và không gian 

nghệ thuật. Đây là lí do cơ bản thôi thúc chúng tôi nghiên cứu hình 

tượng nhân vật và không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết nhà văn 

này. Qua việc tìm hiểu đề tài, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần 

minh định được tài năng cũng như sức hút mạnh mẽ của tác phẩm 

Hồ Anh Thái đối với công chúng đương đại. 

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 

2.1. Những nghiên cứu về văn xuôi Hồ Anh Thái nói chung 

Hồ Anh Thái đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của 

độc giả và giới phê bình.  

Khi nhận xét về Hồ Anh Thái, phần lớn ý kiến đều thống nhất 

cho rằng đây là nhà văn đa phong cách, đa giọng điệu. Trong bài Hồ 

Anh Thái - người lúc nào cũng đang viết, Hoài Nam tỏ ra rất lạc 

quan, tin tưởng khi đánh giá: “Sản phẩm văn học “made in Hồ Anh 

Thái” luôn là mặt hàng được chú ý trên thị trường hiện nay - phản 

ánh qua lượng phát hành và số lần tái bản”.  

Cuốn Người và xe chạy dưới ánh trăng được đánh giá cao (Giải 

thưởng văn xuôi 1986 - 1990 của Hội Nhà văn Việt Nam). Tác giả 
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Xuân Thiều dành nhiều ưu ái trong bài viết Sức mạnh của văn học từ 

một tiểu thuyết. Tác giả Vũ Đình Minh cũng cho rằng đây là cuốn 

sách chứa đựng “khát vọng vươn tới bản thân và sự hoàn thiện”. 

Người đàn bà trên đảo cũng gây được sự chú ý của giới nghiên 

cứu văn học trong và ngoài nước. Janine Gillon nhận xét: “Tiểu 

thuyết Hồ Anh Thái ra đời trong khuynh hướng đổi mới, phê phán 

những điều luật đã trở nên lỗi thời”. Tác giả Nancy Pearl cho rằng: 

“Cuốn sách nên được sử dụng trong các thư viện Hàn Lâm và đặc 

biệt thư viện cho độc giả nghiên cứu Đông Nam Á”. 

Trong sương hồng hiện ra của anh lại được sự quan tâm của giới 

nghiên cứu nước ngoài. Tác giả Wayne Karlin có bài giới thiệu dài 

về tác giả này cho lần in ở nhà xuất bản Curbstone Pree ở Mỹ năm 

1998. Các tác giả như Philip Cambone, nhà văn W.D. Ehrhart nữ văn 

sĩ Maxine Hong Kingston... đều có bài viết đánh giá cao về tác phẩm 

này. 

Các tiểu thuyết gần đây của Hồ Anh Thái như Cõi người rung 

chuông tận thế, Mười lẻ một đêm, Đức Phật, nàng Savitri và tôi và 

mới đây nhất, hai cuốn SBC là săn bắt chuột, Dấu về gió xóa cũng 

được dư luận chú ý và đánh giá tích cực. Nguyễn Thị Minh Thái với 

Giọng tiểu thuyết đa thanh, Hơn cả sự thật của Nguyễn Anh Vũ, Lê 

Minh Khuê với Người còn đi dài với văn chương, Cái mà văn 

chương còn thiếu của Ma Văn Kháng, hay Hoài Nam với Chất hài 

hước nghịch dị trong Mười lẻ một đêm. Các ý kiến của Tô Hoài, 

Lam Điền, Ngô Thị Kim Cúc… nói chung đều đánh giá cao những 

tiểu thuyết này của Hồ Anh Thái. 

Vũ Bão đã ca ngợi cái cấu trúc của Cõi người rung chuông tận 

thế: “Hồ Anh Thái đã dẫn dắt người đọc đặt chân vào một miền đất 



 4 

gần gũi nhưng đầy huyền ảo khiến người đọc luôn đón chờ những 

chuyện bất ngờ đang ở phía trước”.    

    Trong bài giới thiệu về cuốn tiểu thuyết SBC là săn bắt chuột, 

Cao Việt Dũng đã viết: “Đây là một tiểu thuyết đầy nhạy bén, tiết 

tấu nhanh và rất mềm mại, uyển chuyển. Nhưng theo tôi, dự định về 

đọc một cuốn tiểu thuyết nhanh chóng chuyển hướng sang một 

chuyện khác: người ta đọc để đoán xem nhân vật là những ai ở ngoài 

đời thật”. 

2.2. Những nghiên cứu về nhân vật và không gian nghệ thuật 

trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái 

Nghiên cứu về nhân vật trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái, có 

một số ý kiến đánh giá đáng lưu ý: 

Tác giả Lê Hồng Lâm có nhận xét: "Hiện thực và không gian 

nghệ thuật của mỗi cuốn sách đòi hỏi một cách xử lý riêng, một 

giọng điệu riêng, văn phong riêng". 

Tác giả Ngọc Lan cũng bày tỏ ý kiến: “Nhân vật của Hồ Anh 

Thái không có người hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu”. Bởi thế cho 

nên, khi nhiễu nhại, nhà văn đã cho người đọc cảm nhận được các 

nhân vật của mình rất dễ tìm kiếm ngoài đời thực. 

Tác giả Bùi Thanh Truyền chú ý đến những thân phận đáng 

thương trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái: “Đi bên cạnh những người 

sớm tiêm nhiễm cơn gió độc của thời đại, những mảng “tranh tối 

tranh sáng” của cuộc sống thực dụng, gấp gáp, đầy toan tính, vụ lợi, 

Hồ Anh Thái dành tâm huyết để viết về những thân phận chìm nổi 

giữa dòng đời hỗn tạp, những vẻ đẹp xưa đang bị dòng xoáy hiện đại 

làm xói lở”. 
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Vấn đề không gian nghệ thuật của tiểu thuyết Hồ Anh Thái cũng 

được đề cập đến ở một số tác giả:  

Tác giả Janine Gillon nhận thấy tiểu thuyết Hồ Anh Thái với 

một không gian hiện thực “bao giờ cũng phức tạp, thường không hẹn 

trước, nó thôi thúc tính khôn ngoan hay tính tự ti (có thể hiểu là nó 

gợi mở hành động thận trọng hay sự tự hạ mình)”.  

Tác giả Bảo Hân cho rằng, tóm gọn trong tiểu thuyết Hồ Anh 

Thái là “chuyện hậu trường của giới văn nghệ sĩ, chuyện du lịch thời 

mở cửa; chuyện ứng xử của giới doanh nhân; thói lưu manh của 

những tên cơ hội mang danh trí thức...”. 

Nhị Hà kể ra: “Ngổn ngang, chồng chéo, cả một phố cổ người 

ngợm, từ phố cổ ra đến... bãi biển, từ hội thảo quốc tế lên... vòi nước 

chung cư. Tác giả dẫn độc giả vào “nhà hát” cuộc đời, mở hai cánh 

màn, lúc ra về, cười, khóc, hay bã người ra là tùy anh đấy nhé!”. 

Như vậy, với những dư luận, ý kiến, quan điểm khác nhau, Hồ 

Anh Thái đã được công chúng đón nhận, quan tâm. Tuy nhiên chưa 

thấy có một công trình thực sự nào nghiên cứu về hình tượng nhân 

vật và không gian nghệ thuật trong sáng tác của Hồ Anh Thái nói 

chung và tiểu thuyết của nhà văn này nói riêng. Nếu có đề cập cũng 

chỉ lướt qua. Vì vậy, để đánh giá toàn diện hơn hiện tượng văn học 

này, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát đề tài Hình tượng nhân vật và 

không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái để có cái nhìn 

chân diện hơn, xác thực hơn góp phần khẳng định giá trị của các tác 

phẩm và vị thế của anh trên văn đàn văn học đương đại. 



 6 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

3.1.Đối tượng nghiên cứu  

Đề tài hướng trọng tâm tìm hiểu về hình tượng nhân vật và 

không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Từ những vấn đề có tính chất lí luận chung tiến hành xem xét 

cách thức xây dựng hình tượng nhân vật và không gian nghệ thuật 

của nhà văn Hồ Anh Thái trên cả hai phương diện nội dung và 

phương thức thể hiện. 

- Luận văn tập trung nghiên cứu những tiểu thuyết của Hồ Anh 

Thái như Trong sương hồng hiện ra, Người đàn bà trên đảo, Cõi 

người rung chuông tận thế, Mười lẻ một đêm, Đức phật nàng Savitri 

và tôi, SBC là săn bắt chuột, Dấu về gió xóa.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Thực hiện luận văn này, chúng tôi sử dụng các phương pháp 

chính sau: 

- Phương pháp thống kê, phân tích 

- Phương pháp so sánh, đối chiếu  

- Phương pháp xã hội văn học 

5. Đóng góp của đề tài 

  Với đề tài này, chúng tôi mong muốn nghiên cứu một cách hệ 

thống và toàn diện hình tượng nhân vật và không gian nghệ thuật 

trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái, từ đó góp phần nhận diện phong cách 

cũng như vị thế của tác giả trong đời sống văn học Việt Nam đương 

đại.  



 7 

6. Bố cục luận văn 

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

của luận văn gồm ba chương: 

Chương 1: Tiểu thuyết Hồ Anh Thái trong tiến trình vận động 

của văn xuôi Việt Nam đương đại. 

Chương 2: Hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái. 

Chương 3: Không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Hồ Anh 

Thái. 

Chương 1 

TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI TRONG TIẾN TRÌNH 

VẬN ĐỘNG CỦA VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI 

1.1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA VĂN XUÔI VIỆT NAM 

SAU 1975 

1.1.1. Đổi mới quan niệm về đối tượng sáng tác  

Văn xuôi Việt Nam sau năm 1986, đặc biệt là tiểu thuyết đã vận 

động và phát triển theo nhiều xu hướng khác nhau tạo nên một bức 

tranh đa dạng, phong phú về đời sống cũng như các thể nghiệm về 

phong cách và bút pháp.  

Văn học nói chung và tiểu thuyết nói riêng hướng về phản ánh 

những vấn đề thế sự, nhân sinh, từ góc nhìn đời tư, đa chiều, đa diện. 

Những sáng tạo văn học trở về với quy luật vĩnh hằng của đời sống, 

coi tính chân thật là phẩm chất quan trọng nhất của văn chương nghệ 

thuật. Mỗi trang văn, trang tiểu thuyết không chỉ có không khí hào 

hùng của những cuộc đấu tranh, với những chiến sĩ anh dũng hi sinh 

hoặc những chiến thắng vẻ vang, mà có cả những xóm nhỏ, những 

làng quê nghèo khó với những cuộc vật lộn sinh tồn, với những ghen 

ghét, đố kị, với những bi kịch, những số phận đáng thương… Văn 
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xuôi trong giai đoạn này đã đi vào khám phá những ngóc ngách sâu 

kín nhất của đời sống xã hội và của tâm hồn con người. 

1.1.2. Những chuyển biến mang dấu ấn thời đại của hệ thống 

đề tài 

Tiểu thuyết về đề tài chiến tranh và hậu chiến đã bước vào một 

quỹ đạo mới với sự kế thừa và cách tân đáng kể. Một dấu hiệu đổi 

mới nổi bật là sự chuyển biến trong cách tiếp cận và phản ánh hiện 

thực. Bề sâu của chiến tranh được khai thác, nhiều tác phẩm trừu 

tượng hóa những chiến công hoặc xoáy sâu vào những mất mát hi 

sinh.  

Các nhà văn viết tiểu thuyết tỏ ra thành công khi đan dệt hai yếu 

tố lịch sử - huyền sử, thực - hư để làm nổi rõ lịch sử của một triều 

đại, đồng thời đó cũng là những vấn đề quan tâm của con người hôm 

nay. Có thể xem mỗi cuốn tiểu thuyết lịch sử là một cuộc đối thoại 

giữa quá khứ và hiện tại, là sự đan xen các mặt đối lập vốn có trong 

cuộc đời muôn thuở, thiện và ác, dục vọng và kiềm chế, đam mê và 

cuồng bạo, hào nhoáng và phù du, chân thật và man trá… 

Tiểu thuyết về đời sống đô thị, tiểu thuyết gia đình là một trong 

những khuynh hướng mới của tiểu thuyết đương đại. Một khi vấn đề 

cá nhân được đặt ra một cách quyết liệt, tiểu thuyết trở về với bản 

chất của nó: phản ánh đời tư của cá nhân.  

Ở khuynh hướng tiểu thuyết về đề tài nông thôn, các nhà văn đã 

gặp gỡ nhau trên các vấn đề cốt lõi ở nông thôn như gia đình và dòng 

tộc, làng xã, phong tục, nếp nghĩ, nếp sống của những con người 

sống trên những mảnh đất phần lớn còn chịu ảnh hưởng của những 

hủ tục.  
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1.2. HỒ ANH THÁI – TIỂU THUYẾT GIA TIÊU BIỂU CỦA 

VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI 

1.2.1. Đường đời, đường văn Hồ Anh Thái  

Hồ Anh Thái sinh năm1960 tại Nghệ An. Hồ Anh Thái học Đại 

học Văn hoá phương Đông, hoàn thành xong luận án tiến sĩ phương 

Đông, cử nhân quan hệ quốc tế. Ông trở thành Hội viên Hội nhà văn 

Việt Nam năm 1988, được bầu làm uỷ viên Ban chấp hành Hội nhà 

văn Việt Nam. Hiện Hồ Anh Thái công tác tại bộ ngoại giao và đang 

là tổng thư ký Hội nhà văn Hà Nội. 

Khởi nghiệp viết văn từ những năm 80 của thế kỷ trước, Hồ Anh 

Thái nổi lên như một hiện tượng, với giọng văn trẻ trung, tươi mới, 

về đời sống thanh niên, sinh viên với những cuộc phiêu lưu, những 

khát khao khám phá đời sống. Những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn 

thời gian này được biết đến là Trong sương hồng hiện ra, Người và 

xe chạy dưới ánh trăng, Người đàn bà trên đảo, truyện ngắn Món tái 

dê, Chàng trai ở bến đợi xe... 

Đầu những năm 1990, sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc ở 

nhiều nước Âu - Mỹ, đặc biệt là 6 năm tại Ấn Độ, tác giả trở lại trên 

văn đàn với những chùm truyện ngắn độc đáo, hài hước mà thâm 

trầm về Ấn Độ: Người đứng một chân, Người Ấn, Tiếng thở dài qua 

rừng kim tước, Cuộc đổi chác... 

Từ năm 2000, ông có những tác phẩm được đánh giá cao và gây 

tranh luận như Cõi người rung chuông tận thế, Tự sự 265 ngày, Bốn 

lối vào nhà cười, Mười lẻ một đêm... Cũng trong năm 2000, ông 

được bầu là chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. 

Năm 2007, ông trở lại với đề tài Ấn Độ bằng tiểu thuyết Đức 

Phật, nàng Savitri và tôi. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của văn 
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học Việt Nam tái hiện chân dung Đức Phật thông qua một cốt truyện 

hấp dẫn, một văn phong giản dị, một đa cấu trúc có hiệu quả mở 

rộng chiều kích không gian và thời gian.  

Hai tiểu thuyết mới nhất của Hồ Anh Thái là SBC là săn bắt 

chuột (2011) và Dấu về gió xóa (2012) cũng nhận được nhiều sự 

quan tâm của dư luận. 

1.2.2. Các quan niệm văn chương của Hồ Anh Thái 

a.. Quan niệm về nhà văn 

Hồ Anh Thái từng tuyên ngôn rằng: “Nhà văn đích thực phải 

thực tế". Ông luôn hướng tới mục đích là chỉ viết những gì mà mình 

thực sự cho là chín về mặt cảm xúc.  

Dụng công mà Hồ Anh Thái cố gắng là viết lên những tác phẩm 

gây được ấn tượng ngẫu hứng tự nhiên: “Tôi không thể viết văn mà 

lời lẽ kềnh càng, rườm rà hoặc cố tỏ ra đao to búa lớn để thu hút sự 

chú ý của mọi người”. 

Với Hồ Anh Thái, 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 thế giới tâm linh cũng là hiện thực, không ai dám 

nói là đã đào sâu hiểu thấu cái thế giới tâm linh ấy. Tôi cho rằng: tái 

hiện đời sống con người mà chỉ dùng mỗi công cụ hiện thực là không 

đủ, như thế sẽ làm nghèo trang viết của mình”. Cái đời thực quá nhỏ 

bé, quá chật chội nên ông phải thêm vào một chút tưởng tượng, một 

chút ước mơ và khao khát để không quá tàn bạo trước cuộc sống đầy 

bất công, rối ren này.  

Bên cạnh đó, Hồ Anh Thái luôn tìm cách làm mới mình: “Tôi 

tránh lặp lại người khác và lặp lại chính mình. Tôi cho rằng người có 

phong cách chính là người không khư khư bám lấy một phong cách 
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cố định bất biến”. Nhà văn đã làm được điều ấy qua hàng loạt tác 

phẩm của mình.  

b. Quan niệm tiểu thuyết 

Hồ Anh Thái từng tân sự: “Với tôi, tiểu thuyết là một giấc mơ 

dài, nó vừa thuộc về thế giới này nhưng lại như ở đâu đó xa xôi lắm. 

Tôi thường ví nó là một giấc mơ mà khi tỉnh dậy người ta vừa mừng 

như thoát được cơn ác mộng, lại vừa tiếc nuối vì phải chia tay với 

những điều đời thực không thể có”. 

Tác giả cũng không thừa nhận sự độc tôn của phương pháp 

thuần tuý hiện thực, vì như thế là “tự làm nghèo trang viết của 

mình”. Nhìn lại "cái quan niệm một thời về chủ nghĩa hiện thực thô 

sơ", Hồ Anh Thái cho rằng: "Thật quá mà đâu phải đã đến gần hiện 

thực"; đồng thời cũng không che giấu mong muốn được đọc và viết 

“những tác phẩm của sức tưởng tượng phi thường, tạo dựng được 

những tình huống khác lạ, những cảm xúc mê đắm, những nhân vật 

không chịu mặc đồng phục”. Chính cái quan niệm táo bạo, cái mơ 

ước chẳng giống ai này đã đưa dắt nhà văn đến với cái kì ảo, tận 

dụng nó như một thủ pháp đắc địa để tạo ra sự quyến rũ thực sự cho 

những trang viết của mình.  

c. Quan niệm nghệ thuật về cuộc sống, con người 

Theo Hồ Anh Thái, con người có thể xấu xa, độc ác từ trong bản 

tính, có thể do hoàn cảnh tác động làm thay đổi tính cách, đồng thời 

ở con người cũng tiềm ẩn sức mạnh tự thân mãnh liệt, hoàn cảnh 

không làm con người gục ngã và bất chấp mọi sự éo le của cuộc 

sống, họ vẫn đem tình yêu thương để hóa giải hận thù.  

Trong cái nhìn tương quan giữa con người và hoàn cảnh, Hồ 

Anh Thái có cái nhìn hết sức cảm thông. Theo nhà văn, con người 
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thật đáng được cảm thông vì “nhân vô thập toàn”, con người dễ lầm 

lạc, dễ dao động trước hoàn cảnh, trở nên bé nhỏ vô cùng trước 

những đổi thay và hiểm họa từ ngoại cảnh song con người cũng thật 

đáng cảm phục.  

Bao trùm lên quan niệm về con người vươn tới sự hoàn thiện với 

kiểu nhân vật thức tỉnh là niềm tin rất lớn của người viết đối với con 

người. Sai lầm ai cũng có thể mắc phải, khó mà tránh cho được, 

nhưng sai lầm mà ý thức được để sửa chữa mới là đáng quý.  

d. Quan niệm về ngôn ngữ văn học 

Tiếp cận thế giới nghệ thuật của Hồ Anh Thái, người đọc dễ 

dàng nhận thấy một quan niệm tiến bộ, đầy trách nhiệm của nhà văn: 

Người làm văn chương phải là người “phu chữ”. 

Là một người lao động nghệ thuật khá nghiêm túc, Hồ Anh Thái 

quan niệm: “Người viết văn phải là người vật vã lao động trên từng 

chữ, mà là chữ sáng tạo. Nếu không thì nhiều nghề khác cũng viết 

được ra chữ, đâu cần đến nghề văn”. Chính những cố gắng để "luyện 

đan" ngôn ngữ văn xuôi nói chung, tiểu thuyết nói riêng đã góp phần 

đem lại thành công lớn cho tác giả, khẳng định vị thế của nhà văn 

trên văn đàn đương đại.  

Chương 2 

HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT  

TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI 
 

2.1. SỰ ĐA DẠNG TRONG HỆ THỐNG NHÂN VẬT 

2.1.1. Nhân vật đồng lõa với hoàn cảnh sống  

Các nhân vật của Hồ Anh Thái dấn thân vào con đường băng 

hoại đạo đức khi mà nền tảng truyền thống bị phá vỡ trong gia đình. 

Hôn nhân không tình yêu và mải mê chạy theo nhu cầu vật chất của 
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những người trong cuộc cũng là nguyên nhân dẫn đến những bất 

hạnh của con người, sự đổ vỡ của gia đình là điều mà nhà văn muốn 

cảnh báo về thực trạng xấu đi của quan hệ gia đình trong xã hội hiện 

tại.  

Sống trong những môi trường xã hội không lành mạnh, các nhân 

vật sẵn sàng để cho cái xấu dần dần trở thành những thói quen 

thường trực trong con người; họ sẵn sàng để cho cái ác đàn áp, lên 

ngôi. Trong sáng tác của mình, Hồ Anh Thái đã khai thác khá triệt để 

một trong những vấn đề bức xúc của xã hội mà bấy lâu nay văn học 

ít đề cập hoặc né tránh là những tệ nạn xã hội, những biểu hiện của 

văn hóa lai căn không lành mạnh...  

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới thực trạng ấy mà tác giả muốn nhấn 

mạnh ở đây chính là con người. Bằng cách này hay cách khác, vô 

tình hay cố ý, con người đã và đã và đang đồng lõa tạo ra những cạm 

bẫy hiểm nguy từ sự vô cảm, vô trách nhiệm, thói ích kỷ và lối sống 

buông thả, sa đọa. 

2.1.2. Nhân vật nổi loạn, khước từ hoàn cảnh  

Một khi môi trường, hoàn cảnh sống đi ngược lại với quy luật 

phát triển bình thường của con người, thì con người cũng có những 

biểu hiện chống đối lại nó. Nhân vật nổi loạn được tác giả khai thác 

ở nhu cầu hạnh phúc đời thường, tình yêu trần tục, trong đó các vấn 

đề tình dục luôn được đề cập đến. 

Xây dựng hình tượng nhân vật nổi loạn, khước từ hoàn cảnh 

sống, tác giả chỉa ngòi bút vào nhiều lớp người trong xã hội, từ bình 

dân, nghèo tri thức đến những người có vị thế trong xã hội, từ thanh 

niên đến người lớn tuổi, bất kể đàn ông hay đàn bà... Bộ mặt của xã 
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hội đương thời dường như được Hồ Anh Thái lột tả qua những người 

ở mọi tầng lớp khác nhau.  

Hồ Anh Thái đã đem đến cho ta một  triết lý về cuộc sống vô 

cùng quý giá. Những cái gì không phải của ta thì đừng cố níu giữ mà 

hãy nắm bắt những gì ta đang có. Như thế, chúng ta mới cảm thấy 

hạnh phúc và cuộc sống quanh ta luôn tràn đầy yêu thương. Hãy 

truyền sự ấm áp của tình thương đến những số phận không được may 

mắn trong xã hội này, đừng để những dục vọng cá nhân làm mù lòa, 

làm băng họa đi những giá trị đạo đức của ngàn xưa để lại. 

2.1.3. Nhân vật tha hóa bởi hoàn cảnh sống  

Hồ Anh Thái  thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân 

vật tha hóa trong xã hội hiện đại. Trong tiểu thuyết của ông, sự tha 

hóa cũng đồng nghĩa với cái ác.  

Các nhân vật thường trăn trở trước các vấn đề của đời sống: bản 

năng – lý trí, vô nghĩa – có nghĩa, thiện – ác, dục vọng, tình yêu, thù 

hận, vòng luân hồi bất tận… Để vươn tới hoàn thiện bản thân, sẽ 

thấy những thân phận mang trong mình không ít bi kịch, có thể là bi 

kịch của cá nhân, có thể là bi kịch của xã hội kết tinh trong từng số 

phận. Đồng thời cũng gặp những con người mang trong mình thói 

xấu của xã hội hiện đại, có thói xấu đáng cười và có thói xấu                

đáng sợ.  

  Nhưng đằng sau những bi kịch nhân sinh, nhà văn cũng không 

mất đi niềm hy vọng vào con người. Người viết dám nhìn thẳng vào 

nỗi đau, niềm nhức nhối bủa vây cõi người để gióng lên những tiếng 

chuông khẩn thiết về sự khô kiệt nhân tính đang có mặt khắp nơi. 
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2.2. NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT 

2.2.1. Nghệ thuật miêu tả ngoại hình  

Tác giả đã phác họa ngoại hình của các nhân vật một cách sống 

động, qua đó thể hiện cả quan niệm, thái độ, sự đánh giá của nhà văn về 

nhân vật đó. 

Ngoại hình của các nhân vật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái  thể 

hiện được cái hồn, tính cách cũng như dự báo về số phận nhân vật.  

2.2.2. Nghệ thuật miêu tả tâm lí 

Trong sáng tác của Hồ Anh Thái, nhân vật của anh sống với một 

cuộc hành trình tâm lý đa dạng, phong phú, phức tạp. Với khả năng 

phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật một cách tinh tế nhạy bén, Hồ 

Anh Thái đã tạo dựng được một hệ thống hình tượng nhân vật có 

một đời sống tinh thần sâu sắc, thâm trầm nhằm biểu đạt những quan 

niệm của mình về con người và thời cuộc. 

  Khi miêu tả, phân tích diễn biến tâm lý, Hồ Anh Thái thường 

hay dồn nhân vật của mình vào một hoàn cảnh éo le, cùng quẫn, bế 

tắc đầy bi kịch để nhân vật suy nghĩ, hành động qua đó bộc lộ tính 

cách, tâm trạng.  

Nhà văn còn sử dụng rất linh hoạt thủ pháp nghệ thuật độc thoại 

nội tâm để khắc họa tâm lý nhân vật. Ông đã rất nhạy cảm trong việc 

nắm bắt tâm lý nhân vật, đã dõi theo, thể hiện rất hay những diễn 

biến trong tâm lý của nhân vật. 

2.2.3. Nghệ thuật xây dựng hành động đặc thù  

Nhân vật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái hiện lên qua những 

hành động đặc thù xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện, từ đó người 

đọc cảm nhận được tính cách, bản chất của từng loại người mà nhà 

văn hầu như không rào đón, giới thiệu.  
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Với sự miêu tả tỉ mỉ những hành động, cử chỉ nhân vật đã giúp 

cho độc giả có cái nhìn  khá rõ về con người được tái hiện trong tiểu 

thuyết. Người đọc nhận ra đây là tài năng của nhà văn, khi mà tác giả 

có thể “đi guốc vào bụng”, “lật áo nhân vật” một cách dễ dàng. 

2.2.4. Nghệ thuật tổ chức ngôn ngữ đối thoại 

Ngôn ngữ đối thoại trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái là kiểu đối 

thoại giễu nhại, bóc mẽ đối tượng, qua đó tác giả đã làm cho thứ 

ngôn ngữ đó có khả năng cá biệt hóa nhân vật. Điều này đã tạo cho 

các trang tiểu thuyết có những cách nói hấp dẫn, nhiều giọng điệu, 

không gò bó trong một hình thức thể hiện nào.  

Nhờ đối thoại mà các vấn đề trong tác phẩm của nhà văn luôn 

được xem dưới các điểm nhìn khác nhau. Ngôn ngữ đối thoại tạo ra 

tính bất ngờ, tạo cảm giác thực của đời sống đã khúc xạ qua lăng 

kính của nhà văn. Tác phẩm trở nên đa thanh, đa nghĩa do có những 

cuộc "đối thoại" giữa các nhân vật, giữa nhân vật với tác giả và có 

khi là giữa người đọc và tác phẩm. 

Qua nghệ thuật tổ chức ngôn ngữ đối thoại trong tiểu thuyết Hồ 

Anh Thái, người đọc cảm nhận được cuộc sống xô bồ, ngổn ngang, 

đầy phức tạp của xã hội hiện tại.  
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Chương 3 

KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT 

TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI 

 

3.1. CÁC BIỂU HIỆN CỦA KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT 

3.1.1. Không gian vật lí và phản quang sinh động thời đổi 

mới 

Hồ Anh Thái đã có sự khám phá không gian vật lý, không gian 

hiện thực ở những tầng sâu mới: "Hiện thực trong thế giới nghệ thuật 

Hồ Anh Thái vì thế không phải thứ hiện thực dẹt, phẳng mà góc 

cạnh, nhiều chiều". Nhà văn đã đặc biệt chú ý khi đi sâu khám phá 

hiện thực bằng cái nhìn phân tích, chiêm nghiệm, phê phán, soi rọi 

những góc khuất, những mảng tối trong xã hội con người hiện đại.  

Bên cạnh đó, người viết đã vẽ lên trong tiểu thuyết những không 

gian văn hóa đậm màu sắc dân tộc, khơi dậy trong lòng người cái 

chất mộc mạc, chung thủy của người Việt. Bằng cách này, hiện thực 

được phản ánh trong các tác phẩm của ông không chỉ là cái được 

nhìn thấy mà còn là cái được cảm thấy. Người viết luôn soi chiếu đối 

tượng ở nhiều góc cạnh, nhiều bình diện, đặt nó ở nhiều không gian 

khác nhau để khám phá những mảng còn khuất lấp, từ đó gợi lên ở 

người đọc bao chiêm nghiệm, trở trăn giàu tính thẩm mỹ và giá trị 

nhân văn.  

3.1.2. Không gian tâm lí với nỗ lực khẳng định nhân tính 

giữa hiện thực đa chiều 

Xét ở khía cạnh không gian tâm lí trong tiểu thuyết Hồ Anh 

Thái, đầu tiên là không gian được kiến tạo do chính cảm quan của 

nhân vật. Mặt khác, đó còn là không gian nội tâm, tâm trạng riêng 
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của các nhân vật. Để qua đó, nhà văn gửi những ngẫm suy về cuộc 

sống. 

Không gian tâm lí còn được nhà văn đề cập ở khía cạnh con 

người phải tranh đấu với chính bản thân, vượt qua những trở ngại 

trong cuộc sống để khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn... Không 

gian tâm lí đó còn là những khoảng lặng, giúp nâng đỡ, thanh lọc 

tâm hồn con người, hướng con người đến những điều đẹp đẽ của 

cuộc sống.  

3.1.3. Không gian kì ảo với những thông điệp giàu tính nhân 

sinh 

Trong sáng tác của nhà văn, thế giới kì ảo được khám phá với 

những tầng bậc, góc độ khác nhau. Những giấc chiêm bao mộng mị, 

sự sống dậy của ký ức, những rắc rối u uẩn trong tâm lí, những 

khoảnh khắc thần giao cách cảm giữa những người sống với người 

chết, giữa người này với người kia được nhà văn tái hiện rất sống 

động. Không gian giả tưởng kỳ ảo được Hồ Anh Thái dựng lên đi 

kèm với những nhân vật rất thực, nhằm lay động nhận thức và gạn 

lọc lấy sự thật.  

Trong các tiểu thuyết, Hồ Anh Thái cũng đã sử dụng không gian 

tâm linh, kì ảo như một thủ pháp nghệ thuật để tái hiện tính cách 

cũng như số phận nhân vật. Điều này đã giúp nhà văn đi sâu vào đời 

sống nội tâm, khám phá phần khuất, mở của ý thức con người; giúp 

tác giả có thể miêu tả, lý giải con người rộng hơn, sâu hơn. Khám 

phá thế giới tâm linh với niềm tin bất diệt, đó cũng là biểu hiện niềm 

tin của tác giả vào một cái gì đó tốt đẹp của con người và xã hội mà 

mọi cái có thể mất đi nhưng vẫn còn đó cái Chân - Thiện - Mĩ.  
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3.2. THỦ PHÁP TẠO DỰNG KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT 

3.2.1. Thủ pháp đối lập, tương phản 

Hồ Anh Thái đã để cho tiểu thuyết của mình tồn tại song hành 

các thái cực trái ngược nhau đó là tốt - xấu, chính - tà, ánh sáng - 

bóng tối. Nhà văn đã có được độ lùi xa của khoảng cách thời gian để 

nhìn lại một cách toàn diện và sâu sắc hơn những sự kiện, biến cố 

dồn dập của quá khứ xa cũng như gần, và phần lớn những trang viết 

đã đề cập đến những mảng khuất của cuộc sống vẫn đang ngày đêm 

âm ỉ sôi trào.  

 Bằng lối tạo dựng không gian qua thủ pháp đối lập, tương phản, 

tiểu thuyết Hồ Anh Thái đã tạo dựng được một xã hội với nhiều biến 

động, đặc biệt nhà văn đã khai thác những mảng tối, vỉa ngầm của 

cuộc sống xã hội, dù là xã hội thời hiện đại hay là xã hội cổ xưa.  

3.2.2. Thủ pháp nghịch dị hóa  

Hồ Anh Thái dùng thủ pháp nghịch dị hóa trong việc tạo dựng 

không gian nghệ thuật, điều này đã giúp cho các trang tiểu thuyết 

thêm phần hài hước mà lắng đọng, dí dỏm mà sâu cay.  

Bằng thủ pháp nghịch dị hóa này, nhà văn đã phanh phui những 

cái lẽ ra không có quyền tồn tại song lại nghiễm nhiên đang nhởn 

nhơ trước cuộc sống, mà mặt khác, tác giả cũng buộc người đọc phải 

nhận thức một sự thật: cuộc sống này, ở đây, bây giờ, tất cả đều đang 

ngổn ngang, và chắc hẳn để có một trật tự tương đối, sẽ phải mất 

không ít thời gian và nỗ lực cho nó! 

3.2.3. Thủ pháp đồng hiện 

Không gian muôn vẻ của cuộc đời đồng hiện lên dưới ngòn bút 

đa tài của Hồ Anh Thái. Rubic cuộc đời mà tác giả đang xoay không 
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chỉ có sáu mặt mà có hàng trăm vẻ mặt, mà mặt nào cũng phản ánh 

sâu sắc và nhức nhối cái không gian xã hội xô bồ thời hiện đại.  

Thủ pháp nghệ thuật đồng hiện không gian đã giúp cho hiện 

thực được trần thuật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái được soi sáng từ 

nhiều góc cạnh, đa chiều hơn. Trang văn vì thế mà rất hấp dẫn, lôi 

cuốn bạn đọc một cách mạnh mẽ. 

3.2.4. Thủ pháp kì ảo hóa 

Sử dụng thủ pháp kì ảo hóa đã làm cho việc tạo lập không gian 

nghệ thuật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái được toàn diện hơn, sâu 

sắc hơn. Sự có mặt của thủ pháp kì ảo hóa không gian làm cho hiện 

thực cuộc sống không còn là một cái xác khô cứng, thô sơ đơn điệu. 

 Hồ Anh Thái đã đưa vào những chi tiết mơ hồ, ảo ảnh; mặt 

khác nhà văn còn lồng các giai thoại các điển tích, điển cố, yếu tố giả 

tưởng vào cốt truyện khiến cho tiểu thuyết mang một màu sắc hư ảo. 

Mặc dù, trong các trang tiểu thuyết vấn đề cuộc đời và số phận đặt ra 

hết sức thực tế, gắn với hiện tại, nhưng nhà văn đã thổi vào đó không 

khí truyện huyền ảo, huyễn hoặc, mơ hồ. Điều đó cũng phần nào lý 

giải sự hấp dẫn mạnh mẽ của những trang tiểu thuyết đầy trí tuệ và 

tinh tế của nhà văn. 
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KẾT LUẬN 

1. Hồ Anh Thái thực sự là người yêu văn chương bởi trên con 

đường học vấn, chính trị thênh thang, ông đã chọn văn chương - một 

thứ “nghiệp chướng” như nhà văn từng nói - làm niềm vui nỗi buồn, 

để trăn trở, đắng đót với đời, với người. Đây là một trong những 

người cổ vũ mạnh mẽ cho sự đổi mới văn học nói chung, văn xuôi 

nói riêng trên tinh thần dân chủ bằng cả trái tim, tài năng và sự nỗ 

lực tìm tòi đổi mới không ngừng nghỉ. Cho đến nay, Hồ Anh Thái đã 

có trong tay một sự nghiệp đáng nể với nhiều tác phẩm có giá trị 

thuộc nhiều thể loại. Sự tâm huyết với nghề, những độc sáng trong 

khắc hoạ hình tượng văn học, sự dụng công trong sử dụng chất liệu 

ngôn từ…, tất cả góp phần tạo ra sức hút mạnh mẽ cho những trang 

viết rất đời của nhà văn.  

2. Trong xu hướng đổi mới văn xuôi sau năm 1975, Hồ Anh 

Thái là một trong những nhà văn mạnh dạn phơi bày sự thật trần trụi 

của đời sống đất nước trong thời kỳ đổi mới. Thông qua hình tượng 

nhân vật trong các tiểu thuyết của mình, người viết đã lật tẩy những 

cái tiêu cực, những tệ nạn của xã hội, những nguy cơ làm biến dạng 

và tha hóa đối với con người luôn tiềm ẩn trong môi trường sống. 

Sáng tác của ông cũng phơi bày sự thật trong những góc khuất của 

đời sống công chức, trí thức; những mảng tối của các lĩnh vực văn 

hoá, khoa học giáo dục, văn chương nghệ thuật. Từ cái nhìn chân 

thực như thế, nhà văn muốn nên lên quan niệm của mình: Cuộc đời 

như một cái nhà cười mà khi bước vào đó, mỗi người trong chóng ta 

đều phải bật cười vì những cái hài hước, đáng cười. Nhưng sự thật về 

những điều lố bịch, xấu xa, phi lý... nghiễm nhiên tồn tại trong đời 

sống khiến người đọc chợt thấy chạnh buồn, xót xa và chua chát. 
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Trong hầu hết tác phẩm của ông, tiếng cười là chủ đạo bởi người viết 

đã thấu hiểu triết lý đạo Phật “cuộc đời là bể khổ”. Vì đã giác ngộ 

chân lý ấy mà ông đã biến tứ đại khổ “Sinh - Lão - Bệnh - Tử” thành 

“bốn lối vào nhà cười”, lát trên đó những viên đá hoạt kê. Từ quan 

niệm của Hồ Anh Thái bật lên một triết lý nhân sinh: Dù cuộc sống 

không phải lúc nào cũng tươi tốt nhưng nếu thiếu vắng tiếng cười thì 

cuộc sống này sẽ “khô héo hơn cọng rơm khô” mà thôi.  

 Cùng với việc mở rộng biên độ tiềm nhập hiện thực đời sống, 

thông qua hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết của mình, tác giả 

còn dẫn dắt người đọc đi sâu khám phá bản chất bên trong của con 

người để khơi ra trong đó những tồn tại, hạn chế mà không phải lúc 

nào chúng ta cũng đủ tỉnh táo và bản lĩnh để thấu suốt. Cái ác, thói 

sùng ngoại, háo danh, thực dụng và phần tự nhiên bản năng luôn tồn 

tại trong mỗi người. Chỉ có điều nó trở nên rõ nét hơn trong hành vi 

ứng xử của cá nhân với tập thể, cộng đồng ở thời điểm hiện tại, trong 

cái bề bộn, ngổn ngang của đời sống hiện đại.  

Với nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc, dù sử dụng những 

cách xây dựng nhân vật truyền thống là khai thác các chi tiết ngoại 

hình, ngôn ngữ, hành động,... nhưng trong sáng tác của Hồ Anh 

Thái, những chi tiết này đều chứa đựng sự hài hước hoặc cao hơn là 

sự nghịch dị. Nhờ cách làm đặc biệt ấy, nhà văn đã tạo nên trong tác 

phẩm của mình những bức chân dung hí hoạ, biếm hoạ sắc nét và 

sinh động về con người. Đúng như tác giả từng nói: Mỗi nhân vật ấy 

là một sợi chỉ trong “một bó chỉ ngũ sắc” mà người kể chuyện “thỉnh 

thoảng rót ra một sợi” để gây cười, gây đau và gây hấn với độc giả. 

Một điểm mới trong xây dựng nhân vật của tác giả là cách đặt tên, 

mã hóa nhân vật. Từ sự tìm tòi, đổi mới, nhà văn đã tạo ra những 
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công cụ mặt nạ, gương soi, một kiểu hoá trang để làm bật nên những 

cái hài hước, lố bịch, dị dạng, ma quái tồn tại trong cuộc sống này. 

Với sự nhại giọng, nhại cách nói của người này, người khác theo lối 

tỉnh táo, người viết hé mở cho độc giả thấy rằng cả cái thực tại ấy, cả 

cái giọng chua cay ấy đều đi đến một kết cục tất yếu, hư vô và tức 

cười của kiếp người, từ đó cảnh báo và thức tỉnh người đọc. 

3. Cùng với việc xây dựng nhân vật, việc khảo sát các dạng thức 

và thủ pháp xây dựng không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Hồ 

Anh Thái cũng cho thấy ông là một nhà văn rất sắc sảo trong cảm 

nhận và tái tạo hình tượng, tích cực góp phần đổi mới, hiện đại hoá 

văn xuôi đương đại. Đây vừa là yếu tố thực tế, vừa là yếu tố tinh thần 

chủ quan của tác giả vì thế cũng là cơ sở để nhà văn dễ dàng thể hiện 

những quan niệm nghệ thuật tích cực của mình. Đó là những khoảng 

không gian vật lý như tấm gương soi phản chiếu chân thực các ngóc 

ngách của đời sống. Nơi ấy, con người sống với những mảng không 

gian tâm lý đa chiều cùng với sự nỗ lực khẳng định nhân tính và 

khẳng định giá trị tồn tại. Bằng cách sử dụng thủ pháp tương phản, 

nghịch dị, đồng hiện, kỳ ảo hoá không gian, nhà văn đã khắc hoạ nên 

những hình tượng không gian độc đáo, đầy ấn tượng.  

4. Sẽ là thiếu sót, cảm tính nếu không nhận thấy những hạn chế 

nhất định trong thi pháp xây dựng nhân vật và không gian nghệ thuật 

trong tiểu thuyết của nhà văn họ Hồ này. Đó là những lệch lạc, đôi khi 

quái dị trong chân dung con người thời đổi mới do những biến thái của 

tham vọng, ham muốn vượt ngưỡng, là cái nhìn, giọng văn nhiều lúc 

máy móc hoá, súc vật hoá con người. Đó có thể là tính chất bi quan hay 

nghịch dị quá đà trong phác thảo những góc khuất tối của đời sống cũng 

như không gian tâm trạng nhân vật. Tuy nhiên, với những thành công 
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không thể phủ nhận, bằng tất cả sự nỗ lực, tài năng và tâm huyết của 

mình, chúng ta hy vọng Hồ Anh Thái sẽ tiếp tục gặt hái được những 

thành công trên hành trình văn chương đầy khó khăn, thử thách. Cùng 

với các nhà văn đầy triển vọng thuộc thế hệ thứ tư, tác giả đã và sẽ góp 

phần xứng đáng vào những bước tiến mới của văn xuôi nói riêng, văn 

học nước nhà nói chung trên con đường đổi mới. 

 


