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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Sự xuất hiện của nhiều cây bút trẻ tài năng đã làm nên diện 

mạo mới mẻ cho nền văn học nước nhà. Và, dù sau này tương lai văn 

học Việt Nam có bừng rộ như thế nào, người ta cũng không thể quên 

những ngày đầu đổi mới đầy khó khăn với những gương mặt nổi bật, 

trong đó có Tạ Duy Anh - người góp phần không nhỏ tạo nên bước 

chuyển quan trọng trong hành trình đổi mới văn học.  

Cái tên Tạ Duy Anh thực sự đã tạo ra một “từ trường” riêng 

hấp dẫn và lôi cuốn độc giả. Chính những khúc mắc trăn trở về bản 

chất con người, những nhức nhối nghĩ suy về tội ác của con người đã 

khiến chúng tôi tìm đến với gương mặt Tạ Duy Anh như một sự lựa 

chọn tự nhiên, bởi Tạ Duy Anh là nhà văn viết nhiều về cái ác, cái 

xấu với một nỗi đau khôn nguôi về bản chất của con người.  

Nhằm khẳng định sâu sắc hơn nữa đóng góp của Tạ Duy Anh 

cho nền văn học đương đại và nhằm hướng đến một công trình có 

tính khái quát cao về giá trị của văn chương Tạ Duy Anh, đặc biệt là 

ở mảng tiểu thuyết, chúng tôi đã chọn đề tài: Thi pháp tiểu thuyết Tạ 

Duy Anh.  

Nghiên cứu tiểu thuyết Tạ Duy Anh ở góc độ thi pháp học có 

ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tài năng Tạ Duy Anh nói 

riêng và giá trị của văn chương đương đại nói chung. Nó giúp việc 

thẩm định một hiện tượng văn học vốn có nhiều luồng ý kiến trái 

chiều này được chính xác, có cơ sở, độ tin cậy cao, khắc phục dần sự 

tuỳ tiện, võ đoán khi thưởng thức tác phẩm.  

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  
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Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là những tiểu thuyết của 

Tạ Duy Anh, tập trung vào bốn tiểu thuyết sau: 

1. Lão Khổ          2. Đi tìm nhân vật      

3. Thiên thần sám hối       4. Giã biệt bóng tối 

- Phạm vi nghiên cứu: 

Đề tài triển khai trên một số bình diện thi pháp tiểu thuyết Tạ 

Duy Anh như thế giới hình tượng, kết cấu và ngôn từ nghệ thuật. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu: Luận văn kết hợp vận dụng 

nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó đặc biệt là các phương        

pháp sau: 

- Phương pháp phân tích - tổng hợp: “thi pháp” vốn là vấn đề 

không thể nhận thức một cách trực quan được; muốn tiếp cận nó phải 

thông qua một khâu trung gian là hình thức nghệ thuật của tác phẩm. 

Vì vậy, cần sử dụng thao tác phân tích để chia tách các yếu tố hình 

thức trong tác phẩm, sau đó tổng hợp để nhận diện về vấn đề thi 

pháp.  

- Phương pháp khảo sát - thống kê: đề tài không nhằm hướng 

đến thi pháp trong một tác phẩm cụ thể mà là vấn đề thi pháp trong 

nhiều tác phẩm của Tạ Duy Anh. Vì vậy cần sử dụng phương pháp 

khảo sát - thống kê như một công cụ hữu hiệu nhằm tìm kiếm sự lặp 

lại của các yếu tố hình thức trong các tác phẩm cũng như tăng thêm 

tính khoa học cho các kết luận được nêu ra.  

- Phương pháp so sánh - đối chiếu: luận văn sử dụng phương 

pháp này để làm rõ thi pháp tiểu thuyết Tạ Duy Anh với những nét 

độc đáo trong bút pháp thể hiện. Phương pháp này nhằm tìm ra 

những nét đặc sắc của Tạ Duy Anh so với một số gương mặt cùng 

thời khác về thi pháp tiểu thuyết. 
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- Phương pháp tiếp cận hệ thống : chúng tôi chú trọng phương 

pháp này vì coi thi pháp tiểu thuyết Tạ Duy Anh là một chỉnh thể 

toàn vẹn, thể hiện sự thống nhất của tác giả về mặt thi pháp khi viết 

tiểu thuyết. 

Những phương pháp này sẽ được chúng tôi vận dụng một cách 

linh hoạt trong quá trình nghiên cứu. 

4. Tổng quan về lịch sử vấn đề nghiên cứu 

4.1. Những bài viết quy mô nhỏ 

Những bài viết quy mô nhỏ là những bài phỏng vấn, bình luận, 

điểm sách,... đăng trên các báo, tạp chí, và trên một số trang mạng uy 

tín. Như bài viết nhận xét về chữ “tâm” trong ngòi bút Tạ Duy Anh 

đăng trên báo Thể thao văn hóa số 47 năm 2004; bài viết nhận xét về 

phong cách Tạ Duy Anh trên báo Pháp luật số 140 năm 2004; bài 

viết nhận xét về nhân vật Tạ Duy Anh với câu hỏi: “Số phận con 

người phải chăng luôn là sự trăn trở, dằn vặt trong ông” đăng trên 

báo Giáo dục và thời đại số 80 năm 2004, ... Mặc dù mỗi bài có 

những phát hiện và cách lí giải riêng nhưng tựu trung lại, đa số các ý 

kiến đều gặp nhau ở chỗ thừa nhận giá trị đặc sắc của tiểu thuyết Tạ 

Duy Anh và những đóng góp của nhà văn này trong quá trình hiện 

đại hoá thể loại tiểu thuyết. Những ý kiến trên có tính chất định 

hướng, gợi mở, giúp cho chúng tôi có điều kiện để hiểu hơn về mảng 

sáng tác đặc sắc này của nhà văn. 

4.2. Những công trình nghiên cứu chuyên sâu 

Trong các luận văn khoa học mà chúng tôi bao quát được, 

như: 

+ Cảm thức về cái Phi Lý trong sáng tác của Tạ Duy Anh (Cao 

Tố Uyên) 
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+ Tạ Duy Anh - từ quan niệm Nghệ thuật đến những đổi mới 

trong sáng tác truyện ngắn (Phạm Thị Hương) 

+ Đặc điểm truyện ngắn Tạ Duy Anh (Trần Văn Viễn) 

+ Thế giới nhân vật trong sáng tác của Tạ Duy Anh (Phạm 

Quỳnh Dương) 

+ Nghệ thuật kết cấu trong một số tiểu thuyết huyền ảo triết 

luận của Tạ Duy Anh, Châu Diên, Hồ Anh Thái (Nguyễn Thị Kim 

Lan) 

+ Nhân vật trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh (Võ Thị Xuân Hà) 

+ Tạ Duy Anh và việc làm mới nghệ thuật (Nguyễn Thị Hồng 

Giang) 

Có thể thấy chưa có công trình nào mang tính chuyên sâu khảo 

cứu về thi pháp tiểu thuyết Tạ Duy Anh, hay nói cách khác là tiểu 

thuyết Tạ Duy Anh ở góc nhìn thi pháp học. Tuy nhiên, những công 

trình đó sẽ là những gợi ý quý báu cho chúng tôi thực hiện đề tài này. 

Với góc độ khám phá riêng biệt và mang tính tổng hợp cao, luận văn 

này muốn trên cơ sở kế thừa nghiên cứu của những người đi trước để 

có cái nhìn toàn diện, sâu sắc về Thi pháp tiểu thuyết Tạ Duy Anh. 

5. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương: 

Chương một: Tiểu thuyết Tạ Duy Anh trong bối cảnh đổi mới 

tiểu thuyết Việt Nam sau 1975. 

Chương hai: Thế giới hình tượng trong tiểu thuyết Tạ Duy 

Anh. 

Chương ba: Kết cấu và ngôn từ nghệ thuật trong tiểu thuyết Tạ 

Duy Anh.  
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CHƢƠNG 1 

TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH TRONG  

BỐI CẢNH ĐỔI MỚI TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1975 

 

1.1. KHÁI LƢỢC VỀ NHỮNG THÀNH TỰU CỦA TIỂU 

THUYẾT VIỆT NAM SAU 1975 

1.1.1. Tiểu thuyết và cuộc hành trình của một thể loại 

Tiểu thuyết ra đời từ thời điểm nào trong lịch sử thì chưa ai có 

thể khẳng định chắc chắn, chỉ biết rằng từ thế kỉ XIX trở về trước, 

tiểu thuyết, bị đối xử như một “vịt con xấu xí” bởi sự thắng thế của 

các thể loại khác. Thế nhưng, số phận tiểu thuyết đã sang trang từ thế 

kỉ XIX. Giống như từ vịt con xấu xí, nó thoắt trở thành thiên nga 

xinh đẹp trong mắt mọi người.  

Đến thế kỉ XX, tiểu thuyết lại một lần nữa làm một cuộc đột 

phá. Nhưng lần này không phải để khẳng định vai trò của mình như 

ở thế kỉ XIX, mà để thay đổi các quan niệm về chính bản thân nó. 

Quan niệm về tiểu thuyết từ thế kỉ XX (quan niệm hiện đại) đã có sự 

khác biệt nhất định với quan niệm về tiểu thuyết của thế kỉ XIX 

(quan niệm truyền thống). 

1.1.2. Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - nhìn từ những 

thành tựu 

a. Chặng đường từ 1975 đến 1985  

Diện mạo của tiểu thuyết ở chặng này có thể khái quát trong 

hai từ: “chuyển tiếp” và “dự báo”. Những tìm tòi bước đầu này đã 

mở ra cho văn học những hướng tiếp cận mới với hiện thực nhiều 

mặt, và là tiền đề để thực sự bước vào giai đoạn đổi mới ở chặng tiếp 

theo.  
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b. Chặng đường từ 1986 đến hết thế kỉ XX 

Diện mạo của tiểu thuyết ở chặng này có thể hình dung một 

cách giản lược qua các cụm từ: cảm hứng nhìn thẳng vào sự thật với 

tinh thần nhân bản. Điểm đặc biệt nhất ở chặng này, chính là, bên 

cạnh xu hướng làm mới tiểu thuyết trên nền truyền thống là sự manh 

nha xuất hiện của xu hướng cách tân theo tinh thần hiện đại.  

Xét riêng trong chặng đường thứ hai này (tức từ 1986 đến hết 

thế kỉ XX) thì tiểu thuyết làm mới trên cái khung truyền thống vẫn 

chiếm đa số và đạt được nhiều ưu thế hơn ở khía cạnh thu hút được 

đông đảo độc giả bởi nó có những cách tân thú vị mà lại không gây 

nhiều khó khăn cho sự tiếp nhận của bạn đọc.  

c. Chặng đường của những năm đầu thế kỉ XXI 

Diện mạo của tiểu thuyết chặng này có thể hình dung qua các 

cụm từ: dân chủ hoá chức năng thể loại của tiểu thuyết và dân chủ 

hoá cả những yếu tố cấu thành thể loại.  

Tóm lại, tiểu thuyết Việt Nam từ sau 1975 đến nay đã trải qua 

ba chặng đường chính, mỗi chặng đường đều gắn liền với những cột 

mốc đầy ý nghĩa trong lịch sử dân tộc, mỗi chặng đường lại mang 

một dấu ấn riêng, một đặc trưng riêng. Nhưng trên bất kì chặng nào, 

hành trang chung mang theo vẫn là khát vọng “làm mới, làm giàu, 

làm khác” truyền thống. Sự vận động của nội dung tiểu thuyết sau 

1975, suy cho cùng, chính là sự vận động để ngày càng nhìn được 

trung thực hơn về bản chất của con người. Làm sao để thể hiện sát  

với bản chất con người như sự phức tạp của nó ngoài đời thực, làm 

sao để nhận thức đúng về ý nghĩa sự tồn tại của con người trong đời 

sống này. Nếu ở chặng hai, cách nhìn về con người đã được “rộng 

hơn”, đa diện hơn, thì ở chặng thứ ba, tiểu thuyết đã nhìn con người 

ở góc nhìn “gần hơn”, không còn là những khoảng cách được thiêng 
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liêng hoá, mà là sự giải thiêng, sự lo âu cho chính sự tồn tại đầy bất 

trắc của con người giữa “một cõi nhân gian bé tí” mà đa sự ... 

1.2. VỊ TRÍ CỦA TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH TRONG QUÁ 

TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 

1975 

1.2.1. Tạ Duy Anh - “lão Khổ” trong văn chƣơng 

1.2.2. Vị trí của tiểu thuyết Tạ Duy Anh trong quá trình 

vận động của tiểu thuyết Việt Nam sau 1975  

Trong phần này, chúng tôi cố gắng tập trung vào việc trả lời 

cho câu hỏi: tiểu thuyết Tạ Duy Anh đứng ở đâu, giữ vị trí nào (tiên 

phong hay góp phần, vị trí quyết định hay vị trí quan trọng) trên tiến 

trình vận động của tiểu thuyết Việt Nam sau 1975?  

Câu trả lời là: tiểu thuyết Tạ Duy Anh tuy không giữ vị trí tiên 

phong trên hành trình cách tân tiểu thuyết nhưng có vị trí quan trọng, 

góp phần làm nên diện mạo mới cho tiểu thuyết Việt Nam sau 1975. 

Và, có thể khẳng định, “sự góp phần này” là không hề nhỏ chút nào. 

Sự “góp phần” này chính là dấu ấn riêng mà Tạ Duy Anh để lại trên 

hành trình cách tân của tiểu thuyết Việt Nam. Để lại theo cách riêng 

của Tạ Duy Anh mà không ai có thể thay thế được! Có Tạ Duy Anh, 

đời sống văn học thời kì đổi mới trở nên sôi nổi hơn và khởi sắc hơn. 

Có Tạ Duy Anh, người đọc phải giật mình và suy ngẫm nhiều hơn 

trước vấn đề nhân tính của xã hội hiện đại. Có Tạ Duy Anh, người 

đọc phải tự vấn nhiều hơn vế số phận của con người đương đại, nhất 

là khi con người bị rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân cách. 
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CHƢƠNG 2 

THẾ GIỚI HÌNH TƢỢNG 

CỦA TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH 

2.1. HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT 

2.1.1. Đặt nhân vật trong vòng xoáy của tội ác 

Một điều rất dễ nhận thấy khi đọc tác phẩm của Tạ Duy Anh 

là ông nói quá nhiều đến cái ác, cái xấu. Nếu thống kê trong truyện 

Tạ Duy Anh thì mật độ những kẻ thủ ác và những chuyện làm ác quá 

nhiều.  

Lí do lớn nhất khiến Thiên thần sám hối gây sốc là trong tác 

phẩm này, sự thật nghiệt ngã về sự phi nhân tính của con người được 

lạnh lùng phơi bày với một mật độ đầy rẫy đến “chóng mặt”. Trong 

Lão Khổ, Tư Vọc nằm ác mộng mà giết phải em mình, do tưởng 

nhầm là giết được Lão Khổ. Trong Giã biệt bóng tối, những người 

chết như lão Tung, San chó, ông Thìn, bà Hường, lão Phụng, lão 

Định tất cả đều do đã từng làm việc xấu, việc ác với thằng bé 

Thượng. Trong Đi tìm nhân vật, Tạ Duy Anh còn cố gắng chỉ ra 

nguồn gốc sâu xa của tội ác khi viết lại một số truyện dân gian, 

những truyện được xem là “bản sắc dân tộc” nhưng thực ra lại gieo 

mầm cái ác mà không ai để ý.  

Có thể nói, bằng nhiều hình thức thể hiện khác nhau, Tạ Duy 

Anh đã chỉ ra khá nhiều nguyên nhân của tội ác. Đó là sự ngu dốt, 

lầm lẫn, tối tăm, sự tắc trách, sự ích kỉ, sự vụ lợi, sự hận thù, sự sợ 

hãi,… Ác vì tình, vì tiền, vì danh, vì lợi… Ác do hoàn cảnh khách 

quan cũng có, do bản tính cũng có… Cái ác không phân biệt của một 

người hay của nhiều người, đó có khi là cái ác của cả một tập thể chứ 

không của riêng gì một cá nhân. Cái ác xuất hiện ngay cả khi do vô 
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tình, bản thân người gây nên tội ác cũng không ý thức hết việc mình 

đã làm. Đôi khi nó ẩn sâu mơ hồ trong tiềm thức con người, như một 

cái “có sẵn” chỉ còn chờ những điều kiện bên ngoài tác động là sẽ 

trỗi dậy hoành hành.  

Ưu điểm của thủ pháp này là tạo một ấn tượng mạnh, đánh 

thẳng vào suy nghĩ của người đọc, khiến người đọc phải nhức nhối, 

không yên, phải không thôi trăn trở và tự đau đáu với câu hỏi “làm 

thế nào để con người không trở nên ác, tàn nhẫn và phi nhân tính như 

thế”? Tuy nhiên, hạn chế của thủ pháp này là khiến người đọc mệt 

mỏi vì đọc sách mà cứ giống như bị đem ra “đứng trước một thứ 

pháp trường nghiệt ngã”. Hệ luỵ kéo theo của hạn chế này là văn 

chương Tạ Duy Anh bị nhiều người tỏ ra nghi ngờ về giá trị nhân 

văn..  

2.1.2. Để nhân vật tự bộc lộ bản thể qua những giấc mơ 

Không phải đến Tạ Duy Anh, tiểu thuyết Việt Nam mới xuất 

hiện thủ pháp để nhân vật tự bộc lộ bản thể qua những giấc mơ. Chỉ 

có điều ở Tạ Duy Anh, thủ pháp này xuất hiện thường xuyên và đậm 

đặc hơn, trở thành một thủ pháp rất riêng biệt ở Tạ Duy Anh khi xây 

dựng thế giới nhân vật. Trong tiểu thuyết của mình, Tạ Duy Anh 

thường sử dụng dạng tình huống những giấc mơ, giấc chiêm bao để 

khám phá và giải mã những suy nghĩ và cảm xúc tế vi của con người.  

Tâm lí của nhân vật tiến sĩ N (Đi tìm nhân vật) cũng được thể 

hiện sâu sắc qua giấc mơ. Lúc nào bên ngoài tiến sĩ N cũng tỏ ra là 

một người hoàn hảo nhưng sự dày vò lương tâm vì dùng lí lịch giả, 

vì nhẫn tâm không dám nhận người em sinh đôi của mình do sợ lộ lí 

lịch để rồi có thể người em đó đã “nằm chết co quắp trên hè phố” 

khiến tiến sĩ N rơi vào trạng thái vừa sợ hãi vừa ăn năn. Tâm trạng 

đó, tiến sĩ N có thể giấu nhẹm khi đóng vai một người đàn ông thành 



 10 

đạt giữa cuộc đời nhưng không thể giấu nổi chính mình trong giấc 

mơ. “Đêm nào tôi cũng mơ thấy cha tôi, sợi dây vẫn lòng thòng ở cổ. 

Ông hiền từ và lo âu vuốt ve anh em tôi. Hình ảnh này, khi tỉnh dậy, 

thường nhập ngay vào với hình ảnh - do tôi tưởng tượng ra - về 

người đàn ông, rất có thể chính là em tôi, do bị sốc sau khi gặp tôi - 

nằm chết co quắp trên hè phố”.  

Hầu như tiểu thuyết nào của Tạ Duy Anh cũng có chỗ cho giấc 

mơ chiếm ngự, dù ít hay nhiều. Có những giấc mơ đóng vai trò then 

chốt trong tiến trình phát triển của câu chuyện. Chẳng hạn như giấc 

mơ gặp “thiên thần” với lời khuyên nhủ “sự sống là đức hạnh mỗi 

người sẽ đem theo khi trở về” trong giấc mơ của mẹ bào thai đã trở 

thành tiếng nói đồng vọng khiến bào thai quyết định sẽ “đến” với 

cuộc đời. “Thiên thần” trong giấc mơ của mẹ bào thai là một cô gái 

từng vì đau khổ mà chối bỏ sự sống, cô xuất hiện trong giấc mơ của 

mẹ bào thai với thông điệp: “Bà phải chuẩn bị để tiếp tục sống ngoan 

cường ngay cả khi đau khổ lớn nhất có thể chọn bà giáng xuống”. Để 

rồi từ giấc mơ này, người mẹ khẳng định ý chí quyết liệt: “Chả lẽ sự 

sống của mình, của chồng mình lại không được tiếp tục. Không, 

không bao giờ mình chấp nhận sự phán quyết bất công như vậy. Phải 

tranh đấu đến cùng. Cuộc sống không thể dừng lại. Nó phải được 

tiếp tục mạnh mẽ, tươi đẹp, đầy ý nghĩa ngay cả khi mình không còn 

trên thế gian này”. Việc người mẹ đi đến quyết định dứt khoát sau 

khi gặp cô gái trong giấc mơ phản ánh phần nào những suy nghĩ thực 

sự trong cõi lòng người mẹ. Chỉ có điều, những suy nghĩ ấy ở dạng 

mơ hồ, phải sau khi tỉnh giấc mơ, từ tiếng vọng trong tiềm thức, 

người mẹ mới có những ý nghĩ mạnh mẽ, dứt khoát trên. Những ý 

nghĩ này len thấm vào bào thai và khiến bào thai quyết định sẽ “đến” 

thay vì “bỏ đi”. 
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Trong Lão Khổ, Tạ Duy Anh đã ít nhất hai lần sử dụng thủ 

pháp để nhân vật tự bộc lộ bản thể qua giấc mơ. Đó là giấc mơ của 

lão Khổ khi lão mơ thấy mình phải đứng trước toà án bị xét xử như 

một phạm nhân, thậm chí riêng giấc mơ này còn được tác giả để 

riêng ra một mục, đó là mục XVI thuộc phần hai. Và giấc mơ của Tư 

Vọc, giấc mơ dẫn đến hậu quả tai hại là Tư Vọc đã giết em mình- 

ông Năm.  

Việc thường xuyên sử dụng thủ pháp “để nhân vật tự bộc lộ 

bản thể qua những giấc mơ” hẳn có liên quan đến quan niệm của 

chính bản thân tác giả. Tạ Duy Anh từng cho xuất bản cuốn sách 

“Những giấc mơ của tôi”. Cuốn sách được viết như một cuốn tự 

truyện, kể lại những giấc mơ có liên quan đến đời thực của tác giả, 

mà chính bản thân Tạ Duy Anh cũng không thể giải thích được vì 

sao nó lại giống như thế ở ngoài đời thực. Có những chuyện dường 

như tác giả đã biết trước trong mơ, như chuyện thấy trước vết loét dạ 

dày của mình đã lành và chỉ còn nhỏ như “hạt đậu xanh”, chuyện bà 

nội báo cho biết trước là sinh con trai,… Đây chỉ như những câu 

chuyện kể “ngoài lề” nhưng ít ra cũng phần nào cho thấy Tạ Duy 

Anh có khuynh hướng tin vào những giấc mơ.  

2.1.3. Bút pháp phê phán nhân vật đám đông 

Điều đặc biệt là chưa bao giờ trong các tác phẩm của mình, Tạ 

Duy Anh có một chút biểu hiện nào ca ngợi đám đông. Ngược lại, 

cảm hứng phê phán nhân vật đám đông bao giờ cũng in đậm dấu 

trong các sáng tác của nhà văn này. Cảm hứng này biểu hiện rất rõ, 

rất đậm nét và trở thành một thủ pháp nhất quán, thường trực khi nhà 

văn viết về nhân vật đám đông. 

Đám đông trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh không phải là một 

quần thể đoàn kết gắn bó, mà ngược lại, rất rời rạc, tách biệt và 
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không đủ sức kéo mỗi người ra khỏi sự cô đơn. Đám đông trong tiểu 

thuyết Lão Khổ vừa tàn nhẫn, cổ hủ, định kiến vừa u mê, lạc lối.  

Đến tiểu thuyết Đi tìm nhân vật và Giã biệt bóng tối, Tạ Duy 

Anh lại tiếp tục sử dụng bút pháp phê phán nhân vật đám đông, 

nhưng ở góc độ sâu sắc hơn (nâng thành những triết lí) và mở rộng 

đối tượng phê phán. Nếu trong Lão Khổ, đám đông là những người 

nông dân ít học, tăm tối nên khó lòng rủ bỏ thù hận thì đến Đi tìm 

nhân vật, đám đông chủ yếu là những người thành thị, sống giữa phố 

hẳn hoi. Sang Giã biệt bóng tối thì nhà văn còn nhấn mạnh đến đám 

đông là trí thức, có học hàm học vị. Rõ ràng việc mở rộng đối tượng 

đám đông nhưng cảm hứng phê phán thì không thay đổi cho thấy sự 

nhất quán trong cách nhìn nhận của Tạ Duy Anh đối với nhân vật 

đám đông. 

Có thể thấy, đám đông hiện lên qua ngòi bút Tạ Duy Anh với 

đầy rẫy những tật xấu, thói xấu: thù hận, định kiến, tăm tối, tàn nhẫn, 

vô tâm, rỗng tuếch, hám danh, giả tạo, ích kỉ, vụ lợi và là nguyên 

nhân của những tin đồn thất thiệt, thị phi. Đám đông này không loại 

trừ ở đâu: từ nông thôn đến thị thành, không loại trừ đối tượng nào: 

từ người dân quê đến các bậc trí thức… Có khi đám đông được miêu 

tả trực tiếp, có khi được xuất hiện gián tiếp. Có khi được nhắc đến 

trong những câu chuyện kể đơn thuần, có khi được tác giả đem ra 

bình luận và khái quát thành những triết lí hẳn hoi. Và điều đặc biệt 

là khi xây dựng nhân vật đám đông, bao giờ Tạ Duy Anh cũng không 

quên kèm theo một cái nhìn mỉa mai, giễu cợt đầy tính hài hước sâu 

cay.  

Việc xây dựng đám đông với bút pháp phê phán không phải là 

một sự ngẫu nhiên mà là một thủ pháp được ý thức của nhà văn. Nó 
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bắt nguồn từ những suy nghĩ và cảm nhận của nhà văn về đám đông 

trong thực tế đời sống.  

2.2. HÌNH TƢỢNG KHÔNG GIAN 

2.2.1. Không gian hiện thực - một không gian tù đọng và 

đầy bất trắc 

Không gian hiện thực hay còn gọi là không gian bên ngoài 

nhân vật, là không gian đời sống của nhân vật. Về mặt lí luận, không 

gian bên ngoài thường có tính chất mở và là không gian của đám 

đông, không gian của sự kiện, không gian diễn ra hành động của 

nhân vật. Trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh, không gian này nổi bật với 

tính chất khép kín, chật chội, tù đọng và đầy bất trắc, dù đó là ở nông 

thôn như làng Đồng (Lão Khổ), làng Thổ Ô (Giã biệt bóng tối), hay 

ở thành thị như phố G (Đi tìm nhân vật) hay trong phòng chờ sinh 

(Thiên thần sám hối).  

2.2.2. Không gian tâm tƣởng - không gian của nỗi sợ hãi và 

sự cô đơn 

Không gian tâm tưởng là không gian bên trong nhân vật, là 

kiểu không gian không hạn định và phi vật chất. Trong không gian 

tâm tưởng của riêng mình, các nhân vật của Tạ Duy Anh thường 

xuyên phải đối diện với nỗi sợ hãi và sự cô đơn. Nỗi sợ hãi và sự cô 

đơn trở thành những đặc điểm nhất quán làm nên nét đặc sắc riêng 

cho kiểu không gian tâm tưởng trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh. 

Nếu chỉ khảo sát không gian hiện thực thì ta khó lòng nhận ra 

bản chất thật sự của nhân vật. Vì có những điều con người ta chỉ bộc 

lộ trong không gian tâm tưởng của riêng mình. Trong Đi tìm nhân 

vật, nhờ việc xem xét không gian tâm tưởng mà ta nhận ra dường 

như con người bị ám ảnh bởi một quyền uy nào đấy. Nhân vật tôi 

luôn luôn sợ “một cái gì đó sẽ hút mình vào”, cảm giác bị rình rập, bị 
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theo dõi bủa vây thường trực bởi “nỗi sợ bị con thú nào đấy xô ra”. 

Nỗi sợ ấy chỉ có thể có khi con người luôn thấy mình nhỏ bé, bất lực, 

thậm chí là tàn phế.  

2.3. HÌNH TƢỢNG THỜI GIAN 

2.3.1. Thủ pháp phân mảnh thời gian 

Thời gian trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh được “phân” thành 

nhiều “mảnh” nhỏ và được sắp xếp không theo một logic nào của đời 

sống mà hoàn toàn là một sự chắp ghép ngẫu nhiên, phân tán và rời 

rạc. Những “mảnh” thời gian đó cũng chính là những “mảnh” đời 

sống vốn vô cùng đa dạng và phức tạp, “tương ứng với mỗi mảnh 

vụn ấy là mỗi mảnh của hiện thực đời sống được biểu hiện”.  

Sử dụng thủ pháp phân mảnh thời gian, Tạ Duy Anh không 

chú trọng trình tự sự kiện, không tuân theo diễn tiến thời gian, không 

tuân theo logic thường thức mà cốt tạo ra một hình tượng thời gian 

có khả năng thể hiện đúng bản chất của cuộc sống nhất. Tuy nhiên, 

mức độ “đậm ”, “nhạt”, đơn giản hay phức tạp của thủ pháp này ở 

từng tác phẩm của Tạ Duy Anh là có khác nhau. 

 Bảng 2.1: bảng liệt kê các sự việc trong tiểu thuyết Lão Khổ 

theo thứ tự xuất hiện  

Bảng 2.2: bảng liệt kê các sự việc trong tiểu thuyết Đi tìm 

nhân vật theo thứ tự xuất hiện  

Bảng 2.3: bảng liệt kê các sự việc trong tiểu thuyết Giã biệt 

bóng tối theo thứ tự xuất hiện  

2.3.2. Thiên về khai thác chiều thời gian quá khứ 

Điều đặc biệt trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh đó là hình tượng 

thời gian bao trùm luôn là hình tượng thời gian quá khứ. Câu chuyện 

được kể trong tiểu thuyết, xét trên tổng thể luôn được đặt ở thời điểm 

quá khứ bởi ngay từ đầu truyện, tác giả đã chủ tâm đẩy toàn bộ câu 
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chuyện về thời quá khứ. Cái thời điểm hiện tại vì vậy chẳng qua là 

hiện tại so với thời điểm diễn ra câu chuyện mà thôi, chứ không phải 

là hiện tại so với thời điểm trần thuật.  

Trong Đi tìm nhân vật, toàn bộ câu chuyện được hạn định 

trong khung thời gian quá khứ bằng lời mở đầu như sau: “Khi 

chuyện này được kể lại thì nhiều năm tháng và sự kiện đã trôi qua”. 

Trong Lão Khổ, ở phần cuối truyện, tác giả không ngần ngại khẳng 

định đây là câu chuyện được kể lại dựa trên một số sự việc tình cờ 

tác giả được chứng kiến. Ở Giã biệt bóng tối, toàn bộ câu chuyện 

cũng được đặt dưới thời quá khứ “Câu chuyện mà quý vị sắp nghe kể 

lại thuộc trong số những vụ việc như vậy”. Hình thức đẩy lùi câu 

chuyện về thời quá khứ trong Thiên thần sám hối được thể hiện ở chi 

tiết tác giả nêu cụ thể thời điểm đứa bé ra đời là “ngày hăm sáu tháng 

Sáu năm một ngàn chín trăm chín mươi sáu” trong khi thời điểm tác 

giả chép lại truyện được ghi là tháng 11 năm 2000.  

Như vậy xét trên tổng thể, câu chuyện trong các tiểu thuyết 

của Tạ Duy Anh thường được đặt ở chiều thời gian quá khứ. Điều 

này khiến cho hình tượng thời gian trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh trở 

nên phong phú, phức tạp và đôi khi khó xác định bởi sự xen kẽ của 

các kiểu thời gian như: quá khứ của quá khứ, hiện tại của quá khứ. 

Trong Đi tìm nhân vật, ấn tượng về chiều thời gian quá khứ 

này có lúc đã được nhân vật tôi phát biểu trực tiếp: “cứ thế, tôi miên 

man lạc vào biển sương mù quá khứ và thiếp đi trong cảm giác bị 

thời gian nhấn chìm xuống tận đáy”. “Miên man lạc vào biển sương 

mù quá khứ” có lẽ không chỉ là cảm giác của nhân vật tôi trong 

truyện mà còn là cảm nhận của nhiều độc giả khi tiếp xúc với hình 

tượng thời gian trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh.  
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CHƢƠNG 3 

KẾT CẤU VÀ NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT 

TRONG TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH 

3.1. KẾT CẤU 

3.1.1. Cách tổ chức sự việc theo hƣớng phi lí 

Đọc Tạ Duy Anh dễ dàng nhận thấy nhiều sự việc được tổ 

chức và sắp xếp trái với logic thông thường, hoặc lộ liễu đó chỉ là sự 

hư cấu, bịa đặt chứ không thể xảy ra trong thực tế… Chúng tôi gọi 

đó là cách tổ chức sự việc theo hướng phi lí. Đặc biệt, khi câu 

chuyện càng về phần kết thúc, Tạ Duy Anh càng có khuynh hướng 

sử dụng những sự việc phi lí để giải quyết vấn đề.  

Một trong những cách để Tạ Duy Anh tổ chức sự việc theo 

hướng phi lí, đó là phóng đại sự việc. Để kiểm chứng cái ý nghĩ 

“thực ra tôi có phải là tôi không”, “tôi” (Đi tìm nhân vật) đã tự tạo ra 

tình huống là tạm thời hoá đá bằng cách đứng tựa lưng vào tường, 

mắt nhìn ngước lên ở một chỗ có đèn chiếu sáng trước cửa hiệu 

Bướm Xanh. Và sau đây là bảng sơ đồ hoá diễn tiến các sự việc xảy 

ra được phóng đại theo mức độ tăng dần, và vì thế tính phi lí cũng 

tăng dần: 

Thoạt đầu có vài người dò xét (1) Đám đông bắt đầu hình 

thành dò hỏi (2)  Nàng - Thảo Miên cũng không nhận ra tôi (3) 

Đám đông kéo dài sang hai bên, tràn ra đường, đùn lên trên các nóc 

nhà (4) Tôi lủi vào đám đông mà không ai biết, trở thành một 

thành viên của đám đông (5) Đám đông bàn tán về một hiện tượng 

dị thường, một xác chết đến đứng dưới ngọn đèn (6) Sự xuất hiện 

của xe cứu hoả, của cảnh sát vì lí do có người tự thiêu gây cháy cửa 

hiệu (7) Bài báo đăng về hiện tượng tối qua: “một hiện tượng kì 

dị” và khả năng có người ngoài trái đất xâm nhập(8). 
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Trong Thiên thần sám hối, bản thân câu chuyện đã là một sự 

phi lí khi bào thai có thể nghe, hiểu những lời bên ngoài, có thể suy 

nghĩ và tự đưa ra quyết định cho mình. Với Thiên thần sám hối, tạo 

dựng câu chuyện theo hướng phi lí là một thủ pháp đầy tính sáng tạo 

được tác giả công khai ngay từ đầu với độc giả. 

Có thể nói, yếu tố hiện thực làm cho tác phẩm Tạ Duy Anh có 

nội dung xã hội, kéo người đọc về phía cuộc đời, nhưng cách nhìn 

theo logic đời thường thật không dễ truyền tải được thông điệp thẩm 

mĩ mà tác giả muốn gửi gắm. Trong khi đó, yếu tố phi lí sẽ tăng 

cường hiệu ứng tâm lí - thẩm mĩ làm cho đầu óc người đọc phải làm 

việc một cách tích cực, độc giả vì thế có thêm khả năng lựa chọn để 

tự tìm cho mình một lời giải xuyên qua bức màn sương khói của cái 

không thực. Dẫu vậy, vẫn phải thừa nhận một điều, không phải lúc 

nào Tạ Duy Anh sử dụng yếu tố phi lí cũng hiệu quả. Như trong Giã 

biệt bóng tối, cách mà Tạ Duy Anh sắp xếp sự việc theo hướng phi lí 

nhằm thể hiện luận đề xem ra chưa thực sự thuyết phục người đọc. 

Độc giả vẫn còn cảm thấy rất gượng, và vì thế thông điệp tác phẩm 

đến chưa thật tự nhiên, vẫn còn bị gò bó, khiên cưỡng. 

3.1.2. Sự  dịch chuyển liên tục giữa các điểm nhìn trần 

thuật 

Trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh, các nhân vật chính dường như 

đều có khả năng thế chỗ nhà văn trong việc kể chuyện. Bởi thế, một 

sự kiện nhưng được nhìn từ nhiều phía, với những thời điểm trần 

thuật không trùng nhau. Những điểm nhìn khác nhau như thế đã góp 

phần tạo thành những tiếng nói khác nhau trong tiểu thuyết, giúp tác 

phẩm mở rộng trường nhìn.  

Trong Đi tìm nhân vật, mở đầu là điểm nhìn của nhân vật 

“tôi”. Nhưng đến đoạn kể về tiến sĩ N, “tôi” - Chu Quý đã nhường 
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chỗ cho “tôi” - Tiến sĩ N dưới hình thức một lời tự thú được ghi chép 

trong cuốn sổ tay. Tiếp đó, trong lời tự thú xưng “tôi” của tiến sĩ N, 

ta lại bắt gặp một điểm nhìn trần thuật ở ngôi thứ nhất nữa, nhưng 

lần này thay vì xưng “tôi” thì xưng “mình”, người xưng “mình” là 

một viên sĩ quan trẻ khá thư sinh vừa mới tự tử. Câu chuyện về viên 

sĩ quan trẻ này tuy là câu chuyện nằm trong lời tự thú của tiến sĩ N 

nhưng người đọc vẫn được theo dõi qua điểm nhìn trần thuật thứ 

nhất. Có thể nói, trong trường hợp này có đến ba điểm nhìn trần thuật 

đều ở ngôi thứ nhất của ba người khác nhau bị chồng xếp lên nhau 

theo thứ tự lớp lang. Đấy là một cách dịch chuyển điểm nhìn trần 

thuật của Tạ Duy Anh.  

Đó là chưa kể, nhân vật “tôi” - người kể chuyện có khi thành 

“nó”, “gã”, “hắn”, tức thành ngôi thứ ba trong lời bình luận của đám 

đông. Điều đáng nói là, tác giả hoàn toàn ý thức được cách kết cấu 

này sẽ tạo không ít khó khăn cho độc giả, vì vậy không ít lần đã để 

cho nhân vật “tôi” - người kể chuyện phải lên tiếng: “Sự xuất hiện 

một cách đường đột của các nhân vật trong câu chuyện này khiến 

những người nóng ruột muốn biết chuyện gì xảy tiếp ở phố G cảm 

thấy bực tức. Xin quý vị cứ bực tức đi, bực tức thay cho cả tôi, bởi 

vì, quả thật, chính tôi cũng đang nóng ruột trở lại công việc chính”. 

Nếu cách dịch chuyển điểm nhìn trong Thiên thần sám hối vẫn 

còn khá an toàn, không đủ tạo ra một sự bứt phá lạ lẫm để hấp dẫn 

người đọc thì đến Giã biệt bóng tối, Tạ Duy Anh đã đẩy thủ pháp 

này lên một bước xa hơn với kĩ thuật “trần thuật phi trung tâm”. 

Trong Giã biệt bóng tối, Tạ Duy Anh đã cố ý lộ rõ sự can thiệp của 

tác giả vào câu chuyện, biến tiểu thuyết thành một trò chơi ngôn từ, 

một sự thăm dò, thử nghiệm của nghệ thuật. Xem xét bảng thống kê 

sự thay đổi điểm nhìn trong cuốn tiểu thuyết này, chúng ta sẽ nhận ra 
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điều đó. (Bảng 3.1: Bảng liệt kê các điểm nhìn trần thuật trong tiểu 

thuyết “Giã biệt bóng tối”) 

3.2. NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT 

3.2.1. Dồn nén lƣợng thông tin cho ngôn ngữ  

Ngôn ngữ dồn nén lượng thông tin trong tiểu thuyết Tạ Duy 

Anh được thể hiện ở lối vào truyện nhanh, mạch truyện dồn dập, đối 

thoại giữ vai trò quan trọng trong sự mở rộng cốt truyện, dẫn dắt liên 

tưởng, đối thoại nằm ngay trong độc thoại, thể hiện ở lối kể liệt kê, 

giản lược tối đa những lời bình luận đánh giá, ở sự đậm đặc của các 

chi tiết nghệ thuật.  

Đi tìm nhân vật nghiêng về đặc điểm của một cuốn tiểu thuyết 

tâm lí hơn là tiểu thuyết hiện thực. Với một cuốn tiểu thuyết tâm lí, 

việc dồn nén ngôn ngữ có vẻ khó khăn hơn vì phải đi vào phân tích, 

lí giải tâm trạng nhân vật. Thế nhưng, Tạ Duy Anh vẫn có cách để 

dồn nén thông tin cho ngôn ngữ của mình. Đó là dùng hình ảnh so 

sánh để dẫn dắt, liên tưởng giúp người đọc hình dung ra tâm trạng 

nhân vật chứ không cần phân tích dài dòng. Chẳng hạn, để diễn tả 

cảm giác khinh bỉ chính mình của nhân vật “tôi” vì đã chủ ý nói 

những lời khôn ngoan với một kẻ mà mình thừa biết là đạo đức giả, 

Tạ Duy Anh không phân tích mà chỉ dẫn dắt bằng hình ảnh so sánh: 

“Nếu bạn đã từng ngủ với gái điếm hẳn bạn sẽ thông cảm cho tôi. 

Sau khi xong việc bạn có thể nôn vì đã hôn vào một cái miệng nhung 

nhúc vi trùng, mà trước đó bạn đã gắn môi mình vào bằng cảm giác 

say đắm hẳn hoi”. Người đàn ông tham lam, giả dối thì chỉ được bình 

luận, đánh giá duy nhất bằng một so sánh của nhân vật “tôi”: “Đồ 

Tác - tuýp”.  

Để tăng lượng thông tin đánh giá, thông tin cảm xúc trong 

cùng một đơn vị ngôn ngữ (dồn nén thông tin biểu cảm), Tạ Duy 
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Anh còn sử dụng các định dạng “font” chữ của máy vi tính. Đó là in 

nghiêng những từ, cụm từ cần được nhấn mạnh, hay cần bạn đọc lưu 

tâm để nhận ra bản chất nhân vật.  

Đến Giã biệt bóng tối, Tạ Duy Anh lại sử dụng một thủ pháp 

đặc biệt khác để dồn nén lượng thông tin. Đó là bỏ hẳn những lời dẫn 

giới thiệu nhân vật tham gia đối thoại, tức để nhân vật phát ngôn liên 

tục với nhau mà không cần lời dẫn (không có mô hình “A nói”, “B 

nói”, “C nói” nữa). Thậm chí, không có cả những gạch đầu dòng hay 

dấu ngoặc kép vốn là những kí hiệu lời thoại thường thấy trong văn 

bản. Lời các nhân vật ở đây được viết liên tục và chỉ được phân biệt 

với nhau bằng cách in thẳng, in nghiêng hay in đậm.  

3.2.2. Giễu nhại bằng hình thức nói mỉa 

Các nhà nghiên cứu cho rằng giọng điệu nổi bật trong các tiểu 

thuyết theo xu hướng cách tân hiện đại là giọng giễu nhại và giọng 

vô âm sắc. Ở Tạ Duy Anh chúng tôi nhận thấy điểm đặc biệt khác 

với Nguyễn Bình Phương, khác Thuận, khác Nguyễn Huy Thiệp là 

rất ít tồn tại giọng vô âm sắc. Dường như Tạ Duy Anh không chủ 

trương tẩy trắng giọng điệu, không chủ trương sử dụng ngôn ngữ 

theo kiểu “ống kính máy quay”. Ngược lại, ngôn ngữ trong tiểu 

thuyết Tạ Duy Anh thường kèm theo thái độ của tác giả, trong đó 

giọng chủ đạo là giọng giễu nhại được tạo ra bằng hình thức nói mỉa. 

“Nói mỉa” cũng được hiểu tương đương với nghĩa của “nói cạnh”, 

“nói khoé”. Hình thức nói mỉa là hình thức giễu cợt bằng cách nói 

cạnh, nói khoé hoặc nói lại điều ai cũng thấy rõ nhưng buộc người 

nghe phải hiểu khác đi. 

Trong Giã biệt bóng tối, ngữ điệu mỉa mai của nhân vật “bóng 

tối” thường được thể hiện ở cách dùng các hiện tượng “iếc hoá” 

nhằm nhấn mạnh, kéo dài với ngụ ý coi thường, khinh miệt đối 
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tượng được phản ánh. Có thể liệt kê hàng loạt những từ, cụm từ đã 

được “iếc hoá” với mục đích như thế: ăn iếc, ngủ nghiếc, làm tình 

làm tiếc, chết chiếc, thằng đội thằng điệc, lãnh đạo lãnh điếc, lí luận 

lí liệc, súng lục súng liệc, chủ tịch chủ tiệc, ngụ ngôn ngụ nghiếc, vô 

tình vô tiềng, đại gia đại giếc,… Cách sử dụng những từ này làm cho 

ngữ điệu của nhân vật đậm chất mỉa mai. Đây là nhân vật khinh bỉ tất 

cả, khinh miệt và chê bai những gì tốt đẹp của thế gian, muốn đạp đổ 

tất cả nhằm thống trị bằng bóng tối. Vậy nên, việc để nhân vật này 

phát ngôn bằng giọng giễu nhại đậm chất mỉa mai là điều hoàn toàn 

hợp lí trong việc thể hiện ý đồ nghệ thuật của tác giả.  

Nhại giọng cũng là một cách để tạo nên hình thức mỉa mai cho 

giọng giễu nhại. Để tỏ thái độ mỉa mai về việc đoàn các nhà khoa 

học phải đàm phán với lão chủ tịch xã mong lão chấp thuận kết quả 

nghiên cứu chẳng ra gì của đoàn, Tạ Duy Anh đã sử dụng hình thức 

nhại giọng trong các cuộc hợp tác quan trọng tầm quốc gia: “Ngay 

tối hôm ấy đoàn công tác phải cử người đi đàm phán với lão, trên 

tinh thần hiểu biết, lấy ổn định lòng dân và lợi ích lâu dài làm trọng, 

hai bên cùng có lợi”. Cấu trúc câu này rất quen thuộc trong các bản 

tin thời sự, và với cách dùng những từ “đao to búa lớn”, đậm màu 

sắc chính trị như “tinh thần hiểu biết”, “ổn định lòng dân”, “lợi ích 

lâu dài”, Tạ Duy Anh thực sự đã hướng mũi tên mỉa mai đầy sâu cay 

về phía đoàn các nhà khoa học và lão chủ tịch xã.  

Nhiều khi chỉ với vài từ đặt đúng chỗ đắc địa mà Tạ Duy Anh 

đã tạo ra được giọng giễu nhại cho cả câu văn, đoạn văn. Cụm từ 

“giật lại vương miện” trong câu văn sau không khỏi khiến người đọc 

bật cười: Có cảm giác chỉ lát nữa chiếc can trổ đầu rồng đặt hờ bên 

cạnh sẽ quật xuống giữa sập, như mệnh lệnh cho đám con cháu đớn 

hèn phải giật lại vương miện cho dòng họ. Việc trả thù và dựng lại 
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chi họ bị li tán của đám con cháu cụ Chánh tổng bỗng trở nên hài 

hước, lố bịch khi được “chuyển tải” bằng cụm từ “giật lại vương 

miện”.  

Hoặc ở một ví dụ khác: Đây sẽ là một thách thức lớn đối với 

những nhà khoa học và nếu họ chậm ra tay hoặc bất lực thì có bao 

điều buộc phải xem xét lại từ đầu. Bản thân cụm từ “chậm ra tay” 

thường không phù hợp để nói về công việc của các nhà khoa học, nó 

làm mất đi tính khách quan, chuẩn xác, nghiêm túc vốn là những gì 

người ta hay nghĩ về các nhà khoa học. 

Hay cụm từ “hiện nguyên hình” trong câu văn sau là rất đắc 

địa, mỉa mai được thói quen sống giả dối của các “hèn đại nhân”: 

Tao chỉ cần ném ra một đồng xu kêu leng keng là các hèn đại nhân 

hiện nguyên hình ngay. Cũng có khi hình thức nói mỉa được thể hiện 

qua bản thân một cụm từ độc lập (mà không cần đặt trong chỉnh thể 

cả câu văn), như trường hợp: “đội ngũ tinh hoa cai trị bóng tối”. 

Kiểu nói cạnh, nói khoé cũng được Tạ Duy Anh phát huy triệt 

để nhằm tạo chất giọng giễu nhại cho tác phẩm. Chẳng hạn, đây là 

cách mà Tạ Duy Anh đã nói cạnh, nói khoé các nhà văn, nhà thơ: Vì 

vậy xin quý vị - những người giàu lòng thể tất - nếu không thì biết 

bao nhà văn, nhà thơ của chúng ta chết sẽ không có chỗ chôn - nán 

đợi tôi thêm một lát. Phần nói mỉa chỉ xuất hiện như một phần phụ 

chú nhưng hàm ý của nó thì thật sâu cay: sở dĩ các nhà văn, nhà thơ 

tồn tại được, chết vẫn có chỗ chôn là nhờ vào lòng bao dung, thể tất 

của bạn đọc! Hay cách nói cạnh, nói khoé về vai trò của văn học qua 

lời nhân vật bóng tối: Sự nguyền rủa tao còn chả sợ, ba cái trò chữ 

nghĩa ấy, chắc do bọn văn sĩ văn siếc cò mồi, bồi bút bịa ra, có mà 

gãi ghẻ.  



 23 

Thủ pháp giễu nhại bằng hình thức nói mỉa cũng là một biểu 

hiện của cảm quan hậu hiện đại. Nó phá vỡ vẻ mực thước trang trọng 

thường thấy của tiểu thuyết, biểu lộ thái độ phi thành kính, phi huyễn 

hoặc đối với đối tượng mô tả. 

 

 

KẾT LUẬN 

Như “con dã tràng lặng lẽ và cô đơn” trên hành trình đi tìm 

chân lí, từ một người tập tành viết lách chỉ như một niềm đam mê, 

đến nay Tạ Duy Anh đã sở hữu riêng cho mình nhiều tác phẩm từng 

là hiện tượng độc đáo trong đời sống văn học nước nhà và trở thành 

cái tên được độc giả hoan nghênh đón chờ trong sự háo hức. Đó hoàn 

toàn không phải cuộc “đổi thịt thay da” diệu kì chỉ trong một đêm 

như truyện cổ tích mà là phần thưởng Tạ Duy Anh xứng đáng được 

nhận cho sự miệt mài lao động nghệ thuật và quyết liệt với chính bản 

thân mình.     

Với gần 120 trang luận văn, chúng tôi đã cố gắng trình bày 

những nét mới và khác lạ của tiểu thuyết Tạ Duy Anh ở phương diện 

“kĩ thuật tự sự”. Xét về kĩ thuật xây dựng thế giới hình tượng, hình 

tượng nhân vật trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh chủ yếu được tạo dựng 

bằng các thủ pháp: đặt nhân vật trong vòng xoáy của tội ác, để nhân 

vật tự bộc lộ bản thể qua giấc mơ và bút pháp phê phán nhân vật đám 

đông. Xây dựng hình tượng nhân vật ở phần khuất lấp với nhiều cái 

ác, cái xấu, hình tượng không gian và thời gian trong tiểu thuyết Tạ 

Duy Anh đã góp phần lí giải và soi chiếu nhân vật. Đó là không gian 

hiện thực với tính chất tù đọng và đầy bất trắc; đó là không gian tâm 

tưởng của nỗi sợ hãi và sự cô đơn. Thời gian nghệ thuật trong tiểu 

thuyết Tạ Duy Anh được tạo dựng bằng thủ pháp phân mảnh nhằm 
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biểu đạt sự phân rã, đổ vỡ của hiện thực đời sống đương đại. Bên 

cạnh đó, thời gian nghệ thuật ở đây còn mang nét đặc sắc riêng, đó là 

việc thiên về khai thác chiều thời gian quá khứ. Vượt khỏi những ba 

rem, đường mòn kết cấu đã định sẵn, tiểu thuyết Tạ Duy Anh có 

cách tổ chức sự việc theo hướng phi lí. Với quan điểm, mỗi con 

người có rất nhiều bộ mặt tuỳ thuộc vào điểm nhìn được bàn giao 

trong tác phẩm, Tạ Duy Anh đã cố gắng khai thác các điểm nhìn trần 

thuật, nỗ lực soi chiếu vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau. Ngôn 

ngữ tiểu thuyết Tạ Duy Anh có độ dồn nén thông tin và giễu nhại 

bằng hình thức nói mỉa, nói cạnh, nói khoé. Với những kĩ thuật này, 

dễ dàng nhận thấy tiểu thuyết Tạ Duy Anh có nhiều đặc điểm mang 

hơi hướm của chủ nghĩa hậu hiện đại. Đó là một tín hiệu vui, bởi ít 

nhiều điều đó thể hiện chúng ta đang nhìn ra, hướng tới và khao khát 

được hoà cùng dòng chảy văn học thế giới.Trong quá trình nghiên 

cứu thi pháp tiểu thuyết Tạ Duy Anh, chúng tôi cũng nhận ra rằng, 

sự tìm tòi về thủ pháp phải đi liền với sự khám phá mới và sâu sắc về 

đời sống, phải dựa trên nền tảng tư tưởng có chiều sâu thì mới phát 

huy được tính hiệu quả của nó.  

Khi được hỏi về điều ước, Tạ Duy Anh đã không hề giấu 

diếm: “Tôi ước mình có tài”. Với Tạ Duy Anh, có tài để luôn thay 

đổi và làm mới mình, đó là lẽ sống của sự sáng tạo. Tạ Duy Anh 

không lúc nào không nghĩ về sự “thay đổi”, thay đổi để tiếp tục sáng 

tạo. Chúng tôi hi vọng trong tương lai, với khát vọng chân chính này, 

“lão Khổ trong văn chương” sẽ còn cho ra mắt bạn đọc nhiều tác 

phẩm hay- những tác phẩm để đọc, để phục và để nhớ… 


