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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Chủ nghĩa hậu hiện đại là trào lưu tư tưởng - triết học - 

văn hóa - nghệ thuật phát triển rộng khắp và có ảnh hưởng mạnh mẽ 

đến sự phát triển của nhân loại từ nửa sau của thế kỉ XX. Trên lĩnh 

vực văn học, chủ nghĩa hậu hiện đại trở thành một trào lưu có sức lan 

tỏa rộng khắp, đem đến những đổi thay có tính đột biến, tạo nên 

những sắc thái mới mẻ trên các phương diện nội dung lẫn hình thức. 

Trong bối cảnh hội nhập thế giới trên nhiều mặt, nền văn hóa, 

văn học Việt Nam, tuy hơi muộn so với nhiều nước trên thế giới, 

nhưng cũng đã chịu những ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện đại. 

Chưa thể khẳng định một cách chắc chắn rằng Việt Nam đã có một 

trào lưu văn học hậu hiện đại với đầy đủ nội dung ý nghĩa của khái 

niệm này nhưng đã có thể nhận thấy những dấu hiệu, những yếu tố, 

những ảnh hưởng hậu hiện đại trong sáng tác ở nhiều cây bút, đặc 

biệt là những cây bút trẻ luôn mong muốn làm mới mình, khát khao 

mở các con đường còn vắng những bàn chân, tiêu biểu là các nhà văn 

Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Hồ Anh Thái, Nguyễn Bình 

Phương, Thuận, Nguyễn Việt Hà, Đặng Thân,... 

1.2. Thuộc thế hệ nhà văn trẻ dù số lượng tác phẩm chưa nhiều 

nhưng bằng những nỗ lực cách tân về kĩ thuật tự sự, quan niệm nghệ 

thuật mới về con người và cuộc đời, Vũ Đình Giang đã dần định hình 

cho mình một dấu ấn riêng trong thế hệ những cây bút trẻ. Mặc dù 

chưa bao giờ khẳng định mình viết theo trào lưu hay chủ nghĩa nào, 

nhưng qua những gì bộc lộ trong tác phẩm, người đọc thấy Vũ Đình 

Giang đã thể hiện được những cách tân mạnh mẽ theo hướng hội 

nhập với kĩ thuật viết mới của văn học thế giới, đặc biệt là kĩ thuật 

viết của trào lưu hậu hiện đại. Trong tình hình văn học Việt Nam 
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hiện nay, những tìm tòi và đóng góp đó rất đáng trân trọng. Xuất 

phát từ mong muốn tìm hiểu, khẳng định nét riêng trong cá tính sáng 

tạo của Vũ Đình Giang khi tiếp biến xu hướng mới của văn học thế 

giới, đồng thời, trong phạm vi nhất định, hướng đến tìm hiểu sự ảnh 

hưởng của văn học hậu hiện đại thế giới đối với nền văn học Việt 

Nam đương đại, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu Tiểu thuyết Vũ 

Đình Giang từ góc nhìn hậu hiện đại làm luận văn tốt nghiệp.  

2. Lịch sử vấn đề 

2.1. Những công trình nổi bật liên quan gián tiếp đến đề tài 

Theo nhiều tài liệu, người đầu tiên nói đến tính chất hậu hiện 

đại trong thực tiễn văn học Việt Nam là nhà nghiên cứu người Úc 

Greg Lockhart. Trong một bài viết đăng trên tạp chí Văn học số 4, 7- 

8/ 1989, dưới nhan đề "Tại sao tôi dịch truyện ngắn Nguyễn Huy 

Thiệp sang tiếng Anh", ông đã gọi truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp là 

hiện tượng văn học "hậu hiện đại chủ nghĩa". Nghiên cứu chủ nghĩa 

hậu hiện đại và văn học Việt Nam có sự góp sức đáng kể của một số 

nhà nghiên cứu Việt kiều như Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc 

Tuấn với nhiều bài viết trực tiếp đề cập đến vấn đề hậu hiện đại trong 

văn học Việt Nam. 

Công trình Văn học hậu hiện đại thế giới những vấn đề lí 

thuyết, 2003, NXB Hội Nhà văn, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ 

Đông Tây giới thiệu 19 bài viết về chủ nghĩa hậu hiện đại của nhiều 

tác giả nổi tiếng trên thế giới và một số nhà nghiên cứu Việt Nam. 

PGS.TS Nguyễn Thị Bình trong chuyên luận Văn xuôi Việt Nam 

1975 – 1995 – Những đổi mới cơ bản, 2007, NXB Giáo dục, Hà Nội 

và Một số khuynh hướng tiểu thuyết ở nước ta từ thời điểm đổi mới 

đến nay (nguồn: http://nguvan.hnue.edu.vn) đã khẳng định khuynh 

hướng tiểu thuyết theo phong cách hậu hiện đại sẽ là một trong 

những khuynh hướng chủ yếu của văn học Việt Nam sau 1986. 

http://nguvan.hnue.edu.vn/
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GS.TSKH Phương Lựu trong Lí thuyết văn học hậu hiện đại, 

2012, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội đã giới thiệu đến người đọc 

những bậc tiên phong của tư duy lí thuyết hậu hiện đại trên thế giới, 

những chủ nghĩa và trường phái mới trong lĩnh vực lí thuyết văn học. 

Chuyên luận Văn học hậu hiện đại, lí thuyết và tiếp nhận, 2012, 

NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội của GS.TS Lê Huy Bắc; công 

trình Phê bình văn học hậu hiện đại Việt Nam, do GS.TS Lê Huy 

Bắc chủ biên, 2013, NXB Tri thức và Văn học hậu hiện đại Diễn giải 

và tiếp nhận của Nguyễn Thành, Hồ Thế Hà, Nguyễn Hồng Dũng 

(chủ biên), 2013, NXB Văn học, Kỉ yếu Hội thảo của Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội Văn học hậu hiện đại - Lí thuyết và thực tiễn là 

tuyển tập những bài viết đặc thù nhất về nghiên cứu lí thuyết và phê 

bình văn học hậu hiện đại ở Việt Nam và trên thế giới.  

Những tài liệu đó đã cung cấp cho chúng tôi những cơ sở lí 

luận quan trọng khi khái quát các đặc điểm tiểu thuyết mang dấu ấn 

hậu hiện đại của Vũ Đình Giang - đối tượng chính của luận văn này.  

2.2. Những công trình liên quan trực tiếp đến đề tài 

2.2.1. Những công trình, bài viết bàn về tiểu thuyết Song 

Song 

Trong bài giới thiệu về cuốn tiểu thuyết, Bích Ngân thừa nhận 

Vũ Đình Giang "đã có những nỗ lực sáng tạo trong khát vọng muốn 

tìm kiếm những giá trị mới cho văn học trong xu thế mới". Ở bài viết 

Rơi xuống từ bóng tối trên trang www.thanhnien.com, ngày 

12/1/2008, tác giả Ngô Thị Kim Cúc đã chỉ ra một số điểm nổi bật 

của tác phẩm như điểm nhìn, nhân vật, kết cấu. Trong "Giải mã" Vũ 

Đình Giang đăng trên trang www.thotre.com, ngày 18/7/2008, tác 

giả Phong Điệp nhấn mạnh đến bản lĩnh sáng tạo của Vũ Đình 

Giang. TS Thái Phan Vàng Anh, trong bài viết Tiểu thuyết Song song 

và khát vọng truy tìm bản thể đã thừa nhận những dấu hiệu hậu hiện 

http://www.thanhnien.com/
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đại trong tác phẩm. Cũng tác giả Thái Phan Vàng Anh, trong Tiểu 

thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI từ góc nhìn hậu hiện đại đăng trên 

Văn nghệ Quân đội đã khẳng định tác phẩm mang đậm dấu ấn của 

chủ nghĩa hậu hiện đại .Theo đánh giá của NXB Riveneuve "đây là 

quyển tiểu thuyết táo bạo, trong đó tác giả đã đoạn tuyệt với phong 

cách cổ điển để "chơi đùa" với văn phong tự do và đầy bản năng". 

Dịch giả Yves Bouill chia sẻ trên Báo Thanh Niên số 15, ra ngày 

15/1/2015 rằng: " Song Song là một tác phẩm hơi khó hiểu, có không 

khí mộng mị, rất khó nắm bắt". 

2.2.2. Những công trình, bài viết bàn về tiểu thuyết Bờ xám 

PGS.TS Nguyễn Thành Thi đã nhận ra trong tiểu thuyết này 

một cái nhìn "xám" và chất "hài hước đen" cùng âm hưởng hoài nghi 

hiện sinh khá đậm cùng kiểu nhân vật "sói hóa". Riêng với tác giả 

Huỳnh Dũng Nhân, "Bờ xám là một cuốn sách mà tác giả đã viết rất 

có nghề. Và lạ". Trong Bờ xám và những ẩn ức, đăng trên trang 

nhavantphcm.com.vn, tác giả Anh Trúc nhận xét :"Bờ xám hiển lộ 

một thế giới đầy thương tổn và bất ổn". Tác giả Đặng Thị Phượng Vi 

trong hai bài viết Những con người dị biệt trong tiểu thuyết Vũ Đình 

Giang in trong Tạp chí Non Nước số 170 và Văn xuôi Vũ Đình Giang 

- tính chất đa giọng điệu đăng trên trang www.bichkhe.org đã có 

những khám phá và đánh giá khá sâu sắc về tiểu thuyết Vũ Đình 

Giang ở một số khía cạnh nổi bật như nhân vật, giọng điệu,... 

Những lời giới thiệu hay bài viết trên đây đã cung cấp những 

gợi mở quý giá, mang tính định hướng cho chúng tôi khi nghiên cứu 

đề tài này. 

3. Đối tƣợng và phạm vi khảo sát 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu tiểu thuyết Vũ Đình Giang nhìn từ 

những dấu hiệu (hay yếu tố) văn học hậu hiện đại. 

http://www.bichkhe.org/
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3.2. Phạm vi khảo sát 

- Gồm hai tiểu thuyết: Song Song (2007), NXB Văn nghệ, TP. 

Hồ Chí Minh  và Bờ xám (2010),  NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh. 

          4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp vận dụng lí thuyết "chủ nghĩa hậu hiện đại" 

          - Phương pháp tiếp cận hệ thống 

          - Phương pháp phân tích - tổng hợp 

          - Phương pháp so sánh - đối chiếu 

5. Đóng góp của luận văn 

- Khảo sát, phân tích một cách có hệ thống dấu hiệu hậu hiện 

đại trong tiểu thuyết Vũ Đình Giang. Trong chừng mực nhất định, 

chỉ ra những dấu ấn cá nhân Vũ Đình Giang so với một số nhà văn 

Việt Nam đương đại. 

- Luận văn có thể trở thành tài liệu tham khảo cho những ai 

quan tâm đến trào lưu văn học hậu hiện đại cũng như tác giả Vũ 

Đình Giang. 

6. Bố cục của luận văn 

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

chính của luận văn được triển khai trong 3 chương: 

Chương 1. Tiểu thuyết Vũ Đình Giang trong xu hướng tiểu 

thuyết hậu hiện đại ở Việt Nam  

Chương 2. Cảm quan hiện thực và con người trong tiểu thuyết 

Vũ Đình Giang từ góc nhìn hậu hiện đại 

Chương 3. Một số thủ pháp nghệ thuật tiểu thuyết Vũ Đình 

Giang từ góc nhìn hậu hiện đại. 

 

 

 

 



6 

 

CHƢƠNG 1 

TIỂU THUYẾT VŨ ĐÌNH GIANG TRONG XU HƢỚNG  

TIỂU THUYẾT HẬU HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM 

 

1.1. XU HƢỚNG HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT 

VIỆT NAM SAU 1986 

1.1.1. Một vài điểm khái lƣợc về văn học hậu hiện đại 

a. Chung quanh khái niệm Chủ nghĩa hậu hiện đại 

Chưa thể khẳng định chính xác về thời điểm ra đời của thuật 

ngữ hậu hiện đại song thực tế là từ giữa thế kỉ XX, các khái niệm 

"hậu hiện đại", "chủ nghĩa hậu hiện đại" đã được sử dụng phổ biến 

trong các lĩnh vực của đời sống trong đó có văn hóa nghệ thuật. Đến 

nay, chủ nghĩa hậu hiện đại là gì hầu như vẫn chưa có được câu trả 

lời thống nhất: nó là sự phát triển hay sự phủ định của chủ nghĩa hiện 

đại? "là đỉnh cao của chủ nghĩa hiện đại",  là "cơn kịch phát của chủ 

nghĩa hiện đại" hay là "sự nối dài của chủ nghĩa hiện đại"? Chủ nghĩa 

hậu hiện đại "như là sự quay trở về với truyền thống để chống lại chủ 

nghĩa hiện đại" hay "như là một sự vượt khỏi chủ nghĩa hiện đại, một 

phong trào lai tạp mới và tương phản với chủ nghĩa hiện đại?". 

 Dù có những phát biểu khác biệt, song đa số các nhà hậu hiện 

đại vẫn có một quan điểm chung là, do việc xem thế giới như một sự 

hỗn độn và bất khả nhận thức nên họ ra sức chống lại sự thống trị 

của những tri thức và chân lí của chủ nghĩa hiện đại. Trên cơ sở đó, 

các nhà hậu hiện đại đề xuất các luận điểm căn bản như: bất tín nhận 

thức, đại tự sự và tiểu tự sự, liên văn bản, diễn ngôn và trò chơi ngôn 

ngữ,... 

b. Đặc điểm cơ bản của văn học hậu hiện đại 

Từ quan niệm của các nhà nghiên cứu về hậu hiện đại, có thể 

thấy rằng một tác phẩm văn chương hậu hiện đại trước hết phải 
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chuyên chở cảm quan hậu hiện đại. Có thể khái quát cảm quan này 

bằng hai thuộc tính cơ bản là hoài nghi và hỗn độn. Cảm quan này 

được chuyển hóa vào trong văn học nghệ thuật với những quan niệm 

mới về con người và hiện thực cuộc sống.  

Thế giới hiện thực trong quan niệm của các nhà hậu hiện đại là 

thế giới "thậm phồn" luôn mở rộng đến tận cùng mọi khả năng tri 

nhận của con người. Bản chất của quan niệm hiện thực thậm phồn là 

đã mở rộng dân chủ cho các đối tượng hiện thực trên từng trang viết, 

xóa nhòa ranh giới giữa thực tại và tưởng tượng. Cùng với vấn đề 

hiện thực là vấn đề con người. Nhà văn hậu hiện đại quan tâm nhiều 

hơn đến những "chất liệu tâm lí" và nhìn nhận nó trong sự ngổn 

ngang đa chiều của cuộc sống, trong các mối quan hệ chồng chéo 

phức tạp. Văn học hậu hiện đại không chỉ phản ánh con người ý thức 

mà còn chú ý con người vô thức, đã dò tìm đến phần mờ tối, khuất 

lấp, miền hoang nằm ngoài ý thức của con người.  

Cảm quan hậu hiện đại về hiện thực và con người cũng ảnh 

hưởng trực tiếp đến các phương thức thể hiện của nó. Trò chơi đã trở 

thành một khuynh hướng thẩm mĩ chủ đạo của trào lưu văn học này 

và được thể hiện trong sáng tác bằng việc giải phóng tối đa ngôn từ, 

chấp nhận nhiều hình thức thể nghiệm, nhiều kiểu nhại cũng như các 

dạng cấu trúc phi truyền thống của ngôn từ văn bản. 

1.1.2. Xu hƣớng hậu hiện đại trong tiểu thuyết Việt Nam 

sau 1986 

a. Những tiền đề hình thành xu hướng hậu hiện đại trong 

tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 

Văn chương hậu hiện đại Việt Nam có nguồn gốc ngoại nhập 

và cả xuất phát từ nội lực, từ nhu cầu làm mới tự thân. Ảnh hưởng 

của xu hướng toàn cầu hóa, chủ trương "đổi mới", "mở cửa", sự tiếp 

cận và phát triển của lí luận -  phê bình cũng như nhiều lĩnh vực liên 
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quan đến văn học, sự gặp gỡ giữa khao khát được khẳng định mình 

của các cây bút Việt với nguyên tắc hướng đến sự tự do tuyệt đối 

trong sáng tác nghệ thuật của chủ nghĩa hậu hiện đại là những nhân 

tố có ý nghĩa thiết thực trong quá trình tiếp nhận ảnh hưởng của văn 

học hậu hiện đại thế giới. 

b. Tiểu thuyết Việt Nam trong xu hướng hậu hiện đại 

Trong hai thập kỉ gần đây, trong xu hướng cách tân sôi nổi, 

tiểu thuyết Việt Nam đã bước theo hướng đi của tinh thần hậu hiện 

đại với những thể nghiệm táo bạo, mới lạ. Đó trước hết là sự thay đổi 

cảm quan hiện thực. Với những nhà văn theo xu hướng hậu hiện đại, 

biên độ hiện thực được nới rộng đến vô cùng, bao gồm cả cái có thực 

và cái không thể có. Đánh mất niềm tin vào các đại tự sự, quá khứ, 

lịch sử, tượng đài, chiến tranh…những vấn đề tưởng như đã ổn định, 

bất biến bỗng trở nên chông chênh, không đáng tin cậy, không có 

chân lí cuối cùng. Trong các sáng tác của Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, 

Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Xuân Khánh...mỗi trang văn như là 

sự tập hợp những xấu xa, đen bạc, lố lăng của người đời với những 

lừa đảo, ngoại tình, đĩ bợm, mua danh bán tước, ăn chơi, chém giết 

tàn nhẫn, vô cảm...từ những tên vô lại đến tận các giáo sư!.. Những 

thang bậc giá trị, những chuẩn mực là những mảnh vỡ của cuộc 

sống, ở đó được phơi bày tất cả mọi nét mờ, góc khuất. Con người 

trong các tiểu thuyết hậu hiện đại được trả về đúng với giá trị tự thân, 

với tất cả những gì nó có, ánh sáng và bóng tối, ý thức và vô 

thức...đặc biệt văn học còn đi thẳng vào đời sống tình dục của con 

người nhằm hướng tới mục tiêu giải nhân cách hóa, tiến tới khẳng 

định con người đa bản thể. 

Về phương thức thể hiện, tiểu thuyết khước từ lối trần thuật 

theo mô hình truyền thống, thử nghiệm các kiểu kết cấu mới mẻ như 

phi tâm hóa, phân mảnh, lắp ghép, liên văn bản, mô hình hóa, số 
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hóa...Tính chất trò chơi còn thể hiện rất rõ ở cách xây dựng nhân vật, 

thủ pháp phỏng nhại và sự kết hợp nhiều kênh ngôn ngữ.  

1.2. VŨ ĐÌNH GIANG VÀ HÀNH TRÌNH TỰ KHẮC HỌA 

CHÂN DUNG TRONG VĂN HỌC 

1.2.1. Từ sự đến với văn chƣơng nhƣ một cuộc chơi đầy ý 

thức... 

Nghề chính của Vũ Đình Giang không phải nhà văn, anh là 

“dân” Mĩ thuật. Vũ Đình Giang tìm đến với văn chương như một 

cuộc chơi nhằm thỏa mãn sự đam mê vẫy gọi của những con chữ. 

Nhưng đó không phải là một cuộc dạo chơi ngẫu hứng. Chính cái mà 

anh gọi là "đam mê phù phiếm" hay nói cách khác là "khoái cảm với 

con chữ" đó đã dẫn anh bước vào một cuộc chơi đầy ý thức đối với 

văn chương. Chủ ý của Vũ Đình Giang theo anh tâm niệm đó là "viết 

là sáng tạo nên cuộc sống". Với Vũ Đình Giang, "văn chương là 

nghệ thuật của hư cấu hướng vào những khai phá mang tính mới lạ 

và khác biệt". Tác phẩm của Vũ Đình Giang xoay quanh những điều 

rất bình thường, vụn vặt trong cuộc sống. Và rồi, từ một sự vốn rất 

bình thường trong cuộc sống của tất cả mọi người bao đời nay, qua 

góc nhìn của anh "đã biến thành cái bất thường". Nó khiến con người 

ta giật mình nhìn lại và suy ngẫm để có ý thức hơn về sự chảy trôi của 

cuộc đời, để rồi ta chợt nhận ra có những điều lớn lao đôi khi bắt đầu 

từ những gì rất nhỏ. Sự viết đối với Vũ Đình Giang là một cuộc 

phiêu lưu mạo hiểm. Vũ Đình Giang có một sở thích là "hành hạ các 

nhân vật của mình, để mổ xẻ, phơi trần những đau đớn, dằn vặt, 

giằng xé trong nội tâm của con người, như chấp nhận một trò chơi 

đầy thách thức. Và "hướng đi có tính thống nhất" mà anh theo đuổi, 

tìm tòi đó là "một kĩ thuật viết, một cách thể hiện mới trong văn 

chương". Giữa chữ "hay" và "ấn tượng" Vũ Đình Giang nghiêng về 

chữ thứ hai và có lẽ anh cũng phần nào đạt được mục tiêu của mình. 
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Với tâm niệm "viết như thể mình vẽ chân dung mình một cách không 

nhầm lẫn" có thể nói qua các trang viết của mình, Vũ Đình Giang đã 

phác họa lên được một gương mặt riêng, một dấu hiệu riêng để nhận 

dạng. 

1.2.2… đến việc nỗ lực làm mới mình qua mỗi trang văn. 

Với thể loại truyện ngắn, Vũ Đình Giang từng đoạt giải Văn 

học tuổi 20 lần 2 do báo Tuổi Trẻ, Hội Nhà Văn Thành phố Hồ Chí 

Minh và Nxb Trẻ tổ chức, giải Văn học dành cho tuổi trẻ do Nxb 

Giáo dục tổ chức. Sau độ lùi cần thiết để tích lũy, anh đã chọn con 

đường thử nghiệm ở thể loại tiểu thuyết. Song Song (2007) là kết quả 

thử nghiệm đầu tiên của anh ở thể loại này. Chọn lối viết đi sâu vào 

đời sống nội tâm phức tạp của những con người thuộc thế giới thứ ba, 

cuốn tiểu thuyết được nhiều người đánh giá là “ngoạn mục và gay cấn 

như một vũ điệu thăng bằng trên dây" giữa một bên là sex đồng tính, 

một bên là bạo lực, tội ác. Song Song trở thành cuốn sách Việt Nam 

đầu tiên về đề tài đồng tính được chuyển thể sang tiếng nước ngoài. 

Nối tiếp thành công, năm 2010, Vũ Đình Giang ra mắt tiểu thuyết thứ 

hai với tên gọi Bờ xám. Bờ xám (2010) là tác phẩm mô tả những trận 

chiến nội tâm phức tạp của các nhân vật khá kì dị với một lối kể 

chuyện táo bạo. Bờ xám của Vũ Đình Giang trở thành Best seller tại 

Hội sách Thành Phố Hồ Chí Minh tháng 3 - 2010. Với Song Song và 

Bờ xám, anh tiếp tục phát huy thế mạnh "thích mổ xẻ nội tâm phức 

tạp của con người". Song Song và Bờ xám gây ấn tượng mạnh cho 

người đọc ở cách thức thể hiện. Với Song Song là ấn tượng về kết 

cấu, với Bờ xám là ấn tượng về ngôn ngữ. Đọc những sáng tác của 

Vũ Đình Giang, người ta nhận ra rằng anh đã tìm đến văn chương 

như một cuộc dạo chơi mang tính thử nghiệm nhưng anh đã chơi "trò 

chơi điên rồ" ấy một cách say mê và nghiêm túc. 
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CHƢƠNG 2 

CẢM QUAN HIỆN THỰC VÀ CON NGƢỜI TRONG TIỂU 

THUYẾT VŨ ĐÌNH GIANG TỪ GÓC NHÌN HẬU HIỆN ĐẠI 

 

2.1. CẢM QUAN VỀ HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT VŨ 

ĐÌNH GIANG 

2.1.1. Một hiện thực "bất tín", tiềm ẩn khủng hoảng 

Hiện thực trong Song Song và Bờ xám được dệt nên bởi vô vàn 

những giấc mơ, những ám ảnh vô thức, hoang tưởng...của những kẻ 

đã từng bị chấn thương, bị va đập, hoặc về thể xác hoặc về tinh thần, 

hoặc cả thể xác lẫn tinh thần. Thế giới đó còn đầy rẫy những điều 

nghịch dị và những hành động điên rồ, nằm ngoài sự hình dung của 

con người. Ngụp lặn trong thế giới tinh thần ấy là những con người, 

những thân phận dị biệt - những kẻ từng bị tổn thương, đang vùng 

vẫy trong đau đớn, trong cô đơn cùng cực. Họ tự an ủi, xoa dịu, vỗ 

về mình bằng những hành vi, những giấc mơ tội lỗi và cuối cùng 

chính những giấc mơ tội lỗi ấy ám ảnh, truy đuổi dồn ép họ đến con 

đường tự hủy diệt.Với việc trộn lẫn tính giả - thật, thật - giả, về trạng 

thái thực - ảo, Vũ Đình Giang làm cho người đọc hoang mang không 

biết những hành động đó là thực hay chỉ tồn tại trong hoang tưởng 

hoặc chỉ là những giả định của nhân vật.  

Có thể nhận ra, hiện thực mà Vũ Đình Giang mong muốn 

hướng đến trong tác phẩm là hiện thực của lòng người. Một miền 

thăm thẳm của nỗi đau, hoang hoải với nỗi cô đơn tuyệt vọng, những 

giằng xé, khủng hoảng tinh thần. Một hiện thực không đáng tin, 

không ai mong muốn nhưng khiến người ta ám ảnh.  

2.1.2. Một hiện thực đa cực, phi trung tâm 

Trong tiểu thuyết Vũ Đình Giang, thực tại hiện lên không phải 

là một bức tranh toàn vẹn, nhất quán vốn có mà chỉ là những mảnh 
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vỡ, mảnh ghép của những hình ảnh khúc xạ qua nhiều tầng thấu 

kính. Tất cả tạo thành một mớ rối rắm, đan xoắn vào nhau khiến 

người đọc muốn nghẹt thở và quay cuồng cùng với khối hỗn độn, mù 

mịt ấy. Trong những mảnh vỡ ấy chứa đựng vô số chất liệu cuộc 

sống từ  những điều bình thường đến bất thường, từ những điều tốt 

đẹp, cao cả đến tầm thường, nghịch dị, đốn mạt, trộn lẫn ánh sáng 

chan hòa và mịt mù bóng tối. Trí thức, nghệ sĩ, trường học, gia đình, 

tình yêu và những điều phi lí, dị biệt ấy đều được đưa lên cùng một 

mặt sàn giá trị sòng phẳng, khó phân định rạch ròi đúng sai, tốt xấu. 

Mỗi con người - mỗi tâm hồn bí ẩn như những vũ trụ riêng biệt, như 

những phân tử chuyển động cạnh nhau, có thể va chạm vào nhau 

nhưng mãi mãi không thể nào sát nhập được. Họ là những đường 

thẳng "song song" bởi giữa họ đã dựng lên "bờ xám"! 

2.2. CẢM QUAN VỀ CON NGƢỜI TRONG TIỂU THUYẾT 

VŨ ĐÌNH GIANG 

2.2.1. Con ngƣời bị sang chấn tâm lí  

Thế giới nhân vật của tác phẩm đầy rẫy những điều nghịch dị, 

những tổn thương không thể xóa bỏ. Mỗi nhân vật đều là những nạn 

nhân của sự mất mát, đổ vỡ trong quá khứ. Vết thương đó quá đau 

đớn, nặng nề nên cơn sang chấn mới âm ỉ và dai dẳng đến thế. Có 

cảm giác như trong những số phận đó, hành động sống duy nhất của 

họ đều nhằm nỗ lực vượt thoát khỏi bóng ma ám ảnh của quá khứ. 

Các nhân vật thường tìm cách che đậy, chôn vùi quá khứ nhưng quá 

khứ chỉ có thể chôn chặt, giấu kín chứ không thể bị xóa bỏ và nhân 

vật mãi mãi sống trong sự bủa vây của nó, bởi chưng, khi một tế bào 

nhỏ bị hủy hoại, nó sẽ cấu thành những sinh vật tàn tật tâm hồn lúc 

lớn lên. Những con người trong thế giới nghệ thuật của Vũ Đình 

Giang là những sinh vật tật nguyền, lớn lên với đầy rẫy những "vết 

dập xóa trên thân thể và trong tâm hồn" như thế.  
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2.2.2. Con ngƣời bản năng, dị biệt 

 Con người bản năng là một trong những nét nổi bật của tiểu 

thuyết Vũ Đình Giang nhìn từ phương diện quan niệm nghệ thuật về 

con người. Một số trang viết trong Song Song và Bờ xám đã mổ xẻ kĩ 

lưỡng “phần con” của loài người với cái nhìn lấp lánh chất nhân văn. 

Vũ Đình Giang cảm thông, thương xót đối với những con người vì 

sự không rạch ròi của tạo hóa đã phải chịu những ẩn ức, kìm hãm, 

những thiệt thòi về nhu cầu bản năng chính đáng. Trong thế giới của 

những con người ấy, tồn tại những điều thật quái dị. Các hành vi tính 

dục trong tiểu thuyết Vũ Đình Giang cũng được khai thác ở một góc 

độ khác thường. Ở đó những mối quan hệ tình dục hòa trộn giữa nỗi 

đớn đau và niềm hoan lạc, những sở thích quái đản và những kiểu 

dạng tình dục được phơi bày trực tiếp. 

Vũ Đình Giang đã chạm được vào thế giới của những tâm hồn 

bơ vơ, lạc lõng giữa mạnh hay yếu, đàn ông hay đàn bà. Chúng ta 

không thể phủ nhận hoặc chối bỏ nó mà phải tôn trọng, thừa nhận và 

sống chung với nó như là một phần của cõi người, dẫu nó có nghịch 

dị. Nhưng ngập ngụa trong dục vọng, trượt dài trong những ham 

muốn bản năng, nhục cảm là con người đang tự đẩy mình đến gần 

hơn loài dã thú. Chỉ ra điều đó nhà văn đem đến cho độc giả một cái 

nhìn nghiêm khắc, cảnh giác.  

2.2.3. Con ngƣời cô đơn trên hành trình truy tìm bản thể 

Khi con người biết tư duy, nhận thức về thế giới và bản thân 

thì câu hỏi "Ta là ai?" đã không ngừng vang lên. Đặc biệt trong xã 

hội mặc đồng phục, vong thân, vong bản như hiện nay, hành trình 

tìm kiếm câu trả lời ấy càng trở nên nhọc nhằn hơn bao giờ hết. Nhân 

vật của Vũ Đình Giang cũng luôn khắc khoải câu hỏi "Ta là ai?" trên 

hành trình truy tìm bản thể đầy trăn trở, giằng xé của họ. Những dị 

biệt về thân phận khiến họ mang bất hạnh của kẻ bị lưu đày giữa 
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chốn nhân gian. Dù tự họ chối bỏ thực tại hoặc bị thực tại chối bỏ thì 

mọi sự kiếm tìm, liên hệ với tha nhân đều là vô vọng. Những con 

người ấy đã đi đến tận cùng của nỗi cô đơn lạc loài. Trong thế giới 

nghệ thuật của Vũ Đình Giang, các mối quan hệ đều trở thành xa lạ, 

thù nghịch. Để chạy trốn khỏi sự cô đơn, họ tìm đến nhau như mong 

muốn tìm thấy một cái tôi đồng dạng. Họ cay đắng nhận ra cuộc trốn 

chạy này là vô vọng, bởi cho dù có đến hai hoặc hơn nhưng họ vẫn 

chỉ là một mà thôi, là duy nhất. Khi giữa con người với con người 

không còn sự cảm thông, chia sẻ thì cái "bờ xám" kia vẫn cứ dựng 

lên "bền vững như thành đồng" và con người vẫn sẽ mãi mãi cô đơn 

trong hành trình tìm kiếm bản ngã "ta là ai?” giữa cuộc đời này! 

2.2.4. Con ngƣời từ chỗ bị "tẩy trắng" đến chỗ bị "vật 

hóa", mang đậm tính giải thiêng 

Vũ Đình Giang miêu tả nhân vật không tỉ mỉ, chính xác như 

kiểu tranh chân dung mà thiên về kiểu tranh ký họa. Trong tác phẩm 

Vũ Đình Giang, nhân vật chỉ được định danh bằng những kí hiệu, có 

khi nhân vật được gọi bằng một cái tên nhưng cái tên đó cũng chỉ 

mang tính chất trùng hợp ngẫu nhiên của sự hư cấu. Các nhân vật 

khác xuất hiện trong tác phẩm với cách định danh chung chung. Và 

cũng có cả những nhân vật chỉ xuất hiện chập chờn trong kí ức, ảo 

giác của nhân vật khác như một cái bóng dập dềnh. Nhân vật không 

hiện lên nguyên vẹn mà chỉ một vài nét phác thảo sơ sài mang tính 

biểu tượng. Bằng cách ấy, các nhân vật bị xóa nhòa lai lịch thành 

những thân phận vô danh trong vòng quay bất tận của cuộc sống. 

Điểm đặc biệt của Vũ Đình Giang là quá trình "giải nhân vật" này đi 

cùng với quá trình giải thiêng quan niệm về con người. Đọc tiểu 

thuyết của anh, người ta thấy giật mình bởi hóa ra con người không 

phải là loại sinh vật cao cấp và đặc tuyển như lâu nay chúng ta mặc 

định trong nhận thức. Vũ Đình Giang không nhìn con người từ bên 
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ngoài mà đào sâu vào thế giới bên trong để lột trần tất cả những gì 

thuộc về họ. Đồng hành với cái nhìn đó là sự "vật hóa" mang đậm 

tính giải thiêng về con người. Quá trình "vật hóa" không chỉ xảy ra 

với một cá nhân, một nhóm người, một gia đình mà lan rộng ra toàn 

xã hội.  

Dựng lên một thế giới với đủ mọi hạng người không xác định, 

cũng không có đủ cơ sở để qui bối cảnh ấy thuộc về hay ám chỉ một 

nền giáo dục hay một xã hội cụ thể nào, không định vị được không - 

thời gian cụ thể…là cách mà Vũ Đình Giang muốn hướng tới một hệ 

quy chiếu rộng hơn. Bằng quá trình giải thiêng quan niệm về con 

người, phản ánh sự hỗn độn, lộn nhào các giá trị, chuẩn mực xã hội, 

Vũ Đình Giang gieo vào người đọc mối hoài nghi về tất cả: con 

người liệu có còn là một loài sinh vật cao cấp, có ý thức hay không? 

Tình yêu là tình cảm cao cả, thánh thiện của con người hay chỉ là 

một thứ tình đực cái tầm thường? Xã hội chúng ta đang sống liệu có 

tiến bộ, văn minh như chúng ta vẫn tưởng?... Từ đó, tác giả gửi đến 

thông điệp vừa hoài nghi đau xót vừa lo ngại cho tương lai, cho số 

phận con người trước việc mỗi người luôn dựng lên "bờ xám" cố thủ 

quyết liệt bảo vệ cái tôi và bản thể cá nhân đồng thời cũng khư khư 

ôm lấy định kiến, không cảm thông, giao hòa cùng đồng loại. Nếu 

cái "bờ xám" đó không được xóa bỏ thì con người càng đẩy mình 

đến gần hơn với con vật và càng cách biệt nhau hơn. Đây chẳng khác 

gì là một hình thức tự hủy diệt của con người. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ THỦ PHÁP NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT  

VŨ ĐÌNH GIANG TỪ GÓC NHÌN HẬU HIỆN ĐẠI 

 

3.1. SỰ DUNG HỢP NHIỀU KIỂU KẾT CẤU 

3.1.1. Lối kết cấu mảnh đoạn kiểu "trò chơi rubick" 

Từ chủ trương phi tâm hóa cái được miêu tả, các nhà văn 

thường sử dụng kiểu kết cấu này để biểu hiện cảm quan hậu hiện đại. 

Ở đây cốt truyện bị nghiền nát, đập vỡ thành từng mảnh vụn rời rạc, 

không theo một trình tự thời gian hay mối liên hệ nhân quả nào và 

mỗi mảnh vụn chính là một mảnh của hiện thực. Kết cấu lắp ghép, 

phân mảnh dễ gây cho người đọc liên tưởng đến trò chơi rubick, 

muốn nắm bắt tác phẩm, người đọc phải tự xoay khối vuông ngẫu 

nhiên ấy để tạo lên những mảng màu đồng dạng. 

Khảo sát hai tiểu thuyết của Vũ Đình Giang  ta thấy rõ điều 

đó. Tiểu thuyết Song Song có thể chia làm ba phần, phần đầu là lời 

giới thiệu của các nhân vật và phân vai nhân vật, phần cuối gồm ba 

đoạn như là lời bạt, lời tựa mang tính đối thoại với người đọc. Phần 

nội dung được chia thành các chương đoạn, đánh số thứ tự từ 1 đến 

105. Dung lượng của các chương đoạn được bố trí một cách ngẫu 

nhiên, không theo trật tự và không đồng đều, có chương gần 16 trang 

(25. câu chuyện ngựa ô trên núi, 33.tuổi thơ của quỷ) nhưng có 

chương chỉ gồm 3 kí tự (6.p). Tương tự, trong tiểu thuyết Bờ xám, 

nhà văn cũng sử dụng lối kết cấu trên. Cuốn tiểu thuyết chia làm năm 

phần: Phần 1- Những đường úa tàn, Phần 2- Hơi thở xám, Phần 3 - 

Nước tối, Phần 4- Buổi chiều trong rừng dương xỉ, Phần 5- Bàn tay 

xa lạ. Trong mỗi phần, tác giả chia thành nhiều đoạn được đánh số 

thứ tự 1,2,3,4...Truyện được kể ở ngôi thứ ba nhưng được nhìn từ 

điểm nhìn của các nhân vật nên có sự luân chuyển điểm nhìn. Thời 
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gian đảo lộn liên tục. Từ các điểm nhìn đó, từng mảng hiện thực 

được lắp ghép lộn xộn, những chi tiết như tiện đâu kể đấy, không 

theo trật tự nào. Nhân vật trượt dài theo những cảm giác, ấn tượng, 

ám ảnh, hồi tưởng, kí ức,... 

Kiểu kết cấu này góp phần diễn tả sự ngổn ngang, đa cực của 

cuộc sống; sự hoang mang, khủng hoảng, phức tạp của đời sống nội 

tâm con người trước những ám ảnh nặng nề từ quá khứ, cái chết, sự 

hủy diệt cùng sự khắc khoải, dằn vặt của nhân vật trên con đường đi 

tìm bản thể của chính mình.  

3.1.2. Lối kết cấu lồng ghép, vặn xoắn văn bản 

Trong tiểu thuyết Song Song, câu chuyện tổng thể được ghép 

bởi nhiều câu chuyện nhỏ khác nhau, mỗi nhân vật là một tuyến 

truyện. Các tiểu truyện này lồng ghép, xoắn vặn vào nhau, điểm kết 

nối các tuyến truyện này là mối quan hệ của các nhân vật. Thế nhưng 

dù là sự gặp gỡ cố tình, chủ ý hay là ngẫu nhiên, vô tình thì các mối 

quan hệ đó cũng thường rất lỏng lẻo. Giống như mối quan hệ của các 

nhân vật trong tác phẩm, nhìn trên bề mặt văn bản, các tuyến truyện 

trong Song Song và Bờ xám tưởng như có sự đan cài, xoắn vặn với 

nhau nhưng xét về bản chất đó là những đường thẳng song song, 

không có sự hòa nhập, gắn kết. Tính chất lỏng lẻo của cốt truyện cho 

thấy trạng thái cô độc, vô cảm của con người trong cuộc sống đương 

đại. 

3.1.3. Xu hƣớng cấu trúc liên thể loại 

Lối kết cấu đa tầng, đa tuyến, song hành, xoắn vặn, sắp đặt, 

lắp ghép,...cuộc chơi kết cấu này tạo điều kiện cho tiểu thuyết hậu 

hiện đại dung chứa trong bản thân nó nhiều thể loại khác nhau. Ở 

Song Song và Bờ xám, những yếu tố liên thể loại tham dự trực tiếp 

vào kết cấu trần thuật. Ngoài phần tự diễn của nhân vật mà khán giả 

có thể nhìn thấy thì những khoảng lặng và góc khuất trên sân khấu sẽ 
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được tái hiện qua một phương thức khác là nhật kí và camera. Từng 

trang nhật kí được lật giở từ điểm nhìn trần thuật của "p" hay từ 

thước phim được quay lại từ camera đã phơi bày chân thực thế giới 

nhân vật ở phía sau sân khấu. Ở đó, nhân vật sống thật nhất, có thể 

trút bỏ hết tất cả mặt nạ để được đích thực là mình. Cùng với việc 

mở rộng biên độ phản ánh một hiện thực thậm phồn thì xu hướng cấu 

trúc liên thể loại còn góp phần phá vỡ tính thuần nhất của cốt truyện, 

tạo nên tính đa cực, phi trung tâm, tránh cái nhìn chủ quan, áp đặt lên 

câu chuyện và lên sự tiếp nhận của người đọc. 

3.2. CUỘC CHƠI NGẪU HỨNG VỀ NGÔN NGỮ 

3.2.1. Phi thẩm mĩ hóa, thông tục hóa ngôn ngữ văn xuôi 

Khi "lí thuyết trò chơi" đang là một lực hút hấp dẫn có sức vẫy 

gọi các nhà văn hậu hiện đại thì ngôn ngữ văn xuôi cũng biến đổi 

theo xu hướng đó. Có thể thấy Vũ Đình Giang rất có chủ ý cũng như 

có đủ khả năng trong cuộc chơi đầy hứng thú với từ ngữ. Nhà văn 

dường như cố ý xóa nhòa ranh giới giữa cái nghệ thuật và cái thông 

tục thường ngày gợi ra sự hỗn loạn. Trong Song Song và Bờ xám 

xuất hiện khá nhiều từ ngữ chỉ bộ phận giới tính của đàn ông đàn bà, 

chỉ các chất bài tiết và đặc biệt là những từ ngữ chỉ hoạt động bản 

năng của con người. Vũ Đình Giang đã khai thác đến tận cùng, triệt 

để thứ ngôn ngữ thân xác để thể hiện những trạng thái, cảm xúc tính 

dục, kể cả tình dục nghịch dị, để qua đó nhằm khai phá những phần 

khuất lấp, thẳm sâu của con người. Sau những trạng thái, cảm xúc 

tính dục đó là nỗi cô đơn, bất hạnh của thân phận dị biệt, những va 

đập, chấn thương, đổ vỡ về tinh thần. Không thể không thừa nhận đó 

là những trang viết xuất phát từ một tâm hồn thiện lành, nhạy cảm 

với số phận con người của tác giả. 
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3.2.2. Sự biến ảo trong cấu trúc câu văn 

Trong tiểu thuyết Vũ Đình Giang, người đọc bắt gặp sự lên 

ngôi của loại câu đơn ngắn, cực ngắn như một trong những nỗ lực 

cách tân của nhà văn về phương diện kĩ thuật viết. Ngược lại, có khi 

nhà văn sử dụng dạng câu đơn dài hoặc câu ghép “dài dằng dặc”. 

Đọc văn Vũ Đình Giang, người đọc bắt gặp những khoảnh khắc thú 

vị khi thấy từng con chữ như tung tẩy, nhảy nhót, tưởng như ngẫu 

hứng mà đầy chủ ý. Lại có khi anh viết những câu không chỉ khác lạ 

về tổ chức mà còn lạ lẫm về hình thức trình bày. Các kiểu câu cú dài 

ngắn xô lệch, đan xen nhau, chồng chéo nhau, nối tiếp nhau, đa dạng, 

phức tạp như chính hiện thực cuộc sống và tâm hồn con người. Nói 

là cách tân thì có vẻ hơi to tát nhưng nói là cuộc trình diễn câu chữ, 

ngôn từ thì thỏa đáng hơn. Thực ra, kiểu tổ chức câu văn hay trình 

diễn câu từ, lạ lẫm về bề mặt hình thức không hoàn toàn mới lạ với 

thế giới nhưng hãy còn mới, hiếm trong văn học Việt Nam. Việc 

trình bày câu với hình thức khác lạ thì gần đây cũng đã thấy xuất 

hiện trong một số tiểu thuyết nhưng ở Vũ Đình Giang, nhất là trong 

Bờ xám, kiểu câu đó xuất hiện với tần số cao. Đây cũng là nét mới 

làm nên sự khác biệt của tiểu thuyết Vũ Đình Giang trong dòng tiểu 

thuyết có xu hướng hậu hiện đại ở Việt Nam. 

3.3. BẢN HÒA THANH ĐA PHỨC CỦA GIỌNG ĐIỆU 

3.3.1. Giọng hài hƣớc, giễu nhại chua cay 

Dù không phải là chất liệu chính để định hình phong cách tác 

giả song giọng hài hước, giễu nhại cũng được nhà văn sử dụng khá 

hiệu quả trong việc châm biếm sâu cay những cái lố bịch trong cuộc 

sống. Nhân vật của Vũ Đình Giang hầu hết là những kẻ sống trong 

bóng tối, đối lập với phần còn lại của thế giới nên cái nhìn cũng trở 

nên hết sức tinh nhạy trước muôn mặt của đời sống. Đó là sự thật về 

một xã hội hiện đại, con người đối xử với nhau bằng sự thờ ơ, dửng 
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dưng, lạnh lùng, vô cảm. Loài người trang bị cho mình vô số lớp mặt 

nạ, diễn kịch ở bất cứ nơi đâu để rồi không ai nhận diện được ai, 

không ai tự nhận diện được mình trong cái cộng đồng bát nháo mà 

dối trá, thành thực, đạo đức, tội lỗi ...quay cuồng, phản bội và tiêu 

diệt lẫn nhau. Họ phải trả một cái giá quá đắt khi muốn tìm lại con 

người đích thực của chính mình. 

Vạch ra tính chất bất thường, biến thái của xã hội loài người, 

cười cợt, giễu nhại, châm biếm nó một cách chua cay, tiểu thuyết Vũ 

Đình Giang đã góp thêm một giọng nói, một tiếng cười đả phá những 

nghịch lí, xấu xa, dị dạng vẫn đang nghiễm nhiên tồn tại một cách 

công khai, thậm chí đang ngày một trương nở "tưng bừng" trong 

cuộc sống.  

3.3.2. Giọng vô âm sắc 

Đó là giọng trần thuật mang tính trung hòa, dửng dưng, không 

thể hiện thái độ, cảm xúc của người kể chuyện. Trong tiểu thuyết Vũ 

Đình Giang, đặc biệt trong Song Song, người đọc bắt gặp kiểu giọng 

điệu vô âm sắc này, biểu hiện ở việc người kể chuyện chỉ đóng vai 

trò tái hiện sự kiện hay những hành động theo nguyên tắc “giữ cảm 

nhận trung thực về một thế giới đã biết". Qua điểm nhìn trần thuật 

của camera, cuộc sống của những con người trong thế giới bóng tối 

hiện lên một cách trần trụi, chân thực, trực diện nhất có thể.  Ở đây 

camera đóng vai trò như một nhân chứng, tái hiện cuộc sống của 

những con người mà không kèm theo bất kì một thái độ, cảm xúc 

nào nên nó đảm bảo độ trung thực đáng tin cậy nhất. 

Ngoài ra, giọng vô âm sắc còn được biểu hiện rõ nhất ở những 

câu văn ngắn gọn, thiếu vắng hoặc bị triệt tiêu hoàn toàn những từ 

ngữ mang sắc thái biểu cảm, tước bỏ nghĩa tình thái của phát ngôn. 

Cũng có khi nó thể hiện dưới dạng như câu chữ trong biên bản: lời 

trần thuật mang dáng dấp của những bản thông báo, hướng dẫn. 
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Trong nhiều trường hợp, người kể chuyện lược luôn lời chỉ dẫn khi 

kể về các đoạn thoại của nhân vật, trong văn bản ít hoặc không có lời 

đối thoại, lời thoại nằm trong lời kể của người kể chuyện. Tác giả có 

thể chuyển lời đối thoại trực tiếp thành lời kể khách quan, tĩnh tại 

của người kể chuyện bởi giao tiếp không còn là hoạt động cần thiết, 

nó không có ý nghĩa đối với những kẻ đã xơ cứng về tâm hồn, tàn 

nhẫn, trống rỗng, chối bỏ tình người. 

3.3.3. Giọng triết lí hoài nghi xót xa, chua chát 

Viết về những nhân vật dị biệt, Vũ Đình Giang quan tâm sâu 

sắc đến thân phận con người và những bi kịch cá thể. Nhân vật của 

anh khắc khoải, day dứt trong thân phận lạc loài bị chối bỏ hoặc tự 

chối bỏ. Câu hỏi "Tôi là ai? Chỗ đứng của tôi ở đâu?" như một nỗi 

niềm khát khao kiếm tìm bản thể của nhân vật. Vậy nên triết lí về 

bản thể luôn được lặp đi lặp lại trong tiểu thuyết của Vũ Đình Giang. 

Đó là suy ngẫm, chiêm nghiệm của những con người đã phải chịu 

những chấn thương, va đập, dị biệt về thể xác và tâm hồn. Vì thế, 

những triết lí trong tiểu thuyết anh luôn mang màu sắc của sự hoài 

nghi, xót xa, chua chát của những kẻ không tìm thấy chỗ đứng thực 

sự của mình trong cuộc đời. Chất triết lí trong tiểu thuyết anh thường 

mang tính hoài nghi, tranh biện, phản biện...Triết lí trong tác phẩm 

Vũ Đình Giang mang chất triết luận ngược chiều, đậm tính hoài nghi 

chua chát bởi nó bắt nguồn từ cách nghĩ riêng, từ một góc nhìn dị 

biệt. Người đọc có thể đồng tình hoặc nghi ngại, phản đối song đều 

phải ngẫm nghĩ. 
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KẾT LUẬN 

 

Chủ nghĩa hậu hiện đại là một phương thức tư duy, một 

khuynh hướng thẩm mĩ mới của nhiều nước tư bản phát triển trong 

thế kỷ XX. Trong phạm vi văn học, hậu hiện đại là một khuynh 

hướng lớn, góp phần đem lại diện mạo mới cho văn học thế giới theo 

hướng nhân bản hơn. Các nhà văn hậu hiện đại được “chơi” ở sân 

chơi dân chủ hóa: tự do vận dụng, thể nghiệm những cách viết mới 

lạ, chấp nhận khác biệt nhằm phát huy tối đa năng lực sáng tạo của 

người nghệ sĩ. Cũng bởi vậy, chỉ có thể nói về hậu hiện đại như một 

khái niệm động, một hiện tượng không đơn nhất, một hệ thống mở. 

Mặc dù chưa hội tụ đầy đủ những điều kiện cho sự phát triển của chủ 

nghĩa hậu hiện đại nói chung, nhưng bởi đang sống trong bầu khí 

quyển toàn cầu hóa nên việc xuất hiện những yếu tố hậu hiện đại 

trong văn học Việt Nam như là một tất yếu, hoàn toàn cắt nghĩa 

được. Trong tác phẩm của các cây bút đương đại, những dấu hiệu 

của chủ nghĩa hậu hiện đại đã được biểu hiện trong cách quan niệm 

về văn chương, trong cảm quan về đời sống xã hội và con người, 

trong cách tổ chức và sáng tạo văn bản,...  

Là một nhà văn trẻ, Vũ Đình Giang ngoài sẵn có sự hăm hở, 

nhiệt tình lại được sống trong điều kiện tiếp cận với các trào lưu triết 

mĩ lớn trên thế giới nên rất thuận lợi trong việc tìm kiếm những con 

đường chưa có sẵn, sẵn sàng thử nghiệm những cách tân. Qua khảo 

sát tác phẩm, chúng tôi nhận thấy chủ nghĩa hậu hiện đại in đậm dấu 

vân tay trong tiểu thuyết của anh. Cảm quan hậu hiện đại khiến hiện 

thực cuộc sống hiện lên không còn toàn vẹn, khái quát, đáng tin cậy 

nữa mà nó trở nên "bất tín", “hàm hồ” trong từng trang tiểu thuyết 

Vũ Đình Giang. Đó là thế giới của những mộng mị, ảo giác, tưởng 

tượng, hoang tưởng, hòa lẫn giữa thực và giả, mơ và tỉnh khiến 
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người ta nhập nhòa, khó phân định, khó nắm bắt, khó tin cậy. Thế 

giới ấy không còn nguyên vẹn, ổn định mà vỡ vụn thành những đa 

cực, đa diện. Nó dung chứa bất kì mảnh ghép nào của cuộc sống, từ 

những điều lớn lao đến vụn vặt; từ những cái trang nghiêm, nghiêm 

túc đến những điều nghịch dị, dị biệt; từ cao cả đẹp đẽ đến tăm tối 

thấp hèn. Cảm quan ấy cũng ảnh hưởng đến cách nhìn con người của 

anh. Trong thế giới tiểu thuyết Vũ Đình Giang, họ là những con 

người nhỏ bé, lạc loài đang ra sức ngụp lặn, quẫy đạp để chống chọi 

lại sự ám ảnh của bóng ma quá khứ. Những va đập, tổn thương cả về 

thể xác và tâm hồn, sự tác động của bạo lực lên đời sống để lại trong 

những con người ấy cơn sang chấn tâm lí nặng nề, dai dẳng. Những 

dị biệt về thân xác và tinh thần đã đẩy những con người ấy xích lại 

gần nhau, trốn vào trong nhau như những cái tôi phân thân đồng 

dạng, thế nhưng trên hành trình tìm kiếm cái tôi bản thể đó, họ mãi 

mãi là một kẻ cô đơn. Đó là cái nhìn có chiều sâu mang tính cảnh 

báo đối với con người đang sống trong xã hội kỹ trị hôm nay. 

Chủ nghĩa hậu hiện đại còn để lại ảnh hưởng của nó trong tiểu 

thuyết Vũ Đình Giang trên các thủ pháp biểu hiện: sử dụng hiệu quả 

dạng kết cấu mảnh đoạn và lồng ghép, vặn xoắn, liên văn bản. Chính 

sự lỏng lẻo trong kết cấu đã tạo điều kiện cho tiểu thuyết của anh 

dung nạp nhiều thể loại khác nhau. Cùng với xu hướng cấu trúc liên 

thể loại, Vũ Đình Giang không chỉ mở rộng biên độ phản ánh hiện 

thực, kết nối những biến động phức tạp tinh vi trong đời sống nội 

tâm nhân vật mà còn tạo được cái nhìn đa diện về cuộc sống, tránh 

lối nhìn chủ quan, áp đặt lên nhân vật và lên cả người đọc.  

Điều cần lưu ý theo chúng tôi là, các đặc điểm của chủ nghĩa 

hậu hiện đại đều giống nhau trong tư cách của một trào lưu văn học. 

Nhưng trong sáng tác ở mỗi dân tộc và ở mỗi nhà văn, sự tiếp thu, 

ảnh hưởng của nó lại không đồng đều, làm nên mức độ đậm nhạt 
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trong mỗi tác phẩm cũng khác  nhau. Bản chất của lao động sáng tạo 

không cho phép người nghệ sĩ “sao chép nguyên xi” sự tiếp thu các 

đặc điểm của văn học hậu hiện đại, dẫn đến sự ảnh hưởng không bao 

giờ giống nhau, làm nên “màu sắc hậu hiện đại" trong tiểu thuyết Hồ 

Anh Thái, tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương, tiểu thuyết Đặng 

Thân,...Khảo sát tiểu thuyết Vũ Đình Giang chúng tôi nhận thấy, bên 

cạnh có những dấu hiệu chung như các nhà văn viết theo xu hướng 

hậu hiện đại ở Việt Nam, ảnh hưởng đậm nét của anh là kiểu kết cấu 

truyện và lí thuyết trò chơi ngôn ngữ. Nhưng ngay trong các ảnh 

hưởng này, Vũ Đình Giang cũng cần tránh sự lạm dụng mà cần tiết 

chế để sử dụng các yếu tố ảnh hưởng một cách có hiệu quả hơn. 

Tại thời điểm này, bên cạnh các dòng khác, dòng văn học hậu 

hiện đại đang có sức lan tỏa mạnh mẽ các ảnh hưởng của nó, nhất là 

đối với các nhà văn trẻ. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy, hậu hiện đại 

cũng chỉ là một trong rất nhiều trào lưu văn học xuất hiện cuối thế kỷ 

XX đầu thế kỷ XXI. Bởi thế, nó cũng mang đầy đủ quy luật của một 

trào lưu: sinh thành, phát triển mạnh mẽ, thoái trào rồi được thay thế 

bởi một trào lưu khác. Các đặc điểm hậu hiện đại được Vũ Đình 

Giang vận dụng và thể hiện trong các tiểu thuyết của anh là lúc trào 

lưu này đang nổi lên như một trong những xu thế thịnh hành ở thế 

giới. Vì thế, có những khiếm khuyết chưa được nói hoặc nói chưa tới 

ở đây, chẳng hạn, sự “quá đà” trong xây dựng nhân vật dị biệt, trong 

“phi thẩm mỹ hóa” ngôn từ...có lúc phải được nhìn nhận thấu đáo và 

toàn diện hơn. 

Hi vọng trong tương lai, khi có điều kiện thuận lợi, chúng tôi 

sẽ có dịp được trở lại đề tài này với sự nghiên cứu đầy đủ, kỹ càng 

hơn.  

 

 


