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Tóm tắt: 

 Hàm Nhận diện yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch Lam, Thanh Tịnh là đi đến xác nhận 
hình thái bản chất của chất liệu cuộc sống gắn với đời tư nhà văn khi được chọn lựa tham gia vào 
quá trình xây dựng bản mệnh tác phẩm. Đây là sự dịch chuyển từ cái tôi thẫm mĩ diễn ra trong sự 
đồng hành và chuyển hóa của tinh thần chủ thể - một lối tư duy sáng tạo của tác giả trong kĩ 
thuật xử lí tư liệu, tạo dựng hình tượng, tổ chức diễn ngôn theo qui tắc nghệ thuật. Theo đó, khảo 
sát từ điểm nhìn các yếu tố tự truyện trong văn học – khám phá các mạch nguồn cảm hứng sáng 
tác qua định vị cái tôi trong tư duy hình tượng là tri nhận giá trị tác phẩm và phong cách của 
người nghệ sĩ. 
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Abstract: 

 Implicit Identifying autobiographic factors in short stories by Thach Lam, Thanh Tinh is to 
confirm the morphology and essence of life’s materials that are closely related with the writer’s 
personal life when selected to contribute to the process of creating literary work’s fate. This is a 
shift from personal ego to artistic ego that happens with the companionship and change of the 
object’s spirit – it is certainly an innovative way of thinking of the authors in material processing 
techniques, image creation and discourse organization according to rules of art. Accordingly, 
with the viewpoint of autobiographic factors in literature – finding out sources of inspiration 
through specifying the ego in figurative thinking is to realize the value of the work and style of 
the artist. 
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