
MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN BIỂU THỊ TÌNH THÁI CƠ BẢN TRONG PHÓNG SỰ  
CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG VÀ MẤY VẤN ĐỀ VỀ TIỂU TỪ “LẮM” 

SOME MEANS OF EXPRESSING BASIC MODALITY IN VU TRONG PHUNG REPORTS  
AND PROBLEMS OF THE COMPONENT "LAM" 

 Tác giả: Nguyễn Văn Điện, Nguyễn Văn Hiệp 
 

Báo Sài Gòn Giải Phóng; nguyenkhoisggp@gmail.com  
Việ͏n Ngôn ngữ học    

 

Tóm tắt: 
 

Mặc dù đã có rất nhiều nhà ngôn ngữ học đã nghiên cứu trong một thời gian song tình thái trong 
ngôn ngữ vẫn là một lĩnh vực khá mới mẻ, đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, tình thái trong ngôn 
ngữ là một khái niệm hết sức phức tạp và đây cũng là đề tài gây tranh luận sôi nổi trong giới 
ngôn ngữ học. Bài báo này tập trung khảo sát “Một số phương tiện biểu thị tính tình thái cơ bản 
trong phóng sự của Vũ Trọng Phụng”. Đối với thể loại phóng sự, ngoài mục đích chuyển tải 
thông tin nhiều nhất, tác giả Vũ Trọng Phụng đã tái hiện lại hiện trường sự việc một cách sinh 
động nhất, trong một thời gian ngắn nhất và thể hiện phong cách cá nhân một cách độc đáo, thái 
độ của mình trong tác phẩm một cách khéo léo và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc. 
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Abstract: 
 

Although many linguists have studied modality for a long time, the modality in language is still a 
relatively new, and diverse field. However, the modality in the language is a very complex 
concept and this is also the subject of heated debate in linguistic circles. This article focuses on 
the survey of "Some of the means of basic character in the reports by Vu Trong Phung". For the 
reporter category, in addition to the purpose of conveying the most information, author Vu Trong 
Phung reproduced the scene of the event in the most vivid, in a shortest time and expressed a 
personal style in a unique way and his attitude in the work skillfully leaving a deep impression in 
the heart of the reader.   
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