
TÍNH KỊCH TRONG TRUYỆN NGẮN MỸ HIỆN ĐẠI  
QUA TRƯỜNG HỢP RAYMOND CARVER 

THE DRAMATIC OF AMERICAN MODERN SHORT STORIES BY RAYMOND CARVER  

 Tác giả: Nguyễn Phương Khánh 
 

  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; phuongkhanh2803@gmail.com 
   

Tóm tắt: 
 

Trong khi truyện ngắn “truyền thống” thường chú trọng xây dựng một cốt truyện lôi cuốn ly kỳ 
hấp dẫn, thì truyện ngắn hiện đại/hậu hiện đại lại có khuynh hướng phá vỡ kịch tính. Có thể thấy 
rõ điều này trong truyện ngắn Raymond Carver. Người đọc mang tâm thế chờ đợi một tự sự có 
tính biến cố thì bao giờ cũng “hụt hẫng”, thảng thốt khi đến với những câu chuyện nhỏ gọn, 
chẳng có gì để kể, để nói, hoặc bởi những biến cố sâu sắc lại được thuật lại một cách tối giản và 
kết thúc chẳng đi về đâu. Điều này khiến cho truyện ngắn của Raymond Carver được xem là “phi 
kịch tính”. Tác phẩm đậm đặc lối kể chuyện tối giản và xóa mờ ranh giới thể loại. Đằng sau 
những phẳng lặng, nhàm chán của những con người, những chuyện kể bình thường ấy, chúng ta 
lại nhận ra sự dồn nén bao bức bối, căng thẳng, kịch tính ngầm ẩn, đầy khắc khoải, đậm tính hiện 
sinh. 
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Abstract: 
 

While “traditional” short stories often focus on building a attractive and dramtic plot, 
modern/postmodern ones tend to break or destroy the plot. This can bo seen clearly in Raymond 
Carver’s  short stories. Readers who are waiting for life events in the stories may feel cheated out 
of the plot in which there is nothing to tell, to describe, or in which something is narrated in the 
minimal way with no clear ending. This kind of works by Raymond Carver is considered a “non-
dramatic” short story. However, behind the calmness and bore of usual people and stories, we 
recognize a world which is frustrating, stressful, implicitly dramatic – a world full of anguish and 
existential ideas. 
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