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Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các 

kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực và nội dung này chưa 

từng được công bố trong bất kì công trình nghiên cứu nào trước đó. 
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 Tác giả luận án  
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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài  

1.1. Roland Barthes từng nói: “Đã có bản thân lịch sử loài người, thì đã có tự 

sự” (câu nói quen thuộc ở phương Tây “History is astory / L’Hi storie est unrécit”) 

[165, tr. 12]. Tự sự gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của lịch sử loài 

người nhưng tự sự học (Narratology - một bộ môn nghiên cứu đặc thù của lí luận 

văn học, lấy nghệ thuật tự sự làm đối tượng nghiên cứu) thì phải đến thế kỉ XX mới 

được các nhà nghiên cứu tìm hiểu và trở thành một lĩnh vực học thuật được quan 

tâm. Những năm 60 của thế kỉ XX, các nhà lí luận Pháp đã đề cập về tự sự học và 

giải quyết các vấn đề liên quan đến chúng. Sau đó là các nhà nghiên cứu của Mĩ, 

Anh, Trung Quốc... Ở Việt Nam, tự sự học nhanh chóng trở thành lĩnh vực thu hút 

các nhà nghiên cứu. Nhiều công trình đã lấy lí thuyết tự sự làm cơ sở để khám phá 

cấu trúc văn bản truyện kể. Như vậy, tự sự học là “bộ phận không thể thiếu của 

hành trang nghiên cứu văn học hôm nay, và nói theo ngôn ngữ của Thomas Kuhn, 

thì đó là một bộ phận cấu thành của hệ hình (paradigme) lí luận hiện đại” [165, tr. 11]. 

Hơn nữa, tự sự học có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu. Nó không đơn thuần là 

nghiên cứu các thể loại tự sự văn học mà còn nghiên cứu những lĩnh vực phi văn 

học như điện ảnh, nghệ thuật thị giác… Mieke Bal cho rằng, tất cả các khách thể 

văn hoá (bộ luật, tranh ảnh, tư liệu lịch sử…) đều ít nhiều có liên quan đến tự sự. 

Trần Đình Sử đã khẳng định tự sự học là “một bộ môn nghiên cứu liên ngành giàu 

tiềm năng” [165, tr. 10]. Vì vậy, tự sự là một thái độ văn hoá và nghiên cứu tự sự 

cũng là nghiên cứu văn hoá. 

Lí thuyết tự sự nghiên cứu nhiều phương diện phong phú và đa dạng liên quan 

đến nghệ thuật trần thuật (loại hình trần thuật, cốt truyện, nhân vật, người kể 

chuyện, ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu...) với nhiều quan điểm khác nhau. Vận dụng 

lí thuyết tự sự để nghiên cứu văn học đòi hỏi người nghiên cứu phải “nhìn” từ góc 

độ thi pháp. Luận án của chúng tôi vận dụng lí thuyết về ngôi kể, điểm nhìn và 

giọng điệu trần thuật trong cấu trúc văn bản truyện kể để nghiên cứu nghệ thuật tự 
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sự trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 (Qua truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu, 

Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng).  

1.2. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước. Đất nước trở lại quỹ đạo thời bình, xã hội trong cơn chuyển 

mình lớn và đối mặt với biết bao những vấn đề riêng - chung cần giải quyết. Các 

nhà văn Việt Nam thoát ra khỏi ánh hào quang của những hình mẫu kì diệu và lí 

tưởng để trở về nhịp điệu cuộc sống đời thường với tất cả những biểu hiện đa dạng, 

phức tạp của nó. Sự đổi mới trong quan niệm về hiện thực và con người đã “mở 

rộng biên độ” của văn học. Văn học tiếp cận đời sống một cách biện chứng. Người 

viết cũng có thể đưa ra nhiều quan điểm khác nhau, tính dân chủ được thể hiện rất 

rõ. Nhà văn không có quyền áp đặt người đọc theo một tư tưởng có sẵn. Độc giả 

cũng có quyền lựa chọn tác giả phù hợp với thị hiếu của riêng mình. Tác giả - nhân 

vật và người đọc được đặt trong mối quan hệ đa chiều để tranh biện và đi tìm chân 

lí. Người viết thường không ngại “xé rào” bước ra trò chuyện trực tiếp với bạn đọc. 

Các điểm nhìn trần thuật được gia tăng và gắn với nó là sự phong phú về giọng điệu 

trần thuật. Điều này thể hiện khá rõ trong truyện ngắn. Truyện ngắn đã chứng tỏ là 

thể loại năng động, có khả năng nắm bắt vấn đề một cách nhanh nhạy, kịp thời mà 

vẫn chuyển tải được những vấn đề quan trọng của đời sống đương thời. Thể loại 

này mang trong nó những dấu hiệu của sự vận động và biến đổi với nhiều khuynh 

hướng khác nhau: truyện ngắn viết theo lối truyền thống và tuân thủ những đặc 

trưng vốn có của thể loại; truyện ngắn cách tân trên nền truyền thống; truyện ngắn 

cách tân theo hướng hiện đại. Chúng tôi đi sâu nghiên cứu truyện ngắn của ba tác 

giả Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng (những nhà văn sáng tác 

theo khuynh hướng cách tân trên nền truyền thống) từ góc nhìn tự sự để thấy được 

sự đổi mới trong tư duy nghệ thuật và sự vận động của cấu trúc thể loại trong bối 

cảnh mới.  

1.3. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải 

và Ma Văn Kháng là những cây bút có “thương hiệu”. Họ đã góp phần làm nên diện 

mạo của văn học Việt Nam trong thời kì mới. Nguyễn Minh Châu được coi là một 
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hiện tượng của văn học Việt Nam ở nửa sau thế kỉ XX. Với quan niệm “nhà văn 

phải đứng hai chân giữa mặt đất đầy hiểm họa, giữa thập loại chúng sinh”, Nguyễn 

Minh Châu đã khắc khoải về nhân sinh để đi tìm những “hạt ngọc” cho đời. Là một 

nhà văn suốt đời khao khát đi tìm cái đẹp và sự chân thật của cuộc sống, Nguyễn 

Minh Châu đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Ông có một vị trí đặc biệt quan 

trọng - người “tiền trạm đổi mới” (Phong Lê), “người mở đường đầy tài hoa và tinh 

anh” (Nguyên Ngọc) trong nền văn học đương đại Việt Nam. Còn Nguyễn Khải lại 

được đánh giá là một trong số ít người viết mà đời người, đời văn có mối liên quan 

chặt chẽ. Suốt nửa thế kỉ lao động sáng tạo, ngòi bút của ông đã gắn bó với lịch sử 

dân tộc. Bằng cái nhìn đa chiều, đa diện, Nguyễn Khải thể hiện trong sáng tác của 

mình nhãn quan tỉnh táo trước hiện thực đời sống. “Muốn hiểu con người thời đại 

với cái hay, cái dở của họ, nhất là muốn hiểu cách nghĩ của họ, phải đọc Nguyễn 

Khải” [20, tr. 61]. Bên cạnh Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng 

là cây bút chuyên nghiệp đầy bản lĩnh và tài năng. Con người trước lăng kính tâm 

hồn nhà văn không chỉ là đối tượng ngợi ca mà còn là tiêu điểm để “đào bới bản 

thể ở chiều sâu tâm hồn” (Lã Nguyên).  

Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng là những đại biểu tinh anh 

của phong trào đổi mới văn học sau 1975. Họ là những cây bút trưởng thành trong 

chiến tranh và trở về từ chiến tranh nhưng trong bối cảnh đổi mới, họ vẫn là những 

tác giả có nhiều bạn đọc. Cả ba nhà văn đều là những tấm gương lao động sáng tạo 

và được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cao quý về văn học nghệ thuật.  

Với những lí do như vậy, chúng tôi đi sâu nghiên cứu đề tài: “Nghệ thuật tự 

sự trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 (Qua truyện ngắn của Nguyễn Minh 

Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng)”. Ở luận án này, chúng tôi tiếp cận truyện 

ngắn của ba tác giả tiêu biểu thuộc thế hệ “3X” (Nguyễn Minh Châu sinh năm 1930, 

Nguyễn Khải sinh năm 1930 và Ma Văn Kháng sinh năm 1936) có cùng một hành 

trình, cùng một khởi điểm, cùng chung một mô hình sáng tác của cùng một thế hệ 

nhà văn (mở đầu cho văn học đổi mới và đều viết theo lối cách tân trên nền truyền 

thống) từ góc nhìn thi pháp để thấy được sự chuyển động của thể loại truyện ngắn 

trong bối cảnh mới của đời sống văn học.  
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

- Làm rõ nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 qua truyện 

ngắn của Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng ở phương diện ngôi 

kể, điểm nhìn và giọng điệu trần thuật. 

- Tìm ra những điểm chung của thế hệ, điểm riêng trong phong cách của từng 

tác giả và khẳng định đóng góp của ba nhà văn trong sự vận động, đổi mới thể loại 

truyện ngắn Việt Nam sau 1975. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Vận dụng lí thuyết tự sự học hiện đại để tìm hiểu và phân tích truyện ngắn 

sau 1975 của Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng nhằm làm nổi bật 

giá trị nghệ thuật và nội dung tư tưởng của các tác phẩm, thấy được điểm chung, 

điểm riêng của ba nhà văn trong dòng chảy của truyện ngắn Việt Nam sau 1975. 

- Tìm hiểu truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng 

trong thế đối sánh với truyện ngắn Việt Nam sau 1975 để chỉ ra những nét riêng biệt, 

những thành công và giới hạn của thế hệ nhà văn trưởng thành trong chiến tranh, thấy 

được đặc điểm truyện ngắn Việt Nam sau 1975 từ góc nhìn tự sự. 

 - Thông qua việc tìm hiểu sự đổi mới mô hình tự sự của truyện ngắn Nguyễn 

Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng, chúng tôi thêm một lần nữa khẳng định 

diện mạo tinh thần, vai trò, vị trí của họ trong sự vận động của thể loại truyện ngắn 

Việt Nam sau 1975 nói riêng và trong nền văn học Việt Nam hiện đại nói chung. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của luận án là nghệ thuật tự sự trên các bình diện cơ bản như 

ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu trần thuật trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 (Qua 

truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng). 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Nghệ thuật tự sự bao gồm nhiều phương diện. Ở 

luận án này, chúng tôi tập trung nghiên cứu vấn đề ngôi kể, điểm nhìn và giọng điệu 

trần thuật. Đó là những yếu tố nổi bật tạo nên phong cách nghệ thuật của truyện 

ngắn Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng.  


