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Phần mở đầu 

1. Lí do chọn đề tài 

5 khẳng định thì giai đoạn sau 1975, đặc biệt từ đầu những năm 80 là 

thời kỳ chuẩn bị tích cực, là bước khởi động tạo đà cần thiết cho công cuộc 

đổi mới văn học. Có thể coi văn học giai đoạn 1975 -1985 là thời kỳ tiền trạm 

cho cái mới. Chính vì vậy, khi tìm hiểu tiến trình đổi mới của văn xuôi nói 

chung, truyện ngắn nói riêng không thể không tìm hiểu bước đầu xây nền đắp 

móng trong giai đoạn tiền đổi mới. Dẫu đó là sự chuẩn bị âm thầm nhưng rất 

tích cực và cần thiết, là bước tạo đà cho quá trình đổi mới văn học hôm 

nay.Truyện ngắn không phải là thể loại duy nhất nhưng lại tập trung nhiều 

nhất những yếu tố của một nền văn học đang đổi mới như văn học Việt Nam 

sau đại thắng mùa xuân năm 1975. Chính những điều đó đã giúp tôi lựa chọn 

đề tài : Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975- 1985. 

2. Lịch sử vấn đề. 

2.1. Những bài nghiên cứu, những ý kiến về những vấn đề khái quát của 

truyện ngắn sau 1975. 

Trong bài “Một số vấn đề cơ bản trong nghiên cứu lịch sử văn học Việt 

Nam từ sau 1975” (Văn học Việt Nam sau 1975- Những vấn đề nghiên cứu và 

giảng dậy, Nxb Giáo dục, 2006), tác giả Nguyễn Văn Long nhận xét : Từ 

1975- 1985 là chặng đường chuyển tiếp từ văn học sử thi thời chiến tranh 

sang văn học thời hậu chiến. Tính chất chuyển tiếp này thể hiện rõ ở cả đề 

tài, cảm hứng, các phương tiện nghệ thuật và cả quy luật vận động của văn 

học. Những tác phẩm văn xuôi giai đoạn này đã giúp thu hẹp bớt khoảng 

cách khá xa giữa văn học với đời sống, tác phẩm và công chúng, đồng thời 

cũng là sự chuẩn bị tích cực cho những chuyển biến mạnh mẽ của văn học khi 

bước vào thời kỳ đổi mới. Có thể coi đó là một nhận xét khái quát về đặc điểm 

của văn xuôi giai đoạn 1975- 1985, trong đó có truyện ngắn. Một thể loại luôn 
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luôn có mặt nhiều, khi lại nhận lãnh trách nhiệm dò lối, mở đường (Vương 

Trí Nhàn) ở những giai đoạn lịch sử nhiều biến động. 

Đi sâu vào những vấn đề của thể loại truyện ngắn ở giai đoạn này, có 

nhiều ý kiến đánh giá trên cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Những 

năm liền ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, nền văn học cơ 

bản vẫn tiếp tục phát triển theo quán tính từ trong thời kỳ chiến tranh. Đề tài 

về chiến tranh và người lính vẫn bao trùm lên hầu hết các sáng tác.Tuy nhiên, 

trong truyện ngắn (và cả truyện vừa) thấy rõ nét một hướng đi vào những 

khoảnh khắc thưòng nhật của chiến tranh, đi sâu hơn vào diễn biến tâm lý 

của nhân vật, vào những cảnh ngộ và xung đột nội tâm: truyện ngắn cũng có 

ưu thế trong việc đặt nhân vật trong mối tương quan hôm qua và hôm nay, để 

làm nổi bật lên những vấn đề có ý nghĩa đạo đức nhân sinh (Nguyễn Văn 

Long, “Văn xuôi những năm 1975-1985 viết về cuộc kháng chiến chống xâm 

lược Mỹ”- Văn nghệ quân đội, tháng 4-1985). 

Cùng quan điểm với nhận định trên, tác giả Phan Cự Đệ (trong văn học 

Việt nam 1975 -1985, Tác phẩm và dư luận, Nxb Hội nhà văn, 1997) cho rằng 

cách khai thác những vấn đề chiến tranh trong mối tương quan quá khứ - hiện 

tại như thế làm cho truyện ngắn của ta sau 1975 có một bước phát triển mới, 

ngày càng hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu bạn đọc ngày càng tốt hơn. Bởi  nó 

không dừng lại ở trực giác mà đi sâu vào tâm lý, tiềm thức. 

Nhà văn Nguyên Ngọc còn khẳng định vai trò hàng đầu của truyện 

ngắn trong quá trình tìm tòi thầm lặng mà quyết liệt của văn học giai đoạn 

này. Theo Nguyên Ngọc, truyện ngắn hiện nay đang vượt qua tiểu thuyết. Nó 

sớm đạt đến tính khách quan xã hội cao hơn, nó đi thẳng vào vấn đề thân 

phận con người, thế giới bên trong của con người, ý nghĩa nhân sinh, lẽ sống, 

con người ở đời sâu và sắc hơn (“Văn xuôi sau 1975 - thử thăm dò đôi nét về 

quy luật phát triển”, Tạp chí văn học số 4 -1991).  
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Đó cũng là nhận xét của nhà nghiên cứu Nguyễn Tuấn Anh khi ghi 

nhận công lao của truyện ngắn trong thời kỳ đầu của quá trình đổi mới văn 

học. Truyện ngắn mở ra những mũi thăm dò, khai thác và đặt ra nhiều vấn đề 

đạo đức thế sự nhanh chóng đạt đến một độ chín cả trong hình thức và nội 

dung mà tiểu thuyết còn chưa kịp đạt đến (“Văn học Việt Nam hiện đại - 

Nhận thức và thẩm định”, Nxb Khoa học xã hội, 2001). Thật ra, nhận định 

của hai tác giả về vai trò hàng đầu của truyện ngắn chỉ đúng trong tình hình 

văn học ở giai đoạn đầu những năm 80 khi văn học thực sự bước vào giai 

đoạn đổi mới. 

Điều này cũng được tác giả Phạm Mạnh Hùng thừa nhận trong cuốn 

sách “ Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XX” (Nxb Đại học quốc gia 

Hà nội, H, 1999):  Truyện ngắn vẫn xuất hiện đều đặn trong các báo, tạp chí 

văn nghệ trong Nam ngoài Bắc với một số lượng không nhỏ. Trong khoảng 5 

năm đầu của thời kỳ hoà bình, truyện ngắn vẫn tiếp tục những đề tài và chủ 

đề, phong cách, bút pháp và các giọng điệu như đã thấy trong văn học trước 

đó. Nhưng từ những năm 80 bắt đầu xuất hiện nhiều truyện ngắn có dấu hiệu 

mới về tư tưởng, về nghệ thuật. Theo tác giả, cái mới trong những truyện ngắn 

này là việc đi vào những đề tài mới của cuộc sống sau chiến tranh, hay vẫn 

viết về chiến tranh nhưng với cách nhìn mới với những mối quan tâm, suy tư, 

trăn trở mới. Số phận con người trong cuộc sống được chú ý khai thác ở góc 

độ không chỉ ở cái phi thường mà còn ở cả cái bình thường. 

Xu thế mới này ở truyện ngắn giai đoạn 1975 - 1985  được tác giả Bùi 

Việt Thắng khẳng định và lý giải:  truyện ngắn sau 1975 tập trung nghiên cứu 

hiện trạng tinh thần xã hội sau chiến tranh - đó là hiện trạng phức tạp và đa 

dạng đan xen các mặt tích cực và tiêu cực. Tính chất phức tạp của đời sống 

tinh thần xã hội là kết quả tất yếu của hậu quả chiến tranh, của đời sống kinh 

tế khó khăn, của sự xâm nhập các trào lưu tư tưởng từ bên ngoài vào. Nhìn 

chung các nhà văn đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh và 
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viết về sự thật. Chuyện đời thường vì thế nổi trội trong đa số truyện ngắn 

trong giai đoạn này, thậm chí đã hình thành một quan niệm văn học đời 

thường (“Truyện ngắn - những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại”, Nxb 

Đại học quốc gia Hà nội,  2000). 

Về hình thức truyện ngắn 1975 - 1985 cũng có rất nhiều ý kiến. Tuy 

nhiên, mỗi ý kiến bước đầu đưa ra sự đánh giá về một hay một vài phương 

diện nghệ thuật. Tác giả Bích Thu trong bài “Những thành tựu của truyện 

ngắn sau 1975” (Tạp chí Văn học tháng 9 - 1996) cho rằng: trong một thời 

gian không dài truyện ngắn đã làm được nhiều vấn đề mà tiểu thuyết chưa kịp 

làm, đã tạo ra nhiều phong cách sáng tạo có giọng điệu riêng. Xét trong hệ 

thống chung của các loại hình văn xuôi, nghệ thuật truyện ngắn đã đạt được 

những thành tựu đáng kể trong nghệ thuật xây dựng cốt truyện, trong cách 

nhìn nghệ thuật về con người và trong sáng tạo ngôn từ. Theo tác giả, truyện 

ngắn có xu hướng tự nới mở, đa dạng hơn trong cách thức diễn đạt… Có sự 

tác động, hoà trộn giữa ngôn ngữ tác giả và ngôn ngữ người kể truyện. Lý 

giải về những thay đổi này, theo tác giả là do những biến động khác nhau 

trong đời sống xã hội, yêu cầu của thời đại, tính chất phức tạp của cuộc sống, 

sự đa dạng của tính cách con người, thị hiếu thẩm mỹ của công chúng đòi hỏi 

nhà văn phải tìm tòi những phương thức thể hiện nghệ thuật tương ứng với 

một thời kỳ đang chuyển biến. Chính những nhu cầu mới của con người khiến 

các thể loại của văn học có sự vận động và phát triển mà trong đó truyện ngắn 

có vai trò quan trọng, là loại hình nghệ thuật đáp ứng nhanh nhậy những 

chuyển biến của văn học từ thời chiến sang thời bình khi quy luật chiến tranh 

đã hết hiệu lực. 

Tác giả Nguyễn Văn Long (“Văn học việt nam sau 1975. Những vấn đề 

nghiên cứu và giảng dạy”. Nxb Giáo dục. H. 2006) khi đi sâu vào nghệ thuật 

trần thuật khẳng định từ bỏ sự áp đặt một quan điểm được cho là đúng đắn 

nhất vì đó là quan điểm của cộng đồng, ngày nay người viết có thể đưa ra 


