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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Theo PGS. Lý Hoài Thu, thể loại “vừa là sự phản ánh những khuynh 

hướng lâu dài và hết sức bền vững của văn học, vừa là sự hồi sinh và đổi mới 

liên tục qua mỗi chặng đường phát triển” [38]. Qua diện mạo của thể loại mà 

ta có thể thấy được sức sống của một giai đoạn văn học vì vậy mà nó có vai trò 

rất quan trọng. Truyện ngắn là một thể loại đặc trưng của nền văn học hiện đại. 

Với ưu điểm ngắn gọn, súc tích, hàm chứa lượng thông tin lớn, có tính thời sự 

cao, quan hệ mật thiết với báo chí, khả năng truyền dẫn thông tin nhanh, nó rất 

phù hợp với cuộc sống hiện đại. Điều này giải thích vì sao hiện nay truyện 

ngắn lại có xu hướng phát triển mạnh hơn so với một số thể loại khác như 

truyện vừa, tiểu thuyết, kịch… Không phải ngẫu nhiên mà Raymond Carver - 

cây bút truyện ngắn được giới văn học Hoa Kỳ vào thập niên 70 coi như một 

thiên tài của thế kỷ XX - đã nhận định: “tác phẩm hay nhất, tác phẩm hấp dẫn 

và thỏa mãn nhất về nhiều mặt, thậm chí có lẽ tác phẩm có cơ hội lớn nhất để 

trường tồn, chính là tác phẩm được viết dưới dạng truyện ngắn”.  

Trong nền văn học Việt Nam, sự xuất hiện của thể loại truyện ngắn gắn 

liền với bước khởi đầu của quá trình hiện đại hóa. Đến những năm hai mươi 

của thế kỷ XX, nó đã phát triển khá mạnh với sự đóng góp của các tác giả: 

Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Nam Cao, 

Tô Hoài, Bùi Hiển.v.v…Từ sau Cánh mạng tháng Tám đến nay, thể loại này 

đã tạo nên bước phát triển mới với tên tuổi của Kim Lân, Vũ Tú Nam, 

Nguyên Ngọc, Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng, Vũ Thị 

Thường, Nguyễn Minh Châu.v.v… Từ sau năm 1975, truyện ngắn vượt lên 

các thể loại khác về lượng tác giả, tác phẩm và tỏ rõ ưu thế trong việc đi sâu 

khám phá, tái hiện đời sống. Từ 1986 trở đi, nó càng giữ vai trò quan trọng 

trên văn đàn. 
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Sương Nguyệt Minh là cây bút chuyên về truyện ngắn. Tuy có thử sức 

trên một số thể loại khác (bút ký, tùy bút và hiện tại cả tiểu thuyết), nhưng 

thể loại sở trường của ông vẫn là truyện ngắn. Trong khoảng mười năm (từ 

1998 đến nay), ông đã xuất bản liên tiếp sáu tập truyện ngắn: Đêm làng 

Trọng Nhân (1998), Người ở bến sông Châu (2001), Đi qua đồng chiều 

(2005), Mười ba bến nước (2005), Chợ tình (2007) và gần đây nhất là tập 

truyện ngắn Dị hương (2009) – tập truyện đã làm nên một “hiện tượng” của 

đời sống văn học trong nước. Với quan niệm: “nhà văn luôn phải khác biệt” 

[3], ông luôn trăn trở, nỗ lực vươn lên để thoát ra “những cái thông thường 

mòn nhẵn”, Sương Nguyệt Minh luôn có ý thức viết khác với các nhà văn 

lớp trước, khác các nhà văn cùng thời và cố gắng đổi mới chính mình. 

Truyện ngắn của ông không tĩnh tại mà vận động không ngừng, thể hiện ý 

thức sáng tạo của nhà văn. Nhà lí luận phê bình Bùi Việt Thắng khi đọc 

truyện Nơi hoang dã đồng vọng (trong tập Người ở bến sông Châu), thấy 

Sương Nguyệt Minh thể hiện một bút pháp mới, sợ ông phiêu lưu vào cuộc 

truy lùng hình thức rồi... “tay trắng”, đã khuyên tác giả nên viết theo lối 

truyền thống “cũ mà chắc ăn”. Nhưng Sương Nguyệt Minh đã không sợ 

trắng tay mà vẫn kiên trì tìm một hướng đi mới. Nỗ lực đổi mới nghệ thuật 

ấy đã được khẳng định qua một loạt các giải thưởng về truyện ngắn nhà văn 

được trao tặng: giải thưởng của tạp chí Văn nghệ Quân đội năm (1996), tạp 

chí Văn hoá Văn nghệ Công an (1998-2001), báo Văn nghệ (2003 – 2004); 

Nhà xuất bản Giáo dục (2004), nhà xuất bản Thanh niên (2004), Hội nhà văn 

Việt Nam (2010).v.v… 

Truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh cũng đã trở thành một đối tượng 

được giới nghiên cứu văn học khám phá trong những năm gần đây. Tuy nhiên, 

những người quan tâm đến truyện ngắn Sương Nguyệt Minh chủ yếu tìm hiểu 

đối tượng ở dạng tĩnh hoặc đi sâu vào từng tác phẩm cụ thể. Những nỗ lực đổi 
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mới cách viết của nhà văn trong quá trình sáng tác – điều mà ông ý thức rất cao 

- chưa được tập trung khảo sát, phân tích, đánh giá một cách thỏa đáng. 

Quan tâm đến đời sống văn học của “ngày hôm nay”, dõi theo quá trình 

vận động của truyện ngắn Sương Nguyệt Minh, chúng tôi chọn nghiên cứu 

vấn đề: “Sự vận động trong truyện ngắn Sƣơng Nguyệt Minh” với mục 

đích làm sáng rõ hơn những gì ông đã đạt được (và có thể cả những gì chưa 

đạt) trong thực tế so với quan niệm sáng tác; xác định mức độ đóng góp của 

nhà văn vào sự phát triển của thể loại truyện ngắn trong văn học Việt Nam 

đương đại  

2. Lịch sử vấn đề 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh tên thật là Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 15 

tháng 9 năm 1958 tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Bút danh 

Sương Nguyệt Minh xuất hiện trên văn đàn khá muộn. Suốt thời tuổi trẻ tham 

gia bảo vệ biên giới Tây Nam, rồi lăn lộn trên chiến trường Campuchia, phải đến 

10 năm sau, ước mơ trở thành sinh viên Tổng hợp Văn của ông mới thành hiện 

thực. Năm 1992, ông cho in truyện ngắn đầu tiên trên Tạp chí Văn nghệ Quân 

đội. Giải thưởng của báo Văn nghệ Quân đội năm 1996 giúp Sương Nguyệt 

Minh vững tin hơn vào ngòi bút của mình. Đầu năm 1998, ông chuyển về Tạp 

chí Văn nghệ Quân đội. Khi từ đơn vị về làm việc ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, 

ông vui mừng như “ao tù gặp đại dương mênh mông”. Từ đây, nhà văn miệt 

mài sáng tác và vẫn không ngừng tìm tòi, sáng tạo. Nhà văn đã quyết định nghỉ 

chức Trưởng ban Văn xuôi, không làm biên tập mà chuyển sang Ban sáng tác để 

có thêm điều kiện đọc và viết. Mỗi tập truyện là một sự nỗ lực sáng tạo bền bỉ 

thấm không ít nhọc nhằn của ông.  

Sương Nguyệt Minh thuộc thế hệ nhà văn mặc áo lính và là một người 

lính trước khi trở thành một nhà văn. Mặc dù viết văn muộn nhưng các sáng tác 

của ông đã sớm thu hút sự quan tâm của đồng nghiệp và các nhà nghiên cứu, phê 
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bình văn học. Ngay từ khi mới xuất hiện trên văn đàn với các tác phẩm Nỗi đau 

dòng họ, Bản kháng án bằng văn, người đọc đã thấy được “những cái không 

thông thường” trong cách viết, cách đặt vấn đề của Sương Nguyệt Minh. Nhà 

văn Hồ Phương khi đọc Nỗi đau dòng họ đã nhận xét: “Truyện đầu tay, nhưng 

cảm thấy đã rõ hình hài cốt cách một người viết chuyên nghiệp” [41].  

Đến các tập truyện ngắn Người ở bến sông Châu, Đi qua đồng chiều, 

Mười ba bến nước, bút danh Sương Nguyệt Minh ngày càng thu hút độc giả và 

đồng nghiệp. Khi đọc truyện ngắn Mười ba bến nước, nhà văn Khuất Quang 

Thụy nhận thấy sự đổi mới trong sáng tác của Sương Nguyệt Minh và đánh giá 

đây là cây bút “không dễ dàng chấp nhận dừng lại ở sự quen thuộc, sự mòn 

nhẵn thông thường, mặc dù với anh, đây mới chỉ là những chặng đầu tiên, 

những “bến nước” đầu tiên trên con đường sáng tạo văn học nghệ thuật” [39].  

Sau đó, sự xuất hiện của tập truyện ngắn Dị hương đã tạo nên một cuộc 

tranh luận khá sôi nổi. Nhiều phương diện đổi mới của tác phẩm đã được dư 

luận đặc biệt quan tâm.  

Nhà phê bình Nguyễn Hoàng Đức nói về bút pháp hiện thực kỳ ảo rất 

đặc thù của Sương Nguyệt Minh trong Dị Hương: “bút pháp này đã biểu tỏ 

được những gì nhạy cảm nhất”; và khẳng định: “Sương Nguyệt Minh là cây 

bút có mặt trong tốp đầu hiện nay của văn chương quân đội” [44].  

Nhà phê bình Văn Giá rất tâm đắc tặng cho Sương Nguyệt Minh ba 

chữ: “Hoạt - Phiêu - Thõa. Hoạt là sự linh hoạt trong trần thuật, trong lời 

văn. Phiêu là sự chuyển đổi trong bút pháp, từ chỗ trước kia tác giả chú trọng 

tâm linh, đến tập này, tác giả đã đi vào bút pháp siêu thực, huyền ảo; và Thõa 

là chất liệu sex được viết một cách cao tay. Tôi muốn nhấn mạnh đến chất 

“trẻ” của Dị hương” [44]. 

Với Dị hương, nhiều nhà phê bình nhận thấy một Sương Nguyệt Minh 

đã “thoát ra khỏi anh nhà văn mặc áo lính”, thoát khỏi những cái “thông 
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thường” để đổi mới. Ở tập truyện này, ông đã mạnh dạn đi vào những đề tài về 

thành thị và xa hơn nữa là đề tài lịch sử bằng một bút pháp biến hóa linh hoạt 

đậm màu sắc kỳ ảo. Nhà văn Vũ Ngọc Tiến cho rằng: “lịch sử là một đề tài khó 

và những người dám viết truyện lịch sử là những người dũng cảm” [44]. Tập 

truyện ngắn này cho thấy, Sương Nguyệt Minh dũng cảm viết về đề tài lịch sử 

và đã vượt qua chính mình, đổi mới chính mình. Có lẽ chính vì thế mà tập 

truyện ngắn Dị hương được coi là “bước ngoặt trong hành trình sáng tác của 

Sương Nguyệt Minh” [17]. 

Bên cạnh những bài báo, bài phê bình kể trên còn có công trình nghiên 

cứu chuyên sâu về Sương Nguyệt Minh. Đó là Luận văn của thạc sĩ Trần Thị 

Phương Loan, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, nghiên 

cứu “Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Sương Nguyệt Minh” [21], tập 

trung vào các phương diện: Cảm hứng nghệ thuật, Thế giới nhân vật và Một số 

phương diện nghệ thuật đặc sắc. Luận văn đã chỉ ra, trong những tác phẩm về 

đề tài chiến tranh, Sương Nguyệt Minh đã viết bằng cảm hứng lãng mạn, 

ngợi ca đan xen với cảm hứng bi kịch. Trong những truyện viết về cuộc sống 

đời thường, tác giả viết bằng cảm hứng bi kịch, cảm hứng phê phán và trào 

lộng; cảm hứng khám phá con người bản năng.v.v…Tìm hiểu thế giới nhân 

vật trong truyện ngắn Sương Nguyệt Minh, luận văn đã đưa ra hai hệ thống 

nhân vật là nhân vật truyền thống và nhân vật đổi mới. Sương Nguyệt Minh 

đã có những tìm tòi để tạo nên những nhân vật tính cách, khám phá con 

người ở nhiều chiều kích, phương diện khác nhau. Luận văn cũng đi vào 

phân tích các kiểu nhân vật cô đơn, nhân vật dị biệt và nhân vật giả huyền 

thoại, giả lịch sử trong truyện ngắn Sương Nguyệt Minh. Tác giả còn làm rõ 

một số phương diện nghệ thuật đặc sắc đã làm nên thành công trong truyện 

ngắn Sương Nguyệt Minh như: cốt truyện, tình huống truyện, không gian và 

thời gian nghệ thuật, giọng điệu trần thuật.v.v…Khi đi vào nghiên cứu thế 
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giới nghệ thuật trong truyện ngắn Sương Nguyệt Minh, tác giả luận văn cũng 

đã gợi ra đôi nét về sự vận động của cây bút này, đó là từ “lối viết truyền 

thống” trong những tập truyện đầu tay đến “những đổi mới và thành công” 

được ghi dấu trong Dị hương [21, tr.9]. Luận văn giúp bạn đọc hiểu sâu về 

truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh, bước đầu hé mở vấn đề về sự vận động 

trong truyện ngắn của ông. Đây là nguồn tư liệu hữu ích để chúng tôi tiếp tục 

đi sâu nghiên cứu vấn đề. 

Cho đến nay, qua các bài báo, tài liệu nghiên cứu – phê bình văn học và 

các cuộc trao đổi, tranh luận được đăng tải trên sách báo, tạp chí, trên mạng 

internet, chúng tôi nhận thấy truyện ngắn Sương Nguyệt Minh đã được nhìn 

nhận, đánh giá trên cả hai phương diện nội dung và hình thức. Những ý kiến về 

sự vận động trong truyện ngắn Sương Nguyệt Minh mới chỉ hé mở bước đầu. 

Tiếp nhận gợi mở của người đi trước, chúng tôi tập trung đi sâu nghiên cứu 

nhằm chiếm lĩnh vấn đề một cách hệ thống và toàn diện hơn. 

3. Mục đích, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

* Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu các sáng tác của Sương Nguyệt Minh để thấy được những 

đổi mới trong nội dung cũng như tư duy nghệ thuật của nhà văn. Qua đó thấy 

được sự phát triển của đời sống văn học từ đổi mới đến nay. 

* Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Sự vận động trong truyện ngắn 

Sương Nguyệt Minh. 

* Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các tập truyện ngắn của Sương 

Nguyệt Minh: 

- Đêm làng Trọng Nhân (1998) 

- Người ở bến sông Châu (2001) 


