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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Trong những năm 1945 – 1975, cả dân tộc Việt Nam huy động mọi sức 

mạnh vật chất và tinh thần có thể vào sự nghiệp chống xâm lược, bảo vệ và dựng 

xây đất nước. Trên mặt trận văn hoá nghệ thuật, truyện ngắn là thể loại xung kích, 

có nhiều đóng góp, phát triển đều, “ở chặng nào cũng có những truyện hay” 

[68;134]. Chính vì vậy, từ lâu, truyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975 đã trở thành đối 

tượng khảo sát của nhiều công trình phê bình, nghiên cứu văn học. Tuy nhiên, có 

thể thấy, cho đến nay, đối tượng này chủ yếu được nghiên cứu trong phạm vi lời 

nói nghệ thuật và phần nhiều dựa vào lí thuyết phản ánh. Đó là cách nghiên cứu 

theo hướng thi pháp lí thuyết, tách thể loại ra khỏi ngữ cảnh văn học cực kì phức 

tạp làm nên đời sống đích thực của chúng, hướng tới khái quát những đặc điểm 

chính yếu, tiêu biểu. Các thành tựu nghiên cứu, phê bình mấy chục năm qua về 

truyện ngắn nói riêng cũng như về văn học 1945 – 1975 nói chung thường tập 

trung khẳng định tính thống nhất, ít chú ý phân tích, lý giải các phạm vi, yếu tố 

khác biệt tồn tại, vận động trong chỉnh thể văn học giai đoạn này. Tiếp cận đối 

tượng theo hướng như vậy tưởng như là đã nghiên cứu triệt để, khó có thể phát 

hiện thêm điều gì mới về truyện ngắn Việt Nam 30 năm kháng chiến chống xâm 

lược. Chúng tôi cho rằng nếu vận dụng lí thuyết diễn ngôn, xem xét đối tượng 

trong sự tồn tại và vận động chỉnh thể, đa chiều, ta có thể nhận thức đầy đủ, đánh 

giá toàn diện hơn về truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975.  

1.2.  Hướng sự quan tâm đến phương thức ngôn ngữ tạo tác nên hiện thực, 

ngôn ngữ luận là khuynh hướng lý thuyết ngày càng phát triển mạnh mẽ và có 

nhiều ảnh hưởng trong khoa học xã hội hiện đại. Trong ngôn ngữ luận, lí thuyết 

diễn ngôn là khu vực rất nổi trội. 

Khác với các hướng nghiên cứu văn học theo phản ánh luận, bản thể luận, 

nghiên cứu văn học từ góc độ lí thuyết diễn ngôn xác định đối tượng tìm hiểu 

không chỉ là “thế giới nghệ thuật” mà còn là cách thức, mục đích của việc kiến tạo 

nên thế giới nghệ thuật đó. Tiếp cận văn học từ góc nhìn diễn ngôn không chỉ 

hướng tới giải đoán ý nghĩa của văn bản được nghiên cứu, mà còn xác định, tái 
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tạo, mô tả những nguyên nhân, điều kiện, quy tắc để tạo ra văn bản và ý nghĩa ấy. 

Nghiên cứu thể loại văn học như một hình thức diễn ngôn và trong thực tiễn diễn 

ngôn của nó, khảo sát lời nghệ thuật trên cùng một dãy với các thể loại lời nói 

ngoài nghệ thuật, nghiên cứu đối tượng trong môi trường đa ngữ theo tinh thần lí 

thuyết của M. Bakhtin, có thể đem lại cách nhìn và nhận thức mới về những vấn 

đề tưởng như đã xong xuôi của đời sống văn học, đặc biệt là về thời đại văn học 

và đặc trưng của thể loại trong tương tác diễn ngôn của thời đại.  

1.3. Nghiên cứu truyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975 như một trường diễn 

ngôn là hướng tìm hiểu đặc trưng của thể loại truyện ngắn dưới góc nhìn mới, có 

thể mang lại sự nhìn nhận và đánh giá toàn diện, khách quan hơn về truyện ngắn 

dân tộc giai đoạn này. Cùng với điều đó, luận án góp phần làm sáng rõ hơn bản 

chất của diễn ngôn và diễn ngôn văn học – những vấn đề ngày càng được quan 

tâm thảo luận, vận dụng trong nghiên cứu văn học tại Việt Nam. Với những ý 

nghĩa ấy, nghiên cứu đề tài có thể góp thêm một tài liệu tham khảo thiết thực với 

những người quan tâm đến lý luận, phê bình văn học, những người dạy – học văn 

học trong nhà trường các cấp.  

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là trường diễn ngôn truyện ngắn 1945 – 1975 

với các bộ phận tâm và biên của nó, từ đó xác lập quan niệm và nhận thức về diễn 

ngôn, trường diễn ngôn văn học, trường diễn ngôn thể loại gắn với lịch sử xã hội.  

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Với đối tượng nghiên cứu được xác định như trên, phạm vi nghiên cứu của 

luận án bao gồm: cơ sở lí thuyết diễn ngôn đối với nghiên cứu văn học nói chung, 

truyện ngắn nói riêng; trường diễn ngôn truyện ngắn 1945 – 1975 với các bộ phận 

cấu thành của nó; các thẩm quyền và chiến lược thực thi thẩm quyền của diễn ngôn 

trung tâm và diễn ngôn ngoại biên trong truyện ngắn 1945 – 1975.  

Trong hoàn cảnh lịch sử đặc thù của dân tộc, văn học Việt Nam giai đoạn 

1945 – 1975 gồm nhiều bộ phận. Làm nên diện mạo chính yếu của văn học dân tộc 

giai đoạn này là bộ phận văn học cách mạng (văn học kháng chiến chống Pháp, 

chống Mỹ ở cả hai miền Nam, Bắc; văn học thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
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miền Bắc những năm 1954 - 1964). Ngoài ra, còn có các bộ phận văn học trong vùng 

tạm chiếm những năm  1946 – 1954, văn học đô thị miền Nam 1954 - 1975 và văn 

học của người Việt ở nước ngoài. Trong khuôn khổ luận án, ứng với đối tượng và 

phạm vi nghiên cứu được xác định như trên, chúng tôi chỉ tập trung khảo sát những 

truyện ngắn thuộc bộ phận văn học cách mạng giai đoạn 1945 – 1975 bởi chúng cùng 

nằm trong một trường diễn ngôn (có chung hoàn cảnh lịch sử, xã hội, cùng chịu sự 

chi phối của một cơ chế quyền lực, có chung môi trường sáng tác, chung đối tượng 

tiếp nhận, chung điều kiện lưu hành…). Những tác phẩm thuộc bộ phận này có thể 

khác nhau về quan điểm nghệ thuật, phương pháp sáng tác nhưng chúng có giao tiếp, 

có quan hệ với nhau. Những truyện ngắn thuộc các bộ phận khác tuy thuộc giai đoạn 

1945 – 1975 nhưng không cùng nằm trong một trường diễn ngôn được đặt ra ngoài 

phạm vi khảo sát của luận án này.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện đề tài, ngoài việc kết hợp sử dụng các thao tác 

chung của nghiên cứu văn học như phân tích, tổng hợp, thống kê, phân loại .v.v,  

chúng tôi chú ý sử dụng các phương pháp: phương pháp loại hình, phương pháp 

nghiên cứu liên ngành và phương pháp so sánh. 

- Phương pháp loại hình: Nhận diện, phân loại các hình thái cấu thành 

trường diễn ngôn truyện ngắn giai đoạn 30 năm chiến tranh trên cơ sở chứng minh 

các nhóm hiện tượng giống nhau về những phương diện nào đó.  

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Đặt đối tượng vào môi trường văn hóa 

mà nó sinh thành, vận động, xác định bối cảnh lịch sử, xã hội, những cơ chế quyền 

lực cụ thể chi phối chiến lược kiến tạo các loại diễn ngôn trong trường diễn ngôn 

truyện ngắn 1945 – 1975.  

- Phương pháp so sánh: So sánh các loại hình diễn ngôn thuộc trường diễn 

ngôn truyện ngắn 1945 – 1975 với nhau và với các diễn ngôn văn học khác cùng thời 

đại để có cái nhìn sáng rõ về đặc thù lịch sử của truyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975. 

4. Nhiệm vụ và ý nghĩa của luận án 

4.1. Từ thực tế nghiên cứu truyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975 như một 

trường diễn ngôn, luận án xác lập và làm rõ khái niệm trường diễn ngôn văn học, 

cụ thể ở đây là một trường diễn ngôn thể loại. 



4 

 

4.2. Chỉ ra tính chất phức tạp trong cấu trúc chỉnh thể của hiện thực truyện 

ngắn giai đoạn 1945 – 1975, những tác động của trường tri thức và quyền lực tới 

sự hình thành các thành phần tạo nên cấu trúc đó cũng như tác động trở lại của các 

thành phần đó tới đời sống văn hóa, xã hội, chính trị giai đoạn này.  

4.3. Phân tích tổng thể các thẩm quyền, chiến lược thực thi các thẩm quyền 

của diễn ngôn khu vực trung tâm và khu vực ngoại biên trong trường diễn ngôn 

truyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975, từ đó có cái nhìn toàn diện về truyện ngắn 

Việt Nam 1945 – 1975. 

5. Bố cục của luận án 

Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục các công trình nghiên cứu liên 

quan đến đề tài luận án, Thư mục tham khảo và Phụ lục, phần Nội dung chính của 

luận án được triển khai thành 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan  

Chương 2. Truyện ngắn như một trường diễn ngôn 

Chương 3. Diễn ngôn trung tâm trong truyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975 

Chương 4. Diễn ngôn ngoại biên trong truyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975 
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Chương 1. TỔNG QUAN 

 

Trong chương tổng quan, chúng tôi điểm lại những công trình nghiên cứu về 

truyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975 và vấn đề diễn ngôn trong nghiên cứu văn học. 

1.1. Tình hình nghiên cứu truyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975  

Trong các thể loại văn học thuộc giai đoạn 1945 – 1975, truyện ngắn, cùng 

với thơ là đối tượng nhận được sự quan tâm, bình giá nhiều hơn cả, kể cả trong 

thời gian ba mươi năm chiến tranh cũng như ở giai đoạn sau 1975.  

Thời kì khoảng 10 năm đầu sau cách mạng tháng Tám, dù số lượng tác 

phẩm truyện ngắn chưa nhiều, cũng đã có những bài viết đánh giá, bàn luận về 

truyện ngắn cách mạng đương thời. Càng về sau càng có nhiều hơn những bài viết 

đánh giá, phê bình về các truyện ngắn giai đoạn 30 năm chiến tranh. Có thể nói 

khó đếm xuể những bài phê bình về các truyện ngắn/tập truyện ngắn/tác giả truyện 

ngắn cụ thể. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu chuyên sâu về toàn bộ nền 

truyện ngắn giai đoạn này chỉ xuất hiện từ sau năm 1975. Dưới đây chúng tôi sẽ 

điểm qua những công trình nghiên cứu tiêu biểu về đối tượng này. 

Trước hết, có thể kể tới công trình Con người trong truyện ngắn Việt Nam 

1945 – 1975 (bộ phận văn học cách mạng) của Phùng Ngọc Kiếm. Chọn quan niệm 

nghệ thuật về con người trong truyện ngắn 1945 – 1975 làm đối tượng nghiên cứu, 

trên cơ sở xác định quan niệm về con người trong ý thức nghệ thuật của văn học 

giai đoạn này nói chung, tác giả đã tập trung làm rõ những cảm nhận về con người 

trong truyện ngắn, từ đó đưa ra kết luận: con người sử thi – con người mang vẻ đẹp 

lí tưởng của dân tộc và thời đại, sống hết mình với sự nghiệp chung của cộng đồng, 

xả thân vì nghĩa lớn … là kiểu nhân vật chủ yếu của truyện ngắn 1945 – 1975. Với 

loại nhân vật này, truyện ngắn 1945 – 1975 đã “góp phần khắc họa, khẳng định, cổ 

vũ sự hồi sinh, trưởng thành của dân tộc dưới ánh sáng của cách mạng và kháng 

chiến” [57;179]. Bên cạnh việc khẳng định vị trí trung tâm của kiểu hình tượng con 

người sử thi, với những dẫn chứng cụ thể và những phân tích thấu đáo, cuốn sách đã 

chỉ ra và khẳng định những thức nhận của các tác giả truyện ngắn 1945-1975 về con 

người cá nhân – con người tự khẳng định mình, có nhu cầu được hưởng hạnh phúc, 

đau đớn với những mất mát cá nhân… Tác giả khẳng định: “Các kiểu loại con 



6 

 

người sử thi cùng với những thức nhận về con người cá nhân trong nhiều tác phẩm 

đã chứng tỏ khát vọng, khả năng nắm bắt, những nỗ lực sáng tạo của nhà văn để 

miêu tả cuộc sống ngày càng phong phú và sâu sắc, để tạo ra những màu sắc thẩm 

mĩ ngày càng đa dạng, hấp dẫn” [57;179]. Người viết công trình này nhấn mạnh 

những thành công chủ yếu trong nghệ thuật truyện ngắn 1945 – 1975: nghệ thuật 

miêu tả nhân vật tập thể, xây dựng chân dung cá nhân điển hình của kiểu con người 

sử thi; nghệ thuật tạo tình huống xung đột, dựng bối cảnh (không gian – thời gian) 

và sắc vẻ đặc trưng trong giọng điệu, ngôn từ của truyện ngắn giai đoạn này. Những 

thành công ấy chứng tỏ: “thành tựu nghệ thuật của truyện ngắn 1945 – 1975 là 

phong phú và không thể phủ nhận” [57; 301].  

Cũng lấy đối tượng nghiên cứu là truyện ngắn 30 năm sau Cách mạng Tháng 

Tám, Nguyễn Khắc Sính trong công trình Phong cách thời đại – nhìn từ một thể 

loại văn học đã phân tích các biểu hiện của phong cách thời đại trong thể loại ngắn 

gọn, năng động này. Theo tác giả, truyện ngắn là thể loại có thành tựu nổi bật của 

văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975, đã thể hiện độc đáo nổi bật phong cách 

thời đại, phân biệt với văn học sau 1975. Nhưng vấn đề này lại hầu như chưa được 

quan tâm xem xét thật sự. Từ nhận định đó, tác giả đã tập trung xem xét truyện 

ngắn 1945 – 1975 và kết luận: phong cách thời đại trong truyện ngắn giai đoạn này 

là sự kết hợp của bốn yếu tố hiện thực, sử thi, lãng mạn, trữ tình. Bốn yếu tố đặc 

trưng đó “làm thành diện mạo của văn học một thời với màu sắc riêng của nó mà 

giai đoạn trước đó chưa có và ở giai đoạn sau không lặp lại nữa” [133;362]. Không 

dừng lại ở việc nêu, trình bày những yếu tố làm nên phong cách thời đại của truyện 

ngắn 1945 – 1975, Nguyễn Khắc Sính còn chỉ ra sự vận động của nó: ở thời kì 1945 

– 1954, yếu tố hiện thực chiếm ưu thế, sang thời kì 1955 – 1964, yếu tố trữ tình 

chiếm vị trí chủ đạo, đến thời kì 1965 – 1975, yếu tố sử thi trở thành nét trội. Theo 

tác giả: chính các tiền đề lịch sử, chính trị, đạo đức … đã tác động, chi phối tới sự 

vận động của phong cách thời đại trong truyện ngắn 1945 – 1975 như đã mô tả. 

Trong Truyện ngắn Việt Nam – công trình có sự hợp tác nghiên cứu của 

nhiều học giả do GS.VS. Phan Cự Đệ, PGS.TS. Lý Hoài Thu đồng chủ trì đề tài, 

mảng truyện ngắn 1945 – 1975 cũng được đặc biệt quan tâm. Trong công trình 

mang tính chất tổng kết về mặt lí luận và văn học sử, bao quát những thành tựu 


