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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói riêng là một hiện tƣợng 

văn chƣơng đặc biệt trong lịch sử hình thành và phát triển của văn học dân tộc. Đã 

có nhiều công lao khai phá nó từ nhiều năm nay nhƣng chủ yếu xuất hiện trên bình 

diện phiên âm, chú giải và nhìn nhận nó từ khía cạnh lịch sử - xã hội. Trong khi đó, 

bản thân truyện Nôm mang chở trong nó nhiều vấn đề: tín ngƣỡng, tôn giáo, tâm 

linh, tâm thức cá thể và cộng đồng, từ huyền sử đến sử kí; từ thần tích, thần phả đến 

tiểu sử cá nhân; từ các thiên cổ tích thần kì đến các truyện ngụ ngôn, truyện trạng; 

từ các nguồn tích truyện bản địa đến các nguồn tích truyện mƣợn bên ngoài, các ý 

hƣớng đồng thuận và chống đối với những diễn ngôn đƣơng thời, các nẻo về mộng 

ảo, v.v. khiến cho cách nhìn một chiều có thể rơi vào trạng thái bất thuận lí. 

Tiếp cận truyện Nôm, đặc biệt là truyện Nôm bác học, nhƣ nhiều nhà nghiên 

cứu đã chỉ ra, tồn tại trạng thái bấp bênh giữa những sắc thái lịch sử - xã hội cụ thể 

với thực tế văn bản hƣớng đến. Từ đây, cấu trúc văn bản truyện Nôm bác học có vẻ 

nhƣ muốn chối bỏ hƣớng tiếp cận lịch sử cụ thể. Điều dễ nhận thấy là các văn bản 

truyện Nôm từ LTKN, HT đến ĐTTT hay LVT, v.v. luôn tồn tại những yếu tố linh dị, 

cảm tính, ma thuật, bói toán, chiêm mộng, ƣớc muốn về sự đền bồi, hƣớng tới sự 

hài hòa; trong đó, các yếu tố tâm lí tiền logic, những sự tham dự không phân biệt 

giữa các tầng khác nhau của cấu trúc vũ trụ - tâm linh: âm - dƣơng; trên - dƣới; 

ngƣời - trời, ngƣời - âm phủ, v.v. Bên cạnh đó, các yếu tố lặp lại, các motif, sự luân 

phiên theo hƣớng hồi cố của không gian và thời gian, v.v. là những phần không thể 

thiếu trong kết cấu văn bản. Có cảm giác rằng, các nhân vật trong thế giới truyện 

Nôm luôn có những ứng xử, biểu cảm trƣớc thế giới phần lớn bằng các khuôn đúc 

kinh nghiệm sẵn có, mang tính chất cộng đồng, của tâm lí tập thể, thấp thoáng bóng 

dáng của thần thoại, cổ tích. Dù các tác phẩm có thể mƣợn cốt truyện nƣớc ngoài 

(nhƣ HT, Truyện Kiều) hay tự sáng tạo (SKTT, LVT) thì các yếu tố biểu trƣng của 

thần thoại, sử thi, của vô thức cộng đồng vẫn luôn tham dự mật thiết vào cấu trúc 

truyện kể. 

Cũng chính các yếu tố này khi tham dự vào cấu trúc câu chuyện nên đã nhiều 

nhà nghiên cứu có xu hƣớng đặt truyện Nôm vào dòng văn hóa dân gian và trả nó 
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về với khoa nghiên cứu folklore, nghĩa là không thuộc khoa nghiên cứu văn học 

[89], nhƣng lại có ngƣời chứng minh điều ngƣợc lại, ngay cả các truyện Nôm bình 

dân cũng phải đƣợc xem xét trong sự phát triển của truyền thống văn học viết (văn 

học thành văn - tức là thuộc khoa nghiên cứu văn học) [172]. 

Hiện nay, di sản truyện Nôm vẫn còn chƣa thống nhất trên nhiều phƣơng diện. 

Có ngƣời xem nó là loại hình [130]; có ngƣời xem nó là thể loại [117]; có ngƣời đặt 

nó vào truyền thống bản địa và nhập vào bộ phận văn hóa dân gian; có ngƣời xem 

nó là lĩnh vực nghiên cứu của khoa học văn học; nó thuộc truyền thống bản địa và 

khu vực Đông Nam Á hay khu vực Đông Á, v.v. Riêng tên gọi cũng hàm chứa 

nhiều kiểu định danh khác nhau [130], [89]. Về căn bản, cách gọi và phân chia ra 

hai bộ phận: truyện Nôm bác học và truyện Nôm bình dân là cách định danh phổ 

biến và đƣợc thừa nhận rộng rãi nhất. 

Đề tài chúng tôi quan tâm nghiên cứu liên quan đến nhiều vấn đề: 1/ lí thuyết 

hiện đại có thể áp dụng vào việc nghiên cứu một đối tƣợng nhƣ truyện Nôm thời trung 

đại (tiền hiện đại) đƣợc không? 2/ lí thuyết phƣơng Tây liệu có tƣơng thích với văn bản 

đông Á vốn mang những nét văn hóa đặc trƣng? 3/ truyện Nôm là một hiện tƣợng đang 

rơi vào vùng mờ giữa tác giả và văn bản, v.v. Trong bối cảnh nghiên cứu văn học hiện 

đại, những vấn đề trên đang trở nên một xu hƣớng khả giải. 

Từ lí thuyết cổ mẫu của Carl Gustave Jung và Gaston Bachelard, Northrop 

Frye, Maud Bodkin, v.v. là những ngƣời tiếp bƣớc đã tạo ra hệ phê bình riêng. 

Họ đã triển khai rộng rãi các khái niệm vô thức cộng đồng, cổ mẫu để tiến hành 

những phân tích cụ thể, nhằm khám phá tác phẩm văn chƣơng. Từ đó, phê bình 

cổ mẫu chính thức bƣớc từ lãnh địa phân tâm học sang lãnh địa nghiên cứu văn 

học, với tƣ cách vừa là một thuật ngữ vừa là một phƣơng pháp đặc thù trong 

nghiên cứu khoa học văn học. 

Từ những năm 40 của thế kỉ trƣớc, Phân tâm học, Chủ nghĩa Marx đã đƣợc 

vận dụng vào giải mã sáng tác của Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Hồ Xuân 

Hƣơng; sang những thập niên 50, 60 của thế kỷ XX, ở miền Nam Việt Nam, các 

học giả đã đẩy nghiên cứu văn học và phê bình văn học tiếp cận với những trào 

lƣu lí thuyết khoa học mới nhƣ: Hiện tƣợng học, Chủ nghĩa hiện sinh, Cơ cấu 

luận, v.v. nghĩa là tập trung vào nghiên cứu văn bản, xác lập chỗ đứng hiện đại 

cho những hƣớng nghiên cứu văn học. Bên cạnh đó, lí thuyết hiện diện nhƣ một 
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giả thiết, một phƣơng pháp nhằm khai thác đối tƣợng. Hơn thế, văn bản văn học 

khi đã neo lại đƣợc với thời gian, cũng đồng nghĩa rằng, các giá trị mà nó quan 

tâm là có tính phổ quát, khi ấy, biên giới Đông - Tây trở nên khiên cƣỡng và mong 

manh. Do đó, vấn đề thứ hai nêu trên cũng đƣợc giải quyết. Trong vấn đề thứ ba, 

quan niệm nghiên cứu văn học hiện đại luôn lấy văn bản làm trung tâm, theo đó, 

vấn đề tác giả ở đây đƣợc đẩy xuống hàng thứ yếu. Trong viễn tƣợng đó chúng tôi 

có nhiều hi vọng cho một giả thiết nghiên cứu. 

Với đề tài này, chúng tôi nhằm hƣớng tới góp phần đƣa đến một cách nhìn 

riêng về tƣ tƣởng truyện Nôm bác học Việt Nam trung đại. Nó tồn tại một thế giới 

nghệ thuật mà chủ thể sáng tạo trình ra luôn mang một “ý hƣớng tính” hay một 

miền mơ tƣởng, bày tỏ một ý niệm nào đó trƣớc cuộc đời, thời đại, v.v. Truyện 

Nôm bác học hiện diện nhiều yếu tố nghệ thuật, nhiều biểu tƣợng nghệ thuật, cấu 

trúc văn bản, thế giới hình tƣợng, các motif, v.v. ẩn chứa các tầng sâu văn hoá, tầng 

sâu tƣ tƣởng và đặc biệt là những phơi mở mới về thế giới nội tâm một cách đặc 

biệt mà trƣớc đó trong văn học Việt Nam vắng bóng. Các nhà viết sử văn học đều 

cho rằng thế giới nghệ thuật truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói 

riêng là một sự chuyển biến về chất. Điều này là hệ quả của nhiều nguyên nhân lịch 

sử - xã hội thời trung đại. Đó là nghệ thuật văn học đã đánh dấu bƣớc vƣơn tới một 

cấu trúc tổng quát về những mô thức tƣợng trƣng thế giới và tâm thức con ngƣời, là 

sự dịch chuyển hứng thú sáng tạo sang những vấn đề nhân sinh, những lí giải mang 

chiều sâu nhân văn, thoát ra khỏi những giới hạn phản ánh mang tính lịch sử cụ thể 

bị quy định bởi thời đại Nho giáo. Chính vì vậy, hành trình giải mã các cấu trúc tự 

sự bằng thơ cũng có nghĩa là đi diễn giải những nếp gấp của các không gian nội 

tâm, các bản ngã tƣởng tƣợng, v.v. trong văn bản nghệ thuật. 

Nghiên cứu văn học từ những góc nhìn, những phƣơng pháp khác nhau đã trở 

nên rất rõ ràng và là con đƣờng khả giải ƣu trội trong xu hƣớng hiện nay. Từ những 

cống hiến mới trong lí luận nhận thức và lí luận văn học hiện đại cho thấy khoa học 

văn học từ cội nguồn của nó luôn không tách rời với tâm lý học, đặc biệt là hoạt 

động sáng tạo và hoạt động tiếp nhận văn bản văn học. Thêm nữa, khai mở bản chất 

của văn học từ những yếu tố thuần túy của nó đã trở nên một khiếm khuyết và bấp 

bênh. Từ đó, những thành tựu của lĩnh vực này cũng đồng thuận cùng lĩnh vực 

khác. Riêng truyện Nôm bác học ngƣời Việt đã có nhiều công trình thành công khi 
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áp dụng lí thuyết tâm lí các chiều sâu nhƣ: Thế giới nghệ thuật Nguyễn Du (Nguyễn 

Đăng Thục), Thể tánh của thi ca (Lê Tuyên), Truyện Kiều ABC (Đỗ Long Vân), 

v.v. Trong đề tài luận án, chúng tôi thông qua một số thành tựu tâm lý học của C. 

Jung, cụ thể là cổ mẫu (archétype), vô thức tập thể, các ảnh tƣợng mộng mơ để xác 

nhận những tƣơng quan giữa chúng với tuyện Nôm bác học nhằm tạo lập một cái 

nhìn nhiều nét riêng cho một hƣớng nghiên cứu. Có thể xem đây nhƣ một nỗ lực mở 

rộng một vùng không gian thẩm mĩ khác ở một đối tƣợng vẫn ẩn hiện nhiều giá trị 

bấy lâu nay. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Chọn nghiên cứu truyện Nôm bác học từ cái nhìn lí thuyết của C. Jung, 

chúng tôi hƣớng tới các mục đích: 1/ đi từ các không gian sống tổng thể của cộng 

đồng, bao gồm sự sống trải (sống trải lí thuyết và sống trải trƣớc cuộc đời), thực 

hành tâm linh với các luồng tƣ tƣởng văn hóa vốn gần gũi với tri thức bản địa Việt 

Nam giai đoạn hậu kì trung đại nhƣ: Nho giáo, Lão Trang, Phật giáo, Đạo giáo, tƣ 

tƣởng văn hóa bản địa để hƣớng về giải thích các cấu trúc thực tại tƣợng trƣng - 

các cấu trúc tƣ tƣởng bề sâu của truyện Nôm bác học;  2/ lí giải nguồn cội các biểu 

hiện tái lặp, các hình ảnh, motif, v.v. chung vốn tồn tại nhƣ những “mẫu hình ứng 

xử” nghệ thuật mà hầu hết các truyện Nôm bác học đều có chung đặc điểm; và 3/ 

chúng tôi chỉ ra và chứng minh rằng, những thực tại tƣợng trƣng trong truyện 

Nôm bác học chính là những miền mơ tƣởng của cả cộng đồng, nó tồn tại trong vô 

thức tập thể, với nhiều biểu hiện không bó buộc ở tính cách địa phƣơng mà trên 

phạm vi rộng của khu vực, hiện diện trong tác phẩm văn chƣơng dƣới các hình 

thức cổ mẫu. Phần mơ tƣởng này luôn tham dự vào các cấu trúc nghệ thuật nhƣ 

một thứ di sản chung mà mỗi một thời đại đi qua làm sống dậy một mảnh nào đó 

đã ngủ vùi từ di sản tinh thần nhân văn của tộc loại. Chính lịch sử văn học, xét về 

mặt này, cũng là sự kế thừa, làm phục sinh và phát triển thêm những “di sản cổ 

xƣa” này. Nhƣ vậy, đề tài hƣớng đến là cấu trúc tƣ tƣởng, cấu trúc nhân văn của 

truyện Nôm bác học, đồng thời chỉ ra những tính chất nối dài, tái sinh những yếu 

tố tâm thức của cộng đồng trong các sáng tác cá nhân, mang dấu ấn cá nhân. 

Nghiên cứu một đối tƣợng văn học Việt Nam cụ thể - truyện Nôm bác học - từ 

một lí thuyết cũng đồng thời đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu cần giải quyết nhƣ: 1/ 

hệ thống hóa các hƣớng nghiên cứu đã có, lí giải và phân tích chúng nhằm hƣớng 
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đến xác lập một hƣớng nhìn riêng; 2/ mô tả ngắn gọn các thuật ngữ trung tâm nhƣ 

những từ khóa: truyện Nôm bác học, cổ mẫu, vô thức tập thể, các dấu ấn thần thoại 

và cổ tích trong cấu trúc nghệ thuật biểu tỏ thực tại của truyện Nôm bác học, biểu 

tƣợng, các biểu trƣng; và 3/ chỉ ra những giá trị nghệ thuật của truyện Nôm bác học 

từ góc nhìn cổ mẫu. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của chúng tôi là các truyện Nôm bác học.  

Ngay khi quan sát bề ngoài, hiện tƣợng truyện Nôm đã hàm chứa nhiều điều 

phức tạp hơn ngƣời ta tƣởng về một thể loại mà ở đó có sự hiện diện của cấu trúc tự 

sự thấm đẫm màu sắc trữ tình. Sự phức tạp này thể hiện trên nhiều mặt, từ vấn đề 

ngoại quan lẫn nội quan dọc theo các thành tựu nghiên cứu đã có. Đó là vấn đề về 

tác giả (liên đới một phần quan trọng với thuật ngữ truyện Nôm bác học mà chúng 

tôi sẽ dẫn giải ngay sau đây); vấn đề mối quan hệ về chiều ảnh hƣởng của văn hóa 

văn học dân gian, bình dân với văn hóa bác học, cái nào chịu ảnh hƣởng của cái 

nào; vấn đề tƣ duy đặc thù của một thể loại đặc thù, bởi mỗi thể loại đặc thù, khi đã 

đi vào phát triển ổn định và kéo dài không đơn thuần là dấu hiệu chỉ hình thức của 

nó, mà còn là một cách biểu hiện thế giới và nhân sinh đặc biệt. Truyện Nôm là sự 

kết hợp giữa cái nhìn bên ngoài và cái nhìn bên trong, nhƣ một nhận thức dung hòa, 

hay ít nhất, hƣớng về sự dung hòa về thế giới sống của con ngƣời; vấn đề phƣơng 

pháp nghiên cứu tƣơng thích, v.v. thậm chí đến thuật ngữ gọi tên nhƣ: truyện Nôm 

bác học, truyện Nôm bình dân, truyện thơ Nôm, truyện Nôm khuyết danh, truyện 

Nôm hữu danh, truyện Nôm văn nhân, v.v. cũng làm cho một định hình về tính 

khách quan định tính của đối tƣợng này có nguy cơ dẫn tới nhiều bối rối và ràng 

buộc. Chúng tôi nhận thức đƣợc đang rơi vào sự khó khăn và nhiều nguy cơ rất dễ 

sa ngã này. 

Điều đặt ra cấp thiết ở đây là chúng tôi cần gợi lại một cách hệ thống cách 

hiểu về các thuật ngữ sau, coi đây nhƣ những chứng dẫn: 1/ thuật ngữ truyện Nôm 

bác học (đây là trọng tâm xác định đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu cũng nhƣ xác 

lập thái độ đối với chiều ảnh hƣởng văn hóa trong truyện Nôm nhƣ đã đề cập ở 

phần trên); 2/ phạm vi lí thuyết Phân tâm học chúng tôi sẽ triển khai nhƣ một giả 

thiết để thăm dò các giá trị tƣ tƣởng truyện Nôm bác học (nhằm xác định phƣơng 
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pháp nghiên cứu một đối tƣợng đặc thù). Trên cơ sở đó, chúng tôi đi tìm các giá 

trị tƣ tƣởng thẩm mĩ của nó trong cái nhìn tƣơng hợp với các cấu trúc tinh thần 

mang tính ngƣỡng vọng, hƣớng thƣợng. 

Do tính chất trùng phức trong cách định danh mà cần thiết phải đƣa ra đây sự 

khu biệt của chúng tôi về cách hiểu và theo đó, để triển khai vấn đề trong các chƣơng 

nghiên cứu đƣợc dễ nắm bắt hơn. Tên gọi truyện Nôm hay truyện thơ Nôm theo 

chúng tôi không dẫn đến cách hiểu khác biệt, chúng cùng chỉ về một đối tƣợng cụ thể 

mà ở đó có sự tham dự đặc biệt song hành nhƣ một chiều hƣớng điều hòa giữa yếu tố 

tự sự và yếu tố trữ tình, giữa yếu tố thơ và truyện, giữa yếu tố triển khai giá trị hình 

tƣợng nghệ thuật theo trật tự trục ngang và trục dọc, là sự dung hợp của yếu tố trần 

thuật (narration) và yếu tố trầm tƣ (méditation) của loại hình nghệ thuật ngôn từ. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra “chất văn”, “chất tiểu thuyết hóa” trong truyện Nôm và 

truyện Nôm bác học. Lúc đầu, các truyện Nôm đƣợc liên kết với nhau bằng các bài 

thơ Đƣờng luật đã có những đóng góp nhất định trong việc diễn tả “thế giới truyện” 

của thể loại thơ. Tiếp đến, các diễn ca lịch sử nhƣ Việt sử diễn âm, Thiên Nam ngữ 

lục (thế kỉ XVI, XVII) đã cho thấy khả năng tự sự của thể thơ lục bát. Những điều 

này kết hợp với truyền thống từ chƣơng học đã có trong các thể phú và thơ ca cổ 

điển, các bài thơ tả cảnh, tức sự, tỏ chí, ngôn hoài, trần tình; những sự biểu cảm của 

ngâm khúc, những bài vãn bằng thể thơ song thất, v.v. Một bộ phận khác, quan trọng 

không thể thiếu, đó là các tích truyện, các thoại bản, truyện truyền kì, tiểu thuyết tài 

tử giai nhân. Những điều này kết hợp với “ý thức mới trong lĩnh vực tự sự” (Đặng 

Thanh Lê) tạo ra thế giới biểu tỏ đặc biệt của truyện Nôm. Ý thức mới trong lĩnh vực 

tự sự này, theo Trần Đình Sử [172], là sự quan tâm tới số phận cá nhân, quyền sống 

cá nhân, hạnh phúc cá nhân. Chính các chiều kích của cá nhân, trong những biểu hiện 

đa chiều, nhiều nếp gấp, nhiều không gian, các khả năng bày tỏ của nó cũng luôn 

luôn đòi hỏi đƣợc đáp ứng một cách đầy đủ. Trần Đình Hƣợu [97] cũng cho rằng, 

chính cảm hứng xót xa, đau khổ trƣớc những cảnh éo le, những sự bất công, v.v. 

chính là động lực cho những đổi thay, những hình thức thể loại mới ra đời trong văn 

học Việt Nam giai đoạn này. Trong các công trình nhƣ: Truyện Kiều và thể loại 

truyện Nôm [117], Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam [172], Thi pháp 

truyện Kiều [174] các nhà nghiên cứu đều sử dụng song song hai thuật ngữ này (có 

lúc ông gọi truyện Nôm bác học là truyện Nôm văn nhân để phân biệt với truyện Nôm 
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bình dân). Nó chứng minh cho việc khu biệt thuộc về một hƣớng đặt vấn đề khác mà 

chúng tôi không tập trung ở đây. Có thể xem thêm những dẫn giải chi tiết trong công 

trình Truyện thơ Nôm những nghiên cứu hình thái học [130]. 

Mỗi một ý niệm đƣa ra để gọi tên một vấn đề thƣờng dựa trên sự tƣơng tác đối 

lập, hoặc chí ít trong trƣờng nghĩa có tính chất khác biệt. Trong văn học trung đại 

Việt Nam có rất nhiều sự phân biệt quan trọng. Ngoài vấn đề phân biệt truyện Nôm 

bác học/ truyện Nôm bình dân còn có các sự phân biệt quan trọng khác nhƣ: sự đối 

lập giữa văn chƣơng chữ Hán và văn chƣơng chữ Nôm; sự đối lập giữa văn chƣơng 

cử tử và các sáng tác tự do; giữa văn học nghệ thuật với văn học chức năng, hành 

chức; sự đối lập giữa môi trƣờng văn học cung đình và môi trƣờng văn học nông 

thôn. Những nền văn học lớn, có lịch sử văn học lâu đời và phát triển rực rỡ còn có 

sự phân chia hai bộ phận văn học tu viện và bộ phận văn học đô thị, v.v. Mỗi một 

lựa chọn nào đó đều gắn với những hệ chuẩn riêng của nó. Riêng hiện tƣợng phân 

biệt bác học và bình dân hay dân gian là sự phân biệt có tính cách khá phổ biến trên 

phạm vi thế giới, hiện diện ở gần nhƣ hầu khắp các nền văn học lớn. Chúng tôi khảo 

sát trong lịch sử văn học Trung Quốc, lịch sử văn học Nhật Bản, lịch sử văn học 

phƣơng Tây, lịch sử văn hóa Trung Đông, v.v. đều thấy xuất hiện hiện tƣợng phân 

biệt này. Theo đó, truyện Nôm bác học phân biệt với truyện Nôm bình dân, mỗi dòng 

đều có ngƣời sáng tác, công chúng, đề tài, đời sống văn học, phƣơng thức truyền bá, 

tƣ tƣởng thẩm mĩ riêng nhƣ Trần Đình Hƣợu đã chỉ ra và chúng tôi theo quan điểm 

phân chia này. Trần Đình Hƣợu, trong bài “Thực tại, cái thực và vấn đề chủ nghĩa 

hiện thực trong văn học Việt Nam trung cận đại”, in trong cuốn Văn học và hiện thực 

cho rằng: “trƣớc thế kỉ XX, văn học của ta có hai dòng cách biệt: bác học và bình 

dân. Mỗi dòng đều có ngƣời sáng tác, công chúng, đề tài, đời sống văn học, phƣơng 

thức truyền bá riêng; đều đƣợc sáng tác theo những quan niệm văn học, tƣ tƣởng 

thẩm mĩ, bằng những thể loại nhất định và không giống nhau” [96, tr.66]. Ở đây cần 

lƣu ý một nhận thức rằng, có sự xuất hiện một dòng văn học mang tính chất đô thị, 

với công chúng đô thị, thoát ra khỏi dòng văn học bác học hàn lâm uy nghi. Điều 

này thể hiện rõ trong văn học đời Nguyên, Minh ở Trung Quốc và ảnh hƣởng lớn 

tới văn học hậu kì trung đại Việt Nam. Ở Trung Quốc giai đoạn này, theo Trần Đình 

Hƣợu [97], đã phát triển dòng văn học dành cho công chúng ít học vấn, thích chơi 

đùa giải trí và thoát li khỏi ràng buộc của đạo lí, công chúng đòi hỏi cái đẹp khác 
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với cái đẹp trong Tam quốc, trong Thủy hử. Phục vụ đám công chúng này cũng là 

những nhà nho, nhƣng là loại nhà nho không làm nên công danh, phần lớn là dạy 

học hay bốc thuốc sống bất đắc chí và nghèo khổ. “Trong sáng tác, họ là những 

ngƣời luôn thể hiện tài năng và tâm huyết sôi nổi. Các truyện Nôm bác học, đặc biệt 

là những truyện lấy cốt truyện, tình tiết từ văn học Trung Quốc giai đoạn này đều có 

những ảnh hƣởng nhất định nào đó, hay đúng hơn, có những thị hiếu nhất định, 

những cảm hứng nhất định mới tạo nên những môi giới của kẻ đồng sáng tạo nhƣ 

vậy” [96, tr.66]. Đó là sự thâm nhập về mặt tƣ tƣởng, tình cảm của hai dòng văn học.  

Về mặt tƣ tƣởng, cả hai dòng này có những tƣơng quan nhất định chứ không hề 

tách biệt hẳn. Truyện Nôm bác học trƣớc hết dẫn ra nhƣ một vấn đề văn tự (viết bằng 

chữ Nôm), nghiêng về phong cách học (phong cách cao, thuộc về trí thức bậc cao, 

đặc quyền của giới tinh hoa) nhằm tạo ra khoảng cách với truyện Nôm bình dân 

(phong cách thấp, thuộc giới bình dân, nghiêng về tính chất ứng tác, truyền miệng). 

Dấu hiệu nhận biết quan trọng nhất của nó là ở bút pháp sáng tạo thể hiện trong tác 

phẩm. Theo đó, trong môi trƣờng sáng tạo văn hóa - văn học trung đại thuộc tƣ duy 

Đông Á, truyện Nôm bác học khu biệt ở chỗ, ngoài việc vận dụng ngôn ngữ trau 

chuốt (dấu hiệu của dụng công trong tạo tác), còn là việc sử dụng các yếu tố cốt 

truyện, tập cổ (dựa trên văn liệu Trung Hoa, cốt truyện Trung hoa, ý tƣởng của tiền 

nhân, thánh nhân để tạo ra một thế giới riêng), sử dụng dày đặc các điển, các tích, và 

đặc biệt nhất là dấu ấn thế giới quan, nhân sinh quan, trên cơ sở đó, đem đến các cách 

ứng xử khác nhau, thái độ khác nhau về thân phận con ngƣời. Liên quan đến vấn vấn 

đề tƣ tƣởng truyện Nôm có hai cách xuất phát điểm: Đặng Thanh Lê [117]; Maurice 

Durand [244], tiêu biểu cho xu hƣớng đặt nó trong kiểu tƣ duy Đông Á, còn các học 

giả ngƣời Nga nhƣ B.L. Riftin [156], N.I. Niculin [144] đặt nó trong kiểu tƣ duy 

Đông Nam Á. Truyện Nôm bác học cũng đồng thời dung chứa trong mình cả các yếu 

tố thần thoại, cổ tích, Phật tích, cốt truyện nƣớc ngoài, truyện dịch, diễn ca các vấn đề 

lịch sử, v.v. Theo Riftin, “văn xuôi tự sự ở Việt Nam phát triển từ những tập truyện 

ngắn mang tính thần thoại kiểu các truyện chí quái của Trung Hoa, đến loại truyện 

văn học phát triển thế kỉ XVI, rồi sau đó, ở đó, khác với các nƣớc viễn Đông khác, 

xuất hiện không phải các truyện, mà là các truyện thơ (thế kỉ XVII-XVIII), v.v. điều 

đó không phải là ngẫu nhiên” [156, 74]. Nó thể hiện những truyền thống của Đông 

Nam Á. Rõ ràng rằng ở tất cả các dân tộc trên phần đất này của châu Á, văn chƣơng 
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tự sự phát triển dƣới hình thức thơ - các truyện thơ. Cũng chính vì vậy, truyện Nôm 

bác học, chúng tôi xét, về cấu trúc tƣ tƣởng, có hai cơ tầng, hai dòng: dòng tƣ tƣởng 

Đông Á (Trung Hoa) và dòng bản địa (Đông Nam Á) tạo nên nét vừa cổ kính vừa dân 

dã trong văn học. 

Một vấn đề khác đặt ra, trƣờng hợp các truyện Nôm nhƣ Phan Trần, Nhị độ 

mai, phần lớn các nhà nghiên cứu xếp đặt nó vào truyện Nôm khuyết danh, tồn tại 

ngang hàng với truyện Nôm bình dân. Về mặt phong cách ngôn ngữ, các truyện 

Phan Trần, Nhị độ mai hay Phù Dung tân truyện mang tính chất trau chuốt, tả cảnh 

hay tả tình đều đạt đến mức mẫu mực và “điêu luyện” nhƣ các nhà nghiên cứu, 

phiên âm và khảo thích đánh giá [154], [155]. Khi phân chia các lĩnh vực thuộc văn 

học, chúng tôi tôn trọng và tuân theo các tiêu chí tƣ tƣởng văn học, lấy cái nhìn nội 

quan để đánh giá. Theo đó, các trƣờng hợp truyện Nôm khuyết danh nhƣ vừa kể 

trên đều đƣợc chúng tôi xếp vào bộ phận truyện Nôm bác học (vấn đề này chúng tôi 

tổng hợp chi tiết hơn ở phần phụ lục 1.1). 

Nhƣ vậy, hiện tƣợng phân biệt truyện Nôm bác học và truyện Nôm bình dân thể 

hiện ở những mặt nhƣ phong cách, bút pháp, dấu ấn cá tính, tạo tác, cái nhìn về thế 

giới và cái nhìn về nhân sinh. Đây là một sự thực có tính chất phổ biến trong văn học 

trung đại thế giới, xuất phát từ những điều kiện có những thực thể xã hội - lịch sử 

tƣơng đồng. Theo đó, mỗi một kiểu phong cách nhƣ: bác học/ bình dân; cao/ thấp; bi 

kịch/ hài kịch; trang nghiêm/ cƣời cợt, v.v. đều là sự thể hiện những khả năng nhất 

định nào đó, nói theo Phùng Ngọc Kiên [5], những khả năng này kết tinh lại thành 

những “mã thứ cấp ngôn ngữ”. Trên những cơ sở đó, chúng tôi tập trung chủ yếu vào 

các đối tƣợng cụ thể: ĐTTT, HT, LTKN, LVT, MĐMK, NKL, SKTT, ST. Sự lựa chọn 

và phân chia này, một mặt, phản ánh đúng với thực chất tri nhận về sự phân vùng các 

trung tâm đặc quyền về văn hóa cho một giới trung lƣu, thƣợng lƣu nhất định, mặt 

khác, là tƣơng đối, hiểu nhƣ một thao tác luận để có thể thuận lợi cho việc phân tách 

trong quá trình nghiên cứu. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Trên các đối tƣợng trực tiếp ấy, chúng tôi vận dụng các lí thuyết về vô thức 

tập thể, cổ mẫu của C. Jung, lí thuyết biểu tƣợng; đồng thời mƣợn một số thành tựu 

nghiên cứu của ngôn ngữ học tri nhận, nhân học văn hóa, huyền thoại học, v.v. để 
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tập trung chỉ ra sự biểu hiện các giá trị nghệ thuật của các cổ mẫu trong truyện Nôm 

bác học, từ phƣơng diện tƣ tƣởng nhân văn và các cấu trúc tƣợng trƣng. Trong 

đƣờng hƣớng nghiên cứu, chúng tôi sẽ tham khảo sang lĩnh vực tâm lí học Phật giáo 

(Duy thức học), đặc biệt là thuật ngữ A-lại-da Thức để có thêm những chứng lí cho 

những kết luận của mình. Cụ thể, về mặt lí thuyết, cơ sở lí luận, chúng tôi đề cập tới 

những vấn đề sau: 1/ mô tả ngắn những điểm căn bản về lí thuyết tâm lí học các chiều 

sâu của C. Jung, tập trung vào các thuật ngữ: cổ mẫu, vô thức tập thể và 2/ các thuật 

ngữ liên quan nhƣ biểu tƣợng, motif . Liên quan tới lí thuyết và đối tƣợng nghiên cứu, 

chúng tôi cũng tiến hành miêu tả sơ lƣợc và đƣa ra nhận xét về những hồi âm của 

truyện Nôm bác học từ văn hóa truyền thống. Trên căn nền ấy chúng tôi tập trung làm 

sáng tỏ các khía cạnh nhƣ: các không gian mơ tƣởng (không gian nội giới, không 

gian thiêng), các chiều kích về giới hạn thân phận, những motif nghệ thuật lặp lại và 

những thế giới thẩm mĩ, nhân văn hài hòa mà truyện Nôm bác học hƣớng đến. Từ cái 

nhìn cổ mẫu, các yếu tố nhƣ kết thúc có hậu, các kiểu tỏ lòng, các mô thức chung của 

truyện Nôm bác học cũng đƣợc chúng tôi đƣa vào phạm vi nghiên cứu của mình, trên 

cơ sở đánh giá và nhìn theo một hƣớng khác. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Chúng tôi vận dụng các lí thuyết Phân tâm học, Văn hoá học, Dân tộc học, Xã 

hội học, huyền thoại học để nghiên cứu và đối sánh. Đặc biệt là lí thuyết về cổ mẫu 

của C. Jung và phân tâm học vật chất của G. Bachelard. Trên cơ sở đó, chúng tôi 

vận dụng các phƣơng pháp: phƣơng pháp hệ thống, xếp chồng văn bản, phƣơng 

pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, v.v. 

Về mặt lí thuyết, chúng tôi vận dụng lí thuyết Phân tâm học, cụ thể là tâm lí 

học các chiều sâu của C. Jung. Ông đề cập đến các yếu tố nhƣ cổ mẫu, vô thức tập 

thể, các kiểu tâm lí hƣớng nội và hƣớng ngoại, v.v. Những yếu tố này cũng chính là 

những phần ngƣỡng vọng chung của cả cộng đồng, tham dự mật thiết vào tâm thức 

sáng tạo nghệ thuật. Liên quan đến những thuật ngữ này, chúng tôi cũng mƣợn thuật 

ngữ ảnh tƣợng mộng mơ từ phân tâm học vật chất của G. Bachelard, nhƣ trƣờng 

hợp sự mơ mộng bóng âm qua ảnh tƣợng “trăng” trong truyện Nôm bác học. 

Liên quan đến cổ mẫu, vô thức tập thể hóa hình, tƣợng trƣng, các biểu tƣợng 

nghệ thuật cũng chính là những kết tinh của các giá trị văn hóa. Mỗi thời đại đặc 

định trong lịch sử, nó không tách biệt mà luôn liên hệ với quá khứ. Mỗi thời đại 
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cũng hiện diện các “mẫu hình văn hóa” khác nhau nhƣ những biểu tƣợng nhân cách 

lí tƣởng mà cả cộng đồng mơ về. Đây cũng là lí do để chúng tôi mƣợn các tri thức 

của lí thuyết biểu tƣợng văn hóa để góp phần giải mã thế giới biểu tƣợng, cổ mẫu 

trong truyện Nôm bác học. 

Đối tƣợng chúng tôi nghiên cứu cũng xuất hiện các cấu trúc thiêng/ tục, các 

mô thức dƣờng nhƣ mô phỏng những hành vi vốn tồn tại trong di sản, tâm thức thần 

thoại, cổ tích, nhƣ các kiểu tâm thức tham dự thần bí, các hành vi hồi cố, sự thanh 

tẩy, tỏ lòng bằng cái chết của các nhân vật chính, v.v. để cố gắng đƣa ra một giải 

thích hợp lí cho những điều này chúng tôi vận dụng những cống hiến từ lí thuyết 

dân tộc học hiện đại.  

Bên cạnh đó, nhận thức bác học, bình dân không thể không đề cập tới những 

yếu tố nhƣ vị thế xã hội, xã hội thƣợng lƣu (tri thức xã hội học), cách hình dung về 

tầng lớp trên có những đặc quyền nhất định trong việc chiếm lĩnh văn hóa, sử dụng 

các giá trị văn hóa và trên hết là thể hiện cái nhìn riêng của giới bác học về thế giới, 

về nhân sinh. Rõ ràng là trong cùng những vấn đề chung của văn học giai đoạn hậu 

kì nhƣ thân phận, bi kịch cuộc đời, cái chết, v.v. mỗi giới, tùy theo những nhận thức 

của mình cao hay thấp, họ đƣa đến những đáp trả khác nhau trƣớc các “nan đề” của 

thân phận con ngƣời. 

Những cống hiến mới của lí thuyết huyền thoại học chỉ ra rằng, sau thời đại 

huy hoàng nguyên thủy, các cấu trúc nghệ thuật, nhận thức nhân văn của huyền 

thoại và cổ tích không hề biến mất mà hóa thân vào nghệ thuật các giai đoạn sau, 

kể cả thời hiện đại. Những mảnh vỡ của chúng luôn tìm cách tái sinh - tái huyền 

thoại, tái sinh.  Ít nhất, các kiểu tâm thức, các motif, v.v. trong huyền thoại, cổ 

tích vốn đã ghim sâu vào tâm thức cộng đồng con ngƣời. Thế giới nghệ thuật 

truyện Nôm bác học cũng tồn tại ít nhiều những kiểu tâm thức chung, cổ xƣa nhƣ 

vậy. Những tri thức của các lí thuyết trên cũng chính là những cơ sở lí luận, làm 

căn nền để nhìn nhận các giá trị nghệ thuật truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ 

mẫu. Các lí thuyết này đƣợc chúng tôi vận dụng kết hợp và đối sánh với nhau 

trong những chừng mực có thể. 

Triển khai các nội dung cụ thể của luận án, chúng tôi đặt các truyện Nôm bác 

học trong hệ thống - sự phát triển chung của văn học chữ Nôm, sự hiện diện những 

nhận thức mới về nhân văn giai đoạn hậu kì trung đại, những thâm nhập/ ảnh hƣởng 
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lẫn nhau giữa văn học dân gian và văn học bác học 

Để tìm và lí giải những biểu hiện tái lặp, những cấu trúc tƣơng đồng, những 

mối liên hệ giữa các biểu tƣợng nghệ thuật, các cổ mẫu, v.v. chúng tôi sử dụng 

phƣơng pháp xếp chồng văn bản (đƣợc Charles Mauron lập ra) để tìm những liên 

tƣởng, những mạng lƣới liên tƣởng, những hình tƣợng thể hiện tƣơng đồng trong 

nhiều truyện Nôm bác học, ví dụ trƣờng hợp “trời”, “các cặp đôi”, v.v. trong truyện 

Nôm bác học. Các biểu hiện này là không hoàn toàn ngẫu nhiên tồn tại trong các 

cấu trúc truyện kể. 

Cuối cùng, các phƣơng pháp phân tích, so sánh và đối chiếu cũng đƣợc chúng 

tôi sử dụng nhằm hƣớng đến các biểu hiện chung cũng nhƣ riêng trong những độ 

vênh về kiểu kết thúc, những cách thức đền đáp hạnh phúc cho các số phận bị thiệt 

thòi trong hoàn cảnh sống, v.v. Đạt đƣợc những kết luận nào đó bằng cách này cũng 

đồng thời chỉ ra giá trị rằng, những mẫu hình lí tƣởng mà các nhân vật trong câu 

chuyện mong đợi, xuất phát từ sự ảnh hƣởng những bối cảnh văn hóa khác nhau. Ví 

dụ trong trƣờng hợp thế giới mộng tƣởng của Nguyễn Đình Chiểu hƣớng đến khác 

với thế giới mộng tƣởng mà Nguyễn Du khắc họa, tri nhận. Trên hết, các phƣơng 

pháp này cũng đƣợc sử dụng phối hợp với nhau để làm sáng tỏ những giá trị thẩm 

mĩ của các biểu trƣng nghệ thuật của một hiện tƣợng văn học cụ thể.  

5. Đóng góp mới của luận án 

Luận án của chúng tôi cứu đánh giá truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu 

hƣớng tới những đóng góp mới trên cả hai mặt, nhận thức và thực tiễn. 

Về mặt nhận thức, luận án lần đầu tiên lí giải, phân tích có hệ thống, có chiều 

sâu truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu. Cụ thể, chúng tôi đặt truyện Nôm bác 

học trong sự liên hệ với truyền thống văn học trƣớc đó, trong kiểu tƣ duy tiền hiện 

đại, chứa đựng nhiều mô thức tƣợng trƣng về thực tại trên các phƣơng diện cấu trúc 

không gian, các biểu tƣợng nội giới, các giới hạn thân phận và thử thách thân phận 

con ngƣời, v.v. Qua đó, xem cổ mẫu nhƣ một mã (code) để đi vào các miền mộng 

tƣởng văn chƣơng truyện Nôm bác học, đặc biệt là ở chiều sâu tƣ tƣởng, ở các cấu 

trúc chìm của nó. 

Chúng tôi đồng ý với quan điểm sự phát triển của văn học, đặc biệt là văn học 

Việt Nam thời trung đại mang tính chất liên lịch sử, ở chỗ, nó luôn luôn liên hệ với 

những cội rễ của lịch sử, đúng hơn, nó sử dụng các thành tựu văn học (văn học bác 
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học, bao gồm cả nền văn học có tính chất kiến tạo vùng và văn học dân gian) trƣớc 

đó làm chất liệu để sáng tạo, cấu trúc nên một thế giới khác, mang những tƣ tƣởng, 

quan niệm đặc thù. Cũng chính vì vậy, đi tìm các cổ mẫu trong truyện Nôm bác học 

cũng đồng thời chỉ ra các mối liên hệ đó. 

Luận án chỉ ra các giá trị văn học nghệ thuật trong truyện Nôm bác học cũng 

đồng thời chứng minh tính tƣơng hợp của lí thuyết khoa học phƣơng Tây với các 

đối tƣợng văn học tiền hiện đại. Do vậy, nó sẽ chứng minh một điều mà lí luận và 

phê bình văn học hiện đại đã nhiều lần chỉ ra, rằng khi nhìn bằng một phƣơng pháp 

mới, các gƣơng mặt văn học cũ không bao giờ tồn tại trong tính chất tĩnh của nó 

nữa.  

Từ lí thuyết cổ mẫu của C. Jung, áp dụng vào truyện Nôm bác học, chúng tôi 

đã tìm ra các giá trị thẩm mĩ, các giá trị nhân văn của truyện Nôm bác học trên các 

phƣơng diện nhƣ: Các không gian xã hội vĩ mô, các không gian thiêng, giới hạn 

thân phận và cách vƣợt thoát các giới hạn ấy. Đó cũng là những dự ƣớc, những ý 

niệm hƣớng tới các giá trị nhân sinh cao đẹp, lí tƣởng. 

Ở phía khác, về mặt thực tiễn, sự vận dụng một lí thuyết cụ thể để nghiên cứu các 

đối tƣợng văn học cụ thể, luận án cũng góp phần hữu ích cho những quan điểm nghiên 

cứu tƣơng tự, trong các trƣờng hợp nhƣ truyện Nôm bình dân, truyện truyền kì/ kì ảo, 

v.v. của văn học Việt Nam thời trung đại cũng nhƣ các đối tƣợng văn học hiện đại khác.  

Luận án cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nghiên cứu tiếp theo về 

các hƣớng nhƣ biểu tƣợng, văn hóa. Đồng thời nó cũng phục vụ hữu ích cho giảng 

dạy, giáo trình tham khảo, v.v. 

6. Bố cục luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Phụ lục, chúng tôi triển 

khai đề tài trong bốn chƣơng:  

Chƣơng 1: Tổng quan về nghiên cứu truyện Nôm bác học và hƣớng 

nghiên cứu truyện Nôm bác học từ lí thuyết cổ mẫu. Trong chƣơng này, 

chúng tôi tập trung làm rõ hai nội dung lớn: một, mô tả ngắn gọn, lí giải các 

thành tựu nghiên cứu truyện Nôm bác học đã có, và hai, xem xét các hƣớng 

nghiên cứu truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu, đƣa ra những nội dung quan 

trọng trong phần nghiên cứu của chúng tôi. 
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Chƣơng 2: Lƣợc thuật lí thuyết cổ mẫu và vấn đề vận dụng lí thuyết cổ 

mẫu vào nghiên cứu truyện Nôm bác học. Trong chƣơng này, phần đầu là một 

mô tả ngắn về lí thuyết tâm lí các chiều sâu và tập trung vào cách hiểu, cách nhận 

diện cổ mẫu, những đặc trƣng của nó, v.v. và phần sau tìm hiểu cội nguồn văn hóa 

truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói riêng, từ những biểu trƣng nghệ 

thuật đến không gian sống trải của chính những chủ thể sáng tạo: các nhà nho. Liên 

hệ giữa hai phần đó, chúng tôi cũng nêu lên tính chất tƣơng hợp giữa lí thuyết 

nghiên cứu và truyện Nôm bác học. 

Chƣơng 3: Các không gian mơ tƣởng trong truyện Nôm bác học từ góc 

nhìn cổ mẫu. Xuất phát từ không gian sống tổng thể: các tƣ tƣởng văn hóa, cái 

nhìn về vũ trụ và nhân sinh, v.v. chúng tôi hƣớng đến lí giải những miền mộng 

tƣởng nhƣ thế giới tiên, mộng, huyền ảo, vũ trụ âm tính, không gian thiêng và  

tục, v.v. Đây là những biểu hiện nghệ thuật đặc thù, hiểu nhƣ những ngƣỡng 

vọng chung của cộng đồng. 

Chƣơng 4: Dự ƣớc thân phận con ngƣời trong truyện Nôm bác học từ góc 

nhìn cổ mẫu. Truyện Nôm bác học, xét từ khía cạnh nhân văn tổng thể, cũng chính 

là những lời đáp trả những giá trị cho thân phận con ngƣời, là cái nhìn mĩ học về 

thân phận con ngƣời. Nó nói bằng các tƣợng trƣng, các motif; nó hƣớng các thân 

phận đến những biên giới sống khác nhau, nhƣ những thử thách và đích hƣớng đến 

là các dự ƣớc về các mẫu hình nhân cách lí tƣởng, các thế giới sống hài hòa viên 

mãn. Chỉ ra và lí giải những điều này cũng đồng thời vén mở chính những chiều 

kích nội giới mà truyện Nôm bác học tìm về. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU TRUYỆN NÔM BÁC HỌC 

 VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TRUYỆN NÔM BÁC HỌC 

 TỪ LÍ THUYẾT CỔ MẪU 

 

1.1. Thành tựu nghiên cứu truyện Nôm bác học 

1.1.1. Đánh giá giá trị truyện Nôm bác học trong bối cảnh tư duy tiền hiện đại 

Phải thừa nhận rằng, ngay từ khi ra đời, đặt trong bối cảnh văn hóa vốn lấy sự 

thù tạc, giao đãi, nhuận sắc làm thƣớc đo cho tính đối thoại, các truyện Nôm bác 

học đã đƣợc tiếp nhận ngay trong giới hàn lâm, giới tinh hoa dƣới dạng các “bài 

tựa”, “đề tựa”, “bài bạt”, “đề từ” - một kiểu giới thiệu và phát biểu những ý nghĩ 

ngắn, mang màu sắc cảm xúc chủ quan, nghiêng về thái độ đạo đức hơn là văn 

chƣơng mà kinh nghiệm cá nhân đó có đƣợc. Ví dụ bài Đoạn trường tân thanh đề 

từ (Phạm Quý Thích), Tựa Đoạn trường tân thanh (Phong Tuyết Chủ Nhân Thập 

Thanh Thị), Tựa Đoạn trường tân thanh (Tiên Phong Mộng Liên Đƣờng chủ nhân), 

bài Tựa truyện Hoa tiên (Cao Bá Quát) [142; tr. 180, 222, 223, 242]. Đây là những 

bài tựa theo các văn bản truyện Nôm bác học cụ thể (ĐTTT - Nguyễn Du, HT - 

Nguyễn Huy Tự), với tiêu chí lấy tình để đãi tình, lấy đức đãi đức, vừa thể hiện sự 

tƣơng tri, tri âm, vừa đong đo sở học - điều mà Nguyễn Văn Vĩnh (trong Étude sur 

la lange et littérature annamites - Nghiên cứu về ngôn ngữ và văn chƣơng An nam) 

gọi là “thú ngâm nga”, đồng thời thể hiện thái độ riêng tƣ của cá nhân ngƣời đánh 

giá. Bài viết này in lần đầu trong Đông Dƣơng tạp chí (9) 1913, trang 9-10, Nguyễn 

Văn Vĩnh kí tên T.N.T (Tân Nam Tử) [142; tr. 342-345]. Vấn đề bàn luận của 

Nguyễn Văn Vĩnh ở chỗ cho rằng âm Nôm có tính cách hạn chế của một vị thế quốc 

âm, cần có sự phối hợp với chữ Nho, tiếng Lang sa để gây dựng cho văn chƣơng 

nƣớc nhà phát triển. Đây cũng là thái độ chung trên dƣới mƣời thế kỉ của các nhà 

nho đối với văn chƣơng. Để bƣớc sang lĩnh vực đánh giá mang tính chất kiểm thảo 

(critique) phải đợi đến những vận dụng lí thuyết và tính chuyên nghiệp trong khoa 

học và văn chƣơng sau này, khi có sự tiếp xúc mạnh mẽ với tƣ duy phân tích 

phƣơng Tây (chủ yếu là Pháp). 
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Bƣớc sang những năm 20 của thế kỉ XX, đời sống sinh hoạt, văn hóa trở nên 

linh hoạt hơn, chuyên nghiệp hơn. Điều này thể hiện rõ trên Nam Phong tạp chí, 

Đông Dương tạp chí, báo Hữu Thanh, qua các bài nhận định, giới thiệu, bút đàm, 

khảo luận của các học giả quan trọng nhƣ: Nguyễn Văn Vĩnh – “Văn chƣơng An 

Nam” - Đông Dương tạp chí (9) 1913, tr.9 - 10, Nguyễn Văn Vĩnh kí tên T.N.T 

(tân Nam tử), Phạm Quỳnh - Truyện Kiều - Nam Phong (30) 1919, Nguyễn Tƣờng 

Tam – “Mấy lời bàn luận về văn chƣơng “Truyện Kiều” - Nam Phong (79) 1924, 

Ngô Đức Kế - “Luận về chính học cùng tà thuyết quốc văn - “Kim Vân Kiều” - 

Nguyễn Du, Hữu Thanh (81) 9/1924), Vũ Đình Long – “Văn chƣơng Truyện 

Kiều” - Nam Phong (81,83 và 87/1924), Trần Trọng Kim - Truyện Thúy Kiều - 

Khảo luận, chú giải, soạn chung với Bùi Kỉ, 1925, Đồ Nam - Nguyễn Trọng Thuật 

– “Nghiên cứu và phán đoán về Truyện Kiều - Nam Phong (127) 1928. Danh sách 

này có thể chƣa đầy đủ nhƣng nó đã tiêu biểu cho một giai đoạn nhìn nhận về 

truyện Nôm bác học. Điều dễ nhận thấy là các học giả, các nhà văn hóa tập trung 

vào một văn bản cụ thể - Truyện Kiều, kiểu “điểm nhãn” về trƣờng hợp tinh hoa 

(tinh hoa cho quốc âm, làm mẫu cho văn chƣơng quốc ngữ) trong nhiều văn bản 

cùng loại hình. Sở dĩ có chuyện này vì liên quan đến các vấn đề quan trọng  mang 

tính lịch sử nhƣ: vấn đề quốc âm, vấn đề sáng tạo giá trị văn học trong thời đại 

mới, thời đại giao thoa về các vấn đề giá trị đạo đức và giá trị nghệ thuật. Đáng 

ghi nhận nhất về mặt học thuật là các bài viết/ khảo luận của các tác giả Nguyễn 

Tƣờng Tam, Vũ Đình Long, Trần Trọng Kim, Đồ Nam - Nguyễn Trọng Thuật. 

Nguyễn Tƣờng Tam tập trung chú ý “về văn chƣơng, về cái hay của từng câu, 

từng đoạn, về cách dùng chữ khéo, về cái tài tình, cái mĩ thuật của văn chƣơng 

Kiều” [142, tr. 566]. Tuy thế, Nguyễn Tƣờng Tam vẫn lấy ấn tƣợng chủ quan để 

khen, so sánh. Ông đồng ý với quan điểm “văn tự lòng mà ra”. Vũ Đình Long đề 

cập các vấn đề có chiều sâu hơn nhƣ: ông cho rằng Truyện Kiều xoay quanh một 

“chủ não”, ấy là chữ “tình làm hi sinh cho chữ hiếu” [142, tr. 592]. Từ đó tác giả 

khảo sát các bình diện nhƣ: văn tả ngƣời, văn tả cảnh, văn vấn đáp, văn tả tình, 

triết lí và luân lí. Vũ Đình Long cho Truyện Kiều “cảm ngƣời ta một cách sâu xa” 

vì hai lí do: 1/ từ tác giả “hiểu thấu nhân tình thế thái, chính tác giả cũng đã từng 
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lịch lãm phong trần” và 2/ Nguyễn Du “có văn tài thiên bẩm” [142, tr. 609]. Ở đây 

Vũ Đình Long đã xuất phát từ tác giả để hiểu tác phẩm, tâm trạng, đời Kiều cũng 

là Nguyễn Du, là lấy cái nhìn ngoại quan để nhìn về khoa học văn học. Một sơ 

suất nữa, thể hiện ở chỗ, ông vừa nói về các giá trị luân lí trong Truyện Kiều nhƣ 

trung, hiếu, tiết, nghĩa nhƣng lại không chứng minh thuyết phục cho các hành vi 

của nhân vật Kiều ở mối mâu thuẫn: Tình - Hiếu. Điều này nếu đặt trong bối cảnh 

mĩ học Nho giáo sẽ khiến những rắc rối kia đƣợc gỡ bỏ. Một khía cạnh khác của 

Truyện Kiều cũng đƣợc Trần Trọng Kim đề cập, với vấn đề Lí thuyết Phật học 

trong Truyện Kiều. “Tôi - TTK - muốn các độc giả lƣu ý xét cho kĩ, là cứ nhƣ ý 

tôi, thì Truyện Kiều bày tỏ một cách rõ ràng cái thuyết nhân quả của nhà Phật” 

[142, tr. 667]. Ông cho rằng, bƣớc đƣờng luân lạc, khổ nạn của Kiều là do nghiệp 

tự tạo, phúc họa do mình gây ra. Giá trị văn học vì thế cũng đƣợc tác giả đặt trong 

thế tƣơng quan đối sánh với luân lí, đạo đức. Đồ Nam - Nguyễn Trọng Thuật đi 

theo một hƣớng khác, có thể xem ông là ngƣời đầu tiên nghiên cứu, nhìn nhận 

Truyện Kiều bằng phƣơng pháp văn học so sánh, bằng việc đối chiếu với “nguyên 

thƣ” để đƣa ra những giá trị về tâm lí, văn pháp. Điểm đặc sắc của tác giả nằm ở 

nhận định “cái ngụ ý thâm trầm của tác giả thì ở ngoài sách, còn trong sách vẫn là 

một quyển ái tình sử, một thiên tràng hận của khách má hồng” [142, tr. 780]. 

Nhƣng chính Nguyễn Trọng Thuật vẫn là ngƣời đặt nặng giá trị đạo đức, văn 

chƣơng ảnh hƣởng đến giáo hóa, nghĩa là vẫn còn nằm trong trƣờng văn hóa trung 

đại, khi ông khuyên “nay trong Truyện Kiều êm ái nhƣ ru, mặt sắt cũng phải ngây, 

đàn ngọt hát hay nào cũng không thấm, vậy nếu bọn thanh niên nam nữ ta mà đọc 

đến chỗ tình duyên gắn bó, tất động mối tình dục, phơi phới lòng xuân , v.v. đọc 

đến chỗ nƣớc đời khắt khe tất sinh lòng buồn chán” [142, tr. 781]. 

Cũng đặt trong cái nhìn lấy giá trị đạo đức làm điểm quy chiếu cho văn học 

trên còn có René Crayssac [142], [60]. Ông đặt Truyện Kiều trong bức tranh xã hội 

Á Đông để làm điểm nhìn so sánh với văn chƣơng và xã hội Âu Tây. Con ngƣời Á 

Đông luôn đặt mình trong vai vế, giá trị của mình trong tính cộng đồng xã hội, xã 

hội mang tính chất gia trƣởng, tôn trọng đạo gia đình, khác với tính chất cá nhân 
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của con ngƣời Âu Tây. Cũng theo đó ông “lấy việc trong Truyện Kiều ra mà chứng 

giải (…) thật khác với tƣ tƣởng Âu Tây” [60, tr. 985]. 

Nhƣ vậy, khuynh hƣớng chung của các nhà nghiên cứu đầu thế kỉ nhìn nhận 

truyện nôm qua một văn bản cụ thể - cái tinh hoa và đặt giá trị văn chƣơng trong 

tính ích dụng, sự truyền tải đạo lí của nó. Đây cũng là những ý kiến tiêu biểu trong 

giai đoạn giao thoa khi yếu tố hiện đại chƣa hoàn toàn xâm nhập vào xã hội để tạo 

ra yếu tố chuyên nghiệp và thật sự khoa học khách quan. Các nhà nghiên cứu vẫn 

chịu ảnh hƣởng sâu sắc của trƣờng văn hóa trung đại. Điểm khác biệt nhất chính là 

bắt đầu có sự ảnh hƣởng của hai phƣơng pháp: Ấn tƣợng và Tả chân của phƣơng 

Tây. Những khác biệt rõ nét hơn bắt đầu đƣợc thể hiện trong giai đoạn sau. 

1.1.2. Đánh giá giá trị truyện Nôm bác học trong bối cảnh tư duy hiện đại 

Bàn luận một cách sâu rộng về truyện Nôm bác học một cách khoa học phải 

đợi đến những năm 40 của thế kỉ XX, với Việt Nam văn học sử yếu của Dƣơng 

Quảng Hàm (in lần đầu năm 1943) [81]. Dù mang tính chất lịch sử nhƣng với sự 

công phu và tính hệ thống của nó còn ảnh hƣởng sâu sắc tới cách nhìn nhận, đánh 

giá mà dấu vết còn kéo dài đến ngày nay. Ông đã có đóng góp nhất định khi nhìn 

nhận về Truyện Kiều, HT, LVT, BCKN, Nhị độ mai, Phan Trần. Các truyện Nôm 

BCKN, Nhị độ mai, Phan Trần đƣợc tác giả xếp vào khuyết danh. Tác giả khảo sát 

các truyện Nôm trên từ các phƣơng diện văn chƣơng, triết lí, luân lí nhƣng tác giả 

Việt Nam văn học sử yếu chủ yếu đặt nặng vấn đề luân lí. 

Dấu ấn khoa học đặc biệt thể hiện rõ trong khuynh hƣớng nghiên cứu của 

Trƣơng Tửu - Nguyễn Bách Khoa. Trong Văn chương Truyện Kiều (viết năm 

1945), bằng phƣơng pháp Duy vật lịch sử, Văn hóa lịch sử, ông đã tạo ra đƣợc dấu 

ấn riêng của mình trong giai đoạn này, khi đi tìm những bí ẩn trong Truyện Kiều và 

Nguyễn Du [108]. Ông cho rằng “phƣơng pháp phê bình phù phiếm và duy tâm” sẽ 

mang lại sự thất bại trong nghiên cứu văn chƣơng [108, tr. 400]. Do quá cực đoan 

vào một phƣơng pháp, quy mọi biểu hiện giá trị nghệ thuật cho các yếu tố môi 

trƣờng, chủng tộc và hoàn cảnh nên dẫn đến cách xa cái nhìn nội quan, lấy điểm 

quy chiếu ngoài văn bản cho văn bản nghệ thuật. 
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Trƣớc đó ít lâu, Nguyễn Tiến Lãng đã ít nhiều muốn xác lập một cái nhìn 

riêng, khi ông quan tâm đến truyện Nôm HT, muốn nâng nó ngang tầm Truyện 

Kiều. Trong Nét đẹp Hoa tiên - truyện thơ Annam, Nguyễn Tiến Lãng trong quá 

trình phân tích nội dung tình cảm câu chuyện đã nâng HT lên nhƣ một “hình thức 

mơ mộng có tính cách đặc trƣng của ngƣời An nam” [116, tr. 28]. Thi ca (qua HT) 

theo Nguyễn Tiến Lãng là “sự phóng vút vào vô tận” những giải tỏa cái hạn hẹp của 

cuộc sống thƣờng ngày và thực tiễn. Ở đây rõ ràng dù tác giả dù chỉ qua một tiểu 

luận ngắn nhƣng dấu ấn của lí thuyết Phân tâm học đã đƣợc trang bị ít nhiều ở một 

trí thức Tây học thời điểm trƣớc năm 1945. 

Tuy vậy, những phƣơng pháp này nhanh chóng bị đẩy lùi bởi khuynh hƣớng 

xã hội học Marxism (cổ điển) ngay sau đó. Cũng theo đó, các giá trị văn học truyền 

thống, trong đó di sản truyện Nôm cũng đƣợc nhìn nhận từ khuynh hƣớng này. Điều 

này xuất phát từ sau năm 1945, và sau đó là các Hội nghị về văn hóa và văn nghệ 

(năm 1947, 1948). Đến năm 1954, khi miền Bắc đã đi vào ổn định hòa bình, cũng 

đồng thời ý thức nhìn nhận và đánh giá văn học truyền thống đi vào “nếp”. Trong 

bối cảnh này hình thành hai cực học thuật trên hai miền Bắc, Nam của đất nƣớc kéo 

dài đến năm 1975, đồng thời văn hóa, văn học cổ Việt Nam có sự quan tâm rộng rãi 

của các học giả nƣớc ngoài. 

Ở miền Bắc, khuynh hƣớng chung là nhìn nhận lại các giá trị văn học cổ của 

dân tộc, theo đó, các truyện Nôm có giá trị hiện thực, thể hiện nỗi đau nhân tình thế 

thái, thể hiện tinh thần đấu tranh đƣợc phát hiện và phân tích, qua đó xem xét lại các 

thành tựu nghiên cứu đã có giai đoạn trƣớc, để có cái nhìn thống nhất trong sự 

tƣơng hợp với hệ thống kiến trúc thƣợng tầng chung. Đặc biệt là Truyện Kiều và các 

truyện Nôm của Nguyễn Đình Chiểu, các truyện Nôm bình dân (Truyện Trinh thử, 

truyện Trê cóc, Truyện Quan Âm Thị Kính, Truyện Thạch Sanh, v.v.). Có thể thấy 

rất rõ điều này qua những tiểu luận và bài viết của Hoài Thanh (các bài: Nguyễn Du, 

một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn; Truyện Kiều; Nguyễn Đình Chiểu, một nhà thơ 

lớn, một tấm gương chói ngời tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam) [166], 

Xuân Diệu (các bài: Nhà thơ thiên tài dân tộc Nguyễn Du; Bản cáo trạng cuối cùng 

trong “Truyện Kiều”; Đọc lại thơ văn Nguyễn Đình Chiểu; Đâm mấy thằng gian 
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bút chẳng tà…) [45], Đặng Việt Thanh (Tìm hiểu giá trị tập “Sãi Vãi” của Nguyễn 

Cư Trinh) [181], Nguyễn Hồng Phong (Nhận xét chung về truyện Nôm khuyết danh) 

[149], Văn Tân [178], v.v. 

Nhìn tổng quát, các tác giả trên, một mặt tiếp tục khai thác giá trị Truyện Kiều, 

nhƣng chủ yếu tập trung ở khía cạnh phản ánh hiện thực cuộc sống, mƣợn một văn 

bản nghệ thuật để thuyết minh cho tính chất đạo đức và giai cấp về nội dung đấu 

tranh và chống áp bức cƣờng quyền. Dựa trên mô hình phản ánh luận và đấu tranh 

giai cấp, vì thế làm cho yếu tố văn học đi chệch khỏi quỹ đạo giá trị vốn có của nó. 

Mặt khác, tập trung các truyện Nôm bình dân có tính cách phổ biến nhất (Truyện 

Thạch Sanh, Truyện Trinh thử, v.v.) vốn đã gần gũi với nhân dân lao động, đƣợc tô 

chuốt thêm khía cạnh “chống các thế lực phong kiến thối nát”: “bên cạnh tính chất 

trữ tình là tính chất hiện thực. Truyện Nôm (khuyết danh) không chỉ là một lời than 

tiêu cực, mà còn là một lời tố cáo, một lời phản kháng đối với xã hội đƣơng thời. 

Cho nên truyện Nôm có một giá trị phản phong ở mức độ nhất định” [149, tr. 549]. 

Những nội dung trên cũng là những phần quan trọng trong các công trình văn học 

sử (Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam - xuất bản năm 1957, của nhóm Văn Tân, 

Nguyễn Hồng Phong, Lược khảo lịch sử văn học Việt Nam - xuất bản năm 1957, 

của nhóm Lê Quý Đôn) mà dấu vết của nó còn thể hiện khá sâu đậm trong các công 

trình văn học sử về sau này. 

Điểm đặc biệt nữa trong quan niệm văn học giai đoạn này là nhận định về 

chiều ảnh hƣởng của hai xu hƣớng: bác học và bình dân/ dân gian. Đó là xu hƣớng 

văn học dân gian ảnh hƣởng đến các truyện Nôm từ tính trữ tình, tính hiện thực đến 

yếu tố lãng mạn và anh hùng ca: “các tác giả truyện Nôm đã chịu ảnh hƣởng khá 

nhiều nghệ thuật dân gian, để tiếp thu đƣợc những truyền thống ƣu tú của nghệ 

thuật dân gian trong thần thoại, cổ tích và ca dao, v.v. ở lối kết cấu có hậu, lối lí 

tƣởng hóa nhân vật, lí tƣởng hóa cuộc đấu tranh giữa hai phe tà và chính, lối sử 

dụng nghệ thuật thần thoại của truyện Nôm và có nhiều chỗ tác giả truyện Nôm 

mƣợn nguyên cả cốt truyện hoặc hình tƣợng của truyện dân gian nữa” [149, tr. 

550]. Đây là một nhận diện có ý nghĩa trên nhiều mặt. Thứ nhất, chính gợi ý về 

chiều ảnh hƣởng từ dân gian này đã để lại ảnh hƣởng tới các xu hƣớng nghiên cứu 
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hiện đại về truyện Nôm của các tác giả nhƣ Kiều Thu Hoạch [89], Cao Huy Đỉnh 

(có xu hƣớng đặt truyện Nôm trong xu hƣớng tổng thể văn hóa dân gian, sẽ đƣợc 

chúng tôi đề cập trong phần sau chót của phân mục này) [59]. Thứ hai, ở các motif 

nghệ thuật chung, lối kết thúc đoàn viên, các ý niệm về thiện ác cũng chính là một 

phần lí giải của chúng tôi trong luận án, ở khía cạnh tâm thức các kiểu mẫu chung 

này, tại sao lại có sự diễn ra một kịch bản chung nhƣ vậy mà không phải một kiểu 

khác. 

Một biểu hiện nữa của xu hƣớng sử văn học miền Bắc giai đoạn này, là trong 

khi cố gắng loại bỏ phần “văn học lãng mạn” giai đoạn trƣớc đó (văn học 1930 - 

1945), đặc biệt là các tác phẩm thuộc “giai cấp tiểu tƣ sản”, các nhà nghiên cứu cố 

gắng tập trung vào khai thác, đào sâu giá trị của vốn cổ (văn học - văn hóa trung 

đại), tuy thế, cũng do đề cao tính giai cấp nên những sáng tác truyện Nôm bác học 

(hầu hết gắn với bộ phận tinh hoa của chế độ phong kiến, gắn với nội dung tình yêu 

tự do, mơ mộng) bị loại bỏ hoặc phê phán. Trừ hai trƣờng hợp đặc biệt (Truyện 

Kiều và LVT) do sự ảnh hƣởng sâu rộng đến quần chúng trên cả ba miền nên sức 

sống của nó có đà tiếp tục phát triển. 

Bên cạnh đó, khuynh hƣớng biên khảo, dịch chú các truyện Nôm cũng đƣợc 

các học giả quan tâm nhƣ: Trần Văn Giáp (nhƣ truyện BCKN…), Đào Duy Anh 

(nhƣ truyện HT), Lại Ngọc Cang (nhƣ SKTT), Maurice Durand
 
(nghiên cứu văn bản 

18 truyện Nôm và 5 khúc ngâm, ca hành) [244], v.v. góp phần quan trọng trong việc 

nghiên cứu và tìm hiểu sâu giá trị văn bản. 

Cùng thời điểm, cực học thuật miền Nam cũng diễn ra quá trình tìm hiểu di 

sản truyện Nôm song song với các giá trị văn hóa văn học khác. Đóng góp dễ nhận 

thấy nhất là khuynh hƣớng sử văn học với các tác giả Phạm Việt Tuyền - Văn học 

miền Nam, Hà Nhƣ Chi - Việt Nam thi văn giảng luận [26], Thạch Trung Giả - 

Văn học phân tích toàn thư [73], Thanh Lãng - Văn chương chữ Nôm [114], Bảng 

lược đồ văn học Việt Nam [115], Phạm Thế Ngũ - Việt Nam văn học sử giản ước 

tân biên [135], Phạm Văn Diêu - Văn học Việt Nam [44], v.v. Nét nổi bật nhất 

trong các công trình này chính là sự cởi mở trong việc nhìn nhận giá trị các truyện 

Nôm (cả truyện Nôm bình dân lẫn truyện Nôm bác học). Tuy thế, cách phân chia 
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hai khía cạnh nội dung và hình thức truyện kể nhƣ một khung khổ chung cho tất 

cả các truyện (bỏ qua tính đặc thù) đã tạo ra những nhát cắt ít nhiều sơ lƣợc, 

chung chung, không tạo ra đƣợc chiều sâu nhất định. Điểm đáng lƣu tâm nữa 

trong dấu ấn của các nhà làm sử văn học miền Nam giai đoạn này là sự vận dụng 

ít nhiều các lí thuyết văn học phƣơng Tây (nhƣ lí thuyết phân tâm học, hiện sinh, 

hiện tƣợng luận, cấu trúc luận, v.v.). Điển hình cho các nhà làm sử văn học trƣờng 

hợp này là Thanh Lãng. Khi nhìn nhận giá trị truyện Nôm bác học ĐTTT, ông 

phân tích theo những chủ đề tƣ tƣởng nhƣ: hiện hữu quái gở, điêu tàn, ám thị, mồ 

mả tha ma, v.v. Tuy vậy, dấu ấn của phƣơng pháp ngoại quan vẫn hiện diện đậm 

nét, đó là đặt các truyện Nôm nhƣ một giải thích cho thời loạn lạc, tố cáo hiện 

thực đƣơng thời (Truyện Sãi Vãi), thể hiện ƣớc mơ lí tƣởng đạo đức luân lí Khổng 

- Mạnh (truyện HT)
 
[115]. 

Dấu ấn quan trọng nhất về mặt phƣơng pháp, theo chúng tôi, là ở trƣờng hợp 

nhà phê bình Lê Tuyên nghiên cứu về các truyện Nôm bác học nhƣ LTKN, BCKN, 

Đoạn trường tân thanh [221]. Xuất phát từ phƣơng pháp hiện tƣợng học (E. 

Husserl, M. Ponty) và phân tâm học vật chất của G. Bachelard, Lê Tuyên đã vận 

dụng phƣơng pháp mới vào nghiên cứu văn học cổ. Điều này đem đến một ý nghĩa 

kép. Một mặt, về nhận thức, đây là cách nhìn nhận giá trị nghệ thuật ngôn từ từ 

phƣơng pháp cụ thể, lấy văn bản làm trung tâm, trên các đối tƣợng cụ thể, nhìn từ lí 

thuyết khoa học, làm phát lộ các tầng nghĩa mới. Mặt khác, thông qua việc nghiên 

cứu các truyện Nôm bác học này, đƣa hƣớng giải minh các văn bản văn học đứng 

trên chiều tƣ duy hiện đại. 

Bên cạnh đó, còn có Đàm Quang Thiện [185], Nguyễn Đăng Thục
 
[193], v.v. 

nhìn nhận Truyện Kiều và các truyện Nôm bác học theo trục tƣ tƣởng, qua cái nhìn 

so sánh các dấu ấn của lí thuyết Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo và tín ngƣỡng bản 

địa. Nguyễn Đăng Thục khẳng định: “bởi vì sinh tồn không phải chỉ có quan hệ 

giữa ngƣời với ngƣời trong nhân quần xã hội nhƣ Khổng Mặc quan niệm, cũng 

không phải chỉ có quan hệ với tạo vật thiên nhiên nhƣ Lão Trang tín ngƣỡng, biện 

chứng sinh tồn đầy đủ tất nhiên còn phải tự hỏi ta là ai, ta là cái gì, sau khi cái thân 

ngũ uẩn tan hủy” [193, tr. 128]. Khi con ngƣời đối diện với loạn lạc, đối diện với 
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các hiện tƣợng siêu nhiên (thần, ma, quỷ), cái chết, dịch bệnh họ phải tự thức nhận 

về vấn đề thuộc giới hạn siêu hình học, là thể hiện sự nhận thức về những nguyên 

nhân khởi thủy, những lí do nguyên ủy của thế giới sống; cái nhìn của họ hƣớng tới 

tìm hiểu điều gì đằng sau đƣa đến các họa nạn kia. Cái nhìn về cuộc đời, vì thế phải 

đặt trong những quan hệ thiết thực hơn. Điều này thấy rõ nhất trong quan niệm về 

cá nhân, hạnh phúc cá nhân, sự lựa chọn cách thế sống của cá nhân, v.v. nghĩa là 

những lí do mang tính bản thể con ngƣời. 

Khuynh hƣớng khai mở giá trị truyện Nôm bác học qua một văn bản cụ thể 

(trƣờng hợp Truyện Kiều) từ lí thuyết Phật giáo còn đƣợc Phạm Công Thiện vận 

dụng về sau trong công trình Nguyễn Du - đại thi hào dân tộc (triết lí Việt Nam về 

chữ “lòng” và chữ “tơ”)
 
[184]. Những đóng góp này sẽ đƣợc chúng tôi đánh giá cụ 

thể trong từng mục, tiết liên quan trong các phần chính của nội dung luận án. 

Nhƣ vậy, hiện tƣợng truyện Nôm bác học đến đây, theo chiều lịch sử, đã có 

hai lần thay đổi hệ hình tƣ duy, mƣợn thuật ngữ của H. R. Jauss là cuộc diễn trình 

của “những cách đọc”. Lần thứ nhất diễn ra khi xã hội thoát khỏi trƣờng trung đại 

vào những năm 30, 40 của thế kỉ XX, chứng kiến sự đoạn tuyệt cách cảm nhận văn 

chƣơng trong nhóm nhỏ, giữa cá nhân với cá nhân theo mô hình tri âm để đón nhận 

cái nhìn có phƣơng pháp khoa học (phƣơng pháp tả chân, phƣơng pháp ấn tƣợng, 

phƣơng pháp văn hóa lịch sử). Lần thứ hai, diễn ra sau năm 1945, khi trên miền Bắc 

độc tôn phƣơng pháp xã hội học Marxism, theo nguyên tắc phản ánh luận hiện thực, 

tôn trọng cái điển hình về đấu tranh giai cấp (lí thuyết Xô viết) và ở miền Nam diễn 

ra các xu hƣớng nghiên cứu theo phƣơng Tây. Cũng chính những thành tựu này góp 

phần quan trọng, đặt nền móng cho những nhận thức về văn học cổ nói chung và di 

sản truyện Nôm nói riêng giai đoạn tiếp theo. 

Sau ngày đất nƣớc đƣợc thống nhất (1975), đặc biệt là từ năm 1986 trở đi, lĩnh 

vực nghiên cứu truyện Nôm bác học có nhiều chuyển biến và đóng góp trên cả hai 

phƣơng diện, văn bản học và giải minh các giá trị. Điều này diễn ra trên nhiều 

khuynh hƣớng và quan điểm, thái độ khác nhau. 

Trƣớc hết phải kể đến đóng góp của hai nhà nghiên cứu Đặng Thanh Lê và 

Trần Đình Hƣợu (từ những năm 80 của thế kỉ XX), mà những phát hiện của họ về 
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truyện Nôm bác học tạo ra những căn nền nhất định cho nhiều công trình nghiên 

cứu đến tận hôm nay. 

Đặng Thanh Lê trong chuyên khảo Truyện Kiều và thể loại truyện Nôm (xuất 

bản năm 1979), trình bày con đƣờng đi đến một tác phẩm kết tinh điển hình của 

kiểu loại: “nghiên cứu Truyện Kiều với tƣ cách là một biểu hiện, một dẫn chứng, 

một chặng đƣờng của thể loại truyện Nôm” qua đó “góp phần khẳng định những giá 

trị lớn lao của Truyện Kiều cũng nhƣ giải thích những nền tảng “chủng loại” của 

thành tựu ấy trong mối quan hệ giữa nhà văn và đội ngũ, giữa tác phẩm và thể loại” 

[117, tr. 8]. Công trình này xây dựng mối “liên hệ” tác giả đề cập ở trên theo hai 

phần. Phần đầu, khảo tả những đặc điểm nổi bật của truyện Nôm, là dòng tự sự phát 

triển trong tƣơng quan với truyện cổ tích, qua quá tình phát triển đến Truyện Kiều 

đã đi vào chuẩn mực, đỉnh cao cho một kiểu loại cụ thể đặc trƣng của văn học dân 

tộc, đánh dấu sự trƣởng thành của bút pháp tự sự trong sáng tạo nghệ thuật. Cũng 

trong phần này, tác giả còn quan tâm miêu tả những đặc điểm nổi bật của kiểu loại 

từ đề tài, chủ đề, nguồn gốc, quan điểm sang tác, v.v. Phần thứ hai, tác giả khảo sát 

giá trị Truyện Kiều trên các bình diện nhân vật điển hình đạo đức (Thúy Kiều), tƣ 

tƣởng phản ánh xã hội, phản ánh hiện thực và nghệ thuật xây dựng nhân vật. Điểm 

đáng chú ý là tác giả đặt các vấn đề nhƣ “mệnh”, “nghiệp” từ cái nhìn xã hội, tố cáo 

và đấu tranh xã hội. Có thể nói, hầu hết các truyện Nôm đều ít nhiều đề cập đến vấn 

đề này, nhƣng nếu chỉ nhìn nhận trên phƣơng diện xã hội sẽ không thâu tóm hết 

đƣợc ý nghĩa thực sự của nó. Chúng tôi sẽ triển khai tiếp vấn đề này trên khía cạnh 

tâm thức. Vấn đề “mệnh” hay “nghiệp”, v.v. về sau đƣợc Trần Đình Sử tiếp tục giải 

quyết trong chuyên luận Thi pháp Truyện Kiều trong đối sánh với Kim Vân Kiều 

truyện và bối cảnh văn hóa tƣ tƣởng chung giai đoạn hậu kì trung đại [174]. Nhƣ 

vậy, nhìn trên tổng thể, Đặng Thanh Lê theo phƣơng pháp xã hội học, mĩ học 

Marxism, một xu hƣớng nghiên cứu đã có trƣớc đó. Đóng góp của chuyên luận vì 

thế, khẳng định tính ƣu việt của một phƣơng pháp cụ thể trong nghiên cứu tính 

chỉnh thể về Truyện Kiều nói riêng và truyện Nôm nói chung. Nguyên tắc lịch sử cụ 

thể đƣợc tác giả vận dụng nhất quán, nghĩa là đặt đối tƣợng nghiên cứu trong tƣơng 

quan với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. 
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Khuynh hƣớng nghiên cứu về thể loại, loại hình truyện Nôm nói chung còn có 

các công trình của Kiều Thu Hoạch (Truyện Nôm - lịch sử phát triển và thi pháp thể 

loại), Nguyễn Phong Nam (Truyện thơ Nôm - những nghiên cứu hình thái học). 

Kiều Thu Hoạch hƣớng nghiên cứu của mình từ thể loại và thi pháp nhằm làm sáng 

tỏ “bản chất thể loại truyện nôm”. Và tác giả cho rằng “làm sáng tỏ đƣợc bản chất 

dân gian cũng tức là làm sáng tỏ đƣợc bản chất thể loại của truyện nôm” [89, 16], 

cũng theo đó, các vấn đề trong truyện Nôm nhƣ: truyện Nôm là gì, những đặc trƣng 

loại biệt của truyện Nôm, v.v. sẽ đƣợc làm sáng tỏ. Theo tác giả, có ba yếu tố quan 

trọng hình thành truyện Nôm: 1/ sự xuất hiện và phát triển của thể thơ lục bát trong 

khả năng tự sự; 2/ sự phát triển của loại hình tự sự trong văn học chính thống cũng 

nhƣ trong văn học dân gian và 3/ sự xuất hiện và phát triển của loại hình văn hóa - 

nghệ thuật dân gian. Trong phần thi pháp, ông khảo sát các bình diện motif, thủ 

pháp nghệ thuật, nhân vật loại tính, không - thời gian phiếm chỉ, v.v. Khuynh hƣớng 

nghiên cứu đặt truyện Nôm trong bối cảnh văn hóa dân gian của Kiều Thu Hoạch 

cũng đồng thời chung mối quan tâm với các nhà nghiên cứu Cao Huy Đỉnh [59], 

Nguyễn Đổng Chi [24], v.v. 

Xuất phát từ một hƣớng tiếp cận khác, tiếp cận từ bình diện Hình thái học, tác 

giả Nguyễn Phong Nam trong công trình đã nêu “đặt truyện thơ Nôm vào trong một 

mối tƣơng quan khác, tƣơng quan loại hình. Truyện thơ Nôm không phải là một thể 

loại mà cần đƣợc coi là một loại hình” [130, tr. 20], theo đó tác giả đã đƣa ra sơ đồ 

phân loại truyện thơ Nôm. Từ cái gốc là loại hình truyện thơ sẽ phân cành ra hai 

loại: 1/ loại truyện Nôm hƣ cấu và 2/ loại truyện Nôm vay mƣợn chuyển thể. Theo 

đó, có bốn tiểu loại đƣợc phân chia (1/ tiểu loại khuyết danh, 2/ tiểu loại có tác giả - 

thuộc loại truyện Nôm hƣ cấu; 3/ tiểu loại có nguồn gốc văn học Việt Nam và 4/ 

tiểu loại có nguồn gốc văn học nƣớc ngoài - thuộc loại truyện Nôm vay mƣợn). 

Cũng theo đó, các giá trị về cấu trúc truyện thơ Nôm, phƣơng thức tƣ duy, hệ thống 

các motif trong các tiểu loại cũng đƣợc tác giả chuyên luận đề cập và lí giải. Mục 

đích hƣớng tới của công trình này nhằm vào tính chất rộng về mặt văn hóa và sự 

không phù hợp khuôn khổ ở hình thức thể loại của truyện Nôm nói chung để có thể 

“bao quát đƣợc tính chất đa dạng” trên nhiều mặt: loại hình thuộc văn tự Nôm, loại 
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hình diễn xƣớng - ngâm đọc - kể, diễn ca, v.v. thuộc sinh hoạt văn hóa nghệ thuật. 

Trên bình diện cấu trúc truyện kể, thuật ngữ loại hình truyện thơ Nôm cũng dung 

chứa các kiểu loại nhƣ chuyển thể, phóng tác, tự sáng tạo, v.v. Cuối cùng, tác giả 

hƣớng đến tìm lời giải cho nhận thức quan trọng về “hiện tƣợng nghệ thuật gắn liền 

với những mô thức tƣ duy của ngƣời Việt; nó liên quan đến những yếu tố thuộc tâm 

thức văn hóa cộng đồng, những phƣơng thức thụ hƣởng các giá trị văn hóa tinh thần 

đặc trƣng mà không một thể loại văn chƣơng nào có đƣợc” [130, tr. 23]. Nhƣ vậy, 

dùng thuật ngữ loại hình để nghiên cứu truyện thơ Nôm nói chung là xác đáng 

hƣớng đến cách nhìn khoa học cho truyện Nôm hàm chứa nhiều pha trộn trên nhiều 

vấn đề, nhiều lĩnh vực khác nhau của hiện tƣợng nghệ thuật và văn hóa này. 

Đến với truyện Nôm bác học nói riêng và văn học trung đại nói chung, Trần 

Đình Hƣợu cho thấy một con đƣờng khác để đi tìm giá trị nhân văn truyền thống 

[97]. Đó là con đƣờng tƣ tƣởng, cụ thể ở đây là tƣ tƣởng phƣơng Đông mà biểu hiện 

đậm nhạt của nó vào văn học trong từng giai đoạn cụ thể chính là những bƣớc tiến 

của xã hội. Trong các nhiên cứu nhƣ: “Hoa tiên và vấn đề của nó trong lịch sử 

truyện Nôm”, “Bàn về Nguyễn Đình Chiểu - ngƣời nghệ sĩ từ và trong truyện 

Nôm”, v.v. Trần Đình Hƣợu đã đặt ra những vấn đề lí luận quan trọng về nghiên 

cứu truyện Nôm bác học. Đó là sự gắn kết của một mẫu nhà nho - nhà nho tài tử với 

sức hấp dẫn của các ca bản, tiểu thuyết tình yêu Trung Quốc. Đặt trong môi trƣờng 

đô thị, cá tính tài tử giai nhân, chính truyện Nôm HT (Nguyễn Huy Tự) là điểm 

khởi phát, trong đó, vấn đề trung tâm là tình yêu cá nhân trong chiều hƣớng tránh 

mâu thuẫn với lễ giáo phong kiến. Cũng theo đó, theo quan niệm của tác giả, HT có 

một đóng góp quan trọng, đặt nền tảng trong lịch sử truyện Nôm (bác học) cho các 

nội dung của các truyện Nôm về sau nhƣ chủ đề tình yêu tài tử giai nhân, chuyển 

thể các cốt truyện từ văn học Trung Quốc, v.v. Thuật ngữ “nhà nho tài tử”, “truyện 

nôm tài - tử giai nhân” [97, tr. 130] cũng theo đó trở thành một phát hiện, làm công 

cụ cho những công trình nghiên cứu về loại hình học tác giả văn học trong Nhà nho 

tài tử và văn học Việt Nam (Trần Ngọc Vƣơng) [235], về văn hóa trong văn học 

trung đại Việt Nam (Trần Nho Thìn) [186], v.v. Trong bài “Bàn về Nguyễn Đình 

Chiểu - ngƣời nghệ sĩ từ và trong truyện Nôm”, Trần Đình Hƣợu cho rằng thế giới 
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truyện Nôm của Nguyễn Đình Chiểu “khác đến trái ngƣợc với loại truyện Nôm tài 

tử - giai nhân” [97, tr. 132], các nhân vật trong truyện nôm Nguyễn Đình Chiểu 

“không thuộc nòi tình, không khát khao yêu đƣơng và không đi tìm kiếm tình yêu”. 

Thế giới mà các nhân vật mơ về chính là Nghĩa, và “Nguyễn Đình Chiểu trao cho 

truyện Nôm tất cả chức năng của văn chƣơng chính đạo, kể chuyện để treo gƣơng, 

trình bày, biện luận để giáo dục” [97; tr. 133, 139]. Nhƣ vậy, truyện Nôm bác học đi 

đến giữa cuối thế kỉ XIX, trong trƣờng hợp Nguyễn Đình Chiểu (LVT, Dương Từ - 

Hà Mậu, Ngư - Tiều nho y vấn đáp) đã chuyển hƣớng so với nội dung truyện Nôm 

bác học trƣớc đó, từ phạm trù thân, tình chuyển qua cộng đồng và nghĩa. Có một 

gợi ý quan trọng mà Trần Đình Hƣợu đã đặt ra nhƣng còn buông ngỏ, là “cách nhìn 

xã hội của Nguyễn Đình Chiểu là cách nhìn của ngƣời dân thôn dã, cách nhìn cuộc 

sống làng xã” [97, tr. 135]. Nếu chúng ta chuyển hƣớng, đặt Nguyễn Đình Chiểu 

trong bối cảnh của cách hình dung này, trong hoàn cảnh địa văn hóa, trong ngƣỡng 

vọng của làng xã sẽ có thêm một trƣờng nghĩa mới. Nhƣ vậy, xuất phát từ mĩ học 

Nho giáo, từ tƣ tƣởng phƣơng Đông, truyện Nôm bác học có “độ giản nở” về giá trị 

của nó. Các phạm trù nhƣ “nhân”, “nghĩa” của Nho giáo, trong tính nguyên thủy 

của nó rất gần gũi với quan niệm về lòng thiện, về các motif đền ơn trả nghĩa trong 

truyền thống tự sự và trữ tình ngƣời Việt. Điều này sẽ đƣợc chúng tôi triển khai 

trong phần khảo tả các motif chung trong truyện Nôm bác học của luận án. 

Từ phƣơng pháp so sánh, nhìn nhận truyện Nôm trong tƣơng quan loại hình 

với văn học các dân tộc khác, với bản địa và khu vực cũng đƣợc các tác giả quan 

tâm nhƣ: Kiều Thu Hoạch (Truyện Nôm - lịch sử phát triển và thi pháp thể loại), Hà 

Thị Bình (Tử Thư - Văn Thậy) [14], Vũ Anh Tuấn (Truyện thơ Tày - nguồn gốc, 

quá trình phát triển và thi pháp thể loại) [219], Ngô Thị Phƣợng (Nghiên cứu một 

số truyện thơ của các dân tộc Thái ở Việt Nam có cùng đề tài với truyện thơ nôm 

dân tộc Kinh - luận án Tiến sĩ ngữ văn, 2013), v.v. Đây là khuynh hƣớng mở rộng 

phạm vi trong tính đối sánh để nhìn nhận sâu rộng hơn con đƣờng phát triển cũng 

nhƣ bản chất và giá trị truyện Nôm. Đó cũng là con đƣờng giao lƣu, tiếp biến các 

giá trị văn hóa giữa các dân tộc và khu vực. 
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Giá trị truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói riêng trong những 

năm gần đây cũng đƣợc quan tâm nghiên cứu của một số luận án tiến sĩ khác. 

1.2. Giá trị tƣ tƣởng nhân văn truyện Nôm bác học đặt ra và những vấn đề còn 

bỏ ngỏ 

1.2.1. Giá trị tư tưởng nhân văn truyện Nôm bác học 

Đến đây, chúng tôi muốn đề cập tới một phƣơng diện khác của truyện Nôm 

bác học, đó là ở chiều kích tƣ tƣởng văn hóa, chiều kích nhân văn của nó. Không 

phải ngẫu nhiên mà giai đoạn từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX, ở Việt Nam là giai 

đoạn có sự xuất hiện những nhận thức sâu sắc về thân phận con ngƣời trên nhiều 

mặt: thân và tâm, tinh thần và thể xác, tâm linh và trần tục. 

Cơ thể xã hội Đại Việt giai đoạn này, nếu nhìn từ khía cạnh tâm lí và văn 

hóa, bộc lộ sự mệt mỏi và suy nhƣợc, kết quả của cuộc tranh giành quyền lực và 

tranh đoạt lẫn nhau giữa các tập đoàn phong kiến, các cuộc chiến  tranh nông dân, 

các cuộc nội chiến, các cuộc lƣu dân li tán [136], [155], v.v. Cũng chính vì vậy, hệ 

thống các giá trị, các niềm tin, các vị thế
 
của con ngƣời tồn tại trong thế cân nhắc 

mong manh. Những luồng tƣ tƣởng trong cơ thể xã hội có thể hình dung nhƣ 

những xung lực. Nó chính là năng lƣợng nuôi dƣỡng phần hồn của cả một cộng 

đồng, thời đại trong đó các cá nhân, các tổ chức sinh hoạt và mơ tƣởng. Những 

luồng tƣ tƣởng này phải đƣợc vận hành trong cơ thể ấy theo một cách nào đó, 

bằng cách này hoặc cách khác, hoặc ẩn chìm hoặc hiển hiện khi bị ức chế, phủ 

nhận hoặc khi có cơ hội thăng hoa. 

Chúng tôi coi đây là sự thức tỉnh, sự phản tỉnh của hai trung tâm nhận thức và 

tri giác về thế giới sống: tâm và thể (thân/ thân thể). Ví dụ chỉ xét riêng trong ĐTTT, 

“thân” lặp lại 65 lần, với nhiều sắc thái cảm nhận khác nhau. Sự cảm nhận này chủ 

yếu dành riêng cho Thúy Kiều, từ “thân nghìn vàng” đến “thân lƣơn”, “thân trâu 

ngựa”, “thân phận tôi đòi”, “thân tàn”, “mảnh thân”, “chiếc thân”, “tấm thân”, v.v. 

Mỗi một bƣớc đi, mỗi một tham dự ngoài xã hội, bƣớc ra ngoài đời trong những hoàn 

cảnh khác nhau dƣờng nhƣ đều cho những cảm nhận về thân (là thể xác đau đớn ê 

chề - yếu tố sinh học), đồng thời đem đến cảm nhận về thân (là thân phận - yếu tố tâm 

lí nhận thức) hiện hữu trong cuộc đời làm ngƣời. Đây cũng là những dấu ấn cá nhân, 



29 

 

cá tính trong nhận thức trƣớc cuộc sống của truyện Nôm bác học nói chung. Văn học 

nói chung và truyện Nôm bác học nói riêng thể hiện sâu sắc các chủ đề này. Nếu thể 

thể hiện sự nhận thức về một cơ thể sống cần đƣợc sự để ý của hoàn cảnh xung 

quanh, nó đòi hỏi và cất lên tiếng nói cho quyền của mình thì thế giới tâm diễn ra 

phức tạp hơn, đa thanh hơn. Trên nét lớn, có hai môi trƣờng tâm hƣớng đến: tâm tín 

ngƣỡng, tƣ tƣởng (gồm tín ngƣỡng bản địa, Nho giáo, Phật giáo và cả Đạo giáo), và 

tâm tình cảm, tình yêu cá tính. Cả hai yếu tố này làm nên chiều nhân sinh quan của 

nó. Đây là một hệ quả quan trọng của nhiều nguyên nhân xã hội: 1/ sự hiện diện của 

một “không khí dân chủ về đời sống tâm linh đƣợc tái tạo” [200, tr. 282]; 2/ sự xuất 

hiện hàng loạt các câu chuyện tình sử Đƣờng - Tống, các tiểu thuyết phong tình, tài tử 

giai nhân Minh - Thanh; và 3/ theo khảo sát của chúng tôi trên phƣơng diện xã hội 

học văn hóa, chính các quan hệ giao thƣơng rộng mở và có sự chuyển di các dòng 

ngƣời trong giai đoạn hậu kì trung đại này, do chiến tranh, do phân chia quyền lực, đã 

dẫn đến sự xác tín lại các niềm tin cố hữu và các trải nghiệm đô thị. Những chuyển 

biến này đã để lại trong cơ thể văn hóa Đại Việt những tƣơng tác văn hóa quan trọng. 

Phần này chúng tôi triển khai cụ thể trong bài viết của mình về những liên hệ này với 

mẫu hình tài tử giai nhân trong phần phụ lục 1.2. 

Trên chiều nhận thức, các truyện Nôm bác học đã để cho các nhân vật của 

mình thể hiện các thái độ, lời nói, hành vi trong tƣơng quan mật thiết với hai thế 

giới sống đặc biệt: thế giới nội tâm tâm linh và với thế giới bên ngoài hiện hữu nhƣ 

những thực tại tối thƣợng, mang tính chất bản thể (siêu hình học) quyết định tất cả 

các hành vi con ngƣời nhƣ: trời, con tạo, ông xanh, ông tơ bà nguyệt, những linh 

hồn đã khuất, v.v. tất cả những điều này hƣớng chúng tôi đến sự hỗ trợ của lí thuyết 

Phân tâm học của C. Jung, G. Bachelard, đồng thời, liên quan đến những nội dung 

kiếp, nghiệp, số phận trong các truyện Nôm bác học, chúng tôi có tham khảo lí 

thuyết tâm lí học Phật giáo (duy thức học) trong chừng mực có thể, đặc biệt là thuật 

ngữ Thức thứ tám (A-lại-da thức, tƣơng đƣơng với thuật ngữ vô thức trong Phân 

tâm học nhƣng mang nghĩa rộng hơn rất nhiều, phần này sẽ đƣợc chúng tôi diễn giải 

rõ hơn trong phần sau - những vấn đề còn bỏ ngỏ). Tâm lí học Phật giáo chú trọng 

tới pháp duyên khởi. Trong Kinh A-hàm nói: Cái này có mặt (thì) cái kia có mặt/ 
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Cái này sanh (thì) cái kia sanh/ Cái này không có mặt (thì) cái kia không có mặt/ 

Cái này hoại diệt (thì) cái kia hoại diệt [191, tr. 16]. Có thể xem duyên khởi là một 

trong ba căn nền quan trọng bậc nhất (cùng với tánh không và vô thƣờng) - ba khái 

niệm cơ bản của triết học Phật giáo về nhận thức luận thế giới. Tâm con ngƣời tồn 

tại trong thế tƣơng quan tƣơng duyên mật thiết với vũ trụ, với nhân sinh. Nếu chiều 

vũ trụ, tâm tồn tại trong thế cộng thông với bốn đại chủng: đất, nƣớc, lửa, gió thì 

chiều nhân sinh, “nó tồn tại trong thế cộng thông với các linh hồn, tha nhân, nhân và 

quả trƣớc và sau mình, vì giống hữu tình chứa các sắc sở tạo nhƣ thanh, hƣơng, vị, 

xúc, v.v.” [161, tr. 102]. A-lại-da (Alaya) chính là thức chứa (tàng) những dấu ấn do 

suy nghĩ, cảm thọ, ƣớc muốn và hành động để lại, hoặc tốt hoặc xấu. A-lại-da là 

thức thức tám (các thức trƣớc gồm theo thứ tự phân chia: Xúc, Tác, Thọ, Tƣởng, 

Tƣ, Mạt na thức - ý thức, Mạt na - ý, và A-lại-da). Thức này liên quan đến khái 

niệm tập khí, theo diễn giải của D.T. Suzuki, về mặt vật lí cũng nhƣ tâm lí, là kí ức - 

cái để lại sau khi một hành động đƣợc thực hiện, ẩn chứa trong thức A-lại-da nhƣ 

một thứ năng lực tiềm tàng luôn sẵn sàng hoạt động [170]. 

Đời sống nhận thức về các giá trị văn hóa lớn đƣợc cân nhắc, để lại nhiều ý 

nghĩa quan trọng. Phật giáo, tín ngƣỡng bản địa, Đạo giáo phát triển. Phật giáo đƣợc 

các chúa Trịnh và Nguyễn quan tâm đặc biệt. Về điều này có thể dẫn ra đây những 

lƣu ý của Lê Quý Đôn (1726 - 1784), về các giá trị văn hóa và các giá trị nhận thức 

luận về cái biết (nhận thức về thế giới sống), đặc biệt là về những điều mà vốn Nho 

giáo không lƣu tâm hoặc chê bai: “Đạo giáo của họ Phật, họ Lão, thanh tĩnh hƣ vô, 

cao siêu tịch diệt, không hệ lụy đến sự vật, đấy cũng là đạo giáo của các bậc cao 

minh dùng để tu dƣỡng bản thân, đến những lời bàn luận sâu rộng về đạo đức, về 

hình thần không có điều gì là không có ý nghĩa màu nhiệm. Nhà Nho chúng ta cứ 

giữ thành kiến kia khác, thƣờng thƣờng bác bẻ, nhƣ thế có nên không? Hãy nói sản 

vật dƣới đất, tính tình loài ngƣời, ở trong chín châu, còn mỗi nơi mỗi khác, huống 

hồ trên không gian bao la mờ mịt, giữa đại địa rộng lớn xoay vần, những việc quái 

dị biến hiện, không biết thế nào mà hạn định, ngƣời ta chỉ là tấm thân nhỏ bé, dầu 

có tài hoa biện luận, dọc ngang tám cõi, thu hút chín châu, nhƣng kiến văn vẫn chƣa 

đƣợc rộng khắp, thế mà hễ thấy sách cổ chép về sự quỷ thần linh ứng, động vật, 
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thực vật biến hóa li kì, cùng là hình trạng phƣơng xa, cảnh tƣợng quái lạ, đều nhất 

thiết không tin, thậm chí chê bai cả tiên phật, sao mà hẹp hòi thế” [63, tr. 174-175]. 

Chính giai đoạn này, nhiều kinh điển Phật giáo đƣợc lƣu truyền rộng rãi. Đây 

cũng là lí do để chúng tôi mở rộng khảo sát các văn bản văn học giai đoạn này từ 

phƣơng diện tâm lí học Phật giáo. 

Ở phƣơng diện khác, trong tƣ tƣởng các trí thức Nho sĩ, các bậc danh Nho 

thƣờng mang trong mình nhiều thị kiến (Nho, Phật, Đạo). Dù ít nhiều, những thế 

giới tƣ tƣởng đó có ảnh hƣởng nhất định tới cách ứng xử ở đời cũng nhƣ để lại dấu 

ấn trong nghệ thuật của họ. Trong khi đó, ở những cảnh giới tận cùng, đích đến của 

các tƣ tƣởng lớn mà họ chịu ảnh hƣởng kia luôn chứa đựng những mẫu hình cuộc 

sống cũng nhƣ mẫu hình nhân cách lí tƣởng. Đó có thể là bến mơ mà họ hƣớng tới. 

Nhƣ vậy, vấn đề đặt ra nhƣ một mục đích cao nhất trong chƣơng Tổng quan 

này, là chỉ ra xem các nhà nghiên cứu đi trƣớc đã nhìn nhận, trình bày quan điểm 

của mình về truyện Nôm bác học nhƣ thế nào, đồng thời với việc mô tả những gì 

quan sát đƣợc qua các công trình đó, chúng tôi cũng chỉ ra những thiếu khuyết và 

những đóng góp của họ trong khả năng có thể. 

1.2.2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ 

Sự liệt kê và mô tả tóm lƣợc trên là chƣa đầy đủ để khắc họa hết diện mạo các 

thành tựu nghiên cứu truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói riêng từ 

trƣớc đến nay. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cố gắng và đề cập cụ thể hơn trong các vấn 

đề liên quan cụ thể qua quá trình khảo sát và đánh giá trong nội dung chính. 

Lƣớt qua bức tranh lịch sử nghiên cứu trên cũng cho thấy truyện Nôm đã đƣợc 

nghiên cứu sâu rộng trên nhiều phƣơng pháp, nhiều hƣớng nhìn biểu hiện sự thay đổi 

hệ hình tƣ duy nghiên cứu khoa học văn học từ truyền thống đến hiện đại. Cũng theo 

đó, các giá trị truyện Nôm đã lộ ra nhiều chiều kích (từ văn bản học đến các giá trị nội 

tại). Điều này làm cho chúng tôi có thêm nhiều thuận lợi kế thừa từ cơ sở của những 

ngƣời đi trƣớc đã phát hiện, nhƣng đồng thời cũng tạo ra nhiều nguy cơ. Đây cũng là lí 

do để chúng tôi thử sức với một phƣơng pháp khác, từ cái nhìn tâm lí học phân tích 

chiều sâu. Đây cũng là hƣớng lí thuyết chƣa đƣợc giới nghiên cứu quan tâm nhiều. 

Nhƣ phần trên chúng tôi có đề cập, lịch sử văn học là lịch sử của những cách 
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đọc (H. Jauss), của những phƣơng pháp “đọc” văn bản nghệ thuật khác nhau. Mỗi 

một phƣơng pháp thƣờng để lại những thành công hay thất bại nhất định (vì không 

có phƣơng pháp đa trị cho một loại đối tƣợng nhận thức), nhƣng phƣơng pháp làm 

cho đối tƣợng hiện ra những bản chất khách quan nhất (nếu tuân thủ đúng phƣơng 

pháp). “Đọc” một đối tƣợng tiền hiện đại bằng một lí thuyết hiện đại, đến nay đã là 

một hiển nhiên và nghiên cứu văn bản thuộc cơ tầng văn hóa đặc thù phƣơng Đông 

từ sự cống hiến của lí thuyết khoa học nhân văn phƣơng Tây đã trở nên quen thuộc 

(các công trình của Lê Tuyên, Đỗ Lai Thúy, Trần Đình Sử, v.v.). Nó đã chứng minh 

tính hiệu quả của mình trên nhiều phƣơng diện. Sự bùng nổ của tƣ duy lí thuyết 

nhân văn từ đầu thế kỉ XX đến nay trên thế giới, trung tâm là ngôn ngữ học cùng 

với các cuộc cách mạng hệ hình tƣ duy khoa học đã đòi hỏi một cách nhìn mới của 

chủ thể về đối tƣợng nghiên cứu của mình và về mối quan hệ này. Khoa học văn 

học, đến lƣợt nó, đã tƣ duy lại các vấn đề nhƣ: thực chất tác phẩm văn học là gì, 

phƣơng thức tồn tại của nó ra sao, và quan trọng hơn, mĩ học tiếp nhận ra đời để trả 

lời cho câu hỏi: văn bản trong tồn tại với ngƣời đọc liệu có thể tồn tại nhiều cách 

đọc khác nhau trên cùng một đối tƣợng, dù đối tƣợng đó thuộc về kiểu tƣ duy nào, 

tiền hiện đại hay hiện đại, v.v. 

Sự bùng nổ của lí thuyết khoa học nhân văn cũng đồng thời khiêu khích các 

cách đọc mới/ đọc khác trên các đối tƣợng cũ. Trên cơ sở đó, lí thuyết mới cũng trả 

lời cho một câu hỏi thuộc bản thể văn chƣơng: văn bản văn học liệu có thể tồn tại 

một cách đọc duy nhất không? Và nếu có, nó có còn là một tác phẩm văn học vốn 

lấy sự đa nghĩa làm cứu cánh? Nhìn một cách tổng quan, tri thức lí thuyết khoa học 

nhân văn thế kỉ XX đã ngấm ngầm hoặc công khai “đọc lại” tƣ tƣởng các thế kỉ 

trƣớc đó. Đây không phải là một sự phủ định, mà ngƣợc lại, cấp cho đối tƣợng một 

nghĩa mới, đồng thời, chứng minh một điều đã cũ trong tƣ duy: cái nhìn nâng lên 

thành lí thuyết thƣờng đi sau rất nhiều so với đối tƣợng, đặc biệt là các đối tƣợng 

thuộc lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Trong bức tranh chung đó của khoa học nhân 

văn, Phân tâm học (Tâm lí học phân tích và Tâm lí học phân tích chiều sâu của C. 

Jung) nổi bật lên nhƣ một cuộc cách mạng thực sự trong hành trình đi vào cõi nội 

tâm sâu thẳm, với vị trí khuynh loát trong các dẫn giải về Dân tộc học, Văn học (đặc 
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biệt là văn học mang khuynh hƣớng huyền thoại), v.v. 

Sự đối lập chủ thể - đối tƣợng nói trên khi đối diện với văn bản tiền hiện đại, 

dẫn đến hai hệ lụy: 1/ Chủ thể hƣớng tới đối tƣợng theo chiều ngang của sự nhận 

thức, tập trung vào ý thức (duy lí) của chủ thể, không chú ý tới chiều sâu tâm thức, 

tâm linh và kết quả là đẩy những “không gian thiêng” ra phía “duy tâm”, “mê tín” 

và 2/ Tiếp nhận ở phạm vi đối lập mô hình thế giới theo hai đối cực: tiên/ âm phủ 

đối với tục/ cõi trần thế. Sự đối lập nhị nguyên này vô tình làm mờ khuất yếu tố con 

ngƣời trong tính chiều sâu nội giới của nó, đặc biệt là chƣa soi sáng nó ở chiều 

mộng tƣởng, chƣa xem xét đúng mức vị trí vũ trụ Tâm ở các bình diện nhƣ: các 

năng lƣợng tâm thần, các chiều kích của huyễn tƣởng tâm linh - phần mơ tƣởng của 

con ngƣời các thời đại, những ngƣỡng vọng của cộng đồng. 

Cái nhìn về cuộc đời trong truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói 

riêng cũng đồng thời đặt cá nhân trong tƣơng quan với các niềm tin của nó với xã 

hội mà nó tồn tại trong đó. Trong phạm vi chúng ta đang khảo xét, vấn đề này diễn 

ra trong bối cảnh có nhiều cảnh giới hứa hẹn cho một sự yên ổn với cuộc sống trần 

thế nhƣ Tiên giới, Niết Bàn, Chân Nhƣ, miền Tịnh Thổ/ Độ, cõi âm (những không 

gian thiêng hiện diện trong xã hội trần tục), v.v. Sự lựa chọn nào đó có thể xẩy ra, 

trên nét lớn, là dựa trên cấu trúc hướng nội và hướng ngoại. Nếu theo con đƣờng 

Nho giáo, bản ngã cá nhân hƣớng tới Trí (hƣớng ngoại), nếu theo con đƣờng Phật 

(Tĩnh Thổ tông), bản ngã cá nhân hƣớng tới Tâm (hƣớng nội). 

Từ yếu tố tâm thức, thời trung đại Việt Nam, có thể nói tâm thức của “sự tham 

dự thần bí” (Lévy Bruhl - Kinh nghiệm nội giới và biểu tƣợng của ngƣời nguyên 

thủy) luôn luôn hiện diện, ví dụ, Kiều từ hội đạp thanh, gặp “mồ vô chủ” và bị ám 

ảnh, tin thật sự vào sự liên hệ linh thiêng này với Đạm Tiên. Chúng tôi triển khai cụ 

thể phần này trong phụ lục 1.3 về tâm thức tham dự - một kiểu tâm thức đặc thù 

trong truyện Nôm bác học. 

Trong chiều kích này, với ý thức sơ khai, kiểu kết hợp tiên - ngƣời, ma - 

ngƣời, ngƣời - trời, v.v. không có giá trị tự nội, biệt lập theo kiểu những phản ứng 

trong những bộ máy hay cơ thể. Do đó, ý nghĩa của những hành vi ấy không phải là 

sự kiện vật lí suông của chúng, mà là sự lập lại hành vi nguyên thủy, một mô phạm 
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thần thoại, tức là những hành vi của đấng thiêng liêng xƣa kia đã hành động. Đây là 

sự tham nhập nhằm thức tỉnh và trông đợi những ban phát từ thần linh. Ví dụ nhƣ 

việc ăn uống, dinh dƣỡng, giao phối, v.v.  không phải là tác động thuần túy sinh lí, 

mà là tham dự với sự sống thần linh; những cuộc lễ hôn phối tự do, lễ cuồng ẩm, lễ 

hội phồn thực, lễ đi săn mùa xuân, việc cày ruộng của vua vào ngày thiêng, v.v. đều 

rập khuôn những hành vi của các thần, tổ tiên. 

Bên cạnh đó, truyện Nôm bác học cũng có sự kết hợp xu thế dân gian và xu 

thế thế tục. Về xu thế dân gian, có hai nguồn ảnh hƣởng, hai xu hƣớng: 1/ sự trỗi 

sinh từ chính truyền thống văn học trƣớc đó và 2/ tƣ tƣởng phi Nho giáo đƣợc phát 

triển trong giai đoạn loạn lạc của lịch sử. Trong xu hƣớng thứ nhất, từ việc sƣu tầm, 

ghi chép truyện dân gian từ trƣớc thế kỉ XIV, đến thế kỉ XV, XVII có sự xuất hiện 

đặc biệt của “Truyền kì mạn lục” (Nguyễn Dữ), v.v. Rất dễ nhận ra xu hƣớng dân 

gian khi các tác giả đã sử dụng các motif quen thuộc có trong Cổ tích nhƣ: lấy vợ kì 

dị (vợ là ma, quỷ, tinh loài vật, tiên, thần, v.v.), phép thần phù trợ, gặp gỡ ngƣời 

chết, xuống thủy cung, lên thiên đình, cứu vật vật đền ơn, v.v. họ chỉ mƣợn motif 

dân gian để phản ánh phong hóa, chuyện thời sự xã hội đƣơng thời. Ví dụ, sử dụng 

motif  “chồng lấy vợ kì dị”, Nguyễn Dữ đã tạo dựng ra hàng loạt câu chuyện mang 

ý nghĩa xã hội khác nhau, nhƣ truyện Từ Thức lấy vợ tiên (ngƣời lấy tiên), Cây gạo, 

Yêu quái Xương Giang (ngƣời lấy ma), Cuộc kì ngộ ở trại Tây (ngƣời lấy hồn hoa), 

v.v. Trong xu hƣớng thế tục, con ngƣời đƣợc đƣa vào mối quan tâm trực tiếp khi họ 

hiện lên nhƣ những ham muốn cụ thể: Khát khao có một mái ấm gia đình, tri âm, 

hạnh phúc ái ân. Ở đây sự cảm nhận cuộc sống ở bình diện cá tính, cá nhân riêng lẻ 

đã xuất hiện nhƣ một dự ƣớc. Nhƣng cái nhìn nhân văn toàn diện không chỉ dừng 

lại ở đó. Có một thế giới khác ở bề sâu, đã tồn tại và luôn thôi thúc đƣợc biểu tỏ; tồn 

tại một ƣớc vọng khác từ phía cộng đồng, đã ít nhiều thể hiện trong thế giới thần 

thoại và cổ tích nay đƣợc biểu tỏ, tái sinh trong một thế giới nghệ thuật khác.  

1.3. Các hƣớng vận dụng lí thuyết cổ mẫu và tiếp cận truyện Nôm bác học từ 

góc nhìn cổ mẫu 

1.3.1. Các hướng vận dụng lí thuyết cổ mẫu vào nghiên cứu văn học 

Trên thế giới, học thuyết của C. Jung về cổ mẫu (archétype) đƣợc nhiều nhà 



35 

 

nghiên cứu tiếp bƣớc trong Phê bình văn học. Đó là Ch.Bauduin, J.Campbell, 

M.Eliade, N. Frye, v.v. Họ đã khai triển lý thuyết này theo những hƣớng khác nhau. 

Theo Đào Ngọc Chƣơng [247], với công trình Hamlet và Orestes (1914), 

Gilbert Murray là ngƣời đầu tiên vận dụng kết hợp hƣớng phê bình nghi lễ với 

hƣớng phê bình cổ mẫu và, trong một cách nhìn nhất định, là ngƣời đầu tiên mở 

ra hƣớng phê bình cổ mẫu khi ông chứng minh rằng Shakespeare không hề biết 

gì về huyền thoại Orest, và vì thế bằng vào vô thức tập thể, Shakespeare đã sáng 

tạo một dị bản huyền thoại Orest. Ngƣời đầu tiên chính thức khai sinh phê bình 

cổ mẫu là Maud Bodkin, một nhà nghiên cứu ngƣời Anh. Chúng ta có thể nói 

rằng trong Những kiểu cổ mẫu trong thơ (Archetypal Patterns in  Poetry,1934), 

Maud Bodkin là ngƣời đầu tiên vận dụng một cách hệ thống tƣ tƣởng cổ mẫu của 

Jung vào nghiên cứu văn học khi bà “cố gắng đƣa sự phân tích tâm lý và sự 

nghiền ngẫm tâm lý quy vào cho kinh nghiệm tƣởng tƣợng đƣợc thứ thơ ca tuyệt 

tác truyền tải và khảo sát những hình thức hay là những mẫu hình kinh nghiệm 

kia mà trong những mẫu hình ấy những sức mạnh vũ trụ của bản chất con ngƣời 

chúng ta tìm đƣợc sự  thể hiện cụ thể” [247]. 

Ch. Bauduin tập trung vào cổ mẫu ngƣời anh hùng trong các tác phẩm nhƣ: 

Iliade, Ramayana, v.v. để phân tích tâm lí huyền thoại anh hùng nhằm tìm ra các tổ 

hợp về cái chết và sự tái sinh, ngƣời thế mạng, v.v. [125]. 

J. Campbell dẫn ra các cổ mẫu: người anh hùng, vị thần, nhà tiên tri để tìm 

cách lí giải các giai đoạn biểu tƣợng thích hợp cho đời sống con ngƣời thời hiện đại. 

Qua các sáng tạo huyền thoại Ai Cập, Babilon, Ấn Độ, Trung Quốc, v.v. ông đều 

tìm ra những nguyên mẫu (cổ mẫu) và chức năng tâm lí nhƣ nhau của sự sống và 

cái chết, sự tái sinh, v.v. Và theo ông, về mặt chức năng, nó chính là chìa khóa lí 

giải nguyên lí tổng hợp bất biến trong bản tính con ngƣời [125]. 

M. Eliade thì lƣu ý rằng, “kí ức tập thể” mang tính phản lịch sử, nó chỉ thừa 

nhận các phạm trù và nguyên mẫu, chứ không thừa nhận các sự kiện lịch sử. Qua 

đó, ông đặt vấn đề về cách ứng xử của con ngƣời trong cuộc chống chọi với nỗi đau 

khổ và nỗi khiếp sợ muôn thuở trƣớc lịch sử. 

G. Bachelard thay thế các “giấc mơ” (rêves) bằng “sự mơ mộng” (rêverie). 
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Theo đó, ông cho rằng thơ ca chính là sự mơ mộng xoay quanh vật chất nguyên 

thủy, những yếu tố đầu tiên làm nên thế giới: đất, nước, lửa, không khí. Và chính 

các Cổ mẫu đó đã làm nên đặc trƣng nghệ thuật của các thiên tài nhƣ: E. Poe, 

Novalis, Hoffmann, v.v. Ông cũng là ngƣời khởi danh cho các mặc cảm nhƣ: 

Prométhée, Empédocle [198]. 

Tiếp bƣớc G. Bachelard, còn có Jean - Pièrre Richard, Gilbert Durand và đặc 

biệt là N. Frye với cuốn Giải phẫu phê bình vận dụng những ý hƣớng khác nhau 

trong lí thuyết tâm lí các chiều sâu vào nghiên cứu văn học, huyền thoại học. Theo 

Northrop Frye, huyền thoại là một quyền lực thông tin trung tâm cung cấp ý nghĩa 

cổ mẫu (archétype) cho nghi lễ và cho lời sấm truyền. Vì thế, huyền thoại là cổ 

mẫu. Trong văn học, cổ mẫu hiện lên trong cấu trúc ngôn từ, thậm chí trong những 

con chữ đƣợc tác giả sử dụng một cách đặc biệt nhƣ trƣờng hợp lặp phụ âm đầu 

chẳng hạn. Và nhƣ thế, hai thành tố chúng ta vẫn thƣờng quan tâm của văn học đã 

có nguồn gốc trong huyền thoại (và nghi lễ). Về phƣơng diện thể loại văn học, N. 

Frye đã thay thế Vô thức tập thể của ngƣời sáng tác bằng vô thức của thể loại.  Dƣới 

cái nhìn của N. Frye, đó không đơn thuần là hiện tƣợng chuyển hoá của huyền thoại 

trong văn học mà là hiện tƣợng huyền thoại hoá văn học. Điều này gợi ra một hình 

thức phê bình tổng thể mà trƣớc hết là phê bình huyền thoại, phê bình cổ mẫu. Theo 

Đào Ngọc Chƣơng, trong Giải phẫu phê bình, N. Frye coi khái niệm cổ mẫu nhƣ là 

một sự kiện văn học tự thân, một hiện tƣợng lặp lại đặc biệt mang tính liên văn bản 

giống nhƣ một qui ƣớc [247]. 

E. M. Meletinsky, tác giả cuốn Thi pháp của huyền thoại, đề cập nhiều lần tới 

thuật ngữ “nguyên mẫu” (thuật ngữ tiếng Nga hoặc tiếng Anh, đồng nghĩa với cổ mẫu). 

Khi dùng thuật ngữ này trong nghiên cứu về huyền thoại của các dân tộc trên thế giới, 

nhà ký hiệu học và folklore học này đã “đưa những hiệu chỉnh quan trọng vào cách 

hiểu kinh điển của Jung về những mẫu cổ đó. Từ việc nghiên cứu các mẫu cổ (thuật 

ngữ trong bản dịch, tƣơng đƣơng với thuật ngữ cổ mẫu, tác giả luận án nhấn mạnh) 

huyền thoại trong cốt truyện dân gian, ông chuyển sang phân tích những mẫu cổ trong 

các tác phẩm kinh điển của Nga, v.v.” [125, tr. xii]. Thông qua đó, bằng cách đánh giá 

các cách nhìn nhận của các nhà nhân chủng học nhƣ: J. G. Frazer, Lévi Bruhl, Lévi 
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Strauss, v.v. ông đã vận dụng khá thành công các thuật ngữ trọng tâm của C. Jung vào 

nghiên cứu văn học dân gian cũng nhƣ văn học hiện đại, đặc biệt là khuynh hƣớng tiểu 

thuyết huyền thoại, giải huyền thoại của các nhà văn đƣơng đại phƣơng Tây. Thi pháp 

của huyền thoại là một đóng góp lớn cho phê bình và lí luận văn học hiện nay. Tuy 

vậy, khi đề cập đến các cổ mẫu, ông chỉ đề cập tới việc miêu tả mang tính sơ lƣợc, hay 

nói đúng hơn là tác giả đã không đi sâu vào yếu tố cổ mẫu, mà chỉ đề cập nhƣ một vấn 

đề lý thuyết cần thiết và hết sức quan trọng trong nhiều xu hƣớng nghiên cứu văn học 

nghiêng về khuynh hƣớng phê bình huyền thoại, phê bình nghi lễ, v.v. trong giới 

nghiên cứu khoa học văn học hiện nay, cả văn học dân gian và văn học viết. 

Ở Việt Nam, thuật ngữ phê bình cổ mẫu xuất hiện khá muộn, cuối thế kỉ XX, 

tới những năm đầu thế kỉ XXI, với Đỗ Lai Thúy [196], [202]; Nguyễn Thị Thanh 

Xuân [139]. Bản chất của nó cũng đã đƣợc triển khai trƣớc đó ở Thể tánh của thi ca 

của Lê Tuyên [221], Nguyễn Đăng Thục [193], [194]. Ở chiều kích văn hóa còn có 

các công trình nhƣ Trầu cau Việt điện thư, Trầu cau nguyên nhất thư của Nguyễn 

Ngọc Chƣơng [36], [37], v.v. Bản thân tác giả luận án cũng đã triển khai lí thuyết 

cổ mẫu của C. Jung để nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, các hiện tƣợng 

văn học trung đại nhƣ trƣờng hợp cái tự ngã trong thơ văn Phạm Thái [93], [94], 

trƣờng hợp tâm thức Thúy Kiều trong ĐTTT, v.v. Các thành tựu nghiên cứu trên có 

thể nhìn một cách sơ lƣợc nhƣ sau: 

Nhà nghiên cứu văn học Đặng Anh Đào, trong bài “Về vấn đề gặp gỡ và ảnh 

hưởng của văn học Pháp đối với văn học Việt Nam” in trong cuốn Việt Nam và 

phương Tây - Tiếp nhận và giao thoa trong văn học đề cập đến vấn đề môtíp về 

thiên đường đã mất vốn tiềm ẩn ở cả văn hoá Trung Hoa và Việt Nam như một mẫu 

gốc (archétype - cổ mẫu) của văn học nhân loại” [56, tr. 327 - 328]. Bà coi đó nhƣ 

một yếu tố văn hoá của dân tộc và của cá nhân nhà văn mang tính siêu không gian. 

Đỗ Lai Thuý trong Hồ Xuân Hương - Hoài niệm phồn thực [196], Bút pháp 

của ham muốn [202], đã nhìn nhận cổ mẫu nhƣ một yếu tố tái sinh nghĩa và là mã 

nghệ thuật cơ bản khi đi tìm thông điệp thơ Hồ Xuân Hƣơng, thơ Hoàng Cầm, v.v. 

Nếu nhƣ ở hiện tƣợng bà chúa thơ Nôm là cách lí giải từ tín ngưỡng phồn thực và 

các biểu tƣợng mang tính siêu mẫu về văn hoá phồn thực, thì ở nhà thơ xứ Kinh Bắc 
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là không gian văn hoá quan họ cùng những hội hè đình đám, đặc biệt là phức cảm 

Oedipe, v.v. là những hƣớng nghiên cứu chính. 

Tác giả Đào Vũ Hoà An trong Tự sự học [175], qua bài viết Mẫu gốc như là 

thành phần tạo nghĩa (khảo sát qua trƣờng hợp Giàn thiêu của Võ Thị Hảo), đã dựa 

vào những điểm mấu chốt trong lý thuyết của nhà tâm lý học phân tích C. Jung về 

lý thuyết Mẫu gốc, qua đó, khảo sát hai yếu tố “Nƣớc và Lửa nhƣ một mã nghệ 

thuật” [175, 496]. Theo một cách riêng, tác giả bài viết đã có hƣớng đi mới khi 

chạm vào tầng sâu của văn bản tác phẩm. 

Cùng hƣớng trên, còn có sự quan tâm khá đặc biệt của nhà nghiên cứu 

Nguyễn Thị Thanh Xuân, với bài Đi tìm cổ mẫu trong văn học Việt Nam, in trong 

Nghiên cứu văn học Việt Nam - Những khả năng và thách thức [139]. Bà đã xuất 

phát từ lý thuyết của C. Jung, G. Bachelard và N. Frye để đi tìm cổ mẫu trong thơ 

Hồ Xuân Hƣơng, thơ Tản Đà, Hàn Mặc Tử, Bùi Giáng và truyện ngắn Nguyễn 

Huy Thiệp. Trong đó, các yếu tố Đất, Nước, Trăng, Máu, Biển, v.v. đƣợc vực dậy 

từ vô thức tập thể - là những kinh nghiệm nguyên sơ nhất của con ngƣời về vũ trụ 

và cuộc sống. Bà cho rằng cái nhìn và bút pháp của Hồ Xuân Hƣơng, đôi chỗ có 

cái gì đó gần với Bùi Giáng, một nhà thơ hiện đại: “thơ Hồ Xuân Hƣơng ngả về 

bản năng, thơ Bùi Giáng thiên về bản nhiên. Đọc thơ Hồ Xuân Hƣơng, ta chừng 

nhƣ thấy một ngƣời đàn bà Việt nghịch ngợm tai quái vục chiếc gáo dừa vào cái lu 

vô thức nhân loại, quậy chơi, và múc ra một hỗn hợp những Đất - Nƣớc - Trời - 

Ngƣời, vung ra tung toé” [139, tr. 194]. Trong trò chơi này, thiên nhiên không còn 

là Mẹ Đất, Cha Trời của Con Ngƣời, mà nhƣ một ngƣời đàn ông bị lôi kéo vào 

cuộc chơi kì thú của ngƣời bạn nữ Việt thông minh và tràn đầy sức sống. Dƣới cái 

nhìn cổ mẫu, thơ Tản Đà đã vĩnh cửu hoá vầng trăng tự tại, biểu tƣợng thế giới an 

nhiên của chốn thiên thai, và thơ Hàn Mặc Tử thì tràn ngập Trăng “lai láng nhƣ 

nƣớc và cần nhƣ hơi thở”. Đến đƣơng đại, Nguyễn Huy Thiệp làm một cuộc nối 

mạch trở lại với huyền thoại. Đất, Nước, Biển, Sông, Rừng, Gió, Mưa, Lửa, Mẹ, 

v.v. với tƣ cách là những cổ mẫu, ám ảnh Nguyễn Huy Thiệp không kém con 

ngƣời, và đây chính là một trong những yếu tố quan trọng làm cho trang viết của 

ông có chiều sâu. Nó tham dự vào văn chƣơng đầy mê đắm và khuất phục. 
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Nguyễn Thị Thanh Xuân nhắc đến “Đôi gò bồng đảo sƣơng còn ngậm” (Thơ Hồ 

Xuân Hƣơng) “Chồi thƣợc dƣợc mơ mòng thụy vũ” (Nguyễn Gia Thiều, Cung oán 

ngâm khúc), và các cổ mẫu: cổ mẫu Đầm xuất hiện nhƣ một phép lạ: Đầm Dạ 

Trạch trong truyện Chử Đồng Tử, motif bay về trời, cổ mẫu Giếng, đặc biệt, cổ 

mẫu Nƣớc, riêng Hồ Xuân Hƣơng lại chỉ có cảm hứng với những nƣớc trong 

hang, hẻm, kẽ, khe, lách, lạch, nước tát, vũng, v.v. nghĩa là những hình thái nƣớc 

tù đọng, trong quy mô nhỏ, hẹp, ở những vị trí khuất nẻo, hóc hiểm, v.v. 

Tác giả Đào Ngọc Chƣơng [247] qua sự khảo sát có chiều sâu các cống hiến của 

C. Jung, G. Bachelard, J. Frazer, N. Frye, để nhận diện rằng archétype là dữ liệu trực 

tiếp của kinh nghiệm tâm linh mà biểu hiện rõ nhất của nó đƣợc lƣu giữ trong huyền 

thoại. Chính cây cầu cổ mẫu đã nối huyền thoại với vô thức tập thể, và về sau, theo 

Jung, chính cổ mẫu đã nối huyền thoại với văn học thông qua vô thức tập thể. Đó là 

con đƣờng chuyển hoá của huyền thoại theo cách nhìn của Jung, nếu chúng ta lí giải 

một cách sơ lƣợc nhất, qua đó ông cổ súy cho một phƣơng pháp phê bình mới, phê 

bình cổ mẫu. 

Nhƣ vậy, sự liên hệ, xâm nhập, ảnh hƣởng giữa các biểu tƣợng trong truyền 

thống văn học qua tiến trình lịch sử là một yếu tố đã đƣợc tìm ra và khẳng định. Các 

hình tƣợng, cấu trúc này có thể suy nguyên từ huyền thoại, cổ tích hay là những ảnh 

xạ hắt bóng vào văn học viết (các thời đại văn minh) thì với tƣ cách tồn tại của nó, 

nhƣ các nhà nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam đã chỉ ra, chính là những sự tái 

cấu trúc, hoặc huyền thoại hóa hoặc giải huyền thoại về các vấn đề thân phận con 

ngƣời, về chủ nghĩa nhân văn. 

Trên đây là những tình hình nghiên cứu chính về văn học từ phƣơng diện áp 

dụng lí thuyết cổ mẫu với những nét điểm xuyết trên tổng thể, và còn nhiều không 

gian ở một công trình tập trung chuyên sâu và có quy mô nghiên cứu rộng về truyện 

Nôm, đặc biệt là truyện Nôm bác học - điều mà chúng tôi sẽ tập trung trong công 

trình này. Đó chính là sự cổ vũ cần thiết cho chúng tôi mạnh dạn tìm tòi, mô tả một 

cách có hệ thống lí thuyết của C. Jung và các tài liệu nhân học, văn hóa tộc ngƣời liên 

quan về cổ mẫu và áp dụng nó vào nghiên cứu truyện Nôm bác học. 
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1.3.2. Tiếp cận truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu 

Nhƣ vậy, lƣớt qua bức tranh vận dụng lí thuyết cổ mẫu của C. Jung vào nghiên 

cứu văn học nói chung và văn học thời trung đại trên thế giới và ở Việt Nam nói riêng 

ở trên, chúng ta thấy hai điều, một, hƣớng vận dụng lí thuyết này là có cơ sở và là 

một cách tiếp cận nhiều hứa hẹn đem đến một trƣờng nhìn khác cho tác phẩm văn 

học; và đó cũng là cơ sở để, thứ hai, chúng tôi vận dụng lí thuyết cổ mẫu vào nghiên 

cứu truyện Nôm bác học - nơi chƣa có công trình lớn nào tập trung giải mã. 

Để làm đƣợc điều này một cách có hệ thống và những mô tả độc lập, nghiên 

cứu của chúng tôi cũng đồng thời phác họa ra cái nhìn chiều rộng (hệ hình thế giới 

quan, hệ hình nhân sinh quan) và chiều sâu (các tầng nội giới) trong tƣ tƣởng văn học 

trung đại Việt Nam trong giai đoạn cụ thể (thế kỉ XVI, XVIII), từ thế giới quan tiên 

mộng, mộng ảo, đến cái nhìn về cuộc đời với những tín ngƣỡng riêng, từ đây, những 

cảm quan riêng biệt về chính cuộc sống đƣợc mở rộng trong chiều rộng (mở rộng 

không gian) và chiều sâu (đi sâu vào huyễn tƣởng nội giới) của nó. 

Đến đây có thể tạm chia ra các nội dung lớn mà chúng tôi sẽ quan tâm giải 

quyết trong luận án của mình: 

Nội dung thứ nhất, là những vấn đề về lí thuyết Phân tâm học phân tích chiều sâu 

của C. Jung. Trong phần này chúng tôi sẽ phác họa những vấn đề quan trọng nhất của 

phạm vi lí thuyết và phƣơng pháp, đặt chúng nhƣ những giả thiết với các thuật ngữ: cổ 

mẫu, tâm thức cộng đồng, các không gian nội giới và ngoại giới, vô thức tập thể, tâm 

thức tham dự, các motif nghệ thuật. Từ sự diễn giải ý nghĩa của lí thuyết chúng tôi vận 

dụng, đồng thời trong phần cuối của nội dung này là sự tƣơng thích của lí thuyết với 

các đối tƣợng truyện Nôm bác học (tập trung ở phần chƣơng 2 của luận án). 

Nội dung thứ hai, trên cơ sở khảo sát các văn bản truyện Nôm bác học, chúng tôi sẽ 

triển khai nghiên cứu các vấn đề về kiểu không gian mơ tƣởng của nó nhƣ: không gian vĩ 

mô, thuộc về thế giới quan, vũ trụ quan và cái nhìn về cuộc đời; các không gian nội giới 

(hƣớng nội và hƣớng ngoại), mối tƣơng quan giữa luân lí truyền thống với thế giới tâm, 

các biểu tƣợng nội giới biểu trƣng qua các biểu tƣợng, các cổ mẫu; các chiều của huyễn 

tƣởng (thế giới mộng, huyễn ảo), v.v. (tập trung ở phần chƣơng 3 của luận án). 

Nội dung thứ ba, chúng tôi dành để khảo tả và lí giải các mặt: các motif lặp 
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lại, vấn đề cá tính nhân vật trong tƣơng quan với các biểu tƣợng cộng đồng, các giới 

hạn do các chiều không gian vĩ mô giới hạn. Đây cũng chính là những ranh giới của 

thân phận con ngƣời trong truyện Nôm bác học đặt ra, giải quyết và mơ tƣởng (tập 

trung ở phần chƣơng 4 của luận án). 

Nhƣ vậy, ở đây chúng tôi cũng đồng thời mƣợn các thuật ngữ nghiên cứu liên 

ngành Dân tộc học và Xã hội học để đi tìm các giá trị văn chƣơng - giá trị nhân văn mà 

các truyện Nôm bác học thể hiện. Điều này theo chúng tôi là tƣơng hợp trong chiều sâu 

văn hóa của các truyện Nôm, vốn là thế giới tích hợp hai truyền thống văn hóa: Đông 

Á và Đông Nam Á. Mỗi một cơ tầng nhƣ vậy, hình thành và phát triển trong lòng dân 

tộc Việt nhƣ những nếp “chồng gối lên nhau” (Trần Quốc Vƣợng). Chính những cơ 

tầng này ảnh hƣởng một cách sâu đậm trong văn học giai đoạn này. 

Tiểu kết chƣơng 1 

Nhƣ vậy, xét trên chiều lịch đại, truyện Nôm bác học đã đƣợc quan tâm 

nghiên cứu trên nhiều phƣơng diện, nhiều chiều khác nhau. Về mặt thuật ngữ, cho 

đến nay nó vẫn tồn tại nhiều cách gọi khác nhau, một phần do cách đặt vấn đề và 

hƣớng đến những cách giải quyết khác nhau, mặt khác, bản thân truyện Nôm nói 

chung và truyện Nôm bác học nói riêng vẫn tỏ ra bƣớng bỉnh theo cách riêng của 

nó, ở chỗ hàm chứa nhiều vấn đề về ranh giới và bản chất của thể loại. Có thể nói 

muốn tìm cho nó một “khuôn đúc” nào đó dƣờng nhƣ là không phù hợp. Mỗi một 

tiêu chí đƣa ra để khu biệt nó thì ngay lập tức bị chống trả. Ngay trong cấu trúc 

truyện kể cũng tồn tại những yếu tố phức thể, phức hợp không thuần nhất. Chúng ta 

tìm thấy trong nó những yếu tố vừa của cộng đồng vừa có dấu ấn cá nhân. Nhƣng 

sự tách biệt là cần thiết để hình dung về mặt thao tác, trên cơ sở đó, chúng ta chấp 

nhận những nét trội, những nét khác. 

Hành trình khai mở truyện Nôm bác học phải đợi đến những năm 30 - 40 

của thế kỉ XX, mới có những bƣớc đi sơ khởi về mặt khoa học. Nhƣng dƣờng 

nhƣ mỗi phƣơng pháp, mỗi lí thuyết áp dụng vào nghiên cứu, vừa hé nhìn thấy 

đƣợc một điều gì đấy, nhƣng đồng thời cũng chứa đựng những yếu tố phủ nhận. 

Đây cũng là lí do cơ bản để nhìn truyện Nôm theo những hƣớng, những phƣơng 

pháp khác nhau. Lịch sử văn học, về phƣơng diện này chính là lịch sử của những 
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cách đọc, những cách tri nhận khác nhau về tác phẩm văn học, cụ thể ở đây là 

đọc về truyện Nôm bác học. 

Về căn bản, truyện Nôm bác học đến nay còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ, cả về lịch 

sử văn bản cũng nhƣ nhận thức, lí giải về nó. Sự thực, các cấu trúc nghệ thuật 

không chỉ nhằm diễn tả những hiện thực đời sống nhƣ nhiều ngƣời vẫn tƣởng. Trên 

nét lớn, nó là những cấu trúc tƣợng trƣng về một thực tại riêng biệt mà những căn 

cứ vào lịch sử cụ thể là rất mờ nhạt. Sự vận hành của thế giới hình tƣợng, các motif 

nghệ thuật; các hành vi và cử chỉ của nhân vật; thế giới nhân văn mà họ hƣớng đến, 

v.v. là những biểu hiện của kiểu tƣ duy tiền hiện đại, trong đó nó chịu sự chi phối 

rất lớn bởi tâm thức cộng đồng. 

Truyện Nôm bác học đƣa thân phận con ngƣời trong các chiều kích khác nhau, 

các cảnh giới khác nhau, trong đó trộn lẫn, chồng xếp các nếp gấp mà cách ứng xử 

và mơ tƣởng của nó thuộc về hai cơ tầng: tƣ tƣởng bác học kinh viện (Nho - Phật - 

Đạo) và tƣ tƣởng dân gian bản địa. Các truyện Nôm bác học dù đƣợc vay mƣợn cốt 

truyện hay sự sáng tạo của cá nhân, về mặt tƣ tƣởng, chúng chịu ảnh hƣởng sâu sắc 

hai cơ tầng ấy. 

Cấu trúc nghệ thuật truyện Nôm bác học đƣợc kiến tạo trên nhiều khuynh 

hƣớng, nhiều đặc điểm, trong đó các mô thức chung, các tình tiết nghệ thuật, các 

ảnh tƣợng nghệ thuật, v.v. thƣờng mang những nét hồi cố từ truyền thống trƣớc đó, 

một kiểu tái huyền thoại hóa về mặt nhận thức, chất liệu và lí giải các vấn đề của 

cuộc đời. Chọn một góc nhìn nhỏ (từ lí thuyết cổ mẫu của C. Jung) nhìn vào truyện 

Nôm bác học cũng đồng thời hƣớng đến các mô thức tƣợng trƣng về thực tại, về 

những vấn đề tái lặp, v.v. hi vọng có những hé lộ nhất định nào đó. 
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CHƢƠNG 2 

LƢỢC THUẬT LÍ THUYẾT CỔ MẪU VÀ VẤN ĐỀ VẬN DỤNG  

LÍ THUYẾT CỔ MẪU VÀO NGHIÊN CỨU TRUYỆN NÔM BÁC HỌC 

Trong phần này chúng tôi sẽ phác họa những vấn đề quan trọng nhất của phạm 

vi lí thuyết và phƣơng pháp, đặt chúng nhƣ những giả thiết với các thuật ngữ: cổ 

mẫu, tâm thức cộng đồng, các không gian nội giới và ngoại giới, vô thức tập thể, 

tâm thức tham dự, các motif nghệ thuật từ sự diễn giải ý nghĩa của lí thuyết, qua đó 

chúng tôi vận dụng, đồng thời trong phần cuối của nội dung này là sự tƣơng thích 

của lí thuyết với sự nghiên cứu đối tƣợng các truyện Nôm bác học. 

Hiện nay trong giới nghiên cứu và phê bình văn học Việt Nam ít nhiều quen 

với khuynh hƣớng nhìn văn học từ một lí thuyết nào đó, đây cũng là những bƣớc 

phát triển mới so với cái nhìn một chiều từ mỹ học cổ điển trƣớc đây. Cống hiến 

mới của tƣ duy vật lí cho ta biết, bản chất của sự vật (ví dụ nhƣ ánh sáng sẽ là là 

sóng hoặc hạt) là tùy theo góc nhìn. Hay đúng hơn, mỗi góc nhìn đem đến cho ta 

một hình ảnh về bản chất của sự vật khác nhau. 

Vận dụng các thành tựu của tâm lí học các chiều sâu (phân tâm học của C. 

Jung) vào nghiên cứu văn học cũng đƣợc hình dung qua tƣ duy nhƣ vậy. Vì tính 

chất độc đáo từ các cống hiến của C. Jung, xét trong tƣơng quan với các nghiên cứu 

văn hóa - văn học đã định hình ra một kiểu nghiên cứu, phê bình văn học riêng: phê 

bình cổ mẫu. Đến đây, chúng ta cần vạch ra những nội dung chính cần triển khai 

trong phần này, nhƣ một cơ sở, một giả thiết làm việc trƣớc khi đi vào áp dụng 

nghiên cứu một đối tƣợng đặc thù: truyện Nôm bác học. Những nội dung cụ thể của 

phần này bao gồm: 1/ sơ lƣợc những nét chính của tâm lí học các chiều sâu của C. 

Jung; và 2/ mô tả lí thuyết cổ mẫu - một trong những trung tâm lí thuyết quan trọng 

nhất của C. Jung. 

2.1. Những vấn đề chung về lí thuyết tâm lí học phân tích chiều sâu và cổ mẫu 

2.1.1. Những nét chính trong tâm lí học phân tích chiều sâu của C. Jung 

Tƣ tƣởng của C. Jung (1875 - 1961) căn bản đứng trụ trên hai nền tảng: thực 

nghiệm và trực giác. Ở nền tảng thực nghiệm, tƣ tƣởng của ông là kết quả của 
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những tri thức, quan sát về những rối loạn, chứng tâm thần phân liệt của cơ hệ tâm 

thần con ngƣời. Ở căn nền trực giác, là sự khám phá ý nghĩa những giấc mơ, những 

ảo ảnh và những tƣởng tƣợng. Sự kết hợp hai yếu tố đó đem đến cho tâm lí học của 

Jung một bức tranh cặn kẽ, đa chiều, sinh động và phức tạp của tâm hồn con ngƣời. 

Quan điểm tƣ tƣởng của Jung so với các nhà phân tâm học khác, là ông theo 

tiến hóa luận. Ví dụ, trong quan niệm của Jung về libido (năng lƣợng tính dục), theo 

đà phát triển của lịch sử văn minh nhân loại, càng về sau libido sẽ dần dần thay thế 

những biểu hiện thô mộc của nó bằng cách ẩn giấu vào các biểu tƣợng, biểu trƣng 

(symbole). Hơn thế, ở những trình độ văn minh cao, các năng lƣợng này sẽ chuyển 

hóa vào các sáng tạo nghệ thuật, nhƣ sáng tạo âm nhạc, văn học, hội họa, v.v. 

Có thể nói, trong lí thuyết của mình, ông quan tâm nhiều lĩnh vực khác nhau: 

tâm lí học, tôn giáo, văn hóa, văn học, v.v. với các phạm trù: ý thức, vô thức, bản 

ngã, cái tôi, giấc mơ, các phức cảm, huyễn tƣởng, các cổ mẫu, v.v. Những nội 

dung này thể hiện trong suốt 18 tập (tuyển tập) các công trình của ông. Riêng 

nghiên cứu văn học, văn hóa tập trung nhất là các tập: tập 5 - những biểu tượng 

chuyển hóa, tập 6 - những kiểu loại tâm lí, tập 9, phần 1, các cổ mẫu của vô thức 

tập thể, và phần hai, Aion: nghiên cứu hiện tượng tự ngã và tập 15 - tâm hồn con 

người, nghệ thuật và văn chương [248], [249]. Vì những giới hạn nhất định, chúng 

tôi chủ yếu dựa vào bản nghiên cứu chi tiết về toàn bộ công trình của C. Jung qua 

cuốn Bản đồ tâm thần con người của Jung [168]. Bên cạnh đó, các công trình 

quan trọng nhất liên quan đến lí thuyết cổ mẫu và vô thức tập thể trong lí thuyết 

của Jung cũng đã đƣợc Vũ Đình Lƣu [100], Lƣu Hồng Khanh [102], [103], Bùi 

Lƣu Phi Khanh [11], Đỗ Lai Thúy [197], [198], [199], [201], v.v. dịch và biên 

soạn ở Việt Nam. Chính vì vậy, về những nội dung lí thuyết mà chúng tôi mô tả và 

áp dụng là có thể tin tƣởng đƣợc. Hơn thế, trong các công trình của mình, C. Jung 

dành cho tâm linh phƣơng Đông một vị trí đặc biệt, những vấn đề này cũng đƣợc 

các nhà nghiên cứu phƣơng Đông nhƣ Baird T. Spalding (Hành trình về Phương 

Đông) [163], Edward Wadie Said (Đông phương luận) [158], N.I. Konrad 

(Phương Đông học) [110], v.v. Bên cạnh đó, sự nghiên cứu về huyền thoại, cổ 

tích, văn hóa tín ngƣỡng Việt Nam trong truyền thống cũng đƣợc quan tâm thấu 
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đáo trong những công trình nhƣ L. Cadiere (Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn 

giáo người Việt) [18], Nguyễn Thừa Hỷ [98], Trần Quốc Vƣợng [238], Nguyễn 

Ngọc Chƣơng [36], [37], v.v. Đây chính là những cơ sở vững chắc để chúng tôi 

tiến hành mô tả và khảo cứu làm điểm tựa nghiên cứu. 

Thế giới đầu tiên mà ta có thể thấy của tâm hồn con ngƣời là “cái tôi”, thuộc 

về trạng thái tỉnh thức. Nếu chia đời sống tâm thần con ngƣời trên hai nét lớn ta sẽ 

có ý thức và vô thức. Trong vùng ý thức, bản ngã là đặc điểm quan trọng nhất, và ở 

đây, cái tôi là trung tâm của bản ngã. Với C. Jung, bản ngã là điều kiện tiên quyết 

cho sự khảo sát tâm lí. Nó ý thức và cho con ngƣời những hình ảnh thực về những 

quan sát và ghi nhận những gì xẩy ra xung quanh và trong nội giới, hay nói một 

cách khác, nó diễn đạt những kinh nghiệm của thể xác về thế giới. Bản ngã, trong lí 

thuyết của Jung “chính là trung tâm của ý chí, khát vọng, suy nghĩ và hành động” 

[168, 32]. Các nội dung tâm thần nếu đƣợc bản ngã phản ánh sẽ trở thành ý thức và 

ngƣợc lại sẽ bị đẩy vào vô thức, dƣới dạng dồn nén các nội dung mà bản ngã không 

thích hoặc cảm thấy đau đớn, hoặc không thích hợp với trƣờng, các chuẩn mực văn 

hóa. Với C. Jung, bản ngã là trung tính về mặt đạo đức. 

Bản ngã ý thức cũng chính là đối tƣợng của những rối loạn và phản ứng xúc 

cảm đƣợc tạo ra bởi sự xung đột giữa môi trƣờng của cá nhân và môi trƣờng bên 

ngoài, sự va chạm giữa cá nhân và thế giới. Trong mối quan hệ đó, con ngƣời buộc 

phải đƣa ra những lựa chọn, những quan điểm và nó luôn cảm thấy bị đe dọa, hẫng 

hụt hoặc tự tin, v.v. với quyết chọn của mình. 

Trong lĩnh vực thứ hai, vô thức, phạm trù đầu tiên chúng ta có thể thấy đƣợc là 

vô thức cá nhân với trọng tâm là các phức cảm, nằm ở tầng trên cùng của thế giới vô 

thức. Phức cảm trong tâm lí học C. Jung là “hình ảnh của một tình huống tâm thần 

nhất định chất đầy yếu tố cảm xúc và hơn thế nữa, không tƣơng thích với thái độ ý 

thức thông thƣờng” [168, tr. 79]. Phức cảm là một đối tƣợng nội tâm, mang tính chủ 

quan và hạt nhân của nó là một hình ảnh. Ví dụ, phức cảm ngƣời mẹ mang hình ảnh 

hạt nhân ngƣời mẹ (imago về ngƣời mẹ). Jung cho rằng, tâm thần con ngƣời luôn 

mang những liên tƣởng với các nội dung ẩn giấu nhƣ một mạng lƣới các hình ảnh, 

huyễn tƣởng, ý nghĩ, những cảm xúc mạnh trong quá khứ của một cá nhân, những 
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liên tƣởng đau đớn bị vùi sâu, v.v. nó luôn làm rối loạn ý thức. Mọi phức cảm đều có 

một thành tố cổ mẫu (tính bẩm sinh và có từ khởi thủy). 

Cá nhân trong tồn tại của mình luôn đối diện với tiểu sử của mình và với xã 

hội mà nó thuộc về nên về mặt cấu trúc, phức cảm cá nhân có hai kiểu chính, một 

thuộc về những nét riêng mà cá nhân đó có và hai, thuộc về mối tƣơng quan với gia 

đình và xã hội. Trong  mối tƣơng quan thứ hai này, thuộc về tập thể, cộng đồng và 

cá nhân chỉ nắm bắt lấy nó. Điều này xẩy ra khi một nền văn hóa truyền thống cùng 

chia sẻ nhiều cấu trúc vô thức chung. Ví dụ những đứa trẻ buộc phải cùng đến 

trƣờng trong một độ tuổi nhất định, nó sẽ mang phức cảm tƣớc đoạt  khỏi mái ấm 

gia đình, hay phức cảm thời bao cấp, phức cảm chiến tranh, v.v. Trong lí thuyết và 

sự diễn giải của mình, Jung coi “những phức cảm là những diễn viên trong các giấc 

mơ, những ngƣời mà chúng ta cảm thấy bất lực khi đƣơng đầu, là những yêu tinh 

đặc trƣng trong truyện dân gian” [168, tr. 85]. 

Ở một chiều sâu hơn, phức cảm nhƣ những kí ức bị đóng băng, những kí ức 

bị dồn nén vào đáy sâu, và hạt nhân của nó, Jung coi là những cổ mẫu. Ví dụ, phức 

cảm cha, mẹ có hạt nhân là hình ảnh cổ mẫu về cha, mẹ. Nguồn gốc sâu xa của các 

phức cảm là sự cƣỡng chế, sự không tƣơng thích, sự cấm cản của văn hóa, của xã 

hội với cá nhân con ngƣời. Ví dụ một xã hội cấm dục sẽ gây ra những phức cảm 

liên quan đến tính dục và tạo nên những kiểu đạo đức giả về chuẩn mực tính dục. 

Các phức cảm có khả năng xuất hiện đƣờng đột và xâm nhập tự phát vào ý 

thức rồi nắm quyền kiểm soát các chức năng của bản ngã. Khi bản ngã bị chi phối 

dƣới hình thức này, nó đƣợc đồng hóa vào phức cảm và những mục đích của phức 

cảm. Hành vi con ngƣời lúc đó không còn hài hòa với bản ngã và có điều gì đó đã 

xâm nhập vào con ngƣời. Ví dụ trƣờng hợp Kiều đƣợc “ngƣời tƣớng quân” bói, 

gặp mộ Đạm Tiên, v.v. tạo nên phức cảm bạc mệnh [185], một kiểu “ma đƣa lối 

quỷ đƣa đƣờng” theo cái nhìn lí tính nhƣng bản thân Kiều không cảm thấy là ma 

hay quỷ, mà là một sự tƣơng đồng, một bản mệnh, một sự liên hệ gần gũi. Hay 

phức cảm cứu hộ chẳng hạn, đƣợc phát triển từ những trải nghiệm, những kinh 

nghiệm đau đớn về tình trạng bị bỏ rơi trong quá khứ và sau đó thực hiện hành vi 

lòng tốt, sự giúp đỡ. 
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Kiều khuyên Từ Hải hàng là một kiểu phức cảm về sự cố định, ổn định. Có 

hai lí do. Một, là đời Kiều trải qua nhiều thăng trầm và hai, ở chiều sâu hơn, căn 

tính của cƣ dân nông nghiệp Việt, từ núi xuống đồng bằng làm ăn sinh sống theo lối 

định cƣ đã tạo nên một sự cố kết tâm thức ở một chỗ. Những điều này sẽ đƣợc 

chúng tôi triển khai cụ thể trong chƣơng cuối. 

2.1.2. Lí thuyết cổ mẫu 

Cổ mẫu và bản năng có một mối tƣơng quan mật thiết trong lí thuyết tâm lí 

học của Jung. Khi thâm nhập sâu vào các giấc mơ, các huyễn tƣởng, ông phát hiện 

ra những cấu trúc chung thuộc về mọi ngƣời, thuộc về vô thức tập thể. Các cổ mẫu 

(những yếu tố tâm thần chung) trong lí thuyết của Jung liên quan đặc biệt đến thần 

thoại, truyện cổ tích và các motif tôn giáo. Ông cho rằng “nội dung cơ bản của các 

huyền thoại, các tôn giáo, các chủ nghĩa là cổ mẫu” [168, tr. 155]. Giữa các yếu tố 

đó có một sự tƣơng đồng nhất định với đời sống tâm thần cá nhân. Điều đáng chú ý, 

các cổ mẫu tham dự vào đời sống tâm thần cá nhân này không phải là một sự dồn 

nén của ý thức mà nó có ngay từ đầu. 

Cổ mẫu (archétype) là thuật ngữ đƣợc C. G. Jung xác lập năm 1912, khi xuất 

bản cuốn Tâm lí học vô thức. Muray Stein gọi Jung là ngƣời vẽ bản bản đồ tâm hồn 

con ngƣời hoàn hảo nhất. Cho đến nay, nền tâm lí học hiện đại, văn hóa học, nhân 

chủng học, văn học, v.v. đã ghi nhận một cách không hề dè dặt những cống hiến của 

Jung về những vén mở khả giải mới của chốn tiềm thức: các kiểu tâm lí (hƣớng nội 

và hƣớng ngoại), cách hiểu mới về libido, v.v. và đặc biệt là vô thức tập thể mà 

trung tâm là các cổ mẫu (les archétype). 

Trong giới nghiên cứu và phê bình ở Việt Nam hiện nay, cổ mẫu đƣợc định 

danh theo nhiều cách khác nhau: sơ nguyên tượng (Kim Định), siêu mẫu (Vũ Đình 

Lƣu, Đỗ Lai Thúy), nguyên mẫu (Phan Quang Định), mẫu tượng (Lƣu Hồng 

Khanh), mẫu cổ (Trần Đình Sử, Đỗ Đức Hiểu), cổ mẫu (Phƣơng Lựu, Nguyễn Thị 

Thanh Xuân), đồ hình vĩnh cửu (Đỗ Lai Thúy). Các nhà lí luận huyền thoại coi 

thuật ngữ archétype của Jung là các nguyên mẫu. Trong các công trình của mình, 

chính Jung cũng có các tên gọi khác nhau: Siêu tượng, vết tích bản cổ, hình ảnh 

nguyên thủy. S. Freud gọi là Vết tích tối cổ (résidus archaïques). Nhƣ vậy, dù có 
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nhiều cách gọi tên trong thuật ngữ nhƣng đều dẫn đến ý nghĩa chung “là những 

yếu tố tâm thần (psyché) không thể cắt nghĩa đƣợc bằng một sự việc xẩy ra trong 

đời sống (...). Nó hình nhƣ bẩm sinh đã có, có từ nguyên thủy, nó là một thành 

phần trong gia tài tinh thần nhân loại” [100, tr. 95 - 96]. 

Thực ra, không phải đến Jung mới hình thành nên thuật ngữ này. Theo Bennet 

trong cuốn Jung đã thực sự nói gì, trong một công trình cuối đời của mình, S. Freud 

đã đề cập đến những thuật ngữ nhƣ: Di sản cổ xưa hay Dấu vết của tinh thần cổ sơ 

(le mode de pensée archaïque) [11, tr. 77 - 78] và [245, tr. 23]. Nếu xem cổ mẫu là 

một cấu trúc tinh thần thì trƣớc Jung rất xa đã có cách quan niệm về những ý niệm 

hay những hình thức trong lí thuyết của Platon. Tƣ tƣởng của Jung về archétype gặp 

gỡ với những thuật ngữ nhƣ hình ảnh thƣợng đế (image de Dieu), thƣợng đế nhƣ là 

cổ mẫu ánh sáng (la lumière archétype) trong tác phẩm của triết gia Philon 

d’Alexandrie; trong tƣ tƣởng của Platon, Augustin, v.v. [245, tr. 25]. “Nó (Jung viết) 

tùy thuộc vào sự phân loại các ý nghĩ mà lúc đầu con ngƣời cảm thấy xa lạ nhƣng đã 

sớm sở hữu và sử dụng chúng nhƣ là những khái niệm thân thuộc, v.v. Cổ mẫu là 

đúng và hữu ích bởi vì nó cho chúng ta biết rằng những nội dung vô thức tập thể có 

liên quan khi chúng ta xem xét những hình thức cổ xƣa, hoặc đúng hơn những hình 

thức nguyên thủy, tức là những hình ảnh chung tồn tại từ những thời đại xa xƣa nhất” 

[11, tr. 77 - 78]. Cái psyché trong quá khứ xa thẳm ấy là nền móng tinh thần của con 

ngƣời. Việc phát hiện này đã mặc nhiên tạo ra một ảnh hƣởng vô cùng lớn đối với 

tâm lí học hiện đại. 

Về nghĩa từ nguyên, archétype là từ ghép của: 1/ arche là khởi đầu, cơ sở, 

nguyên lí và 2/ type (typos) là dấu ấn, hình ảnh, mô hình, tiêu chuẩn, quy phạm. 

Theo Lƣu Hồng Khanh, nó có cấu trúc và năng lực sinh hoạt riêng biệt theo từng 

thứ loại, vƣợt hẳn lên trên ba chiều không gian và thời gian vật lí để đi đến những 

chiều siêu cá nhân, siêu tâm linh. Cổ mẫu, Jung nói: “cũng nhƣ thân thể ngƣời ta là 

một tập hợp đầy đủ những bộ phận, mỗi bộ phận là kết quả của một cuộc tiến hóa 

qua các thời kỳ tiền sử, ta phải nghĩ rằng tinh thần của ta cũng có một tổ chức tƣơng 

tự nhƣ thế. Tinh thần cũng nhƣ thể chất của ta, không thể là một cái gì không có quá 

khứ, một lịch sử của nó” [100, tr. 96]. Cơ cấu tinh thần loài ngƣời cũng vậy, đó là 
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những điểm tƣơng đồng giữa những hình ảnh của tâm trạng con ngƣời cổ sơ và 

những ý niệm, thói tục, biểu tƣợng có ý nghĩa tập thể, những chuyện thần thoại. 

Nếu nhìn nhận archétype nhƣ một lát cắt tâm thức thì ta có thể thấy vị trí của nó là 

ở tầng sâu nhất: Tôi →Ý thức → Vô thức cá nhân → Vô thức tập thể → Vô thức tập 

thể không bao giờ ý thức được. 

Cổ mẫu đƣợc phát hiện không phải chỉ với bản năng, mà còn thông qua 

chiêm mộng, mơ tƣởng, khải tƣợng; bởi nguồn cội cuối cùng của nó là những tầng 

sâu của vô thức tập thể, nơi đƣợc tàng trữ cô đọng lại những kinh nghiệm của cả 

loài ngƣời trải qua nhiều truyền thống của nhân loại trong không gian và thời gian. 

Cổ mẫu và bản năng có một mối tƣơng quan mật thiết trong tâm lí học của Jung. 

Khi thâm nhập sâu vào các giấc mơ, các huyễn tƣởng, ông phát hiện ra những cấu 

trúc chung thuộc về mọi ngƣời, thuộc về vô thức tập thể.  

Về cơ sở tâm lí, khởi thủy ý nghĩ tƣởng tƣợng chủ quan đƣợc khích động 

bởi hiện tƣợng vật lí tạo ra những phản ứng riêng, đƣợc nhiều lần lặp đi lặp lại. 

Không phải ngẫu nhiên mà nhân loại qua hàng ngàn năm chiêm nghiệm đã phóng 

ngoại những phẩm tính của cuộc sống, của số phận, của định mệnh đời ngƣời, v.v. 

lên những chòm sao Bắc Giải, Bạch Dƣơng, Thần Nông, v.v. Và cũng chẳng phải 

vô lí khi những hình ảnh biểu tƣợng lại đƣợc vô thức loài ngƣời từ Đông sang Tây 

nội giới hóa nhƣ Đất mẹ vĩnh hằng, hay tính hoàn hảo vĩnh cửu , v.v. Một chỗ 

khác, Jung cho rằng “các archétype là những hình ảnh vô thức của chính những 

bản năng, hay nói theo cách khác chúng là những khuôn mẫu của hành vi bản 

năng”, “nó chứa đựng những nội dung mà không ít thì nhiều tƣơng tự ở khắp mọi 

nơi và ở mọi cá nhân. Nói theo cách khác, nó là đồng nhất ở tất cả mọi ngƣời và 

do đó tạo nên một cơ tầng tâm thần chung của bản chất siêu cá nhân hiện diện ở 

mỗi ngƣời chúng ta” [11, tr. 74 - 75]. Và sự liên hệ giữa bản năng với cổ mẫu là 

sự ràng buộc hình ảnh có tính cách biểu tƣợng. Nghĩa là yếu tố tâm thần ấy luôn 

đƣợc phóng ngoại bằng những hiện hữu cụ thể qua tạo hình. Kinh nghiệm của 

nhân loại đƣợc trao truyền từ khởi thủy, phát xuất từ đó, những ám ảnh trong thiên 

nhiên. Đó có thể là sự bất ngờ hoặc là nỗi sợ hãi trƣớc ánh sáng và bóng tối, trƣớc 

mặt trời và mặt trăng, v.v. nhƣ Lƣu Hồng Khanh nhận diện, những nội dung của 
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vô thức tập thể đƣợc phát xuất từ những hoàn cảnh sinh sống của con ngƣời nhƣ lo 

âu và sợ hãi, vui mừng và phấn chấn, tranh đấu để sống còn, tƣơng giao giữa nam 

và nữ, giữa con cái và cha mẹ, những hình tƣợng ngƣời cha ngƣời mẹ, những thái 

độ với hận thù và yêu thƣơng, đối với sinh tử và ly biệt, những quyền lực của các 

nguyên lí tối sáng và âm dƣơng, v.v. Theo các tài liệu của nhân chủng học và văn 

hóa học nguyên thủy, đó là khởi thủy của tín ngƣỡng bái vật giáo, tôtem giáo, đa 

thần giáo, v.v. Nghĩa là từ khởi thủy, con ngƣời đã trải nghiệm những nỗi niềm mà 

cả cộng đồng cùng chung sống trong đó.  

Hệ tâm thức của con ngƣời có nhiều cổ mẫu, các cổ mẫu này đều có những 

cấu trúc và ý nghĩa riêng biệt, nhƣng chúng không đứng biệt lập riêng rẽ. Trái lại, 

chúng tƣơng quan, liên hệ với nhau. Cổ mẫu với cấu trúc cơ bản và ý nghĩa toàn 

diện, là những năng lực tạo hình cho hệ tâm thức của con ngƣời. Nó “vừa là hình 

ảnh lại vừa là xúc động. Ngƣời ta chỉ có thể nói đến siêu tƣợng (tƣơng đƣơng với 

thuật ngữ cổ mẫu – tác giả luận án chú thích thêm) khi nào hai khía cạnh đó cùng 

xuất hiện một lúc. Khi nào chỉ có hình ảnh thì siêu tƣợng chỉ tƣơng đƣơng với một 

sự tả cảnh không có âm vang gì. Nhƣng khi siêu tƣợng chứa chất xúc động tâm tình 

thì hình ảnh trở nên huyền nhiệm (có sinh lực tâm thần)” [100, tr. 142]. Nó đồng 

thời cũng minh xác cho những mãnh lực huyền nhiệm. Các cổ mẫu chỉ bắt đầu sống 

khi nào ngƣời ta kiên tâm khám phá ra tại sao nó có một ý nghĩa cho một ngƣời 

sống và ý nghĩa ấy thế nào. 

Nhƣ vậy, có thể dẫn ra đây ý kiến của Đỗ Đức Hiểu về cổ mẫu (ông gọi là 

mẫu cổ - archétype), phân biệt với mẫu gốc (hypotexte), khác với các mẫu con 

(hypertexte); “cổ mẫu là thuật ngữ để chỉ những mẫu của biểu tƣợng, các cấu trúc 

tinh thần bẩm sinh trong tƣởng tƣợng của con ngƣời, chứa đựng trong vô thức tập 

thể của cộng đồng nhân loại; vô thức tập thể này là là một yếu tố đặc trƣng cho tất 

cả các vô thức cá nhân. Nó hiện diện ở nhiều dân tộc với nhiều vùng văn hóa khác 

nhau. Biểu hiện quả nó thông qua các giấc mơ, những hình ảnh huyễn tƣởng của vô 

thức cá nhân và qua những biểu tƣợng lớn, trong những tác phẩm văn chƣơng nghệ 

thuật. Các biểu tƣợng lớn đó có thể là các thần thánh, trời, đấng tối cao, cô tiên, địa 

ngục, v.v. hoặc những tình huống mẫu, những tính cách mẫu, những hoài niệm mẫu 
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về thân phận con ngƣời nhƣ, trƣờng hợp Oedipe, Tấm Cám, thằng ngốc, phồn thực, 

thiên đƣờng đã mất” [88, tr. 972-973]. Văn học trên hành trình phát triển của nó 

theo chiều lịch sử, trong trƣờng nhìn này, sau thời đại lớn thần thoại và sử thi chính 

là những văn bản thứ sinh, thứ cấp, hoặc nói theo ngôn ngữ phả hệ của khoa học 

sinh học, là những thế hệ F2, F3, v.v. Và cũng đúng với tƣ duy của lịch sử văn học, 

là quá trình liên hệ với nhau. Các biểu tƣợng, các hoài niệm mẫu, v.v. vẫn luôn tỏa 

ánh hồi quang hoặc đậm, hoặc nhạt nào đấy đối với quá trình phát triển của văn học 

nghệ thuật trung đại và hiện đại về sau. Các cổ mẫu này không bao giờ lụi tắt, mà 

ngƣợc lại, luôn hắt bóng trong những mơ mộng nghệ thuật. 

2.2. Bản chất của lí thuyết cổ mẫu trong tƣơng quan với sáng tạo và nghiên 

cứu văn học 

2.2.1. Đặc trưng và các dấu chỉ nhận biết cổ mẫu 

Tính chất đầu tiên và là quan trọng nhất của cổ mẫu chính là sự tham dự một 

cách tập trung và đậm đặc yếu tố cảm xúc. C.G. Jung cho rằng có bao nhiêu tình cảm 

điển hình thì có bấy nhiêu loại cổ mẫu, và có thể nó mang sức nặng nhƣ những định 

kiến. Theo Jung, khi một cổ mẫu đƣợc đồng hóa với một kinh nghiệm nào đó thì ngay 

lập tức, một kiểu phản ứng nào đó đƣợc khơi dậy nhƣ nó đã hình thành và trao truyền 

trong các thời đại trƣớc đó. Ví dụ nhƣ sự phóng ngoại những thuộc tính tình mẫu tử 

đặc loại của ngƣời con vào ngƣời mẹ cá thể của mình. 

Thứ hai, mỗi một cổ mẫu là một biểu tƣợng văn hóa chất chứa chiều sâu tâm 

lí, tâm linh của cả một cộng đồng đã đƣợc nghiệm sinh qua nhiều thời đại khác 

nhau. Tự bản thân nó mang tính chất của những biểu tƣợng vĩnh cửu. 

Thứ ba, cổ mẫu mang tính định hƣớng. Nó tạo ra cho con ngƣời những kiểu 

loại thái độ, những khung kinh nghiệm tri giác và cảm xúc nào đó, một thứ tâm thế 

xử kỷ tiếp vật trong những loại hành vi nhất định, đƣa tâm thức cá nhân lên những 

tầm cao tâm lí và tâm linh siêu cá nhân, nhƣ mục đích cuối cùng của hành trình sự 

sống con ngƣời: năng lƣợng, sự sống, tinh thần. Một ví dụ đƣợc Jung nêu ra mang 

tính kiểu mẫu trong sự khai triển lƣơng tâm của nhân loại là việc ngƣời cha khi câu 

không đƣợc cá, trong lúc bực mình đã bóp cổ giết chết ngƣời con của mình. Sự hối 

hận sau đó đã tạo ra một định hƣớng của tình phụ tử. 
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Thứ tƣ, sự lan tỏa cảm xúc tạo cho các cổ mẫu tính chất chuyển hóa. Theo 

những cấp độ của tuổi tác đời ngƣời, theo bƣớc tiến triển của phức cảm tự ngã - các 

cổ mẫu, có sự chuyển vị và thay thế. Thời niên thiếu, xuất hiện những cổ mẫu cơ bản 

nhƣ: anh hùng, liệt nữ (lí tƣởng ngƣời hùng), nam nhân, thục nữ (linh âm và linh 

dƣơng), v.v. Nhƣng khi bƣớc vào thời thanh niên - trung niên, mộng tƣởng đƣợc thay 

thế cho những thực tế và lí tƣởng ngƣời hùng đƣợc chuyển vị vào các cổ mẫu cha, mẹ 

thông qua sự hƣớng tới chăm sóc con cái mình; anima, animus không còn trong ƣớc 

mơ mà là phóng ngoại vào nửa thứ hai tìm đƣợc. Đến tuổi già, sự choán chiếm củacổ 

mẫu hiền nhân, hoàng lão - hƣớng về sự chết - trở về viễn tƣợng của “thành toàn”. 

Thứ năm, cổ mẫu mang tính chất siêu thời gian và không gian. Mọi diễn 

trình đi đến văn minh của nhân loại, từ các yếu tố vật chất lẫn tinh thần đều là kết 

quả của những cuộc tiến hóa qua các thời kỳ tiền sử. Xuất phát từ tâm hồn (psyché) 

trong quá khứ xa thẳm, thế giới tinh thần con ngƣời không có sự ngăn cách về thời 

gian và không gian để đi đến những tƣơng đồng giữa những hình ảnh tâm trạng của 

con ngƣời cổ sơ và những ý niệm mang tính cách tập thể với con ngƣời hiện tại. 

Nhƣ vậy, nội hàm của thuật ngữ là khá rộng, và đến đây, chúng tôi cố gắng 

phân tách sơ lƣợc sự liên hệ lẫn nhau giữa các cổ mẫu và vô thức tập thể, biểu tƣợng 

và mối liên quan của chúng với motif và huyền thoại. Giữa chúng có một mối tƣơng 

quan mật thiết, theo một phác đồ: vô thức tập thể (chất chứa những năng lƣợng tâm lí 

chung), đƣợc phóng ngoại qua các năng lực tạo hình (cổ mẫu, biểu tƣợng, motif (ý 

tƣợng)); và huyền thoại, nơi lƣu dấu các huyền tích, huyền sử lại chính là nơi biểu 

hiện chủ yếu của ký ức cộng đồng ấy. 

Huyền thoại không bao giờ đông cứng theo cách hiểu nó đã sinh ra và mãi mãi 

tro bụi từ thuở bình minh của lịch sử nhân loại, mà nó có năng lực tái sinh nhờ sự 

bừng phát trong tầng sâu tâm thức con ngƣời mọi thời đại. Milan Kundera lƣu ý rằng 

các thời đại luôn tuân theo những biến dịch của sử tính và có thể mất đi nhƣng các 

kiểu mẫu tâm lí thì dƣờng nhƣ không mấy thay đổi. Chính vì những lí do đó mà ở thế 

kỷ XX và XXI, nhân loại mới vẫn luôn sống trong những mảng huyền thoại tái sinh 

trong ký ức, trong các sáng tạo văn học. 

Vấn đề vẫn chƣa rõ ở đây là 1/ Có phải mọi biểu tƣợng đều là cổ mẫu? Và 
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2/ giữa motif và biểu tƣợng có cái gì song chiếu, song trùng, dị biệt?  Không phải 

mọi biểu tƣợng đều là cổ mẫu. Giữa chúng có cái chung đều là những năng lực tạo 

hình của những năng lƣợng tinh thần con ngƣời và năng lƣợng đó đã diễn ra trong 

quá khứ, nay xuất hiện với chúng ta qua ngƣỡng vọng hoặc nhƣ một cứu cánh của 

niềm tin, mang tính chất cứu chuộc. Mọi cổ mẫu đều là biểu tƣợng nhƣng không 

phải ngƣợc lại. 

Biểu tƣợng (symbole) đƣợc hiểu theo nhiều cách khác nhau. Theo Jean 

Chevalier “ngay từ khởi thủy, nó đã là một dấu hiệu, một cơ sở quy ƣớc của niềm tin. 

Ở tầng sâu hơn, nó là sự hội tụ của hai ý tƣởng chia ra và kết lại, phân li và tái hợp, nó 

là dấu hiệu bị đập vỡ, gãy vỡ và nối kết” [23, tr. XXIII]. Ở đó, cảm xúc luôn luôn nổi 

trội, biểu hiện thành những nỗi lo sợ hay mừng vui khôn xiết tả, những cảm xúc không 

lời, v.v. Theo cách hiểu của K. Jaspers, biểu tƣợng nắm giữ những gì vốn vƣợt chạy 

khỏi chúng ta để mà bị tiêu tán trong hƣ vô. Biểu tƣợng cho ta thấy những gì, mà 

không có nó, hoàn toàn bị ẩn dấu đối với chúng ta: “mỗi một vật tự nó, có thể là một 

biểu tƣợng qua sự biến thành của trình trạng là tha thể trong hoạt trình của siêu việt 

tính” [99, tr. 37 - 38]. Đó là quá trình tƣ tƣởng mà khách thể tính biến mất nhƣờng chỗ 

cho sự siêu việt nội thể. Biểu tƣợng trong văn học đƣợc truyền đạt thông qua ngôn ngữ, 

diễn đạt sự “tiếp xúc giữa thần bí và hữu thể” tạo ra “một kích thích trong đó hữu thể 

chiếm đƣợc thế lực truyền đạt (...) là một ý thức triết lí về hữu thể đó” [99, tr. 39]. Biểu 

tƣợng không những làm cho rõ ràng, mà còn làm cho trở nên chân thật những thực tại 

kinh nghiệm, là sự thức nhận và trội sinh của cảm xúc hiện hữu. Và “quá khứ chỉ chân 

thật đối với tôi khi nào mà tôi kinh nghiệm đƣợc nó trong sự cụ thể hóa của nó” [99, tr. 

39, 45 - 46]. 

Cái đƣợc biểu trƣng trong biểu tƣợng là tiềm ẩn, Jung coi nó “là một hình 

ảnh thích hợp đúng hơn cả để chỉ ra cái bản chất ta mơ hồ nghi hoặc của tâm 

linh” [dẫn theo 23, tr. XXIV]. Với cách hiểu này, nó bao gồm cả ý thức và vô 

thức, cô đúc các sản phẩm tôn giáo và đạo đức, sáng tạo và thẩm mỹ, nhuốm 

màu xúc cảm và tƣởng tƣợng của con ngƣời, liên hệ đến kinh nghiệm của tập 

thể. C. Jung chia ra hai loại: biểu tƣợng tự nhiên và biểu tƣợng văn hóa. Biểu 

tƣợng văn hóa dùng để diễn tả chân lí vĩnh cửu. Qua sử tính, với nhiều lần thay 



54 

 

đổi, nó trở thành những hình ảnh tập thể đƣợc các xã hội văn minh chấp nhận. 

Nó luôn giữ phần lớn tính chất huyền nhiệm, quyến rũ nguyên thủy làm ngƣời ta 

say mê. Thực tại hiện hữu có vô số điều mà con ngƣời không thể xác định đƣợc, 

cũng không thể hiểu đƣợc trọn vẹn. Việc con ngƣời sử dụng một cách có ý thức 

những biểu tƣợng là một sự kiện tâm lí quan trọng, bởi vì, nhƣ Jung nói “con 

ngƣời cũng sáng tạo ra các biểu tƣợng một cách vô thức và tự phát”. 

Lôgíc của biểu tƣợng là lôgíc của tƣởng tƣợng “có một sự cố kết chức năng” 

(Jean Piaget), là “sự phun trào sum suê các hình ảnh, ngay cả trong trƣờng hợp làm 

rối tinh thần nhất” (Gilbert Durand), thể hiện “bằng hoạt động tiềm thức và siêu 

nghiệm của con ngƣời” (Mircea Eliade) và “tập hợp cơ động các mối liên hệ giữa 

nhiều vế” (Jean Chevalier). Điều này tạo ra sự tái sinh nghĩa vô tận trong các kết 

hợp với các ngữ cảnh khác nhau trong các văn bản văn học qua mọi thời đại. 

Biểu tƣợng trong tính chất tƣợng trƣng của nó, trong văn học trung đại nói 

chung và truyện Nôm bác học nói riêng có một tính chất riêng biệt, nhƣ A. J. 

Gurevich đã chỉ ra: “tƣợng trƣng không chỉ là kí hiệu làm dấu hiệu hoặc biểu thị 

một thực tại hoặc một tƣ tƣởng nào đó. Tƣợng trƣng không chỉ thay thế thực tại 

này, nó còn là thực tại này. Trong trƣờng hợp giao kèo trao đất, ngoài việc làm giấy 

tờ, ngƣời ta còn làm nghi lễ sau: ngƣời chủ cũ công khai trao cho ngƣời chủ mới 

một cục đất, và cục đất này tƣợng trƣng cho toàn bộ khoảnh đất” [77, tr. 82]. 

Nguyễn Du khi mô tả đoạn trao duyên, Thúy Kiều cũng trao luôn những kỉ vật của 

mình với Kim Trọng cho Thúy Vân. Hãy để ý tới thế giới thân và tâm Thúy Kiều 

sau khi thực hiện hành vi trao duyên, “keo loan chắp mối tơ thừa”: 

Bây giờ trâm gãy gương tan, 

Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân. 

Trăm nghìn gửi lạy tình quân, 

Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. 

Phận sao phận bạc như vôi, 

Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng. 

Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang, 

Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. 
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Cạn lời hồn dứt máu say, 

Một hơi lặng ngắt, đôi tay giá đồng. 

(ĐTTT, c. 749-758) 

Các kỉ vật vừa là tƣợng trƣng, biểu trƣng cho mối tình Kim - Kiều, nhƣng 

đồng thời, với Kiều, trong trƣờng hợp này là trao lại toàn bộ sự vẹn nguyên những 

gì mà mình đã có với Kim Trọng cho Thúy Vân, và coi nhƣ mọi thứ đã chấm dứt, 

không tơ tƣởng gì đến nữa. Trong nhiều truyện Nôm bác học khác, các nhân vật nữ 

chính, khi xảy đến họa biến, cũng tìm cách trao lời dặn dò cho ngƣời hầu nữ bên 

cạnh mình. Đây là một hành vi mang tính chất tƣợng trƣng về mặt tâm thức nhiều 

hơn là hiện thực. 

Việc tìm ra cổ mẫu nhất thiết phải thông qua những kí hiệu biểu tƣợng, 

nhƣng có những tác phẩm mang chứa nhiều biểu tƣợng cũng có thể không phải là 

đối tƣợng khảo sát. Trƣớc hết, theo Jung, đọc cổ mẫu sẽ không tính đến những biểu 

tƣợng văn học, nhƣ là một sản phẩm của ý thức [100], bởi vì: tác phẩm dự định có 

tính biểu tƣợng từ trƣớc thì không đòi hỏi phải tinh tế đến vậy. Bằng ngay thứ ngôn 

ngữ đa nghĩa đƣợc dùng, nó nhƣ bảo chúng ta: “tôi định nói nhiều hơn cái tôi nói 

thực; ý nghĩa của tôi cao hơn tôi”, mà chỉ quan tâm đến những biểu tƣợng văn học 

nhƣ là kết tinh của vô thức. Nhƣng nếu những kết tinh từ vô thức cá nhân chỉ đƣa ra 

tính triệu chứng, thì những kết tinh từ vô thức tập thể mới làm nên tính biểu tƣợng 

cổ mẫu: nó “không bị dồn ép và không bị lãng quên”, “vô thức tập thể cũng không 

tồn tại tự nó và cho nó, do nó chỉ là khả năng, cụ thể là khả năng mà ta đƣợc thừa kế 

từ thời xa xƣa dƣới dạng một hình thức nhất định của những hình ảnh đƣợc ghi nhớ 

trong cấu trúc của đầu não, nói theo giải phẫu học (...) Chúng bộc lộ chỉ trong chất 

liệu đã đƣợc tạo tác về mặt lí thuyết với tƣ cách là những nguyên tắc điều khiển sự 

tái lập chất liệu, v.v.” [197, tr. 70]. Nhƣ vậy, biểu tƣợng là cổ mẫu (trong tác phẩm 

văn học) khi: 1/ nó không phải là một dự định mang tính ý thức của chủ thể sáng tạo 

và 2/ nó là kết tinh của vô thức tập thể hóa thân trong các tác phẩm văn học, là 

những chất liệu đặc biệt chất chứa năng lực huyền dụ và đòi hỏi nhiều công phu giải 

mã. Các cổ mẫu hiểu theo các nhà phê bình biểu tƣợng sẽ là trung tâm của mọi mơ 

mộng nghệ thuật, nhƣ G. Barchelard đã chỉ ra, là nơi “thƣờng xuyên quay trở lại những 
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chủ đề nguyên thủy (...) bất chấp những bƣớc tiến đƣợc rèn dũa, chống đối lại ngay cả 

việc dạy dỗ của những kinh nghiệm khoa học” [dẫn theo 139, tr. 176]. 

Năng lực tạo hình của các cổ mẫu còn có một sự liên hệ chặt chẽ với các ý 

tƣợng (motif). Cổ mẫu “nằm trong khuynh hƣớng tạo ra những ý tƣợng (motif)” [100, 

tr. 97]. Motif là một khái niệm của các nhà văn hóa dân gian khi khảo sát những câu 

chuyện thần thoại và cổ tích có cùng trƣờng biểu hiện về cách nhìn nhận thế giới. Theo 

S. Thompson, motif là những hình mẫu thƣờng lặp lại hoặc kết hợp với những hình 

mẫu khác theo một kiểu cách riêng biệt nào đó [57]. Ví dụ nhƣ motif chết đi - sống lại, 

sự đầu thai, sự đảo ngƣợc của vận mệnh, sự may rủi hay những ân huệ do thần số mệnh 

ban ra hoặc gây ra, v.v. Ngƣời đọc văn học từ trƣờng nhìn của lí thuyết cổ mẫu thƣờng 

dõi theo những motif lặp đi lặp lại trong tác phẩm để xác định vấn đề. 

Nhƣ vậy, quan hệ giữa cổ mẫu và vô thức tập thể là sự hình tƣợng hóa những 

thực tế có thể quan sát đƣợc của năng lƣợng tinh thần vô thức, là trung tâm hình ảnh 

của vô thức tập thể (inconscient colletif). Các huyền thoại tồn tại rất lâu trƣớc khoa 

học và biểu hiện cuộc sống nhƣ nó đƣợc thấy và trải nghiệm thông qua các cá nhân, 

cộng đồng chính là nơi biểu hiện tập trung của chất liệu của các cổ mẫu. Đặc biệt là 

các huyễn tƣởng và giấc mơ. Nó xuất hiện trong những phóng chiếu thế giới vô thức 

qua những hình ảnh nguyên thủy. Mối liên hệ của chúng, nhƣ đã chỉ ra, là hết sức mật 

thiết. Chúng là những khái niệm quan trọng của tâm lí học phân tích chiều sâu, đồng 

thời cũng là những gợi mở thiết yếu để soi chiếu vào thế giới nghệ thuật của nhà văn. 

Huyền thoại là một hiện tƣợng trung tâm trong lịch sử văn hóa, đồng thời là 

một phƣơng tiện cổ xƣa để nhận thức thực tại xung quanh và bản chất của con 

ngƣời. Việc giải huyền thoại hóa luôn không trọn vẹn, chỉ có tính chất tƣơng đối và 

cùng với việc “giải huyền thoại hóa” thƣờng diễn ra tình trạng “tái huyền thoại hóa” 

theo chu kì nhất định. Các nhà thực chứng đã ngã ngửa khi những toan tính và kì 

vọng của họ đã không diễn ra, ấy là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học không 

những không loại bỏ đƣợc huyền thoại mà ngƣợc lại, vì một lí do hết sức bản thể, 

nhân loại vẫn trăn trở từ khởi thủy đến giờ: ý nghĩa của cuộc sống, mục đích của 

lịch sử, bí ẩn của cái chết, v.v. 
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Trong cái nhìn của khoa xã hội học hiện đại, huyền thoại (mythe) đƣợc sử 

dụng với nhiều sắc thái mà V. Duglas đã chỉ ra sự bao quát của chúng rằng, 

trong thế kỷ XX, huyền thoại đã đƣợc dùng với những nghĩa nhƣ ảo tƣởng, giả 

dối, sự tuyên truyền dối trá, niềm tin, sự tin tƣởng, sự ƣớc lệ, hay quan niệm về 

giá trị dƣới hình thức tƣởng tƣợng, sự biểu hiện các phong tục xã hội và các giá 

trị mang tính chất thần thánh hóa, giáo điều. Và nó đã thực sự gây ra tranh cãi vì 

lí do (thuật ngữ) nằm giữa lằn ranh cụ thể và trừu tƣợng, trật tự và hỗn loạn, v.v. 

[125]. Huyền thoại đã trở thành một trung tâm của xã hội học, lí luận văn hóa, 

phân tâm học, lí luận văn học thế kỉ XX. 

Nói chung, theo nhận định của Melettinski, nhận thức không phải là mục 

đích duy nhất và chủ yếu của huyền thoại. Mục đích chủ yếu của huyền thoại là duy 

trì sự hòa hợp giữa cá nhân, xã hội và tự nhiên, duy trì trật tự xã hội và vũ trụ. 

Huyền thoại luôn đƣợc duy trì trong tƣởng tƣợng nghệ thuật. Vì thế mà Roland 

Barthes đã coi “thời hiện đại” là một trƣờng lực ƣu thắng đối với việc huyền thoại 

hóa. Đặc biệt, sự nảy mầm mạnh mẽ tâm trạng thất vọng của triết học phi lí, nối kết 

những bản cáo trạng về những hiện hữu của tâm lí nhân vị của các nhà hiện sinh 

chủ nghĩa, đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho nỗi ƣu tƣ về sự “hài hòa muôn thuở”, 

cho sự tái huyền thoại hóa trong văn học. Văn học trong các thế kỉ XVIII, XIX, XX 

đã diễn ra sự phục hồi và biện giải từng phần huyền thoại với tƣ cách là sự thể hiện 

bằng biểu tƣợng vĩnh cửu cơ sở tồn tại của con ngƣời, tâm lí con ngƣời, đối lập với 

hoàn cảnh lịch sử và những tính cách cụ thể. Nó đã sử dụng huyền thoại, nguyên 

liệu sơ cổ nhƣ là một phƣơng tiện kết cấu cốt truyện. Các huyền thoại cổ đại trên 

thực tế xuất hiện trƣớc khi cá nhân đƣợc tách ra khỏi xã hội. Trong phân tâm học của 

Jung, huyền thoại mang tính cách là các cổ mẫu và là cái nôi của các cổ mẫu đã trở 

thành đồng nghĩa với vô thức tập thể. 

Nhƣ vậy, sự hòa quyện của các yếu tố: huyền thoại, motif, biểu tƣợng trong 

tính tái sinh nhiều ám gợi và lay động mãnh liệt của nó đã tạo nền móng vững chắc 

cho việc đi tìm và lí giải cổ mẫu trong các sáng tạo nghệ thuật. Các biểu hiện cụ thể 

khác, nhƣ một sự phân loại tạm thời về lí thuyết cổ mẫu của C. G. Jung, chúng tôi 

triển khai cụ thể trong phần phụ lục 2. 
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2.2.2. Cổ mẫu trong tương quan với sáng tạo và nghiên cứu văn học 

Trong tiểu mục này, chúng tôi không đề cập đến vấn đề vốn nhiều phức tạp - 

sự sáng tạo nghệ thuật văn học - có nhiều tầng bậc và ít khi chạm với đến cùng, mà 

chỉ thống nhất một vài nội dung gợi dẫn. 

Trƣớc hết, các hình tƣợng, các hình ảnh văn học đặt ra “luôn làm liên tƣởng 

đến điều gì đó trong kí ức chúng ta. Chúng ta không thể chấp nhận điều gì khi 

chƣa thấy giống với một tiền lệ nào đó trong trí nhớ của chúng ta” [12, tr. 10]. 

Trong trƣờng hợp này, kẻ đọc lẫn kẻ sáng tạo có một vài điểm chung nào đó nhƣ:  

hồi tƣởng, kí ức, ấn tƣợng, nhớ lại những cảm nhận đã trải qua, những hình thức 

tƣợng trƣng, cơ chế tạo nghĩa của ngôn ngữ, v.v. nghĩa là “mọi cảm giác đều làm 

nổi lên trên bề mặt của ý thức một cấu trúc tâm thức đã bị lãng quên, một dấu hiệu 

trùng hợp với một ấn tƣợng đã có. Từ đó có thể xếp dấu hiệu này vào một tổng thể 

theo chủ đề của trí nhớ sau đó thừa nhận và chấp nhận nó” [12, tr. 11]. 

Trong trƣờng nhìn của lí thuyết phân tích chiều sâu, tác phẩm văn học trƣớc 

hết là một giấc mơ, là lĩnh vực của huyễn tƣởng (S. Freud) [71]. Nhà văn nhƣ một 

đứa trẻ đang chơi mà vật làm đồ chơi của nó chính là sự tỉnh thức của giấc mơ và 

huyễn tƣởng ấy. Nhƣng hiện thực bày ra trong cấu trúc ngôn từ nhà văn là không 

lành lặn, mà nó là một vũ trụ đầy thƣơng tích. Và với Freud, mỗi kí tự nhà văn dùng 

là một kí hiệu của “sự ham muốn”. Jung coi các cổ mẫu và vô thức tập thể chính là 

khởi nguồn cho mọi khởi nguồn của việc lí giải các động cơ sáng tạo nghệ thuật 

đích thực. Sự sáng tạo của Jung về vô thức tập thể và đặc biệt là các cổ mẫu đã tạo 

ra cho các nhà nghiên cứu lí luận văn học, phê bình, đặc biệt là các trƣờng phái phê 

bình huyền thoại, trƣờng phái nghi lễ, v.v. một tín niệm mới trên con đƣờng tháo gỡ 

các cấu trúc của tƣởng tƣợng sáng tạo các miền mơ tƣởng nghệ thuật. 

Các nhà văn trong nỗ lực tìm tòi, thử nghiệm và sáng tạo đã tìm gặp cổ mẫu 

nhƣ một chất liệu nghệ thuật đặc thù để tháo dỡ hiện thực, lắp ghép và cấu trúc lại nó. 

Đó là những giá trị hằng hữu sau nhiều thế kỉ con ngƣời quay lƣng lại với hiện thực 

khởi thủy, trải qua thời gian, nó lặn xuống các tầng sâu vô thức - quê hƣơng của con 

ngƣời và của vạn vật. Những “đáy nền của hiện hữu” ấy vẫn luôn ám ảnh nhân loại 

nhƣ một vẫy gọi. Nó là nhƣ là thực tại cuối cùng, là ý thức tuyệt đối, là đấng tối 
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cao, v.v. của mọi sáng tạo nghệ thuật. Và nếu “nghệ thuật là hình thức duy nhất của 

một sự cứu chuộc khả thi” (H. Marcuse) và mỗi tác phẩm là một “mơ mộng về nghệ 

thuật” (G. Bachelard) thì sự vén mở những nếp gấp của cái đẹp đã đƣợc nhà văn 

cuốn lại từ cội nguồn những dấu tích ngàn xƣa, từ những “di chỉ của ký ức” có lẽ là 

một xui khiến nhiều duyên nợ. 

Sự tham dự của yếu tố cổ mẫu vào văn chƣơng nghệ thuật đã mang một hành 

trình khá già dặn. Nó góp phần sâu sắc vào việc kiến tạo cấu trúc văn bản nghệ 

thuật, một sự mã hóa. Nếu xem xét đơn vị cấu trúc của văn học là biểu tƣợng và 

những cổ mẫu (les archétypes) là đơn vị của giao tiếp nghệ thuật, những ẩn dụ là 

những nguyên tắc cắt nghĩa hiện thực nhƣ N. Frye quan niệm thì việc phân tích tác 

phẩm văn học từ góc nhìn cổ mẫu là có cơ sở. Các cổ mẫu trong huyền thoại, sử thi, 

cổ tích, v.v. không bao giờ biến mất, chúng luôn tái sinh, và biến hình. Các nhà phê 

bình mới trong thế kỉ XX đã chỉ ra và thừa nhận rằng các năng lực tạo hình của vô 

thức tập thể đã tạo ra cách giải thích ẩn dụ và phổ quát hóa mới, và có thể xem nó 

nhƣ một con đƣờng riêng để mở ra khu rừng vốn rậm rịt những ảnh tƣợng của mơ 

mộng nghệ thuật, hay những trò chơi ú tim của chốn tiềm thức. Sống trong môi 

trƣờng chung văn hóa, thời đại, cổ mẫu nhƣ một hằng hữu, một cố kết: chỉnh thể tác 

phẩm và tâm thức văn hóa, vậy nên, dù thời đại sản sinh ra nó đã lùi sâu vào quá khứ, 

nó vẫn sống động trong tác phẩm với rất nhiều mối quan hệ, theo thời gian và qua 

không gian, nó sẽ đƣợc liên tục bổ sung ý nghĩa mới. Chính vì thế, ý nghĩa biểu 

tƣợng trong tác phẩm hoàn toàn không cố định, không “chết”, vẫn luôn phát triển và 

kích thích trí tƣởng tƣợng cũng nhƣ khả năng sáng tạo của độc giả. Chất liệu sáng tạo 

của nhà văn mang dấu vết của chất liệu văn hoá dân gian, hiện ra trong tính trọn vẹn 

hoặc không trọn vẹn của nó, đƣợc họ “đọc lại”, thay đổi cấu trúc, những motif có thể 

bị đảo ngƣợc, một số yếu tố có thể bị lƣợc bỏ, v.v. Và nhƣ vậy, ngƣời đọc sẽ có cơ 

hội tìm thấy ở xu hƣớng phê bình archétype/ phê bình cổ mẫu những vẫy gọi mới, 

thực hiện hành động đọc từ những mơ mộng của những kẻ sáng tạo trong cái nhìn 

soi chiếu ở chiều sâu của văn bản. Vì tính chất độc đáo từ các cống hiến của C. 

Jung, xét trong tƣơng quan với các nghiên cứu văn hóa - văn học đã định hình ra 

một kiểu nghiên cứu, phê bình văn học riêng: phê bình cổ mẫu. Thuật ngữ này xuất 
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phát từ N. Frye trong cuốn Giải phẫu phê bình. Huyền thoại là một quyền lực thông 

tin trung tâm cung cấp ý nghĩa cổ mẫu cho nghi lễ và câu chuyện cổ mẫu cho lời 

sấm truyền. Vì thế huyền thoại là cổ mẫu, mặc dù có thể là thích hợp khi ta đề cập 

huyền thoại là ám chỉ đến tự sự, và cổ mẫu là nói về ý nghĩa. Trong chu kỳ mặt trời 

của ngày, chu kỳ mùa của năm, và chu kỳ hữu cơ của cuộc sống con ngƣời, có một 

mẫu hình ý nghĩa duy nhất, từ mẫu hình này huyền thoại cấu tạo một câu chuyện 

trung tâm xoay quanh một nhân vật, nhân vật này một phần là mặt trời, một phần là 

sự phì nhiêu sinh trƣởng và một phần là vị thần hoặc con ngƣời cổ mẫu. Các giai 

đoạn của nó đƣợc Đào Ngọc Chƣơng diễn đạt lại nhƣ sau: 

1. Giai đoạn bình minh, mùa xuân và sự sinh. Những huyền thoại về sự sinh 

của ngƣời anh hùng, về sự sống lại hoặc sự phục sinh, về sự sáng tạo và (bởi bốn 

giai đoạn là một chu kỳ) về sự tiêu tan của những quyền lực bóng tối, mùa đông và 

sự chết. Những nhân vật phụ: ngƣời cha và ngƣời mẹ. Cổ mẫu của truyện diễm tình 

và của phần lớn thơ tụng ca và thơ khoa đại. 

2. Giai đoạn thiên đỉnh, mùa hạ, và sự hôn phối hoặc chiến thắng. Những 

huyền thoại về sự phong thần, về cuộc hôn phối thần thánh và về việc đi lên thiên 

đƣờng. Những nhân vật phụ: ngƣời bạn đồng hành, nàng dâu. Cổ mẫu của hài kịch, 

thơ đồng quê, thơ điền viên. 

3. Giai đoạn mặt trời lặn, mùa thu và sự chết. Những huyền thoại về sự sụp 

đổ, về thần chết, về sự chết và sự hiến tế mãnh liệt. Nhân vật phụ: kẻ phản bội, 

ngƣời đàn bà quyến rũ nguy hiểm. Cổ mẫu của bi kịch và bi khúc. 

4. Giai đoạn bóng tối, mùa đông và sự tan rả. Những huyền thoại về sự chiến 

thắng của những quyền lực, những huyền thoại về sự lũ lụt và sự quay trở lại của hỗn 

mang, về sự thất bại của ngƣời anh hùng, và những huyền thoại Gotterdammerung. Nhân 

vật phụ: yêu tinh, mụ phù thuỷ. Cổ mẫu của văn thơ châm biếm trào phúng [247].  

Phê bình huyền thoại đến N. Frye trở thành một hợp lƣu, một dạng tổng đề, 

mở ra con đƣờng thênh thang cho những khám phá mới, cho những trào lƣu phê 

bình mới mở rộng phạm vi hoặc mang tính liên ngành. Ở Việt Nam, thuật ngữ phê 

bình cổ mẫu xuất hiện khá muộn, tới những năm đầu thế kỉ XXI, với Nguyễn Thị 

Thanh Xuân [139]. Nhƣng bản chất của nó đã đƣợc triển khai trƣớc đó ở Thể tánh 
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của thi ca của Lê Tuyên [221]; Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực của Đỗ Lai 

Thúy [196]; và Trầu cau Việt điện thư, Trầu cau nguyên nhất thư của Nguyễn Ngọc 

Chƣơng [36], [37], v.v.  

Nghiên cứu cổ mẫu trong các văn bản nghệ thuật, nhất thiết phải tạo ra cách 

thế đứng của các hình ảnh nghệ thuật trong trƣờng liên tƣởng vô thức. Trong cách 

“đọc” riêng, hình thức riêng của nó, trƣớc hết theo chúng tôi, chính là nghệ thuật 

của sự chuyển dịch. Sự lỏng lẻo trong nghệ thuật biểu tỏ đã tạo ra sự ôm đồm của 

cái đƣợc biểu đạt. Chuyển dịch chính là sự phóng chiếu nội giới lên đối tƣợng. 

Biểu tƣợng bao giờ cũng khoác lên cho ƣớc muốn của cá thể và cộng đồng một 

diện mạo nào đó, ở đó mối quan hệ giữa cái biểu đạt và cái đƣợc biểu đạt mang 

một nội hàm rất rộng khi cái đƣợc biểu đạt bị đẩy sang chiều vô thức, nó giục gọi 

một sự biến đổi trong chiều sâu. Do đó, trong cách thế vừa biểu hiện vừa che đậy, 

tƣ duy về biểu tƣợng thƣờng tách biệt khỏi cái nhìn duy lí. Bởi tƣ duy biểu tƣợng 

là phi logic và theo J. Chevalier, nó thuộc về xung năng sống, là sự nhận biết bản 

năng: “đó là một trải nghiệm của chủ thể toàn vẹn, sinh ra từ tấn kịch của chính 

mình bằng tác động không thể nắm bắt và phức tạp của vô số mối liên hệ dệt nên 

thế tiến triển của chủ thể cùng lúc với thế tiến triển của vũ trụ mà chủ thể nằm 

trong đó, và vay mƣợn từ đó chất liệu cho mọi tái hiện - nhận biết hay là cùng tái 

sinh của mình, nó là sinh ra cùng với” [23, tr. XLIII]. Điều này không phải là mới. 

Nghệ thuật cổ đại phƣơng Đông đã phát hiện ra sợi dây vô hình của “Thiên - Địa - 

Nhân” hợp nhất. Con ngƣời và thiên nhiên là kẻ máu mủ ruột rà từ khởi thủy của 

vũ trụ. Đến tận cùng của trò chơi vô thức đó là hiện diện của sự thật tâm  hồn - cõi 

trú ngụ nguyên ủy của tồn sinh. Thêm nữa, ngôn ngữ tự thân nó, trong ý nghĩa 

biểu hiện của kí hiệu, vốn ít khi nói hết, diễn tả hết thế giới thực tại. Và theo đó, tự 

thân nó gần nhƣ là một khiếm khuyết của một kẻ đại diện tồi. Bên cạnh đó, 

nguyên lí đồng thời tƣơng ứng sẽ tạo ra cách nhìn toàn triệt cho nhân sinh quan và 

vũ trụ quan của cái siêu hình, huyền ảo phƣơng Đông. Khái niệm “synchronicity”, 

“lý đồng thời tƣơng ứng”, do C. Jung xác lập để diễn tả phƣơng cách nhận thức 

đặc biệt của ngƣời phƣơng Đông. Ông cho rằng đồng thời tƣơng ứng luận là cái 

nhìn của ngƣời phƣơng Đông khi khảo sát sự kỳ lạ các biểu hiện của các quẻ Dịch. 



62 

 

Đây là trƣờng hợp hai biến cố xảy ra đồng thời, nhƣng biến cố này không sinh 

xuất từ biến cố kia và chúng không cùng chung một nhân. Không quan hệ nhân 

quả nào giữa hai biến cố đồng thời tƣơng ƣng tuy chúng nối kết nhau, một nối kết 

vô nhân. Hơn nữa, sự tƣơng phù ở đây không phải là tình cờ, ngẫu nhiên. Đây là 

trƣờng hợp tƣơng phù có ý nghĩa giữa một trạng thái tâm thức và một biến cố 

ngoại giới. Trong thiên nhiên, mọi sự vật đều ở trạng thái biến thiên, chuyển động, 

và thay đổi. Khi nói đến các hiện tƣợng đồng thời tƣơng ứng trong đó một trạng 

thái tâm thức và một biến cố ngoại giới đƣợc kết hợp qua ý nghĩa chứ không qua 

tƣơng quan nhân quả, thời chữ “đồng thời” hàm ý sự không lệ thuộc thời gian, nên 

nó “phi thời”. Thêm nữa, trong kết hợp với ý nghĩa Duy thức, đồng thời tƣơng ứng 

là nhân duyên biến, thức biến. Nguyên lý đồng thời tƣơng ứng nƣơng trụ trong  cả 

tâm lẫn vật. 

2.3. Sự tƣơng thích giữa lí thuyết cổ mẫu với truyện Nôm bác học 

2.3.1. Dấu ấn huyền thoại, cổ tích trong truyện Nôm bác học 

Khái niệm về sự sáng tạo trong văn học Việt Nam trung đại (cũng là tính 

chất khu vực) bao hàm tính chất tập cổ, lấy khuôn mẫu, sự lặp lại. Ở đây, sáng tạo 

cái mới hoàn toàn là không có, nói đúng hơn, cái mới không phải là cái đƣợc quan 

tâm, đem lại hứng thú, mà ngƣời ta quan tâm cái đã có trƣớc đây, cái đƣa ngƣời ta 

trở về với khởi đầu. Ví dụ nhƣ khái niệm thời gian chẳng hạn, không có sự phân 

biệt rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại, bởi vì quá khứ luôn luôn phục sinh, quay trở 

lại và trở thành nội dung thực tại của hiện tại hoặc hiện tại, nếu có, là một khái niệm 

rất rộng, không quy vào thời điểm cụ thể nhƣ con ngƣời hiện đại khi các khám phá 

về thời gian đƣợc vật lí học hiện đại chỉ ra [77]. Điều này phù hợp khi chúng ta đặt 

đối tƣợng truyện Nôm bác học trong trƣờng huyền thoại, thần thoại, tƣơng ứng với 

những ý thức “cổ xƣa”, với kí ức tập thể. Thần thoại, trong trƣờng hợp này có nghĩa 

là những biến cố thực tế đã xảy ra với thời gian đã đƣợc đúc khuôn sẵn, giữ lại 

những mẫu mực, quy thành phạm trù và cá nhân thì quy về những nguyên mẫu cổ 

sơ [77]. Thần thoại, cổ tích ngƣời Việt, nhƣ ghi nhận của Cao Huy Đỉnh trong Tìm 

hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam “đã tiến từ suy nguyên và sùng bái các 

lực lƣợng thiên nhiên đến những biểu tƣợng anh hùng tập thể dựng nƣớc, giữ nƣớc 
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và sáng tạo văn hóa khi liên minh bộ lạc Văn Lang hình thành vững chắc” [59, tr. 

370]. Tuy vậy, thuật ngữ huyền thoại trong văn học dân gian Việt Nam không còn 

đƣợc nguyên vẹn nhƣ chính bản chất thuật ngữ nêu ra. Hệ thống thần thoại Việt, 

nếu có, thì cũng chỉ ở dạng “ức đoán” và tồn tại trong tính cách biệt lập không 

giống nhƣ sự phát triển theo chủ nghĩa nhân bản phổ biến và nghệ thuật cá tính 

thuần túy nhƣ thần thoại Hy Lạp, hay nhƣ hệ thống phiếm thần luận và tôn giáo nhƣ 

Ấn Độ hay hoàn toàn trong trƣờng nghĩa vật linh luận và đa thần giáo nhƣ thần 

thoại của các dân tộc khác theo sự chỉ ra của Cao Huy Đỉnh [59]. Ở trong các kiểu 

định danh nhƣ thần thoại, huyền thoại, cổ tích, sử thi, v.v. với riêng di sản dân gian 

của ngƣời Việt là một sự thâm nhập lẫn nhau. Thêm nữa, trong suốt chiều dài lịch 

sử dân tộc, với nhiều lần tƣơng tác với văn hóa Hán (phƣơng Bắc) và văn hóa các 

dân tộc phƣơng Nam, hệ thống các thần, các linh tích, các danh xƣng, v.v. đã mang 

trên mình những bộ mặt ít nhiều lai tạp, pha trộn; hoặc mang dáng dấp vƣơng tƣớng 

phong kiến hoặc biến đổi theo những mục đích thực dụng của triều đình quan lại. 

Nói đúng ra, hệ thống thần thoại (vũ trụ quan, thần linh, linh tích) đã đƣợc áp dụng 

một “tôn ti trật tự mới”, đƣợc sắp đặt chức vụ, phân phối ma quỷ thần thánh theo 

khu vực. Sự vô tƣ bình đẳng đƣợc thay thế bởi nhiều đợt cải tạo lại [24], [216]. 

Cũng do lối nhìn theo mô hình “sử”, “truyện” của Hoa Hạ mà đôi khi các vị thần 

đƣợc “say sƣa” quan tâm đến lai lịch từng chân tơ kẽ tóc về họ tên, quê quán, bố 

mẹ, thời điểm và địa điểm sinh ra, chết đi; đặc biệt, thay thế luôn các hành trạng 

ngẫu nhiên (vốn là yếu tố quan trọng trong nhân vật thần thoại) của thần mà họ coi 

là xấu xí quê kệch nhƣ thần ăn mày, thần gắp phân, thần đá, thần sinh thực khí, v.v. 

thành các thần đƣợc phủ một màu sắc khác [24]. Có thể coi đó là những động thái 

bác học hóa, Nho hóa các nội dung thế tục, dân gian. Điều đáng chú ý là trong tiến 

trình phát triển của văn hóa dân tộc, các mảnh vỡ của nó từ các nội dung, các mẫu 

hình tƣợng, các biểu tƣợng, biểu trƣng, các motif, các mô thức tƣ duy, v.v. đã góp 

phần quan trọng vào sự phát triển của văn học thành văn. Thần thoại Việt có lẽ xoay 

quanh các nội dung cơ bản, quả đúng nhƣ Cao Huy Đỉnh nhận định, là: “lấy quan 

hệ giữa đất nƣớc, giống nòi và bộ tộc làm trục cơ bản, lấy triết lí tự nhiên luận, tình 

cảm huyết thống và ý thức đoàn thể làm nội dung chính, lấy những nhân vật anh 
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hùng khai sáng văn hóa và bảo vệ tập thể làm biểu tƣợng, lấy thơ ca, diễn xƣớng và 

nghi lễ tập thể làm hình thức cảm thụ và giáo dục” [59, tr. 387]. 

Những điểm đặc trƣng tiêu biểu của yếu tố cổ tích tham dự vào văn học 

thành văn có thể ghi nhận trên nét lớn và phổ biến trong nhiều truyện những kiểu 

đặc trƣng cho tâm lí dân tộc, mang một kiểu “triết lí Việt” nhƣ: trong hƣ cấu, các 

yếu tố thái quá, bất cập sẽ bị tƣớc bớt đi, sự giảm thiểu, “xén gọt” những trạng thái 

đối lập nhiều mặt, những tình huống gay cấn, những cách xử lí tàn khốc, khủng 

khiếp nhƣ những đặc trƣng của “mĩ học cái ác” để hƣớng đến cái “có hậu”, không 

khí hài hòa êm dịu. Trên bình diện tƣ tƣởng đạo đức cũng đề cao đức hóa sinh, theo 

kiểu có xu hƣớng cảm hóa cái ác chứ không đẩy đến mức trả thù tận gốc [24]. Cái 

ác, cái tà, do đó, luôn nằm trong trƣờng chừng mực, theo triết lí “tự tri giả minh, tự 

thắng giả cƣờng” (Lão Tử) hay “đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay 

cƣờng bạo” (Nguyễn Trãi). 

Sự ảnh hƣởng qua lại giữa văn học thành văn và văn học truyền miệng, giữa 

văn học dân gian và văn học bác học Việt Nam đã đƣợc chú ý nghiên cứu bởi Đặng 

Thanh Lê, B.L. Riftin, N. I. Niculin, Cao Huy Đỉnh, Vũ Ngọc Khánh, Kiều Thu 

Hoạch, v.v. Chính những công trình này đã xác lập một hƣớng nghiên cứu đặc thù, 

nghiêng chiều ảnh hƣởng của văn học trung đại Việt Nam - chiều bản địa, Đông 

Nam Á, khác với hƣớng nghiên cứu khác của Maurice Durand trong L’univers des 

truyện Nôm [244], Trần Ngọc Vƣơng trong Văn học Việt Nam dòng riêng giữa 

nguồn chung [234], theo chiều ảnh hƣởng từ văn hóa Đông Á. Phần chúng tôi, trong 

những khả năng tƣơng thích của lí thuyết và những đối tƣợng mà mình đang theo 

dõi - truyện Nôm bác học - nghiêng về hƣớng thứ nhất. 

Nghiên cứu của Cao Huy Đỉnh [59] và N. I. Niculin [144] đã đem đến nhiều 

gợi dẫn trong cách nhìn này. Cao Huy Đỉnh chứng minh trong tiến trình phát triển 

của văn học thành văn nhƣ trƣờng hợp Quốc âm thi tập, Thiên Nam ngữ lục và 

truyện thơ Nôm có sự ảnh hƣởng qua lại với văn học dân gian. Trong các tác phẩm 

này “có rất nhiều chứng tích về văn học dân gian lƣu truyền mạnh mẽ từ thế kỉ XV 

trở đi. Quốc âm thi tập đánh dấu một bƣớc ngoặt quan trọng của lịch sử văn học và 

văn học dân gian. Thiên Nam ngữ lục chứng tỏ sự ùa ập của truyền thuyết và tục 
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ngữ ca vè vào trong diễn ca lịch sử thành văn. Một số truyện thơ Nôm bình dân 

đƣợc nghiên cứu chính diện vì nó đã xóa mờ ranh giới  giữa truyện cổ tích và tiểu 

thuyết của quần chúng (Thạch Sanh), hoặc vì nó là cơ sở của kịch bản chèo (Quan 

Âm Thị Kính, Lưu Bình - Dương Lễ, Từ Thức)” [59, tr. 374 - 375]. Nhiều biểu tƣợng 

từ thời cổ, nhƣ “đất”, “nƣớc”, “núi” trong các thần thoại nhƣ Sơn Tinh - Thủy Tinh, 

v.v. đi vào ca dao, vào văn học thành văn thời trung đại và tham dự mật thiết vào 

văn học hiện đại. Biểu tƣợng “đất”, “nƣớc” đã trở thành một dấu chỉ lặp đi lặp lại, là 

nếp hằn in sâu vào tâm thức ngƣời Việt trong suốt chiều dài lịch sử sinh tồn và phát 

triển các giá trị tinh thần văn hóa của mình. Trong ứng xử với thiên nhiên, “đất”, 

“nƣớc” là nơi cƣ trú, trồng trọt và sinh sống của ngƣời Việt cổ. Cũng trong tƣơng 

quan này, các cổ mẫu quan trọng trong văn học, văn hóa và tâm lí khẳng định sự tồn 

tại và giá trị của nó. 

N. I. Niculin khi nghiên cứu các “bảng màu văn học trung đại Việt Nam” đã 

xuất phát từ huyền thoại về “cây thế giới”, “cây đời” (các sử thi, mo Mƣờng) đến 

các mảnh vỡ của nó nhƣ Mộc tinh, khúc gỗ trôi sông, các tƣợng thần, v.v. xuất hiện 

trong Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh và Thánh Tông di thảo, v.v. để chứng 

minh cho vị trí quan trọng của các hình mẫu, các kiểu tƣ duy huyền thoại và các 

motif trong cổ tích, truyền thuyết trong văn học cổ vùng Viễn Đông [144]. 

Quả đúng nhƣ vậy, trong các câu chuyện thành văn hay bất thành văn, chạy 

dọc suốt quá trình phát triển từ sau thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX của văn học Việt Nam 

luôn đậm nhạt các yếu tố huyền tích, huyền thoại, cổ tích, sử thi từ thời thƣợng cổ. 

Điều này thể hiện rõ trong hàng loạt các sáng tác của Nguyễn Trãi, Nguyễn Dữ, Đoàn 

Thị Điểm, Nguyễn Du, Vũ Trinh, Nguyễn Đình Chiểu, v.v. 

Hiện tƣợng truyện Nôm bác học, trong sự hình thành và phát triển của nó, có 

thể nói, xét trên tổng thể, không phải là hiện tƣợng đột khởi về mặt thể loại cũng 

nhƣ những giá trị mà nó chuyển tải. Trên nét lớn, nó là một hiện tƣợng của tính lịch 

sử, nói khác đi, nó thừa hƣởng một truyền thống trƣớc đó. Và truyền thống này là 

một sự trộn lẫn nhiều yếu tố khác nhau về tƣ liệu, về cảm hứng, về mục đích hƣớng 

đến. Ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, những sáng tạo truyện Nôm 

của Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Phạm Thái, Nguyễn Đình Chiểu, v.v. luôn ẩn 
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hiện các dấu vết, các tình tiết từ các câu chuyện dân gian truyền miệng, truyền 

thống foklore, các dấu tích về công nghiệp, đức hạnh của các anh hùng tự nhiên và 

văn hóa, các kinh nghiệm thi liệu văn học Trung Quốc, các Phật thuyết, Phật thoại. 

Nhƣ vậy, có thể khép lại phần này bằng một nhận thức đầy thận trọng, khi nghiên 

cứu một bài thơ, một hiện tƣợng thơ hay một đối tƣợng văn học Việt Nam trung đại 

cần một liên hệ đặc thù bởi nó có những thuộc tính nổi bật nhƣ sự dồi dào vô tận 

của ý nghĩa nghệ thuật chứa đựng trong nó, sự đa dạng phong phú của những mối 

liên hệ chiều sâu mở ra với cuộc sống và văn học, với các bậc tiền bối, ngƣời đƣơng 

thời và hậu thế. 

Thêm nữa, nếu nhìn từ khía cạnh lai lịch xã hội của phần lớn trí thức bác học 

Việt Nam thời phong kiến cũng cho ta nhiều gợi ý. Đó là không gian cƣ trú và 

luồng văn hóa mà nó chịu ảnh hƣởng. Có thể khẳng định một cách chắc chắn, trong 

chiều dài phát triển của mình, tầng lớp trí thức bản địa này đa số xuất thân từ môi 

trƣờng thôn dân, sinh hoạt trong môi trƣờng nông thôn quen thuộc trƣớc khi đi thi 

và làm quan. Và nếu có làm quan đi nữa, trong nhiệm vụ “thƣợng trí quân hạ trạch 

dân” mà họ đảm trách thì môi trƣờng bao quanh họ cũng không đổi, khi yếu tố đô 

thị, thị dân và những trải nghiệm tƣơng ứng dƣờng nhƣ rất ít ỏi. Vậy là cơ hội về 

một “cuộc vui chung” với những sinh hoạt văn hóa bình dân, dân gian trở nên một 

quen thuộc, gần gũi. 

Ở phía khác, nhƣ Trịnh Văn Thảo đã chỉ ra, trí thức Việt Nam phong kiến 

đƣợc trui rèn từ nhiều thế hệ với hai yếu tố có thể tách bạch đƣợc: 1/ trong môi 

trƣờng gia đình, dòng họ, nhà trƣờng và ý thức hệ (yếu tố thời gian), và 2/ từ mạng 

lƣới xã hội sẵn có trong thời điểm lịch sử nhất định (yếu tố không gian). Tầng lớp 

trí thức bác học, nhƣ vậy, tuy đƣợc trang bị tri thức, tƣ tƣởng đã đƣợc xã hội - nhà 

nƣớc thiết chế hóa nhƣng luôn luôn dằng ở tâm thế trách nhiệm và giá trị đạo lí 

[183]. Trên một nền tảng nhƣ vậy, đặc biệt là sự tác động từ yếu tố không gian xã 

hội mà nó thuộc về và sinh sống, ý thức cá nhân của nó lắm lúc muốn vƣơn tới tính 

độc lập nhƣng lại không thể vƣợt quá đƣợc những khuôn mẫu của gia đình, làng 

xóm (những khuôn mẫu thuộc về cộng đồng, thuộc về số đông), cũng ở đây luôn 

xẩy ra động thái tâm thức “dùng dằng”, “đau khổ”, “ân hận” nhƣ Trần Đình Hƣợu 



67 

 

[97], và Trịnh Văn Thảo [183] đã phân tích và chứng minh. Mà “dùng dằng” là 

phải, bởi nếu chúng ta so sánh hai biểu tƣợng đặc trƣng: một cho không gian rộng - 

nƣớc: ông vua, và hai, cho không gian hẹp - làng, thành hoàng làng. Phía trên, trong 

thang bậc xã hội, nho sĩ phải phục tùng vua - với hai tƣ cách: vị thần và kẻ đứng 

đầu; và phía dƣới thành hoàng cũng là một “vị vua” “chi phối hết thảy điều hay lẽ 

dở trong một cộng đồng mình” [231, tr. 301]. Hoàng Ngọc Hiến trong bài Nho sĩ 

trong quan hệ với làng xã - Ảnh hưởng qua lại giữa ý thức hệ Nho giáo và ý thức hệ 

làng xã cũng chỉ ra thế “chòng chành giữa xu hƣớng tách biệt và xu hƣớng hòa 

đồng với làng xã trong ý thức hệ nho sĩ” [231, tr. 138]. Quan hệ với làng xã, với 

cộng đồng là phƣơng diện cốt yếu, là mô thức ứng xử không thể thiếu. Họ dù hiển 

đạt về khoa mục quan trƣờng, ở đỉnh cao danh vọng, dù ở thôn quê hay ở đô thị, 

hoặc ở làng xã khác vẫn luôn luôn không nguôi quên quê cha đất tổ của mình. Nhƣ 

thế, dù sống trong sự bao quanh “thi, thƣ, lễ nghĩa” kinh điển thánh hiền nho giáo 

về mặt ý thức duy lí nhƣng họ luôn luôn bị chi phối bởi tâm thức, tình cảm hƣớng 

về những ý niệm dân tộc hóa (với nho sĩ có bản lĩnh ƣu thời mẫn thế) và địa phƣơng 

hóa (với nho sĩ hạng trung). Nhƣ vậy, cái gắn với thực tại trƣớc mắt và bám rễ sâu 

vào “căn não” - nơi chôn nhau cắt rốn - là làng xã, là quê hƣơng bản quán, là “cái 

của mình” vẫn luôn luôn chiếm ƣu thế so với ý thức hệ nho giáo, vốn là cái đến sau, 

qua học hành trau dồi, và là “cái của ngƣời khác”. Mà làng xã lại là nơi lƣu giữ, bảo 

tồn, lƣu cữu một cách lâu bền nhất, thậm chí trì trệ đến mức bảo thủ những gì gọi là 

truyền thống của cả một cộng đồng, mặc cho những biến thiên ba động phía ngoài 

của thời cuộc li loạn. Đến đây chúng ta có thể khẳng định tính chất bản địa trong 

tâm thức bác học của các sáng tác truyện Nôm, hay tính chất ảnh hƣởng ƣu trội của 

những yếu tố dân gian, cộng đồng trong tâm thức các nho sĩ. 

2.3.2. Tương thích của lí thuyết cổ mẫu trong nghiên cứu truyện Nôm bác học 

Chúng tôi triển khai vấn đề đặt ra trên đây, trƣớc hết ở cái nhìn đặc thù về thế 

giới của con ngƣời trung đại. Tính chu kì của xã hội nông nghiệp và văn minh thảo 

mộc quyết định tính chất đặc thù ý thức của nó. Họ thấy ở tự nhiên sự lặp lại và tính 

chất này là yếu tố quyết định trong hành vi và ý thức của họ, nhƣ M. Eliade xác nhận 

trong cuốn Huyền thoại và sự trở về vĩnh cửu: “cái đơn nhất, cái từ trƣớc đến giờ 
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không bao giờ xẩy ra cả đối với họ không có giá trị độc lập, chỉ có những truyền 

thống đƣợc phán duyệt đƣợc lặp đi lặp lại đều đặn thì mới chân chính” [dẫn theo 77, 

102]. Các hành vi trong quá khứ, với ngƣời trung cổ là có sức mạnh đạo đức tuyệt 

đối. Các hành vi đó thƣờng bắt nguồn từ thần thánh hoặc những anh hùng văn hóa và 

lặp lại cũng có ý nghĩa nhƣ một sự tham nhập, một tƣơng liên về sức mạnh của nhau. 

Thứ nữa, bằng các ví dụ từ những thành tựu nghiên cứu cụ thể mà ta có thể 

kiểm thảo một cách trực tiếp, từ xa đến gần. Nhìn từ xa, văn học phƣơng Tây từ Phục 

Hƣng trở đi đến thế kỉ Khai Sáng có thể lấy ba ví dụ cụ thể: 1/ hình tƣợng Hamlet, 2/ 

hình tƣợng Don Juan và 3/ hình tƣợng Faust. Cả ba nhân vật này đều đƣợc chuyển thể 

qua nhiều dạng thức khác nhau, bởi nhiều tác giả. Cả ba cùng hƣớng đến những khuôn 

mẫu đạo đức, hành động đặc trƣng nhƣ: sự trả thù; tính cách và bổn phận; hành trình 

tìm kiếm cái tuyệt đối, lí tƣởng; tìm kiếm uy quyền; tìm kiếm sự thông hiểu cặn kẽ thế 

nào là thiện và ác. Trên hành trình đó luôn có bóng dáng của quỷ, của những thử thách 

chết ngƣời, v.v. Đây chính là những vấn đề mà các nhà nghiên cứu - phê bình văn học 

phƣơng Tây tập trung chú ý từ cái nhìn biểu tƣợng, khuynh hƣớng huyền thoại và phân 

tâm học [12]. Trƣờng hợp khác, các sáng tác của F. Rabelais rõ ràng là dấu ấn của bác 

học, của sáng tạo cá nhân, nhƣng từ cái nhìn văn hóa, biểu tƣợng và phải đặt nó tận 

“cội nguồn văn hóa trào tiếu dân gian”, đặt cấu trúc hình tƣợng của Rabelais trong 

tƣơng quan với cấu trúc hình tƣợng văn hóa - văn học dân gian thời Phục Hƣng và 

trong truyền thống văn hóa trào tiếu phƣơng Tây trung cổ, M. Bakhtin mới lột tả hết và 

chứng minh một cách đầy thuyết phục về giá trị nghệ thuật của nhà văn ngƣời Pháp 

kia. Theo khuynh hƣớng này, gần hơn, Đỗ Lai Thúy, xuất phát từ cái nhìn văn hóa, 

phân tâm học và nhân học đã soi chiếu, làm rõ hiện tƣợng thơ Hồ Xuân Hƣơng từ 

những bối cảnh văn hóa - xã hội, sinh hoạt tín ngƣỡng dân gian mà trƣớc đó vốn gây 

nhiều ngộ nhận [196]. Theo hƣớng vận dụng các lí thuyết hiện đại, thừa hƣởng các 

đóng góp kinh điển cho khoa nghiên cứu văn học nhƣ V. Ia. Propp, M. Bakhtin, Iu. 

Lotman, A. Gurevitch, E. M. Melettinski, v.v. N. I. Niculin triển khai nghiên cứu các 

hiện tƣợng thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hƣơng, Nguyễn Du, sự tiến triển của 

truyện thơ, v.v. “đã có nhiều đóng góp quan trọng, nhiều cách lí giải mới, chỉ ra những 

mối liên hệ và đối sánh đầy sức thuyết phục” cho lịch sử văn học trung đại Việt Nam 
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nhƣ Nguyễn Hữu Sơn đã ghi nhận [144, tr. 18]. 

Tiếp đến, điều đáng lƣu ý là trong lí thuyết tâm lí học phân tích chiều sâu của 

C. Jung, là, ông hƣớng cá thể, bản ngã con ngƣời đi đến sự siêu việt. Trên hành trình 

đó, mỗi cá thể “trải nghiệm” qua nhiều nấc thang khác nhau của tâm giới nhƣ: phức 

cảm cá nhân, vô thức tập thể, vƣợt qua các ranh giới hiển hiện và che dấu của “các 

trải nghiệm tâm linh cộng đồng”, v.v.  Đặt và giải quyết những vấn đề này, với chúng 

tôi, là bƣớc đầu tìm hiểu, nhƣ một sự dẫn nhập cho đƣờng hƣớng rộng và xác quyết 

hơn về sau trên con đƣờng đi tìm cách đọc cho thể loại truyền kì, truyện Nôm, v.v. 

Truyện Nôm bác học đặt ra nhiều vấn đề về giá trị nhân văn, giá trị thẩm mĩ 

trong sự tƣơng tác giữa các tôn giáo ngoại lai, tín ngƣỡng bản địa, các dấu vết cổ sơ. 

Nó hiện diện nhƣ một phức thể nghệ thuật. Bản thân nó cũng nằm trong dòng mạch 

của truyện kể dân gian, xuất phát từ những huyền tích, huyền thoại về thần, ngƣời, 

tiên, v.v. Theo đó, nó cũng đặt ra vấn đề về văn hóa tâm linh một cách sâu sắc và 

riêng biệt. Nhìn từ văn hoá tâm linh, truyện Nôm bác học đặt ra vấn đề sự tồn tại 

của con ngƣời, của cuộc sống con ngƣời, cả phần thân xác lẫn tâm hồn trong thế 

tƣơng quan với thiên nhiên, với xã hội, với cõi siêu nhiên trong các cấu trúc niềm 

tin, v.v. Hành trình của Giáng Kiều - Tú Uyên (BCKN), của Bạch Viên - Tôn Các, 

sƣ Huyền Trang (LTKN), của Thúy Kiều, Từ Hải (ĐTTT) hay Lục Vân Tiên (LVT) 

cũng tƣơng tự nhƣ vậy. Họ cùng nhau đối thoại và đƣa ra các cách thế lựa chọn cho 

vấn đề sống có ý nghĩa nhất của cuộc đời con ngƣời, của hiện hữu ngƣời, đặt nó 

trong tƣơng quan và lo âu giữa bản thể và hiện tƣợng. Đích đến của họ, có thể đạt 

đƣợc bằng hành động hoặc bằng tâm giới luôn mang một ý nghĩa kép: vừa là thành 

quả của chính nỗ lực vƣơn vƣợt của bản thân nhân vật trong tƣơng quan với hoàn 

cảnh và thân phận, đồng thời cũng là ý hƣớng chung của tâm lí cộng đồng mơ ƣớc 

về một thế giới, xã hội mang lí tƣởng nhân văn cao đẹp. Hành động của Từ Hải 

(ĐTTT) hay hành động của Lục Vân Tiên (LVT) luôn đƣợc mô tả trong chiều kích 

của sử thi, của huyền tích, là dẹp tan mọi “bất bình”, đứng về phía công bằng và bảo 

vệ những giá trị nhân văn cao đẹp. Thế giới các nhân vật này mơ ƣớc và đạt đến rõ 

ràng là mang trên mình những nội dung siêu cá nhân, vƣợt qua thân phận nhỏ hẹp 

để hƣớng đến biên giới của tộc loại, của cộng đồng. 
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Cuối cùng, các hình ảnh tƣợng trƣng, hệ thống các ảnh tƣợng liên hệ với 

thế giới cổ xƣa (các điển tích, điển cố), v.v. trong các truyện Nôm bác học vừa là 

sự diễn đạt cái không thấy đƣợc và suy tƣởng thông qua cái thấy đƣợc và vật 

chất; đồng thời ở đây cũng là sự biểu hiện của “thế giới hữu hình hài hòa với 

siêu mẫu cổ sơ (archétype) của nó - thế giới của nhũng bản chất cao cấp. Trên cơ 

sở này ngƣời ta cho rằng ngoài cách hiểu nôm na theo sự kiện, thì ở bất cứ hiện 

tƣợng nào cũng tìm thấy ý nghĩa tƣợng trƣng và thần bí, triển khai những lẽ bí ẩn 

của niềm tin. Hệ thống những ý nghĩ tƣợng trƣng và những so sánh ẩn dụ là 

phƣơng tiện để phân loại phổ quát những sự vật và biến cố đủ loại, là những 

phƣơng tiện để chiếu ứng với sự vĩnh cửu” [77, tr. 64]. 

Tiểu kết chƣơng 2 

Phân tâm học phát triển đến các cống hiến của C.G. Jung, đã tạo nên một chi 

lƣu mới, nâng đẩy những đóng góp trƣớc đó của S. Freud sang cổ điển. Với Jung, 

mỗi cá nhân và xã hội phải vƣợt qua những giới hạn của chính mình, hƣớng tới trạng 

thái viên mãn trên một hành trình, trong đó, yếu tố vô thức tập thể (l’inconscient 

collectif), mà trung tâm là các cổ mẫu (les archétypes) chiếm một vị trí đặc biệt. 

Trong hành trình tiến hóa của nhân loại, con ngƣời luôn lƣu giữ và lặp lại các dấu 

hiệu đặc thù của các “bản năng cổ sơ”, đặc biệt là trong các giấc mơ (les rêves), trong 

các tƣởng tƣợng (les visions) nghệ thuật. Và kẻ nào, trong tồn tại cá nhân của mình, 

bằng tƣởng tƣợng và sáng tạo, nếu “nói” đƣợc bằng giọng của những kí hiệu biểu 

trƣng này, theo Jung, là đã bƣớc vào ranh giới mang tính nhân văn phổ quát. Sự cống 

hiến của Jung về các thuật ngữ này đã tạo ra cho các nhà nghiên cứu lý luận văn học, 

phê bình, đặc biệt là các trƣờng phái phê bình huyền thoại, trƣờng phái nghi lễ, v.v. 

một tín niệm mới trên con đƣờng tháo gỡ các cấu trúc của tƣởng tƣợng sáng tạo, để 

du hành vào các miền mơ tƣởng nghệ thuật. Cũng từ đây, một khuynh hƣớng (hiểu 

nhƣ một phƣơng pháp) “đọc” đƣợc xác lập. Từ lí thuyết cổ mẫu của C. Jung, một 

khuynh hƣớng nghiên cứu, phê bình văn học - phê bình cổ mẫu - đã chứng minh 

đƣợc tính chất cần thiết của nó. Trên cơ sở này, chúng tôi đi vào “thăm dò” các miền 

mơ tƣởng trong thế giới nghệ thuật truyện Nôm bác học. 
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Thế giới truyện Nôm bác học đƣợc chúng tôi đặt trong sự tƣơng liên giữa 

dòng mạch văn hóa bản địa – cơ tầng Đông Nam Á và cơ tầng Đông Á. Sự phát 

triển của chúng liên hệ mật thiết với những di sản quá khứ in hằn trong tâm thức 

của cá nhân và cộng đồng. Các biểu tƣợng nghệ thuật, nhân vật, các motif trong 

truyện Nôm bác học là những kí hiệu tƣợng trƣng, mang những ý nghĩa tƣợng trƣng 

hơn là sự tả thực nhằm hƣớng tới một thế giới lí tƣởng về mặt nhân văn. 
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CHƢƠNG 3 

CÁC KHÔNG GIAN MƠ TƢỞNG  

TRONG TRUYỆN NÔM BÁC HỌC TỪ GÓC NHÌN CỔ MẪU 

 

Lần ngƣợc lại lịch sử, nhu cầu nhận diện các truyện Nôm nói chung và 

truyện Nôm bác học nói riêng khi bản thân nó bị che lấp bởi khoảng cách thời gian, 

để tiến hành sự “hiểu” văn bản, trƣớc hết cần đặt nó trong một bối cảnh sống tổng 

thể hay “không gian sinh hoạt” tổng thể đƣợc bao quanh và thâm nhập lẫn nhau bởi 

các sự kiện văn hóa - xã hội, sinh hoạt tôn giáo, tín ngƣỡng tâm linh, tâm lí xã hội. 

Trong chƣơng này, trên cơ sở mô tả không gian sinh hoạt vĩ mô (cái nhìn về vũ trụ) 

và không gian vi mô (không gian tâm giới) làm cơ sở để khảo sát và lí giải các văn 

bản truyện Nôm bác học, đặt chúng trong sự tƣơng hợp với vấn đề lí thuyết Jung đặt 

ra, chúng tôi sẽ triển khai nghiên cứu những vấn đề này trên các phƣơng diện: hệ 

hình thế giới quan, hệ hình nhân sinh quan, các chiều của thế giới tâm (hƣớng nội 

và hƣớng ngoại), mối tƣơng quan giữa mỹ học truyền thống với thế giới tâm và các 

biểu hiện của nó trong truyện Nôm bác học. 

3.1. Không gian xã hội vĩ mô trong truyện Nôm bác học 

3.1.1. Cái nhìn về không gian vũ trụ trong truyện Nôm bác học 

Phần lớn các nhà nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại trong nƣớc cũng 

nhƣ nƣớc ngoài đều thống nhất các tính chất vĩ mô khi nhìn về thế giới nghệ thuật 

cổ nhƣ không - thời gian quay trở lại, trời đất và các vì tinh tú xoay vần và thời 

khí lƣu chuyển trong một sự tái lặp; con ngƣời cũng lƣu chuyển trong vòng sinh - 

tử - sinh và luôn có xu hƣớng quay trở về với cái cổ, bị hấp dẫn bởi sự vẫy gọi của 

cái cổ, của vũ trụ quá khứ; các sự vật chia thành các cặp đôi nhị nguyên trời - đất, 

trên - dƣới, trong - ngoài, đực - cái, cao - thấp, nhẹ - nặng, sáng - tối, thiện - ác, 

v.v. cái này có vì sự có mặt của cái kia. Con ngƣời sinh sống trên những mảnh đất 

cụ thể của cƣ dân định cƣ văn hóa thảo mộc vận hành trong một vũ trụ khép kín. 

Con ngƣời trong các thời đại khác nhau luôn cần một điểm tựa nhất định nào 

đó, ở chiều kích lí trí của cá nhân hay niềm tin, xúc cảm của nó trong va chạm với 

vũ trụ và thế giới. Điểm tựa này là những kết tinh tinh thần của cả cộng đồng trong 
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nhiều thế kỉ tiến hóa văn minh. Nó cũng có thể là những học thuyết, những bài học, 

những mô thức tri nhận, v.v. Trong thế tƣơng quan này các cá nhân, bản ngã khi đối 

diện với thế giới xung quanh, nó có thể tự đề cao bản thân mình hoặc tự phụ thuộc 

vào chính thế giới đó, để từ đó, nó mơ tƣởng. Vũ trụ và con ngƣời trong tính chất 

quan hệ của nó, quả đúng nhƣ A. Ja. Gurevich chỉ ra: “thái độ của con ngƣời đối với 

tự nhiên không phải là thái độ của chủ thể đối với khách thể, đúng hơn, đây là sự 

tìm thấy bản thân mình trong thế giới bên ngoài, sự cảm thụ vũ trụ nhƣ là chủ thể. 

Những phẩm chất mà con ngƣời nhìn thấy ở vũ trụ là những phẩm chất mà chính nó 

có. Không có những biên giới rõ ràng phân cách cá nhân và thế giới: tìm thấy thế 

giới ở sự tiếp tục bản thân mình, đồng thời con ngƣời phát hiện ra vũ trụ ở bản thân 

mình. Con ngƣời và vũ trụ dƣờng nhƣ chiếu ứng nhau” [77, tr. 60]. Con ngƣời là vũ 

trụ nhỏ (vũ trụ vi mô) tƣơng ứng với đại vũ trụ (vũ trụ vĩ mô). 

Chúng ta có thể theo dõi cái nhìn về vũ trụ và thế giới qua cơ cấu ba tầng bậc:  

1/ Vũ trụ lớn, trên cao, mang tính dƣơng, thuộc về “cõi trời”, trong đó các 

yếu tố nhƣ “trời”, các vì “tinh tú”, v.v. có lí trí và tình cảm, có nguyên tắc thƣởng 

phạt theo các chiều hƣớng hành vi và đức hạnh của con ngƣời. Nó luôn hiện diện 

nhƣ những bộ máy hiệu chỉnh đạo đức của con ngƣời. Con ngƣời phải “kính trời”.  

Trong kinh điển Nho giáo thời kì tiên Tần, ở quan niệm của Á thánh Mạnh Tử, quan 

niệm con ngƣời trong đối diện với trời mang tính chất nhận thức và tâm lí phức hợp, 

vừa theo tôn ti vừa tồn tại trong nhau. Tào Thƣợng Bân cho rằng, quan niệm về trời 

của Mạnh Tử biểu hiện theo hƣớng đó, ở chỗ “trời vĩ đại vốn là vĩnh hằng, mà sinh 

mạng của ngƣời ta lại là hữu hạn. Con ngƣời phải đứng dƣới trời và tuân thủ các 

phép tắc của trời. Mặt khác, vì trời cũng ở trong tâm của con ngƣời và trời không có 

sự đối lập một cách tuyệt đối” [8, tr. 314]. Nếu lịch sử văn hóa văn minh là của con 

ngƣời thì dấu vết của nó rất ít, hay đúng hơn, con ngƣời cần phải làm thế nào để hòa 

hợp với trời, với tính phổ biến và vĩnh hằng của trời, làm theo trời. Trời, có khi là 

tạo hóa, ông xanh, v.v. sở hữu những quyền uy đặc biệt: “Quyền họa phúc trời tranh 

mất cả/ Chút tiện nghi chẳng giả phần ai” (Cung oán ngâm khúc); hay “Ngẫm hay 

muôn sự tại trời/ Trời kia đã bắt làm ngƣời có thân/ Bắt phong trần phải phong trần/ 

Cho thanh cao mới đƣợc phần thanh cao” (ĐTTT).  
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2/ Vũ trụ thu nhỏ, dƣới thấp, mang tính âm, thuộc cõi âm, là các linh hồn 

tổ tiên, mang sự khuyến khích và nguyền rủa, báo thù những việc thuận hay 

nghịch lƣơng tâm.  

3/ Con ngƣời. Những hệ thống này hoạt động theo “nguyên lí dƣơng” và 

biểu hiện của “nguyên tắc ngƣời cha”, nếu mô tả theo trật tự từ trên xuống, theo 

dòng sống, ta có thể tạm hình dung theo sơ đồ 3.1 dƣới đây. Trong đó các cá nhân, 

bản ngã bị chìm khuất trong các thế giới kia, hay nói đúng hơn, các bản ngã luôn 

nằm ở trạng thái phụ thuộc bởi hai quy tắc: một, thuộc về phi cá nhân trong quan hệ 

với vũ trụ tự nhiên và hai, thuộc về quy tắc xã hội trong các quan hệ với xã hội. Mọi 

hành vi, cử chỉ, ý niệm của con ngƣời đều nằm trong những giới hạn đó, với sự tuân 

thuộc nghiêm ngặt. Trời, đất và các vì tinh tú, các lực lƣợng siêu nhiên luôn hiện 

diện khi một hoạn nạn, một thảm kịch từ bệnh dịch, đói, rét, mất mùa, những 

thƣơng vong, v.v. Sự thực và niềm hi vọng bị vơi cạn hoặc biến mất, nguyên nhân 

sẽ đƣợc tìm thấy dƣờng nhƣ ngay lập tức, ở phần gốc cội của nó, là ở một thế lực 

thiêng, nằm ở ngoài mình. Con ngƣời phải tìm cách nào đó để điều hòa, để cầu xin, 

để xoa dịu những cơn giận dữ, những trách cứ, những trừng phạt từ các thế lực này 

bằng cách cúng, tẩy trần, ban phát, buông xả, tạo nên các cấm đoán và tránh các 

cấm kị, v.v. Và ở đây, nói theo Mary Doughlas, con ngƣời tồn tại trong một vũ trụ 

bị chi phối bởi nhiều nhân tố, các nhân tố này quyết định số phận của họ [31]. 

Trong đó, các yếu tố thần bí, linh thiêng chiếm một phần quan trọng. Có thể hình 

dung vấn đề này trên một sơ đồ tổng thể: 
 

Sơ đồ 3.1: Hình dung về các tầng vũ trụ quan 
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Chúng ta có thể để ý, ở sơ đồ trên, trong 6 yếu tố thì phần sống, phần hữu thức 

chỉ có hai yếu tố: ngƣời đứng đầu quốc gia - vua và ngƣời đứng đầu gia tộc - cha. Và 

ngay cả phần hữu thức này cũng nhuốm màu sắc cảm tính. Sự linh thiêng của các yếu 

tố này ta có thể lấy hình tƣợng ông vua để chứng dẫn. Quan điểm Nho giáo kiến tạo 

nên trƣớc cộng đồng của nó vị đứng đầu nhƣ một mong ƣớc, thƣờng mang dấu ấn 

thiêng liêng, nhƣ một vị thần, một dấng hiền minh (cổ mẫu hiền minh, cổ mẫu ngƣời 

đứng đầu, cổ mẫu ngƣời anh hùng bộ lạc). Vua luôn thực thi bao gộp hai chức năng: 

vƣơng quyền (chính trị - xã hội) và thần quyền (tôn giáo). Kẻ đó hiện diện nhƣ một vị 

tƣ tế trƣớc trời đất (tế Giao, Xã tắc), mang năng lực siêu nhiên và gánh chịu trách 

nhiệm những phúc họa của xã hội và của thiên nhiên tạo ra, nhƣ J. Frazer mô tả: “trật 

tự của tự nhiên, sự hài hòa của nó, sự tồn tại của thế giới đƣợc coi nhƣ gắn chặt với 

nhà vua - vị tƣ tế. Kẻ đó là nguồn ban phát của những chuyện may mắn vô tận và 

những mối nguy hiểm khôn lƣờng” [68, tr. 287 - 288]. 

“Trời”, “vua”, “thần linh” (bao gồm cả yêu quỷ), “tổ tiên”, với nho sĩ và tâm 

thức cộng đồng Việt là “những quyền uy cổ điển”, mang ý nghĩa là vũ trụ, thế giới 

quan tổng quát. Chính các yếu tố này là những phần căn bản chi phối, ảnh hƣởng 

đến các nhân vật truyện Nôm bác học. Trong tất cả các truyện Nôm bác học đều ít 

nhiều nhắc đến trời (tác giả luận án nhấn mạnh). Ngoài ra còn có các tên gọi khác 

để chỉ cùng một thực thể nhƣ lão thiên, ông xanh, con tạo, v.v. Từ nghĩa gốc là chỉ 

Trời 

Anh hùng bộ lạc  

(Tổ) 

Anh hùng văn hóa 

Ngƣời đứng đầu quốc gia 

(Vua) 

Ngƣời đứng đầu gia tộc/ gia đình 

(Cha) 

Hồn ma tổ tiên 
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khoảng không gian bao la trong vũ trụ, khi đi vào thực tế của cấu trúc câu chuyện, 

trời trở thành một thực thể mang quyền uy tối thƣợng. Trong tri nhận của con 

ngƣời, trời trở thành “trời già”, “con tạo ghét ghen”, “duyên trời”, “đạo trời”, “trời 

đánh ghen”, v.v. Đặc biệt, nó tham dự mật thiết vào số phận của “khách má hồng”, 

“má hồng”, ngƣời tài tử:  

- Cho hay tình phận bởi trời, 

Đường nhân duyên ấy dễ người định nêu. 

- Dẫy hoa dun lá bởi tay trời, 

Nghĩ đến duyên do cũng nực cười. 

- Oanh rằng ly hợp bởi trời, 

Sức đâu nghĩ xiết sự đời thiệt hơn. 

      (SKTT) 

- Thẳm cao dám trách gương thu, 

Trách chăng trách lẫn đường tu vụng về. 

- Gương trời soi tỏ các tình, 

Tiết ngay sắc tặng tiếng lành biển gương. 

      (HT) 

- Lạ gì bỉ sắc tư phong, 

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 

- Trời làm chi cực bấy trời, 

Này ai vu thác cho người hợp tan. 

      (ĐTTT) 

Ngay phần mở đầu các câu chuyện cho đến kết cục mà các số phận đƣợc thụ 

hƣởng hay bị trừng phạt, trời đều tham dự. Ở đây có sự tri nhận khác nhau giữa 

truyện Nôm bác học và truyện Nôm bình dân về trời. Trời trong truyện Nôm bác 

học nghiêng về cá nhân, về sự tri nhận trách móc của cá nhân do sự ghét ghen, đố 

toàn (một kiểu bi kịch mang tính định mệnh). Trong truyện Nôm bình dân trời 

nghiêng về vũ trụ quan của công xã, thƣởng thiện phạt ác rạch ròi, ít ghét ghen. 

Trong đó, khái niệm “thần” dƣờng nhƣ bao quát cho cái nhìn của những biểu hiện 

cụ thể: thần của gia đình tổ tiên, thần của cộng đồng, thần tự nhiên (nhiên thần), 
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thần là những con ngƣời có công (nhân thần), v.v. điều đặc biệt với văn hóa Việt, 

con ngƣời Việt vốn là “cƣ dân trồng cấy lúa nƣớc, ngƣời Việt cổ rất sùng bái các 

lực lƣợng tự nhiên, họ thấy ở đâu cũng có thần, từ “thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo 

cây đề” đến thần rừng, thần núi, thần nƣớc, thần sông, thần trời, thần đất, v.v. các 

thần ấy, trong tâm thức của cƣ dân lúa nƣớc đều mang tính nữ, tở thành Mẹ - Mẫu. 

Từ đấy khái quát lên thành đạo Mẫu đƣợc coi là tất cả sinh lực của vũ trụ có thể chi 

phối toàn thế giới với vạn vật trên đó” [231, tr. 15]. 

Nếu đối sánh với vũ trụ quan huyền thoại và cổ tích, chúng ta cũng có một sơ 

đồ tổng thể gồm ba phần, nhƣ là phần tổng quát của những yếu tố phức tạp nhiều 

cành nhánh phát triển trong các xã hội về sau, nhƣ dƣới đây: 

Sơ đồ 3.2: Vũ trụ ba phần/ tầng trong huyền thoại và cổ tích 

 

Có thể dẫn ra đây đoạn ví von tuyệt vời của M. Leenhardt để chứng dẫn cho 

những “tham dự” giữa con ngƣời và vũ trụ/ thế giới trong những mô tả trên: “ngƣời 

ta sống trong cõi hữu hình và ngƣời ta hƣởng thụ cái đẹp của nó và cũng cùng lúc 

ngƣời ta cảm thấy cõi vô hình, giống nhƣ ngƣời ta cảm thấy áp suất của không khí, 

mà ngƣời ta không nghĩ tới, khi có trao đổi vật chất cơ thể diễn ra bình thƣờng 

nhƣng đè nặng hay kích động khi thế cân bằng bị phá vỡ. Cõi vô hình đầy sự sống 

và tạo ra bầu không khí của những ngƣời sống” [dẫn theo 17, tr. 30]. 

Ngay cả nhận thức về tên gọi, con ngƣời cũng phải tuân thuộc những quy tắc 

đặc biệt của nó, trong mỗi thời đoạn mang tính thiêng, nhƣ một liên đới sâu xa từ 

nghi lễ chuyển tiếp mà ở đó, sự sống, tên gọi của con ngƣời phải phù hợp với nhịp 

của vũ trụ. Trong các trƣờng hợp nhƣ đặt tên hay kị húy, con ngƣời nhận thức rằng 

sự vật và tên gọi của nó không phải là một sự kết hợp đơn giản mang tính quy ƣớc, 

Thƣợng 

Trung 

Hạ 

Trời 

Ngƣời 

Âm phủ 
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mang tính áp đặt và tƣởng tƣợng mà là một sự thiêng liêng, gắn với bản chất, là một 

sợi dây liên hệ có thực và quan trọng hơn, tác động đến phần sống của chính sự vật. 

Tên gọi trong trƣờng hợp này, luôn gắn với thể chất, với danh dự của chính bản 

thân sự vật. Điều này hoàn toàn đƣợc chấp nhận vì “trong tất cả mọi sự tiến triển thì 

sự tiến triển của tinh thần, tinh thần nhân văn là bƣớc tiến vô cùng chậm chạp” [68, 

tr. 425 - 426].  

Sự hiện diện của yếu tố thần bí, ma thuật, những liên hệ thần bí, trong trƣờng 

hợp Kiều - Đạm Tiên, vừa là một thế giới quan tôn giáo, vừa là một sự tái diễn nhân 

quả trong giới hạn những điều tốt, cái thiện chống lại cái ác. Đây là một liên hệ ràng 

buộc với nhiều bận tâm, nhiều bối rối, tin tƣởng và ngờ vực. Rõ ràng đây là một 

động thái nhân văn đặc biệt, là trƣờng hợp tiếp nối thêm sức mạnh, đƣợc trợ lực bởi 

những con ngƣời kế tiếp, kiểu nhƣ một sự đền bù cho nhau về những thiếu khuyết. 

Hành trình của Đạm Tiên và những kiếp ngƣời giống Đạm Tiên trong sự cô độc của 

mình đã đƣợc Kiều thay đổi, ở một phần nào đó, đã đối phó và tiêu trừ những thế 

lực hung ác. Điều này cũng giải quyết những mong đợi, những hi vọng của cộng 

đồng - hiểu nhƣ những mong đợi tập thể, mà trƣớc đó Đạm Tiên không làm đƣợc. 

Đó đồng thời cũng là bối cảnh văn hóa mà các giá trị đƣợc triển khai nhƣ một sự 

tiếp nối, nuôi dƣỡng lòng hi vọng. Đây là bối cảnh của thần thoại và cổ tích, ít nhất 

là với Kiều. Đó là đời sống khiến cho con ngƣời tìm đƣợc vị trí đích thực của mình 

ở trong xã hội và trong tự nhiên, tiếp xúc với vật vô hình của thế giới quá khứ và 

hiện tại. 

Những mô tả trên, nếu đặt trong liên hệ với các sinh hoạt lễ nghi, mang tính 

chất bác học, hoạt động của tầng lớp trên; sinh hoạt tín ngƣỡng dân gian của tầng 

lớp dƣới và những cái nhìn thuộc về lĩnh vực văn chƣơng của Lê Quý Đôn, Phan 

Huy Chú, Đoàn Thị Điểm, Phạm Đình Hổ, Vũ Trinh trong xã hội Đại Việt hậu kì 

trung đại ta sẽ thấy một liên hệ đặc biệt. Phan Huy Chú viết: “Nƣớc Việt ta dựng 

nƣớc văn minh, thấm nhuần phong hóa Trung Hoa, mỗi đời nổi lên đều có lễ nghi 

(...) lễ tế trời ở đàn Nam Giao, tế tổ ở nhà Tôn miếu, là để kính quỷ thần (...) những 

lễ tế cáo cầu đảo thì để tiếp với bách thần. Các lễ đều là có quan hệ với đạo trời lẽ 

vật, với điển nƣớc phép triều” [35, tr. 280 - 281]. Riêng lễ tế cáo cầu đảo và ăn thề 
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nhƣ: lễ tế đàn Xã tắc (đàn thờ Đất, các thần gió, mây, sấm, mƣa và thần Cao Môi - 

thần chủ việc sinh đẻ), tế thần tiên nông, tế bách thần, tế âm hồn, lễ Đại tạ, lễ cứu 

hộ mặt trời mặt trăng, v.v. luôn đƣợc tuân theo các ngày và tổ chức nghi thức trịnh 

trọng. Điều này cũng đƣợc mô tả cụ thể trong mô tả việc thờ thần của Vũ Duy Mền 

[126, tr. 253], Đặng Nghiêm Vạn [147, tr. 355]. 

Nhƣ vậy, cái nhìn về vũ trụ và thế giới trong bối cảnh xuất hiện truyện Nôm 

nói chung và truyên Nôm bác học nói riêng mang một màu sắc tổng hợp nhiều yếu 

tố. Vũ trụ quan này có sự kết hợp giữa những lớp tín ngƣỡng cổ xƣa của ngƣời Việt 

nhƣ vạn vật hữu linh tƣơng quan, quan niệm về tổ tiên, cái nhìn về vạn vật mang 

nặng màu sắc nữ tính, v.v. kết hợp với những tín lí mới với từng phần, mảnh không 

nguyên vẹn trong quá trình giao lƣu, tiếp biến văn hóa các hệ thống tôn giáo ngoại 

lai nhƣ Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo. Những yếu tố này làm nên toàn bộ những 

nguyên tắc, quan điểm và niềm tin quy định hƣớng hoạt động và quan hệ của từng 

ngƣời, của một tập đoàn xã hội, của một giai cấp hay của xã hội nói chung với thực 

tại. Nó “góp phần đƣa ra các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức, điều chỉnh quan hệ 

qua lại và hành vi của con ngƣời, và những quan điểm thẫm mỹ” [209, tr. 1081]. 

Nếu nhìn trên nét lớn, vũ trụ quan đó thấm đẫm các yếu tố xâm nhập, “chồng gối” 

của ba cơ tầng: cơ tầng bản địa (đặc biệt nhất là yếu tố Việt Mƣờng), cơ tầng Đông 

Nam Á và cơ tầng Đông Á. Xác lập cái nhìn về vũ trụ quan trên đây cũng đồng thời 

là tạo nền căn bản không thể tách rời với việc giải thích các yếu tố cổ mẫu với tính 

cách là những ảnh tƣợng về không gian, thời gian, các tƣơng quan giữa con ngƣời 

và thiên nhiên, những mẫu hình nhân cách, v.v. tham gia vào việc kiến tạo nghĩa cho 

các văn bản truyện Nôm bác học. Nói đúng ra, “các sự kiện xã hội tổng thể” (G. 

Condominas) của thần thoại, cổ tích, v.v. lúc đậm, lúc nhạt luôn biểu hiện trong các 

đối tƣợng chúng ta đang khảo xét [164], [39]. 

Truyện Nôm bác học luôn đề cập tới các suy nghiệm về giá trị của tồn tại 

con ngƣời trong các tƣơng quan với thiên nhiên, với nhân quần, với tín ngƣỡng. Nó 

thuộc về hệ hình thế giới quan tôn giáo, thấm đẫm tín ngƣỡng bản địa, tồn tại sự 

hỗn dung các thị kiến về một thế giới trộn lẫn các tôn giáo ngoại lai, biểu hiện nhân 

sinh quan ngƣỡng vọng chung, mơ tƣởng chung của cộng đồng 
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Trƣớc tình thế văn bản tiền hiện đại đặt ra, thuộc về một kiểu tƣ duy đặc thù 

về thế giới và nhân sinh, đòi hỏi chúng ta trƣớc hết phải thiết lập một thế đứng 

riêng. Nếu hệ hình thế giới quan đƣợc tƣ duy trên ba trục chính: tôn giáo, khoa học 

và tƣ tƣởng hệ, tƣơng ứng với từng hệ hình tƣ duy (paradigme) mà con ngƣời thời 

đại lựa chọn cho mình một trục trọng tâm thì  trục trung tâm mà con ngƣời thời 

trung đại lựa chọn cho mình là nghiêng hẳn về tôn giáo, tín ngƣỡng. Giải quyết hệ 

hình thế giới quan cũng đồng thời đặt ra nhiệm vụ nhìn nhận về mô hình thế giới 

mà con ngƣời sống, sinh hoạt và mơ tƣởng trong chính thế giới đó. Sự nghiên cứu 

của Trần Nho Thìn đã chỉ ra, “ngƣời xƣa (ngƣời thời trung đại, thời cổ) không chỉ 

tồn tại, tức là sống, hoạt động và tƣ duy trong một thế giới hiện thực với những 

quan hệ xã hội và thiên nhiên có thể nhận thức bằng kinh nghiệm mà còn sống trong 

một thế giới tâm linh, tức là thế giới do chính con ngƣời tƣởng tƣợng ra theo một 

nguyên lí nào đó” [186, tr. 52 - 64]. Thế giới tâm linh này tuy là sản phẩm của trí 

tƣởng tƣợng song nó thực sự có sức mạnh chi phối tới hành vi, tƣ tƣởng, tình cảm 

của con ngƣời. Thế giới thứ hai này (thế giới tâm linh, bên cạnh thế giới hiện thực) 

cũng tồn tại bình đẳng trong tâm thức con ngƣời nhƣ cách mà thế giới hiện thực tồn 

tại. Các cách thức nhìn nhận trƣớc đây cho nó là “duy tâm” hay “mê tín” là cách 

nhìn tách rời tƣ duy hiện thực lịch sử cụ thể của vấn đề. Thế giới quan trung đại về 

mô hình hai thế giới, do đó, quy định cách hình dung về không gian và thời gian 

riêng: Ở đây, không gian và thời gian của “cõi ngƣời”, “miền nhân gian” của con 

ngƣời và ở kia, miền không gian của thế lực thần bí, linh thiêng, thuộc về “không 

gian thiêng” của “hóa công”, “con tạo”, “ông tơ bà nguyệt”, “tiên”, “quỷ”, v.v. 

Trong những tƣơng quan đó, con ngƣời luôn biểu lộ, bày tỏ những năng lực nhận 

thức, năng lực tâm lí của mình khi đối diện với các vấn đề của cuộc sống. Cũng 

theo đó, bản ngã con ngƣời, các cấu trúc của “cái bộc lộ và cái che dấu” (C. Jung) 

có cơ hội phơi bày. Cũng theo C. Jung những cơ sở trên, trong tƣơng quan với các 

bản ngã con ngƣời, đƣợc hình dung nhƣ những “cái gƣơng” để thông qua đó mà cá 

nhân, cộng đồng thể hiện những ý chí, khát vọng, suy nghĩ, hành động, v.v. [100]. 

Thế giới quan tôn giáo trong thời trung đại Việt Nam cũng đồng thời là ý 

thức, tƣ duy và cảm nhận thế giới theo một cấu trúc phức hợp của sự hỗn dung mô 
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hình Nho, Phật, Đạo và tín ngƣỡng bản địa. Chính vì thế mà Lã Nguyên mới trăn 

trở “làm sao có thể cảm nhận đƣợc chiều sâu của tƣ tƣởng thẩm mỹ và triết lý nhân 

sinh trong truyện kỳ ảo Trung Hoa thời trung đại nếu không có chút ít hiểu biết giáo 

lý của Đạo giáo, Phật giáo, Nho giáo [250]. 

Theo mô tả của Tạ Chí Đại Trƣờng, ba hệ thống tôn giáo (Nho - Phật - Đạo) 

trong sự tác động qua lại tới đời sống sinh hoạt tinh thần ngƣời Việt từ sau thế kỷ 

XVI mang một màu sắc riêng biệt [216]. Điều đáng nói là khoảng cách giữa triết lí 

trong kinh điển với sự áp dụng trong nhận thức của giới bình dân. Cũng ở đây, tính 

linh thiêng (đặc biệt là trong Phật giáo và Đạo giáo) đƣợc chuyển tải trong những 

hình thức hết sức gần gũi, thực tế và mang màu sắc nữ tính rõ nét. Nho giáo mang 

tính duy lí, tự căn bản đã hoài nghi với thần linh, nhƣng tuy nho sĩ Việt Nam có 

kiêu ngạo về kiến thức, vì hiệu quả công cuộc trị nƣớc, vì địa vị có thực hay giả 

định qua tầm vƣơn tới nhờ khoa bảng, họ cũng là những con ngƣời riêng lẻ, phần 

lớn xuất thân từ bình dân lên nên dễ chia sẻ quan niệm về thần linh với dân chúng. 

Trong quan niệm của Nho giáo, con ngƣời, trời và đất có liên hệ mật thiết (tam tài). 

Trong đó, âm dƣơng, ngũ hành, nhịp điệu tự nhiên cũng theo “đức”, theo “đạo” của 

con ngƣời, đặc biệt là vua, mà hài hòa hoặc biến động, loạn lạc. 

Sự suy sụp của nhà Hậu Lê bắt đầu từ thế kỉ XVI và tiếp theo là các cuộc 

phân tranh khiến cho nho sĩ ít nhiều mất phƣơng hƣớng, trƣớc hết là tiến thân, sau 

là điểm tựa tinh thần, trở thành những ẩn sĩ bất đắc dĩ xa rời khung cảnh lợi danh 

đầy phiền lụy nhƣng cũng đầy ƣớc mơ. Tƣ tƣởng Lão Trang cung cấp cho các nho 

sĩ trong hoàn cảnh ấy một cách thế tách rời xã hội mà không phải đoạn tuyệt nhƣ 

khi phải làm sƣ. Và cũng bởi từ con ngƣời thật mà các nho sĩ này - thành đạt hay 

chƣa - dễ tiếp nhận khía cạnh phƣơng thuật của Đạo giáo. Trong thế giới linh thiêng 

đó, Đạo giáo phƣơng sĩ dễ mƣợn thêm uy tín của Phật giáo, một tôn giáo tuy ở mức 

độ cao vẫn có tính cách phổ thông nhƣng ở tầm mức thấp đã trƣợt trên lí thuyết hạ 

thừa là sự thần hóa các giáo chủ, thuộc hạ có tác dụng đi sâu vào tâm tƣởng quần 

chúng hơn là qua con đƣờng kinh kệ uẩn áo. Đó là một sự kết hợp mang màu sắc 

hỗn dung. Quán Già La vừa là biểu hiện của thần Thổ địa, vừa là chùa, vừa là Đạo 
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quán. Từ Đạo Hạnh có phép nhờ bạn là Đạo sĩ, Phật Bà Quan Âm trong tâm tƣởng 

nhân dân là một thần linh cứu độ ngƣời dân bị nạn, v.v. [216]. 

Nhƣ vậy, trong hòa hợp Tam giáo, trên khía cạnh triều chính, trần thế thì nho 

sĩ đảm đƣơng tính cách lãnh đạo, điều hành, mà trong tâm tƣ con ngƣời thì đạo giáo 

phƣơng sĩ phù thủy và Phật giáo thần hóa nằm ở vị trí chủ chốt, ngự trị trong sinh 

hoạt hƣớng về cõi tâm linh. 

Trong tƣơng quan đó, thế giới truyện Nôm bác học đặt ngƣời đọc trong xu 

thế hệ hình thế giới quan Tam giáo và tín ngƣỡng bản địa. Điều này nếu đặt trong 

trƣờng nhìn của tâm lí học các chiều sâu, là những cấu trúc tâm thần quy định kiểu 

ứng xử cho cả cộng đồng, nhóm ngƣời nhất định. Hình tƣợng “tiên”nhƣ Giáng Kiều 

- BCKN, Bạch Viên - LTKN, trong LVT (Nguyễn Đình Chiểu), motif ngƣời mơ về 

cõi tiên giới, sự hứa hẹn một cuộc đời thoát khỏi những ràng buộc trần tục, cặp đôi 

với ngƣời đẹp, v.v. là miền mơ tƣởng của cộng đồng. 

Đạo Lão khác với Nho giáo trong quan niệm về trật tự vũ trụ. Nếu Nho 

giáo quan niệm trật tự vũ trụ là trật tự trừu tƣợng theo mô hình trật tự xã hội thì 

với Đạo Lão, trật tự đó là một thực tại cụ thể hiển hiện nơi con ngƣời. Cơ thể con 

ngƣời là một mô hình của vũ trụ với các bộ phận tƣơng ứng với giữa vi mô và vĩ 

mô, tiểu và đại: Đầu là trời/ chân là đất, mắt trái là mặt trời/ mắt phải là mặt trăng, 

mạch máu là sông ngòi, tóc và lông là các sao và hành tinh, nghiến rang là sấm 

rền, v.v. [95], [233]. Thực tại cụ thể đó của trật tự vũ trụ đƣợc xét dƣới dạng một 

“sức mạnh của sự thực hiện” đầu tiên, vĩnh cửu và có mặt khắp nơi. Đó là những 

hài hòa của mâu thuẫn mà ta không thể định nghĩa. Đạo trong Đạo Lão là nguyên 

lí siêu nghiệm không hình dạng. Nó thấm vào mọi vật, và chính từ đó mà sinh tất 

cả mọi cái gì tồn tại. Đất và trời là sự thực hiện hai đặc tính nội tại của Đạo, đó là 

sự ngƣng nghỉ hay tập trung, âm, và sự vận động hay bành trƣớng, dƣơng, bị triệt 

tiêu trong Đạo. Đất cho tạo vật vật chất. Trời cho tạo vật tinh thần. Sức sống cũng 

bắt đầu từ sự hòa quyện hai yếu tố đó [95, 1011], [113]. 

Một sự hòa hợp khác, là giữa tín ngƣỡng dân gian bản địa và Phật giáo, thể 

hiện rõ trong các hình tƣợng nữ thần, các bà nhƣ bà Dâu, bà Đậu, bà Dàn (những nữ 

thần thị tộc) là biểu tƣợng của những lực lƣợng thiên nhiên nhƣ “mƣa”, “gió”, “sấm 
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sét”, v.v. trong thần thoại cổ của ngƣời Việt, trong tƣơng quan với Phật giáo đã trở 

thành Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện [216]. Cũng trong chiều hƣớng đó, 

cô gái làng Dâu, có công chống hạn, đem phì nhiêu cho cây lúa, v.v. trở thành Phật 

bà. Đó cũng là sự kết hợp đặc thù giữa tâm thức dân gian và hệ thống tƣ tƣởng bác 

học, giữa tâm thức Việt và các tín ngƣỡng tôn giáo ngoại lai. 

3.1.2. Cái nhìn về không gian nhân sinh trong truyện Nôm bác học 

Sự bế tắc trong mô hình Nho giáo là không giải quyết đƣợc các vấn đề nhân 

sinh trong xã hội thời loạn giai đoạn hậu kì trung đại Việt. Xã hội Việt Nam trong các 

thế kỉ XVI, XVIII đặt mô hình này trong sự thử thách đó và nó đã thất bại, đồng thời 

cơ thể xã hội Đại Việt trong giai đoạn này cũng tƣớc bỏ luôn sự độc tôn của Nho 

giáo. Xã hội loạn lạc cũng đặt ra sự tra vấn về cái nhìn nhân sinh nhân văn toàn diện, 

xoay quanh ba vấn đề chính: 1/ vấn đề quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời, cá 

nhân và nhân quần; 2/ vấn đề quan hệ giữa con ngƣời và thiên nhiên, nhân văn và 

thiên văn (vẻ đẹp, Đạo của thiên nhiên) và 3/ vấn đề quan hệ giữa mình với chính 

mình, mình là gì? Ta là ai? Thân thể đi về đâu trƣớc trò ảo hóa của con tạo (vấn đề 

Tâm và Vật) [86]. Trƣớc những yêu cầu này, các thái độ sống “xuất thế” hay “nhập 

thế” là hai phƣơng diện của sinh tồn. Nhập thế là gắn liền với cuộc đời (nhân), với xã 

hội (sự ở lại với cuộc đời và đối diện với nó của Tiên trong LTKN; Nguyễn Huy Hổ 

tìm mô hình mộng, hƣ huyễn, huyền ảo trong MĐMK). Xuất thế là hƣớng về thiên 

nhiên, thoát li khỏi cuộc đời (cõi tiên, mộng), xã hội nhân quần (Tú Uyên và Giáng 

Kiều lên Tiên trong BCKN). Nhƣng sinh tồn toàn diện là sống trong hai trạng thái 

Nhân - Thiên đó, nhƣ Nguyễn Đăng Thục khẳng định: “bởi vì sinh tồn không phải 

chỉ có quan hệ giữa ngƣời với ngƣời trong nhân quần xã hội nhƣ Khổng Mặc quan 

niệm, cũng không phải chỉ có quan hệ với tạo vật thiên nhiên nhƣ Lão Trang tín 

ngƣỡng, biện chứng sinh tồn đầy đủ tất nhiên còn phải tự hỏi ta là ai, ta là cái gì, sau 

khi cái thân ngũ uẩn tan hủy” [194, 128]. Khi con ngƣời đối diện với loạn lạc, đối 

diện với các hiện tƣợng siêu nhiên (thần, ma, quỷ), cái chết, dịch bệnh họ phải tự thức 

nhận về vấn đề thuộc giới hạn siêu hình học; cái nhìn của họ hƣớng tới tìm hiểu điều 

gì đằng sau đƣa đến các họa nạn kia. Cái nhìn về cuộc đời, vì thế phải đặt trong 

những quan hệ thiết thực hơn. Điều này thấy rõ nhất trong quan niệm về cá nhân, 
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hạnh phúc cá nhân, sự lựa chọn cách thế sống của cá nhân, v.v. nghĩa là những lí do 

mang tính bản thể con ngƣời. 

Triết học phƣơng Đông coi sự hợp nhất giữa con ngƣời và thiên nhiên là con 

đƣờng minh triết bậc nhất, là ý chí tối thƣợng của sự sống. Đó là con ngƣời vì thiên 

nhiên mà sinh sinh hóa hóa, thiên nhiên vì con ngƣời mà hóa sinh; đó cũng là nơi của 

“vạn vật hữu linh” của “thiên nhân hợp nhất” (Chu Dịch). Nguồn gốc của sự hợp nhất 

ấy cũng là nguồn gốc của tâm linh, của ý nghĩa sống chết, của tái sinh và trở về. 

Cái nhìn về cuộc đời cũng đồng thời đặt cá nhân trong tƣơng quan với các 

niềm tin của nó với xã hội mà nó tồn tại trong đó. Trong phạm vi chúng ta đang 

khảo xét, vấn đề này diễn ra trong bối cảnh có nhiều cảnh giới hứa hẹn cho một sự 

yên ổn với cuộc sống trần thế nhƣ Tiên giới, Niết Bàn, Chân Nhƣ, miền Tịnh Thổ/ 

Độ, v.v. Sự lựa chọn nào đó có thể xẩy ra, trên nét lớn, là dựa trên cấu trúc hƣớng 

nội và hƣớng ngoại. Nếu theo con đƣờng Nho giáo, bản ngã cá nhân hƣớng tới Trí 

(hƣớng ngoại), nếu theo con đƣờng Phật (Tĩnh Thổ tông), bản ngã cá nhân hƣớng 

tới Tâm (hƣớng nội). Điều này cũng đúng với cơ thể xã hội. 

Các truyện Nôm bác học hƣớng cuộc đời con ngƣời, cá thể về cái nhìn trong 

tƣơng quan với “duyên”, “nghiệp”, “danh vọng”, “tiên giới”, “con tạo”, “Nguyệt 

lão”, v.v. mà các hình tƣợng nhân Bạch Viên - Tôn Các (trong LTKN), Giáng Kiều - 

Tú Uyên (trong BCKN), Thúy Kiều (trong ĐTTT), Phạm Kim (trong SKTT), v.v. Ví 

dụ, Sƣ Huyền Trang khuyên nhủ Bạch Viên (trong LTKN): thế giới chỉ là ảo hóa, 

đời ngƣời chỉ là bóng vang, bọt nổi không thật, hãy bỏ đi để cùng ta tìm đến cảnh 

Cực Lạc ở Tĩnh Thổ. Nhƣng Bạch Viên còn “nặng nghiệp trần” muốn dấn thân vào 

“cuộc vô thƣờng”: Kiếp hóa sinh xưa uẩy đã qua/ Cửa chiền bèn mới lánh chân ra 

(LTKN, bài 10). Ở đây nàng đã gặp “khách nhập thế” Tôn Các, kết hợp vợ chồng 

trong mối duyên tiên - tục. Họ hạnh phúc ở cuộc đời. Ngƣợc lại, trong BCKN, 

Giáng Kiều và Tú Uyên cũng kết duyên tiên - tục nhƣng sự hạnh phúc của họ là ở 

cõi Tiên giới. Hai câu chuyện giống nhau về cách đặt vấn đề với đời sống nhƣng 

khác nhau về cách thế ứng xử với cuộc đời. 

Vấn đề trung tâm của truyện Nôm bác học là cá nhân và tình yêu đôi lứa, 

hạnh phúc con ngƣời đƣợc diễn đạt bằng hình thức “kì ngộ”, “tình cờ” và luôn diễn 
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ra trong những tình thế bi đát, đau khổ, chia li, loạn lạc và cuối cùng đƣợc viên 

mãn. Các nhân cật chính, các cặp đôi trong truyện Nôm bác học đòi yêu và đòi 

đƣợc đền đáp xứng đáng. Xét ở khía cạnh giá trị cá nhân, sự đòi hỏi này mang một 

ý nghĩa đặc biệt, là sự đòi tìm những kẻ hiểu mình, biết giá trị của mình, và trong 

truyện Nôm bác học, một mặt, chính là hiểu tài, liên tài và không phụ tài; và mặt 

khác, là định tình để “yên thân”. Các giá trị cá nhân chỉ phát huy khi họ gặp gỡ 

nhau, gặp gỡ đúng kẻ mình lựa chọn, nếu làm ngƣợc họ sẽ chết. Chúng tôi có triển 

khai vấn đề này cụ thể trong mục giới hạn tự tử ở chƣơng 4). Đây là bƣớc đi khác 

với/ của chủ nghĩa nhân văn trung đại, bởi nếu trong mô hình chính thống Nho giáo, 

hạnh phúc là trong quần thể cộng đồng, trong tƣơng quan với Vua - Cha - Chồng 

(tam cƣơng), các giềng mối đƣợc đặt định sẵn, và con ngƣời biết giữ phận trong các 

giềng mối đó thì có hạnh phúc. Nhƣng các tác giả truyện Nôm bác học đã triển khai 

nó theo một hƣớng khác. Mĩ học Nho giáo mong con ngƣời “định tình” để “gìn 

tâm”, “chỉnh tính” theo những mực thƣớc nhất định, hƣớng hành vi, suy nghĩ của 

con ngƣời theo đại đạo của thánh nhân. Số phận con ngƣời, đề cập tới cá nhân, hạnh 

phúc cá nhân tách riêng ra khỏi các giềng mối Nho giáo, đẩy các thân phận đi tìm 

thế giới sống ở một miền không gian khác, trong các tƣơng quan “không bình 

thƣờng”. Họ đi tìm lời đáp cho câu hỏi: hạnh phúc cá nhân là gì? Sự tồn tại của con 

ngƣời nhƣ thế nào là có ý nghĩa nhất? Điều này dễ nhận thấy vì trong kinh điển Nho 

giáo không đề cập tới vấn đề thầm kín của đôi lứa, trong những khoảng thầm thì của 

đôi uyên ƣơng hƣớng về sự mơ ƣớc đƣợc hạnh phúc nhƣ lời hứa “bách niên giai 

lão”. Nó đƣợc bổ khuyết trong thuật trƣờng sinh, thuật phòng trung, phép học tu 

tiên của Đạo giáo, hƣớng con ngƣời tới cõi thiện. 

Ở phía khác, sức ảnh hƣởng của văn hóa dân gian vào nhận thức thẩm mĩ, 

nhân văn giới bác học từ sau thế kỉ XVII là rất đậm nét. Điều này thể hiện rõ nhất từ 

khía cạnh mĩ thuật. Chúng tôi chọn khía cạnh mĩ thuật vì có thể nói, các văn bản 

thành văn bằng chất liệu văn tự trong bối cảnh trung đại Việt, vốn nhiều mất mát thì 

những dấu tích của nó in hằn trên các công trình điêu khắc, vẽ chạm là thuyết phục 

hơn cả. Nhƣ nghiên cứ của Chu Quang Trứ và Trần Lâm Biền đã chứng minh trên 

khía cạnh mĩ thuật, yếu tố dân gian xâm nhập vào chính thống phải sang đến đời 
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Trần, nhất là sau thế kỉ XIV, yếu tố dân gian mới bắt đầu xâm nhập dần [231]. Đến 

nửa sau thế kỉ XVII, trên các đình, đền mới hiện diện nhiều những hình chạm trổ 

những hoạt cảnh dân gian. Đây cũng là hệ quả của yếu tố duy lí nho giáo mất dần 

thế kiểm soát xã hội từ cuối thế kỉ XVI. Các tác giả cũng cho biết “điểm nổi bật 

trong chạm khắc thời kì này là tinh thần đấu tranh không khoan nhƣợng của công xã 

với chế độ phong kiến” [231, tr. 305]. Biểu hiện của sự thâm nhập này là rất sinh 

động với những phụ nữ tắm khỏa thân (đình Đông Viên - Hà Sơn Bình), phụ nữ 

khỏa thân đội mặt trời (bia chùa Ông - Hải Hƣng), cảnh trai gái ôm nhau tình tự 

(đình Hồi Quang - Hà Bắc, đình Tây Đằng, đình Phùng - Hà Sơn Bình, đền Gióng - 

Hà Nội), cảnh trai gái tính giao (đình Ngô Hội - Hà Bắc), v.v. Những hình tƣợng cô 

gái vít đầu rồng, cƣỡi mình rồng hoặc khỏa thân, trai gái âu yếm, tính giao nhƣ mô 

tả của hai tác giả là sự khiêu khích đầy thách thức của những mô hình nhân sinh 

quan giai đoạn sau thế kỉ XVII. Chính những biểu hiện này đã đem đến những nhận 

thức quan trọng cho ý thức nhân văn, ý thức thẩm mĩ bắt nguồn từ những giá trị 

nhân bản không bị trói buộc, những quyền sống mà ý hệ nho giáo đè nén. 

Truyện Nôm bác học nếu đặt trong dòng mạch tƣ duy của mối tƣơng quan 

giữa các thế lực thiêng với những tiếng nói thế tục, đặt trong chiều kích truyền 

thống chính là sự lập lại hành vi nguyên thủy, hành vi của tiền nhân (phục cổ), một 

mô phạm thần thoại, tức là những hành vi của đấng thiêng liêng xƣa kia đã hành 

động (nhƣ trƣờng hợp cày tịch điền mùa xuân, các lễ hội vào mùa xuân). Đây là sự 

tham nhập nhằm thức tỉnh và trông đợi những ban phát từ thần linh. Ví dụ nhƣ việc 

ăn uống, dinh dƣỡng, giao phối, v.v. không phải là tác động thuần túy sinh lí, mà là 

tham dự với sự sống thần linh; những cuộc lễ hôn phối tự do, lễ cuồng ẩm, lễ hội 

phồn thực, sự cày ruộng của vua vào ngày thiêng, v.v. đều rập khuôn những hành vi 

của các thần, tổ tiên. 

Nhƣ vậy, việc phác họa ra cái nhìn chiều rộng (hệ hình thế giới quan) và 

chiều sâu (hệ hình nhân sinh quan) trong tƣ tƣởng văn học trung đại Việt Nam trong 

giai đoạn cụ thể (thế kỉ XVI, XVIII) nói trên đã tạo nên chất nền căn bản cho việc 

nghiên cứu truyện Nôm bác học. Sự phát triển của trong tính chất này, lại nằm trong 

chiều hƣớng phát triển chung của tính nội tại văn học (dòng mạch văn hóa dân gian 
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và bác học). Từ thế giới quan tiên mộng, mộng ảo, đến cái nhìn về cuộc đời với 

những biểu niệm riêng, truyện Nôm bác học sẽ đem đến cho ngƣời đọc những cảm 

quan riêng biệt về chính cuộc sống đƣợc mở rộng trong chiều rộng (mở rộng không 

gian) và chiều sâu (đi sâu vào huyễn tƣởng nội giới) của nó. 

3.2. Các không gian thiêng trong truyện Nôm bác học 

3.2.1. Không gian kì ảo trong truyện Nôm bác học 

Không gian kì ảo và cái kì ảo chính là những chiều kích, những hiện thể 

đƣợc dự phóng và phóng chiếu từ thế giới nội tâm khi đối diện với các sự sống 

xung quanh vũ trụ. Trong cái nhìn phƣơng Đông, đó là sự cộng thông giữa con 

ngƣời với các khí sinh tạo, với các thế giới sống bao quanh (xin xem thêm sơ đồ ở 

chƣơng 3). Khi nghiên cứu về văn học trung đại Trung Quốc và các nƣớc khu vực 

ảnh hƣởng văn hóa Hán, I.X. Lixêvich có một lƣu ý quan trọng rằng, những quan 

niệm về văn học từ thời cổ Trung Quốc tạo thành quan niệm thẩm mĩ thời trung đại 

ở một loạt nƣớc lân cận, trong đó có Việt Nam, không đứng biệt lập mà gia nhập 

hữu cơ vào hệ thống chung các quan niệm về thế giới. Văn học tham dự một cách 

mật thiết và tác động qua lại với các yếu tố trong vũ trụ [119]. Bằng chứng là các hệ 

thống quan niệm đƣợc nâng lên thành phạm trù trong mĩ học nhƣ: “đạo”, “đức”, 

“tâm”, “hứng”, “chí”, v.v. những khái niệm này không những là cái tổng thể mà 

trong mỗi biểu hiện cụ thể của nó, ví dụ nhƣ “chí” chẳng hạn lại liên đới tới cá tính 

của ngƣời sáng tạo, xác lập vị thế của cá nhân trƣớc thế giới, trong vũ trụ của mình. 

Cá nhân ở đây, nhƣ N. I. Niculin đã chỉ ra, “là cá nhân quân tử, không phải mọi cá 

nhân chung chung, mang đặc trƣng ngay thẳng, thanh liêm phục vụ vua chúa và 

quốc gia” [144, tr. 219]. Nhƣ vậy, sáng tạo văn học, làm văn hiểu theo nghĩa đó là 

đem cái sống tinh thần của con ngƣời hòa vào sự vận hành chung của thế giới. Vì 

“đạo” là con đƣờng của vũ trụ, phƣơng thức tồn tại của vũ trụ, “đức” là sự thể hiện 

của “đạo” và thông qua ngôn từ - “văn” - “đạo” đƣợc thể hiện. Một khái niệm quan 

trọng khác, “khí”, bao gồm trong nó, nặng và nhẹ, âm và dƣơng, nƣớc và lửa, v.v. 

chúng luôn vận động và do “trời” chi phối. Thế giới có vô vàn mối liên hệ do “khí” 

vận hành mà sinh ra, các vật sinh sôi hay hủy diệt cũng nằm trong tính tƣơng đồng, 

hô ứng, nếu nghịch thì sẽ gây ra hậu quả chết chóc, nguy hiểm “nhƣ câu chuyện 
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Bình Công đức mỏng mà đòi nghe thứ âm nhạc có âm điệu đau thƣơng có thể gây 

tai họa cho cả một vƣơng quốc” [dẫn theo 77, tr. 58]. Mẫu hình con ngƣời toàn 

năng chính là những cá nhân đạt đƣợc sự hài hòa tối cao, tìm đƣợc nguyên khí để 

hòa hợp với “đạo”, ở cảnh giới không còn “khí” nặng hay nhẹ, trong hay đục nữa. 

Những hình tƣợng tƣợng trƣng nhƣ “nƣớc”, “băng”, “nến”, “lửa”, v.v. chính là 

những biểu hiện của năng lƣợng sống tụ hay tán hoặc vận hành. Cũng từ khí mà các 

biến thể của nó nhƣ “phách”, “thể phách”, “linh”, “tinh thần” nhƣ là những biểu 

hiện của những dòng khí tối tăm u ám, của quỷ, yêu tinh, hồn ma vất vƣởng (phần 

trần thế và động vật) và ngƣợc lại là tinh anh, là thần chuyển động theo sự bay lên 

trời, mang tính chất thƣợng đẳng: “Thƣa rằng thanh khí xƣa nay / Mới cùng nhau 

lúc ban ngày, đã quên” (ĐTTT). Trong quan niệm này, các thế giới sống thông hội 

với nhau: âm và dƣơng; dƣơng gian và thiên đình; bóng tối và ánh sáng; u và hiển: 

Ở đây âm khí nặng nề,  

Bóng chiều đã ngả dặm về còn xa  

Kiều rằng: “Những đấng tài hoa,  

Thác là thể phách, còn là tinh anh”.  

Dễ hay tình lại gặp tình,  

Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ.  

Một lời nói chửa kịp thưa,  

Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay (...)  

Hữu tình ta lại gặp ta,  

Chớ nề u hiển mới là chị em.  

(ĐTTT, c.113-128). 

Trái tim là nơi tập trung năng lƣợng khí. Ở đây, quan niệm cổ Trung Quốc 

và Ấn Độ (trong Kinh Vệ đà) gặp gỡ nhau, ở chỗ, trái tim chứ không phải đầu là 

cánh cửa mở thông với thế giới vô tận; rửa sạch trái tim, bài trừ mọi dục vọng, tẩy 

sạch tạp niệm là cơ sở quan trọng nhất để nhận thức thế giới. Ở chiều kích nhƣ vậy 

nên kiểu nói nhƣ “tấc lòng” thì trong phạm vi “tấc” hay “thốn” đã vƣợt ra khỏi giới 

hạn cụ thể để bao trùm tất cả mọi hiện hữu, “chứa đựng tất cả thế giới” [77]. 
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Không phải ngẫu nhiên mà trong Vân đài loại ngữ (những lời nói thu thập 

đƣợc tại chốn Vân đài, đem sắp xếp theo từng loại), Lê Quý Đôn giành riêng hai 

phần quan trọng: Vũ trụ luận - Lý khí (54 điều) và vũ trụ học - hình tƣợng (38 điều) 

trong trứ thuật của mình. Con ngƣời và trời đất luôn liên hệ với nhau: “con ngƣời và 

trời đất là một gốc; suốt ngày động tác, ăn uống càng cùng với Khí đất cùng chung 

đụng”, “Khí rất thần diệu, rất tinh vi: Khí mà thịnh, tất nhiên thƣ thái; Khí mà suy 

thì phải co rút; xem nơi cây cối tƣơi hay khô thì biết. Khí trong thì thông, khí đục 

thì tắc; xem ở trong lòng ngƣời sáng hay mờ thì biết. Khí đầy thì lớn lên, vơi thì tiêu 

mòn; xem nƣớc biển lên xuống buổi sớm, buổi chiều thì biết. Hòa thì hợp, trái thì 

lìa tàn; xem thời cục trị hay loạn thì biết” [62, tr. 60]. 

Trong quan niệm xuất xử của kẻ sĩ, trong liên hệ với văn chƣơng cũng luôn thể 

hiện thƣớc đo đó. Làm quan hay làm văn cũng là những cách khác nhau để thể hiện 

“đạo” của mình. Làm văn trong trƣờng nghĩa này, là thể hiện cái chí của mình, vừa nhƣ 

là sự đền bù cho việc làm để hƣớng đến mục đích, thông qua văn tự chữ nghĩa bộc lộ 

mình trƣớc thế giới. Cũng theo đó, những gì có thể xem là hình tƣợng, hình ảnh trong 

văn học hiện đại hoặc trong văn học phƣơng Tây thì trong bối cảnh văn học Việt Nam 

trung đại, lại là những biểu tƣợng mang tính chất thế giới quan sâu xa từ truyền thống 

bản địa cũng nhƣ của khu vực ảnh hƣởng. Bên cạnh đó, bƣớc vào thế giới mộng ảo còn 

một sở đắc khác nữa mà văn nhân thƣờng ý thức đƣợc những “thế giới khác”, thế giới 

vẫy gọi trong mình và cho mình, là thể hiện một thái độ nhất định, theo kiểu: “Kiếp ở 

đời là dòng  phong cốt / Giá thiên nhiên ngọc chuốt vàng trau / Tài cao chí cả học sâu / 

Tâm thân là trọng công hầu dễ khinh / Thú thích tình non non nƣớc nƣớc / Hạc với cầm 

là ƣớc xƣa nay” [82, tr. 551]. 

Thuật ngữ truyện Nôm bác học nhƣ chúng tôi đã tiến hành một phân tích ngắn 

trong chƣơng Tổng quan, là một lựa chọn có chủ ý. Hiện tƣợng phân biệt này trƣớc 

hết thể hiện ở phong cách, bút pháp. Đây là một sự thực có tính chất phổ biến trong 

văn học trung đại thế giới. Theo đó, mỗi một kiểu phong cách nhƣ: bác học/ bình dân; 

cao/ thấp; bi kịch/ hài kịch; trang nghiêm/ cƣời cợt, v.v. đều là sự thể hiện những khả 

năng nhất định nào đó, nói theo Phùng Ngọc Kiên, những khả năng này kết tinh lại 

thành những “mã thứ cấp ngôn ngữ”. Sự phân chia chỉ là tƣơng đối, và điều quan 
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trọng là sự xâm nhập lẫn nhau giữa chúng. Sự phát triển của văn học chính là quá 

trình trộn lẫn và thâm nhập lẫn nhau giữa chúng, quá trình của các lĩnh vực, các mức 

độ phong cách bị vi phạm. Nguyễn Du là một chứng dẫn cho sự phát triển đó khi 

Truyện Kiều là sự tập hợp của các yếu tố bác học kết hợp với các yếu tố dân gian; hay 

các truyện Nôm LTKN, BCKN, MĐMK, SKTT, v.v. đƣợc xây dựng trên các motif, 

các yếu tố mộng mị, kì ảo, hƣớng thế giới nhân văn vào những miền không gian 

khác, vƣơn vƣợt ra khỏi “lồng”, khỏi “khung trời” trần tục: 

- Cho hay rằng giống có tình, 

Chiêm bao lẩn quất năm canh lần lần. 

... 

Trong chiêm bao thấy tình cờ lạ sao. 

Tưởng mình lạc lối nguồn Đào, 

Khi ra động khẩu khi vào Bồng doanh. 

(MĐMK) 

- Sao bằng ngày tháng non thiêng, 

Vui chung tám cõi, xuân riêng bốn mùa. 

Dọc ngang bốn bể năm hồ, 

Khắp trong ba đỉnh mười châu mặc dầu. 

     (BCKN) 

Trong hình thức này, nó mang tới nhiều nét mới lạ trong cách thức cảm nhận 

và biểu hiện về thế giới và cuộc sống, nhƣ cách diễn tả của Nguyễn Huy Hổ ở Mai 

đình: “nào có biết say mà ngủ phơi phới, ngủ mà mộng phơi phới chập chờn đâu. Đi 

cũng nhƣ không mà lại cũng nhƣ không. Những lúc gió lọt trúc thƣa, nhạn qua đầm 

quạnh, y nhƣ một điệu, lí thú vô ngần! Cô gái dƣới Mai đình, thần tứ lâng lâng; phu 

nhân trong thƣ các, từ khí nghiêm chính. Đến đẹp nhƣ đào lí, cứng nhƣ bách tùng, 

nồng nhƣ thuần giao, lạt nhƣ sƣơng tuyết, thiên hình vạn trạng, không phải lấy bút 

mà tả hết đƣợc” [82, tr. 206]. 

Sẽ khó hình dung nếu tách rời thế giới truyện Nôm bác học ra khỏi mạch 

truyện tự sự trƣớc đó và đƣơng thời, đặc biệt là Truyền kì mạn lục (Nguyễn Dữ) và 

Truyền kì tân phả/ phổ (Đoàn Thị Điểm) đẫm chất kì ảo [60]. Yếu tố kì/ truyền kì/ 
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kì ảo, v.v. trong văn học trung đại Việt Nam đƣợc nuôi dƣỡng và phát triển từ trƣớc, 

với các tác phẩm nhƣ Việt điện u linh tập (Lý Tế Xuyên - thế kỉ XIV), Lĩnh Nam 

chích quái lục (Trần Thế Pháp - đời Trần). Tiếp nối những sự kiện ghi chép và bình 

giải về các câu chuyện trong dân gian này vào giai đoạn sau thế kỉ XVIII còn có các 

tác phẩm khác nhƣ Công dư tiệp kí (Vũ Phƣơng Đề), Truyền văn tân lục (Nguyễn 

Diễn Trai), Lan Trì kiến văn lục (Vũ Trinh), Sơn cư tạp thuật (Bùi Huy Bích?; Đan 

Sơn?), Tang thương ngẫu lục (Phạm Đình Hổ), Tân truyền kì lục (Phạm Quý 

Thích), Thoái thực kí văn (Trƣơng Quốc Dụng) và các bản khuyết danh nhƣ Bản 

quốc dị văn lục, Thính văn dị lục, Đại Nam kì truyện, Dã sử, v.v. Nội dung chính 

của các truyện này là sƣu tầm, ghi chép, cải biên các nhân vật lịch sử, địa danh, thần 

tích của dân tộc, v.v. liên quan đến phong hóa và các mối quan hệ cƣơng thƣờng, 

nằm trong chủ ý của các Nho quan: khuyến thiện, trừng ác, “bỏ ngụy theo chân”. 

Dù thế giới phản ảnh có thể trong sự việc “quái dị” và “kì” nhƣng giá trị lịch sử 

chân xác thì luôn đảm bảo. 

Vì tính chất lịch sử cụ thể của vấn đề nên chúng tôi xin đề cập tới hai yếu tố 

chính: xu thế dân gian và xu thế thế tục. Có thể xem đây là căn nền dẫn đến sự 

phát triển giá trị các truyện Nôm khởi đầu nhƣ LTKN và sau đó, các dấu vết ảnh 

hƣởng lớn nhƣ: ở cấp độ hình tƣợng bao gồm thầy pháp, tiên, ma; ở cấp độ cấu 

trúc nghệ thuật, nhƣ kết cấu gặp gỡ - chia li - đoàn tụ; ở cấp độ quan niệm nghệ 

thuật, nhƣ kết thúc có hậu; ở các motif, các kiểu mẫu nhân cách, v.v. quy về những 

phẩm chất mà cộng đồng mơ ƣớc, ví dụ nhân vật Từ hải, Thúy Kiều (ĐTTT), Lục 

Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga (LVT), v.v. là những hình mẫu về sức mạnh anh hùng 

và đức hạnh. Về xu thế dân gian, theo chúng tôi, có ba nguồn ảnh hƣởng làm nên 

ba xu hƣớng: 1/ Sự trỗi sinh từ chính truyền thống văn học trƣớc đó, 2/ tƣ tƣởng 

phi nho giáo đƣợc phát triển trong giai đoạn loạn lạc của lịch sử và 3/ không khí 

“dân chủ” trong giai đoạn hậu kì trung đại Việt Nam với bối cảnh xã hội mở rộng. 

Trong xu hƣớng thứ nhất, từ việc sƣu tầm, ghi chép truyện dân gian từ trƣớc thế kỉ 

XIV, đến thế kỉ XV, XVII có sự xuất hiện đặc biệt của Thánh Tông di thảo 

(khuyết danh) và Truyền kì mạn lục (Nguyễn Dữ). Rất dễ nhận ra xu hƣớng dân 

gian khi các tác giả đã sử dụng các motif quen thuộc có trong cổ tích nhƣ: lấy vợ 
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kì dị (vợ là ma, quỷ, tinh loài vật, tiên, thần, v.v.), phép thần phù trợ, gặp gỡ ngƣời 

chết, xuống thủy cung, lên thiên tào, cứu vật vật đền ơn, v.v. họ chỉ mƣợn motif 

dân gian để phản ánh phong hóa, chuyện thời sự xã hội đƣơng thời. Ví dụ, sử dụng 

motif “chồng lấy vợ kì dị” trong thế giới nghệ thuật của Nguyễn Dữ, ông đã tạo 

dựng ra hàng loạt câu chuyện mang ý nghĩa xã hội khác nhau, nhƣ truyện Từ Thức 

lấy vợ tiên (ngƣời lấy tiên), Cây gạo, Yêu quái Xương Giang (ngƣời lấy ma), Cuộc 

kì ngộ ở trại Tây (ngƣời lấy hồn hoa), v.v. [54]. Đặc biệt là trong xu hƣớng thế 

tục, con ngƣời đƣợc đƣa vào mối quan tâm trực tiếp khi họ hiện lên nhƣ những 

ham muốn cụ thể: Khát khao có một mái ấm gia đình, bạn bè chia sẻ tâm sự, hạnh 

phúc ái ân. Ở đây sự cảm nhận cuộc sống ở bình diện cá tính, cá nhân riêng lẻ đã 

xuất hiện nhƣ một dự ƣớc. Nếu làm một phép so sánh, giữa Nguyễn Dữ với văn 

học viết trƣớc đó (Việt điện u linh tập, Lĩnh Nam chích quái lục) thì quá trình thế 

tục đã diễn ra mạnh mẽ, càng về sau càng có xu hƣớng vƣợt thoát khỏi những lề 

lối cũ để bƣớc vào địa hạt của sáng tạo, mang hơi thở hiện thực thời đại rõ nét. 

Nói theo Nguyễn Đăng Na, nếu trƣớc đó, các tác giả Việt điện u linh tập, Lĩnh 

Nam chích quái lục, Thiền uyển tập anh ngữ lục, Tổ gia thực lục, v.v. thần thánh 

hóa con ngƣời, thì đến đây, ở xu hƣớng này, Nguyễn Dữ lại làm cuộc hành trình 

ngƣợc lại: trần tục hóa thánh thần [129, tr. 374-375]. Đó chính là quá trình phát 

triển của sáng tạo hình tƣợng nghệ thuật, để đến bƣớc phát triển của Truyền kì tân 

phả và các truyện Nôm bác học đang xét đến. Điều này đƣợc xem nhƣ những 

phông nền chung, thuộc về những “sự kiện xã hội tổng thể” (G. Condominas). 

Trên con đƣờng văn học hóa truyện dân gian, các tác gia xu hƣớng thế tục đã tìm 

thấy cho mình hình thức nghệ thuật phù hợp với yêu cầu và tâm lí thời đại. Điều 

này tiến triển theo một dòng mạch từ sự sƣu tầm (chích), ghi chép (lục) trƣớc đó 

đến loại hình truyện ngắn (Nguyễn Dữ và Lê Thánh Tông) và tự sự bằng hình thức 

thơ ca (truyện Nôm) về sau. 

Nếu để ý kĩ, gần với các vấn đề hai truyện Nôm bác học, là Nguyễn Dữ 

(Truyền kì mạn lục), ở cấu trúc chìm, đã tập trung đi tìm hạnh phúc cho phụ nữ và 

nam giới. Nhƣng điều đặc biệt là dù đã đem hai kiểu ngƣời này đặt trong các không 

- thời gian khác nhau (đƣợc trợ lực bởi thần và khác với cõi tục) thì họ cũng bất 
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hạnh: ngƣời phụ nữ gặp bi kịch lớn, không đƣợc thừa nhận, còn nam giới thì thất 

bại, bất lực trƣớc vấn đề hạnh phúc đôi lứa, hạnh phúc của cuộc đời. Với hình tƣợng 

ngƣời nữ, trong mô tả của Nguyễn Dữ, có hai thảm họa chờ đón họ: 1/ Thảm họa xã 

hội (tiếng nói của chính thống, họ không đƣợc bảo vệ) và 2/ thảm họa gia đình. Các 

nhân vật nhƣ Lệ Nƣơng (Chuyện Lệ Nương), Từ Nhị Khanh (Người nghĩa phụ ở 

Khoái Châu), Vũ Thị Thiết (Chuyện người con gái Nam Xương), v.v. tiêu biểu cho 

hai thảm trạng bi kịch đó [129]. Với nam giới, trật tự nam quyền vốn đƣợc Nho 

giáo chăm chút và quán triệt nên, với họ, gặp bi kịch ngay chính ở trật tự do mình 

sắp đặt. Tiên giới đƣợc lựa chọn để làm bến đỗ. Tiêu biểu là truyện Từ Thức lấy vợ 

tiên, ông cho ngƣời đàn ông đƣợc lấy vợ Tiên để giải thoát các vấn nạn, các nan đề 

của cõi trần: đƣợc sống lâu, không phải lo toan về vật chất. Nhƣng sống trong cõi 

tiên, Từ Thức lại nhớ những ràng buộc của nhân quần (làng xóm, quê hƣơng), nhớ 

các ràng buộc ở cuộc đời, luôn day dứt trong “bƣớc khách bơ vơ”, “lòng quê bịn 

rịn”, v.v. Mô hình giải quyết cho nan đề về cuộc đời và thân phận này (vấn đề Siêu 

hình học và bản thể nhân sinh) đƣợc đề cập trong các truyện Nôm bác học, dù các 

kí hiệu biểu trƣng có khác nhau nhƣng đều hƣớng các nhân vật, những thân phận 

ngƣời đến hạnh phúc viên mãn. 

Theo Riftin, văn xuôi tự sự ở Việt Nam phát triển từ những tập truyện ngắn 

mang tính thần thoại kiểu các truyện chí quái của Trung Hoa, đến loại truyện văn 

học phát triển thế kỉ XVI, rồi sau đó ở đó, khác với các nƣớc Viễn Đông khác, xuất 

hiện không phải các truyện, mà là các truyện thơ (thế kỉ XVII-XVIII), v.v. điều đó 

không phải là ngẫu nhiên. Nó thể hiện những truyền thống của Đông Nam Á. Rõ 

ràng rằng ở tất cả các dân tộc trên phần đất này của châu Á, văn chƣơng tự sự phát 

triển dƣới hình thức thơ - các truyện thơ [156]. Cũng chính vì vậy, trong các truyện 

Nôm chúng tôi xét, về cấu trúc tƣ tƣởng, có hai cơ tầng, hai dòng: dòng tƣ tƣởng 

Đông Á (Trung Hoa) và dòng bản địa (Đông Nam Á) tạo nên nét vừa cổ kính vừa 

dân dã trong văn học. Yếu tố kì ảo bƣớc vào văn học thành văn trong trƣờng hợp 

chúng tôi khảo xét chứng tỏ cho tƣ duy nghệ thuật đã bƣớc qua một giai đoạn mới, 

đã thành các tình tiết nghệ thuật có ý đồ riêng của dấu ấn cá nhân. 
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3.2.2. Không gian tiên, mộng trong truyện Nôm bác học 

Trong truyện Nôm bác học, có nhiều tình tiết nhƣ những huyễn tƣởng của 

tâm giới tham gia vào cấu trúc truyện kể. Đó là những sức mạnh thần tiên, ma quỷ 

xuất hiện dƣới những hình thức bói toán, điềm báo, mộng triệu, v.v. tham dự mật 

thiết vào cuộc sống thế tục, đời thƣờng các nhân vật. Chúng tạo nên một sự cộng 

thông, trộn lẫn mà dƣờng nhƣ ít có sự phân biệt, hay đúng hơn, ranh giới giữa 

chúng gần nhƣ không tồn tại. Trong tâm thức, trong hành vi của các nhân vật trong 

truyện Nôm bác học; trong tƣ duy sáng tạo của các tác giả, đó là một sự tham nhập 

nhất thiết xẩy đến. Các ông tiên, Bụt, hồn ma luôn thƣờng trực bên cạnh cuộc sống 

con ngƣời, để mỗi lúc có những biến cố xuất hiện, những thế lực này ngay lập tức 

can dự vào đời sống thế tục. Sự xuất hiện này có thể coi nhƣ những cổ mẫu song 

trùng giữa ba cõi, ba tầng thế giới cộng thông với nhau. 

Nhƣ phần trên đã chỉ ra, tiên, mộng nhƣ một miền mơ tƣởng, trong sự phản 

ánh có ý đồ sáng tạo trong văn học nghệ thuật Việt Nam ít nhất bắt đầu từ thế kỉ 

XIII - XV, từ việc sƣu tầm, sao lục lúc đầu (Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh) 

trải dài nhƣ một dòng riêng từ Nguyễn Dữ (Truyền kì mạn lục), Đoàn Thị Điểm 

(Truyền kì tân phả/ phổ), Phạm Đình Hổ - Nguyễn Án (Tang thương ngẫu lục), Vũ 

Trinh (Lan Trì kiến văn lục) đến Tản Đà (Giấc mộng con, Giấc mộng lớn), v.v. 

chốn Bồng Lai, tiên cảnh nhƣ một mã nghệ thuật còn hấp dẫn nhiều văn - thi nhân 

hiện đại (nhƣ Thế Lữ, Vũ Hoàng Chƣơng, v.v.). Tiên mộng xuất phát từ kinh điển 

là “phép học tu tiên” trong Đạo giáo, ƣớc mong đƣợc trƣờng sinh, là vừa Y thân 

(chữa trị thân xác) và vừa Y tâm (chữa trị tâm thể). Với cuộc sống vốn nhiều bất 

trắc, mong manh và phù du, mỗi một lời hứa về yên ổn, bền vững là một miền mơ 

để tâm thức con ngƣời trong cõi tạm bợ hƣớng tới. Ví dụ, Cảm Ứng Thiên - một Đại 

thiện thƣ của Đạo giáo, là kinh điển về khuyến thiện, cho rằng mọi họa phúc của 

hiện tại đều từ thân mình đã gieo mầm trong quá khứ, trong tiền kiếp [50]. Các văn 

bản khác nhƣ: Thái bình kinh, Bão Phác tử, Âm chất văn, Công quá cách, v.v. đều 

nhấn mạnh tới vấn đề vƣợt thoát cõi trần. Muốn đến cõi Tiên, trƣớc hết con ngƣời 

phải hiền lành lƣơng thiện, phải “tu nhân đạo” trƣớc, đạo ngƣời chƣa xong thì đạo 

Trời (đạo giải thoát) còn rất xa: dục tu Thiên đạo, tiên tu nhân đạo. Nhân đạo bất tu, 



95 

 

thiên đạo viễn hỹ [50, tr. 568]. Muốn vƣợt thoát, con ngƣời cần lựa chọn thái độ 

kham nhẫn trong nghịch cảnh, sám hối và hành thiện để trông cậy một tƣơng lai tốt 

đẹp hơn, thậm chí làm đƣợc 1300 điều thiện thì có thể trở thành Thiên tiên. Khoái 

lạc và khổ đau chỉ là những tâm cảnh có giá trị tƣơng đối. Vì sƣớng vui hay bất 

hạnh, trong trƣờng hợp này là tiêu đi cái gốc và cái lãi mà quá khứ đã tạo nên. Và 

nhƣ thế, các cảnh giới sống trên chỉ là một sự trả nợ sòng phẳng với quá khứ kiếp 

nghiệp. 

Thế giới tiên, thuộc về cõi tiên đƣợc mô tả trong LTKN và BCKN là đậm nét, 

với sự pha trộn yếu tố Đạo giáo và tín ngƣỡng bản địa về thần, trời và thành hoàng. 

Riêng không gian mang màu sắc Đạo giáo chiếm một vị trí đặc biệt. Các từ ngữ đƣợc 

đề cập nhƣ Bồng Lai, non Bồng (câu 651, 487 “Bồng Lai riêng một bầu trời/ Màn hoa 

gối đá mấy ngôi thiên thành, Non Bồng muôn dặm còn xa”), bút tiên (câu 242, Bút 

tiên chỉ để điểm mê lòng phàm), động bích (câu 160, Tiên về động bích tình rơi cõi 

trần), Hoàng Đế (câu 627, Rằng “xƣa Hoàng Đế, An Kì/ Nào phƣơng thoát hóa tu trì 

sao đây”), khách tiên (câu 334, Khách tiên chƣa dễ qua vòng ái ân), lầu vọng tiên 

(câu 238, Còn di tích đó là lầu vọng tiên), tiên phù (câu 635, Tay trao một đạo tiên 

phù), thần nữ tiên phi (câu 225, Chẳng thần nữ cũng tiên phi), trường sinh (câu 662, 

Ba nghìn chín vạn cõi ngoài trƣờng sinh), thiên thai (câu 654, Non tiên sẵn tám bức 

bình/ Non Thiên thai, nƣớc Động Đình cảnh chung), v.v. 

“Tiên”, “mộng”, trong LTKN, BCKN, MĐMK, v.v. là một bức tranh về trạng 

huống hiện sinh của ngƣời nằm mộng. Khi đó chủ thể tự phóng chiếu mình thành 

hình ảnh một con ngƣời khác: nó tự tha hóa và đồng nhất hóa với kẻ khác. Trong quá 

trình đó, ba tầng bậc của mộng ảo hiện ra: 1/ những vấn đề siêu lí, những câu hỏi đầy 

lo âu về sự phát triển cá thể và cuộc sống sau cái chết đƣợc thể hiện trực tiếp hay gián 

tiếp bằng những biểu trƣng; 2/ những mối bận tâm tính dục biểu hiện thông qua 

những biểu trƣng; và 3/ những ƣu tƣ của cá thể bị cô lập bởi sự phức tạp của văn 

minh và bởi sự ngộ nhận về nguyên nhân những khó khăn thích nghi của mình. Điều 

này thể hiện rất rõ trong các tâm sự mơ về với thế giới cổ nhân, thế giới xƣa, v.v. của 

Nguyễn Du, Nguyễn Huy Hổ, v.v. hay chúng là một sự đền bù cho những “đè nén” 

mà con ngƣời phải chịu trong cuộc sống. 
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Nguyễn Văn Huyên khi đề cập đến vấn đề tiên mộng trong văn học Việt 

Nam, ông cho rằng “đặc tính của một phần khá lớn văn học của chúng ta là nguồn 

cảm hứng đầy sầu muộn và nuối tiếc. Cảnh thiên nhiên của đất nƣớc, tính chu kì 

của thiên tai, sự cách biệt của cộng đồng ngƣời, sự chia cách giữa nam và nữ, nền 

giáo dục nghiêm ngặt và khô khan khiến mọi tâm hồn ngả sang u buồn và sầu 

não” [95, 289]. Cá nhân con ngƣời bị giam hãm một cách mạnh mẽ và giả tạo 

trong khung khổ của làng và họ, đến nỗi không thể hình dung đƣợc một hành động 

riêng rẽ. Cho nên, khi môi trƣờng xã hội không còn giữ đƣợc ngƣời ta bằng những 

sợi dây thông thƣờng của lễ giáo, thì ngƣời ta dễ sa vào những bài hát buồn bã và 

u sầu, làm tiêu tan mọi cố gắng của trí tuệ. Cũng theo đó, nỗi đau của  con ngƣời 

vang lên khắp chốn. Trong bối cảnh đó, khi có một hơi thở độc lập cá nhân, những 

bài hát nổi loạn chống lại truyền thống và những ảo giác của cuộc sống, sự biện hộ 

cho những con ngƣời đã có gan không hoài phí đem tất cả nghị lực của mình cống 

hiến cho cộng đồng Nho giáo, mà dám tự tách mình ra thành những ngƣời ngoài 

cuộc để, thông qua suy tƣởng và khổ hạnh, tiến hành rèn luyện bản thân là con 

đƣờng duy nhất đã có thể đƣa họ tới sự tận thiện tận mĩ về tinh thần và vật chất. 

Yếu tố tiên mộng chính là sự huyền diệu kì lạ, làm tƣơi mới phần tâm tƣởng con 

ngƣời và cộng đồng dân tộc. 

Thần tiên trong tâm thức dân gian Việt Nam hiện lên rõ nét qua các câu 

chuyện về Chử Đồng Tử (Chử Đạo Tổ, đứng đầu trong các vị tiên nam Việt Nam), 

Tiên Dung, Liễu Hạnh (Đệ nhất nữ vƣơng trong các tiên nữ Việt Nam), Từ Thức - 

Giáng Hƣơng, Tú Uyên - Giáng Kiều, Thông Huyền Chân nhân, Thành Đạo Tử, 

v.v. Trong mỗi câu chuyện, các nhân vật hƣớng và đạt đến cõi tiên theo những cách 

khác nhau: làm điều thiện, tu thân, si tình và chân thành, v.v. Đây là mẫu ngƣời đã 

đạt tới trạng thái hoàn thiện về tinh thần và vật chất, thông qua thiền định và tu 

luyện khổ hạnh. Tâm thức dân gian đặt những mẫu ngƣời này lên bệ cao để ngƣỡng 

vọng, tôn thờ. Họ ƣớc mong: Trần tâm tận biến/ Sái tân si tâm (Trái tim trần tục 

hãy đƣợc biến đổi/ Trái tim mê lầm hãy đƣợc tẩy rửa hoàn toàn). Thế giới tiên đƣợc 

miêu tả và ngƣỡng vọng đầy quyến rũ với cõi trần:  

- Anh hùng những mặt xưa nay, 
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Trăm năm nát với cỏ cây cũng là. 

Lần lần tháng lọn ngày qua, 

Má hồng mấy phút đã ra bạc đầu. 

Thôn quang mấy nấm cỏ khâu, 

Kìa đền Đồng tước hay lầu Nhạc dương. 

Chưa đày một cuộc tang thương, 

Non đồng đã lở, núi vàng cũng nghiêng. 

Sao bằng ngày tháng non thiêng, 

 Vui chung tám cõi xuân riêng bốn mùa. 

     (BCKN, c. 597-606) 

Đó là một thế giới “thảnh thơi và lịch sự”, nơi tiếng cƣời, tự do, không câu 

chấp và khoan thai thay thế cho những ràng buộc và khổ đau; thế giới của “ngƣời và 

vật sống trong niềm hân hoan và sự hài hòa”, v.v. Ngƣời trần luôn ngƣỡng vọng 

trong động thái chiêm bái, sùng mộ: 

- Còn các vị tiên trong giấc mơ của chúng con, 

Nét mặt của các vị nhuốm màu hồng và ngọc bích, 

Các vị như muốn nói với chúng con, 

Nhiều người chưa biết thoát khỏi cuộc sống trần tục, 

Ta đã trở về dạo chơi nơi động đỏ. 

[95, tr. 280] 

Các vị tiên, thế giới tiên (thế giới trên cao) trong các mô tả từ những câu 

chuyện trên, giữ một vị trí quan trọng hàng đầu trong tâm thức dân gian lẫn giới bác 

học nhờ sự hứa hẹn về một cuộc sống kì diệu với ung dung tự tại, giàu sang, quyền 

năng và  chất đầy hạnh phúc viên mãn. 

Các vị thần tiên dƣới sự cai quản của Ngọc Hoàng đã chăm lo cho phần hồn 

(hình nhi thƣợng), làm thỏa mãn những mong đợi tâm linh của con ngƣời trƣớc các 

sự kiện quan trọng của cuộc sống: sinh đẻ, bệnh tật, chết chóc, mất mát, dịch bệnh, 

thiên tai, thề thốt, hứa hẹn, đi xa, v.v. 

Yếu tố “tiên”,“mộng” trong truyện Nôm bác học có thể là thần thoại, huyền 

tích, mang tính tiên báo. Chúng tham dự mật thiết vào cấu trúc truyện kể, vào số phận 
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đƣờng đời nhân vật, và đằng sau là ƣớc vọng vƣơn tới thế giới lí tƣởng, đáp đền. Ví 

dụ, nhân vật Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu), trong cơn hoạn nạn, bị mù mắt, 

nằm mơ thấy “tiên” cho thuốc và sáng mắt: 

- Vân Tiên thuở ấy ở nơi chùa chiền, 

Nửa đêm nằm thấy ông tiên, 

Đem cho chén thuốc mắt liền sáng ra. 

     (LVT, c. 1666-1668) 

Mai đình mộng ký (Nguyễn Huy Hổ) là những dòng ghi chép giấc mộng ở Mai 

đình. Cốt truyện diễn tả một hoài niệm tốt đẹp của cựu thần nhà Lê vọng về quá vãng 

lịch sử. Câu chuyện bao phủ một màn khói sƣơng hƣ ảo chập chờn trong mộng mị 

của bản thân tác giả. Nhân ngày xuân, Nguyễn Huy Hổ đậu thuyền ở bến Phù Thạch, 

rồi ông nằm mộng thấy cuộc tao ngộ giữa mình cùng với phu nhân và tiểu thƣ họ Lê 

ở đình thƣởng mai. Qua đôi điều tâm sự, chủ và khách đều nhận ra họ là bề tôi của 

nƣớc cũ (Lê triều). Rõ ràng, mƣợn chiêm mộng, Nguyễn Huy Hổ bày tỏ nỗi ai hoài 

thế cuộc. Giống nhƣ bao kẻ sĩ Bắc Hà thời đó, họ nuối tiếc nƣớc cũ không bao giờ có 

thể phục hƣng đƣợc [251]. 

Trong SKTT, khi Quỳnh Thƣ chết, Phạm Kim đau buồn, nằm mộng, có 

ngƣời tiên xuống kết duyên trần gian với Phạm (từ câu 790 đến câu 813). Trong 

truyện ST, thần sông báo mộng cho Dã Hạc và Thanh Vân đƣa thuyền chài đi cứu 

chủ của mình là nàng Nhụy Châu. Tú Uyên cầu mộng để mong gặp đƣợc Giáng 

kiều (trong BCKN). Trong ĐTTT, Nguyễn Du để cho nhân vật của mình mộng mị 

bốn lần (Kiều ba lần mộng gặp Đạm Tiên và Thúy Vân một lần mộng thấy Thúy 

Kiều), v.v. Điều đáng chú ý là các nhân vật luôn tin tƣởng vào điềm báo đó, và 

những điều diễn ra trong mộng mị lại ứng với chính những mong đợi của các nhân 

vật trong cuộc đời. Có thể lấy lời ông chài trong truyện ST để chứng dẫn cho điều 

đó:  

- Chài rằng: “mộng ứng đã tường, 

Thần nhân đâu có hoang đường dối ta, 

Ắt là hẳn vậy chẳng ngoa”. 

Ba người mới chống thuyền ra giữa dòng.  
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(ST, c.1503-1506)  

Sự hiện diện của yếu tố tiên, mộng trong truyện Nôm bác học còn đƣợc thể 

hiện rất rõ qua lớp từ vựng, các điển tích, điển cố, các hình tƣợng nhân vật, v.v. trực 

tiếp  hoặc gợi nhắc đến nhƣ: tay tiên, ngƣời tiên (Nghĩ rằng xó xỉnh hương lân/ 

người tiên đâu vướng gót trền mà mong – NKL); nguồn Đào, động Đào, Đào 

Nguyên (Rước mừng đón hỏi dò la/ Đào Nguyên lạc lối đâu mà đến đây – Truyện 

Kiều); tiêu dao, Trang sinh (Sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn tiêu dao - Truyện Kiều); 

Đạo Cô, Đạo nhân, bát tiên (Gặp bà Tam Hợp Đạo cô, Đạo nhân phục trước tĩnh 

đàn - Truyện Kiều), v.v. những yếu tố này góp phần quan trọng thể hiện thế giới 

tâm thức mơ về cõi khác, mang màu sắc thế giới và nhân sinh quan của giới trí thức 

tinh hoa trong sáng tạo nghệ thuật. 

Khi nhu cầu tự thức xuất hiện, điều rõ ràng nhất đến với bản thân mình để 

thấy mình chính là nhìn vào cái đối lập với bản thân, là so sánh và đối chiếu. Nhƣ 

thế, tiên, cõi tiên, mộng ảo, v.v. trong tƣơng quan với trần tục, với tỉnh thức là tấm 

gƣơng để bù đắp những thiếu thốn trong đời sống tâm linh cá nhân và cộng đồng. 

Đọc truyện Nôm bác học là đặt nó trong sự kết hợp các màu sắc tín ngƣỡng, tôn 

giáo khác nhau và hƣớng đến một sự tổng hòa, hƣớng cuộc sống cá thể vƣơn vƣợt 

tới trạng thái toàn diện, hƣớng đến tự ngã siêu việt. 

Trần Đình Sử có lí xác đáng khi nhận xét rằng, một trong những hằng số của 

quan niệm về con ngƣời trong văn học Việt Nam trung đại là mẫu con ngƣời tâm 

linh, con ngƣời thiên nhiên [172]. Trọng tâm linh làm cho con ngƣời trong văn học 

luôn luôn có mối liên hệ ràng buộc với thiên nhiên, với vũ trụ, với tiền nhân, hậu 

bối. Đây cũng là đặc điểm làm cho văn học Việt Nam ít tính duy lí. Ở phía khác, 

trong phần không gian vĩ mô ở chƣơng ba chúng tôi đã chỉ ra một vũ trụ bao quanh 

những tín ngƣỡng, niềm tin mà cả cộng đồng cùng chia sẻ; sự hiện diện những vị 

thần, con ngƣời sống trải cùng tâm thức tham dự, v.v. đây chính là vũ trụ quan tƣ 

duy tiền hiện đại. Con ngƣời luôn gần gũi với các sức mạnh mang tính thần thiêng, 

sống hòa giữa vũ trụ thiêng và tục đó. 
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3.2.3. Không gian bóng âm trong truyện Nôm bác học: trăng 

Xuất phát từ sự tri giác đặc thù của con ngƣời trung đại về thế giới và sự tri 

giác bản thân mình, quan hệ giữa con ngƣời và thiên nhiên mang tính chất không 

phân hóa, là quan hệ nhƣ con ngƣời nhìn vào tấm gƣơng và đồng thời tìm thấy thiên 

nhiên trong bản thân mình. Trăng biểu hiện trong các truyện Nôm bác học ĐTTT, 

MĐMK, SKTT, v.v. là một bản nguyên lƣỡng tính, là thiên nhiên nhƣng luôn mang 

những phẩm tính của con ngƣời. Nhƣ phần trên chúng tôi có đề cập, thiên nhiên 

trong cái nhìn của mĩ học trung đại thiếu vắng tính chất khách quan tự thân của nó. 

Mà nó luôn hiện diện cho chủ thể, vì chủ thể và biến mất vào chủ thể soi ngắm, ở 

chỗ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ (Nguyễn Du). Có khi nó là “bà nguyệt”, có 

khi nó là “trăng già”, v.v. Trăng không những làm tái sinh mà còn là sự lạnh lùng, 

hờ hững trƣớc đau khổ, đồng lõa với tội ác và cái chết. Bởi trăng đồng thời cũng là 

“khu vực ban đêm, vô thức (...) các xung lực bản năng của chúng ta” (Chevalier). 

“Trăng” thuộc vũ trụ vĩ mô, là một thực thể trên cao, trong cái nhìn của văn hóa 

trung đại, không có quyền uy nhƣ “trời” nhƣng lại liên quan đến sự vận hành của 

“khí” và “đạo”. Sự vận hành này thuận hay nghịch với con ngƣời là do chính những 

phẩm chất, những yếu tố “tính” và “tình” trong mỗi con ngƣời quy định. Cũng vì 

thế, “trăng” cũng “đỏng đảnh” theo những “nguyên tắc” nhất định của nó trong sự 

vận hành chung của “lực vũ trụ” theo quan niệm của triết lí. Trên cái nhìn đó, 

“trăng” vừa cũng phóng đãng và sẵn sàng buông mình theo cơn cuồng say của bản 

năng. Trăng hiện diện trong tâm thức đa thần giáo là bản nguyên âm của vũ trụ và 

của con ngƣời. Có lúc nó là em hay vợ của mặt trời nhƣng số phận của nó, trong tín 

ngƣỡng bái vật lại gắn liền với ngƣời phụ nữ - ngƣời phụ nữ sinh đẻ - Mẹ [68]. 

Trong cuốn Dấu hiệu, biểu trưng và huyền thoại, Luc Benoist ghi nhận rằng trăng 

gắn với nƣớc, biểu hiện của sự phụ thuộc, và sự xuất hiện theo chu kì nên nó cũng 

tƣơng đƣơng với sự đổi mới. Nó hoạt động theo chu kì, liên quan đến cây trồng và 

độ phì nhiêu của đất, là nơi của các vị thần âm phủ, con đƣờng của các tổ tiên trong 

tìn ngƣỡng cổ Ấn Độ [12, tr. 78]. Trong liên hệ giữa thân phận ngƣời và vũ trụ, 

trăng vừa đồng lõa nhƣng cũng là một phản - tái sinh, một dự phóng của thiếu sinh 

khí. 
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Trong các truyện Nôm bác học, qua quan sát của chúng tôi, có sự lặp lại với tần 

số rất cao ảnh tƣợng “trăng”. Trăng bao quanh, xuất hiện tái lặp với tần số cao trong 

trong Đoạn trương tân thanh. Theo khảo sát của Đào Duy Anh, trăng trong ĐTTT lặp 

lại 38 lần với nhiều biến thể khác nhau:“mặt trăng” (37 lần), “trăng bạc” (1 lần), “trăng 

già” (1 lần), “trăng gió” (1 lần), “trăng hoa”, “trăng khuyết”, “trăng mới”, “trăng tà”, 

“trăng tàn”, “trăng thâu”, “trăng thề”, “khuôn trăng”, “vầng trăng”, “vành trăng”, “tấm 

trăng”, “cung trăng”, v.v. [2, tr. 475 - 476]. Chúng tôi sẽ đặc tả phần này nhƣ một 

chứng dẫn về sức ảnh hƣởng của cổ mẫu “trăng” trong cấu trúc nghệ thuật ĐTTT, và 

cũng có thể xem đây nhƣ sự tham dự chung của biểu tƣợng thiên nhiên trong các 

truyện Nôm bác học nói chung. “Trăng” hiện diện đặc biệt với nhân vật Kim Trọng, 

Thúy Kiều từ câu 251, trăng của nỗi nhớ: Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao/ Mặt tơ 

tưởng mặt lòng ngao ngán lòng; Tuần trăng thấm thoắt nay đà thêm hai (c. 288), vầng 

trăng ai xẻ làm đôi (c. 1525); trăng lúc gặp gỡ: Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần (c.438), 

Vầng trăng vằng vặc giữa trời (c. 449), Sinh rằng gió mát trăng trong (c. 455); trăng 

của thề hẹn: Trăng thề còn đó trơ trơ (c. 541); trăng của oan trái: Trăng già độc địa 

làm sao (c. 687), Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai (c. 1436); trăng của thân phận tủi nhục: 

Thấy trăng mà thẹn những lời non sông (c. 916), Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng 

tàn (c. 3100); trăng của nghi ngờ, lừa dối: Gió cây trút lá trăng ngàn ngậm sương (c. 

1120); trăng của thân phận lỡ làng: Trước còn trăng gió sau ra đá vàng (c. 1290) và 

Khi gió gác khi trăng sân (c. 1295); trăng của nỗi bất bình: Nửa vành trăng khuyết ba 

sao giữa trời (c. 1638); trăng của sự trốn chạy: Lần đường theo bóng trăng tà về tây (c. 

2028); trăng của hi vọng mới: Lần thâu gió mát trăng thanh (c. 2165); trăng của tuyệt 

vọng hƣ vô trống rỗng: Mảnh trăng đã gác non Đoài (c. 2617); trăng của thất vọng: 

Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời (c. 2746); trăng của tái hợp sum họp: Còn vừng 

trăng bạc cong lời nguyền xưa (c.3074); trăng của sự trinh bạch (xác - hồn): Hoa thơm 

phong nhị, trăng vòng tròn gương (c. 3094), Trăng tàn mà lai hơn mười rằm xưa (c. 

3124), v.v. “Trăng” hiện diện với các nhân vật Hoạn Thƣ, Hồ Tôn Hiến, v.v. là những 

biểu hiện của “trăng gió”, “trăng hoa” mang ý nghĩa không đứng đắn với đạo đức 

truyền thống. Những ấn tƣợng này cũng dùng cho các nhân vật Thúc Sinh và Từ Hải 

với nghĩa chối từ các phẩm chất không đứng đắn trong tình duyên với Thúy Kiều. 
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Trong các biểu hiện đó, “trăng” gắn với Kiều phần lớn mang tính chất “lạnh”, trơ trọi, 

cô độc, trăng trêu ghẹo và khiêu khích, trăng chứng giám sự thề hẹn nhƣng cũng nhìn 

thấy những đau khổ chia li của Kiều. Nó tạo nên một “vũ trụ âm tính” trong ĐTTT: “ả 

Tố nga”, “khuôn trăng” (dùng để tả dung nhan hình hài), “tuần trăng” (sự dịch chuyển 

biến thiên), “thấy trăng mà thẹn”, “tuần nguyệt sáng”, “trƣớc còn trăng gió”, “gƣơng 

nga”, “bóng nguyệt xế mành”, v.v. là những phóng kết thế giới tinh thần, nghĩa là 

“trăng” tham dự mật thiết vào số mệnh của nhân vật chính: “vũ trụ âm tính của Đoạn 

trƣờng tân thanh biến thiên theo những vầng trăng, qua đêm dài bạc mệnh” [221, 187]. 

“Trăng” không chỉ là sự biến thiên theo lịch tiết (tuần trăng) ghi lại bƣớc đƣờng lƣu lạc, 

trăng còn là tâm tính (Thấy trăng mà thẹn, để ai trăng tủi hoa sầu vì ai). Vũ trụ trong 

ĐTTT nghiêng về ban đêm, của ban đêm. Các trạng thái của ban ngày thƣờng là chiều 

tà, là hoàng hôn, lúc “tà tà bóng ngả về tây”, là trạng huống của “hoàng hôn thê thảm”, 

và nếu có ngày đi nữa, cũng nghiêng về “trời hôm mây tối kéo sầm”, nghiêng về phía 

cô độc: Trời đông vừa rạng ngàn dâu/ bơ vơ nào đã biết đâu là nhà, v.v. [221]. Nhƣ 

vậy, trong tƣơng quan với cấu trúc tác phẩm, ảnh tƣợng “trăng” tham dự và tái lặp 

nhiều lần nhƣ một “mã” nghệ thuật độc đáo. Trong LVT Nguyễn Đình Chiểu cũng thể 

hiện rõ quan điểm về sự tham dự này: 

- Nhơn cơ tàng sự báo rằng 

Việc người chẳng khác việc trăng trên trời 

Tuy là soi khắp mọi nơi 

Khi mờ khi tỏ khi vơi khi đầy 

(LVT, c. 59-62) 

Trong liên hệ với các nhân vật, “trăng” là những phóng chiếu của tâm thức 

con ngƣời, hay đúng hơn, trăng cũng chính là những biểu hiện của nội giới. Những 

biểu hiện đa dạng này vừa là tín hiệu thẩm mĩ đặc trƣng trong ĐTTT, vừa là những 

dấu chỉ của con ngƣời trong dòng sống của nó. 

 

Tiểu kết chƣơng 3 

Nhƣ vậy, nghiên cứu truyện Nôm bác học trong trƣờng lí thuyết của Jung 

nhất thiết phải đặt nó trong “sự kiện xã hội tổng thể” (G. Condominas). Đó là sự 
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liên đới giữa không gian xã hội vĩ mô - cái nhìn về vũ trụ với không gian vi mô 

(tâm giới). Vũ trụ quan ngƣời Việt, trong tiến trình lịch sử của nó, là sự hòa quyện 

của nhiều yếu tố, từ tín ngƣỡng bản địa vạn vật hữu linh của cƣ dân thảo mộc, 

trồng lúa và định cƣ đến các yếu tố Đông Nam Á (đặc biệt là Mƣờng, Tày, Thái). 

Cái bản địa này lại đƣợc chồng xếp với các yếu tố Hán (Đông Á) sau đó. Nhìn tâm 

thức, tâm giới về khía cạnh này chính là văn hóa thu vào bên trong. Những yếu tố 

này kết tinh trong nghệ thuật là các huyền tích, các truyện cổ tích, các sử thi, nghệ 

thuật tạo hình, v.v. Đây là những điểm tựa căn bản. Văn hóa và văn học Việt hình 

thành từ trên “mảnh đất” đó. Sự tiến triển của văn minh khiến cho các yếu tố 

thuộc văn hóa tổng thể bị phân mảnh và tạo nên những mảnh vỡ khác nhau, với sự 

thay đổi chậm chạp. Truyện Nôm bác học là đối tƣợng tuy mang dấu ấn “từ 

chƣơng học” của kẻ sĩ, của tầng lớp tinh hoa, nhƣng không thể tách ra khỏi không 

gian sống của các sự kiện văn hóa này. Nói đúng hơn, chúng luôn có sự khúc xạ, 

ảnh hƣởng lên nhau. Ý nghĩa nghệ thuật, vì thế cũng là kết tinh những vẻ đẹp của 

chính truyền thống mà nó thuộc về. Đời sống tinh thần của một xã hội trong một 

thời đại văn hóa nào đó luôn tiềm ẩn và biểu hiện những dấu hiệu đặc trƣng nhất 

định về những phẩm chất tinh thần của chúng. Điều này tạo ra “trƣờng” (Champ - 

theo Pierre Bourdieu) hoạt động hay “không gian xã hội” (L'espace social - theo 

Georges Condominas) mà trong đó, các cá nhân thực hành các năng lực của mình, 

bao gồm các thực hành tâm linh, sáng tạo, v.v. Xã hội hay cá thể đều có đời sống  

tinh thần riêng của nó. Mà đời sống tinh thần (của cá nhân và của xã hội) thì có 

lúc khỏe mạnh, có lúc ốm yếu, hoang tƣởng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Nghĩa là thông qua các biểu hiện bề ngoài, nó trình ra những dấu vết tâm thức của 

nó. Vẻ bề ngoài của cá nhân hay xã hội thƣờng đem đến những ảnh tƣợng ảo, trá 

hình hay khoác lên mình chính những “mặt nạ che giấu” những thế giới khác bên 

trong. Nó luôn luôn tồn tại “những kháng lực nội tại”. Những luồng tƣ tƣởng trong 

cơ thể xã hội có thể hình dung nhƣ những xung lực. Nó chính là năng lƣợng nuôi 

dƣỡng phần hồn của cả một cộng đồng, thời đại trong đó các cá nhân, các tổ chức 

sinh hoạt và mơ tƣởng. Những luồng tƣ tƣởng này phải đƣợc vận hành trong cơ 

thể ấy theo một cách nào đó, bằng cách này hoặc cách khác, hoặc ẩn chìm hoặc 
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hiển hiện khi bị ức chế, phủ nhận hoặc khi có cơ hội, nó thăng hoa. Nói theo phân 

tâm học, chính cái bên trong mới nói lên bản chất thật, mới là căn tính (identité) 

của chính đối tƣợng. Trong chƣơng này, chúng tôi đã chứng minh những dấu chỉ 

đó, và những dấu hiệu này chính là những nguyên tắc căn bản kiến tạo nên các giá 

trị thẩm mĩ của đối tƣợng chúng ta đang đề cập đến. 
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CHƢƠNG 4 

DỰ ƢỚC THÂN PHẬN CON NGƢỜI 

TRONG TRUYỆN NÔM BÁC HỌC TỪ GÓC NHÌN CỔ MẪU 

 

Trƣớc khi đi vào một số nội dung quan trọng của phần này chúng tôi muốn 

gợi lại một vài ý thức đặc thù của giới bác học trong sự tạo tác các tác phẩm nghệ 

thuật nói chung và các truyện Nôm bác học nói riêng. Thứ nhất, khái niệm sáng tạo 

với nghệ thuật trung đại tƣơng đƣơng với sự lặp lại, làm theo và noi gƣơng. Thứ 

hai, thế giới nghệ thuật truyện Nôm bác học có nhiều yếu tố thế tục, nhiều yếu tố 

dân gian tham dự nhƣng đã đƣợc bác học hóa, Nho hóa theo tƣ duy “sử”, “truyện” 

của mô hình Hoa hạ. Thứ ba, dù các tác giả có “cố ý” vẽ nên cho thân phận nghệ 

thuật của mình, cố kiến tạo nên các cấu trúc nghệ thuật những hạt nhân có vẻ “văn 

minh”, sang trọng, mang đậm màu sắc duy lí đi nữa thì con đƣờng giải quyết cho 

vấn đề thân phận con ngƣời và các biểu hiện thẩm mĩ khác vẫn không hoàn toàn 

tuân thuộc với những gì mà “kinh viện” gợi dẫn. Hay đúng hơn, màu sắc cuộc sống 

bên ngoài, các yếu tố của truyền thống tâm thức vẫn choán chiếm một không gian 

văn bản khá lớn trong truyện Nôm bác học. Nhƣ vậy, nếu nhìn ở bề mặt, ta thấy một 

màu sắc quý phái thƣợng lƣu của thế giới nghệ thuật (dấu ấn bác học hóa) nhƣ 

nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những kiểu không gian quý tộc phong kiến xa hoa những 

hình ảnh tiểu thƣ quan lại, v.v. [179], [121], những trải nghiệm đô thị, v.v. nhƣng ở 

những cấu trúc chìm, những biểu hiện ẩn giấu, là những thế giới mang những phẩm 

tính của cộng đồng nhƣ những biểu hiện của sự công bằng, sự hài hòa; trên thực tế 

tâm thức, là sự thể hiện những ƣớc mơ nhân bản, những hình mẫu văn hóa cộng 

đồng, v.v. Điều này sẽ đƣợc chúng tôi chứng dẫn ngay sau đây. 

4.1. Giới hạn của thân phận con ngƣời trong truyện Nôm bác học 

4.1.1. Giới hạn thử thách thân phận trong truyện Nôm bác học 

Thử thách là một motif phổ biến trong các thần thoại và thế giới cổ tích. Thử 

thách để chứng minh những phẩm tính về sức mạnh, về ý chí, tình cảm của con ngƣời 

trƣớc thế giới và xã hội. Vƣợt qua thử thách cũng là tiêu chuẩn để đứng đầu trong các 
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anh hùng bộ lạc nguyên thủy. Thử thách càng nặng nề thì chiến quả càng có giá trị. 

Sự thử thách trong nhiều trƣờng hợp còn có nguy cơ ảnh hƣởng tới tính mạng hoặc 

phải hi sinh tính mạng để chứng minh những năng lực nội tâm, những phẩm giá của 

cá nhân (hoặc tính cách đại diện). Sự thử thách trong những trƣờng hợp này có ý 

nghĩa nhƣ một quá trình “thanh lọc” để hƣớng đến một thế giới khác cao đẹp hơn, thế 

giới của lí tƣởng. Các hình tƣợng Đăm Săn chinh phục nữ thần mặt trời, Sơn Tinh 

chinh phục Thủy Tinh, Thạch Sanh giết Chằn tinh (Trăn tinh), v.v. là những kiểu thử 

thách. Tính chất thử thách biểu hiện tập trung trong các truyện Nôm bác học, hƣớng 

đến một thế giới lí tƣởng. 

Các nhân vật trong truyện Nôm bác học luôn đƣợc đặt trong các giới hạn, 

các hoàn cảnh thử thách khác nhau - gọi là các motif thử thách. Các motif thử thách 

này luôn đa dạng và chồng lấn lên nhau, từ những giới hạn của bản thân: phận, hoàn 

cảnh cá nhân, mơ ƣớc, ý chí của cá nhân đến những giới hạn ngoài cá nhân: các lực 

lƣợng xã hội, các lực lƣợng tự nhiên thần bí (quấy rối, phá hoại hoặc giúp sức cho 

cá nhân đó). Phía trƣớc, bên trên là đích hƣớng tới, là thế giới lí tƣởng mà con 

ngƣời nhất thiết phải đạt đƣợc trong phận vị xã hội hoặc trong sự thực hành nội tâm 

của mỗi cá thể. Sự sáng tạo, tƣởng tƣợng nghệ thuật đặt một cái đích trong sáng, 

cao cả, viên mãn, lạc quan huy hoàng. Đó là hành trình và dự ƣớc cho các thân thân 

phận. Mỗi một hành trình có thể khác nhau về tiểu tiết, vì mỗi tình tiết, lai lịch nhân 

vật có sự khác nhau nhƣng đích hƣớng tới thì không thay đổi - hƣớng đến sự hài 

hòa, có hậu. 

Trong quá trình khảo tả các tác phẩm truyện Nôm bác học, chúng tôi thấy có 

sự xuất hiện hàng loạt tình huống thử thách xẩy đến với các nhân vật, đặc biệt là 

nhân vật chính. Có thể hình dung điều này trong một vòng giới hạn qua sơ đồ sau: 
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Sơ đồ 4.1: Vòng giới hạn thân phận con ngƣời trong truyện Nôm bác học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Thế giới cá nhân hƣớng đến  

  : Các giới hạn, hoàn cảnh thử thách nhân vật 

  : Vòng giới hạn 

 

Có thể chia sự thử thách này trên hai phƣơng diện: 1/ thử thách bên ngoài (nghiêng 

về hành động) và 2/ thử thách bên trong (nghiêng về nội giới). Theo đó các truyện HT 

(Nguyễn Huy Tự), ĐTTT (Nguyễn Du), SKTT (Phạm Thái) nghiêng về phƣơng diện thứ 

hai. LVT (Nguyễn Đình Chiểu) nghiêng về các kiểu hành động chinh phục. 

Theo sơ đồ trên các, các nhân vật chính luôn có một khởi điểm nào đó, đƣợc 

giới hạn: về lai lịch xuất thân, về tài năng, về phận vị xã hội, về bối cảnh lịch sử 

(yên bình hay sóng gió), v.v. Ví dụ, nhân vật Thúy Kiều trong ĐTTT (Nguyễn Du) 

sinh trong “gia tƣ thƣờng thƣờng bậc trung”, bối cảnh lịch sử xã hội “phẳng lặng”, 

và “tài sắc hơn ngƣời”. Nhân vật Lục Vân Tiên trong LVT (Nguyễn Đình Chiểu) 

sinh trong gia đình thôn dân, trong bối cảnh “lập thân”, là “con hiền”, văn võ song 

toàn: “Văn đà khởi phụng đằng giao/ Võ thêm ba lƣợc sáu thao ai bì” (LVT, c. 13-
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14), mang trong mình lí tƣởng nhân nghĩa: “Làm trai trong cõi ngƣời ta/ Trƣớc lo 

bào bổ sau là hiển vang” (LVT, c. 23-24), v.v. Đó là điểm khởi đầu. Nhân vật đƣợc 

đặt trong một tình thế báo trƣớc về tƣơng lai qua điềm báo (chúng tôi triển khai 

trong phần motif điềm báo). Các nhân vật luôn vƣớng mắc bởi một hoặc nhiều yếu 

tố trong vòng lƣới cuộc đời khi bƣớc ra khỏi ngôi nhà của mình - xã hội. Khi bƣớc 

ra xã hội, ý thức về “thân” và “phận” đƣợc phát triển theo một bƣớc mới. Đó là 

“một thân”, “một mình” đối diện với vô vàn khắc nghiệt của cuộc sống bên ngoài, 

là các nhân vật bị “quăng ném” vào xã hội nhƣ Nguyễn Du gọi là “cuộc bể dâu”. 

“Thân” của Thúy Kiều, Lục Vân Tiên, Phạm Kim, v.v. là những cuộc lìa bỏ với 

chính khung cảnh yên ấm trƣớc đó (mái nhà, quê hƣơng, cái của mình) để bƣớc vào 

một thế giới nhiều xa lạ, nơi đất khách, phải “bôn tẩu”, lữ thứ nơi “cõi khác”. 

Không những thế, các thế lực xấu trong xã hội luôn luôn “đồng hành” cùng các 

nhân vật chính, ví dụ: Hách Nhƣợc, Diêu Doãn trong quan hệ với Song Tinh trong 

ST; thằng bán tơ, Sở Khanh, Tú Bà, Hồ Tôn Hiến, v.v. trong quan hệ với Thúy Kiều 

trong ĐTTT; Trịnh Hâm, Bùi Kiệm, Võ Thể Loan, v.v. trong quan hệ với Lục Vân 

Tiên - LVT, v.v. Những lực cản này chính là những bóng âm trong lí thuyết tâm lí 

phân tích chiều sâu của C. G. Jung. 

Ở chƣơng 3, trong sơ đồ 3.2, chúng tôi có đề cập tới vũ trụ quan ba tầng của 

huyền thoại và cổ tích. Trong các truyện Nôm bác học, chúng ta sẽ nhận thấy một 

sự tham nhập đặc biệt của nhiều yếu tố, nhƣ sơ đồ dƣới đây: 

Sơ đồ 4.2. Các thế giới biểu tƣợng khiêu khích và đồng hành 
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Trong sơ đồ trên chúng tôi có tham khảo những nhận định và tổng hợp của 

Tạ Đức, phần văn hóa Sở, văn hóa Bách Việt và văn hóa Việt Nam [65]. Mĩ học 

trung đại trong cái nhìn nhị nguyên đã chọn cho mình một mô thức ổn định, đó là sự 

phân ra rành rẽ hai tuyến nhân vật thiện và ác theo một tuyến tính, một chiều. Tuy 

thế, một cái nhìn tĩnh nhƣ vậy về phẩm chất con ngƣời đã khiến nhiều cách “đọc” 

văn bản trung đại về cá tính nhân vật trở nên không hợp lí. Trong mỗi cá nhân luôn 

bao gộp những hình thức đậm nhạt khác nhau những yếu tố thiện và ác. Thiện trong 

tƣơng quan này và có thể ác trong một tƣơng quan khác. Vì thế bóng âm là một 

cách tốt để định danh trong mỗi sự vật có tính chất hai mặt khi nhìn tƣơng quan của 

chúng. Nhƣ vậy, đây là mô thức tƣợng trƣng về cá nhân và xã hội xẩy ra trong tâm 

giới mỗi nhân vật. Các nhân vật trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, danh 

vọng để khẳng định bản ngã của mình luôn bị những lực cản, những cấm chỉ. Họ 

chỉ đạt đƣợc điều đó với sự trợ sức của/ từ một thế lực khác, những vị tiên tri, thầy 

bói, đạo sƣ, tiên, Phật, v.v. Cách hình dung nhƣ vậy, các truyện Nôm bác học mang 

một thế giới quan thấm đẫm màu sắc của cộng đồng, của cái nhìn từ vô thức tập thể 

của cƣ dân định cƣ và canh tác thảo mộc. 

4.1.2. Giới hạn tự tử trong truyện Nôm bác học 

Nhƣ trong các sơ đồ 4.1 và 4.2 chúng tôi đã mô hình hóa con đƣờng hƣớng 

tới lí tƣởng của các nhân vật trong truyện Nôm bác học: hƣớng tới nhân cách lí 
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tƣởng, cuộc sống lí tƣởng, mẫu hình lí tƣởng, v.v. Các nhân vật, đặc biệt là các nhân 

vật chính luôn có xu hƣớng đòi buộc cuộc sống phải khác đi, nghĩa là muốn hoàn 

cảnh tuân theo những sở đắc (tài và tình) của mình. Nhƣng cũng chính những sở 

đắc đó lại tạo nên những rào cản lớn trong hành trình cuộc đời của các thân phận. 

Qua khảo sát các truyện Nôm bác học, chúng tôi thấy có một điều kì lạ là 

hầu hết các nhân vật (thƣờng đƣợc giới nghiên cứu đánh giá là các nhân vật tích 

cực, theo tuyến thiện) đều mang trong mình ý niệm tự tử và các nhân vật trung tâm 

đều thực hiện hành vi tự tử (chủ yếu là motif chết (tự trầm) trên sông và đƣợc ông 

chài cứu). Nàng Nhụy Châu (truyện ST) nhảy xuống sông để chết: 

Oan chi nỡ phụ nửa đời hồng nhan, 

Thốt thôi gieo xuống suối vàng, 

Đã liều làm khách chơi miền thủy cung. 

    (ST, c.1526-1528)  

Nàng Ngọc Khanh (truyện HT) nhảy sông tự trầm khi bị phủ lƣu bức hôn:  

Vườn sau rón mở then hoa, 

Bắt chừng sông cái ruổi pha một mình. 

Khóc than vời vợi cuối ghềnh, 

Xổ lòng với nước bày tình với trăng. 

Sóng tuôn cuồn cuộn nghìn tầng, 

Quyết liều gieo hẳn ghê chăng tiết nàng [82]. 

Trong bản nhuận sắc HT của Nguyễn Thiện diễn tả điều này trau chuốt hơn: 

“Trông vời trời bể mênh mang/ Đem thân băng tuyết gửi hàm giao long/ Bất tình 

chi bấy hóa công/ Cho ngƣời lấy mảnh má hồng làm chi/ Ngƣời hạnh nghĩa khách 

dung nhi/ Làm cho trâm gãy hƣơng lìa mới thôi”. Trong SKTT (Phạm Thái), nàng 

Quỳnh Thƣ không chịu ép duyên, muốn chung thủy, vẹn đạo với Phạm Kim, cũng 

tự tử: “Nói thôi phong gấm phô chiền/ Ngũ hoa một chén, cửu tuyền nghìn thu/ 

Ngán thay nhẽ! Áng diêm phù/ Kiếp sinh tử mặc đông lƣu một dòng”. Nhân vật 

Thúy Kiều trong truyện ĐTTT (Nguyễn Du) ba lần có ý định tự tử và một trong số 

đó là nhảy sông Tiền Đƣờng để kết liễu kiếp trần ai nhiều đau đớn tủi cực (lần một, 

“cầm dao nàng đã tuôn bài quyên sinh” khi bị Mã Giám Sinh lừa đến bẽ bàng, 
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không biết thƣơng ngọc, tiếc hƣơng; lần hai, khi gặp Tú Bà, nàng định “một dao 

oan nghiệt dứt dây phong trần”; và lần thứ ba, Kiều tự trầm:  

Giết chồng mà lại lấy chồng, 

Mặt nào còn đứng ở trong cõi đời. 

Thôi thì một thác cho rồi, 

Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông. 

Trông vời con nước mênh mông, 

Đem mình gieo xuống giữa dòng trường giang.  

(ĐTTT, c. 2631-2636) 

Kiều Nguyệt Nga (LVT), bị cống giặc Ô qua cũng nhảy sông, bỏ qua lệnh 

trên để giữ danh tiết mình, vẹn đạo với nhà họ Lục: Vắng người có bóng trăng 

thanh / Trăm năm xin gửi chút tình lại đây / Vân Tiên anh hỡi có hay / Thiếp 

nguyền một tấm lòng ngay với chàng / Than rồi lấy tượng vai mang / Nhắm dòng 

nước chảy vội vàng nhảy ngay. Ngay cả Vƣơng ông (ĐTTT) cũng “liều mình ông đã 

gieo đầu tƣờng vôi”; Phạm Kim (SKTT) cũng chán ngán kiếp sống hiện tại của 

mình; Tú Uyên (BCKN) cũng quyên sinh, đƣợc Giáng Kiều cứu kịp: “Giải là dũ sẵn 

bên mình/ Cũng liều trắng nợ phong tình thử xem”, v.v. 

Nhƣ vậy, giới hạn thân phận con ngƣời trong truyện Nôm bác học đƣa đến 

một hoàn cảnh sống rất ngột ngạt, nhiều trói buộc bởi những kẻ hãm hại, những tính 

cách nhỏ nhen luôn tham dự và đẩy con ngƣời tài, noi tình vào chốn long đong dang 

dở. Cái chết trên sông, hay tự trầm, quyên sinh, tự tử, v.v. của các nhân vật chính 

trong truyện Nôm bác học là một motif phổ biến, một lựa chọn có tính cách chung. 

Có nhiều cách giải thích về những quyết định tự tử này. Phan Ngọc có lí khi 

xem đây là những thử thách của kẻ tài năng, là những điểm cao trào của kịch tính, 

phải đƣa nhân vật vào những tình huống thê thảm của cuộc đời thì mới tỏ lộ hết giá 

trị của nó [133]. Trần Đình Sử  đã chứng minh thuyết phục rằng đây là những cách 

“tỏ lòng”, vì hành động của nhân vật là những tƣợng trƣng, bản thân hành động 

trong các truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói riêng chỉ là cái cớ để 

họ thể hiện thế giới tâm của mình [172]. Trong các truyện Nôm chúng ta xét, có 

một sự vƣớng mắc lớn mà các nhân vật thể hiện, khi đối diện với cuộc đời. Một chủ 
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âm lớn vẫn réo rắt kêu gọi từ Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm kéo dài trong văn 

học Việt Nam hậu kì trung đại là tiếng nói của thân và tâm, đòi hỏi sự “tƣơng ứng”, 

“tƣơng cầu” về cộng thông giá trị của nó. Ngƣời cung nữ (Cung oán ngâm), Kiều 

(ĐTTT), v.v. là những kẻ tài năng, đòi hỏi sự liên tài, tìm kiếm kẻ biết trọng giá trị, 

đặc biệt là giá trị tinh thần. Riêng Kiều phần nào đƣợc đền đáp khi gặp Từ Hải, 

nhƣng điều đó tồn tại không bao lâu. Ở phía khác, cấu trúc chung của những trƣờng 

hợp tự tử này là không giải quyết đƣợc mối xung đột giữa bộ ba: tình - hiếu - thân. 

Một  mặt, các nhân vật chọn hi sinh thân (Đau lòng tử biệt sinh li/ thân còn chẳng 

tiếc tiếc gì đến duyên - ĐTTT), hoặc vì “lòng” mà hi sinh (Gọi là một chút bố kinh/ 

Nợ lòng phải trả đến mình mới xong - HT). “Mình” ở đây cũng là thân (thể xác). 

Nghĩa là có thể họ vì hiếu hoặc vì tình mà hủy bỏ cơ thể mình, gửi xác vào sông 

nƣớc, trăng, trời để vẹn tình vẹn hiếu, vẹn danh phẩm. Hoặc là chọn cái xứng đáng 

hoặc tự hủy, không là gì cả, hi sinh thân xác để bảo toàn thế giới tâm. Có thể xem 

đây là động thái của bổn phận. Mặt khác, họ cũng ý thức đƣợc thân trong đục, thân 

vinh nhục, thân sống có đƣợc xứng đáng với phẩm tính sống của con ngƣời hay 

không: “Những là oan khổ lƣu ly/ Chờ cho hết kiếp còn gì là thân” (ĐTTT). Ý thức 

về thân nhƣ vậy là bƣớc phát triển mới của chủ nghĩa nhân văn (vì trƣớc đó chỉ chú 

ý tới phần hồn, chí mà quên mất thân, xác) trong văn học, cụ thể ở đây là truyện 

Nôm bác học. Đó là thân vùng vẫy để thoát khỏi số mệnh, thoát khỏi những trớ trêu 

của ông xanh, con tạo vốn lắm trò trêu ngƣơi. 

Một nỗ lực khác từ ý thức nhân văn mang tính cộng đồng trung đại là làm 

hồi sinh, cứu vớt các nhân vật gieo mình xuống sông này. Họ đƣợc ông chài cứu 

sống và giúp họ đi tiếp đoạn đời còn lại, thƣờng là trong sự sum vầy, đƣợc báo đáp 

về hành vi đầy nghĩa khí kia. Ý thức này mang tính chất của cổ mẫu, từ huyền thoại, 

cổ tích; nó làm thỏa mãn tâm lí tập thể khi nhìn và gửi mong muốn của họ trong 

quan niệm nhân sinh của mình. 

Một điều đáng lƣu ý, chúng tôi muốn qua motif tự tử này, đề cập một chuyện 

khác. Rõ ràng về cái chết, tự trầm hay quyên sinh đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan 

tâm, xem nó nhƣ một nỗ lực vƣợt ra khỏi hoàn cảnh tăm tối, ngột ngạt của “thế lực 

phong kiến thối nát”. Văn chƣơng ảnh hƣởng từ hiện thực và lấy cảm hứng từ hiện 
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thực là một thực tế không ai chối cãi. Nhƣng ảnh hƣởng tới mức độ nào lại là một 

chuyện rất khác, đặc biệt, trong văn học Việt Nam trung đại, yếu tố hiện thực, cái 

thực, khuynh hƣớng hiện thực và chủ nghĩa hiện thực còn phải bàn cãi (tranh luận) 

nhiều. Tuy vậy, trong trƣờng lí thuyết (phƣơng pháp) mà chúng tôi vận dụng, có 

một liên tƣởng khác. Nếu chúng ta để ý sẽ thấy một sự kiện hiển nhiên, rằng, các 

nhân vật sau khi tự tử, mọi chuyện diễn ra rất khác, khác đến mức dƣờng nhƣ họ 

đánh mất đi tính chất lịch sử của mình. Sự khác biệt này giống nhƣ nghệ thuật luyện 

đan, một trò quỷ thuật, mọi xung đột, mọi đau đớn đắng cay tủi nhục đều mất hết, 

đều “trắng nợ”. Các nhân vật, nhƣ chúng tôi đề cập ở trên, đều có những “viên 

mãn” “hài hòa” nhất định nào đó. Nếu theo cái nhìn của cái thực, của chủ nghĩa 

hiện thực sẽ không có chuyện nhƣ vậy. Nó ở một phía khác, ở tính chất là những 

mô thức tƣợng trƣng, mang nhiều nét mà dân tộc học tiền hiện đại chỉ ra. Riêng ở 

trƣờng hợp Thúy Kiều (ĐTTT) có tính đặc biệt hơn. Ở đây, Phạm Quý Thích khi đề 

tựa cho ĐTTT, không hiểu ông vì cơn cớ gì, nhƣng ông thắc mắc về chuyện Kiều 

nhảy sông Tiền Đƣờng là nghiễm nhiên rửa sạch hết nợ trƣớc, đƣợc đền bồi duyên 

sau là một thắc mắc có lí riêng. Trƣớc và sau khi nhảy sông tự trầm, có hai nửa trái 

nghịch của một hình hài, một số phận: “Kiều từ gieo xuống duềnh ngân”, đƣợc mô 

tả khác hẳn cảm nhận đau đớn ê chề tủi nhục và nhiều lí trí sáng suốt trƣớc đó. 

Nhảy sông xong, đƣợc vớt lên, Kiều ở trạng thái “nàng còn ngơ ngẩn biết sao; Giật 

mình thoắt tỉnh giấc mai/ Bâng khuâng nào đã biết ai mà nhìn; Nạn xƣa trút sạch làu 

làu”. Ngay cả không gian bốn bề cũng khác: “Bốn bề bát ngát mênh mông/ Triều 

dâng hôm sớm mây lồng trƣớc sau”; tiếng đàn cũng khác, nàng gẫy “khúc đầm ấm”, 

“khúc êm ái”; trong con mắt Kim Trọng, tiếng đàn ấy khác xƣa “Chàng rằng: Phổ 

ấy tay nào/ Xƣa sao sầu thảm, nay sao vui vầy” (chỗ in đậm là do tác giả luận án 

nhấn mạnh). Trần Đình Hƣợu cho rằng, đến đây, Kiều đã dứt tình và tài, hai thứ 

đƣợc coi là tai họa, làm vạ lây đến thân. Tiếng đàn này gãy xong, nàng gác đàn 

không gãy nữa. Đó là tiếng đàn mà Kiều đã tự thấy đã thoát khỏi duyên nghiệp, 

dành lại đƣợc phẩm giá. “Đó là tiếng đàn hóa sinh, tiếng đàn giải thoát không chỉ 

đầm ấm vui vầy mà mới mẻ tinh khôi” [97, tr. 321] (Những chỗ in đậm do tác giả 

luận án nhấn mạnh). Điều này dẫn đến những liên tƣởng về những bƣớc chuyển hóa 
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đặc biệt trong cấu trúc tâm thức nghi lễ chuyển tiếp của vòng đời, trong đó, sự tham 

gia của các cổ mẫu nhƣ nƣớc, lửa đƣa đến sự thanh lọc, sự tẩy rửa trọn vẹn để con 

ngƣời bƣớc qua một trạng thái mới của kiếp sống. Do vậy, mô hình thực tại trong 

truyện Nôm bác học, khi chọn con đƣờng giải quyết cho thân phận là một thực tại 

nghiêng về tƣợng trƣng, trừu tƣợng, gắn với mô hình, mô thức hơn là cái thực mà 

trƣờng nghĩa của thuật ngữ chủ nghĩa hiện thực đặt ra và đề cập đến. 

4.2. Motif vƣợt thoát giới hạn thân phận trong truyện Nôm bác học 

4.2.1. Motif ngẫu nhiên, tiên - tục 

Sự hiện diện của yếu tố bất ngờ, bất bình thƣờng, ngẫu nhiên trong truyện 

Nôm bác học khiến cho các nhân vật bị thuyết phục một cách mạnh mẽ và ngay lập 

tức bị chi phối. Hoặc trên hành trình, trên bƣớc chân của các nhân vật trƣớc cuộc 

đời là sự kiểm chứng cho những “lời đoán” về hậu vận của số mệnh. Trong ĐTTT 

(Nguyễn Du), sự tình cờ ngẫu nhiên xuất hiện khá đậm nét, từ cái tình cờ ngẫu 

nhiên trong gặp gỡ (Kim - Kiều, Kiều - Đạm Tiên) đến những yếu tố đoán, bói, biết 

trƣớc về thân phận trong tƣơng lai, thể hiện qua các nhân vật ảnh hƣởng mạnh mẽ 

tới cuộc đời nhân vật Kiều nhƣ: “ngƣời tƣớng sĩ”; vị đạo nhân với tài “phi phù trí 

quỷ”, “xuất thần giây phút chƣa tàn nén hƣơng”; vãi Giác Duyên; Tam Hợp Đạo 

Cô. Điểm chung của họ là không đƣợc miêu tả một cách cụ thể, nổi bật lên ở tính 

chất trực cảm, xuất thần, thuộc thế giới thiêng, vũ trụ thiêng liêng so với con ngƣời 

trần tục. Các nhân vật này dù xuất hiện ít nhiều trong cấu trúc lời kể nhƣng có sức 

ảnh hƣởng lớn đến nhân vật chính. Họ xuất hiện đúng những lúc Kiều gặp cảnh ngộ 

bi đát nhất, khuyên nhủ, an ủi và cứu vớt Kiều. Kiều tin hoàn toàn vào những điều 

này: Mới hay tiền định chẳng lầm/ Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau (c. 2409 - 

2410). Điều này làm ta liên tƣởng đến các cổ mẫu “nhà tiên tri” trong các huyền 

thoại cổ. Ngay cả Kiều cũng gọi tên đó: Nhớ ngày hành cước phương xa/ Gặp sư 

Tam Hợp vốn là tiên tri (trƣờng hợp Tam Hợp Đạo Cô, chỗ in đậm do chúng tôi 

nhấn mạnh). Trong ĐTTT, nhân vật Thúy Kiều đƣợc “tƣớng sĩ” cho hay: Nhớ từ 

năm hãy thơ ngây / Có người tướng sĩ đoán ngay một lời / Anh hoa phát tiết ra 

ngoài / Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa (ĐTTT, c. 413 - 416). Trong con mắt 

của Kim Trọng (tƣợng trƣng cho yếu tố duy lí Nho giáo), lời đoán, lời bói kia là 
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“thiên” - thế giới của những thế lực vô hình thù. Thế giới này, có khi là “khuôn 

thiêng”, có khi là “ông xanh”, v.v. Điều đáng chú ý, nó vừa là một quyền uy tuyệt đối 

chi phối vạn vật: Ngẫm hay muôn sự tại trời/ Trời kia đã bắt con người có thân/ Bắt 

phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao, và còn là một 

phức thể không thuần nhất. Nó vừa “đánh ghen” với “má hồng”, ghen ghét với tài, 

nhƣng cũng “động lòng hiếu trinh”. Con ngƣời trong mối tƣơng quan này là phải tu 

đức, tu phúc, tu tâm dƣỡng tính, và chỉ có vậy mới “động lòng trắc ẩn” của thế lực vũ 

trụ trên cao. Trong lí thuyết đạo đức hình nhi thƣợng, Mạnh Tử trong thiên Tận tâm 

chương cú thƣợng, khẳng quyết: “Nếu một ngƣời hoàn toàn thực hiện cái tâm của 

mình, anh ta sẽ hiểu đƣợc bản tính. Nếu hiểu đƣợc bản tính của mình, tức là hiểu 

trời”. Nguyên văn: Mạnh tử viết: “Tận kì tâm giả, tri kì tánh giả. Tri kì tánh, tắc tri 

thiên hỷ” [223, tr. 216]. Nhƣng vũ trụ này cũng nhuốm màu quyền lực thế tục, ở chỗ 

không thiện cảm với cái đơn nhất, cái đặc sắc. Cái mới, cái lạ với cách nhìn trong 

“căn não” văn hóa Việt là một dị ứng. Nó phải trải qua nhiều “đoạn trƣờng”, “bể dâu” 

nhƣ hành trình của Kiều đi suốt mƣời lăm năm lƣu lạc mới có thể chuộc cái “thiên 

tính”, cái “bẩm sinh”, bản tính tài hoa vƣợt trội kia. Ở một góc độ khác, Trần Đình 

Sử [171] và Phan Ngọc [133], cho rằng, trong thời đại con ngƣời cá nhân cá tính bắt 

đầu tỏ lộ và muốn thể hiện bản thân mình trƣớc thế giới, muốn thể hiện cái tài của 

mình, nó luôn luôn phải chịu chấp nhận những vùi dập cay đắng của cuộc đời, của 

xã hội. Càng bị vùi dập thì những phẩm chất ấy càng có cơ hội khẳng định. Điều 

này chính là sự thể hiện quan niệm nghệ thuật về con ngƣời mang chủ nghĩa cảm 

thƣơng, thân khổ và tài mệnh tƣơng đố. Trong mĩ học Nho và Đạo giáo cũng có 

quan niệm về tạo vật đố toàn. 

Nếu nhìn theo hƣớng đó, trong xã hội nho giáo, Kiều còn là kẻ đáng khinh 

nhất (gái lầu xanh) [144], và nếu không phải là đầu mối của “loạn” thì là “một kẻ nổi 

loạn”. Mĩ học nho giáo chọn dừng lại ở chỗ chừng mực, vừa phải, không thái quá, 

nhất là tình cảm cảm xúc yêu đƣơng, chú trọng cái thuần phác [97]. Tính chất về một 

cõi trời của ngƣời Việt là thiếu đi những yếu tố kinh viện hàn lâm của nó theo nghĩa 

nhƣ một phạm trù triết học cụ thể, thuộc về bản thể nên phải mƣợn phạm trù “thiên” 

của kinh điển Trung Quốc [86]. Nhƣng có thể nói sự vay mƣợn này là không tƣơng 
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hợp hoàn toàn với “cơ địa” bản địa nên tồn tại trên một thế lƣỡng lự hai chiều: 

Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan 

Vô duyên là phận hồng nhan đã đành 

Lại mang lấy một chữ tình 

Khư khư mình buộc lấy mình vào trong 

Vậy nên những chốn thong dong 

Ở không yên ổn ngồi không vững vàng 

(ĐTTT, c. 2659 - 2664)  

Đó cũng là biểu hiện của chính sức mạnh kinh nghiệm, của tâm lí tập thể, 

cộng đồng mà Nguyễn Du đúc kết lại. 

Có thể xem đây nhƣ là một “sự tham dự thần bí” trong mô hình tƣ duy trung 

đại Việt Nam. Kinh nghiệm thần bí thƣờng xuất hiện dƣới các hình thái nhƣ: tình 

huống nảy sinh khi xuất hiện điều gì đó bất thƣờng; qua các giấc mơ tham dự và các 

ảo ảnh, huyễn tƣởng hoặc các cách thức khác nhau mà các thần linh và những ngƣời 

đã khuất phát hiện cho những ngƣời sống về sự có mặt và hoạt động của họ. Trƣớc 

sự xuất hiện của điều bất thƣờng, con ngƣời tham dự vào một trạng thái cảm xúc 

đặc biệt. Đây chính là “tâm thức con ngƣời chứa đầy các hình ảnh huyền thoại” [17, 

tr. 124]. Với Kiều, sau những biến loạn của tâm và thể thì Đạm Tiên hiện ra trong 

cơn mê, Giác Duyên và Tam Hợp Đạo Cô tìm đến khuyên giải. Trong huyền thoại, 

các hình tƣợng thầy Mo, nhà tiên tri cũng xuất hiện trong những tình huống đó, 

tƣợng trƣng cho những nguyên mẫu của tinh thần, mang tính cố định, đem lại trật tự 

cho sự hỗn độn của cuộc sống. Các biến thể khác của cổ mẫu này, nhƣ Melettinski 

chỉ ra, còn có thể là “tiên”, “Bụt”, “Phật”, v.v. [125]. Rõ ràng là trong việc tạo dựng 

nên thế giới nhân vật, các mô thức chung trong tâm thức cộng đồng trong truyền 

thống mà cá nhân đó sinh sống luôn luôn chịu ảnh hƣởng. Hay đúng hơn, các motif, 

các cổ mẫu này luôn là một trƣờng lực chi phối tới tƣ duy, tình cảm của con ngƣời 

đối diện với các biến cố của cuộc sống. 

Ngoài motif “sự tiền định của số mệnh”, trong ĐTTT cũng luôn lặp lại tâm thức 

về một “thời hoàng kim”, “thời xƣa tốt đẹp”: Xưa sao phong gấm rủ là/ Giờ sao tan tác 

như hoa giữa đường, v.v. những điều này gợi nhắc đến những kiểu “thiên đƣờng đã 
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mất”, đến những tính chất quay vòng lặp lại “xƣa” - “nay”, “nay” - “xƣa” theo kiểu ƣớc 

vọng - đền bù trong tâm thức cổ xƣa [152]. 

Trong SKTT (Phạm Thái), khi Phạm Kim ốm nặng, mắc bệnh “thập tử nhất 

sinh” Quỳnh Thƣ đã “nhập đồng” cho thuốc để Phạm Kim có thể sống. Trong LVT 

(Nguyễn Đình Chiểu), trƣớc khi Lục Vân Tiên từ giã quê hƣơng đi thi cũng đƣợc 

thầy “coi trăng” báo trƣớc một tƣơng lai hiển vinh nhƣng đầy sóng gió: 

Nhơn cơ tàng sự báo rằng 

Việc người chẳng khác việc trăng trên trời 

Tuy là soi khắp mọi nơi 

Khi mờ khi tỏ khi vơi khi đầy 

... 

Số con hai chữ khoa kì 

Khôi tinh đã rạng tử vi thêm lòa 

Hiềm vì ngựa chậy đường xa 

Thỏ vừa lố bóng gà đà gáy tan 

Bao giờ cho tới bắc phang 

Gặp chuột ra đàng con mới nên danh 

(LVT, c. 59 - 70)  

Trên hành trình của mình, Lục Vân Tiên luôn gặp các hình tƣợng đạo sĩ, thầy 

bói, thầy pháp, ông tiên - những kẻ liên hệ mật thiết đến số mệnh nhân vật. Đặc biệt 

là hình tƣợng ông tiên đã cứu giúp Lục Vân Tiên sáng mắt: Nửa đêm nằm thấy ông 

tiên/ Đem cho chén thuốc mắt liền sáng ra (LVT, c. 1667-1668). Vân Tiên bị nạn 

trên sông đƣợc Giao long cứu; Kiều Nguyệt Nga trầm mình đƣợc Quan Âm cứu, 

v.v. Những sự kiện này cho thấy những mô thức quen thuộc trong thế giới cổ tích, 

trong tƣ duy cộng đồng. 

Các nhân vật chính trong truyện Nôm bác học luôn bị chi phối bởi ý thức 

về “duyên may”, “phận rủi”, sự chi phối của “ông Tơ bà Nguyệt”, “trời xui đất 

khiến”, sự tham dự của số mệnh và tiên tri, điềm báo. Điều này có một sức nặng 

hơn một cuộc kết hợp do chủ ý áp đặt của con ngƣời. Bƣớc chân của Thúy Kiều, 

Lục Vân Tiên, v.v. trong cuộc đời là không thuận theo những chủ ý của các nhân 
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vật, mà luôn có sự trợ lực bởi những sức mạnh khác. Đây chính là sự tham sự 

của các thế lực thiêng. 

Sự hiện diện của motif tiên - tục nhƣ trƣờng hợp con ngƣời tục bƣớc sang thế 

giới tiên, tiên xuống trần, thần tiên, thiên đế tham dự vào cuộc sống của con ngƣời, 

những không gian kì lạ giữa cõi trần (Bích Câu Đạo quán, Lâm tuyền thạch động), 

con ngƣời với sự kiện kì lạ, v.v. đã đẩy trong LTKN và BCKN sang kiểu tự sự có 

ranh giới giữa dân gian và thế tục, giữa những không gian thiêng và không gian trần 

thế. Trong các huyền thoại, đây là kiểu tham dự huyền bí mang tính ma thuật. 

Sự tham dự này tạo nên một thế giới có nhiều sức mạnh chi phối tới cõi 

trần mà Tú Uyên - BCKN là tiêu biểu. Sự bén duyên với tiên giới khiến chàng từ 

chối cõi trần để đi vào thế giới của “mây ngàn nội hạc”: 

Đương khi luyện trắng điểm vàng 

Tỉnh say Vương Mẫu mơ màng Lão Quân 

Mây đâu năm thức tần vần 

Hạc đâu dôi chiếc trước sân đón người 

Giang tay cưỡi hạc cả cười... 

(BCKN, c. 641 - 645) 

Sự kiện tiên phối ngẫu với tục ở Giáng Kiều - Tú Uyên (BCKN), Bạch Viên 

- Tôn Các (LTKN) là sự thể hiện ý nghĩa nhân văn ở một chiều kích khác, mang 

một ý nghĩa thức tỉnh nội tâm. Trong tâm giới, khi có một biến cố cụ thể, một 

“sang chấn” gây ảnh hƣởng tới chiều sâu tâm thức, thế giới tâm ngay lập tức hình 

thành, ghi dấu và trỗi dậy các phức cảm. Sự hiện diện của tiên trong tâm thức Tú 

Uyên và Tôn Các là “sự kiện kì lạ” và có thể xem đó nhƣ những biến cố đến với 

tâm cảnh. Họ là những nho sinh đang vào lúc “thèm khát” một sự cứu rỗi khác khi 

đƣờng công danh (Nho giáo, trật tự nam quyền) lỡ vận: 

Sinh từ gặp bước gian truân 

Vinh khô gọi nếm mùi trần chút chơi 

Cùng thông dầu mặc khuôn trời 

Khơi dần bể học san vơi mạch sầu 

Đói no cơm giỏ nước bầu 
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Những phường yến tước biết đâu chí hồng 

(BCKN, c. 51 - 56) 

Hay Tôn sinh lạc đệ và hồi hƣơng trong LTKN:  

Ra từ kinh quốc lại hồi hương 

Lẩn quất đường thung mấy dặm trường 

... 

Sầu mượn đàn thung dắng khúc vàng 

(LTKN, bài 19) 

Nhƣ vậy, motif cái ngẫu nhiên và sự tham dự những yếu tố thiêng trong các 

truyện Nôm bác học đã tạo nên những không gian và những kí hiệu thẩm mĩ đặc 

thù. Đó cũng là những vẫy gọi từ những yếu tố văn hóa tín ngƣỡng trỗi sinh từ căn 

nền văn hóa Việt. 

4.2.2. Motif song trùng 

Cái song trùng đã tồn tại từ lâu trong các nền văn hoá nghệ thuật nhân loại. Đó 

là sự thể hiện các con vật, sự vật theo nguyên lí cặp đôi, thể hiện tính lƣỡng diện, sự 

tồn tại song song không thể thiếu nhau của các đối cực. Có hai kiểu song trùng: thứ 

nhất, kiểu song trùng nhƣ là sự tồn tại không thể thiếu nhau, và thứ hai, kiểu song 

trùng tồn tại nhƣ là sự ám ảnh của nhau. Trong kho huyền thoại, huyền tích Việt là 

Tấm và Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Âu Cơ và Lạc Long Quân, v.v. Trong huyền 

thoại phƣơng Tây, các kiểu hình ảnh nhị nguyên song trùng nhƣ: giáo sĩ, chiến binh 

(trí anh minh - sức mạnh), hay ở phƣơng Đông là các hình ảnh trai anh hùng - gái 

thuyền quyên (tài - sắc/ âm - dƣơng), v.v. 

Sự kết hợp cả yếu tố ảo giác hƣ thực và thần bí vào cái song trùng tồn tại 

xuyên suốt, còn thể hiện cả một ý niệm triết học về mối quan hệ giữa cái tuyệt 

đối và cái hữu hạn, chất thần thánh và chất thực tại, lí trí và bản năng... trong bản 

chất của tồn tại. 

Kiểu song trùng thứ nhất thƣờng xuất hiện ở những nhân vật mà giữa chúng 

có những mối quan hệ mật thiết: vợ - chồng, anh - em, mở rộng hơn nữa là giữa cá 

nhân và ngoại cảnh, v.v. nảy sinh một sự tƣơng liên đặc biệt, vƣợt ra khỏi các quy 

luật tồn tại thông thƣờng, hay nói cách khác chúng nhuốm một màu sắc siêu nhiên 
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bí hiểm. Bản thân sự tồn tại của khách thể này là cơ sở cho sự tồn tại của khách thể 

kia, và khi một khách thể này tan rã thì khách thể kia cũng không còn lí do tồn tại, 

hoặc chìm đắm trong u sầu mộng tƣởng và giao tiếp với nửa đã mất bằng một 

“kênh” đặc biệt, hoặc cũng đi đến một sự tan rã và cùng dẫn đến một sự sụp đổ 

nhiều cấp bậc vào một khách thể lớn hơn. Trong tâm lí học các chiều sâu của C. 

Jung, cái song trùng là sự liên lạc của tính nữ (anima) trong sự liên hệ với tính nam 

(animus). Cái song trùng kiểu thứ hai là một ám ảnh, “một đối thủ khiêu chiến”. Cái 

song trùng tồn tại nhƣ một cổ mẫu (archétype) có sức sống rất lớn trong đời sống 

văn hóa các dân tộc. Sự thể hiện motif cái song trùng trong chiều sâu bản thể của 

nó, chứa đầy tính nhân văn của nhân loại muôn đời. 

Trong tất cả các truyện Nôm bác học đều có sự hiện diện của yếu tố cặp đôi 

này, theo nguyên tắc có thể bổ sung cho nhau nhƣ kiểu: “trai tài” - “gái sắc”; “trai 

anh hùng” - “gái thuyền quyên”; “đấng trƣợng phu” - “trang thục nữ”; “trai trung 

hiếu - gái tiết hạnh”, “khuê tú nữ trung”, “thục nhân”, v.v. Đây là những mẫu hình 

lí tƣởng của xã hội. 

Hoặc các kiểu song trùng giữa chính và tà, kẻ xây dựng và kẻ phá hoại 

nhằm thử thách phẩm chất của anh hùng trƣợng phu, hay sự kiên trinh của thục nữ 

nhƣ: Từ Hải - Hồ Tôn Hiến; Thúy Kiều - Sở Khanh, Tú bà (trong ĐTTT); Lục Vân 

Tiên - Trịnh Hâm, Bùi Kiệm (trong LVT), Quỳnh Thƣ - quan đại thần (SKTT), v.v. 

- Tô sinh tự thuở từ hôn, 

Việc thường màn Đổng, gối Ôn giùi mài. 

Đi về ong bướm mặc ai, 

Đóng phòng xuân lại đợi người thục nhân. 

    (NKL) 

- Trước là Bạc Hạnh Bạc bà, 

Bên là Ưng, Khuyển bên là Sở Khanh 

    (ĐTTT) 
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Trong tiểu mục này chúng tôi muốn nhấn mạnh tới yếu tố cặp đôi đặc biệt 

khác: yếu tố tiên và tục trong hai truyện Nôm BCKN và LTKN ở cấu trúc tƣợng 

trƣng của nó. 

Sự tiếp cận mang tính cặp đôi: Nam/ nữ (nữ chủ động), đực/ cái giữa Tú 

Uyên - Giáng Kiều, giữa Tôn Các - Bạch Viên, ở cấu trúc bề sâu là sự kết hợp âm 

- dƣơng (nhất âm nhất dƣơng chi vị Đạo, Đạo Đức kinh), giữa tiên và tục, đạo 

Tiên với Nho. Sự hôn phối này có nhiều ý nghĩa. Khi “hƣơng lửa” có chiều hƣớng 

phai tàn, cả Tú Uyên và Tôn Các đều gây nên bất hạnh và sóng gió trong đôi lứa. 

Nếu trƣờng hợp Nguyễn Dữ, Giáng Kiều và Bạch Viên đều đã mang bi kịch chọn 

cái chết. Nhƣng họ lại về cõi tiên (Cố quận). Điều đặc biệt là chính trong hai nhân 

vật nam này đã có chuyển hóa, thức tỉnh. Trong tâm thức luyến ái, với thế giới 

siêu thăng và thụ tạo của Tâm, đây là biến cố thứ hai (sau biến cố gặp gỡ kì lạ - kì 

ngộ trƣớc đó). Sự tỉnh thức ở đây thuộc về thế giới Tâm. Xét trong tính chất vận 

động và phát triển của lịch sử văn học, bƣớc đi này nhƣ một sự đền tội, trả lỗi hay 

chuộc lỗi với trƣớc đó. Nếu có một liên hệ gần, với Truyền kì mạn lục (Nguyễn 

Dữ) chẳng hạn, cũng chứa nhiều các motif thần kì, kì quái, nhƣng sự hợp nhất là 

không trọn vẹn. Hình ảnh nhân vật Từ Thức (lên tiên rồi trở về nhận bi kịch xa lạ 

ngay trên chính quê hƣơng của mình) và hình ảnh Lệ Nƣơng, Vũ Thị Thiết đều bị 

chết trong bi kịch bị chối từ cộng thông, cộng cảm. Sự chối từ này, nếu nhìn từ hệ 

hình tƣ tƣởng, là sự gạt bỏ của trật tự nam quyền đối với phụ nữ (Nho giáo ở mức 

cực đoan thế kỉ XV). 

Motif gặp gỡ thần kì trong cuộc hôn phối tiên - tục cũng đề cập tới yếu tố 

tính dục. Biểu tƣợng tính dục hay thế giới tính dục (hôn phối, phối ngẫu) đƣợc 

miêu tả trong LTKN và BCKN, theo Nguyễn Đăng Na là một phép thử. Khảo sát 

riêng trong BCKN, ông cho rằng việc tiên hôn phối với ngƣời trần, sinh con đẻ cái 

là “phản ánh khát vọng muốn lấy chồng đẻ con của tiên nữ”, cõi tiên muốn hạnh 

phúc cũng phải có lứa đôi [129, 398]. Chúng tôi nghĩ theo một hƣớng khác. Trƣớc 

đó, Nguyễn Dữ - Truyền kì mạn lục thƣờng lặp lại ý tƣởng, motif hình ảnh ngƣời 

phụ nữ đức hạnh, nết na, có sắc đẹp (Nhị Khanh, Vũ Thị Thiết, v.v.) nhƣng nhƣ 

thế không mang lại hạnh phúc. Sự miêu tả những quan hệ tính dục “rộng rãi” của 
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Nhị Khanh (trời để cho sống ngày nào, nên tìm lấy những thú vui) không hẳn là 

buông thả. Nhƣng nếu đó là rào cản cuối cùng thì nó cũng không mang lại những 

giá trị đích thực mà cuộc sống các nhân vật mong đợi. Trong ý nghĩa biểu tƣợng, 

sự cặp đôi kể trên, trong trƣờng nghĩa libido (năng lƣợng tâm thần - theo cách 

triển khai của C. Jung), giá trị của biểu tƣợng tính dục đƣợc đẩy sang một hƣớng 

khác. Trong các cống hiến của Phân tâm học về tôn giáo, sự hòa hợp hay xung đột 

các tín ngƣỡng với nhau luôn có cơ hội điều hòa [27]. Sự độc tôn Nho học dƣới 

triều Lê Thánh Tông (1442-1497) đã chối từ các cuộc hôn phối, dung hòa các tín 

ngƣỡng tôn giáo khác nhau. Trong tƣơng quan với Nho giáo, Đạo giáo, đạo Thần 

tiên, tín ngƣỡng bản địa mang màu sắc nữ tính. Kinh điển Khổng giáo tuyên bố 

“Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần” (Luận ngữ), nó cũng đồng thời tuyên bố cho sự 

khẳng định một bản thể trần tục. Ngƣợc lại, ý hệ Đạo giáo mang thế giới thần tiên, 

thần kì, hoang đƣờng với màu sắc lãng mạn đến với cuộc đời [194], [216]. Đó 

cũng hai hai kiểu hƣớng nội và hƣớng ngoại, bổ sung cho nhau trong một cơ thể 

cá nhân lẫn xã hội toàn vẹn. Sự kết hợp cặp đôi nam - nữ cũng theo đó đƣợc đẩy 

sang một biên độ khác. Ở khía cạnh này, tác phẩm văn học mang chiều kích của 

Văn - Triết bất phân. Đó có lẽ là vấn đề ở khía cạnh chiều sâu mà LTKN và BCKN 

đặt ra. 

4.3. Thân phận hƣớng về thế giới lí tƣởng trong truyện Nôm bác học 

4.3.1. Ý niệm thân phận viên mãn trong truyện Nôm bác học 

Hầu hết các nhà nghiên cứu truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói 

riêng đều đề cập đến sự đoàn viên, đoàn tụ viên mãn trong phần kết thúc. Đây là một 

yếu tố tĩnh và cố định trong cấu trúc nghệ thuật truyện Nôm nói chung. Sự kết thúc này 

kiến tạo nghĩa đạo đức, chuyển tải đạo lí đền bồi và trừng phạt xoay quanh yếu tố nhân 

nghĩa, tạo ra một ranh giới ân oán rõ ràng, khuyến thiện và răn trừng việc ác. Nhƣng 

chính trong sự đoàn viên này, trong tính chất tĩnh này thƣờng có những vấn đề không 

thuận chiều. Ví dụ trƣờng hợp ĐTTT, khó có thể coi là “viên mãn”; hoặc trƣờng hợp 

SKTT, Phạm Kim sánh duyên cùng Thụy Châu chứ không phải là ngƣời “liền cánh, 

liền cành” từ trƣớc - Quỳnh Thƣ (mặc dù truyện đã đề cập tới yếu tố “tái sinh”), v.v. 
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Hành trình của nhân vật Kiều - ĐTTT là: nhà → ra đi (vì tai ƣơng, bất ngờ, bị 

quyến rũ bởi những thế lực xã hội) → trở về. Hình tƣợng Lục Vân Tiên trong LVT - 

Nguyễn Đình Chiểu và các truyện Nôm bác học khác cũng đƣợc mô tả trải qua một 

cuộc hành trình nhiều thử thách, nhiều biến cố trong thời thế li loạn hay trong xã hội 

nhiều thế lực xấu và trở về cũng nằm trong một cấu trúc chung nhƣ vậy. Các nhân 

vật trong LTKN và BCKN trải qua hành trình tiên - tục, hai cảnh giới khác nhau, v.v. 

Đó là hành trình của sự thử thách. Các nhân vật trở về trong sự chiến thắng, 

có thể bằng tâm giới (Kiều - ĐTTT), hoặc bằng hành động (Lục Vân Tiên - LVT). 

Các nhà nghiên cứu truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói riêng đều 

thống nhất với nhau ở phần kết cấu của nó, biểu hiện ở mô hình: gặp gỡ - gia biến - 

đoàn viên hay gặp gỡ - lƣu lạc - đoàn viên [97], [172], [117], [130]. Hay có thêm 

phần giới thiệu - gặp gỡ - gia biến/ lƣu lạc - đoàn viên [89], [175], [128], v.v. mô 

hình này cũng xuất hiện trong các diễn ca Phật giáo nhƣ: Cổ Châu Phật bản hạnh, 

Nam Hải Quan Thế Âm, Quan Âm tống tử bản hạnh, v.v. chỉ thay yếu tố đoàn viên 

bằng yếu tố thành đạo [175, tr. 402]; các truyện Nôm bác học khác nhau có thể 

khác nhau đôi chỗ về tiểu tiết trong kết cấu chung này và đây là kết quả của mô 

hình tự sự dân gian. Nếu truy về nguồn cội của nó, trong tính quan niệm, vì hình 

thức là mang tính quan niệm, mang nội dung nào đó, ta phải đặt sự kiện có vẻ lặp 

lại này trong tính chất nghi lễ - huyền thoại của con ngƣời cổ sơ. Tƣ duy “kinh” 

“sử” truyền thống đã đem đến cho nó một “lai lịch” nhƣng ở chiều sâu là sự kết 

thúc một chu kì sống, một chu kì vận hành [125, tr. 430]. Đó không còn là một “bộ 

khung” ổn định nhƣ ngƣời ta vẫn đánh giá mà là “một cảm thụ thế giới” đƣợc biểu 

hiện thông qua một thủ pháp, một hình thức mang tính chất tƣợng trƣng. 

Để chứng dẫn tập trung cho kiểu cấu trúc ẩn giấu, tƣợng trƣng này chúng tôi 

tập trung mô tả qua hai truyện Nôm khởi đầu: LTKN và BCKN. 

Bạch Viên trong LTKN mở đầu bằng một câu thơ gây ra nhiều mối băn 

khoăn u ẩn cho kiếp sống của chính mình. Đó là lời xuất phát từ nội giới của Bạch 

Viên: Một mối sự lòng ai kẻ biết. Theo đó, quá trình trải qua các kiếp khác nhau từ 

khi bị đày ải xuống trần gian là quá trình đi tìm “mối sự lòng” kia. Quá trình “đối 

thoại với cuộc đời” của Bạch Viên có thể hình dung qua mô hình sau: 
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Tiên → Vật → Người thiếu nữ → Người phụ nữ của cuộc đời trần tục 

Trên sơ đồ này, quá trình nghiệm sinh diễn tiến theo các nấc thang tiến hóa 

trong nhận thức về cuộc sống. Mỗi một nấc thang, theo cái nhìn từ tâm lí học các 

chiều sâu, là một bƣớc sống trải qua các cảnh giới để hƣớng đến sự toàn thiện, 

hƣớng trở về với con ngƣời Tự ngã (Le Soi). Con đƣờng hƣớng thƣợng này có thể 

hình dung qua các sơ đồ sau (sơ đồ 1): 

Tiên → Vật 

Từ Tiên (lãnh giới của thánh nhân, bậc siêu phàm), kiếp sống bị đẩy xuống 

thân phận Vật (vƣợn trắng, hiện thể, hiện tƣợng hƣớng về bản thể), với Bạch Viên 

là một sự đày ải, một quá trình giảm giá của nhân vị. Nếu hình dung theo sự phối 

hợp giữa tâm lí học phân tích hiện đại với Phật giáo thì trạng thái Vật là tƣợn 

trƣng cho phần Vô thức tăm tối cần hƣớng đến sự vén mở và khai sáng Tâm để đạt 

đến trạng thái Ý thức, Siêu thức (trạng thái con ngƣời). Bạch Viên từ “cõi tiên” 

bƣớc xuống cõi trần: Vốn thiếp xưa thân cửa Đế thiên/ Vì duyên cho phải lụy trần 

duyên (bài 76); Tiện thiếp thân xưa khách Quảng Hàn/ Thác sinh đày xuống cõi 

trần gian (bài 72). Điều đáng chú ý là văn bản đặt ta phải đối diện với điều đó nhƣ 

một sự thực mà không hề có giả định hay mang tới một lai lịch khác. Bạch Viên 

đến chùa Phi Lai là một hình thức thử thách mới để trở về lại hình ảnh của mình 

ban đầu (Tiên, thế giới bản thể, bản nguyên), một hình thức chuộc lỗi bằng sự tu 

tập thân và tâm. Và ở đây, Bạch viên hăm hở “luyện tập đƣờng kinh giáo” mong 

sớm thoát khỏi kiếp vật: 

Khúm núm khấu đầu trên bệ ngọc 

Lân la mật niệm trước Thiền trai 

Đêm thanh náu gót ngoài tang viện 

Ngày vắng dâng hương trước Phật đài 

Nương mình Phật giáo niềm tin kính 

Theo thói thiền sư đạo thảo ngay 

Giảng kệ xem kinh hằng chứa dạ 

Dâng hương tiến quả những liền tay 

(LTKN, bài 8)  
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Sự hăm hở nhập vào cuộc đời mới (tu hành) của Bạch Viên là biểu hiện cụ 

thể của ý thức muốn vƣợt thoát kiếp đày ải. Tiên trong hình thức vƣợn là một đày 

ải, một bƣớc tha hóa, hiểu theo nghĩa hiện đại. Khi đến cửa Thiền trong Bạch Viên 

chất chứa một băn khoăn lớn: 

Đêm thanh dắng kệ nương thềm nguyệt 

Ngày vắng nghe kinh náu bóng hiên 

Một mối sự lòng ai kẻ biết 

Sáng soi thấu chửa hỡi gương Thiền 

(LTKN, bài 5)  

Tham dự vào cõi Phật (chùa Phi Lai) hóa ra không thỏa mãn kiếp tiên đang 

bị đày ải trong thân phận con vật kia; “gƣơng Thiền” chƣa soi thấu niềm riêng tƣ 

sâu kín Bạch Viên, hay đúng hơn Bạch Viên chƣa tìm đƣợc ở đây giải đáp cho 

cuộc đời mà chính mình cần, cho đời sống tâm linh mình đòi hỏi. Sức mạnh của 

cõi Thiền không thể soi thấu cho nàng thấy những ý nghĩa. Cửa Thiền với tiếng 

mõ, câu kinh, vƣờn tịch lặng, v.v. vốn là một cảnh giới tƣợng trƣng cho lối thoát, 

một lối vƣơn tới hạnh phúc tuyệt đối của tất cả mọi kiếp sinh (Niết Bàn). Tiên và 

Niết bàn là miền đất hứa cho những trải nghiệm hƣớng thƣợng. Hình ảnh sƣ 

Huyền Trang cũng là biểu trƣng cho kẻ đang trên hành trình hƣớng đến lối thoát 

đó. Miền đất hứa hẹn kia đến trƣớc hết trong lĩnh vực nội tâm, trong một vũ trụ 

tâm viên mãn, cảnh giới của Tự ngã toàn thiện của mỗi cá nhân theo lí thuyết của 

C. Jung. Riêng Bạch Viên, “sự lòng” của mình xem ra còn nhiều chiều u ẩn,  ở 

trạng thái còn vƣớng nhiều hệ lụy khác, mà muốn vén bức màn vô minh kia cần 

đến các hƣớng trải nghiệm khác. Ở đây ta nhận thấy kiếp sống của Bạch Viên đã 

bị rút ngắn, ngắt quãng, chuyển từ cảnh giới toàn thiện này (Tiên giới) sang cảnh 

giới toàn thiện khác (Phật giới), mà chính nàng đang ở giữa cõi đời, đối diện với 

chính cuộc đời trần tục. Bạch Viên thấy mình là một hiện thực không thiếu sót thì 

làm sao có thể giã từ những kinh nghiệm có thể có với hiện thực này mà mình 

chƣa biết để đi về với cái mà mình đã biết rồi. Cũng từ đây, trong Bạch Viên trỗi 

dậy một tiếng gọi nhiều mê đắm và thách thức khác: tiếng gọi của cuộc đời. Giã từ 

cõi thiêng Niết bàn (chùa Phi Lai) để hƣớng ra cuộc đời là hiện thân của tiếng gọi 
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phiêu lƣu trong Bạch Viên, cũng là tiếng gọi để tìm lời giải đáp mà chính nàng 

đang đi tìm. Cũng ở đây, Bạch Viên hiện lên một hình ảnh khác, một mô hình 

nhân cách khác khi “biệt Phi Lai”. Nàng ý thức đƣợc bƣớc chân đi tìm kiếm hạnh 

phúc, tìm kiếm những trải nghiệm của mình: Kiếp hóa sinh xưa uẩy đã qua / Cửa 

chiền bèn mới lánh chân ra / Gió thu đèn nguyệt kia là bạn / Cửa quế rừng thung 

nọ ấy nhà / Trải áng non thanh muôn dặm cách / Trông chừng am cũ mấy ngàn xa / 

Vì duyên cho phải thăm tìm thú / Vắng vẻ còn phen cảm đức già (LTKN, bài 10). 

Đến đây, một sự chuyển hóa mới đƣợc thể hiện: từ Tiên → Vật thành Vật → 

Người thiếu nữ (sơ đồ 2) (Bạch thị hóa nữ nhi): Hóa thân làm vượn kiếp đà qua / 

Biến cải hình dung khéo não nà / Mấy đoạn Sở vân xuôi tóc phượng / Nửa vành thu 

nguyệt vạnh mi nga / Phủ phê dưới gót phong quần thúy / Sặc sỡ trong mình mớ áo 

là / Yểu điệu gẫm chiều như thể ấy / So bề quốc sắc dễ ai qua (LTKN, bài 13) . 

Hiện diện trong bóng dáng con ngƣời, kiếp ngƣời, Bạch Viên trở thành “kiểu 

mẫu” của cõi trần tục: Giai nhân. Vƣợn trắng nhƣờng chỗ cho một thực thể nữ yểu 

điệu. Điều đặc biệt là khi để ngƣời phụ nữ trong phong dạng “khác ngƣời” thƣờng 

này, với văn học trung đại Việt Nam nói riêng đã trở thành một motif, ở đó, con 

ngƣời đã đƣợc lƣu ý một cách đặc biệt, khi nó nghiễm nhiên tham dự vào một đời 

sống vô hình khác, mà ngƣời thƣờng không hoặc ít chịu ảnh hƣởng. Bạch Viên hiện 

diện trong thực thể ngƣời trên hai phƣơng diện: hình hài và tâm hồn của một con 

ngƣời trần tục cụ thể, cả hai quy về trong “phận hồng nhan”: Ruột tằm chín khúc vò 

tơ đỏ / Giấc bướm năm canh diễn khắc vàng / Cửa động những mong người mối lái 

/ Bên nguồn luống đợi khách tìm hương / Kìa ai xe chỉ trong cung nguyệt / Chi để 

hồng nhan phận lỡ làng  (LTKN, bài 15). 

Hiện hữu nhƣ vậy, để rồi đây, nó cùng với tài làm nên nhiều hệ lụy trong văn 

học về sau. 

Hiện thể ngƣời mà Bạch Viên chọn là tuổi trẻ với những khát khao hƣớng ra 

cuộc đời, tìm gặp với những âm thanh của cõi đời, mong cuộc đời đáp trả. Khi 

hƣớng về các sinh hoạt trần tục, sinh hoạt đầu tiên Bạch Viên hƣớng tới là đôi lứa 

(dục giới). Bạch Viên trong trƣờng hợp này là một trạng huống hƣớng tới một 

Animus. Nàng muốn tìm đến một cuộc đời khác để cùng chia sẻ với nàng. Tìm đến 
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sinh hoạt lứa đôi/ sinh hoạt luyến ái chính là tìm đến tầng bậc biểu hiện cao nhất 

của năng lƣợng sống (libido theo quan niệm của C. Jung). Đó là nguồn thể hiện 

mình trong trải nghiệm  để hƣớng tới hạnh phúc. Sự thể hiện này mang tính chất cá 

nhân cá tính cao độ khi bản thân Bạch Viên hƣớng tìm một đối ảnh song đôi: 

Cảnh vật mọi dường âu chẳng thiếu 

Thiếu chăng còn một khách trên đời 

(LTKN, bài 14) 

Trong quá trình phiên âm và chú giải, đến câu thơ này, Nguyễn Ngọc San 

cho rằng, đây là câu quan trọng, điểm nhấn của toàn bộ tác phẩm, gắn với chủ đề 

của câu chuyện. Vì cảnh thiên nhiên dù đẹp đến đâu cũng không đem lại hạnh phúc 

nếu con ngƣời sống lẻ loi. Hạnh phúc chỉ có đƣợc giữa con ngƣời với con ngƣời 

trong cuộc đời này. Thế giới mà Bạch Viên hƣớng tới là thế giới của bản thể. Tiếp 

đó, khi Bạch Viên từ biệt Tôn Khác về lại cõi Tiên, mãn hạn lƣu đày, cấu trúc bản 

ngã hƣớng đến sơ đồ 3: 

Ngƣời → Tiên 

Khi Tiên mang những trầm uất u ẩn từ cõi trần lên cõi trời, Bạch Viên đã 

hiện diện không còn nguyên bản lúc đầu. Cõi tiên, từ niềm vui, sự tự do biến 

thành nơi giam cầm với nàng: Gối phụng mơ màng thêm tƣởng nhớ/ Hƣơng loan 

chung bóng những đeo phiền. Cảnh tự do tiên giới từ bến đến của bao nhiêu tu 

luyện công phu, miền mơ giờ hóa ra giả tạo và cƣời cợt với “cõi riêng” mà Bạch 

Viên đã sống trải ở cõi trần. Bạch Viên đã đem lại ý niệm mới: Cõi Tiên mơ về 

Trần. Nếu điểm xuất phát ban đầu của Bạch Viên là Tiên thì qua quá trình trải 

nghiệm với cuộc đời, nàng đang chối bỏ chính cội nguồn nơi nàng ra đi. Sự cứu 

rỗi Bạch Viên là cuộc sống trần thế chứ không phải là Bồng Lai tiên cảnh - một 

trƣờng hợp lạ lùng trong lịch sử u hoài của con ngƣời nhân loại. Cấu trúc sơ đồ 

bản ngã chuyển sang sơ đồ 4: 

Tiên → Ngƣời 

Trong các tôn giáo, nếu cuộc đời là đầy rẫy tội lỗi, là bể khổ vô biên phải 

vƣơn vƣợt ra khỏi nó, thì riêng Bạch Viên, đó là đích ngắm và là bến đỗ không thể 
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thiếu vắng, trở thành lựa chọn duy nhất. Nhƣ vậy, với Bạch Viên, diễn tiến của sự 

phát triển tâm giới có thể hình dung trong tổng thể bằng cấu trúc: 

Tiên → Vật → Người → Tiên → Người 

Mỗi một nấc thang nhƣ vậy tƣơng ứng với một biến đổi trong sự nhận thức 

về ý nghĩa của cuộc đời. Bạch Viên ý thức: 

Cốt cách này tuy cốt cách tiên 

Duyên nỡ oan tình đền kiếp trước 

Về sau hương lửa sáng rừng Thiền 

(LTKN, bài 147) 

Nếu xét một cách tƣơng tự với Giáng Kiều trong BCKN, ta sẽ có sơ đồ tổng thể: 

Tiên (1) → Người → Tiên (2) → Tiên (3) 

Giáng Kiều bƣớc xuống cõi trần (tiên (1)) vì tiền duyên còn vƣơng vấn. 

Nàng xuống trần theo chữ Tình (đôi lứa): 

Nàng rằng “Bồ liễu phận thường 

Vì mang má phấn nên vương tơ đào 

Thiếp xưa vốn khách thanh tiêu 

Tiên Thù là hiệu, Giáng Kiều là tên 

Ba sinh đã nặng vì duyên 

Đem thân liễu yếu đính nguyền đào thơ 

Khuôn duyên đã định ngày xưa” 

(BCKN, c. 353 - 359) 

Sự phối ngẫu với Tú Uyên, Giáng Kiều bƣớc xuống cuộc đời. Ở đây, nàng 

cũng giống với Bạch Viên, giã từ quê hƣơng (tiên giới, cõi siêu phàm) để đến với 

trần tục. Biến cố xẩy đến khi Tú Uyên bội ƣớc, không nâng niu mà vùi dập Giáng 

Kiều thì nàng lại trở về với quê cũ (tiên (2)). Khi sự thức tỉnh của Tú Uyên ở trong 

tình trạng tự hủy: 

Giải là treo sẵn bên mình 

Vừa toan rủ nợ phong tình thử xem 

(BCKN, c. 545,546) 

thì nàng lại đến/ về với cõi trần. Nhƣng cũng chính lần trở lại này nàng ý 
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thức đƣợc cuộc trần là ngắn ngủi: 

Rằng: “Coi cho thấu sự đời 

Giam danh tỏa lợi mấy người thế gian 

Trời thu mây họp mây tan 

Ngày xuân hoa nở hoa tàn mấy lăm 

Cỡ trong tám chín mươi năm 

Bóng câu cửa sổ dễ cầm mãi ru? 

Túi xương gửi áng Diêm phù 

Sinh sinh hóa hóa trong lò Hồng quân” 

(BCKN, c. 583-590)  

Cuộc đời tạm bợ lại thêm nhiều kiềm tỏa bủa vây, Giáng Kiều hƣớng hạnh 

phúc của mình nơi miên viễn, để “mặt anh hùng” không “nát với cỏ cây”, để “hồng 

nhan” không còn cảnh “bạc đầu” - cõi tiên (3). Miền mơ tƣởng của con ngƣời đƣa 

cuộc đời vào bến mộng. Ở đây không xẩy ra cái nhìn đối lập tiên tục nữa, vì nó xẩy 

ra trong tâm giới, trong một chủ thể cảm nhận cuộc đời, đứng giữa cuộc đời để mơ 

về (rêve à) một cảnh giới nhân văn mà ở đó có thể đền đáp và hứa trả những giá trị 

tốt đẹp cho cuộc sống. Con ngƣời không mơ tƣởng trên chính cuộc trần thì giá trị 

tâm linh sẽ trở nên cằn cỗi. Cơ thể xã hội cũng vậy, nó cần làm mới trong những mơ 

tƣởng đó. Trong trạng huống mộng, chủ thể tự phóng chiếu mình thành những hình 

ảnh khác, con ngƣời khác (thế giới lí tƣởng). 

Từ những mô tả trên, chúng tôi sơ đồ hóa các biểu hiện giá trị theo một cấu 

trúc tổng quát: 

Sơ đồ 4.3: Cấu trúc hƣớng về không gian thiêng / tục  

 

Theo sơ đồ trên, chúng ta có thể mô tả tóm lƣợc các ý tƣởng: 1/ Bến trung 

Bạch Viên Thạch tuyền   Tôn Các 

Giáng Kiều Bích Câu Tú Uyên 

Tiên, siêu nhiên Bến mộng  Trần, xã hội 

 Bến trung gian 
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gian mang chất chứa cảnh thiên nhiên, mang màu sắc Lão - Trang; 2/ Bến trung gian 

cũng là nơi của Tiên dừng chân ở trần gian (Động tiên), mang màu sắc Đạo giáo; 3/ 

Bến trung gian cũng là nơi của tự do cá nhân, không ràng buộc bởi các “khế ƣớc xã 

hội” (đối với con ngƣời) và luật lệ Thiên Đế (đối với tiên); 4/ Bến mộng là nơi tình 

tự, vì cuộc đời kiềm tỏa, và cõi tiên vốn thoát li cuộc đời, nên cần bến trung gian để 

thực hiện những ƣớc mong của hai biên giới sự sống toàn diện; 5/ Chính ở bến trung 

gian này mà cái siêu nhiên không còn siêu nhiên (cái che dấu trở nên bộc lộ), cái xã 

hội (mặt nạ) trở lại với chính khuôn mặt thật của mình. Chính sự thực, trong mơ ƣớc, 

qua cấu trúc ẩn giấu này đƣợc hiển lộ. 

Hành trình trở về trong các trƣờng hợp trên phải quy về tính chất mơ mộng của 

chính các cấu trúc nghệ thuật. Đặt trong trƣờng tâm lí học các chiều sâu, hành trình này 

mang tính chất tƣợng trƣng cho một sự trở về trong bản thể tinh thần. 

4.3.2. Thân phận hướng đến cổ mẫu tự ngã trong truyện Nôm bác học 

Cổ mẫu tự ngã là thế giới lí tƣởng của con ngƣời và cộng đồng mơ ƣớc đạt 

đến. Trong truyện Nôm bác học các nhân vật luôn vƣợt qua những giới hạn để đạt 

đến trạng thái này. Đó là sự hƣớng đến và bảo vệ những phẩm chất cao quý nhƣ thế 

giới của thánh hiền trong huyền thoại (Nghiêu, Thuấn, Y Doãn, Phó Duyệt - trƣờng 

hợp LVT), đó là trạng thái thân - tâm đạt đƣợc sự cân bằng hài hòa (trƣờng hợp 

ĐTTT), và trạng thái viên mãn hạnh phúc khi họa phúc, những “ân”, “oán” đã đƣợc 

đền bồi, sự vui vầy “sum họp trúc mai”, ở kết thúc có hậu của tất cả các truyện. Sự 

lí giải này đã đƣợc nhiều công trình hƣớng đến nhƣ [117], [121], [89], [128], v.v. 

tuy có thể không theo hƣớng lí thuyết nhƣ chúng tôi đang triển khai. Để tránh một 

khảo tả mang tính lịch sử, chúng tôi chọn phân tích tiểu mục này ở trƣờng hợp 

SKTT (Phạm Thái), theo quan sát, có thể chƣa đƣợc đề cập nhiều ở biểu hiện của cổ 

mẫu tự ngã. Hƣớng đến thế giới này, có thể nói là một biểu hiện của mơ mộng nghệ 

thuật, của ƣớc mơ cuộc trong cuộc đời nhiều hơn là sở đắc đƣợc trong thực tế. 

SKTT mang nhiều sắc thái tự truyện [179], [240], [206] và tập trung biểu 

hiện một thế giới nội tâm đặc biệt. Thế giới SKTT xoay quanh mối tình Phạm Kim 

và Quỳnh Thƣ. Thế giới này đƣợc Phạm Thái khắc họa nhiều biến cố, đặc biệt là cái 

chết của Quỳnh Thƣ vì một thế lực quyền uy (quan Đô đốc ở kinh đô ép duyên). 
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Đây cũng là kết quả của tính chất truyện kể trong một diễn biến kép: vừa là mô hình 

cực đoan của tính cách nhân vật (trung trinh, thiện đến tận cùng) vừa là biểu hiện 

của chính lí tƣởng đạo đức xã hội. Điều chúng tôi quan tâm ở đây là trạng thái tâm 

giới mà nhân vật Phạm Kim đạt đƣợc. 

Có thể nói theo M. Stein, cổ mẫu tự ngã tạo dựng cơ sở cho sự tƣơng đồng 

giữa chủ thể và thế giới, với những cấu trúc của tồn tại. Chủ thể đó luôn có nhiều 

tham dự trƣớc cuộc đời, mà đã tham dự thì luôn luôn đòi buộc các liên thuộc mà cá 

nhân đó phải lãnh nhận; mỗi liên thuộc ấy tạo lập những bổn phận mới, nói theo V. 

Turner, là “những xác nhận bản ngã” và theo đó là quá trình chuyển hóa - chuyển 

hóa bên trong, nhằm giải phóng các tiềm năng nội tại trong bản thân [127]. khi 

khẳng định mình qua cái tài, cũng đồng thời họ sống trải với một hệ quả kép: vinh/ 

nhục, lạc quan/ thất vọng. 

Phạm Kim đƣợc giới thiệu là con dòng dõi “kinh luân thao lƣợc”, “nghiệp 

nhà văn võ”. Biến cố cuộc đời xảy đến với Phạm Kim là một cơn biến loạn: 

Hững hờ con tạo hay đâu, 

Làm ra bãi bể nương dâu khéo là. 

Mã đầu xẩy động can qua, 

Cát bay cửa tía tro pha sân vàng, 

Phạm công nặng gánh cần vương. 

(SKTT, c. 83 - 87) 

Phạm Kim mang trong mình những phẩm chất anh hùng, chí nam nhi hồ 

thỉ, đem chí tham dự vào nhiều cuộc sống khác nhau, nhƣng mọi thứ đều thất bại, 

thua cuộc, trắng tay với “nợ tang bồng”. Điều này khiến ta nghĩ đếnsuy tƣ về thân 

phận con ngƣời của G. Marcel, rằng, con ngƣời bƣớc vào cuộc đời là một kẻ lữ 

hành muôn thuở, một viễn khách, các ý nghĩa sống lần lƣợt rời bỏ mình, mà theo 

đó, các tiếng nói trong nghệ thuật cất lên nhiều ý nghĩa đau đớn. Và ở đây, con 

ngƣời trong ý nghĩa viên mãn, là một kẻ tự vƣợt để trở nên chính mình hƣớng tâm 

giới về đƣờng mơ tự ngã. 

Tự ngã (Self) đƣợc định nghĩa nhƣ là sự hƣớng đến “sự thuần nhất”, và “tròn 

đầy” của con ngƣời, gồm cả vật chất và tinh thần, thể xác và tâm linh. Trong đƣờng 
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vào nội tâm, tự ngã là “trọng tâm siêu việt” (M. Stein) của mỗi cá thể. Nó là “mẫu 

tƣợng cơ bản cuối cùng trong tiến trình thực hiện căn tính bản vị” [102, 50] con 

ngƣời. Những hình ảnh của tự ngã là các mộng tƣởng nghệ thuật đƣợc “phóng 

ngoại”, là những năng lực tâm lí thể hiện các chiều sâu của bản thể hiện hữu. Nó là 

một hành trình, mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời, đặc biệt là trong những khúc 

quanh của các biến cố, với những nét biểu hiện khác nhau, đều cho thấy các căn 

tính bản vị của mình. Theo C. Jung, đó là những va chạm giữa tâm thần và thế giới 

(va chạm hƣớng ngoại) tạo ra các thức nhận nội giới. Các chiều hƣớng khác nhau 

của nó sẽ dẫn đến những bƣớc phát triển khác nhau, vì trong sự đối mặt với mỗi 

cảnh huống, sẽ có những giải pháp nào đó thích ứng giữa cấu trúc tâm sinh lí của cá 

thể với môi trƣờng, cũng có thể tạo nên các va chạm bên trong, tạo ra các tƣởng 

tƣợng kinh nghiệm nội tâm lạ lùng. Suy xét về tự ngã, cũng đồng thời khơi lên 

những vùng tâm thức khác nhau trong mỗi một con ngƣời, do đó, là xem xét các 

thức nhận về bản thân mình. Văn chƣơng lại là nơi thể hiện và cất giấu những điều 

đó. Với văn học tiền hiện đại, cá tính ấy - sự phóng ngoại của tâm thức luôn thuộc 

về hai mô hình: chuẩn/ phi chuẩn. Nhân vật Phạm Kim hƣớng đến các mẫu hình: 

“anh hùng”, “kì khí”, “tài tình”, và cả “nghịch tử” nữa [172, tr. 214.]. Những mẫu 

hình này làm nên những đối trọng với các cách biểu hiện “ngã” trƣớc đó. 

Nếu nhìn nhận từ những kiến tạo của Khổng giáo về thân phận con ngƣời 

theo năm thị kiến: thi ca, chính trị, xã hội, siêu hình, lịch sử thì một cá nhân có thể 

cùng lúc là một sinh thể thi ca, một sinh thể xã hội, sinh thể chính trị, sinh thể lịch 

sử và một sinh thể siêu hình [50, tr. 247 - 253]. Phạm Kim sau cơn biến loạn đi 

ngao du, “nuôi chí phục thù”; vào cửa Phật làm “thiền nhân”. Đây là chiều kích 

mới, dù ít hay nhiều, trong sự tìm gặp với cộng đồng nhân văn. Bởi trong sự thực, 

dù thất thế, Phạm Kim căn bản vẫn mang trong mình con ngƣời của căn tính lịch 

sử, căn cốt của một kẻ sĩ, nghĩa là ở tầng sâu, nhân vật chính vẫn hƣớng đến cộng 

đồng ngoài kia, vì theo niềm tin chung của Nho giáo, trƣớc xã hội, họ tin vào sự 

chuyển hóa tối hậu và tính chất tốt đẹp vốn có của cộng đồng ngƣời. Nếu “sa cơ” 

họ tìm đến những cảnh giới khác trong lẽ xuất xử quen thuộc. Mất phƣơng hƣớng, 

Phạm Kim hƣớng đến tình yêu - với Quỳnh Thƣ, một giá trị bản thể - ngƣời khác. 
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Sự thay đổi sang thế giới luyến ái này, ý thức Phạm Kim chuyển vị từ chiều kích 

xã hội (bên ngoài) sang chiều kích cá nhân (bên trong); hoặc, theo một cách khác, 

chuyển từ phạm trù Chí sang phạm trù Tình. Bƣớc vào tình yêu, gần nhƣ phần lớn 

năng lƣợng sống của mình, Phạm Kim dồn cho những thú vui đối ảnh ngâm thơ, 

sinh hoạt lứa đôi. Cũng ở đây, một vùng trải nghiệm mới của nhân tính đƣợc tỏ lộ. 

Gƣơng “mặt trƣợng phu”, “mặt anh hùng” nhƣờng chỗ sự tỏa rạng của “ngƣời tài 

tử” - Phạm Kim chiếu sang “ngƣời thần tiên” - Quỳnh Thƣ. Đây là mẫu hình của 

thời đại, khi ngƣời phụ nữ và những say mê lãng mạn trong tình yêu đôi lứa lần 

đầu tiên đƣợc thể hiện mãnh liệt. Có thể xem trong sự diễn tả say sƣa hệ chủ đề 

này, kẻ diễn kịch cho đức hạnh tạm nhƣờng chỗ cho những diễm từ ca ngợi luyến 

ái ngƣời - ngƣời. Có thể nói, tình yêu chính là một trong những sự kiện quan trọng 

bậc nhất làm nổi rõ bản ngã tài - tình của Phạm Kim [26, tr. 210]. Các nhà nghiên 

cứu khi đề cập đến những sáng tác của Phạm Thái đều thống nhất đóng góp nghệ 

thuật diễn tả tình cảm cá nhân đi ra ngoài khuôn khổ. Chính ở đây, nhƣ một cứu 

cánh, ông thực hiện trọn vẹn cái tâm của mình. Tham dự vào tình yêu, Phạm Thái 

vừa mới chớm ngọt bùi đã chuốc lấy và ngấm trọn “sầu”- “hận”- “oan”- “oán”. 

Những hăm hở yêu đƣơng với Quỳnh Thƣ, có thể nói, đã khắc sâu, làm nổi bật 

khía cạnh bi kịch của ông, bi kịch thân phận. Sự tan vỡ trong luyến ái đã làm cho 

tính bi kịch lớn lên thành bi kịch. Hình tƣợng gây ám ảnh, với Phạm chính là Trời 

với các biến thể: Con tạo, trời xanh, khuôn duyên, lẽ huyền vi, đấng cửu trùng, 

trời già, v.v. và đặc biệt là “ông đô đốc chốn kinh kì”. Hai hình tƣợng, một vô 

hình, một hữu hình, thuộc về hai cõi: thiêng và phàm, làm nên hai quyền lực chia 

uyên rẽ thúy. “Trời già” có thể đồng lõa với phúc phận con ngƣời nhƣng lại có 

khoảng cách. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tính phổ quát của nó trong 

giai đoạn văn học này. Chính cặp đôi tài tử - giai nhân đã thu và tỏa ra ý niệm này. 

Cũng chính vì tính phổ quát của thân phận này mà Aristotle đã xem bi kịch (trong 

thơ ca) có tính triết lí hơn và nghiêm túc hơn lịch sử. Theo chúng tôi, trong cách 

nhìn này, lịch sử thật phải là lịch sử của tâm tính. Và cảm nghiệm trên đây là cảm 

nghiệm của/ cho chủ thể. Từ đây, xuất hiện những “hủy thể”, những biến đổi bi 

đát trong Phạm Kim khi tình yêu tan vỡ sau đó. 
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Trong cái nhìn của tâm lí hiện sinh, mỗi một cá thể thể hiện ra với cuộc đời 

những dự phóng nào đó. Một khi ý thức đạt đƣợc/ không đạt đƣợc mục đích, ý thức 

lại kết nối với chính ý thức, với những tầng sâu tâm lí tiềm tàng, nghĩa là đem đến 

một hệ quả nhất định nào đó trong bản thân, trên cơ sở đó hƣớng đến các dự phóng 

mới. Đó là một vòng tuần hoàn xen kẽ nhất thiết giữa ƣớc muốn và sự thỏa mãn, sự 

khiếm khuyết, thiếu hụt và sự sở đắc. Mỗi một sự phóng ngoại thƣờng bao hàm một 

sự thu hồi. Hệ lụy không dừng lại ở đó, khi những phóng ngoại với thế giới và sự vật, 

chủ thể sẽ có những mất mát và bù đắp. Quá trình đó không cân bằng, cái tôi sẽ rơi 

vào khủng hoảng. Nhƣ vậy, rất nhiều khả năng, cấu trúc tâm tính tổng thể của Phạm 

Kim, phải đƣợc nhìn nhận nhƣ là phức hợp của những yếu tố: 1/ tín niệm về một 

danh phận trong chính thống không đƣợc thỏa mãn; 2/ sự trống thiếu khả năng thích 

nghi của cá tính với hoàn cảnh mới (môi trƣờng thời  đại) và 3/ xuất phát từ những 

phức cảm cá nhân trong quan hệ với tình yêu, tình cảm cá nhân. Khi khảo tả và 

nghiên cứu về truyện SKTT của Phạm Thái, Nguyễn Văn Xung nhận xét về Phạm 

Kim rằng: “riêng Phạm Kim là một tổng hợp của Kim Trọng và Từ Hải, thêm vào rất 

nhiều khí vị siêu thoát của thiền học và sự nhàn dật của Lão Trang. Đó là một sự tổng 

hợp dở dang trong cuộc đời tác giả cũng nhƣ chƣa viên mãn, chƣa hoàn tất trong văn 

chƣơng của Phạm Thái” [240, tr. 82]. 

Đó cũng là con đƣờng thử thách hƣớng tâm giới đến một không gian tâm 

linh khác. Tâm lí học của Jung chỉ ra rằng, tại khởi điểm của cuộc sống, con ngƣời 

là một tổng thể. Khi sự phát triển diễn ra, tính tổng thể này đƣợc biệt hóa và chia 

thành nhiều phần, và trong “tiến trình thành nhân”, cái tôi hƣớng đến tự ngã, cấu 

trúc tâm thần trở về tổng thể, một tổng thể lớn hơn. Con đƣờng đạt đến tổng thể ấy 

là con đƣờng của tự ngã. Những tham dự của Phạm trƣớc và trong cuộc đời là 

không triệt để, vì vậy, đặt vấn đề về tự ngã ở đây chỉ có thể là đƣờng mơ trong 

tâm giới của ông mà thôi. Điều này luôn diễn ra nhƣ một bù trừ trong con ngƣờ i 

nhiều bi kịch kia. Đây cũng chính là những trạng thái hài hòa mà nhân vật Thúy 

Kiều trong ĐTTT đạt đến. 

Nhƣ vậy, các nhân vật trong truyện Nôm bác học, nếu nhìn từ cổ mẫu tự ngã, là 

một mơ về các mẫu hình nhân cách lí tƣởng. ĐTTT, LVT, v.v. mơ về ngƣời hùng, 
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ngƣời tri kỉ, ngƣời quân tử, đại trƣợng phu. Đại trƣợng phu hay quân tử là mẫu hình lí 

tƣởng của Nho giáo, là mẫu ngƣời toàn diện, tôn quý, thông hiểu đạo, đạt đạo. Là mẫu 

ngƣời thi hành đúng đạo, an vui với đạo, kiểu “ƣu đạo bất ƣu bần” (Luận ngữ). Trong 

xã hội, ngƣời quân tử là rƣờng cột của xã hội lí tƣởng. Ngƣời quân tử thƣờng gắn với 

vƣơng, gắn với quý tộc, đại nhân tôn quý. Bậc quân tử, về mặt đạo đức, phẩm hạnh, 

hành động, lời nói đều là mẫu mực để muôn ngƣời (dân) noi theo. Trong Luận ngữ, 

thiên Hiến vấn và sách Mạnh Tử, thiên Tận tâm chương cú, thượng đều đồng nhất mẫu 

hình quân tử với Thánh vƣơng, Thánh nhân. “Phàm bậc quân tử đi qua chỗ nào thì chỗ 

đó đƣợc cảm hóa, ở chỗ nào thì chỗ đó thần diệu. Trên dƣới cùng với trời đất lƣu 

thông” [223, tr. 13].  

BCKN, LTKN mơ về thế giới của bậc chân nhân, chí nhân. Chân nhân hay chí 

nhân (hoặc các mẫu ngƣời thiên nhân, thần nhân) là những mẫu hình lí tƣởng của Đạo 

gia. Mẫu ngƣời này có thể hợp nhất với trời đất, chất phác, thuần khiết; là mẫu ngƣời 

hoàn thiện về trí tuệ và nhân cách. Trong Đạo giáo, họ là những ngƣời tu luyện đắc đạo 

đạt đến bậc thần tiên, ví dụ, Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, v.v. Nó cũng 

tƣơng đƣơng với bậc đại trí, đại trƣợng phu, bậc thánh nhân trong Nho gia. Có thể dẫn 

ra đây quan niệm của Trang về bậc chân nhân trong thiên Đại tông sư: bậc chân nhân 

là kẻ lên cao không run, vào nƣớc không ƣớt, vào lửa không nóng; lúc ngủ không 

mộng, lúc thức không lo; là kẻ phất phơ mà đi, phất phơ lại đến; là kẻ mát mẻ nhƣ mùa 

thu, ấm áp nhƣ mùa xuân; mừng giận thông với bốn mùa, có cách hợp với vật mà 

không ai biết đến đâu là cùng, v.v. [224, tr. 81-83] 

Ngƣời quân tử hay bậc chân nhân đều là những vẫy gọi nhất định nào đấy 

với không chỉ các văn nhân, mà hơn thế, là những thế giới sống đặc biệt mà tâm lí 

cộng đồng hƣớng về, đơn giản vì đó là thế giới hƣớng thƣợng nhân văn cao đẹp. 

Tiểu kết chƣơng 4  

Mƣợn cái nhìn từ lí thuyết phân tích các chiều sâu của C. Jung, kết hợp với 

những thành tựu của văn hóa, lí thuyết huyền thoại, v.v. chúng tôi đặt ra và nhìn 

truyện Nôm bác học theo chiều các cấu trúc tiềm ẩn, các dấu hiệu biểu trƣng. Đó là 

sự nhận thức trƣớc thế giới về thân phận con ngƣời. Để đạt đến một trạng thái của 

sự hài hòa, sự viên mãn, con ngƣời thƣờng phải trải qua nhiều sự vận hành trong 
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các quan hệ với những yếu tố bên ngoài và bên trong; trong đó, những nhận thức 

nội tâm mang một ý nghĩa quan trọng. Đó là trạng thái sống của các hình mẫu nhận 

biết đƣợc bản chất của thế giới sống. Điều này thể hiện trong chính ƣớc mơ của 

cộng đồng. Đến lƣợt nó, ƣớc mơ này chìm vào các cấu trúc tổng thể hoặc các hình 

tƣợng văn hóa, hoặc các mảnh đoạn của các câu chuyện kể. Chính những yếu tố này 

trong tiến trình phát triển của lịch sử trở thành cái truyền thống, là chất liệu truyền 

thống cho chính sự phát triển của lịch sử văn học. Điều cần lƣu ý là trong truyện 

Nôm bác học, các mô thức tƣợng trƣng, các cổ mẫu, v.v. đƣợc thể hiện trong nó, 

theo Phan Ngọc, xuất phát từ hai “truyền thống từ chƣơng” nghệ thuật: truyền thống 

Đông Nam Á (với các yếu tố đậm là Mƣờng, Tày, Thái) và truyền thống Đông Á 

(các mẫu hình văn hóa Hoa hạ) [164]. Các cổ mẫu tham dự vào các truyện Nôm bác 

học nhƣ chúng tôi chỉ ra, không phải là chất liệu tham dự trong một cấu trúc tổng 

thể mà chính là yếu tố không thể thay thế, là cội nguồn của chính các cấu trúc đó. 

Qua việc khảo sát các truyện Nôm bác học từ góc nhìn của lí thuyết Tâm lí học 

các chiều sâu của C. Jung, nghiêng về các cổ mẫu, với sự tích hợp yếu tố văn hóa, tôn 

giáo và tín ngƣỡng (các mô hình vĩ mô) và các yếu tố trong huyền thoại, cổ tích, sử thi 

(các mô hình vi mô) xuất hiện trong văn bản, chúng tôi đã chứng minh cho một kiểu 

“đọc”. Đây không phải là cách đọc duy nhất. Các khía cạnh khác nhƣ: Dấu ấn Tam 

giáo, các nội dung xã hội, các hình thức ngôn ngữ, thể thơ không đƣợc chúng tôi đề cập 

trực tiếp mà chỉ khảo sát các mô hình tƣợng trƣng về tƣ tƣởng. Mỗi một lí thuyết 

thƣờng qui định một kiểu đọc đặc thù, vì vậy, những gì chúng tôi chƣa đề cập, một 

phần do giới hạn, phần khác, là không gian khảo sát của các phạm vi lí thuyết khác, 

phạm vi của các phƣơng pháp đọc khác. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Có một sự liên hệ đặc biệt trong quy luật chung của sự phát triển văn học 

là sự tác động qua lại giữa văn học thành văn và văn học dân gian, sự ảnh hƣởng lẫn 

nhau giữa sáng tạo của hai giới bác học và bình dân. Thế nhƣng trong khi các nền 

văn học lớn trên thế giới có vẻ nhƣ đi đúng theo lộ trình của nó thì ở Việt Nam, điều 

này bị lãng quên trong một thời gian dài, và ít nhất phải đến thế kỉ XVI, XVII mới 

bắt đầu xuất hiện những mối tƣơng quan ảnh hƣởng, đã để lại những ấn tƣợng và 

thành tựu văn học đặc biệt. Trong đó thơ văn Nôm nói chung và truyện Nôm nói 

riêng, cùng hòa với ngâm khúc, hát nói, thể thơ lục bát, song thất lục bát, các motif, 

chủ đề từ cuộc sống rộng lớn, những nỗi niềm tâm tƣởng nơi nhiều ngả khác nhau 

của cuộc sống, chúng kết hợp với nhau phát lộ những khúc ca riêng, những tiếng 

nói nhiều âm vang. 

2. V. Sklovski khi bàn về sự bắt đầu và kết thúc của tác phẩm, về cốt truyện, 

ông lƣu ý rằng “nghệ thuật không đứng yên một chỗ, bởi những bƣớc đi của nó 

mang tính lựa chọn. Nghệ thuật sử dụng quá khứ, xem xét lại quá khứ và đồng thời 

bứt ra khỏi nó” [207, tr. 107]. Điều này càng đúng với sự thực vốn dĩ đã diễn ra 

trong thực tế văn học Việt Nam trung đại nói riêng và tính chất phát triển văn học 

của khu vực Đông Á. Trong truyện Nôm bác học, nhƣ chúng ta đã thấy, có sự lặp 

lại, có vẻ nhƣ cố ý một cách vô thức, những cốt truyện, những tình tiết, những mô 

thức tƣợng trƣng của truyền thống nghệ thuật, của lịch sử nghệ thuật khu vực và 

bản địa; thậm chí, nhiều mô thức tƣợng trƣng mang tính chất toàn thế giới. Đó 

không phải là một sự tái lặp nhàm chán, mà ngƣợc lại, là quy luật phát triển của 

chúng. 

Truyện Nôm bác học là một hiện tƣợng khá thú vị. Nó đã từng bị ghẻ lạnh trong 

lịch sử văn học thành văn trung đại Việt Nam, bởi nhiều lí do: bởi hình thức văn tự 

Nôm tồn tại bên cạnh văn tự Hán (tình trạng văn học song ngữ phát triển không đồng 

đều), văn viết bằng chữ Hán là đứng đắn, nghiêm túc, còn văn Nôm là văn chơi. Các 

thể loại mang tính chất học thuật, trƣớc tác mang tính triết học đều thể hiện bằng chữ 

Hán. Các tác phẩm văn chƣơng đƣợc coi là có ngụ ý gắn với căn cƣớc tâm sự, nỗi long 
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văn nhân, thi nhân, trong con mắt chính thống cũng phải đi tìm trong các tác phẩm thể 

hiện bằng Hán văn; bởi nó là tiểu thuyết, truyện; bởi nó thể hiện nghiêng về những đề 

tài thông tục; bởi tình yêu cá nhân cá tính; bởi sự thể hiện tài năng và những đòi hỏi về 

hạnh phúc của các nhân vật, v.v. Thế nhƣng nó lại đi vào trung tâm, nó trở thành trung 

tâm của đời sống văn học Việt Nam hậu kì trung đại. Một trong những lí do quan 

trọng, nó thể hiện những vấn đề mang tính phổ quát về thân phận con ngƣời. Nó đem 

đến sự thể hiện mới một độ lớn về mặt biểu tỏ các vấn đề xã hội và độ sâu, sự phong 

phú về mặt tâm tƣ tình cảm của thân phận ngƣời. 

3. Truyện Nôm bác học đƣợc quan tâm ngay từ khi mới ra đời với những lời tri 

âm, nhuận sắc, v.v Từ đầu thế kỉ XX đến nay, nó cũng đƣợc đánh giá trên nhiều góc 

độ, từ sự vận dụng những lí thuyết khoa học đến các đề xuất mô hình. Mỗi hƣớng 

nghiên cứu đã và đang đóng góp những ý nghĩa nhất định, nhƣng có vẻ nhƣ mỗi một 

nghiên cứu ra đời lại để lại một khoảng trống phía sau. Truyện Nôm bác học là một 

hiện tƣợng đặc biệt về văn hóa văn học, tƣ tƣởng nhân văn dân tộc. Với chúng tôi, cần 

thiết phải đặt nó trong mối tƣơng liên cội rễ với những di sản văn học trƣớc đó, trong 

các liên hệ với thần thoại và cổ tích (về mặt chất liệu), liên hệ với tâm thức cộng đồng, 

những “di chỉ” của tộc loại vốn nhƣ những phần căn cƣớc tâm hồn Việt.  

4. Nghiên cứu truyện Nôm bác học dƣới sự soi rọi của lí thuyết tâm lí - tâm 

lí học các chiều sâu của C. Jung, kết hợp với các tri thức về văn hóa, nhân học, tƣ 

tƣởng triết học phƣơng Đông, chúng tôi muốn hƣớng tới phần tƣ tƣởng (cấu trúc bề 

nổi cũng nhƣ bề sâu) của nó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc xem xét cấu trúc 

nghệ thuật truyện Nôm bác học từ các mô thức tƣợng trƣng, các cấu trúc huyễn 

tƣởng và mơ mộng. Nó không chỉ là phần riêng của cá nhân, của dấu ấn riêng (dấu 

ấn bác học), nói đúng hơn, đó là sự kết hợp, sự hoài vọng chung của cả cộng đồng 

trong những thời đại đặc định nào đó mà cá nhân đó, cộng đồng đó kiến tạo nên và 

thụ hƣởng, tỏ bày. Cũng do đó, mỗi một biểu hiện trong thế giới nghệ thuật truyện 

Nôm bác học, xét từ góc nhìn này đều là những liên hệ với truyền thống, mang 

trong mình nó những dự ƣớc chung mà các thân phận hƣớng tới. Đây cũng chính là 

những nền tảng cho văn học tiếp bƣớc phía sau. 
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5. Truyện Nôm bác học trình ra một thế giới thực tại nhiều biểu trƣng. Dù 

chúng có mƣợn cốt truyện từ các ca bản, các tiểu thuyết thông tục Trung Hoa hay 

đƣợc sáng tác nhƣng rõ ràng là luôn mang dấu ấn cá nhân, dấu ấn tƣ tƣởng riêng, 

thể hiện ở chỗ trong rất nhiều yếu tố, nhiều tình tiết đƣợc lựa chọn hay lƣợc bỏ, 

đƣợc tô đậm thay vì rất nhiều cốt truyện, tình tiết khác. Con ngƣời thời đại nào đó, 

đặc biệt là thời trung đại là những con ngƣời đại diện, là những mẫu hình chung. 

6. Quan sát một lƣợt các truyện Nôm bác học, xếp chồng chúng lên nhau, 

chúng ta đã thấy nhiều hiện tƣợng lặp lại, về cấu trúc, kiểu hình tƣợng nhân vật, các 

kiểu ứng đối, sự tái xuất hiện các mô thức biểu tỏ, các kiểu kết thúc tƣơng đồng, 

v.v. Điều đó dễ nhận thấy và đã có nhiều ngƣời chỉ ra. Nhƣng tại sao lại nhƣ vậy, và 

rốt cục nó phản ánh điều gì trong quan niệm nghệ thuật và rộng hơn, nó hàm ngụ 

một ý nghĩa nhất định về quan niệm nhân sinh, về nhận thức nhân văn. Liệu có phải 

đó là những điều bất biến, tất định vốn tạo nên một nhận thức ít nhiều mang lối tiếp 

nhận tĩnh và ổn định nhƣ bấy lâu nay và phải chăng những thực tại mà nó biểu hiện 

là một trạng thái không cần bàn cãi nữa không. 

Xét trong lịch sử phát triển văn học nói chung và truyện Nôm bác học nói 

riêng, không hoàn ngẫu nhiên khi hứng thú sáng tạo, hứng thú thƣởng thức, sự trông 

đợi thẩm mĩ giai đoạn hậu kì trung đại dành cho truyện Nôm nói chung và truyện 

Nôm bác học nói riêng một vị thế khá nhiều ƣu ái. Cứ xem ĐTTT đƣợc truyền tụng 

và bàn cãi ra sao. Cứ xem HT đƣợc quan tâm bởi các danh nho ra sao. Sự cấm chỉ của 

các quyền lực trung ƣơng không cho lƣu hành, truyền tụng rộng rãi các truyện Nôm, 

v.v. Đó là hệ quả của sự mến mộ thuộc về thị hiếu thẩm mĩ đạt đến trạng thái tập 

trung và chiếm số lƣợng vƣợt trội. Nguyễn Đình Chiểu cũng dành trọn tâm hồn mình 

cho thể loại này và ông tìm thấy ở đó những không gian để kí gửi hết ƣớc nguyện của 

bản thân ông, v.v. Nghĩa là qua truyện Nôm, ta thấy một nhu cầu và thƣờng trực một 

ý thức nhìn thấy một điều đặc biệt gì đấy trong cách biểu niệm về thế giới sống mà 

giới có học thức cao cũng nhƣ giới bình dân có sự quan tâm đặc biệt.  

Để cố gắng trả lời những điều trên từ sự biểu hiện của truyện Nôm bác học, 

chúng tôi tìm về với lí thuyết cổ mẫu của C. Jung khi ông quan tâm tới những yếu tố tâm 
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thức cộng đồng, các cấu trúc bất biến và những tầng chìm của những hiện tƣợng bên 

ngoài, những cấu trúc thực tại của tâm thức, những ý niệm hƣớng về sự hài hòa, v.v. 

Cấu trúc tổng thể truyện Nôm bác học trình ra, có cảm tƣởng nhƣ nếu một 

đơn vị - một tác phẩm cụ thể nào đó tách riêng ra, ví dụ một ca tự tử bằng nhảy 

song của các cô gái, một tai nạn, các kết cục đầy oan khuất, bi đát cho một nhân vật 

chính nào đó, nhƣ Kiều, Lục Vân Tiên chẳng hạn sẽ ngay lập tức mất đi vẻ cân đối, 

hài hòa trong bức tranh thẩm mĩ mà tâm hồn cộng đồng kì vọng. Và nếu vậy, nó sẽ 

bị loại bỏ. Nhƣng điều đó đã không xẩy ra, bởi chính các tác giả, dù ở giới hàn lâm 

và có cá tính đến đâu cũng sẽ khó/ không làm khác đi, vì đơn giản, họ cũng tồn tại 

trong không gian sống tổng thể của chính cộng đồng mà họ thuộc về. Thêm nữa, ở 

bối cảnh xã hội nông nghiệp ít có những phát triển đột khởi thì lại càng nhƣ vậy. 

Giá trị đó là một mong đợi, một kì vọng, khát khao của tập thể. 

Cuối cùng, trong nghiên cứu văn học, nghiên cứu văn học Việt Nam, với mỗi 

đối tƣợng cụ thể, nhƣ truyện Nôm bác học chẳng hạn, chắc chắn lí thuyết tâm lí học 

các chiều sâu của C. Jung, về các cổ mẫu sẽ không phải là lí thuyết/ phƣơng pháp 

“đẹp” nhất. Nó phải cạnh tranh với nhiều phƣơng pháp khác, sẽ lộ ra nhiều sơ hở 

với các phƣơng pháp khác, nhƣng ít nhất nó cũng kiến tạo nên một hƣớng nhìn đặc 

thù. Nếu không có bất kì một sự vật nào đó mang một vẻ đẹp toàn bích thì vẻ đẹp 

đẹp tỏa ra từ một hƣớng nhìn nào đó cũng đem lại những an ủi nhất định. Và cái 

nhìn khác, trong trƣờng hợp này cũng là một giá trị. Trong lịch sử nghiên cứu văn 

học cho thấy chúng ta cần phải biết chối bỏ về hi vọng sẽ có một cái nhìn tuyệt đối, 

tất định cho một đối tƣợng văn chƣơng nào đó. 

7. Những sự diễn giải, chứng dẫn và phần nào đó là những kết luận đƣa ra, 

theo hƣớng nhìn này trong truyện Nôm bác học của luận án, nhƣ chúng tôi đã trình 

bày, chỉ là một hƣớng nhìn. Thế giới truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học 

nói riêng đang còn nhiều vẫy gọi khác, nhƣ Trịnh Xuân Thuận nói, khoa học sẽ 

không bao giờ vén lên đƣợc toàn bộ các bí ẩn. Nó đƣợc đặc trƣng bởi một kiểu hồi 

quy vô tận. Đằng sau mỗi câu trả lời lại ẩn giấu rất nhiều câu hỏi. Nỗ lực của chúng 

tôi muốn góp phần nhỏ vào cách đọc khác, từ tƣ duy lí luận văn học hiện đại. Các 

văn bản đƣợc khảo sát và diễn giải trong luận án này, có thể nói, về mặt chủ quan, 
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chúng tôi chƣa khai thác hết giá trị của nó từ sự vận dụng lí thuyết của C. Jung. Tuy 

vậy, trên nét lớn, những phần quan trọng đã đƣợc luận án thể hiện. 
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 PHỤ LỤC 



P1 

 

 

Phụ lục 1.1 

Bảng tổng hợp tiêu chí phân biệt 

truyện Nôm bác học và truyện Nôm bình dân 

Tiêu 

chí phân 

biệt 

Truyện Nôm bác học Truyện Nôm bình dân Chú 

thích 

Sở hữu 

tác quyền 

Phần lớn có tên tác giả, 

chỉ một số ít là khuyết danh 

Hầu hết khuyết danh  

Thành 

phần xuất 

thân 

Tác giả thuộc tầng lớp 

phong kiến quý tộc, có trình 

độ học vấn uyên bác, có quá 

trình tu dƣỡng nghệ thuật 

lâu dài. 

Rất nhiều khả năng tác 

giả thuộc tầng lớp dƣới, 

những nho sĩ trí thức bình 

dân, tƣ tƣởng có mặt chịu 

ảnh hƣởng của kinh sách 

thánh hiền, chịu ảnh hƣởng 

tƣ tƣởng phong kiến, song 

về cơ bản vẫn gần gũi với 

quần chúng lao động. 

 

Yếu tố 

cốt truyện 

Hầu hết đƣợc viết dựa 

theo những cốt truyện trong 

văn học cổ Trung Quốc, cá 

biệt mới có truyện đƣợc nhà 

thơ hƣ cấu, sáng tác (trƣờng 

hợp Sơ kính tân trang - 

Phạm Thái, Lục Vân Tiên - 

Nguyễn Đình Chiểu). Các 

truyện Nôm này hoặc là 

phỏng theo, hoặc vay mƣợn 

rồi diễn ra quốc âm, hoặc 

Thƣờng đƣợc viết theo 

những câu chuyện cổ tích 

của dân gian hay truyện dân 

gian đƣợc diễn ca bằng thể 

thơ lục bát. Ở đây có sự tồn 

tại song song hai văn bản; 

một là của truyện Nôm bình 

dân; và hai, truyện cổ tích. 

 



P2 

 

 

đƣợc sáng tạo từ những 

kinh nghiệm cá nhân. 

Nghệ 

thuật ngôn 

ngữ 

Truyện Nôm bác học 

vừa đƣợc gia công trau 

chuốt nhiều, với trình độ 

điêu luyện vừa mang tính 

chất cầu kì, kiểu cách, sử 

dụng nhiều thi liệu Trung 

Hoa. Mỗi một câu chuyện 

thƣờng đƣợc diễn tả dƣới 

hình thức ngôn ngữ diễm lệ. 

Mang tính chất bình dân, 

thô mộc, giản phác, dễ hiểu, 

ít tính chất trừu tƣợng. 

Truyện Nôm bình dân luôn 

mộc mạc, nôm na, sử dụng 

nhiều khẩu ngữ, ngôn ngữ 

hằng ngày; sử dụng ít lối 

nói cách điệu hóa, không 

súc tích; câu thơ lục bát 

chƣa điêu luyện, gần với 

vè; sử dụng nhiều hƣ từ 

đệm. 

 

Phƣơng 

thức sáng 

tác 

Theo văn học thành văn, 

chủ yếu sáng tác để đọc, để 

ngâm vịnh, để xem chứ 

không phải để kể. 

Sáng tác để kể, qua kể là 

chính, mang tính chat của 

diễn xƣớng 

Ngoại lệ, 

có trƣờng 

hợp Lục 

Vân Tiên - 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu 

đƣợc nhân 

dân Nam 

Bộ diễn 

xƣớng 

nhiều lần. 

Phƣơng 

thức phản 

ánh 

Xu hƣớng của truyện 

Nôm bác học là vƣơn lên, 

tiến dần đến cách nhận thức 

Dừng lại ở cách đặt vấn 

đề trƣớc (tiền) chủ nghĩa 

hiện thực, gần truyền 

 



P3 

 

 

và phản ánh theo phƣơng 

hƣớng của một chủ nghĩa 

hiên thực; diễn tả những 

vấn đề tƣ tƣởng xã hội rộng 

lớn. Vì vậy, phần kết thúc 

thƣờng theo logic hiện thức, 

không tuân theo hoàn toàn 

với cấu trúc chung của thể 

loại.  

thuyết, cổ tích dân gian, 

hƣớng tới mục đích giáo 

huấn đạo đức là chủ yếu; 

thể hiện  khát vọng công 

bằng, dân chủ, bình đẳng 

giữa vua và dân, mang tính 

chất dân chủ nông dân. 

Cũng vì thế, phần kết thúc 

luôn luôn là kết thúc có 

hậu, nghiêng về lí tƣởng 

hóa. 

Mô 

thức tự sự 

và thế giới 

phản ánh 

Sử dụng nhiều đối thoại, 

nghiêng về nội tâm. Thế 

giới nhân vật nghiêng về 

những motif bi thƣơng, đau 

đớn, diễn tả những thế giới 

nội tâm ảo não, sầu đau. Đó 

là hệ quả của dấu ấn cá tính 

khi đối diện với thế giới, 

con ngƣời nghiêng về suy 

tƣ trƣớc hoàn cảnh 

Sử dụng phƣơng thức kể, 

tả ở ngôi thứ ba là chủ yếu 

và nghiêng về hành động, 

phản ánh cuộc đấu tranh 

thiện thắng ác, ngay thắng 

gian, bảo vệ gia đình. 

 

Kiểu 

quan niệm 

nghệ thuật 

về con 

ngƣời 

Con ngƣời cô đơn, cô 

độc; con ngƣời cá tính; con 

ngƣời nội tâm 

Con ngƣời hành động; 

con ngƣời phiêu lƣu; con 

ngƣời thử thách hành động 

 

Vấn đề 

lƣu truyền 

Có các trƣờng hợp 

nhuận sắc, nhƣng chủ yếu 

ảnh hƣởng tới vần, điệu 

Có sự khác nhau về tình 

tiết ở các dị bản 
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Bối 

cảnh - 

không 

gian sinh 

hoạt 

Thƣờng là cảnh lầu son 

gác tía, thuộc gia đình quý 

tộc thƣợng lƣu hoặc trung 

lƣu. 

Mang tính dân dã, thôn 

dã và thƣờng có độ nhòe 

mờ, thiếu tính cụ thể. 

 

Kiểu 

nhân vật 

Nghiêng về cá tính, 

khẳng định cá tính và tài 

năng cá nhân, phát triển thế 

giới nội tâm, nhận thức tinh 

tế về những sắc điệu biểu 

cảm của thế giới tâm hồn 

Nghiêng về loại tính. 

Nhân vật nghiêng về 

chuộng nghĩa khí, thể hiện 

nhiều hành động nghĩa khí.  

 

Nghệ 

thuật miêu 

tả 

- Nghiêng về nghệ 

thuật miêu tả nội tâm, tâm 

trạng của nhân vật 

- Miêu tả thiên nhiên 

nhiều hơn, tả cảnh đậm nét 

hơn 

Ít miêu tả về thiên nhiên, 

ít tả cảnh. 

Lục Vân 

Tiên 

(truyện 

Nôm bác 

học) 

nghiêng 

về miêu tả 

hành 

động. 

Môi 

trƣờng 

văn học 

Nghiêng về môi trƣờng, 

bối cảnh cung đình. 

Nghiêng về bối cảnh, 

môi trƣờng nông thôn. 

 

Bảng tổng hợp này chúng tôi cố gắng phân tách từ những nhận định trong các 

công trình của Trần Đình Hƣợu, Nguyễn Lộc, Phan Ngọc, Kiều Thu Hoạch, 

Nguyễn Phong Nam. Một cái nhìn tổng hợp nhƣ vậy tất nhiên không thể bao quát 

hết các vấn đề nhƣ thuật ngữ truyện Nôm bác học và truyện Nôm bình dân đặt ra. 

Ví dụ, trƣờng hợp truyện Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu) là có tên tác giả, 
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thuộc kiểu truyện bác học, nhƣng sự thật, trong cấu trúc chuyện kể và ngôn ngữ 

biểu tỏ chẳng hạn lại gần với phong cách bình dân hơn là phong cách bác học. Hoặc 

trƣờng hợp Đoạn trường tân thanh (Nguyễn Du), rõ ràng là truyện Nôm bác học, 

nhƣng bằng tài năng của mình, ông đã làm nhòe mờ ranh giới giữa phong cách bình 

dân và bác học, đƣa nó đến trạng thái khó phân biệt, ở đỉnh cao của sự kết hợp 

nhuần nhuyễn và tài hoa nhiều yếu tố. Sự phân biệt ở đây, có thể nói là một thao tác 

tạm thời, có tính tƣơng đối và luôn nằm trong khả năng mở. 
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Phụ lục 1.2 

Quan hệ giao thương Việt Nam - Nhật Bản và những hệ lụy của nó với mẫu hình 

tài tử - giai nhân trong văn hóa - văn học hai nước giai đoạn hậu kì trung đại 

 Quan hệ giao thƣơng giữa Việt Nam và Nhật Bản thời hậu kì trung đại ghi 

dấu trong nhiều tƣ liệu là khá đậm nét. Thƣơng nhân trong trƣờng kiến tạo văn hóa 

là một mẫu hình đặc biệt, nhƣ là một “cái trung gian” trong nỗ lực làm cầu nối giữa 

hiện thực và sự trỗi sinh các giá trị “khác”. Đằng sau những dấu chân thƣơng nhân 

là những vết tích về quan hệ văn hóa. Với bối cảnh khép kín thời trung đại Đông Á, 

những “cái nhìn” của “kẻ khác” luôn mang lại những giá trị đặc biệt. Tiếp xúc hay 

va chạm với kẻ khác, dù vô tình hay cố ý, là cách để nhìn ra giá trị của mình. Theo 

đó, các yếu tố thị dân, đời sống thị dân, yếu tố cá nhân - cá tính của con ngƣời… xét 

trong tƣơng quan với vấn đề quan hệ giao thƣơng đƣợc coi nhƣ một liên đới nhiều 

thú vị. Gƣơng mặt tinh thần, đặc biệt là văn hóa - văn học cũng vì vậy mà thêm nét 

cá biệt. Trong bài viết này, bằng cái nhìn liên ngành, chúng tôi muốn góp phần làm 

sáng tỏ thêm một vài phƣơng diện tác động qua lại giữa yếu tố ngoại thƣơng với sự 

phát triển văn hóa - văn học hai nƣớc giai đoạn hậu kì trung đại. 

Từ khóa: quan hệ giao thƣơng; thị dân; thƣơng nhân; cá nhân; tài tử - giai nhân. 

1. Đặt và giải quyết vấn đề quan hệ giao thƣơng Việt Nam - Nhật Bản với 

tƣơng quan mẫu hình tài tử giai nhân trong văn hóa - văn học hai nƣớc giai đoạn 

hậu kì trung đại sẽ làm xuất hiện nhiều vấn đề liên đới tƣởng chừng nhƣ chúng 

không hề tƣơng liên. Tuy thế, các thành tựu mới trong xã hội học văn hóa, trong 

nhân học lịch sử, địa văn hóa, v.v. cho phép chúng ta tiến hành một thao tác bóc 

tách các biểu hiện bề nổi để nhận diện các cấu trúc chìm, các cấu trúc ẩn dấu phía 

sau. Sự hiện diện của một “hệ thống buôn bán châu Á” thời trung đại phƣơng Đông 

là một sự thực mà các nƣớc trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á tham dự trong 

lịch sử đã tạo nên nhiều nhận thức quan trọng về văn hóa, xã hội. Về mặt này, có 

ngƣời gọi là thời kì “toàn cầu hóa cận đại sơ kì” của lịch sử dân tộc các nƣớc Viễn 
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Đông trong quan hệ giao thƣơng khu vực
1
. Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành một 

trong những trung tâm, mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống trên
2
. Bản tham 

luận, trong khi xét vấn đề giao thƣơng, cũng đồng thời xác định mẫu hình thƣơng 

nhân nhƣ một “mẫu ngƣời văn hóa” (Đỗ Lai Thúy); xét đồng tiền trong quan hệ đó 

nhƣ “một sự kiện xã hội” (M. Mauss). Trên cơ sở đó, khi đƣa vào trƣờng tƣơng tác 

trong nghiên cứu văn học, tiền và mẫu hình thƣơng nhân sẽ đƣợc nhìn nhận nhƣ là 

những bộ phận quan trọng của “kẻ môi giới văn học” (transmetteur). Và đến đây, 

các “quan hệ văn học” (giữa nền văn học Việt Nam và Nhật Bản) sẽ đƣợc xét đến 

để mang tới một cái nhìn về các dân tộc khác nhau có những hiện tƣợng văn học 

gần gũi nhau đến kì lạ. 

2. Thực trạng quan hệ giao thƣơng Việt Nam và Nhật Bản trong quá khứ đã lƣu 

lại qua các tƣ liệu là rất đậm nét. Trƣớc hết, bức tranh xã hội hai nƣớc làm tiền đề 

cho giai đoạn hậu kì trung đại
3
 có một số phận tƣơng đối giống nhau. Ở Nhật Bản, 

trƣớc khi bƣớc vào một thời kỳ phát triển nhân văn rực rỡ đã phải trải qua một giai 

đoạn nội loạn khá dài từ giữa thế kỉ XIV đến cuối thế kỉ XVI - thời kì của các 

                                                 
1
 Hoàng Anh Tuấn, trong nghiên cứu của mình đã chỉ ra thuyết phục rằng chính thời điểm “cận đại sơ kì” 

(Early modern) là một dấu mốc quan trọng của toàn cầu hóa, xuất phát từ hệ quả của các phát kiến địa lý và 

sự bùng nổ của nền thƣơng mại đƣờng dài (long-distance trade) tạo nên các chuyển biến nội tại quan trọng 

trong hệ thống văn hóa. Ở Đông Á và Đông Nam Á hoạt động giao thƣơng, đặc biệt là hải thƣơng đã đem 

đến một bối cảnh giao lƣu văn hóa rộng lớn trƣớc khi có mặt hệ thống buôn bán phƣơng Tây. Ở đây, khi các 

tuyến thƣơng mại liên vùng, châu lục, các quốc gia đã “tìm đến với nhau”, “tái kết nối”; khi có các dòng chảy 

dân cƣ đã khuếch tán hàng hóa và các giá trị. Đại Việt từ đầu thế kỉ XVII đã có những động thái “quốc tế hóa 

lịch sử dân tộc” qua con đƣờng giao thƣơng. Xin xem thêm Hoàng Anh Tuấn - “Quốc tế hóa lịch sử dân tộc – 

Toàn cầu hóa cận đại sơ kì và lịch sử Việt Nam thế kỉ XVII” in trong Di sản lịch sử và những hướng tiếp cận 

mới (Nhiều tác giả), Nxb Thế giới, 2011, từ trang 247-282. 
2
 Xem thêm Momoki Shiro, Nhật Bản và Việt Nam trong hệ thống buôn bán châu Á vào thế kỷ XVII - XVIII, 

in trong Đô thị thương cảng Phố Hiến, Đăng Trƣờng (biên soạn), Nxb Văn hóa Thông tin, 2013, tr 187-200. 
3
 Thuật ngữ “hậu kì trung đại” chúng tôi tham khảo Đoàn Lê Giang trong bài viết “thời trung đại trong văn 

học các nƣớc khu vực văn hóa chữ Hán” - Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 12/2006, tr89 -105. Trong quá 

trình khảo sát phạm trù văn học trung đại trong các nƣớc “khu vực văn hóa chữ Hán”, ông chia ra ba thời kì 

nhỏ: Sơ kì trung đại (Nhật Bản: thời Nara, thế kỷ VIII và Heian, thế kỷ IX - XII; Việt Nam: từ triều Ngô đến 

triều Trần - thế kỷ X - cuối thế kỷ XIV), Trung kì trung đại (Nhật Bản: thời của các Shogun 1192 đến Chiến 

quốc/Sengoku 1573; Việt Nam: thế kỷ XV đến hết thé kỷ XVII) và Hậu kì trung đại (Nhật Bản: thời kỳ thống 

nhất - Edo 1602 đến giữa thế kỷ XIX; Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX). Các thông tin cụ thể 

xin xem trong bài viết trên. Bên cạnh đó, Ishida Kazuyoshi (Thạch Điền Nhất Lƣơng) coi giai đoạn 1575 - 

1870 là thời Cận đại (trƣớc đó là thời Trung cổ) trong lịch sử tƣ tƣởng Nhật Bản: Ishida Kazuyoshi (Châm 

Vũ Nguyễn Văn Tần d,) (1973), Nhật Bản tư tưởng sử, hai tập, Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên xuất 

bản; Momoki Shiro xem thời điểm cuối thế kỷ XVI đến Minh Trị nguyên niên (1868) là thời Cận thế 

(Kinsei): Momoki Shiro, Sđd, tr188. Sự vênh lệch về mặt thời gian của giai đoạn này trong tƣơng quan hai 

nƣớc do xuất phát điểm riêng nhƣng về căn bản, những biểu hiện trong cơ tầng văn hóa là khá giống nhau, 

trong đó, điểm nổi bật là sự xuất hiện của yếu tố văn hóa thị dân với những “trải nghiệm đô thị” và những hệ 

lụy của nó trong văn hóa - văn học mà chúng tôi sẽ chỉ ra ở các phần tiếp sau. 
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Shogun (tƣớng quân). Các cuộc tranh chấp ngôi kế vị từ năm 1336 đến 1392 đƣợc 

các sử gia Nhật Bản coi là thời kì Nam Bắc triều (Namboku-cho) và thời kì 1392 

đến 1573 là thời kì xƣng hùng tranh bá của các tƣớng quân Ashikaga đã để lại nhiều 

dấu ấn sâu đậm trong lịch sử văn hóa tƣ tƣởng ngƣời Nhật
1
. Ở Việt Nam, những 

biến động xã hội dẫn đến giai đoạn hậu kì trung đại phải đƣợc nhìn nhận từ thế kỉ 

XVI
2
. Bắt đầu từ Lê Trung Hƣng

3
 (1592 về sau) thực thể chính trị - xã hội Việt vận 

hành theo cơ chế “lƣỡng đầu chế” (một vua, hai chúa, và quyền chúa lớn hơn vua, 

chúa tiếm quyền vua). Chế độ phong kiến Việt Nam sau khi phát triển đến đỉnh cao 

nhất dƣới triều Lê Thánh Tông (XV) thì dần dần đã đi vào giai đoạn khủng hoảng, 

suy thoái. Nội chiến phong kiến Lê - Mạc (1545-1592), Trịnh - Nguyễn (1627-

1672) khiến đất nƣớc rơi vào cảnh loạn ly kéo dài. Chính trong hoàn cảnh có nhiều 

biến động đó, các giá trị tƣ tƣởng, các trải nghiệm xã hội khác nhau có cơ hội phô 

bày, tạo nên một cục diện phong phú, cởi mở. Trong viễn cảnh đó, hình ảnh thương 

nhân, đồng tiền và các trải nghiệm đô thị trong “thời đại thƣơng nghiệp” (A. Reid) 

đƣợc lƣu tâm một cách sâu sắc, không chỉ các cá nhân, các khu vực buôn bán mà 

ngay đến cả chính quyền phong kiến cầm đầu hai nƣớc cũng xem phát triển yếu tố 

“ngoại thƣơng” là vấn đề sống còn trong giai đoạn này
4
. Ở một khía cạnh khác, việc 

có một chức quan để có cơ hội đứng trong hàng ngũ chính thống đạo thánh hiền 

không phải là khó, chỉ cần có tiền và hình ảnh “sinh đồ ba quan” là thực trạng nhƣ 

                                                 
1
 Ishida Kazuyoshi, sđd, tr 400-462. Các biến động trên cũng đƣợc G.B. Sansom mô tả trong Lược sử văn 

hóa Nhật Bản, Nxb Khoa học Xã hội, 1990, tr 89-108. 
2
 Từ năm 1527, Mạc Đăng Dung cƣớp ngôi nhà Lê, lên làm vua, đặt niên hiệu là Minh Đức, tạo nên cục diện 

Nam - Bắc triều phân tranh hơn 50 năm (đến năm 1592). Năm 1599, Trịnh Tùng (chúa Trịnh) xƣng Chúa ở 

miền Bắc, sắp xếp xong giang sơn của mình, tạo nên một nét “kì” trong lịch sử nhân loại, và tạo nên một đối 

trọng với miền Nam. Năm 1600, Nguyễn Hoàng vào đất Thuận Hóa, xây dựng nghiệp lớn, tạo nên những 

tƣơng tranh khốc liệt về sau mà Tạ Chí Đại Trƣờng mô tả nhƣ một cuộc “nội chiến” tƣơng tàn kéo dài đến 

năm 1802. Chính những điều đó tạo nên những dấu ấn sâu đậm trong văn hóa Việt. 
3
 Thuật ngữ này đƣợc các sử gia dùng để chỉ thời kì lịch sử bắt đầu từ khi nhà Lê nhờ có sự phò tá của họ 

Trịnh, đánh bại nhà Mạc, trở lại Thăng Long. Năm 1599, Trịnh Tùng ép vua Lê Thế Tông phong vƣơng và 

lập phủ đệ riêng. Cũng từ đó về sau, mặc dù trên danh nghĩa, nhà Lê đƣợc khôi phục nhƣng chỉ là bù nhìn. 

Trong con mắt chính thống, đó là một thất bại của nhà Lê, đồng thời tạo nên các biến cố văn hóa cho sự phát 

triển các dòng ngoài Nho. 
4
 Yếu tố thƣơng mãi với các tập đoàn phong kiến trong các cuộc nội chiến là vấn đề sống còn của một triều 

đại vì liên quan đến vấn đề tiền bạc và vũ khí. Đàng Ngoài và Đàng Trong ở Việt Nam trong thế kỷ XVII, 

XVIII mở rộng giao thƣơng với các nƣớc trong khu vực và thế giới cho ta cảm nhận đó. Đặc biệt, với chúa 

Nguyễn Hoàng Đàng Trong, ngoại thƣơng lúc này là “vấn đề sống chết” (Li Tana). Xem thêm Li Tana 

(1999) (Nguyễn Nghị d,), Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế xã hội Việt Nam thế kỉ XVII-XVIII, Nxb Trẻ, tr84-

86. 
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thế
1
. Hình ảnh đô thị, thƣơng nhân khuynh loát đời sống xã hội Nhật Bản từ thế kỉ 

XVII, con đƣờng kinh tế và tài chính đã đƣa “giai cấp thành thị lên hàng đầu uy lực 

xã hội”, thậm chí các Shogun một thời lừng lẫy cũng phải luồn cúi “chạy xuống Đại 

Bản - thủ đô tài chính phồn hoa đô hội - để vay tiền”
2
. “Thƣơng” trong “tứ dân” trở 

nên càng quan trọng hơn trong xã hội
3
. Con đƣờng giao thƣơng trong khu vực, đặc 

biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản ra đời trong bối cảnh đó. 

Quan hệ giao thƣơng giữa hai nƣớc thời hậu kì trung đại đƣợc mô tả khá kĩ 

trong các tƣ liệu sử, từ Phủ Biên tạp lục (Lê Quý Đôn), Đại Nam liệt truyện tiền 

biên (Quốc Sử quán triều Nguyễn), qua thƣ từ giữa chính phủ Nhật Bản thời 

Tokugawa với Đàng Trong và Đàng Ngoài, đến các hồi kí của các thƣơng nhân, các 

nhà truyền đạo phƣơng Tây tới Việt Nam. Năm 1592, các Châu ấn thuyền Nhật Bản 

(shuin-sen) buôn bán với Xứ Đàng Trong đƣợc đánh dấu là thời điểm chính thức 

mở đầu quan hệ nhiều duyên nợ trong giai đoạn này
4
. Nhiều mặt hàng đƣợc thƣơng 

nhân hai nƣớc trao đổi với nhau, tạo nên một bức tranh sinh hoạt sôi nổi ở Hội An 

phố (Faifo), Thanh Hà phố, Nƣớc Mặn phố (ở Đàng Trong)
5
. Ở Đàng Ngoài, Phố 

Hiến, Thăng Long... quan hệ giao thƣơng với thƣơng nhân ngƣời Nhật diễn ra trong 

thời gian cùng thời, đặc biệt là dòng họ đại thƣơng nhân (hào thƣơng) Siminokura 

(nổi bật là hai nhân vật Suminokura Ryôi và Yoichi). Các thƣơng nhân ngƣời Nhật 

(cách gọi tên trong thƣ tịch cổ là Bắc Hòa, Nam Hòa) đến cƣ ngụ và trao đổi hàng 

hóa ở đây rất đông, chiếm vị trí hàng đầu ở Phố Hiến giữa thế kỷ XVII. Hàng hóa 

họ mang đến chủ yếu là vải bông, giấy, vũ khí
6
... và thu nhận từ chuyến buôn là thƣ 

                                                 
1
 Cảnh thi cử đƣợc mô tả nhƣ là “chợ thi”:  “Năm Canh Ngọ đời Cảnh Hƣng (1750), nhà nƣớc thiếu tiền, lại 

đặt ra lệ thông kinh (通 經), hễ ai nộp ba quan thì đƣợc đi, mà không phải khảo hạch. Thành ra lúc bấy giờ 

những ngƣời đi làm ruộng, đi bán thịt, ai cũng đƣợc nộp quyển vào thi, đến nỗi lúc vào thi, ngƣời tranh nhau 

vào trƣờng xéo đạp lẫn nhau, có ngƣời chết. Vào ở trong trƣờng, ngƣời thì dùng sách, kẻ đi thuê ngƣời làm 

bài, học trò với quan trƣờng thì thông với nhau, thành ra cái chợ thi. Phép thi cử bấy giờ thật là bậy” - Trần 

Trọng Kim (2011), Việt Nam sử lược, Nxb Văn học,  tr 286. 
2
 Ishida Kazuyoshi, sđd, tập II, tr12-13. Nhật Bản dƣới thời Hậu kì trung đại/ Cận thế (kinsei) có ba thủ đô: 

Kinh Đô - thủ đô văn hóa; Giang Hộ - thủ đô chính trị; Đại Bản - thủ đô kinh tế tài chính. 
3
 Các học giả Nhật Bản nhƣ: Hòa Nhai Triết Lang (mô tả nếp sống thành thị, những đặc thù của giai cấp 

thành thị Nhật, so sánh nó với các quốc gia ngoài khu vực), Yakada Yoshio (Phản Điền Cát Hùng - mô tả chi 

tiết nếp sống thành thị), Miyamoto Matatsugi (Cung Bản Hựu Thứ) khảo tả về thƣơng pháp, Takenaka 

Seiichi biên khảo về tƣ tƣởng thƣơng nhân… dẫn theo Ishida Kazuyoshi, sđd, tập II, tr6-7.  
4
 Li Tana, sđd, tr85. 

5
 Đỗ Bang (1996), Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII, Nxb Thuận Hóa.  

6
 Đăng Trƣờng, sđd, tr98. 
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tịch (sách vở) và dƣợc liệu
1
. Những mô tả tƣơng tự cũng đƣợc Phạm Văn Sơn 

(1959: III, 195-198); Phan Huy Lê (2011: 686-687); Phan Huy Lê (2012: 996)... đề 

cập đến. Khoảng thời gian mà các thƣơng nhân lƣu trú là khá dài, ít nhất cũng 

khoảng bốn năm tháng
2
, không kể những ngƣời đƣợc cắt cử ở lại gom mua hàng 

hóa chuẩn bị cho chuyến sau hoặc mua đất, quan hệ hôn nhân để lƣu trú lâu dài
3
. 

Những hình thức lƣu trú này mang tới một mối giao hảo và thiết lập các quan hệ 

nhất định nào đó. Bỏ qua sự giao thƣơng với các nƣớc khác trong khu vực và với 

phƣơng Tây giai đoạn này, việc nhấn mạnh sự thiết lập quan hệ giao thƣơng giữa 

Việt Nam và Nhật Bản đã góp phần đem lại một bối cảnh văn hóa - xã hội Đại Việt 

nhiều biến động, hòa nhập vào dòng chảy “thƣơng mại nội Á” và “kỷ nguyên 

thƣơng mại toàn cầu hóa cận đại sơ kì”
4
. Những mô tả sơ lƣợc ở trên đã tạo nên nền 

tảng lịch sử cho sự xuất hiện của tầng lớp thị dân, thị dân ở đô thị. Đô thị phát triển 

kéo theo cách nhìn, cách nghĩ, cách đánh giá riêng và khác về cuộc đời mà trƣớc đó 

trong xã hội Á đông thiếu vắng hoặc mang một tiếng nói què quặt trƣớc đó; và dĩ 

nhiên thị hiếu thẩm mĩ cũng theo đó có sự thay đổi. Trong xã hội triền miên loạn lạc 

Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ XVII đến cuối XVIII, học thuyết trị bình Nho giáo 

không thể giải quyết vấn đề của xã hội yêu cầu (có thể xem đấy nhƣ một sự giảm 

giá của đại tự sự, diễn ngôn chính thống). Sự rạn nứt của nó cũng đồng thời kéo 

theo sự trỗi dậy và phát triển của các yếu tố khác. Yếu tố thƣơng nhân, tiền, thị dân, 

các tƣ tƣởng khác nhƣ Phật giáo, Lão Trang, Đạo giáo… bị đẩy ra ngoại vi trƣớc 

đây nay có cơ hội phát triển trở lại. Điều đáng chú ý hơn là một mẫu hình văn hóa 

mới ra đời, con ngƣời tài tử - một sản phẩm của văn hóa đô thị phƣơng Đông trung 

đại. Chính mẫu ngƣời này tạo nên những nét cá biệt trong văn hóa, văn học Việt 

                                                 
1
 Riêng về thƣ tịch, họ thích mua Thƣ kinh, Lễ kinh (trong Ngũ kinh), Luận ngữ, Trung dung, Đại học (trong 

Tứ thƣ ), sách về Phật giáo, khi tìm đƣợc sách về y học (cổ) thì mua ngay - Vĩnh Sính (2001), Việt Nam và 

Nhật Bản - giao lưu văn hóa, Nxb Văn nghệ Tp HCM, tr 61-68. 
2
 Ở Đàng Trong, thƣơng nhân Nhật Bản thƣờng tới vào mùa Xuân và giong buồm chở hàng về vào tháng 7 

hoặc tháng 8; ở Đàng Ngoài, họ đến vào khoảng mùa thu và về vào mùa xuân năm kế tiếp. 
3
 Ở Hội An, khi ngƣời Nhật đến, họ mua luôn hai mƣơi mẫu ruộng để thành lập phố xá, xây đình chùa để 

sinh sống. Thân thiết hơn, có thƣơng nhân Hunamoto Yabeiji đƣợc Nguyễn Hoàng nhận làm con nuôi, 

thƣơng nhân Araki Shutaro đƣợc chúa Sãi (Nguyễn Phúc Nguyên) gả con gái nuôi cho... Lục Đức Nhuận - 

Võ Quốc Ky (2009), Tiền cổ Việt Nam, Nxb Giáo dục, tr 169-170. Đây là dấu hiệu của sự vƣợt ra ngoài tính 

chất thân thiết trong mối giao hảo để đi đến những tƣơng hợp về mặt văn hóa của hai dân tộc. 
4
 Hoàng Anh Tuấn, sđd, tr 256. 
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Nam giai đoạn này
1
. Cũng từ đây, những yếu tố thuộc về không gian đô thị, thuộc 

về sinh hoạt cá nhân và các trải nghiệm đô thị hiện diện nhƣ là những nét đậm trong 

bức tranh nghệ thuật. Nhƣng trƣớc hết, cần xem xét chúng trong tƣơng quan với các 

tác nhân là “môi giới trong văn học”. 

3. Mẫu hình thƣơng nhân, đồng tiền và yếu tố đô thị là một trong những nhân tố 

quan trọng nhất của kẻ “môi giới văn học”. Không phải ngẫu nhiên mà văn học hai 

nƣớc giai đoạn hậu kì trung đại thấm đẫm chất “phù thế”, đề cập tập trung tới 

“thân”, nhấn mạnh mối quan tâm tới yếu tố cá nhân, cá tính với một không gian mở 

rộng sang biên độ của tự do và tài tình. Nhƣng trƣớc hết, chúng tôi muốn nhìn nhận 

thƣơng nhân nhƣ một “mẫu ngƣời văn hóa” (Nhật Bản có danh xƣng “Chonin 

bunka - đinh nhân văn hóa
2
), khi đó chính những con ngƣời này, trong chiều sâu cá 

tính và phạm vi hoạt động của họ, trong tƣơng liên với đồng tiền chính là những 

tầng chìm tác động mãnh liệt tới bức tranh tĩnh lặng của các mẫu ngƣời văn hóa 

khác đã xây dựng trong xã hội. 

Thƣơng nhân (với các tên gọi khác nhƣ: Gôshô - đại thƣơng nhân, đinh nhân
3
 

thƣơng cổ…) trong xã hội Á Đông dƣới sự chi phối của cái nhìn Nho giáo là một 

mẫu ngƣời không mấy thiện cảm vì nó nằm trong lằn ranh khó biện minh của chữ 

“lợi”. Tuy thế, đó không phải là hiện tƣợng phải chịu quá nhiều sự khinh bỉ nhƣ 

trƣớc nay ta vẫn tƣởng. Sự thực vẫn tồn tại các kiểu ứng xử nƣớc đôi nhƣ “cổ nhi 

hiếu nho” (đi buôn mà thích nho), “cổ phục nho hạnh” (áo nhà buôn nết nhà nho), 

“diệc cổ diệc Nho” (vừa là nhà buôn vừa là nhà nho), “cổ nhi hiếu học” (đi buôn mà 

hiếu học)… nói lên thế đứng mong manh ranh giới giữa thƣơng nhân và Nho sĩ
4
. 

Mẫu ngƣời thƣơng nhân gắn liền với tính di động, mở rộng không gian và mạo 

hiểm (nghĩa của từ “thƣơng cổ” đƣợc phân tách ra thành: “thƣơng” là đi, đi buôn 

khắp xa gần, đoán xem có hàng hay không, làm lƣu thông sản vật bốn phƣơng; “cổ” 

                                                 
1
 Trần Ngọc Vƣơng (1999: 68-69); Đỗ Lai Thúy (2005: 279-283); Phan Ngọc (2009: 49). 

2
 Ở Nhật Bản trong các thời kì trƣớc Cận thế, ngƣời dẫn dắt văn hóa là các tu sĩ và hiệp sĩ (thời Trung cổ) và 

các quý tộc thời Heian (Hòa An), nhƣng đến thời Edo “văn hóa nằm trong tay chủ quản của thị dân Edo, 

Kyoto, Osaka” - Ian.P. McGreal (2005) (Phạm Khải d,), Những tư tưởng gia vĩ đại phương Đông, Nxb Lao 

động, tr352. 
3
 Đinh là thành phố, thành thị, “đinh nhân” là ngƣời thành phố, dân thành thị - Thạch Điền Nhất Lƣơng, Sđd, 

tr 13. 
4
 Triệu Điền Nguyên - Điền Lƣợng (Cao Tự Thanh d,) (2001), Lịch sử thương nhân, Nxb Trẻ, tr 143. 
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là giữ, giữ vật có ích lợi đợi ngƣời tới mua để cầu lợi. Đi khắp nơi gọi là “thƣơng” - 

buôn, ở một chỗ gọi là “cổ” - bán). Thƣơng nhân là những ngƣời có đầu óc phiêu 

lƣu, chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận sự đƣợc ăn cả ngã về không. Làm một công 

việc nhiều bất trắc, một công việc đòi hỏi sự dám nghĩ đám làm, đặc biệt là dám tự 

quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, con ngƣời dần có ý thức 

về bản thân mình, tự ý thức về bản thân. Nhờ vậy ý thức cá nhân bắt đầu phát triển, 

cá nhân cá thể thức tỉnh thoát khỏi con ngƣời tập đoàn. Ở đây thƣơng nhân đƣợc 

nhìn nhận nhƣ một kết tinh của thời đại văn hóa
1
. Đây cũng chính là mấu chốt của 

vấn đề tính hiện đại trong quá trình phát triển của văn hóa dân tộc, trong đó văn hóa 

đô thị làm nền tảng. Theo Sansom, đặc trƣng xã hội của các thƣơng nhân có thể quy 

về trong hai yếu tố cơ bản: 1/ Những ràng buộc về những quy phạm đạo đức và xã 

hội ít chặt chẽ hơn, có cơ sở để phát huy tính tự động và kinh nghiệm của mình và 

2/ trong thƣởng thức, sáng tạo nghệ thuật của họ chủ yếu là chủ đề phù thế
2
. Chính 

tính chất “khác” của thƣơng nhân nhƣ trên đã tạo ra chiếc cầu nối, trung chuyển văn 

hóa giữa đô thị này với đô thị khác, giữa khu vực này với khu vực khác. Nhƣng 

cũng từ đây nó tạo nên “sự phân hóa trong cơ thể xã hội” và trong sự tan rã phân 

hóa đó, có hai hƣớng lựa chọn cơ bản: tự chủ và buông thả. Hai lựa chọn đó tạo nên 

“thế đảo ngƣợc sinh khí” làm cơ sở cho sự phát triển cá nhân và xã hội Việt Nam và 

Nhật Bản giai đoạn cận thế
3
.  

Liên quan đến thƣơng nhân và đô thị không thể không đề cập tới yếu tố tiền 

bạc. Lịch sử, các câu chuyện của Nhật Bản ghi nhận vào thế kỷ XVII, XVIII các 

Shogun tuy khuynh loát về mặt chính trị - xã hội nhƣng phải “luồn cúi” trƣớc 

thƣơng nhân để có tiền tiêu khiển, giải trí
4
. Bạc Nhật Bản đổi tơ lụa Đàng Ngoài trở 

thành một dòng chảy quan trọng của hoạt động giao thƣơng nội Á giai đoạn hậu kì 

                                                 
1
 Đỗ Lai Thúy (2005), Văn hóa Việt Nam nhìn từ mẫu người văn hóa, Nxb Văn hóa Thông tin, tr 292. 

2
 G.B. Sansom, sđd, II, tr239. 

3
 Arnold J.Toynbee (Việt Thƣ d,), (2008), Nghiên cứu lịch sử nhân loại, Nxb Văn hóa Thông tin, tr 432. 

4
 Ishida Kazuyoshi, sđd, tr13-14. Trong thơ Karai Senryù (Bỉnh Tỉnh Xuyên Liễu,1718-1790) mô tả thực 

trạng luồn cúi, nhờ vả của các Shogun (tƣớng quân, võ sĩ) trƣớc các “bạch đinh thƣơng nhân”, tạo ra nét trào 

phúng độc đáo. Hình ảnh các Shogun với tất cả các nét vinh nhục cũng đƣợc mô tả trong tiểu thuyết Shogun 

của nhà văn Mỹ James Clavell - xem thêm James Clavell (Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng d,) (1988), Shogun, 

bốn tập, Nxb Lao động. 
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trung đại
1
. Tiền Nhật Bản ở Đàng Trong đóng vai trò còn quan trọng hơn với sự 

sống còn của cơ đồ chúa Nguyễn. Sự hiện diện một thực tế trên, với chúng tôi, 

muốn xem xét các hệ lụy chìm sâu đằng sau sự kiện này. Sự giao dịch qua lại bằng 

hàng hoá, tiền tệ (phƣơng tiện giao tiếp văn hóa) góp phần mở ra những chân trời tự 

do mới. Nó thúc đẩy quá trình cá nhân hóa bằng cách giải phóng con ngƣời khỏi 

những liên hệ cá nhân mà họ bị cầm tù trong xã hội truyền thống. Chính “vật trung 

gian” này đã xen vào giữa các cá nhân, giữa cá nhân và xã hội nhƣ một kẻ thứ ba, 

làm cho các mối liên hệ cộng đồng truyền thống trở nên lỏng lẻo
2
. Cũng theo đó, 

gƣơng mặt của “cái hiện đại” có cơ hội xuất hiện. Khi tiền đã xâm nhập vào xã hội 

trong quan hệ giao thƣơng nhƣ đã mô tả trên, nó trở thành yếu tố trung tâm, làm 

châu tuần các yếu tố đối lập nhất, xa lạ nhất, xa cách nhất, làm cho nó có điểm 

chung và tiếp xúc với nhau
3
 và tiền chính là yếu tố quyết định để con ngƣời có 

hƣởng thụ cuộc sống hay không trong xã hội đô thị
4
. Đây cũng là cơ sở để “các trải 

nghiệm đô thị” các ý thức về giá trị cá nhân trong tƣơng quan với xã hội phát triển
5
. 

Nhƣ vậy, khi yếu tố cá nhân, cá tính tự do tách ra khỏi sự ràng buộc của cộng 

đồng truyền thống, khi các yếu tố đô thị hội tụ đã tạo nên mảnh đất màu mỡ cho 

những sinh hoạt văn hóa thị dân mà một xã hội nông thôn trƣớc đó không thể có. 

Nét mới này là một bƣớc phát triển mà dấu ấn sâu đậm thể hiện trong cơ tầng văn 

hóa hai nƣớc trên nét lớn, có thể nhìn thấy một điểm chung, chia ra làm hai nền: 1/ 

văn hóa cũ với sự kéo dài các chuẩn mực cổ điển và 2/ văn hóa mới có tính chất đại 

                                                 
1
 Xem thêm Hoàng Anh Tuấn, sđd, tr256-258. Theo tác giả, hàng năm bạc Nhật bản lƣu thông ở đây khoảng 

100.000 lƣợng/năm, là trung tâm sự chú ý của các thƣơng nhân châu Á và phƣơng Tây ở Kẻ Chợ. 
2
 Damien de Blic-Jeanne Lazarus (Nguyễn Đôn Phƣớc d,) (2009), Xã hội học tiền bạc, Nxb Tri thức, tr 68. 

3
 Georg Simmel, Philosophie de l’argent (triết học về tiền bạc), dẫn theo Damien de Blic-Jeanne Lazarus, 

sđd, tr 18-19. 
4
 Việc buôn bán giao thƣơng không chỉ của nam giới, đi kèm với nó, các hình thức khác liên quan đến vấn đề 

giới. ngƣời phụ nữ trong giai đoạn này cũng có nhiều biến đổi khác so với cái nhìn truyền thống. trong các 

khu vực lƣu trú của thƣơng nhân, ngƣời phụ nữ khá tự do trong việc đi lại và quan hệ với ngƣời nƣớc ngoài: 

giúp việc, nhận vốn kinh doanh, vợ hờ (hiring misses), gái điếm… Hoàng Anh Tuấn, sđd, tr270. 
5
 Tiền là một ƣớc thúc lớn của giá trị con ngƣời. Khi nghiên cứu về Truyện Kiều, Phan Ngọc chú ý tới vai trò 

của đồng tiền, với sự xuất hiện trong 17 đoạn, tiền “đóng một vai trò gần nhƣ vạn năng”: 1/ nó biến tất cả 

thành hàng hóa, 2/ đồng tiền đẩy ngƣời ta đến hành động trái đạo lí và 3/ đồng tiền cũng giúp ngƣời ta làm 

đƣợc những việc có ích. Đến Nguyễn Du, đồng tiền đã mang sức mạnh mới trong xã hội và ông đánh giá nó - 

Phan Ngọc (2009), Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều, Nxb Lao động, tr68-70. Trong thơ 

văn Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát có đề cập tới cái nghèo và ghét cái nghèo vì cái “thú” kia đã trở thành 

đối tƣợng để mỉa mai. Đến Nguyễn Khuyến, ta thấy hình ảnh một nhà nho ngậm ngùi cay đắng và day dứt 

khi nhận thịt của ngƣời khác. Trong văn học Nhật Bản giai đoạn này Xuyên Liễu (Sen-Ryù) làm thơ châm 

biếm shogun đi vay tiền hoặc Saikaku, về cuối đời ông ca tụng sự dành dụm và tính toàn tích lũy tiền… 
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chúng và không bị ƣớc thúc, kiềm tỏa. Điều này đƣợc thể hiện trong các hình thức 

giải trí, đặc biệt là nghệ thuật trong tinh thần ukiyo
1
 (phù thế, phù sinh - những gì 

thuộc về trần thế, những đam mê và hoan lạc, niềm bi hận…) là dấu ấn sâu đậm 

trong các sáng tác nghệ thuật thời Edo (Nhật Bản) và Đại Việt. Dấu ấn này thể hiện 

tập trung trong hình tƣợng con ngƣời thuộc “chủng tình” - là điểm sáng của một 

thời đại văn học. 

4. Mẫu hình tài tử giai nhân trong văn học hai nƣớc giai đoạn hậu kì trung đại 

là hình ảnh trung tâm của các biểu hiện nghệ thuật trong tƣơng quan loại hình, ở 

chỗ các dân tộc khác nhau xuất hiện các hiện tƣợng văn học gần gũi hoặc cùng kiểu 

loại. Văn học Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn hậu kì trung đại xuất hiện nhiều kiểu 

loại giống nhau nhƣ: truyện truyền kì, tiểu thuyết diễm tình, thơ ca phù thế, thơ 

châm biếm đả kích, ca vũ… với các chủ đề và hình ảnh tập trung đƣợc miêu tả nhƣ: 

Kĩ nữ, thƣơng nhân, võ sĩ, ca nhi, tửu điếm, phù thế. Nếu nhìn vào bảng thuật ngữ 

nghiêng về sinh hoạt thị dân và văn học ở Nhật Bản chúng ta sẽ thấy mức độ tập 

trung kiểu loại này là rất lớn nhƣ bảng sau
2
:  

Gidaiyū Nghĩa thái 

phu 

Một kiểu Jōruri (kịch hát), bắt nguồn từ diễn viên Õsaka Takemono Gidayù cuối thế kỷ 

17.  

Jōruri Tĩnh lƣu ly Một loại kịch hát có sự trình diễn của những con rối, khởi nguồn từ thế kỷ 17. 

Kabuki Ca vũ kỹ Một trong những hình thức sân khấu chủ yếu của Nhật Bản khởi đầu từ thế kỷ 17, 

chiếm ƣu thế vào cuối thế kỷ 18 và tiếp tục phát triển sau cải cách Minh Trị. Hình thức 

ban đầu của Kabuki là onnakabuki (Kabuki nữ), nhƣng sau khi bị cấm thì có wakashū 

kabuki (Kabuki nam thiếu nhi). Từ nửa sau thế kỷ 17 kịch mục kabuki bắt đầu có phân 

cảnh và các màn múa dần dần nhƣờng chỗ cho lời thoại và kỹ năng diễn xuất.  

Sharebon Tửu lạc bản Chỉ những tác phẩm kể lại rạch ròi và cụ thể cuộc sống ở các khu vui chơi. 

Ukiyo e Phù thế hội Tranh khắc gỗ thế kỷ 18, 19, thƣờng vẽ những gái điếm thƣợng lƣu, ca kỹ nổi tiếng, 

phong cảnh hoặc cảnh sinh hoạt.  

Watakushi 

shōsetsu 

Tƣ tiểu 

thuyết 

Tiểu thuyết tự truyện, một hình thức tiểu thuyết ra đời vào thời kỳ Minh Trị, kể chuyện 

ở ngôi thứ nhất và trực tiếp dựa trên những cảm xúc, trải nghiệm riêng của chính tác 

giả. Thể loại này còn gọi là shinkyo shōsetsu (tâm cảnh tiểu thuyết) hay shishōsetsu…  

Tanbishugi Duy mĩ chủ Đề cao giá trị thẩm mỹ và nhục cảm trong nghệ thuật, ra đời hậu bán thế kỷ 19 tại Nhật 

                                                 
1
 Thuật ngữ này từ danh từ Ukiỳo đã trở thành tính từ, mang nghĩa phù phiếm, phù du và mang tính chất mới 

lạ, chuyển biến. Nói đến ukiỳo là nói đến sự tận hƣởng cuộc sống trong tiền và quyền. Tính mỹ học của nó 

nằm trong trƣờng biểu hiện của Mono no aware, vƣợt ra ngoài khuôn khổ duy lí và luân lí Khổng giáo, gắn 

liền với tên tuổi của tƣ tƣởng gia Motoori Norinaga (1730-1801). 
2
 Tham khảo tại website: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=214625. 

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=214625
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nghĩa Bản với các tác giả Kitahara Hakushū (1885-1942), Kinoshita Mokutarō (1885-1945), 

Nagai Kafū (1879-1959), Tanizaki Jun’ichirō (1886-1965) 

Shinjū Tâm trung Tự tử vì tình hay về sau còn đƣợc gọi bằng tên "tự sát ngày đính hôn". Hành động tự tử 

của những cặp tình nhân mà tình yêu của họ không đƣợc xã hội chấp nhận và của 

những ngƣời chọn cái chết nhƣ một biểu hiện của sự say đắm. Phần lớn đƣợc thể hiện 

một cách cao cả trong tác phẩm của Chikamatsu Monzaemon (1653-1724) và một số 

nhà văn trong thế kỷ 20. 

Chōnin Đinh nhân Tên dành cho tầng lớp thị dân và thƣơng nhân thời Edo, sống trong những thị tứ và 

thành phố lớn. Đây là tầng lớp thấp nhất trong bậc thang chính thống thời Tokugawa. 

Geisha Nghệ giả Vốn là ngƣời giải trí cho khách. Về sau chỉ dành gọi những ngƣời phụ nữ đƣợc trau dồi 

về nghệ thuật, học vấn để làm công việc đó. Sau khi Âu hóa lan ra khắp nơi, geisha 

thành một loại giải trí xã hội mang dấu ấn hoài niệm. 

Ở  Việt Nam, trong văn học có Ngâm khúc, truyện Nôm, Hát nói, thơ Đƣờng 

luật mới; trong sân khấu có Tuồng, Chèo, v.v. với các chủ đề lớn: tình yêu/ sắc dục, 

hôn nhân tự do, cá tính tự do
1
. 

Nguyên nhân sự giống nhau này đã đƣợc N.I. Konrad chỉ ra: “điều kiện tiên 

quyết để làm xuất hiện những hiện tƣợng văn học cùng kiểu loại là các dân tộc khác 

nhau ở trên cùng một trình độ phát triển lịch sử xã hội văn hóa và sự gần gũi của 

những hình thức thể hiện sự phát triển này”
2
. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung vào yếu 

tố đô thị, nhìn chúng trong quan hệ giao thƣơng hai nƣớc với nhau và trong khu 

vực, xem đó nhƣ là điểm cốt yếu làm xuất hiện các kiểu loại nghệ thuật tƣơng tự 

nhau mà mẫu hình tài tử - giai nhân đƣợc xem là nhân vật trung tâm của kiểu loại 

này, ở chỗ, nhấn mạnh tài và tình
3
.  

Tài tử - giai nhân là những nhân vật bàng tuyến (thuộc ngoại vi) từ trƣớc, nay 

dịch chuyển vào trung tâm của sáng tạo và thƣởng thức nghệ thuật. Họ là những 

khách phong lƣu, khách tài tình, với các phẩm tính: lụy tình, sầu tình, đề cao lạc 

thú, bộc lộ cá tính, chú trọng cảm giác. Văn học Việt Nam giai đoạn thế kỉ XVIII – 

XIX xuất hiện nhiều kiểu con ngƣời khác trƣớc đó nhƣ: con ngƣời suy tƣ trƣớc 

hạnh phúc cá nhân, tuổi trẻ (Chinh phụ ngâm); con ngƣời trƣớc cái phù thế, hƣ ảo 

                                                 
1
 Xem thêm Đỗ Lai Thúy (2005: 300), Đoàn Lê Giang, “Thời trung đại trong văn học các nƣớc khu vực văn 

hóa chữ Hán” - Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 12/2006, tr89 -105. 
2
 N. I. Konrad (nhóm tác giả d,) (2007), Phương Đông học, Nxb Văn học, tr57. 

3
 Tài tử là những nhà nho chƣa thể gọi là “bội đạo”, “ly kinh”, nhƣng rõ ràng là đã rời xa quỹ đạo chính 

thống. Đây là một lối sống mới do các tiểu thuyết tài tử - giai nhân thời Minh - Thanh, sản vật đời sống đô thị 

Trung Quốc hấp dẫn một phần số nhà nho cũng xuất thân tài tử môi trƣờng cung đình nhƣng có văn hóa cao, 

am hiểu nghệ thuật, gặp lúc kỷ cƣơng xã hội lỏng lẻo, đƣợc tự do suy nghĩ về hạnh phúc cá nhân (Trần Đình 

Hƣợu, 2007, II, 131). Xem thêm Trần Ngọc Vƣơng (1999: 72,78); Đỗ Lai Thúy (2005: 285,291). 



P16 

 

 

của cuộc đời (Cung oán ngâm); con ngƣời ý thức về thân thể (thơ Hồ Xuân Hƣơng); 

con ngƣời cô độc, khát khao hài hòa giữa biến động cuộc đời (thơ Nguyễn Du); con 

ngƣời hƣởng lạc, khoe tài, cậy tài (thơ Nguyễn Công Trứ và Cao Bá Quát), con 

ngƣời phong lƣu thụ hƣởng nghệ thuật cảm giác (hát nói); các truyện Nôm: Truyện 

HT (Nguyễn Huy Tự), Truyện Kiều (Nguyễn Du), Sơ kính tân trang (Phạm Thái), 

MĐMK (Nguyễn Huy Hổ), Phan Trần (khuyết danh)… đều tập trung thể hiện sự mơ 

mộng về tình, tài và sắc. Văn học Nhật Bản giai đoạn này cũng thể hiện một thế giới 

riêng, thuộc không gian sống đô thị, nhƣ tiểu thuyết Ihara Saikaku (với các tác 

phẩm nhƣ: Koshoku ichidai otoko (ngƣời đàn ông đa tình), Koshoku ichidai onna 

(ngƣời phụ nữ đa tình), Koshoku gonin onna (năm cô gái si tình) thể hiện những 

khát vọng yêu đƣơng cá nhân đậm nét; các truyện của Shikitei Sanba, Tamenaga 

Shunsui… tập trung miêu tả thế giới vui chơi, giải trí tạo nên “dòng văn học về đời 

sống” xung quanh các hình ảnh: nhà hẹn hò, diễn viên, mĩ nữ, anh hề, điếm quý 

phái, gái tắm, sự luyến ái giữa các chàng trai đa tình với kỹ nữ
1
… Sự biểu hiện này 

xuất phát từ cơ sở hiện thực, mang đến giá trị về cái hiện thực (không phải chủ 

nghĩa hiện thực), cảm quan đời sống, văn học khẳng định đời sống mà yếu tố “ƣớc 

lệ” và “tả thần” trƣớc đó bắt đầu vắng bóng. Đây là những nét mới, những sản phẩm 

mang sắc thái thời đại thƣơng nhân, giao thƣơng và đô thị rõ nét.  

5. Nhƣ vậy, quan hệ giao thƣơng giữa hai nƣớc Việt Nam và Nhật Bản giai 

đoạn hậu kì trung đại là một yếu tố đặc biệt trong hệ thống thƣơng mãi châu Á và 

phƣơng Tây, có sức ảnh hƣởng lớn tới bức tranh xã hội và văn hóa Đại Việt. Trong 

bƣớc đầu, chúng tôi chỉ khảo sát trong một tầm tƣ liệu có nhiều hạn chế, chỉ đƣa 

đến một cái nhìn tổng quan trong tƣơng liên với sinh hoạt nghệ thuật thị dân hai 

nƣớc. Sẽ không có các đô thị phát triển nếu không có các quan hệ buôn bán sầm uất 

và rộng rãi. Và dĩ nhiên, các sinh hoạt thị dân cũng theo đó có cơ hội phát triển, 

phát triển trong điều kiện đặc thù của loại đô thị phƣơng Đông. Theo đó, các hệ lụy 

khác, đặc biệt là các “trải nghiêm đô thị” hình thành và lên tiếng nói.  

                                                 
1
 Điều này làm chúng ta liên hệ tới giai thoại về Nguyễn Công Trứ mê cô đào hát Hiệu Thƣ lúc ông làm kép 

hát. Ông vì mê cô nhƣng không đƣợc để ý, nhân một buổi vắng, chỉ có hai ngƣời, ông mới “ỡm ờ” cô, về sau 

khi gặp lại, cô có thơ nhắn nhủ ông về kỉ niệm hồi xƣa: Giang sơn một gánh giữa đồng/ Thuyền quyên “ứ 

hự” anh hùng nhớ chăng. 
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Ở chiều kích xã hội, trong quan hệ giao thƣơng, thƣơng nhân và tiền bạc là nền 

tảng tồn tại của nó. Trong bề sâu, chúng là các nhân tố làm cho ý thức xã hội và ý 

thức cá nhân phản tỉnh, mở ra các “đối thoại văn hóa” mới, kết tụ các cảm xúc và 

các chiều kích đời sống cũng theo đó trải rộng. Đặc biệt, nó tạo ra mảnh đất hiện 

thực mới cho quá trình phản ánh và sáng tạo nghệ thuật. Đến đây, thƣơng nhân có 

thể xem là một mẫu hình văn hóa quan trọng mà trƣớc nay ít ai ý thức đƣợc tầm 

mức giá trị của nó. 

Các loại hình văn học, các đề tài, hình ảnh và các tƣ tƣởng văn học chính mà 

chúng tôi đề cập tới trong bài viết này, chỗ đậm, chỗ nhạt nhƣng đều giống nhau ở 

chỗ đều là sản phẩm của cái lịch sử cụ thể - lịch sử dân tộc mở rộng quan hệ bang 

giao, mở rộng quan hệ văn hóa trong “kỉ nguyên thƣơng mại nội Á” và tiếp xúc 

phƣơng Tây. Đây là tiền đề quan trọng của yếu tố ý thức cá nhân trỗi sinh và là cơ 

sở cho yếu tố hiện đại trong văn hóa văn học phát triển. 

Mẫu hình tài tử - giai nhân là kết tinh của nhiều giá trị văn hóa, là sản phẩm của 

văn hóa đô thị, mang chở tình và tài, đem nó đối sánh với các chiều kích xã hội và 

nhân sinh để buồn vui, hƣởng thụ cuộc sống trần thế... là nét trội nhất (tuy tên gọi 

có thể không trùng khít nhƣng nội hàm là giống nhau) trong bức tranh nghệ thuật đô 

thị hậu kì trung đại hai nƣớc. Đây cũng là những kết quả bƣớc đầu nhƣ những giả 

thiết làm việc trên con đƣờng tìm kiếm và khẳng định các giá trị văn học hai nƣớc 

về sau. 
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Phụ lục 1.3 

Tâm thức tham dự trong Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du 

1. Đoạn trường tân thanh (ĐTTT)
1
 của Nguyễn Du đã và đang vẫy gọi nhiều 

kiểu đọc khác nhau. Nó đã hiện diện nhƣ một tấm khảm lóng lánh mà mỗi họa tiết 

trên đó đều có thể làm lóa mắt ngƣời nhìn. Bài viết này, chúng tôi xin tập trung bàn 

thêm về khía cạnh tâm thức - tâm thức tham dự trong ĐTTT, nếu có thể gọi tên nhƣ 

vậy. Điểm tựa căn bản để nhìn ở hƣớng này bao gồm những yếu tố sau: 1/ đi từ 

những yếu tố ngẫu nhiên, những hồn ma, những lời tiên đoán, bói toán, những điều 

bất thƣờng và những hình thức tƣợng trƣng. Và xin nói thêm, điều này không chỉ 

hiện diện trong ĐTTT mà gần nhƣ xuất hiện nhƣ những yếu tố căn bản trong các 

truyện Nôm bình dân và các truyện Nôm bác học khác; và 2/ từ đây, đặt những “thế 

giới sống” của ĐTTT trong không gian xã hội tổng thể thời trung đại, trong kiểu tƣ 

duy tiền hiện đại. Đặt và giải quyết điều này cũng đồng thời cho ta thấy thêm các 

yếu tố vũ trụ và nhân sinh của chính chủ thể trong động thái nỗ lực bác học hóa sự 

sáng tạo của mình. 

2. ĐTTT hiện diện nhiều yếu tố bất ngờ, bất bình thƣờng, ngẫu nhiên khiến 

cho các nhân vật chính bị thuyết phục một cách mạnh mẽ và ngay lập tức bị chi 

phối. Hoặc trên hành trình, trên bƣớc chân của các nhân vật trƣớc cuộc đời là sự 

kiểm chứng cho những “lời đoán” về hậu vận của số mệnh. Trong ĐTTT sự tình cờ 

ngẫu nhiên xuất hiện khá đậm nét, từ cái tình cờ ngẫu nhiên trong gặp gỡ (Kim - 

Kiều, Kiều - Đạm Tiên) đến những yếu tố đoán, bói, biết trƣớc về thân phận trong 

tƣơng lai, thể hiện qua các nhân vật ảnh hƣởng mạnh mẽ tới cuộc đời nhân vật Kiều 

nhƣ: “ngƣời tƣớng sĩ”; vị đạo nhân với tài “phi phù trí quỷ”, “xuất thần giây phút 

chƣa tàn nén hƣơng”; vãi Giác Duyên; Tam Hợp Đạo Cô. Điểm chung của họ là 

không đƣợc miêu tả một cách cụ thể, mà nổi bật lên ở tính chất trực cảm, xuất thần, 

thuộc thế giới thiêng, vũ trụ thiêng liêng so với con ngƣời trần tục. Các yếu tố, các 

nhân vật này dù xuất hiện ít nhiều trong cấu trúc lời kể nhƣng có sức ảnh hƣởng lớn 

                                                 
1
 Hiện nay có nhiều bản phiên âm, chú giải ĐTTT khác nhau.Ở đây, chúng tôi chọn khảo sát bản của học giả 

Đào Duy Anh (1989). 
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đến nhân vật chính. Họ xuất hiện đúng những lúc Kiều gặp cảnh ngộ bi đát nhất, 

khuyên nhủ, an ủi và cứu vớt Kiều. Kiều tin hoàn toàn vào những điều này:  

Mới hay tiền định chẳng lầm 

Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau 

(ĐTTT, c. 2409 - 2410) 

Điều này làm ta liên tƣởng đến cổ mẫu “nhà tiên tri” trong các huyền thoại 

cổ. Ngay cả Kiều cũng gọi tên đó: Nhớ ngày hành cước phương xa/ Gặp sư Tam 

Hợp vốn là tiên tri. Trong ĐTTT, nhân vật Thúy Kiều đƣợc nhân vật “tƣớng sĩ” cho 

hay:  

Nhớ từ năm hãy thơ ngây 

Có người tướng sĩ đoán ngay một lời 

Anh hoa phát tiết ra ngoài 

Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa 

(ĐTTT, c. 413-416) 

Trong con mắt của Kim Trọng (tƣợng trƣng cho yếu tố duy lí Nho giáo), lời đoán, 

lời bói kia thuộc về phạm trù “thiên” - thế giới của những thế lực vô hình thù. Thế 

giới này, có khi là “khuôn thiêng”, có khi là “ông xanh”, v.v. Điều đáng chú ý, nó 

vừa là một quyền uy tuyệt đối chi phối vạn vật:  

Ngẫm hay muôn sự tại trời 

Trời kia đã bắt con người có thân 

Bắt phong trần phải phong trần 

Cho thanh cao mới được phần thanh cao 

(ĐTTT, c. 3241-3244) 

và nó còn là một phức thể không thuần nhất. Nó vừa “đánh ghen” với “má hồng”, 

ghen ghét với tài, nhƣng cũng “động lòng hiếu trinh”. Con ngƣời trong mối tƣơng 

quan này là phải tu đức, tu phúc, tu tâm dƣỡng tính, và chỉ có vậy mới “động lòng 

trắc ẩn” của thế lực vũ trụ trên cao. Trong lí thuyết đạo đức hình nhi thƣợng, Mạnh 

Tử (1996, tập hạ, p. 216) trong thiên Tận tâm chương cú thƣợng, khẳng quyết: Nếu 

một người hoàn toàn thực hiện cái tâm của mình, anh ta sẽ hiểu được bản tính. Nếu 

hiểu được bản tính của mình, tức là hiểu trời - Nguyên văn: Mạnh tử viết: “Tận kì 
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tâm giả, tri kì tánh giả. Tri kì tánh, tắc tri thiên hỷ”. Nhƣng vũ trụ này cũng nhuốm 

màu quyền lực thế tục, ở chỗ không thiện cảm với cái đơn nhất, cái đặc sắc. Cái 

mới, cái lạ với cách nhìn trong “căn não” văn hóa Việt là một dị ứng. Nó phải trải 

qua nhiều “đoạn trƣờng”, “bể dâu” nhƣ hành trình của Kiều đi suốt mƣời lăm năm 

lƣu lạc mới có thể chuộc cái “thiên tính”, cái “bẩm sinh”, bản tính tài hoa vƣợt trội 

kia. Nếu nhìn theo hƣớng đó, trong xã hội nho giáo, Kiều còn là kẻ đáng khinh nhất 

(gái lầu xanh), và nếu không phải là đầu mối của “loạn” thì là “một kẻ nổi loạn”. Mĩ 

học nho giáo chọn dừng lại ở chỗ chừng mực, vừa phải, không thái quá, nhất là tình 

cảm cảm xúc yêu đƣơng, chú trọng cái thuần phác. Tính chất về một cõi trời của 

ngƣời Việt là thiếu đi những tính chất kinh viện hàn lâm của nó theo nghĩa nhƣ một 

phạm trù triết học cụ thể, thuộc về bản thể nên phải mƣợn phạm trù “thiên” của kinh 

điển Trung Quốc nhƣ Nguyễn Duy Hinh (2008) đã chỉ ra. Nhƣng có thể nói sự vay 

mƣợn này là không tƣơng hợp hoàn toàn với “cơ địa” bản địa nên tồn tại trên một 

thế lƣỡng lự hai chiều:  

Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan 

Vô duyên là phận hồng nhan đã đành 

Lại mang lấy một chữ tình 

Khư khư mình buộc lấy mình vào trong 

Vậy nên những chốn thong dong 

Ở không yên ổn ngồi không vững vàng 

(ĐTTT, c. 2659-2664) 

Đó cũng là biểu hiện của chính sức mạnh kinh nghiệm, của tâm lí tập thể, của tâm 

thức cộng đồng trong cội nguồn lịch sử mà Nguyễn Du đúc kết lại. 

Có thể xem đây nhƣ là một “sự tham dự thần bí” trong mô hình tƣ duy trung 

đại Việt Nam. Kinh nghiệm thần bí thƣờng xuất hiện dƣới các hình thái nhƣ: tình 

huống nảy sinh khi xuất hiện điều gì đó bất thƣờng; qua các giấc mơ tham dự và các 

ảo ảnh, huyễn tƣởng hoặc các cách thức khác nhau mà các thần linh và những ngƣời 

đã khuất phát hiện cho những ngƣời sống về sự có mặt và hoạt động của họ. Trƣớc 

sự xuất hiện của điều bất thƣờng, con ngƣời tham dự vào một trạng thái cảm xúc 

đặc biệt. Đây chính là “tâm thức con ngƣời chứa đầy các hình ảnh huyền thoại” 
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(Lévy Bruhl, 2008, p. 124). Với Kiều, sau những biến loạn của tâm và thể thì Đạm 

Tiên hiện ra trong cơn mê, Giác Duyên và Tam Hợp Đạo Cô tìm đến khuyên giải. 

Trong huyền thoại, các hình tƣợng thầy Mo, nhà tiên tri cũng xuất hiện trong những 

tình huống đó, tƣợng trƣng cho những nguyên mẫu của tinh thần, mang tính cố 

định, đem lại trật tự cho sự hỗn độn của cuộc sống. Các biến thể khác của cổ mẫu 

này, nhƣ E. M. Meletinsky (2004) chỉ ra, còn có thể là “tiên”, “Bụt”, “Phật”... Rõ 

ràng là trong việc tạo dựng nên thế giới nhân vật, các mô thức chung trong tâm thức 

cộng đồng trong truyền thống mà cá nhân đó sinh sống luôn luôn chịu ảnh hƣởng. 

Hay đúng hơn, các motif, các cổ mẫu này luôn là một trƣờng lực chi phối tới tƣ duy, 

tình cảm của con ngƣời đối diện với các biến cố của cuộc sống. 

3. Lần ngƣợc lại lịch sử, nhu cầu nhận diện ĐTTT khi bản thân nó bị che lấp 

bởi khoảng cách thời gian, để tiến hành sự “hiểu” văn bản, trƣớc hết cần đặt nó 

trong một bối cảnh sống tổng thể hay “không gian sinh hoạt” tổng thể đƣợc bao 

quanh và thâm nhập lẫn nhau bởi các sự kiện văn hóa - xã hội, sinh hoạt tôn giáo, 

tín ngƣỡng tâm linh, tâm lí xã hội. Trƣớc khi đi vào một số nội dung quan trọng của 

phần này chúng tôi muốn gợi lại một vài ý thức đặc thù của giới bác học trong sự 

tạo tác các tác phẩm nghệ thuật nói chung và truyện Nôm bác học ĐTTT nói riêng. 

Thứ nhất, khái niệm sáng tạo với nghệ thuật trung đại tƣơng đƣơng với sự lặp lại, 

làm theo và noi gƣơng. Thứ hai, thế giới nghệ thuật truyện Nôm ĐTTT có nhiều yếu 

tố thế tục, nhiều yếu tố dân gian tham dự nhƣng đã đƣợc bác học hóa, Nho hóa theo 

tƣ duy “sử”, “truyện” của mô hình Hoa hạ. Thứ ba, dù các tác giả có “cố ý” vẽ nên 

cho thân phận nghệ thuật của mình, cố kiến tạo nên các cấu trúc nghệ thuật những 

hạt nhân có vẻ “văn minh”, sang trọng, mang đậm màu sắc duy lí đi nữa thì con 

đƣờng giải quyết cho vấn đề thân phận con ngƣời và các biểu hiện thẩm mĩ khác 

vẫn không hoàn toàn tuân thuộc với những gì mà “kinh viện” gợi dẫn. Hay đúng 

hơn, màu sắc cuộc sống bên ngoài, các yếu tố của truyền thống tâm thức vẫn choán 

chiếm một không gian văn bản khá lớn trong truyện Nôm bác học. Nhƣ vậy, nếu 

nhìn ở bề mặt, ta thấy một màu sắc quý phái thƣợng lƣu của thế giới nghệ thuật 

(dấu ấn bác học hóa) nhƣ nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những kiểu không gian quý tộc 

phong kiến xa hoa những hình ảnh tiểu thƣ quan lại, những trải nghiệm đô thị... 
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nhƣng ở những cấu trúc chìm, những biểu hiện ẩn giấu, là những thế giới mang 

những phẩm tính của cộng đồng nhƣ những biểu hiện của sự công bằng, sự hài hòa, 

thực tế, thể hiện những ƣớc mơ nhân bản, những hình mẫu văn hóa cộng đồng... 

Điều này sẽ đƣợc chúng tôi chứng dẫn ngay sau đây. Hiện tƣợng ĐTTT xét trên 

tổng thể, không phải là hiện tƣợng đột khởi về mặt thể loại cũng nhƣ những giá trị 

mà nó chuyển tải. Trên nét lớn, nó là một hiện tƣợng của tính lịch sử, nói khác đi, 

nó thừa hƣởng một truyền thống trƣớc đó. Và truyền thống này là một sự trộn lẫn 

nhiều yếu tố khác nhau về tƣ liệu, về cảm hứng, về mục đích hƣớng đến. Ta có thể 

khẳng định một cách chắc chắn rằng, sáng tạo của Nguyễn Du ở ĐTTT luôn ẩn hiện 

các dấu vết, các tình tiết từ các câu chuyện dân gian truyền miệng, truyền thống 

foklore, các dấu tích về công nghiệp, đức hạnh của các anh hùng tự nhiên và văn 

hóa, các kinh nghiệm thi liệu văn học Trung Quốc, các Phật thuyết, Phật thoại. Nhƣ 

vậy, có thể khép lại phần này bằng một lời nhắc nhở đầy thận trọng, khi nghiên cứu 

một bài thơ, một hiện tƣợng thơ hay một đối tƣợng văn học Việt Nam trung đại cần 

một liên hệ đặc thù bởi nó có những thuộc tính nổi bật nhƣ sự dồi dào vô tận của ý 

nghĩa nghệ thuật chứa đựng trong nó, sự đa dạng phong phú của những mối liên hệ 

chiều sâu mở ra với cuộc sống và văn học, với các bậc tiền bối, ngƣời đƣơng thời.  

Thêm nữa, nếu nhìn từ khía cạnh lai lịch xã hội của trí thức bác học Việt 

Nam thời phong kiến, cụ thể ở đây là Nguyễn Du cũng cho ta nhiều gợi ý. Đó là 

không gian cƣ trú và luồng văn hóa mà nó chịu ảnh hƣởng. Nguyễn Du cũng đƣợc 

đặt trong bối cảnh tổng thể cả về phần xã hội lẫn phần văn hoá. Có thể khẳng định 

một cách chắc chắn, trong chiều dài phát triển của mình, tầng lớp trí thức bản địa 

này phần lớn sinh hoạt trong môi trƣờng nông thôn quen thuộc. Và nếu có làm quan 

đi nữa, trong nhiệm vụ “thƣợng trí quân hạ trạch dân” mà họ đảm trách thì môi 

trƣờng bao quanh họ cũng không đổi, khi yếu tố đô thị, thị dân, quý tộc thƣợng lƣu 

và những trải nghiệm tƣơng ứng dƣờng nhƣ rất ít ỏi. Vậy là cơ hội về một “cuộc vui 

chung” với những sinh hoạt văn hóa bình dân, dân gian trở nên một quen thuộc, gần 

gũi. Ở phía khác, nhƣ Trịnh Văn Thảo (2014) đã chỉ ra, trí thức Việt Nam phong 

kiến đƣợc trui rèn từ nhiều thế hệ với hai yếu tố có thể tách bạch đƣợc: 1/ trong môi 

trƣờng gia đình, dòng họ, nhà trƣờng và ý thức hệ (yếu tố thời gian), và 2/ từ mạng 
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lƣới xã hội sẵn có trong thời điểm lịch sử nhất định (yếu tố không gian). Tầng lớp 

trí thức bác học, nhƣ vậy, tuy đƣợc trang bị tri thức, tƣ tƣởng đã đƣợc xã hội - nhà 

nƣớc thiết chế hóa nhƣng luôn luôn ở tâm thế dùng dằng ở thế lƣỡng phân trách 

nhiệm và giá trị đạo lí. Trên một nền tảng nhƣ vậy, đặc biệt là sự tác động từ yếu tố 

không gian xã hội mà nó thuộc về và sinh sống, ý thức cá nhân của nó lắm lúc 

muốn vƣơn tới tính độc lập nhƣng lại không thể vƣợt quá đƣợc những khuôn mẫu 

của gia đình, làng xóm (những khuôn mẫu thuộc về cộng đồng, thuộc về số đông), 

cũng ở đây luôn xẩy ra động thái tâm thức “dùng dằng”, “đau khổ”, “ân hận” nhƣ 

Trần Đình Hƣợu (2007), và Trịnh Văn Thảo (2014) đã phân tích và chứng minh. 

Mà “dùng dằng” là phải, bởi nếu chúng ta so sánh hai biểu tƣợng đặc trƣng: một 

cho không gian rộng - nƣớc: ông vua, và hai, cho không gian hẹp - làng, thành 

hoàng làng. Phía trên, trong thang bậc xã hội, nho sĩ phải phục tùng vua - với hai tƣ 

cách: vị thần và kẻ đứng đầu; và phía dƣới thành hoàng cũng là một “vị vua” “chi 

phối hết thảy điều hay lẽ dở trong một cộng đồng mình” (Viện sử học, 1978, p. 

301). Hoàng Ngọc Hiến (1978) trong bài Nho sĩ trong quan hệ với làng xã - Ảnh 

hưởng qua lại giữa ý thức hệ Nho giáo và ý thức hệ làng xã cũng chỉ ra thế “chòng 

chành giữa xu hƣớng tách biệt và xu hƣớng hòa đồng với làng xã trong ý thức hệ 

nho sĩ” (p.138). Quan hệ với làng xã, với cộng đồng là phƣơng diện cốt yếu, là mô 

thức ứng xử không thể thiếu. Họ dù hiển đạt về khoa mục quan trƣờng, ở đỉnh cao 

danh vọng, dù ở thôn quê hay ở đô thị, hoặc ở làng xã khác vẫn luôn luôn không 

nguôi quên quê cha đất tổ của mình. Nhƣ thế, dù sống trong sự bao quanh “thi, thƣ, 

lễ nghĩa” kinh điển thánh hiền nho giáo về mặt ý thức duy lí nhƣng họ luôn luôn bị 

chi phối bởi tâm thức, tình cảm hƣớng về những ý niệm dân tộc hóa (với nho sĩ có 

bản lĩnh ƣu thời mẫn thế) và địa phƣơng hóa (với nho sĩ hạng trung). Nhƣ vậy, cái 

gắn với thực tại trƣớc mắt và bám rễ sâu vào “căn não” - nơi chôn nhau cắt rốn - là 

làng xã, là quê hƣơng bản quán, là “cái của mình” vẫn luôn luôn chiếm ƣu thế với ý 

thức hệ nho giáo, vốn là cái đến sau, qua học hành trau dồi, và là “cái của ngƣời 

khác”. Mà làng xã lại là nơi lƣu giữ, bảo tồn, lƣu cữu một cách lâu bền nhất, thậm 

chí trì trệ đến mức bảo thủ những gì gọi là truyền thống của cả một cộng đồng, mặc 

cho những biến thiên ba động phía ngoài của thời cuộc li loạn. Đến đây chúng ta có 
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thể khẳng định tính chất bản địa trong tâm thức bác học của các sáng tác truyện 

Nôm nói chung và trƣờng hợp ĐTTT của Nguyễn Du nói riêng, hay tính chất ảnh 

hƣởng ƣu trội của những yếu tố dân gian, cộng đồng trong tâm thức các nho sĩ khi 

họ có sự chuyển hoá vào hoạt động sáng tạo nghệ thuật.  

Bối cảnh sinh hoạt tổng thể còn thể hiện ở cái nhìn đặc thù về thế giới của 

con ngƣời trung đại. Tính chu kì của xã hội nông nghiệp và văn minh thảo mộc 

quyết định tính chất đặc thù ý thức của nó. Họ thấy ở tự nhiên sự lặp lại và tính chất 

này là yếu tố quyết định trong hành vi và ý thức của họ, nhƣ M. Eliade (1949, trích 

dẫn trong A. JA. Gurevich, 1998, p. 102) xác nhận: “cái đơn nhất, cái từ trƣớc đến 

giờ không bao giờ xẩy ra cả đối với họ không có giá trị độc lập, chỉ có những truyền 

thống đƣợc phán duyệt đƣợc lặp đi lặp lại đều đặn thì mới chân chính”. Các hành vi 

trong quá khứ, với ngƣời trung cổ là có sức mạnh đạo đức tuyệt đối. Các hành vi đó 

thƣờng bắt nguồn từ thần thánh hoặc những anh hùng văn hóa và lặp lại cũng có ý 

nghĩa nhƣ một sự tham nhập, một tƣơng liên về sức mạnh của nhau.Nhìn từ xa, văn 

học phƣơng Tây từ Phục Hƣng trở đi đến thế kỉ Khai Sáng có thể lấy ba ví dụ cụ 

thể: 1/ hình tƣợng Hamlet, 2/ hình tƣợng Don Juan và 3/ hình tƣợng Faust. Cả ba 

nhân vật này đều đƣợc chuyển thể qua nhiều dạng thức khác nhau, bởi nhiều tác giả. 

Cả ba cùng hƣớng đến những khuôn mẫu đạo đức, hành động đặc trƣng nhƣ: sự trả 

thù; tính cách và bổn phận; hành trình tìm kiếm cái tuyệt đối, lí tƣởng; tìm kiếm uy 

quyền; tìm kiếm sự thông hiểu cặn kẽ thế nào là thiện và ác. Trên hành trình đó luôn 

có bóng dáng của quỷ, của những thử thách chết ngƣời... Đây chính là những vấn đề 

mà các nhà nghiên cứu - phê bình văn học phƣơng Tây tập trung chú ý từ cái nhìn 

biểu tƣợng và khuynh hƣớng huyền thoại, và phân tâm học. ĐTTT đặt trong trƣờng 

nhìn này sẽ hiện ra nhiều vấn đề về giá trị nhân văn, giá trị thẩm mĩ trong sự tƣơng 

tác giữa các tôn giáo ngoại lai, tín ngƣỡng bản địa, các dấu vết cổ sơ. Nó hiện diện 

nhƣ một phức thể nghệ thuật. Bản thân nó cũng nằm trong dòng mạch của truyện kể 

dân gian, xuất phát từ những huyền tích, huyền thoại về thần, ngƣời, tiên... Theo đó, 

nó cũng đặt ra vấn đề về văn hóa tâm linh một cách sâu sắc và riêng biệt.  

Cuối cùng, các hình ảnh tƣợng trƣng, hệ thống các ảnh tƣợng liên hệ với thế 

giới cổ xƣa (các điển tích, điển cố, các cổ mẫu)... trong ĐTTT vừa là sự diễn đạt cái 
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không thấy đƣợc và suy tƣởng thông qua cái thấy đƣợc và vật chất; đồng thời ở đây 

cũng là sự biểu hiện của thế giới hữu hình hài hòa với siêu mẫu cổ sơ (archétype) 

của nó - thế giới của những bản chất cao cấp nhƣ A. JA. Gurevich (1998, p. 64) chỉ 

ra: “trên cơ sở này ngƣời ta cho rằng ngoài cách hiểu nôm na theo sự kiện, thì ở bất 

cứ hiện tƣợng nào cũng tìm thấy ý nghĩa tƣợng trƣng và thần bí, triển khai những lẽ 

bí ẩn của niềm tin. Hệ thống những ý nghĩ tƣợng trƣng và những so sánh ẩn dụ là 

phƣơng tiện để phân loại phổ quát những sự vật và biến cố đủ loại, là những 

phƣơng tiện để chiếu ứng với sự vĩnh cửu”. Con ngƣời trong các thời đại khác nhau 

luôn cần một điểm tựa nhất định nào đó, ở chiều kích lí trí của cá nhân hay niềm tin, 

xúc cảm của nó trong va chạm với vũ trụ và thế giới. Điểm tựa này là những kết 

tinh tinh thần của cả cộng đồng trong nhiều thế kỉ tiến hóa văn minh. Nó cũng có 

thể là những học thuyết, những bài học, những mô thức tri nhận... Trong thế tƣơng 

quan này các cá nhân, bản ngã khi đối diện với thế giới xung quanh, nó có thể tự đề 

cao bản thân mình hoặc tự phụ thuộc vào chính thế giới đó, để từ đó, nó mơ tƣởng. 

Vũ trụ và con ngƣời trong tính chất quan hệ của nó, quả đúng nhƣ A. JA. Gurevich 

(1998, p. 60) kết luận: “thái độ của con ngƣời đối với tự nhiên không phải là thái độ 

của chủ thể đối với khách thể, đúng hơn, đây là sự tìm thấy bản thân mình trong thế 

giới bên ngoài, sự cảm thụ vũ trụ nhƣ là chủ thể. Những phẩm chất mà con ngƣời 

nhìn thấy ở vũ trụ là những phẩm chất mà chính nó có. Không có những biên giới rõ 

ràng phân cách cá nhân và thế giới: tìm thấy thế giới ở sự tiếp tục bản thân mình, 

đồng thời con ngƣời phát hiện ra vũ trụ ở bản thân mình. Con ngƣời và vũ trụ 

dƣờng nhƣ chiếu ứng nhau”. Con ngƣời là vũ trụ nhỏ (vũ trụ vi mô) tƣơng ứng với 

đại vũ trụ (vũ trụ vĩ mô). Các cá nhân, bản ngã bị chìm khuất trong các thế giới kia, 

hay nói đúng hơn, các bản ngã luôn nằm ở trạng thái phụ thuộc bởi hai quy tắc: một 

thuộc về phi cá nhân trong quan hệ với vũ trụ tự nhiên và một thuộc về quy tắc xã 

hội trong các quan hệ với xã hội. Mọi hành vi, cử chỉ, ý niệm của con ngƣời đều 

nằm trong những giới hạn đó, với sự tuân thuộc nghiêm ngặt. Trời, đất và các vì 

tinh tú, các lực lƣợng siêu nhiên luôn hiện diện khi một hoạn nạn, một thảm kịch từ 

bệnh dịch, đói, rét, mất mùa, những thƣơng vong... Sự thực và niềm hi vọng bị vơi 

cạn hoặc biến mất, nguyên nhân sẽ đƣợc tìm thấy dƣờng nhƣ ngay lập tức, ở phần 
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gốc cội của nó, là ở một thế lực thiêng, nằm ở ngoài mình. Con ngƣời phải tìm cách 

nào đó để điều hòa, để cầu xin, để xoa dịu những cơn giận dữ, những trách cứ, 

những trừng phạt từ các thế lực này bằng cách cúng, tẩy trần, ban phát, buông xả, 

tạo nên các cấm đoán và tránh các cấm kị... Và ở đây, nói theo Mary Doughlas 

(1970), con ngƣời tồn tại trong một vũ trụ bị chi phối bởi nhiều nhân tố, các nhân tố 

này quyết định số phận của họ. Trong đó, các yếu tố thần bí, linh thiêng chiếm một 

phần quan trọng. Có thể hình dung vấn đề này trên một hình dung tổng thể: “Trời”, 

“vua”, “thần linh” (bao gồm cả yêu quỷ), “tổ tiên”, với nho sĩ và tâm thức cộng 

đồng Việt là “những quyền uy cổ điển”, mang ý nghĩa là vũ trụ, thế giới quan tổng 

quát. Chính các yếu tố này là những phần căn bản chi phối, ảnh hƣởng đến các nhân 

vật trong truyện. Trong đó, khái niệm “thần” dƣờng nhƣ bao quát cho cái nhìn của 

những biểu hiện cụ thể: thần của gia đình tổ tiên, thần của cộng đồng, thần tự nhiên 

(nhiên thần), thần là những con ngƣời có công (nhân thần)... Từ đấy khái quát lên 

thành những lực lƣợng thiêng, đƣợc coi là tất cả sinh lực của vũ trụ có thể chi phối 

toàn thế giới với vạn vật và con ngƣời sống trong thế giới đó. Có thể dẫn ra đây 

đoạn ví von tuyệt vời của M. Leenhardt (1938, trích dẫn trong Lévy Bruhl, 2008, p. 

30) để chứng dẫn cho những “tham dự” giữa con ngƣời và vũ trụ/ thế giới trong 

những mô tả trên: “ngƣời ta sống trong cõi hữu hình và ngƣời ta hƣởng thụ cái đẹp 

của nó và cũng cùng lúc ngƣời ta cảm thấy cõi vô hình, giống nhƣ ngƣời ta cảm 

thấy áp suất của không khí, mà ngƣời ta không nghĩ tới, khi có trao đổi vật chất cơ 

thể diễn ra bình thƣờng nhƣng đè nặng hay kích động khi thế cân bằng bị phá vỡ. 

Cõi vô hình đầy sự sống và tạo ra bầu không khí của những ngƣời sống”.  

Điều này hoàn toàn đƣợc chấp nhận vì “trong tất cả mọi sự tiến triển thì sự 

tiến triển của tinh thần, tinh thần nhân văn là bƣớc tiến vô cùng chậm chạp” (J. G. 

Frazer, 2007, pp. 425-426). Ví dụ, sự hiện diện của yếu tố thần bí, ma thuật, những 

liên hệ thần bí, trong trƣờng hợp mối quan hệ giữa Kiều và Đạm Tiên, vừa là một 

thế giới quan tôn giáo, vừa là một sự tái diễn nhân quả trong giới hạn những điều 

tốt, cái thiện chống lại cái ác. Đây là một liên hệ ràng buộc với nhiều bận tâm, nhiều 

bối rối, tin tƣởng và ngờ vực. Rõ ràng đây là một động thái nhân văn đặc biệt, là 

trƣờng hợp tiếp nối thêm sức mạnh, đƣợc trợ lực bởi những con ngƣời kế tiếp, kiểu 
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nhƣ một sự đền bù cho nhau về những thiếu khuyết. Hành trình của Đạm Tiên và 

những kiếp ngƣời giống Đạm Tiên trong sự cô độc của mình đã đƣợc Kiều thay đổi, 

ở một phần nào đó, đã đối phó và tiêu trừ những thế lực hung ác. Điều này cũng giải 

quyết những mong đợi, những hi vọng của cộng đồng - hiểu nhƣ những mong đợi 

tập thể, mà trƣớc đó Đạm Tiên không làm đƣợc. Đó đồng thời cũng là bối cảnh văn 

hóa mà các giá trị đƣợc triển khai nhƣ một sự tiếp nối, nuôi dƣỡng lòng hi vọng. 

Đây là bối cảnh của thần thoại và cổ tích, ít nhất là với Kiều. Đó là đời sống khiến 

cho con ngƣời tìm đƣợc vị trí đích thực của mình ở trong xã hội và trong tự nhiên, 

tiếp xúc với vật vô hình của thế giới quá khứ và hiện tại. 

Nhƣ vậy, cái nhìn về vũ trụ và thế giới trong trong ĐTTT mang một màu sắc 

tổng hợp nhiều yếu tố. Vũ trụ quan này có sự kết hợp giữa những lớp tín ngƣỡng cổ 

xƣa của ngƣời Việt nhƣ vạn vật hữu linh tƣơng quan, quan niệm về tổ tiên, cái nhìn 

về vạn vật mang nặng màu sắc nữ tính... kết hợp với những tín lí mới với từng phần, 

mảnh không nguyên vẹn trong quá trình giao lƣu, tiếp biến văn hóa các hệ thống tôn 

giáo ngoại lai nhƣ Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo. Những yếu tố này làm nên toàn 

bộ những nguyên tắc, quan điểm và niềm tin quy định hƣớng hoạt động và quan hệ 

của từng ngƣời, của một tập đoàn xã hội, của một giai cấp hay của xã hội nói chung 

với thực tại. Nó góp phần đƣa ra các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức, điều chỉnh 

quan hệ qua lại và hành vi của con ngƣời, và những quan điểm thẫm mỹ. Nếu nhìn 

trên nét lớn, vũ trụ quan đó thấm đẫm các yếu tố xâm nhập, “chồng gối” của ba cơ 

tầng: cơ tầng bản địa (đặc biệt nhất là yếu tố Việt Mƣờng), cơ tầng Đông Nam Á và 

cơ tầng Đông Á. 

Từ cái nhìn tổng thể, một khái niệm quan trọng khác, “khí” của Trung Hoa, 

bao gồm trong nó, nặng và nhẹ, âm và dƣơng, nƣớc và lửa... chúng luôn vận động 

và do “trời” chi phối cũng có ảnh hƣởng lớn đến tâm thức Nguyễn Du nói riêng và 

thế hệ tri thức trung đại Việt Nam nói riêng. Thế giới có vô vàn mối liên hệ do 

“khí” vận hành mà sinh ra, các vật sinh sôi hay hủy diệt cũng nằm trong tính tƣơng 

đồng, hô ứng, nếu nghịch thì sẽ gây ra hậu quả chết chóc, nguy hiểm nhƣ câu 

chuyện Bình Công đức mỏng mà đòi nghe thứ âm nhạc có âm điệu đau thƣơng có 

thể gây tai họa cho cả một vƣơng quốc (I. X. Lixevich, 2003, pp. 57-58). Mẫu hình 
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con ngƣời toàn năng chính là những cá nhân đạt đƣợc sự hài hòa tối cao, tìm đƣợc 

nguyên khí để hòa hợp với “đạo”, ở cảnh giới không còn “khí” nặng hay nhẹ, trong 

hay đục nữa. Những hình tƣợng tƣợng trƣng nhƣ “nƣớc”, “băng”, “nến”, “lửa”... 

chính là những biểu hiện của năng lƣợng sống tụ hay tán hoặc vận hành. Cũng từ 

khí mà các biến thể của nó nhƣ “phách”, “thể phách”, “linh”, “tinh thần” nhƣ là 

những biểu hiện của những dòng khí tối tăm u ám, của quỷ, yêu tinh, hồn ma vất 

vƣởng (phần trần thế và động vật) và ngƣợc lại là tinh anh, là thần chuyển động 

theo sự bay lên trời, mang tính chất thƣợng đẳng. Kiều tin tƣởng nhƣ vậy: “Kiều 

rằng: những đấng tài hoa/ Thác là thể phách, còn là tinh anh” (ĐTTT, c.115-116). 

Trái tim là nơi tập trung năng lƣợng khí. Ở đây, quan niệm cổ Trung Quốc và Ấn 

Độ (trong kinh Vệ đà) gặp gỡ nhau, ở chỗ, trái tim chứ không phái đầu là cánh cửa 

mở thông với thế giới vô tận; rửa sạch trái tim, bài trừ mọi dục vọng, tẩy sạch tạp 

niệm là cơ sở quan trọng nhất để nhận thức thế giới. Ở chiều kích nhƣ vậy nên kiểu 

nói nhƣ “tấc lòng” thì trong phạm vi “tấc” hay “thốn” đã vƣợt ra khỏi giới hạn cụ 

thể để bao trùm tất cả mọi hiện hữu, “chứa đựng tất cả thế giới”. Kiều cũng tri nhận 

và cộng thông với thế giới từ những thƣớc đo nhƣ vậy. 

4. Nhƣ vậy, vấn đề đặt ra về tâm thức tham dự, nhƣ những biểu hiện xoay 

quanh nhân vật Thuý Kiều trong ĐTTT không thể là một yếu tố thoáng qua hay một 

tình tiết giản đơn, mà ngƣợc lại, là hình ảnh tiêu biểu cho một kiểu tâm thức đặc 

thù. Điều này cần phải xét đến những tham chiếu cả về những truyền thống trong 

bối cảnh sống rộng lớn mà nó thuộc về.  
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PHỤ LỤC 2 

TỔNG HỢP SỰ PHÂN LOẠI VÀ BIỂU HIỆN CỤ THỂ 

VỀ CỔ MẪU TRONG LÍ THUYẾT CỦA C. G. JUNG 

Jung cũng phân biệt ra hai loại cổ mẫu: cổ mẫu trong hình thức và cổ mẫu 

trong hiện thực. Cổ mẫu trong hình thức thuộc loại gần nhƣ tâm lí (psychoi) chứ 

không phải cụ thể của loại tâm lý. Cổ mẫu trong hình thức là cơ sở và kiểu mẫu cho 

cổ mẫu trong hiện thực. Cổ mẫu trong hiện thực là cổ mẫu đƣợc diễn bày và thể 

hiện trong những ảnh hình cụ thể nhƣ cổ mẫu cha, mẹ, bé thơ, anh hùng, v.v. 

Hệ tâm thức của con ngƣời có nhiều cổ mẫu, các cổ mẫu đều có những cấu 

trúc và ý nghĩa riêng biệt, nhƣng chúng không đứng biệt lập riêng rẽ. Trái lại, chúng 

tƣơng quan, liên hệ với nhau. Hơn nữa, chúng còn thâm nhập vào nhau trong một 

mối tƣơng thức, tƣơng nhập, tƣơng tác rất mật thiết. Cổ mẫu với cấu trúc cơ bản và 

ý nghĩa toàn diện, là những năng lực tạo hình cho hệ tâm thức của con ngƣời. Nó 

“vừa là hình ảnh lại vừa là xúc động. Ngƣời ta chỉ có thể nói đến siêu tƣợng khi nào 

hai khía cạnh đó cùng xuất hiện một lúc. Khi nào chỉ có hình ảnh thì siêu tƣợng chỉ 

tƣơng đƣơng với một sự tả cảnh không có âm vang gì. Nhƣng khi siêu tƣợng chứa 

chất xúc động tâm tình thì hình ảnh trở nên huyền nhiệm (có sinh lực tâm thần)” 

[99, 142]. Nó đồng thời cũng minh xác cho những mãnh lực huyền nhiệm. Cổ mẫu 

chỉ bắt đầu sống khi nào ngƣời ta kiên tâm khám phá ra tại sao nó có một ý nghĩa 

cho một ngƣời sống và ý nghĩa ấy thế nào. 

Các loại cổ mẫu có thể đƣợc phân loại theo những hƣớng khác nhau, dƣới đây, 

để tiện cho việc diễn giải, chúng tôi mô tả dƣới sự tổng hợp cách chia của ba tác 

giả: Bennet, Phan Quang Định và Phƣơng Lựu: 

1. Những cổ mẫu thông thƣờng  

Sinh ra, chết đi, tái sinh, anh hùng, hài nhi, thƣợng đế, ác quỷ, đất mẹ, mặt 

trời, mặt trăng, sông ngòi, máu, lửa, v.v. 

2. Những cổ mẫu quan trọng  

Anima (tính nữ, linh âm): Trong vô thức của mỗi một ngƣời đàn ông đều có 
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một yếu tố nữ tính, gen nữ trong người đàn ông, đƣợc nhân cách hóa trong giấc mơ 

bằng một hình tƣợng hoặc một hình ảnh phụ nữ, hay sự phóng chiếu yếu tố tính nữ 

của ngƣời mẹ cá thể lên ngƣời mẹ chủng tộc: “Tất cả mọi ngƣời đàn ông đều chứa 

trong mình một hình ảnh phụ nữ vĩnh cửu... một dấu tích hoặc “cổ mẫu” của tất cả 

những kinh nghiệm về ngƣời phụ nữ, một thứ trầm tích, có thể nói nhƣ vậy, của tất 

cả những ấn tƣợng đã đƣợc tạo nên bởi phụ nữ  - nói một cách ngắn gọn, một hệ 

thống thích nghi tâm thần đƣợc thừa hƣởng” [11, 146]. 

Animus (tính nam, linh dƣơng): Là yếu tố nam tính vô thức trong nhân cách 

của bản thân ngƣời nữ, gen nam trong người nữ, nó là một phần của phẩm chất tự 

nhiên. Trong nam có nữ và trong nữ có nam, hay nói theo ngôn ngữ của Đạo giáo là 

trong Âm có Dƣơng, một nửa đàn ông là đàn bà. 

Anima và animus đƣợc hình thành từ thời xa xƣa, một cơ sở cổ mẫu của tất cả 

những vị thần nam hay nữ, là những cổ mẫu, là nguyên lý âm - nguyên lý dƣơng, 

tiếng nói của sự hòa quyện giữa những logos: lời lẽ, trí năng, hiểu biết, tinh thần, trí 

thức và Eros là đùm bọc, che chở, thâu nhận, v.v. Nó hiện diện là những năng lực 

sinh động và đem lại sự sống, hiện hữu ra thành những biểu hiện cụ thể: animus là 

bậc trí giả, hiền triết, v.v. còn anima là phẩm hạnh của đức trung trinh liệt nữ, hiền 

mẫu... Trong kho huyền thoại nhân loại, ta có thể chứng nghiệm nguyên lý này qua 

những cặp tƣơng quan nhƣ Shiva - Shakti (Ấn Độ), Zeus - Hera (Hi Lạp) hay Trầu - 

Cau (Việt Nam), v.v. Vấn đề chung ở đây là sự phối kết của tâm thức để trở nên 

một thành toàn mang tính siêu việt hứa hẹn cho thân phận vƣợt không gian, thời 

gian tìm về bến thiên đƣờng mơ ƣớc. Đây là một nội dung phức tạp và đòi hỏi 

những nghiên cứu công phu hơn về sau. 

Shadow (bóng âm): Là sự kịch hóa, sự xuất hiện hình bóng của kẻ khác. Nó là 

thái độ bên trong, những mặt tối nhân cách, là “Bóng âm tập thể” - những tụ kết thái 

độ và hành vi tạo nên những tai ƣơng, những sự ác. Sự ác này nói theo kiểu siêu 

hình hóa là thực tại, một định mệnh, v.v. với những danh tính nhƣ: ác thần, quỷ 

thần, phù thủy, v.v. Và khi sự ác có tính cách tập thể, nhƣ khơi dậy từ bản năng phá 

hoại của nó, con ngƣời trở nên tha hóa khủng khiếp. Lƣu Hồng Khanh xem đó là 

những kiểu “hỏa thiêu phù thủy”, hỏa thiêu ngƣời lạc đạo, v.v.  
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Self (tự ngã): đƣợc định nghĩa nhƣ là hƣớng đến “sự thuần nhất”, và “tròn 

đầy” của con ngƣời, gồm cả vật chất và tinh thần, thể xác và tâm linh. Những hình 

ảnh của tự ngã đƣợc trao truyền đến ngày nay thông qua các truyện cổ tích, truyền 

kỳ, dị sử, thần thoại, huyền thoại, qua bóng hình những tiên nữ, địa mẫu, qua những 

ngƣời hùng, lão nhân. Đôi cánh của giấc mơ thiếu nữ, thiếu nam hay các mộng 

tƣởng nghệ thuật đã “phóng ngoại” những năng lực tâm lý vào các chiều sâu của 

bản thể hiện hữu. Điều này đã đƣợc khoa Thông diễn học (hermeneutics) hiện đại 

mang lại những chìa khóa giải mã vô cùng quan trọng. 

Ngoài ra, các motif song trùng trong tính ám ảnh của nó cũng đƣợc xem là 

những cổ mẫu, xuất phát từ những cặp đôi thời nguyên thủy trong tính song sinh, 

song hành không thể thiếu nhau hoặc kích thích gây tổn hại cho nhau. 

 


