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Luận án nhận định sự hồi sinh mạnh mẽ của nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết nói 

riêng và văn học đương đại nói chung. Đó là sản phẩm của tinh thần dân chủ, đổi mới tư duy, 

đổi mới nhận thức.   

Luận án cũng chỉ ra quá trình phát triển của nghệ thuật nghịch dị từ văn học truyền 

thống đến nay, khẳng định nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2012 

đã kế thừa, phát triển, đổi mới nghệ thuật nghịch dị trong lịch sử văn học dân tộc. Đó là sự 

tiếp nối, sáng tạo nghệ thuật nghịch dị trong mạch nguồn văn học truyền thống. 

Luận án đã tìm hiểu sự biểu hiện của nghệ thuật nghịch dị qua hệ thống hình tượng 

nhân vật (những bức chân dung biếm họa, nhân vật nữ nghịch dị, nhân vật lệch pha giới), 

không gian (làng quê, lễ hội, thành thị và những mê cung, chiến tranh-nghịch dị sự sống), thời 

gian (thời gian quá khứ và lăng kính bất thường, bên ngoài thời gian hay cảm quan thời gian 

nghịch dị, thời gian xóa nhòa ranh giới giữa sinh thành và hủy diệt). Đồng thời, nghịch dị 

được bộ lộ qua phương thức thể hiện như ngôn ngữ (ngôn ngữ phố phường, ngôn ngữ mạng, 

ngôn ngữ trò chơi), giọng điệu (giễu nhại, tự trào, bất tín), biểu tượng ( biểu tượng tính dục, 

biểu tượng giấc mơ, biểu tượng mê cung).  

 Luận án đánh giá được vai trò to lớn của nghệ thuật nghịch dị đối với sự đổi mới của 

văn học Việt Nam nói chung và tiểu thuyết nói riêng, góp phần đổi mới quan niệm về hiện 

thực, về con người, về thể loại. Văn học không chỉ phản ánh hiện thực mà quan trọng hơn là 

kiến tạo hiện thực. Nhà văn có quyền kiến tạo hiện thực theo quan niệm của mình, trải nghiệm 

của mình. Hiện thực là cái tôi cảm được. Tất cả lồng quyện vào nhau hé lộ một chiều kích 

khác về hiện thực. Theo đó, hiện thực trong văn học hôm nay không chỉ là những gì đã xảy ra 

mà còn là cái đang diễn ra, đang hình thành, đang tiếp diễn với tất cả sự hỗn độn, phi logic, 

phi trật tự, hiện thực bên trong tâm hồn con người. Hiện thực không đơn chiều, phiến diện mà 

đa chiều, đa diện, phức tạp. Đó là hiện thực nằm ở đường biên của bất thường và bình thường, 

của thiêng và tục, của vô thức, trực giác và ý thức. Hơn thế nữa, nghịch dị dự phần xác lập 

quan niệm mới về con người. Hình tượng nhân vật nghịch dị đa phần là những bức chân dung 

lệch chuẩn, quái dị, nghịch dị cả về thể xác lẫn tâm hồn đặc biệt là người trí thức, nhân vật nữ, 

nhân vật lệch pha giới.  

Trong hành trình đổi mới của văn học Việt Nam, nghịch dị được xem như là yếu tố hạt nhân 

của tiểu thuyết, hay nói cách khác là yếu tính  nghệ thuật của tiểu thuyết, là phạm trù trung tâm của 

hệ hình mĩ học hiện đại. 
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