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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Trào tiếu và giễu nhại là những cảm quan thường trực của văn học nhân 

loại từ khởi thủy cho đến ngày nay. Tuy vậy, mỗi giai đoạn văn học, sự biểu hiện 

cảm quan trào tiếu và giễu nhại ấy có sự giống và khác nhau do tính chất, hoàn cảnh 

lịch sử, xã hội và văn hóa của từng dân tộc quy định.  

Văn học Việt Nam đương đại xuất hiện ngày càng nhiều những tác phẩm 

mang cảm quan giễu nhại với tinh thần nhân văn và nâng lên thành nghệ thuật 

giễu nhại mới (nghệ thuật giễu nhại hiện đại, hậu hiện đại), phù hợp với hiện thực 

đời sống và tâm thức cũng như tầm đón nhận mới của con người đương đại, đặc 

biệt là giai đoạn từ Đổi mới (1986) đến nay. Cảm quan trên đã trở thành nhu cầu 

phản ánh hiện thực, thành cảm hứng và tư duy sáng tạo của văn học nói chung, 

truyện ngắn nói riêng với những thành tựu mới mẻ, thể hiện sự tìm tòi, cách tân 

trong ý thức nghệ thuật của nhà văn trong từng bước ngoặt chuyển đổi trọng đại 

của lịch sử, xã hội. 

Ở thế giới và Việt Nam, từ trước đến nay xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu 

chung và riêng có giá trị đề cập đến nghệ thuật trào tiếu và giễu nhại trong tác phẩm của 

những nhà văn tiêu biểu từ nhiều hướng tiếp cận, nhiều phương pháp nghiên cứu hiện 

đại và hậu hiện đại khác nhau. 

Từ những thành tựu đa dạng và mới mẻ của các công trình đi trước, chúng tôi 

muốn giới hạn phạm vi nghiên cứu nghệ thuật giễu nhại ở thể loại truyện ngắn Việt 

Nam giai đoạn 2000 - 2015. 

1.2. Cuộc sống và các mối quan hệ xã hội của con người Việt Nam thời hiện 

đại ngày càng diễn ra đa dạng và phong phú, nhưng không kém phần phức tạp. Tuy 

vậy, con người bao giờ cũng vươn lên chiếm lĩnh hiện thực cuộc sống, làm chủ bản 

thân mình theo chiều hướng tích cực, ước mơ nhân ái tốt đẹp để tồn tại có ích, để 

xứng đáng là những nhân vị hiện sinh cao đẹp. Trong hành trình sống ấy, không ít 

những bất ổn và bi kịch, không ít những hệ lụy và âu lo tồn tại trong đời sống chính 

bản thân mỗi con người. Sự phân hóa của xã hội, tha hóa của con người theo chiều 

hướng bi hài trong từng hoàn cảnh khách quan, chủ quan luôn diễn ra trong tính 
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tương tác phức tạp của chúng. Thông qua cảm hứng giễu nhại, văn học định hướng 

cho con người tự mình lựa chọn hành vi đạo đức sáng suốt, nhưng cũng rất nhân ái 

và lạc quan bằng văn học - lĩnh vực có thành tựu, hiệu ứng đặc biệt bởi đặc trưng 

ngôn ngữ, hình tượng và tư tưởng đạo đức, nhân văn riêng. Giễu nhại, vì vậy, có 

khả năng làm hiện lên những nội dung, ý nghĩa nhân sinh mới cũng như hình thành 

các hình thức/phương thức biểu hiện mới cho tác phẩm. Ngoài ra, nó còn có tác 

dụng thanh lọc tình cảm con người và “vô trùng hóa” môi trường, làm cho cuộc 

sống ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp, minh triết và văn hóa hơn. 

1.3. Trong các tác phẩm truyện ngắn sau 1986, đặc biệt từ năm 2000 đến nay, 

cảm quan giễu nhại theo tinh thần văn học hiện đại, hậu hiện đại được các nhà văn 

gia tăng với nhiều hình thức và cấu trúc khác nhau, thông qua chất liệu ngôn từ 

cũng mới lạ để xây dựng những hình tượng nhân vật sinh động với những quan hệ 

đời tư - thế sự phức tạp khác nhau của thời hiện đại. Cảm quan giễu nhại và phương 

thức giễu nhại được các nhà văn tiếp cận và thể hiện từ nhiều cấp độ, nhiều yếu tố: 

từ hình thức đến nội dung; từ những đối tượng có sẵn trong văn học, lịch sử, văn 

hóa và cuộc sống quá khứ đến sự chiếm lĩnh hiện thực mới, tạo nên những đối 

tượng giễu nhại mới của thời hiện tại đang tiếp diễn. Đây chính là tư tưởng cách tân 

nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng theo hướng dân chủ hóa tối đa, nhận thức 

tối đa của các nhà văn, đặc biệt là các nhà văn trưởng thành sau 1975. Chọn hướng 

tiếp cận và lĩnh vực nghiên cứu như trên, chúng tôi hy vọng sẽ thông qua cảm quan 

và nghệ thuật giễu nhại để chỉ ra những đặc điểm thi pháp và sự đóng góp của 

truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 trong quá trình hiện đại hóa, hội nhập 

hóa với truyện ngắn thế giới. 

Đó là lý do để chúng tôi chọn Nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt 

Nam 2000 - 2015 làm đề tài nghiên cứu cho Luận án của mình. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

2.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những truyện ngắn Việt Nam tiêu biểu 

của các tác giả nổi bật ở giai đoạn 2000 – 2015, thể hiện nghệ thuật giễu nhại rõ nét 

nhất, tiêu biểu cho nhu cầu và ý thức phản ánh hiện thực đời sống đương đại, làm 

bật lên tư tưởng phê phán cái xấu và khẳng định cái tốt của xã hội và con người, từ 

đó thấy được tính khu biệt về đặc trưng nghệ thuật và ý nghĩa triết mỹ của truyện 
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ngắn Việt Nam giai đoạn này trong từng bước ngoặt chuyển mình đặc biệt của lịch 

sử và xã hội. Cụ thể là các tác phẩm tiêu biểu của Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Đặng 

Thân, Nguyễn Thị Thu Huệ, Đỗ Hoàng Diệu, Dạ Ngân, Y Ban, Phong Điệp, 

Nguyễn Trí, Đinh Đức, Nguyễn Ngọc Tư, Lê Anh Hoài… và các tác giả truyện 

ngắn trẻ khác. Ngoài ra, trong quá trình triển khai, đối chiếu nét tương đồng và dị 

biệt, kế thừa và cách tân nghệ thuật giễu nhại của truyện ngắn giai đoạn này, chúng 

tôi mở rộng khảo sát, liên hệ trong chừng mực với những truyện ngắn Việt Nam 

trước năm 2000 và sau năm 2015 để thấy được sự vận động và phát triển của thể 

loại là diễn biến hợp quy luật với chính bản thân hiện thực đời sống và chính bản 

thân văn học. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu   

Phạm vi nghiên cứu của luận án là vận dụng lý thuyết nghệ thuật giễu nhại vào 

nghiên cứu truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 để giải mã những nội dung 

thể hiện bản chất giễu nhại một cách nghệ thuật, nhân bản; đồng thời nghiên cứu 

các cấu trúc/hình thức thể hiện nghệ thuật giễu nhại một cách sáng tạo, mới mẻ của 

các nhà văn qua các tác phẩm truyện ngắn tiêu biểu.  

3. Hướng tiếp cận và Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Hướng tiếp cận 

Đề tài tiếp cận theo hướng vận dụng Lý thuyết nghệ thuật giễu nhại để nghiên 

cứu bản chất và đặc trưng truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015 trong tính chỉnh thể 

nghệ thuật của chúng dựa trên yêu cầu và thao tác làm việc của Thi pháp học, Lý 

thuyết của Bakhtin về văn hóa trào tiếu dân gian, Lý thuyết giễu nhại của văn học 

hậu hiện đại, Lý thuyết carnaval… Qua đó, chỉ ra sự đóng góp của các nhà văn Việt 

Nam vào tiến trình hiện đại hóa nền văn học nước nhà. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Từ hướng tiếp cận như trên, để thực hiện luận án, chúng tôi vận dụng các 

phương pháp nghiên cứu sau đây: 

3.2.1. Phương pháp liên ngành 

Do tính chất quan hệ và liên quan nội hàm của đề tài nên chúng tôi vận dụng 

trong chừng mực phương pháp liên ngành: Lý thuyết văn hóa học, Lý thuyết xã hội học, 

Lý thuyết diễn ngôn, Lý thuyết chủ nghĩa hậu hiện đại để phối hợp giải mã nội dung và 

hình thức truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015 từ phương diện nghệ thuật giễu nhại. 
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3.2.2. Phương pháp vận dụng lý thuyết liên văn bản 

Đây được xem là phương pháp nghiên cứu bổ trợ chủ yếu của luận án, nhằm 

tham chiếu lý thuyết liên văn bản vào việc giải mã các bình diện nội dung và hình 

thức của tác phẩm để đối chiếu và so sánh đặc điểm nghệ thuật giễu nhại của truyện 

ngắn Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 với truyện ngắn trước và sau giai đoạn này. 

3.2.3. Phương pháp cấu trúc, hệ thống 

Phương pháp này giúp xem xét mối quan hệ chỉnh thể giữa hình thức và nội 

dung thể hiện nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 2000 -2015 từ 3 cấp 

độ chính: ngôn từ - hình tượng - tư tưởng.  

3.2.4. Phương pháp so sánh, đối chiếu 

Phương pháp này nhằm tập trung so sánh ý thức thể hiện nghệ thuật giễu nhại 

trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015 với các mốc chuyển đổi đặc biệt của đời 

sống và văn học. Ngoài ra, trên cơ sở khảo sát nghệ thuật giễu nhại trong truyện 

ngắn giai đoạn này, chúng tôi sẽ đối sánh, để qua đó thấy được tư duy nghệ thuật và 

phong cách sáng tạo cũng như vị trí của mỗi tác giả và các tác giả với nhau trong 

nền văn học Việt Nam hiện đại. 

4. Đóng góp của luận án 

Hệ thống và phân tích những cơ sở lịch sử, xã hội và văn hóa hình thành cảm 

quan giễu nhại và nghệ thuật giễu nhại trong văn học, cụ thể là trong truyện ngắn 

Việt Nam 2000 - 2015, xem đó như là một bước tiến/hệ quả của tiến trình dân chủ 

hóa xã hội và tự do hóa trong sáng tạo văn học mà các nhà văn đã ý thức và thể hiện 

một cách hiệu quả. 

Nghiên cứu thực tiễn sáng tác của các nhà văn viết truyện ngắn Việt Nam tiêu 

biểu giai đoạn 2000 - 2015 để chỉ ra những đặc điểm nghệ thuật giễu nhại nổi bật ở 

hai bình diện thuộc nội dung và hình thức của tác phẩm. Qua đó, khẳng định sự 

đóng góp của các tác giả này vào tiến trình văn học hiện đại Việt Nam nói chung và 

tiến trình thể loại truyện ngắn nói riêng. 

5. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Nội dung của 

Luận án được triển khai trong 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Ở chương này, chúng tôi khái lược những công trình nghiên cứu nghệ thuật 

giễu nhại ở Việt Nam từ các tác giả, tác phẩm văn học thế giới được dịch sang tiếng 

Việt và từ các tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam. Qua đó, trình bày diễn trình tiếp 
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nhận, nghiên cứu nghệ thuật giễu nhại của các nhà nghiên cứu, phê bình, lý luận 

văn học ở nước ta qua các công trình được công bố cùng những thành tựu và hạn 

chế của từng tác giả/chủ thể tiếp nhận. 

Chương 2. Lý luận về giễu nhại và sự thể hiện nghệ thuật giễu nhại trong 

văn học Việt Nam 

Ở chương này, chúng tôi tập trung làm sáng tỏ nội hàm của quan niệm giễu 

nhại cùng những nội hàm của các phạm trù liên quan, từ đó, chỉ ra bản chất của 

nghệ thuật giễu nhại trong văn học. Từ nội hàm của các quan niệm giễu nhại, luận 

án tìm hiểu, trình bày vắn tắt quan niệm và lý thuyết về giễu nhại của các nhà lý 

luận văn học nước ngoài và trong nước thông qua các công trình nghiên cứu tiêu 

biểu của họ đã công bố ở Việt Nam. Sau cùng là trình bày khái lược về ý thức thể 

hiện nghệ thuật giễu nhại trong văn học Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. 

Chương 3. Nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015 

nhìn từ cảm hứng, đề tài, nhân vật 

Ở chương này, chúng tôi nghiên cứu những tiền đề hình thành nghệ thuật giễu 

nhại cùng những cảm hứng giễu nhại chính của truyện ngắn 2000 - 2015; từ đó, lý 

giải sự chiếm lĩnh đề tài và tính chất của từng đề tài qua những phạm vi hiện thực 

đời sống cụ thể để xây dựng hệ nhân vật mang cảm quan giễu nhại đa dạng, đa tính 

chất, cộng hưởng thành bức tranh hiện thực bi hài của xã hội thời hiện đại mà ở đó 

mọi chuẩn mực nhân tính, đạo đức bị đảo lộn, dẫn đến tiếng cười đa chức năng 

cùng diễn ngôn giễu nhại đa tính chất và đa sắc điệu. 

Chương 4. Nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015 

nhìn từ phương thức nghệ thuật 

Ở chương này, chúng tôi đi sâu nghiên cứu phương thức giễu nhại trong 

truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015, chủ yếu thể hiện ở nghệ thuật xây dựng nhân 

vật giễu nhại như cách đặt tên và mã hóa nhân vật, khắc họa ngoại hình và tính cách 

nhân vật. Kế đến là nghệ thuật xây dựng cấu trúc giễu nhại thông qua những tình 

huống điển hình cũng như mô hình mở đầu và kết thúc truyện. Tiếp theo là nghiên 

cứu nghệ thuật thể hiện ngôn ngữ giễu nhại thông qua sự lạ hóa từ ngữ và các biện 

pháp tu từ mới lạ. Cuối cùng là chỉ ra giọng điệu giễu nhại với các sắc thái và tình 

thái giễu nhại đặc sắc của các nhân vật trong từng tác phẩm cụ thể. 
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NỘI DUNG 

Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

  

1.1. Tình hình nghiên cứu nghệ thuật giễu nhại trong văn học ở Việt Nam 

Nhại/Giễu nhại (parody/parodie) là hình thức nghệ thuật thể hiện phổ biến 

trong văn học thế giới từ thời cổ đại cho đến ngày nay, đặc biệt là ở phương Tây. Ở 

Việt Nam, giễu nhại, trào phúng, trào tiếu thể hiện rất sớm trong văn học dân gian 

và trong văn học trung đại, nhưng nở rộ và phát triển trong văn học hiện đại. Trong 

sáng tác, các nhà văn ý thức thể hiện hình thức nhại rất sâu sắc và độc đáo, nhưng 

trong nghiên cứu thì chưa được quan tâm đúng mức. Những công trình nghiên cứu 

nghệ thuật giễu nhại trong văn học còn lẻ tẻ và chưa tương xứng với yêu cầu, tính 

chất và thành tựu về nghệ thuật giễu nhại trong sáng tác.  

Để phục vụ mục tiêu của luận án Nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt 

Nam 2000 - 2015, chúng tôi khái lược lịch sử vấn đề ở những nội dung có liên quan 

trực tiếp và gián tiếp đến đề tài, nhằm chỉ ra những đóng góp của truyện ngắn Việt 

Nam trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập với văn học thế giới mà các nhà 

nghiên cứu, phê bình và lý luận văn học đã minh định. 

1.1.1. Khái lược tình hình nghiên cứu nghệ thuật giễu nhại từ các tác phẩm 

văn học thế giới 

Trong văn học phương Tây, đặc biệt là vào thời Cổ đại đến Trung cổ và Phục 

hưng, hình thức trào tiếu và giễu nhại được quan tâm, xem như một phương thức 

nghệ thuật mới lạ, phản ánh hiện thực đời sống và cảm thức nhân văn của con người 

trước những bước ngoặt lớn của lịch sử. Từ thời Cổ đại Hy Lạp đến thời Phục hưng 

với Miguel de Cervantes, Francois Rabelais cho đến Fyodor Dostoievski, Mark 

Twain (thế kỷ XIX), Franz Kafka, Mikhail Bulgacov (thế kỷ XX)…, nền văn học 

châu Âu đã đạt được thành tựu to lớn, trong đó, có sự hiện hữu và đóng góp không 

nhỏ của nghệ thuật giễu nhại. Ở đây, chúng tôi khái lược những công trình nghiên 

cứu có liên quan đến nghệ thuật giễu nhại từ các tác phẩm nổi tiếng thế giới của các 

nhà nghiên cứu nước ngoài được dịch sang Việt ngữ và những công trình nghiên 

cứu nghệ thuật giễu nhại của các nhà nghiên cứu Việt Nam về các tác giả, tác phẩm 

văn học thế giới. 
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Đầu tiên là ba công trình nghiên cứu đồ sộ của M. Bakhtin có liên quan đến 

nghệ thuật giễu nhại được chính thức ra mắt độc giả Việt Nam: Lý luận và thi pháp 

tiểu thuyết [6], Những vấn đề thi pháp Dostoievski [7] và Sáng tác của Frăngxoa 

Rabơle và nền văn hóa dân gian Trung cổ và Phục hưng [8]. Chúng tôi khái lược 

kết quả nghiên cứu của Bakhtin ở từng công trình như sau:  

Công trình thứ nhất: Lý luận và thi pháp tiểu thuyết. Đây là công trình lý 

thuyết nổi tiếng về thể loại tiểu thuyết của Bakhtin, trong đó, chúng tôi đặc biệt chú 

ý đến tiểu luận “Tiếng cười Rabelais và văn hóa trào tiếu dân gian”. Tiểu luận này 

thực chất là phần Dẫn luận được trích từ công trình Sáng tác của Frăngxoa Rabơle 

và nền văn hóa dân gian Trung cổ và Phục hưng với mục đích chủ yếu mà Bakhtin 

trình bày ở đây là đề cao nghệ thuật thể hiện tiếng cười và cảm quan giễu nhại mang 

tính dân gian của F. Rabelais. Khi đưa vào Lý luận và thi pháp tiểu thuyết, ông cấu 

trúc nó cùng những chương khác để thành một công trình nghiên cứu về lý luận và 

thi pháp thể loại tiểu thuyết hoàn chỉnh. 

Công trình thứ 2: Những vấn đề thi pháp Dostoievski. Ở công trình này, chúng 

tôi chú ý đến chương IV với nội dung nghiên cứu “Những đặc điểm về thể loại và 

kết cấu - cốt truyện trong các tác phẩm của Dostoievski”. Sở dĩ chúng tôi chú ý 

chương này vì nó liên quan đến đề tài luận án, đặc biệt là ở phát hiện của Bakhtin, 

khi ông cho rằng bản chất thể loại trong sáng tác của Dostoievski phải được quay 

lui về tìm hiểu ở cội nguồn văn hóa lễ hội giả trang dân gian. Từ đó, ông cho rằng 

chất trào tiếu và giễu nhại này thể hiện rất đặc trưng và độc đáo mà chỉ nhà văn lỗi 

lạc này, nó mới trở thành tư duy nghệ thuật/cái nhìn nghệ thuật. Đây chính là sự 

phát hiện nhạy bén của một nhãn quan khoa học biệt tài Bakhtin, nâng lên thành lý 

luận thi pháp của Bakhtin. Và về sau, người ta gọi là thi pháp học Bakhtin. 

Công trình thứ 3: Sáng tác của Frăngxoa Rabơle và nền văn hóa dân gian 

Trung cổ và Phục hưng. Qua công trình này, Bakhtin đã phục hiện gần như trọn vẹn 

nền văn hóa dân gian châu Âu, mà nổi bật là nền văn hóa dân gian Trung cổ và 

Phục hưng với những hình thức phong phú, độc đáo của nó, trong đó, tiếng cười và 

cảm quan giễu nhại mang tinh thần thời đại là nội dung xuyên suốt tác phẩm của 

Rabelais. Bakhtin đã tiếp nhận tác phẩm này với cảm quan và tư duy nghiên cứu 

hiện đại xuất phát từ hệ thống lý thuyết mà ông đã trừu xuất trong quá trình tiếp cận 

và giải mã sáng tác của F. Rabelais.  
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Ngoài ra, còn phải kể thêm công trình Nghệ thuật ngôn từ và văn hóa trào tiếu 

dân gian - Rabelais và Gogol (2010) cũng của M. Bakhtin. Công trình này chính là 

nghiên cứu bổ sung và mở rộng về nghệ thuật trào tiếu và giễu nhại trong sáng tác 

của Rabelais và Gogol để khẳng định tính hiệu năng của hệ thống lý thuyết mà 

chính Bakhtin đã trừu xuất và ứng dụng thành công trong nghiên cứu và phê bình 

các tác phẩm, tác giả văn học lớn trên thế giới cho giới nghiên cứu về sau. 

Không nghiêng về khuôn khổ của văn hoá chính thống, khi nghiên cứu về 

Rabelais, Bakhtin cho rằng: “những nguyên tắc cơ bản trong sáng tác của nhà văn vĩ 

đại này được quyết định bởi nền văn hoá trào tiếu dân gian của quá khứ… Thực ra, 

sáng tác của Rabelais chỉ có thể thật sự hiểu được trong dòng chảy của văn hoá dân 

gian, nền văn hoá ấy trong mọi giai đoạn phát triển của mình luôn đối nghịch với văn 

hoá chính thống và đã xác lập nên một giác độ nhìn nhận đặc biệt về thế giới và những 

hình thức đặc biệt để phản ánh nó bằng hình tượng (…). Rabelais là người thừa kế và 

hoàn tất tiếng cười dân gian của hàng nghìn năm ấy. Sáng tác của ông là chiếc chìa 

khóa không thể thay thế đối với toàn bộ nền văn hoá trào tiếu châu Âu trong những 

biểu hiện mạnh mẽ nhất, sâu sắc nhất và độc đáo nhất của nó” [9, tr.138]. 

Còn với Gogol, Bakhtin quan tâm đến các yếu tố văn hoá trào tiếu dân gian 

trong sáng tác của nhà văn này theo hướng khác: “Chúng tôi sẽ không đề cập đến vấn 

đề ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của Rabelais đến Gogol (qua Sterne và trường 

phái tự nhiên Pháp). Ở đây đối với chúng tôi chỉ quan trọng những đặc điểm nào 

trong sáng tác của Gogol mà chúng - không phụ thuộc vào Rabelais - được quyết 

định bởi mối liên hệ trực tiếp của Gogol với những hình thức hội hè dân gian trên quê 

hương thân thiết của ông” [9, tr.138]. Bakhtin cho rằng “Đồ ăn, thức uống và sinh 

hoạt tính giao trong những truyện ngắn của Gogol đều mang tính chất hội hè, tính 

chất carnaval của lễ tiễn mùa đông” [9, tr.138]. Bakhtin còn nhấn mạnh thêm vai trò 

to lớn của sự cải trang, các trò lừa đủ loại cũng như những màn đánh đấm và hạ bệ. 

Và ông đi đến kết luận: “Tiếng cười của Gogol trong các truyện ngắn đó là tiếng cười 

hội hè dân gian thuần tuý. Nó nhị chức năng và duy vật một cách tự phát. Cái nền 

tảng dân gian đó đã được lưu giữ đến cùng trong tiếng cười Gogol, mặc dù có những 

biến đổi quan trọng về sau… Trong sáng tác của Gogol, chúng ta tìm thấy gần như tất 

cả các yếu tố của văn hoá hội hè dân gian. Gogol có một cảm quan carnaval về thế 

giới, tuy trong phần lớn trường hợp nhuốm màu lãng mạn” [9, tr.139]. 

Bàn về ngôn ngữ trào tiếu trong sáng tác của Gogol, Bakhtin chỉ ra rằng: 

“Ngôn từ trào tiếu ở Gogol được tổ chức sao cho mục đích của nó không phải là 
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việc chỉ ra đơn giản các hiện tượng tiêu cực riêng lẻ, mà là khai mở một bình diện 

đặc biệt của thế giới như một chỉnh thể” [9, tr.139]. 

Bên cạnh các công trình nổi tiếng nói trên của M. Bakhtin được dịch sang 

tiếng Việt, còn có các công trình, tiểu luận, luận án của các nhà nghiên cứu và học 

giả, nghiên cứu sinh trong nước nghiên cứu về nghệ thuật giễu nhại từ các tác 

phẩm văn học nước ngoài như: Phạm Vĩnh Cư với bài tổng thuật, giới thiệu công 

trình Sáng tác của Frăngxoa Rabơle và nền văn hóa dân gian Trung cổ và Phục 

hưng; Trần Đình Sử với tiểu luận “Lý thuyết carnaval hóa của Bakhtin và tư duy 

tiểu thuyết hiện đại”; Đoàn Ánh Dương với tiểu luận “Về tiếng cười lưỡng trị của 

M. Bakhtin”… 

Trong bài viết: “Lý thuyết Cácnavan hoá của M. Bakhtin và tư duy tiểu thuyết 

hiện đại”, Trần Đình Sử nêu rõ khái niệm carnaval và carnaval hóa: “Cácnavan (lễ 

hội dân gian, lễ hội hoá trang kiểu Cácnavan, do khó dịch chính xác mà người ta 

thường để nguyên) theo Bakhtin, không chỉ đơn giản là lễ hội, mà là cuộc sống thứ 

hai của con người do các yếu tố khôi hài của dân chúng tạo thành… Cácnavan 

thường diễn ra ở quảng trường, bãi chợ là những nơi không có trung tâm, không có 

quyền uy, mọi người đều có thể tham gia tự do với khát vọng dân chủ nguyên thuỷ. 

Các nghi thức và trò chơi trong lễ hội Cácnavan đóng vai trò rất quan trọng trong việc 

tạo nên cuộc sống thứ hai cho con người, chẳng hạn nghi thức tấn phong, hạ bệ, sự 

xúc tiếp suồng sã, sự báng bổ, các trò phỏng nhại, trò hề... đã thực sự tạo nên "cuộc 

sống thứ hai". Nhưng đây chỉ là cuộc sống thứ hai phi quan phương bên rìa của cuộc 

sống thứ nhất thông thường” [95]. Trần Đình Sử còn nhận định tiếp: “Ý nghĩa tư 

tưởng của Bakhtin không nằm ở bản thân các lễ hội Cácnavan, mà ở cách lý giải của 

ông về Cácnavan như một hiện tượng văn hoá có ý nghĩa thế giới quan, và từ cơ sở 

đó mà tìm đến một cách lý giải mới về tiểu thuyết và ngôn từ tiểu thuyết mà ông gọi 

là hiện tượng "Cácnavan hoá" [95]. Bakhtin hiểu Cácnavan hoá theo một nghĩa rất 

rộng: các nghi lễ, các trò chơi, các chuyện cười, các cách sống có tính chất Cácnavan 

hoá, nhằm chỉ cuộc sống thứ hai, phi quan phương, bên rìa, nhằm giúp con người tạo 

một khoảng tự do vượt khỏi tạm thời cuộc sống nền nếp, chặt chẽ trong các thiết chế, 

thể chế xã hội thường nhật. Từ quan niệm Cácnavan hoá, Bakhtin đưa ra khái niệm 

"Văn học Cácnavan hoá" với các thể loại văn học nghiêm túc - buồn cười như thể đối 

thoại kiểu Sôcrát, thể trào phúng mênippê, thể tiểu thuyết phức điệu Đôxtôíepxki, thể 

tiểu thuyết quái đản Rabơle...” [95]. Từ những phân tích có cơ sở, bài viết của Trần 

Đình Sử đã chỉ ra sự đối lập giữa tiểu thuyết với các thể loại sử thi theo kết quả 
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nghiên cứu của Bakhtin như sau: “Nếu sử thi luôn ở trung tâm, mang tính chất quan 

phương thì tiểu thuyết là thể loại ở ngoài rìa, phi quan phương. Nếu sử thi luôn 

nghiêm trang thì tiểu thuyết luôn pha trộn sự cười nhạo, trào phúng. Nếu sử thi tiếp 

xúc cuộc sống theo lối trật tự, tôn ti, thì tiểu thuyết lại mở ra kiểu tiếp xúc suồng sã, 

thân mật. Nếu sử thi miêu tả những gì đã xong xuôi, hoàn tất, thì tiểu thuyết luôn luôn 

là không kết thúc, chưa xong xuôi. Nếu sử thi luôn sùng thượng quá khứ thì tiểu 

thuyết luôn hướng về hiện tại. Nếu sử thi luôn xác lập một khoảng cách cố định 

không thể vượt qua giữa người trần thuật và cuộc sống được thể hiện, thì tiểu thuyết 

lại xoá bỏ khoảng cách ấy. Nếu sử thi tạo ra khoảng cách và tôn ti trật tự của các thể 

loại thì tiểu thuyết đem hoà trộn chúng với nhau. Nếu sử thi luôn tuân theo các khuôn 

mẫu, thì tiểu thuyết luôn đổi mới chính bản thân mình...” [95]. 

Một bài viết, theo chúng tôi, cần quan tâm là “Về lý thuyết tiếng cười lưỡng trị 

của M. Bakhtin” của Đoàn Ánh Dương. Xét về hiệu ứng tiếp nhận thi pháp Bakhtin 

ở nước ta, tác giả cho rằng việc tiếp nhận di sản của Bakhtin ở Việt Nam đã tạo 

được những bước chuyển lớn trong đời sống nghiên cứu văn học, mở ra nhiều 

hướng tiếp cận hứa hẹn, đặc biệt là với công trình Sáng tác của Frăngxoa Rabơle 

và nền văn hóa dân gian Trung cổ và Phục hưng. Với công trình này, “người đọc 

Việt Nam được tiếp cận đầy đủ lý thuyết về chủ nghĩa hiện thực nghịch dị mà hạt 

nhân cơ bản là tiếng cười lưỡng trị trong nền văn hóa trào tiếu dân gian... Đây thực 

sự là một công trình đồ sộ. Với một chương Dẫn luận và bảy chương khảo sát di 

sản của Rabelais trong sự gắn kết với nền văn hóa trào tiếu dân gian Trung cổ và 

Phục hưng, Bakhtin đã đưa ra một mô hình mỹ học nghịch dị và chứng minh một 

cách thuyết phục qua những sáng tác của Rabelais. Với lý thuyết của Bakhtin, lần 

đầu tiên mỹ học nghịch dị mới được thực sự khẳng định, trở thành một nhánh song 

song với mỹ học cổ điển, phát triển và tạo nên trường ảnh hưởng tới đời sống sáng 

tác và phê bình văn hóa nghệ thuật” [85]. 

Nói về tiếng cười lưỡng trị theo quan niệm của Bakhtin, Đoàn Ánh Dương cho 

rằng: “Tiếng cười lưỡng trị luôn hiện diện và luôn là yếu tố then chốt của chủ nghĩa 

hiện thực nghịch dị. Tại quảng trường hội hè, “nhân - dân - cười - nơi - quảng - 

trường” đã xóa bỏ những rào chắn về ngôi thứ để hình thành một kiểu giao tiếp đặc 

biệt vừa lý tưởng vừa hiện thực, tuy hướng đến ý nghĩa không tưởng nhưng là biểu 

hiện của chiều sâu thế giới quan trung cổ. Ở đường biên giữa cuộc sống và nghệ 

thuật, trong những trò diễn sân khấu, kiểu hình tượng nghịch dị đem đến tiếng cười 

từ hình thức, cử chỉ đến ngôn ngữ mà nó sử dụng. Cuộc sống tự diễn trò hạ bệ để tái 

sinh đem đến thuộc tính tiếng cười hội hè; nhằm vào mọi thứ và mọi người đem đến 
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thuộc tính toàn dân và phổ quát; cả hai thuộc tính này đều mang cảm quan nhất 

nguyên về thế giới đem đến thuộc tính hai mặt, vấn đề cốt tử của tiếng cười hội giả 

trang. Phân tích bản chất của tiếng cười này, Bakhtin nhấn mạnh hai thuộc tính: 1. 

Tiếng cười nhằm vào cả bản thân người cười, là một phương diện quan trọng để 

khu biệt nó với tiếng cười trào phúng thuần túy của thời đại mới (tiếng cười phủ 

định một chiều), trong tiếng cười hội hè, nhân dân không loại mình ra khỏi chỉnh 

thể thế giới luôn chuyển biến, họ biết mình không hoàn bị nên cũng cần phải chết đi 

và đổi mới; 2. Tiếng cười hội hè có tính thế giới quan và tính không tưởng trong sự 

hướng tới cái tối cao ở đó. Nghĩa là nó vẫn còn rơi rớt tiếng cười nhạo báng thần 

linh (của một thế giới đa thần giáo). Kết quả, những yếu tố thờ phụng hạn hẹp, 

những nghi lễ trang nghiêm chính thống sẽ bị tiêu tan, chỉ còn lại cái toàn nhân loại, 

cái phổ biến và cái không tưởng. Tiếng cười lưỡng trị, vì thế, không chỉ đơn thuần 

là biểu hiện của một hiện thực chưa hoàn kết, phóng khoáng và vui nhộn, hầu như 

để vui cười mà nó còn là biểu hiện sâu sắc của cảm quan về thế giới của con người 

cổ trung đại” [85]. Đây là bài viết có giá trị gợi mở, giúp cho giới sáng tác và 

nghiên cứu Việt Nam hiểu sâu hơn về tiếng cười lưỡng trị mà Bakhtin đã chỉ ra từ 

tác phẩm của Rabelais. Qua đó, họ có thể liên hệ để nghiên cứu nhiều hiện tượng 

trào phúng, giễu nhại trong văn hóa và văn học Việt Nam. 

Tóm lại, ở các công trình trên, các tác giả đã chỉ ra nghệ thuật trào tiếu và tinh 

thần giễu nhại trong sáng tác của các nhà văn lớn trên thế giới mà Bakhtin đã 

nghiên cứu một cách công phu và khoa học. Qua đó, giúp bạn đọc Việt Nam hiểu rõ 

về lịch sử và con người ở xã hội phương Tây qua các thời đại cũng như thi pháp văn 

xuôi thế giới đã phản ánh và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhu cầu của cuộc 

sống và nhu cầu của nghệ thuật trong tính tương tác bản chất của chúng. 

Các nhà nghiên cứu ở nước ta cũng đã liên hệ, phân tích ý kiến của Bakhtin 

khi ông cho rằng giễu nhại là “nói bằng giọng của kẻ khác” [6, tr.67]. Nhưng rồi 

ông lại cho rằng có một khuynh hướng đối lập hẳn với khuynh hướng biểu hiện 

nghĩa của lời người đó. Đó là giọng thứ hai sau khi chuyển vào trong lời nói của kẻ 

khác thì xảy ra xung đột thù địch với chủ nhân của nó và “buộc nó phải phục vụ cho 

mục đích đối lập của mình”. Bằng lời văn giễu nhại của tác giả, ngôn ngữ đã làm 

đảo lộn những gì được gọi là nghiêm túc, bóc trần cái vỏ bọc hào nhoáng để hiện ra 

trần trụi cái lố bịch và giả dối, cái đáng cười bên trong. Điều đó, ngày nay, trong 

văn học hậu hiện đại, người ta gọi là “sự giải thiêng” các đối tượng và nhân vật 

trong văn học. Như vậy, giễu nhại vừa có chức năng lột tả được một phần bản chất 
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có thực của đối tượng được phản ánh, vừa dung hợp được yếu tố bác học của tư duy 

cũng như cái suồng sã của yếu tố bình dân, nhưng lại tạo ra được sức mạnh cho yếu 

tố trào tiếu và giễu nhại dân gian khi chúng tác động đến tình cảm và tư tưởng của 

người tiếp nhận. Và với lối tự giễu nhại như vừa đề cập ở trên, thì văn chương 

không chỉ có tác dụng chỉ ra sự hoài nghi về các trật tự của đời sống mà còn chính 

là sự ngờ vực chính những khả năng, những sứ mệnh mà con người đặt ra cho mình 

để tạo ra tiếng cười với chức năng tư tưởng và nghệ thuật riêng bằng nhiều hình 

thức và cấp độ khác nhau. 

Về sau, những công trình nghiên cứu có đề cập nghệ thuật giễu nhại từ các tác 

phẩm văn học nước ngoài được dịch sang tiếng Việt tiếp tục xuất hiện ngày càng 

nhiều… Có thể kể đến các công trình tiêu biểu: Tính chất trò chơi trong thi pháp tiểu 

thuyết Đôn Kihôtê của Lê Nguyên Cẩn, Cặp nhân vật lưỡng hóa Đôn Kihôtê và 

Xanxo Panxa - sáng tạo độc đáo của Cervantes của Đỗ Hải Phong, Tiểu thuyết G.G. 

Marquez dưới góc nhìn văn hóa trào tiếu dân gian của Phan Tuấn Anh; đặc biệt là 

các luận án tiến sĩ tiếp cận theo hướng nghiên cứu nghệ thuật liên văn bản, nghệ thuật 

lễ hội carnaval, nghệ thuật nghịch dị và hài hước, lý thuyết trò chơi, nghệ thuật hậu 

hiện đại trong các sáng tác văn học. Đó là Tính chất carnaval trong tiếng cười của 

Mactuên của Dương Thị Ánh Tuyết; Nghịch dị trong nghệ thuật khắc họa chân dung 

nhân vật của Ôe Kenzaburo (qua tiểu thuyết Một nỗi đau riêng) của Ôn Thị Mỹ Linh; 

Nghệ thuật hậu hiện đại trong tiểu thuyết G.G. Marquez của Phan Tuấn Anh, … 

Nghiên cứu tiểu thuyết Mạc Ngôn trong chuyên luận Tự sự kiểu Mạc Ngôn, 

Nguyễn Thị Tịnh Thy đã phát hiện ra các sắc thái và giọng điệu bỡn cợt, giễu nhại 

của nhà văn này và đi đến nhận xét: “Có thể xem giọng điệu bỡn cợt là “gam ngữ 

điệu” xuyên suốt, quán thông các tiểu thuyết Mạc Ngôn” [74, tr.245]. Từ đó, tác giả 

trừu xuất ra được các biểu hiện bỡn cợt chính của tác phẩm Mạc Ngôn ở các đặc 

điểm sau: 

+ Cách chơi chữ khi đặt tên cho tác phẩm, địa danh, nhân vật. 

+ Thiết lập cách đảo nghịch của hai vế câu hoặc hai câu đi liền kề nhau: “Vế 

đầu (hoặc câu đầu) đang nói với một giọng nghiêm túc, đường hoàng thì ngay lập 

tức ở vế sau (hoặc câu sau) lại chêm vào một lời bỡn cợt khiến ý nghĩa nghiêm túc 

của nửa câu đầu (hoặc vế đầu) bị lật nhào” [74, tr.249]. 

+ Thủ pháp so sánh theo kiểu nhân hóa hoặc vật hóa cũng làm nên chất bỡn 

cợt cho giọng điệu. 
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+ Giọng điệu bỡn cợt còn xảy ra ở sự trái ngược giữa tính cách, địa vị của chủ 

thể phát ngôn với lời nói của họ: “Nghĩa là tác giả đặt vào miệng kẻ lưu manh 

những câu nói nghiêm túc và ngược lại, đặt vào miệng kẻ vốn được xem là nghiêm 

túc những câu nói lưu manh” [74, tr.252]. 

+ Ghép yếu tố thiêng liêng với yếu tố phàm tục để tạo nên giọng điệu bỡn cợt, 

giễu nhại. 

+ Giọng điệu bỡn cợt còn được tạo nên bởi lời văn mang tính nước đôi hoặc 

những lời lẽ hớ hênh tạo nên sự trật khớp, thậm chí là phản nghĩa giữa lời và ý. 

+ Sử dụng nhiều thành phần đồng vị ngữ trong câu cũng là một điểm nhấn để 

tạo thành giọng điệu bỡn cợt, giễu nhại. 

Cũng tác giả Nguyễn Thị Tịnh Thy trong bài “Pastiche trong tiểu thuyết Mạc 

Ngôn”, sau khi phân tích các khía cạnh và sắc thái nghĩa của nghệ thuật pastiche trong 

tiểu thuyết của nhà văn lớn này, đã đi đến nhận xét có tính phát hiện về mặt lý luận: 

“pastiche là một khái niệm để diễn tả mô thức căn bản của nghệ thuật hậu hiện đại - 

một dạng giễu nhại đặc biệt. Theo các nhà lí luận A. Gullelmi, R. Poirier. I. Hassan và 

F. Jameson, điều làm nên sự đặc biệt của pastiche chính là “tự giễu nhại… Xuất phát từ 

chỗ mất niềm tin vào “chuẩn mực ngôn ngữ”, từ sự “hoài nghi của chủ nghĩa triệt để”; 

nhà văn hậu hiện đại cho rằng cái thế giới dị thường này thật vô nghĩa và đã đánh mất 

mọi nền tảng, họ dùng pastiche - giễu nhại theo kiểu “thiếu đi cái môtíp kín đáo của sự 

giễu nhại” với “mô thức mỉa mai” để chống lại “tính ảo tưởng của truyền thông đại 

chúng và gắn với nó là hiện tượng văn hóa đại chúng… Cố gắng bóc trần chính cái quá 

trình mê hoặc diễn ra dưới tác động của truyền thông đại chúng đến ý thức xã hội, và 

bằng cách đó nó chỉ ra tính vấn đề của bức tranh thực tại và văn hóa đại chúng nhồi 

nhét cho đông đảo công chúng” [59, tr.33-35]. 

Như vậy, dù chưa có nhiều công trình nghiên cứu về nghệ thuật giễu nhại từ 

các tác phẩm văn học nước ngoài được dịch sang tiếng Việt, nhưng qua những tác 

phẩm hạn hữu đó, những phạm trù căn bản của nghệ thuật giễu nhại xét từ các cấp 

độ của chỉnh thể tác phẩm được các nhà nghiên cứu phân tích và chỉ ra được các sắc 

thái nội hàm ngữ nghĩa của chúng một cách đa dạng và bản chất.   
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1.1.2. Khái lược tình hình nghiên cứu nghệ thuật giễu nhại từ các tác phẩm văn 

học Việt Nam 

Vấn đề nghệ thuật giễu nhại đã được các nhà nghiên cứu, phê bình văn học 

Việt Nam đặt ra từ những năm đầu thế kỷ XX, khi tư duy lý luận văn học nước ta có 

những sự chuyển đổi và tiếp xúc lý luận văn học phương Tây. 

Từ năm 1921, Phạm Quỳnh trong Khảo về tiểu thuyết, khi bàn về nghệ thuật tả 

chân, ông đã nói đến sự cần thiết của xu hướng phê phán sự đời trong văn học để 

thanh lọc cuộc sống, đề cao con người: “con vật tối linh trong trời đất”. Cho nên 

ông yêu cầu rất cao ở nhà tiểu thuyết khi họ quan sát, nắm bắt cuộc sống và luận đề 

về muôn mặt của cuộc sống một cách có hiệu quả: “Nhà tiểu thuyết tả thực phải là 

người biết quan sát sự đời như thế, đã biết quan sát sự đời tất là thấu được cái chân 

tướng cuộc đời, cái chân tướng cuộc đời xấu xa bỉ ổi như thế, thì dẫu mình không 

lập tâm phẩm bình khuyến giới gì mà cứ đem diễn tả ra cho hết cũng đủ khiến cho 

người ta coi đó mà có cái bụng không bằng lòng về cảnh đời như bây giờ, muốn hy 

vọng một cuộc đời tốt đẹp hơn. Bởi thế nên lối tả thực cũng lắm khi giúp được cho 

phong hóa nhiều, và thứ nhất là tập được cho người ta có con mắt sành mà quan sát 

sự đời” [54, tr.148].  

Hai mươi năm sau (1941), Vũ Bằng trong một chuyên luận cùng tên Khảo về 

tiểu thuyết cũng đã đề cập đến giá trị của văn trào phúng khi chỉ ra những kệch 

cỡm, đáng cười của người đời: “Cái khí vị của hoạt kê, hài hước có tính cách làm 

cho người ta cười và gây ra một văn pháp riêng, một giọng văn riêng tương phản 

hẳn với buồn bã và không thể xen vào với cái buồn trong một chỗ…”. Bên cạnh đó, 

ông còn đề cập đến sự hạn chế và nêu lý do vì sao người Việt ít trào phúng: “Có nên 

nói thêm một câu rằng văn hoạt kê hài hước của ta tiến triển không được mạnh lắm 

không? Xét tại sao, chỉ nên biết rằng phần nhiều người ta từ xưa đến nay đều cho 

một tác phẩm viết toàn bằng giọng văn hài hước, một tác phẩm có khí vị hoạt kê từ 

đầu đến cuối chỉ có thể được coi là một quyển văn chơi, không giá trị. Sở dĩ thế, có 

lẽ bởi dân tộc mình là một dân tộc trang nghiêm trầm tĩnh? Hay là bởi những người 

viết văn sách, truyện trò cho rằng cái cười, dù là cười sâu sắc, vẫn không bao giờ có 

thể là một tính chất trường cửu của linh hồn và khả dĩ gây được một sức mạnh tiềm 

tàng về tâm lý?” [54, tr.275-276]. 
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Cũng vào năm 1941, Hoa Bằng trong bài phê bình “Những khuynh hướng 

trong văn học Việt Nam cận đại” đã điểm qua khá chi tiết các xu hướng văn học 

nước nhà và nêu ra một xu hướng mới mà ông gọi là “khuynh hướng vui vẻ trẻ 

trung trong văn giới”: “Sau năm 1930, trải qua một cơn khủng bố, ai cũng muốn tìm 

cách mua vui. Nhìn thấy chỗ trống rỗng và nghe rõ tiếng kêu gào của sự nhu cầu ấy, 

một nhóm nhà văn trẻ tuổi đứng dậy, viết những câu khôi hài, hí hước có duyên, vẽ 

những bức hí họa bỡn cợt, trào phúng dí dỏm, đập mạnh vào chỗ ham muốn của 

nhiều người, gây thành cái khuynh hướng vui vẻ trẻ trung trong văn giới” [24, 

tr.222-223]. Bài viết của Hoa Bằng chưa đi sâu vào tác giả, tác phẩm cụ thể, chưa 

chỉ ra được đặc thù nghệ thuật cũng như mỹ học của cái giễu nhại, nhưng nó có tính 

khách quan trong việc chỉ ra một khuynh hướng mới của văn học Việt Nam đương 

thời. Sau này, giới nghiên cứu sử dụng thuật ngữ “chủ nghĩa hiện thực phê phán” để 

nói đến sáng tác của họ. Còn ở đây, chúng ta thấy rõ ràng trong phê phán không thể 

thiếu yếu tố giễu nhại và giễu nhại tạo nên tính sắc bén cho phê phán, là đặc thù của 

văn học hiện thực giai đoạn này.  

Trong thực tế sáng tạo, các nhà văn Việt Nam những năm 1930 - 1945 đã rất 

chú trọng đến nghệ thuật giễu nhại. Khởi đầu là Ngô Tất Tố, rồi đến Nguyễn Công 

Hoan, Nam Cao… và đỉnh cao là Vũ Trọng Phụng. Các tác phẩm của những nhà 

văn này đã sử dụng giễu nhại vừa như một thủ pháp, vừa như một phương thức 

nghệ thuật để gia tăng tính hiệu quả văn học. Vũ Trọng Phụng quan niệm: “Văn 

chương chỉ là một món tiêu khiển nếu nó than mây khóc gió. Tôi quan niệm văn 

chương là phương tiện tranh đấu của những người cầm bút muốn loại khỏi xã hội 

con người những nỗi bất công, nhen lên trong lòng người nỗi xót thương đối với kẻ 

bị chà đạp lên nhân phẩm, kẻ yếu, kẻ bị đày đọa vào cảnh ngu tối, bị bóc lột. Tôi sẽ 

cố gắng nhìn vào những nỗi đau khổ của xã hội, may ra tìm được những thuốc 

khiến những cái ung đó có thể hàn miệng, lên da” [54, tr.94]. Như vậy, lần đầu tiên 

trong văn học Việt Nam, nghệ thuật giễu nhại đã trở thành một phương tiện có ý 

thức được nhiều nhà văn sử dụng để tấn công vào những bất công, những độc ác 

xấu xa, những thói tật hèn kém ở xã hội, con người.  

 Trong giai đoạn 1986 - 2000, có những bài viết đánh giá lại các tác phẩm quá 

khứ từ góc nhìn giễu nhại. Nghiên cứu về Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, Đỗ Đức Hiểu 

đã rất sâu sắc khi nhận ra rằng: “Số đỏ, theo tôi hiểu, là một hiện tượng ngôn từ hết 

sức độc đáo, đánh dấu thời đại. Số đỏ đồng thời là một cái cười lớn, cái cười nhại. 
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Phong cách này tạo cho Số đỏ những giá trị lâu dài, nhất là về các phương diện lịch 

sử, xã hội và triết học…” [37, tr.179]. 

 Đánh giá về “cái cười lớn” này, ông nhận định tiếp: “Sự thật của Số đỏ, chính là 

cái cười. Cái cười trong Số đỏ không phải là những phương thức nghệ thuật để 

chuyên chở tư tưởng của tác phẩm. Cái cười ở đây là bản chất, là tinh túy của văn bản 

nghệ thuật, nó đồng nhất với thế giới quan của tác giả; nó là tất cả tác phẩm - cái cười 

đa diện, cái cười vừa khẳng định vừa bác bỏ, cái cười luôn luôn để ngỏ, không khép 

kín, không khô cứng. Nhiều nhà phê bình đã nói sâu sắc về cái hoạt kê, cái cười hả 

hê, cái hài hước, cái châm biếm, nhạo báng, cái hề, cái bouffon .v.v. của Số đỏ. Tôi 

hiểu thêm rằng Số đỏ là cái cười nhại với một tầm cỡ lớn. Số đỏ nhại một xã hội, một 

phong trào chính trị, một thời đô thị hóa. Nó nhại một trào lưu văn hóa, một trào lưu 

văn học, một nghệ thuật trừu tượng cực đoan. Nó nhại một ngôn ngữ đang hình 

thành, hổ lốn, tạp nham, lổn nhổn, không ăn khớp - ngôn từ khấp khểnh, xiêu vẹo, tạp 

pí lù. Số đỏ là một tập hợp những phong cách kỳ dị, quái gở, lấn át nhau, xen kẽ nhau, 

phá hủy nhau, để biểu đạt chính cái xã hội quái dị ấy. Và chưa mấy ai thấy cái cười 

của Vũ Trọng Phụng, ở đây, ấn giấu tư tưởng nhân đạo đầy bao dung, cái cười nhân 

văn chủ nghĩa” [37, tr.180]. 

Những phát hiện mới của Đỗ Đức Hiểu về tác phẩm Số đỏ phù hợp với ý 

đồ sáng tạo nghệ thuật giễu nhại của Vũ Trọng Phụng và cả trong những tác 

phẩm của các nhà văn Việt Nam đương đại: “Cái cười trong Số đỏ không phải là 

thứ trang sức hay “hình thức” để chế giễu cái này hay hạ bệ cái khác. Sự thật của 

xã hội, của lịch sử chính là cái cười đó; cái cười ở đây là “chất tinh túy” của tác 

phẩm, là chính tác phẩm. Tất cả Số đỏ là cái cười và tất cả cái cười là Số đỏ. Cái 

cười đa dạng, muôn vẻ của văn bản là sự thật, sự thật lịch sử muôn vẻ, đa dạng. 

Cái cười Số đỏ là một chuỗi cười liên tiếp, một trận cười không dứt, một “Iliát 

cười”, “một bách khoa cười”, là cái cười dân gian (hề, chàng ngốc…), cái cười 

bông đùa nhẹ nhàng, hài hước, châm biếm, đả phá, cái chuyện đầu Ngô, mình 

Sở, cái bợm nghịch, cái thô kệch, cái hiểu lầm, cái ngược đời, cái nghịch lý, 

nghịch cảnh; khi là cái tên nhân vật, khi là những phong cách trái ngược đặt cạnh 

nhau, cãi nhau, ồn ào, ầm ỹ, rất “đô thị” [37, tr.193]. 

Rõ ràng, qua Số đỏ, Đỗ Đức Hiểu đã chỉ ra rất đầy đủ những đặc trưng của 

tiếng cười về cả hình thức lẫn nội dung mà ngày nay nghệ thuật giễu nhại hiện đại, 
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hậu hiện đại đã tái hiện trong các tác phẩm của các nhà văn tài năng như Nguyễn 

Huy Thiệp, Hồ Anh Thái…  

Nghiên cứu về sự nghiệp sáng tác của Hoàng Đạo trong bài viết: “Tính giễu 

nhại và tinh thần hậu hiện đại trong những tác phẩm chưa xuất bản của Hoàng 

Đạo” [100], Đặng Thơ Thơ đã chú ý đến tính đa diện trong sáng tác nhiều thể loại 

của nhà văn này, trong đó, có nghị luận, biên khảo, ký sự, sáng tác, châm biếm, giễu 

nhại. Tác giả cho rằng trong “Hậu Tây Du và Những cuộc phỏng vấn không tiền 

khoáng hậu, ngôn ngữ chủ đạo của Hoàng Đạo là trào phúng, giễu nhại và châm 

biếm” [100]. Đặng Thơ Thơ viết tiếp: “Một trong những đặc tính, và cũng là bất lợi 

cho thể loại giễu nhại, là tác động của nó tùy thuộc vào sự nhìn nhận, ghi nhớ, và 

thấu hiểu những tác phẩm nguồn bị chúng giễu nhại, cả về phong cách lẫn diễn 

ngôn. Khoảng cách thời gian giữa công chúng đọc và tác phẩm giễu nhại càng xa 

thì việc dựng lại bối cảnh ra đời, mục tiêu, lẫn đối tượng bị giễu nhại càng thêm khó 

khăn… Nhưng ở vào thời điểm hiện nay, trong bối cảnh văn học hậu hiện đại, tôi 

nghĩ chúng ta nên thử tìm ra một cách đọc mới về Hoàng Đạo để có thêm một nhìn 

nhận khác hơn về những điều ông viết” [100]. 

Khi bàn về thuộc tính hậu hiện đại trong những sáng tác chưa công bố của 

Hoàng Đạo, Đặng Thơ Thơ cho rằng: “Là một trào lưu, một phong cách, hậu hiện 

đại và khái niệm giễu nhại ở đây bao gồm việc nhái lại, dưới nhiều hình thức, các 

tác phẩm văn hóa hay nghệ thuật khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong kiến 

trúc, âm nhạc, kịch nghệ, văn chương. Việc nhái lại này mang tính hài hước hoặc 

châm chọc, thông qua cách sử dụng ngôn ngữ, văn phong, hay dựng lại cốt truyện 

hay nhân vật phỏng theo những văn bản trước đó. Giễu nhại và châm biếm, bàn về 

những vấn đề trọng đại hay phù du, mang trong nó bản chất hiện sinh, thể hiện qua 

nhiều hình thái nghệ thuật, từ Dada và Pop Art trong tạo hình, đến âm nhạc của Erik 

Satie và Moussorgsky, đến múa hiện đại Myra Kinch, cho đến các show truyền hình 

sitcom, cartoon, cho đến điện ảnh như các phim tài liệu của Michael Moore chẳng 

hạn. Việc xếp loại châm biếm và giễu nhại là một định nghĩa mở cho cho bất cứ 

những vấn đề nào mang thông điệp về con người và chính kiến, kể về tranh vẽ trên 

đường phố (graffiti), những cuốn niên giám sự kiện thế giới (almanac), những ghi 

chép trong văn phòng, những liên hoan phim giễu nhại (Mock Festivals)” [100]. 

Khi kết luận về nghệ thuật giễu nhại có tính hậu hiện đại trong sáng tác của 

Hoàng Đạo, Đặng Thơ Thơ cũng đã thấy sự phức tạp trong thể loại thông qua hình 

thức diễn đạt của nhà văn trong tương quan với hiện thực và cho rằng: “Người chọn 
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thể loại giễu nhại là kẻ mang tâm trạng canh thức và báo động về mọi biến cố đáng 

cảnh giác trong xã hội, đời sống, hiện tượng và con người. Họ cảm thấy hối thúc 

phải thể hiện thái độ phản kháng. Họ viết không phải để thỏa mãn tâm trạng cá 

nhân, mà viết với quan tâm cho công chúng, người đọc. Nhiều khi người viết phóng 

sự giễu nhại không được nhìn nhận chính thức như một nhà văn. Nhưng thực sự họ 

là nhà văn, họ là nghệ sĩ, người nghệ sĩ che giấu nghệ thuật của họ dưới hình thức 

hài hước. Những nghệ thuật ấy bao gồm việc so sánh một cách táo bạo, ẩn dụ, 

tượng hình, lật mặt nạ, làm lộ tẩy, khắc họa chân dung những nhân vật, chọn lọc và 

xếp đặt với mưu đồ tạo kịch tính. Do đó, tất cả những biện pháp nghệ thuật của 

Hoàng Đạo là những kỹ thuật để viết tiểu thuyết dù ông đang viết phóng sự, như 

trong cuốn Trước Vành Móng Ngựa, hay khi ông thực hiện cuộc phỏng vấn tưởng 

tượng trong Những Cuộc Phỏng Vấn Không Tiền Khoáng Hậu, hay khi ông viết lại 

một câu chuyện liên văn bản từ văn hóa đại chúng trong trường hợp Hậu Tây Du và 

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Nói như vậy không có nghĩa là những sáng tác này là 

những tác phẩm hậu hiện đại. Nhưng với con mắt đã quen nhìn, đọc và xem hậu 

hiện đại, chúng ta sẽ phát hiện ra những thuộc tính Hoàng Đạo trong những văn bản 

cũ, như trường hợp cuốn Don Quixote của Cervantes đầu thế kỷ 17 hay Tristram 

Shandy của Lawrence Sterne vào thế kỷ 18” [100]. 

Ở cấp độ lý luận tổng thể, nhận định về nghệ thuật giễu nhại, Trần Ngọc Hiếu 

có bài “Trò chơi như một khuynh hướng trong thơ Việt Nam đương đại”. Những 

nhận định của Trần Ngọc Hiếu cũng có thể phóng chiếu vào văn xuôi, đặc biệt là 

văn xuôi viết theo tâm thức hậu hiện đại. Bàn về trò chơi, “kẻ phá đám” trong thơ, 

tác giả viết “Nạn nhân của “kẻ phá đám” trong thơ ca có khi chính là cái điển phạm, 

cái chính thống bị nhại, bị chế, bị xuyên tạc - một hiện tượng tồn tại phổ biến ở mọi 

thời đại thi ca mà ta có thể dễ tìm thấy ở khu vực thơ ca folklore” [71, tr.222]. Tác 

giả khẳng định “Trong thơ đương đại, bên cạnh những mô thức tạo nghĩa được khởi 

đi từ chủ nghĩa tượng trưng, còn có một mô thức nổi bật nữa, được phát triển từ một 

hình thức trò chơi ngôn từ phổ biến trong đời sống văn hóa: nhại. Nhại là sự mô 

phỏng, tái diễn bản gốc, cái mẫu mực, điển phạm, thường theo một cách thức hài 

hước, biếm họa. Hiểu như thế, nhại có thể được xem như một trò chơi carnaval; nó 

làm lung lay đặc quyền đối với bản gốc cũng như quyền lực cấu thành các điển 

phạm” [71, tr.245].  

Khẳng định điều này, Bùi Việt Thắng trong bài “Truyện ngắn - Những vấn đề lý 

thuyết và thực tiễn thể loại” đã nhìn nhại/giễu nhại ở cấp độ tổng thể hơn - cấp độ 
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giễu nhại thể loại: “Gần đây, giới nghiên cứu xác nhận có một biến thái truyện cổ tích 

(được gọi là giả cổ tích) hay ngụ ngôn (được gọi là giả ngụ ngôn hay ngụ ngôn hiện 

đại); một số nhà nghiên cứu gọi là nhại (nhại cổ tích, nhại ngụ ngôn)” [62, tr. 214]. 

Cũng bàn về vấn đề nhại truyện cổ tích, truyện lịch sử ở các nhà viết truyện 

ngắn hiện nay như Bùi Việt Thắng, Đặng Anh Đào trong bài viết “Hình thức mới 

trong truyện ngắn hôm nay” in trong Tài năng và người thưởng thức [21] lại có 

cách nhìn nhận riêng: “Nhại là hình thức khá phổ biến trong lịch sử văn chương và 

nghệ thuật mọi nước (…) và hiện nay đang đặc biệt phát triển ở phương Tây. Song 

ở truyện ngắn Việt Nam, nó chỉ trở thành hiện tượng đậm nét, một vệt sáng trên bức 

tranh văn học kể từ 1987 trở lại đây - biểu hiện rất rõ qua một loại truyện mà chúng 

tôi tạm gọi là “lịch sử giả” từ Nguyễn Huy Thiệp tới Hòa Vang, Huy Nam, Chu 

Văn (trên tờ Văn nghệ) hoặc Vĩnh Quyền (trên tờ Sông Hương)… Đó là những hình 

thức nhại. Trong văn chương, có thể nhại ở các cấp khác nhau: nhại ngôn từ, nhại 

tác phẩm, nhại thể loại...” [21, tr.157-158]. Tác giả bình luận tiếp “Nhại không có 

nghĩa chỉ là bắt chước, mà còn có nghĩa giễu cợt, không nghiêm túc, bởi thế nó 

mang một bản chất dân dã và dân chủ. Mọi “chuyện cũ viết lại” không phải đều là 

nhại, Đêm hội Long Trì, Pie Đại đế… là những truyện lịch sử thứ thiệt, Suối hoa 

đào của Ngô Tất Tố không phải là nhại cổ tích bởi nó tắm trong không khí thi vị. 

Còn những truyện như Vàng lửa, Phẩm tiết… thì không khí phạm thượng, phạm 

húy chính là dấu ấn của truyện “lịch sử rởm”. Ở các truyện cổ tích gần đây như Sự 

tích ngày đẹp trời thì tính chất phản huyền thoại, không nghiêm túc, có khi còn khó 

nhận thấy hơn, song lại rất tập trung trong nhiều truyện hiện nay, đó chính là các 

sắc thái sexy, tính dục của những truyện này” [21, tr.158]. 

Trong một bài viết khác cũng của Đặng Anh Đào “Âm hưởng của văn 

chương truyền miệng trong nghệ thuật kể chuyện Việt Nam”, bà đã khẳng định: 

“Những năm cuối thế kỷ XX, lần đầu tiên ta thấy xuất hiện hình thức nhại các 

motif văn chương truyền miệng vào Việt Nam. Trước đó, người ta luôn vận dụng 

văn chương truyền miệng - ít nhất vào văn kể chuyện - một cách nghiêm chỉnh, 

thậm chí phảng phất không khí hoài cổ. Gần đây, ta có những nữ thủy thần vận 

quần bò áo phông, chàng Trương Chi đứng đái xuống sông! Có thể giải thích cho 

hiện tượng này bằng một phản ứng của thế hệ trẻ cuối thế kỷ XX: đập vỡ thần 
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tượng” [21]. Bà còn khẳng quyết rằng “Không phải ngẫu nhiên mà làn sóng nhại 

văn chương truyền miệng lại bùng phát cùng một thời điểm với loại truyện lịch sử 

giả. Hình thức nhại văn chương truyền miệng và nhại lịch sử đều ám chỉ những 

vấn đề bức xúc của thời đại” [21]. 

Lê Huy Bắc trong bài viết Bậc hiền triết - con chó xồm hay kỹ thuật nhại của 

Nguyễn Huy Thiệp đã chỉ ra tính chất nhại trong tác phẩm của nhà văn này là rất đa 

dạng, phong phú, nhưng khác các nhà văn khác ở chỗ: “Lối nhại của Nguyễn Huy 

Thiệp ít khi gắn với tiếng cười. Mà nếu có thì tiếng cười đó thực sự bi đát”, “ông để 

cho nhân vật nói nhiều và trực tiếp luận bàn về đối tượng nhại, cách xử lý này khiến 

nhại không còn mang tính bất ngờ và sự ẩn dụ của hình tượng nhại bị giảm thiểu tối 

đa. Nhưng cũng nhờ cách nói toạc móng heo, rất bỗ bã này lại mang cho độc giả 

những suy tưởng thú vị, dĩ nhiên những suy tưởng mang âm hưởng nhại” [11, 

tr.50]. Nhân vật tự nhại hoặc các nhân vật nhại với nhau cũng là đặc điểm của 

truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Sự thành công mới mẻ của Nguyễn Huy Thiệp đã 

làm cho truyện ngắn có sự đổi mới đáng kể, làm nên tính chất hiện đại và hậu hiện 

đại cho tác phẩm: “Nhại, vì thế, trở thành bản chất trong cái nhìn mang tính triết 

học về cuộc đời. Văn chương nhại, vì thế đã mang ý nghĩa tích cực, độc đáo, góp 

phần không nhỏ trong cuộc thịnh suy của con người” [11, tr.57]. 

Bài viết còn chỉ ra sự phong phú của yếu tố nhại trong truyện ngắn Nguyễn 

Huy Thiệp mang dấu ấn riêng, ở chỗ, Nguyễn Huy Thiệp thường xây dựng các cặp 

nhân vật đối lập để đối thoại với nhau về các vấn đề xã hội đương thời và cả những 

vấn đề thuộc về bản chất của con người: “Đối thoại của ông mang đầy chất suy tư, 

triết lý nhưng bao giờ cũng được phát ngôn từ một người “vô học” không có vẻ 

chính thống ở phương diện tư tưởng thời đại. Việc làm này tạo nên một sự hoán vị 

độc đáo hoặc sự kép nghĩa ở hình tượng: người nói ra điều phi đạo đức hóa ra là đạo 

đức, còn kẻ mở miệng rao giảng đạo đức thật ra là vô đạo đức. Đây là phép nhại đầy 

trí tuệ của Nguyễn Huy Thiệp: dùng các nhân vật tự nhại trong chính một tác phẩm 

hay trong hệ thống tác phẩm của mình” [11, tr.206]. 

Nguyễn Huy Thiệp nhại nhiều đối tượng như nhà báo, nhà sư, nhại phụ nữ, 

nhại cả nhân vật lịch sử như Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh, Hồ Xuân Hương…, nhại cả 

Trương Chi, Mỵ Nương… Vì vậy mà nhại “trở thành bản chất trong cái nhìn mang 
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tính triết học về cuộc đời. Văn chương nhại, vì thế, đã mang ý nghĩa tích cực, độc 

đáo, góp phần không nhỏ trong cuộc thịnh suy của con người. Điều này giải thích 

tại sao các nhân vật của Nguyễn Huy Thiệp đa phần ăn nói lỗ mãng, cay nghiệt với 

cuộc đời nhưng sau hết, tác phẩm của ông luôn toát lên cái nhìn độ lượng, cảm 

thông, tin tưởng vào cuộc đời” [11, tr.210]. 

Đáng chú ý là bài viết về truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp của La Khắc Hòa 

“Nhìn lại các bước đi, lắng nghe những tiếng nói”. Khảo toàn bộ truyện ngắn của 

nhà văn này, ông cho rằng “Nhiều truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp là hình 

tượng giễu nhại các thể loại ngôn từ đã bị biến thành lời nói phong cách hóa. Những 

ngọn gió Hua Tát là chùm truyện ngắn nhại cổ tích. Con gái thủy thần là hình tượng 

nhại huyền thoại. Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết nhại truyền thuyết, nhại truyện lịch 

sử… Trong truyện Những người thợ xẻ có đoạn giễu nhại thư tín. Nguyễn Huy 

Thiệp đưa rất nhiều thơ vào truyện giống như để tạo ra các hình tượng nhại thơ. Có 

vẻ như, mọi thể loại ngôn từ đều có thể trở thành hình tượng giễu nhại trong sáng 

tác của Nguyễn Huy Thiệp” [93]. 

Đặc trưng của pastiche là giễu nhại các tác phẩm văn học quá khứ mà chủ yếu 

là của chủ nghĩa hiện đại và giễu nhại chính bản thân tác giả. Vì vậy, nó cũng 

hướng đến “những độc giả hiểu biết, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này”. Nguyễn 

Thị Bình có bài viết đề cập đến yếu tố nhại theo kiểu pastiche trong truyện ngắn 

Nguyễn Huy Thiệp và cả văn xuôi sau 1975. Nhà nghiên cứu cho rằng: “Nguyễn 

Huy Thiệp nhại rất tài thứ văn chương lãng mạn, cải lương, đồng thời thổi sức sống 

vào lớp ngôn từ bụi bặm, dân dã” [15, tr.243]. 

Trong Văn xuôi Việt Nam 1975-1995, những đổi mới cơ bản, Nguyễn Thị 

Bình đã đi sâu nghiên cứu các cấp độ giễu nhại một cách có căn cứ và thuyết phục 

từ hệ hình lý thuyết giễu nhại hiện đại và hậu hiện đại. Trong một công trình khác, 

đó là luận án tiến sĩ của mình, Nguyễn Thị Bình cũng đã khẳng định: “Ở các nhà 

văn trẻ, nổi bật lên là giọng giễu nhại… Họ đưa vào văn chương cái nhìn suồng sã, 

không quan trọng hóa cái gì, có khi cực đoan đến mức không coi cái gì là quan 

trọng”. Và tác giả khẳng định giễu nhại là một trong những bút pháp quan trọng 

trong ý thức đổi mới nghệ thuật của nhà văn và đi đến nhận định “Nhại không chỉ là 

một cách giải thiêng, làm mất giá trị đối tượng mà chính là quan niệm về bản chất 

dân chủ của thể loại” [15, tr.230]. 
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Phê bình tác phẩm của các nhà văn có thể hiện yếu tố giễu nhại như Nguyễn 

Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Đặng Thân, Lê Anh Hoài, Y 

Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phong Điệp…, các nhà phê bình đã chú ý nhận ra nghệ 

thuật giễu nhại như là một biện pháp nghệ thuật đắc dụng của các tác giả.  

Đánh giá văn chương Phạm Thị Hoài, trong bài viết: “Giọng điệu trần thuật 

trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000”, Phạm Thị Thùy Trang đã viết: “Có 

thể xem Thiên sứ của Phạm Thị Hoài là tiểu thuyết mà giọng giễu nhại đã phát huy 

được sức mạnh của nó. Mượn cái nhìn trực diện, châm biếm của người kể chuyện 

giấu mặt, tác giả đã thể hiện tinh thần giễu nhại rộng mở trong tác phẩm. Sự táo bạo 

của Phạm Thị Hoài thể hiện ở chỗ bà rất hay nhại ngôn ngữ quan phương để giễu 

nhại những giáo điều đã ăn sâu vào trong tâm thức nhiều người... Ở đây, tinh thần 

giễu nhại được tăng cường hơn bởi cái nhìn phê phán, đả kích trực diện tâm lý bầy 

đàn, sự tha hóa có tính chất cộng đồng của con người… Giọng điệu giễu nhại được 

thể hiện khá rõ trong những tiểu thuyết khắc họa hình tượng nhân vật tự ý thức. 

Trong quá trình tự ý thức của chính mình, nhân vật phải luôn đối diện với bản thân, 

tự thú, tự sám hối, tự đấu tranh, thậm chí là tự giễu nhại chính mình. Giọng điệu 

giễu nhại, vì vậy, mang tính chất của giọng điệu tự trào, thể hiện ý thức cá thể cao ở 

nhân vật” [76, tr.175-176]. Cũng cùng nhận định như Phạm Thị Thùy Trang về cùng 

một đối tượng là tiểu thuyết Việt Nam 1986 - 2000, Phùng Gia Thế còn khẳng định 

thêm: “Sự hỗn độn diễn ngôn trong sáng tác của Phạm Thị Hoài cũng thể hiện ở 

phương diện giọng điệu… Đặc biệt, trong khi kể, người kể chuyện của Phạm Thị 

Hoài còn chứa thêm các từ nước ngoài một cách phóng túng, thậm chí không phiên 

âm, không giải thích khiến văn phong của bà rất hỗn tạp, hoàn toàn đối chọi với lối 

hành văn trang trọng, trong sáng thường thấy trong văn xuôi giai đoạn trước… 

Những tiếng nói “moi”, “toa” trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công 

Hoan là những tiếng nói được đưa ra để giễu cợt, thì ở đây, việc pha tiếng nước 

ngoài lại được nhà văn thực hiện rất chủ động, tự nhiên, vừa thể hiện tâm thế phát 

ngôn mới của kiểu công dân toàn cầu vừa để diễn trò. Một trong những dấu tính 

các-na-val hóa rõ nhất trong ngôn ngữ văn xuôi Phạm Thị Hoài là lối giễu nhại” 

[65, tr.69]. So sánh với sáng tác của Phạm Thị Hoài, Phùng Gia Thế cũng đã chỉ ra 
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nét riêng của hai nhà văn này một cách có cơ sở triết mỹ và lý luận: “Nếu trong 

truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, giễu nhại thường được thể hiện qua những phát 

ngôn trực tiếp của nhân vật, bất kể sự “sắm vai” của nó, thì trong sáng tác của Phạm 

Thị Hoài, yếu tố này luôn được thực hiện qua hình tượng ngôn ngữ của người kể 

chuyện. Khác với Nguyễn Huy Thiệp, tiếng cười của Phạm Thị Hoài gắn liền với 

thái độ bỡn cợt, đôi lúc tỉnh queo… Đó có thể là cách nhại một khẩu hiệu, một kiểu 

diễn ngôn chính trị quen thuộc của lực lượng vũ trang… Lại có thể là các khuôn 

dạng thơ đã xơ cứng về nghĩa trong truyền thống… Có thể nói, sự nhại văn ở Phạm 

Thị Hoài chủ yếu là nhại các diễn ngôn đã được phong cách hóa” [65, tr.69]. 

Như vậy, được khởi động từ những năm sau 1986, nghệ thuật giễu nhại đã 

từng bước đặt dấu ấn vào sáng tác và ngày càng được sự quan tâm chú ý của giới 

nghiên cứu, phê bình. Đến những năm sau 2000, giễu nhại đã trở thành một trong 

những âm hưởng chính của văn học, tạo được thành tựu mới về cả sáng tác và tiếp 

nhận. Nghiên cứu về nghệ thuật giễu nhại có thể xem là một trào lưu học thuật từ 

những năm sau 2000 đến nay, đặc biệt là ở lĩnh vực nghiên cứu, phê bình. 

Bàn về sự đổi mới tư duy tiểu thuyết theo hệ hình hậu hiện đại, nhiều công 

trình đã tập trung cắt nghĩa và lý giải những thành tựu trong sáng tạo của những nhà 

văn tiên phong. Trần Thị Thanh Thoa đã đưa ra nhận định: “Nói đến sự cách tân 

nghệ thuật của tiểu thuyết theo xu hướng hiện đại, bên cạnh đổi mới về cảm hứng, 

đề tài… không thể bỏ qua phương diện đổi mới giọng điệu tiểu thuyết. Đó là sự 

xuất hiện của nhiều giọng điệu: giọng trữ tình, giọng triết lý, giọng hoài nghi, chất 

vấn, đối thoại… nhưng một trong những giọng điệu nổi bật là giọng điệu giễu nhại. 

Giễu nhại đã trở thành giọng điệu phổ biến với những sắc thái khác nhau ở nhiều 

cây bút như Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Đoàn Minh Phượng, Nguyễn Việt Hà… Vì 

vậy, vấn đề đổi mới giọng điệu cũng là một dấu hiệu góp phần khu biệt đặc trưng 

tiểu thuyết hậu hiện đại so với tiểu thuyết thời kỳ trước, mà giọng điệu giễu nhại 

chính là một trong những chủ âm” [66, tr.1]. Tác giả khẳng định rằng, giễu nhại là 

một trong những cảm quan chủ đạo của văn xuôi thế kỷ XXI: “Trên cơ sở đề ra hai 

cách hiểu khái quát nhất về giọng điệu giễu nhại trong tác phẩm tự sự, chúng tôi đi 

đến kết luận trong việc nhận diện giọng điệu này là sự huy động tất cả các phương 

diện nghệ thuật như ngôn ngữ, kết cấu tác phẩm, cú pháp, cách xây dựng hình 
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tượng nhân vật… để bộc lộ thái độ mỉa mai, cười cợt, đả kích hay đơn giản chỉ là 

phê phán một thói quen cũ trong sáng tác, một vài tư tưởng lỗi thời trong đời sống 

xã hội” [66, tr.120]. 

Cùng bàn về tư duy tiểu thuyết nhìn từ sự lạ hóa ngôn ngữ, Thái Phan Vàng 

Anh, trong chuyên luận Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI - Lạ hóa một cuộc 

chơi đã nhận định: “Tiếng Anh như là một thứ ngôn ngữ quốc tế cũng thường được 

Hồ Anh Thái và Thuận đưa vào tác phẩm giúp người đọc hiểu thêm những khái 

niệm, thuật ngữ mang tầm quốc tế ở nhiều lĩnh vực (khoa học, chính trị, ngoại giao, 

tôn giáo (…). Cũng có khi đó là tiếng Anh được Việt hóa đến phản cảm, ngô nghê, 

nhằm giễu nhại những rỗng tuếch, nông cạn của những người thiếu hiểu biết, thiếu 

những nền tảng văn hóa cần thiết. Có lúc cả hai nhà văn đều tỏ ra quá gay gắt, thiếu 

bao dung đối với loại người “lùn văn hóa”. Tuy vậy, ẩn sau những giễu nhại sâu cay 

ấy là những đau đớn, tuyệt vọng của nhà văn trước những tha hóa của loại người 

thiếu kháng thể khi đụng độ những phương diện văn hóa mới” [2, tr.77]. 

Gần với quan điểm trên là quan điểm của Phùng Gia Thế trong chuyên luận 

Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn xuôi Việt Nam đương đại 

(giai đoạn 1986 - 2012) cũng đã đưa ra luận điểm của mình một cách có cơ sở về 

nghệ thuật giễu nhại trong toàn bộ cấu trúc văn chương Việt, đặc biệt là trong tiểu 

thuyết: “Có thể nói, giễu nhại trong văn học nói chung, văn xuôi nói riêng vừa thể 

hiện sự giải thiêng các chân lý trung tâm, các đấng bậc mũ cao áo rộng, vừa đồng 

thời thể hiện thái độ bỡn cợt trong cách thể hiện đời sống và nhập thế của nhà văn. 

Lối viết nhại còn là sự giải thiêng của văn học với chính nó. Giễu nhại trong văn 

xuôi đương đại dung hợp được cái trào tiếu với chất suy tư sâu lắng của văn hóa dân 

gian truyền thống, cũng là yếu tố thể hiện rõ nhất tinh thần dân chủ trong văn học. 

Giễu nhại, trong đó có nhại văn trở thành lối viết phổ biến của văn xuôi hậu hiện 

đại” [64, tr.235-236]. Khi so sánh giễu nhại trong văn chương truyền thống và văn 

chương đương đại Việt Nam, Phùng Gia Thế cũng đã chỉ ra sự khác biệt có tính loại 

hình, triết mỹ và văn hóa trong thế giới quan của nhà văn để tạo ra “cái nhìn nghệ 

thuật” khác, mới mẻ hơn: “Giễu nhại không phải cái hoàn toàn mới trong văn xuôi 

hậu hiện đại mà đã xuất hiện từ lâu trong truyền thống. Có điều đáng chú ý là, nếu 

trong văn xuôi truyền thống, giễu nhại chỉ là một yếu tố, một thủ pháp nghệ thuật 
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thì trong văn xuôi hậu hiện đại, nó được xem là một nguyên tắc thế giới quan, 

nguyên tắc tổ chức hình tượng có quan hệ với tính “cộng đồng loại hình về thế giới 

quan” xuất hiện trong sáng tác của hàng loạt nghệ sĩ. Nếu giễu mệnh lớn lao (chở 

đạo, đâm gian, trừ tà, làm đòn xoay chế độ, phá cường quyền…) nên văn học truyền 

thống Việt Nam nhìn chung ít tiếng cười nhại. Bản thân nhại trong văn chương 

truyền thống đi liền với cảm hứng phê phán, đòi lập lại trật tự cho đời sống, thì 

trong văn xuôi hậu hiện đại, “mẫu gốc” này được tô đậm, gắn với nhu cầu chống lại 

“sự áp đặt” mang tính toàn trị của cái chính thống, gắn với sự giải thiêng. Là 

phương tiện thể hiện cảm quan, giễu nhại xuất hiện trên nhiều cấp độ và bình diện 

của tác phẩm, từ văn bản đến hình tượng, từ yếu tố đến chỉnh thể. Do những hoàn 

cảnh lịch sử đặc thù, do phải gắn với những sự việc viết văn, đọc văn vốn đã được 

xem là một công việc thiêng liêng. Một số sáng tác có yếu tố nhại phần lớn nghiêng 

về châm biếm sâu cay, đả kích, thậm chí cay độc, trong khi thiếu vắng cái giễu, cái 

bỡn cợt. Tiếng cười nhại trong truyện cười dân gian, lối viết nhại trong Số đỏ của 

Vũ Trọng Phụng có thể xem là những trường hợp hiếm” [64, tr.245]. Bên cạnh việc 

từng bước xác lập lý thuyết về giễu nhại, các nhà nghiên cứu phê bình rất chú trọng 

đến phân tích văn bản, vừa chỉ ra cái thời sự, cái đặc thù và ý nghĩa của văn học 

giễu nhại, vừa minh chứng cho sự ra đời của một khuynh hướng văn học mới, kết 

hợp, dung chứa trong nó nhiều phương diện nghệ thuật, tạo ra sự tích hợp giễu nhại 

mới trên cơ sở kế thừa những truyền thống đã được định danh.  

Nghiên cứu về nghệ thuật giễu nhại trong tác phẩm của Hồ Anh Thái, Hoài 

Nam đã nhận xét: “Chất hài hước, nghịch dị trong truyện Hồ Anh Thái khiến ta phải 

bật cười, bởi tính chất hài hước của nó (…). Kể từ khi Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng 

Phụng ra đời đến nay, văn xuôi Việt Nam nói chung và tiểu thuyết Việt Nam nói 

riêng đã đánh mất (một cách đáng tiếc) tiếng cười hài hước. Suốt một thời gian dài, 

các nhà văn Việt Nam ít cười mà cũng muốn cho độc giả phải bật cười thông qua 

tác phẩm của mình” [36]. Bên cạnh tiểu thuyết, truyện ngắn của Hồ Anh Thái 

những năm sau 2000 là những tác phẩm lôi cuốn người đọc về khuynh hướng giễu 

nhại ở đề tài thế sự - đời tư. Tập truyện Tự sự 265 ngày (2001) ngay khi mới xuất 

bản đã tạo được sự quan tâm của người đọc. Chính chất giọng giễu nhại đã làm nên 

cái mới của tập truyện và được phát triển tiếp trong Bốn lối vào nhà cười cũng như 
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các tiểu thuyết và truyện ngắn của ông về sau, góp phần tạo nên phong cách nghệ 

thuật Hồ Anh Thái độc sáng trong văn xuôi đương đại Việt Nam.  

Kể từ khi “bước qua lời nguyền”, Tạ Duy Anh đã không ngần ngại phô bày trên 

trang viết những thói lọc lừa, bỉ ổi, xấu xa, đê tiện, hèn hạ của con người. Thế giới nghệ 

thuật trong văn xuôi Tạ Duy Anh đa dạng, nhiều chiều kích, trong đó yếu tố giễu nhại 

đa sắc thái đã góp phần quan trọng để tạo nên một Tạ Duy Anh thâm trầm mà dữ dội 

trong phong cách nghệ thuật, làm cuốn hút người đọc: “Một trong những lý do mà tác 

phẩm Tạ Duy Anh gây sốc, gây phản ứng đa chiều ở người đọc, khiến số phận tác 

phẩm của ông mang án lưu đày, đấy là vì trong tác phẩm của ông, sự thật nghiệt ngã về 

con người độc ác, phi nhân tính được lạnh lùng phơi bày” [73, tr.329].  

Nghệ thuật giễu nhại trong văn học đương đại còn được bổ sung bởi cảm quan 

hiện đại, hậu hiện đại và các kỹ thuật cũng như thủ pháp nghệ thuật mới, tạo cho văn 

bản văn học vừa tăng chiều sâu của sự phản ánh, vừa mở rộng cách tri nhận về cuộc 

sống và con người. Trong truyện ngắn của Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Đặng Thân, Lê 

Anh Hoài, Cao Duy Sơn, Dạ Ngân, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, 

Nguyễn Trí, Đinh Đức… khi sử dụng nghệ thuật giễu nhại để soi chiếu vào các hiện 

tượng đời sống với cái nhìn giải thiêng đã thể hiện tinh thần hậu hiện đại rất có chủ 

đích trong việc xem xét lại các quan niệm và giá trị của các đại tự sự. Cùng với đó là 

việc mở rộng đối tượng giễu nhại, bổ sung vào nội dung tự giễu nhại như một sự phản 

tư bản thân trước sinh tồn của đời sống và chính mình. Trong bài viết “Dấu ấn hậu 

hiện đại trong truyện Hồ Anh Thái”, Bùi Thanh Truyền và Lê Biên Thùy đã nhấn 

mạnh đến cái mới trong nghệ thuật giễu nhại ở văn học đương đại nói chung và ở Hồ 

Anh Thái nói riêng: “Hình thức giễu nhại - một trong những đặc trưng nổi bật của 

phong cách sáng tác hậu hiện đại - đang ngày càng phổ biến trong đời sống văn học 

Việt Nam thời đổi mới. Lắng nghe kỹ, người đọc sẽ thấy, mỗi truyện ngắn của Hồ Anh 

Thái đều ít nhiều vang lên âm giọng này. Bằng cách ấy, nhà văn công khai bày tỏ thái 

độ của mình đối với sự rối ren, phi lý, bất công trong cuộc sống” [77]. Chất liệu để xây 

dựng tiếng cười giễu nhại, cuối cùng cũng chính là ngôn ngữ. Ngôn ngữ đã giúp nhà 

văn tạo ra các kiểu giọng điệu hài hước thông minh, dí dỏm: “Phát hiện rất nhanh nhạy 

cái lố bịch trong thực tại, tác giả đã khai thác đến cùng phương diện gây cười của 

chúng để đưa vào tuyến vận động của cốt truyện. Châm biếm, mỉa mai, trào lộng, hài 
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hước là những nhân tố tạo nên sắc thái giễu nhại trong truyện ngắn của ông… Giọng 

giễu nhại, bỡn cợt vì thế trở thành yếu tố thẩm mỹ nổi bật trong truyện ngắn Hồ Anh 

Thái, thành phương diện mổ xẻ những ung nhọt, quái trạng của xã hội…” [77]. 

Tiểu thuyết đương đại luôn tạo ra những những tiếng cười giễu nhại với tính chất 

bất thường, oái ăm, nghịch dị của cuộc sống. Trong SBC là săn bắt chuột, một lần nữa 

Hồ Anh Thái đã tạo ra tiếng cười đa chức năng khi anh kết hợp và pha trộn nhiều tính 

chất giễu nhại từ các đối tượng hiện thực khác nhau. Đó là “sự pha trộn hiện thực với 

với yếu tố kỳ ảo, nhằm giễu cuộc chiến sống mái giữa người và chuột. Trong câu 

chuyện, cái ảo làm nhòe mờ cái thật, cái thật làm nhoè mờ cái ảo và cứu cánh cho nhau 

khiến mọi sự kiện, chi tiết, hành động trở nên sinh động… Tác phẩm tạo tiếng cười bởi 

những chân dung biếm họa được nhại với nhiều kiểu dáng khác nhau. Đó là sản phẩm 

của một xã hội ngổn ngang, bát nháo, đảo lộn mọi giá trị. Nhà văn nhại để giễu sự biến 

dạng và tha hóa của con người, những thói tật của giới công chức, trí thức và sự xuống 

cấp của nhiều lĩnh vực trong xã hội hiện nay” [90]. Trong SBC là săn bắt chuột, còn có 

hiện tượng nhại văn bản. Đây là một thủ pháp đặc trưng của việc tạo dựng tình huống 

nghệ thuật. Nó thể hiện qua việc “nhại lời văn, lời nhạc, khẩu ngữ, lối nói dân gian 

được nhà văn cải biên phù hợp với giọng điệu, hoàn cảnh và đối tượng. Đó là nhại hình 

thức diễn xướng từ âm nhạc, ca dao, hò vè đến lối nói dân gian có vần có điệu được 

nhà văn tạo dựng lời văn giễu nhại độc đáo. Đặc biệt là âm nhạc, nhà văn nhại lời, nhại 

tiết tấu, nhại giai điệu của nhiều ca khúc” [90]. Vậy là, với Hồ Anh Thái “Nhại tạo ra 

diễn ngôn mới, mà linh hồn của nó là sự khai tử những khuôn sáo ngôn ngữ. Nhại và 

giễu nhại không chỉ làm cho văn bản tiểu thuyết sinh động mà còn góp phần tạo dấu 

ấn, phong cách riêng, khó trộn lẫn” [90]. 

Nghệ thuật giễu nhại trong văn học Việt Nam sau 1986 đến nay còn được làm 

mới bởi những điều kiện tri thức liên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội như 

ngôn ngữ học, lịch sử, xã hội học, tâm lý học, nhân học, dân tộc học, địa lý… cùng 

những tri thức của khoa học tự nhiên như sinh học, hóa học và khoa học công nghệ. 

Vì vậy, nghệ thuật giễu nhại trong văn học đương đại mang trong nó cái nhìn phức 

hợp về thực tại, nó có sự kế thừa truyền thống, nhưng về cơ bản nó đã tạo ra những 

khung hình nghệ thuật mới dung chứa trong nó sự phức cảm và phức tạp của cuộc 

sống hôm nay. Truyện ngắn của Đặng Thân, Phong Điệp được làm mới bởi ngôn 



 

28 

ngữ mạng, không gian mạng. Cái tri thức của hệ hình văn hóa thứ tư trong Ma net, 

Ma nhòa của Đặng Thân đã mở rộng nghệ thuật giễu nhại sang một trang mới, làm 

thay đổi phần nào khuôn hình của văn học đương đại Việt Nam.  

Các công trình, các bài viết đáng chú ý khác liên quan đến nghệ thuật giễu 

nhại như “Hồ Anh Thái - người mê chơi cấu trúc” của Nguyễn Đăng Điệp (in trong 

Vọng từ con chữ, 2003), “Về một hướng thử nghiệm của tiểu thuyết Việt Nam từ 

cuối thập kỷ 80 đến nay” của Nguyễn Thị Bình (in trong Văn học Việt Nam sau 

1975 - Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, 2006). Đây là hai công trình nghiên 

cứu công phu, toàn diện về văn xuôi Việt Nam thời kỳ đổi mới, trong đó, có dành 

một phần nghiên cứu về nghệ thuật giễu nhại, nhưng những nhận định, đánh giá 

cũng giống như các công trình trên.  

Bên cạnh đó, những thành tựu nghiên cứu như đã đề cập, còn có nhiều luận 

văn cao học, luận án tiến sĩ đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến nghệ thuật giễu nhại 

trong văn xuôi Việt Nam hiện đại như: Liên văn bản trong sáng tác của Nguyễn 

Huy Thiệp của Nguyễn Văn Thuấn (Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Học viện Khoa học 

xã hội, 2013), Yếu tố hậu hiện đại trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay của 

Lê Văn Trung (Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Học viện Khoa học xã hội, 2014), Yếu tố 

trào lộng trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại của Trần Thị Hạnh (Luận án Tiến sĩ 

Ngữ văn, Học viện Khoa học xã hội, 2015), Parody/ nhại trong tiểu thuyết Việt 

Nam đương đại của Phạm Thị Thu (Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Học viện Khoa học 

xã hội, 2016)… Trong các luận văn và luận án này, nghệ thuật giễu nhại được đưa 

thành những tiểu mục để nghiên cứu, nhất là ở mục giọng điệu nghệ thuật. Giọng 

giễu nhại trong văn xuôi (truyện ngắn và tiểu thuyết) của các nhà văn hiện đại và 

đương đại được phân tích và minh chứng ở nhiều cấp độ và sắc thái. Ví như giễu 

nhại về thể loại, ngôn ngữ, nhại cốt truyện, nhại mô típ, đặc biệt là nhại nhân vật 

trong tác phẩm được các luận văn, luận án phân tích khá công phu… Trong luận án 

tiến sĩ của Phạm Thị Thu Parody/nhại trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại, tác giả 

đã nghiên cứu nhại một cách toàn diện từ cấp độ ngôn ngữ và siêu ngôn ngữ. Tác 

giả xác định Parody/nhại như một phạm trù của lý thuyết văn chương nên đòi hỏi 

những dẫn giải, phân tích từ phương diện lý thuyết như một điểm tựa để từ đó nhận 

thức sự vận động của tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986. Tác giả tập trung nghiên 
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cứu Parody/nhại văn bản và các phong cách ngôn ngữ trong tiểu thuyết Việt Nam 

đương đại, cụ thể là Parody/nhại văn bản và phong cách văn chương (nhại huyền 

thoại, nhại văn học dân gian, nhại văn học viết, nhại văn bản và phong cách ngôn 

ngữ cá nhân, nhại phong cách kịch) và Parody/nhại các phong cách ngôn ngữ chức 

năng (nhại phong cách báo chí - công luận, nhại phong cách ngôn ngữ hành chính - 

công vụ, nhại lối chép sử) và Parody/nhại diện mạo lời của tiểu thuyết Việt Nam 

đương đại (đa giọng hóa lời văn, carnaval hóa trên bình diện ngôn từ). Kế đến là 

Parody/nhại thể loại trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại, bao gồm Parody/nhại 

truyện trinh thám, Parody/nhại/giải bỏ nhân vật trinh thám; kế đến là Parody nhại 

tiểu thuyết tình cảm, tâm lý và Parody/nhại tự truyện. Tác giả đi đến nhận định: 

“Chúng tôi cho rằng nhại rộng hơn một thủ pháp, xuất phát từ thế giới quan: tôi tồn 

tại trong trong ý thức về lời của người khác. Vì vậy, nhại là một dạng thức của liên 

văn bản và tạo ra đối thoại văn hóa. Bản thân nhại gắn với tiếng cười lưỡng trị và 

đánh dấu sự trở lại của tư duy tiểu thuyết đa thanh, phức điệu. Nhại cũng đặt ra vấn 

đề khiến ta nghĩ về cái quy phạm và tính dân chủ trong sáng tạo nghệ thuật” [68, 

tr.146]. Và tác giả cũng đưa ra cách đúc kết mô hình nhại của văn xuôi sau 1986 

như sau: “Nhại phản ánh các tính cách nghệ thuật cho nên nó là nghệ thuật về nghệ 

thuật, không phải là sự rập khuôn, bắt chước một cách máy móc. Đó là tinh thần, nỗ 

lực sáng tạo của các nhà văn, dù khách quan mà nói, nhại ở tiểu thuyết Việt Nam 

đương đại chưa có được những thành tựu rực rỡ như phương Tây, nó mới chỉ là 

bước dạo đầu cho những đổi mới tiếp sau đó” [68, tr.148]. 

Ở luận án tiến sĩ của Trần Thị Hạnh Yếu tố trào lộng trong tiểu thuyết Việt 

Nam đương đại, sau khi phân tích và khẳng định rằng giễu nhại là một trong các 

nghệ thuật chủ yếu thể hiện yếu tố trào lộng trong văn học Việt Nam đương đại, tác 

giả đã đưa ra nhận xét: “Trong không khí dân chủ được mở rộng, giọng giễu nhại 

được sử dụng nhiều trong tiểu thuyết đương đại” và “là dạng thức phổ biến nhất 

trong tiếng cười của tiểu thuyết đương đại” [33, tr.156-157]. Tác giả cũng khẳng 

định trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái, Phạm Thị Hoài, Tạ Duy Anh, Bùi Ngọc 

Tấn… giọng điệu giễu nhại được thể hiện một cách đậm đặc với tính chất: “Giọng 

giễu nhại không chỉ để gây cười, mà nó còn khiến chúng ta phải suy nghĩ, đánh thức 

vốn sống, vốn kinh nghiệm của người đọc vào việc đánh giá đối tượng. Giọng điệu 

này phần nào đã giúp các nhà văn chuyển tới độc giả sức khơi gợi, kích thích tâm lý 
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và nhận thức của họ, tạo ra tâm thế dân chủ trong việc tiếp nhận văn học” [33, 

tr.171]. Đó như là nhu cầu cân bằng, dân chủ của văn học sau thời gian dài thể hiện 

sự nghiêm trang, tính sử thi của cuộc sống chiến đấu; đồng thời nó giúp giải tỏa 

những áp lực căng thẳng của con người hiện đại. 

Những công trình trên đều xem giễu nhại, dù gián tiếp hay trực tiếp, là nghệ 

thuật phổ biến trong sáng tạo của các nhà văn thời hiện đại, qua đó, họ thể hiện cái 

nhìn nghệ thuật; đồng thời phản ánh xã hội và con người hiện đại một cách có chủ 

ý, xem đó như ý hướng tính đổi mới văn chương phù hợp với hiện thực đời sống 

trong những bước ngoặt chuyển mình đặc biệt của nó. 

1.2. Nhận xét tình hình nghiên cứu và hướng triển khai đề tài 

Từ các quan niệm đã được khảo sát, chúng tôi nhận thấy giễu nhại và các yếu 

tố có liên quan, giao nhau về ý nghĩa với giễu nhại như trào phúng, trào tiếu… có 

mặt trong văn học từ rất sớm, chúng trở thành thủ pháp và biện pháp nghệ thuật để 

nhà văn thể hiện cuộc sống và con người với tinh thần vừa phê phán cái xấu vừa 

khẳng định cái tốt để thanh lọc chính cuộc sống và nhân đạo hóa tâm hồn con người 

thông qua các sắc thái khác nhau của tiếng cười. Văn học nhân loại, trong đó, có 

văn học Việt Nam, thông qua tiếng cười đã góp phần tạo nên những thế giới nghệ 

thuật độc đáo, kết tinh thành những giá trị mỹ học và nhân văn cao đẹp, lưu giữ và 

phát triển cho đến ngày nay với tâm thức giễu nhại, hình thức giễu nhại mang tinh 

thần hậu hiện đại mới mẻ và đa dạng. 

Qua phần Tổng quan các công trình nghiên cứu nghệ thuật giễu nhại như trên, 

chúng tôi rút ra một số nhận xét về tình hình nghiên cứu và đề xuất hướng triển khai 

đề tài như sau: 

1.2.1. Nhận xét tình hình nghiên cứu 

- Về mặt tiếp nhận lý thuyết và ứng dụng nghệ thuật giễu nhại  

Các công trình dịch thuật lý thuyết giễu nhại sang tiếng Việt ngày càng được 

các dịch giả và các nhà nghiên cứu quan tâm và có chọn lọc liên tục được ra mắt 

bạn đọc. 

- Từ những công trình dịch thuật nói trên, các nhà văn, giới nghiên cứu văn 

học vận dụng trong sáng tác và trong nghiên cứu ngày càng phong phú, đa dạng và 

càng về sau đạt được những thành tựu đáng kể. 
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- Từ nghệ thuật giễu nhại nghiêng về truyền thống gần với văn học dân gian, 

các nhà văn ngày càng cách tân, thể hiện nghệ thuật giễu nhại theo tinh thần của lý 

luận văn học hiện đại, hậu hiện đại phương Tây. 

- Về mặt ứng dụng lý thuyết giễu nhại trong phê bình văn học Việt Nam  

Có thể thấy, việc tiếp nhận và nghiên cứu văn xuôi Việt Nam từ các tác giả 

tiêu biểu giai đoạn sau 1975 đến nay nói chung và từ 2000 - 2015 nói riêng từ lý 

thuyết giễu nhại là khá phong phú và đa dạng từ nhiều hướng tiếp cận khác nhau, 

nhiều cấp độ triển khai khác nhau. 

Các nhà nghiên cứu, phê bình đều quan tâm đến bình diện nội dung và hình 

thức của tác phẩm trong tính chỉnh thể hoặc tính riêng biệt của từng yếu tố thuộc 

hình thức hoặc nội dung. Lý thuyết liên văn bản được vận dụng để nghiên cứu nghệ 

thuật giễu nhại là hướng nhiều nhà phê bình quan tâm.  

 Các công trình nghiên cứu nghệ thuật giễu nhại từ góc nhìn hậu hiện đại ngày 

càng gia tăng và có những thành tựu đáng kể, đặc biệt là trong các bài viết và trong 

các luận văn cao học, luận án tiến sĩ nghiên cứu về văn xuôi. Các công trình tiếp 

cận theo hướng phê bình nghệ thuật giễu nhại ngày càng được quan tâm, đặc biệt 

tập trung vào các nhà văn đã khẳng định được phong cách như Hồ Anh Thái, Tạ 

Duy Anh, Đặng Thân, Nguyễn Thị Thu Huệ, Lê Anh Hoài, Y Ban… Tuy vậy, chỉ 

dừng lại ở dạng nghiên cứu từng tác giả và tác phẩm, thiếu những đề tài và công 

trình đi sâu nghiên cứu rộng và toàn diện cho cả phong trào và cho cả nền văn học. 

1.2.2. Hướng triển khai đề tài 

Từ thực tiễn tiếp nhận và nghiên cứu ứng dụng như đã trình bày, Luận án của 

chúng tôi kế thừa, tiếp thu thành tựu từ những công trình đi trước, nhất là về mặt lý 

thuyết; từ đó tìm hiểu, khám phá, chỉ ra giá trị thẩm mỹ của truyện ngắn Việt Nam 

2000 - 2015 từ góc độ nghệ thuật giễu nhại. 

Vì vậy, luận án hướng tới giải quyết các vấn đề sau: 

Nắm vững những kiến thức về lý thuyết giễu nhại qua các hệ hình, các quan 

niệm (đặc biệt là quan niệm của văn học hậu hiện đại) để nghiên cứu nghệ thuật 

giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015.  

Là hình thái ý thức xã hội - thẩm mỹ đặc thù, văn học có quan hệ gắn bó với 

cơ sở lịch sử - xã hội và quy luật của chính văn học của mỗi dân tộc, mỗi thời đại. 
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Vì vậy, nghiên cứu Nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015, 

không thể không quan tâm đến những yếu tố tương đồng, dị biệt về địa - văn hóa, 

những giao lưu văn học Đông - Tây… để nghiên cứu tâm lý, tình cảm và cảm quan 

mỹ học, cảm quan giễu nhại của chủ thể sáng tác và chủ thể tiếp nhận. 

Từ những yêu cầu trên, luận án của chúng tôi tập trung nghiên cứu tính thống 

nhất nhưng đa dạng trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015 ở các đặc điểm về nội 

dung và hình thức tác phẩm từ góc nhìn nghệ thuật giễu nhại, góp phần làm rõ đặc 

trưng diện mạo của truyện ngắn giai đoạn này. 

Cuối cùng, luận án khẳng định sự đóng góp về thành tựu của truyện ngắn Việt 

Nam 2000 - 2015vào thành tựu chung của văn xuôi Việt Nam đương đại.                                

 

Tiểu kết 

Nghệ thuật giễu nhại trong văn học thế giới có tiến trình hình thành và phát 

triển lâu dài, tạo tác và tạo sinh để thành những nội hàm mới với tính chất đa dạng, 

phù hợp với hiện thực đời sống trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, trong sáng tạo và 

tiếp nhận (lý luận, phê bình, nghiên cứu). Ở Việt Nam, việc tiếp nhận lý thuyết và 

sáng tạo nghệ thuật theo phương thức giễu nhại ngày càng được chú trọng, thể hiện 

dấu ấn đặc sắc, linh hoạt thông qua nhãn quan các nhà văn và các nhà nghiên cứu, 

phê bình tài năng. Học hỏi và sáng tạo, hướng tâm điểm giễu nhại vào từng hiện 

thực cụ thể của đời sống xã hội Việt Nam, các nhà văn qua các thời kỳ đã tạo nên 

những tác phẩm với yếu tố giễu nhại đa dạng, làm nên giá trị nhận thức, giá trị thẩm 

mĩ và giá trị nhân văn sâu sắc, được độc giả, nhất là các nhà nghiên cứu phê bình 

đón nhận nồng nhiệt, tạo thành sự cộng hưởng nghệ thuật rộng rãi qua các công 

trình nghiên cứu từ đầu thế kỷ XX đến nay. Với việc mở rộng nội hàm khái niệm 

giễu nhại, những yếu tố tham gia cấu thành tác phẩm thể hiện nghệ thuật giễu nhại 

từ hình thức đến nội dung cũng đã được các nhà nghiên cứu tiếp cận, giải mã một 

cách sáng tạo, mới mẻ. Thành tựu nói trên đã tạo được hiệu ứng xã hội sâu sắc, làm 

phong phú và mở ra triển vọng cho bức tranh nghiên cứu phê bình văn học hiện đại 

Việt Nam từ góc nhìn nghệ thuật giễu nhại. 
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Chương 2  

LÝ LUẬN VỀ GIỄU NHẠI VÀ SỰ THỂ HIỆN NGHỆ THUẬT 

GIỄU NHẠI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM 

 

2.1. Bàn về giễu nhại của các nhà lý luận văn học thế giới và Việt Nam 

Giễu nhại (parody/pastiche) là một trong những thuật ngữ thời thượng, nhưng 

cũng gây nhiều tranh cãi bậc nhất trong giới lý luận phê bình văn học thế giới từ 

cuối thế kỉ XX cho đến ngày nay. Giễu nhại cho đến nay vẫn còn nhiều cách hiểu 

khác nhau, chưa đi đến sự thống nhất giữa các nhà khoa học xã hội nhân văn thuộc 

nhiều hệ phái khác nhau. Có thể chia hai trường phái giữa những nhà cấu trúc 

luận/hiện đại với những nhà giải cấu trúc/hậu hiện đại. Gần năm thập niên trôi qua, 

giễu nhại vẫn là trung tâm của các tranh luận học thuật của V. Shklovski, J. 

Tynianov, G. Genettte, M. Juvan… (thuộc hệ hình hiện đại) với M. Bakhtin, L. 

Hutcheton, F. Jameson, J. Derrida (thuộc hệ hình hậu hiện đại). Ở Việt Nam, giễu 

nhại cũng thu hút nhiều sự quan tâm cả trên phương diện nghiên cứu lí thuyết, lẫn 

ứng dụng thực hành giải mã văn bản văn học của nhiều thế hệ nhà nghiên cứu phê 

bình như Lê Huy Bắc, Nguyễn Văn Thuấn, Phan Tuấn Anh… 

Tuy nhiên, những hiểu biết về giễu nhại của giới nghiên cứu văn học Việt 

Nam nhìn chung còn manh mún, chưa hệ thống, chưa chuyển ngữ nguyên tác được 

nhiều, mà chủ yếu vận dụng để phê bình tác phẩm văn học cụ thể. Từ thực tế đó, 

với sự hiểu biết hạn hẹp của mình, chúng tôi trình bày khái lược lí thuyết giễu nhại 

theo quan niệm và sự đúc kết của các nhà lý luận văn học thế giới và Việt Nam, 

chúng tôi xem đây là tiền đề lý luận để nghiên cứu nghệ thuật giễu nhại trong truyện 

ngắn Việt Nam 2000 - 2015. 

2.1.1. Bàn về giễu nhại của các nhà lý luận văn học thế giới 

Trong tiến trình phát triển của tư duy lí luận văn học phương Tây thế kỷ XX, 

những nhà Hình thức Nga có thể xem là những nhân tố tiên phong và là bước khởi 

đầu cho hệ hình hiện đại. Theo Nyiro Lajos, các nhà hình thức luận được ra đời từ 

sự thành lập của tổ chức OPOJaZ năm 1915, với những con sư tử lừng danh trong 

giới nghiên cứu ngữ văn học như Tynianov, Eikhenbaum, Shklovski, Jakobson, 

Tomashevski… Thủ lĩnh của nhóm là Shklovski đã có nhiều suy tư và phát biểu về 
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giễu nhại trong những công trình của mình. Năm 1921, Shklovski đã có những khảo 

sát về giễu nhại đầu tiên trong công trình nghiên cứu về tác giả L. Sterne. Trưởng 

tràng của phái Hình thức luận xem tiểu thuyết Tristram Shandy của L. Sterne là loại 

tiểu thuyết giễu nhại. Dưới lời kể của người kể chuyện là một cậu bé (Tristram), 

Sterne đã giễu nhại truyền thống tiểu thuyết châu Âu với những kiệt tác gia như 

Cervantes, Rabelais hay Voltaire. Các kiệt tác của tiểu thuyết châu Âu một lần nữa 

được tái hiện trong Tristram Shandy, nhưng dưới một hình thức giễu nhại và châm 

biếm. Trong tiểu luận “Nghệ thuật dựng truyện ngắn, truyện vừa và tiểu thuyết”, 

Shklovski viết: “Tư tưởng chủ đạo của truyện ngắn là mỗi người đều sống một cuộc 

sống kép. Chúng ta có trước mặt những nghề nghiệp khác nhau, gái điếm và nha 

sĩ…” [18, tr.285-292]. 

Tynyanov thì nghiên cứu hình thức nghệ thuật thông qua việc đại văn hào 

F. Dostoievski đã viết lại và giễu nhại Gogol như thế nào. Gogol một lần nữa 

sống lại trong những tác phẩm của Dostoievski, nhưng không phải để ngợi ca và 

tưởng nhớ như một tượng đài, mà là để giễu nhại những điển phạm giờ đã mang 

hình thức khuôn sáo máy móc, mất sự năng sản cần có của tác phẩm nghệ thuật 

có tính tiên phong. Eikhenbaum trong tiểu luận “Chiếc áo khoác của Gogol được 

chế tạo như thế nào?” đã đưa ra những nhận định đắt giá về giễu nhại: “Truyện 

hài hước cũng dựa trên nguyên tắc này: tác giả đưa ra một giai thoại làm cơ sở, 

giai thoại độc lập với nhau với câu chuyện được kể và bản thân nó cũng rất giàu 

tình huống hài hước” [18, tr.318]. 

Nhìn chung, quan điểm của những nhà Hình thức luận Nga đã đặt nền móng 

đầu tiên về giễu nhại cho nền lí luận văn học hiện đại/hậu hiện đại. Ảnh hưởng lâu 

dài và dai dẳng của những nhà Hình thức luận Nga lên chủ nghĩa cấu trúc sau này 

(phát triển mạnh ở phương Tây) đã tạo điều kiện cho quan điểm giễu nhại tiếp tục 

được dịch chuyển từ phương Đông sang phương Tây. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của lí luận văn học Xô Viết lên giới lí luận văn học 

phương Tây không chỉ có những nhà Hình thức luận, mà còn đến từ một người 

khổng lồ tư tưởng khác, đó chính là thiên tài vĩ đại của nước Nga thế kỉ XX: 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Thật trùng hợp, cho dù gần như toàn bộ tư tưởng và 

quan điểm triết học của Bakhtin là chống lại tư tưởng của những nhà Hình thức 
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luận, nhưng giữa họ lại chia sẻ chung quan điểm về giễu nhại, cho dù từng nội dung 

cụ thể về giễu nhại có thể khác nhau. 

Bakhtin rất xem trọng giễu nhại trong các công trình nghiên cứu của mình như: 

Ngôn ngữ tiểu thuyết, Những vấn đề thi pháp Dostoevsky, Sáng tác của Francois 

Rabelais và nền văn hóa dân gian Trung cổ và Phục hưng. Tuy nhiên, nếu như những 

nhà Hình thức luận xem giễu nhại như một thủ pháp hình thức của văn bản (quan 

điểm ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của những nhà cấu trúc luận, tự sự học sau này 

ở Pháp), thì Bakhtin lại đưa giễu nhại từ văn bản ra đường phố, với những hội hè 

carnaval, tinh thần dân chủ toàn dân mang tính trào tiếu dân gian. Các nhà Hình thức 

luận cúi gằm mặt vào văn bản, phân tích các đơn vị của ngôn ngữ học truyền thống, 

trong khi đó, Bakhtin lại hướng ra ngoài hiện thực của văn bản, theo hướng phân tích 

ngữ dụng học với đời sống nhân dân. Trong quan điểm của Bakhtin, giễu nhại thể 

hiện cho một thế giới lộn trái, nơi các giá trị được tráo đổi, người bị trị thành kẻ thống 

trị. Giễu nhại là chất liệu nghệ thuật dễ nhận ra trong những tiểu thuyết có tính nghịch 

dị (grotesque) như các sáng tác của Rabelais. Giễu nhại là đối thoại, là phản kháng, là 

biểu hiện cho ý thức dân chủ trong nghệ thuật, nó là biểu hiện cho nền văn hóa trào 

tiếu dân gian đầy suồng sã với những hội hè carnaval. Bakhtin viết: “Tiếng cười cũng 

thường kèm theo cả các nghi lễ và nghi thức dân sự sinh hoạt hằng ngày, những anh 

hề và những anh khờ luôn luôn tham dự và giễu nhại lại những thành tố khác nhau 

trong các lễ thức trọng thể…” [6, tr.147]. 

Ảnh hưởng của Bakhtin chủ yếu lên những nhà hậu/giải cấu trúc phương Tây 

như J. Kristeva, T. Todorov hay J. Derrida, còn những nhà hình thức luận lại tạo 

tiền đề vững chắc cho những giải cấu trúc luận/tự sự học như G. Genette xây dựng 

học thuyết. Genette là một nhà tự sự học kinh điển, ông đồng thời cũng là người 

theo thuyết cấu trúc luận. G. Genette đưa ra quan điểm về tấm da thuộc 

(Palimpsests) nhằm nghiên cứu về liên văn bản. Theo nhà nghiên cứu văn học 

người Pháp, bản chất của (văn bản) văn học như những tấm da thuộc (khi giấy chưa 

thịnh hành ở châu Âu, thông thường người ta viết trên những tấm da thuộc, mỗi tấm 

da được tẩy xóa và viết lại nhiều lần), trên đó chi chít ghi dấu ấn của các văn bản 

viện dẫn, gợi nhớ về nhau. Giễu nhại là một thủ pháp quan trọng nhằm thực hiện 

liên văn bản. Công trình Palimpsests: Literature in Second Degree (1982) có lẽ là 

tác phẩm quan trọng và trực tiếp nhất của Genette có đề cập đến giễu nhại. Genette 
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đã tiến hành phân biệt giữa giễu nhại (parody) và phỏng nhại (pastiche), dù chúng 

đều thuộc về phương thức hài hước (playful). 

 Với ông, giễu nhại thuộc về phương thức cải biến, trong khi phỏng nhại thuộc 

phương thức bắt chước. Như vậy, giễu nhại can thiệp sâu hơn vào văn bản gốc, làm 

thay đổi tính chất hoặc lột trần bản chất của văn bản gốc (đối tượng của giễu nhại). 

“Rõ ràng, Genette đã rất tinh tế khi phân biệt giễu nhại, phỏng nhại, chế nhạo và 

châm biếm; khi chỉ ra sự khác biệt giữa cải biến và bắt chước trong mối quan hệ 

xuyên văn bản được tạo ra giữa thượng bản với hạ bản” [69, tr.326]. Như vậy, 

Genette dù có nhiều cống hiến đối với sự hình thành của thuật ngữ giễu nhại trong 

nền lí luận phê bình phương Tây, song ông lại đặt ra giới hạn quá hạn hẹp cho nó. 

Trong hệ thống lí thuyết của Genette, từng văn bản cụ thể hay cá nhân mới có thể 

được giễu nhại, còn trường hợp thuộc về thể loại, phong cách lại thuộc về phỏng 

nhại. Genette phân tích cụ thể sự khác biệt giữa giễu nhại và phỏng nhại qua một ví 

dụ. Giễu nhại như thế là nhỏ hơn phỏng nhại. Có hai tác phẩm cùng xuất phát chung 

từ một hạ văn bản là sử thi Odyssey của Homer, nhưng tiểu thuyết Aeneid của 

Virgil là một ví dụ về thượng văn bản theo lối phỏng nhại, còn tác phẩm Ulysses 

của J. Joyce thuộc về trường hợp giễu nhại.  

Bước sang giai đoạn hậu hiện đại, nữ lí luận gia L. Hutcheon là người có 

nhiều công trình và suy tư về giễu nhại hơn cả. Hutcheon muốn mở rộng quan niệm 

về giễu nhại, với bà, tất cả các văn bản văn học đều có tính giễu nhại và dấu hiệu để 

nhận biết văn học hậu hiện đại là ở chỗ nó giễu nhại một cách tự ý thức và mang 

tính chính trị rõ nét. Đối với những lí thuyết gia hậu hiện đại như Linda Hutcheton, 

giễu nhại cũng là mối quan tâm hàng đầu của bà trong nghiên cứu. Bà có những tìm 

hiểu khá sâu về giễu nhại từ góc độ từ nguyên. Theo Linda Hutcheon, “Nhại vừa là 

dạng thức đối lập giữa các văn bản, vừa là đề xuất về mối liên hệ gần gũi thay vì đối 

lập, ý nghĩa thứ hai có tính chất mở rộng lĩnh vực thực hành của nhại” [90].  

Hutcheon đưa ra một thuật ngữ trung tính về giễu nhại, không nhất thiết gắn với 

sự phê phán: “Nhại, do đó, trong quá trình chuyển hóa - văn cảnh hóa và sự lộn 

ngược có tính chất mỉa mai của nó, là một lặp lại với khác biệt” [90]. Theo Nguyễn 

Văn Thuấn, Linda Hutcheon đã gần như đánh đồng giữa giễu nhại với mọi sự “viết 

lại”. Giễu nhại trong quan điểm của bà rộng hơn quan điểm của Genette. Giễu nhại 

không nhất thiết phải hài hước, phải gắn với hiện thực nào đó. Trong quan điểm của 
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Linda Hutcheon, giễu nhại luôn mang tính chính trị, tính phê phán. Giễu nhại cần 

phải thoát khỏi sự ám thị, cương tỏa của định kiến hài hước. Hutcheon cũng phân biệt 

trào phúng với giễu nhại, nếu giễu nhại hướng đến văn bản tiền thân, thì trào phúng 

hướng đến sự đả phá hiện thực bên ngoài. Quan điểm “không có gì ở ngoài văn bản” 

hay “thế giới là liên văn bản” đặc thù của những nhà giải cấu trúc thể hiện rõ ở đây. 

Một số nhà lí luận văn học hậu hiện đại khác như M. Juvan lại tiến hành phân 

biệt giữa phỏng nhại (pastiche) với giễu nhại (parody). Nghệ thuật hiện đại (thế kỉ 

XX) gắn với giễu nhại, còn nghệ thuật hậu hiện đại (cuối thế kỉ XX đến nay) lại gắn 

với phỏng nhại. Juvan có một cách giải mã từ nguyên khác đối với thuật ngữ 

pastiche, hay pasticcio (tiếng Italia) xuất phát từ nghệ thuật ẩm thực (culinary arts) 

[69, tr.328]. Đến thời Phục Hưng, thuật ngữ này được du nhập vào thế giới mỹ 

thuật, như một thuật ngữ chuyên ngành nhằm chỉ một bức tác phẩm hội họa chép, ra 

đời để phục vụ cho số đông người hâm mộ không đủ điều kiện sở hữu bản gốc. 

Pastiche như thế là bản sao/bản chép của bản gốc. Bản sao này giống bản gốc, song 

không bao giờ giống hoàn toàn, mà nó sẽ ít nhiều mang bản sắc, cá tính của người 

sao chép tranh. Trong văn học, một nhà văn lớn là nhà văn viết lại một tác phẩm cũ 

và đưa được tầm nhìn đương đại của mình vào, bắt gặp cái nhìn của mình thông qua 

cái nhìn của kẻ khác.  

Các nhà lí luận văn học hậu hiện đại khác, tiêu biểu là F. Jameson lại xem 

pastiche là một dạng thức giễu nhại hậu hiện đại đặc thù, chứ không phải là sự khác 

biệt/đối lập so với parody. Như thế, pastiche (phỏng nhại) là một giai đoạn, một 

biến thể của parody (giễu nhại). Đối với những nhà lí luận hậu hiện đại, pastiche là 

một dạng thức giễu nhại được lược hóa bớt, một kiểu giễu nhại đặc biệt mang tâm 

thức hậu hiện đại. Pastiche theo R. Poirier chính là hình thức tự giễu nhại chính 

mình. I. Hassan – lí thuyết gia hậu hiện đại hàng đầu thế giới thì nói kỹ hơn về tự 

giễu nhại, đó chính là cách thức mà hậu hiện đại dùng để chống lại bản chất dối trá 

của ngôn ngữ. Jameson thì nhận định pastiche là mô thức căn bản của nghệ thuật 

hậu hiện đại, một khi con người đã đánh mất niềm tin vào những chuẩn mực và sự 

đúng đắn của ngôn ngữ. Nhà triết học người Mỹ xem pastiche là một dạng thức giễu 

nhại đã bị tước đoạt mất sự hài hước và ý đồ mỉa mai. Quan điểm này hoàn toàn đối 

lập với nhận định của Dentith, khi ông xem phê phán là thuộc tính tất yếu của giễu 

nhại, sẽ không bao giờ có giễu nhại trung tính. O’ Haen thì xem tác phẩm hậu hiện 
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đại là tác phẩm được mã hóa hai lần, bao gồm mã hóa chủ đề, văn hóa đại chúng và 

mã hóa những tác phẩm đi trước. Ngoài ra, pastiche còn nhằm phê phán chống lại 

những ảo tưởng do truyền thông đại chúng tạo ra. 

Margaret Rose cũng xem “nhại là một hình thức tự phản thân, như một phần 

của mối quan hệ giữa nghệ thuật với hiện thực hơn là giữa nghệ thuật với nghệ 

thuật, mỉa mai có tính chất lãng mạn của Đức ở thế kỉ XIX chính là nhại” [90]. Định 

nghĩa của Margaret Rose mở rộng các lĩnh vực nhại và nó không đồng nghĩa với 

liên văn bản.  

A. Gullelmi - nhà lý luận của phong trào tiên phong mới (Nhóm 63), hình 

thành năm 1965 đã viết: “Pastiche - vừa là một kiểu giả tưởng, vừa là một kiểu giễu 

nhại (parodie) độc đáo, thể hiện nhất quán hơn cả thi pháp tiểu thuyết thực nghiệm”, 

có khi, họ xem như sự tự giễu nhại. Nhà phê bình người Mỹ R. Poirier viết: “Trong 

khi văn học giễu nhại luôn cố chứng minh theo kiểu truyền thống rằng xét từ quan 

điểm của cuộc sống, của lịch sử hay của thực tại, một số phong cách đã trở nên lỗi 

thời, thì văn học tự giễu nhại là thứ văn học hoàn toàn không tin vào uy tín của 

những định hướng kiểu đó, thậm chí giễu nhại cả những nỗ lực khôi phục lại tính 

chân lý của chúng bằng hành động viết”. Với tư cách là người “hoài nghi chủ nghĩa 

triệt để”, các nhà văn hậu hiện đại cho rằng cái thế giới dị thường này thật vô nghĩa 

và đã đánh mất mọi nền tảng. Chính vì vậy, “bằng việc cung cấp cho chúng ta sự 

mô phỏng lại tiểu thuyết bởi tác giả mô phỏng vai trò tác giả”, nhà tiểu thuyết hậu 

hiện đại “giễu nhại chính bản thân mình bằng hành vi giễu nhại” [62, tr.29]. 

Tóm lại, xem xét các cách hiểu khác nhau của các nhà lí luận trên thế giới về 

giễu nhại, chúng ta thấy đây vẫn còn là vấn đề chưa ổn định, chưa đạt được sự đồng 

thuận giữa các trường phái. Giễu nhại, do đó là một vấn đề lí thuyết đang trôi đi, 

từng ngày được bồi đắp phù sa từ những diễn giải mới, vẫy gọi sự tham gia của 

nhiều nhà nghiên cứu hơn nữa. 

Chúng ta có thể tóm lại lịch sử của các cách hiểu về giễu nhại và các cuộc 

tranh luận về giễu nhại như sau: 

- Giễu nhại (parody) khác phỏng nhại (pastiche)? Hay pastiche chỉ là một dạng 

thức của parody, một phiên bản parody hậu hiện đại? 
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- Giễu nhại là châm biếm, hài hước, mỉa mai, mang tính chính trị? Hay giễu 

nhại là trung tính và là phổ quát? 

- Giễu nhại là giễu nhại các văn bản tiền thân của nó? Hay là giễu nhại thế giới 

hiện thực bên ngoài? 

Những đáp án được đưa ra sẽ góp phần giúp chúng ta hiểu người nhận định 

thuộc về trường phái, hệ hình lí thuyết nào. 

Vậy, nhại là thủ pháp đặc biệt của việc sử dụng chất liệu quá khứ, nó không hề 

liên quan đến đạo văn. Đây là kho báu cho những nghệ sĩ lớn khai thác và sáng tạo, 

đặc biệt là các nghệ sĩ hài. Nhại không nhất thiết phải có mục đích chế giễu, nó còn 

có thể để học. Ca sĩ học thần tượng âm nhạc của mình, cuộc thi tìm người giống 

Elvis Presley không phải để mỉa mai, chế giễu mà là sự tôn vinh, ngợi ca.  

2.1.2. Bàn về giễu nhại của các nhà lý luận văn học Việt Nam 

Những công trình lý thuyết về parody/nhại và sự phân tích, luận giải chúng đã 

trở thành một mối quan tâm quan trọng trong đời sống học thuật văn chương nghệ 

thuật ở Việt Nam manh nha từ đầu thế kỷ XX và nở rộ ở nửa sau thế kỷ XX, đặc 

biệt là từ 1986 cho đến nay. Việc tiếp nhận và ứng dụng phổ biến lí thuyết giễu nhại 

vào nghiên cứu văn học Việt Nam cho thấy sự chuyển hướng từ hệ hình (tiền) hiện 

đại sang hậu hiện đại về mặt tư duy trong khoảng hai thập niên vừa qua. Cho đến 

nay, vẫn còn nhiều ý kiến bất đồng, thậm chí phê phán và phủ định nặng nề sự hiện 

hữu của chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism) trong văn học Việt Nam, tuy 

nhiên, có một thực tiễn không thể lờ đi, đó là giễu nhại ngày càng được quan tâm 

ứng dụng cả trong thực tiễn sáng tạo văn chương lẫn nghiên cứu văn học. Giễu nhại 

như một nhận thức luận, đồng thời là một thủ pháp văn học đặc thù của văn học hậu 

hiện đại, thể hiện cho cảm quan bất tín nhận thức, giải thiêng thần tượng và đả phá 

các đại tự sự (grand narrative). Do đó, sự xuất hiện của văn học hậu hiện đại ở Việt 

Nam là một thực tiễn khách quan, không thể phủ nhận. 

Mục từ giới thiệu về parody/nhại được các tự điển và các bài viết của các nhà 

nghiên cứu đề cập tương đối giống nhau (như trình bày ở mục 2.1). Bản chất và nội 

dung thuật ngữ này được các nhà nghiên cứu Việt Nam tiếp thu từ các nhà Hình thức 

Nga đến các tác giả thuộc các khuynh hướng khác nhau trên thế giới, trong đó, tiếp thu 

theo hướng phân tích cấu trúc tự sự của Genette được quan tâm đặc biệt. Kế đó là tiếp 

thu và ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ các công trình có tính chất bước ngoặt của 
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Bakhtin như ta đã đề cập bên trên. Về sau, nhờ vào tiếp cận trực tiếp từ bản gốc hoặc 

gián tiếp từ bản dịch, nhiều người chú ý và vận dụng quan niệm về khái niệm giễu 

nhại của Linda Hutcheon, Rose Margaret, Simon Dentith cùng nhiều văn bản lý thuyết 

và nghiên cứu thực hành khác thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội trên thế giới. 

Ở Việt Nam, các công trình có đề cập đến nghệ thuật giễu nhại được các nhà 

nghiên cứu như Phạm Vĩnh Cư, Lại Nguyên Ân, Trần Đình Sử, Lã Nguyên, Trương 

Đăng Dung, Huỳnh Như Phương, Lê Huy Bắc, Phan Tuấn Anh, Nguyễn Văn 

Thuấn… thông qua các công trình như Nghệ thuật như là thủ pháp (Đỗ Lai Thúy 

biên soạn), G.G. Márquez và nỗi cô đơn huyền thoại, Văn học Việt Nam Đổi mới từ 

những điểm nhìn tham chiếu, Những khu vực văn học ngoại biên (Phan Tuấn Anh), 

Giáo trình lí thuyết liên văn bản (Nguyễn Văn Thuấn), Văn học hậu hiện đại – lý 

thuyết và tiếp nhận, Phê bình văn học hậu hiện đại (Lê Huy Bắc), Từ văn bản đến 

tác phẩm văn học, Tác phẩm văn học như là quá trình (Trương Đăng Dung), 

Trường phái Hình thức Nga (Huỳnh Như Phương), Những vấn đề thi pháp 

Dostoievsky, Lý luận và thi pháp tiểu thuyết (Phạm Vĩnh Cư dịch), Sáng tác của 

Francois Rabelais và nền văn hóa dân gian Trung cổ và Phục hưng (Từ Thị Loan 

dịch, Phạm Vĩnh Cư giới thiệu,…). Tuy nhiên, nghệ thuật parody/giễu nhại được 

vận dụng vào nghiên cứu các tác phẩm và thể loại cụ thể ở nước ta vẫn còn ở điểm 

xuất phát ban đầu, nhất là ở thể loại truyện ngắn. 

Các nhà nghiên cứu và lý luận văn học Việt Nam đều có quan niệm gần giống 

nhau và cho rằng giễu nhại có nội hàm dùng để chỉ những hành vi, hiện tượng bắt 

chước một đối tượng nào đó về hình thức hoặc nội dung, về phong cách hoặc cá 

tính… Tùy từng lĩnh vực mà có những hình thức giễu nhại khác nhau. 

Giáo trình Lý thuyết liên văn bản của Nguyễn Văn Thuấn cũng tiến hành phân 

định giữa giễu nhại (parody) và phỏng nhại (pastiche) thành hai mục từ khác nhau. 

Trong đó giễu nhại là “một sự mô phỏng, bắt chước về phong cách của một hay 

nhiều tác phẩm văn học, giễu cợt những thói quen phong cách của một tác giả hoặc 

trường phái bằng sự bắt chước phóng đại, cường điệu. Giễu nhại liên quan tới chế 

giễu, nhạo báng (burlesque) trong cách nó vá lắp những phong cách nghiêm trang vào 

những chủ đề giễu cợt, liên quan đến sự châm biếm, mỉa mai” [69, tr.387].  

Còn phỏng nhại là “một tác phẩm văn học được sáng tác từ những yếu tố vay 

mượn hoặc từ rất nhiều nhà văn khác hoặc từ tác giả cụ thể trước đó… Pastiche 
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khác parody trong cách dùng sự bắt chước như một hình thức tâng bốc hơn chế 

giễu, và khác với đạo văn (plagiarism) trong việc nó không có mục đích lừa bịp” 

[69, tr.387]. Như vậy, đối với Nguyễn Văn Thuấn, có sự phân biệt nhất định giữa 

phỏng nhại với giễu nhại như hai phạm trù độc lập. 

 Đặng Anh Đào cho rằng: “Nhại là hình thức khá phổ biến trong lịch sử văn 

chương và nghệ thuật mọi nước (…) và hiện nay đang đặc biệt phát triển ở phương 

Tây... Trong văn chương, có thể nhại ở các cấp khác nhau: nhại ngôn từ, nhại tác 

phẩm, nhại thể loại...” [21, tr.157-158]. Bàn về bản chất và tính chất của khái niệm 

này, tác giả viết tiếp: “Bản chất của nhại là tính chất dân chủ và dấu hiệu dễ nhận 

biết các hình thức nhại là tính chất hài hước”, “Nhại không có nghĩa chỉ là bắt 

chước, mà còn có nghĩa giễu cợt, không nghiêm túc, bởi thế nó mang một bản chất 

dân dã và dân chủ” [21, tr.158]. 

Xét về mục đích của giễu nhại, Lê Huy Bắc cho rằng “Ở mỗi giai đoạn bước 

ngoặt lịch sử, văn chương đều xuất hiện các tác phẩm nhại. Việc xuất hiện các tác 

phẩm nhại là dấu hiệu hoặc động lực thúc đẩy sự thay đổi của xã hội. Bởi lẽ, về bản 

chất, nhại gắn liền với tiếng cười để tống tiễn cái xấu, cái ác; chào đón cái thiện, cái 

tốt đẹp hơn” [13, tr.317]. Còn trong văn học hậu hiện đại thì từ thực tiễn sáng tác, 

các nhà lý luận bổ sung thêm ý nghĩa mới của nội hàm khái niệm nhại, đó là nhằm 

châm biếm, hạ bệ, giải thiêng, thay thế những cái cũ được xem là xấu xa, giả dối, cố 

định, bất biến, độc tôn để tôn vinh cái mới, cái tiến bộ, tích cực, có khi là sự tự giễu 

nhại của chính chủ thể phát ngôn, của chính tác giả… Lê Huy Bắc trong sách Văn 

học hậu hiện đại – lý thuyết và tiếp nhận đã ứng dụng giễu nhại vào phân tích tư 

tưởng nghệ thuật của Nguyễn Huy Thiệp. Lê Huy Bắc định danh giễu nhại chỉ gói 

gọn là “nhại”. Nhà nghiên cứu có lẽ dưới ảnh hưởng của F. Jameson, đã cho rằng 

kiểu giễu nhại của Nguyễn Huy Thiệp “ít khi gắn với tiếng cười. Mà nếu có thì 

tiếng cười đó thực sự bi đát… Không có sự hả hê trong tiếng cười bởi những nhận 

xét cay nghiệt, chua xót trực tiếp trong đối thoại của hai nhân vật. Đấy chính là 

phong cách của Nguyễn Huy Thiệp” [13, tr.203]. 

Trần Ngọc Hiếu cũng chỉ ra phạm vi giễu nhại được thể hiện phổ biến trong 

thể loại thơ, nhất là thơ hậu hiện đại và cho rằng “cái điển phạm, cái chính thống bị 

nhại, bị chế, bị xuyên tạc - một hiện tượng tồn tại phổ biến ở mọi thời đại thi ca mà 

ta có thể dễ tìm thấy ở khu vực thơ ca folklore” [71, tr.222]. Tác giả cũng đã chỉ ra 
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nội dung của giễu nhại theo tinh thần của Bakhtin: “Nhại là sự mô phỏng, tái diễn 

bản gốc, cái mẫu mực, điển phạm, thường theo một cách thức hài hước, biếm họa, 

và bằng cách đó, theo cách diễn giải của Bakhtin, nhại “hàm ẩn trong nó tính chất vi 

phạm (transgressive) và hạ bệ ý thức hệ mang tính vi phạm”. Hiểu như thế, nhại có 

thể được xem như một trò chơi carnaval; nó làm lung lay đặc quyền đối với bản gốc 

cũng như quyền lực cấu thành các điển phạm. Tồn tại trong đời sống văn hóa nhân 

loại từ thời cổ đại, nhại trở thành một phương thức đặc biệt hiệu lực ở các thời kỳ 

sau, đặc biệt được quan tâm ở thời kỳ hậu hiện đại” [71, tr.246]. 

Tính tương tác để tạo nghĩa của từ pastiche mạnh hơn từ parody, mặc dù 

nhiều khi hai từ này được đồng nhất. Từ parody chỉ một tình huống đã kết thúc, đã 

được định vị, định danh, còn từ pastiche chỉ một tình huống vẫn còn tiếp diễn khi 

nó được thêm vào chức năng tự giễu nhại, không chỉ ở phạm vi cá thể mà còn ở 

phạm vi cộng đồng. Vì vậy, thuật ngữ pastiche tạo ra một phạm vi nhận thức rộng 

rãi hơn trong tư duy nghệ thuật tiểu thuyết. 

Bàn về đặc tính văn chương hậu hiện đại, Đặng Thơ Thơ cho rằng: “Các tác 

phẩm hậu hiện đại sử dụng nhiều thông tin và tự sự trong văn hóa đại chúng, nhiều 

khi sử dụng những yếu tố này theo cách rất thặng dư, lạm phát, và bất định, dẫn đến 

việc tác phẩm không có một kết thúc rõ ràng. Ngoài ra, giễu nhại mang tính cách 

chủ đạo trong việc quy chiếu đến những văn bản khác” [100]. 

Tác giả Phạm Thị Thu trong Luận án tiến sĩ Ngữ văn Parody/Nhại trong tiểu 

thuyết Việt Nam đương đại cho biết “Một số phần trong nghiên cứu của Gérard 

Genette cũng đã được dịch nhưng hiện chưa có bản dịch tiếng Việt của 

Palimpsestes, xuất bản lần đầu bằng tiếng Pháp năm 1982 - tác phẩm gần gũi nhất 

với vấn đề parody (nhại) trong các nghiên cứu về cấu trúc - trần thuật của Genette. 

Tiếc rằng, các công trình của Rose Margaret (Parody/Metafiction, 1979; Parody: 

Ancient, Modern and Postmodern, 1993), của Linda Hutcheon (A Theory of 

Parody: The Teachings of Twentieth - Century Art Forms, 1985 và nhiều tác phẩm 

khác), của Dentith (Parody, 2000) còn chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam, chưa 

kể rất nhiều công trình liên quan xa gần tới vấn đề parody/nhại.” [68, tr.20]. 

Bên cạnh các công trình lý luận văn học, các tác phẩm văn học nước ngoài 

cũng được dịch sang tiếng Việt ngày càng phong phú, từ đó kéo theo các đề tài luận 

án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ cũng được đề xuất nghiên cứu với nhiều kết quả khả 

quan. Luận án tiến sĩ về liên văn bản trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp của 
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Nguyễn Văn Thuấn, và sau này là giáo trình Lí thuyết liên văn bản, đều có những 

phần nghiên cứu sâu bậc nhất Việt Nam về giễu nhại. Nguyễn Văn Thuấn trong 

chương 11 của giáo trình Lý thuyết liên văn bản đã trình bày cụ thể về lai lịch của 

giễu nhại, các quan điểm về giễu nhại của từng lí thuyết gia khác nhau. Cho đến 

nay, theo tôi, giáo trình Lý thuyết liên văn bản là công trình có sự tìm hiểu công 

phu, toàn vẹn nhất về vấn đề giễu nhại. Lê Huy Bắc thì dành riêng một chương 

trong sách Văn học hậu hiện đại – lý thuyết và tiếp nhận để bàn về các thuật ngữ, 

trong đó có thuật ngữ giễu nhại.  

Các công trình chuyên luận của Phan Tuấn Anh lại hướng đến việc ứng dụng 

giễu nhại vào trong việc phân tích các tác phẩm, tác giả cụ thể. Phan Tuấn Anh 

trong công trình G.G. Márquez và nỗi cô đơn huyền thoại đã vận dụng giễu nhại 

trong việc giải thiêng thần tượng. Việc áp dụng giễu nhại trong việc vạch trần bản 

chất giả trá của tầng lớp tinh hoa Colombia cũng được tác giả phân tích qua tiểu 

luận “Đặc trưng truyện trinh thám hậu hiện đại trong Tin tức về một vụ bắt cóc”. 

Trong chuyên luận Văn học Việt Nam Đổi mới – từ những điểm nhìn tham chiếu, 

Phan Tuấn Anh tập trung nghiên cứu ngôn ngữ nhại của tiểu thuyết Không biết đâu 

mà lần (Văn Thành Lê) trong tiểu luận “Văn học dành cho độc giả trẻ Việt Nam – 

cách tân và những đặc điểm tư duy hệ hình hậu hiện đại”. 

Nhà nghiên cứu Đặng Anh Đào đã nhận xét, nhại là hình thức xuất hiện sớm 

và phổ biến trong văn học phương Tây. Nó tạo thành thi pháp riêng độc đáo ở từng 

nền văn học và đã xuất hiện những tác giả lớn tiêu biểu cho phong cách trào tiếu, 

giễu nhại mang tầm nhân loại như Cervantes, Rabelais, Dostoievski, Kafka… Nội 

dung giễu nhại xuất phát từ nhiều nguồn và nhiều phạm vi, từ Kinh Thánh đến thần 

thoại, truyền thuyết, cổ tích và lịch sử, văn hóa… 

Các thời kỳ và thời đại văn học về sau ngày càng xuất hiện nhiều những tác 

phẩm viết theo bút pháp trào tiếu, giễu nhại xuất sắc lần lượt ra mắt, đặc biệt là 

trong thời kỳ hậu hiện đại. Những tác giả có xu hướng viết theo bút pháp hậu hiện 

đại luôn có ý thức thể hiện nghệ thuật giễu nhại một cách mới mẻ và đa dạng. 

2.2. Khái niệm giễu nhại và các điều kiện xuất hiện yếu tố giễu nhại trong 

văn học 

Cái hài và sự giễu nhại là phạm trù và khái niệm xuất hiện sớm trong sinh 

hoạt đời sống và các hình thái ý thức xã hội khác nhau, đặc biệt là trong mỹ học 

và văn chương. Nội hàm của phạm trù và khái niệm này không phải cố định, nhất 
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thành bất biến mà luôn thay đổi theo hướng phái sinh và bổ sung những sắc thái 

ngữ nghĩa mới tùy theo hiện thực và tính chất của cuộc sống qui định để hình 

thành những dạng thái của tiếng cười khác nhau như hài hước, châm biếm, trào 

phúng, trào tiếu… 

Trong văn học hậu hiện đại, giễu nhại thể hiện nhiều hơn một thủ pháp nghệ 

thuật đơn thuần, nó thể hiện cho thế giới quan, chuyển tải tư tưởng và ý hướng 

chính trị sâu sắc của chủ thể. Giễu nhại vừa mang tính nội dung (tư tưởng), lại vừa 

mang tính hình thức thi pháp trong một tác phẩm văn học hậu hiện đại. Để xác định 

bản chất các khái niệm và quan niệm có liên quan như vừa đề cập, chúng tôi trình 

bày nội hàm ngữ nghĩa của chúng từ cấp độ lý thuyết; từ đó, chỉ ra bản chất của 

nghệ thuật giễu nhại trong văn học nói chung và sự thể hiện nó trong văn học Việt 

Nam qua các giai đoạn nói riêng. 

2.2.1. Khái niệm giễu nhại và các thuật ngữ liên quan 

* Khái niệm giễu nhại 

Để hiểu rõ thuật ngữ giễu nhại, trước hết cần dựa vào quan niệm của ngôn ngữ 

học. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu định nghĩa giễu nhại trong một số từ điển phổ thông. 

Từ điển tiếng Việt định nghĩa về giễu nhại: “Giễu là nói ra, đưa ra để đùa bỡn, châm 

chọc hoặc đả kích; bị giễu là hèn nhát; tự giễu mình” và “Nhại là bắt chước tiếng 

nói, điệu bộ của người khác để châm chọc, giễu cợt” [57, tr.299]. Theo quan niệm 

này thì giễu nhại có hai thành tố cấu tạo nên là bắt chước (nhại) và hài hước, châm 

biếm (giễu). Tuy nhiên, cách hiểu về nội dung thuật ngữ trong ngôn ngữ học có 

những khác biệt với cách hiểu trong văn học. Từ điển Lạc Việt định nghĩa: “Nhại có 

nghĩa là bắt chước một cách hài hước để trêu chọc, châm biếm” [103]. Còn Từ điển 

Tiếng Việt thì cho rằng: “Nhại là bắt chước, phỏng theo lời bài thơ có sẵn để làm ra 

bài mới, thường để giễu cợt, châm biếm” [57, tr.681]. Vậy, từ những chủ ý và liên 

hệ khác nhau, các định nghĩa về giễu nhại ít nhiều có nét nghĩa khác nhau, nhưng 

chúng có cùng nét nghĩa chủ đạo là bắt chước. 

Giễu nhại trong ngôn ngữ là một từ phổ dụng và chỉ dừng lại ở chức năng biểu 

đạt cụ thể, trực tiếp một đối tượng nào đó. Giễu nhại trong văn học nghiêng về 

nghĩa hàm ẩn, gắn với chức năng giáo dục, cảnh báo và thẩm mỹ thông qua hệ 

thống hình tượng nghệ thuật. Vì vậy, cách hiểu về giễu nhại trong văn học mang 

tính lịch sử, gắn với các hệ hình văn hóa và là một thuật ngữ đa nghĩa. 
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Theo Từ điển văn học (Nguyễn Huệ Chi chủ biên), thì “Nhại là sự bắt chước 

một cách hài hước đối với một hay một nhóm tác phẩm nghệ thuật. Nhại thường 

được xây dựng trên sự không tương ứng giữa bình diện văn phong và bình diện đề 

tài của hình thức nghệ thuật (…). Có thể nhại thi pháp một tác phẩm, một tác giả, 

một thể loại, một nhãn quan tư tưởng (…). Những mẫu mực đầu tiên của nhại đã có 

từ văn học cổ đại Hi Lạp đều đi kèm với sự giễu nhại” [17, tr.250].  

Từ nghĩa gốc ban đầu, thuật ngữ “nhại” được mở rộng về nội dung trong sáng 

tác văn học. Nó còn có những kiểu nhại khác, như nhại chính các đối tượng phản 

ánh của văn học. Hình thức nhại này đa dạng về đối tượng và với các mức độ khác 

nhau. Trong truyện ngắn Việt Nam đương đại, đối tượng và phạm vi nhại là hết sức 

đa dạng, từ các vấn đề xã hội - chính trị, văn hóa - nghệ thuật, khoa học - giáo dục 

cho đến tôn giáo, phong tục, tập quán, tín ngưỡng. Hiện diện trung tâm những vấn 

đề này là con người với đạo đức và lối sống, thói tật và hành vi, dáng vẻ và lời 

nói… được khắc họa đa dạng trong từng hoàn cảnh sống phức tạp khác nhau.  

Trong sáng tác truyền thống, giễu nhại thường được xem chủ yếu ở khía cạnh 

thủ pháp nghệ thuật hơn là phong cách nghệ thuật. Trong quá khứ (ở phương Tây), 

khi tụng ca và bi kịch chiếm vị trí trung tâm, thì nghệ thuật giễu nhại chỉ được xem 

là “phụ gia”, chỉ là “chủ đề phụ” (sub-theme) trong một tác phẩm cụ thể, “thể loại 

phụ” (sub-genre) trong văn học. Ở châu Âu, trong quan niệm văn học hiện đại (và 

hậu hiện đại), giễu nhại không còn nằm ở ngoại biên, mà trở thành hình thức nghệ 

thuật trung tâm của văn học.   

Từ điển thuật ngữ văn học do Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 

đồng chủ biên không có mục từ giễu nhại, song lại có thuật ngữ nhại (parodie). 

“Một thể văn châm biếm dùng sự bắt chước để chế giễu một tác phẩm hoặc cả trào 

lưu nghệ thuật. Phương tiện chủ yếu của nhại là bắt chước phong cách. Hai kiểu 

nhại chủ yếu (đôi khi tách thành những thể tài riêng) là kiểu khôi hài trong đó đối 

tượng thấp được trình bày bằng một phong cách cao; và kiểu chế nhạo trong đó đối 

tượng cao được trình bày bằng phong cách thấp. Sự chế nhạo có thể nhằm vào 

phong cách, có thể nhằm vào đề tài, có thể cười nhạo những thủ pháp thi ca đã trở 

thành khuôn sáo, lỗi thời, hoặc những hiện tượng đời sống” [31, tr.226]. Có thể thấy 

cách định nghĩa khái niệm nhại này khá tương đồng với cách hiểu của văn học hậu 

hiện đại về giễu nhại. 
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Sách 150 thuật ngữ văn học do Lại Nguyên Ân biên soạn cũng chỉ có thuật 

ngữ nhại. Tác giả định nghĩa: “Trong văn học... nhại là sự bắt chước một cách hài 

hước đối với một hay một nhóm tác phẩm nghệ thuật. Nhại thường được xây dựng 

trên sự không tương xứng rõ rệt giữa bình diện văn phong và bình diện đề tài của 

hình thức nghệ thuật. Ở các nền văn học châu Âu người ta nêu ra hai kiểu nhại kinh 

điển: burlesque trong đó đối tượng thấp kém được trình bày bằng phong cách cao, 

và travesti trong đó đối tượng cao được trình bày bằng văn phong thấp... Về tính 

chất cái hài của nhại: có thể là nhại một cách hài hước, hoặc nhại một cách châm 

biếm, với nhiều tầng bậc chuyển tiếp” [4, tr.247]. 

Trong sách Dẫn giải ý tưởng văn chương của Henri Benac, thuật ngữ văn 

học nhại/mô phỏng (Parodie/Pastiche) lại được ghép vào chung trong một mục 

[34, tr.622]. “Nhại là bắt chước một người hay một tác phẩm nghệ thuật, nổi tiếng 

hay nghiêm túc, mục đích đạt tới là gây hứng thú cho người xem hay trào lộng 

nhạo báng. Mô phỏng là một tác phẩm văn học hay nghệ thuật trong đó tác giả đã 

bắt chước cách thức hay phong cách của một tác phẩm gốc, nhưng không tìm cách 

nhạo báng giễu cợt người sáng tạo ra tác phẩm gốc ấy” [34, tr.622]. Như vậy, giữa 

nhại (Parodie) và mô phỏng (Pastiche) vẫn chia sẻ chung với nhau các đặc trưng, 

cho dù chúng ta không thể đồng nhất chúng với nhau” [34, tr.623]. 

Xem xét lại các từ điển thuật ngữ chuyên ngành và các sách chuyên khảo hậu 

hiện đại xuất bản gần đây, chúng ta cũng nhận thấy sự xuất hiện khá phổ biến của 

thuật ngữ giễu nhại. Công trình đầu tiên đề cập đến nội hàm thuật ngữ “giễu nhại” 

một cách đầy đủ nhất là Các khái niệm và thuật ngữ của các trường phái nghiên 

cứu văn học ở Tây Âu và Hoa Kỳ thế kỷ 20 do I.P. Ilin và E.A. Tzurganova chủ 

biên. Nhìn chung, trong ứng dụng nghiên cứu, phê bình ở ta hiện nay thì giễu 

thường được gắn liền với nhại để tạo thành một từ ghép là “giễu nhại” và trở thành 

một thuật ngữ kép, hàm chứa trong nó tính nhị chức năng. Như vậy, giễu nhại vừa 

là phương thức nghệ thuật, vừa là thủ pháp nghệ thuật và đồng thời cũng là nội 

dung nghệ thuật.  

 Bàn về vấn đề tự giễu nhại, I.P. Ilin và nhiều nhà nghiên cứu phương Tây cho 

rằng: “từ pastiche (giễu nhại) mà văn học hậu hiện đại dùng có phần khác với thuật 

ngữ parody (giễu nhại) mà văn học hiện đại và tiền hiện đại dùng” [41, tr. 433-435]. 

Theo suy nghĩ của chúng tôi, thuật ngữ pastiche bên cạnh đồng nội dung với thuật 
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ngữ parody về sự hành chức của ngôn ngữ và về mặt ý niệm, đều được bắt nguồn từ 

văn hóa trào tiếu, nhưng pastiche có một sắc diện mới gắn với lý thuyết trò chơi hậu 

hiện đại: giễu nhại “kép”, hay tính nhị chức năng. Giễu nhại hậu hiện đại giống giễu 

nhại hiện đại và tiền hiện đại ở chỗ đều có đối tượng giễu nhại, nhưng khác ở chỗ, 

nó bổ sung vào sự giễu nhại phản thân, tự giễu nhại chính mình một cách có ý thức.  

Từ những quan niệm như trên, để phù hợp với nội dung giễu nhại trong truyện 

ngắn Việt Nam 2000 - 2015, chúng tôi tạm đúc kết nội hàm khái niệm giễu nhại 

trong văn học theo cách hiểu dung hợp như sau: Giễu nhại là hình thức nghệ 

thuật và tư tưởng sáng tạo mà chủ thể sáng tạo bắt chước, cải tạo, chế biến, 

giải thiêng, độ lại một đối tượng có sẵn thành nội dung và hình thức mới có ý 

nghĩa mới nhằm nhận thức lại đối tượng trên tinh thần dân chủ, trào tiếu và 

nhân văn vì mục tiêu cao đẹp của cuộc sống và con người. 

Các nhà văn Việt Nam hiện đại và đương đại rất chú ý trong việc sử dụng 

phương thức giễu nhại và đưa ngôn ngữ giễu nhại vào tác phẩm của mình. Vấn đề 

này đã được đề cập đến trong nhiều bài viết và sách nghiên cứu và hầu hết đều dựa 

vào lý thuyết của Bakhtin về văn hóa trào tiếu dân gian cùng lễ hội carnaval, xem 

nó là lý thuyết chung về giễu nhại. Tiền đề nghiên cứu này đã gợi ý hoạt động lý 

giải từ phương diện văn hóa học và xã hội học, nhưng chưa được chú ý về phương 

diện ngôn ngữ. Ngôn ngữ carnaval là ngôn ngữ hóa trang, ngôn ngữ gắn với không 

gian quảng trường và đường phố, có đặc tính vui nhộn, bóng bẩy, ỡm ờ, suồng sã. 

Trong lễ hội carnaval, người ta hóa trang, cải trang, ẩn kín toàn thân để biến thành 

kẻ khác, cái khác, vì vậy người ta sử dụng lớp ngôn ngữ che đậy mặt nạ. Trong bản 

chất, ngôn ngữ này đã mang tính giễu nhại, vì nó thường không thật.  

Nhìn chung, trong truyền thống, chức năng giễu nhại của ngôn ngữ ở châu Âu, 

châu Mỹ và Việt Nam là giống nhau, nhưng cách thức thể hiện có phần khác. Ở Âu 

- Mỹ, với truyền thống giễu nhại có từ lâu đời, phản tư sâu sắc nên ý thức bộc lộ rõ 

ràng hơn, mang tính chính trị sâu hơn. Ở Việt Nam, sự giễu nhại thường bị ẩn kín 

dưới những hình thức ngụy trang tinh vi, gián tiếp phê phán chính trị. Trong quá 

trình tiếp nhận văn hóa và văn học phương Tây, chúng ta đã học tập ở khu vực này 

nhiều kinh nghiệm sáng tác, nhưng không bê nguyên xi mà đều có sự biến hóa, gắn 

với truyền thống dân tộc.  
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Như vậy, nhìn từ góc độ mỹ học, thông qua các quan niệm đã trình bày ở trên, 

hệ quy chiếu của nghệ thuật giễu nhại là hướng tới cái hài và nằm trong phạm trù 

cái hài. Thuật ngữ giễu nhại, nhìn từ lý thuyết và thực tiễn sáng tạo, là sự cụ thể hóa 

của cái hài trong nghệ thuật. Giễu nhại vừa là sự nhắc lại và lặp lại, vừa là sự bắt 

chước và mô phỏng một phong cách, điệu bộ, giọng điệu, cử chỉ của đối tượng nhại. 

Giễu nhại hiện đại còn mở rộng đối tượng của nó, bao gồm cả văn học, từ người 

sáng tác đến người làm lý luận, từ thể loại đến ngôn từ. Chức năng của giễu nhại là 

làm bật lên cái đáng cười, đáng phê phán: cái tầm thường, kệch cỡm, cái xấu xa, 

hèn hạ. Những điều này nằm trong quan niệm của cái hài là hướng tới và lột tả được 

sự đối lập giữa bản chất và biểu hiện, hình thức và nội dung, bên trong và bên 

ngoài, mục đích và phương tiện… nhằm “phủ định cái lỗi thời xấu xa nhân danh cái 

cao đẹp” [17, tr.36]. Như vây, nghệ thuật giễu nhại có mối quan hệ chặt chẽ với 

những nội dung của cái hài là hài hước, mỉa mai, châm biếm và nghịch dị. 

Trong yếu tố giễu nhại chứa đựng cả cái hài hước, mỉa mai, châm biếm và 

nghịch dị. Đây là những cấp độ khác nhau của cái hài và cũng là của sự giễu nhại. 

Có sự giễu nhại nhẹ nhàng, vừa phải để đem đến tiếng cười, sự góp ý (trào tiếu, hài 

hước, mỉa mai); có sự giễu nhại quyết liệt để phủ định (châm biếm, nghịch dị). 

Dung chứa trong mình các cấp độ của cái hài, giễu nhại đã tạo ra độ sâu của sự xâm 

nhập vào đối tượng giễu nhại. Nghĩa là, sự giễu nhại có thể có ở tất cả các cấp độ 

trong chỉnh thể văn học: quan niệm nghệ thuật của nhà văn, cảm hứng chủ đạo, nội 

dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật (kết cấu, cốt truyện, hình tượng nghệ thuật, 

ngôn ngữ, giọng điệu…).   

Như các cách quan niệm ở trên, thì khái niệm giễu nhại có đối tượng nhại rất 

rộng, tạo thành nội hàm ngữ nghĩa của thuật ngữ tương đối mở. Nó không chỉ thuần 

túy nhại một đối tượng nào đó với đơn nghĩa, mà để có hiệu quả cao, nhại phải bao 

hàm trong nó những thuộc tính và sắc thái bổ trợ thì tính chất và hiệu quả giễu nhại 

mới đạt tầm triết mỹ, tư tưởng đa dạng và tương thích với hiện thực. Vì vậy, trong 

bản chất, giễu nhại, có tính chất trào tiếu, hài hước, châm biếm, nghịch dị, mỉa mai, 

giễu cợt, trào lộng… Chúng ta sẽ tìm hiểu các thuật ngữ có liên quan như châm 

biếm, nghịch dị, mỉa mai ở phần sau. 

  



 

49 

* Các khái niệm liên quan 

Để hiểu thêm bản chất của giễu nhại, chúng tôi thiết nghĩ cần chỉ ra lằn ranh 

nghĩa giữa khái niệm giễu nhại và các khái niệm có liên quan vì giữa chúng có mối 

quan hệ mật thiết với nhau: 

Trào tiếu: là nghệ thuật tạo ra tiếng cười gắn với tính chất chế giễu, đùa cợt, 

mỉa mai, phóng đại, khoa trương, nhiều lúc gắn với văn hóa dân gian nên mang tính 

dân chủ, nhân văn cao nhằm chế nhạo, chỉ trích, tố cáo, phản kháng những cái tiêu 

cực, xấu xa, lỗi thời, độc ác trong xã hội.  

Hài hước: là cấp độ thứ nhất của cái hài, xét từ nội dung và ý nghĩa thẩm mỹ 

của phạm trù mỹ học này. Hài hước thường gắn với một thái độ cảm xúc về tính 

mâu thuẫn của đối tượng. Trong sự đánh giá thẩm mỹ ở hài hước có sự kết hợp tính 

nghiêm túc với cái đáng cười và tiếng cười ở đây nghiêng về tính tích cực. Tùy theo 

giọng điệu cảm xúc và trình độ văn hóa, hài hước có thể mang các sắc thái nhẹ 

nhàng hay thô bạo, thân thiện hay tàn nhẫn… Trong sự chiếu vật của nó, hài hước 

nhằm vào tính tổng thể của đối tượng và thường không lệ thuộc vào những khuôn 

khổ phiến diện của những ý niệm đã có về đối tượng ấy. 

Mỉa mai: là một phương thức thể hiện của cái hài trong văn học trào phúng. 

Lối nói ngược của mỉa mai như nén sức mạnh phản đối lại để cho nó bùng lên mạnh 

mẽ trong ý thức người tiếp nhận, nhưng lại tạo được một bề ngoài “mát mẻ”, dí 

dỏm, nhẹ nhàng. Mỉa mai luôn có tính chất phê phán, biểu hiện sự coi thường hay 

khinh bỉ, nhưng ở cấp độ nhẹ nhàng nhất. 

Châm biếm: là cấp độ thứ hai của cái hài, một phương thức tiếp cận đời sống 

mà ở đó đối tượng thể hiện, cũng là đối tượng phê phán, được thể hiện như một cái 

gì lệch lạc, vô lý, trống rỗng, không đáng có, cần phải loại bỏ: “Châm biếm khác 

với hài hước ở mức độ gay gắt của sự phê phán và ý nghĩa sâu sắc của hình tượng 

nghệ thuật” [17, tr.45]. Châm biếm mạnh mẽ hơn mỉa mai trong việc phê phán, đả 

kích đối tượng. 

Để mô hình hóa đối tượng cần hướng đến, “châm biếm xây dựng hình tượng 

mang tính ước lệ cao: nó “bóp méo có chủ đích” những đường viền thực của hiện 

tượng bằng các biện pháp cường điệu, ngoa dụ, phóng đại, nghịch dị” [17, tr.41]. 

Trong nghệ thuật, châm biếm cũng có thể sử dụng các dạng thức khác của cái hài 

như hài hước, mỉa mai để tăng tính hiệu quả nghệ thuật thông qua tiếng cười. Tuy 
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vậy, khác với hài hước, tiếng cười châm biếm mang “màu sắc tiêu cực được tô đậm 

của khách thể thẩm mỹ”. 

Trào phúng: là một loại thể văn học đồng thời là một nguyên tắc phản ánh 

nghệ thuật, trong đó các yếu tố của tiếng cười như: mỉa mai, châm biếm, phóng đại, 

khoa trương, hài hước… được sử dụng để chế nhạo, chỉ trích, tố cáo, phản kháng… 

những cái tiêu cực, xấu xa, lỗi thời, độc ác trong xã hội. Trào phúng, theo nghĩa từ 

nguyên là “dùng lời lẽ bóng bẩy, kín đáo để cười nhạo, mỉa mai kẻ khác”, song 

trong lĩnh vực văn học, “trào phúng gắn liền với phạm trù mỹ học cái hài với các 

cung bậc hài hước u mua, châm biếm” [17, tr. 246].  

Nghịch dị (grotesque): là một kiểu ước lệ đặc thù. Nghịch dị là thuật ngữ được 

xiển dương từ công trình của M. Bakhtin nghiên cứu F. Rabelais. Nghịch dị là thủ 

pháp chủ yếu trong nền tảng văn hóa trào tiếu dân gian. Nó công nhiên và chú ý 

trình bày một thế giới dị thường, trái tự nhiên, thế giới lộn trái so với hiện thực. 

Trong văn học, nghịch dị là một kiểu tổ chức hình tượng nghệ thuật dựa vào huyễn 

tưởng, tiếng cười, sự phồn thực, cỗ tiệc, sự phóng đại, lối kết hợp và tương phản 

một cách kỳ quặc cái huyền hoặc với cái thực; cái đẹp với cái xấu; cái bi với cái hài; 

cái giống như thực với cái biếm họa. 

Việc nêu những nội hàm các khái niệm liên quan này để thấy sự giao thoa 

nhau nhưng không đồng tâm của những khái niệm này, từ đó, dễ dàng phóng chiếu 

vào truyện ngắn hiện đại và đương đại Việt Nam 2000 - 2015 mà không bị loại trừ 

hay lấn rộng ra ngoại vi của chúng. Vì thực tế, các nhà văn Việt Nam đã thể hiện ở 

mức độ này, mức độ khác các nét nghĩa của các khái niệm này vào trong hình tượng 

với hệ thống phương thức, phương tiện cũng biến ảo, đa dạng để cuối cùng làm bật 

lên tiếng cười trào tiếu và giễu nhại đa sắc thái cho văn học nước nhà trong một thời 

kỳ xã hội có nhiều biến động và hoài nghi các thang chuẩn về giá trị đạo đức. 

Từ sự đan xen, dung hợp nội hàm, ý nghĩa và tính chất giữa khái niệm giễu 

nhại và các khái niệm liên quan như vừa tìm hiểu, chúng ta có thể thấy giễu nhại 

bao hàm trong nó nhiều khía cạnh, sắc thái ý nghĩa khác nhau cũng như tính chất và 

phạm vi khác nhau. Giữa giễu nhại và các khái niệm liên quan nói trên không có sự 

loại trừ, mâu thuẫn nhau, mà chỉ làm phong phú thêm tính chất và sắc thái của tiếng 

cười, tạo thành sự đa thanh, đa chức năng và đa ý nghĩa cho mục đích giễu nhại 

trong tác phẩm mà thôi. Do vậy, nội hàm và tính chất của khái niệm giễu nhại trong 
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tác phẩm văn học của từng thời đại, từng nhà văn luôn có sự biến đổi và phát sinh 

nhiều nét nghĩa mới, do hoàn cảnh, nhu cầu nhận thức của xã hội và nhu cầu đổi 

mới của văn học quy định. Chúng tôi nghiên cứu nghệ thuật giễu nhại trong truyện 

ngắn Việt Nam 2000 - 2015 chính là với tinh thần dung hợp các sắc thái, tính chất 

và phạm vi như trên căn cứ qua từng tác giả, tác phẩm cụ thể. 

Thủ pháp giễu nhại mà ngày nay các nhà văn Việt Nam dùng được bổ sung 

bởi lớp ngôn ngữ che đậy, bên cạnh thiên hướng ngôn ngữ vạch trần, hai cái này bổ 

khuyết cho nhau, góp phần quan trọng tạo nên sự lạ hóa văn xuôi. Nguyễn Huy 

Thiệp và Phạm Thị Hoài được xem là những người khởi đầu cho phương thức giễu 

nhại ở văn học Việt Nam từ sau năm 1986. Các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp 

nổi bật bởi sự giễu nhại giữa các nhân vật, người này nói về nhân cách người kia. 

Phạm Thị Hoài thì chú trọng sự “mờ hóa” nhân vật, qua việc không đặt tên hay hư 

vô hóa về nhân thân... Tác phẩm của hai nhà văn này có đặc điểm chung là “giả thể 

loại”, “giễu nhại thể loại”, giễu nhại người làm văn chương và bao trùm lên đó là 

giễu nhại cuộc đời, được hun đúc bởi “lý thuyết trò chơi”.  

Đến những năm đầu thế kỷ XXI, nghệ thuật giễu nhại đã trở thành phương 

thức trần thuật chủ đạo của văn xuôi. Trong truyện ngắn, chúng ta nhận rõ điều này 

qua sáng tác của Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Nguyễn Việt Hà, Đặng Thân, Y Ban, 

Dạ Ngân, Nguyễn Thị Thu Huệ, Lê Anh Hoài, Cao Duy Sơn, Phong Điệp, Nguyễn 

Ngọc Tư, Nguyễn Trí, Đinh Đức…  

2.2.2. Các điều kiện xuất hiện yếu tố giễu nhại trong văn học 

* Về điều kiện khách quan 

Văn học giễu nhại chỉ có thể xuất hiện trong những điều kiện đặc thù của đời 

sống xã hội. Rõ ràng trong một số điều kiện nhất định, sẽ rất khó để chúng ta có thể 

chứng kiến sự xuất hiện hay chiếm ưu thế của văn học giễu nhại, ví dụ như trong 

một xã hội toàn trị toàn phần – nơi văn học tụng ca chiếm ưu thế, hoặc trong xã hội 

chiến tranh – nơi văn học sử thi chiếm ưu thế. Văn học giễu nhại chỉ xuất hiện nếu 

đảm bảo đầy đủ hai điều kiện xã hội như sau: 

a. Trong một xã hội đang dần suy đồi hay tha hóa. Khi ấy, giá trị nhân văn 

bị bỏ quên, tâm lý chống lại các “đại tự sự” như cách nói nổi tiếng của Lyotard trỗi 

dậy. Ở những giai đoạn suy tàn, giễu nhại là một kháng cự xã hội trên phương diện 

tư tưởng – nghệ thuật, trước khi những kháng cự về mặt vũ trang và chính trị diễn 

ra. Có thể nói, giễu nhại chính là kháng cự xã hội, động lực và là tiền tiêu của 
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những kháng cự bạo lực lẫn kháng cự chính trị. Thật vậy, trong những thời đại thịnh 

trị kiểu Nghiêu Thuấn như trong truyền thuyết, hay trong những giai đoạn hưng 

thịnh như thời Thịnh Đường ở phương Đông, hay thời cổ đại Hy Lạp, thời đế chế 

La Mã đang trong giai đoạn hoàng kim, thì văn học giễu nhại sẽ không thể xuất 

hiện. Tình hình cũng tương tự như ở Việt Nam, khi một triều đại đang đạt đến đỉnh 

cao (thông thường trong giai đoạn đầu của vương triều) như thời Lý Thái Tổ (triều 

Lý), thời Trần Nhân Tông (triều Trần), thời Lê Thái Tổ (triều Hậu Lê), thời Minh 

Mạng (triều Nguyễn)… văn học giễu nhại rất ít cơ may xuất hiện. 

Cũng những triều đại ấy, vào giai đoạn suy tàn, khủng hoảng (thường vào giai 

đoạn các vị vua cuối cùng), thì văn học giễu nhại sẽ xuất hiện. Ví dụ giai đoạn của 

Lê Long Đĩnh (của triều Tiền Lê); Lý Cao Tông (triều Lý); Trần Phế Đế (triều 

Trần), Lê Uy Mục (triều Hậu Lê), Khải Định (triều Nguyễn)… văn học giễu nhại tất 

yếu phát triển mạnh như một phản kháng xã hội. Những tác phẩm văn xuôi giễu 

nhại xuất sắc của Hồ Chí Minh như Con rồng tre hay Vi hành đều được viết để giễu 

nhại vua Khải Định. 

b. Trong một xã hội mà giá trị dân chủ, tự do ngôn luận được tôn trọng. 

Trong một số giai đoạn đặc thù của xã hội loài người, mặc dù không phải thuộc giai 

đoạn suy tàn, nhưng văn học giễu nhại vẫn được ươm mầm và nảy nở, ra hoa kết 

trái, đó là những xã hội dân chủ, nhân văn, đa trị và đối thoại. Có hai ví dụ tiêu biểu 

cho dạng thức xã hội này, đó là thời kì Phục Hưng ở phương Tây (vào khoảng thế kỉ 

XV – XVI) và giai đoạn hậu hiện đại/toàn cầu hóa hiện nay của nhân loại. Văn 

chương trong giai đoạn này như một dạng thức phản biện xã hội, bênh vực cho các 

“tiểu tự sự”, một kiểu phản tư nghệ thuật tất yếu của xã hội dân chủ. 

Nhờ sự đề cao giá trị đối thoại, bình đẳng và tinh thần phản biện, mà văn 

chương giễu nhại thực sự thăng hoa trong các dạng thức này. Giai đoạn Phục Hưng 

(thế kỉ XV – XVI), Khai Sáng (XVIII) hay hậu hiện đại (cuối XX - XXI) ở phương 

Tây chính là các giai đoạn như vậy. 

M. Bakhtin đã bàn về vấn đề này trong công trình Sáng tác Francois Rabelais 

và nền văn hóa dân gian thời Trung cổ, Phục Hưng. Ông đã chứng minh có một 

nền văn hóa trào tiếu sống động do nhân dân làm chủ thể tồn tại xuyên suốt các giai 

đoạn lịch sử. Nền tảng văn hóa trào tiếu dựa trên yếu tố nghịch dị (grotesque) và 

văn hóa hội hè carnaval. Nghịch dị là thủ pháp cường điệu, ngoa dụ, lộn trái các giá 

trị có trong đời sống nhằm thực hiện đổi vai xã hội. Quan lại bị biến thành những kẻ 
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dưới đáy xã hội, còn nhân dân được đóng vai giáo hoàng hay vua chúa trong các lễ 

hội giả trang carnaval. Đó chính là khát vọng bình đẳng. Carnaval là những lễ hội 

đường phố tưng bừng ở Nam Mỹ và châu Âu, trong đó có các tuần hành lớn trên 

đường phố, người tham dự được phép diện những trang phục gợi cảm, uống say bí 

tỉ và đặc biệt là các cuộc thi hóa trang. Bản chất của nền văn hóa phương Tây luôn 

đề cao sự dân chủ, đối thoại, tiếng cười, do đó chính các lễ hội carnaval là biểu 

tượng đầy đủ nhất cho một truyền thống văn hóa châu Âu. Bakhtin trong chuyên 

luận này đã giải thích có hai giai đoạn mà nền văn hóa trào tiếu dân gian nở rộ nhất, 

đó chính là thời Trung cổ và thời Phục Hưng (ở phương Tây). 

Thời Trung cổ ở châu Âu là một giai đoạn kéo dài trong khoảng 10 thế kỉ (X - 

XV), nó thường bị xem là “đêm trường” (Trung cổ) bởi sự nắm quyền lực tuyệt đối 

của Nhà thờ Kyto giáo và vương quyền của các vị vua. Con người cá nhân, con 

người suy tư, con người bé mọn bị lãng quên và bị chà đạp trong giai đoạn trung cổ. 

Nhà thờ Kyto giáo kết hợp với vương quyền đã trở thành một ách toàn trị nghiêm 

ngặt, cấm đoán những cuộc đối thoại, những cuộc chơi bời, những hình tượng 

nghịch dị trong tác phẩm văn học viết chính thống. Nhưng trong giai đoạn khó khăn 

này, nền tảng văn hóa trào tiếu dân gian vẫn tồn tại chứ không bị cáo tử. Xét theo 

quan điểm của chúng tôi, giai đoạn Trung cổ của phương Tây hoàn toàn có ý nghĩa 

như một giai đoạn hậu kì sắp tan rã của một triều đại phong kiến ở Việt Nam. Xã 

hội này là dạng thức xã hội bất công, suy đồi và tha hóa đến tận cùng. Bên cạnh nền 

tảng văn nghệ minh họa, tụng ca vua chúa và nhà thờ, vẫn luôn tồn tại song song 

một nền tảng văn hóa đối kháng, đó là văn hóa toàn dân theo hướng nghịch dị mang 

tính phê phán và giễu nhại sâu sắc. Văn chương giễu nhại như một cách thức phê 

phán vẫn tồn tại trong thời kì trung cổ ở phương Tây, như một minh chứng cho sức 

sống mãnh liệt, sự phản kháng quyết liệt của văn hóa toàn dân với văn hóa tinh hoa 

của giới cầm quyền phong kiến – Nhà thờ. 

Thời kì Phục Hưng ở phương Tây kéo dài khoảng từ thế kỉ XIV cho đến thế 

kỉ XVI. Về cơ bản, trong thời kì Phục Hưng ở phương Tây, các giá trị nhân vị của 

con người được khôi phục. Dân chủ, đối thoại, tự do là những giá trị tư bản cốt lõi 

phổ biến sau này, nhưng lại được manh nha, thai nghén ngay từ trong thời kì Phục 

Hưng. Theo Bakhtin, chính trong thời kì Phục Hưng, nền tảng văn hóa trào tiếu 

dân gian, đậm tính giễu nhại có được sự phát triển mạnh mẽ nhất, thăng hoa nhất 

vì tiếng nói của họ được tôn trọng. Như vậy, thời kì Phục Hưng của phương Tây 



 

54 

tương ứng với giai đoạn b ở xã hội Việt Nam như chúng tôi đã phân tích ở phần 

trên. Trong thời kì Phục Hưng ở phương Tây, cũng như thời kì Thịnh Đường ở 

phương Đông, văn học giễu nhại đạt đến đỉnh cao nhất của nó bởi những điều kiện 

thuận lợi như các giá trị dân chủ, tự do, đối thoại và phản tư được tôn trọng. 

* Về điều kiện chủ quan 

Thành tố tất yếu cho sự ra đời của văn chương giễu nhại đó chính việc xuất 

hiện những nhà văn, nhà thơ dám dấn thân dũng cảm viết phê phán xã hội, phê phán 

giới cầm quyền để bênh vực cho tầng lớp bị trị. Đôi khi vì sứ mệnh này mà có nhiều 

văn sĩ chịu mất mạng dưới lưỡi gươm của các thiết chế cầm quyền. 

Thế hệ nhà văn dám dấn thân viết giễu nhại phải là những ngoài có bản lĩnh, 

ngoài ra, còn phải có tài năng đích thực. Họ phải chịu khó quan sát, chịu đi thực tế 

để lấy tư liệu, có óc quan sát, năng lực diễn giải tuyệt vời. Gắn bó mật thiết với cuộc 

sống là yêu cầu tất yếu đối với một nhà văn giễu nhại. Nhà văn viết giễu nhại phải 

là nhà văn của thời cuộc, phải có ý hướng chính trị rõ ràng cũng như là người khéo 

léo trong sử dụng ngôn ngữ. Họ phải làm sao thoát khỏi vòng cương tỏa của kiểm 

duyệt, trong khi vẫn thực hiện được sứ mệnh chống lại đại tự sự của mình. Văn 

chương giễu nhại là một thứ văn chương chịu nhiều nguy cơ, và nó cũng kén người 

đọc, không thể là lối văn chương thị trường. 

2.3. Ý thức thể hiện nghệ thuật giễu nhại trong văn học Việt Nam 

Trào phúng, giễu nhại được sử dụng trong văn học từ rất sớm, trong văn học 

dân gian và văn học Trung đại Việt Nam. Nó như là một thủ pháp nghệ thuật độc 

đáo không thể thiếu đối với các nghệ sĩ dân gian và các nhà văn trung đại, hiện đại 

qua các thời kỳ, giai đoạn; càng về sau, nó càng được người nghệ sĩ ý thức và nâng 

lên thành phạm trù mĩ học, phạm trù nghệ thuật để xác định mối quan hệ giữa con 

người và xã hội. Tiếng cười xuất hiện khi con người và ngôn ngữ của họ hoàn thiện 

với tư cách là công cụ của tư duy, của nhận thức.  

Vì vậy, tiếng cười luôn có mặt trong đời sống của con người, nó thể hiện tính dân 

chủ, tính hài hước vốn có của con người, nhưng đồng thời, nó cũng là công cụ để nhận 

thức cuộc sống, phê phán và cải tạo cuộc sống. Tiếng cười trong văn học đem lại sự 

sảng khoái cho người tiếp nhận, nó giúp con người nhận diện những nhố nhăng, kệch 

cỡm và những thói hư tật xấu của xã hội để tố cáo và phê phán. Nó giúp tấn công vào 

cái ác, cái xấu để làm cho môi trường sống được thanh lọc và nhân văn hơn. 
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2.3.1. Ý thức thể hiện nghệ thuật giễu nhại trong văn học truyền thống 

Các nhà văn đã xem tiếng cười là một phạm trù mĩ học và nâng lên thành nghệ 

thuật trào tiếu, giễu nhại với các cấp độ với chức năng nhận thức, giáo dục và thẩm 

mỹ sâu sắc. Dưới thời trung đại, để chống lại lễ giáo và những phong tục tập quán 

khắc nghiệt của chế độ phong kiến, để bảo vệ mình và bảo vệ chân lý, con người 

không có vũ khí nào ngoài vũ khí tiếng cười. Đến thời hiện đại, tiếng cười càng thể 

hiện tính đa trị và đa chức năng khi nó trở thành mỹ học của cái hài, triết lý của 

cuộc sống. Nhiều nhà văn đã phát huy tối đa bút pháp giễu nhại để khắc họa các 

mối quan hệ không bình thường của đời sống như là hệ quả của sự va chạm, xung 

đột giữa cái đẹp và cái cao cả với cái xấu và cái kệch cỡm. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Tú trong công trình Ba tiếng cười trào phúng 

trong văn học Việt Nam (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến) cho 

rằng: “Tiếng cười châm biếm, giễu nhại luôn là kết quả của sự bất mãn với hiện 

thực, muốn phủ nhận nó nên luôn có xu hướng sáng tạo ra một thế giới mới do nó 

chế ngự, làm chủ. Ở đó, tất cả đều bằng vai phải lứa chả có vua chả có quan, chỉ có 

những người thích cười, bị cười đều bông phèng thoải mái” [78, tr.12]. 

Vì vậy, từ xưa đến nay, như một dòng chảy, tiếng cười thể hiện trong văn học 

ngày càng đa dạng, phong phú, đa sắc, đa cung bậc với chức năng đả kích, thanh lọc 

xã hội một cách sâu sắc, mà thể hiện rõ nhất và sớm nhất là trong văn học dân gian. 

Tiếng cười dân gian là tiếng cười dân chủ trong truyện tiếu lâm/truyện cười biểu 

diễn ở các lễ hội và trong sân khấu chèo. Ở trong ca dao trào phúng, các nghệ sĩ dân 

gian đã thông tục hóa tiếng cười từ các văn bản đã có. Ví như câu ca dao chỉ về 

người nam nhi “Làm trai cho đáng nên trai/Xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài 

yên”. Nhưng sau đó, ca dao nhại lại thành tiếng cười: “Làm trai cho đáng sức 

trai/Khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng”. Thế giới trào phúng là thế giới lộn 

ngược với lẽ thông thường chính là vậy, đặc biệt là các nhân vật hề chèo trong tác 

phẩm Quan Âm Thị Kính, khi tác giả để họ nhại từ hình thức đến nội dung: nhại lời, 

nhại giọng điệu, nhại tác phong của các quan lại bề trên, nhại các thầy đồ trước 

nhân dân thông qua biện pháp tu từ như phóng đại, phúng dụ và lộng ngôn... 

Tiếng cười toát ra từ các không gian lễ hội trong xã hội cổ truyền Việt Nam 

càng ngày càng phong phú và đa sắc thái. Trong công trình Tiếng cười dân gian 

Việt Nam do Trương Chính và Phong Châu sưu tầm, chúng ta có thể thấy nhiều ví 
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dụ về tiếng cười giễu nhại trong văn chương dân gian. Hạt nhân chủ yếu của hội hè 

là tín ngưỡng tâm linh cầu mong cuộc sống bình yên, đủ đầy, hạnh phúc. Có cả một 

thế giới hội hè biểu hiện khát vọng ước ao của con người qua các trò chơi trong các 

lễ hội ngày xuân và các ngày hội làng hàng năm ở nông thôn, thông qua truyện 

cười, truyện tiếu lâm, có khi đụng chạm đến cả Trời, Tiên, Phật. Tiếng cười tiếp tục 

phát huy và phát triển trong văn học mà dấu ấn sâu đậm của nó là truyện Trạng 

Trình, Trạng Lợn và truyện tiếu lâm các vùng miền.  

Trong văn học trung đại, vào đời Trần, tiếng cười đặc biệt phát triển mạnh. 

Tiếng cười giai đoạn này hòa trộn vào tinh thần học thuật phương Đông. Thông qua 

tiếng cười, nghệ sĩ dân gian phê phán, thanh lọc, góp phần làm rõ hơn chủ nghĩa 

yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo của nhân dân Việt Nam. 

Sang thế kỷ thứ XV, tiếng cười có dấu hiệu tách ra khỏi văn học Nhà nho 

chính thống. Trong Đại Việt sử ký toàn thư, Lê Quý Đôn cho biết vào năm 1448, 

vua Lê Nhân Tông về Lam Kinh yết lăng Lê Thái Tổ. Nhân dân vui mừng hát điệu 

lý liên để đón mừng. “Hát lý liên là tục hai bên trai gái giao tay ngoắc chân, tréo cổ 

vào nhau mà hát, gọi là “cài hoa”, “kết hoa”. Theo lời gièm pha của kẻ xấu, cho đó 

là những điệu hát nhảm nhí thiếu cung kính trước nhà vua nên triều đình bèn cấm 

điệu hát này. Năm 1465, vua Lê Thánh Tông còn ra lệnh cấm hát chèo dài trong hội 

hè đình đám ở nông thôn. Thế là “cái gốc, cái mạch nguồn của tiếng cười là hát 

chèo bắt đầu bị đẩy ra vùng ngoại vi” [78, tr.22]. Dù vậy, tiếng cười cũng luôn hiện 

diện trong văn học, nhưng nó đã mang ý nghĩa và sắc thái khác do quan hệ hiện 

thực và tính chất của quan hệ đó qui định. 

Nửa đầu thế kỷ XV, âm điệu anh hùng vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong văn học: 

“Phần lớn các tác giả vẫn là Nho sĩ, mà Nho sĩ sống ở giai đoạn này đã thể hiện rõ 

một mâu thuẫn giữa con đường ra làm quan để thực hiện lý tưởng “tu thân tề gia trị 

quốc bình thiên hạ” của Nho giáo, nhưng con đường này lại đầy chông gai. Thế là 

tư tưởng ẩn cư, ẩn sĩ xuất hiện ở rất nhiều tác giả. Theo Trần Đình Hượu và Trần 

Ngọc Vương, những nhà Nho ẩn dật nhưng đầy tài hoa và luôn cố gắng “thị tài” này 

tạo ra một mẫu hình nhà Nho mới trong lịch sử (bên cạnh mẫu hình nhà Nho hành 

đạo và nhà Nho ẩn dật), đó chính là mẫu hình nhà Nho tài tử. Không phải ngẫu 

nhiên mấy chữ quen thuộc “lạc tính thiên”, “an thiên mệnh” lại xuất hiện nhiều 

trong thơ. Xuất hiện những tiếng cười trầm buồn, chua chát, triết lý” [78, tr.22]. Vì 
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các tác giả hầu hết là Nho sĩ mang nặng tư tưởng Nho gia, điển phạm nên để có 

tiếng cười thì phải tạo ra một nguyên tắc mới. Đó là nguyên tắc “thế tục hóa”, 

“trần tục hóa”. Nguyễn Trãi là một nhà Nho hành đạo điển hình, thơ ca của ông 

vang vọng tính sử thi yêu nước (Bình Ngô đại cáo). Nhưng bên cạnh đó, thơ 

Nguyễn Trãi về giai đoạn cuối đời khi về quê ở ẩn lại có màu sắc giễu nhại. Đó là 

tiếng cười yêu nước, tiếng cười đuổi giặc để chống lại kẻ nghịch tặc, bọn thất phu 

hèn kém. Đó là tiếng cười của một tâm hồn yêu nước thương dân sâu sắc thấm đẫm 

đạo lý, chân lý của một bậc lương tri đầy trách nhiệm và trí tuệ anh minh. 

Tiếng cười nửa sau thế kỷ XV càng giàu sắc thái và cung bậc qua Hồng Đức 

quốc âm thi tập và Thập giới cô hồn quốc ngữ văn. Tinh thần dân chủ thể hiện rất rõ 

trong hai tác phẩm này thông qua tiếng cười để hạ bệ các nhân vật ở vị trí sang 

trọng, buộc họ phải trở lại với vị trí tầm thường, trần tục trong cái nhìn châm biếm 

của nhân gian.  

Từ thế kỷ XVI, chế độ phong kiến bước vào thời kỳ suy vi, thì tiếng cười mới 

chính thức tách thành dòng riêng. “Lịch sử từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XVIII 

diễn ra trong tình cảnh dở khóc dở cười. Chính quyền vừa có vua vừa có chúa. Chúa 

thì thực quyền còn vua thì hư danh. Xã hội rối ren là điều kiện để tiếng cười phát 

triển” [78, tr.26]. Đây là giai đoạn suy tàn và khủng hoảng của chế độ phong kiến 

tại Việt Nam, các tập đoàn phong kiến cát cứ nội chiến liên miên, nhân dân lầm 

than đầu rơi máu chảy, nên văn chương giễu nhại có đất phát triển tươi tốt như một 

phản kháng xã hội. Các tác giả chiếm lĩnh hiện thực này và trở thành những nhà thơ 

xuất sắc với những phong cách giễu nhại, trào phúng đặc sắc khác nhau như 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Đào Duy Từ, Nguyễn Cư Trinh… 

Như vậy, tiếng cười trong văn học được khởi đầu từ thế kỷ XIII, XIV và tiếp 

tục phát triển đến nửa cuối thế kỷ XVIII thì đã hội đủ những điều kiện về lịch sử, xã 

hội cũng như về tư tưởng, nghệ thuật, văn hóa để đưa tiếng cười phát triển đến đỉnh 

cao, thể hiện rõ trong Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Gia Văn Phái. Đặc biệt, có 

một tác giả nữ thể hiện tiếng cười độc đáo trong thời kỳ này, đó là Hồ Xuân Hương. 

Bà đã đưa tiếng cười trong thơ Việt Nam lên một đỉnh cao mà trước và sau bà chưa 

ai theo kịp. Có thể nói, Hồ Xuân Hương là nhân vật quan trọng nhất, là đỉnh cao của 

văn chương giễu nhại Việt Nam giai đoạn trung đại. Hồ Xuân Hương là người phụ 

nữ có ý thức đề cao cá tính, biết yêu thương và quý trọng con người một cách sâu 

sắc thông qua sự căm thù mãnh liệt chống lại sự áp bức giả dối của những kẻ có 
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quyền thế. Nghệ thuật thơ Hồ Xuân Hương có thể xem là một lễ hội carnaval tưng 

bừng, náo nhiệt, tràn đầy yếu tố phồn thực, tự nhiên chủ nghĩa. Bà chửi, giễu, nhại 

tất cả từ những cái bình thường đến những cái được gọi là linh thiêng, từ cái hiện tại 

cho đến những cái điển phạm xưa cũ. Đấy là tiếng cười mà ở đó nguyên tắc ỡm ờ, 

lấp lửng đã tạo ra những hình tượng hai mặt rất sống động. Tiếp đến là tiếng cười 

đời, cười người và tự cười mình của Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Công Trứ là đỉnh 

cao nhất của mẫu hình nhà Nho tài tử. Những bài thơ của ông mang tính giễu nhại 

sâu sắc, vừa giễu mình lại giễu đời, ra sức thị tài ăn chơi. 

Đến đầu thế kỷ XIX, trong văn học Việt Nam xuất hiện một phong cách thơ 

trào phúng độc đáo, đó là Cao Bá Quát. Tiếng cười trong thơ Cao Bá Quát là tiếng 

cười bi phẫn, thể hiện ý chí tung hoành để chống lại cái chật hẹp tầm thường của 

cuộc sống đương thời. Ông có cặp câu đối được mọi người truyền tụng thể hiện 

tiếng cười bi phẫn nói trên của ông: “Nhà trống ba gian, một thầy, một cô, một chó 

cái/Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi”. Từ cười người, ông lại 

tự cười mình: “Ngán cho mình đóng cửa nhai văn, nhắm chữ bấy lâu rồi…/Khách 

nam tử sống suông bằng sách vở?”. Đó là tiếng cười của bậc tài tử đa cùng phú, 

nhưng vẫn hiên ngang. 

Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. 

Thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn hèn nhát đầu hàng. Trong 

văn học, khuynh hướng tố cáo, châm biếm hiện thực xuất hiện và phát triển. Cảm 

hứng chủ đạo của những tác phẩm trào phúng giai đoạn này là đả kích, mỉa mai sự 

tồi tệ, hèn mạt của quan lại triều Nguyễn mà hai gương mặt thơ tiêu biểu là Nguyễn 

Khuyến và Tú Xương đã vạch mặt, chỉ tên. Tiếng cười của Nguyễn Khuyến thâm 

thuý, sâu sắc, kín đáo để tố cáo xã hội nhố nhăng. Còn tiếng cười Tú Xương là tiếng 

cười hề hóa, vật hóa, bi kịch hóa, hài kịch hóa để tố cáo cái thế giới lộn ngược, cái 

thế giới “ối a bông phèng”. Có thể nói, sau Hồ Xuân Hương, Tú Xương là tượng đài 

thứ hai trong làng thơ ca giễu nhại thời trung đại. Thơ ông đậm chất phê phán xã 

hội, trong đó các đối tượng lai căng, tay sai cho chính quyền thực dân bị đả phá 

nặng nề nhất. Trong đó, ông cũng tự trào chính mình trước những bất lực, mâu 

thuẫn giữa khát vọng chân chính và khả năng không đạt được do hoàn cảnh xã hội 

gây ra. Có thể nói trong văn chương trung đại, thơ giễu nhại Tú Xương gần nhất với 

thơ ca giễu nhại (hậu) hiện đại với đặc tính tự giễu nhại. Đặc biệt, ông tố cáo chế độ 
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đồng tiền đã tạo ra sự phá sản của các mối quan hệ truyền thống, làm cho tình nghĩa 

cha con, vợ chồng, tình yêu và bạn bè bị rạn vỡ; từ đó kéo theo phong hóa suy đồi, 

xã hội nhố nhăng, tình người đảo lộn… 

2.3.2. Ý thức thể hiện nghệ thuật giễu nhại trong văn học hiện đại 

Những năm đầu thế kỷ XX, xuất hiện hẳn một dòng thơ trào phúng cách mạng 

với các tiếng cười tiêu biểu như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Huy 

Liệu, Xuân Thủy… Tiếng cười của thơ giai đoạn này xuất hiện trong hoàn cảnh lao 

tù. Chúng trở thành những bản cáo trạng tố cáo tội ác của kẻ thù một cách đanh 

thép, nhiều khi trực diện. Những tiếng cười vượt lên trên mọi hoàn cảnh tù đày để 

thể hiện niềm lạc quan chiến thắng. Thơ trào phúng bắt đầu công khai có mặt trên 

hầu hết các báo và tạp chí: Ngày nay, Phong hóa, Đông Pháp, Tiểu thuyết thứ bảy, 

Đông Dương, An Nam, Tri Tân, Nam Phong… Các nhà thơ trào phúng tiêu biểu 

giai đoạn này là Tú Mỡ, Đồ Phồn, có cả Tản Đà… Đặc điểm của tiếng cười ở đây 

mang tính công khai, phơi bày thực trạng xã hội thối nát, phanh phui những mặt trái 

của thói đời, thói tục, hủ tục, những trò lố lăng, kệch cỡm của bọn người đua đòi 

theo kiểu “trưởng giả học làm sang”, nhưng mất nhân phẩm và lương tri. 

Từ đời sống xã hội, tiếng cười đi vào văn học qua các thời kỳ như một phạm 

trù mỹ học sáng tạo đắc dụng mà nhà văn dùng nó để nói lên tiếng nói tố cáo và 

khát vọng cao đẹp của mình đối với con người, đối với cuộc sống.  

Tiếng cười là hạt nhân của văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1932 - 1945 

với những tác giả tiêu biểu như Ngô Tất Tố, Phùng Tất Đắc, Tam Lang, Nguyễn 

Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Kim Lân…, có sự cộng hưởng của văn 

chương Tự lực văn đoàn, trong đó, xuất sắc và tiêu biểu nhất phải kể đến Nguyễn 

Công Hoan và Vũ Trọng Phụng. 

Biệt tài về nghệ thuật trào phúng của Nguyễn Công Hoan được thể hiện trong 

Kép Tư Bền - tập truyện ngắn trào phúng xuất sắc của ông. Qua những trang viết 

đậm chất trào phúng, châm biếm của mình, Nguyễn Công Hoan đã “dựng nên bức 

tranh sinh động về cái xã hội đầy dẫy bất công, thối nát đương thời. Nguyễn Công 

Hoan đả kích không thương tiếc bọn quan lại tàn ác, tham lam, bỉ ổi; bọn địa chủ, 

cường hào keo bẩn, ngu dốt; bọn “ông chủ” vô lương tâm chỉ biết chạy theo đồng 

tiền và lối sống tư sản lố lăng, đồi bại…” [17, tr.1304]. 
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Nghệ thuật trào phúng và giễu nhại độc đáo, tinh tế nhất trong văn học nửa 

đầu thế kỷ XX, phải kể đến nhà văn bậc thầy Vũ Trọng Phụng, người được mệnh 

danh là “ông vua phóng sự đất Bắc”. Toàn bộ tác phẩm của ông phản ánh tình 

trạng lưu manh hóa của một bộ phận tiểu tư sản, dân nghèo thành thị lúc bấy giờ. 

Tác phẩm của ông chế giễu sâu cay phong trào “Âu hóa”, “vui vẻ trẻ trung”, “thể 

dục thể thao”, “chấn hưng Phật giáo”… do thực dân đề ra, đặc biệt là tiểu thuyết 

hoạt kê Số đỏ. Với hiện thực lố lăng và những quan hệ bất chính, đểu cáng của 

Xuân Tóc đỏ do xã hội “ối a ba phèng” tạo nên đã tạo thành kết cục số phận bi hài 

của nhân vật này mà Nguyễn Hoành Khung đã nhận xét: “Số đỏ đã đưa ra hàng 

loạt chân dung biếm họa rất mực sinh động về gần đủ loại nhân vật tiêu biểu cho 

cái xã hội nhố nhăng đó…” [17, tr.1308]. 

Tiếng cười có thể xem là “nhiệt kế” đo các trạng thái nhố nhăng của xã hội. Cả 

nước ta bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, tiếng cười thưa vắng và trầm hẳn 

xuống để nhường chỗ cho tiếng hát, tiếng ru, lời hiệu triệu. Tiếng cười tiêu biểu thời 

kỳ này là Tú Mỡ với Nụ cười kháng chiến. Tác phẩm hướng ngòi bút châm biếm, đả 

kích đến kẻ thù và hướng niềm vui đến con người cách mạng với sự kiện chiến đấu 

với tiếng cười sảng khoái, lạc quan. Nụ cười kháng chiến đã phát huy nghệ thuật 

trào phúng lên một tính chất và trình độ mới theo nhu cầu và tinh thần thời đại. 

Bước sang thời chống Mỹ cho đến năm 1975, “tiếng cười đa sắc hơn, ngoài 

hướng vào kẻ thù xâm lược, bọn tay sai là chủ yếu, nó còn hướng vào những cái 

chưa được, cái phản tiến bộ, lạc hậu trong đời sống nhân dân. Tiếng cười mang tầm 

văn hóa nhân loại, đại diện cho lẽ phải, công lý, chính nghĩa và trí tuệ Việt Nam là 

tiếng cười Hồ Chí Minh chống lại cái phản văn minh nhân loại là đế quốc thực dân, 

chống lại cái phản tiến bộ của chủ nghĩa xã hội” [78, tr.40]. Tiếng cười đó đã tiếp 

tục được thể hiện có chiều sâu đả kích, châm biếm đối với cái ác, cái vô nhân đạo 

mà kẻ thù gây ra trên đất nước Việt Nam trong tác phẩm của Tú Mỡ (Bút chiến đấu, 

1960), Thợ Rèn (Chuyện lớn… Chuyện nhỏ, 1954 - 1964), Đồ Phồn (Phất, 1961), 

Xích Điểu (Trắng đen, 1960, Cái đuôi con chó, 1969, Cướp cũ cướp mới, 1971)… 

Từ 1975 đến 1986 và từ 1986 đến 2000, rồi đến đầu thế kỷ XXI, tiếng cười lại 

trầm xuống, rồi lại bùng lên ở cuối thế kỷ XX. Hầu như ai cũng biết đến tiếng cười 
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bình dân khá độc đáo là thơ Bút Tre nhưng đến nay vẫn chưa có nghiên cứu tương 

xứng. Tiếng cười mạnh mẽ hơn ở trong văn xuôi, tiểu thuyết có các tác giả Hồ Anh 

Thái, Nguyễn Việt Hà, Đặng Thân, Tạ Duy Anh... Trong truyện ngắn, có nhiều tác 

giả thể hiện yếu tố giễu nhại, nhưng độc đáo và tiêu biểu nhất phải kể đến truyện 

ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Y Ban, Nguyễn Thị Thu 

Huệ (…). Tiếng cười giai đoạn này đa dạng, đa thanh, đa sắc hơn giai đoạn trước rất 

nhiều: “Chúng thường tập trung phanh phui hiện thực để lật trái, làm trơ ra những 

cái ấu trĩ, phản động, lạc hậu, cái lố lăng, cái mục ruỗng, tha hóa… đồng thời cũng 

phân tích cái hiện thực bất trắc, hỗn độn, mong manh… để cảnh tỉnh con người. 

Một nét chung dễ thấy là các tác phẩm đều không chuyên về trào phúng mà chỉ 

mượn tiếng cười làm phương tiện để cắt nghĩa, lý giải, phân tích hiện thực đời sống. 

Giọng điệu chủ yếu của tiếng cười là nhại. Giễu nhại, phỏng nhại để hạ bệ cái đáng 

cười” [78, tr.41]. Có thể nói, thời hậu chiến với những quan hệ phức tạp và diễn 

biến tâm lý đa phần của một xã hội đang vận động và có xu hướng phân hóa tiêu 

cực sâu sắc, tiếng cười trào phúng và giễu nhại lại có cơ hội để nẩy nở theo chiều 

hướng đa dạng và phức tạp ngay trong nội bộ nhân dân, trong những sự kiện và 

quan hệ mới của đời sống. Văn học phản ánh chúng với một cảm quan mới: cảm 

quan phê phán và khẳng định nhân tính để xác lập niềm tin vào những điều tốt đẹp 

sẽ đến. Nhận thức và thừa nhận nội hàm mở của nghệ thuật giễu nhại như vậy, 

chúng ta dễ dàng nhìn nhận các hình thức giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 

2000 - 2015 một cách tương thích và có hiệu quả.  

Truyện ngắn Việt Nam đương đại nghiêng về kết hợp cái hài hước, mỉa mai và 

cái châm biếm, nghịch dị vào trong một văn bản. Phong cách này vừa bóc trần được 

bản chất của đời sống, đồng thời nó không làm nặng nề cái nhìn đối với thực tại 

theo kiểu hiện thực nghiêm túc. Hài hước lột tả hiện tượng, châm biếm vạch trần 

bản chất đối tượng, hai cái bổ sung cho nhau để tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ nghệ 

thuật. Hơn nữa, sự dung hợp giữa hài hước và châm biếm cũng chính là sự kết hợp 

cao độ giữa cái đời thường, suồng sã của văn hóa đại chúng với cái suy tư, chiêm 

nghiệm của tri thức bác học, dẫn đến sức mạnh của cái giễu nhại.  
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Như vậy, kể từ thời kỳ Đổi mới đến nay, tiếng cười đã thực sự đa màu sắc, kết 

tinh tổng hợp các sắc thái và thuộc tính của các yếu tố gây cười từ truyền thống đến 

hiện đại, mà ở đó tiếng cười, nghệ thuật giễu nhại được gia tăng những cạnh khía 

mới theo phạm trù văn học hậu hiện đại. Có thể khẳng định rằng, đứng về tính phổ 

quát và cộng hưởng mà nói thì nghệ thuật giễu nhại trong văn học sau Đổi mới đến 

nay đã tạo được mặt bằng phong trào, đều tay và tạo ra được những phong cách mới 

theo hệ hình giễu nhại hậu hiện đại mà chúng tôi sẽ tìm hiểu ở các chương tiếp theo 

của Luận án. 

Tiểu kết 

Nghệ thuật giễu nhại từ xưa đến nay, từ phương Đông đến phương Tây, bao 

giờ cũng xuất phát từ ý nghĩa trào phúng, trào lộng ban đầu trong văn học dân gian, 

phát triển và bổ sung những nét ý nghĩa mới trong văn học trung đại và hoàn thiện, 

phát triển trong văn học hiện đại, hậu hiện đại là cả một tiến trình không ngừng 

được người nghệ sĩ tìm tòi, thể hiện thành các hình tượng đa dạng, hấp dẫn thông 

qua nghệ thuật ngôn từ cũng ngày một kết tinh và điêu luyện, thể hiện tư tưởng và 

quan niệm riêng của từng tác giả trong quá trình phản ánh đời sống, tố cáo cái xấu, 

cái ác, cái lố lăng; qua đó, nhà văn muốn thanh lọc và “vô trùng hóa” đời sống theo 

nghĩa tốt đẹp. Từ đó, hình thành nên hệ thống lý thuyết và các quan niệm tương ứng 

về giễu nhại mà các nhà lý luận đã trừu xuất thành những nội hàm bản chất, sau đó, 

vận dụng chúng trong sáng tạo và nghiên cứu văn học. Ở Việt Nam, nghệ thuật trào 

phúng, trào tiếu đã có quá trình phát huy và phát triển liên tục cho đến ngày nay. 

Những nội hàm của nghệ thuật trào tiếu không ngừng được các nhà văn và nhà lý 

luận phê bình hoàn thiện và ứng dụng trong sáng tạo và tiếp nhận có hiệu quả. 
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Chương 3 

NGHỆ THUẬT GIỄU NHẠI TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM 

2000 - 2015 NHÌN TỪ CẢM HỨNG, ĐỀ TÀI, NHÂN VẬT 

 

3.1. Cảm hứng giễu nhại 

Hiện thực cuộc sống bao giờ cũng là cơ sở và nền tảng để văn học nắm 

bắt, chiếm lĩnh và thể hiện thành thế giới hình tượng thông qua những mối 

quan hệ bản chất của nó. Từ mối quan hệ đó, nhà văn khái quát và đề xuất 

những vấn đề triết mỹ, nhân sinh có liên quan đến vận mệnh của đất nước và số 

phận của cá nhân con người. Tất cả những quan hệ có tính nguyên tắc đó bắt 

đầu từ cảm quan nghệ thuật và cảm hứng sáng tạo của nhà văn. Sự thâm nhập 

và sức chiếm lĩnh hiện thực của nhà văn trở thành cái nhìn nghệ thuật, thành sự 

khái quát tư tưởng thời đại. Cảm hứng giễu nhại trong văn học, đặc biệt là 

trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015 diễn ra trong mối quan hệ bản chất đó 

giữa đời sống và con người bằng tiếng nói dân chủ, bằng khả năng nhận thức 

tối đa, đạo đức tối đa của chủ thể sáng tạo. Cảm hứng giễu nhại bao gồm hai yếu 

tố cơ bản, đó là phê phán và khẳng định nhân tính. Sự phê phán bao giờ cũng nhân 

danh một giá trị có ý nghĩa tham chiếu. Có thể nói, cảm hứng phê phán và khẳng 

định nhân tính trong truyện ngắn Việt Nam những năm 2000 - 2015 không chỉ 

mang nội dung lên án, mỉa mai, bài xích… mà nó còn hàm chứa giá trị nhân văn 

cao cả hơn, bởi mục đích của sự phê phán này chính là nhằm điều chỉnh hành vi, 

định hướng, kiến tạo dư luận, tiếp nữa là khẳng định và bảo vệ giá trị nhân tính - giá 

trị cốt lõi nhất của con người. 

3.1.1. Phê phán mặt trái xã hội 

Những biến đổi xã hội thời mở cửa đã tạo nên những mặt trái trong đời sống 

con người, nó làm sống lại tư tưởng thực dụng cùng chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tạo 

nên những nhân vật tha hóa. Chính sự biến đổi xã hội và con người đã tạo điều kiện 

cho sự “phục sinh” phương thức giễu nhại trong văn học. Chúng ta cũng nhận thấy 

rằng, văn xuôi giễu nhại đương đại mang đậm dấu ấn của người sáng tạo, qua sự 

miêu tả cuộc sống để đưa ra những suy nghĩ, xúc cảm và trải nghiệm của mình. Nhà 

văn vừa khám phá con người như một đối tượng phản ánh, đồng thời tự thể hiện 

mình để tạo ra một cách nhìn, cách viết phù hợp với tinh thần chung của dân tộc. 

Đó chính là đạo đức văn hóa của nhà văn trong thời đại mới. 
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Cảm hứng phê phán là cách mà nhà văn nhìn thẳng vào thực tại, mô tả những 

gì quan sát được, thể hiện sự suy ngẫm và thái độ của mình đối với thực tại. Cách 

tiếp cận cuộc sống từ góc nhìn giễu nhại được tác giả gắn với cái hài - một phạm trù 

mỹ học có đối tượng riêng của nó là con người và cảnh đời phi đạo đức, phản văn 

hóa. Nghệ thuật giễu nhại tập trung vào việc bóc trần, lột bỏ những cái xấu xa, tệ 

hại, làm cho con người phải giật mình, nhìn lại mình để tự điều chỉnh bản thân, 

tránh xa những điều mà người đời lên án. Như vậy, giễu nhại là phương tiện nghệ 

thuật đắc dụng trong bối cảnh xã hội xuất hiện nhiều sự nhiễu nhương, đi ngược với 

sự tiến bộ, các tiêu chí, chuẩn mực thẩm mỹ mà con người đã xây dựng thành quy 

ước. Những gì phá bỏ quy ước của cộng đồng về đạo đức, thẩm mỹ… sẽ trở thành 

đối tượng của giễu nhại.  

Lã Nguyên trong bài viết “Nhìn lại những bước đi, lắng nghe những tiếng 

nói” đã cho rằng các giai đoạn văn học những năm 1945 - 1986, văn xuôi nước ta 

hạ thấp giọng và nói rất khẽ khàng về những điều muốn nói với chất giọng giễu 

nhại. Tiếng nói ấy không thể sánh được với thơ qua những tiếng reo ca, tiếng nói tự 

hào. Nhưng đến những năm sau 1975, “văn học thế sự chuyển tiếng nói thành tiếng 

cười trào tiếu, giễu nhại. Tiếng cười trào tiếu, giễu nhại mở đường cho văn xuôi 

phát triển tạo môi trường để văn xuôi nói to hơn thơ” [93].  

 Sự trở lại của nghệ thuật giễu nhại có nguyên nhân từ trong cuộc sống, đồng 

thời cũng là sự khôi phục lại chức năng của nghệ thuật sau nhiều thập kỷ bị đặt ra 

ngoại biên: “Giọng lu loa, sừng sộ, tiếng gầm gào cuộn réo trong văn học thời đổi 

mới không thể cất lên thành tiếng hát. Cái vô lý, cái phi lý, chất văn xuôi và vẻ đẹp 

của đời sống phồn tạp chỉ có thể hóa thân vào tiếng cười trào tiếu, giễu nhại để văn 

học thế sự biến thành tiếng nói nghệ thuật. Hình thức giễu nhại đã trở thành kiểu 

quan hệ đời sống mang phong cách thời đại” [93]. Trong cuộc sống đương đại, 

chúng ta thường bắt gặp cái xấu, cái ác, sự thấp hèn ẩn nấp dưới rất nhiều bộ mặt 

khác nhau; hành vi, cách biểu hiện của chúng cũng rất khác nhau. Vì vậy, mỗi 

truyện ngắn giễu nhại, trong đặc thù thể loại của nó, là một “lát cắt” về một vấn đề 

của đối tượng mà nhà văn chú ý: “tác giả nhặt ra một (hoặc một vài) thói tật và sự 

lập dị, bơm phồng lên, tô đậm vào, biến nó thành một tồn tại bất bình thường trong 

đời sống bình thường, một sự lộ liễu quá mức hình dung sẵn có về đối tượng. Và 
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chính từ những nhân vật nghịch dị này mà tác giả đưa chúng ta vào một hoạt động 

xã hội cũng đầy tính nghịch dị” [93]. Mặt khác, khi mở rộng nội hàm khái niệm 

giễu nhại trong tư duy đương đại, con người nhận thấy nghệ thuật giễu nhại đã 

mang tính phổ quát về hiện thực trong nhận thức và phản ánh. Đối tượng bị giễu 

nhại không chỉ lộ ra để người ta nhận thấy, mà còn được che đậy, giấu kín, thậm chí 

đối tượng bị giễu nhại cũng không nghĩ rằng mình có cái để người đời và văn 

chương giễu nhại.  

 Cảm hứng giễu nhại trong truyện ngắn những năm 2000 - 2015 là sự tiếp tục 

cảm hứng giễu nhại giai đoạn 1986 - 2000, nhưng sôi động và quyết liệt hơn. Nhìn 

lại văn học những năm cuối thế kỷ trước, chúng ta nhận thấy sự hồi sinh của cảm 

hứng giễu nhại trong văn học Việt Nam thực sự bắt đầu từ Nguyễn Huy Thiệp, 

Phạm Thị Hoài. Năm 1986, báo Văn Nghệ in truyện ngắn Tướng về hưu của 

Nguyễn Huy Thiệp và nó đã trở thành một sự kiện văn học lúc bấy giờ. Tiếp theo là 

Huyền thoại phố phường, Không có vua, Con gái thủy thần, liên truyện Kiếm sắc, 

Vàng lửa và Phẩm tiết… đã tạo ra “hiện tượng Nguyễn Huy Thiệp” trong đời sống 

văn học Việt Nam: “Anh tái tạo truyện ngắn ở Việt Nam vào những năm cuối thế kỷ 

XX này và nâng nó lên một tầm cao mới: thơ ca và triết lý, nó truyền thống và hiện 

đại, phương Đông và toàn nhân loại” [24, tr.172]. Những tác phẩm trong phạm vi cái 

hài của Nguyễn Huy Thiệp luôn đậm đặc ngôn từ và hình tượng giễu nhại. Ẩn phía 

sau chất giọng mỉa mai, châm biếm là những suy tư đầy triết lý về cuộc sống và con 

người: “Ngòi bút trào phúng của Nguyễn Huy Thiệp vừa tàn nhẫn vừa xót xa. Tàn 

nhẫn có nghĩa là “không được thương con người”, đấy là mệnh lệnh của lương tâm và 

tác giả đã đi đến cùng, phơi bày sự đốn mạt của con người. Nhưng cuối cùng thì vẫn 

cứ xót xa, “không thể không thương con người” [24, tr.14]. 

Cùng với Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài đã có những đóng góp lớn cho 

nghệ thuật văn xuôi Việt Nam sau 1975. Tiểu thuyết Thiên sứ và những truyện ngắn 

của nữ nhà văn này mang đến cho người đọc sự cảm nhận và suy nghĩ về một cuộc 

sống trần trụi, nhiễu nhương, thói thị dân hắc ám đang đầu độc, hủy hoại những giá 

trị tốt đẹp của con người. Phạm Thị Hoài đã tạo ra một sự đối thoại quyết liệt giữa 

nhà văn với cách viết truyền thống thường né tránh khi đề cập đến mặt trái của xã hội. 
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Nhà văn đã giễu nhại tất cả, với một thứ ngôn ngữ suồng sã, cách nói thẳng về sự thật 

đến phũ phàng: “Mỗi sáng tác của Phạm Thị Hoài, vì thế, giống như một hình tượng 

ngôn từ giễu nhại. Nó giễu nhại tất cả các lời nói chính thống, quan phương, thứ lời 

nói có vẻ nghiêm túc, nhưng chứa đựng bên trong rất nhiều sự giả dối” [24, tr.70].  

 Tiếp nối Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, các nhà văn Hồ Anh Thái, Tạ 

Duy Anh, Lê Anh Hoài, Y Ban, Đặng Thân, Cao Duy Sơn, Nguyễn Thị Thu Huệ, 

Dạ Ngân, Đỗ Hoàng Diệu, Phong Điệp, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Trí, Đinh Đức… 

đã sử dụng nghệ thuật giễu nhại như một trong những phương thức phản ánh cơ bản 

trong sáng tác của mình. Những thành công của họ đã khẳng định vị thế của nghệ 

thuật giễu nhại trong văn xuôi sau 1986. 

Về khuynh hướng giễu nhại trong văn học sau đổi mới, có thể xem Hồ Anh 

Thái, Tạ Duy Anh và Đặng Thân là ba nhà văn tiêu biểu nhất trong hai thập niên gần 

đây. Có thể nói chính họ là những người đã tạo nên các “trường phái giễu nhại” trong 

nền văn học Việt Nam đương đại. Nếu như truyện ngắn Hồ Anh Thái nghiêng về việc 

sử dụng các tình huống và chi tiết tạo cười thì Tạ Duy Anh lại xoáy sâu vào châm 

biếm. Còn Đặng Thân thì có sự kết hợp giữa Hồ Anh Thái và Tạ Duy Anh. Gần gũi 

với phong cách Hồ Anh Thái có Đinh Đức, Nguyễn Thị Thu Huệ, Y Ban; gần gũi với 

phong cách Tạ Duy Anh có Cao Duy Sơn, Dạ Ngân, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Trí; 

gần gũi với phong cách Đặng Thân có Lê Anh Hoài, Phong Điệp, Châu Diên. Tuy 

nhiên, lằn ranh giữa họ không phải thật rạch ròi. Việc phân định như vậy là nhằm xác 

định rõ hơn hình thức nghệ thuật, đặc thù nghệ thuật ở mỗi nhà văn. Điều này cũng 

nói lên sự đa dạng của phong cách nghệ thuật trong văn xuôi hiện nay. 

Như vậy, cảm hứng giễu nhại được xem là một yếu tố quan trọng cho sự sáng 

tạo văn học trong bối cảnh mới của xã hội. Các nhà văn đã trực tiếp nói về điều này 

với những lời tâm huyết. Hồ Anh Thái đã phát biểu: “Trong cuốn sách này (Bốn lối 

vào nhà cười) tôi chỉ muốn đưa ra trước người đọc một tấm gương lồi để họ soi vào 

và tự hỏi: Đây là ta hay không phải là ta? Tôi cũng chẳng muốn làm cho ai phải khóc. 

Chỉ vì cuộc đời nhiều phiền muộn quá, thấy nhiều cái buồn thì phải tìm cách mà cười, 

vậy thôi” [72]. Nhận xét về Hồ Anh Thái, Hoài Nam đã viết: “Chất hài hước, nghịch 

dị trong truyện Hồ Anh Thái khiến ta phải bật cười, bởi tính chất hài hước của nó 

(…). Kể từ khi Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng ra đời đến nay, văn xuôi Việt 
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Nam nói chung và tiểu thuyết Việt Nam nói riêng đã đánh mất (một cách đáng tiếc) 

tiếng cười hài hước. Suốt một thời gian dài, các nhà văn Việt Nam ít cười mà cũng 

không muốn cho độc giả phải bật cười thông qua tác phẩm của mình” [96]. Cảm 

hứng giễu nhại trong truyện ngắn của Hồ Anh Thái những năm sau 2000 đã thể hiện 

sự thành công của nhà văn trong việc khai thác đề tài thế sự - đời tư. Các tập truyện 

Tự sự 265 ngày, Bốn lối vào nhà cười, Sắp đặt và diễn ngay khi mới xuất bản đã tạo 

được sự quan tâm của người đọc bởi văn phong mới lạ, gắn với sự giễu nhại. Hồ Anh 

Thái phát hiện rất nhanh cái phản thẩm mỹ trong đời sống, khai thác triệt để phương 

diện gây cười của nó để xây dựng tác phẩm. Đọc các truyện ngắn Món tái dê, Phòng 

khách, Trại cá sấu, Bãi tắm, Cả một dây theo nhau đi, Bến Ô sin…, người đọc bước 

vào một thế giới của sự hài hước và nghịch dị. Đặc biệt là truyện Cả một dây theo 

nhau đi, ở đó các nhân vật bị giễu nhại đã lần lượt dắt nhau từ “nhà xác” đến “nhà 

tang lễ” và chốt lại cuối cùng là “nhà cười”. Thế giới “nhà cười” là để cho người đọc 

nhìn thấy sự thị phi về lối suy nghĩ, ứng xử tồi tệ, hèn mọn của con người.  

Cùng Hồ Anh Thái, văn xuôi Tạ Duy Anh mang đậm yếu tố giễu nhại. Nhà 

văn sử dụng phương thức nghệ thuật này để “bước qua lời nguyền”, tấn công quyết 

liệt vào những cái cổ hủ, trì trệ hành hạ con người, gieo mầm cái ác một cách vô ý 

thức. Ông đã tuyên bố mạnh mẽ quyết tâm của mình trong cuộc đấu tranh với cái 

ác: “Tôi sẵn sàng trả giá cho sự mạo hiểm” [35]. Hoàng Ngọc Hiến là một trong 

những người đầu tiên nhìn thấy cái mới lạ và sức mạnh ngòi bút trong sáng tác của 

Tạ Duy Anh qua truyện ngắn Bước qua lời nguyền với nhận xét chính xác: “Những 

định kiến hận thù có thể trở thành những lời nguyền, có khi ngoài ý muốn của con 

người. Con người yêu thương bị trói buộc bởi những lời nguyền của chính mình - 

để thực hiện và thỏa mãn khát vọng yêu thương - nhu cầu nhân tính cao nhất của 

con người - chẳng còn con đường nào khác là bước qua lời nguyền” [35]. Đó là chủ 

đề tư tưởng của truyện ngắn Tạ Duy Anh. Bên cạnh Bước qua lời nguyền là những 

truyện ngắn viết về đề tài nông thôn của nhà văn như Ánh sáng nàng, Xưa kia chị 

đẹp nhất làng, Truyền thuyết viết lại, Lũ vịt trời, Tội tổ tông, Luân hồi… đã gây ấn 

tượng mạnh đến người đọc trong cách tiếp cận hiện thực và thái độ quyết liệt khi 

viết về những mặt trái, mặt tiêu cực của đời sống làng quê Việt Nam. Trong Xưa kia 
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chị đẹp nhất làng, tuy cũng một dòng họ nhưng khác chi (chi Ất và chi Giáp), người 

ta vẫn thù nhau khủng khiếp. Họ thù nhau bởi một chi làm quan một chi làm dân. 

Cứ như thế tàn hại nhau từ đời này sang đời khác, mặc vật đổi sao dời. Bên cạnh sợi 

dây huyết thống gia tộc còn có sợi dây trói buộc mọi người được kết bằng lời 

nguyền. Một mảnh đất cằn cỗi, nhỏ như chiếc chiếu mà người ta vẫn giết nhau như 

ngóe. Con người tự làm cho mình, cho người khác, cho ngôi làng trở thành “khu 

nghĩa địa của người sống”. Dưới thể chế nào con người cũng thù hận nhau. Chi nào 

có vai vế, có quyền lực liền trở lại tìm mọi cách để đè đầu cưỡi cổ chi kia: “Thực tế 

bốn chục năm trước vẫn ngự trị nguyên xi trong mối quan hệ đã bị thay đổi về hình 

thức. Hai bên vẫn tiếp tục tàn sát nhau chỉ có điều biểu hiện của nó tinh vi hơn, đa 

dạng hơn” [106, tr. 172].  

 Còn với Đặng Thân - nhà văn xuất hiện sau, nhưng tác phẩm của anh đã có cái 

nhìn giễu nhại mang yếu tố hậu hiện đại mới mẻ, nhất là về mặt ngôn ngữ. Phùng Gia 

Thế cho rằng giễu nhại là một đặc điểm nổi bật trong ngôn ngữ văn xuôi Đặng Thân, 

từ các truyện ngắn Ma net, Ma nhòa, Thùng thuốc nổ, Yêu, Hiếp… đến tiểu thuyết. 

Các tác phẩm của Đặng Thân, bằng một lối viết phá cách triệt để, bản thân nó là sự 

nhại mọi văn bản trước đó: “Xu hướng các-na-van hóa trong ngôn ngữ cũng thể hiện 

đậm nét… thông qua giả trang, giễu nhại, bỡn cợt, lật tẩy, mắng rủa, hạ bệ, sinh ngữ, 

tử ngữ, khẩu ngữ, từ tục, vỉa hè, nói lắp, nói nhảm, phát ngôn loạn xị, ngôn ngữ 

“teen”, ngôn ngữ “chát”, từ ngữ sai chính tả… Ở đó, mọi hỗn tạp của cuộc đời đều 

được bày ra trên một mặt sân giá trị bình đẳng” [66, tr.74]. Cảm hứng giễu nhại trong 

truyện ngắn của Đặng Thân thể hiện rõ sự đổi mới của tư duy nghệ thuật trong một 

thời đại mới. Hai truyện ngắn Ma net, Ma nhòa đã sử dụng thêm ngôn ngữ mạng, đảo 

lộn không thời gian, xây dựng những tình huống hư hư thực thực, xóa nhòa nhân vật, 

tạo nên “ma thuật của truyện kể”. Lịch sử và những thay đổi của nó được nhà văn soi 

chiếu từ cái nhìn giễu nhại. Đây là góc nhìn mới mà Đặng Thân đã đem vào tác 

phẩm, tạo nên tinh thần dân chủ của thể loại. 

Từ thực tiễn sáng tạo của các nhà văn, chúng ta nhận thấy rằng, cảm hứng giễu 

nhại là một đặc điểm xuyên suốt trong văn xuôi sau 1975 với rất nhiều tác phẩm giá 

trị, có tầm ảnh hưởng lớn đối với người đọc và được xã hội đánh giá cao. Giễu nhại là 
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cảnh tỉnh đối với sự xuống cấp của các giá trị văn hóa, sự băng hoại đạo đức của con 

người. Các nhà văn sử dụng nghệ thuật giễu nhại để “tạo ra ấn tượng mạnh về một 

đời sống mất chuẩn: những chân giá trị và ngụy giá trị xâm thực, chồng chéo, che phủ 

lẫn nhau, người ta không có cách nào phân biệt được và vì thế luôn phải mò mẫm 

giữa các vách tường của ảo tưởng” [96]. 

3.1.2. Khẳng định nhân tính con người 

Đất nước ta sau 1986 có nhiều thay đổi quan trọng. Việc xóa bỏ chế độ bao cấp 

và sự xâm nhập của nền kinh tế thị trường… đã thay đổi hoàn toàn đời sống cá nhân 

và cộng đồng xã hội. Sự chuyển hóa sâu sắc và triệt để này, một mặt, làm cho cuộc 

sống vật chất khá hơn, các dịch vụ đời sống tốt hơn, nhưng mặt trái của nó là làm tha 

hóa con người nhanh hơn. Lòng tham, sự ích kỷ, đạo đức giả và thói huênh hoang… 

không chỉ có trong cá thể mà tồn tại trong các nhóm người. Điều này lý giải vì sao có 

nhiều nhà văn viết về mặt trái của xã hội, và nghệ thuật giễu nhại trở thành âm hưởng 

chủ đạo của văn học đương đại. Nghệ thuật giễu nhại không chỉ mô tả mặt trái xã hội, 

mà mục đích của nó là chỉ ra cái phi lý, nghịch dị, bất đạo, nhằm cảnh tỉnh con người, 

nhằm làm giảm bớt “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.  

Cơ sở xã hội làm nền tảng cho nghệ thuật giễu nhại hiện nay là sự lo lắng 

trước thực trạng của xã hội khi nhân tính bị tha hóa, nhân tình bị vô cảm, bạc bẽo, 

các giá trị đạo đức, văn hóa bị xói mòn. Trước những vấn nạn đó, không phải xã hội 

học, đạo đức học, mà chính văn học nghệ thuật là lĩnh vực đầu tiên đã chỉ ra mặt 

trái của xã hội. Phải thừa nhận rằng, từ rất sớm, trong các tác phẩm của Nguyễn 

Minh Châu, Lê Lựu, Ma Văn Kháng, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài… đã 

cảnh báo về một kẻ thù mới đang tàn phá xã hội, loài người, không diễn ra trực 

diện, ầm ào như chiến tranh, bệnh dịch… mà chậm rãi gặm nhấm, bào mòn từng 

phút, từng giây. Kẻ thù đó nằm trong chính con người, đó là sự phi đạo đức, phi nhân 

tính, thể hiện qua sự trơ tráo không biết xấu hổ, sự tham lam không giới hạn, sự ích 

kỷ, bàng quan, vô cảm, tàn nhẫn, hung bạo, xu nịnh, bợ đỡ, tự cao, rởm đời… Điều 

này được bắt nguồn từ vấn đề các giá trị văn hóa - đạo đức - nhân tính bị vật chất, 

đồng tiền, quyền lực làm cho thay đổi về quan niệm và thang bậc giá trị. 

Hồ Anh Thái đã phát biểu: “Tôi nghĩ, bất cứ nhà văn nào có năng khiếu và ý 

thức tìm tòi làm mới tư tưởng của mình thì cũng nên phấn đấu hơn để có thể đứng 

trong hàng ngũ những người cấp tiến nhất. Tôi không đặt văn chương vào tháp ngà 



 

70 

mà để cho nó chung sống với những vấn đề nhạy cảm của xã hội. Có lẽ vì vậy mà 

tôi được coi là cấp tiến. Tôi luôn hướng tới mục đích là chỉ viết những gì mà mình 

thực sự cho là chính về mặt cảm xúc” [97]. Một quan niệm văn chương dấn thân 

như thế cũng là tinh thần chung của rất nhiều nhà văn Việt Nam hiện nay. Việc Hồ 

Anh Thái chú trọng đến yếu tố giễu nhại trong các tập truyện Tự sự 265 ngày, Bốn 

lối vào nhà cười, Sắp đặt và diễn đã thể hiện cảm quan nghệ thuật của ông về cuộc 

sống đương đại, khi nhìn đâu cũng thấy sự nghịch dị, nghịch lý. Nhưng sự giễu nhại 

của ông không chỉ để mỉa mai, phê phán, lên án mà đằng sau những câu chuyện về 

người và việc được diễn tả một cách trào lộng và có phần tàn nhẫn là một tinh thần 

nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thương cảm và nhân ái của nhà văn đối với con 

người với mong muốn cho con người được hoàn thiện nhân cách đạo đức. Tập 

truyện Bốn lối vào nhà cười với bốn phần Sinh - Lão - Bệnh - Tử là bốn hướng, bốn 

phân đoạn của đời người, dựa theo triết lý Phật giáo. Khi con người đi vào một lối 

thì có nghĩa nó cũng phải đi vào ba lối kia. Con người đối diện với bốn lối sinh tồn 

này và biết “Tử” là lối cuối cùng, nhưng vẫn Tham - Sân - Si, vẫn cứ xa lạ với 

chính mình, không hiểu hết ý nghĩa của “nhà cười” mà tạo hóa bày ra để xem con 

người như một trò chơi giữa cái vũ trụ bao la. Trong tập truyện, Hồ Anh Thái đặt ra 

một mục đích, đó là lấy việc giễu nhại con người cũng chính là giễu nhại cuộc đời, 

không phải chỉ làm cho con người thay đổi, mà chính làm cho con người hiểu được, 

hiểu đúng về nó, về những người khác, về cuộc đời để có khả năng phân biệt, đặt 

định vị trí của nó trong cái không gian, thời gian mà nó sống, để sống cho ra vẻ con 

người. Vì vậy, suy cho cùng, giễu nhại có mục đích là đề cao nhân tính, niềm tin 

vào nhân tính, vào con người, vào khả năng giúp cho con người tự nhận thức, tự 

thay đổi, cải tạo và làm lại cuộc đời. 

Tạ Duy Anh đã tâm sự về quan điểm sáng tạo của mình: “Tự tôi đặt cho mình 

sứ mệnh phải viết để cho cái xấu nếu không biến mất thì cũng vì những trang viết 

của tôi mà mỗi ngày ít đi một chút, một chút, như những hạt bụi (…). Dẫu có lúc 

mệt mỏi đến tuyệt vọng vì xem tivi thấy người ta giết một lúc hàng ngàn người, 

thấy bất lực đến chảy nước mắt vì chỉ một thằng quan tham làm nhân dân mất đứt 

hàng tỷ tiền đóng thuế, thấy những gì mình viết ra vô nghĩa đến thảm hại, nhưng rồi 

vẫn lại cầm bút và viết thôi. Và vẫn phải tin là vì những đóng góp nhỏ hơn cả hạt 

bụi của mình mà ngày mai sẽ sáng hơn hôm nay một chút” [98]. Nhà văn, đối với 
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Tạ Duy Anh, còn là sự thể hiện nhân cách và dũng khí dám đối mặt với sự thật, vì 

“con người không thể trốn chạy cuộc đời, ngay cả cái chết cũng không giúp họ trốn 

được một cách tuyệt đối. Thế thì cách tốt nhất là đối mặt và giải phẫu nó” [98]. Phải 

“giải phẫu” cuộc đời này, vì thế, ở những tác phẩm viết về cái xấu, cái ác, cái hèn, 

Tạ Duy Anh trở nên quyết liệt, dữ dội và có khi tàn nhẫn trong việc phơi bày cái 

mặt trái xã hội, của con người, để giúp con người hiểu được cái giá trị nhất của nó 

chính là nhân tính. Theo nhà văn, để con người có thể chống lại cái ác, nhất thiết 

phải giúp cho họ hiểu về nó một cách tường tận, đúng đắn: “Cái cách tôi tâm đắc 

nhất là mô tả kỹ lưỡng, sống động về nó (cái ác) để mọi người dễ bề nhận ra. Cái 

đẹp chỉ biểu lộ rực rỡ nhất khi nó đối lập với cái xấu” [28, tr.338]. Cảm hứng nghệ 

thuật này thấm đượm trong Ánh sáng nàng, Truyền thuyết viết lại, Thiên thần và ác 

quỷ, Luân hồi, Người khác, Một câu chuyện cười, Lạc loài, Dịch quỷ sứ, Con vẹt, 

Bên ngoài thời gian, Chuyện cha tôi… Trong truyện ngắn của mình, Tạ Duy Anh 

vẫn thường nói về nhân tính qua chủ đề tình yêu. Ánh sáng vẻ đẹp tình yêu đã cứu 

rỗi trái tim vốn chứa nhiều vết rạn của khổ đau, thù hận. Chàng trai trong Ánh sáng 

nàng cảm thấy có sự gắn bó da diết với mãnh đất mà chàng rời bỏ khi gặp người 

con gái quê nhà: “Từ đáy sâu trong cặp mắt dịu dàng của nàng lần đầu tiên chàng 

cảm thấy có sự gắn bó da diết với mảnh đất mà chàng ruồng bỏ khi lớn thành chàng 

trai. Một cái gì gần như nỗi ước vọng đeo đuổi chàng trong những ngày tha hương 

giờ đây chàng đã nhìn thấy trên gương mặt nàng. Tại sao không bao giờ anh thấy 

em?”. Con người có thể tha thứ tội lỗi cho nhau, cớ sao cứ phải nuôi mãi hận thù. 

Chàng trai đã tuyên bố: “Nhân danh những người thân của tôi, nhân danh sự khốn 

khổ của con người tôi tha thứ cho ông và xin ông tha thứ” [106, tr.114]. Nhà văn tạo 

ra một ranh giới giữa tình yêu - thù hận như để thử thách nhân vật. Hoặc nhân vật 

có đủ mạnh mẽ vượt qua thử thách xóa bỏ lời nguyền. Hoặc nhân vật sẽ chịu đầu 

hàng số phận. Tình yêu và thù hận hai trạng huống không thể cùng song song tồn 

tại. Con người buộc phải lựa chọn một trong hai. Và chính sức mạnh tình yêu đã 

chiến thắng và vượt qua định kiến và thù hận. 

Như vậy, đối với Tạ Duy Anh, kể từ khi “bước qua lời nguyền”, nhà văn đã 

không ngần ngại phô bày trên trang viết những thói lọc lừa, bỉ ổi, xấu xa, đê tiện, 
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hèn hạ của con người. Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn và tiểu thuyết Tạ Duy 

Anh đa dạng, nhiều chiều kích, trong đó yếu tố giễu nhại đa sắc đã góp phần quan 

trọng tạo nên một Tạ Duy Anh thâm trầm mà dữ dội trong phong cách nghệ thuật và 

cuốn hút người đọc: “Một trong những lý do mà tác phẩm Tạ Duy Anh gây sốc, gây 

phản ứng đa chiều ở người đọc, khiến số phận tác phẩm của ông mang án lưu đày, 

đấy là trong tác phẩm của ông, sự thật nghiệt ngã về con người độc ác, phi nhân tính 

được lạnh lùng phơi bày” [28, tr.329].  

Đặng Thân là nhà văn đã có sự đổi mới quyết liệt trong cách viết, kể cả trong 

cách sử dụng nghệ thuật giễu nhại. Hoàng Ngọc Hiến đã nhận xét: “Về tính hài 

hước, Đặng Thân còn vượt cả Nguyễn Huy Thiệp” [87].Nhưng điều quan trọng hơn 

cả là mục đích của sự giễu nhại mà ông muốn gửi tới người đọc. Những tác phẩm 

trong tập truyện Ma net đều có sự tính toán, cân nhắc với sự dồn nén tư tưởng trong 

từng tác phẩm. Đặng Thân thích tạo nên những “ma trận” trong cấu trúc truyện với 

những tình huống đan cài chằng chịt, mù mịt. Nhân vật người kể chuyện xưng “tôi” 

trong Ma net, Ma nhòa có sự biến đổi liên tục về vị trí ngôi kể. Điều này làm cho 

truyện kể trở nên linh hoạt và đồng thời tạo cho người đọc có nhiều góc độ để lĩnh 

hội ý nghĩa của tác phẩm. Từ sự mông lung đó, người đọc buộc phải nghiền ngẫm 

thật kỹ và sẽ tìm thấy một ý nghĩa nào đó cho bản thân. Vì cái đích cuối cùng mà 

Đặng Thân hướng đến vẫn là Chân - Thiện - Mỹ, trong tính vĩnh cửu của nó. Nhà 

văn đã tâm sự về điều này: “Khoảng 20 năm trước tôi cùng với những người bạn 

của mình bước vào mái trường đại học, rồi cùng nhau tìm thấy sự yêu thích những 

giá trị tinh thần và tính toàn thể của cuộc sống. Cũng giai đoạn đó khắp nơi mọi 

người giành giật lấy cuộc sống bằng mọi giá, nhưng rồi người ta đã để lại những 

hậu quả nghiêm trọng và làm nhiễm độc cả xã hội. Chúng tôi cũng nằm trong cái xã 

hội đó! Tôi đã trộm nghĩ rằng giá như con người thấu hiểu được tính toàn thể/cội 

nguồn của đời sống thì chắc rằng họ sẽ là những con người khác - muôn phần tốt 

đẹp hơn. Tư tưởng của tôi là hãy nhớ tới những lời chỉ dạy của người xưa về tam tài 

Thiên (tinh thần/tự nhiên/thời) - Địa (ích lợi/“hạ tầng cơ sở”/địa lợi) - Nhân (một 

lực lượng giữa trời và đất với tất cả những gì cao quý và hạ tiện/bị dục vọng lôi 

dắt…) hợp nhất” [63, tr.264].  

Cảm hứng giễu nhại trong văn học đương đại còn được làm mới bởi cảm quan 

hiện đại, hậu hiện đại và các kỹ thuật cũng như thủ pháp nghệ thuật mới, tạo cho 
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văn bản văn học vừa tăng chiều sâu của sự phản ánh, vừa mở rộng cách tri nhận về 

cuộc sống và con người. Tiếp nối kinh nghiệm của Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị 

Hoài, trong truyện ngắn của Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Đặng Thân, Nguyễn Thị 

Thu Huệ, Dạ Ngân, Hoàng Diệu, Y Ban, Phong Điệp, Lê Anh Hoài, Cao Duy Sơn, 

Nguyễn Ngọc Tư… khi sử dụng nghệ thuật giễu nhại soi chiếu vào các biểu tượng 

đời sống với với cái nhìn giải thiêng, đã thể hiện tinh thần hậu hiện đại trong việc 

xem xét lại các quan niệm và giá trị của các đại tự sự. Cùng với đó là việc mở rộng 

đối tượng giễu nhại, bổ sung vào nội dung tự giễu nhại như một sự phản tư bản thân 

trước các quan hệ sinh tồn. Đây chính là tính dân chủ trong văn học hiện nay, nó tạo 

nên sinh khí mới cho nghệ thuật và đưa nghệ thuật về gần với cuộc sống hơn. Trong 

bài viết “Dấu ấn hậu hiện đại trong truyện Hồ Anh Thái”, Bùi Thanh Truyền và Lê 

Biên Thùy đã nhấn mạnh đến cái mới trong nhệ thuật giễu nhại ở văn học đương đại 

nói chung và ở Hồ Anh Thái nói riêng: “Hình thức giễu nhại - một trong những đặc 

trưng nổi bật của phong cách sáng tác hậu hiện đại - đang ngày càng phổ biến trong 

đời sống văn học Việt Nam thời đổi mới. Lắng nghe kỹ, người đọc sẽ thấy, mỗi 

truyện ngắn của Hồ Anh Thái đều ít nhiều vang lên âm giọng này. Bằng cách ấy, 

nhà văn công khai bày tỏ thái độ của mình đối với sự rối ren, phi lý, bất công trong 

cuộc sống. Phát hiện rất nhanh nhạy cái lố bịch trong thực tại, tác giả đã khai thác 

đến cùng phương diện gây cười của chúng để đưa vào tuyến vận động của cốt 

truyện. Châm biếm, mỉa mai, trào lộng, hài hước là những nhân tố tạo nên sắc thái 

giễu nhại trong truyện ngắn của ông… Giọng giễu nhại, bỡn cợt vì thế trở thành yếu 

tố thẩm mỹ nổi bật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái, thành phương diện mổ xẻ 

những ung nhọt, quái trạng của xã hội…” [77, tr. 273].  

Như vậy, cảm hứng phê phán những mặt trái, mặt tiêu cực của cuộc sống và 

khẳng định nhân tính nơi con người đã trở thành âm hưởng chính trong văn xuôi Việt 

Nam đương đại, nó bổ sung cho những âm hưởng trước đó là cảm hứng anh hùng và 

bi tráng. Tiếp cận, “giải phẫu” con người, các nhà văn đã thể hiện trách nhiệm của 

mình với xã hội khi phản ánh những mặt trái của xã hội sau 1986, năm bắt đầu của 

thời kỳ đổi mới kinh tế và cũng là lúc sống lại của các thành phần kinh tế tư hữu. Lấy 

cảm hứng giễu nhại từ hiện thực, sáng tác của các nhà văn đã phơi bày những thói tật 

xã hội, sự xuống cấp trong lối sống, văn hóa, đạo đức và việc xem xét, định giá lại 

các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại… Nghệ thuật giễu nhại đã truyền 
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cảm hứng nhận thức sang người đọc, góp phần tích cực trong việc chống lại cái ác, 

cái xấu và gìn giữ những giá trị văn hóa, đạo đức cho con người Việt Nam. Bên cạnh 

đó, việc lựa chọn đề tài mới đã buộc nhà văn phải tìm kiếm những hình thức nghệ 

thuật mới để thể hiện, và điều này đã góp phần làm mới văn học Việt Nam. 

3.2. Đề tài giễu nhại 

Đề tài bao giờ cũng là khái niệm chỉ các hiện tượng đời sống và phạm vi hiện 

thực được phản ánh trực tiếp trong tác phẩm văn học. Nó là phương diện khách 

quan làm nên nội dung tác phẩm. Ở đó, các bình diện lịch sử, xã hội, văn hóa giữ 

vai trò quan trọng trong việc hình thành các mối quan hệ giữa chúng với con người. 

Vì vậy, đề tài bao giờ cũng gắn với một hiện tượng xã hội - lịch sử mà nó xuất hiện 

và trở thành phổ biến trong đời sống tinh thần của một giai đoạn, thời kỳ lịch sử nào 

đó. Và đến lượt mình, đề tài gắn liền với một kiểu nhân vật đặc trưng của nó để biểu 

hiện tính chất và tính cách của nhân vật đó trong những hoàn cảnh cụ thể. Giễu nhại 

trong văn học Việt Nam hiện đại nói chung, truyện ngắn 2000 - 2015 nói riêng đã 

trở thành đề tài được các nhà văn quan tâm thể hiện thành tiếng nói nghệ thuật dân 

chủ, đa thanh với các hình thức diễn ngôn cũng đa dạng, tương ứng với từng đối 

tượng giễu nhại và cấp độ giễu nhại. 

3.2.1. Đề tài nhìn từ không gian hiện thực 

Nghiên cứu tiến trình lịch sử văn học Việt Nam, chúng ta thấy, ở phần văn học 

trung đại, các giai đoạn đầu chủ yếu tập trung vào đề tài thế sự, còn đề tài đời tư chỉ 

xuất hiện từ sau thế kỷ XVIII (đề tài về người chinh phụ, người cung nữ…). Đến 

văn học hiện đại, giai đoạn 1930 - 1945, xét về văn xuôi, đề tài đời tư trở thành tâm 

điểm của nội dung văn học và thường gắn với đề tài thế sự, điều này thể hiện rất rõ 

trong văn xuôi hiện thực phê phán và văn học cách mạng. Việc gắn kết đề tài thế sự 

và đời tư càng chặt chẽ hơn trong văn học những năm 1945 - 1975, khi số phận con 

người được đặt trong dòng xoáy của lịch sử, khi cái riêng gần như bị hòa tan vào cái 

chung. Nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa những năm này đã lấy tiêu chí “thế 

sự” làm trung tâm và tiêu chí “đời tư” được triển khai phải dựa vào nội dung của 

“thế sự”. Phải đến sau năm 1975, văn học mới có sự chuyển đổi về nhận thức phản 

ánh, đặc biệt là vấn đề đời tư ngày càng được chú trọng, số phận con người được 

đặt vào trung tâm nghệ thuật bên cạnh những vấn đề thuộc về xã hội, nhân sinh. 
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 Khảo sát đề tài từ không gian hiện thực, chúng ta thấy chủ đề thế sự - đời tư 

trong văn học giai đoạn 2000 - 2015 với mối quan hệ đa chiều phức tạp của nó đã 

tạo nên bức tranh đa dạng về cái thường nhật mà người đọc đang chứng kiến hay 

tham dự. Ở đó, những biến cố, sự kiện không còn là trung tâm chú ý mà chỉ là cái 

nền cho số phận hay những nét tính cách nhân vật. Trong mối quan hệ này, nhiều 

nhà văn đã lọc ra những nội dung phản thẩm mỹ để giễu cợt, mỉa mai, châm biếm. 

Cảm hứng giễu nhại đã hướng sáng tác tiếp cận và khai thác các đề tài gần gũi với 

cuộc sống đời thường, nơi mà con người không thể che giấu được những bản tính 

đích thực của mình. Ví dụ, trong sáng tác của Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Đặng 

Thân, Nguyễn Thị Thu Huệ, Dạ Ngân, Nguyễn Ngọc Tư, Y Ban, Phong Điệp, 

Nguyễn Trí..., mối quan hệ giữa thế sự và đời tư, chuyện đời và chuyện người luôn 

gắn kết với nhau. Đây có thể là một đặc thù của đời sống xã hội Việt Nam đã đi vào 

ý thức sáng tạo của nhà văn. Trong truyện ngắn của mình, các nhà văn thường tạo 

một vỏ bọc xã hội cho nhân vật về nghề nghiệp, vị thế xã hội, giữa nhân vật và môi 

trường, hoàn cảnh có sự tương tác rõ rệt. 

Từ đề tài trung tâm thế sự - đời tư, xuất hiện các đề tài nhỏ (đề tài dẫn xuất) 

trong truyện ngắn như đề tài đô thị, đề tài nông thôn, đề tài gia đình hay đề tài giáo 

dục, đề tài người lính... Các đề tài nhỏ này được xem là sự cụ thể hóa về nội dung 

truyện kể, để dễ theo dõi và phân loại trong quá trình nghiên cứu. 

Như vậy, sự phân biệt rõ nhất giữa các nhóm đề tài là đối tượng thể hiện của 

nhà văn. Trong nhóm đề tài lịch sử dân tộc, con người được phản ánh trong mối 

quan hệ với các sự kiện trọng đại của lịch sử, hành động của nó gắn liền với lợi ích 

dân tộc, cộng đồng. Trong nhóm đề tài thế sự - đời tư, con người được nhìn nhận 

trong mối quan hệ với môi trường bao bọc nó và điều kiện riêng của nó và cái được 

nhà văn tập trung xây dựng là tính cách, số phận cá nhân. Khuynh hướng giễu nhại 

gắn với đề tài thế sự - đời tư của nghệ thuật được hình thành từ đó và đây chính là 

cơ sở lý thuyết để chúng tôi vận dụng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu truyện ngắn 

giễu nhại Việt Nam những năm 2000 - 2015. 

 Đề tài thế sự - đời tư là hướng tiếp cận và khai thác chính của truyện ngắn 

Việt Nam 2000 - 2015, thể hiện mục đích “ghi nhận tính cộng đồng về cơ sở tư 

tưởng thẩm mỹ của nội dung nghệ thuật, tính cộng đồng này quy định bởi sự gần 

gũi trong cách hiểu của các nhà văn đối với các vấn đề của đời sống, bởi sự giống 

nhau của các tình thế xã hội, thời đại, văn hóa, nghệ thuật” [17, tr.737]. Sự chuyển 
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đổi từ đề tài lịch sử dân tộc sang đề tài thế sự - đời tư là bước chuyển phù hợp với 

quy luật vận động của văn học, đáp ứng yêu cầu của người đọc trong một điều kiện 

lịch sử - xã hội mới. Khảo cứu truyện ngắn những năm 2000 - 2015 ở góc độ hệ đề 

tài thế sự - đời tư, chúng ta thấy được sự đa dạng nghệ thuât của nó qua các yếu tố 

thi pháp mà các nhà văn đã thể hiện trong sáng tác của mình.  

Về không gian truyện kể (phạm vi hiện thực được phản ánh), truyện ngắn của 

Hồ Anh Thái, Đặng Thân, Lê Anh Hoài, Nguyễn Thị Thu Huệ, Y Ban, Phong Điệp, 

Đinh Đức thường tập trung ở không gian đô thị. Hình thức trưng bày chân dung 

trong tác phẩm Tự sự 265 ngày của Hồ Anh Thái đã giúp người đọc nhìn thấy được 

sự thật trong đời sống của các tầng lớp xã hội: từ quan chức đến chuyên viên, phục 

vụ, từ nhà khoa học, nghiên cứu viên đến nhà văn, nghệ sĩ, các nhà sử học… Mỗi 

mẫu hình nhân vật trong tập truyện là những chân dung riêng, đặc sắc, nhưng ở 

chúng đều có điểm chung là rởm: trống rỗng, nhạt nhẽo, vô lý, vô nghĩa. Cả trong 

việc làm đến sinh hoạt của các dạng người hưởng lương nhà nước này đã được phơi 

bày, tạo ra cái cảm giác ngột ngạt, khó chịu khiến người đọc phải tự nhìn lại mình. 

Việc chỉ ra và nói thẳng bằng thái độ giễu nhại những thói tật đang ngày càng trở 

nên phổ biến trong xã hội là lời cảnh tỉnh sâu sắc, rất có giá trị của nhà văn trong 

cuộc sống hiện nay. 

Cái nhìn giễu nhại của Hồ Anh Thái đặc biệt gây ấn tượng trong tập truyện  

Bốn lối vào nhà cười và một số truyện trong các tập truyện Tự sự 265 ngày, Sắp đặt 

và diễn. Ở Bốn lối vào nhà cười, Hồ Anh Thái xem cuộc đời như “cái nhà cười”. Ở 

mỗi lối vào, con người tự nhìn ngắm một khuôn hình của mình. Từ các góc độ đó 

mà tái dựng lại một khuôn mặt khác của mình. Không có gương, con người không 

biết diện mạo mình. Có gương, con người mới biết mình nhìn như thế nào, và “Mặt 

xấu đừng chê gương lệch” (Gôgôn). Con người cần phải nhìn thẳng vào sự thật, bởi 

vì một nửa trong con người là phần xấu xa, thấp kém. Không gian truyện kể trong 

tác phẩm của Hồ Anh Thái với sắc thái đa chiều kích, làm cho câu chuyện trở nên 

linh hoạt, tạo sự sinh động cho đời sống nhân vật. Phòng khách mang tính sân khấu 

cổ điển, các nhân vật lần lượt xuất hiện rồi biến mất, mỗi cảnh một loại người. Tin 

thật lòng vừa mang không gian của kịch đường phố với một lượng diễn viên chuyên 

nghiệp và nghiệp dư đông đảo, vừa có dáng dấp của đại nhạc kịch - hý kịch, nghĩa 

là một món hổ lốn, phì lũ được cộng hưởng từ các thể loại nghệ thuật mà người ta 
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có thể kết hợp được. Cả một dây theo nhau đi có sự dịch chuyển địa điểm liên tục, 

nhưng không gian chính vẫn là nhà tang lễ, nơi người ta đến không phải để chia 

buồn mà để cho có lệ, để nhòm ngó, móc máy, soi mói nhau và quan trọng hơn cả là 

để bày tỏ thái độ với cấp trên, không phải với kẻ đã chết mà với kẻ đang sống và có 

thể sắp chết, để thấy được mình trung thành, tận tụy đến cỡ nào… 

Nếu truyện ngắn của Hồ Anh Thái chủ yếu tập trung vào đời sống đô thị, thì 

Tạ Duy Anh, Nguyễn Ngọc Tư lại gần hơn với không gian nông thôn. Tạ Duy Anh 

đã từng nói: “Tôi là nhà văn viết về làng của mình”. Trong truyện ngắn (và cả trong 

nhiều tiểu thuyết) của Tạ Duy Anh, người đọc nhận thấy không chỉ một nông thôn 

với những tập tục cố hữu thiên về cộng đồng được cố kết qua hàng nghìn năm với 

tình làng nghĩa xóm, mà là một nông thôn trong vòng xoáy của những xung đột, 

những âm mưu, toan tính, làm cho cuộc đời con người trở nên hắc ám, nghèo hèn. 

Làng Đồng trong truyện là sự cô đặc của làng quê Việt Nam, làm gợi lại hình ảnh 

nông thôn trong văn xuôi hiện thực những năm 1930 - 1945. Nhưng, phải thừa nhận 

rằng, truyện của Tạ Duy Anh không phải truyện xã hội - phong tục, tư tưởng trong 

truyện của ông được soi chiếu từ góc nhìn lịch sử - văn hóa - đạo đức. Từ góc nhìn 

này, bình diện cuộc sống được mở rộng ra, văn cảnh tác phẩm xuyên qua thời gian, 

tư tưởng tác phẩm trở nên phổ quát hơn. Mặc dù Tạ Duy Anh đã khiêm nhường, tự 

nhận “tôi chỉ nói những điều chẳng có gì mới”, nhưng thực ra văn chương của ông 

đã nói rất hay về bản thể Việt, về cái tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân trong 

sự biến thiên của lịch sử. Từ Truyền thuyết viết lại, Tội tổ tông, Thiên thần và ác 

quỷ, Bước qua lời nguyền, Luân hồi, Trong bóng tối, Xưa kia chị đẹp nhất làng… 

được viết ra từ thế kỷ XX, đến Ngôi nhà của cha tôi, Một câu chuyện cười, Dịch 

quỷ sứ, Bên ngoài thời gian… được viết ở thế kỷ sau có thể xem như sự tiếp nối 

truyền thống giễu nhại giữa cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI.  

Trong truyện Cánh đồng bất tận, Nguyễn Ngọc Tư đã kể về một miền đất bị 

giày xéo bởi sự tàn độc của con người. Tính chất chân thành, nguyên sơ của con 

người phương Nam giờ chỉ còn lại trong ký ức. Cái ác diễn ra hàng ngày trên mảnh 

đất này trong sự dửng dưng, vô cảm của con người. Tác phẩm đặt ra câu hỏi nhức 

nhối: “Điều gì đã và đang xảy ra với con người và vùng đất này?”. Câu trả lời nằm 

ở đâu đó cuối “cánh đồng bất tận”! Đây chính là sự day dứt khôn nguôi của nhà 

văn về sự tha hóa của một bộ phận con người miền Tây Nam Bộ. 
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Cao Duy Sơn là nhà văn của vùng núi phía Bắc. Truyện của anh thường gắn 

với không gian rừng núi, đời sống sinh hoạt bản làng. Trong một số truyện của Cao 

Duy Sơn như Chợ tình, Song sinh, Chim ngụ cư…, chất giễu nhại ẩn khuất sau 

những cảm xúc buồn, lo âu trong câu hỏi “Quê hương rồi sẽ như thế nào?” và “Con 

người sẽ đi về đâu?” khi các mối quan hệ mới đang gặm nhấm, phá hủy dần những 

truyền thống bao đời của các dân tộc vùng cao. Truyện Chợ tình kể về mối tình 

chung thủy giữa lão Sinh với bà Ếm. Tình yêu của họ gắn liền với ngày hội mang 

đậm bản sắc văn hóa của người vùng cao. Nhưng theo thời gian, chợ tình Âu Lâm 

cũng thay đổi. Chợ tình ngày càng đông đúc hơn nên cũng xô bồ hơn với sự xuất 

hiện của người miền xuôi, khách thập phương, khách du lịch: “Chợ Âu Lâm năm 

nay đông hơn mọi năm. Có cả người Tây tóc vàng mũi lõ” (Chợ tình) [118, tr.165]. 

“Tóc vàng mũi lõ” gợi lên một cái gì đó đã từng xuất hiện trong quá khứ ở vùng núi 

cao thời thực dân, sự mở cửa kinh tế sẽ kéo theo sự biến đổi văn hóa, chợ tình 

không khéo lại trở thành chợ trời. Truyện Chim ngụ cư kể về cuộc đời của những 

người xa quê hương để mưu sinh. Họ phải giấu đi tiếng mẹ đẻ của mình cũng như 

bí mật về nguồn cội để thích ứng với cuộc sống xô bồ và bất an nơi đô thị. Cảm xúc 

thân thương, gần gũi pha lẫn sự chua chát, cay đắng ở người kể chuyện khi nghĩ về 

cô gái cùng dân tộc, cùng quê đã nói lên sự mong manh của vẻ đẹp núi rừng, của 

những giá trị truyền thống trước sự tàn phá của đời sống hiện đại.  

Tính đa dạng trong kết hợp không gian truyện kể là nét đặc thù trong truyện 

ngắn của Đặng Thân, Dạ Ngân, Đỗ Hoàng Diệu… Truyện Đã hai mươi mùa thu Hà 

Nội của Đặng Thân, tác giả sử dụng hai không gian: Hà Nội (trung tâm) và thị xã X. 

(ngoại biên) để nói đến sự tồn tại và phát triển của Hà Nội qua những cảm xúc trái 

chiều của các nhân vật, trong đó, vừa có sự linh thiêng được tôn thờ vừa có cả sự thấp 

hèn bị chế giễu. Trong truyện Người của mọi người của Dạ Ngân, có sự phối cảnh 

giữa hai không gian đô thị và nông thôn. Người mẹ đang sống ở quê với người con út 

và con dâu, rồi bị họ đẩy lên thành phố “để được sung sướng”. Lúc đầu bà ở với con 

gái, sau đó bà bị cô ta đẩy tiếp đến nhà anh trai cả. Ở nhà con cả, bà bị con dâu hắt 

hủi, lại phải tính đường về quê. Cả hai không gian sinh tồn đó đều không đem đến 

cho bà sự yên ổn. Không chốn nương thân, bà tìm đến cái chết, xem đó như sự giải 

thoát. Sự mỉa mai, chua chát hiện ra, làm cho tiếng cười thêm phần đắng nghẹn. 
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Trong Dòng sông hủi, Đỗ Hoàng Diệu xây dựng hai không gian truyện kể để 

mô tả cuộc sống cũng như quá trình nhận thức của nhân vật “Tôi”. Cả cuộc đời cô 

đi tìm và đặt lòng tin vào sự tận tâm và nhân tính, nhưng cô không thể tìm thấy điều 

này ở ngôi nhà cô ở cạnh Hồ Gươm, giữa lòng Hà Nội. Rồi thật trớ trêu, cô lại tìm 

được điều đó ở tận con sông Ba hung dữ giữa đại ngàn Tây Nguyên, khi cô gặp 

người đàn ông miền Thượng bị hủi tàn phá cơ thể nhưng bên trong hình hài biến 

dạng lại chứa chất tình người. Thế giới văn minh cười nhạo cô, làm cho cô đau khổ 

và ở nơi rừng sâu có người đàn ông hủi tận cùng đau khổ lại tôn trọng cô, làm cho 

cô có lòng tin và sức mạnh để sống với cuộc đời này. 

Khi xem xét về không gian truyện kể, chúng tôi nhận thấy truyện ngắn những 

năm 2000 - 2015 có yếu tố mới, đó là không gian mạng. Sự phát triển của công 

nghệ thông tin đã tạo ra những phương tiện công nghệ có ảnh hưởng sâu rộng đến 

đời sống con người, nó tạo ra một không gian mới làm biến đổi suy nghĩ, sinh hoạt 

của đời sống xã hội. Đặng Thân là nhà văn được xem là tiên phong trong việc tạo 

nên không gian nghệ thuật mới này. Các truyện Hiếp, Ma nét, Ma nhòa được triển 

khai dựa vào những lớp truyện đan cài giữa không gian thực và không gian mạng. 

Không gian này cũng đã trở thành yếu tố chiếm vị trí quan trọng trong việc xây 

dựng tiểu thuyết 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] của ông. Phong Điệp trong truyện 

Tình trạng của facebook kể về nữ nhân vật lấy facebook làm cầu nối cho đời sống 

tình cảm của mình, từ việc lấy chồng đến việc kiếm nhân tình: “Hành trình “Tuyển 

giai cưỡi xe đạp cùng”, sau ba tháng có kết quả ngoạn mục. Một “anh giai” - hiện là 

kỹ sư, trẻ hơn cô đến ba tuổi, ngày nào cũng vào like, comment và nhắn tin tình tứ 

qua facebook cho cô (…). Kết thúc thời hạn “Tuyển giai đạp xe đạp cùng”. Rinh 

rang một đám cưới” (Tình trạng của facebook) [109, tr.171-172]. Cô có một đứa 

con, rồi ba năm sau “anh ả lôi nhau ra tòa”: “Trạng thái trên facebook là ảnh một cái 

xe đạp cũ, trơ khấc khung sắt cũ. Chú thích ảnh ghi: “Hết hạn hợp đồng” (Tình 

trạng của facebook) [109, tr.173]. Cô đã lẫn lộn giữa đời sống ảo và đời sống thực, 

để rồi rơi vào tình trạng khủng hoảng trong đời sống tinh thần, khi nhận ra cách 

sống của mình là vô vị, vô trách nhiệm với bản thân. Cứ một lần kết thúc một câu 

chuyện buồn, cô lại có tiếng cười “ồ ồ như nước chảy xô rỗng”…  

Như vậy, tính đa dạng nghệ thuật được thể hiện qua không gian truyện kể mà 

nhà văn sử dụng, một mặt, đã góp phần làm rõ cho văn cảnh câu chuyện và để triển 
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khai chủ đề tư tưởng. Mặt khác, không gian truyện kể với những đường viền của nó 

còn góp phần xác lập hiện thực đề tài mà nhà văn lựa chọn và để triển khai tính 

cách và số phận nhân vật cũng như nội dung câu chuyện. Tính đa dạng này đã tạo 

nên sự đa dạng và sự sinh động ở truyện ngắn những năm qua trong việc phản ánh 

một thực tại có nhiều biến động và thay đổi về cơ cấu và tâm thức cộng đồng. 

3.2.2. Đề tài nhìn từ phạm trù đạo đức 

Được xem là “tế bào xã hội”, là nơi “lưu giữ đời sống của loài người”, nhưng 

cũng đã đến lúc cần xem lại những ngôn từ sáo rỗng khi bàn đến các thang giá trị 

đạo đức trong chủ đề về gia đình. Dù cách tiếp cận vấn đề có khác nhau, nhưng các 

truyện ngắn của Phạm Thị Hoài, Tạ Duy Anh, Mạc Can, Nguyễn Đình Tú, Hồ Anh 

Thái, Cao Duy Sơn, Y Ban, Dạ Ngân, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Thị Thu Huệ, 

Nguyễn Trí, Phong Điệp… đều đã chỉ ra sự tan rã cơ cấu gia đình truyền thống và 

những hệ lụy của nó về đạo đức và văn hóa. 

Truyện Không thể kết thúc của Nguyễn Thị Thu Huệ viết về một gia đình lớn 

với nhiều thế hệ cùng chung sống hòa thuận trong ngôi nhà cổ. Sẽ chẳng có gì xảy 

ra nếu không có sự xuất hiện của lũ bọ chuột đem đến sự khó chịu vô cùng cho mọi 

người, khiến họ quay sang cãi vã, gây gổ lẫn nhau. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là việc 

bác trai và bác dâu đánh nhau, làm vỡ những cái bình cổ gia bảo. Những cái bình vỡ 

khiến mọi người phát hiện ra chúng không phải là đồ cổ. Đó chỉ là đồ giả rẻ tiền mà 

bác dâu đã đánh tráo với đồ cổ thực. Nhận thức thật đơn giản nhưng chua cay: “Nếu 

không nhờ mấy con bọ không bao giờ biết nhà mình toàn đồ rởm” (Không thể kết 

thúc) [115, tr.129]. Rởm ở đây không chỉ là những chiếc bình giả, mà chính là con 

người với sự che đậy những thói tật xấu xa. Sự hòa thuận không còn, gia đình lớn 

“tan đàn sảy nghé”, mọi người từ mặt nhau. Qua một sự ngẫu nhiên, chân tướng của 

sự thật được phơi bày: “Có những điều khi mình ngộ ra, chỉ có kiếp sau mới có cơ 

làm lại, kiếp này sống trăm tuổi cũng vô nghĩa” (Không thể kết thúc) [115, tr.130]. 

Chính sự tham lam, dối trá của con người đã phá vỡ các trật tự, từ gia đình đến xã 

hội, tiếng cười châm biếm sâu cay hiện lên. Đây là thông điệp mà tác phẩm đã 

mang đến cho người đọc. 

Truyện Xích lô của Y Ban mô tả một tấn bi hài kịch, quần hôn, sa đọa về đời 

sống gia đình: hai bố con hành nghề đạp xích lô có chung một người vợ, hai đứa trẻ 

không biết là con của bố hay con của con. Giữa ba người có một giao kèo về tình dục: 
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“Lão thì ban đêm, con trai lão ban ngày, một sự phân chia rạch ròi như con thú đánh 

dấu lãnh thổ chúng vậy” (Xích lô) [107, tr.129]. Câu chuyện được kể một cách châm 

biếm về đời sống bản năng mông muội giữa thời hiện đại khiến người đọc giật mình, 

thấy hoài nghi về cái gọi là văn minh hiện đại. Gần ba nghìn năm trước, người Hi Lạp 

đã có câu chuyện về Ơđíp giết cha lấy mẹ (nhưng không biết đó là cha và mẹ mình) 

và sinh ra hai người con. Trong truyện của Y Ban, không ai giết ai, họ sống với một 

sự thỏa thuận bởi một nhận biết trớ trêu: con biết đó là bố mình, bố biết đó là con 

mình và cả hai cùng biết người phụ nữ đó là người của mình. Nhưng có một hệ lụy, 

đó là hai đứa bé sẽ nhận ai là cha, ai là ông và người đàn bà sẽ gọi ai là cha, ai là 

chồng khi đối diện với hai người đàn ông?  

Truyện ngắn về gia đình của Nguyễn Trí tập trung vào mô tả nỗi bất hạnh của 

những người đàn bà. Họ là những người mẹ, người vợ, con gái tuy có số phận và 

hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều giống nhau ở sự bất hạnh. Thời trước, họ là nạn 

nhân của xã hội, bị chèn ép, áp bức bởi luật lệ, còn giờ đây họ là nạn nhân bởi chính 

bạo lực gia đình, mà đa phần là do người đàn ông gây nên. Diệu Thảo trong Chuyện 

cũ từ rừng, Phụng trong Nín lặng khóc, vợ Bảy Mẫu trong Đoạn trường, Dung 

trong Bãi vàng, My trong Dã từ vàng… là những con người bị hắt hủi, hành hạ như 

nô lệ, thậm chí bị đánh đến chết. Miêu tả cuộc sống ngột ngạt, tăm tối, đau khổ của 

những người phụ nữ miền Đông Nam bộ, Nguyễn Trí đã chỉ ra ba nguyên nhân 

chính mà những gã đàn ông đã làm cho người thân của họ sống không bằng chết, đó 

là rượu bia, cờ bạc, đĩ bợm. Sự thất học, điều kiện sống còn mông muội cộng với 

bản năng không bị kiềm chế, đã làm cho con người trở nên man rợ.  

Truyện ngắn Song sinh của Cao Duy Sơn đã phê phán sự loạn luân, đồi bại ở 

con người. Sìu và Du là anh em song sinh, “cùng có nước da trắng bóc, tóc quăn tự 

nhiên, sống mũi gồ” nhưng tâm tính khác nhau, Sìu (người em) gian xảo còn Du 

(người anh) trung thực. Du cưới Lu về làm vợ. Lợi dụng khi Du vắng nhà, Sìu đã 

cưỡng hiếp chị dâu. Câu chuyện mà Cao Duy Sơn kể có mô tuýp giống Trầu cau, 

nhưng nó nhại lại Trầu cau. Người em trong truyện Song sinh đã đánh mất nhân 

tính qua việc chà đạp lên tình anh em, nó đối lập với tình anh em trong Trầu cau - 

một câu chuyện cảm động về sự biết xấu hổ và sự biết hy sinh, tự trọng. 

Chủ đề về tình mẫu tử, phụ tử được xem là thiêng liêng, là biểu tượng đẹp 

nhất của loài người, nhưng ở thời nay, giá trị biểu tượng này cũng cần được xem xét 
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lại, không phải để triệt tiêu nó, mà để nhìn nhận nó trong sự tỉnh táo, thực tế. Người 

của mọi người của Dạ Ngân là một truyện ngắn đặc sắc gắn với chủ đề này. Truyện 

kể về sự bi hài của tình cảm mẫu tử, về một người mẹ suốt cuộc đời vì các con, 

nhưng khi về già lại bị các con xem là gánh nặng, bị đùn đẩy giữa các con như cục 

nợ. Ba người con của bà mẹ có ba lý do khác nhau để đẩy bà đi, nhưng mục đích thì 

giống nhau: thoát nợ. Vợ chồng người con út ở quê lấy lý do nghèo, đưa mẹ lên 

thành phố ở với anh chị là “có lợi cho tuổi già của má”. Người con gái nhà cửa 

khang trang thì dẻo miệng đẩy mẹ đi vì lý do sợ “khách làm ồn má”. Người con trai 

cả thì bất lực trước người vợ đanh đá, ác miệng, luôn tìm cách đuổi mẹ chồng ra 

khỏi nhà. Đau đớn, tuyệt vọng trước sự nhẫn tâm của các con, người mẹ quyết định 

tìm đến cái chết để tự giải thoát. Nhưng chết cũng phải lựa chọn cách chết, để cho 

con cái khỏi hệ lụy. Bà “Cảm thấy sợ cho một cái chết không gọn ghẽ. Nhưng bà 

không thể tháo lui được nữa trong khi mỗi khắc bà mỗi về gần với đứa con ở quê 

nhà. Hay là bà cứ về với nó, cứ trơ lì trước những câu xa gần của nàng dâu “dùi 

đục” chỉ được sống và được chết một cách tự nhiên. Nhưng trước sau gì chúng nó 

cũng giải bà lên thành phố trong khi bà không thể hét lên: “Tụi con hãy để cho má 

chết”. Chưa bao giờ bà trải qua giờ phút tâm can bị xâu xé ác liệt như bây giờ nên 

có lúc bà cảm thấy ngắc ngư và nghẹt thở. Rồi bà lại thầm mong mình bị cảm gió và 

chết tức thì đi. Nhưng nếu bà chỉ á khẩu hay bị gió đánh liệt tay liệt chân và bị đưa 

về cho các con thì sao?” [92]. Sự thật trớ trêu, mang tính bi hài hiện lên nhằm giễu 

nhại tình trạng suy vi đạo đức của con người, ngay cả những người thân của mình. 

Trẻ em được ví với bao nhiêu mỹ từ “búp trên cành”, là “thế giới ngày mai”, hay 

“trái đất này là của chúng mình”…, thế nhưng trong thực tế lại không phải như vậy”! 

Ngôn ngữ giễu nhại đánh sập những lời hoa mỹ của xã hội về trẻ em, mà thái độ ứng 

xử với chúng được xem là thước đo sự tiến bộ xã hội. Bóc trần tính chất dối trá của 

cuộc đời, trước hết là bóc trần dối trá của ngôn từ diễn văn, khẩu hiệu, hay những hình 

thức diễn ngôn thường rơi vào tình trạng đạo đức giả một cách không cố ý.  

Truyện Ánh sáng nàng của Tạ Duy Anh có tình tiết về “cơn hiếu sát của đám 

đông (…). Đó là trường hợp người ta chôn sống con bé bị mắc bệnh hủi” (Ánh sáng 

nàng) [106, tr.233]. Cuộc chôn sống đứa bé được đám đông xem như ngày hội: 

“Mọi người nô nức rủ nhau kéo ra một bãi rộng, nơi có chiếc huyệt đào sẵn với 

những tải vôi bột. Họ nóng lòng hướng về phía người ta sẽ dẫn con bé tới” (Ánh 

sáng nàng) [106, tr.234]. Việc hành quyết man rợ đứa bé được nhân danh nhân dân, 

vì sự trong sạch của xã hội! 
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Nguyễn Thị Thu Huệ có nhiều truyện lấy số phận những đứa trẻ bóc trần sự 

dối trá, hiểm ác của người lớn trong xã hội hôm nay. Trong Phù thủy, đứa bé gái 

mười hai tuổi chết vì sự lừa đối, man trá của đám người có tuổi. Trong Hậu thiên 

đường, cô bé tuổi vị thành niên bị gã đàn ông đã có vợ con lừa dối, cướp đi sự trinh 

trắng, gieo vào đầu nó quan niệm sống buông thả, bất cần. Nhân vật My trong Giã 

từ vàng của Nguyễn Trí là đứa bé không có tuổi thơ. Sinh ra không có cha, mười 

tuổi mẹ vượt biên, My sống với dì, nhưng bị chính người chồng của dì hãm hiếp rồi 

đem bán My cho nhà chứa ở Campuchia. Cuộc sống đày đọa My đến tận cùng, còn 

“đau đớn hơn cả cái chết”. Trong Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư, khi 

người mẹ bỏ nhà đi theo gã đàn ông bán vải, người cha trở nên trầm uất, hai đứa 

con cô đơn. Đứa con gái lớn lên không có sự chăm sóc của người mẹ, khi nó bị hãm 

hiếp trên cánh đồng, người cha chứng kiến nhưng bất lực, không thể làm gì để giúp 

nó. Những con người này như những vết sẹo của đất, bị tật nguyền trong tâm hồn và 

chỉ có cái chết mới giải thoát họ khỏi mọi đau khổ. Giễu nhại ở đây được chen vào 

mạch ngầm triết mỹ về sự sống nổi trôi, vô định của kiếp nhân sinh, sự vô đạo đức 

của đồng loại.              

Gắn với văn hóa và triết học đương đại, tinh thần giễu nhại trong truyện ngắn 

Việt Nam những năm 2000 - 2015 đã có sự thay đổi cách nhìn về thực tại và được 

biểu hiện rõ nét ở chủ đề về văn học nghệ thuật. Bằng thái độ ứng xử rất công tâm 

trong việc đặt định sự vật hiện tượng về đúng vị trí của nó, không tô hồng hay bôi 

đen, biểu hiện cụ thể trong các mối quan hệ là phải chấp nhận sống chung cùng với 

những cái bị giễu nhại. Và như vậy, giễu nhại cũng đồng nghĩa với tự giễu nhại 

chính mình. Vì vậy, đằng sau sự giễu nhại, chúng ta nhận thấy sự phản ứng quyết 

liệt, không khoan nhượng, không chỉ với những quan hệ bên ngoài mà ngay cả 

trong bản thân mình. Hồ Anh Thái đã tự nói về mình, về sự sáng tạo nghiêm túc 

trong tính đối lập với thói quen ngưng trệ, giản đơn: “Lối cũ, không sợ phiêu lưu, 

không sợ dấn thân vào rừng rậm thú dữ. Lối cũ quen chân, không cần la bàn lý luận 

xác định phương hướng, không cần kiến thức và thông tin về thế giới xung quanh… 

Chẳng dám hàm hồ, chỉ tự hỏi: có phải nhà văn đã trở nên giản đơn, lười biếng, 

ngại phiêu lưu - những phẩm chất lẽ ra phải không đội trời chung với người làm 

nghệ thuật” [97].   

Lên án sự nghèo nàn, vô trách nhiệm, nhảm nhí trong văn học nghệ thuật, đó 

chính là một phần quan trọng của giễu nhại hiện nay, nó thực hiện quá trình dân chủ 
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hóa đối với đời sống văn học đương đại. Điều đó làm cho nó khác nhiều với mỉa 

mai, nhại truyền thống. 

Sự tự giễu nhại với giọng điệu bi hài về nghề văn, nhà văn phảng phất trong 

văn xuôi của Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Tạ Duy Anh, Nguyễn Việt Hà, 

Hồ Anh Thái, Đặng Thân, Phong Điệp, Dạ Ngân… Dưới hình thức tự giễu nhại, các 

nhân vật đã tự mình bày ra vô số những trò đùa nghịch lý, những thói tật đáng giễu 

nhại, tẩy chay. Trong một xã hội bị giải thiêng, thì văn chương cũng không thể bị 

loại trừ, bởi vì văn chương được tạo nên bởi con người, mà con người văn chương 

thì có vô số loại, mà đông nhất là những kẻ “tát nước theo mưa”, “theo voi ăn bã 

mía”. Loại người này thời nào cũng có, nhờ thế mà người đương thời và hậu thế có 

cái để nói. Nguyễn Huy Thiệp đã bàn về hai loại nhà văn, loại nhà văn vương đạo 

và loại nhà văn bá đạo. Hồ Anh Thái đã bàn về hai loại sách văn chương, sách hay 

để thử thách lòng kiên nhẫn, sách dở thử thách lòng khoan dung. Nhà văn cũng đã 

giễu nhại chính văn chương của mình nếu nó không xứng đáng được ngợi ca.  

Trong truyện Cây hoàng lan hóa thành cây si của Hồ Anh Thái, người kể 

chuyện xưng tôi kể về chân dung một nhà thơ thời đại chúng ta, với một khả năng 

sáng tác phi mã và sáng tạo phi phàm về “một thứ thơ lang thang trong vườn cảm 

xúc, có thể nổ máy bắt đầu từ bất kỳ đâu, có thể dừng lại hái hoa bắt bướm ở bất kỳ 

đâu cũng được” (Cây hoàng lan hóa thành cây si) [119, tr.117]. Hết bài này đến bài 

khác, hết bài hay hơn thì đến bài “thật là hay”, đến bài “hay một cách độc đáo”, rồi 

đến bài “tuyệt đỉnh”, “tuyệt vời”. Nhà thơ có một người mẹ già, mẹ ông ta bao giờ 

cũng là độc giả đầu tiên được thưởng thức thơ của con trai. Điều đó chứng tỏ ông ta 

quý mẹ biết bao và đánh giá cao khả năng thẩm định thơ của mẹ. Nhà thơ sẵn sàng 

gọi điện cho mẹ vào hai giờ đêm để đọc cho mẹ nghe bài thơ được làm trong lúc… 

cảm xúc xuất thần. Đúng là “Một người làm quan cả họ được nhờ. Một người làm 

thơ cả họ bơ phờ” (Cây hoàng lan hóa thành cây si) [119, tr.117]. Nhà thơ làm cho 

người mẹ sợ thơ đến nỗi ông ta cũng phải công nhận “Không gì uy hiếp được mẹ tôi 

bằng dọa đọc thơ cho bà nghe” (Cây hoàng lan hóa thành cây si) [119, tr.117]. 

Trong nền kinh tế thị trường, nghề cầm bút viết văn làm thơ để tồn tại không 

phải dễ. Nhưng thay cho việc cố gắng sáng tạo cho hay, cho tốt thì nhiều người trong 

giới văn nghệ sĩ (thường là loại bất tài) quay sang dèm pha, nói xấu nhau, chê bai 

nhau: “Làng văn không xếp chàng vào chiếu nào. Căm hờn chàng chủ trương trong 
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văn học chỉ có tiêu chí xỏ xiên đánh đấm tất cả những kẻ thành đạt. Chàng ký đủ mọi 

bút danh nấp trong bụi rậm mà vãi đạn ra” (Cây hoàng lan hóa thành cây si) [119, 

tr.63]. Những kẻ bất tài vô dụng xem văn chương là chốn tìm danh tìm lợi: “Văn xuôi 

bao giờ chả chê thơ. Làm nghề bình thường không nổi phải đi làm thơ. Làm thơ thất 

bại chuyển sang làm văn. Làm văn thất bại chuyển sang phê bình. Làm phê bình thất 

bại đi giảng văn” (Cây hoàng lan hóa thành cây si) [119, tr.159]. Hạng người này tạo 

nên thứ văn chương thứ cấp, vì quan niệm “mốt viết tốt có viết tốt quá lên một tí 

nguyên mẫu còn để cho yên, mốt viết xấu hãy coi chừng, dây vào những nguyên mẫu 

bất hảo là dao búa là tống tiền” nên uốn mình chiều theo thị hiếu tầm thường để yên 

thân kiếm lợi “văn chương cao cấp trở thành thứ văn a dua, xu nịnh độc giả, loại cây 

viết già vỏ non hột như ta chỉ liếc mắt thấy vậy đã phải đổi giọng hấp dẫn chiều theo 

thị hiếu độc giả bình dân” (Cây hoàng lan hóa thành cây si) [119, tr.159]. Như vậy, 

sự tự giễu nhại cũng chính là sự tự nhận thức của nhà văn về vị trí, vai trò của mình 

đối với cuộc sống. Nghệ thuật gắn kết với cuộc đời nhưng không được hòa tan vào 

cuộc đời, biến mình thành sự phù phiếm. Nó phải tránh đi sự dung tục, tầm thường, 

phải trở thành tiếng nói của đạo đức chân chính, phải bảo vệ cho các giá trị sinh tồn 

mà con người đã xây đắp qua các đời. Để làm được điều đó, nhà văn phải trong sạch 

và nhất thiết là phải có tài. Như vậy, giễu nhại và tự giễu nhại cũng là một trong 

những hình thức để thanh lọc cuộc sống và qua đó, nhà văn thể hiện tư tưởng đạo 

đức, triết mỹ của mình bằng tiếng nói nghệ thuật. 

3.3. Nhân vật giễu nhại 

Đối tượng trung tâm của nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 

những năm 2000 - 2015 là giễu nhại con người qua các biểu hiện của nó trong đời 

sống xã hội. Từ thực tiễn sáng tạo hết sức đa dạng, phong phú của các nhà văn, 

chúng ta có thể nhận diện, phân loại những kiểu nhân vật đặc thù trong truyện ngắn 

Việt Nam đương đại. Đây là thế giới nhân vật có thể xem là đa chiều và sinh động 

thông qua tiếng cười với nhiều sắc thái, cung bậc. Chúng bị phơi bày trước người 

đọc nhờ sự sắc sảo, tinh tế, nhạy bén bởi tài năng của nhà văn. Trong quá trình 

nghiên cứu, chúng tôi quy nhân vật giễu nhại về bốn dạng: nhân vật nghịch dị, nhân 

vật bi hài, nhân vật tha hóa và nhân vật vô luân. Cách phân chia của chúng tôi trước 
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hết nhằm tránh sự lặp lại trong khi lý giải và mặt khác, qua đó, dễ nhận dạng từng 

kiểu loại nhân vật giễu nhại trong cái thế giới nhân vật hết sức đa dạng mà các nhà 

văn đã tạo ra. Tuy nhiên, việc phân loại nhân vật của chúng tôi cũng chỉ mang tính 

tương đối mà thôi.  

3.3.1. Nhân vật nghịch dị, bi hài 

Nhân vật nghịch dị được xem là đối tượng của cái hài, một phạm trù mỹ học. 

Trong xã hội, loại người nghịch dị thì thời nào cũng có, nhưng vấn đề là nó chiếm 

một tỉ lệ như thế nào. Nếu nó chỉ là số ít thì thuộc về tính tự nhiên, nghĩa là sự thái 

quá, sự biến dị cá thể vẫn xảy ra với các loài sinh vật. Nhưng nếu nó là số nhiều thì 

nó mang tính xã hội và thậm chí là căn bệnh xã hội. Nếu không “chữa trị” kịp thời, 

nó thành bệnh trầm kha, có nguy cơ trở thành “bản thể tính” dân tộc. 

Nghịch dị nghĩa là bất thường, kệch cỡm, không giống ai, tạo ra sự phản cảm 

và phản thẩm mỹ. Con người nghịch dị đang ngày càng đông đảo trong đời sống xã 

hội Việt Nam. Nó là kết quả của thời buổi nhân cách đạo đức được quy về đời sống 

thực dụng; đồng tiền trở thành vật phô trương kệch cỡm, làm cho con người không 

biết xấu hổ… Những thực tế trên sẽ tạo ra những kiểu loại nhân vật nghịch dị được 

đặc tả rất sinh động trong truyện ngắn giai đoạn này. Nhà văn Hồ Anh Thái rất chú 

ý đến thể hiện nghịch dị về ngoại hình để từ đó chỉ ra sự nghịch lý trong tâm hồn. 

Ví như hình thức xấu xí khủng khiếp của hai cô nàng Cá sấu 1 và Cá sấu 2 (Trại cá 

sấu), vẻ ngoài dị hợm với các hành vi méo mó của của bốn nàng Ô sin (Bến Ô sin), 

sự quái dị về hành vi của Họa sĩ (Trại cá sấu), Thi sĩ già (Lọt sàng xuống nia). Có 

khi sự nghịch dị không chỉ ở một cá nhân mà cả một đám đông (Phòng khách, Tờ 

khai vi sa, Tin thật lòng, Bãi tắm, Cả một dây dắt nhau đi…). Những nhân vật này 

có đặc điểm chung là sống hời hợt, nhợt nhạt, không đem lại cái gì đó có giá trị cho 

cuộc đời này, nhưng lại cứ nghĩ là mình có giá trị. Ảo tưởng và bịp bợm, nhưng họ 

không bao giờ nhận thức được sự thật đáng thương đó. 

Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Đặng Thân nổi bật bởi loại nhân vật 

nghịch dị. Trong các truyện của Đặng Thân như Người thầy của những tuyên ngôn, 

Hiếp, Yêu, Ma net, Ma net II… hay xuất hiện nhân vật đám đông. Nhà văn thường 

đưa ra một vài chi tiết về ngoại hình hoặc kết hợp với tên gọi để chế giễu sự vô hồn 

vô cảm của đám người này, ám chỉ về lối suy nghĩ, quan niệm sống hời hợt, nông 
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cạn của con người thời nay. Nhân vật ông bố trong Ma net II được chú ý đặc tả về 

ngoại hình gắn với số một: “Mất một chân, một tay, một mắt, một phổi, một hòn bi, 

sứt một bên mũi, liệt teo một bán cầu não. Tên ông ấy là Nguyễn Một” (Ma net II) 

[123, tr.203]. Khi chỉ còn một nửa con người, ông bố cũng suy nghĩ và ứng xử với 

tư cách con người một nửa, khiến ông không chỉ nghịch dị về bên ngoài mà còn 

nghịch dị về cả đạo đức (ông không còn tâm hồn, vì một nửa phần chứa tâm hồn đã 

không còn), là kẻ chuyên chế độc tài, gia trưởng cực đoan khủng khiếp. Cả nhà vất 

vả nuôi được con lợn, bán đi để có tiền mua sắm sách vở, áo quần cho trẻ con vào 

năm học mới. Nhưng nhà độc tài Nguyễn Một đã tuyên bố chiếm giữ và “niềm vui, 

hạnh phúc” của các đứa con được thay bằng: “Sau đó hễ có đứa nào hỏi bố tôi về 

chuyện quần áo, sách vở cho năm học mới là được tổng trưởng tài chính Nguyễn 

Một ban cho một trong những thứ sau: chửi, tát, đấm, vụt, phang, ném gạch. Có 

người trong chúng tôi đã hân hạnh được biết thế nào là gẫy ba cái thang giường một 

lúc. Có người được ân sủng biết thế nào là dép lốp đập vào mặt đến mức không 

nhận ra, vì trông giống con ba ba” (Ma net II) [123, tr.205]. 

Tạ Duy Anh có cách sáng tạo riêng của mình về loại nhân vật nghịch dị. 

Trong Dịch quỷ sứ, nhà văn qua nhân vật ông già dạy thú đã lấy cái nghịch dị để 

chế nhạo cái nghịch lý cuộc đời. “Cả cuộc đời ông say mê với công việc đi tìm hiểu 

“ngôn ngữ” loài vật: một con người với suy nghĩ “nghịch dị”, không giống ai. Ông 

đã dạy cho một trăm con thú và một con người thú - vì mất khả năng hiểu và nói 

tiếng người. Nhân tính bắt đầu từ ngôn ngữ, khi con người biết nói tiếng người. Ông 

tìm hiểu loài vật để “cứu một đồng loại của chúng ta khỏi lạc sang thế giới loài 

thú”, vì người này - Bùi Bằng Hữu - đã nói dối quá nhiều, “thành đường mòn trong 

não” (Dịch Quỷ Sứ) [106, tr.102]. Ở đây, Bùi Bằng Hữu mới thực sự là kẻ nghịch dị 

trong bản chất. Việc y suốt ngày sử dụng chỉ toàn các từ xu nịnh, dối trá, vu khống, 

hiểm độc đã làm ngôn ngữ con người ở y biến chất, xa rời ngôn ngữ đích thực, nhân 

tính. Vì vậy, y phải nhận một kết cục là bị câm. Trong truyện ngắn Con vẹt, Tạ Duy 

Anh xây dựng hai hình tượng là vị Giáo sư, nghệ sĩ Bạch và con vẹt, theo kiểu đồng 

dạng phối cảnh. Ông Bạch có tham vọng là tạo ra một con vật - kẻ đồng dạng với 

ông - cũng biết đọc, biết phê bình và thậm chí là biết làm thơ. Sự cuồng trí vô nghĩa 

đó đã ám ảnh ông ta, khiến trong giấc mơ ông ta thấy mình hoán đổi vị trí với con 

vẹt “thiên tài”: “Một đêm nọ, ông rơi tõm vào cơn ác mộng sau khi quá mệt mỏi. 
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Trong mơ, ông thấy mình ở trong lồng còn con vẹt thì đang đi đi lại lại, bóp đầu tìm 

những câu có thể dạy cho ông. Nó đi lạch bạch trên đôi chân ngắn cũn cỡn. Chợt nó 

dừng lại như một nhà hùng biện, ngửa cổ, ưỡn ngực đọc ngân nga chính khổ thơ mà 

ông đã dán ngay trước bàn làm việc. Con vẹt đọc một cách đắc chí rồi cứ thế ngửa 

cổ cười sằng sặc…” (Con vẹt) [106, tr.102]. Ông Bạch và con vẹt - hai hình tượng 

này bổ sung và hoán vị cho nhau, tạo nên tiếng cười nghịch dị trong tiếp nhận và 

suy nghĩ của con người. 

Nhân vật bi hài là một kiểu dạng nhân vật được tạo dựng từ một cá nhân hay 

một nhóm người... Cái “sản phẩm hai trong một” này nó vừa nằm sẵn trong tồn tại 

của con người như là một tất yếu của số phận, nhưng nó cũng mang tính lịch sử, tính 

xã hội khi vấn đề cá nhân, vấn đề giới, vấn đề con người được nhìn nhận và được ứng 

xử như thế nào. Vì vậy, bi hài cần được xem xét từ nhiều góc độ khác nhau.  

Hồ Anh Thái đã xây dựng nên cả một tập hợp chân dung về loại nhân vật bi hài. 

Nhà văn nhìn thấy cuộc đời như một trò chơi, có bi và có hài, và có hai loại người 

tham gia vào trò chơi này: một loại tự giác tham gia và loại kia là do sự đưa đẩy của 

tình huống. Nhưng họ đều giống nhau ở chỗ nhỏ nhen, tầm thường, vô vị... Ở Tin thật 

lòng, sự bi hài diễn ra với cả một tập thể, một đám đông có tên gọi là NOCO. Tổng 

giám đốc -  một người Việt - nghĩ ra ý định tổ chức một đại nhạc hội nhằm “chấn 

hưng văn hóa dân tộc”, nội dung chính là diễn lại lễ phong trạng nguyên và sáng kiến 

này được sự nhất trí cao của phó tổng giám đốc - một ông Tây. Buổi lễ phong trạng là 

một tấn tuồng với đủ thứ nhảm nhí: “cổng vào bố trí hai con rồng lớn cao bốn mét đặt 

ở Hàng Mã”, lối vào “chăng đèn kết hoa màu mè sặc sỡ”, phó tổng Tây cũng “áo dài 

gấm đội mũ cánh chuồn làm quan tể tướng, điệu bộ như bò đội nón”. Trên sân khấu 

“ngai vàng và bàn thờ vinh quy bái tổ đã bị dẹp”. Cánh triều đình bây giờ phải 

nhường sân khấu cho ba nghệ sĩ hài và tiết mục họ công diễn là “tiểu phẩm vòng 

tránh thai bao cao su viagra và tất cả các thể loại liên quan đến đái đẻ” (Tin thật lòng) 

[119, tr.66]. Rồi đến đoạn trình diễn vở ca kịch Thúy Kiều và nàng Kiều ở đây là 

“một ả ca ve ăn quà như mỏ khoét”, được hộ tống bởi “một bọn thổ dân rừng 

Amazôn”. Cái bi hài trong Tin thật lòng không chỉ ở trong đám đông nhân vật, mà nó 

cay đắng và chua chát hơn đối với người kể chuyện và độc giả. Câu chuyện gợi nên 

cảm giác buồn chán cho thế thái nhân tình ở cái thời “loạn văn hóa”. Đầu thế kỷ XX, 

thực dân Pháp cũng đã từng bày ra nhiều trò nhố nhăng để làm trò cho dân Việt, để 
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quên đi cái nhục mất nước, cái nhục nô lệ. Gần thế kỷ sau, những trò hề lại diễn ra, 

tuy rằng ở một bối cảnh khác. Nó chẳng có gì mới, và không lẽ cả một thời gian dài 

như vậy mà con người cũng như văn hóa dân tộc không hề có sự tiến bộ! Cái bi hài 

trong câu chuyện không còn nằm ở phương diện một vài cá nhân, mà nó liên quan 

đến số đông, có tính cộng đồng, trở thành “tâm lý đám đông”, nói theo cách của 

Gustave le Bon.  

Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ, Đỗ Hoàng Diệu, Phong Điệp đa dạng về 

loại nhân vật bi hài, nhưng tập trung nhiều hơn cả vào kiểu dạng nhân vật nữ có số 

phận bi hài trong đời sống hôn nhân và tình cảm. Các nhân vật nữ trong truyện 

Nguyễn Thị Thu Huệ thường là những con người cô đơn, theo đuổi những giấc mộng 

quá đẹp nhưng thiếu thực tế hoặc những đam mê bản năng và thường khi nhận ra sai 

lầm thì đã quá muộn. Nhân vật Quyên trong Tình yêu ơi ở đâu đeo đuổi một tình yêu 

hoàn hảo nhưng không bao giờ có được giữa cuộc đời này. Nhân vật Sao trong Giai 

nhân có lối suy nghĩ ích kỷ, coi thường cuộc sống gia đình, hành xử tàn nhẫn với 

chính đứa con mình đang mang trong bụng, đến tuổi sắp xế chiều phải sống trong nỗi 

cô đơn, dẫu là “giai nhân”. Nhân vật My trong Thiếu phụ chưa chồng ngoại tình với 

chồng của chị gái, làm cho gia đình chị mình tan nát, người chị buồn quá phát bệnh 

chết. Nhân vật “Tôi” trong Hậu thiên đường là người có nhan sắc, tài sản và địa vị, 

nhưng có cuộc sống tình cảm quá phóng túng, đến tuổi 40, cô giật mình nhận ra sự vô 

vị của chính bản thân mình. Trớ trêu hơn, khi đứa con gái của cô lại dẫm theo bước 

chân của mẹ, yêu một gã đàn ông đã có vợ con. Cái chết của cô là sự trả giá cho sự 

ích kỷ và thiếu trách nhiệm với con cái và với bản thân mình… 

Nhân vật nữ trong Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu hiểu được tội lỗi loạn luân, 

vừa muốn thoát khỏi sự cưỡng hiếp của bóng ma, nhưng lại không cưỡng được sự 

đam mê nhục dục mà chỉ bóng ma mới có khả năng đem lại khoái cảm tột cùng cho 

người đàn bà ấy. Cái nghịch lý giữa lý trí và thân xác sẽ hành hạ cô suốt đời, vì cô 

biết không có lối thoát nào dành cho cô, tạo ra sự giễu nhại mang tính khoái trá theo 

bản năng tính dục. Trong Dòng sông hủi, nhân vật nữ xưng “Tôi” sống với hai 

người đàn ông, một người là chồng và người kia là nhân tình. Hai con người này 

lành lặn về thể xác nhưng tâm hồn lại là hai “con hủi”. Chồng cô “hành nghề kỳ 

quặc: kiểm tra trí nhớ của con người” và anh ta đưa cả vợ vào diện điều tra. Điều 
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này làm cho cô sụp đổ lòng tin yêu đối với chồng: “Anh vừa lột váy vợ, sờ nắn, 

ngửi tìm dấu vết của một tội phạm. Hành động của anh ghì chết tàn tích yêu đương 

cuối cùng” (Dòng sông hủi) [108, tr.111]. Thất vọng trong hôn nhân, cô tìm đến với 

người đàn ông đã nói với cô những từ ngọt ngào “...đời này, kiếp này em phải ở bên 

anh suốt đời” (Dòng sông hủi) [108, tr.120]. Nhưng không rõ chồng cô đã làm 

những gì với anh ta, đến nỗi anh ta sợ chết khiếp: “Em đừng đến gặp anh nữa. Anh 

sợ lắm, anh muốn yên lành” (Dòng sông hủi) [108, tr.123]. Cái bi hài trong cuộc đời 

cô là cô đã đặt nhầm chỗ tình yêu của mình, khiến cuộc đời cô dở dang và đó cũng 

là “trò đùa của số phận”. 

Phong Điệp trong truyện Nho xanh và cáo già (nhại tiêu đề truyện ngụ ngôn 

Êdôp - Con cáo và chùm nho) đã mô tả nhân vật Nho xanh, ngoài 30 tuổi, thuộc 

hàng “em xinh nên em có quyền”, “thích phiêu lưu với các cuộc hẹn hò” nhưng 

“cương quyết không gật đầu chàng nào” vì Nho xanh đang tìm “cáo”- một con 

“cáo” giàu có và đặc biệt là phải có yếu tố nước ngoài (Việt kiều). Và Nho xanh đã 

tìm được Việt kiều, một Việt kiều “chính cống” về nước tìm vợ. Hẹn hò, tỏ tình rồi 

chàng về đất nước mà mình định cư và từ đó là những lá thư qua mail và những 

món quà giá trị “khiến gái già trưởng phòng cứ là há hốc mồm ra mà ngắm” (Nho 

xanh và cáo già) [109, tr.156]. Số Nho xanh thật may, nàng được cử “đi tham quan 

du lịch với danh nghĩa là đi học tập, nâng cao chuyên môn” (Nho xanh và cáo già) 

[109, tr.157]. Nơi nàng đến lại chính là thành phố chàng đang sinh sống. Nàng 

không báo trước cho chàng biết để gây bất ngờ. Nàng đi tìm chàng khi “cả thành 

phố trắng xóa tuyết” và đã gặp chàng: “Không thể được. Đúng là chàng. Mũ lông 

sùm sụp trên đầu. Chàng đang khuân cái gì đó. Bao tải quần áo. Đúng rồi. Chàng và 

một người phụ nữ đang hối hả dỡ đồ ra và mắc lên dàn treo. Mọi thao tác diễn ra 

nhanh gọn và chuẩn xác. Chưa đầy hai chục phút, cửa hàng quần áo di động đã hình 

thành. Bảng sale 70% treo bắt mắt ở hai đầu (…) Nho xanh đứng chết lặng. Linh 

tính thế nào đó, chàng nhìn về phía Nho xanh. Chàng sững sờ, thảng thốt…” (Nho 

xanh và cáo già) [109, tr.158-159]. Vậy là, kế hoạch biến “nho xanh” thành “nho 

chín” và “dê đen” thành “cáo già” đã sụp đổ, Nho xanh “kịp trốn thoát một bi kịch 

kinh khủng”. Cái bi hài diễn ra không phải chỉ ở khung cảnh nàng gặp chàng nơi xứ 

người, mà cái chính là ở chỗ nàng phải trả giá cho lối sống thực dụng, toan tính của 
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mình, “Dù sao thì nho vẫn còn xanh lắm”. Ý nghĩa của xung đột giễu nhại, vì vậy, 

càng sâu sắc, thỏa mãn nhu cầu nhận thức và thẩm mỹ của người đọc. 

3.3.2. Nhân vật tha hóa, vô luân 

Nhân vật tha hóa là một kiểu dạng nhân vật trung tâm của truyện ngắn những 

năm 2000 - 2015. Nhận xét về các đặc tính của loại nhân vật này, Bùi Việt Thắng 

cho rằng: “Có thể nói, con người bị tha hóa với tốc độ đáng sợ. Sự tha hóa là tất yếu 

khi cuộc sống đang xuống cấp nghiêm trọng. Con người không thể đứng cao, thoát 

khỏi hoàn cảnh… Cuộc sống theo cách nhìn mới, lại chứa đầy những nghịch lý đến 

phi lý. Những nghịch lý này không phải ngẫu nhiên, nó là sản phẩm của một xã hội 

đang trong thời kỳ thay đổi dữ dội” [61, tr.46]. Trong một xã hội khi cuộc sống vật 

chất được tôn thờ và đồng tiền được xem là quý hơn tất cả sẽ làm cho con người 

nhanh chóng bị tha hóa. Vào những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, lịch sử đã 

chứng kiến sự tha hóa đạo đức ở một bộ phận người Việt bị quyền lực và tiền bạc 

làm cho lu mờ về các giá trị nhân bản của con người, sẵn sàng làm tất cả mọi việc 

để đạt được tham vọng. Loại người này được phản ánh trong văn học và đã trở 

thành hình tượng trung tâm của sự giễu nhại. Sự ích kỷ, tham lam, hèn mạt và thâm 

độc là những thuộc tính nổi bật của con người tha hóa. Chính loại người này đã đắc 

lực góp phần triệt phá đạo đức con người và tạo ra một đời sống văn hóa phi chuẩn 

trong xã hội hiện nay.  

Trong truyện ngắn đương đại, nhân vật tha hóa tập trung nhất là ở hình mẫu 

con người có chức quyền. Có quyền lực sẽ có tất cả và con người sẵn sàng đánh đổi 

tất cả để có quyền lực. Trong các sáng tác của mình như Ruồi, Người khác, Dịch 

quỷ sứ…, Tạ Duy Anh chú ý nhiều đến quá trình tha hóa ở con người diễn ra như 

thế nào. Truyện Dịch quỷ sứ sử dụng môtíp phi lý để nói về cái phi lý nhưng lại là 

hợp lý trong xã hội hiện đại. Bùi N. là bí thư huyện và con đường danh lợi của ông 

ta được “hất lên” từng bước: “Ông N. xuất thân từ anh phó cối. Nghề nghiệp đã dạy 

ông ta phép ăn gian nói dối từ hồi còn trẻ. Rồi ông ta trúng “số đỏ” bằng hàng loạt 

nấc thang: chân chạy loong toong, phụ trách nhà khách, tiếp phẩm, cán bộ văn hóa, 

thư ký văn phòng…” (Dịch quỷ sứ) [106, tr.98-99]. Đến khi được “hất lên” chức 

trưởng công an huyện thì Bùi N. hiểu rằng nếu biết sử dụng phép quyền biến thì 

chức gì cũng làm được. Tham vọng và quyền lực đã làm tha hóa Bùi N. đến mức 

ông ta sẵn sàng “loại bỏ đối thủ, đẩy vào tù…” (Dịch quỷ sứ) [106, tr.99]. Những 
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người như Bùi N. bao giờ cũng tìm kiếm những kẻ cộng sự cùng bản chất. Trong 

truyện, Bùi Bằng Hữu được Bùi N. lựa chọn và bộ đôi này đã khiến cho cả huyện 

khiếp sợ bởi sự thanh toán, sự trả thù, đàn áp. Bùi Bằng Hữu sau thời gian ngắn 

phục vụ cho Bùi N. đã biến mình thành kẻ đốn mạt: “Tôi là cái gạch nối giữa ông 

Bùi N. với quần chúng bên dưới. Ngay sáu tháng đầu, tôi đã giúp ông Bùi N. “làm 

sạch” gần mười đối tượng có quan điểm lệch lạc về ông Bùi N.” (Dịch quỷ sứ) [106, 

tr.92]. Và vì suốt ngày vu khống, xuyên tạc ngôn từ của người khác, nên Bùi Bằng 

Hữu bị mất dần khả năng phát âm: “... khi anh ta cố tình gọi sai tên các sự vật, hiện 

tượng, lập tức cơ chế sinh học thay đổi và về mặt nào đó anh ta bị tước mất tư cách 

sinh vật người” (Dịch quỷ sứ) [106, tr.102]. Như vậy, sự tha hóa đã thành “dịch” - 

“dịch quỷ sứ”. Bệnh dịch này tàn phá xã hội từ bên trong và không thể chữa khỏi, vì 

người mang “dịch” cũng là người tự tạo ra “dịch” cho mình và khi được gọi là “quỷ 

sứ” thì không ai dám đụng vào. 

Hồ Anh Thái thường chú ý nhiều đến những biểu hiện của sự tha hóa trong 

đời sống hôm nay. Truyện Món tái dê của Hồ Anh Thái cũng sử dụng môtíp phi lý 

để diễn tả cái lôgic về nhận thức và hành xử của một quan chức bị biến thành dê. 

Giám đốc Diên đang xem phim đồi trụy cùng kẻ dưới cấp là Hốt thì bỗng dưng 

“không còn ông giám đốc nữa, mà là một con dê đang ngồi, hai chân trước khoanh 

trước ngực, hai chân sau vẫn rung rung…”. Từ người thành dê, nhưng ông Diên 

“vẫn giữ được sự điềm tĩnh”, ông không bận tâm lắm về sự biến dạng mà quan tâm 

đến chức quyền của mình “Thế là hỏng cả một đời tôi… Nhưng vấn đề là không 

được để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc chung. Ngày mai bên Vật liệu 

xây dựng sẽ đến Xí nghiệp ta làm việc. Cậu là trưởng phòng kế hoạch, cậu tiếp 

khách hộ tôi. Gắng tìm một lý do về việc tôi vắng mặt…” (Món tái dê) [119, 

tr.116]. Là dê nhưng “con dê” vẫn ứng xử như một kẻ có chức quyền và lập luận 

vẫn là của một kẻ có chức quyền: “Còn bà, chuẩn bị làm thủ tục về hưu cho tôi (…) 

phải rút lui một cách đàng hoàng” (Món tái dê) [119, tr.120]. Ở phần kết câu 

chuyện, nhà văn đã mượn lời người vợ của Hốt đề châm biếm sự tha hóa của con 

người: “Từ rất lâu rồi tôi đã thấy xung quanh mình là cả một xã hội loài dê. Dê 

trong nhà, ngoài phố. Dê đi xe đạp, dê đi honđa, thậm chí dê ngồi cả trong xe toyota 

nữa (…). Với dê đực, tôi gọi là bác, là chú, là anh, là em. Với dê cái, tôi gọi cô, gọi 

chị” (Món tái dê) [119, tr.122].  
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Trong truyện ngắn Dạ Ngân, nhân vật tha hóa được soi chiếu từ nhiều góc 

nhìn khác nhau. Thi vị cuộc đời vạch mặt chủ nhiệm trại lúa giống có lòng dạ đen 

tối, nham hiểm, sử dụng quyền lực để đổi trắng thay đen sự thật. Ông chủ nhiệm 

luôn lên mặt yêu cầu mọi người dưới quyền phải sống trung thực, nhưng ông ta lại 

móc nối với bọn ăn cắp để kiếm lợi cho mình. Đến khi cô kỹ sư báo cáo cho ông 

chủ nhiệm về tài sản trong kho bị mất trộm, ông ta đã đổ mọi tội lỗi lên đầu người 

thủ kho, mặc dù cô kỹ sư đã đưa ra các bằng chứng chứng minh người thủ kho vô 

tội. Truyện Phòng chờ lột tả bản chất tha hóa của một giám đốc bệnh viện, một loại 

ung nhọt của xã hội, nhưng được che đậy với bộ mặt phẳng phiu đến mức “gần sáu 

mươi rồi mà không hề có nếp nhăn trằn trọc nào” vì nhờ có “thủ tục phong bì của 

người bệnh và các khoản xây dựng liên hồi kỳ trận” (Thi vị cuộc đời) [116, tr.136]. 

Ông ta sử dụng bệnh viện và bệnh nhân như những cơ sở kinh doanh trục lợi. Ở đối 

tượng nào không thu được lợi, ông ta hắt hủi như đồ giẻ rách, không cho ngủ ở hành 

lang, phải ngủ trước cửa nhà xí… Quyền lực ở những kẻ vô lương tâm có khi phá 

hoại những giá trị mà con người phải lao tâm khổ tứ mới tạo ra được. Truyện ngắn 

Chuyện người bay lên án một “quan chức nghệ thuật” đốn mạt với cung cách làm 

việc vô trách nhiệm, tàn nhẫn trước sự lao động sáng tạo của con người. Giọng mỉa 

mai về kẻ quan liêu toát lên qua cảm xúc của người dẫn chuyện - biên tập viên. Anh 

nhận đọc một bản thảo truyện ngắn có tiêu đề Phải rời tàu. Bản thảo được người 

biên tập đánh giá là rất tuyệt, được viết ra bởi “Một người đàn ông đứng tuổi chân 

phương rành mạch, càng đọc càng thấy ngỡ ngàng bởi sự chính xác của cảm xúc 

với từng cái dấu chấm, dấu phẩy. Nó không một chữ thừa. Vừa ngắn vừa dày vừa 

có ý tại ngôn ngoại” (Chuyện người bay) [117, tr.24]. Người biên tập gọi tác giả là 

“tài năng”, người có khả năng đưa vào văn chương những trải nghiệm cuộc đời. 

Nhưng oái oăm thay, khi bản thảo được đưa cho giám đốc, y phũ phàng vứt ngay 

vào sọt rác. Người biên tập cảm thấy day dứt khôn nguôi vì một tài năng đã bị vùi 

dập ngay từ đầu: “Tôi luôn có ý trông nhưng không bao giờ được gặp lại nét chữ ấy, 

màu mực bic ấy trên khuôn giấy kẻ ngang ấy nữa. Tôi cứ bâng khuâng với một 

bóng hình, một người ơn, một món nợ” (Chuyện người bay) [117, tr.27].  

Dục vọng về quyền lực và tiền bạc như một dịch bệnh lây lan từ những kẻ có 

chức quyền đến các thành phần khác trong xã hội. Nhân vật “Tôi” trong Người khác 

chấp nhận sống trong giả dối, “đeo cái mặt nạ son phấn” để có được những điều 

mình ao ước: “Khi đó trong vỏ bọc người khác tôi đã có danh tiếng lắm. Ngoài 
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những thứ mọi người không ngừng gán cho, tự tôi cũng tạo được một vài thứ của 

riêng mình. Tôi nghiệm ra rằng lòe bịp đám đông là dễ nhất. Và tôi được chọn làm 

biểu trưng” (Người khác) [106, tr.358-359]. Trong Món tái dê, trưởng phòng Hốt lợi 

dụng việc giám đốc bị hóa thành dê, phải dựa vào anh ta để che đậy thân phận và 

nghĩ cách kiếm lợi: “Hốt cho con dê biết rằng trong cuộc tiếp đại diện ngành vật 

liệu xây dựng, anh ta đã đề nghị họ cấp thêm một ít gạch, ngói, xi măng “để sửa 

chữa nhà trẻ xí nghiệp”, thực ra là để anh ta dùng riêng” (Món tái dê) [119, tr.117].  

 Nhân vật vô luân là kiểu người vô đạo đức, không theo luân lý, mất hết nhân 

tính, tận cùng của cái ác. Nếu như ở nhân vật tha hóa vẫn còn đôi chút nhân tính, 

vẫn hay nói đến đức tin, dù là chỉ để che đậy tham vọng của mình, thì ở nhân vật vô 

luân, điều này đã không còn. Kiểu nhân vật vô luân là hiện thân của cái ác trong xã 

hội hôm nay. Chúng làm cho người ta khiếp sợ, kinh hãi vì sự vô cảm, lạnh lùng, 

nhẫn tâm, nham hiểm, là quỷ hiện hình người. Trong truyện ngắn Việt Nam giai 

đoạn 2000 - 2015, loại người này được các nhà văn khắc họa với rất nhiều bộ mặt 

khác nhau. Và có thể nói rằng, nó chưa từng xuất hiện trong tác phẩm văn học có 

yếu tố giễu nhại trước đó. Điều này cho thấy, hiện thực giễu nhại trong đời sống 

thay đổi đã dẫn đến sự thay đổi nội dung và hình thức giễu nhại của truyện ngắn. 

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ tập trung nhiều vào loại nhân vật đàn 

ông mất nhân tính, biến thái (Của cha, của con, những cành vạn niên thanh, Người 

đàn bà ám khói, Hậu thiên đường, Phù thủy). Loại người này thường có diện mạo 

bên ngoài lịch lãm, đứng đắn, chu đáo trong đời sống gia đình, nhưng đó chỉ là vỏ 

bọc để lừa bịp thiên hạ, đàn bà con gái. Con người thực bên trong hạng người này là 

đạo đức giả, bỉ ổi và hèn hạ. Chân dung gã đàn ông hàng xóm trong Phù thủy được 

phủ bởi “tấm gương về đạo đức”, “một người chồng mẫu mực tận tụy chăm sóc vợ 

con”. Gã sinh trưởng trong một gia đình nề nếp, văn hóa, có chức vụ và quyền lực. 

Con người vô luân của gã được bộc lộ khi buông lời với đứa bé gái 12 tuổi: “Ngực 

cháu rất đẹp (… ). Nó trắng ngần và phổng phao như ngực thiếu nữ (…). Hãy ở đây 

và ban phát hạnh phúc cho người khác” và “Chú sẽ dạy cháu hiểu. Cuộc sống tuyệt 

lắm. Nhà chú cách nhà cháu một cái ngõ, sang đó chú sẽ dạy cháu thành người lớn” 

(Phù thủy) [114, tr.218]. Những lần gặp và những lời dụ dỗ của gã cùng với sự bất 

hạnh trong đời sống gia đình, những hành xử của bố mẹ trong thời gian chờ ly hôn, 

đã dẫn đến cái chết của đứa bé gái: “Con gái. Nó trông giống một cây củi cháy. Đen 
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sì đến tàn khốc. Không nhìn thấy mặt. Tóc nó cũng cháy hết. Tất cả. Đó là một hình 

thù quái dị”. Hình ảnh mà nhà văn mô tả thật khủng khiếp, nó gợi nên nỗi đau và sự 

ám ảnh đối với người đọc cũng như sự bất lực trước cái ác được che đậy, khi người 

đàn ông hàng xóm đi qua, “đến bên ngôi nhà, dừng lại, chép miệng ra chiều thông 

cảm rồi đi thẳng” (Phù thủy) [104, tr.226]. 

Trong truyện Xích lô của Y Ban, nhân vật vô luân là những kẻ lao động nghèo, 

sống trong sự mông muội bầy đàn, gây tai họa cho chính người thân của mình 

nhưng lại không nhận thức được vấn đề. Hai cha con sống chung với một người đàn 

bà. Họ phân chia không gian và thời gian sở hữu người đàn bà như loài vật đánh 

dấu chủ quyền lãnh thổ. Họ có chung hai đứa con và lũ trẻ không thể biết ai là ông 

và ai là cha. Câu chuyện đánh dấu một vùng tăm tối trong lịch sử tiến hóa nhân loại. 

Nó chỉ cho người đọc thấy được bản chất của tồn tại qua thời gian với những u mê 

mà con người còn chưa hoàn toàn thoát khỏi. Sự vô luân ở đây không chỉ nằm ở cá 

thể mà hệ lụy của nó sẽ dẫn đến tội lỗi của cả một cộng đồng, khi con người dửng 

dưng xem đó như chuyện bình thường. 

Dạ Ngân và Đỗ Hoàng Diệu đã có những cách khai thác riêng của mình khi 

lấy bản năng tính dục để vạch ra bộ mặt thật của những kẻ vô luân. Trong Con chó 

và vụ ly hôn, Dạ Ngân đã lên án sự thấp hèn của gã đàn ông khi nhìn thấy chó làm 

tình liền muốn áp dụng luôn với người vợ. Hành vi ghê tởm của y khiến người vợ 

có cảm giác là bấy lâu nay chị sống với một con vật, chứ không phải một người 

chồng. Trong Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu, có một khía cạnh nhận thức về sự vô 

luân qua hình tượng bóng ma người đàn ông là tổ tiên nhà chồng cưỡng hiếp người 

con dâu. Bóng ma trong câu chuyện chứa đựng một sức mạnh ma quái mà cả nhà 

chồng đều phải câm nín, thuần phục. Rồi đến người con dâu cũng bị sự ma mị cuốn 

theo. Sự vô luân và chấp nhận vô luân giữa ma quỷ thời tổ tông với con người hiện 

tại đã đè nặng lên cuộc đời và tất cả đều chấp nhận sống trong tội lỗi: “Sau bức màn 

đỏ, bóng đen thản nhiên bước ra. Lần này hiện rõ hình hài con người. Tôi không 

còn sợ hãi mà nghênh mặt ngắm nhìn. Nó mang trong mình dáng hình của một lão 

già Tàu nào đó đầy quyền uy chập chờn trên cái nền lát gạch tàu. Lão Tàu xa xăm, 

bí ẩn, vừa đen tối vừa có sức hút lạ kỳ, quyến rũ khác thường, vừa giông giống bố 

chồng tôi.” (Bóng đè) [108, tr.30].  
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Tội vô luân lớn nhất mà con người mắc phải là giết đồng loại, giết để tranh 

giành quyền lợi, giết để trả thù và ghê tởm nhất đó là giết người chỉ để thỏa mãn thú 

tính. Các truyện Bên đường tàu có ngôi nhà cổ, Bóng ma trên hành lang, Gương 

chiếu hậu - đồ thị - mùi xoa… của Hồ Anh Thái đã đem đến cho người đọc sự cảm 

nhận bất an về cuộc sống hôm nay, khi nhà văn mạnh tay xây dựng những mẫu nhân 

vật máu lạnh với bản năng thú tính. Trong Bên đường tàu có ngôi nhà cổ, Đông đã kể 

cho Tân nghe về những sự thật ghê rợn trong giới nghệ sĩ: “Gã nghệ sĩ hạng hai muốn 

vươn lên ngôi thứ nhất. Gã sử dụng thủ đoạn làm cho người số một ngã gãy xương 

trên sàn tập. Khi gã chiếm được vị trí hàng đầu thì lại có một kẻ hạng hai muốn đánh 

đổ gã. Tên này dùng những cái đinh có thể chọc thủng bàn chân gã…” (Bên đường 

tàu có ngôi nhà cổ) [120, tr.209]. Truyện Bóng ma trên hành lang nói về sự độc ác 

của Lập. Lập ghét Tảo vì thói soi mói chuyện riêng, nói cạnh nói khóe và hay ăn cắp 

vặt nhà mình, nên lập mưu giết Tảo bằng cách gắn dòng điện vào cửa tủ lạnh. Nhưng 

quả là oan nghiệt, người bị điện giật chết lại là vợ Lập: “Mai đã chết. Cô bị điện giật 

khi mở cánh cửa tủ lạnh mát điện. Lập khi ấy không để ý đến vợ, hắn bế đứa con nhỏ 

đang đứng trước lan can (…). Lập đang chờ nghe tiếng rú của Tảo cơ. Một người bật 

đèn pin soi cho Lập bế xác vợ vào. Ánh đèn quét lên nửa mặt hắn xanh lét, bộ mặt 

con quỷ trong phim” (Bóng ma trên hành lang) [121, tr.72]. Đến truyện Gương chiếu 

hậu - đồ thị - mùi xoa thì dạng nhân vật vô luân được đẩy đến cực điểm. Gã lái xe có 

niềm say mê tội lỗi là đâm vào người và xe trên đường, “nghiện va quệt đâm đụng 

gây tai nạn…” (Gương chiếu hậu - đồ thị - mùi xoa) [121, tr.223]. Hành động của gã 

gắn với quan niệm: khi đã đâm xe vào ai thì nhất quyết phải đâm cho bằng chết, nếu 

đâm một lần mà chưa chết thì quay xe lại đâm cho bằng chết mới thôi, nếu không thì 

phải nuôi con người ta suốt đời!  

Những tác phẩm của Tạ Duy Anh khi viết về làng Đồng đặc biệt gây ấn tượng 

về những nhân vật mất hết nhân tính, sống bản năng, suốt đời chỉ nghĩ đến gây oán 

báo thù, đến chết còn truyền thù hận lại cho con cháu. Trong Ánh sáng nàng, lão 

trưởng xóm đã lớn tiếng tuyên bố về lòng thù hận không bao giờ dứt trên mảnh đất 

này: “Chẳng may cho mày sinh ra ở cái làng chó chết này. Chà, đến chó cũng ớn. 

Đời cụ mày, lúc ấy mày chưa đẻ, thanh danh lắm. Ông nội tao bị bị cụ mày đả cho 

như đả chuột; chui rúc vào đâu cũng không thoát. Đến khi lập Tề cụ mày vừa vặn 

chết, thế là quá khôn. Ông mày với bố tao tính sổ nhau… Ông mày bị đóng ách như 

đóng ách trâu. Hồi đó tao chạc như mày bây giờ. Chính tao nện bố mày nhừ đòn… 

Chẳng may cho mày còn đầu xanh tuổi trẻ mà bố mày đã về vườn. Đừng tưởng tao 

sẽ tha cho mày…” (Ánh sáng nàng) [106, tr.220]. Trong truyện, sự tàn độc không 
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chỉ nằm trong lòng dạ của những kẻ ít học, thô bỉ mà còn chất chứa sùng sục trong 

tinh thần những kẻ có học. Thầy giáo dạy Sử đã cổ súy cho cái ác, kêu gọi mọi 

người nhân danh sự trong sạch và chân lý, chôn sống đứa bé gái mười hai tuổi. “Về 

nguyên tắc nó không được phép tồn tại - Thầy lập luận - Nó không có quyền làm 

vấy bẩn đồng loại”. Tư tưởng và uy quyền của thầy đã được đám đông tung hô 

“Thầy giáo muôn năm” (Ánh sáng nàng) [106, tr.234]. Nỗi ngậm ngùi, chua chát đã 

tạo nên sắc thái giễu nhại pha lẫn cái bi hài mới của con người trong xã hội rối ren, 

phức tạp. 

 

Tiểu kết 

Từ các cấp độ cảm hứng sáng tạo, hệ đề tài giễu nhại và nhân vật giễu nhại, 

luận án đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của phạm vi và đối tượng được nhà 

văn nhận thức, chuyển hóa vào văn bản nghệ thuật. Đây chính là những tiêu chí nội 

dung cơ bản để nhận dạng, nghiên cứu nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt 

Nam 2000 - 2015. Bắt đầu từ sự diễn giải, cảm hứng sáng tạo của nhà văn đến việc 

chuyển đổi đề tài, chủ đề sáng tác và dừng lại ở hình tượng nhân vật vừa là cơ sở 

của nhận thức mới về nghệ thuật, vừa là những căn cứ mang tính khoa học để chứng 

minh trong truyện ngắn có chứa đựng yếu tố nghệ thuật giễu nhại hay không. Các 

sắc thái giễu nhại trong truyện ngắn giai đoạn này không đơn thuần cụ thể cạnh khía 

ý nghĩa nào, mà ở đó, có sự đan xen, cộng hưởng của các nét nghĩa trào phúng, mỉa 

mai, châm biếm, hài hước, uy – mua… Vì vậy, giễu nhại trong truyện ngắn là sự 

cộng hưởng, tương tác để tạo ra tiếng cười mang tinh thần và triết mỹ thời đại có 

chủ ý của nhà văn. Trong đó, căn cứ cốt lõi là các kiểu dạng nhân vật, bởi nhân vật 

là hình tượng trung tâm quyết định đến toàn bộ hoạt động sáng tạo của nhà văn, từ 

quan niệm nghệ thuật đến văn bản và cuối cùng là tư tưởng nghệ thuật.  
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Chương 4 

NGHỆ THUẬT GIỄU NHẠI TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM 

2000 - 2015 NHÌN TỪ PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN 

 

4.1. Phương thức xây dựng nhân vật 

Nhân vật được phản ánh trong tác phẩm văn học bao giờ cũng có liên hệ với 

một loại/kiểu người cụ thể nào đó trong đời sống; nhưng đồng thời, nó cũng là đơn 

vị nghệ thuật mang tính ước lệ, không thể lúc nào cũng đồng nhất với con người có 

thật trong hiện thực cuộc đời. Nhưng dù gì, nhân vật trong tác phẩm văn học bao 

giờ cũng được nhà văn gắn cho nó một tính cách, một đặc điểm xã hội mang tính 

lịch sử, tiêu biểu cho một hiện tượng xã hội nhất định nào đó mang tính khái quát 

hoặc điển hình. Nhân vật văn học chính là yếu tố để nhà văn thể hiện kinh nghiệm 

quan hệ cụ thể giữa con người và cuộc sống, qua đó, dẫn dắt người đọc đi vào thế 

giới người đa dạng và phức tạp. Nhân vật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 

2000 - 2015 chính là sự khái quát đa dạng và phong phú những quan hệ, biến cố, 

xung đột, mâu thuẫn với đầy đủ những sắc thái và cung bậc khác nhau, được người 

nghệ sĩ xây dựng thông qua các biện pháp nghệ thuật độc đáo, mới lạ. 

4.1.1. Cách đặt tên - mã hóa và khắc họa ngoại hình nhân vật 

Cách đặt tên - mã hóa nhân vật trong truyện ngắn có yếu tố giễu nhại thường 

được biểu hiện ở kiểu dạng không có tên cụ thể, mang sắc thái giễu nhại trực diện. 

Chúng được mã hóa bằng cách gọi thậm xưng hay phiếm chỉ, chỉ là những con số, 

những chữ cái, ngôi nhân xưng, chức vụ, nghề nghiệp, đặc điểm bên ngoài, thậm 

chí là những nickname…  

Hồ Anh Thái là nhà văn được giới phê bình nghiên cứu đánh giá có những 

sáng tạo riêng trong cách đặt tên nhân vật với sự độc đáo, mới lạ. Nhà văn đặt tên 

theo số thứ tự: ông số Một, bà số Hai, cô số Ba, chàng số Bốn (Tờ khai vi sa); Trạng 

1, Trạng 2, Trạng 3, Trạng 4 (Tin thật lòng); Cá Sấu 1, Cá Sấu 2 (Trại cá sấu); Nhất 

Nhất, Nhị Nhị, Tam Tam, Tứ Tứ (Bến Ô sin)… Đặt tên theo bảng chữ cái: ông A, 

ông B, ông C (Cây hoàng lan hóa thành cây si)… Đặt tên theo trình độ học vấn: 

tiến sĩ C, thạc sĩ D, cử nhân E (Chơi)… Gọi tên theo nghề nghiệp, công việc: ông 

Sử, Võ sư (Phòng khách); tay chuyên viên (Sân bay); cô phóng viên, anh xe ôm 

(Anh xe ôm và một đoạn đường núi); Đạo Diễn, Họa Sĩ, Nhạc Sĩ, Đồng Cô (Trại cá 



 

99 

sấu); Dịch giả G, Nhà báo B, Chị nhà văn, Ông nhà thơ, Chàng thư ký (Chơi); kỹ 

thuật viên thạch cao, phó giáo sư nghệ thuật (Diễn); Ông Sáng Tác, Cô đồng thơ, 

Cô tạp vụ (Lọt sàng xuống nia)… Gọi tên theo chức vụ: Ông viện trưởng (Trại cá 

sấu); bà viện phó (Sân bay); Tổng biên tập, Phó tổng (Chơi); Gọi tên theo số tuổi: 

Hăm Bốn, Hăm Sáu, Hăm Bảy, Hăm Chín (Tự truyện); Gọi tên theo hình dáng: cô 

kim kim (Diễn), Bạch Cốt Tinh (Vẫn tin vào chuyện thần tiên)… Thậm chí, tên 

nhân vật còn được gọi theo các đồ ăn uống: Nguyễn Thị Sâm Banh, Nguyễn Thị 

Xúc Xích, Nguyễn Thị Dăm Bông (Vẫn tin vào chuyện thần tiên) hay dựa theo số 

tiền thù lao được trả: cô Chín Triệu, cô Ba Triệu, cô Hai Triệu… (Chín triệu, Ba 

triệu, Hai triệu) 

Tạ Duy Anh thường gọi tên nhân vật theo lối nhân xưng: chàng, cụ, lão, chị  

(Ánh sáng nàng); hắn, cô gái, gã đàn ông (Giai điệu đen); anh, nàng ( Lạc loài ); tôi, 

họ, nàng, anh ta, ông ta (Người khác); cụ ông, cụ bà, họ (Bên ngoài thời gian). Gọi 

tên theo nghề nghiệp: cô chủ quán (Giai điệu đen ); gã chủ quán (Lạc loài); ông 

tổng biên tập, anh chàng phóng viên, lão chủ quán, ông giám đốc (Người khác); tôi, 

lão hoạn lợn, anh bưu tá (Một câu chuyện cười); cụ giáo (Bên ngoài thời gian). Gọi 

tên theo chức vụ: ông trưởng thôn (Bên ngoài thời gian); ông trưởng xóm (Ánh sáng 

nàng). Cách gọi phiếm chỉ: ông quan trọng (Con vẹt); chị đứt giải rút, chị cho chàng 

hai hào (Ánh sáng nàng)… 

Nguyễn Trí thường đặt tên nhân vật gắn với hình dạng hoặc số phận: Minh 

Tàn, Tám Thẹo, Thu Râu, Thành Bụi, Linh Khơ me, Lộc Đen, Châu Ú, Hoàng Má 

Đỏ, Hùng Nheo, Dũng Voi, Phương Bụi, Đạt Khùng… Lê Anh Hoài thường sử 

dụng một chữ cái để định danh nhân vật. Truyện của Lê Anh Hoài: Đ chủ nhà trọ, V 

thuê trọ, H nhân tình của V (Bầy mắt); T nhà nghiên cứu, K viện sĩ, N thư ký (Công 

ty khai thác và phát triển ngôn ngữ); A, B, C đám đàn bà sồn sồn (Bóng ma trong 

mê cung); H béo, N công chức (Huy chương)…   

Đặng Thân có những sáng tạo riêng về cách đặt tên nhân vật. Nhà văn thường 

xóa bỏ dấu hiệu nhận biết về nhân vật với những cái tên không ra tên và cả không 

tên, không tuổi, không chút nhận diện về nhân thân. Đây là dấu hiệu đầu tiên trong 

thủ pháp mờ hóa nhân vật, một kỹ thuật văn xuôi rất được chú trọng trong văn học 

hậu hiện đại. Đặc biệt ấn tượng là những cái tên được đặt gắn với thời đại kỹ thuật 

số, công nghệ mạng: Crazy_Vietkiêu, Trang_Xuong (Ma net); Bold_Bodyguard, 
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Xe_doc_Truong_Son (Ma nhòa). Đặt tên theo cách mã hóa: Trần tếu táo - vua đầu 

ngành khảo cổ học, Vũ múa - vua đầu ngành văn hóa học, Hữu vô sư - vua đầu 

ngành văn bản học, Phan tây môn - vua đầu ngành mỹ học, Bích vĩ cuồng - cao thủ 

Hán Nôm học, Nguyễn khuỳnh - thủ khoa lịch sử Đông Tây, Dương đại - một chí sĩ 

“tẩn hết 21 quả trứng vịt lộn”, Ngô đoành - nhà dân tộc học, Lâm thâm - nhà nghiên 

cứu văn hóa dân gian… (Người thầy của những tuyên ngôn); Mạnh viết văn 

Nguyễn Du (VVND), Nguyên Sửu (Ca ve 1), Minh địa lý (ĐL), Mỹ Mùi (Ca ve 2), 

Thiện Tuất (Ca ve 3), Nghệ sĩ kèn xôna (Thổi một hơi dài), Lại mõm chó (MC), 

Chân Hợi (Ca ve 4), Lộng Dậu (Ca ve 5), Nghệ sĩ nhị (vi-ô-lông bẹn), Hoàng Ngưu 

(Ca ve 6), Tân dốc nhãn đê thùy (DNĐT), Trân Mật tông (MT) (Ma nhòa)… 

 Những cách đặt tên như vậy giúp cho người đọc nhận dạng được dụng ý của 

nhà văn. Nó nói lên sự trống rỗng, vô hồn của con người, sự tầm thường, nhạt nhẽo 

của đám đông với thị hiếu, khát vọng tầm thường và giết chết vẻ đẹp của đời sống 

tinh thần con người. Đặc biệt, những cái tên như vậy phần nào nói lên được sự nhốn 

nháo, lộn xộn, hời hợt, không có sự gắn bó lâu bền với đời sống văn hóa. Mặt khác, 

qua cách đặt tên, các nhà văn muốn cảnh báo về tâm lý và thị hiếu của đám đông 

này rất dễ lây lan trong một đời sống thiếu tiêu chí thẩm mỹ và không đồng nhất 

giữa các tầng lớp người trong xã hội. 

Bên cạnh nghệ thuật đặt tên - mã hóa nhân vật, thì việc khắc họa ngoại hình 

nhân vật được xem là phương tiện nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc 

xây dựng, thể hiện tính cách nhân vật trong loại hình tự sự. Đây là bước đầu tiên 

để người đọc nhận dạng nhân vật và phân biệt giữa nhân vật này với nhân vật 

khác. Có thể nói, việc chú trọng khắc họa ngoại hình nhân vật đã góp phần không 

nhỏ tạo nên sự thành công của truyện ngắn có yếu tố giễu nhại trong văn học Việt 

Nam những năm 2000 - 2015. 

Trong truyện ngắn của mình, Hồ Anh Thái rất chú trọng sáng tạo ra những nhân 

vật có ngoại hình nghịch dị. Nhân vật nghịch dị trong văn học là con người có “vẻ 

ngoài khác người” và tính cách lập dị. Kiểu nhân vật nghịch dị xuất hiện nhiều trong 

các tập truyện Tự sự 265 ngày và Bốn lối vào nhà cười. Đối với kiểu nhân vật này, 

yếu tố hài hước, châm biếm được hiển thị trực tiếp. Truyện Trại cá sấu có hai nhân 

vật chính là Cá Sấu 1 và Cá Sấu 2: “Hai nàng nhân vật chính của tôi phải được tả là 

một mắt nhìn núi Đôi một mắt nhìn sông Nhị, một thân hình rắn giả lươn một thân 
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hình cá trắm lai cá chép trứng, một khuôn mặt xủi cảo một khuôn mặt mưng mưng 

thủ lợn thiu, răng cửa phi nước đại răng hàm đi nước kiệu” (Trại cá sấu) [120, tr.27]. 

Hai cô nàng cá sấu bị biến dạng có chủ đích bởi lý do muốn làm đẹp. Đây là sự biến 

dạng - hài hước của Hồ Anh Thái, nó khác với cái xấu xí ở Thị Nở của Nam Cao - cái 

xấu tự nhiên, mà nó là sự biến dạng - tha hóa của con người trong xã hội hiện đại. 

Bên cạnh chân dung biến dạng của hai Cá Sấu, nhà văn còn biếm họa hình hài thảm 

thương của nhân vật họa sĩ tự nhận là sành điệu nhưng thực chất là kẻ vô tướng bất 

tài: “Nước da thâm không phải vì sắc tố da mà thâm màu lười tắm… Họa sĩ thấp bé 

như dải khoai héo, khung người xộc xệch, đi đứng xiêu vẹo chỉ có chân phải dẫm vào 

chân trái mà tự ngã chẳng cần đồng nghiệp đểu xô ngáng khèo xin bát cơm nguội” 

(Trại cá sấu) [120, tr.30]. Ở truyện Sân bay, ngoại hình của các nhân vật bị giễu nhại 

trực tiếp thông qua sự so sánh: “Ông viện trưởng 1 mét 58 lũn cũn” phải ngửa hẳn cổ 

mới nhìn thấy mặt gã nghiên cứu viên “To cao, mặt to, chân tay to. Một thứ trẻ con tồ 

tồ tẹt tẹt, lớn xác 1 mét 82 nhưng đầu óc vĩnh viễn là của một thằng phụ hồ mất dạy 

tuổi mười bảy” (Sân bay) [120, tr.60]. Ở truyện Vẫn tin vào chuyện thần tiên, nhà văn 

nhại mô tuýp biến xấu thành đẹp của chuyện cổ tích bằng cách để cho nhân vật tự 

huyễn hoặc là mình đẹp, trong khi đó “ba đứa con cộng thêm một bà vợ, bốn người 

đàn bà mặt lưỡi cày lưỡi cuốc cong vênh như cái nhà kho chứa nông cụ phế phẩm” 

(Vẫn tin vào chuyện thần tiên) [120, tr.80].  

Dáng vẻ bên ngoài của các nhân vật trong truyện Đặng Thân được khắc họa 

rất đa dạng với giọng giễu cợt và trực tiếp nói lên tính cách của chúng. Trong Yêu, 

nhà văn để cho nhân vật Mã Lì Liên tự tả mình với những nét dị dạng: “Em soi 

gương thấy mình cũng quá đáng thật. Da hợp kim chì pha đồng, giống mầu những 

đồng tiền cổ… Nhìn nước da dễ tưởng máu em cũng có màu ấy. Thân mình gầy 

ngẳng, lòng khòng. Mặt sắc, xương xẩu. Khóe miệng như cái ghe lật úp. Mũi gồ gồ, 

hơi khoằm” (Yêu) [123, tr.153]. Sự không giống ai đó tập hợp các đường nét của 

con người trên khắp thế gian, đúng với tinh thần thời hội nhập qua “điểm nhìn” từ 

nhiều phía: “Bọn con gái bảo em dạo này trông giống Ấn Độ. Bọn con trai bảo 

giống gái Mỹ Latinh. Hàng xóm nói giống gái Tây Tạng. Thầy giáo bảo con này 

giống gái Ý, lông chân tươi tốt. Cô giáo nói giống như Tây Ban Nha, đi học đấu bò 

tót được…” (Yêu) [123, tr.156]. Cách mà Đặng Thân đặc tả về kiểu nhân vật biến 

dạng cũng rất độc đáo, trong Ma nhòa, nhà văn để người vợ tả về chồng mình cho 
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cậu con trai: “Bố con khi đó từ chiến khu trở về mình đầy thương tích với hai vết 

thương rất nặng, một ở đầu một ở Xi Cà Mâu. Mất một chân, một tay, một mắt, một 

phổi, một hòn bi, sứt một bên mũi, liệt teo một bán cầu não. Tên ông ấy là Nguyễn 

Một…” (Ma nhòa) [123, tr.203]. Diện mạo nhân vật người cha thể hiện tính cách 

cực đoan đến nghiệt ngã của ông ta, một dạng người mới xuất hiện ở miền Bắc vào 

những năm 60, 70 của thế kỷ XX. 

 Tạ Duy Anh chú trọng nhiều hơn đến nghệ thuật tương phản giữa cái cá thể 

(cá nhân) và cái toàn thể (đám đông) khi miêu tả nhân vật (Ánh sáng nàng, Gã thọt, 

Tội tổ tông, Người thắng trận…). Trong Ánh sáng nàng, có câu chuyện về người 

dân làng Đồng chôn sống một đứa bé gái mà họ cho là bị hủi. Người kể chuyện mô 

tả: “Con bé có cặp mắt trong như hai giọt suối. Da dẻ nó hồng hào đến độ không thể 

tin được nó mắc bệnh hủi… Nhưng tất cả đã quyết định nó phải chết.” (Ánh sáng 

nàng) [106, tr.234]. Đối lập với vẻ đẹp thánh thần của đứa bé là đám đông mông 

muội, cuồng sát: “Mọi người nô nức rủ nhau kéo ra một bãi sông, nơi có chiếc 

huyệt đào sẵn với những tải vôi bột. Họ nóng lòng hướng về phía người ta sẽ dẫn 

con bé tới” (Ánh sáng nàng) [106, tr.234]. Hành động chôn sống đứa bé đã được 

ngụy biện bởi những lời lẽ to tát, hào nhoáng: “Nhân danh sự lành mạnh của cộng 

đồng, chúng ta hoàn toàn có quyền loại bỏ nó, như loại bỏ một dị tật” (Ánh sáng 

nàng) [106, tr.235]. Sự man rợ cuồng dại của đám đông như ở thời Trung cổ bị bóc 

trần bởi câu nói của nhân vật chính “chỉ duy nhất mình nó không mắc bệnh hủi”. 

Căn bệnh hủi không tồn tại trong cơ thể đứa bé, mà nó sống trong chính tâm hồn 

của những con người độc ác, vô cảm, giết một đứa bé mà “coi như vừa quẳng đi 

một cái đế giày”. Trong truyện Giai điệu đen, nhà văn sử dụng nghệ thuật tương 

phản tạo nên sự đối lập giữa cái bên ngoài và cái bên trong trong miêu tả tính cách. 

Nhân vật trong Giai điệu đen có vỏ ngoài tri thức, nghiên cứu những vấn đề to tát 

liên quan đến nhân sinh, say mê nhạc cổ điển, nhưng bản chất anh ta là người ích 

kỷ, hẹp hòi. Khi quyền lợi của anh ta không được đáp ứng, anh ta sẵn sàng làm tất 

cả để thỏa mãn cái quyền lợi hạn hẹp của mình. Điều đó đã gián tiếp gây ra cái chết 

cho một con người. Đằng sau những hành vi vụ lợi, cá nhân luôn ẩn chứa những tai 

họa cho người khác. Sự độc ác, tồi tệ ẩn chứa với rất nhiều bộ mặt khác nhau, đó là 

một cách mà nhà văn thông báo cho người đọc qua sự mô tả nhân vật. Tính giễu 

nhại va chạm, cọ xát nhau tạo ra tiếng cười bất ngờ, thâm thúy. 
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Những nhân vật giễu nhại trong truyện ngắn của các nhà văn giai đoạn này đã  

tạo được sự tương phản, đối lập mạnh khi đặt chúng đối diện với con người bình 

thường trong cuộc sống. Chúng có thể khác nhau hình thức bên ngoài và vị thế xã hội, 

nhưng đều đại diện cho hạng người có suy nghĩ, lối sống tiêu cực, xấu xa hoặc là hạng 

người ngô nghê, kệch cỡm, lố bịch. Qua các kiểu dạng nhân vật này, nhà văn phê phán 

lối sống nông cạn, ích kỷ, thiếu giáo dục, giả dối và sự tha hóa đạo đức của một số 

đông trong xã hội hiện nay. Qua đó, tính chất và sắc thái của sự giễu nhại hiện lên một 

cách đáng thương và đáng trách đối với những con người tha hóa, mông muội. 

4.1.2.  Đặc tả tính cách nhân vật qua chi tiết và các thủ pháp nghệ thuật 

Đặc tả tính cách nhân vật được ví là hạt nhân của nghệ thuật xây dựng nhân 

vật. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong văn xuôi là một bình diện không có giới 

hạn, thường xuyên được đổi mới, đặc biệt là trong truyện ngắn. Sự phong phú, đa 

dạng đó được thể hiện sinh động qua phong cách nghệ thuật của các nhà văn đương 

đại. Tương ứng với các hình thức truyện kể là các kiểu dạng nhân vật, và nhà văn sẽ 

có cách tiếp cận, xử lý nghệ thuật phù hợp để tạo nên tính lôgic giữa cốt truyện - 

nhân vật - tư tưởng tác phẩm. 

Việc đặc tả tính cách nhân vật, nhà văn thường gắn các cấp độ của cái hài: hài 

hước - mỉa mai - châm biếm - đả kích để làm rõ chân dung nhân vật một cách sắc 

sảo, hấp dẫn. Đây cũng là một điều kiện để tạo nên sự đa dạng nhân vật trong 

truyện ngắn giễu nhại Việt Nam đương đại. Qua nghiên cứu vấn đề này, chúng tôi 

nhận thấy các nhà văn Hồ Anh Thái, Đặng Thân, Y Ban thường đặc tả tính cách qua 

các chi tiết biếm họa mới lạ.  

Truyện ngắn của Hồ Anh Thái chủ yếu tập trung châm biếm đối tượng thị dân, 

với ba loại nhân vật chính là trí thức, nghệ sĩ và công chức. Việc nhà văn chú trọng 

đặc tả tính cách của chúng để chỉ ra sự tầm thường, hời hợt, giả dối vốn được xem 

là đại diện cho văn hóa đô thị. Giáo sư Sử trong Phòng khách tự quảng bá mình là 

chuyên gia về lịch sử phương Tây và phương Đông, lòe người bằng vốn tri thức 

uyên thâm kim cổ hổ lốn. Để bóc mẽ hạng người này, nhà văn tạo nên chi tiết nghệ 

thuật độc đáo mà thâm thúy. Khi “miệng trên” của giáo sư đang lên bổng xuống 

trầm vang lên những tri thức “độc, lạ” trước đám đông thì bệnh trung tiện lại dồn 

khí xuống để thoát ra ở “miệng dưới”. Giáo sư đã xử lý sự cố này với những động 

tác uốn trượt, tạo ra những âm thanh khỏa lấp cho sự bất nhã: “… miệng vẫn kể 
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chuyện, ông đánh mông thuần thục một thao tác trượt, trượt theo kiểu nhúc nhắc, 

bên phải một cái bên trái một cái rồi trượt sát sạt trên bề mặt giả da. Bíp. Bủm bỉm. 

Bủm bỉm” (Phòng khách) [119, tr.124]. Hiệu ứng uốn trượt mà ông tạo ra đối với 

đám khách quả là công hiệu: “Đám thực khách khốn khổ cứ phải quằn quại giẫy 

giụa trên xa lông, trằn mông, trượt khu gây ra những âm thanh nhân tạo chứng tỏ 

không phải tôi. Bủm bỉm bủm bỉm” (Phòng khách) [119, tr.124]. Ở đây, người đọc 

có cảm giác như đang chứng kiến một màn múa hình thể với hợp âm “Không phải 

tôi. Không phải tôi”! 

Trong truyện ngắn Chơi, Hồ Anh Thái xây dựng chân dung một nhà thơ “một 

đời ngơ ngẩn mất hồn vì thơ”, nhưng những gì ông ta sống với thơ và những gì sống 

với đời thì thật kinh khủng. Vì thơ mà ông ta bỏ mặc vợ con trong cơn hoạn nạn, 

nhưng lại quay về xin tiền của vợ con để in thơ nhằm thỏa mãn hư danh. Đỉnh điểm 

về sự đốn mạt của ông ta được thể hiện qua chi tiết: “Thế mà ông vẫn in được tập 

thơ, con không cho tiền thì lấy trộm tiền của con, mỗi tập tiền rút ruột vài tờ một 

trăm nghìn” (Chơi) [119, tr.202]. Việc làm bỉ ổi của ông ta khiến người thủ quỹ 

công ty con trai ông ta bị đuổi việc oan. Trong xã hội hiện nay, kiểu nhà thơ bất tài 

và thiếu nhân cách này đầy nhan nhản. Chính bọn họ là thủ phạm đã làm cho những 

giá trị chân chính của nghệ thuật bị ảnh hưởng, đã biến thơ thành trò chơi hạ cấp, 

thành thứ nhảm nhí.  

 Mẫu người công chức xuất hiện dày đặc trong truyện Hồ Anh Thái (các tập 

truyện Tự sự 265 ngày và Bốn lối vào nhà cười), nhà văn nhìn thấy ở dạng người này 

hội tụ đầy đủ nhất các thói tật của con người thị dân thời hiện đại. Dạng người này có 

học, chí ít thì cũng có bằng sơ cấp, trung cấp và cao hơn thì đại học và có thể còn cao 

hơn nữa nếu các công chức có nhu cầu. Qua ngòi bút nhà văn, đây là dạng người cơ 

hội, có khả năng thích ứng nhanh và ma mãnh trong quan hệ. Họ sống cuộc sống mặt 

nạ để che giấu con người thật bên trong, đảo lưỡi nhanh như chớp khi nói về nhau: 

“Có mặt vợ xuýt xoa khen chồng, có mặt chồng tấm tắc đề cao vợ. Không có cả vợ cả 

chồng, quay ngoắt, chỉ thương thằng ấy sống với con vợ trăm thằng mà mù dở, sờ sờ 

trước mắt chả trông thấy gì” [121, tr.48]. Trong Cả một dây theo nhau đi, nhà văn 

giễu cợt thói đạo đức giả qua chi tiết ông trưởng phòng đang đọc điếu văn: “Làm mặt 

rầu rĩ giọng nghẹn ngào như chính bố mình chết. Dân Âu - Mỹ rất kỵ đi viếng người 

chết ra vẻ đau khổ, lại bảo đấy là đạo đức giả, có phải bố mẹ ông chết đâu mà ông 

làm bộ quằn quại cái mặt. Loáng thoáng đôi ba câu bình phẩm xỏ xiên đằng sau ông 
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điếu văn đang làm cái việc liều mình cứu chúa” (Cả một dây theo nhau đi) [120, 

tr.300]. Phòng trưng bày chân dung công chức trong truyện Hồ Anh Thái có thể xem 

là đa dạng và sinh động nhất của văn xuôi Việt Nam. Tập hợp chân dung công chức 

tạo nên cảm giác ngán ngẩm, ê chề đối với người đọc. Những kẻ được xem là thực 

hành hoạt động của bộ máy công quyền, nhưng đầu óc thì trống rỗng, hời hợt, chỉ 

chạy theo quyền lợi, sống a dua bầy đàn, thấy kẻ mạnh thì nịnh bợ, ton hót, thấy 

người yếu thế thì dè bỉu, khinh khi, đúng là “thật chẳng ra gì”. 

Sự châm biếm của Đặng Thân chủ yếu tập trung vào kiểu loại nhân vật có tính 

cách cực đoan, ngông cuồng, hoang tưởng (Yêu, Hiếp, Ma net I, Ma net II, Thùng 

thuốc nổ…). Truyện Thùng thuốc nổ là mảnh đời của một “vĩ nhân - vĩ cuồng” có 

tên gọi Trần Nữ An Sơn với biệt danh “Thùng thuốc nổ”. Các chi tiết trong truyện 

được tập trung nhấn mạnh đến cái môi trường đã tạo nên tính cách của nhân vật, 

một quá trình tích tụ “năng lượng phát nổ” cho đến khi “tự nổ”, nghĩa là sự tự sụp 

đổ của giá trị ảo trong giới trẻ hiện nay. “Thùng thuốc nổ” 21 tuổi, là sinh viên xuất 

sắc và cũng là ngôi sao trong những cuộc chơi ngông cuồng, nhất là cá độ bóng đá. 

“Thùng thuốc nổ” “lớn lên trong những lời khen, quà tặng cùng đầy đủ phương tiện 

hi-fi và hi-tech”, toàn thân “thấm đẫm hồn thời đại, tâm trí tôi hướng về thế giới 

rộng mở của con người và các nền văn minh có nhãn hiệu G7” (Thùng thuốc nổ) 

[123, tr.31]. “Thùng thuốc nổ” viết luận văn “Kỹ thuật Hùng biện”, một đề tài mà 

“các thầy cũng còn ớn”… 

Các nhà văn Tạ Duy Anh, Dạ Ngân, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Trí thường 

không chú trọng nhiều vào việc khắc họa ngoại hình và cũng không dừng lâu ở đặc 

tả ngoại cảnh, mà nhân vật được điểm qua bởi những chi tiết phác họa đơn sơ, 

nhưng là những điểm nhấn được lựa chọn kỹ lưỡng, qua đó, hình ảnh con người bị 

giễu nhại hiện lên rõ ràng, chân thực. Nét riêng trong nghệ thuật xây dựng chi tiết 

cho nhân vật của Nguyễn Trí là thường dựa vào một số nguyên mẫu ngoài đời để 

phát triển tính cách, từ con người thực đến hình tượng nhân vật thể hiện được tính 

sinh động của đời sống qua tài năng tái tạo nghệ thuật của nhà văn. Những chi tiết 

mô tả nhân vật bám sát vào tư tưởng của chuyện kể. Vì vậy, nhân vật của Nguyễn 

Trí được cụ thể hóa, cá tính hóa rất rõ, nó phần nào thể hiện cách viết của các nhà 

văn Nam Bộ. Ở truyện Sau một cái chết, Nguyễn Trí xây dựng hai nhân vật Đen và 

Đỏ (hai cha con), nông cạn trong suy nghĩ và dữ tợn trong hành vi. Khi bắt được gã 

thanh niên ăn trộm chó, Đen chỉ nghĩ đến trả thù cho hả giận: “Đập chết mẹ nó cho 



 

106 

tao, đồ cái thứ ăn trộm”. Khi có người can, Ông Đen càng tỏ ra hung hãn: “Thôi, 

đập chết mẹ nó cho tao Đỏ. Có gì tao chịu cho” [101]. Chỉ qua vài câu thoại, qua 

hành động mà bản tính hung tợn, nông cạn của nhân vật được tái hiện rõ nét. Cảm 

giác chua chát mà tác phẩm này gợi ra nằm ở “phía sau câu chuyện”, đó là sự thay 

đổi tâm tính của con người Nam Bộ vốn sống bao dung quảng đại, giờ đây chỉ vì cái 

vật chất tầm thường, nhiều khi không đáng giá mà con người quên mất cái nghĩa, 

cái tình và sẵn sàng làm cái việc khủng khiếp nhất là giết người. Điều này làm cho 

người đọc cảm thấy đáng buồn và đáng lo khi con người ngày càng xa rời cái thiện 

nguyện và sẵn sàng làm điều ác. 

Cùng với nghệ thuật đặc tả tính cách nhân vật qua chi tiết thì việc sử dụng các   

thủ pháp để xây dựng nhân vật như nghịch dị - nghịch lý, tương phản - đối lập, 

cường điệu - phóng đại, bắt chước - nhại, huyền ảo - phi lý và các thủ pháp mới của 

văn học hậu hiện đại như mờ hóa, mảnh vỡ, lắp ghép… đã tạo nên một diện mạo 

hoàn toàn mới lạ về kiểu loại nhân vật có yếu tố giễu nhại trong truyện ngắn Việt 

Nam giai đoạn 2000 - 2015. 

Truyện Dịch quỷ sứ của Tạ Duy Anh có một tình tiết được xây dựng bằng thủ 

pháp nghịch dị - nghịch lý. Trong câu chuyện của ông già dạy thú với viên chánh 

án, ông kể về sự kiện đã khiến ông dấn thân vào vào cái nghề “truyền nhân tính cho 

loài thú”, khi một lần ông chứng kiến cảnh một đứa bé dắt một con chó trên đường, 

người và chó vừa đi vừa “trao đổi với nhau”. Câu chuyện ngụ ngôn của ông già dạy 

thú muốn lật lại nghịch lý: con người lo đi dạy nhân tính cho loài thú, nhưng chính 

bản thân nó mới là loài cần được dạy về nhân tính, về cách ứng xử với đồng loại. Lê 

Anh Hoài trong truyện Trái tim W.C đã thổi vào thế giới vô tri một tâm hồn, cho 

chúng một đời sống để thể hiện cái nghịch lý ở con người: “Nước đái thì giống nhau 

nhưng tác giả của chúng lại khác nhau. Họ kinh tởm nước đái và tất nhiên họ thù 

ghét (và chỉ còn sự thù ghét) những kẻ đái vào họ” (Trái tim W.C) [113, tr.204]. 

Giọng văn từ giễu cợt chuyển sang mỉa mai: “Đa phần là những câu chuyện tục tĩu, 

bình phẩm về đàn bà, tiếp đến là nói xấu, chính những người đang uống bia cùng 

nhưng không có mặt trong W.C một lúc…” (Trái tim W.C) [113, tr.205]. Tạo nên 

sự đối lập giữa trái tim người: vô hồn vô cảm và “trái tim” W.C: thương yêu, vị tha, 

nhà văn phê phán sự tầm thường, nhạt nhẽo ở con người, loài “động vật hữu tri” 

nhưng sống hời hợt và phàm tục.  
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Sử dụng thủ pháp tương phản - đối lập nhằm so sánh sự khác biệt hay đồng 

dạng giữa một hay nhiều tính cách đã góp phần tạo nên hiệu quả nhận thức thẩm mỹ 

cao trong các truyện ngắn của Tạ Duy Anh, Dạ Ngân, Nguyễn Thị Thu Huệ, 

Nguyễn Ngọc Tư… Truyện ngắn Giai điệu đen của Tạ Duy Anh tạo sự tương phản 

giữa một bên là tâm hồn say mê âm nhạc và một bên là sự ích kỷ đến nghiệt ngã của 

nhân vật. Sự tương phản ở nhân vật gã lái xe trong Gương chiếu hậu - đồ thị - mùi 

xoa của Hồ Anh Thái đã tạo cho người đọc một cảm giác kinh sợ về một loại người 

đang sống nhởn nhơ trong xã hội. Nhìn bên ngoài, gã trông rất lịch sự với chiếc 

khăn mùi xoa luôn mang theo bên mình, được dùng để khạc nhổ. Nhưng đối lập với 

cái vẻ ngoài đó là một tâm địa độc ác hơn cả dã thú. Nguyễn Thị Thu Huệ trong 

Phù thủy, Dạ Ngân trong Phòng chờ đã xây dựng những nhân vật khoác vẻ ngoài 

đứng đắn, đường hoàng của bậc cha chú nhưng trong suy nghĩ thì chứa đầy những 

âm mưu dục vọng thấp hèn, tội lỗi. 

Bắt chước - nhại là thủ pháp giữ vị trí trọng yếu để xây dựng các yếu tố hài 

hước, nghịch dị trong truyện ngắn giễu nhại. Chức năng của thủ pháp này được sử 

dụng rộng rãi trong toàn bộ quá trình tạo nên văn bản: từ tiêu đề, cốt truyện, ngôn 

ngữ, giọng điệu, nhân vật… Trong truyện Trinh nữ ma-nơ-canh, Lê Anh Hoài đã 

tạo một đời sống cho thế giới vô tri để soi chiếu vào đời sống con người. Mỗi con 

ma-nơ-canh đều có một cái tên bằng tiếng Anh, được khoác lên khung hình một bộ 

váy cưới và chúng có đời sống của những người mẫu. Ở chúng có sự đố kỵ, hằn học 

và cũng có sự lo âu, có con cũng có tình thương như con người. Nhà văn đã lấy cái 

vô tri để nói đến cái hữu tri là con người. Qua cảm xúc của các ma-nơ-canh, con 

người hiện ra với các thói hư tật xấu cố hữu, đó là sự khả ố, sự dâm dục và sự bạc 

bẽo. Trong truyện Tin thật lòng, Hồ Anh Thái để nhân vật tự diễn những cảnh nhại 

lại lễ phong trạng, nhại Thúy Kiều đan xen với chương trình tạp kỹ tạo nên sự hổ 

lốn của “nghệ thuật đương đại”, qua đó mỉa mai cái gọi là “văn hóa đại chúng”, là 

sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. 

Thủ pháp kỳ ảo vẫn tiếp tục được các nhà văn Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Đỗ 

Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Thu Huệ vận dụng để tạo nên yếu tố giễu nhại trong sáng 

tạo nghệ thuật. Nó vừa được sử dụng để triển khai cốt truyện, vừa là phương thức 

thực hiện việc triển khai tư tưởng chủ đề qua những hình tượng mang tính phúng dụ 

nhằm mục đích vạch trần những cái ngộ nhận, phi lý. Trong truyện ngắn Món tái 

dê, nhà văn Hồ Anh Thái xây dựng tình huống kỳ quái về một ông xếp, đang yên 
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đang lành với đời sống của mình thì bỗng dưng biến thành dê. Thành dê nhưng ông 

vẫn nghe, hiểu và nói được tiếng người, vẫn toan tính, sắp đặt mọi chuyện có lợi 

cho mình, vẫn muốn sống và hưởng thụ phần đời còn lại dù trong lốt dê. Mô tuýp 

người hóa thú nhằm giễu nhại cái bản năng ích kỷ, tham lam của con người, dù thời 

gian có tiến về phía trước, mọi vật thay đổi, nhưng lòng dạ con người thì không bao 

giờ đổi thay. Truyện ngắn Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu lấy cái kỳ ảo làm tiêu điểm 

của câu chuyện. Người con dâu sống trong thời hiện đại, có học thức, làm việc ở 

thành phố, nhận thức được vấn đề mình đang gặp phải là sự cưỡng hiếp của bóng 

ma - bố chồng. Nhà văn đã sử dụng cái kỳ ảo để chế giễu tâm lý “tội tổ tông”. Con 

người thời hiện tại vẫn bị những thế lực thời tổ tông đè nén, chi phối, thế lực đó 

được xem như siêu nhiên, mê hoặc con cháu đến không thoát ra được. Trong các 

truyện Ma net I, Ma net II, Đặng Thân sử dụng cái kỳ ảo để phản ánh tâm thức lịch 

sử của dân tộc. Đằng sau những cái bi hài, phi lý là câu chuyện kể về đời sống các 

thế hệ qua thời gian lịch sử với những phẩm tính đặc thù của chúng và con người 

phải luôn nhớ rằng quá khứ vẫn bám chặt lấy hiện tại và tương lai, không phải cứ 

muốn dứt bỏ là được. Sự không tôn trọng và xem thường quá khứ là một tội lỗi và 

con người phải trả giá về điều này.  

Thủ pháp lắp ghép, một kỹ thuật trần thuật đặc thù của văn học hậu hiện đại đã 

được vận dụng hiệu quả trong nghệ thuật giễu nhại. Hồ Anh Thái trong các truyện 

Phòng khách, Cả một dây theo nhau đi, Chơi, Tin thật lòng, Chạy quanh công viên 

mất một tháng… với những mảnh ghép chân dung sinh động đã tạo nên một thế 

giới người dị hợm. Tạ Duy Anh trong Dịch quỷ sứ, Người khác… sử dụng thủ pháp 

lắp ghép để soi chiếu tư tưởng nghệ thuật từ nhiều góc độ, điểm nhìn. Đặng Thân 

trong Ma net I, Ma nét II, Hiếp, Yêu… sử dụng việc lắp ghép trong cấu trúc tuyến 

nhân vật với dụng ý chính là tạo nên cảm giác chằng chịt của những mối quan hệ ở 

thời đương đại. Nguyễn Thị Thu Huệ trong Hậu thiên đường, Phù thủy, X - men có 

mùi trường đua, Dạ Ngân trong Nhà chờ, Người của mọi người, Đỗ Hoàng Diệu 

trong Bóng đè, Dòng sông hủi, Vu quy… đã tạo những mảng lắp ghép không - thời 

gian để diễn tả nỗi thất vọng về cuộc sống, những cảnh oái oăm, trớ trêu mà con 

người phải gặp như một định mệnh mà ở đó, tiếng cười như là một liều thuốc an 

thần để phần nào xoa dịu sự bất an và cảnh báo con người để họ nghĩ và quay về với 

điều thiện vốn có của cõi nhân sinh. 
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Như vậy, việc vận dụng hợp lý và linh hoạt các thủ pháp nghệ thuật trong sáng 

tạo đã trực tiếp tạo nên sự đa dạng trong truyện ngắn có khuynh hướng giễu nhại. 

Chẳng hạn, khi bàn về việc nhà văn sử dụng thủ pháp cường điệu để tô đậm hình 

tượng giễu nhại, chúng ta thấy thủ pháp cường điệu trong cách dùng của mỗi nhà 

văn lại có sự khác biệt. Ví dụ, cường điệu thể hiện qua yếu tố phi lý: ở tác phẩm 

Đặng Thân, phi lý nằm ở các con số và tên gọi đối lập; ở tác phẩm Hồ Anh Thái 

nằm ở nghịch dị, ở tác phẩm Tạ Duy Anh nằm ở sự hoang tưởng… Đây cũng chính 

là cái mới, cái đặc thù của tư duy nghệ thuật đương đại. 

4.2. Phương thức xây dựng kết cấu truyện 

Tình huống nghệ thuật cùng cách thức mở đầu và kết thúc là những thành tố 

không thể thiếu trong cấu trúc tác phẩm văn xuôi. Nó góp phần quan trọng tạo nên 

khung hình truyện kể và chi phối trực tiếp đến kết cấu và cốt truyện. Tình huống là 

điều kiện bắt buộc mà nhà văn tạo ra để nhân vật xuất hiện, hoạt động và bộc lộ 

phẩm tính của nó. Ngay đối với những truyện không có biến cố, kịch tính thì vẫn 

phải có tình huống cụ thể để tạo nên truyện. Tình huống có khi được tạo ra chỉ bằng 

một vài chi tiết, có khi nhiều hơn (thường đối với tiểu thuyết). Mở đầu và kết thúc 

văn bản được xem như “mặc định ký hiệu học”, nghĩa là không thể không có trong 

văn bản. Văn bản văn học là mô hình của cái khách thể được nó phản ánh. Mặc dù 

mô hình này là mơ hồ và siêu hình, nhưng nó vẫn được xem như một thực thể và là 

một thực thể có tính giới hạn. Trong cấu trúc tác phẩm văn học, giới hạn của nó là 

tình huống truyện cùng mở đầu và kết thúc. Tình huống truyện là sự kiện thiết yếu 

được nhà văn lựa chọn để xây dựng nhân vật và tạo sự vận động cho cốt truyện. Mở 

đầu và kết thúc của văn bản là cái khung, là đường viền của việc mô hình hóa về 

một chiều kích nào đó của khách thể được nhà văn chọn làm đối tượng phản ánh 

trong tác phẩm của mình. 

4.2.1. Kết cấu giễu nhại thông qua tình huống truyện 

Khi bàn về tình huống truyện, Nguyễn Đăng Mạnh cho rằng: “Quan trọng nhất 

của truyện ngắn là tạo ra tình huống nào đấy, từ tình huống ấy bật nổi một bản chất 

tính cách nhân vật hoặc bộc lộ một tâm trạng” [51]. Lý giải các kiểu tình huống 

trong truyện ngắn mang cảm hứng giễu nhại với các yếu tố hài hước và châm biếm, 

trước hết, phải chú ý đến tình huống tạo nên tiếng cười. Điều này thể hiện trong các 

tác phẩm hài hước hoặc hài hước kết hợp với châm biếm. Đây chính là sự giễu nhại 
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trực diện, đối tượng bị phơi bày chân tướng qua lối miêu tả trực tiếp của nhà văn. Tuy 

thế, trong truyện ngắn đương đại, yếu tố giễu nhại nhiều khi lại mang tính hàm ẩn và 

đây là nét mới trong nghệ thuật giễu nhại so với truyền thống. Giễu nhại hàm ẩn 

thường có ở nội dung châm biếm của tác phẩm, gắn với giễu nhại biểu tượng. Từ suy 

nghĩ này, chúng tôi đưa ra hai dạng tình huống giễu nhại trong truyện ngắn: tình 

huống giễu nhại trực diện và tình huống giễu nhại hàm ẩn. 

Tình huống giễu nhại trực diện: Đây thường là những tình huống tạo hài. 

Nó được đưa ra từ đầu câu chuyện và được gợi ý ngay từ tiêu đề tác phẩm. Khởi 

đầu là tiếng cười, tiếp đến là suy ngẫm và tạo thành hiệu quả thẩm mỹ qua các cấp 

độ nhận thức.  

Hồ Anh Thái là người rất giỏi trong việc tạo tình huống trực diện, vừa tự nhiên 

vừa sinh động và cũng rất đa dạng. Ông quan niệm: “Một nhà văn có hiểu biết, có 

kiến thức không chưa đủ. Anh ta còn phải biết tạo ra nhân vật và tình huống để 

chuyển hóa kiến thức thành tác phẩm văn học” [91]. Theo Hồ Anh Thái, để tạo tình 

huống cho truyện ngắn, nhà văn cần “nhặt ra một (hoặc một vài) thói tật và sự lập 

dị, bơm phồng lên, tô đậm vào, biến nó thành một tồn tại bất bình thường trong đời 

sống bình thường, một sự lộ liễu quá mức hình dung sẵn có về đối tượng. Và chính 

từ những nhân vật nghịch dị này mà tác giả đưa chúng ta vào một hoạt động xã hội 

cũng đầy tính nghịch dị” [97]. 

Truyện ngắn Tờ khai visa được mở đầu bằng câu nói mang tính khẳng định 

“Tôi có nhu cầu đi Mỹ”, một câu nói thể hiện sự riêng tư, nhưng lại là một thông 

báo cho người đọc chuẩn bị tiếp nhận tình huống gây cười được triển khai. Tiếp 

theo thông báo, “Tôi” được có lý do để “đứng vào cái hàng người tự quản trật tự 

lịch sự ở ngõ số 7 Láng Hạ”, và cái hàng người ấy được định danh theo số thứ tự: 

“Số một”, “Số hai”, “Số ba”, “Số bốn” - anh chàng có cái tên thường gọi là Phúc, 

tuy nhiên hắn cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái tên nghe rất ngoại quốc 

“Frank”. Tình huống giễu nhại được bắt đầu từ chi tiết mỉa mai này: “hàng người 

tự quản lịch sự” ở một thành phố mà việc chen lấn mới là “phong cách” đích thực. 

Bởi vì, ở ta thế nào cũng xong, nhưng sang bên Tây thì phải lịch sự, phải là “người 

văn hóa”. Cho nên cần chuẩn bị cái tinh thần văn hóa từ khi còn ở trong nước, cho 

nó quen dần! Tình huống hài hước được phát triển khi nhà văn mở rộng miêu tả đối 

tượng, cụ thể hóa cái hàng người chờ làm visa. Mỗi con người là một phiến đoạn, 
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nhưng chúng gặp nhau ở điểm là hướng tới nước Mỹ để được đổi đời, giàu sang phú 

quý. Cái hàng người xếp hàng làm visa đó diễu qua trước mắt người đọc với đủ sự 

lố bịch, kệch cỡm dù cố tỏ vẻ lịch sự, văn minh. Điều mà nhà văn xoáy vào đó là 

việc chỉ ra sự dốt nát, nông cạn, trống rỗng, tham lam trong những con người ích 

kỷ, vụ lợi này. 

Truyện ngắn Anh xe ôm một chặng đường núi được bắt đầu từ ý tưởng của cô 

phóng viên “Tây Bắc mùa này có hoa ban” và “thế là sáng sớm vừa ở Hà Nội, chiều 

tối cô đã đứng bên đường một thị trấn Tây Bắc” (Anh xe ôm một chặng đường núi) 

[120, tr.7]. Tình huống này không chỉ mở ra một không gian mới, mà còn mở ra 

những cảnh đời từ những câu chuyện của anh xe ôm, nhưng “trông chẳng giống xe 

ôm” với giọng kể đầy mỉa mai, châm biếm. Tây Bắc - hoa ban - lãng mạn, nhưng giờ 

đây chỉ toàn chuyện trớ trêu: những gã “suốt ngày đánh vợ, ngày tám tháng ba mua 

bó hoa năm chục nghìn”, chuyện càn rỡ: những kẻ đi xe máy trên đường “lạng lách 

cướp đường theo kiểu láu cá ăn người, ăn được tí nào hay tí ấy”, chuyện hèn mạt: ông 

giám đốc Sở Giáo dục “ngày trước là phó của chú anh, muốn lật ông chú từ lâu 

không được, nay ông chú về hưu liền xoay ra xử lý anh” (Anh xe ôm một chặng 

đường núi) [120, tr.7]. Đưa không gian truyện kể xa Hà Nội, xa trung tâm, nhưng dẫu 

ở đâu thì cái xấu xa, tồi tệ vẫn giống nhau. Đằng sau cái giễu nhại là một nhận thức 

buồn về sự bi hài của cuộc đời. Một thời gian thoáng qua của cô phóng viên ở Tây 

Bắc, những câu chuyện thoáng qua của anh xe ôm - một công chức bị mất việc - đã 

đọng lại sự day dứt cho cả người kể chuyện và người đọc truyện.  

Tình huống trực diện trong cấu trúc tác phẩm cũng thường được Y Ban sử 

dụng. Truyện I am đàn bà kể về một phụ nữ Việt Nam, được gọi là “thị”, sang Đài 

Loan làm người giúp việc, phạm tội lạm dụng tình dục với người chủ tàn tật. Tình 

huống khai triển câu chuyện là cảm giác của “thị” khi chiều đến, thời gian thì dài 

mà chả biết làm gì: “Thị ngáp rồi nằm ườn ra ghế đệm… chán, thị đi vào phòng ông 

chủ, là để nhìn thấy người” [107]. Từ tình huống này, câu chuyện được mở rộng, 

việc “thị” phải sống xa chồng, những ham muốn bị dồn nén khi sức khỏe thì hơn cả 

đàn ông “bắp chân to như cây chuối hột, bàn tay to như cái quạt nan”, việc ông chủ 

nằm một chỗ nhưng có bộ phận lại không liệt, giấc mơ của “thị” “đã nắm chặt lấy 

con giống con má để đưa nó vào người thị” [107]. Tất cả những cái đó đã tạo ra một 

xung động mãnh liệt trong con người “thị”, rồi “thị” đã thực hiện được dục vọng 
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của mình. Từ tình huống này, câu chuyện về “thị” được dẫn dắt vào những cảnh trớ 

trêu, bi hài vì “tội cưỡng bức tình dục”… 

Truyện ngắn Bạc giả của Đinh Đức được mở đầu bằng tình huống: bà Ba làm 

nghề bán cơm, có thằng cháu ngoại làm nghề lơ xe khách tuyến Nam - Bắc. Thằng 

cháu cho bà “một con chó cái, giống nội, lông vàng, mõm nhọn đang có chửa” (Bạc 

giả) [110, tr.5]. Con chó cái “đẻ sáu chó con”. Mấy tháng sau, bà Ba giữ lại một con, 

còn năm con bỏ lồng đem ra chân cầu để bán. Ngồi đến tối mịt thì “có hai người đàn 

ông mặc sắc phục lạ lắm, nửa như cảnh sát, nửa như dân bụi đời, đúng là nửa người 

nửa ngợm, chạy chiếc xe máy kềnh càng như con kiến càng khổng lồ dừng ngay bên 

chiếc lồng chó của bà”. Một “nửa người nửa ngợm” ngồi lại trên xe, một “nửa người 

nửa ngợm” “nhảy xuống đường cùng chiếc gậy có khoanh trắng khoanh đen như một 

khúc rắn cạp nong đeo lủng lẳng bên hông” (Bạc giả) [110, tr.5]. Sau một lúc, hai 

“nửa người nửa ngợm” mua năm con chó, trả cho bà năm trăm ngàn đồng. Bà mừng 

rơn vì món hời và dùng số tiền bán chó đến quầy gạo. Bà rụng rời khi biết tiền bán 

chó là tiền giả. Thương bà, thằng cháu làm nghề lơ xe đổi tiền thật cho bà và nó lấy 

mớ tiền giả mang đi hối lộ cảnh sát giao thông, với lý lẽ rất hồn nhiên “Làm người có 

khi phải sợ ma, bọn cháu phải làm ma chơi lại ma” (Bạc giả) [110, tr.12]. Mấy tháng 

sau bà nghe tin thằng cháu bị bắt vì tội hối lộ và tiêu thụ tiền giả. Câu chuyện kết lại 

với sự bi hài về xã hội qua nhận thức của bà Ba: “Nghe ngóng thêm bà được biết cái 

tổ chức thanh tra - kiểm tra liên ngành hợp tỉnh gì đó đang có phong trào thi đua 

trong sạch nội bộ… phòng chống tiêu cực… vì thế thằng cháu bà bị tóm. Giả ma làm 

sao chơi lại được người ma! Tội nghiệp thằng cháu bà” (Bạc giả) [110, tr.13]. Tiếng 

cười hài hước, pha châm biếm hiện lên, kéo dài ra trong thức nhận cuộc sống đầy bất 

an và nghịch lý của mọi người. 

Tình huống giễu nhại hàm ẩn: Đây là tình huống được tạo ra từ sự phản đề, 

nghĩa hàm ẩn được toát ra qua quá trình triển khai cốt truyện và đọng lại ở hợp đề, 

thường nằm ở kết thúc tác phẩm. Trong cấu trúc truyện ngắn của Tạ Duy Anh, nhà 

văn thường chọn cách thức này. Dịch quỷ sứ là truyện ngắn sử dụng yếu tố phi lý để 

triển khai tư tưởng nghệ thuật. Truyện được bắt đầu bằng tình huống, có một nhân 

vật tên là Bùi Bằng Hữu đi kiện người dạy thú đã chữa khỏi căn bệnh câm vì bất 

đồng ngôn ngữ cho y. Đây là căn bệnh kỳ lạ. Hữu bị câm, nhưng chính xác thì anh 

ta vẫn nói được, nhưng những người xung quanh lại không hiểu được. Người dạy 

thú chữa khỏi căn bệnh cho Hữu bằng cách “xóa đi cái đường mòn ngôn ngữ trong 
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đầu anh ta” và dạy anh ta tập nói lại từ đầu. Nhưng thật trớ trêu, Bùi Bằng Hữu lại 

không thể sống như người bình thường mặc dù hắn đã chữa được lành bệnh, vì 

“đường mòn ngôn ngữ” ấy đã trở thành quen thuộc. Lý do vì “Xã hội của chúng ta bị 

dị ứng bởi những lời nói không theo một lối mòn nào đó”. Qua câu chuyện, người 

đọc hiểu được rằng, con người trở thành con thú không phải vì mang lốt thú, mà vì 

không nói được, hay đúng hơn là không cùng chung ngôn ngữ với của đồng loại. 

 Truyện ngắn Giai điệu đen được bắt đầu bằng tình huống nghe nhạc và mất 

điện. Gã trai, một nhà tâm lý học, đang nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của hoảng 

loạn đến hành vi của con người”, vốn mê nhạc cổ điển. Gã đã điên lên vì điện tắt 

khi gã đang say sưa tận hưởng những âm thanh du dương, ngọt ngào. Gã lập tức 

điện đến bộ phận trực sự cố điện. Chỉ đợi cô gái trực nhấc máy là gã lồng lộn lên 

mắng xối xả, như thể “trút toàn bộ nỗi căm hờn tích tụ suốt bao nhiêu tháng năm” 

xuống người bên kia dây. Gã chỉ dừng mắng khi nghe “chói lên một tiếng kêu đầy 

sợ hãi”. Có lẽ gã sẽ nhanh quên chuyện này, nếu như không vô tình nghe được câu 

chuyện có một cô gái bị xe đâm chết vì lao ra đường với tâm thần hoảng loạn, sau 

khi bị khách hàng chửi rủa. Gã biết người khách hàng đó là mình và thứ ngôn ngữ 

khốn nạn của gã đã khiến cô gái hoảng loạn và đâm vào xe.  

Truyện ngắn Người của mỗi người của Dạ Ngân cũng được cấu trúc với tình 

huống hàm ẩn. Người mẹ đã đưa ra ba giải pháp tìm đến cái chết, để lựa chọn cái 

chết phù hợp nhất không làm ảnh hưởng tới con cái. Bà đã nghĩ tới việc trầm mình 

xuống cái bể nước khổng lồ ở sân sau nhà con trai cả, nhưng nghĩ đến cảnh tai tiếng 

cho con nên bỏ ý định này. Bà nghĩ tới cách lao vào xe, nhưng lại sợ không chết mà 

thương tật, con cái phải chăm nuôi, nên cũng thôi. Giải pháp cuối cùng mà bà chọn 

là việc, một bà già sơ ý té phà vì chóng mặt. Dòng sông cuồn cuộn nước sẽ đưa thân 

xác bà ra biển, như vậy, các con bà sẽ không phải mất thời gian và tốn kém làm 

đám tang cho bà! Bước đường cùng của người mẹ được bộc lộ qua việc bà lựa chọn 

tình huống để chết. Xoáy sâu vào sự lựa chọn tình huống vừa để nói lên sự bi thảm 

của người mẹ và lên án sự vô trách nhiệm, nhẫn tâm của con cái. Thủ pháp kéo dài 

sự lựa chọn làm tăng sự xung đột ngầm của chuyện kể, nhấn mạnh đến hiệu quả 

nghệ thuật của việc lặp lại tình huống. Sự phê phán của nhà văn tập trung vào các 

đứa con. Những lý do để từ chối chăm sóc mẹ của họ có thể khác nhau, còn nguyên 
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do sâu xa ở họ là giống nhau, đó là sự vô ơn, ích kỷ. Sự giễu nhại ở đây mang ý vị 

nhân sinh bởi hành vi vô đạo đức của những người máu mủ, ruột thịt. 

Truyện ngắn Mi Nu xinh đẹp của Nguyễn Thị Thu Huệ kể về gia đình ông Đức 

nguyên là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, với hoàn cảnh kinh tế khó khăn, eo hẹp. 

Người vợ quyết định kinh doanh chó Nhật để thêm thu nhập. Đây là tình huống bắt 

đầu cho câu chuyện bi hài về đời sống gia đình. Được xem là cứu cánh cho cả nhà, 

nên Mi Nu được vợ ông Đức chăm sóc hết sức đặc biệt, là ưu tiên số một, cả về chế 

độ dinh dưỡng lẫn tình cảm. Mâu thuẫn trong nhà xảy ra, đứa con gái cho rằng “mẹ 

yêu chó hơn con”, còn mẹ chồng thì than phiền chó mà được “nuôi chăm quá nuôi 

mẹ”. Nhưng vợ ông Đức không mát tay như bác sĩ Thủy trong Tướng về hưu của 

Nguyễn Huy Thiệp. Liên tiếp các sự cố xảy ra với Mi Nu như bị phối giống “dởm”, 

bị sẩy thai và đau nhất là ăn phải bả chuột, may còn sống nhưng mất khả năng sinh 

sản. Thế là hết, nhưng có cái không hết, đó là tình cảm giữa mỗi thành viên trong 

gia đình không còn như xưa, trước khi nuôi con chó Mi Nu. Vợ chồng Đức giờ hay 

cãi nhau, Đức ưu tư và già đi, còn người vợ thì không còn sự thùy mị, thay vào đó 

là hình ảnh một người đàn bà cau có, thường xuyên chửi bới.  

Đặng Thân là trường hợp đặc biệt - vì mới, lạ trong văn xuôi nước ta. Tập 

truyện ngắn Ma net gây ấn tượng mạnh về cách viết: “Cái độc đáo nằm sâu bên 

trong văn của Đặng Thân là cách nhìn... Có nhiều con mắt cùng nhìn trong truyện 

của Đặng Thân. Nhiều cái nhìn, tất thảy đều bình đẳng như nhau trong việc ghi 

nhận/phô bày hình ảnh và thái độ. Không có cái gì được ưu tiên hơn, không có cái 

gì được đánh giá thấp. Mọi thước đo, mọi xếp loại đều được miễn trừ trong miền 

không gian truyện của Đặng Thân” [104]. Trong hai truyện Ma net và Ma nhòa (Ma 

net II), Đặng Thân đã tạo ra tình huống giả định cho truyện. Vào đầu truyện Ma net, 

nhà văn đã nêu tình huống giả định cho truyện qua câu chuyện của mình với mấy kẻ 

“Trâu Quỳ trả về” (điên khùng). Văn cảnh của tình huống giả định là một không 

gian có màu “Liêu Trai”: xa thành phố, hoang vắng, có vẻ tiêu điều vì không được 

chăm sóc và “Đặng Thân ngồi viết “ma net” (Ma net) [123, tr.172-173]. 

 Tuy vậy, tình huống giả định này “chưa xảy ra vì tôi đang ngồi viết ma net 

trên màn hình phẳng 17 inch trong phòng điều hòa hai chiều” (Ma net) [123, 

tr.173]. Tình huống này lại được tái sử dụng trong Ma nhòa (Net II), nhưng nó vẫn 
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thuộc giả định, vì “hình như tôi đã bịa ra câu chuyện này thì phải” (Ma net) [123, 

tr.201]. Văn cảnh này hình như giống với trại sáng tác của Hội nhà văn Việt Nam, 

có đủ không gian, thời gian tạo cảm xúc, có lửa và có rượu để đốt cháy cơ thể giải 

phóng năng lượng sáng tạo, và cái không thể thiếu nữa là sự âm u với những bóng 

ma (nhân tạo) do ca ve (được thuê) đóng. Tác giả tạo ra tình huống này nhằm mục 

đích dẫn chuyện, hướng sự chú ý của người đọc vào “ma net”, “ma nhòa”, loại ma 

mới của thời công nghệ điện tử. Ma có ở khắp nơi, ở đâu có sự hiện diện, xâm nhập 

của con người là ở đó có âm khí, có ma. Đây là cách để hiểu về mặt trái của cuộc 

sống, mà nhà văn đã gợi ra một cách độc đáo theo cách của mình.  

Như vậy, truyện ngắn giễu nhại hết sức chú trọng đến việc tạo tình huống. Do 

tập trung cao độ mục đích giễu nhại, nên thông thường mỗi truyện ngắn chỉ có một 

tình huống. Tình huống ấy là những mâu thuẫn, xung đột, va chạm giữa con người 

với nhau và với hoàn cảnh trong đời sống hàng ngày, gây tác động mạnh tới việc 

bộc lộ suy nghĩ, hành động để qua đó thể hiện tính cách hay số phận nhân vật. Sự 

thành công của truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015 được bắt đầu từ việc tạo tình 

huống đa dạng, bất ngờ.  

4.2.2. Kết cấu giễu nhại thông qua mở đầu và kết thúc truyện 

Trong bài viết Về ý nghĩa mô hình hóa của các khái niệm “kết thúc” và “mở 

đầu” trong văn bản nghệ thuật, IU.M. Lotman đã đưa ra quan niệm: “Từ trong bản 

chất, các cấu trúc nghệ thuật bao giờ cũng phân định ranh giới thông tin một cách 

rạch ròi. Ở đây, cái kết thúc và mở đầu của văn bản có chỉ dấu rõ ràng hơn rất nhiều 

so với chỉ dấu trong những thông tin thuộc ngôn ngữ chung (…). Trong tương quan 

với những quan niệm cấu trúc nghệ thuật cụ thể, văn bản sẽ hoạt động như là hóa 

thân cụ thể của một mô hình trừu tượng. Nhưng trong tương quan với thế giới có 

quan hệ với nó, tự bản thân văn bản sẽ hoạt động như là một mô hình nào đó…” 

[45, tr.361]. Theo quan niệm này, chúng ta thấy văn bản nghệ thuật là một khái 

niệm để chỉ một cái gì đó vô hạn (trong đối tượng mà nó phản ánh), nhưng việc mô 

hình hóa những sự kiện mà một văn bản cụ thể thực hiện “sẽ biến yếu tố phân giới, 

hữu hạn thành điều kiện tất yếu của mọi văn bản nghệ thuật trong hình thức khởi 

thủy của nó - các khái niệm mở đầu và kết thúc của văn bản” [45, tr.361].  

Nằm trong hệ thống văn bản văn học nói chung, văn bản văn học gắn với 

khuynh hướng giễu nhại có màu sắc riêng của khung hình thức, nhưng không phải ở 
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tính ước lệ nghệ thuật nói chung, mà ở tính cụ thể của sự ước lệ nghệ thuật được cụ 

thể hóa qua từng văn bản - đơn vị cụ thể nhưng tổng thể của khái niệm chỉnh thể 

văn học. Như vậy, khi nói đến truyện ngắn giễu nhại là xác định nó như một thể 

thức trong văn xuôi, vì vậy, trước hết nó phải mang tính chung về cấu trúc, nhưng 

mặt khác nó cũng phải có những đặc thù riêng, cái làm nên diện mạo của chúng. 

Như đã được đề cập ở trên, nghệ thuật giễu nhại được quy chiếu về phạm trù cái 

hài. Thế giới hình tượng trong văn học giễu nhại là sự không tuân theo chuẩn mực, 

sự phá vỡ chuẩn mực và thậm chí cả sự nhạo báng chuẩn mực. Tiêu chí chuẩn mực 

ở đây được quy về văn hóa và đạo đức: văn hóa và đối lập với nó là phi văn 

hóa/phản văn hóa; đạo đức và đối lập với nó là phản đạo đức/vô đạo đức.  

Truyện ngắn giễu nhại những năm 2000 - 2015, có thể nói, đã góp phần quyết 

định tạo nên mô hình nghệ thuật đặc thù của văn học giai đoạn này. Mô hình này 

vừa nằm trong sự vận động chung của lịch sử nhận thức nhân loại, khi nghệ thuật 

góp phần đắc lực xem xét lại các giá trị trong một văn cảnh tồn tại mới. Một văn 

cảnh mà con người không lấy việc đeo đuổi sự tiến bộ làm chủ đích. Đồng thời, mô 

hình này chứa đựng những cái riêng của đời sống lịch sử - xã hội - con người Việt 

Nam. Nhưng ở đây, chúng tôi xem xét giá trị văn học không phải ở nội dung phản 

ánh (tính quy mô của sự phản ánh đã được trình bày ở chương 3), mà ở tài nghệ của 

nhà văn. Sự mô hình hóa đời sống trong truyện ngắn những năm này qua nghệ thuật 

xây dựng tình huống cũng như mở đầu và kết thúc tác phẩm là hết sức đa dạng và 

đầy tính nghệ thuật và góp phần tạo nên diện mạo mới của văn xuôi đương đại.  

Mở đầu của một văn bản cũng chính là dấu hiệu bắt đầu của việc tạo nghĩa 

cho văn bản, nó trực tiếp liên quan đến nội dung truyện kể. Vai trò quan trọng của 

yếu tố mở đầu với tư cách là ranh giới cơ bản của văn bản chính là đặc trưng đối 

với các hình thức truyện kể. IU.M. Lotman đã viết: “Nhân tố mở đầu có chức năng 

mô hình hóa rất rõ rệt - nó không chỉ là bằng chứng về sự tồn tại, mà còn là sự 

thay thế cho phạm trù nguyên nhân, một phạm trù xuất hiện muộn hơn về sau này” 

[45, tr.387]. Đề tài, chủ đề của tác phẩm vẫn thường được định hướng ngay ở phần 

mở đầu, các nhân vật chính cũng được giới thiệu (trực tiếp hoặc gián tiếp) ngay 

phần mở đầu truyện.  

Khi xem xét yếu tố mở đầu văn bản giễu nhại, chúng tôi căn cứ vào những 

điều kiện sau: 
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Thứ nhất, việc mở đầu văn bản có thể xem xét cách thức nhà văn bắt đầu câu 

chuyện. Nhìn chung, có thể khái quát một số cách thức bắt đầu câu chuyện như sau:  

- Bằng một sự kiện, hành động, biến cố: Món tái dê, Tờ khai visa, Chạy 

quanh công viên mất một tháng (Hồ Anh Thái); Người của mỗi người, Phòng chờ 

(Dạ Ngân); Lũ vịt trời, Dịch quỷ sứ, Giai điệu đen, Con vẹt, Con ruồi (Tạ Duy 

Anh); Bạc giả (Đinh Đức); Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư)… 

- Bằng một cảm xúc, tâm trạng: Chợ tình, Chim ngụ cư (Cao Duy Sơn); Phù 

thủy, Hậu thiên đường (Nguyễn Thị Thu Huệ); I am đàn bà (Y Ban); Anh xe ôm và 

một đoạn đường núi (Hồ Anh Thái); Ánh sáng nàng, Xưa kia chị đẹp nhất làng (Tạ 

Duy Anh); Ma net, Ma nhòa (Đặng Thân); Dòng sông hủi (Đỗ Hoàng Diệu); Trái 

tim WC (Lê Anh Hoài)… 

- Bằng một hồi ức, kỷ niệm về một số phận: Ngôi nhà của cha tôi, Luân hồi,  

Thi tuyển khùng (Tạ Duy Anh); Đã hai mươi mùa thu Hà Nội (Đặng Thân); Bãi 

vàng (Nguyễn Trí)… 

- Bằng một triết lý: Phòng khách (Hồ Anh Thái); Tình trạng facebook, Nho 

xanh và cáo già (Phong Điệp); Thiên thần và ác quỷ, Người khác (Tạ Duy Anh); 

Trinh nữ ma-nơ-canh (Lê Anh Hoài); Thùng thuốc nổ, Hiếp, Yêu (Đặng Thân)…  

Thứ hai, việc mở đầu văn bản gắn với việc tạo tình huống cốt truyện. Ở trên, 

chúng tôi đã trình bày hai loại tình huống là trực tiếp và hàm ẩn. Hai loại tình huống 

này đều trực tiếp tạo nên văn cảnh của truyện kể. Tình huống trực tiếp thường được 

thực hiện bởi một cấu trúc xác định, nó gây ấn tượng và sự chú ý ngay ở mở đầu; 

tình huống hàm ẩn thường được thực hiện bởi một cấu trúc giả định, nó nằm sau, ẩn 

sau những lời dẫn nhập câu chuyện, thường đối lập với phần nội dung truyện kể. 

Những điều kiện này là cái khởi đầu để đi tìm nghĩa của chuyện kể.  

Trong văn bản nghệ thuật, khi diễn tiến câu chuyện dừng lại thì việc trần thuật 

cũng kết thúc. Lúc bấy giờ, phần tiếp nối của văn bản hoàn toàn dành cho người 

tiếp nhận, người lý giải và tái tạo lại văn bản. Hoạt động tiếp nhận này được xem là 

“đồng sáng tạo”, khi nhà văn là người tạo ra nghĩa thì người tiếp nhận phải tạo ra ý 

nghĩa văn bản cho bản thân mình. Khi xem xét yếu tố kết thúc văn bản, chúng tôi 

căn cứ vào các điều kiện sau:  

- Thứ nhất, căn cứ vào đề tài - chủ đề, là phạm vi và đối tượng phản ánh của 

văn bản, đã được nhà văn trần thuật, diễn giải trong nội dung văn bản; 
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- Thứ hai, căn cứ vào vấn đề bản năng và ý thức nhân vật qua các chi tiết và 

giọng điệu nghệ thuật để xác định loại hình nhân vật.  

- Thứ ba, căn cứ vào việc chứng minh giá trị tư tưởng nghệ thuật được văn bản 

chuyển tải thông qua số phận các nhân vật, các sự kiện, quan điểm của người kể 

chuyện để từ đó đi tìm ý nghĩa của chuyện kể.  

Kết thúc của truyện giễu nhại không phải là lối kết thúc có hậu mà chúng ta 

vẫn thường gặp như ở các thể hình khác của văn xuôi gắn với đề tài thế sự - đời tư. 

Thường có hai dạng kết thúc ở hình thức giễu nhại trong truyện ngắn giai đoạn 

2000 - 2015. 

Kết thúc bi kịch: Dạng này thường gặp ở tác phẩm của Tạ Duy Anh (Xưa kia 

chị đẹp nhất làng, Gã thọt, Ánh sáng nàng, Giai điệu đen, Sự khắc nghiệt của đá, 

Con vẹt…); Dạ Ngân (Người của mọi người, Nhà chờ, Thi vị cuộc đời, Chuyện 

người bay…); Nguyễn Thị Thu Huệ (Hậu thiên đường, Phù thủy, Không thể kết 

thúc, Thiếu phụ chưa chồng, Tình yêu ơi ở đâu, Sơ-ri đắng, Giai nhân, Minu xinh 

đẹp…); Hồ Anh Thái (Món tái dê, Chạy quanh công viên mất một tháng, Bên 

đường tàu có ngôi nhà cổ, Bóng ma trên hành lang, Người khác, Diễn, Cả một dây 

theo nhau đi, Anh xe ôm và một đoạn đường núi, Chín triệu, Ba triệu, Hai triệu…); 

Lê Anh Hoài (Trái tim WC, Trinh nữ ma nơ canh …); Đặng Thân (Ma net, Ma 

nhòa, Thùng thuốc nổ, Đã hai mươi mùa thu Hà Nội); Nguyễn Trí (Đoạn trường, 

Nín lặng khóc, Giã từ vàng, Bãi vàng, Chuyện cũ từ rừng, Sau một cái chết); Cao 

Duy Sơn (Chim ngụ cư, Song sinh, Chợ tình…); Y Ban (Xích lô, I am đàn bà, Tôi 

và nó); Đỗ Hoàng Diệu (Bóng đè, Dòng sông quỷ, Vu quy); Nguyễn Ngọc Tư (Cánh 

đồng bất tận); Phong Điệp (Biên bản bão, Tình trạng facebook); Đinh Đức (Bạc 

giả)…  

Truyện ngắn Tạ Duy Anh thường có những kết thúc tạo nên những cảm xúc 

đan cài, pha trộn trong lòng người đọc về thế sự. Truyện Cha tôi, tôi và con trai viết 

về ba thế hệ trong một gia đình với những hà khắc và bí ẩn. Người ông (“cha tôi”) 

có một căn phòng mà “Lúc cha tôi còn sống, ông không cho bất cứ ai bước vào 

phòng làm việc của ông trừ mẹ tôi…” (Cha tôi, tôi và con trai) [106, tr.359]. Điều 

này gây sự tò mò cao độ đối với “tôi” và “con trai”: bí ẩn căn phòng đó là gì? Kết 

thúc truyện là khi bí mật bị lộ, phơi bày sự hỗn tạp, khiếm nhã của căn phòng ông 
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nội và sự đổ vỡ lòng tin ở “tôi” và “con trai” và việc cháu trai bỏ nhà ra đi. Nhân 

vật tôi đã có một giấc mơ nặng nề: “Trong mơ tôi thấy mình quỳ xuống trước mặt 

thằng con hỗn láo” (Cha tôi, tôi và con trai) [106, tr.371]. Trong Giai điệu đen, ở 

phần kết thúc truyện, gã trai trốn chạy khỏi ngôi nhà với chiếc máy điện thoại, khỏi 

sự ám ảnh của những lời nói mà gã đã văng ra: “Hôm sau mọi người trong khu dân 

cư thấy cổng nhà hắn có treo biển bán nhà. Bên dưới có thêm dòng chữ nhỏ: Để lại 

tất cả đồ đạc” (Giai điệu đen) [106, tr.195]. Gã trai trong truyện đã gián tiếp giết 

chết một con người bằng ngôn ngữ “giai điệu đen”, bởi người đối thoại hiểu “giai 

điệu” của gã đã thoát ra. Vậy là, cùng chung một ngôn ngữ cũng có khi là tai họa, 

bởi vì ngôn ngữ đôi lúc là “con dao hai lưỡi”, có khi còn tàn độc hơn cả vi trùng, 

nếu được những kẻ có tâm địa đen tối, xấu xa sử dụng.  

Trong truyện Thùng thuốc nổ của Đặng Thân, nhân vật chính rơi vào tình 

trạng bi thảm bởi lối sống cực đoan, suy nghĩ hoang tưởng. “Thùng thuốc nổ” ra 

trường với ba bằng cử nhân, ba ngoại ngữ, nhưng có điều lạ là hồ sơ xin việc của tất 

cả các tập đoàn danh tiếng thế giới đều từ chối. “Thùng thuốc nổ” xông tới để tìm ra 

sự thật và khi biết được các lý do thì bị sốc nặng. Nhận thức được cái bi hài của cuộc 

sống, nhân vật tự giải thoát mình bằng những giấc mơ triền miên “đầy ác quỷ nhưng 

cũng có những thiên thần” và lẫn lộn giữa nhân cách với hư danh: “Có lúc tôi thấy 

mình đang uống rượu vang Bordeaux với ông Arsene Wenger huấn luyện viên trưởng 

đội Arsenal… Có khi tôi thấy mình đang đua xe cùng quỷ Satan tới đích Thiên đường 

nhưng lại cứ rúc đầu vào phía Địa ngục… Rồi tôi gặp cả Vua Hùng, Đức Thánh 

Trần, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Chu Văn An, Tổng Cóc… Tôi cứ khóc đòi 

nhân cách nhưng họ chỉ cười ruồi rồi bỏ đi” (Thùng thuốc nổ) [123, tr.35-36]. Sự 

hoang tưởng rồ dại của nhân vật trong Thùng thuốc nổ là lời cảnh báo về sự biến 

dạng của nhân cách con người bởi nền giáo dục lệch lạc, thiếu thực tế và sự cổ súy hư 

danh trong xã hội hiện nay. 

Kết thúc hài kịch: Dạng này thường gặp ở tác phẩm của Hồ Anh Thái (Tờ 

khai Vi sa, Phòng khách, Trại cá sấu, Sân bay, Tin thật lòng, Chơi, Sắp đặt, Bến Ô 

sin, Cây hoàng lan hoá thành cây si, Vẫn tin vào chuyện thần tiên, Mây mưa mau 

tận, Làn ranh giới, Chim anh chim em, Chợ…); Đặng Thân (Yêu, Hiếp, Người thầy 
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của những tuyên ngôn); Tạ Duy Anh (Một câu chuyện cười, Dịch quỷ sứ, Tội tổ 

tông, Con ruồi, Những chiếc gáy, Lạc loài); Lê Anh Hoài (Bầy mắt, Công ty khai 

thác và phát triển ngôn ngữ, Chuyện tình mùa đông hay anh không thể xa em, 

Chinh phục, Bóng ma trong mê cung, Cuộc đời khốn nạn của một bản thảo, Ương 

sắp đặt); Phong Điệp (Nho xanh và cáo già, Chàng trông xe hạnh phúc); Nguyễn 

Thị Thu Huệ (X- men có mùi trường đua, Rồi cũng tới nơi thôi, Người đàn bà ám 

khói, Cú mèo và rượu hoa, Sống gửi thác về...); Y Ban (Hành trình tờ tiền giả, Mẹ 

không thể xin lỗi con)…  

Trong truyện Phòng khách của Hồ Anh Thái, kết thúc truyện là tổng kết về 

những bài học cuộc đời được truyền dạy của các “tinh hoa” xã hội và cái mà “truyền 

nhân” rút ra được là sự thô bỉ, đê tiện được che đậy, ngụy biện bởi các vị trí thức, 

chính khách rởm đời, đạo đức giả. Truyện Nho xanh và cáo già của Phong Điệp dừng 

lại ở việc nho xanh trở thành cáo già, không còn có sự phân biệt giữa nho và cáo, màn 

kịch cuộc đời vẫn tiếp diễn bất tận với những trò lừa lọc bất tận giữa con người với 

nhau. Truyện Công ty khai thác và Phát triển ngôn ngữ của Lê Anh Hoài dừng lại ở 

việc hội “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng ta” làm lễ tang cho Mr. T. “một đám tang 

lặng lẽ nếu không muốn nói là nhạt nhẽo” (Công ty khai thác và Phát triển ngôn ngữ) 

[113, tr.76]. Mr. T được công khai về cái chết sau hai năm bị đồng nghiệp dấu xác để 

trục lợi. Mr. T đã hết giá trị sử dụng, nhưng sẽ có những Mr. T khác, những viện 

trưởng K., những chuyên viên N. khác xuất hiện và những trò hề lại vẫn tiếp tục diễn 

ra nhân danh vì sự “phát triển”, “tiến bộ” của xã hội.  

Việc nghiên cứu hai yếu tố (khái niệm) mở đầu và kết thúc là để chỉ ra cái trong 

văn bản và cái ngoài văn bản, cái nghệ thuật và cái phi nghệ thuật của tính ước lệ 

nghệ thuật, được xem là đối lập với hiện thực. Từ đó, chỉ ra văn bản nghệ thuật được 

tạo ra như thế nào từ hiện thực khách quan và khả năng mô hình hóa hiện thực của 

văn bản văn học. Mặt khác, chỉ ra nghĩa và ý nghĩa của việc mô hình hóa thông qua 

mở đầu và kết thúc văn bản. Từ đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh một quan niệm là, 

trong thời hiện đại và hậu hiện đại, nghệ thuật giễu nhại đã trở thành phương thức cơ 

bản để mô hình hóa đời sống con người và cơ chế xã hội.  

4.3. Phương thức thể hiện ngôn ngữ và giọng điệu 

Ngôn ngữ là chất liệu để nhà văn cấu trúc nên văn bản nghệ thuật. Tất cả 

những yếu tố tham gia cấu thành tác phẩm văn học bao giờ cũng hiện hữu thông qua 
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ngôn ngữ. Nó làm thành phương thức trần thuật mang tính độc đáo riêng của tác giả. 

Ngôn ngữ đi vào tác phẩm thông qua sự tái tạo của người nghệ sĩ, nó lại hình thành 

những thuộc tính riêng: tính chính xác, tính đa nghĩa, tính tạo hình, tính biểu cảm, 

tính thẩm mỹ riêng… cho từng thể loại riêng. Bên cạnh ngôn ngữ là giọng điệu. 

Giọng điệu là thái độ, tình cảm, ngữ cảm của tác giả đối với đối tượng mà họ phản 

ánh, tạo thành các quan hệ tình cảm, các sắc thái và lập trường xã hội cũng như thị 

hiếu thẩm mỹ, tạo nên cá tính sáng tạo và phong cách cá nhân của nhà văn. Ngôn ngữ 

và giọng điệu trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015 nhìn từ nghệ thuật giễu nhại 

càng nổi lên tính đặc sắc và đa dạng của chúng trong việc chiếm lĩnh hiện thực đời 

sống và con người, tạo nên tiếng cười đa trị, đa sắc thái thẩm mỹ cho tác phẩm. 

4.3.1. Lạ hóa từ ngữ và cách biểu đạt 

Lạ hóa từ ngữ trong sáng tác văn học luôn gắn liền với sự vận động của đời 

sống văn học. Bởi, khi đối tượng của văn học thay đổi thì ngôn ngữ văn học cũng 

thay đổi. Vì thế, truyện ngắn có yếu tố giễu nhại đã tìm đến những lớp ngôn từ phù 

hợp với cấu trúc văn bản và thích ứng với thị hiếu thẩm mỹ của thời đại. Sự “làm 

mới” ngôn ngữ trong truyện ngắn Việt Nam đương đại là yếu tố trực tiếp tạo ấn 

tượng với độc giả. Xét về hình thức, sự thay đổi này trước hết gắn với việc các nhà 

văn đã sử dụng loại từ như thế nào trong các sáng tác của mình. Nhìn vào các hình 

thức loại từ mà các nhà văn đã sử dụng, chúng ta thấy tính phong phú, đa dạng và 

linh hoạt của ngôn từ mà các nhà văn đưa vào trong tác phẩm của mình. 

- Sử dụng từ ngoại lai 

Sự vay mượn, chuyển đổi và kết hợp ngôn ngữ giữa dân tộc này với dân tộc 

khác là một quy luật mang tính cộng sinh, nhằm cập nhật với sự vận động chung 

của đời sống nhân loại, tạo khả năng biểu đạt mới cho ngôn ngữ dân tộc. Trong văn 

xuôi Việt Nam đương đại có một tập hợp từ vựng mới mang rõ đặc trưng thời đại 

thông tin mạng và tính phổ cập của văn hóa toàn cầu. Đối với truyện ngắn có tính 

giễu nhại thì việc vay mượn các từ ngoại lai là một cách thức làm đa dạng hóa vốn 

từ vựng bản địa, góp phần làm gia tăng nghĩa biểu đạt của ngôn ngữ. 

Tiếng Anh như là ngôn ngữ  được các nhà văn đương đại đưa vào tác phẩm 

giúp người đọc hiểu thêm những từ loại, khái niệm, thuật ngữ mang tầm quốc tế ở 

nhiều lĩnh vực khác nhau. Hồ Anh Thái, Đặng Thân, Lê Anh Hoài, Phong Điệp là 

các nhà văn đã sử dụng nhiều từ ngoại lai để giễu nhại các đối tượng khác nhau. Có 
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thể dẫn ra trường hợp tiêu biểu trong truyện ngắn Hồ Anh Thái: trust, ok, choice 

(Bên đường tàu có ngôi nhà cổ); golden gate, visa, no, never (Tờ khai vi sa); cooc 

xê, nouveau riche, sex, male, female, little, roulette, bar, baccarat (Phòng khách); 

good morning, film star, by night (Sân bay); “the wind in the stomach is like a stone 

on the heart, white, protestant, halloween, the louder the odorous, he who talks is 

the one who farited (Chạy quanh công viên mất một tháng); samsonite, installation 

(Sắp đặt); nouveaux riche, love, l’amour (Diễn); charming, attractive (Cây hoàng 

lan hóa thành cây si)… Ẩn sau những từ ngoại lai ấy, nhà văn muốn giễu nhại sâu 

cay trước những tha hóa của loại người thiếu kháng thể khi biến mình thành những 

trí thức rởm, kệch cỡm đáng thương hại. 

Qua việc sử dụng từ ngoại lai, các nhà văn đã tạo ra được những chân dung 

biếm họa với nhiều kiểu tính chất khác nhau. Đó là sản phẩm của một xã hội ngổn 

ngang, bát nháo, đảo lộn mọi giá trị. Cũng qua đó, nhà văn giễu nhại sự biến dạng 

và tha hóa của con người, những thói tật của giới công chức, trí thức và sự xuống 

cấp của nhiều lĩnh vực trong xã hội hiện đại, thiếu văn hóa ứng xử và thanh lọc. 

Truyện ngắn Đặng Thân và nhiều nhà văn khác là những điển hình: I am, 

you are, he is, she is, we are, kissing, honey, au revoir (Vào rừng mơ); rubbish, 

cowboy, shopping (Đã 20 mùa thu “người Hà Nội”); inch, action, penalty, chat, 

mail, hi-fi, hi-tech, thriller, romance, kung-fu, hi-flier, bravo, well done, 

wonderful, great, perfect, vivant, long live, internet, marketing (Thùng thuốc nổ); 

grand dragong multilanetary, computer, multimedia encyclopedia, timeless 

traveller (Cú huých về nguồn); sory, suvenir shop, to make the mattre wors, 

chinatown, clark gable, culture free, what you said, showroom, foringners, hi-lite, 

honeymun, dentist, billionaire, weekend, supermart, exacly what I thing, bullshit, 

condominium, program, instalation art display, lubricant, manly, mal, crazy, 

airplan, I don’t know, bong jour, fast food (Yêu); yin-techno, internet, chatter, 

webcam, nickname, virgin, polymer, performance art, typhoon, netizen, reply, 

nick, chat, box, blog (Ma net)… 

Những tiếng ngoại ngữ bồi, lai tạp được các nhà văn đưa vào nhằm mục đích 

giễu cợt rất chủ động, tự nhiên, vừa thể hiện tâm thế phát ngôn mới của kiểu công dân 

toàn cầu vừa để diễn trò. Ta bắt gặp trong truyện ngắn Lê Anh Hoài những từ ngữ như 

thế: Ma-nơ-canh, Elite, Ocenterry, Cindy, Sophie, Madona, Naomi, Yellow (Trinh nữ 
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ma-nơ-canh); file document, computer, delete, cello (Cuộc đời khốn nạn của một bản 

thảo); future, highlight, valentine, pond, chanel, lip ice (Bóng ma trong mê cung)… 

Truyện ngắn Phong Điệp cũng đa dạng và đa tính chất giễu nhại như thế: 

facebook, comment, delete, recycle bin, chanel, like, internet-wifi (Tình trạng của 

facebook); no no, yes yes, home stay, hot, hello, thank you, iphone, ipad, show, 

souvenir (Tàn tro); facebook, metro, subway, sale off, status (Nho xanh và cáo già)… 

Như vậy, hệ thống ngôn ngữ ngoại lai này được xã hội hóa, đưa vào trong cấu 

trúc văn bản trào tiếu, phần nào phản ánh được tính chất hỗn tạp của ngôn ngữ đời 

sống đương đại. Qua đó, chúng ta cũng thấy được ngôn ngữ cũng có sự phân hóa gắn 

với thành phần xã hội và mang tính thứ bậc trong nội dung diễn ngôn. 

- Sử dụng ngôn ngữ đời thường suồng sã, thông tục 

Lớp ngôn ngữ thô nhám, dung tục được sử dụng trong hầu hết các tác phẩm có 

tính giễu nhại, gắn với một thế giới nhân vật hỗn tạp, tầm thường, lòng dạ đen tối và 

trong đầu đầy âm mưu… Thứ ngôn ngữ đời thường dung tục của đời sống hàng 

ngày này đã diễn tả cái sự thật trần trụi về một bộ phận con người đương đại, nó 

khác xa thứ ngôn ngữ mực thước trong văn xuôi những năm trước đây. 

Truyện ngắn Hồ Anh Thái: “trằn mông trượt khu”, “ngồi cầu tõm tụt quần thả 

mồi nuôi cá” (Phòng khách), “từng đôi ư ử chút chít, cặp đực cái” (Mây mưa mau 

tận); “cơm nóng sốt, cơm nguội, xơi ngon, ngả bàn đèn” (Trại cá sấu); “điên à, thần 

kinh có vấn đề, mê giai” (Bến O sin); “đuôi thỏ, đuôi chồn, đuôi cáo” (Tờ khai vi 

sa); “con phải gió”, “thằng ôn vật”, “cái mặt thớt”; “ăn quà như mỏ khoét”, “đ.biết 

gì”, “ngả bàn đèn”, “nghệ thuật phải bị nhiễu, bị lẫn lộn nhem nhuốc trong cái nồi 

lẩu hầm bà lằng hổ lốn tạp pí lù” (Bốn lối vào nhà cười); “tổ sư mấy thằng tướng 

cướp và mấy con đĩ non” (Bên đường tàu có ngôi nhà cổ); “hai múi mông đít nhòn 

nhọn”, “tiểu phẩm vòng tránh thai bao cao su viagra và tất cả các thể loại liên quan 

đến đái đẻ” (Tin thật lòng); “choáng óc vãi đái” (Chạy quanh công viên mất một 

tháng); “hai cặp vú năng sức sinh sôi”, “thơ thối”, “thối mồm”, “dẫm bẹp bọng đái” 

(Diễn); “hai cái đầu dúi xuống gần sát đất, hai cái phao câu chổng lên trời”, “lính thì 

đái vào gốc chuối chuối phải chửa” (Cây hoàng lan hóa thành cây si)… 

Truyện ngắn Tạ Duy Anh: “nghệ thuật bây giờ như cứt”, “ruồi nhặng thấy xác 

chết” (Ruồi); “cười vãi cả rắm non, cười đến táo bón”, “mang cứt đổ vào cửa”, “nền 

văn minh capốt”, “biến mẹ mày đi” (Truyện ngắn chọn lọc)… 
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Truyện ngắn Y Ban: “căn phòng đông đặc mùi khí luyến ái” (Tôi và anh); “hối 

hả trên người thị như một cuốc xích lô đạp vội” (Xích lô); “thị ngáp rồi nằm ườn ra 

ghế”, “kỳ đến chỗ con giống con má”, “con giống con má đang cất cao đầu chờ thị”, 

“thị đã nắm chặt con giống con má để đưa vào người thị” (I am đàn bà); “tôi đè anh 

lên giường, hôn anh… rồi như con rắn tôi trườn xuống dưới…”, “rống lên như bò 

đực no cỏ, phỡn tình trong chiều choạng vạng” (Chị Quy)… 

Truyện ngắn Đặng Thân: “con dở hơi trông xí xớn cong cớn”, “mẹ mày chứ”, 

“trông em ngon quá”, “chui vào đũng quần”, “gã mông bự”, “ngày tháng trôi mau 

như chó chạy” (Vào rừng mơ); “vén môi cười he he” (Thùng thuốc nổ); “công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa… và hủ hóa” (“Hiếp”); “đôi vú em ngày càng tưng tưng 

đâm chồi nảy lộc” (Yêu); “lõa lồ trần trùng trục”, “vuốt chim”, “tắt thở rồi mà chim 

vẫn phừng phừng lên”, “tinh trùng cứ phun ra như quân Nguyên”, “ngâm rượu với 

cặc chó và cà dê” (Ma net); “mặc áo lụa đào đi gánh phân”, “vạch vạch cái nồn”, 

“ăn con cặc ngựa”, “uống rượu cặc chó với ngẩu pín (tức cặc bò í mà), “mặt đỏ như 

phải phát”, “thằng chó”, “ngu như lợn” (Ma nhòa)… 

Ngôn ngữ thông tục trong truyện ngắn giễu nhại được sử dụng đa dạng, linh 

hoạt, bóc trần đúng bản chất từng loại nhân vật. Nó vừa thể hiện việc dụng ngôn của 

nhà văn để triển khai tư tưởng của mình, vừa phản ánh những đổi thay về nhiều mặt 

của đời sống đương đại cũng như tâm lý, đạo đức, hành vi… của con người. Lớp 

ngôn ngữ này tác động mạnh đến ấn tượng của người đọc, cho người đọc thấy được 

một hiện thực phức tạp, bề bộn, đa chiều khi nó đi sâu vào những mảng tối, những 

khuất lấp một cách trực diện, không né tránh, không kiêng dè. Điều này cũng thể 

hiện bản lĩnh của nhà văn, sự can đảm và trách nhiệm của người cầm bút đối với 

cuộc đời. 

- Sử dụng cách nói ví von, nói nhịu, nói nhại, nói lái 

Truyện ngắn giễu nhại đã sử dụng cách nói giàu sự liên tưởng trong diễn đạt, 

làm cho câu văn trở nên phóng túng và giàu sức biểu đạt qua cách nói ví von, nói 

nhịu, nói nhại, nói lái. 

Truyện ngắn Hồ Anh Thái: “ho ra thơ thở ra văn hắt hơi ra tiểu luận” (Phòng 

khách); “chị viện phó em khó nhằn, chị viện phó em chó què”, “ngủ Gia Lâm đâm 

Thái Hà, chó Nhật Tân vần Hồ Tây” (Sân bay); “chán cơm thèm đất… giật giải phố 

hàng hòm… xây nhà trên tiểu sành (Bên đường tàu có ngôi nhà cổ); “… vợ anh thì 
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ngày lễ ngày tết anh chẳng tặng hoa, cứ tặng hoa súng với hoa đồng tiến”, “bây giờ 

anh đi xe ôm uống bia hơi bù cho ngày ấy đi xe hơi uống bia ôm” (Anh xe ôm và 

một chặng đường núi); “ba cô gái như củ tam thất lùn” (Bãi tắm); “yêu cá trong 

niêu cho mèo tiêu một bữa” (Mây mưa mau tận); “bể bơi nước biếc đong đưa cái 

mình xà lươn, tròng trành con mắt núi Đôi sông Nhị” (Trại cá sấu); “thà rằng ở vậy 

nuôi thân béo mầm” (Mảnh vỡ đàn ông); “thanh niên sành điệu từ đầu đến chân 

toàn hàng hiệu” (Chơi); “nền giáo dục gia đình bỏ hoang và nền giáo dục gia đình 

vúng trắng” (Diễn); “em thủ tiết tôi khí tiết”, “chiến thuật thương con ăn mòn lòng 

mẹ”, “các sư ưu ái các vãi căm hờn” (Cây hoàng lan hóa thành cây si); “một dự án 

chán vạn nhà lầu” (Cả một dây theo nhau đi)… 

Truyện ngắn Đặng Thân: “một con đường duy nhất chạy suốt qua như cái ruột 

đỉa”, “dân Hà Nội đời F1” (Đã 20 mùa thu người Hà nội); “nghệ sĩ đến mức máu 

lửa”, “tàn bạo một cách lãng mạn” (Thùng thuốc nổ); “một bầu trời di động trên tấm 

thân dây dây”, “Vì Thơ ơi, người thơ toàn một lũ dở hơi không biết bơi, giữa bể khổ 

anh chỉ còn một mình em làm phao cứu hộ”, “Yêu cái đẹp nên phải đi cải tạo, thích 

nhân văn mà gặp đời tàn bạo, nên em ơi muốn làm người thì phải yêu cái xấu, thậm 

chí em còn phải giao cấu với bọn xấu”, “Thương lắm áo dài ơi. Anh vẫn biết em 

thích mặc áo dài, bởi vì em là hoa thài lài”, “hai quả bóng bàn giấu ở trong quần 

đùi” (Hiếp); “sành điệu con hàng hiệu viêm tiết niệu”, “tóc ánh bạc, ví ánh kim, 

chim ánh thép”, “chưa biết mùi đời đã tan tác hồng nhan”, “bất hủ gây mất ngủ” 

(Ma net); “da trắng phau môi đỏ au”, “tôi hay nghĩ vẩn vơ và tôi bỗng hóa nhà thơ”, 

“tay lăm lăm cây đọc nạng, mặt mũi dị dạng”, “môi em đỏ như vỏ khoai lang, má 

em thơm như cơm mậu dịch”, “em không hiểu bởi vì em bí tiểu” (Ma nhòa)…  

Bằng sự liên tưởng như trên, những con người, hiện tượng, sự vật quen thuộc 

được tái hiện với màu sắc mới, làm cho thế giới hình tượng không còn sự cứng 

nhắc, theo thông lệ mà hợp với khẩu khí cuộc sống đương đại, ý vị, hóm hỉnh hơn 

và cũng sâu sắc hơn. 

- Sử dụng thành ngữ, tục ngữ  

Các nhà văn đương đại rất có ý thức trong việc sử dụng thành ngữ, tục ngữ 

dân gian, xem đó là vốn từ vựng phong phú, giàu khả năng biểu đạt và gần gũi với 

người đọc. Truyện ngắn Hồ Anh Thái: “Phải nói toẹt ra mất lòng trước được lòng 

sau” (Trại cá sấu); “mèo mả gà đồng”, “ngậm miệng ăn tiền”, “ăn ốc đổ vỏ”, “cây 
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nhà lá vườn” (Sân bay); “ki cóp cho cọp nó xơi”, “động mồ động mả” (Bên đường 

tàu có ngôi nhà cổ); “như bị ma ám”, “nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà” (Chạy 

quanh công viên mất một tháng); “lừ đừ như chuột phải thuốc”, “như lợn chọc tiết” 

(Chơi); “nhạt như nước ốc” (Tờ khai vi sa); “cha căng chú kiết”, “ăn trước trả sau” 

(Bãi tắm); “liều mình cứu chúa”, “nghĩa tử là nghĩa tận” (Cả một dây theo nhau đi); 

“ngựa non háu đá”, “thân tàn ma dại” (Anh xe ôm và một đoạn đường núi); “bò đội 

nón” (Tin thật lòng); “đất lề quê thói” (Phòng khách); “già vỏ non hột” (Làn ranh 

giới); “nhất lé nhì lùn”, “đầu đen mũi tẹt”, “tan đàn xẻ nghé” (Phòng khách); “chết 

già xó cửa” (Mảnh vỡ đàn ông); “nửa người nửa ngợm”, “Lê Lai cứu chúa” (Diễn); 

“má văn công mông bộ đội”, “đào già kép ế”, “một phần kín chín phần hở”, “vỏ 

quýt dày có móng tay nhọn”, “tắt lửa tối đèn” (Cây hoàng lan hóa thành cây si) …  

Truyện ngắn Tạ Duy Anh: “mặt thiếc chân chì”, “chó già giữ xương”, “ngựa 

dái chưa thiến”, “gieo nhân nào gặt quả nấy”, “cá lớn nuốt cá bé”, “thấp cổ bé 

họng”, “ăn cháo đá bát”, “đờ đẫn như chuột say khói”, “nhớn nhác như gà con gặp 

cáo”, “động mồ động mả”, “trời cao có mắt”… 

Truyện ngắn Đặng Thân: “Đẹp giai không bằng chai mặt”, “Bách nhân bách 

tính” (Vào rừng mơ); “Tay không bắt giặc”, “Đừng thay nhà giàu húp tương”, 

“Mạnh vì gạo bạo vì tiền”, “Khôn ba năm dại một giờ”, “Nước lã mà vã nên hồ”, 

“Như mất sổ gạo” (Thùng thuốc nổ); “Đạo cùng tắc biến, vật cực tắc phản”, “Đẽo 

đá xem thớ, lấy vợ xem mông”, “Lấy vợ xem mông, lấy chồng xem tướng”, “Mồm 

sao ngao vậy”, (Người anh hùng bất tử); “Nhất lé nhì lùn” (Hiếp), “Như bò đội 

nón” (Yêu); “Trăm năm bia đá thì mòn…, ngàn năm bia… miệng (hay ‘mực’ gì đó) 

vẫn còn… trơ trơ”; “Có gan ăn cắp có gan chịu đòn”, “Ăn cơm trước kẻng”, “Trời 

đánh thánh vật”, “Thượng gia hạ kiều”, “Ơn đền oán trả” (Ma nhòa)…  

Việc sử dụng thành ngữ, tục ngữ dân gian vào truyện ngắn nhằm đa dạng hóa 

câu văn, tạo tính chất gây cười trong sự liên tưởng khác lạ. Điều này được thực hiện 

qua việc lắp ghép văn bản dân gian với văn bản của nhà văn bằng việc thêm vào 

thành phần và kéo dài câu văn, tạo nên ngữ điệu mới. Cách thức này đã gắn văn bản 

nghệ thuật với truyền thống văn hóa dân tộc, qua lối diễn ngôn thiên về khẩu ngữ, 

tạo sự tiếp nối trong nhận thức về cuộc sống giữa các thế hệ. 
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- Thể hiện đa dạng cách nói giễu nhại 

Sự kết hợp nhiều loại hình ngôn ngữ và đa dạng hóa cách nói giễu nhại đã góp 

phần tăng lượng thông tin cho truyện ngắn, tạo cho người đọc tránh sự cảm thụ theo 

lối mòn, kích thích tính “đồng sáng tạo” ở họ. Đồng thời cũng làm cho truyện ngắn 

đương đại thực sự là “một bản hợp âm” đa thanh. 

Truyện ngắn Hồ Anh Thái: “yêu cha mà lấy con thì cũng có ngày đào mỏ sẽ 

chết vì sập lò” (Bãi tắm); “Vũ khí của anh trên răng dưới súng” (Anh xe ôm và một 

đoạn đường núi); “bài báo giải thích vẻ lừ đừ như chuột phải thuốc” (Chơi); “bên 

kia nát một đời hoa thì bên này lụn ba đời chuối, trạng chết thì chúa cũng chết”, 

“tiết hạnh khả nghi” (Bóng ma trên hành lang); “một thân hình rắn giả lươn một 

thân hình cá trắm lai cá chép trứng, một khuôn mặt sủi cảo một khuôn mặt mưng 

mủ thịt lợn thiu, răng cửa phi nước đại răng hàm phi nước kiệu”, “Bảo với chúng nó 

nhá, chúng nó cặp nhiệt độ nhau thì phải kiếm chỗ cho bất khuất, đừng có Nghĩa Lộ 

quá trước mắt bà, bà Lũng Cú lên, bà thịt băm cho mấy nhát thì anh ả đứt phựt dây 

đàn” (Trại cá sấu); “cướp của chạy lấy người”, “tắt đèn thì nhà cao ốc cũng như nhà 

cấp bốn”, “nóng máy cháy lý lịch”, “cha mẹ ki cóp cho cọp con xơi” (Bên đường 

tàu có ngôi nhà cổ) “bao nhiêu duyên đang lặn vào trong bong hết ra ngoài”, “một 

người làm quan cả họ được nhờ, một người làm thơ cả họ bơ phờ”, “càng già càng 

dẻo càng dai, bế cháu kêu nặng cõng trai trèo tường”, “gái một con trông mòn con 

mắt, gái hai con mòn axít, tường đông ong bướm đi về. Vo ve. Nhặng xị cả lên”, 

“vợ không đẹp lắm con không khôn lắm”, “con chăm cha không bằng bà chăm ông, 

con chăm mẹ không bằng ông ké chăm bà già”, “thơ… bỏ ra năm bảy triệu in thành 

tập vừa biếu vừa cho cũng đắt hàng”, “xuân xanh cũng đã ngoài ngoài sáu mươi” 

(Cây hoàng lan hóa thành cây si); “quân với dân như cá với thớt” (Mảnh vỡ đàn 

ông); “lột hết quần hết áo ra lấy thân mình không lấp lỗ châu mai như thời chiến mà 

hiến thân cho nghệ thuật” (Diễn); “Thời nào ra ngõ gặp anh hùng, thời này ra ngõ 

gặp kẻ cố cùng làm thơ. Thơ ơi thơ hỡi thơ hơi, hời thơ” (Lọt sàng xuống nia) …  

Đặng Thân: “Hay chữ nhưng chẳng yêu lấy thầy”, “Chữ tâm cùng với chữ 

hâm một vần” (Đã 20 mùa thu “người Hà Nội”), “Nàng còn phải học. Học, học 

nữa, học mãi”, “Da thịt em bắt đầu rùng rùng chuyển động như một đoàn quân 

Tây Tiến [không mọc tóc]”, “Mồ ta bia đá… trăm năm, danh ta bia miệng… mười 

năm có còn?”, “Số anh là số đào hoa, em thì đào mỏ hai ta cùng đào”, “Sông có 
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thể cạn, núi có thể mòn song chiều cao của những thằng lùn không bao giờ thay 

đổi”, “Nhất dáng nhì da thứ ba là mốt” (Yêu);  “Nước lã mà vã nên hồ”, “Một tạ lý 

thuyết không bằng một gam thực tiễn” (Thùng thuốc súng); “Mũi nào cặc nấy” 

(Người anh hùng bất tử); “5 tấn thóc để góp phần đánh đĩ”, “tụ bạ nơi hoang dã” 

(Ma net); “Sông Cầu nước chảy lơ thơ/Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi”, “Cả đời 

em chẳng yêu ai/Yêu anh bộ đội có hai quả mìn”, “Chiến trường có cái nắng có 

cái gió mà không có cái đó” (Ma nhòa)… 

Một số ví dụ trên về các dạng từ loại để thấy tính phổ biến của chúng trong 

truyện ngắn hiện nay. Nhại ngôn ngữ là yếu tố nghệ thuật đầu tiên tác động đến ấn 

tượng của người đọc về tác phẩm giễu nhại. Sự phá vỡ cấu trúc ngữ nghĩa truyền 

thống và đưa vào nó những tập hợp từ loại mới qua hệ thống từ loại phản ánh một 

cách chính xác. Khi người đọc đặt ra câu hỏi: Vì sao các nhà văn đương đại lại đưa 

vào tác phẩm của họ những từ loại như vậy? Họ sẽ có câu trả lời rằng đằng sau lớp 

ngôn ngữ đó là sự thật về đời sống xã hội với tất cả những con người cùng thói tật 

của nó… Như vậy, ngôn từ giễu nhại trong truyện ngắn những năm này đã được sử 

dụng phổ biến trong các sáng tác của nhà văn và trở thành chất liệu không thể thiếu 

để triển khai văn bản, cụ thể hóa chủ đích sáng tạo mà nhà văn hướng tới. 

Gắn với việc lạ hóa từ ngữ là biện pháp tu từ - một phương diện nghệ thuật 

quan trọng, góp phần tạo nên phong cách của nhà văn. Và, phải thừa nhận rằng, 

truyện ngắn giai đoạn 2000 - 2015, đã thể hiện sự phong phú, sinh động về ngôn từ 

nghệ thuật, với các lớp từ ngữ đa dạng, việc thay đổi cú pháp của từ và văn phong 

đã mở ra một cái nhìn mới về trường ngữ nghĩa của tiếng Việt.   

 Ngôn từ giễu nhại trong truyện của Hồ Anh Thái linh hoạt, bóc trần đúng bản 

chất từng loại đối tượng. Có khi nhà văn dùng ngôn ngữ nhã, hay nói đúng hơn là 

giả vờ nhã để chỉ cái tục, cái trâng tráo nhưng lại cứ tưởng nó là văn minh, là thời 

đại. Trong Phòng khách, bên cạnh việc vẽ ra một loạt chân dung thị dân Thủ đô và 

để cho bức tranh hoàn hảo, phải có tí yếu tố nước ngoài, vậy là xuất hiện cô Rose 

Hồng (Mỹ gốc Việt). Cô có giọng nói chơn chớt, ẽo ợt, luôn miệng “Em là người 

Mỹ nhưng em tên Hồng”, vừa để giới thiệu vừa để khoe cái quốc tịch mà bao người 

Việt thèm muốn. Cái lai căng của cô nửa ta nửa Tây, lố lăng mất gốc này bị nhà văn 

giễu cợt: “Sau làn áo mỏng hai hòn bi nâu đội lên như thách thức. Cái cooc xê vốn 

dĩ thực hiện công lý một cách nhân văn: trấn áp những kẻ bành trướng, nâng đỡ 
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những kẻ sa sút, che chở những kẻ nhỏ nhoi. Cô Mỹ hôm nay ăn mặc rất thiếu tính 

nhân văn” (Phòng khách) [119, tr.25]. Cụm từ  “Cô Hồng - cooc xê - tính nhân văn”  

và ta có thể đảo trật tự các từ ở đây, nhưng giá trị biểu đạt của cụm từ không thay 

đổi, còn giá trị của từng từ thì thay đổi. Tính nhân văn ngang cooc xê hay cooc xê 

bằng tính nhân văn, cô Hồng là chủ thể của hai cái, cô quyết định đến giá trị của hai 

cái và đằng sau cô là sự tán dương của một lũ người đối với cô, nó thể hiện một sự 

tôn sùng và thèm khát của những người mà đối với họ, xã hội tư bản mà đứng đầu 

là nước Mỹ là số một, là hệ quy chiếu của các giá trị. Sở dĩ cô ta mặc như vậy là vì 

cô biết mọi người chờ cô ở điều đó, chờ đợi một sự khác lạ. Chỉ một chi tiết nhưng 

tạo được hiệu ứng thẩm mỹ rất cao, nó lật tẩy thứ ngôn từ đại tự sự trong một thời 

buổi mà sự trống rỗng, nhố nhăng có phần thắng thế, khi những động từ mạnh như 

“trấn áp”, “nâng đỡ”, “che chở” chỉ gợi nên cái gì đó trống rỗng, thiếu sinh khí khi 

nó đối sánh cùng cái cooc xê!   

Cái tài của Hồ Anh Thái là khi cần dùng ngôn từ tục thì mượn lời chứ không 

phải tự mình viết ra. Trong nhiều truyện, nhà văn đã khéo léo kết hợp vốn ngôn từ 

văn hóa dân gian, văn hóa trung đại với văn hóa hiện đại, từ ca dao, thành ngữ đến 

thơ, bài hát thiếu nhi, tạo nên những xâu chuỗi ngôn từ giễu nhại, nhà văn đã tạo ra 

một cái nhìn văn hóa về những cái tưởng là văn hóa nhưng lại không văn hóa.  

Ngôn ngữ trong truyện ngắn Tạ Duy Anh thường có sự kết hợp giữa ngôn ngữ 

suồng sã của đời thường và ngôn ngữ đượm chất trữ tình giàu tính biểu cảm. Riêng ở 

những truyện ngắn có yếu tố giễu nhại, nhà văn chú trọng việc sử dụng thứ ngôn ngữ 

của đời thường, thô ráp, thông tục. Truyện Người khác nói về hiện tượng đóng vai, 

nhầm chỗ, nhầm vị trí, biến thành người khác để rồi sống không thật với bản ngã của 

mình, khi nhận ra điều đó thì đã muộn. Nhân vật “tôi”, bố là “thợ cày”, do có sự tình 

cờ “không hiểu nổi” mà có được bản lý lịch đẹp mà nhiều kẻ “thèm muốn và kính nể” 

và “chỉ cần thế thôi cũng đủ cho hàng trăm sự thêu dệt - kết quả của những trí tưởng 

tượng đầy xôi thịt - bọc chặt lấy tôi” (Người khác) [106, tr.356]. Bản lý lịch này đã 

đẩy anh ta bước vào một thế giới vốn không phải của mình. “Tôi” đã sắm vai hoàn 

hảo: “Khi đó trong vỏ bọc một người khác tôi đã có danh tiếng lắm. Ngoài những thứ 

mọi người không ngừng gán cho, tự tôi cũng tạo được một vài thứ của riêng mình. 

Tôi nghiệm ra rằng lòe bịp đám đông là dễ nhất. Và tôi được chọn làm biểu trưng - 

cái vật thường là vô giá trị nhưng vô cùng cần thiết” (Người khác) [106, tr.358-359]. 



 

130 

Thế rồi, sau những năm tháng phải đóng vai người khác, “thuộc về cái thế giới vô 

cùng thảm hại”, giờ đây “tôi” muốn tháo bỏ cái mặt nạ đã khiến anh ta khốn khổ để 

được sống thật. Những trớ trêu thay, những người khác, mà đại diện là ông giám đốc 

nhà xuất bản, kiên quyết không để anh ta công khai sự thật”, “Ông thật là người có 

lương tâm nhưng thôi, để cái lương tâm ấy sau này đi gặp Phật, còn bây giờ ông chỉ 

còn cách duy nhất là đeo cái mặt nạ son phấn ấy và cố quên đi nó là mặt giả” (Người 

khác) [106, tr.364]. Sự giãy giụa trở về bản nguyên của “tôi” trở nên tuyệt vọng: 

“Ngày mai, không, ngay từ bây giờ tôi sẽ lại phải nghiêm trang trong vai diễn mình là 

người khác, như một nghiệt án” (Người khác) [106, tr.365]. 

Ngôn ngữ trong truyện Đặng Thân có thể gọi là “mê trận”, với cách pha trộn 

các loại từ chưa từng bắt gặp trong văn xuôi Việt Nam: ngôn ngữ tự nhiên, ngôn 

ngữ thị dân, ngôn ngữ báo chí, chính luận, tuyên truyền, ngôn ngữ văn chương, 

ngôn ngữ khoa học; từ tục có, thanh có; có lời của người sống, có lời của người 

chết. Đặc biệt là lớp ngôn ngữ mạng được sử dụng trong nhiều truyện như Ma net, 

Ma nhòa… “Tác phẩm của Đặng Thân là một điển hình và mẫu mực cho thứ văn 

chương mà chúng tôi gọi là compu(in)ter(net) literature… Chúng ta có thể nhận 

thấy vô số những “mã” ngôn ngữ mạng/máy tính trong tác phẩm” [1]. Trong Ma 

net, Ma nhòa có nhiều trang ngôn ngữ mạng xuất hiện đậm đặc. Ở Ma net: “Trong 

một lần chít chát nhìn qua webcam gã thấy một người lờ mờ trong bộ đồ trắng, 

không biết là trai hay gái, nicknem là Trang_Xương. Cái nick làm gã ngầm hiểu đó 

là “trăng suông”, “trăng xuống” hay “Trang sướng” gì đó - nghe rất có vẻ con nhà 

qúy tộc, gợi cảm, lãng mạn, hững hờ…” [123, tr.197-199]. 

Ở Ma nhòa: “Tôi đã gặp một cái nick đầy hào sảng: Xe_dọc_Truong_Son. Hình 

như đây là người đàn ông đã trưởng thành. Chúng tôi nói chuyện với nhau đường 

hoàng (…). Cứ thế dần dà tôi đã được nghe thủng câu chuyện. Một con ma từ 

Trường Sơn trở về để kể tôi nghe câu chuyện đời anh” (Ma net) [123, tr.240-241]. 

Ngoài các nguồn từ vựng đậm chất giễu nhại trong truyện ngắn Hồ Anh Thái, 

Tạ Duy Anh, Đặng Thân, chúng ta còn thấy ngôn ngữ giễu nhại trong truyện ngắn 

những năm 2000 - 2015 của các nhà văn khác được thể hiện đa dạng, phong phú, 

thể hiện sự linh hoạt cũng như cá tính của từng nhà văn. Ngôn ngữ trong văn xuôi 

Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Trí đậm chất Nam Bộ, nhưng vẫn có sự khác biệt. Ngôn 

ngữ trong truyện Nguyễn Ngọc Tư suy tư, cay đắng (Cánh đồng bất tận…). Ngôn 
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ngữ trong truyện Nguyễn Trí thô ráp, dữ dội, nhiều khi như roi quất thẳng vào đời 

(Giã từ vàng, Tiền rừng, Có biết không, Vực ở phố, Sâu đục thân, Nín lặng khóc…). 

Ngôn ngữ trong truyện Y Ban vừa quyết liệt, dữ dội nhưng cũng đầy nữ tính, được 

gợi mở từ những chiều kích của phân tâm học (I am đàn bà, Xích lô, Ngoại tình, Tự, 

Hành trình tờ tiền giả, Mẹ không thể xin lỗi con…). Ngôn ngữ trong truyện Dạ 

Ngân nhẹ nhàng mà sâu sắc, nhức nhối và sâu thẳm một nỗi đau (Thi vị cuộc đời, 

Sợi mành mành, Thời gian vĩ đại, Tách cà phê số 8, Khoang tàu chật quá, Người 

của mỗi người…). Ngôn ngữ trong truyện Cao Duy Sơn sâu lắng, chua chát (Song 

sinh, Chim ngụ cư, Chợ tình ); Nguyễn Thị Thu Huệ uyển chuyển, suy tư, cay đắng 

(Mi Nu xinh đẹp, X-men có mùi trường đua, Coi như không biết, Rồi cũng tới nơi 

thôi, Sống gửi thác về, Không thể kết thúc…). 

Như vậy, ngôn từ giễu nhại trước hết gắn với cảm quan nghệ thuật về thế giới, 

con người, trong tính hoài nghi và giải thiêng. Mặt khác, ngôn ngữ giễu nhại cũng 

là cách thức tối ưu để biểu đạt về một thế giới trở nên phì đại, vượt quá tầm kiểm 

soát của con người và thay cho thái độ bi quan về nó, thì người ta giễu nhại nó.  

4.3.2. Đa dạng về giọng điệu 

Khi bàn về nghệ thuật giễu nhại thì đương nhiên đã hàm chứa vấn đề giọng 

điệu giễu nhại. Ở đây, chúng tôi muốn nói rõ hơn về cách thức tạo ra giọng điệu này 

của các nhà văn, là điều kiện có tính quyết định để tạo nên phong cách nghệ thuật 

của họ. Nếu như giễu nhại có các cấp độ là hài hước - mỉa mai và châm biếm - đả 

kích thì giọng điệu giễu nhại cũng có hai sắc thái để biểu cảm trước đối tượng. 

Nhưng trong phần nhiều các truyện ngắn có yếu tố giễu nhại, hai cấp độ giọng điệu 

này đan cài, chuyển hóa lẫn nhau. Chính sự phức hợp của giọng điệu đã tạo nên sự 

đa thanh và đa nghĩa của tác phẩm (như một đặc thù của văn xuôi đương đại), đồng 

thời nó cũng tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ cao độ đối với người đọc. Sự đa giọng điệu 

trong truyện ngắn giai đoạn 2000 - 2015 được xem là sự bứt phá, đổi mới về phong 

cách nghệ thuật của các nhà văn Việt Nam hiện nay. Trong số họ, Hồ Anh Thái, Tạ 

Duy Anh, Đặng Thân, Nguyễn Thị Thu Huệ, Y Ban… là những gương mặt tiêu biểu, 

đã mang đến sự đa thanh cho nghệ thuật giễu nhại. Bên cạnh đó, các nhà văn như Lê 

anh Hoài, Phong Điệp, Đỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Ngọc Tư, Dạ Ngân, Cao Duy Sơn… 

cũng đã ghi dấu ấn trong việc thể hiện giọng điệu riêng của mình, tất cả họ đã tạo nên 

bản “hợp âm” hết sức sinh động cho nền văn xuôi đương đại. 
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Trong nhiều sáng tác ở giai đoạn trước, Hồ Anh Thái thường chú trọng vào thế 

giới nội tâm nhân vật, diễn giải những suy tư về sự tồn tại của con người, gắn với 

những chủ đề tôn giáo, chính trị. Ở giai đoạn sau, truyện ngắn Hồ Anh Thái mang đậm 

cái hài. Bằng việc sử dụng hiệu quả ngôn ngữ giễu nhại, Hồ Anh Thái đã đem đến cho 

truyện ngắn của mình một giọng điệu riêng, hài hước thâm thúy và châm biếm sâu cay: 

“Trong truyện Hồ Anh Thái, nhất là giai đoạn sau, ta bắt gặp khá nhiều chất giọng giễu 

nhại. Sự xuất hiện của loại giọng này hiếm khi xuất hiện trong tư duy sử thi. Cái nụ 

cười chua chát về cõi nhân sinh, khả năng lật tẩy những sự trớ trêu, nghịch cảnh trong 

đời chỉ có thể có được khi nhà văn không nhìn đời bằng cảm hứng lãng mạn thuần túy 

màu hồng mà nhìn nó như những mảnh vỡ” [23, tr.357-358]. 

Giọng điệu trong truyện ngắn Hồ Anh Thái đa âm, đa sắc, mỗi tác phẩm có 

một chất giọng riêng, thậm chí có hai ba giọng, giọng của nhân vật, giọng của người 

kể chuyện, giọng của tác giả. Truyện Anh xe ôm một chặng đường núi có giọng của 

người kể chuyện, nhưng các cấp độ giọng kể thay đổi liên tục, tùy thuộc vào đối 

tượng hướng tới. Giọng mỉa mai khi nói về những gã chồng giả dối, quanh năm 

đánh vợ, nhưng đến ngày 8/3 lại mua hoa tặng vợ; giọng chế nhạo pha tí nguyền rủa 

khi nói về những kẻ phóng xe máy bạt mạng trên đường; giọng châm biếm khi nói 

về ông giám đốc sở giáo dục tham quyền, tiểu nhân và còn thêm giọng tự trào của 

anh xe ôm khi nói về mình. Trong truyện Hồ Anh Thái, ta có thể thấy rõ nhất là 

giọng thị dân, đúng hơn là nhại giọng thị dân. Đây là thứ ngôn ngữ đường phố, ồn 

ào hỗn tạp và có phần thô tục nhưng sống động, mang sắc thái đám đông và sinh 

sản rất nhanh. Điểm này làm cho nội dung giọng điệu của Hồ Anh Thái có phần gần 

với giọng điệu trong tác phẩm của Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp nhưng linh 

hoạt hơn. Hồ Anh Thái hay lấy không gian làm nền cho câu chuyện. Đó có thể là 

phòng khách, phòng ngủ, đường phố, bãi biển, công sở, quảng trường…  

Truyện Phòng khách giống như một phòng trưng bày tranh chân dung về tầng 

lớp thị dân hôm nay, dù có học hay ít học, dù được che dấu hay lộ diện, chúng đều 

giống nhau ở sự dung tục. Hai nhân vật chính trong phòng khách là Giáo sư Sử và 

Võ sư. Ngài Giáo sư Sử thì không hiểu biết nhiều về lịch sử Âu - Mỹ nhưng khi nào 

cũng khoe khoang ta đây rất uyên bác về văn hóa, lịch sử thế giới. Khiếp hơn nữa là 

ông đã phối hợp với vợ ăn cắp đồ tại tiệc chiêu đãi của sứ quán Mỹ. Cái ý vị của vụ 

việc này là người kể chuyện không trực tiếp bình luận về hành vi ăn cắp mà sử dụng 
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lập trường “bảo vệ thân chủ” để trách khéo sứ quán Mỹ bảo vệ an ninh không đúng 

cách. Đằng sau giọng phê bình của người kể chuyện thể hiện sự khinh bỉ và hơn nữa 

là sự thương hại đối với hạng người trí thức cặn bã ở xã hội ta hiện nay. Vị võ sư thì 

không màng đến cái đạo của người dạy võ trước hết là dạy về đạo, tâm, tính mà chỉ 

thích “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với người khác. Hai chân dung biếm họa này 

vạch trần, chế nhạo những kẻ vô liêm sỉ, đạo đức giả, trống rỗng. Cái bi hài gây bức 

bối cho người đọc là ở chỗ, những kẻ như vậy cứ tưởng mọi người không biết gì về 

mình, nên cứ huênh hoang lên mặt dạy đời, mà đúng ra bọn họ mới là những kẻ cần 

được dạy dỗ cho tử tế.  

Giọng điệu trong truyện Tạ Duy Anh thường được kiến tạo dựa trên một triết 

lý, một suy ngẫm về thế thái nhân tình, nó ít hài hước mà thiên về châm biếm. 

Truyện ngắn Sự khắc nghiệt của đá tồn tại một luận đề về đức tin - lòng tốt - cái ác. 

Người thanh niên trong truyện có tâm hướng thiện, nhưng liệu cuộc đời có cho anh 

ta được sống mà chỉ gắn với cái thiện. Chí Phèo (Chí Phèo) muốn làm người lương 

thiện nhưng không được, vì cuộc đời đã chặn con đường hoàn lương của y. Còn 

người thanh niên trong Sự khắc nghiệt của đá lại thấy đau xót vì nhận thấy rằng 

người ta không còn đến lòng tốt giữa cuộc đời này, rằng lòng tốt chỉ là một khái 

niệm xa xỉ. Sự nhận thức nghiệt ngã, chua chát đó đã biến anh ta thành một kẻ bất 

cần, thậm chí muốn làm điều xấu, điều ác, làm tổn thương và xâm hại những người 

khác để trả thù đời: “Cuối cùng chỉ còn trơ lại mình anh với cái lòng tốt mà người 

đời không cần” (Sự khắc nghiệt của đá) [105, tr.209]. Việc đầu tiên anh ta quyết 

định làm là chiếm đoạt một người phụ nữ, còn cụm từ “đĩ thỏa có tấm thân rất háo 

trai” chỉ là cái cớ mà anh ta vin vào, để cho lương tâm còn chút hướng thiện của 

mình bớt áy náy. Như vậy, không phải lúc nào cái ác cũng thắng thế, cũng kiểm 

soát được con người. Con người nhận thức rất rõ về cái ác, nhưng nhiều người vẫn 

làm điều ác vì họ tuyệt vọng và nguy hiểm nhất là mất lòng tin vào cuộc đời. 

Giọng điệu trong truyện Đặng Thân đặc thù cho văn chương thời @, nhưng 

không phải là thứ văn chương thuần túy của công nghệ số, mà là sự phức điệu, một 

sự hỗn hợp, sự phì đại của một thời đại có quá nhiều sự thay đổi và thay đổi nhanh 

đến bất lực như người lỡ tàu. Hay tuyệt vọng hơn nữa là lỡ máy bay, và trong tương 

lai người ta có thể nói lỡ… chuyến tàu vũ trụ! Cũng như Hồ Anh Thái, Tạ Duy 

Anh, khó có thể nói về tính nhất quán trong giọng điệu văn chương Đặng Thân. Ma 
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net có 12 truyện và mỗi truyện là một giọng điệu. Nhưng có cái chung ở các truyện 

để chúng ta dễ nhận biết: cái ấn tượng đầu tiên là ngôn từ với các lớp từ pha trộn ta 

- tây, xưa - nay, truyền thống - mạng; cấu trúc câu văn biến hóa, nhiều câu không 

theo trật tự cú pháp; việc thay đổi liên tục không thời gian truyện kể; không thời 

gian ảo và thực; không có kết thúc vì vậy không có giải thích, không có luận đàm; 

dám xông thẳng vào những điều cấm kỵ, tuyên chiến với tất cả, kể cả chính mình.  

Giữa cái “thiên la địa võng” của cách viết ở Đặng Thân, cần tìm ra cái mạch 

chính mà nhà văn dựa vào để triển khai ý đồ, đó chính là thời gian nghệ thuật. Thời 

gian vừa lưu giữ cái cũ vừa thi triển cái mới, cái cũ và cái mới đan cài vào nhau, tạo 

ra một thứ “hỗn hợp” giọng điệu trong tác phẩm của ông. Tách các ký tự và cái 

khẩu khí mang tính thời gian trong ngôn từ truyện Đặng Thân sẽ giúp ta tìm thấy 

các giọng điệu, sự pha trộn giọng điệu và sự biến điệu mà nhà văn - giống như nhà 

luyện kim đan - đã thực hiện. Truyện Ma net kể về quá trình đi tìm hài hài cốt liệt sĩ 

(một nam một nữ) của hai gia đình ở cùng xã, vùng Kinh Bắc. Khi nhà ngoại cảm 

tìm thấy hài cốt của họ trên một cái võng mắc vào hai cây xà nu, thì sự kiện ở quá 

khứ được tái hiện lại ở hiện tại bằng câu giới thiệu “Câu chuyện được kể lại như 

sau”. Từ đây, thời gian truyện kể bị đảo lộn liên tục, từ quá khứ trở lại thực tại rồi 

lại quay về quá khứ, nhiều khi quá khứ và hiện tại cùng đồng hiện… Thời gian xoay 

vòng của mạch truyện là 35 năm và biết bao nhiêu sự đổi thay đã diễn ra trong 

khoảng thời gian này. Nhưng có hai sự kiện mà người đọc phải quan tâm, đó là 

rừng già, cây xà nu với những hài cốt liệt sĩ còn chưa tìm được, là những ký hiệu 

của chiến tranh; đó là máy vi tính (computer, biểu tượng của thời đại công nghệ 

điện tử) với nhân vật “gã” là tay sành điệu chuyên “chat” và “cứu net”. Giữa hai sự 

kiện này tưởng như chẳng hề liên quan, nhưng thực ra giữa chúng có mối tương tác 

ngầm, mà sự kết dính chính là ngôn ngữ thông tin. Như vậy, có hai thứ ngôn ngữ 

chính trong truyện là ngôn ngữ ngoài đời (thực tế) và ngôn ngữ mạng (trong máy 

tính) và cùng với điều này là có hai giọng chính: giọng của người sống và giọng của 

người chết. Từ đây, sẽ xuất hiện các giọng điệu khác - những giọng điệu truyền dẫn 

các mảnh ghép của câu chuyện, được người kể chuyện “ngẫu nhiên” lắp ghép. Có 

thể nói, sự phối hợp nhuần nhuyễn của tất cả các yếu tố trên trong văn Đặng Thân 

đã tạo ra một giọng điệu giễu nhại rất mới trong văn chương thời kỹ thuật số, 

internet, nhân bản gen…  
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Giọng điệu trong truyện Dạ Ngân, Nguyễn Thị Thu Huệ nhẹ nhàng nhưng sâu 

sắc, sự châm biếm thường được thể hiện qua cảm xúc của người kể chuyện, tạo cho 

người đọc cảm giác suy tư đằng sau những nỗi buồn về tình người thể hiện trong 

quan niệm sống, cách ứng xử và hành vi đạo đức. Truyện ngắn Con chó và vụ ly 

hôn của Dạ Ngân là một ví dụ tiêu biểu cho giọng điệu này. Nhà văn đã xây dựng 

câu chuyện với hai giọng điệu tương phản: giọng của người vợ và giọng của người 

chồng, nhưng được mô tả qua dòng tâm trạng của người vợ. Mở đầu tác phẩm là 

cuộc trao đổi giữa bà chánh án và hai vợ chồng Đoan về lý do dẫn đến ly hôn của 

hai người. Câu chuyện bất ngờ chuyển hướng theo dòng tâm trạng của Đoan. Đó là 

việc chị xin một con chó ở quê về nuôi và xem nó như là sự hiện hữu của quê nhà, 

cái miền quê thân thương mà chị đã được sinh ra. Sự chăm sóc, tình yêu của chị 

dành cho con chó lại làm cho người chồng khó chịu. Rồi anh ta bộc lộ sự ghen tị và 

tìm mọi cớ để đánh con chó. Cao trào của câu chuyện là khi anh chồng nhìn thấy 

cuộc làm tình của chó, anh ta bị kích thích và đòi làm tình với chị. Việc người 

chồng muốn bắt chước loài chó khiến cho Đoan cảm thấy kinh tởm và thất vọng, rồi 

dần xa lánh chồng. Người chồng càng ngày càng đối xử độc ác với con chó. Đỉnh 

điểm của câu chuyện là khi anh ta ném lũ chó con mới sinh xuống sông và làm thịt 

luôn con chó mẹ. Như vậy, bên cạnh giọng suy tư, day dứt của người vợ hiện ra 

hành vi và giọng điệu của người chồng. Sự đối lập tính cách này dẫn tời việc hình 

thành hai giọng điệu trong câu chuyện: giọng bi thương dành cho người vợ và giọng 

châm biếm dành cho người chồng. Sử dụng giọng điệu bi thương về người vợ để lột 

tả bản tính người chồng bằng giọng điệu châm biếm được ẩn kín đã tạo nên chiều 

sâu nhận thức mà nghệ thuật giễu nhại đem lại cho người đọc: khi con người đánh 

mất đi khả năng cảm xúc, sự tinh tế mà chỉ con người mới có và thế vào đó là bản 

năng loài vật, khi đó con người sẽ bị vật hóa và đó là một thảm họa đối với nó. Kiểu 

kết cấu lắp ghép giọng điệu này đã tạo nên nét độc đáo trong phong cách nghệ thuật 

truyện ngắn Dạ Ngân, tạo ra nét mỉa mai sâu sắc. 

Trong truyện ngắn X-men có mùi trường đua, Nguyễn Thị Thu Huệ cũng đã 

sử dụng kiểu kết cấu lắp ghép giọng điệu. Nhưng khác với cách lựa chọn của Dạ 

Ngân trong Con chó và vụ ly hôn, đó là sắc thái đa giọng điệu được thể hiện qua 

thời gian tâm lý. Còn sắc thái đa giọng điệu trong truyện Nguyễn Thị Thu Huệ chủ 

yếu được thực hiện qua không gian trần thuật gắn với người kể chuyện. Không gian 
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hiện thực của truyện là trường đua chó, còn không gian lắp ghép là cuộc thi hoa hậu 

quý bà được tường thuật trên cái ti vi đang mở ngay tại trường đua. Như vậy, có hai 

cuộc thi: thi đua của người - đua thi của chó và khán giả có quyền lựa chọn để xem. 

Mặc dù không nói ra, nhưng người đọc cũng có thể hiểu cái dụng ý của nhà văn khi 

đặt hai cuộc thi cạnh nhau và ám chỉ rằng cuộc thi của người không hấp dẫn bằng 

cuộc thi của chó. Cuộc thi của chó gay cấn hơn, trung thực hơn, có “tinh thần thể 

thao” hơn và ăn thua hơn. Còn cuộc thi của người, mà đây là của các “quý bà” đã 

qua thời xuân sắc “đã làm mẹ, làm vợ, làm chủ gia đình… không có chiều cao như 

các em ở các cuộc thi cùng tên khác, Bụng các quý bà mẩy hơn, đẫy đà, dù phấn 

son, những lọn tóc và vô số phụ kiện ra sức che lấp…” [88] thì kệch cỡm, vô duyên. 

Sự giễu nhại ở đây đã bóc trần thói phù phiếm, “rửng mỡ” của những kẻ bị lệch 

chuẩn giữa “vai xã hội” và “vai tính cách”, sự không ăn nhập giữa cái đẹp tự nhiên 

đích thực và cái phản tự nhiên lố bịch. Hiệu quả giễu nhại tác động trực tiếp vào 

tâm lý và tình cảm của người đọc. 

Khi nghiên cứu về sự đa giọng điệu trong truyện ngắn giai đoạn 2000 - 2015, 

chúng tôi nhận thấy yếu tố này chủ yếu được các nhà văn tạo ra từ nhiều điểm nhìn 

trần thuật. Nếu so với văn xuôi trước năm 1975, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt rất 

rõ về vấn đề này. Văn xuôi trước đó thường chỉ có một điểm nhìn, khi người kể 

chuyện trong tác phẩm nói tiếng nói của tập thể, của người truyền đạt chân lý và 

đạo đức. Sau đổi mới, tinh thần dân chủ hóa văn học đã thúc đẩy tư duy đối thoại, 

phản biện và phê phán trong văn xuôi. Tuy vẫn sử dụng các điểm nhìn truyền thống 

từ ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, nhưng điểm nhìn trần thuật đã được các nhà văn sử 

dụng một cách linh hoạt, đa dạng hơn để thể hiện cái nhìn đa chiều kích về cuộc 

sống và con người với quá nhiều thay đổi từ sau 1986. 

Điểm nhìn trần thuật từ ngôi thứ nhất gắn với người kể chuyện xưng “tôi”, 

thường tồn tại ở hai dạng: thứ nhất, người kể chuyện là một nhân vật kể về câu 

chuyện của chính mình hoặc mình là một chứng nhân; thứ hai, người kể chuyện là 

một nhân vật, tham dự vào chuyện kể và đóng vai trò là người dẫn chuyện, phóng 

chiếu điểm nhìn của mình tới các nhân vật ở ngôi thứ ba. Phương thức trần thuật 

này góp phần quan trọng vào việc hình thành tính đa diện của nghệ thuật giễu nhại 

cũng như chiều sâu của sự phản ánh nghệ thuật. 
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Truyện ngắn giễu nhại những năm 2000 - 2015 chủ yếu gắn với hình thức trần 

thuật từ ngôi thứ nhất, là người kể chuyện đóng vai trò dẫn chuyện. Dạng trần thuật 

này cho phép nhà văn thể hiện các hình thức diễn ngôn một cách tự do hơn tạo sự 

khách quan của nội dung truyện kể. Cái mới trong điểm nhìn trần thuật từ ngôi thứ 

nhất là nhân vật xưng “tôi” tự kể về câu chuyện của chính mình hoặc mình tham dự 

với tâm trạng suy tư, tự vấn, phán xét. Lối trần thuật này được sử dụng rất thành 

công trong các truyện ngắn của Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Nguyễn Thị Thu Huệ, 

Cao Duy Sơn, Đỗ Hoàng Diệu… 

 Truyện của Hồ Anh Thái thường sử dụng ngôi thứ nhất để triển khai câu 

chuyện. Với ngôi kể này, nhà văn dễ dàng mở rộng chủ đề, đưa vào các dạng nhân 

vật, tạo nên kiểu phong cách trưng bày chân dung như ở hội họa. Đó là các vị trí 

thức đủ nghề trong Phòng khách, Sân bay; đám công chức trong Bãi tắm, Món tái 

dê; kẻ thị dân trong Tờ khai visa, Trại cá sấu; những nhà thơ, nghệ sĩ nửa mùa trong 

Cây hoàng lan hóa thành cây si, Chơi; đám quan chức hàng tỉnh trong Anh xe ôm 

một chặng đường núi; những kẻ biến thái độc ác trong Gương chiếu hậu - Đồ thị - 

Mùi xoa… 

Thế giới nhân vật trong các tác phẩm này không chỉ gây ấn tượng về chân 

dung được đặc tả mà cả trong giọng điệu ngôn từ của chúng. Ở chúng, toát ra đủ các 

tạp chất của cuộc sống, nhưng chúng lại xem đó là phù hợp, là đương nhiên và 

chúng có cái quyền được như thế. Soi kỹ vào thế giới này, người đọc sẽ tìm được 

cho mình một thái độ ứng xử phù hợp hơn, nhân tính hơn với đồng loại. Hậu thiên 

đường của Nguyễn Thị Thu Huệ là một truyện ngắn đặc sắc, có cốt truyện xoay 

quanh ba nhân vật là người mẹ, cô con gái tuổi vị thành niên và gã nhân tình của 

con gái. Sắc thái các giọng điệu được diễn tả qua cảm xúc tâm lý của người mẹ - 

ngôi thứ nhất. Ở đây, giọng của người con cả tin, ngây thơ và chấp nhận; giọng của 

gã nhân tình đểu cáng, thô bạo và lọc lõi; giọng người mẹ lo âu, hối hận và bất lực. 

Và giọng điệu chung của đoạn văn cũng như cả truyện ngắn này là sự giễu nhại 

mang vị chua chát, cay đắng và tuyệt vọng về số phận con người. Số phận của hai 

mẹ con giống như “ma đưa lối, quỷ đưa đường” và cái chết của người mẹ là sự nhận 

biết muộn màng về những sai lầm dẫn đến tội lỗi. Nếu như địa ngục là giành cho kẻ 

độc ác, thiên đường giành cho người đạo đức, thì “hậu thiên đường” là địa danh thứ 
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ba giành cho những người đau khổ và cô đơn. Cả ba địa danh này là hư vô, chỉ có 

cuộc sống là thực, mà cuộc sống chỉ là “trò chơi của tạo hóa”. 

Điểm nhìn từ ngôi thứ nhất trong Chim ngụ cư của Cao Duy Sơn góp phần tạo 

nên chiều sâu suy tư ở nhân vật về những sự thay đổi của đời sống cộng đồng. Sự 

đối lập của cảm xúc - thương mến và hoài nghi - ở nhân vật “Tôi” được diễn tả qua 

việc quan sát cô gái cùng dân tộc vẫn thường cùng đi về trên chuyến xe buýt cho 

đến khi cô bị xã hội đen truy đuổi. Anh cảm nhận vị cay đắng về những giá trị 

truyền thống bao đời của dân tộc mình đang bị đổ vỡ vì thói thị dân, vẻ đẹp tinh 

khiết của người con gái miền núi cao đang bị hoen ố vì đồng tiền: “Điều gì đó khiến 

tôi buồn và thất vọng… Không có lẽ người như thế là gái gọi, là “hàng”, là thứ gì 

đó trong cuộc đời đầy bất trắc này?” [94]. 

Điểm nhìn trần thuật ở ngôi thứ ba trong truyện ngắn những năm 2000 - 2015 

đã có những sự dịch chuyển điểm nhìn và sự đan xen điểm nhìn từ nhiều nhân vật. 

Việc trần thuật từ nhiều điểm nhìn ở ngôi thư ba kiến tạo cho văn xuôi thể hiện con 

người và cuộc sống sâu rộng hơn và khách quan hơn. Trong truyện ngắn có yếu tố 

giễu nhại, người đọc nhận thấy tính linh hoạt và đa dạng của điểm nhìn từ nhiều góc 

độ trần thuật: nhân vật lúc tham gia trực tiếp vào câu chuyện, lúc đứng ngoài quan 

sát, lúc đối thoại, lúc độc thoại nội tâm, lúc hỏi, lúc trả lời, lúc nhận xét, bình 

luận…, qua đó, tính sinh động và đa chiều về hiện thực được phản ánh.   

Ở nhiều truyện ngắn của Tạ Duy Anh như Dịch quỷ sứ, Ngôi nhà của cha tôi, 

Con ruồi, Giai điệu đen… sự xung đột giữa lời nói ở các nhân vật tạo nên tính phức 

điệu của hợp âm đời sống đương đại. Dịch quỷ sứ là truyện ngắn có độ thâm sâu về 

triết lý cuộc đời, là thành công nghệ thuật của sự phân tích con người và xã hội từ 

quá khứ đến hiện tại, từ nguyên nhân đến hệ quả bằng hình tượng. Thời gian câu 

chuyện là sau năm 1975, nhưng mầm mống của căn bệnh chức quyền thì đã được ủ 

từ trước đó. Trong truyện đan xen nhiều giọng điệu: giọng điệu Bùi Bằng Hữu, 

người đệ đơn lên tòa kiện ông già dạy thú chữa cho y khỏi bệnh câm, giọng điệu 

của ông già dạy thú, giọng điệu của chánh án tòa án và đặc biệt ở đây là giọng điệu 

của ông Bùi N. (Bí thư huyện) được thực hiện qua lời kể của Bùi Bằng Hữu và ông 

già dạy thú. Kết hợp các điểm nhìn với những lớp ngôn từ đậm chất hài hước, châm 

biếm, truyện ngắn Dịch quỷ sứ đã gợi cho người đọc cách hiểu “quỷ sứ” trong xã 

hội ta (kiểu dạng như Bùi N., Bùi Bằng Hữu) đã được tạo ra như thế nào. 
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 Truyện của Nguyễn Thị Thu Huệ được xem là đa sắc thái về giọng điệu, mỗi 

truyện có một cách thể hiện điểm nhìn trần thuật khác nhau, tạo nên tính linh hoạt 

trong ngôi kể và sự biểu cảm về nghĩa của tác phẩm. Truyện ngắn Sống gửi thác về 

đậm chất hài hước - mỉa mai. Câu chuyện xoay quanh đời sống gia đình cô Luyến, 

với lối sinh hoạt kỳ dị của những người có suy nghĩ kỳ dị. Cái gia đình này được soi 

chiếu từ hai điểm nhìn: người kể chuyện và ông bố của Luyến. Điểm nhìn của 

người kể chuyện gắn với giọng điệu hài hước, mà tiêu biểu là chi tiết cô Luyến tắm 

cho cậu con đã lớn tướng. Lối sinh hoạt quấn quýt bầy đàn mang tính “phòng thủ” 

cao độ của gia đình Luyến bất chấp sự trưởng thành và giới tính của cậu con. Rõ 

ràng, cách chăm sóc cậu con có tính “bao cấp” của người mẹ thiếu hiểu biết sẽ đem 

đến cái mặc cảm về giới tính, sự xấu hổ ở đứa con khi nó đến tuổi thành niên. Sự 

mỉa mai được đẩy lên cao hơn, khi giấc ngủ của nhà Luyến được mô tả theo kiểu 

“úp thìa”, “bó giò” (chồng Luyến làm nghề giã giò): “Ba người lại úp thìa. Tân ôm 

chặt Luyến. Luyến ôm chặt Dương. Đêm nào ngủ cũng trong tình trạng ba người 

chết đuối vớ được nhau, phải có nhau chống lại sóng to gió lớn, cuộc đời ngoài kia 

không tin ai được” [115].  

Cuộc sống nhà Luyến được làm rõ hơn từ điểm nhìn của ông bố gắn với giọng 

điệu chua chát. Ông bố Luyến là cán bộ ngoại giao, từng đi khắp Đông Tây, khi về 

thăm nhìn thấy cuộc sống dị nghịch, tẻ nhạt, vô nghĩa của gia đình con gái, ông đã 

ngán ngẩm thốt lên, bằng giọng từng trải và đầy kinh nghiệm sống của người tới từ 

thế giới “văn minh”: “Đời người, đa phần ai cũng vật vã hò hét lên là ngắn. Nhưng vô 

phúc đôi khi nó cũng rất dài. Dùng cái đời mình triệt để thì bao nhiêu cũng thiếu. Vật 

vờ ra vào loanh quanh bán kính năm mét như mày đời không ngắn lắm đâu” [115]. 

Như vậy, việc tạo giọng điệu từ điểm nhìn nghệ thuật ở ngôi thứ nhất và ngôi 

thứ ba trong truyện ngắn có tính giễu nhại đã nhấn mạnh đến tiếng nói, cảm xúc và 

suy nghĩ trong diễn ngôn cá nhân bên cạnh tiếng nói chung của diễn ngôn cộng 

đồng, tạo nên tinh thần dân chủ hóa trong tư tưởng nghệ thuật và mang đến quan 

điểm khách quan về cái nhìn hiện thực. Từ đó, các điểm nhìn nghệ thuật này đã góp 

phần tạo nên sự đa dạng hóa của giọng điệu giễu nhại trong truyện ngắn với sự đa 

sắc thái cùng các thang độ cảm xúc. 
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Tiểu kết 

Đổi mới phương thức nghệ thuật là một quy luật phát triển mang tính nội tại 

của văn học. Điều đó không chỉ để phù hợp với khung cảnh tư duy thời đại, để đáp 

ứng khả năng diễn đạt trước những cái mới đang phát sinh, mà quan trọng hơn, nó 

chính là sự đột phá để kiến tạo nên cái mới. Với nghệ thuật giễu nhại trong truyện 

ngắn hiện đại Việt Nam, việc đổi mới nghệ thuật diễn ra một cách đồng bộ, từ quan 

niệm nghệ thuật về con người dẫn đến việc thay đổi cảm hứng về hiện thực, hệ đề 

tài, đối tượng nghệ thuật, đa dạng hóa hình thức nghệ thuật truyện ngắn thông qua 

nghệ thuật xây dựng nhân vật, tình huống nghệ thuật, ngôn ngữ và giọng điệu... 

Việc giải mã hình thức nghệ thuật truyện ngắn giễu nhại qua các yếu tố này sẽ góp 

phần chỉ ra quan niệm thẩm mỹ của nhà văn và qua đó, chứng minh được sự vận 

động của thể loại mà nhà văn ý thức thể hiện qua các bước ngoặt chuyển mình của 

đời sống xã hội. Cũng qua nghệ thuật kiến trúc tác phẩm mà tài năng và phong cách 

sáng tạo của từng nhà văn hiện ra, làm cho diện mạo của truyện ngắn ngày càng trở 

nên đa dạng, hòa nhập với truyện ngắn đương đại thế giới.  
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KẾT LUẬN 

1. Văn học nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội gắn chặt với đời sống xã 

hội. Việc hình thành và phát triển một khuynh hướng nghệ thuật mới trong một điều 

kiện xã hội mới là sự vận động biện chứng của đời sống văn học và đây cũng là nhu 

cầu tự thân và quy luật tất yếu để văn học tồn tại và phát triển. Nghiên cứu văn học 

Việt Nam mười lăm năm đầu thế kỷ XXI (2000 - 2015), chúng ta nhận thấy truyện 

ngắn đã có sự phát triển mạnh mẽ với những thành tựu đặc sắc, góp phần quan 

trọng làm thay đổi diện mạo văn học dân tộc. Để đạt được thành tựu đó, trước hết, 

các nhà văn đã mạnh dạn tự đổi mới, vượt qua những rào cản, những câu thức, 

những áp đặt từ nhiều phía để sáng tạo. Mặt khác, các nhà văn cũng đã xem sự 

nghiệp văn chương là một trách nhiệm, viết là ý thức về cuộc đời, về con người khi 

đời sống xã hội sau đổi mới 1986 đã có nhiều biến đổi sâu sắc và toàn diện. Bên 

cạnh sự phát triển về kinh tế và một số lĩnh vực khác là sự bùng phát của các tệ nạn 

xã hội, sự thay đổi quan niệm sống mà rõ nhất là cái xấu, cái ác ngày càng trở nên 

phổ biến và có xu hướng gia tăng. Việc tập trung vào phản ánh những mặt trái xã 

hội đã lôi kéo hầu hết các nhà văn đương đại và đã dần hình thành một khuynh 

hướng nghệ thuật đặc thù trong văn học giai đoạn này: nghệ thuật giễu nhại.  

2. Nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015 là đề tài rộng 

và phức tạp nhưng đồng thời nó cũng đem lại những suy nghĩ, tìm tòi khoa học mới 

và thú vị. Với đề tài này, chúng tôi muốn đi sâu vào nghiên cứu và mong muốn phát 

hiện những giá trị về tư tưởng, nghệ thuật của truyện ngắn giai đoạn này. Qua việc 

thực hiện đề tài, chúng tôi cũng mong muốn góp phần chỉ ra những nỗ lực của các 

nhà văn trong việc đổi mới tư duy nghệ thuật giễu nhại, một trong những đặc thù 

của văn xuôi sau thời kỳ đổi mới. Mặt khác, chúng tôi muốn chỉ ra nghệ thuật giễu 

nhại trong văn xuôi nói chung và trong truyện ngắn nói riêng ở giai đoạn này đã tích 

hợp trong nó nhiều cách tiếp cận và thủ pháp nghệ thuật mới mẻ, đa dạng, mang 

tính tri thức liên ngành và nghệ thuật liên văn bản, cập nhật với tư duy nghệ thuật 

nhân loại.  

3. Nhìn từ phương diện nội dung phản ánh, đóng góp của truyện ngắn Việt 

Nam 2000 - 2015 từ nghệ thuật giễu nhại là sự đổi mới vể nhận thức của nhà văn, 

bộc lộ qua cảm quan mới mẻ về hiện thực và con người trong cuộc sống từ sau 1975 

kéo dài đến những thập niên đầu thế kỷ XXI. Qua hệ đề tài và chủ đề phong phú, 
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qua sự đa dạng của các kiểu loại nhân vật, tiếng nói của nhà văn được bộc lộ, thể 

hiện tinh thần dân chủ hóa, nhân bản hóa tối đa nhằm phê phán những cái xấu và 

khẳng định những cái tốt bằng tiếng cười, bằng sự phê phán mang tính giễu nhại 

nhưng đầy tính nhân văn và triết mỹ. Truyện ngắn, trong tính thời sự của nó đã làm 

tốt vai trò của thể loại xung kích trong văn xuôi, phản ánh nhanh nhạy, kịp thời 

những thay đổi của xã hội và con người về cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, 

giữa nhận thức chân lý và sự ngộ nhận, giữa chân thực và giả dối; từ đó, chỉ ra 

những quan niệm sống, thái độ đối với cộng đồng, các giá trị nhân bản của sinh tồn 

con người… Bức tranh phản ánh xã hội của truyện ngắn những năm 2000 - 2015 là 

hết sức rộng rãi và có thể nói, nếu muốn tìm hiểu những gì đã diễn ra ở Việt Nam 

trong những năm đầu thế kỷ, thì trước hết phải tìm đến truyện ngắn. Truyện ngắn, 

những lát cắt muôn mảnh về cuộc đời trở thành một chuỗi nối dài không có điểm 

dừng để chúng ta tri nhận về sự vận động của lịch sử dân tộc thông qua những cách 

diễn tả đa dạng và biến hóa về cảnh đời, cảnh người trong những chiều kích của nó. 

4. Nhìn từ phương thức nghệ thuật, truyện ngắn giai đoạn 2000 - 2015 đã có 

những sáng tạo mang sắc điệu giễu nhại mới mẻ, phù hợp với tầm đón nhận của 

công chúng văn học hôm nay. Các nhà văn đã xây dựng một hệ thống biểu tượng về 

loại hình nhân vật với các thủ pháp đặc tả tính cách vừa mang tính truyền thống vừa 

kết hợp các cách thức hiện đại và hậu hiện đại tạo nên một thế giới nhân vật sinh 

động và biểu cảm. Nghệ thuật kết cấu có nhiều đổi mới, đưa vào các hình thức lắp 

ghép, mảnh vỡ, tạo sự linh hoạt và đa dạng trong việc triển khai cốt truyện. Ngôn 

ngữ và giọng điệu của truyện ngắn giễu nhại giai đoạn này mang một sắc thái riêng, 

đó là con đường đổi mới sáng tạo để khẳng định tiếng nói riêng, phong cách riêng 

của mỗi nhà văn. Ngôn ngữ giễu nhại gần với đời thường, cập nhật với khẩu ngữ 

đời sống của mọi tầng lớp người trong xã hội, nhìn bên ngoài có chỗ xô bồ, suồng 

sã nhưng nó chính là dụng ý của nhà văn để diễn tả về một xã hội với nhiều biến đổi 

bất ổn. Mặt khác, ngôn ngữ giễu nhại cũng là cách thức tối ưu để biểu đạt về một 

thế giới trở nên phì đại, vượt quá tầm kiểm soát của con người và thay cho thái độ 

bi quan về nó thì người ta giễu nhại nó. Tính chất giễu nhại của ngôn ngữ còn thể 

hiện quan niệm hậu hiện đại là hoài nghi vào các đại tự sự, các biểu tượng, vào tiến 

bộ xã hội gắn với việc giáo dục và cải tạo con người, với việc ngăn chặn những 

thảm họa đối với quả đất, vào một lý thuyết chung về hòa bình và thịnh vượng cho 
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tất cả các dân tộc… Những điều này lý giải vì sao nghệ thuật giễu nhại càng về sau 

càng nặng tính chất châm biếm, tiếng cười ít hơn, nhường chỗ cho những âm giọng 

gay gắt, dữ dội với tư tưởng phê phán và suy tư trước những biến thái của con 

người và xã hội.  Giọng điệu giễu nhại phong phú và đặc sắc cũng là một yếu tố 

thành công không nhỏ trong việc cách tân ngôn ngữ, thể hiện sự sáng tạo không 

ngừng về thi pháp hình thức và kiểu tư duy của nhà văn trước hiện thực mới. Những 

tiếng nói đa âm, đa chiều về cuộc sống là cách mà nhà văn muốn bày tỏ cái nhìn 

phức hợp về văn cảnh xã hội Việt Nam đầu thế kỷ này, khi mỗi con người thường 

mang nhiều khuôn mặt để thích ứng với điều kiện và môi trường sống, cố che dấu 

thật kỹ cái bản chất thật của mình. 

5. Nhìn ở một bình diện khác, chúng ta nhận thấy nghệ thuật giễu nhại trong 

truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015, cũng không tránh khỏi những hạn chế. Nhiều 

lúc vượt quá ngưỡng và trở nên thô thiển, một số biểu hiện thái quá qua các trạng 

huống giễu nhại lịch sử và nhân vật lịch sử, nhân vật văn hóa một cách “bỗ bã”, 

“giải thiêng” về những vấn đề liên quan đến con người và cuộc sống một cách lệch 

chuẩn với hệ thống ngôn ngữ không được đại chúng hóa nên gây phản cảm trong 

người đọc. Nhưng đây cũng là điều tất yếu trong sáng tạo nghệ thuật và thời gian sẽ 

loại bỏ những hạt sạn và giữ lại những tinh chất trong các tác phẩm nghệ thuật. 

Nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn 2000 - 2015 đã thực sự là tiếng nói 

mới trong văn học Việt Nam, với những đóng góp cả về nội dung tư tưởng và hình 

thức nghệ thuật đã được xã hội ghi nhận. Truyện ngắn những năm này sẽ còn gợi 

mở nhiều triển vọng trong việc tìm hiểu những đổi mới trong quan niệm nghệ thuật 

về con người với những nội dung cơ bản của đời sống hiện đại như vấn đề nữ 

quyền, vấn đề sinh thái, vấn đề bản thể dân tộc, các về vấn đề thuộc về đặc thù văn 

học như thể loại và ngôn ngữ cũng như các yếu tố thuộc về thi pháp, nhằm chứng 

minh sự hội nhập của truyện ngắn Việt Nam vào tiến trình chung của văn học quốc 

tế, mở ra thời kỳ phát triển mới cho nền văn học Việt Nam hiện đại và đương đại. 
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