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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thế kỉ XX được xem là thời kỳ khởi phát đầy khí thế của lý luận phê bình văn 

học phương Tây. Các trào lưu văn học như Phê bình Mới, chủ nghĩa hình thức Nga, 

chủ nghĩa cấu trúc, chủ nghĩa hậu cấu trúc, chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa tân lịch sử, 

phê bình văn học nữ quyền, chủ nghĩa hậu hiện đại…  đã lần lượt xuất hiện và có sự 

tiếp biến, ảnh hưởng lẫn nhau đã tạo nên một “thế kỉ của phê bình” khiến cho văn học 

có một đời sống phong phú, phức tạp và lý luận văn học đương thời có bước nhảy 

vọt, trở thành một trong những ngành đi đầu trong nghiên cứu văn học, văn hóa. 

Trong các luồng mạch tư tưởng của lý luận văn học thì tư tưởng của Jacques Derrida 

đã có ảnh hưởng lớn đến phê bình văn học. Với quan niệm “không có cái bên ngoài 

văn bản”, Derrida cho rằng tất cả mọi lời nói ra đều ở trạng thái “trích dẫn” 

(quotation). Với ông, chẳng có lời nào là thuần tuý của một chủ thể phát ngôn nào 

đó, bởi người nói chẳng thể nào “đẻ” ra chữ mà phải luôn vay mượn từ truyền thống. 

Tư tưởng này đã manh nha những ý thức phôi thai về vai trò của tính liên văn bản 

(intertextuality), về sau được Julia Kristeva lấy làm nền tảng cho một tham luận (vào 

năm 1967) với định nghĩa: “bất kì văn bản nào cũng được cấu trúc như một bức khảm 

các trích dẫn; bất kì văn bản nào cũng là sự hấp thụ và biến đổi các văn bản khác” 

[122, tr.155]. Có thể dẫn giải ý tưởng của Kristeva như sau: không có văn bản nào 

thực sự độc lập, một mình một cõi, như một sự sáng tạo tuyệt đối; văn bản nào cũng 

chịu sự tác động của văn bản văn hoá, cũng chứa đựng ít nhiều những cấu trúc ý thức 

hệ và thể hiện qua các hình thức diễn ngôn khác nhau trong xã hội. Văn bản vì thế 

được soi chiếu từ nhiều góc nhìn, trở nên mới mẻ và đặc biệt thôi thúc người đọc 

trong sự hứng thú kiếm tìm, chinh phục các tầng ý nghĩa đang xếp chồng lên nhau. 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc thuật ngữ “tính liên văn bản” trong những năm 

gần đây không còn quá xa lạ trong nghiên cứu văn học thuộc hệ hình phê bình hậu 

hiện đại. Tính liên văn bản đã làm “đảo lộn” những quan niệm truyền thống và làm 

nảy sinh nhiều vấn đề mới trong việc giải mã văn bản. Vì lẽ đó, hiện nay, các công 

trình nghiên cứu theo hướng liên văn bản rất phong phú, đa dạng. 

Không tách rời dòng chung của văn học thế giới, trong nhiều năm trở lại đây, 

văn học Trung Quốc đã mang một diện mạo mới với những bước đột phá, cách tân 

về mặt thể loại, thi pháp. Đặc biệt, khi nhà văn Mạc Ngôn đưa văn hoá Hoa Hạ ra thế 

giới theo phong cách “kết hợp chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với truyện kể dân gian, 

lịch sử và cuộc sống đương đại”, đạt giải thưởng Nobel văn học năm 2012 thì chính 
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ông đã khẳng định vị trí của mình trên văn đàn Trung Quốc và thế giới. Đọc những 

trang văn của Mạc Ngôn, người đọc ngỡ ngàng, thậm chí hoài nghi về nguy cơ đổ nát 

của những giá trị đích thực trong cõi đời lắm đa mang cũng như bất ngờ vì lối viết 

phá cách, sáng tạo đầy táo bạo của nhà văn. Tất cả những gì phức tạp nhất lần lượt 

được phơi bày dưới ngòi bút vô cùng mãnh liệt này. Là nhà văn tiêu biểu cho văn 

xuôi thời kỳ đổi mới, tác phẩm của Mạc Ngôn đã “làm mờ và xoá đi trung tâm của 

chủ đề phân tích và phán xét văn hoá của các tác phẩm tìm về cội nguồn, tiến tới làm 

cho lịch sử trở thành đối tượng thẩm mỹ và lĩnh vực tưởng tượng siêu nhiệm” [41, 

tr.197]. Cũng từ ý thức trách nhiệm cao trong sáng tác mà Mạc Ngôn luôn quan niệm: 

“Tiểu thuyết hay trong lòng tôi, thứ nhất là phải có ngôn ngữ hay, thứ hai phải có cốt 

truyện hay, thứ ba phải chứa đựng nhiều điều thú vị và những trăn trở, để độc giả 

mong đợi, thứ tư phải để độc giả thấy được những thay đổi trong tư tưởng của nhà 

văn, cũng có nghĩa là phải để cho độc giả cảm thấy mình ở cùng vị trí với nhà văn” 

[89, tr.281]. Mạc Ngôn đã tạo cho mình một phương thức tư duy mới cùng với cách 

viết và cách khai thác đề tài hoàn toàn mới lạ, giúp ông thu được những thành tựu rực 

rỡ ở rất nhiều phương diện. Vì lẽ đó, tác phẩm của ông có sức ảnh hưởng lớn trong 

và ngoài nước. Nhiều tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức, Ý, 

Nhật, Nga, Hàn, Hà Lan, Thụy Điển, Ba Lan, Việt Nam.... Nhà văn đã có sự trải 

nghiệm sâu sắc trong cuộc sống và bản lĩnh trong sự tiếp nhận luồng gió văn hóa toàn 

cầu trong đó có sự trải nghiệm liên văn bản. Những nét độc đáo từ trong con người 

và lối viết của Mạc Ngôn sẽ là một tiền đề vững chắc để người viết có thể tiếp cận 

các tác phẩm của ông qua các đặc trưng của lý thuyết liên văn bản. Soi chiếu các sáng 

tác của Mạc Ngôn từ lý thuyết liên văn bản, người viết mong muốn đây sẽ là một 

công trình để người đọc có cái nhìn khái quát, toàn vẹn hơn về phong cách độc đáo 

của Mạc Ngôn, đồng thời công trình sẽ góp phần định hướng cho việc nghiên cứu 

văn học từ việc ứng dụng lý thuyết liên văn bản. 

2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của luận án là các phương diện thể hiện tính liên văn 

bản trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn. Chỉ có thể tiếp cận tính liên văn bản trong các 

sáng tác của Mạc Ngôn khi có những tri thức tương đối hệ thống về lý thuyết liên văn 

bản và lý thuyết sẽ trở nên sáng rõ và gần gũi hơn khi được liên hệ từ thực tiễn sáng 

tác của nhà văn. Hơn nữa, việc nghiên cứu toàn diện về lý thuyết liên văn bản tại Việt 

Nam chưa nhiều, người viết sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn có hệ thống lý thuyết này 

qua tư tưởng của một số đại biểu như M. Bakhtin, J.Kristeva, R.Barthes, H.Bloom, 
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G.Genette, M.Riffaterre, U.Eco, M.Juvan... dựa vào Giáo trình Lý thuyết liên văn bản 

của tác giả Nguyễn Văn Thuấn.  

 Với sự nghiệp sáng tác đồ sộ của tác giả, chúng tôi xin được giới hạn phạm vi 

khảo sát các tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt của Mạc Ngôn: Cao lương đỏ 

(2000), Báu vật của đời (2001), Cây tỏi nổi giận (2003), Rừng xanh lá đỏ (2003), 

Đàn hương hình (2003), Tửu quốc (2004), 41 chuyện tầm phào (2004), Sống đọa thác 

đày (2007), Tổ tiên có màng chân (2007), Thập tam bộ (2007), Ếch (2010). Khảo sát 

các tác phẩm trên sẽ cho phép người nghiên cứu có cách tiếp cận, vận dụng lý thuyết 

liên văn bản trong việc nghiên cứu văn học tại Việt Nam để tham chiếu toàn vẹn hơn 

về các tác phẩm văn học nước ngoài. Việc tiếp cận lý thuyết liên văn bản từ trong 

tiểu thuyết của Mạc Ngôn chỉ giới hạn ở một số khía cạnh tiêu biểu như tính liên văn 

bản qua hệ thống đề tài, nhân vật, biểu tượng nghệ thuật và tính liên văn bản nhìn từ 

các thủ pháp cận văn bản, trò chơi diễn ngôn và trong sự tích hợp các thể loại trong 

tiểu thuyết của nhà văn. Khi nghiên cứu, chúng tôi chú ý mối liên hệ của tiểu thuyết 

Mạc Ngôn với cội nguồn văn hóa, tư tưởng của dân tộc Trung Hoa trên cơ sở tiếp 

thu, học hỏi tư tưởng văn hóa toàn cầu để có những lý giải về những biểu hiện của 

tính liên văn bản. Ngoài ra, chúng tôi cũng khảo sát những bài trả lời phỏng vấn hay 

bài nói chuyện của Mạc Ngôn với độc giả… đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam 

nhằm giúp chúng tôi có thêm cơ sở vững chắc để triển khai những vấn đề đang nghiên 

cứu. 

3. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Cơ sở lý thuyết 

Đến nay việc nghiên cứu và vận dụng lý thuyết liên văn bản trong nghiên cứu 

văn học đang trên đà phát triển và mở ra nhiều hướng tiếp cận. Giải mã văn bản cần 

đặt chúng trong mối liên hệ với các văn bản khác, bởi vì mỗi văn bản “là một tấm vải 

mới dệt từ những trích dẫn cũ, ở đó, có vô số những mảnh vụn của các mã ngôn ngữ, 

các quy ước văn học, các khuôn mẫu nhịp điệu, các hình thức diễn ngôn vốn từng 

phổ biến trong xã hội” [1, tr. 35]. Vì vậy trong nghiên cứu này, người viết dựa vào 

Giáo trình Lý thuyết Liên văn bản trình bày khái lược các quan niệm khác nhau về 

tính liên văn bản gắn liền với những tên tuổi như Jacques Derrida, Roland Barthes, 

Mikhail Bakhtin, Julia Kristeva, Paul-Michel Foucault, Gérard Genette, Harold 

Bloom, Michael Riffattere, Umberto Eco, Marko Juvan... - những lý thuyết gia tiên 

phong trong trào lưu giải cấu trúc và phê bình hậu hiện đại. Sau đó tìm hiểu các biểu 

hiện của lý thuyết liên văn bản và vận dụng nghiên cứu các biểu hiện này trong tiểu 
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thuyết của nhà văn Mạc Ngôn. Khi Cao lương đỏ ra đời từ những năm 80 của thế kỉ 

XX cho đến nay, những thập niên đầu thế kỉ XXI, mỗi tác phẩm mới của Mạc Ngôn 

sau này gần như hoàn hảo trong sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, văn 

hóa phương Đông và phương Tây. Do đó, chúng tôi tập trung tháo gỡ các tầng văn 

bản ẩn đằng sau trong sáng tác Mạc Ngôn được nhìn từ lý thuyết liên văn bản để có 

thể đóng góp một cái nhìn trọn vẹn hơn khi đánh giá “hiện tượng” văn học Mạc Ngôn. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để nghiên cứu Mạc Ngôn từ góc nhìn liên văn bản, chúng tôi sử dụng phối 

hợp các phương pháp sau: 

Phương pháp lịch sử - loại hình: Chúng tôi sử dụng phương pháp này để khảo 

sát lịch sử hình thành và sự vận động của lý thuyết liên văn bản qua các công trình 

nghiên cứu của F.de Saussure, M.Bakhtin, J.Kristeva, R.Barthes, M.Bloom, G. 

Genette, M.Riffaterre, U.Eco, M.Juvan... Từ đó, chúng tôi khái lược những khía cạnh 

cốt lõi nhất của lý thuyết liên văn bản, ứng dụng những biểu hiện phù hợp của lý 

thuyết để nghiên cứu các tiểu thuyết của nhà văn Mạc Ngôn. Trong khi ứng dụng lý 

thuyết liên văn bản, người viết sẽ căn cứ vào hoàn cảnh chính trị, xã hội của đất nước 

Trung Hoa để có những nhận xét, đánh giá đúng đắn về vị trí, vai trò, giá trị của tác 

giả và tác phẩm. Tuy nhiên, đề tài của luận án là nghiên cứu tiểu thuyết của Mạc 

Ngôn nhìn từ lý thuyết liên văn bản, cho nên phân tích loại hình của tiểu thuyết (chức 

năng tự sự, kết cấu, cốt truyện, nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu) sẽ không đề cập sâu 

rộng mà nhường chỗ cho các biểu hiện của tính liên văn bản.  

Phương pháp so sánh - đối chiếu: Đề tài nghiên cứu ứng dụng của lý thuyết 

liên văn bản vào một tác giả, tác phẩm cụ thể nên phải dùng đến phương pháp so 

sánh. Người viết sẽ đối chiếu với các văn bản ra đời trước/sau nó để tìm ra điểm tương 

đồng và khác biệt, chỉ ra sự sáng tạo của nhà văn cũng như khả năng khơi mở, vẫy 

gọi văn bản khác từ những đặc trưng của tính liên văn bản. Từ đó, người viết mới có 

được cái nhìn bao quát, toàn diện về vấn đề mình nghiên cứu. Đây là phương pháp 

không thể thiếu trong quá trình triển khai luận án. 

Phương pháp cấu trúc - hệ thống: Người viết sẽ dùng để tìm hiểu, nghiên cứu 

một cách hệ thống các đặc trưng của tiểu thuyết Mạc Ngôn từ đó có những đánh giá, 

kết luận cần thiết. 

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các phương pháp tiểu sử, phân loại, thống kê, 

thao tác phân tích... các tiểu thuyết của Mạc Ngôn với các văn bản khác trong quá 
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trình nghiên cứu. Tất cả phương pháp sẽ mở ra hướng tiếp cận thú vị cho sự sản sinh 

vô tận “tính năng sản” của văn bản - một thuộc tính cơ bản của tính liên văn bản. 

4. Đóng góp của luận án 

Luận án trình bày những biểu hiện đặc trưng của tính liên văn bản trong tiểu 

thuyết của Mạc Ngôn, từ đó giúp bạn đọc Việt Nam có cái nhìn cơ bản, tổng thể về 

tiểu thuyết của ông cũng như văn học Trung Quốc trong bối cảnh lịch sử hiện đại. 

Luận án được xem là một trong những công trình đầu tiên, nghiên cứu có hệ 

thống tính liên văn bản trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn ở Việt Nam, từ đó khẳng định 

vị trí, tầm vóc, sự ảnh hưởng của Mạc Ngôn đối với văn chương thế giới đương đại. 

Bên cạnh đó, luận án thể nghiệm lý thuyết liên văn bản vào việc nghiên cứu 

một hiện tượng đạt giải thưởng Nobel Văn học, vì vậy, đây sẽ là công trình mang tính 

gợi mở cho những công việc tiếp theo của các nhà nghiên cứu khác. 

Luận án hoàn thành sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho việc học tập, 

nghiên cứu về tính hiệu quả của việc áp dụng lý thuyết liên văn bản trong nghiên cứu 

văn học. 

5. Cấu trúc của luận án 

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

của Luận án gồm 4 chương: 

 Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

 Chương 2. Khái lược về lý thuyết liên văn bản và cội nguồn tính liên văn 

bản trong tiểu thuyết Mạc Ngôn 

 Chương 3. Tính liên văn bản trong tiểu thuyết Mạc Ngôn nhìn từ đề tài, 

hình tượng và biểu tượng 

 Chương 4. Tính liên văn bản trong tiểu thuyết Mạc Ngôn nhìn từ thủ pháp 

cận văn bản, lối viết huyền ảo, trò chơi diễn ngôn và tích hợp các thể loại 
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NỘI DUNG 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Trong chương tổng quan này, chúng tôi đề cập đến hai nội dung cơ bản: thứ 

nhất là tình hình nghiên cứu lý thuyết liên văn bản trên thế giới và sự ứng dụng trong 

nghiên cứu văn học ở Việt Nam hiện nay để từ đó chúng tôi đi đến kết luận quan 

trọng: lý thuyết liên văn bản đang trở nên thịnh hành, mở ra hướng đi mới trong 

nghiên cứu văn học; thứ hai là tình hình nghiên cứu về hiện tượng Mạc Ngôn và tiểu 

thuyết Mạc Ngôn trên thế giới nói chung và ở Việt Nam từ đó có những đánh giá tổng 

quan và hướng nghiên cứu của đề tài ở góc độ liên văn bản nói riêng. Có thể nói hiện 

tượng Mạc Ngôn trên thế giới đã được nghiên cứu sâu, có hệ thống. Nhiều công trình 

có tính khái quát cao, phục vụ đắc lực cho việc tiếp cận, nghiên cứu văn chương 

đương đại. Từ các quan điểm, cách nhìn nhận, đánh giá tính ưu việt của lý thuyết liên 

văn bản đến các công trình nghiên cứu về Mạc Ngôn, chúng tôi có cơ sở kế thừa 

những thành quả ấy đồng thời có thể tìm ra những điểm còn đang bỏ ngỏ từ các biểu 

hiện đặc trưng của tính liên văn bản để có thể tiếp tục nghiên cứu. 

 1.1. Tình hình nghiên cứu lý thuyết liên văn bản  

 1.1.1. Tình hình nghiên cứu lý thuyết liên văn bản trên thế giới 

Có thể thấy những biểu hiện của tính liên văn bản đã hiện diện từ lâu, tuy nhiên 

trong nghiên cứu văn học để được gọi tên trở thành một thuật ngữ thì phải vào những 

năm 60 của thế kỷ XX mới có những công trình nghiên cứu của nhóm Tel Quel và 

tạp chí cùng tên tại Pháp. Từ đó đã có rất nhiều các công trình luận bàn về lý thuyết 

cũng như vận dụng nó vào việc nghiên cứu các sáng tác văn học.  

Trong phần khảo sát tổng thuật, phân tích lý thuyết này, do khuôn khổ của 

luận án và tư liệu hạn chế nên chúng tôi xin được kế thừa các công trình đi trước. 

Trước hết là phần tổng thuật lý thuyết liên văn bản có các công trình: Intertextuality 

in Faulkner (Tính liên văn bản trong Faulkner - 1985) của Michel Gresset và Noel 

Polk (biên tập) cho thấy mối quan hệ tiên đoán - sáng tạo, sự chuyển động ngữ cảnh, 

tính liên tục, đa âm từ trong các tiểu thuyết của W.Faulkner đã chứng minh tầm quan 

trọng của tính liên văn bản. Công trình Intertextuality: Theories and Practices (Tính 

liên văn bản: Lý thuyết và thực tiễn - 1990) của Michael Worton và Judith Still (biên 

tập) có đã sự phân tích khá hệ thống về tính liên văn bản.  

Đặc biệt là công trình Intertextuality (Tính liên văn bản - 2000) của Graham 

Allen (Nguyễn Văn Thuấn dịch, 2015) đã có những phân tích toàn diện về tính liên 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Michel+Gresset&search-alias=books&field-author=Michel+Gresset&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Noel-Polk/e/B001HD06O4/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Noel-Polk/e/B001HD06O4/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Michael+Worton&search-alias=books&field-author=Michael+Worton&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Judith+Still&search-alias=books&field-author=Judith+Still&sort=relevancerank
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văn bản, cả về sự xuất hiện của khái niệm và nội hàm của khái niệm. Tác giả đã 

nghiên cứu thuật ngữ “tính liên văn bản” (tên gọi trong bài tham luận của Julia 

Kristeva) với những mấu chốt quan trọng nhất: (1) Tìm kiếm nguồn gốc của lý thuyết 

trong mối quan hệ với các lý thuyết ngôn ngữ của Fecdinand de Saussure (nhà ngôn 

ngữ học người Thụy Sĩ) và Mikhail Bakhtin (nhà nghiên cứu người Nga). (2) Sự phát 

triển về lý thuyết liên văn bản của Roland Barthes (nhà lý luận người Pháp) khi ông 

định hình khái niệm “văn bản” trong tiểu luận Lý thuyết về văn bản (Theory of the 

Text). (3) Với sự đồng tình, các nhà phê bình hậu cấu trúc đã triển khai thuật ngữ tính 

liên văn bản theo nhiều hướng khác nhau và mở rộng nội hàm của nó khi Gérard 

Genette và Michel Riffaterre đã ứng dụng vào lĩnh vực thi pháp và vận dụng trong 

việc đọc thơ. (4) Harold Bloom (người Mỹ) tiếp cận khái niệm tính liên văn bản từ 

cả góc độ tu từ học lẫn phân tâm học, theo ông, tất cả mọi văn bản đều là liên văn bản 

và liên văn bản lại là sản phẩm của “sự lo lắng về ảnh hưởng” (anxiety of influence) 

khi ông phát triển “bản đồ đọc sai” - ý nghĩa của một văn bản không hoàn toàn nằm 

bên trong bản thân nó mà tồn tại trong mối tương tác với các văn bản khác, nghĩa là 

giữa các văn bản khác nhau. Ở chương cuối của công trình, tác giả đề cập đến khả 

năng biến hóa của tính liên văn bản trong các văn bản nghệ thuật - phi văn học để 

thấy được tính năng sản của nó.  

 Những tranh luận trong công trình Intertextuality debates and contexts (Tính 

liên văn bản: Tranh luận và ngữ cảnh - 2003) của Mary Orr cũng như những biện 

giải trong công trình Văn bản - Liên văn bản - Lý thuyết văn bản (2008) của G. 

K.Kosikov (Lã Nguyên dịch)… Đối với G.K.Kosikov, ông nhấn mạnh đến lý thuyết 

liên văn bản của J.Kristeva xuất phát từ quan điểm đối thoại - phức điệu của 

M.Bakhtin “Từ trong bản chất, lời nói mang tính đối thoại”, “giao tiếp đối thoại chính 

là môi trường đích thực của đời sống ngôn ngữ”, sau đó tiếp tục truy tìm “lỗ hổng” 

của phương pháp luận trong “triết học thống nhất” để xóa bỏ cái tuyệt đối, giải phóng 

cái đa bội ra khỏi quyền lực của nó, đó là quan điểm “triết học đa bội” hiện đại mà 

các nhà hậu cấu trúc luận Pháp đang hướng tới. Ông nghiên cứu cuốn S/Z (1970) của 

R.Barthes để diễn giải cho sự vận động từ tác phẩm đến văn bản. Cuối cùng, ông 

nghiên cứu tính liên văn bản trong mối quan hệ từ “thông diễn học bất tận” đến thi 

pháp học để mở ra những diễn giải mới cho nghiên cứu văn bản.  

Tại Trung Quốc, vấn đề nghiên cứu liên văn bản dù tiến hành khá muộn nhưng 

cũng đã thu hút sự quan tâm của văn giới. Chúng tôi tìm thấy trên trang CNKI.net nhiều 

http://phebinhvanhoc.com.vn/?tag=phuong-phap-luan
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bài viết liên quan đến tính liên văn bản (互文性 - hỗ văn tính). Theo tác giả Lê Thị 

Dương có thể chia hoạt động nghiên cứu liên văn bản ở Trung Quốc thành ba giai đoạn: 

Giai đoạn thứ nhất (cuối thập niên 70 đến cuối thập niên 80 thế kỉ XX): Trong 

giai đoạn này, tính liên văn bản xuất hiện có liên quan trong việc dịch thuật chủ nghĩa 

cấu trúc. Cấu trúc luận: Moscow - Prague - Paris (1980) của triết gia người Pháp 

Jan.M.Broekman (dịch giả Lý Ấu Chung), Trương Dần Đức dịch bài Lý luận văn bản 

của R.Barthes (1987). Trương Long Khê trong bài viết Sự tiêu vong của cấu trúc - sự 

tiêu giải hình thức phê bình của chủ nghĩa hậu cấu trúc chủ nghĩa đã giới thiệu khá 

toàn vẹn về lý luận liên văn bản của J.Kristeva. Cũng trong năm 1987, cuốn Dẫn luận 

nguyên lý học của Terry Eagleton (người Anh) được NXB Văn nghệ giới thiệu có ba 

danh mục tham khảo của J.Kristeva. Ngoài ra còn có công trình của G.Genette và 

R.Barthes cũng được dịch. Nhìn chung, “thời kì này, chưa xuất hiện các bản dịch có 

hệ thống về lý luận liên văn bản phương Tây cũng như chưa có những nghiên cứu 

chuyên môn về Kristeva, người đề xuất khái niệm liên văn bản” [29, tr.86]. 

Giai đoạn thứ hai (cuối thập niên 90 của thế kỉ XX đến những năm đầu thế kỉ 

XXI): Giai đoạn này đã có nhiều học giả quan tâm, tìm hiểu lý thuyết liên văn bản, 

xuất hiện nhiều bài dịch giới thiệu đầy đủ hơn về lý thuyết liên văn bản như bài viết 

Phương thức viết lại trong truyền thống châu Âu và Trung Quốc của W. Fokkema 

(Phạm Trí Hồng dịch). Giai đoạn này cũng xuất hiện nhiều bài viết bàn trực tiếp về 

liên văn bản, phân thành các hướng: (1) Nghiên cứu lý luận như các bài viết: Bàn về 

liên văn bản của Ân Xí Bình (1994), Khái lược về lý luận liên văn bản của Trình Tích 

Lân (1996), Lý luận liên văn bản trong các văn luận phương Tây đương đại của 

Hoàng Niệm Nhiên (1999). (2) Bàn về liên văn bản với tư cách một phương pháp 

sáng tác và phương pháp giải đọc văn học, như: “Bàn về đặc trưng liên văn bản trong 

chủ đề anh hùng và kẻ phản bội của Nghiêm Trung Chí (1996), Đối thoại giữa các 

văn bản và văn bản mở - bàn về liên văn bản trong “Ruồi” của Trâu Quảng Thắng 

(1999), Liên văn bản của Bloom và “Công viên Mansfield” của La Kiệt Anh 

(2000)…” [29, tr.87]. (3) Bàn về quan hệ giữa tính liên văn bản và các lý luận khác, 

như: “Ý nghĩa và giới hạn – nghiên cứu văn luận của chủ nghĩa hình thức Nga của 

Trương Vô Kịch và Khổng Miễn Hành (1995); Tác dụng của liên văn bản trong việc 

lý giải chuỗi ngôn ngữ - Trường hợp “Some day my prince will crawl” của Đỗ Diễm 

Lệ (2005); Đối thoại giữa ngôn ngữ và ngôn ngữ - thảo luận về liên văn bản ngôn 

ngữ của Từ Đào (2006)” [29, tr.87-88]… Nhìn chung giai đoạn này lý thuyết liên văn 
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bản đã được giới thiệu đầy đủ hơn. Xuất hiện một số công trình nghiên cứu chuyên 

biệt về Kristeva và lý luận liên văn bản của bà. 

Giai đoạn thứ ba (từ đầu thế kỉ XXI đến nay): Đây là giai đoạn rực rỡ trong 

việc nghiên cứu liên văn bản tại Trung Quốc. Có nhiều công trình của J.Kristeva, 

R.Barthes và các nhà nghiên cứu Liên văn bản được dịch ra tiếng Trung. Đã xuất hiện 

một số công trình mang tính chuyên biệt về lý luận liên văn bản. Đặc biệt là cuốn 

Liên văn bản (互文性) của Vương Cẩn (NXB Đại học Sư phạm Quảng Tây, 2005) 

giới thiệu các lý luận của Bakhtin, Barthes, Kristeva, Bloom, Derrida… “Hàng loạt 

những luận án tiến sĩ chọn liên văn bản làm đề tài như Nghiên cứu liên văn bản (Lý 

Ngọc Bình, 2003), Nghiên cứu đặc trưng liên văn bản trong phê bình văn học của 

Tiền Trung Thư (Tiêu Á Đông, 2006), Nghiên cứu dịch thuật thi ca cổ điển Trung 

Quốc từ góc độ liên văn bản (Ngô Địch Long, 2010)” [29, tr.90]... Bên cạnh đó có 

rất nhiều luận văn thạc sĩ đã chọn đề tài nghiên cứu liên quan đến tính liên văn bản… 

Tình hình nghiên cứu lý luận liên văn bản ở Trung Quốc ngày càng có nhiều 

thành tựu. Bên cạnh vẫn còn có những hạn chế: (1) do vấn đề dịch thuật nên nhiều 

công trình nghiên cứu liên văn bản của phương Tây còn chưa được giới thiệu. (2) 

Nhiều công trình nghiên cứu còn đơn nhất, thiếu những nghiên cứu so sánh đa dạng. 

(3) Nhiều bài viết về liên văn bản nhưng còn sử dụng tư liệu của người khác. (4) 

Nghiên cứu thi học Trung Quốc theo hướng liên văn bản còn hạn chế.  

Đến nay, lý luận liên văn bản đã du nhập vào Trung Quốc hơn bốn thập kỉ và 

có vị trí vững chắc. Giới học giả Trung Quốc không chỉ tiếp nhận, họ còn tiếp biến, 

ứng dụng một cách tích cực, điều này làm vững chắc cho niềm tin về lý thuyết liên 

văn bản và khả năng ứng dụng rộng rãi hơn của lí thuyết này  trong thời gian tới.  

Xét tổng quan tình hình nghiên cứu lý thuyết liên văn bản trên thế giới và 

Trung Quốc nói riêng, có thể nhận thấy phạm vi ảnh hưởng của lý thuyết liên văn bản 

ngày càng sâu rộng. Hầu hết những công trình nghiên cứu đều xoay quanh việc hình 

thành khái niệm tính liên văn bản và ứng dụng vào nghiên cứu văn học/ văn hóa. Các 

học giả đều khẳng định khái niệm tính liên văn bản được chú ý ngay khi Kristeva đưa 

ra từ intertextualité. Sau đó các công trình nghiên cứu nguồn gốc của thuật ngữ đều 

thống nhất công nhận F.de Saussure, M.Bakhtin, J.Kristeva là những người lập thuyết 

đầu tiên, vận dụng và phát triển học thuyết là R.Barthes, G.Genette và M.Riffaterre, 

H.Bloom, U.Eco... Dựa trên hệ thống lý thuyết về liên văn bản đã được các nhà nghiên 

cứu xác lập là hàng loạt những công trình dịch thuật và nghiên cứu ứng dụng. Và lịch 
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sử của lý thuyết liên văn bản là lịch sử của sự tiếp diễn, việc quan tâm, đón đợi, 

nghiên cứu lý thuyết này càng làm phong phú lịch sử lý luận văn học của thế giới. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu lý thuyết liên văn bản ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, lý thuyết liên văn bản đang được các ngành khoa học xã hội quan 

tâm bởi khả năng ứng dụng của lý thuyết này cho phép nhận ra mối quan hệ phức 

hợp giữa một văn bản với những văn bản khác. Vì thế, vấn đề nghiên cứu lý thuyết 

liên văn bản cho đến nay đã có những công trình có giá trị. Đầu tiên là công trình 

nghiên cứu Từ kí hiệu học đến thi pháp học (1997) của Hoàng Trinh, khi tác giả 

nghiên cứu vấn đề đọc văn bản đã chú ý đến tính “đa âm” và tính “đối thoại” của 

ngôn từ với quan niệm “một văn bản bao giờ cũng kế thừa những văn bản có trước 

và bao giờ cũng mang nhiều tiếng nói hội nhập vào nhau. Đó là “tính liên văn bản” 

của mọi văn bản” [140, tr.59]. Tiếp đến là Trần Đình Sử, ông đã giới thiệu vai trò đặc 

biệt của Bakhtin trong Những vấn đề thi pháp của Đôxtôiepxki (1998), nhấn mạnh 

tiểu thuyết đa thanh/đối thoại của Đôxtôiepxki, và ít nhiều tác giả đã nhắc đến “liên 

văn bản” [11, tr.10]. Với Thi pháp hiện đại (2000), Đỗ Đức Hiểu có bài viết Về 

Bakhtin, ông chú ý đến những tác phẩm lớn của Bakhtin được giới nghiên cứu ở Pháp 

“phát triển tính đối thoại của Bakhtin thành khái niệm “tính liên văn bản” 

(intertextualité) [56, tr.58].  

Từ những dấu hiệu ban đầu về liên văn bản đã thôi thúc sự tìm tòi, mở một 

chân trời mới cho giới phê bình, nghiên cứu văn học của nước nhà. Bắt đầu đã có 

những bài viết tổng hợp về lý thuyết liên văn bản và một số bản dịch. Các bài viết từ 

hải ngoại: Liên văn bản – sự triển hạn đến vô cùng của tác phẩm văn học (2001) của 

Nguyễn Minh Quân và Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học (2007) của Nguyễn 

Hưng Quốc được xem là tài liệu đầu tiên đã hệ thống về nguồn gốc và sự phát triển 

lý thuyết liên văn bản ở Việt Nam.  

Bên cạnh đó các công trình nghiên cứu liên văn bản ở phương Tây đã được 

dịch thuật, giới thiệu. Bài viết của L.P. Rjanskaya (người Nga), Liên văn bản – sự 

xuất hiện của khái niệm về lịch sử và lý thuyết của vấn đề do Ngân Xuyên dịch 

(Nghiên cứu văn học, số 11/2007) đã giới thiệu về hướng nghiên cứu liên văn bản 

của các trường phái phê bình văn học: “(1) liên văn bản như là một thủ pháp văn học 

cụ thể, (2) liên văn bản là nguyên lý phổ quát của sự tồn tại của văn bản văn học, (3) 

liên văn bản phản ánh hình ảnh “thế giới như văn bản” [101] thông qua minh chứng 

các văn bản văn học Anh quốc ba thập niên cuối thế kỉ XX của Margaret Drabble, 

Atina Brookner, Graham Swift… Các bài: Văn bản - Liên văn bản - Lý thuyết liên 
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văn bản của G. K. Kosikov do Lã Nguyên dịch (2008), Lý thuyết về tính liên văn bản 

(từ góc nhìn Lý thuyết phê bình Pháp) của Pierre-Marc de BIASI do Bửu Nam - Phạm 

Thị Anh Nga dịch (2011), công trình dịch Lý thuyết liên văn bản (Intertextuality - 

Graham Allen) do Nguyễn Văn Thuấn dịch (2015)  như đã trình bày ở mục 1.1.1 đã 

đưa đến cho người đọc, người nghiên cứu ở Việt Nam cái nhìn tương đối trọn vẹn về 

lý thuyết liên văn bản. 

Đã nhiều tác giả tiếp cận, vận dụng lý thuyết liên văn bản trong việc nghiên 

cứu các văn bản văn học. Nhà nghiên cứu Nguyễn Nam đã có các công trình: Cái 

bóng và những khoảng trống trong văn chương (Tạp chí Văn học, tháng 4/2004), Từ 

Chùa Đàn đến Mê Thảo: Liên văn bản trong văn chương và điện ảnh (Nghiên cứu 

văn học, tháng 12/2006), Người đọc am tường, liên tưởng mở rộng: điểm qua mấy 

hướng tiếp cận liên văn bản ngoài nước (Tạp chí Đại học Sài Gòn, 2011), “Sự thực” 

tuyệt đối trong tự sự: tiếp nhận và cải biên “Rashōmon” ở Việt Nam (2012) đều có 

những phân tích và so sánh rất thú vị về tác phẩm văn học gốc và phim truyện chuyển 

thể. Cách tiếp cận và phân tích của tác giả Nguyễn Nam đã thực sự đem đến cho văn 

học Việt Nam một hướng đi mới: nghiên cứu chuyển thể với một loạt các công trình 

như: Phạm Ngọc Hiền với Vấn đề chuyển thể tiểu thuyết thành phim từ tác phẩm 

Triệu phú khu ổ chuột, Lê Thị Dương với Chuyển thể văn học - điện ảnh (Nghiên cứu 

Liên văn bản) (2015), Trần Công Đức với Liên văn bản trong các phim hậu hiện đại 

của Wes Anderson (2016), Hoàng Hữu Phước với Chuyển thể từ truyện thiếu nhi sang 

điện ảnh từ góc nhìn liên văn bản: trường hợp Nguyễn Nhật Ánh (2017), Bùi Trần 

Quỳnh Ngọc với Chuyển thể và liên văn bản (Trường hợp tác phẩm Long Thành cầm 

giả ca) (Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TPHCM, tập 14, số 5, 2017) đã làm rõ khái 

niệm liên văn bản và chuyển thể. Chân trời của hình ảnh (Từ văn chương đến điện 

ảnh qua trường hợp Kurosawa Akira, 2017) của Đào Lê Na là một công trình nghiên 

cứu nhìn nhận cải biên học trong sự phức hợp của các lý thuyết: liên văn bản, giải 

kiến tạo, văn hóa học và phiên dịch học. Như vậy, chuyển thể điện ảnh là một khía 

cạnh của liên văn bản. Sự tham chiếu giữa các loại văn bản thuộc loại hình nghệ thuật 

khác nhau đã tạo nên một bước chuyển mới trong nghiên cứu văn học, gợi sự tìm 

kiếm, giải mã “lắng nghe” sự đối thoại, liên thuộc giữa các văn bản.  

Trở lại với việc nghiên cứu liên văn bản một cách chuyên sâu nhất, hiện nay, 

có thể thấy đóng góp quan trọng của tác giả Nguyễn Văn Thuấn. Có thể kể đến các 

công trình của tác giả như Dẫn luận ngắn về lý thuyết liên văn bản (2010 – 2013), 

Tiếp cận thể loại từ góc độ liên văn bản: Chủ nghĩa hình thức Nga - Mikhail Bakhtin 
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- Gérard Genette (2011), Julia Kristeva và quan niệm vể tính liên văn bản (Kỉ yếu 

Hội thảo Khoa học quốc gia, 2016), luận án tiến sĩ Liên văn bản trong sáng tác của 

Nguyễn Huy Thiệp (2013), hai bài nghiên cứu Liên văn bản: lý thuyết, lịch sử và sự 

hiện diện ở Việt Nam (Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, số 9/2018) và 

Thi pháp liên văn bản: viết lại và phỏng họa (Nghiên cứu văn học, số 10/2018). Với 

các công trình đã nêu trên, tác giả vừa tổng thuật, hệ thống hóa một lý thuyết vốn rất 

phức tạp, vừa diễn giải, phân tích, vận dụng tính liên văn bản vào nghiên cứu văn 

học/văn hóa. Đặc biệt, trong năm 2018, tác giả đã công bố Giáo trình Lý thuyết liên 

văn bản làm tài liệu học tập cho học viên và nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận 

văn học. Công trình gồm 12 chương, 430 trang chính văn và 20 trang Dẫn nhập. Phần 

1 gồm 8 chương trình bày những vấn đề lý thuyết và lịch sử của tính liên văn bản. 

Phần 2 gồm 4 chương trình bày những vấn đề thi pháp của tính liên văn bản. Trong 

phần 1, hàng loạt các tên tuổi lớn, có đóng góp quan trọng nhất cho sự sinh thành và 

phát triển của lý thuyết liên văn bản như Saussure, Bakhtin, Kristeva, Barthes, 

Riffaterre, Eco, Genette, Juvan… với hệ thuật ngữ đa dạng của họ đã được trình bày 

chi tiết, rõ ràng, mạch lạc. Trong phần 2, những vấn đề thi pháp liên văn bản như lắp 

ghép, trích dẫn, viết lại, viết tiếp, giễu nhại, phỏng nhại, ảnh hưởng, đọc nhầm... đã 

được lần lượt giới thiệu, phân tích và vận dụng. Với giáo trình này, tác giả Nguyễn 

Văn Thuấn đã có đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, ứng dụng, phát triển lý 

thuyết liên văn bản ở Việt Nam với hệ thống lý thuyết trọn vẹn và công phu. 

Đã có nhiều luận văn ứng dụng lý thuyết liên văn bản: Tiểu thuyết Hồ Anh 

Thái dưới góc nhìn liên văn bản (2013) của Nguyễn Văn Thành, Liên văn bản trong 

kịch Lưu Quang Vũ (2014) của Nguyễn Hồng Yến. Công trình Vận dụng lý thuyết 

liên văn bản vào dạy học các tác phẩm thơ Mới trong chương trình Ngữ văn 11 - 

Trung học phổ thông (ĐHQG, 2014) của Phạm Thị Bích Phượng cũng cho thấy liên 

văn bản đang dần trở thành một khái niệm quen thuộc được dùng ở trường phổ thông 

chứ không chỉ riêng trong khoa nghiên cứu văn học.  

Hàng loạt các bài nghiên cứu về tính liên văn bản trong văn học xuất hiện trên 

các tạp chí. Bài Liên văn bản (intertext) trong "Đàn ghi-ta của Lorca” của Lê Huy 

Bắc đã khai thác lớp nghĩa tượng trưng, ẩn dụ thứ hai, thứ ba của hình tượng Lorca, 

hình tượng tiếng đàn của lối viết tượng trưng siêu thực để mở ra các trường văn hóa. 

Phan Huy Dũng trong Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo dưới góc nhìn liên văn 

bản nhìn thấy rõ “sự vững vàng của tác giả trong việc phối trí các hình ảnh, biểu 

tượng lấy từ nhiều "văn bản" khác nhau vào một tổng thể hài hoà”. Các bài viết: Yếu 



13 

tố liên văn bản trong tiểu thuyết Giàn thiêu của Võ Thị Hảo của Nguyễn Văn Hùng, 

Liên văn bản trong tiểu thuyết Chân dung cát của Inrasara của Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương đã khắc họa thành công chân dung con người và văn hóa Chăm trong trường 

so sánh, đối chiếu qua các văn bản trong văn học dân gian, các nhận định trong các 

bài nghiên cứu và những quan điểm ở phương Đông, phương Tây. Điển cố văn học 

từ góc nhìn liên văn bản của Nguyễn Đào Nguyên trên tạp chí Văn học nghệ thuật 

(số 389, 2016) cũng đặt đối tượng trong mối tương quan với các văn bản khác khi 

nghiên cứu về liên văn bản. Nghiên cứu liên văn bản Truyện Kiều của Nguyễn Du 

của Nguyễn Thị Thanh Xuân, Liên văn bản trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú của Lê 

Thị Xiêm đã tìm hiểu liên văn bản từ phương diện thể loại (hòa kết, dung nhận, tiếp 

biến) và phương diện văn hóa. Bài viết Kết cấu mở và vấn đề liên văn bản: nhìn từ 

trường hợp Thái Bá Lợi của Lê Thanh Sơn và Lê Thị Hường đã tìm hiểu các trường 

hợp liên văn bản của tiểu thuyết Thái Bá Lợi ở các mức độ từ đơn giản đến phức tạp 

nhất. Gần đây bài viết Liên văn bản trong tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa của Nguyễn 

Thị Tịnh Thy đã nghiên cứu liên văn bản chiếu theo năm dạng thức của Genette, hiện 

diện các kiểu: cận văn bản trong nhan đề, tiêu đề - sách lược tự sự của Diêm Liên 

Khoa và trích dẫn liên văn bản - chồng lớp ngôn từ với trò chơi ngôn ngữ để đi đến 

nhận xét: nhờ các kiểu liên văn bản này đã phá vỡ những giới hạn hiện thực, kiến tạo 

không gian mới... 

Từ những công trình, bài viết trên chúng tôi nhận thấy các nhà nghiên cứu, 

phê bình ở Việt Nam đã tìm tòi, xác lập và vận dụng lý thuyết liên văn bản ở Việt 

Nam trên nhiều phương diện khác nhau: 

Về lý thuyết liên văn bản, có thể kể đến những đóng góp nhất định từ các bài 

viết của tác giả Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Hưng Quốc trên tạp chí nước ngoài đến 

các bài dịch thuật, giới thiệu những phác thảo, nghiên cứu liên văn bản trên thế giới 

đến với Việt Nam của Ngân Xuyên, Lã Nguyên, Bửu Nam, Nguyễn Văn Thuấn. Các 

tác giả này đã đưa đến các tiếp cận mới về văn bản trong trào lưu văn học hậu hiện đại. 

Về nguồn gốc hình thành, xâu chuỗi hệ thống lý thuyết liên văn bản, phân tích 

quan điểm của các nhà phê bình: phải khẳng định sự nỗ lực của nhà nghiên cứu 

Nguyễn Văn Thuấn. Tác giả đã xác lập, phân loại các khuynh hướng liên văn bản 

trên thế giới và định hướng nghiên cứu, vận dụng liên văn bản trong nghiên cứu văn 

học ở nước ta hiện nay, giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát về lý thuyết liên văn bản, 

mạnh dạn ứng dụng vào trong việc nghiên cứu khoa học. 
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Trong lĩnh vực nghiên cứu, vận dụng vào các hiện tượng văn học cụ thể ở Việt 

Nam và thế giới có thể kể đến: Nguyễn Nam, Nguyễn Văn Thuấn, Đào Lê Na, Lê 

Huy Bắc, Nguyễn Thị Tịnh Thy, Phan Huy Dũng, Phạm Thị Bích Phượng... 

Việc khảo sát tình hình nghiên cứu lý thuyết liên văn bản trong nước có các 

luận văn: Liên văn bản trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái của Nguyễn Nhật Huy (Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2011), Tiểu thuyết Hồ Anh Thái từ góc nhìn liên văn bản của 

Nguyễn Văn Thành (Đại học Đà Nẵng, 2013), Liên văn bản trong kịch Lưu Quang 

Vũ của Nguyễn Thị Hồng Yến (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 2014), luận án 

tiến sĩ Liên văn bản trong sáng tác Nguyễn Huy Thiệp của Nguyễn Văn Thuấn (Viện 

Khoa học xã hội, 2013)... Các luận án đã mô tả khá đầy đủ về tình hình nghiên cứu 

lý thuyết liên văn bản. Vì thế, trong luận án này, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức phác 

thảo sơ lược về khái niệm, các khuynh hướng nghiên cứu lý thuyết liên văn bản. Điều 

chúng tôi quan tâm là vận dụng lý thuyết này để nghiên cứu tính liên văn bản trong 

sáng tác của Mạc Ngôn ở hai phương diện: nội dung và nghệ thuật. 

1.2. Tình hình nghiên cứu tiểu thuyết của Mạc Ngôn 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu tiểu thuyết của Mạc Ngôn trên thế giới 

1.2.1.1. Nghiên cứu chung về Mạc Ngôn  

Từ khi khởi nghiệp (1981) đến nay, Mạc Ngôn đã khẳng định vị trí vững vàng 

của mình trên văn đàn với hàng loạt các tác phẩm với nhiều thể loại, đề tài khác nhau 

đều có sức lôi cuốn mạnh mẽ với các thế hệ bạn đọc. Bước vào làng văn không mang 

theo nhiều tham vọng nhưng những gì Mạc Ngôn đạt được đã thay đổi số phận ông 

và góp phần thay đổi diện mạo văn học đương đại Trung Quốc. Những lời tự bạch, 

những bài viết và các cuộc trò chuyện của Mạc Ngôn sau khi trở thành nhà văn đã 

được Dương Dương biên soạn trong cuốn Mạc Ngôn, nghiên cứu và tư liệu (莫言 研

究資), (NXB Nhân dân Thiên Tân, 2005) và Ghi chép đối thoại (对 话 录) của Vương 

Nghiêu và Lâm Kiến Phát (NXB Đại học Tô Châu, 2003). Trong những lời tự bạch, 

nhà văn đã trình bày quan niệm về tiểu thuyết, quan niệm về người sáng tác “sáng tác 

từ vị trí người dân” và “sáng tác cho dân” [89, tr. 33], những dấu ấn tuổi thơ và động 

cơ khiến ông phải là một nhà văn, cùng với những lý giải về lý do sáng tác Gia tộc 

cao lương đỏ, Báu vật của đời, Đàn hương hình… Chuyện văn chuyện đời là những 

hồi ức và bộc bạch của tác giả về thời thơ ấu, những năm tháng trong quân ngũ và 

những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về công việc viết văn. Hai cuốn sách này giúp 

chúng ta hiểu thêm về hoàn cảnh của nhà văn cũng như chiều sâu trong sáng tác của 

ông. Mạc Ngôn còn ghi lại những lời tự bạch trong tạp văn đầu tiên Bức tường biết 
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hát, được Trần Trung Hỷ dịch với nhan đề Người tỉnh nói chuyện mộng du (NXB 

Văn học, 2008). Đó là những tản văn tùy bút của Mạc Ngôn về những trải nghiệm từ 

thuở ấu thơ, những vụn vặt trong cuộc sống đến những bàn luận về văn học.  

Ngoài ra, trên các trang mạng điện tử xuất hiện các bài viết về Mạc Ngôn được 

dịch sang tiếng Việt như: Bài phỏng vấn Mạc Ngôn về 41 chuyện tầm phào (Trần Sơn 

dịch) trên báo Văn nghệ số 35, 36 (2003), bài phỏng vấn Mạc Ngôn:“cá tính làm nên 

số phận” (Nhuệ Anh dịch) trên báo Văn Nghệ số 15/2006 (nguồn Sina.com), trong 

đó nhà văn đã tập trung giới thiệu về tiểu thuyết mới của mình là Sinh tử vần xoay 

(Sống đọa thác đày), vẫn gắn bó mật thiết với nông thôn nhưng không “hoang vắng, 

quạnh quẽ, bế tắc như trước nữa”. Đặc biệt ông đề cập đến tiêu đề tác phẩm được lấy 

ý tưởng từ quan điểm luân hồi của Phật giáo “Nhân vật chính của tiểu thuyết tập trung 

lý giải mối quan hệ giữa người nông dân với đất đai, trong khi đó, một nhân vật chính 

nữa, tức người dẫn chuyện, lại nằm trong “lục đạo luân hồi” [4]. Trong những bài 

viết này, ngoài những tự bạch về bản thân, Mạc Ngôn đã trình bày quan điểm, cách 

nhìn về những vấn đề của tiểu thuyết, vai trò sáng tạo của nhà văn, những đặc điểm 

trong sáng tác như ngôn ngữ, kết cấu, giọng điệu… Điều này, phần lớn đã giúp cho 

chúng tôi có cái nhìn đa diện, sâu sắc hơn về nhà văn, tinh thần dân tộc và những ảnh 

hưởng của văn học phương Tây đều được nhà văn tiết lộ cũng là cơ sở để chúng tôi 

triển khai những luận điểm trong luận án. 

Bên cạnh nhóm tư liệu gồm những lời tự bạch của Mạc Ngôn là nhóm tài liệu 

nghiên cứu về Mạc Ngôn. Hiện nay, giới nghệ thuật nghiên cứu về Mạc Ngôn ở tất 

cả các cấp độ, phương diện khác nhau đem lại những kết quả nghiên cứu vô cùng 

phong phú. Đã có nhiều nhận xét, đánh giá khác biệt nhau của các nhà phê bình: 

Một số nhà nghiên cứu đã phê phán khá mạnh mẽ tiểu thuyết Mạc Ngôn như 

Vương Cán, Hạ Thiệu Tuấn, Phan Khải Hùng. Họ cho rằng tác phẩm của ông không 

mực thước, vượt ra phạm vi an toàn của tác phẩm văn học, chạm đến “vùng cấm” của 

văn học, rơi vào hiện tượng sắc dục, tình dục, tội lỗi, ngòi bút của ông thì lạnh lùng, 

vô cảm, “làm ngơ” cho cái xấu, cái ác lộng hành... Tác phẩm Báu vật của đời vừa 

công bố đã bị đánh giá là “Quan điểm tác giả phiến diện hẹp hòi, tình cảm ủy mị tiêu 

trầm, không lấy quan điểm duy vật để nhìn lịch sử” [136, tr.222]. Vương Kim Thành 

đặt ra vấn đề: “Vì sao một nhà văn quân đội xuất thân từ một gia đình nông dân lại 

viết ra một tác phẩm dở như vậy… xuất hiện nhiều sai lầm và phi lý mù quáng” [136, 

tr.223] và giải thích nguyên nhân của “cái dở” ấy là do xuất thân quá nghèo, quan 

niệm sáng tác “thiên mã hành không” (phóng túng, tùy tiện), cộng thêm giới phê bình 
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quá tâng bốc Mạc Ngôn làm cho ông càng tự kiêu tự đại… Mạc Ngôn bị các nhà văn 

ly khai, “lề trái” ở Trung Quốc đả kích cho rằng Mạc Ngôn là một thứ “phê phán vinh 

thân”. Về tiểu thuyết của Mạc Ngôn, nhà phê bình Vương Cán phê phán Mạc Ngôn 

có tư tưởng chống lại quy phạm “vứt bỏ cái đẹp tao nhã, cao thượng mà thay thế bằng 

cái xấu xa bẩn thỉu” [136, tr.217], “Mạc Ngôn quá tự tin vào cảm giác của mình… 

Để che đậy cảm giác đã mòn, Mạc Ngôn dùng những yếu tố bên ngoài thoát ly bản 

thể để cấu tạo tiểu thuyết, về mặt ngôn ngữ chơi trò lộng ngôn, khoa ngữ… [136, 

tr.218]. Trong khi đó, Hạ Thiệu Tuấn, Phan Khải Hùng thừa nhận Mạc Ngôn có sức 

mạnh tưởng tượng rất phong phú, kỳ lạ, nhưng dưới sự chỉ đạo của tư tưởng “thiên 

mã hành không” (phóng túng tùy tiện) nên ngòi bút của ông nhiều khi không giữ được 

mực thước, trở nên lạnh lùng, vô cảm trước cái xấu, cái ác, thậm chí thích thú thưởng 

thức chúng... Nhà phê bình Lý Kiến Quân còn đánh giá Đàn hương hình có nhiều 

“hạt sạn”, quá khoa trương, không mực thước, nhân vật giả tạo… Trên trang báo 

vienvanhoc.vass.gov.vn một số bài viết của các nhà phê bình văn học Trung Quốc 

được Trần Quỳnh Hương dịch và tổng thuật thành bài viết: Một số tranh luận về văn 

học đương đại Trung Quốc đề cập đến những tranh luận vể văn học đương đại Trung 

Quốc, trong đó có Mạc Ngôn. Trong khi giáo sư Trần Hiểu Minh (Đại học Bắc Kinh) 

khẳng định “văn học Trung Quốc đạt đến đỉnh cao chưa từng có”, ông đánh giá cao 

những tác phẩm của Diêm Liên Khoa, Giả Bình Ao, Lưu Chấn Vân và tiểu thuyết 

của Mạc Ngôn “có đủ khả năng để khái quát nghệ thuật tiểu thuyết thâm hậu” [54] 

thì giáo sư Tiêu Ưng (Đại học Thanh Hoa) lại có những ý kiến phản bác. Ông cho 

rằng “văn học Trung Quốc đang rơi xuống vực sâu chưa từng có” [54]. Riêng về Mạc 

Ngôn, ông nhận xét Đàn hương hình, Sống đoạ thác đày của Mạc Ngôn được sáng 

tác “bằng tâm thức “người nổi tiếng đùa với văn học”, biến sáng tác thành những trò 

chơi để trút bày, những trò đùa u ám, “biến thái” với ngôn từ “bỡn cợt”, “điên rồ” 

[53]. Trên trang nghiencuuquocte.org, bài viết Văn học đương đại Trung Quốc là 

“rác rưởi”? (báo Trùng Khánh, 11/2006) của Wolfgang Kubin (nhà Trung Quốc học 

nổi tiếng người Đức) phê bình về Mạc Ngôn: “Tác phẩm của Mạc hình thức cũ, ngôn 

ngữ xoàng, viết quá dài, những thứ ông ấy viết “làm tôi chán ngấy đến chết” [Mo 

Yan bores me to death], thiếu tình yêu và sự hài hước, có quá nhiều hận thù…” [167]. 

Tuy nhiên, ông Kubin cũng thẳng thắn thừa nhận “Mạc Ngôn bị tôi công khai phê 

bình nhiều nhất nhưng ông lại tiếp thu phê bình của tôi, vì thế tôi rất coi trọng ông 

ấy” [184]. 
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 Quan trọng hơn, các nhà nghiên cứu, phê bình khác tại Trung Quốc đã đánh 

giá cao Mạc Ngôn, xem ông là nhà văn “tràn đầy khí huyết và hơi thở của cuộc sống”. 

Tiêu biểu cho quan điểm này là ý kiến của Trương Thành, Chu Ân, Ta-chi-gang... Họ 

phân tích và chỉ ra “sự trở về và vượt lên” dân gian, dân tộc và “đẳng cấp thế giới” 

của Mạc Ngôn [54]. Đó là việc sử dụng thủ pháp lạ hóa, sáng tạo những huyền thoại 

mới bên cạnh những huyền thoại cổ xưa. Theo đó, Lý Hồng Chân đã tốn khá nhiều 

công sức để chỉ rõ những đặc sắc của văn chương Mạc Ngôn. Bàn về Mạc Ngôn của 

Trương Chí Trung đã khái quát về con người và sáng tác của Mạc Ngôn. Bài viết của 

Trương Thanh Hoa đăng trên tạp chí Trung Sơn (số 4 năm 1988) cho rằng, Mạc Ngôn 

là người đã làm cho lịch sử trở thành đối tượng của thẩm mỹ, dân gian hóa nội dung 

lịch sử và phong cách kể cũng được dân gian hóa với hàng loạt tiểu thuyết về gia tộc 

Cao lương đỏ. Tiếp đến là Trình Đức Bồi, Quý Hồng Trân chỉ ra góc nhìn niên thiếu 

và những kí ức về tuổi thơ ảnh hưởng rõ rệt đến sáng tác của ông. Gia Trọng Minh 

đã khái quát những cách viết về và nhìn nhận về nông thôn đã có ý nghĩa đặc biệt 

trong tiểu thuyết Mạc Ngôn. Khương Tiểu Bân trong Luận về tưởng tượng Trung 

Quốc trong tiểu thuyết Mạc Ngôn “cho rằng hình ảnh tưởng tượng về Trung Quốc 

trong tiểu thuyết Mạc Ngôn có ba khía cạnh quan trọng: tính lịch sử, tính văn hóa và 

tính nhân văn” [54].  

Sự xuất hiện ngày càng nhiều bài báo, công trình nghiên cứu đã khẳng định 

tài năng, vị trí của Mạc Ngôn trên văn đàn Trung Quốc. Trong cuốn Phê bình văn 

học Trung Quốc đương đại (Trần Minh Sơn giới thiệu, tuyển chọn và dịch), bài viết 

của Lưu Tái Phục đã khẳng định tài năng của Mạc Ngôn, đặc biệt là giáo sư Cát Hạo 

Văn rất thích thú Mạc Ngôn, chính ông là người đã dịch các tác phẩm của nhà văn 

sang tiếng Anh, họ nhận định Mạc Ngôn sẽ sớm lọt vào tầm nhìn của Viện Hàn lâm 

Văn học Thụy Điển với những lời ca ngợi Mạc Ngôn: “Hơn 10 năm qua, các tác 

phẩm của Mạc Ngôn, bộ này nối tiếp bộ kia, phương thức tự sự không hề lặp lại mình, 

hơn thế, trong văn học Trung Quốc thập kỉ 80, 90 thế kỉ XX, anh ấy luôn là ngọn cờ 

sinh mạng giàu sức sống nhất, anh đã giương cao ngọn cờ và bó đuốc tự do sinh 

mạng, gây chấn động hàng ngàn hàng vạn độc giả Trung Quốc” [103, tr.433]. 

Những nghiên cứu về Mạc Ngôn có những ý kiến trái chiều và vẫn chưa có 

dấu hiệu dừng lại trên quê hương ông. Điều này chứng tỏ người ta vẫn quan tâm đến 

nhiều khía cạnh trong sáng tác của ông.  

Tại các quốc gia khác, Mạc Ngôn cũng trở thành hiện tượng độc đáo cần được 

nghiên cứu. Trong bài viết Đánh giá tình hình nghiên cứu Mạc Ngôn ở nước ngoài 
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của Ninh Minh đăng ở Đại học Sơn Đông đánh giá tình hình nghiên cứu về Mạc Ngôn 

ở nước ngoài như sau: “nhà văn đã dành được nhiều sự quan tâm của các học giả 

nước ngoài, cho đến nay, tiểu thuyết của Mạc Ngôn đã được dịch và xuất bản ở nhiều 

nước như Mỹ, Pháp, Việt Nam, Nhật Bản, Anh, Cannada… đã xuất hiện nhiều bài 

viết giới thiệu, đánh giá và nghiên cứu về Mạc Ngôn” [81, tr.13].  

Cụ thể, các học giả ở phương Tây đã bắt đầu chú ý đến Mạc Ngôn khi ông 

được nhận giải thưởng Nobel Văn học năm 2012. Alexander C. Y. Huang, Howard 

Goldblatt tìm hiểu hai cuốn tiểu thuyết Tửu quốc và Sống đọa thác đày đã khẳng định 

“Mạc Ngôn làm hồi sinh truyền thống hài hước đã bị bỏ quên ở văn học Trung Quốc 

hiện đại” trong bài viết Mạc Ngôn như một nhà hài hước. [81, tr.14].  

Trên tạp chí New York Times đã có nhiều bài viết như Các giải thưởng Nobel 

của Trung Quốc (China’s Nobels), Mạc Ngôn của Trung Quốc đoạt giải thưởng 

Nobel Văn học (đăng ngày 12/10/2012) đánh giá về tác phẩm của Mạc Ngôn đã vẽ 

cuộc sống nông thôn Trung Quốc phức tạp. Bài viết Mạc Ngôn sử dụng sự hài hước 

đen để chống lại thực tế độc ác của Richard Bernstein đã cho rằng Mạc Ngôn là một 

nhà văn giàu trí tưởng tượng phong phú, không bị giới hạn hoặc rất đáng kinh ngạc, 

Mạc Ngôn đã tạo ra một thế giới đầy nhân vật đơn giản, thô lỗ, tất cả đều bị thương 

bởi những tội ác vô lý trong cuộc sống hằng ngày, gần như sụp đổ.  

Bài viết bình luận của giáo sư Jonathan Spence (Đại học Yale) đăng ngày 

13/10/2012 về cuốn tiểu thuyết Sống đọa thác đày, tác giả xem tiểu thuyết là một sự 

sáng tạo khéo léo của Mạc Ngôn. Hầu như các nhận xét, bình luận trên đều công nhận 

tài năng của Mạc Ngôn xứng đáng với giải thưởng.  

Với sự nổi tiếng của mình, sáng tác của Mạc Ngôn đã trở thành đề tài nghiên 

cứu cho các sinh viên và những người yêu thích văn học. Luận văn Việc tiếp nhận 

Mạc Ngôn ở Anh và Bắc Mỹ (The Reception of Mo Yan the Bristish anh North 

American Literary Centers) của Victoria Xiaoyang (Đại học Stockholm) đã nghiên 

cứu quá trình tiếp nhận Mạc Ngôn ở Anh và Bắc Mỹ. Một số bài viết khác lại đi vào 

nghiên cứu tác phẩm cụ thể của Mạc Ngôn như: Mo Yan’s Life and Death Are 

Wearing Me Out: A Conceptual, Integration Analysis (Sống đọa thác đày của Mạc 

Ngôn: khái niệm, phân tích, tổng hợp) của Omid Akhavan Esmaeil Zohdi đã quan 

tâm đến việc tổ chức sắp xếp ngôn ngữ như một phương tiện truyền thông. Spence, 

Jonathan Hall đã cho thấy sự sáng tạo độc đáo về người kể chuyện trong “Born 

Again” Rev. of Life and Death Are Wearing Me Out by Mo Yan (Bùng nổ trở lại: 

Sống đọa thác đày của Mạc Ngôn). 
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 Trong (Bio) political Novel: Some Reflections on “Frogs” by Mo Yan (Tiểu 

thuyết chính trị sinh thái: Một số phản ánh về Ếch của Mạc Ngôn), Yinde Zhang và 

Jonathan Hall đã tìm hiểu Ếch trong mối quan hệ với chính trị. Trên World Literature 

Today, bài viết From Fatherland to Motherland: On Mo Yan's Red Sorghum & Big 

Breasts and Full Hips (Từ Tổ quốc đến quê hương trong Cao lương đỏ và Báu vật 

của đời của Mạc Ngôn) của Shelley W. Chan bàn về ảnh hưởng của quê hương đối 

với Cao lương đỏ và Báu vật của đời. Bài viết Mo Yan: through Western Eyes (Mạc 

Ngôn: qua đôi mắt phương Tây) của M. Thomas Inge đã cho thấy cái nhìn của các 

nhà văn phương Tây đối với Mạc Ngôn. 

Chúng ta nhận thấy, những công trình, tài liệu, những nghiên cứu về tác phẩm 

của Mạc Ngôn đều khẳng định sự ảnh hưởng của quê hương, kí ức tuổi thơ trên con 

đường nghệ thuật đem đến những hương vị độc đáo cho tác phẩm của Mạc Ngôn. 

Tuy nhiên, giới phê bình Trung Quốc phê phán Mạc Ngôn cũng bắt nguồn từ ngôn 

ngữ dân gian đó, có thể do ngôn ngữ tục hay do suy nghĩ phóng túng tùy tiện mà ra? 

Điều này cũng sẽ được tìm hiểu trong luận án của chúng tôi ở chương sau. 

1.2.1.2. Nghiên cứu liên văn bản trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn 

Sau khi giành được giải thưởng cao quý, Mạc Ngôn trở thành “cơn sốt” trong 

giới nghiên cứu, phê bình. Người ta “lục tung” tất cả những gì thuộc về hiện tượng 

này. Tuy nhiên, trong giới hạn của đề tài, chúng tôi chỉ tìm hiểu những vấn đề có liên 

quan đến nghiên cứu tính liên văn bản trong tiểu thuyết Mạc Ngôn. 

Đối với các nhà nghiên cứu Trung Quốc, họ đã có nhiều công trình khám phá 

về Mạc Ngôn ở nhiều phương diện. Trong tầm tìm hiểu giới hạn về tài liệu, chúng tôi 

xin trình bày những kế thừa trong các công trình đi trước. Trương Diễm Mai với bài 

viết Mạc Ngôn trong tầm nhìn văn hóa lịch sử (历史文化视野中的莫言) đã khai 

thác những giá trị văn hóa trong tác phẩm Mạc Ngôn từ góc nhìn lịch sử. Mạnh Văn 

Bân với bài viết Phong cách thẩm mỹ và sáng tác văn học của góc nhìn văn hóa Tề: 

Trương Vĩ và Mạc Ngôn (齐文化视野的文学创作及其审美风格:张炜与莫言) đăng 

trên Tạp chí Nghiên cứu Văn học và nghệ thuật, phân tích ảnh hưởng của văn hóa 

truyền thống và văn hóa Tề đến sáng tác của Trương Vĩ và Mạc Ngôn. Luận văn Trần 

thuật dân gian trong tiểu thuyết Mạc Ngôn những năm gần đây (莫 言 近 年 小 说 

的 民 间 叙 述) của Trần Tư Hòa khẳng định yếu tố dân gian đã hình thành nên thi 

pháp lịch sử của Mạc Ngôn” [125].  
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Bên cạnh đó, họ đã khẳng định tài năng của Mạc Ngôn trong việc sử dụng 

ngôn ngữ. Trương Ái Bình trong Luận văn Nghiên cứu ngôn ngữ tiểu thuyết Mạc 

Ngôn (莫言小说语言研究) đã nghiên cứu ngôn ngữ Mạc Ngôn đồng thời tác giả luận 

văn cũng trình bày về những tồn tại trong việc sử dụng ngôn ngữ của nhà văn trong 

đó việc sử dụng khẩu ngữ, tục ngữ, ngôn ngữ tục tĩu với số lượng khá nhiều. Phàn 

Bảo Linh trong Luận văn Sự hòa quyện giữa hiện đại và truyền thống: Phân tích tự 

sự tiểu thuyết Mạc Ngôn (现代与传统的纠结: 莫言小说叙事分析) đã phân tích về 

đặc điểm ngôn ngữ dân gian trong tiểu thuyết Mạc Ngôn. Luận văn Đánh giá về 

nghiên cứu so sánh Mạc Ngôn và Faulkner ở Trung Quốc của Xiuguo Huang (Đại 

học Sơn Đông, 2006) đã chia làm bốn chương, trong đó, từ chương hai đến chương 

bốn chủ yếu phân tích tác phẩm của Faulkner và Mạc Ngôn để từ đó chỉ ra cái khéo 

léo của từng nhà văn dựa trên các kiểu dạng văn học, ảnh hưởng bản xứ, thái độ đối 

với truyền thống, ảnh hưởng của văn hóa địa phương, v.v... 

Phần lớn những nghiên cứu xem xét tác phẩm của Mạc Ngôn ở góc độ ảnh 

hưởng của quê hương, lối tự sự truyền thống kết hợp với kĩ thuật viết hiện đại phương 

Tây, vấn đề ngôn ngữ... Còn nghiên cứu tính liên văn bản trong sáng tác của Mạc Ngôn 

thì đặc biệt phải kể đến luận văn Chức năng liên văn bản và tự sự của tiểu thuyết Mạc 

Ngôn (莫言小说文本的互文性及其叙事功能研究) của Yang Wei (Dương Vỹ, ĐH 

Sư phạm Chiết Giang, 2014) trên trang xuewen.cnki.net. Công trình này đã nghiên cứu 

tiểu thuyết của Mạc Ngôn từ góc độ lý thuyết liên văn bản, phân tích quan hệ liên văn 

bản giữa tiểu thuyết của Mạc Ngôn với các văn bản và văn bản lịch sử khác, sau đó 

khám phá bản chất và thử nghiệm của câu chuyện tiểu thuyết của ông. Luận án này 

được chia thành bốn phần: phần giới thiệu và phần chính của luận án (ba khía 

cạnh). Phần đầu tiên của luận án giới thiệu về sự phát triển của lý thuyết liên văn bản 

ở phương Tây và ở Trung Quốc đương đại. Phần thứ hai, tác giả kết hợp giữa lý 

thuyết liên văn bản và nghiên cứu tiểu thuyết của Mạc Ngôn. Phần thứ ba, tác giả 

nghiên cứu tính liên văn bản trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn từ ba khía cạnh: (1) 

nghiên cứu tính liên văn bản của các nhân vật, cốt truyện và thuật tu từ trong tiểu 

thuyết Mạc Ngôn, (2) nghiên cứu tiểu thuyết của Mạc Ngôn và Faulkner, Marquez, 

Bồ Tùng Linh, tiểu thuyết của Lỗ Tấn, (3) giữa các tiểu thuyết của Mạc Ngôn và văn 

bản lịch sử. Phần thứ tư, tác giả phân tích chức năng và hiệu ứng liên kết của Mạc 

Ngôn, trong đó có chức năng tường thuật, chức năng thẩm mỹ và hiệu ứng tiềm ẩn 

của câu chuyện. Gần đây, trên Tạp chí Đại học Dương Tử (Ấn bản Khoa học Xã hội), 

tập 40, kỳ 1, tháng 1/2017, Ye Weiwei (Diệp Vỹ Vỹ) và Li Jun (Lý Quân) của Trường 

http://vi.glosbe.com/zh/vi/%E7%A0%94%E7%A9%B6
http://xuewen.cnki.net/CMFD-1014386796.nh.html
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Ngoại ngữ, Đại học Đồng Tế, Thượng Hải có bài viết: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc 

chấp nhận các tác phẩm của Morrison và Mạc Ngôn từ góc độ liên văn bản (互文性

角度下莫里森与莫言作品接受的影响因素). Các tác giả đã bàn về phương diện 

trình bày chủ đề và kỹ thuật viết, để chứng minh các tác phẩm của Morrison và Mạc 

Ngôn đã đạt đến cùng một mục tiêu bằng những lộ trình khác nhau.  

Khi nghiên cứu Mạc Ngôn, học giả phương Tây hướng ngòi bút vào sự ảnh 

hưởng tư tưởng nghệ thuật hiện đại tới Mạc Ngôn. Đồng thời có sự so sánh Mạc Ngôn 

với các nhà văn nước ngoài khác. Trong bài viết The Read Mo Yan (Sự thực về Mạc 

Ngôn), chủ tịch NEH, Jim Leach, đã ghi lại bài phỏng vấn Mạc Ngôn về các vấn đề: 

bút danh, ảnh hưởng của quê hương, lối viết hiện thực huyền ảo của Mỹ La tinh, đặc 

biệt là ảnh hưởng của William Faulkner. Omid Akhavan trong bài viết Luân hồi, 

nghiệp chướng và tự giác ngộ: Một góc nhìn của Phật giáo về Sống đọa thác đày của 

Mạc Ngôn (Samsara, Karma, and Self-Enlightenment: A Buddhist Perspective on Mo 

Yan’s Life and Death Are Wearing Me Out) đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Văn học 

và ngôn ngữ, trên cơ sở phân tích tác phẩm Sống đọa thác đày, từ góc nhìn của tư tưởng 

Phật giáo về luật luân hồi, nhân quả, tác giả cho thấy văn Mạc Ngôn mang dấu ấn truyền 

thống văn hóa và triết học cổ xưa.  

Jonathan Stalling với Mo Yan and the Technicians of Culture (Mạc Ngôn và 

các kỹ thuật của văn hóa), tác giả đã chỉ ra các yếu tố văn hóa hiện diện trong tiểu 

thuyết của nhà văn vô cùng độc đáo. Thế giới văn học của Mạc Ngôn (The Literary 

World of Mo Yan) của David Der-Wei lại quan tâm nghiên cứu bối cảnh lịch sử quê 

hương và yếu tố chủ quan trong tác phẩm Mạc Ngôn.  

Trên Tạp chí Văn học và Ngôn ngữ số 3/2014, Wang Xinyan đã có bài viết 

Ảnh hưởng của García Márquez’ và chủ nghĩa hiện thực huyền ảo của Mạc Ngôn 

(García Márquez’s Impact and Mo Yan’s Magical Realism) đã chỉ ra tác động của 

García Márquez và chủ nghĩa hiện thực huyền ảo đến Mạc Ngôn. Angelica Duran, 

Yuhan Huang trong cuốn sách Mo  Yan  in  context:  Nobel  laureate  and  global  

storyteller (Mạc Ngôn: giải thưởng Nobel và người kể chuyện toàn cầu) có sự “tìm kiếm 

gốc” với những tác phẩm của Mạc Ngôn được kết hợp như một phép ẩn dụ cho cấu 

trúc tổ chức của nó, mà phần lớn cốt lõi trong tác phẩm là các sự kiện lịch sử, chính 

trị, tôn giáo, bao gồm cả sự hài hước, trong đó các tác giả bài viết cũng có sự so sánh 

giữa Mạc Ngôn với các nhà văn phương Tây (tiêu biểu là Faulkner) và các nhà văn Nhật 

Bản (như Hayashi và Naruse)... 
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Có thể thấy, Mạc Ngôn cùng với những tác phẩm của ông đã mở cánh cửa 

rộng lớn cho văn học Trung Hoa vươn tầm thế giới. Ở đó đã dấy lên những làn sóng 

phê bình, có phê phán nhưng tài năng của ông là điều không ai có thể phủ nhận. Rất 

nhiều nhà nghiên cứu khen ngợi ông, họ khẳng định tài năng của nhà văn, xem ông 

là một người lao động nghiêm túc có khả năng viết những tác phẩm đầy thử thách, 

đa dạng và chất lượng. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về Mạc Ngôn và sáng tác 

của ông. Nhưng trong tìm hiểu của chúng tôi, đến nay, việc nghiên cứu Mạc Ngôn 

vẫn chưa dừng lại, vẫn còn nhiều “khoảng trống” còn bỏ ngỏ chờ đợi người yêu thích 

văn học khám phá, tìm tòi. Một trong những vấn đề còn “bỏ ngỏ” đó là tính liên văn 

bản với những biểu hiện đa dạng, phong phú của nó. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu về tiểu thuyết của Mạc Ngôn ở Việt Nam 

1.2.2.1. Nghiên cứu chung về Mạc Ngôn 

Đến thời điểm hiện nay, nhà văn Mạc Ngôn đã trở nên quen thuộc với bạn đọc 

Việt Nam. Kể từ khi Cao lương đỏ được dịch năm 2000, các nhà nghiên cứu ở nhiều 

góc độ đưa ra những quan điểm khác nhau về sáng tác của Mạc Ngôn.  

Khi dịch Cao lương đỏ, giáo sư Lê Huy Tiêu đã cho rằng “đây là công trình 

vĩ đại của văn học nghệ thuật Trung Quốc”. Tiếp theo đó, các tiểu thuyết Báu vật của 

đời (2001), Cây tỏi nổi giận (2003), Tửu quốc (2004), Rừng xanh lá đỏ, Đàn hương 

hình (2003), 41 chuyện tầm phào (2004), Sống đọa thác đầy (2007), Tổ tiên có màng 

chân, Thập tam bộ (2007), Ếch (2010)… lần lượt được dịch sang tiếng Việt. Từ năm 

2001, Mạc Ngôn đã trở thành một từ khóa trong sự kiếm tìm của các nhà nghiên cứu. 

Năm 2001, Hồ Sỹ Hiệp trong cuốn Văn học Trung Quốc năm 2000 đã có nhắc đến 

Mạc Ngôn là một trong mười tác giả ưu tú trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX. Tiếp đó, 

trên báo Văn nghệ (số 5 tháng 12/2003), tác giả còn có bài viết Tiểu thuyết Mạc Ngôn 

với độc giả Việt Nam với những nhận xét về những tác phẩm đầu tiên của nhà văn 

với đọc giả Việt Nam. Bài viết Đọc một số tác phẩm văn học đương đại Trung Quốc 

dịch ra tiếng Việt, ông đã đánh giá những khuyết điểm trong tiểu thuyết của nhà văn 

như “rơi vào hiện tượng sắc dục, tính dục, miêu tả nhiều về sự thèm khát xác thịt” 

trong Cao lương đỏ, Đàn hương hình và Báu vật của đời. Tại Hội nghị Các nhà văn 

miền Trung năm 2002, sau khi được đồng nghiệp “bỏ nhỏ”: “Đàn hương hình là cuốn 

tiểu thuyết đáng đọc nhất hiện nay!”, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Phê đã tìm hiểu 

“Mạc Ngôn đã viết “cái gì”? với Thế giới nghệ thuật của Mạc Ngôn qua hai tiểu 

thuyết Báu vật của đời và Đàn hương hình đăng tạp chí Sông Hương (số 166 tháng 

12/2002). Tác giả đã nhận ra “cả hai tác phẩm chỉ “quanh quẩn” cái vùng quê Cao 
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Mật hẻo lánh vốn chẳng mấy ai biết đến (và có lẽ cũng không phải là vùng đất đặc 

sắc có nhiều điều kỳ lạ bí ẩn như khu mộ Tần Thuỷ Hoàng chẳng hạn), nhưng nhờ 

văn tài Mạc Ngôn, nó đã có sức cuốn hút hàng triệu người và trở nên nổi tiếng”. Bên 

cạnh đó có bài viết Mạc Ngôn - nhà văn của người nông dân của Trần Minh Sơn, báo 

Văn nghệ (số 35 + 36 tháng 9/2003) đã khẳng định Mạc Ngôn viết vì con người và 

đã lột tả chân thực cuộc sống ở nông thôn. Với bài viết Tiểu thuyết tiên phong Trung 

Quốc: ra đời, nở rộ và trầm lắng (Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 12 năm 2003), 

Phạm Tú Châu có đề cập đến Mạc Ngôn cùng với các tác giả Dư Hoa, Cách Phi, Mã 

Nguyên… là những nhà văn tiên phong của văn học đương đại Trung Quốc, mà ở đó, 

mỗi nhà văn có ý thức hình thành phong cách tự sự riêng cho mình. 

Đặc biệt là chùm bài viết và sách của nhà nghiên cứu Lê Huy Tiêu: Thế giới 

nghệ thuật trong tiểu thuyết Mạc Ngôn, tạp chí Văn học nước ngoài (số 4/2003), Mạc 

Ngôn và Đàn hương hình, báo Văn nghệ (số 27 tháng 7/2003), Tiểu thuyết Trung 

quốc thời kì cải cách mở cửa (NXB Giáo dục, 2011). Với hướng nghiên cứu sâu về 

tiểu thuyết Mạc Ngôn theo thi pháp học và tự sự học, tác giả đã phát hiện những cái 

lạ của tiểu thuyết Mạc Ngôn. Theo ông “Tiểu thuyết Mạc Ngôn không còn là cốt 

truyện hoàn chỉnh như tiểu thuyết truyền thống nữa mà nó chỉ còn là cái khung truyện 

mà thôi. Nhưng trong cái khung truyện ấy chứa đầy cảm giác. Đó là linh hồn của tiểu 

thuyết Mạc Ngôn” [136, tr.17]. Năm 2008, trên báo Văn nghệ số 46, Lê Huy Tiêu có 

bài Thử phản biện Mạc Ngôn. Bài viết đã tổng hợp những ý kiến phê phán Mạc Ngôn 

được đăng tải trong cuốn Tư liệu nghiên cứu Mạc Ngôn do Dương Dương biên soạn 

(NXB Nhân dân Thiên Tân ấn hành, 2005). Sau đó tác giả đã đưa ra quan điểm không 

tán thành đối với sự khoa trương quá đáng cũng như thái độ thích thú của nhà văn khi 

viết về cái ác và hành vi bạo lực. Với giải Nobel văn chương 2012, Lê Huy Tiêu có 

bài viết Con đường Mạc Ngôn đi tới giải Nobel văn học, tạp chí Nghiên cứu Trung 

Quốc (134) đã phân tích những lời khen chê của văn giới về Mạc Ngôn, khẳng định 

lối viết phóng túng của nhà văn là “phi mã hành không”, từ bỏ phương pháp hiện 

thực xã hội chủ nghĩa, gần gũi với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo của Mỹ Latinh, đồng 

thời nhận định do bối cảnh chính trị thông thoáng hơn nên giới phê bình cũng “đỡ 

khắt khe” hơn với ngòi bút Mạc Ngôn. Điều vinh dự là tác phẩm Củ cà rốt trong suốt 

của ông đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường ở Trung Quốc, đồng thời tác 

giả còn khẳng định: “Giải Nobel văn học năm nay xóa tan thành kiến của Ủy ban 

Nobel xưa nay vì quá thiên vị châu Âu… Giờ đây người phương Tây không còn coi 

văn học đương đại Trung Quốc là một “bãi rác” nữa, họ bắt đầu thừa nhận “Trung 
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Quốc là nước lớn về văn học”. Người Pháp coi Mạc Ngôn là “đại thụ” trong khu rừng 

của văn học Trung Quốc. Người Đức hết sức ca ngợi Mạc Ngôn. Họ nói “Trên bầu 

trời sao văn học có thêm một ngôi sao sáng”. Nhiều người còn so sánh Mạc Ngôn với 

F.Kafka, W.Faulkner, J.Heller. Có điều cách đánh giá của họ hơi thiên về việc Mạc 

Ngôn đã tả được nhược điểm nhân tính của xã hội Trung Quốc, phản ánh được mặt 

đen tối của nền chính trị và phơi bày, phê phán mạnh mẽ cái xấu xa, kệch cỡm của 

xã hội” [131]. Có thể thấy đó là những đóng góp lớn của Lê Huy Tiêu trong việc 

nghiên cứu Mạc Ngôn hiện nay ở nước ta, những nhận định của tác giả hết sức quý 

báu với chúng tôi trên con đường tìm hiểu vấn đề đang nghiên cứu. 

Với hai công trình dịch (đã nêu ở mục 1.2.1.1): Mạc Ngôn và những lời tự 

bạch (NXB Văn học, 2004), Chuyện văn chuyện đời (Mạc Ngôn, NXB Lao động, 

2004), Nguyễn Thị Thại đã góp phần quan trọng cho tư liệu tìm hiểu về Mạc Ngôn. 

Trong hai cuốn sách này, nhà văn đã đem đến cho người đọc cái nhìn khái quát và 

sâu sắc hơn về các tiểu thuyết của mình. Ông đã trình bày những quan niệm về sáng 

tác, những thủ pháp nghệ thuật tiêu biểu cùng với những ảnh hưởng từ cuộc đời, quê 

hương đến sáng tác. Ngoài ra, còn có một số bài phỏng vấn các tác giả dịch tác phẩm 

của Mạc Ngôn sang tiếng Việt như loạt bài phỏng vấn dịch giả Trần Đình Hiến: Dịch 

giả Trần Đình Hiến - người bị Mạc Ngôn 'hớp' hồn, Mất 3 tháng để dịch nhan đề 

"Báu vật của đời!" (thethaovanhoa, 2012), “Đọc văn Mạc Ngôn thấy đau 

lắm!”(dantri, 2012). Dịch giả đã khẳng định: “tôi thấy có hai đặc điểm chính giúp 

tác phẩm của ông giành giải Nobel: mang đậm nội hàm văn hóa bản địa và có tính 

nhân loại cao - khi luôn phủ nhận tất cả những gì chèn ép xúc phạm con người…” 

[164]. Trong bài phỏng vấn Nhiều người nói Mạc Ngôn ác tâm… (Báo Lao động, 

02/02/2014), dịch giả Trần Trung Hỷ nhận xét về vấn đề tiếp nhận Mạc Ngôn tại Việt 

Nam: “độc giả đến với Mạc Ngôn trước tiên là để hiểu và cảm thông với những gì 

mà người nông dân, trí  thức Trung Quốc đã trải qua và hơn cả là tác phẩm của Mạc 

Ngôn đánh thức tinh thần nhân văn, lòng trắc ẩn của con người, bản chất đích thực 

của văn học. Thứ đến là, người đọc có thể tìm thấy trong tác phẩm Mạc Ngôn một 

bút pháp độc đáo. Ông tiếp nhận những thành tựu của các trào lưu nghệ thuật thế giới 

như chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, chủ nghĩa hậu hiện đại, kết hợp với truyền thống 

văn học Trung Quốc để hình thành nên phong cách của riêng ông” [170]. Với bài 

phỏng vấn Trần Đăng Khoa: Thấy Mạc Ngôn đoạt Nobel mà sốt cả ruột! trên báo 

Văn Nghệ (2013), tác giả đã ca ngợi Mạc Ngôn “là một trong những nhà văn lớn nhất 

của hành tinh này ở chính thời điểm này” [178]. 
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Bên cạnh đó, một số bài viết trên các trang mạng như: Hoàng Thị Bích Hồng 

với tiêu đề “Nghệ thuật trần thuật gắn với thủ pháp lạ hóa trong tiểu thuyết Mạc 

Ngôn” (Tạp chí Sông Hương, số 224, 2007) đã phân tích điều quan trọng làm nên 

phong cách của nhà văn chính là lạ hóa cách miêu tả, kể chuyện. Tài “phù phép” của 

Mạc Ngôn (Nguyễn Khắc Phê, tienphong, 5/2008) nhận định Mạc Ngôn đã tạo ra một 

“thế giới nghệ thuật” nhãn hiệu Mạc Ngôn khiến hiện thực ông miêu tả không chỉ có 

sức hấp dẫn mà gợi mở những ý tưởng sâu xa hơn. Tình yêu và nhu cầu giải tỏa trong 

tiểu thuyết Mạc Ngôn của Nguyễn Thị Vũ Hoài đã đưa ra quan điểm về nhà văn Mạc 

Ngôn đã đứng trên góc nhìn nam giới để nhìn nhận cuộc sống tình yêu - tình dục của 

giới nữ trong các tác phẩm Báu vật của đời, Đàn hương hình, Rừng xanh lá đỏ, Tửu 

quốc… Tìm hiểu giấc mơ trong tiểu thuyết Mạc Ngôn trên vnexpress.net tháng 9/2010 

đã nêu vai trò của giấc mơ trong hành trình đánh thức nhân tính của nhân vật chịu 

ảnh hưởng bởi phân tâm học Freud và đánh giá cao tài năng của nhà văn ở góc độ tự 

sự, kết cấu, ngôn ngữ...  

Ở các trường đại học, những nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên đã chọn 

tiểu thuyết Mạc Ngôn làm đề tài nghiên cứu cho khoá luận, luận văn tốt nghiệp như: 

Trần Thị Thanh Thủy với Nghệ thuật tự sự trong 41 chuyện tầm phào của Mạc Ngôn 

(ĐH Sư phạm Hà Nội, 2006). Bùi Thị Thanh Hương với Người kể chuyện trong tiểu 

thuyết Mạc Ngôn (ĐHKHXH &NN Tp. Hồ Chí Minh, 2010. “Nghệ thuật tổ chức 

điểm nhìn trong tiểu thuyết Đàn hương hình của Mạc Ngôn” của Chung Quang Phát 

(2010), Tiểu thuyết Mạc Ngôn dưới góc nhìn liên văn hóa của Phan Thị Tâm Thanh 

(ĐHSP Huế, 2011)… 

 Đặc biệt tác giả Nguyễn Thị Tịnh Thy có một loạt bài viết về phong cách nghệ 

thuật của Mạc Ngôn như: Điểm nhìn nghệ thuật trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn (Tự 

sự học – Một số vấn đề lý luận và lịch sử (Phần 2), NXB Giáo dục, 2008). Trong các 

bài viết này, tác giả đã tìm hiểu tiểu thuyết Mạc Ngôn từ hai góc nhìn: góc nhìn hư 

ảo và góc nhìn súc vật. Bài viết Nghệ thuật tổ chức các motif hình tượng trong tiểu 

thuyết của Mạc Ngôn (Tạp chí Khoa học ĐHSP TP. HCM, số 15/2008) đã tìm hiểu 

nghệ thuật sử dụng và tổ chức các motif hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm của 

Mạc Ngôn và đưa ra nhận định: Có thể xem mỗi hình tượng - biểu tượng trong từng 

tiểu thuyết của Mạc Ngôn là một yếu tố cấu thành nên tác phẩm dù yếu tố đó chỉ là 

một từ (thịt, ngọc trai, rượu, cao lương, tỏi, Miêu Xoang, mi-ao…), chứa đựng một 

hình ảnh hoặc một âm thanh. Một từ nhưng trở thành logo, thành chuẩn mực giá trị 

của tác phẩm. Vì vậy hầu như sự kiện, không gian, thời gian cho đến cảm xúc, tình 
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cảm của nhân vật và thậm chí cả hành văn của tác giả cũng đều chịu sự quy chiếu của 

motif hình tượng – biểu tượng. Motif này trở thành chuẩn giá trị, tất cả đều phải sánh 

với nó. Trong Mạc Ngôn - người vinh danh làng quê Cao Mật bằng bút pháp hậu 

hiện đại kiểu Trung Quốc (Tạp chí Sông Hương, số 285, 2012), tác giả đã nêu lên ba 

vấn đề chính: “Cao Mật - Trung Quốc - nhân loại: duy nhất và tất cả, để đưa Cao Mật 

bước ra thế giới, Mạc Ngôn đã sử dụng các sách lược tự sự linh hoạt, độc đáo và đầy 

ấn tượng, mà các sách lược ấy đều xuất phát từ bút pháp hậu hiện đại kiểu Trung 

Quốc, từ đó xác lập nên một phong cách “tự sự kiểu Mạc Ngôn”. Sử dụng đến bốn 

hình thức người kể chuyện hạn tri, tự bạch, đa ngã và tự biếm từ các ngôi kể khác 

nhau, Mạc Ngôn đã tạo được sự đa dạng cho phương thức tự sự  trong các tiểu thuyết 

của mình. Đặc biệt, hình thức trần thuật ngôi thứ hai với người kể chuyện phân thân 

và hình thức trần thuật kiểu tác giả với thủ pháp pastiche - tự giễu nhại chính mình 

và cố tình để lộ hành vi tự sự theo lối tự sự hậu hiện đại - trong Rừng xanh lá đỏ, Tửu 

quốc, Sống đọa thác đày… là một sự  “mạo hiểm của tự sự ” thể hiện ý thức cách tân, 

tài năng và sức sáng tạo của nhà văn này… Chân đất, lưng trần, bụng đói, tâm hồn 

chứa đầy những câu chuyện kỳ ảo của xứ sở Liêu Trai và khởi nghiệp văn chương 

bằng ước mơ nhỏ nhoi là một ngày được ăn ba bữa bánh sủi cảo có nhân thịt; đã từng 

nói “văn không nên nhất, võ không nên nhì” nhưng đến bây giờ, Mạc Ngôn đã có 

một sự nghiệp lẫy lừng. Ngoài huy chương và danh hiệu, có thể nói Mạc Ngôn đã xác 

lập được phong cách “tự sự kiểu Mạc Ngôn” mà ông cho là không giống một ai, kể 

cả ở phương Tây lẫn Trung Quốc. Đó là phong cách có được từ sự kết hợp giữa đặc 

trưng tự sự “cực hạn” và đặc trưng hậu hiện đại của văn học Trung Quốc. Và 

Mạc Ngôn đã đưa Cao Mật - quê hương Cao lương đỏ - của mình ra thế giới bằng 

bút pháp đặc thù và phong cách riêng có ấy” [130]. Đóng góp quan trọng của Nguyễn 

Thị Tịnh Thy là luận án tiến sĩ Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn 

(2011) và chuyên luận Tự sự kiểu Mạc Ngôn (2013) là công trình đầu tiên khảo sát 

toàn bộ 11 tiểu thuyết trường thiên của Mạc Ngôn dưới góc độ nghệ thuật tự sự,  trên 

các bình diện người kể chuyện, điểm nhìn, thời gian, kết cấu, ngôn ngữ và giọng 

điệu. Với kết quả nghiên cứu này, luận án đã khẳng định vị trí tiên phong trên văn 

đàn và xác định phong cách “tự sự kiểu Mạc Ngôn”. Đó là một phong cách được hình 

thành nên bởi sự sự phối kết giữa đặc trưng tự sự “cực hạn” và đặc trưng hậu hiện đại 

của văn học Trung Quốc. Bằng những nghiên cứu của mình, tác giả được đánh giá là 

có nhiều đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn. Đặc biệt tác giả đã nêu ra một hướng 

tiếp cận mới trong các sáng tác của Mạc Ngôn nói riêng, trong các tác phẩm văn học 
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phương Đông nói chung. Đó là khi giải mã các tác phẩm văn học phải đặt chúng trong 

mối quan hệ với đặc thù triết học và mĩ học bản địa để tìm hiểu cội nguồn các yếu tố 

văn hóa và tâm thức cộng đồng được phản chiếu qua tác phẩm ấy. Luận án này đã gợi 

mở cho chúng tôi nhiều ý tưởng và trở thành nguồn tài liệu quý để chúng tôi tham khảo.  

 Qua việc lý giải và tìm hiểu văn hóa Trung Quốc, tác giả Tạ Thị Thủy với luận 

án tiến sĩ Tiểu thuyết Mạc Ngôn từ góc nhìn liên văn hóa đã kiến giải nguồn gốc văn 

hóa trong sáng tác của Mạc Ngôn thông qua việc xây dựng hệ thống môtif hình tượng 

- biểu tượng, hệ thống nhân vật để thấy sự trở về và vượt lên dân gian của nhà văn 

Mạc Ngôn. Đồng thời tác giả luận án còn thấy được sự độc đáo, đặc sắc trong phong 

cách của nhà văn trong việc tiếp biến các giá trị văn hóa thời đại, mà ở đó, theo tác 

giả luận án “Mạc Ngôn đã chắt lọc tinh hoa văn hóa phương Tây và văn hóa Trung 

Hoa để kết tinh thành một thứ văn học “thuộc về tôi” [125]. Nghiên cứu liên văn hóa 

là một vấn đề lớn trong văn học, có thể nhận thấy luận án này đã gợi ý cho chúng tôi 

nhiều vấn đề quý báu bởi vấn đền liên văn bản giữa các tác phẩm văn học không rời 

xa phạm trù liên văn hóa. 

 Nhìn lại quá trình nghiên cứu về Mạc Ngôn, có thể thấy, nhà văn đã nhận 

được sự quan tâm của rất nhiều độc giả trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Rất nhiều 

công trình dày công nghiên cứu về quan điểm, sự nghiệp của Mạc Ngôn đã đạt được 

thành tựu to lớn cũng như đóng góp danh mục tư liệu quý giá cho giới nghiên cứu 

văn chương. Ở nhiều góc độ khác nhau, các công trình nghiên cứu đã giải mã được 

hiện tượng độc đáo này. Trong đó, có những bài viết, bài nghiên cứu mở rộng đối 

tượng khảo sát ra toàn bộ các sáng tác của Mạc Ngôn theo hướng mới cả về nội dung 

lẫn hình thức thể hiện. Có những bài viết lại tập trung khảo sát một khía cạnh trong 

một tác phẩm, điều đó đã làm dày dặn và phong phú các công trình nghiên cứu về 

Mạc Ngôn. Phần lớn các bài viết đã chỉ ra những sáng tạo độc đáo của Mạc Ngôn về 

các vấn đề người trần thuật, điểm nhìn trần thuật, không - thời gian trần thuật, cốt 

truyện lồng ghép, thời gian lồng ghép, ngôn ngữ cảm giác... trên phương diện tự sự 

học hoặc đi vào khía cạnh nội dung như vấn đề hình tượng nhân vật, thân phận con 

người trong tác phẩm của Mạc Ngôn, qua đó khẳng định tính đa phong cách và sức 

hấp dẫn của tiểu thuyết Mạc Ngôn.  

1.2.2.2. Nghiên cứu tính liên văn bản trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn 

Xét về vấn đề lý thuyết liên văn bản được dùng để tiếp cận và vận dụng nghiên 

cứu tiểu thuyết của Mạc Ngôn, người viết tìm hiểu và nhận thấy có các bài viết, công 

trình như sau: tác giả Nguyễn Thị Hà với luận văn Dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu 
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thuyết Thập tam bộ (ĐHQGHN, 2011) đã dành một phần chương ba để đề cập đến 

vấn đề liên văn bản trong tác phẩm này, tác giả đã khảo sát tính liên văn bản trong 

nhan đề, lời đề từ và trong sự giao thoa với các thể loại. Nhìn chung, luận văn đã vận 

dụng lý thuyết liên văn bản để tiếp cận tác phẩm nhưng cũng chỉ dừng lại ở khuôn 

khổ một tác phẩm. Với Yếu tố hậu hiện đại trong Ếch, Đỗ Thu Thủy đã có đóng góp 

cho tác phẩm này theo lý thuyết hậu hiện đại, đặc biệt là khảo sát yếu tố liên văn bản 

trong tác phẩm ở chỗ lồng ghép các thể loại trong một văn bản, tiểu thuyết trong thư 

tín, kịch bản văn học trong tiểu thuyết. Bùi Thanh Hiền với đề tài Kết cấu và nghệ 

thuật xây dựng nhân vật trong một số tiểu thuyết Mạc Ngôn (ĐHSP TPHCM, 2014) 

đã bàn kĩ hơn về kết cấu và nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết Mạc Ngôn 

ở hai phương diện: kết cấu lồng ghép (lồng ghép từ đặc trưng “hiếu kì” của tiểu thuyết 

Trung Quốc, từ phương thức dẫn chuyện của tiểu thuyết chương hồi, lồng ghép từ 

đặc trưng liên văn bản của tiểu thuyết hậu hiện đại) và kết cấu lắp ghép (lắp ghép đảo 

lộn và lắp ghép đồng hiện), tác giả vận dụng những kiến thức về điện ảnh, văn hóa 

học, tâm lý học, lịch sử học, phân tâm học... để thấy được đặc trưng liên văn bản 

trong hai kiểu kết cấu này. 

Trong luận án tiến sĩ nói trên của Nguyễn Thị Tịnh Thy, tác giả đã có những 

nghiên cứu bước đầu về lý thuyết liên văn bản trong chương 2: Nghệ thuật tổ chức 

thời gian và kết cấu trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn, ở phần 2.2: Tổ chức kết cấu tự 

sự từ những gắn kết người kể chuyện, tác giả đã nghiên cứu kiểu kết cấu lồng ghép 

nhìn từ đặc trưng liên văn bản của tiểu thuyết hậu hiện đại. Ở phần viết này, tác giả 

tập trung khảo sát hình thức liên văn bản qua năm dạng thức của liên văn bản dựa 

trên nghiên cứu của G.Genette: 1. Liên văn bản, 2. Cận văn bản, 3. Siêu văn bản, 4. 

Ngoa dụ văn bản, 5. Kiến trúc văn bản và khẳng định các dạng thức trên đều hiện 

diện trong tiểu thuyết Mạc Ngôn qua kết cấu lồng ghép để kiến tạo nên những tác 

phẩm mang đặc điểm của tiểu thuyết hậu hiện đại rất rõ “Trong tiểu thuyết Mạc Ngôn, 

sự tổng hợp thể loại đã vượt ra khỏi địa hạt văn học để mở rộng sang các loại hình 

nghệ thuật khác, tạo nên một sự dung hợp và “đối thoại” độc đáo giữa các thể loại” 

[125, tr.108]. Trong mối tương quan so sánh với các tác phẩm, tác giả đi đến khẳng 

định: “Liên văn bản trong kết cấu lồng ghép thể loại thực chất là hệ quả của phương 

thức tự sự đa chủ thể, đa điểm nhìn” [115, tr.112]. Tuy nhiên, tác giả chỉ dừng lại 

việc vận dụng lý thuyết liên văn bản trong việc tìm hiểu tiểu thuyết Mạc Ngôn ở kết 

cấu tự sự tương quan với thể loại, dành những “khoảng trống” để người đi sau tiếp 

tục khai thác. Gần đây xuất hiện bài viết Motif “ăn thịt người” trong Tửu quốc của 
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Mạc Ngôn từ góc nhìn liên văn bản của Nguyễn Thị Mai Chanh và Bùi Thị Thùy 

Linh (Nghiên cứu văn học, tháng 1/2017) tìm hiểu về nguồn gốc motif  “ăn thịt người” 

từ trong quan niệm nguyên thủy đến sáng tác của Lỗ Tấn, được Mạc Ngôn tái sử dụng 

và mang nhiều tầng nghĩa mới [16].  

Nhìn chung, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu thành công về Mạc Ngôn 

và các tiểu thuyết của ông. Bắt đầu có những nghiên cứu mở sang góc nhìn liên văn 

bản. Nhưng có những phương diện mà các tác giả chưa đề cập đến, chỉ dừng lại ở 

mức độ điểm diện, khái quát mà chưa nghiên cứu sâu hoặc chỉ giải mã một dạng thức 

của liên văn bản như: sự giao thoa ở các thể loại, ở phương diện kết cấu lồng ghép 

hoặc một vài mô típ trong tác phẩm. Tuy nhiên, đây sẽ là những cơ sở và gợi ý khoa 

học quan trọng, đồng thời là nguồn tài liệu cho chúng tôi khi triển khai đề tài về 

phương diện liên văn bản. Nghiên cứu vấn đề tính liên văn bản trong tiểu thuyết Mạc 

Ngôn, người viết hi vọng sẽ tiếp nối và bổ sung phần nào vào lịch sử nghiên cứu vấn 

đề này vốn có những điều còn để ngỏ. 

                                                                  * 

*      * 

Từ công việc tổng thuật ở trên, chúng tôi đi đến những đánh giá sau đây:  

Thứ nhất, về việc nghiên cứu lý thuyết liên văn bản, đến thời điểm hiện tại đã 

có những công trình khá hoàn thiện về hệ thống lý thuyết này. Theo các nhà lý thuyết 

liên văn bản thì bản chất của văn bản văn học không gì khác là sự xếp chồng các văn 

bản với nhau, và “bất kì văn bản nào cũng là liên văn bản” (Roland Barthes). Mỗi 

văn bản đều có sự kết nối, hấp thu và chuyển đổi với các văn bản khác (nội văn học 

và ngoại văn học). Sự tham chiếu này hình thành một mạng lưới, một kết cấu có sự 

mở rộng gồm các văn bản quá khứ, hiện tại, tương lai và quá trình diễn biến của kí 

hiệu học văn học. Đối với nghiên cứu trong nước, đã có những bản dịch khá trọn vẹn 

về quan điểm của R.Barthes, M.Riffaterre, G.Genette, H.Bloom, Umberto Eco,… 

cùng với những diễn giải cũng như vận dụng hệ thống lý thuyết này. Hiện nay, lý 

thuyết liên văn bản đã trở nên vô cùng hấp dẫn dối với giới nghiên cứu, nhiều bài 

báo, bài viết đã trở thành những tài liệu rất hưu ích cho chúng tôi. Bên cạnh việc tiếp 

thu các công trình đi trước thì hệ thống lý thuyết liên văn bản được trình bày trong 

các bài dịch, bài viết, luận án, giáo trình của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thuấn vô 

cùng cần thiết với đề tài chúng tôi đang tìm hiểu.  

Thứ hai, đối với việc nghiên cứu Mạc Ngôn và các sáng tác của Mạc Ngôn, 

các công trình phần lớn đi sâu vào tìm hiểu ở góc độ tự sự học như điểm nhìn tự sự, 

người kể chuyện, kết cấu, nhân vật, các biểu tượng, không gian tự sự, thời gian tự sự, 
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giọng điệu… và đánh giá sự đổi mới cách thức tự sự của Mạc Ngôn. Cũng đã có một 

số bài viết, công trình nghiên cứu Mạc Ngôn ở sự cách tân, đổi mới trong việc kế 

thừa, tiếp thu văn hóa phương Tây ở các phương diện như thủ pháp lạ hóa, chủ nghĩa 

hiện thực huyền ảo Mỹ la tinh, ảnh hưởng chủ nghĩa cảm giác mới hay phân tâm học 

S.Freud. Trong các công trình trên, vấn đề liên văn hóa trong tiểu thuyết Mạc Ngôn, 

những yếu tố về văn hóa, liên văn hóa trong văn bản đã thể hiện sinh động, đa dạng 

mọi phương diện của tiểu thuyết từ kết cấu, thế giới nhân vật đến phương thức tự sự, 

cách kể thông qua các điểm nhìn và cách tổ chức không – thời gian tự sự đã giúp 

chúng tôi có cái nhìn tổng quát hơn về đề tài đang nghiên cứu. 

 Thứ ba, đối với việc nghiên cứu tính liên văn bản trong tiểu thuyết họ Mạc, 

có lẽ sẽ là một quá trình lâu dài với một hệ thống lý thuyết còn mới mẻ như liên văn 

bản. Đã có những nghiên cứu tìm ra dấu hiệu liên văn bản trong tác phẩm. Nhưng có 

thể trong phạm vi nghiên cứu đã chỉ khai thác một vài khía cạnh, nổi bật trong đó là 

sự giao thoa văn hóa tiềm ẩn sau lớp vỏ ngôn ngữ và sự giao thoa các thể loại trong 

kết cấu lồng ghép. Các công trình cũng tìm hiểu sáng tác Mạc Ngôn theo lý thuyết 

hậu hiện đại để đánh giá kĩ thuật viết hiện đại của tác giả trong mối liên hệ với các 

lối viết hiện đại phương Tây. Trong đó, luận văn của tác giả Đương Vỹ (Đại học sư 

phạm Chiết Giang, 2014) là một công trình quý giá, đã khai thác tác phẩm của Mạc Ngôn 

từ các chức năng của lý thuyết liên văn bản. 

Chính những điều trên đã lôi cuốn chúng tôi kế thừa, tiếp cận và giải mã tiểu 

thuyết Mạc Ngôn nhìn từ lý thuyết liên văn bản, khi những yếu tố liên văn bản được 

nhắc đến chưa nhiều và chưa sâu sắc. Đây vẫn còn là một đề tài mới để chúng tôi 

theo đuổi. Vậy thế nào là tính liên văn bản trong tiểu thuyết Mạc Ngôn? Giới hạn của 

hệ thống lý thuyết liên văn bản được vận dụng nghiên cứu, sự kết nối nhiều hình 

tượng, biểu tượng văn học, nhiều giọng điệu và phong cách nghệ thuật khác trong 

một phong cách sẽ được lý giải trong các chương tiếp theo của luận án.  
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Chương 2 

KHÁI LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT LIÊN VĂN BẢN VÀ  

CỘI NGUỒN TÍNH LIÊN VĂN BẢN TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN 

2.1. Khái lược về lý thuyết liên văn bản 

Liên văn bản là phát hiện quan trọng trong tiến trình văn học thế kỷ XX. Xuất 

phát từ quan niệm “không có cái bên ngoài văn bản”, J.Derrida xem thế giới là một 

văn bản lớn được cấu thành từ những vòng sóng văn bản chằng chịt. Như thế, những 

ý niệm đầu tiên trong quá trình hình thành khái niệm được xác lập. Nó mở ra bước 

ngoặt lớn của lí thuyết hậu hiện đại khi kiến tạo những nhận thức mới mẻ về việc tồn 

tại và vận động của ngôn ngữ. Thực tế, ý thức về tính liên văn bản đã tồn tại trong 

văn học từ xưa đến nay, trước khi được gọi tên cụ thể, tuy có bề dày tồn tại nhưng 

vẫn chưa được xem là nền tảng học thuật có thể dùng trong nghiên cứu, điều này sẽ 

được diễn giải cụ thể ở phần tiếp theo của luận án.  

2.1.1. Quan niệm về tính liên văn bản 

Liệu đã lỗi thời khi nói về tính liên văn bản ở thế kỉ XXI, khi mà hơn nửa thế 

kỉ kể từ khi thuật ngữ này xuất hiện ở phương Tây? Là một trong những thuật ngữ 

được sử dụng nhiều nhưng tính liên văn bản cũng là một trong những thuật ngữ khó 

xác định nhất trong nghiên cứu văn học. Liên văn bản đã xuất hiện trong các văn bản 

văn học từ rất lâu. Nếu truy tìm vết tích giữa các văn bản truyện cổ từ Đông sang Tây, 

đều thấy bóng dáng để lại của huyền thoại, các mô tip thần kì. Hơn nữa, trong quá 

trình viết, những ý tưởng hình thành có thể mang dấu vết của vô số âm vang ngôn 

ngữ/ hình tượng trước đó. Chẳng hạn Truyện Kiều là kết quả sáng tạo của thiên tài 

Nguyễn Du dựa trên sự vay mượn cốt truyện Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm 

Tài Nhân. Đó là kết quả của quá trình giao lưu văn hóa - văn học. Trong dịp kỉ niệm 

250 ngày sinh của cụ Nguyễn Du, các nhà nghiên cứu Việt Nam đã công bố kết quả 

của quá trình nghiên cứu Truyện Kiều với Kim ngư truyện (Truyện cá vàng) của 

Kyokutei Bakin (nhà văn lừng danh dưới thời Edo) có nét tương đồng. “Bằng những 

tư liệu mới sưu tầm ở Nhật Bản, các nhà nghiên cứu đã so sánh Truyện Kiều của 

Nguyễn Du và Kim ngư truyện (Truyện cá vàng) của K.Bakin cũng phóng tác theo 

cuốn Kim Vân Kiều truyện. Theo các chuyên gia đó là nàng Kiều mang dáng dấp 

Nhật Bản để thấy đặc tính dân tộc và giá trị trác tuyệt của “Khúc Nam âm tuyệt 

xướng” của Nguyễn Du” [196]. Hay khi truy tìm nguồn gốc Thơ mới, Hoài Thanh há 

chẳng phải thấy cái gốc của luật thi “vốn mượn của thi nhân đời Đường” [108, tr.13] 

và sau là ảnh hưởng phương Tây, rõ rệt hơn là ảnh hưởng Pháp. Ảnh hưởng Pháp 
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trong thơ Việt đến Xuân Diệu là cực điểm, “với một nghệ thuật tinh vi đã học được 

của Baudelaire, Xuân Diệu đã diễn tả lòng ham sống bồng bột trong thơ de Noailles 

và trong văn Gide” [108, tr.26]. Hay nguồn gốc thơ Hàn Mạc Tử chịu ảnh hưởng lớn 

từ thơ Đường đến Baudelaire, Edgar Poe và Thánh kinh của đạo Thiên Chúa… 

Từ đó dẫn đến một cách hiểu khái quát (tương đối) theo quan niệm truyền 

thống: liên văn bản là sự liên hệ trực tiếp giữa văn bản này với văn bản khác, nó có 

thể tồn tại dưới hình thức của các trích dẫn, những điển cố điển tích, có thể là danh 

mục tài liệu tham khảo ở cuối mỗi văn bản… Cách hiểu này đem đến sự thú vị có 

chừng mực giống như một dạng fast-food khi mọi thắc mắc có thể được giải đáp tức 

thì. Nhưng nếu chỉ giới hạn như thế thì tính liên văn bản sẽ bị hiểu một cách thiển 

cận, nhiều chức năng bị mất đi. Nhưng cách hiểu trên không sai, bởi sau này, trong 

cách hiểu hậu hiện đại, chức năng trên của tính liên văn bản vẫn được vận dụng như 

một sự tôn trọng hết sức quan trọng trong nghiên cứu khoa học.  

Thuật ngữ “tính liên văn bản” (intertextuality) lần đầu xuất hiện trong bài tham 

luận của Julia Kristeva (1966). Đây là phát hiện quan trọng trong khoa nghiên cứu 

văn học thế kỷ XX. Theo Từ điển Oxford, tính liên văn bản là “thuật ngữ do Julia 

Kristeva đặt ra để chỉ những mối quan hệ khác nhau có thể có của một văn bản cho 

trước với những văn bản khác”. Khái niệm trên cho thấy chính J.Kristeva là người 

đóng vai trò tiên phong trong việc gọi tên và xây dựng lý thuyết liên văn bản. Trong 

bài tham luận về sáng tác của M.Bakhtin, bà đã gọi tên thuật ngữ này và đề xuất sự 

phối hợp có tính đối thoại của ba yếu tố sau: chủ thể viết - người nhận - ngữ cảnh. 

“Vị trí của các từ/văn bản được xác định trên hệ tọa độ gồm trục ngang và trục dọc. 

Trục ngang biểu thị việc từ/văn bản phụ thuộc vào mối quan hệ đối thoại giữa chủ 

thể viết và người nhận. Trục dọc biểu thị rằng từ/văn bản được định hướng đối thoại 

với tập hợp văn học/văn bản trước đó hay đồng thời” [122, tr.ix]. Còn ngữ cảnh, theo 

Kristeva là diễn ngôn/văn bản xã hội - lịch sử trôi nổi và mang tính nhiều vô hạn. 

Kristeva cho rằng: “bất kì văn bản nào cũng được cấu trúc như một bức khảm các 

trích dẫn; bất kì văn bản nào cũng là sự hấp thụ và biến đổi các văn bản khác” [122, 

tr.ix]. Điều đó cho thấy, bất kì văn bản nào cũng có sự di động, nằm trong quá trình 

trao đổi lẫn nhau, phân bổ qua lại giữa các văn bản, các diễn ngôn đặt bên ngoài cá 

nhân, phi cá nhân, ở nhiều những cấp độ có sự gặp gỡ, bện kết lẫn nhau với các văn 

bản trước đó, cùng thời và sau đó. Nên hiểu một cách cơ bản nhất “tính liên văn bản 

là quan hệ tương giao, cộng sinh giữa các văn bản, được thực hiện trong sự sản xuất 

văn bản của tác giả và tiêu thụ văn bản của người đọc. Nó chống lại mọi định kiến về 
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cội nguồn, sự độc sáng, tính tự trị, tính biệt lập của tác giả, văn bản, độc giả. Với nó, 

truyện sinh ra từ biển truyện, thơ sinh ra từ biển thơ, kịch sinh ra từ biển kịch và tất 

cả được sinh ra và lưu chuyển sống động trong biển cả diễn ngôn xã hội - lịch sử” 

[122, tr.viii]. Việc tìm hiểu tính liên văn bản cho thấy người đọc không chỉ tiếp cận 

văn bản như một sự thưởng thức, phát hiện tầng nghĩa thuần túy, mà việc đọc văn 

bản như một hành trình tìm kiếm, phát hiện, giải mã sự đa tầng ý nghĩa của văn bản 

đó. Chính vì điều này, “văn bản không tồn tại như một sản phẩm khách quan, ổn định, 

thống nhất mà bất ổn, lưỡng lự, mang tính năng sản văn bản (production textuality)” 

[122, tr.x]. Nghĩa là, văn bản luôn trong quá trình sản sinh ra những ý nghĩa, luân 

chuyển không tách khỏi diễn ngôn lịch sử - xã hội. 

2.1.2. Lịch sử lý thuyết liên văn bản 

Giống như các khái niệm khác, thuật ngữ tính liên văn bản cũng có một lịch 

sử hình thành và phát triển. Trong bối cảnh cấu trúc luận bị đả phá dữ dội, nửa cuối 

những năm 1960, lý thuyết liên văn bản ra đời, phủ định tính ổn định của cấu trúc và 

ý nghĩa. Tác phẩm không tồn tại độc lập mà là sản phẩm của vô số những mã, những 

diễn ngôn, văn bản trước đó được chồng xếp, kết nối, tương tác. Các nhà lập thuyết 

kết luận: mỗi văn bản là một liên văn bản - là “tấm lụa dệt từ vô số trung tâm văn hóa 

khác nhau”.  

Thuật ngữ tính liên văn bản lần đầu tiên được khởi xướng bởi J.Kristeva (nhà 

nghiên cứu trẻ người Pháp, gốc Bulgari) trong tham luận Từ, đối thoại và tiểu thuyết 

(1966). Trong bài viết, bà đã đi sâu phân tích tư tưởng M.Bakhtin, người vận dụng 

và phát triển một cách mới mẻ lý thuyết ngôn ngữ của F.de Saussure trong việc nghiên 

cứu văn học. Bakhtin cho rằng ngôn ngữ nào cũng gắn liền với một quan niệm, một 

ngữ cảnh hay một hiện tượng nhất định, quan hệ giữa các ngôn ngữ không chỉ một 

chiều, quy chiếu lẫn nhau, mà tồn tại dưới sự giao thoa không biên giới giữa các ý 

niệm, khuynh hướng đang tồn tại. Kristeva đã xem bản chất đó của văn bản chính là 

tính liên văn bản. Bà dùng thuật ngữ “intertextuality” (tính liên văn bản) để thay thế 

cho quan niệm tính đối thoại/ tính liên chủ thể của M.Bakhtin. Linh hồn của lý thuyết 

là: “bất kì một văn bản nào cũng được cấu trúc như là sự ghép mảnh các trích dẫn; 

bất kì một văn bản nào cũng là sự hấp thụ và biến đổi các văn bản khác” [122, tr.ix]. 

Kristeva đã đặt văn bản trong mối quan hệ không thể tách rời với vô số các văn bản 

khác. Để phân biệt nghiên cứu nguồn gốc với các đặc tính của tính liên văn bản, bà 

đã đề xuất thuật ngữ sự chuyển vị (transposition) để thay thế thuật ngữ tính liên văn 

bản. Bởi quan hệ liên văn bản giữa các văn bản là sự chuyển vị từ hệ thống kí hiệu, 
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biểu nghĩa này vào hệ thống kí hiệu, biểu nghĩa khác, tạo thành cấu trúc mới, giải cấu 

trúc cũ. Vì thế, ý nghĩa của văn bản luôn là đa bội, luôn có khả năng sinh ra nghĩa mới. 

Đóng góp của J.Kristeva về khái niệm tính liên văn bản là rất lớn. Bà không 

chỉ đặt ra vấn đề về từ/văn bản mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của những vấn đề 

nằm trong văn bản. Với tư duy hậu cấu trúc, Kristeva đã đặt ra thuật ngữ 

Intertextuality giúp làm sáng tỏ sự giao thoa, liên kết giữa văn bản và văn bản, giữa 

văn bản và ngữ cảnh khác. Đặc biệt, văn bản không tách rời khỏi xã hội và văn hóa 

mà được đan dệt như một tấm thảm. Do tính kế thừa và gợi mở, có thể tính liên văn 

bản có mặt từ thời cổ sơ. Nhưng xét về cơ bản, lý thuyết của Kristeva vẫn được xây 

dựng từ nền tảng vững chắc đó là tư tưởng về ngôn ngữ của F.de.Saussure và 

M.Bakhtin. 

Thực ra, trước Saussure, các nhà ngôn ngữ học đã nghiên cứu hành động nói 

năng của cá nhân, phát hiện ngôn ngữ thuộc rất nhiều phương diện như vật lý học, 

sinh lý học, tâm lý học,… vừa thuộc về cá nhân và xã hội. Saussure đã xác lập lại trật 

tự của ngôn ngữ bằng cách đưa ra cặp đối lập ngôn ngữ và lời nói. Theo ông, “lời nói 

thuộc về các cảm tính và bị chi phối bởi ngôn ngữ là một cấu trúc trừu tượng” [116]. 

Ông quan niệm ngôn ngữ là một hệ thống kí hiệu, mỗi kí hiệu ngôn ngữ có hai mặt 

không thể tách rời, đó là cái biểu đạt (hình ảnh, âm thanh) và cái được biểu đạt (khái 

niệm). Trong Giáo trình Ngôn ngữ học đại cương, ông cho rằng: tất cả đều dựa trên 

những “mối quan hệ”, điều này có nghĩa là trong mối quan hệ này, các kí hiệu ngôn 

ngữ sẽ có ý nghĩa khác nhau. Từ quá khứ - hiện tại - tương lai đều mang dấu vết của 

hệ thống kí hiệu trước đó. Vì vậy, mọi sự nghiên cứu phải xuất phát từ cái tổng thể 

làm thành một khối để phân tích những yếu tố mà nó chứa đựng, chứ không phải từ 

các yếu tố rồi cộng chúng lại để xây dựng hệ thống. 

Từ những công trình của nhà ngôn ngữ học người Thụy Sĩ, các nhà hình thức 

luận Nga cũng thừa nhận: văn học tồn tại trong hệ thống và qua những mối quan hệ 

- “không chỉ có bức tranh mới mô phỏng, mà tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều song 

song và đối lập với một khuôn mẫu nào đó….” [117]. Điều đó cũng có nghĩa khi một 

tác phẩm văn học ra đời, chất liệu trong tác phẩm không phải hoàn toàn là độc nhất, 

là sáng tạo hoàn toàn, có những yếu tố đã tồn tại trước nó như ngôn từ, hình ảnh, biểu 

tượng, thủ pháp nghệ thuật... tức đã được nhà văn mô phỏng, vay mượn, tái tạo lại. 

Trong tiểu luận Về sự tiến triển của văn học, Tynyanov khẳng định: “khái niệm cốt 

lõi của tiến triển văn học đó là sự thay thế có hệ thống”, theo ông “Hệ thống này bao 

gồm nhiều yếu tố mà mỗi yếu tố luôn luôn có mối quan hệ tương hỗ với các yếu tố 
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khác “của chính bản thân hệ thống” và “với hàng loạt các yếu tố tương tự của những 

tác phẩm - hệ thống khác, thậm chí với những lĩnh vực khác” [122, tr.17-18]. Quan 

điểm văn học của các nhà Hình thức luận Nga đã tiếp thêm sức sống cho sự vận động 

của lý thuyết liên văn bản về sau.  

Thực ra, nhà triết học, mỹ học, nghiên cứu văn học Liên Xô, Bakhtin (1895-

1975) mới chính là người đã phê phán và đồng thời phát triển lý thuyết ngôn ngữ của 

Saussure theo một hướng mới. Trong công trình Vấn đề nội dung, chất liệu, và hình 

thức trong sáng tạo nghệ thuật ngôn từ (1924), ông khẳng định: Một lời phát biểu cụ 

thể bao giờ cũng hiện diện trong một ngữ cảnh văn hóa có ý nghĩa và giá trị về ngữ 

cảnh khoa học, chính trị, khoa học đời sống hay trong ngữ cảnh của một tình huống 

cụ thể của cá nhân. Chỉ trong ngữ cảnh ấy, mới biết được phát ngôn đó đúng/sai, hợp 

lý/ bất hợp lý, tốt/ xấu, phù hợp/ không phù hợp, hèn nhát/ quyền uy… Saussure đặt 

ngôn ngữ trong mối quan hệ kí hiệu, còn Bakhtin đặt ngôn ngữ trong mối quan hệ 

với các tình huống, từ đó đi đến xác định: tình huống thay đổi, ý nghĩa thay đổi. Vấn 

đề ngôn từ lạ hóa của các nhà Hình thức luận Nga cũng bị phản bác: mọi ngôn từ đều 

có sự gặp gỡ, không thể không có sự tương tác. Ông cho rằng, những từ mà chúng ta 

dùng hôm nay đều chứa đựng trong môi trường của người khác, có quan hệ đối thoại 

với ngôn ngữ dùng trước đó và có sự mời gọi những đối thoại về sau. Ông đặt ra vấn 

đề liên chủ thể trong hành vi sử dụng ngôn ngữ của con người. Mỗi phát ngôn sẽ bị 

vây bọc bởi rất nhiều ngôn ngữ của người khác, những quan điểm, lập trường, giọng 

điệu khác nhau, chứ không tồn tại biệt lập, đơn độc. “Lời nói trên đường đến với đối 

tượng của mình tất yếu rơi vào môi trường đối thoại luôn cuộn sóng và căng thẳng” 

và khẳng định thuộc tính của lời nói là tính đối thoại. Khi Bakhtin đặt ngôn ngữ trong 

mối quan hệ với các tình huống lịch sử - xã hội, chủ thể phát ngôn cụ thể, thấy được 

tính “không ổn định” hoặc ổn định nhất thời của ngôn ngữ, để trao cho ngôn ngữ 

thuộc tính xã hội. Nghĩa là bản thân ngôn ngữ “mỗi từ đều tỏa ra mùi của một nghề, 

một thể loại, một xu hướng, một đảng phái, một công việc đặc biệt, một người đặc 

biệt, một thế hệ, một thời đại, một ngày và một giờ. Mỗi từ đều có mùi của ngữ cảnh 

và các ngữ cảnh mà trong đó nó đã sống đời sống xã hội mãnh liệt của mình…” [122, 

tr.32]. Từ nguyên lý đối thoại Bakhtin tiếp cận thể loại tiểu thuyết, ông nhận thấy lời 

nói của tiểu thuyết tồn tại như một sự lặp lại, có tính giễu nhại, dị ngôn, hai giọng... 

Lời nói vừa có quan hệ nội văn bản, vừa có quan hệ liên văn bản. Với quan niệm 

ngôn ngữ tiểu thuyết mang tính đối thoại, Bakhtin được xem là nhà khai sáng lý 

thuyết liên văn bản. 
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Những quan điểm trên đã gợi ý cho Kristeva sáng tạo ra thuật ngữ liên văn 

bản để thay thế cho quan niệm về tính đối thoại/ tính liên chủ thể của Bakhtin. Theo 

các nhà nghiên cứu, đây là sự lý giải nguyên tắc đối thoại của Bakhtin theo tinh thần 

giải cấu trúc. Tức là thừa nhận bất kỳ tác phẩm văn học nào cũng được tạo ra từ hệ 

thống những mã, những truyền thống đã có trước đó, mỗi tác phẩm đều có những 

quan hệ kết nối, đối thoại, liên văn bản với các tác phẩm khác. Có thể thấy, tinh thần 

liên văn bản đã manh nha từ lý thuyết giải cấu trúc của J.Derrida khi nghiên cứu 

những bất ổn của ngôn từ, của kí hiệu và phủ định sự bất di bất dịch của cái gì tuyệt 

đối. Nó cũng có sự hòa điệu với tư tưởng của các triết gia hậu hiện đại khi họ đập vỡ 

những ảo tưởng về vị thế chân lý của cái chủ thể để xây dựng triết học đa bội chống 

lại chủ nghĩa toàn trị.  

Thuật ngữ tính liên văn bản của Kristeva đã tạo hứng khởi cho các nhà khoa 

học tiếp cận thuật ngữ này theo nhiều hướng. Trong đó nổi bật hai cách tiếp cận: 

“Hướng cấu trúc - trần thuật (với G.Genette, M.Riffaterre…) xem liên văn bản như 

là những thủ pháp kiến tạo những mối quan hệ giữa văn bản hiện hành với văn bản 

khác ra đời trước đó. Hướng giải cấu trúc xem mọi văn bản đều có những mối quan 

hệ chằng chịt với các văn bản khác được gọi là các văn bản xã hội - đóng vai trò như 

những mã, những mô thức, những tiền văn bản chi phối sự sinh thành của văn bản” 

[122, tr.7, 8].  

Sau bài tiểu luận của J.Kristeva, R.Barthes không chỉ ủng hộ quan điểm của 

Kristeva mà còn phát triển nó theo một hướng độc đáo. Chính khái niệm liên văn bản 

đã đưa đến cho R.Barthes một định nghĩa mới, làm nền tảng cho văn bản. Niềm tin 

về tính tự trị của văn bản bị phế bỏ, sự đồng nhất giữa văn bản và liên văn bản được 

thực hiện. “Mỗi văn bản là một liên văn bản” [122, tr.xix], những văn bản có mặt 

trong văn bản dưới những cấp độ khác nhau, có văn bản tồn tại trước đó, văn bản của 

đời sống xã hội thực tại. “Mỗi văn bản đều như một tấm vải mới dệt từ những trích 

dẫn cũ” [116], với tư cách là một điều kiện cần thiết cho văn bản, tính liên văn bản 

không thể bị quy lược về vấn đề nguồn gốc hay vấn đề ảnh hưởng. Nó có thể là một 

trường quy tụ tất cả những mã, những mảnh vụn của các văn bản trước, các biệt ngữ 

xã hội, văn hóa… được lưu giữ một cách có ý thức hoặc vô thức, thậm chí không thể 

xác định được gốc gác. Barthes cũng đưa ra lời tuyên cáo về cái chết của tác giả trong 

bài viết Cái chết của tác giả. Ông lý giải vấn đề “việc gán cho văn bản tên tác giả là 

“áp đặt cho văn bản ấy một giới hạn, là trang bị cho văn bản ấy một ý nghĩa sau cùng” 

[117]. Ngôn từ là của tác giả nhưng nảy sinh nhiều vấn đề mới tự do bản thân người 
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tiếp nhận chứ không phải văn bản là của duy nhất tác giả. Barthes đã chống lại vai 

trò “độc tôn”, “thượng đế” của tác giả, thêm quyền cho độc giả. Theo ông, chính ngôn 

ngữ mới là chủ thể phát ngôn chứ không phải là tác giả và “sự thống nhất của văn 

bản không ở trong cội nguồn của nó mà ở trong đích đến của nó. [122, tr.138]. Ông 

gọi tác giả là người viết hiện đại, có chức năng chỉ huy, điều phối, tổ chức những diễn 

ngôn bằng những lối viết. Vì vậy sự vắng mặt của tác giả không làm mất hay thay 

đổi ý nghĩa văn bản. Bởi chìa khóa mở lối vào văn bản nằm ở đích đến: độc giả. Vì 

thế văn bản mang tính đa bội trong sự tương quan với người đọc trong cuộc du hành 

giữa các văn bản. Barthes quan tâm đến vấn đề người đọc, đặc biệt là tiếp cận văn 

bản như cách đọc lại một văn bản. Ở đó, điều ông quan tâm không phải là đọc để tìm 

thấy ở đó một ý nghĩa cố định mà là sự trượt dài trong vô số những mã diễn ngôn, 

những biểu đạt quy ước nằm trong biển cả diễn ngôn xã hội để có thể sản sinh ra vô 

số ý nghĩa khác. Khi đó, văn bản là liên văn bản, văn bản này dẫn đến văn bản khác, 

tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào tầm hiểu biết của người đọc. 

Cùng quan điểm về tính liên văn bản của Kristeva, sự phát triển về lý thuyết 

liên văn bản của Barthes, M.Foucault chủ trương “biên giới của cuốn sách không bao 

giờ thực rõ ràng: vượt ra ngoài nhan đề, dòng chữ đầu tiên và dấu chấm cuối cùng, 

vượt ra ngoài cấu trúc nội tại và hình thức mang tính tự trị của nó”. Theo Foucault, 

một văn bản bao giờ cũng bắt gặp sự giao thoa với các văn bản khác, giống như những 

cái gút, những mắt lưới trong một hệ thống. Trong khi đó, M.Riffaterre (nhà kí hiệu 

học người Pháp), người có vai trò lớn trong việc phát triển lý thuyết liên văn bản của 

Kristeva trên cơ sở Cấu trúc - ký hiệu học và Lý thuyết phê bình phản hồi độc giả đã 

tìm cách làm giảm mức độ “thái quá” trong quan niệm của Barthes về tính quy chiếu 

của toàn bộ hoạt động ngôn ngữ. Riffaterre cho rằng: “người đọc là nạn nhân của 

“ngụy luận về quy chiếu” khi họ lầm tưởng rằng văn bản quy chiếu thế giới” [122, 

tr.169]. Ông đặt ra yêu cầu đối với người đọc, phải trải qua hai chặng đọc: đọc tìm 

hiểu và sự đọc có hiệu lực ngược (hay đọc phát hiện). Nghĩa là người đọc dựa vào 

khả năng ngôn ngữ của mình để tìm hiểu nghĩa của từng từ theo cách quy chiếu nó 

với thế giới bên ngoài, phát hiện nghĩa đen, nghĩa mặt chữ theo trật tự tuyến tính, từ 

đó tiến hành “giải mã” tập trung vào những chỗ phi ngữ pháp đã nhận biết ở chặng 

đọc trước, “phát hiện tính chất biểu trưng, khám phá những đơn vị kí hiệu và những 

cấu trúc cô đúc sản sinh ý nghĩa phi quy chiếu của văn bản” [122, tr.169]. Ông phân 

biệt liên - văn bản và tính liên văn bản. Ông tuyên bố “tính liên văn bản được biểu 

hiện hoặc bởi sự tương hợp nghĩa (syllepsis) hoặc bởi một khoảng trống, hoặc một 
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lần nữa bởi một sự phi ngữ pháp” [122, tr.181]. Những phân tích của Riffaterre đã 

đem đến một cách đọc mới thể hiện “tầm nhìn văn hóa” hơn là “tầm nhìn xã hội” 

trong việc khám phá những bí ẩn của quá trình sản xuất văn học. 

 Trong khi các nhà giải cấu trúc (Derrida, Kristeva, Barthes) không thừa nhận 

sự tồn tại của chủ thể/tác giả trong mọi diễn giải văn bản và đường biên giữa các văn 

bản là tương đối thì nhiều nhà lý thuyết đương thời đã sử dụng thuật ngữ tính liên văn 

bản để chứng minh điều ngược lại. Trước hết, nhà lý luận phê bình người Pháp, 

G.Genette tiếp tục kiên trì địa vị của chủ thể/ tác giả. Trong công trình đồ sộ 

Palimpsests: Văn chương ở Độ Hai, ông hàm ý rằng: “mỗi văn bản là một palimpsest: 

“Một văn bản viết trên miếng da, được viết lần hai, lần viết đầu đã bị cạo xóa. 

Palimpsest là miếng da chồng nhiều lớp chữ, thượng bản viết đè lên hạ bản. Thượng 

bản (hậu bản) nhất thiết phải mang những vết tích của hạ bản (tiền bản)” [122, tr.236]. 

Tức là cái sau được viết chồng lên trên cái cũ với hàm ý, văn bản viết lại mang vết 

tích của văn bản trước đó, nghĩa là “mọi văn bản đều là liên văn bản” [122, tr.12]. 

Đồng thời, ông đề xuất khái niệm tính xuyên văn bản với tham vọng thay thế tính liên 

văn bản của Kristeva. Xuyên văn bản có năm hình thức quan hệ: liên văn bản, cận 

văn bản, siêu văn bản, kiến trúc văn bản, thượng văn bản. Ông đã giản lược khái 

niệm liên văn bản chỉ còn là “Mối quan hệ cùng hiện diện giữa hai văn bản hoặc một 

vài văn bản trong một văn bản cụ thể”, là “sự hiện diện trên thực tế của một văn bản 

này bên trong một văn bản khác” [122, tr.237]. Khác với quan niệm của các nhà giải 

cấu trúc, Genette chỉ chú trọng đến những văn bản mang tính liên văn bản một cách 

có ý thức, tức là những văn bản phải có nguồn gốc xác thực, những trích dẫn được 

đặt trong ngoặc kép có tài liệu để tham chiếu. Điều này cho thấy, quan niệm tính liên 

văn bản của Genette có phần giống với các nhà cấu trúc luận, nghĩa là tính chủ thể 

của tác giả không thể xem nhẹ. Do đó, tính liên văn bản trong quan niệm của Genette 

có tính khả dụng cao trong nghiên cứu văn học. Từ nền móng vững chắc đầu tiên của 

loại hình học về tính liên văn bản mà Genette đã xây đắp, các nhà lý luận khác như 

Umberto Eco, Marko Juvan, Harord Bloom… đã tìm kiếm những sự phân loại riêng 

phạm trù liên văn bản trong thực tiễn văn học. Trong đó, M.Juvan đã dành nhiều tâm 

huyết để nghiên cứu, phân loại các kiểu thức của liên văn bản. Dựa trên cơ sở phân 

chia kí hiệu của Peirce, Juvan đã chia liên văn bản thành ba phương thức gồm: mô tả, 

chuyển vị và bắt chước. Mô tả liên văn bản “là hiện tượng một văn bản đề cập đến 

tiền bản trong diễn ngôn của nó, thông qua các hình thái trích dẫn” [122, tr.248] bao 

gồm diễn giải, chú thích, ghi chú ngoài lề, chú giải, ngoại đề siêu hư cấu, toát yếu, 
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trích dẫn, tóm tắt, phê bình… Chuyển vị liên văn bản là sự trích dẫn từng câu chữ. 

Đó là sự tái sản xuất các yếu tố của tiền bản… chuyển di vào hậu bản (post-text) với 

vị trí (và có thể một phần cấu trúc) đã đổi thay” [122, tr.250]. Chuyển vị gồm các 

hình thức như trích dẫn từng câu chữ hoặc có biến đổi, khẩu hiệu, châm ngôn, ngữ 

cố định, vay mượn tên nhân vật, mô típ, bối cảnh; mô típ huyền thoại…; các thể loại 

trích dẫn như tập cổ/ gom, gộp, rút gọn, giễu nhại ngược, cắt dán, chế nhạo, nối tiếp, 

bổ sung, biến thể về chủ đề, mô típ… Còn bắt chước liên văn bản là “hiện tượng hậu 

bản mô phỏng, bắt chước phong cách ngôn ngữ, phong cách cá nhân, phong cách thời 

đại, phong cách thể loại, tạo nên sự tương đồng giữa hậu bản với (hệ thống/nhóm) 

tiền bản” [122, tr.xxiii], gồm các hình thức: sự phong cách hóa, bắt chước một phong 

cách vị, trích dẫn tiết điệu, motif (kiểu) hồi tưởng, trích dẫn hình thức/thể loại, tình 

huống nguyên mẫu/nhân vật nguyên mẫu… Đồng quan điểm với Genette, các hình 

thái liên văn bản trong sự phân loại của Juvan đều có tính cội nguồn, mỗi văn bản 

đều được giả định có tiền bản nghĩa là khảo sát được. Và như một hiển nhiên, điều 

này phụ thuộc vào năng lực đọc của mỗi độc giả. Còn Harold Bloom, nhà phê bình 

người Mỹ, lại tìm hiểu khái niệm liên văn bản trong quá trình nghiên cứu tu từ học 

và phân tâm học. Ông cho rằng, “ảnh hưởng trong văn học không chỉ là chấp nhận sự 

ảnh hưởng của nhà văn này đến nhà văn khác như sự gợi ý, bắt chước, mô phỏng, 

vay mượn, cải biên, làm theo, tiêu hóa và sáng tạo mà còn là quá trình đọc sai, diễn 

giải sai có tính chất tự vệ theo cơ chế vô thức” [122, tr.13]. Theo ông, văn bản đều là 

liên văn bản, liên văn bản là sản phẩm của “sự lo lắng về ảnh hưởng”.  

Là người đứng ở địa vị ở giữa, vừa là một nhà lý thuyết xuất sắc về ký hiệu 

học vừa là một nhà tiểu thuyết lớn với nhiều tác phẩm trở thành kinh điển, U.Eco 

(người Ý) thuộc về người bảo vệ vai trò tác giả. Eco quan tâm đến tính liên văn bản 

tự giác/tự ý thức. “Tính liên văn bản tự giác/tự ý thức hoạt động như một phương tiện 

cộng tác với cấu trúc trần thuật vì nó chứa đựng trải nghiệm văn học, trải nghiệm văn 

hóa và trải nghiệm cá nhân của tác giả/độc giả” [122, tr.192]. Ông đề xuất tính liên 

văn bản tự giác “dựa trên sự tương tác giữa ba nhân tố: chủ ý của tác giả - chủ ý của 

tác phẩm/văn bản - chủ ý của người đọc” [122, tr.192]. Ông không phủ nhận tính liên 

văn bản vô thức, nhưng điều ông quan tâm chính là “một văn bản có sẵn hồi thanh 

những văn bản trước đó” [122, tr.192]. Ông cho rằng, có những liên tưởng liên văn 

bản buộc phải thừa nhận vì người đọc nắm bắt được mà tác giả không nhận ra, và 

cũng có những hiện tượng liên văn bản do chính tác giả chủ ý, cố tình làm mờ, che 

giấu và người đọc không nhận ra. “Ở phương diện hữu thức, các tham chiếu liên văn 
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bản có thể được lồng vào trong các tác phẩm văn học trên cấp độ ý thức chủ động 

dẫn dụng (quotation), bắt chước (imitation) của tác giả. Ở phương diện vô thức, do 

“tác động tự nhiên của tính tương tác về ảnh hưởng nghệ thuật”, tác giả cũng không 

thể thoát khỏi phạm vi của tính liên văn bản” [122, tr.195]. Như vậy, không có sự viết 

nào không tương tác với các văn bản khác. Với Eco “những trải nghiệm văn bản của 

tác giả/độc giả và những trải nghiệm văn hóa cũng như những trải nghiệm mang tính 

cá nhân riêng tư của tác giả/độc giả là dữ kiện cho sự sáng tạo văn bản của tác giả và 

là tiền đề cho sự diễn giải văn bản của độc giả” [122, tr.197]. Tác giả bằng sự trải 

nghiệm đọc, trải nghiệm văn hóa, trải nghiệm cá nhân đem vào sự viết của mình thì 

người đọc cũng bằng những trải nghiệm trên để diễn giải văn bản. Trong sự tiếp nhận 

văn bản, người đọc được đặt trong tình huống sáo cũ hiển lộ và phải dùng khả năng, 

sự trải nghiệm của mình để khám phá những tầng nghĩa ẩn sâu của văn bản. Điều này 

Eco gọi là tính liên văn bản trớ trêu. Trong sự hồi thanh liên văn bản, Eco đã kiến 

tạo đối thoại liên văn bản giữa tác giả - văn bản - độc giả nhằm đem đến sự tự do cho 

chủ ý của văn bản khi bị áp đặt bởi chủ ý của tác giả và tìm kiếm sự tự do cho chủ ý 

của người đọc khi bị áp đặt bởi điều tác phẩm đề cập. Trong đó, người ta sẽ quan tâm 

nhiều hơn đến “sự lai ghép và chuyển hóa các kinh nghiệm ngôn ngữ và văn hóa” 

[122, tr.xx] trong quá trình sản xuất và tiêu thụ văn bản của tác giả và độc giả, bởi vẻ 

đẹp của sự diễn giải luôn nằm trong các tiêu chuẩn và giới hạn chứ không phải là 

quyền năng phán xét vô biên của độc giả do “Cái chết của tác giả” mang lại. 

Khởi nguồn từ quan niệm về tính liên văn bản của Kristeva đã nhận được sự 

phản hồi tích cực của các thuyết gia lớn. Họ triển khai lý thuyết theo những hướng 

khác nhau, trong đó có sự phát triển mở rộng nội hàm của nó, hoặc cũng có sự phản 

bác ở một khía cạnh nào đó. Chính những điều đó đã làm nên một lịch sử cho lý 

thuyết liên văn bản. Các lý thuyết gia hậu hiện đại đã tìm thấy ở lý thuyết này một 

niềm tin, giúp họ giải cấu trúc những sản phẩm nghệ thuật, mà trong đó tập hợp rất 

nhiều những diễn ngôn và không gian của các văn bản khác. Đồng thời, liên văn bản 

cũng là chỗ dựa vững chắc cho các nhà nghiên cứu xây dựng các diễn ngôn thuộc về 

chính trị, tôn giáo, lịch sử, triết học, văn hóa, xã hội… 

2.1.3. Biểu hiện của tính liên văn bản 

Kể từ thời điểm ra đời đến nay hơn nửa thế kỉ, lý thuyết liên văn bản đã được 

các nhà nghiên cứu phát triển nội hàm theo nhiều hướng khác nhau. Khi xuất hiện, 

nó đã lật đổ quan niệm truyền thống về văn bản là một tổng thể khép kín, để xây dựng 

một cách tiếp cận mới cho văn bản.  
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Lịch sử hình thành lý thuyết liên văn bản như đã phân tích ở trên, rõ ràng phức 

tạp. Từ Saussure đến các nhà các nhà hậu cấu trúc, giải cấu trúc lý thuyết liên văn 

bản đã có nhiều biến đổi. Trong sự phức tạp kéo dài đó, các nhà Hình thức luận Nga 

đã có đóng góp không nhỏ cho việc định hướng nghiên cứu liên văn bản, khi họ quan 

niệm “ngôn ngữ văn học có mục đích tự thân, tự tìm thấy giá trị của nó trong chính 

nó…” [168]. V.Shklovski trong bài viết “Nghệ thuật như là thủ pháp” đã tranh luận 

lại quan niệm trên “Hình tượng hầu như vẫn cố định, từ thế kỉ này sang thế kỉ khác, 

từ miền này sang miền khác, từ nhà thơ này sang nhà thơ khác…” [168]. Ông cũng 

khẳng định: “Tác phẩm nghệ thuật được tri giác trong mối liên hệ với những tác phẩm 

nghệ thuật khác, những sự kết hợp mà người ta tiến hành với chúng… Không chỉ có 

bức tranh mới mô phỏng, mà tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều song song và đối lập 

với một khuôn mẫu nào đó” [168]. Từ những lý giải trên đã khiến cho nhà nghiên 

cứu J.H.Miller – nhà giải cấu trúc nổi tiếng của Hoa Kì không bỏ qua hiện tượng lặp 

đi lặp lại của hình tượng văn học mà phát triển nó thành “lý thuyết trùng lặp”: không 

chỉ hình tượng, thủ pháp mà còn trùng lặp về chủ đề, từ ngữ, chi tiết… Điều này tạo 

nên tính liên văn bản giữa các tác phẩm văn học. Bên cạnh đó, H.Bloom đã phát triển 

điều mà Tynianov đã nêu trong công trình nghiên cứu những mối quan hệ giữa Gogol 

và Dostoievski: “Mọi sự kế tiếp trong văn học trước hết là cuộc chiến đấu, đó là sự 

phá hoại một chỉnh thể đã tồn tại, và sự xây dựng mới được thực hiện từ những yếu 

tố” [168]. Như thế sự ảnh hưởng từ nhà văn này đến nhà văn khác là hiển nhiên.  

Như vậy, từ quan điểm của các nhà Hình thức luận Nga cho đến tư tưởng của 

các nhà cấu trúc luận - Hậu cấu trúc của Pháp và Mĩ đều đã trở thành những cơ sở để 

luận bàn về biểu hiện của tính liên văn bản. Trong thực tiễn văn học, tính liên văn 

bản biểu hiện rất đa dạng. Mỗi nhà nghiên cứu lớn đều đề cố gắng xuất hệ thuật ngữ 

của mình để mô tả những biểu hiện của tính liên văn bản. Giáo trình Lý thuyết liên 

văn bản, tác giả Nguyễn Văn Thuấn đã giới thiệu rất nhiều khái niệm, thuật ngữ mà 

qua đó có thể thấy đa số khái niệm, thuật ngữ của các nhà lí luận đều là những sự trừu 

tượng hóa các biểu hiện của tính liên văn bản trong thực tiễn văn học. Trong khuôn 

khổ mục tiêu của luận án, dưới đây chúng tôi tổng hợp và trình bày các biểu hiện nổi 

bật của tính liên văn bản mà theo chúng tôi, có thể được nhận rõ và vận dụng thuận 

lợi vào việc khảo sát tính liên văn bản trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn. 

2.1.3.1. Trùng lặp đề tài, chủ đề, tái sinh hình tượng 

Lý thuyết liên văn bản ra đời đã kích hoạt ra vô số những mã truyền đến cho 

người đọc như một hành trình giải mã hoặc như một sự phản ứng với các văn bản 
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khác. Từ góc nhìn của chủ nghĩa hậu hiện đại, liên văn bản không chỉ là bản thân văn 

bản, nó xuất hiện một mạng lưới các kí hiệu, mẫu gốc, các diễn ngôn văn hóa… xếp 

chồng lên nhau, và đặc biệt đã có sự lan tỏa đến các diễn ngôn khác như: tôn giáo, sử 

học, xã hội học, tâm lý học, chính trị học,… tạo ra những kiến giải sâu sắc về tác 

phẩm đó. Quan hệ giữa các văn bản có thể rõ ràng/không rõ ràng nhưng sẽ có tiền 

bản và hậu bản. Điều này không có nghĩa là bắt chước mà đó có thể là sự lặp lại hay 

viết tiếp trong quan niệm của lý thuyết liên văn bản. Danel Chandler cũng đã dẫn lời 

của nhà lý luận Terry Eagleton “Tất cả các tác phẩm văn học… đều được “viết lại”, 

dù chỉ vô thức, bởi các xã hội đọc chúng” để làm vững chắc cho quan điểm: “mọi sự 

đọc luôn luôn là một sự viết lại” [122, tr.293]. Tuy nhiên, với quan niệm thường thấy, 

khi đặt vấn đề lặp lại, người ta thường quy về “đạo văn”, chính Kundera đã phát biểu 

trong Jacques và người thầy của anh ta: “Hãy chết tiệt hết đi những kẻ tự cho phép 

mình viết lại những gì đã được viết ra! Đem mà đóng xuyên cọc vào đít chúng và 

đem mà hầm rục chúng đi! Đem mà hoạn và cắt hết tai chúng đi!” [122, tr.294], sau 

đó chính ông phải thừa nhận viết lại đang làm cho văn học trở nên đa dạng hơn. Rõ 

ràng, lặp lại có chủ ý hay không chủ ý trong sáng tác văn học đang làm mới diện mạo 

nền văn học, tác giả trở thành người viết hiện đại, cóp nhặt từ vô số những mảnh ghép 

văn bản, từ nhiều nguồn văn hóa khác nhau, tham gia vào các diễn ngôn… để hình 

thành một văn bản mới. Trở lại với Truyện Kiều, thi hào Nguyễn Du đã dựa vào cuốn 

tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện (cuối thời Minh đầu nhà Thanh) của tác giả Thanh 

Tâm Tài Nhân gồm 20 hồi để sáng tác thành truyện thơ lục bát Đoạn trường tân thanh 

(Truyện Kiều). Về sau, các nhà nghiên cứu còn có nhiều cơ hội đọc được nhiều tài 

liệu gốc của Trung Hoa. “Theo Nguyễn Cẩm Xuyên, Vương Thúy Kiều là người thật 

được ghi trong Minh sử. Vì thương tiếc tài sắc hiếu nghĩa nên câu chuyện đời Kiều 

được lưu truyền qua sách truyện, tuồng tích diễn trên sân khấu từ đời Minh. Càng về 

sau tình tiết càng hư cấu thêm để hấp dẫn” [196]. Các nhà nghiên cứu cũng đã tìm 

thấy các sách viết về cuộc đời Vương Thúy Kiều của Trung Hoa như Sinh báo Hoa 

Ngạc Ân, Tử Tạ Từ Hải Nghĩa của Mộng Giác Đạo Nhân và Vương Thúy Kiều truyện 

của Dư Hoài. Như vậy, chính sự ảnh hưởng văn học này đã tác động đến các nhà văn, 

đem đến sự phong phú hay biến đổi về quan điểm, tư duy nghệ thuật, cái mà từ trong 

truyền thống văn hóa dân tộc của nhà văn không có hoặc từ chính bản thân của nhà 

văn đó có hoặc không có. Ảnh hưởng văn học có thể thuần túy mang tính chất cá 

nhân như ảnh hưởng qua lại giữa nhà văn này với nhà văn khác, trong nội bộ quốc 

gia dân tộc hay mở rộng phạm vi ra bên ngoài lãnh thổ. Người đọc đã tìm thấy những 
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mã khác nhau khi đọc những sáng tác về người nghèo và nông thôn. Xuyên không 

gian - thời gian, người nghèo ở đâu cũng có, nhiều tầng lớp khác nhau, có nông dân 

và cả trí thức. Vì nghèo nên luôn bị tác động bởi những biến động của xã hội kéo theo 

những bi kịch. Đây là đề tài không bao giờ cũ. Các ngòi bút viết về người nghèo, về 

nông thôn như một lẽ tự nhiên, như thể gốc gác, cội nguồn. Nông thôn với muôn 

mảng màu luôn là mảnh đất màu mỡ để các nhà văn thai nghén, nhào nặn thành tác 

phẩm. Không quá khó để tìm thấy đề tài này trong sáng tác văn học trên thế giới. 

Mikhail Sholokhov đã từng say sưa trong những trang viết về sông Đông - quê hương 

ông với những người dân Cozak mà khái quát một cách chân thực, sống động cuộc 

sống, số phận của cả một dân tộc Nga nói chung trong thời kỳ Nội chiến. Một Lỗ Tấn 

như đứng ngồi trên lửa khi chứng kiến những khổ cực, khiếm khuyết, u mê của người 

nông dân “như đang ngủ trong cái nhà bằng sắt không có cửa sổ”, từ đó thôi thúc ông 

làm thế nào để thức tỉnh người dân mình trong AQ chính truyện, Lễ cầu phúc, Cố 

hương... Đó cũng là hành trình tiến tới những chân lý tốt đẹp của đất nước Trung 

Hoa. Sau này là một Mạc Ngôn đắm say với những cây cao lương ở khắp mọi nơi, 

trên cánh đồng, trong hương rượu… kết nối với nông dân Cao Mật để đem đến cho 

mảnh đất vùng Đông Bắc rừng rực những năm tháng quá khứ, có những hao tổn mất 

mát, có những khí khái hào sảng… để nội lực của những sáng tác ấy vượt ra khỏi 

trang giấy, mang tầm vóc khổng lồ hơn nó vốn có. Và những sáng tác của Nam Cao, 

Kim Lân, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Kiên, Nguyễn Ngọc Tư,… đã góp phần 

kiến tạo gương mặt văn học Việt Nam qua nhiều thế kỉ khi khai thác đề tài nông thôn. 

Một ví dụ nhỏ để thấy “văn chương không cần đến những người thợ khéo tay” nhưng 

không thể không tìm thấy sự ảnh hưởng, những dấu vết trong những sáng tác có sự 

trùng lặp đề tài, chủ đề, hình tượng. Có thể tìm thấy sự lặp lại/ viết tiếp chủ đề “ăn 

thịt người” trong tác phẩm của nhà văn Lỗ Tấn, Mạc Ngôn, Diêm Liên Khoa, qua 

những hình tượng nhân vật, các nhà văn thực hiện sứ mệnh “nhìn thẳng vào sự thật” 

để cất tiếng nói phản tỉnh xã hội. Hoặc người đọc có thể bắt gặp trong văn học những 

hình tượng nghịch dị (tiếng Pháp - grotesque) vốn có từ trong thần thoại, trong nghệ 

thuật cổ sơ của các dân tộc đã biểu hiện qua nhiều phương diện như hình tượng nhân 

vật khổng lồ trong Gargantua và Pantagruel của Rabelais, trong Don Quijote của 

Cervantes; kiểu nhân vật dị hình như Quasimodo trong tiểu thuyết Nhà thờ Đức bà 

Paris của Victor Hugo; kiểu nhân vật biến dạng trong Hóa thân của Kafka; kiểu con 

người méo mó nhân cách, thiểu năng trong Khi tôi nằm xuống của Faulkner; những 

con người kì dị, lạ thường trong sáng tác của Marquez… Có thể nhận thấy nhiều tác 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nga


44 

giả đã sử dụng nghịch dị với nhiều kiểu dạng khác nhau, phá hủy logic biểu đạt ngôn 

ngữ thông thường để phản ánh cái nhìn và sự tiên đoán của mình về thế giới hiện tại. 

Các nhà văn đã thay cho các hình tượng này một lớp áo mới, không còn giữ nguyên 

vẹn những thuộc tính khởi nguyên của nó. Nói như nhà văn Nguyễn Việt Hà: “Nghệ 

thuật nói cho cùng là thế, làm mới những cái đã rất cũ” [122, tr.294]. Từ đó có thể 

khẳng định, mọi lời văn đều có biên giới với các văn cảnh khác nhau, với tư cách là 

tác phẩm văn học, tất yếu nó phải có quan hệ đối thoại với những tác phẩm trước và 

sau nó. Lý thuyết liên văn bản chấp nhận sự hòa trộn, đụng độ nhau giữa các văn bản 

xuất phát từ nhiều lối viết, nhiều vỉa tầng văn hóa khác nhau.  

  Trong sự khai thác về đề tài, phạm vi đề tài, chủ đề, hình tượng, nhà văn có 

thể học tập, tiếp thu, làm mới dựa trên những cái đã có sẵn. “Viết lại để đọc lại” là 

phương châm của các nhà văn phương Tây. Bản thân nhà văn có thể lặp lại chính 

mình với các đề tài đã viết, không phải là sao chép theo lối mòn, nó có thể là làm Mới 

và hiểu Khác đi. Chính vì lẽ đó, các nhà lý thuyết liên văn bản đi đến kết luận: “mọi 

sự viết lại đều là sáng tạo, đều là kết quả của sự biên tập, tu chỉnh, rút gọn, mở rộng, 

gom - gộp, đối thoại, hoàn thiện…” [122, tr.299] các văn bản trước và sau đó. 

2.1.3.2. Giễu nhại, ám chỉ, vay mượn, dẫn dụ văn bản 

Điều ngẫu nhiên là khi người đọc tiếp nhận một văn bản, dù không có ý định 

neo vào một điểm nào hay đưa ra một dãy các tài liệu tham khảo và hoàn toàn dựa 

trên kiến thức, kinh nghiệm cá nhân nhưng lại xuất hiện hàng loạt những liên tưởng. 

Những kết nối văn bản xuất hiện trong sự đối sánh với các văn bản khác, tự bản thân 

văn bản mở ra những tầng nghĩa, xếp chồng lên nhau. Rõ ràng, điều thú vị đó là do 

sự kích hoạt của tâm trí, sự hiểu biết của người đọc, tạo ra những mối liên hệ và thêm 

vào đó các lớp chiều sâu cho văn bản. Tính liên văn bản có thể được tạo ra trong các 

văn bản với các chức năng như giễu nhại, ám chỉ, vay mượn, dẫn dụ văn bản,… như 

một sự tham chiếu, liên kết những tiền đề cụ thể. Không bao gồm nhạo báng hay đạo 

văn, sử dụng các chức năng trên của tính liên văn bản trong việc tái cấu trúc ở thế kỉ 

XX, các nghệ sĩ tìm cách nối kết, giải phóng quá khứ và ghi nhận lại sự khác biệt 

trong tính hiện đại, cho phép tạo ra những hình thức nghệ thuật mới bằng ẩn dụ mà 

không hề tạo ra sự lố bịch hay quái đản. Đọc văn bản, người ta có thể ngờ ngợ rằng 

điều này đã có ở đâu đó. Trong công trình Palimpsests: Văn chương ở Độ Hai, 

Genette đã đưa nghiên cứu liên văn bản ở mức độ phức tạp hơn, khi ông đề xuất tính 

xuyên văn bản để thay thế tính liên văn bản. Từ đó, ông đề xuất năm hình thức của 

tính xuyên văn bản: liên văn bản (intertextuality), cận văn bản (paratextuality), siêu 
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văn bản (metatextuality), kiến trúc văn bản (architextuality), thượng văn bản 

(hypertextuality). Trong đó, thượng văn bản là thuật ngữ dùng để chỉ một văn bản B 

(hypertext) được biến đổi từ văn bản A nào đó đã có trước đó (hypotext). Giữa 

hypertext và hypotext có mối quan hệ là sự cải biến (transformation) và bắt chước 

(imitation). Theo ông, những hình thức như giễu nhại, chế nhạo, chuyển vị thuộc về 

sự cải biến là kĩ thuật viết lại trực tiếp, còn nhại, châm biếm, giả mạo thuộc về bắt 

chước, là sự viết lại gián tiếp. Giễu nhại được định nghĩa “là sự cải biến tối thiểu hạ 

bản” [122, tr.301], nó mang đặc tính như một trò chơi ngôn ngữ. Đây cũng là một 

trào lưu, phong cách của văn học hậu hiện đại. Giễu nhại bao gồm việc nhái lại, dưới 

nhiều hình thức tác phẩm văn học hay nghệ thuật khác. Việc nhái lại mang tính hài 

hước qua việc sử dụng ngôn ngữ, văn phong, nhân vật hay dựng lại cốt truyện dựa 

theo những hạ bản. Giễu nhại mang tính chủ đạo trong việc quy chiếu đến những văn 

bản khác. Nó là một hình thức liên văn bản liên quan đến chủ ý/ không chủ ý của 

người tạo ra mã nhại. Việc xếp loại giễu nhại và chế nhạo thuộc quan hệ cải biến là 

một định nghĩa mở cho bất cứ những vấn đề nào mang thông điệp thời đại. Đó cũng 

là một trong những cách mà các nhà văn hiện đại sử dụng để liên kết quá khứ. Mặc 

dù có những khác biệt, nhưng điểm nhận diện đặc tính này là các văn bản sử dụng lại 

những sản phẩm văn hóa hay những hạ bản trước đó trong quá khứ, để quy chiếu/ ám 

chỉ cho sự kiện của bản thân văn bản đó. Ám chỉ theo tiếng Latinh “Alludere” có 

nghĩa là chơi, chơi đùa. Nó được dùng để biên dịch và làm phong phú các văn bản. 

“Khi mượn các yếu tố của một văn bản khác, có liên quan đến văn bản nguồn, có thể 

đưa ra tình huống được mô tả hoặc người đó một dấu hiệu nhất định, sẽ đóng vai trò 

là mã hoặc phương tiện để hiểu các đặc điểm nhất định” [202]. Đây là một kỹ thuật 

thuận tiện khi tác giả không muốn công khai hoặc giải thích quá nhiều cho điều muốn 

nói. Để hiểu được ám chỉ cần phải có kiến thức nhất định để tham chiếu được sự 

tương đồng giữa văn bản đó với các tiền/hạ bản. Điều này có thể tạo một tài liệu tham 

khảo không chỉ cho bất kỳ văn bản nào, mà còn cho một người, một giai đoạn lịch 

sử, một cốt truyện thần thoại.  

Như đã trình bày ở mục 2.1.2, M.Juvan đã diễn giải mô tả liên văn bản “là 

hiện tượng một văn bản đề cập đến tiền bản trong diễn ngôn của nó thông qua các 

hình thái trích dẫn” [122, tr.248] như diễn giải, chú thích, ghi chú ngoài lề, chú giải, 

ngoại đề siêu hư cấu, toát yếu. Ngoài ra mô tả liên văn bản còn bao gồm các thể loại 

trích dẫn như phê bình, tóm tắt, diễn giải, điều này cho phép sự trích dẫn, viện dẫn 

các tiền bản trong văn bản. Liên văn bản kết nối các văn bản lại với nhau, cho thấy 
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sự chi phối mạnh mẽ của các mạng lưới văn bản từ trong quá khứ. Không thể phủ 

nhận những trích dẫn quyền uy của quá khứ, thông qua những diễn ngôn văn hóa, xã 

hội, tác giả đã nhấn mạnh hoạt động liên văn bản có chủ ý, nhằm ám chỉ cho những 

phái sinh, chuyển hóa văn bản. Sự nhận thức những ám chỉ trong văn bản là tùy thuộc 

vào diễn ngôn văn hóa, triết học và mục đích mà chủ thể tựa vào. Hơn nữa, liên văn 

bản xem văn bản là một mạng lưới các kí hiệu, mẫu gốc, các diễn ngôn văn hóa, quy 

ước ngữ nghĩa để hình thành những những văn bản riêng biệt, rồi chúng lại có sự va 

chạm, vỡ vụn, tan loãng trong nhau, chồng xếp lên nhau tạo thành văn bản khác vừa 

là nhất thể vừa đa thể. Mỗi văn bản văn học có thể vay mượn từ những văn bản khác 

không chỉ ở cấp độ từ ngữ mà còn ở các cấp độ cao hơn, như hình tượng, cấu trúc, đề 

tài và trừu tượng hơn là tư tưởng, quan điểm nghệ thuật. Sự thâm nhập lẫn nhau ở các 

phương diện trên làm cho văn bản trở nên đa nghĩa. Có thể lấy Tam quốc diễn nghĩa 

(La Quán Trung) và Tây du ký (Ngô Thừa Ân), hai tiểu thuyết chương hồi nổi tiếng 

của Trung Quốc làm ví dụ. Những mẩu chuyện trong hai tác phẩm vốn đã được kể 

trong dân gian từ rất lâu bởi các thuyết thoại nhân (những người chuyên đi kể chuyện 

ở ngoài chợ hoặc trên đường phố để kiếm ăn). Vay mượn chất liệu dân gian, nhào 

nặn những câu chuyện tích cóp từ cổ xưa để thành tiểu thuyết chương hồi là công lao 

to lớn của La Quán Trung và Ngô Thừa Ân. Như vậy, sự vay mượn chất liệu trên 

thực chất là một quá trình sáng tạo ra cái Mới và nó mang thêm những nghĩa Khác, 

phù hợp với quan niệm của thời đại mới. Tiếp cận liên văn bản xem mỗi văn bản là 

một hiện tượng sinh thành của các quan hệ, quá trình kết nối, tương tác, đối thoại của 

văn bản trong mạng lưới diễn ngôn xã hội. Liên văn bản bao gồm cả những yếu tố 

nằm trên ngưỡng cửa trong sự diễn giải văn bản. Chúng có vai trò dẫn dụ, vẫy gọi từ 

diễn ngôn này đến diện ngôn khác, từ văn bản này đến văn bản khác, hoặc gợi mở 

cho độc giả tiếp cận văn bản như thế nào. Những yếu tố trên ngưỡng cửa đó được 

Genette gọi tên là cận văn bản, bao gồm peritext (đầu đề, tiêu đề các chương, tựa, ghi 

chú, lời đề từ, đề tặng…) và epitext (bài phỏng vấn, những nhận xét ngắn gọn về văn 

bản có tính chất quảng cáo cho quyển sách, những lời bình luận của các nhà phê bình 

in trên bìa cuốn sách…). Hình thức thâm nhập lẫn nhau có thể được lặp đi lặp lại 

trong các văn bản khác nhau, trở thành những yếu tố cố định, bền vững và đồng thời 

là những tín hiệu thẩm mỹ có giá trị, được thừa nhận, tạo nên sự khác biệt giữa văn 

bản này với văn bản khác. Chẳng hạn câu nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh: “Hễ còn 

một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu để quét sạch nó 
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đi” được nhà văn Nguyễn Minh Châu làm lời đề từ cho tác phẩm Dấu chân người 

lính. Hay nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã bắt đầu tác phẩm Mẫu Thượng Ngàn: 

“Cô Chín ngự đồng dệt gấm thêu hoa 

  Thêu non, thêu nước, cô thêu ra đôi rồng chầu” và 

  “Đẹp lạ đẹp lùng… 

  Rõ ràng cô Chín trong đền Sòng cô giá lâm” đều trích từ Văn cô 

Chín… Những lời đề từ này trở thành một trong những “chiếc chìa khóa” quan trọng 

để người đọc mở cánh cửa thâm nhập vào thế giới nghệ thuật của nhà văn.  

Theo cảm quan hậu hiện đại, tinh thần liên văn bản còn lan tỏa trong các lĩnh 

vực khác như tôn giáo, sử học, xã hội học, tâm lý học, chính trị học… Điều này có 

thể chứng minh bằng mối liên hệ giữa hệ thống đề tài, chủ đề, những biểu tượng, 

những trích dẫn, viết lại, giễu nhại, vay mượn, ám chỉ… trong trường ngôn ngữ vô 

tận - chất liệu cấu thành văn bản.  

Đúc kết tinh thần liên văn bản của R.Barthes: mọi văn bản đều có dấu vết của 

văn bản khác, đều có thể trở thành chất liệu cho văn bản khác. Cũng theo ông: “Liên 

văn bản nơi mà mỗi văn bản được dẫn dắt, bản thân nó là văn bản - ở giữa - văn bản 

khác, không bị nhầm lẫn với một số nguồn gốc của văn bản; để thử tìm nguồn gốc, 

tìm ảnh hưởng của một tác phẩm là rơi vào huyền thoại về quan hệ dòng giống; những 

sự trích dẫn để tạo ra văn bản là nặc danh, không thể xác định, chưa được đọc: chúng 

là những trích dẫn không để trong dấu ngoặc kép” [122, tr.135]. Sự tồn tại của một 

văn bản luôn bị chi phối bởi các mối quan hệ bên ngoài nó, những mảnh vụn trong 

bức tranh khảm, những dấu vết đã được đọc. Terry Eagleton kết luận: “Một văn bản 

nổi tiếng thường gắn liền với một lịch sử của những hành động đọc. Vì vậy, mọi công 

trình văn học đều là sản phẩm của sự viết lại, ngay cả khi không ý thức, các văn bản 

ấy cũng được viết lại bởi những nền văn hóa của các xã hội đã đọc chúng” [177]. 

M.Foucault cũng ghi nhận: “Cuốn sách chỉ là một điểm nối kết nhỏ bé trong một 

mạng lưới vô cùng rộng lớn… Cuốn sách không phải là một vật thể độc lập mà người 

ta có cầm nắm một cách tách biệt trên tay mình, tính chỉnh thể thống nhất của nó rất 

mong manh, dễ thay đổi và hết sức tương đối” [175]. 

2.1.3.3. Tích hợp, giao thoa thể loại 

 Lý thuyết liên văn bản trong trào lưu hậu hiện đại đã tạo ra một cách đọc mới, 

không còn biên giới của văn bản, của thể loại, cũng như những chất vấn về đường 

biên của văn bản khi áp dụng lý thuyết này. Không có gì là tuyệt đối cả, ngay khi các 

thể loại có những đặc trưng riêng và tồn tại biệt lập thì giữa chúng vẫn có sự xâm 
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nhập, hòa trộn. Hơn nữa, văn bản văn học trong sự tự thân vận động, trong sự trong 

giao thoa giữa người đọc của quá trình tiếp nhận, những trường liên tưởng, những 

giao thoa, lát cắt… sẽ được vận hành. Giao thoa là một thuật ngữ bắt nguồn từ khoa 

Vật lý học dùng để chỉ sự chồng chập giữa hai hoặc nhiều sóng mà tạo ra hình ảnh 

sóng mới. Giao thoa là sự tương tác giữa các sóng mà ở chúng được tạo ra từ một 

nguồn hoặc cùng một tần số hoặc tần số gần nhau. Từ cách tiếp cận khái niệm trên, 

chúng ta sẽ không quá ngạc nhiên nếu phát hiện sự tương tác, gặp gỡ các thể loại văn 

học/ phi văn học trong cùng một tác phẩm, chúng tạo ra một sản phẩm mới mẻ, đột 

phá. Sự tương tác, lồng ghép, tồn tại trong nhau, cạnh nhau giúp cho văn bản trở nên 

sinh động, phong phú và cũng là cách khẳng định cá tính sáng tạo của nhà văn. Trong 

sáng tác hậu hiện đại, điều này càng rõ nét hơn khi ranh giới của các thể loại bị xóa 

nhòa, chúng phối kết với nhau, tồn tại trong nhau, tạo ra sự cộng hưởng những tầng 

sóng ngôn từ. Việc tồn tại một thể loại này trong văn bản, có thể dẫn dắt được văn 

bản của quá khứ và là sự gợi mở cho văn bản khác sau này. Mục đích của việc pha 

trộn nhiều thể loại trong văn bản giúp văn bản được đặt trong một không gian mới và 

mang những chiều kích mới. Tiểu thuyết của Mạc Ngôn bộn bề những thể loại, nó là 

sự hấp thụ của những diễn ngôn văn hóa, lịch sử, và chuyển thể những diễn ngôn 

nghệ thuật khác. Ta có thể bắt gặp trong đó sự giao thoa của thể loại tiểu thuyết, 

truyện, kịch, thơ ca, hí khúc, báo chí, các văn bản… điều này đem đến những hiệu 

ứng bất ngờ cho văn bản.  

Theo Kristeva: “Mỗi văn bản là một liên văn bản, ở đó các văn bản khác cùng 

hiện hữu để góp phần chi phối và làm thay đổi diện mạo của văn bản ấy…” [116]. 

Văn bản nào cũng có sự kết nối với các văn bản khác, văn bản nào cũng có sự hấp 

thu và chuyển đổi từ các văn bản khác, ranh giới giữa các văn bản bị xóa nhòa. Tính 

liên văn bản cho thấy văn bản là một thế giới của những đan bện, những thủ pháp, 

kết cấu nghệ thuật được kiến tạo như một “trò chơi” ngôn ngữ. “Trò chơi” liên/xuyên 

văn bản khiến đường biên, ranh giới của các thể loại văn bản như được xóa nhòa. 

Văn bản khi đó như được một tấm thảm đan cài chồng chéo, chằng chịt nhiều thể 

loại. Nhà văn dựa vào những trích dẫn, sự chuyển vị hay giao thoa các thể loại của 

văn bản để “đối thoại”, lý giải nhiều vấn đề, đồng thời cũng đem đến một cách đọc 

mới, mở ra nhiều vỉa tầng ý nghĩa, văn hóa mới. 

Chính R.Barthes đã nhấn mạnh “văn bản là một “không gian xã hội” nơi mà 

không ngôn ngữ nào là trinh nguyên, yên ổn”, “Mọi văn bản đều hiện diện trong quan 

hệ với các văn bản khác. Nói cách khác, văn bản là một không gian đa chiều kích, ở 
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đó đan dệt vô số văn bản đến từ vô số nền văn hóa khác nhau, không nguồn gốc” 

[122, tr.134]. Luận điểm này đã chứng minh, chính những liên kết từ các trích dẫn, 

từ những nguồn văn hóa khác nhau đã đem đến những khác biệt cho văn bản. Hơn 

nữa, trong hoàn cảnh xã hội, văn hóa mới, việc đọc văn bản cũng là một sự diễn giải 

mới. Theo đó, một số thủ pháp kĩ thuật liên văn bản như phóng tác/chuyển thể 

(adaptation); dịch thuật (translation); mô phỏng (imitation) xuất hiện. Ngày nay, 

không có gì để ngạc nhiên khi bắt gặp một kịch bản được chuyển thể từ văn bản văn 

học. Nó không đơn thuần là phỏng theo, mà nó là một hành trình đi từ hệ hình này 

sang hệ hình khác, kiến tạo nên một không gian nghệ thuật khác. Từ đó để thấy mối 

quan hệ, giao thoa giữa các thể loại, loại hình sẽ đem đến một sự phong phú, phức 

tạp cho văn bản, khi ở đó cùng tồn tại nhiều bối cảnh văn hóa khác nhau. 

 Tinh thần liên văn bản kéo theo hiện tượng xóa nhòa ranh giới giữa văn bản 

này với văn bản khác, thể loại này với thể loại khác, thậm chí còn phân tách cả cấu 

trúc của văn bản. Từ đó, văn bản văn học đều cần được nhìn nhận như một hiện thể 

phi trung tâm, đa bội. Mặt khác, liên văn bản chú trọng cách đọc mới, độc giả, trong 

sự tiếp nhận văn bản, sẽ hình thành hàng loạt các ngôn ngữ để lựa chọn, để ướm vào 

hệ thống kí hiệu trong văn bản, từ đó, đọc lại văn bản như một cách “viết lại, lấp đầy 

khoảng trống”, sản sinh những văn bản mới từ văn bản gốc. Đó gần như là quá trình 

tham gia “trò chơi ngôn ngữ”, cứ như vậy, những mạng lưới sẽ hình thành, đan kết 

chằng chịt với nhau và mọi yếu tố liên văn bản va chạm lẫn nhau. Từ đó từ bỏ tính 

độc sáng của tác giả và thay vào đó là tính khác, bởi, suy cho cùng, mỗi văn bản, 

được xem như các palimpsest. Vì trong quá trình lựa chọn sự kết hợp cho các trục 

biểu đạt, ý tưởng ban đầu của tác giả không ngừng bị tra vấn, xoáy vặn để cộng sinh 

ra những biểu nghĩa mới.  

2.2. Cội nguồn tính liên văn bản trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn 

Từ những diễn giải ở trên, người viết nhận thấy lý thuyết liên văn bản mở ra 

những nhận thức mới về sự tồn tại, vận động của các tác phẩm văn học. Vấn đề liên 

văn bản cũng đang thu hút sự chú ý của các nhà văn, các nhà nghiên cứu Trung Quốc. 

Nhà văn trong sự đối thoại giữa truyền thống với những tiếp biến của những nền văn 

hóa, những kĩ thuật viết hiện đại trên thế giới đã nhào nặn nên thứ văn chương thuộc 

về mình, cũng từ đó, người ta tìm thấy những phương diện biểu hiện của tính liên văn 

bản cả về nội dung và hình thức thể hiện trong các tác phẩm. Soi chiếu những phương 

diện của lý thuyết liên văn bản vào các tiểu thuyết của nhà văn Mạc Ngôn, chúng tôi 

nhận thấy sự đa tầng bậc của những văn bản xếp chồng lên nhau, không chỉ của Mạc 
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Ngôn, của văn học Trung Quốc mà còn thẩm thấu tinh thần, lối viết hiện đại phương 

Tây và mở rộng hệ thống văn bản như các mắt lưới ở các nền văn học khác. Trong 

ngòi bút có sự hòa trộn của những câu chuyện dân gian, lịch sử và đương đại với 

những cảm hứng mới, kĩ thuật viết hiện đại của các nhà văn trên thế giới như 

W.Faulkner, G.Marquez, Mạc Ngôn đã tạo ra những câu chuyện vừa hiện thực vừa 

huyền ảo. Có thể thấy bút lực dồi dào ấy của nhà văn mang những dấu ấn của tuổi 

thơ chân đất, sự kết hợp giữa tư tưởng văn hóa truyền thống Trung Hoa với văn hóa 

thế giới, giữa quá khứ và hiện đại...  

2.2.1. Hoàn cảnh xuất thân trong một thời đại đau thương 

Mạc Ngôn tên thật là Quản Mạc Nghiệp, ông sinh ngày 17/02/1955 tại làng 

quê nghèo huyện Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình 

nông dân nghèo khó nên ông đã trải qua một tuổi thơ ngập tràn cái đói, rét, bệnh tật. 

Năm 11 tuổi, cách mạng Văn hóa nổ ra (5/1965 - 10/1976), thực tại đầy hỗn loạn: 

“Thời kì đầu những năm 60, cũng là thời kì kì quặc và điên rồ trong lịch sử cận đại 

Trung Quốc” [tr.96] đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời Mạc Ngôn: thiếu thốn cùng cực 

về vật chất, thiếu ăn thiếu mặc, giành giật sự sống từ tay cái chết. Thời gian này, Mạc 

Ngôn nghỉ học nửa chừng khi đang học Tiểu học, chăn trâu ngoài đồng, chịu đựng 

đói khát và thêm nỗi cô đơn giày vò, đeo bám Mạc Ngôn suốt hai mươi năm khiến 

ông “mình đầy thương tích” nên khi cách mạng Văn hóa chấm dứt, ông gia nhập quân 

đội để có “cơ hội trốn chạy khỏi mảnh đất kinh hoàng ấy” [89, tr.352]. Khi trở thành 

nhà văn, ông đã kể lại tuổi thơ của mình với những trải nghiệm sâu sắc: “Lúc đó, thân 

hình chúng tôi gầy như một que củi, nhưng cái bụng thì chẳng khác gì vại nước. Lớp 

da bụng của chúng tôi dường như trong suốt, có thể nhìn thấy cái dạ dày lép kẹp đang 

cuộn lên, cái cổ dài loằng ngoằng dường như không mang nổi cái đầu to nặng” [85, 

tr.98]. Vùng quê nghèo cùng đói rét như nỗi kinh hoàng cứ luôn ám ảnh, bao phủ lên 

các tác phẩm của Mạc Ngôn sau này, vì theo nhà văn: “cố hương trước sau vẫn là 

một chủ đề, một sợi dây bi thương và mật ngọt, một chỗ để quay về” [85, tr.353]. 

Cuộc sống đầy khó khăn trở thành cơ hội khi Mạc Ngôn bắt đầu học tập bằng 

cách lắng nghe những thanh âm giữa bộn bề đói, rét, ốm đau, ông luôn chăm chú 

trong từng câu chuyện kể của ông bà, đặc biệt là say mê sách. Sách là món ăn tinh 

thần không thể thiếu. Những mối tình siêu nhiên, những câu chuyện kì lạ đã khiến 

Mạc Ngôn từng khóc, từng cười với những nhân vật trong trang sách để rồi sau này 

hun đúc thành những giấc mơ kì ảo trong từng trang sách của ông. 
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Giấc mơ văn chương đến với Mạc Ngôn từ rất sớm bằng chính sự thể nghiệm 

sâu sắc của sinh mệnh nhưng thoạt tiên với ý nghĩ “một ngày có thể được ăn ba bữa 

bánh chẻo nhân thịt” [89, tr.104]. Dù gặp nhiều trở lại nhưng ý nghĩ được ăn no đã 

khiến Mạc Ngôn kiên định thực hiện ước mơ trở thành nhà văn. Trong đại gia đình 

gồm mười bốn người, ông nội, anh trai của Mạc Ngôn là những người thầy đầu tiên 

trong sự nghiệp sáng tác của ông. Cùng với đó là hình ảnh người mẹ đau yếu, phải 

luôn nhường phần của mình trong những bữa ăn đầy nước mắt đã trở thành một phần 

trở đi trở lại trong sáng tác của ông.  

Thời đại đau thương cùng những ảnh hưởng của gia đình và từ sự nỗ lực không 

mệt mỏi đã tạo nên một Mạc Ngôn đầy trách nhiệm trên con đường lao động nghệ 

thuật. Càng về sau, Mạc Ngôn càng nhận thức rằng: dù có no nê nhưng con người 

vẫn không thôi đau khổ và nỗi đau khổ về tinh thần cũng dai dẳng không thua gì nỗi 

đau của đói kém. Vì thế, ông đã hướng đề tài sáng tác vào những vấn đề của hiện 

thực xã hội, của lịch sử với những trăn trở, day dứt, viết nên những tác phẩm đúng 

nghĩa “vị nhân sinh”. Quê hương Cao Mật dưới ngòi bút của ông cũng không còn là 

mảnh đất của một địa danh, mà đi vào trí tưởng tượng của ông, bừa bộn bao hiện thực 

cuộc sống, những đau đớn, nghiệt ngã của bao số phận cũng như ý chí mãnh liệt của 

người Trung Quốc (Cao lương đỏ, Báu vật của đời, Cây tỏi nổi giận, Đàn hương 

hình, Sống đọa thác đày, Ếch…).  

Ở một góc độ khác, những câu chuyện kể của ông bà về nông thôn đầy truyền 

thuyết đã lôi cuốn Mạc Ngôn, sau này thể hiện qua lối kể chuyện đậm chất liêu trai, 

lột tả sắc nét trạng thái “ma mị” của cuộc sống dân gian ấy. Những trạng thái đã bám 

rễ trong tâm hồn ông từ giữa một vùng đất mênh mông, chỉ có đàn trâu đang gặm cỏ. 

“Tôi bắt đầu học được cách chìm vào những suy tư trong hoàn cảnh ấy. Đó là trạng 

thái nửa mơ nửa tỉnh…” [89, tr.102].  

Nhà văn Mạc Ngôn đã lớn lên trong những năm tháng không hề bình thường, 

đã náu mình ở thôn Cao Mật với hiện thực nghiệt ngã cùng các bức tranh muôn màu 

trong thế giới tưởng tượng của đứa trẻ luôn luôn bị cái đói rét, cô đơn bủa vây. Và 

sau này, nỗi ám ảnh của tuổi thơ trở thành tài sản quý báu để ngòi bút Mạc Ngôn bật 

lên sức sáng tạo mãnh liệt đưa vùng đất Cao Mật đầy thương khó của nhiều năm trước 

bước ra thế giới, đã đánh động lòng người bởi những đau khổ và niềm vui của nó.  

Khi bắt đầu cuộc đời viết văn, lấy cho mình cái tên “Mạc Ngôn” nghĩa là không 

nói, như lời tự dặn mình “không nên nói nhiều”. Nhưng những thông điệp phát ra từ 

nội hàm tác phẩm của ông đã thể hiện quá nhiều, quá chân thật bao nhiêu số phận, 
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bao nhiêu tính cách con người. “Đó là sự dũng cảm của ông, vượt lên tất cả, đi ngược 

lại đám đông, dám nói, dám vạch trần hiện thực tàn khốc và hình ảnh người nông dân 

hiện lên đầy bản lĩnh, rắn rỏi” [46]. Các tác phẩm của Mạc Ngôn đau rát những số 

phận con người như những hòn đá bị lăn đẩy, xoay vần dưới vòng quay cuộc đời. Nó 

là kết quả của cái đói, cái nghèo đeo bám suốt những năm tháng tuổi thơ để ấp ủ giấc 

mộng văn chương. Cùng với lời khuyên của anh trai Quản Mô Hiền: để trở thành một 

nhà văn nổi tiếng, em phải tìm được phong cách của riêng mình đã giúp Mạc Ngôn 

định rõ hướng đi. Mạc Ngôn tự xem “đói khát và cô đơn là tài sản sáng tác”. Ông cho 

mình là “một người xuất thân từ tầng lớp thấp kém nên tác phẩm của tôi chứa đầy 

quan điểm thế tục” [89, tr.105]. Khi cầm bút, Mạc Ngôn tâm niệm “viết cho bà con 

dân thường”. Ông đặt vị trí sáng tác của nhà văn từ vị trí của người dân, dùng sức ấm 

nóng của trái tim qua ánh mắt nhìn của người dân, nói lên tiếng nói của dân chúng 

bằng tác phẩm của mình. Mạc Ngôn cho rằng “Bởi vì bản thân tôi cũng là một người 

dân, cuộc sống mà tôi cảm nhận và nỗi đau trong tâm hồn tôi cũng giống như của một 

người dân” [85, tr.259]. Xuất thân trong một thời đại nhiều đau thương, Mạc Ngôn 

có vốn sống sâu sắc, thấu cảm nỗi đau của bao nhiêu con người cùng thời đại đã định 

hình trong ông một phong cách sáng tác nhất xuyên suốt trong toàn bộ sáng tác của 

Mạc Ngôn, nó “thuộc về lịch sử của tôi và cũng thuộc về lịch sử của văn học đương 

đại Trung Quốc” [89, tr.106]. Tuổi thơ của Mạc Ngôn và không chỉ của riêng Mạc 

Ngôn, tuổi thơ của tất cả những người thường dân Trung Quốc từng trải qua cuộc 

sống cơ cực, đói khát đã  trở thành một kho dữ liệu, một “văn bản xã hội”, một mạng 

lưới diễn ngôn và kí ức tập thể, sẽ được nhà văn lựa chọn, sàng lọc và đan bện vào 

tác phẩm của mình. Vì thế, người đọc có thể khám phá được ngọn nguồn tính liên 

văn bản trong các sáng tác của Mạc Ngôn: nó bắt nguồn từ tuổi thơ nhiều tủi cực, 

nhọc nhằn của ông và những người dân Cao Mật quê ông. 

2.2.2. Quê hương và con người Cao Mật – ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo của 

nhà văn 

Không thể chối bỏ vai trò của quê hương trong sự nghiệp của nhà văn. Đọc 

một loạt những tác phẩm của Mạc Ngôn, những sự thật trần trụi của quê hương Cao 

Mật được phơi bày. Chính mảnh đất làng quê, tuổi thơ vật vã cô đơn đã bám rễ, trở 

thành một nguồn cảm hứng dạt dào cho Mạc Ngôn: “Tác phẩm của tôi thể hiện cuộc 

sống của nhân dân Trung Quốc, thể hiện văn hóa và phong tục dân tộc độc đáo của 

Trung Quốc, đồng thời tiểu thuyết của tôi cũng miêu tả nhân tính theo nghĩa rộng, tôi 

luôn đứng ở góc độ con người để tả con người, vượt qua giới hạn địa lý và chủng tộc” 
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[138]. Vùng đất tâm linh với những tư tưởng truyền thống, những tập tục cổ xưa nhất, 

những tư tưởng phong kiến bảo thủ nhất… hiện hữu trong tiểu thuyết Mạc Ngôn. 

Mạc Ngôn nói nhiều về xã hội Trung Quốc, nhất là vùng quê Đông Bắc Cao Mật. Đó 

là vùng đất “bé nhỏ bằng bàn tay” [89, tr.56], và “chỉ lớn bằng một con tem” [89, 

tr.90]. Mạc Ngôn đã biến chính mảnh đất quê hương thành một thế giới rộng lớn của 

trí tưởng tượng bay bổng và biến nó thành một Trung Quốc thu nhỏ, là một phần của 

lịch sử dân tộc. Không khó để nhận thấy trên mảnh đất ấy: đói rét, ốm đau, tính dục, 

tín ngưỡng, chết chóc, tha hóa, tội ác… hiện diện trong các tác phẩm Sống đọa thác 

đày, Tửu quốc, Thập tam bộ, Rừng xanh lá đỏ, 41 chuyện tầm phào, Tổ tiên có màng 

chân, Cây tỏi nổi giận, Ếch. Bên cạnh đó, Cao lương đỏ, Đàn hương hình, Báu vật 

của đời chạm đến lịch sử, viết về cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của nhân dân 

Trung Hoa. 

Được bình chọn là một trong mười nhà văn ưu tú của mười năm cải cách, mở 

cửa cùng với Vương An, Dư Hoa, Hàn Thiếu Công, Trần Trung Thực, Sử Thiết Sinh, 

Trương Vĩ, Giả Bình Ao, Trương Thừa Chí, Dư Thu Vũ của Hội nhà văn Thượng 

Hải vào năm 2000, nhưng Mạc Ngôn thực sự khác so với các nhà văn Trung Quốc 

đương đại cùng thời. Với quan niệm “sáng tác từ vị trí của người dân” và gốc là vùng 

quê Đông Bắc Cao Mật vừa nghèo khó vừa lấp lánh những huyền thoại, đã giúp Mạc 

Ngôn bước những bước dài trong sự nghiệp sáng tác của mình. Mạc Ngôn sáng tác 

thiên về cảm xúc tâm hồn nhiều hơn là kĩ thuật: “Một nhà văn cả đời thực ra chỉ có 

thể làm một việc: đem máu thịt và cả tâm hồn của mình vào trong tác phẩm” [89, 

tr.58]. Chính vì thế Mạc Ngôn định hình cho mình một phong cách rất riêng: sự kết 

hợp nhuần nhuyễn những yếu tố truyền thống và hiện đại. Người đọc có thể tìm thấy 

phong cách hiện thực huyền ảo trong Tửu quốc, Sống đọa thác đày, phong cách tân 

lịch sử trong Báu vật của đời, Đàn hương hình, cuộc thử nghiệm mới về dòng văn 

học phản tư trong Ếch…  

Thực tế cho thấy thế giới nghệ thuật của nhà văn đều xuất phát từ việc thể hiện 

cuộc sống của con người quê hương, là văn hóa, phong tục độc đáo của Trung Quốc. 

Tất cả ý niệm này như sự mách bảo, thôi thúc ý thức trách nhiệm của Mạc Ngôn trong 

việc sử dụng các thủ pháp nghệ thuật mới mẻ học tập từ các nhà văn phương Tây. Tất 

nhiên, trong sự nỗ lực tìm tòi, sáng tạo ấy, với tư cách là “nhà văn chân đất”, Mạc 

Ngôn luôn đứng trên lập trường người dân để sáng tác, gắn bó mãnh liệt với nhân 

dân, đất nước. Thành công của Mạc Ngôn là đã tìm cho mình một hướng đi riêng. 
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Nhà văn từng mong muốn “viết ra những thứ thuộc về tôi, nó khác với người khác và 

cũng khác với những nhà văn phương Tây, các nhà văn Trung Quốc” [89, tr.108].  

Mảnh đất cuộc đời và vùng đất văn học của ông là Cao Mật. Tất cả không 

gian, thời gian và con người trong các tác phẩm đều là chuyện đất và người Cao Mật. 

Những điều được mất trong trái tim của Mạc Ngôn về quê hương là hai trạng thái: tự 

hào với quê hương bao nhiêu thì ông cũng là người chán ghét cái quê hương ấy bấy 

nhiêu để tất cả gắn kết thành một Cao Mật vừa dữ dội vừa hiền hòa đáng yêu. Dẫu 

Mạc Ngôn có đau khổ buồn thảm về sự nghèo khổ dốt nát của quê hương thì ông 

cũng rất đỗi tự hào về nó. Bước ra từ vùng đất quê hương giàu giá trị văn hóa, nguồn 

gốc xuất thân nghèo khó không làm chùn bước chân của Mạc Ngôn. Vì thế, trong 

hành trình sáng tạo nghệ thuật, Mạc Ngôn đã dám tách mình ra, khẳng định một lối 

đi riêng, một phong cách riêng. Từ lối đi riêng ấy của Mạc Ngôn mà chúng ta đã 

khám phá ra những ngọn nguồn bắt rễ nghệ thuật bằng chính những trải nghiệm liên 

văn bản của tác giả và người đọc. 

2.2.3. Truyền thống văn hóa dân tộc và giao lưu văn hóa toàn cầu 

2.2.3.1. Tư tưởng văn hóa truyền thống dân tộc 

Đất nước Trung Quốc vốn là mạch nguồn nuôi dưỡng các nhân tài với một 

nền văn hóa đồ sộ, đặc biệt là truyền thống văn học “thị hiếu bộ”: trọng sử, hiếu sự, 

hiếu kỳ [39]. Mạc Ngôn được tắm mình trong suối nguồn văn hóa vĩ đại, rực rỡ muôn 

màu đó. Ông đã kế thừa và kết hợp một cách nhuần nhuyễn, sâu sắc những màu sắc 

văn hóa truyền thống trong các sáng tác như Cao lương đỏ, Báu vật của đời, Đàn 

hương hình, Sống đọa thác đày, Thập tam bộ, Ếch,… tạo nên sự độc đáo trong mỗi 

tác phẩm vừa truyền thống vừa hiện đại vừa thấm đẫm triết lý nhân sinh. 

Trung Hoa có nền văn hóa vĩ đại với rất nhiều tư tưởng, học thuyết lớn về 

chính trị, đạo đức, tôn giáo, triết học rực rỡ, muôn màu đã đem đến hơi thở mang đậm 

màu sắc tâm linh. Học thuyết Nho giáo với những tư tưởng phong kiến luôn ngự trị 

trong ý thức người dân. Trọng đạo lý, trọng thực tiễn, trọng giáo dục vốn là màu sắc 

lý tưởng của tư tưởng Nho gia “cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị 

quốc, bình thiên hạ”. Khi con người bị đặt vào trong những hoàn cảnh quyết định, tư 

tưởng Nho gia sẽ chi phối mạnh mẽ đến hành động của họ. Khi đó, lòng tự hào, tự 

tôn dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ, là tinh thần “trọng nghĩa khinh tài”. Điều này xuất hiện 

trong Cao lương đỏ với các thế hệ “ông bà tôi”, Báu vật của đời với nhân vật Tư Mã 

Khố, Đàn hương hình với nhân vật Tôn Bính, Tiền Hùng Phi… Hơn nữa, khi đề cập 

đến tư tưởng Nho giáo, người ta luôn bị ám ảnh bởi chế độ nam quyền đã tước đoạt 
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hết mọi quyền lợi của người phụ nữ, chỉ để lại cho họ những nỗi đau về thể xác và 

tâm hồn. Đó là hình ảnh của Đái Phượng Liên, Lỗ Thị, Tôn Mi Nương… trong Cao 

lương đỏ, Báu vật của đời, Đàn hương hình…  

Góp phần đem đến cho tác phẩm của Mạc Ngôn đậm màu sắc tâm linh là tư 

tưởng của Phật giáo du nhập từ Ấn Độ vào Trung Quốc. Tinh thần cơ bản của Phật 

giáo được thể hiện qua bốn luận thuyết: vô thường, vô ngã, nhân quả, luân hồi. Lấy 

cảm hứng từ thuyết luân hồi của Phật giáo, Mạc Ngôn đã xây dựng một thế giới nghệ 

thuật đầy lạ hóa qua các kiếp luân hồi của nhân vật Tây Môn Náo trong Sống đọa 

thác đày, từ đó phơi bày bộ mặt xã hội Trung Quốc đương thời. Người đọc còn say 

sưa với một thế giới thần tiên cảnh ảo trong Báu vật của đời, Sống đọa thác đày, Tửu 

quốc, Rừng xanh lá đỏ,… được tiếp thu từ tư tưởng của Đạo giáo. Thuyết “vô vi”, 

những mối kì duyên, đạo phù thủy… đã tác động không nhỏ đến ngòi bút Mạc Ngôn.  

Nền văn hóa vừa đa nguyên vừa nhất thể đó đã thổi hồn cho cái độc đáo trong 

sáng tác Mạc Ngôn. Sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa, những hệ tư tưởng của quê 

hương đã làm nên sức mạnh mãnh liệt phát huy ngòi bút Mạc Ngôn. Cùng với việc 

khám phá lịch sử, văn hóa dân tộc, Mạc Ngôn đã đem đến một cách nhìn khác, bao 

quát hiện thực đất nước Trung Quốc với cái nhìn vừa trân trọng vừa phê phán.    

2.2.3.2. Bối cảnh giao lưu văn hóa toàn cầu 

Văn học Trung Quốc được hồi sinh sau chính sách cải cách mở cửa khi kết 

thúc cuộc Đại cách mạng văn hóa (1976). Cuộc sống xã hội có nhiều thay đổi, từ sự 

bưng bít, trói buộc đến tự do, mở cửa, như một tất yếu, nhiều giá trị cần được nhận 

thức lại. Trong tâm thế tiếp nhận nhiều cái mới, văn học đã cuộn mình trỗi dậy. Ngay 

lúc này, văn học giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và đời sống 

tinh thần của người dân Trung Quốc. Dòng văn học “vết thương”, văn học “sám 

hối”... đã ra đời với những tác phẩm sục sôi đòi thanh toán nỗi uất ức “mười năm 

khủng khiếp”, phê phán giai đoạn nhiều sai lầm, ấu trĩ, “phản tư” lại lịch sử đất nước. 

Từ năm 1982, văn học đổi mới, nhiều cây bút trẻ xuất hiện hăm hở tìm tòi phương 

pháp mới đồng thời kế thừa những phương pháp truyền thống của Trung Quốc và 

nhân loại. Nhiều phong cách mới đã làm nên sự rộn ràng và định hình cho sự phát 

triển vượt trội của nền văn học. Có thể nói, văn học Trung Quốc đã phải trả bằng 

những giá đớn đau chưa từng có trong lịch sử để hoàn thành cuộc lột xác ngoạn mục.  

Thế kỉ XX là sự bùng nổ chưa từng có về văn học ở phương Tây, kĩ thuật viết 

tiểu thuyết, hàng loạt tác phẩm đạt đến đỉnh cao ra đời, lý thuyết, các trường phái phê 

bình xuất hiện. Thoát khỏi vòng kiềm tỏa dưới thời Mao Trạch Đông, Mạc Ngôn 
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cũng như các nhà văn Trung Quốc hít thở bầu không khí cởi mở, đón nhận những 

luồng tư tưởng, văn hóa toàn cầu. Với chính sách cải cách và mở cửa, nhiều tác phẩm 

nước ngoài đã được dịch và xuất bản ở Trung Quốc. Có thể kể đến những cây bút 

tiêu biểu cho trào lưu đổi mới phương pháp, kĩ thuật viết hiện đại như F.Kafka, 

G.Marquez, J.Joyce, W.Faulkner, Y.Kawabata,… Ngọn gió mới của thời đại chắp 

cánh cho ngòi bút tài hoa của Mạc Ngôn thăng hoa trong lối viết hiện đại, thâm nhập 

vào những mê cung sâu thẳm tâm hồn nhân vật, xuyên qua những dòng ý thức chen 

lấn để hình thành nên Mạc Ngôn hiện đại: vừa đa nguyên nhưng nhất thể, lại phù hợp 

với tầm đón nhận của người đọc. Mạc Ngôn đã thừa nhận: trong quá trình sáng lập 

lãnh địa văn học “Làng Đông Bắc Cao Mật” nhà văn người Cô-lôm-bi-a G.Marquez 

đã đem lại cho ông những gợi ý quan trọng. Có lẽ vì thế mà trong tiểu thuyết Mạc 

Ngôn tràn ngập màu sắc huyền ảo (Báu vật của đời, Thập tam bộ, Sống đọa thác đày, 

Ếch…). Điểm thú vị là Mạc Ngôn đã có sự phối kết rất tài tình cái “lạ hóa” của 

phương Tây với các chất liệu của văn hóa truyền thống để làm nên một chất riêng 

biệt kiểu “lạ hóa”, “huyền ảo” phương Đông. Chất “lạ” này được thể hiện trong hệ 

thống những nhân vật kỳ tài, dị biệt như Kim Đồng, Dư Một Thước, Hách Đại Thủ,… 

mà chúng tôi sẽ làm rõ về sau.  

Bên cạnh đó, tiểu thuyết Mạc Ngôn cũng một phần chịu ảnh hưởng học thuyết 

phân tâm học Freud. Những phát hiện về tính dục và mặc cảm Oedipe của Freud đã 

thu hút sự chú ý của Mạc Ngôn. Bởi trong tiểu thuyết của ông có sự xuất hiện nhiều 

của mô tip “giấc mơ”, thấm đẫm màu sắc nguyên sơ, man dại. Những vấn đề về đói 

rét, ốm đau, tính dục, chiến tranh… đều gây nên một sự ám ảnh đến nghiệt ngã. Báu 

vật của đời, Đàn hương hình, Rừng xanh lá đỏ, Thập tam bộ… là những tác phẩm 

tràn đầy màu sắc tính dục. Những gì trước kia được giấu kín: sinh đẻ, ham muốn nhục 

thể, sắc dục,… thì giờ đây “lõa lồ” phơi bày lộ liễu, trắng trợn dưới ngòi bút của ông. 

“Chuyện tính dục chẳng có gì đáng che giấu cả, quan hệ tình dục được xem là chuyện 

cao thượng và đẹp đẽ, tự nhiên và chân thành” [93, tr.62], bởi “thói quen làm tình là 

một bộ phận quan trọng của cuộc sống,… là chiếc cột quan trọng nhất để nâng đỡ cái 

lâu đài cuộc sống của chúng ta” [93, tr.65]. 

Mạc Ngôn còn tiếp thu các dạng thức trần thuật từ phương Tây để hình thành 

một kiểu tự sự rất riêng với điểm nhìn luôn biến hóa, dẫn đến kết cấu tiểu thuyết là 

phi tuyến tính, hỗn độn… Điều này tựu trung mang trong mình tính liên văn bản. 

Có thể nói, tiểu thuyết Mạc Ngôn đã làm nên một thế giới nghệ thuật rất riêng. 

Mọi vấn đề của quá khứ, hiện tại và tương lai của lịch sử vĩ đại nhưng đầy đau thương 
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của đất nước Trung Hoa đều hiện diện ở đấy. Đây là sự đột phá đầy dũng cảm của 

nhà văn, bởi tất cả những mặt trái của lịch sử, của cuộc sống đều bị phơi bày lộ liễu 

dưới ngòi bút của ông. Ý thức được sứ mệnh cầm bút của mình mà nhà văn đã không 

ngừng sáng tạo. Mạc Ngôn kế thừa những tinh hoa của tư tưởng, văn hóa truyền thống 

của dân tộc, vừa tiếp thu những kĩ thuật viết hiện đại thế giới để làm nên sự kết hợp 

hoàn hảo giữa Đông – Tây nhưng vẫn đậm vị của Mạc Ngôn, của Trung Quốc.  

Tiểu kết chương 2: 

Tóm lại, khi thuật ngữ tính liên văn bản được Kristeva định danh cũng là lúc 

giới nghiên cứu có thể mở rộng nội hàm của khái niệm văn bản. Từ đây, không có 

văn bản nào thực sự cô lập, một mình một cõi, như một sự sáng tạo tuyệt đối: văn bản 

nào cũng chịu sự tác động của văn bản văn hoá, cũng chứa đựng ít nhiều những cấu 

trúc ý thức hệ và quyền lực thể hiện qua các hình thức diễn ngôn khác nhau trong xã 

hội. Tiếp cận liên văn bản là truy tìm mạng lưới các diễn ngôn xã hội ở nhiều cấp độ, 

trong đó văn bản này có thể là tiêm năng cho văn bản kia và ngược lại. Việc truy tìm 

hệ thống mạng lưới kí hiệu đó phụ thuộc vào năng lực, mục đích của người đọc nó. 

Liên văn bản như “một bức khảm các trích dẫn” nên khi soi chiếu các chức năng của 

nó vào một vấn đề đồ sộ như sáng tác của Mạc Ngôn là điều không hề dễ dàng. Tuy 

nhiên, với hệ thống lý thuyết liên văn bản ngày càng vững chắc và phổ biến, cùng với 

cội nguồn cảm hứng sáng tác của Mạc Ngôn là cơ sở vững chắc người viết có thể tìm 

đến những chiều sâu trong trong tiểu thuyết Mạc Ngôn sẽ được chúng tôi xin được 

trình bày ở chương tiếp theo.  
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Chương 3 

TÍNH LIÊN VĂN BẢN TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN  

NHÌN TỪ ĐỀ TÀI, NHÂN VẬT VÀ BIỂU TƯỢNG 

3.1. Đề tài - sự chuyển hóa giữa các văn bản 

 Lý thuyết về tính liên văn bản (Intertextuality) chấp nhận mối quan hệ tương 

hỗ của các văn bản để chứng minh rằng trong sự sáng tạo nghệ thuật luôn có sự tham 

chiếu với các văn bản khác, trước và sau nó. Chính sự tham chiếu lẫn nhau này đã 

làm nên truyền thống văn học. Nhà văn lớn người Anh gốc Ấn Salman Rushdie khẳng 

định: “chẳng có chuyện nào tự nhiên sinh ra, truyện mới sinh ra từ truyện cũ – mới là 

mới ở sự kết hợp” và nhờ đó mà “những câu chuyện xa xưa sẽ lại một lần nữa trở nên 

tươi mới” [122, tr.294]. Chẳng hạn, Báu vật của đời của Mạc Ngôn đã tái hiện một 

giai đoạn lịch sử hiện đại đầy biến động của đất nước Trung Hoa qua các thế hệ gia 

đình nhà Thượng Quan, cũng tương tự cách G. Marquez tái hiện lịch sử đất nước 

Colombia qua làng Macondo với các thế hệ trong gia đình Buendía trong Trăm năm 

cô đơn mà chính Mạc Ngôn thừa nhận sự gợi ý rất lớn từ tác giả người Colombia. 

Chính từ cách khai thác đề tài, phong cách viết, người đọc có thể mở rộng liên tưởng 

đến tác phẩm Đẹp là một nỗi đau của nhà văn Eka Kurniawan, hay Đất mồ côi của 

Cổ Viên sau này… Trong sự ảnh hưởng đó, các nhà văn hậu bối có thể làm mới hoặc 

làm khác đi, hoàn toàn phụ thuộc vào cá tính sáng tạo của nhà văn đó.  

3.1.1. Quê hương – hành trình sáng tạo nghệ thuật 

Hướng ngòi bút vào phạm vi đã có nhiều người khai thác, Mạc Ngôn đã dũng 

cảm “dùng ngòi bút của mình như một con dao mổ lạnh lùng phanh phui những ung 

nhọt” (Lỗ Tấn) của bức tranh hiện thực của Trung Hoa thế kỉ XX. Khi viết về hiện 

thực, Mạc Ngôn miêu tả những mối quan hệ bộn bề trong cuộc sống chốn thôn quê – 

Đông Bắc Cao Mật. Đây là một đề tài khá quen thuộc và phổ biến trong văn học 

Trung Quốc, cũng như văn học thế giới. Nhiều nhà văn đã thành công khi viết về hiện 

thực rộng lớn, khắc nghiệt của chiến tranh như Chiến tranh và hòa bình của Lep-tôn-

xtôi, Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn ai của Hê-ming-uê, Sông Đông êm đềm, Số 

phận con người của Sô-lô-khốp, Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung… Tôn chỉ, 

lập trường sáng tác riêng biệt, nhất quán đã tạo nên một Mạc Ngôn có tầm ảnh hưởng 

không nhỏ trên văn đàn Trung Quốc và thế giới. Trong sự khai thác đề tài, chúng tôi 

nhận tiểu thuyết của Mạc Ngôn có bề dày lịch sử, quê hương giàu truyền thống là 

mảnh đất màu mỡ để nhà văn ươm mầm, vun trồng, thu quả ngọt vươn tầm thế giới. 
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Khi văn học phương Tây tràn vào Trung Quốc, Mạc Ngôn có cơ hội tiếp thu, 

học hỏi, chịu ảnh hưởng nhiều từ các nhà văn lớn trên thế giới. William Faulkner, 

nhà văn đầu tiên khiến Mạc Ngôn vỡ lẽ: “Sau khi đọc Phôn-knơ tôi như sực tỉnh, thì 

ra tiểu thuyết cũng có thể nói nhăng nói cuội như thế, thì ra những câu chuyện nhỏ 

nhặt xảy ra ở nông thôn cũng có thể đường hoàng viết thành tiểu thuyết. Quận York 

Na-fan-ta-fa của ông đã khiến tôi hiểu ra, một nhà văn không chỉ có thể hư cấu ra 

nhân vật, hư cấu ra câu chuyện mà còn có thể hư cấu ra địa lý…. Được sự gợi ý của 

Quận York Na-fan-ta-fa của ông, tôi mạnh dạn đưa huyện Cao Mật Đông Bắc của 

mình lên giấy. Quận York Na-fan-ta-fa của Phôn-knơ hoàn toàn là hư cấu, còn huyện 

Cao Mật Đông Bắc của tôi là có thật” [85, tr.89-90]. Từ đó, Cao Mật đã trở thành 

“địa hạt” trong sáng tác của Mạc Ngôn, trở thành một đất nước Trung Quốc thu nhỏ. 

Miền đất Yoknapatawpha (tiểu bang Mississippi, miền Nam nước Mỹ) với thị 

trấn Jefferson đầy quyến rũ đến khốc liệt có mặt hầu hết trong các tiểu thuyết của W. 

Faulkner: Âm thanh và cuồng nộ (1929), Khi tôi nằm chết (1930), Sanctuary (Thánh 

địa tội ác, 1931), Nắng tháng Tám (1932)… Vùng đất của những xung đột chính trị, 

sắc tộc, văn hóa, với đủ mọi thành phần: anh hùng/ tiểu nhân; cao thượng/ đê hèn; 

tốt/ xấu; thiện/ ác đã gói gọn trong đó mọi nỗi bất hạnh vần xoay con người đến quay 

cuồng, tả tơi. Song hành với lịch sử của Yoknapatawpha là các dòng họ có những 

mối quan hệ phức tạp kéo dài qua nhiều thế hệ (gia đình Compson, Snopes, Sartoris). 

Trong sự va chạm liên tục giữa ánh sáng và bóng tối, những gia đình này đã từ chỗ 

giàu sang và kiêu kỳ đã trở nên nghèo khổ, sa đọa và sụp đổ, tàn lụi. Ấn tượng về 

“miền đất hứa” nghiệt ngã, đầy ám ảnh của W. Faulkner đã khơi nguồn cho những 

câu chuyện về dòng họ, gia đình, con người của vùng đất Đông Bắc Cao Mật trở đi 

trở lại tác phẩm của Mạc Ngôn. Nền móng đã được hình thành, còn ý tưởng để xây 

dựng Đông Bắc Cao Mật thành một lâu đài đồ sộ, Mạc Ngôn lại học hỏi được từ lối 

viết hiện thực huyền ảo của nhà văn người Côlombia - G. Marquez. Bằng những câu 

văn có sức mạnh như những đợt sóng Đại Tây dương, Marquez đã biến quê hương 

Colombia thành xứ sở của những huyền thoại thay cho vùng đất nổi tiếng về việc 

trồng và buôn bán thuốc phiện. Địa danh Macondo xuất hiện bất ngờ trước mắt tác 

giả khi nhìn thấy tên của một đồn điền chuối, nó “khiến tôi chú ý ngay từ những 

chuyến đi đầu tiên với ông ngoại, nhưng chỉ khi trở thành người lớn, tôi mới phát 

hiện rằng mình thích nó bởi nó đọc lên nghe rất nên thơ” [139, tr.35]. Từ đó, làng 

Macondo hiện diện trong các tác phẩm của Marquez như Độc thoại ngắm mưa của 

Isabel ở làng Macondo, Biển của thời đã mất, Đám tang Bà mẹ vĩ đại, Ngài đại tá 
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chờ thư… Đặc biệt trong Trăm năm cô đơn, Macondo gắn với một ngôi làng biến mất 

cùng sự tuyệt diệt của dòng họ trăm năm cô đơn bởi tội lỗi loạn luân bị nguyền rủa. 

Bảy thế hệ dòng họ Buendía biểu trưng cho sự khai mở, phát triển, thịnh vượng và 

tuyệt diệt của loài người. Làng Macondo bị cuốn hút vào những điều kì diệu do tiến 

bộ của khoa học kĩ thuật đem lại, rồi bị cuộn xoáy bởi cơn lốc chính trị để cuối cùng 

bị xóa sạch khỏi thế giới đầy cô đơn của nhà văn Marquez.  

Hạt Yoknapatawpha, làng Macondo là những không gian nghệ thuật mang đặc 

trưng liên văn bản khi trở đi trở lại nhiều lần trong các sáng tác của Faulkner, Marquez 

đã “cùng nhịp đập với trái tim Cao Mật” trong tác phẩm của Mạc Ngôn. Nhà văn đã 

khai thác không mệt mỏi “chiếc bao tải rách” của làng Đông Bắc Cao Mật, đánh động 

lòng người những thổn thức, ám ảnh từ đói nghèo, nhếch nhác, tàn nhẫn, đến phóng 

đãng, tự do, khao khát yêu đương. Điều đó đã khiến “một mảnh đất bé bằng lòng bàn 

tay và những con người và câu chuyện của mảnh đất nhỏ bé ấy” lại “là một phần 

không thể thiếu được của thế giới, những sự việc xảy ra ở nơi ấy là một phần nhỏ bé 

của lịch sử thế giới” [89, tr.238]. Hiện hữu trong Cao Mật là tình yêu của “ông tôi”, 

“bà tôi”, của những phong tục đẹp đẽ nhất và khắc nghiệt nhất, những biến động, tội 

ác, những gì bất nhẫn nhất được phơi bày thực nhất và cũng huyền thoại nhất. Dưới 

ngòi bút của ông, Cao Mật lấp lánh hình ảnh thu nhỏ của xã hội Trung Quốc. Ý thức 

báo đáp mẹ tổ quốc tồn tại mãnh liệt trong Mạc Ngôn, ông không hề rời mảnh đất 

dưới chân mình. Bao nhiêu cay đắng và nhọc nhằn của biết bao nhiêu mảnh đời, số 

phận, tâm hồn, khí phách, bi kịch đau thương của con người đều diễn ra dưới bầu trời 

Cao Mật: “giữa mùa hè: khi thì mây đen cuồn cuộn, lúc lại trong xanh thăm thẳm” 

[84, tr.12], giữa “cánh đồng mênh mông, lúa mạch cuồn cuộn từng đợt sóng vàng” 

[84, tr.32]… Cao Mật không chỉ đẹp, ma mị mà còn quá khắc nghiệt “trong những 

ngày rét buốt nhất của mùa đông, tuyết rơi dày đặc lấp kín cửa ra vào, đè gãy những 

cành cây trong vườn” [84, tr.122], “mặt trời một khi khuất một nửa trong mây thì nửa 

kia ánh nắng cực kì gay gắt (…) nắng vàng rực như lửa” [84, tr.76-77]. Con người 

phải chống chọi với những tập tục khắc nghiệt, khi “bà tôi chưa được sáu tuổi đã bắt 

đầu bó chân, mỗi ngày bó một chặt” [83, tr.81]; những cuộc đấu tố tàn khốc, thanh 

trừng lẫn nhau “tôi bị trói quặt hai tay, cổ đeo lủng lẳng cái thẻ tử hình” [94, tr.19] và 

những con người bị cám dỗ bởi danh vọng, quyền lực và tiền bạc, những mặt nạ, 

những bi kịch đớn đau. Tất cả đều lặn lội trong sự tranh chấp giữa tình yêu và quyền 

lực, danh lợi và lương tâm. Trong Cao Mật còn có những con người anh hùng nhất 

và bản năng nhất, đó là Từ Chiếm Ngao, là Tôn Bính, là Tư Mã Khố… Trong mỗi 
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thân phận đó, đẹp và xấu, cao thượng và thấp hèn tồn tại cùng nhau. Họ yêu đương 

mãnh liệt và có dục vọng mãnh liệt: “Đầu mùa hạ năm 1983, trong khu rừng hòe rậm 

rạp ít người lui tới của thôn Sa Tử, mục sư Malôa kính cẩn quì bên mẹ vừa khỏi các 

vết thương, bàn tay đỏ lựng sờ nắn khắp thân thể mẹ, cặp môi đỏ mọng lẩm bẩm điều 

gì đó, đôi mắt xanh biếc cùng màu với da trời nhìn qua kẽ lá. Ông thì thầm, giọng đứt 

quãng... ” [84, tr.762-763]. Họ cũng có những giây phút đau đớn đến tột cùng: 

“Trương Rỗ ném cái bánh xuống đất, Kiều Kỳ Sa nhào tới chụp lấy, khi hai bàn tay 

chị cầm bánh nhét vào miệng, chưa kịp đứng thẳng lên, Trương Rỗ vòng ra phía sau 

tốc váy chị lên, kéo tuột chiếc quần lót nhem nhuốc màu hồng phấn xuống tận cổ 

chân… Chị như con chó ăn vụng, mặc cho phía mông bị vùi dập nặng nề, vẫn cố nhịn 

đau nuốt miếng bánh, rồi lại cố nuốt thêm mấy miếng nữa. Lại nữa, có lẽ niềm vui 

được miếng ăn mạnh hơn nỗi đau bị cưỡng hiếp nên chị hối hả ăn cho bằng hết…” 

[84, tr.574]. Nhà văn qua từng số phận của các nhân vật mà khái quát một giai đoạn 

lịch sử hiện đại đầy biến động của đất nước Trung Hoa. Cứ thế, những khốc liệt cứ 

trôi qua trước mắt độc giả vừa như thực lại vừa như mộng. Âu cũng là mối duyên sâu 

đậm không thể tan chảy của Mạc Ngôn với vùng “huyết địa” này!  

Thực tế có một Đông Bắc Cao Mật ngoài đời, được định vị cụ thể trên bản đồ 

Trung Quốc rộng lớn. Đó là quê hương Cao Mật của nhà văn Mạc Ngôn ở thế kỉ XXI: 

phía đông nằm bên cạnh Giao huyện, phía nam giáp Chư Thành, phía tây giáp với An 

Khưu cách con sông Duy Hà, phía bắc giáp Xương Ấp, tiếp giáp thành phố Bình Độ, 

nằm ở đại bình nguyên Xương Duy mênh mông bát ngát và nối nhau với bán đảo 

Giao Đông nhấp nhô những dải núi, là một viên ngọc sáng của tuyến đường sắt chính 

Giao Tế. Vùng đất màu mỡ đó vốn là cội nguồn của những tư tưởng học thuyết lớn 

Nho gia, Đạo gia của Khổng Tử, Mạnh Tử, Mặc Gia, là vùng đất dựng võ của những 

anh hùng hào kiệt Lương Sơn Bạc trong Thủy hử (Thi Nại Am). Vùng đất bàng bạc 

chất liêu trai cũng chính là quê hương của Bồ Tùng Linh. Nhìn tổng thể tiểu thuyết 

Mạc Ngôn, vùng thực địa này đã được lạ hóa, mang dáng dấp của liêu trai “lắm 

chuyện kì ảo”. Mạc Ngôn đã đem tất cả những vui buồn, những hạnh phúc và nỗi khổ 

đau của bao phận người đặt lên mảnh đất đó.  

Nếu sự chuyển hóa đề tài là truyền thống của văn học thì “từ khóa” quê hương 

đã khơi gợi một mạng lưới các sáng tác về những vùng quê đa dạng với nhiều tập 

quán khác nhau. Không chỉ Mạc Ngôn mới xây dựng cho mình một địa hạt sáng tạo 

theo kiểu “hồi cố hương”. Hầu hết mỗi nhà văn đều có một miền đất “cố hương” của 

riêng mình. Tào Tuyết Cần có Hồng lâu mộng với Đại Quan Viên, lầu hồng gác tía, 
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vừa lộng lẫy, xa hoa vừa u ám, tĩnh mịch. Bọc bên ngoài lớp thảm tôn nghiêm nhưng 

không che đậy được những mọt ruỗng đi đến hồi tàn tạ không thể cứu vãn của giới 

thượng lưu sống trong Giả phủ. Rộng hơn, Hồng lâu mộng là một bức tranh hiện thực 

rộng lớn về xã hội phong kiến Trung Quốc trên con đường suy tàn. Lỗ Tấn lại có 

vùng quê Lỗ Trấn với bao quan niệm, ràng buộc oái oăm, ở đó người đọc nhìn thấy 

nỗi tủi hổ của bao nhiêu nhân vật: AQ, Tường Lâm, Khổng Ất Kỷ…, sau họ là một 

xã hội lạnh lùng khăm ác khiến ta cũng phải rùng mình. Giống như Giả Bình Ao đối 

với quê hương Thương Châu, Mạc Ngôn đối với huyện Cao Mật, Diêm Liên Khoa 

cũng nhận thức rằng “quê hương xứ sở là thế giới của nhà văn. Nơi mà nhà văn sinh 

ra, nơi nhà văn trưởng thành có ảnh hưởng rất lớn đến anh ta”, nên ông đã thành công 

khi đem vùng đất của dãy núi Bả Lâu quê hương đến với thế giới. “Núi Bả Lâu” đã 

cấu thành không gian nghệ thuật quan trọng, xuất hiện trong hàng loạt những tác 

phẩm tiêu biểu nhất của Diêm Liên Khoa: Niên nguyệt nhật, Nàng Kim Liên ở trấn 

Tây Môn; Kiên ngạnh như thủy; Thu hoạt; Đinh trang mộng; Phong nhã tụng… Thế 

giới Bả Lâu của Diêm Liên Khoa có nguồn gốc sâu xa theo quan niệm của Lão Tử 

với mô hình “tiểu quốc quả dân” (nước nhỏ dân ít). Con người sống theo kiểu “tự 

nhiên nhi nhiên”. Vì thế, những thôn Chùa trước (Phong nhã tụng), làng Thu Hoạt 

(Thu Hoạt)… đều nằm bên kia dãy núi Bả Lâu, cách li với xã hội hiện đại, quy tụ 

những con người sống cuộc đời dân dã, bình yên như chốn đào nguyên. Nhưng bao 

giờ Diêm Liên Khoa cũng “thảy” vào sự yên ả nơi lịch sử bỏ quên này những va 

chạm với thế giới bên ngoài. Con người bật rễ khỏi căn tính, nảy sinh vô số dục vọng, 

đánh mất địa đàng và rơi vào bi kịch. Hay trong văn học Việt Nam, những lễ hội, nhà 

thờ làng, chùa làng, cùng với những truyền thống văn hóa, con người chất phác, thuần 

hậu… của quê hương Đại Hoàng (phủ Lý Nhân, Hà Nam) chính là chất liệu tạo nên 

những trang viết đậm chất nhân văn của nhà văn Nam Cao (1917-1951). Nguyên mẫu 

quê hương Đại Hoàng được nhà văn kí thác thành một làng Vũ Đại tù túng, nghèo 

khó, bế tắc đã trở thành hình ảnh tiêu biểu, điển hình của làng quê Việt Nam trong xã 

hội phong kiến nửa thuộc địa trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Những lão Hạc 

(Lão Hạc), Chí Phèo, thị Nở (Chí Phèo), Hộ (Đời thừa), Thứ (Sống mòn), Điền 

(Trăng sáng)… đều “vật vạ”, sống lay lắt héo mòn, đầy bi kịch trong cái làng “xa 

phủ, xa tỉnh, dân không quá hai nghìn” ấy. Một Nguyễn Ngọc Tư từ quê hương đất 

Mũi Cà Mau đã mở ra một không gian mênh mông sông nước miền Tây với những 

“cánh đồng bất tận”. Trong bối cảnh tiêu sơ của những đồng ruộng sông nước Cửu 

Long vẫn là những con người ngụp lặn, xiêu dạt bơ phờ vì gánh nặng mưu sinh… 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_ki%E1%BA%BFn
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Trong ý thức quay về cội nguồn, hầu như mỗi nhà văn đều nhận thức rằng, 

quê hương xứ sở chính là thế giới của mình. Vì lẽ đó, họ cố gắng biến vùng quê thành 

“địa hạt” riêng để gieo mầm văn học. Mạc Ngôn cũng vậy, Cao Mật trong tiểu thuyết 

Mạc Ngôn không còn là một bình nguyên hoang vu, một thôn nhỏ chẳng có gì đặc 

biệt mà nó trở thành phiên bản của cả Trung Quốc và thế giới. Với tính chất này, mọi 

kiểu người, mọi hoạt động, mọi khung cảnh thực hay không thực đều được nhập tịch 

hợp pháp vào “thánh địa” Cao Mật. Nhà văn Mạc Ngôn đã từng trò chuyện “… Cái 

ập vào trong đầu óc tôi lại toàn là tình cảnh quê hương. Kỳ thực, cùng với lúc tôi 

đang gắng sức rời xa quê hương, cũng từng bước tôi nhích lại quê hương một cách 

vô thức” [186]. Người đọc dễ dàng nhận thấy hơi hướng nồng nặc của vị đất quê, và 

mối tình sâu đậm không thể tan chảy giữa Mạc Ngôn với “huyết địa” làng Đông Bắc 

Cao Mật. Vì lẽ đó mối quan hệ này đã mở ra mối quan hệ tương đương với các nhà 

văn khác. Bắt nguồn từ nhiều nền văn hóa khác nhau, người viết đã cóp nhặt những 

ý tưởng, những mẫu từ các văn bản khác nhau, hoặc ý thức hoặc vô thức tự nhiên mà 

sinh ra những văn bản mới, với ý nghĩa khác đi. 

3.1.2. Lịch sử - thái độ và ý thức trách nhiệm của nhà văn  

Khai thác đề tài lịch sử, Mạc Ngôn nhìn lịch sử từ hiện tại với những cảm quan 

và nhận thức mới: khơi lại vết thương, nhìn nó và có sự phản tư mạnh mẽ. Lịch sử, 

truyền thống sóng bước cùng hiện thực cuộc sống, đi kèm với giới tính, tình yêu và 

những mối quan hệ chồng chéo là cách mà nhà văn khai thác để hình thành ở thể loại 

tiểu thuyết của mình một kiểu kết cấu phức hợp, tuần hoàn, phi tuyến tính, phi lôgic, 

rất “hỗn độn”, vô thủy vô chung.   

“Trung Hoa mở cửa” đón luồng gió mới từ thế giới. Công cuộc cải cách đã 

làm nền văn học chuyển mình với cái nhìn rộng mở, thoáng hơn về nhận thức. Nhìn 

lại chặng đường đầy thăng trầm mà văn học đã trải qua: thời kì chống phái hữu năm 

1957, mười năm “Cách mạng văn hóa” (1966 – 1976) và văn học thời kì cải cách mở 

cửa (từ những năm 90). Nhất là từ sau Cách mạng văn hóa, nhiều dòng văn học “thời 

kì mới” đã xuất hiện. Có thể kể tới dòng văn học vết thương, văn học phản tư, văn 

học cải cách, văn học tầm căn, văn học tiên phong, … Những nhà văn viết về những 

nỗi đau của mình, vết thương của dân tộc mình. Họ bày tỏ thái độ đối với những vấn 

đề lịch sử đã chứng kiến và trải qua, để nhìn lại, đứng lên và đi tiếp. Lưu Tâm Vũ, 

“chủ tướng của văn học vết thương” [55, tr.259], đã dũng cảm, dám tuyên chiến đầu 

tiên trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa hiện thực cách mạng với chủ nghĩa hiện thực 

độc hại của “Bè lũ bốn tên” sau khi đập tan tập đoàn phản cách mạng Giang Thanh. 
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Chủ nhiệm lớp là hình ảnh của “mười năm động loạn”, trường học đầy những “vết 

thương”, bị tàn phá nặng nề, mà đau đớn nhất là “trong lòng người - nghề nghiệp bị 

tàn phá [55, tr.262]. Thông qua hình tượng nhân vật Tống Bảo Kỳ, Lưu Tâm Vũ 

muốn kêu lên: “Hãy cứu lấy những đứa trẻ bị “Bè lũ bốn tên” chôn vùi! [55, tr.262]. 

Cùng với việc khơi lại những vết thương đó, phải kể đến Vết thương của Lư Tân Hoa 

(1978). Tác phẩm phản ánh sự nguy hại nghiêm trọng khi con người bị “nội thương 

tư tưởng” và hô hào “chữa trị vết thương”. Thiếu Hoa, chín năm phải mang trong 

mình bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu vết thương, để khi kết thúc, vết thương của nàng 

vẫn rỉ máu. Đứng trên góc độ chính trị, truyện ngắn Vết thương là tiếng nói đầu tiên 

phủ định triệt để Cách mạng văn hóa. Đến lúc đó, người ta mới thực sự hiểu được 

rằng, họ quả thực đã trải qua một tai họa lớn, sống cùng với những con người và sự 

việc xấu xa, thấp hèn, cho nên phải chống lại và gạt bỏ hết tất cả những gì họ phải 

chịu đựng trước kia. Tương tự, Thị trấn Phù Dung (1981) của Cổ Hoa là số phận của 

Tần Thư Điền, thầy giáo dạy âm nhạc bị chụp mũ “phái hữu” từ năm 1957, Hồ Ngọc 

Âm bị kết tội “phú nông mới” trong phong trào “Bốn tranh tra”. Họ bị quy vào phần 

tử loại 5, là những “con người dưới người”, bị đấu tố đi đấu tố lại không biết bao 

nhiêu lần. Đến mùa xuân năm 1979, cái án oan của họ mới được sửa sai, họ mới được 

minh oan, phục hồi là CON NGƯỜI, v.v. Trương Hiền Lượng không bao giờ quên 

được cái quá khứ đen tối mà những người trí thức như ông phải trải qua: đó là thời kì 

cách mạng văn hóa. Ông đã ghi chép lại một cách chân thực, thẳng thắn, rõ ràng quá 

khứ đen tối đó: Từ sau 1958, sau khi “công xã hóa”, ngoài pháp luật ra còn thêm vào 

đủ các loại chế độ, quy định, chúng lấp kín mọi kẽ hở của đời sống nông thôn một 

cách khắc nghiệt chưa từng có. Tác giả viết lại câu chuyện của chính mình đã sống 

đã suy tư đã phải đấu tranh với chính mình dưới cái chế độ gọi là văn hóa trong Linh 

hồn và thể xác, Một nửa đàn ông là đàn bà… Còn Linh Sơn là cuốn tiểu thuyết mà 

chủ đề của nó là vết tích từ hai cuộc chấn thương trong cuộc đời Cao Hành Kiện: 

những khủng bố trong Cách mạng văn hóa và chẩn đoán nhầm bệnh ung thư. Tác giả 

đã làm một cuộc hành trình trong cái tôi cô đơn đi tìm cái bản ngã, tìm lại linh hồn 

dân tộc đặt trong nền nóng văn hóa đồ sộ của Trung Hoa. Xuất phát từ một truyền 

thống trọng sử của dân tộc, mỗi trang viết đều có bóng dáng của lịch sử, là ý thức, 

trách nhiệm cao với nhân dân, đất nước của nhà văn Trung Quốc. Các nhà văn đã viết 

về những “vết thương” sâu nặng của dân tộc mình, nhìn nhận, suy nghĩ lại về nguyên 

nhân. Trước hết nó, tất nhiên là “hệ lụy” của lịch sử, nhưng sâu xa có phải là từ trong 

cội nguồn “văn hóa truyền thống và tâm linh” của con người.   
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Tác phẩm của Mạc Ngôn tiếp nối nguồn mạch ấy. Báu vật của đời, Sống đọa 

thác đày, Rừng xanh lá đỏ đã khái quát thời kì lịch sử diễn ra cuộc cách mạng văn 

hóa. Lịch sử với sự thay ngôi đổi chủ nhiều lần, số phận người dân bị quăng quật 

không thương tiếc. Trong Báu vật của đời, Kim Đồng cùng mẹ bị Hồng vệ binh bắt, 

bị giải đi diễu phố. Trên cổng nhà cậu treo một lô biển “Nhà Hán gian”, “Sào huyệt 

của bọn Hoàn Hương Đoàn”, “Nhà thổ”, mẹ cậu thì bị chụp mũ “đồ giòi bọ Thượng 

Quan Lỗ thị”. Hình ảnh cô giáo Hoắc Lệ Na “đang gánh phân trên đường” [84, 

tr.541], cô giáo dạy tiếng Nga Kỷ Quỳnh Chi làm nhiệm vụ “trộn phân gà vào thức 

ăn cho lợn, mùi chua loét và thối khẳm xộc mũi” [80, tr.551, bị đày ải lao động ở 

nông trường quốc doanh Thuồng Luồng… Tất cả những thanh niên tri thức đều chịu 

nỗi nhục bị chà đạp lên nhân phẩm. Cô hoa khôi Học viện Y khoa Kiều Kỳ Sa bị 

khép vào “phần tử cực hữu”, buộc phải làm việc phản khoa học khi Mã Thụy Liên 

yêu cầu cô “bơm tinh dịch cừu vào tử cung thỏ” [84, tr.546]. Ở Sống đọa thác đày, 

số phận của con người chìm nổi trong cuộc cách mạng văn hóa, “thời kỳ mà đất nước 

Trung Quốc như một địa ngục trần gian” [94, tr.221]. Huyện trưởng Trần Quang Đệ 

bị thị chúng, “bị điệu qua mười tám cái chợ phiên trong toàn huyện” [94, tr.221] với 

nhiều tội lỗi: “Trần Quang Đệ là kẻ đi theo con đường tư bản. Hắn là con lừa đã chui 

vào hàng ngũ của Đảng, chống đối công cuộc đại nhảy vọt, kết huynh đệ với tên cá 

thể Mặt Xanh ở Đông Bắc Cao Mật đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, là chiếc dù 

bảo hộ cho kẻ làm ăn cá thể. Không chỉ phản động về tư tưởng mà còn đồi bại về đạo 

đức, Trần Quang Đệ đã nhiều lần thông dâm với một con lừa cái khiến nó có chửa, 

sinh ra một quái thai đầu người thân lừa!” [94, tr.223-224]. Thôn trưởng kiêm bí thư 

chi bộ xóm Tây Môn, Hồng Thái Nhạc, xuất thân “cặn bã, mang cái bụng lép kẹp đi 

xin ăn từng bữa” cũng không thoát khỏi bị chụp mũ trong cách mạng Văn hóa. Ngoài 

ra còn có “đại đội trưởng sản xuất Hoàng Đồng, đội trưởng an ngụy Dư Ngũ Phúc, 

phú nông Ngũ Nguyên, tay phản tặc Trương Đại Tráng, bà địa chủ nhà Tây Môn họ 

Bạch và cả bố tôi, tay làm ăn cá thể Mặt Xanh” [94, tr.245] đều bị đưa đi diễu phố. 

Cùng với Hồng vệ binh, Tây Môn Kim Long là người dẫn đầu đội diễu hành. Kim 

Long yên vị, oai vệ trong thời đại cách mạng văn hóa bằng tấm vé thông hành “rực 

sáng huy hoàng” [94, tr.229] của thành phần “cố nông” bỗng chốc cũng trở thành kẻ 

phản cách mạng, vì “cái huy hiệu Mao chủ tịch bằng sứ to đùng đeo trước ngực anh 

ta bỗng nhiên sứt chỉ, rơi tõm xuống hố phân nhà xí” [94, tr.298].  

Sự thăng giáng thay đổi chóng mặt. Kẻ mới diễu võ giương oai hôm qua thì 

hôm nay đã bị liệt vào thành phần phản động và ngược lại. Nhà văn đã cho thấy tính 
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“vô tổ chức” của cách mạng gọi là “văn hóa”: “Cách mạng Văn hóa tức là “cách” cái 

“mạng” của những kẻ đi theo tư bản, địa chủ, phú nông, phản cách mạng, tất nhiên 

hộ cá thể cũng không tha” [94, tr.233], “Chính trị là thống soái, là linh hồn, chính trị 

là mạng sống của tất cả khoa học” [84, tr. 544]. Cách mạng văn hóa vin vào lý lẽ đó, 

dựa vào những phần tử ấu trĩ, ngu dốt khoác áo “vô sản” để “đè bẹp” những trí thức, 

quy họ vào phần tử “cực hữu”. Đến với Rừng xanh lá đỏ, những học sinh của trường 

Trung học số 1 thành phố Nam Giang trở thành công nhân của trại nuôi trai ngọc 

Rừng Vẹt. Đứng đầu đội Hồng vệ binh trong trường học là Trương Trố, “cái lão lưu 

manh chuyên sờ soạng nữ sinh” [88, tr.286]. Thực hiện “phá bốn cũ”, Hồng vệ binh 

“đập vỡ ngôi trên mái nhà, đốt phục trang của đoàn kịch, cắt bím tóc phụ nữ, một số 

người còn mang nặng tư tưởng bảo thủ không cho cắt thì đuổi theo cắt bằng được, đè 

nghiến xuống đất mà cắt, phụ nữ chạy trốn đầy đường, những người bị đè, kêu thét 

như bị bọn lưu manh cưỡng hiếp” [88, tr.287]. Bọn chúng còn “quét sạch các đình 

chùa, từ điện thờ Quan công đến đình thờ Thành Hoàng, miếu thờ Khổng tử” [88, 

tr.288], đốt tượng Khổng Tử, phá miếu Bà chúa Ngọc Trai… Mục tiêu của cuộc cách 

mạng văn hóa được này được Mao Trạch Đông khởi xướng là “đấu tranh với giai cấp 

tư sản trong lĩnh vực tư tưởng và sử dụng những tư tưởng và lề thói mới của giai cấp 

vô sản để thay đổi diện mạo tinh thần của toàn bộ xã hội” [202]. Tuy nhiên, lý tưởng 

của cuộc cách mạng đã bị bóp méo. Một cuộc vây diệt, chụp mũ “thành phần phái 

hữu” giới trí thức, còn người dân vô tội bị buộc tội bè phái. Họ bị bức hại một cách 

công khai, bị tra tấn, bị đày đi lao động khổ sai… Tất cả đều đã hiện hữu dưới ngòi 

bút của nhà văn Mạc Ngôn, như một cuộc nhìn lại, nhà văn lên tiếng cảnh tỉnh về một 

xã hội “động loạn” đầy những phi lý. Thông qua vấn đề trên, đã có thời Diêm Liên 

Khoa đã thử thách tâm trí người đọc khi để họ đối diện với những “vết thương” của 

lịch sử bằng bút pháp trần trụi đến tàn nhẫn trong Tứ thư. Những trại viên của trại cải 

tạo Dục Tân (giáo dục mới) có khoảng 23.300 người, chín mươi phần trăm là giáo 

sư, học giả, thầy giáo, nhà văn, bác sĩ, nhạc sĩ và trí thức các ngành nghề… đã được 

trại cải tạo mới đến mức tất cả đều từ tốt biến thành xấu, cao thượng biến thành thấp 

hèn; từ con người biến thành kẻ “mất tư cách làm người” dưới quyền điều hành của 

Con Trời. Và tâm thức của người đọc cũng đã có sự đối thoại với các vấn đề của lịch 

sử, xã hội Việt Nam trong cuộc cải cách ruộng đất đã được đặt ra trong tác phẩm Đội 

gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh hay Đất mồ côi của Cổ Viên. 

Không chỉ phản ánh một trào lưu văn hóa, một thời kì lịch sử, nhà văn đã quy 

tụ tất cả những biến động của lịch sử gần một trăm năm vào trong tác phẩm của mình 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng
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để suy xét về nguyên nhân và thổi vào đó một “hồn cốt” mới. Tái hiện các vấn đề lớn 

lao của lịch sử, tác phẩm của Mạc Ngôn luôn chuyển tải những chủ đề nóng bỏng 

nhất của lịch sử và thời đại. Con người cần nhìn nhận lại chặng đường đã qua bằng 

cái nhìn “phản tư”. Những tiểu thuyết “tân lịch sử’ của nhà văn đã vượt qua quan 

niệm của tiểu thuyết lịch sử truyền thống của Trung Quốc. “Nếu như trong truyền 

thống, lịch sử được miêu tả như một cuộc đấu tranh giai cấp giữa đảng cộng sản và 

các phe phái phản động. Trong đó, chính nghĩa, đạo đức, anh hùng đều thuộc về Đảng 

cộng sản và ngược lại: gian dâm, vô đạo, hủ hóa đều thuộc về các phe phái khác” 

[197]. Nhưng tiểu thuyết Mạc Ngôn đã đi ngược lại với quan niệm truyền thống ấy. 

Vì vậy trong Báu vật của đời, địa chủ Tây Môn Náo vẫn làm cách mạng, vẫn là anh 

hùng và vẫn phóng túng; đại đội trưởng Lỗ Lập Nhân vẫn cứ xấu xa; thổ phỉ Sa 

Nguyệt Lượng cùng với các đội viên đội Hỏa mai lăn xả phục kích quân đội Thiên 

Hoàng vẫn vênh váo, bắt hiếp phụ nữ… Hay trong cuộc cải cách, đấu tố địa chủ, Tây 

Môn Náo (Sống đọa thác đày) là một người tốt, không hề xấu xa, độc ác như chính ý 

thức hệ của thời đại dựng lên. Như vậy Mạc Ngôn không lật lại lịch sử với những 

cuộc đấu tranh giai cấp tàn khốc, với những lý tưởng cách mạng… mà ông quan trọng 

rằng: chiến tranh sẽ khiến con người đau khổ. Vậy nên có thể xem tiểu thuyết Mạc 

Ngôn là một hành trình dài trong cuộc đời con người và cũng chính là hành trình của 

lịch sử dân tộc Trung Hoa thời cận hiện đại vẫn không thôi đẫm máu trong cuộc đấu 

tranh sinh tồn với đạo đức con người.  

Cùng với sự chuyển mình của thời đại, Rừng xanh lá đỏ, 41 chuyện tầm phào 

là một cuộc chuyển mình của nông thôn Trung Quốc từ thời cách mạng văn hóa đến 

thời kinh tế thị trường. Diện mạo xã hội thay đổi cùng với sự thay đổi của con người. 

Bị cuốn theo cơn lốc đầy biến động của nền kinh tế, những con người đã bị quăng 

quật không thương tiếc trong vòng xoáy: tiền bạc, danh lợi, tình dục, trở nên tha hóa, 

biến chất, lún sâu vào vũng lầy tội ác. Cùng xoáy vào nội dung trong cơn lốc của nền 

kinh tế thị trường, Tửu quốc đặt ra vấn đề nhức nhối “ăn thịt trẻ con” – là một ám dụ 

về “hủy diệt tương lai” - vấn đề đã được đặt ra trước đó trong Thuốc của Lỗ Tấn khi 

lão Hoa Thuyên dùng bánh bao tẩm máu người để chữa bệnh lao cho con. Có quá 

nhiều nỗi đau khi nhà văn nhìn lại lịch sử của dân tộc, ẩn trong giọng văn bình thản, 

lạnh lùng là nỗi niềm xót xa, nỗi đau cho tương lai của dân tộc. 

Trong sự chuyển hóa, viết lại lịch sử, Mạc Ngôn quay về với đặc trưng văn 

hóa quê hương, người đọc có thể cảm nhận được tình yêu thương của ông đối với đất 

nước và con người Trung Hoa. Trong tình yêu đó, Mạc Ngôn đã dựng xây trong Cao 
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Mật một thế giới nhân vật đa dạng. Mỗi nhân vật xuất hiện đem theo những hơi thở 

khác nhau của thời đại: từ sự bưng bít, trói buộc đến tự do, mở cửa giao lưu. Cũng từ 

đó, nhà văn đã hình thành những quan niệm mới mẻ về con người trên quê hương 

Đông Bắc Cao Mật. Khí chất mạnh mẽ của vùng đất giàu truyền thống và chịu nhiều 

thương tổn qua những cơn “động loạn” đã hun đúc nên những phẩm chất sáng ngời 

của những người phụ nữ, những anh hùng chưa từng có trong lịch sử.  

3.2. Nhân vật - sự vận động xuyên không gian, thời gian 

Thực tế, ngoài việc ảnh hưởng, tiếp nhận văn học còn có sự gặp gỡ ngẫu nhiên 

giữa các nhà văn. Tất cả những văn bản đều có phần lặp lại, tương tác theo những 

cách thức khác nhau của mối quan hệ tương giao, tương liên giữa các văn bản. Nên 

chăng đã xuất hiện những hình tượng nghệ thuật tương tự nhau và điều này được xem 

như là mang “dáng dấp”, “dấu vết” của nhau? Từ việc xem xét sự ảnh hưởng, giao 

thoa của các hình tượng nghệ thuật đó vào trong tiểu thuyết của nhà văn Mạc Ngôn, 

chúng tôi nhận thấy có những điều thú vị. Trong sự du hành liên văn bản đó, thế giới 

nhân vật của ông hiện lên vô cùng phong phú, đủ mọi thành phần, vừa thực vừa hư 

ảo, có cả ưu và khuyết điểm, hội tụ cả yếu tố truyền thống và hiện đại trong dòng 

chảy chung của văn học thế giới. 

3.2.1. Nhân vật nữ từ nguyên lý mẫu đến bản năng đàn bà 

Trong hầu hết các tiểu thuyết, Mạc Ngôn luôn dành những trang đặc biệt về 

những người phụ nữ. So với các tiền bối, số lượng nhân vật nữ trong tác phẩm của 

Mạc Ngôn luôn chiếm ưu thế. Họ là những nhân vật vừa mang trong mình đặc điểm 

của người phụ nữ truyền thống lại vừa là những con người của lịch sử hiện đại nên 

họ là một phần của lịch sử xã hội Trung Quốc. Thậm chí họ còn viết nên những trang 

sử hào hùng và đẹp đẽ nhất khi luôn đồng hành với những vinh quang, hiển hách và 

cả những đau thương, mất mát của thời đại.  

Trong xã hội cũ, người phụ nữ luôn khuất lấp sau lưng người đàn ông. Thân 

phận bị trói buộc bởi “tam tòng tứ đức”. Trong văn học dân gian Việt Nam, mô típ 

“Thân em như…” đã khái quát thân phận bọt bèo, trôi dạt vô phương hướng của người 

phụ nữ. Còn trong văn học Trung Quốc, người phụ nữ luôn là nạn nhân của chế độ 

phong kiến khắc nghiệt, bị ruồng rẫy, hắt hủi vô cùng đáng thương. Trong Gào thét 

và Bàng hoàng, Lỗ Tấn đã tạo nên hình ảnh những người phụ nữ đau khổ nhất, bi 

kịch nhất và cũng đầy nhân bản nhất trong số các nhân vật nữ ít ỏi của mình. Đó là 

những con người bi kịch, không làm chủ được cuộc đời và cũng không thể thực hiện 

được những thiên chức phụ nữ. Thiên chức của họ đã bị hủy hoại và triệt tiêu bởi 
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những áp bức của xã hội. Được xem là hậu duệ xuất sắc của Lỗ Tấn trong việc thức 

tỉnh “quốc dân tính”, Mạc Ngôn không chỉ vạch ra “những vết thương cũ” mà còn 

tiến thêm một bước trong việc vực dậy hình tượng những nhân vật nữ: mạnh mẽ, 

quyết liệt, dám sống, dám đấu tranh để được là chính mình. Để cho người phụ nữ 

được tự do phóng thoát, Mạc Ngôn đã làm một việc táo bạo đó là giải phóng cá tính 

và khẳng định vai trò của người phụ nữ trong kiến tạo xã hội.  

Xuất phát từ nguyên lý tính mẫu, người Mẹ có vị trí vô cùng quan trọng, khởi 

nguồn cho mọi sự vật và hiện tượng. Vì lẽ đó, nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Mạc 

Ngôn xuất hiện nhiều, chiếm vị trí trung tâm với đầy đủ các chức năng sinh sôi, duy 

trì, bảo tồn, tiếp nối rất tự nhiên của một người mẹ. Là cơ sở cho sự duy trì nòi giống, 

Mạc Ngôn ca ngợi vẻ đẹp “phồn thực” của các nhân vật nữ. Trong Báu vật của đời, 

Mạc Ngôn tự sự: “Phong nhũ phì đồn giải thích trên mặt chữ thì có nghĩa là khỏe 

mạnh, bầu vú căng tròn và cặp mông núng nính, đó là cái trang nghiêm nhất, thiêng 

liêng nhất của người phụ nữ đồng thời cũng là vẻ đẹp để người ta phải chiêm 

ngưỡng… Tôi lấy nó làm tên sách, dụng ý đầu tiên là ca ngợi người mẹ, hay nói cách 

khác là ca ngợi người phụ nữ, ca ngợi khả năng sinh và dưỡng của họ” [84, tr.136-

137]. Quan niệm ấy đã khiến Mạc Ngôn phóng bút vượt ra ngoài những định kiến 

khắt khe của văn học Trung Quốc vốn rất kỵ yếu tố tính dục. Dưới ngòi bút Mạc 

Ngôn, ngôn ngữ cơ thể của người phụ nữ hiện lên ngồn ngộn sức sống. Đái Phượng 

Liên trong Cao lương đỏ “xinh tươi rực rỡ, hồng hào nõn nà” [83, tr.84]. Thượng 

Quan Lỗ thị trong Báu vật của đời “mịn màng, đẹp như ngọc, tác phẩm vô giá của 

người thợ tài hoa… Đôi vú em như cặp sừng hươu mới nhú… Hai vú em đẹp như 

quả cọ, rủ từng chùm dưới tán cây…” [84, tr.806], là những cô con gái nhà Thượng 

Quan kế thừa truyền thống vú to mông nẩy của mẹ hiện lên qua hình ảnh của những 

bầu vú: Tiên Chim Lãnh Đệ: “gọn ghẽ và lanh lợi; núm vú sống động” [84, tr.227], 

Phán Đệ có bầu vú cao căng đầy kiêu hãnh hay bầu vú của Ngọc Nữ thánh thiện, 

trong ngọc trắng ngà đến nỗi làm sáng bừng mặt nước. Trong Đàn hương hình, Tôn 

Mi Nương “là một đóa hoa nở rộ, một quả đã chín tới, một cơ thể khỏe đẹp” [87, 

tr.203]; là Lâm Lam trong Rừng xanh lá đỏ “là một mỹ nhân trong ngọc trắng ngà” 

[88, tr.12]; là Lý Ngọc Thiền (Thập tam bộ) với hai bầu vú nặng trịch, đầu vú “đỏ 

hơn tất cả những đầu vú của thế giới đàn bà?” [93, tr.44] … Từ những vẻ đẹp phồn 

thực đó mà họ sẵn sàng dâng hiến để thực hiện chức năng duy trì, bảo tồn nòi giống. 

Họ trở thành những người mẹ, dù trong hoàn cảnh nào: kết quả của tình yêu, của sự 
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cưỡng bức chiếm đoạt, của trách nhiệm thì họ vẫn cho ra đời những đứa con và truyền 

lửa yêu thương. 

C. Jung từng nói: Thiên tư phong phú của người mẹ là Eros, gốc gác của tình 

yêu, sự gần gũi và gắn kết. Với bản năng làm mẹ, với tình yêu con vô điều kiện, người 

mẹ là sự an toàn cho chỗ trú thân, là sự nồng ấm, yêu thương, là nguồn dinh dưỡng 

cho những đứa con. Thiên chức cao quý này xuất hiện từ buổi sơ khai, trong thần 

thoại Hi Lạp, nữ thần Đất mẹ Gaia luôn che chở, bảo vệ con mình. Bởi bà là đất, là 

hiện thân của thiên nhiên xanh tốt, hiền lành nuôi dưỡng vạn vật. Còn trong thần thoại 

Trung Quốc, Nữ Oa chính là vị thần được dân gian sùng bái như một vị “nữ thần thủy 

tổ” của loài người. Bà đã sáng tạo ra thế giới, vạn vật. Bà đã lấy đất sông Hoàng Hà 

để tạo dựng nên những tượng đất sét, thổi dương khí vào tượng để tạo thành những 

con người thực thụ. Bà còn ban cho con người khả năng sinh sản để phát triển giống 

nòi. Không nỡ nhìn dân chúng cực khổ, để bảo vệ họ, bà đã luyện đá vá trời, ngăn 

nước từ thiên hà chảy xuống trần gian gây họa. Những hình mẫu trong thần thoại đã 

ánh xạ vào trong hình tượng người mẹ của tiểu thuyết Mạc Ngôn. Đó chính là hình 

ảnh của Thượng Quan Lỗ thị (Báu vật của đời), suốt cả cuộc đời hi sinh cho con cho 

cháu. Người mẹ ấy lúc nào cũng thương yêu, lo lắng cho những đứa con của mình. 

Thế nhưng, lần lượt những đứa con gái của bà: Lai Đệ, Chiêu Đệ, Lãnh Đệ, Phán Đệ 

đều rời xa vòng tay mẹ và làm tất cả những gì chúng muốn. Đến khi chúng thất bại, 

bất hạnh thì người mẹ nhân hậu này sẵn sàng tha thứ tất cả và vẫn dành những tình 

cảm tốt đẹp nhất cho con và cháu của mình. Lo sợ đứa con trai Kim Đồng có thể 

không sống được, Lỗ thị không nỡ cai sữa dù nó đã lên bảy, dù chị biết rằng sức sống 

của mình đang bị rút cạn. Để nuôi những đứa cháu lớn lên trong tình cảnh ngặt nghèo, 

đói khát, Lỗ thị đã “dám” trở thành kẻ cắp, khi giấu lương thực vào trong “dạ dày”. 

Người mẹ này luôn dang rộng đôi tay che chở cho đàn con trước nanh vuốt của kẻ 

thù. Bằng sự mạnh mẽ, bà đã vực cả gia đình Thượng Quan đi qua bao bão táp của 

thời đại. Bản năng của người mẹ chính là sự bảo vệ con mình trước những hiểm nguy. 

Người mẹ bé nhỏ ấy với đôi chân bó tàn tật “hai bàn chân bé tý nhún nhảy trên mặt 

đất một cách đáng thương” [84, tr.448] đã ra sức bảo vệ đàn con cháu của mình. “Mẹ 

vừa quát vừa xông lên sân khấu … Mẹ giơ hai tay như chim ưng sắp vồ con thỏ, ghì 

chặt hai chân “đội trưởng Kaxi”… mẹ ngồi lên bụng Kaxi, cào xé mặt anh ta… mẹ 

thở hồng hộc, vẫn chưa hết giận nói: - Dám hà hiếp con gái ta nữa thôi?” [84, tr.46].  

Lâm Lam (Rừng xanh lá đỏ) không bao giờ quên nhiệm vụ làm mẹ, luôn lo 

lắng cho con trai: “Đại Hổ, đến khi nào thì mẹ mới đỡ lo về con?”, bênh vực con: 
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“Em ngoài miệng thì mắng, nhưng trong bụng quả thật cảm thấy dễ chịu. Thằng nhỏ 

tuy chưa làm nên vương tướng gì, nhưng nó nói năng ngọt như mía lùi, nét mặt nhanh 

nhẹn hoạt bát, rất dễ mến” [88, tr.42]. Hay Vương Nhân Mỹ, Vương Đảm (Ếch) sống 

vào thời điểm chính sách một con nghiệt ngã của phong trào Kế hoạch hóa gia đình 

những năm sáu mươi, họ mạnh mẽ trốn chạy đến chết chỉ để bảo vệ đứa con trong 

bụng. Hay Trần Mi không từ bỏ ý định tìm lại đứa con trai vừa mới sinh đã bị đem 

đi, cô tìm kiếm, đau đớn kêu gào khắp chốn dù sự thật đã bị che giấu… Với sự nhạy 

cảm của tình yêu thương ruột rà, người mẹ có thể làm mọi điều vì con.  

Người phụ nữ mang thiên tính nữ trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn còn thể hiện 

qua ý thức trách nhiệm, tình yêu quê hương sâu sắc. Khi quân Nhật tràn vào Cao Mật, 

tàn sát bao người thân yêu, Phượng Liên (Cao lương đỏ) cũng giống như bất cứ một 

người đàn ông nào đứng lên gánh vác trách nhiệm với mối thù trên vai. Khi bị giặc 

bắn, trước khi chết, bà vẫn lưu luyến quê hương “nhìn thôn xóm xơ xác điêu tàn...; 

bà nhìn không gian hỗn độn bị súng đạn xé rách và nhìn chúng sinh đông đúc đang 

do dự giữa ngã tư đường của sự sống và cái chết” [83, tr.136]. Trong Báu vật của đời, 

trước những cơn biến động của lịch sử, Lỗ thị và các cô con gái của bà: Lai Đệ, Chiêu 

Đệ, Lãnh Đệ, Phán Đệ, Niệm Đệ… đã tự chọn cho mình lối đi riêng, họ hăm hở tiếp 

nhận những luồng lý tưởng khác cùng hoài bão về một cuộc sống mới. Đó là con 

đường bắt đầu cho chuỗi ngày bất hạnh, nhưng chính sự không trọn vẹn này đã khẳng 

định ý thức trách nhiệm của họ đối với bản thân và góp phần vào sự thay da đổi thịt 

của quê hương. Đây cũng là một bước phát triển mới về hình tượng người phụ nữ 

trong văn học khi họ ý thức được trách nhiệm đối với lịch sử đất nước, khi mà họ đã 

bị “đè bẹp” quá lâu trong tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. 

Mạc Ngôn đã xây dựng những phẩm chất, đức hạnh, sự hi sinh cao quý của một 

người Mẹ cho nhân vật nữ của mình: sẵn sàng chịu đựng, chịu thiệt thòi, dấn thân vì 

người khác. Đồng thời, ông cũng để cho nhân vật ý thức được vẻ đẹp của mình. Khi ý 

thức về vẻ đẹp được đánh thức cũng là lúc những người phụ nữ này phô bày hết những 

gì là bản năng của con người, đặc biệt là công khai bộc lộ hành vi tính dục cao nhất. 

Tiểu thuyết Mạc Ngôn ít có biểu hiện tình yêu lãng mạn, trong sáng thuần khiết, mà 

luôn nói đến tình dục với nhiều mối quan hệ chằng chịt.  

Mặc dù Cao lương đỏ đề cao phẩm cách anh hùng của “ông bà tôi” nhưng 

Mạc Ngôn lại không né tránh khi viết về mối tình của “hai trái tim bất kham” Từ 

Chiếm Ngao và Đái Phượng Liên. Báu vật của đời được dịch bằng “nhã ngữ” từ 

nguyên văn Phong nhũ phì đồn. Thực ra tác phẩm không nói về vấn đề “nhạy cảm”, 
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miêu tả tính dục, hay khoái cảm của xác thịt quá nhiều. Tác giả chỉ mượn nó như một 

tính chọn giống: mông to dễ đẻ, vú nẩy dễ nuôi con - đó là thiên chức thiêng liêng 

nhất, trang nghiêm nhất của người phụ nữ đã được trời phú để họ thực hiện sứ mệnh 

của mình. Về nguyên bản, tính dục vẫn thuộc về bản năng tạo hóa ban tặng. Nhưng 

trong cơn “đau đẻ” của lịch sử, hình tượng về người phụ nữ được tái sinh, được giải 

phóng về tư tưởng, lại rơi vào bi kịch khi chỉ biết thỏa mãn dục vọng và danh vọng. 

Trong Đàn hương hình, Tôn Mi Nương được miêu tả “quằn quại trong lửa dục”, đêm 

nào “cũng mơ thấy ông lớn và nàng có quan hệ xác thịt” [83, tr.219]. Miêu tả nhân 

vật theo chiều hướng bệnh hoạn nhưng đằng sau những câu văn ấy là cả sự đồng cảm, 

cảm thông của nhà văn dành cho số phận của họ. Đó là số phận những con người đã 

bị cái bóng tư tưởng cũ đè nén đến nỗi phải giãy giụa, quẫy đạp trong chính cơn động 

kinh ái tình của mình mà không được thỏa mãn dục vọng.  

Những nhà mô phạm xem tính dục là mối hiểm nguy, xô đẩy con người vào 

cảnh đọa đày của dục vọng và khổ đau thì Mạc Ngôn đã đập vỡ ý thức hệ tư tưởng 

ấy để mang đến một Lâm Lam nổi loạn trong Rừng xanh lá đỏ. Với nàng, tình dục là 

một nhu cầu sinh lý tự nhiên, một bản năng của con người. Mạc Ngôn đã bênh vực 

cho bản năng ấy bởi ông nhìn thấu được trong sâu thẳm tâm hồn Lâm Lam là sự tổn 

thương, là vết thương tình yêu rỉ máu. Sau tất cả những cuộc truy hoan, sau quyền 

lực tối thượng vẫn là một Lâm Lam với “chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề” (Xuân Diệu), 

một Lâm Lam cô độc đến tận cùng. Mạc Ngôn phóng hết bút lực để miêu tả ngôn 

ngữ cơ thể của nàng, dùng hết ngôn ngữ để tả từng “cơn động kinh” ái tình của người 

đàn bà. Nhưng đối lập với tất cả những hình ảnh đỉnh điểm của khoái cảm ấy là một 

bản thể cô độc, lạc lõng, không lối thoát. Tất cả những điều ấy phải nhìn từ cái nhìn 

tinh tế, cảm thông và yêu thương, trân trọng thì Mạc Ngôn mới có thể làm rung động 

được người đọc. Hay Lý Ngọc Thiền (Thập tam bộ) từ khi mới là cô bé mười lăm 

tuổi đã tiêm nhiễm lối sống đầy hoan lạc của người mẹ. Cô khát khao được đem cái 

trinh tiết để hiến dâng cho người tình của mẹ. Cô là người khát khao tình dục điên 

cuồng: “Ông ta cắn xé tôi... Tôi muốn chiếm lĩnh toàn bộ ông ấy, nhưng ông ấy không 

thể. Ông ấy chỉ là một con chó chết khiến người ta ghét” [93, tr.190]. Cô xem nhục 

dục như một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, với ai cũng được, miễn có thể làm cô 

ta thỏa mãn. Vì lẽ đó, Freud đã có lý khi cho rằng tính dục là thước đo văn minh nhân 

loại và nhân cách con người. Miêu tả con người ở khía cạnh bản năng, Mạc Ngôn đã 

chứng minh một cái nhìn mới về tính dục, khi không thể thỏa mãn, nó trở nên tha 

hóa! Dù vậy, sự miêu tả tính dục trong tiểu thuyết Mạc Ngôn như một sự công phá dữ 
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dội vào hệ tư tưởng gia trưởng trong văn học truyền thống. Tuy nhiên, ở một mặt khác, 

Mạc Ngôn trao cho họ một sự quá trớn, buông thả ngập ngụa trong đời sống tình dục 

là nguồn cơn dẫn đến cuộc sống bi kịch của họ, cũng là nguyên nhân khiến nhiều người 

“dị ứng” với tác phẩm của ông. 

Như một sự phản ứng trước thời đại, dù bị chao đảo bởi những giá trị trong 

cuộc sống, vừa chịu ảnh hưởng của những tư tưởng bảo thủ vừa mang những suy 

nghĩ, hành động tân kì, hình tượng người phụ nữ qua các thế hệ là một nét biểu hiện 

liên văn bản trong tiểu thuyết Mạc Ngôn. Thời kỳ cải cách, mở cửa nhưng văn học 

Trung Quốc lại khá lạ lẫm với những tác phẩm mang vấn đề tính dục - một thứ rất kị 

ở quốc gia vốn có nền văn hóa phong kiến phát triển lâu đời. Phế đô của Giả Bình 

Ao là tác phẩm điển hình. Tác phẩm được ví như là một loại “dâm thư”, một kiểu 

“Kim Bình Mai hiện đại”. Cùng thời với Mạc Ngôn, nhờ hoạt lực tái sinh, biến hóa 

của tính mẫu mà đã có sự trỗi dậy của dòng “văn học nữ tính”. Đó là hiện tượng nữ 

giới viết văn và xác lập cho mình một vị thế vững chắc trong văn học Trung Quốc từ 

thập niên 80, 90 của thế kỉ XX. Đón nhận luồng gió mới từ phong trào nữ quyền trên 

thế giới vào cuối những năm 60 ở Âu Mĩ với các tên tuổi nổi bật: Colette, Elsa Troilet, 

Marguerite Yourcenar, Simon de Beauvoir, Marguerite Duras…, những nhà văn nữ 

với hi vọng có thể xây dựng lại hình tượng người phụ nữ cho văn hóa và văn học 

Trung Quốc. Họ muốn biểu hiện tình cảm tự thân của phụ nữ, dùng cảm giác nữ tính, 

kinh nghiệm nữ tính đi vào chiều sâu bản năng tính dục của người phụ nữ để phơi 

bày ý thức tự ngã, thức tỉnh thân thể, làm giảm đi áp chế xã hội nặng nề. Những đại 

diện nổi bật dòng văn học này có thể kể đến: Trương Khiết, Tàn Tuyết, Vương An 

Ức, Thiết Ngưng, Cửu Đan, Miên Miên, Sơn Táp, Vệ Tuệ, Quách Tiểu Lộ, An Ni 

Bảo Bối... Những người phụ nữ hiện lên dù ở thời đại nào, hoàn cảnh nào cũng như 

cái bóng của nhau trong cùng thân phận, vừa soi chiếu lên nhau để tự nhận thức mình 

và nhận thức về thế giới. Đó cũng chính là sự tiếp nhận dòng chảy từ tiến trình phát 

triển văn học thế giới của văn học Việt Nam vào cuối những năm 90 của thế kỷ XX 

và đầu những năm thế kỷ XXI. Văn học Việt Nam đã mở cửa và tiếp nhận dòng chảy 

không “thể cưỡng lại” đến từ phương Tây. Điều đặc biệt hơn cả là sự “du nhập chính 

thức” văn hóa tình dục trong các tác phẩm. Nhiều cây bút đã soi rất kỹ vào thân phận 

phụ nữ và đạt được thành công rực rỡ như Lê Minh Khuê, Dạ Ngân, Trần Thuỳ Mai, 

Võ Thị Hảo, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh… 

Theo U.Eco: “phần nhiều tác phẩm nghệ thuật đã và đang là sự lặp lại” [122, 

tr.297]. Từ hình tượng nhân vật nữ của Mạc Ngôn đã khơi thêm vô số những văn bản 
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trong mạng lưới viết về sự trỗi dậy của bản năng tính dục của nhân vật nữ. Các nhà 

văn đã khai mở biết bao góc khuất ẩn tàng trong tâm hồn con người bằng những vết 

tích của nguyên lý tính mẫu. Từ những vẻ đẹp bản năng, thiện lành của người phụ 

nữ, nhà văn mạnh dạn đặt nó đối diện với thời cuộc để đem đến những cuộc tái sinh 

mới, làm nảy sinh những lớp nghĩa mới trong làn sóng ngôn ngữ bủa vây tâm thức 

người đọc là một thành công lớn.  

3.2.2. Nhân vật anh hùng trong sắc diện mới 

Với truyền thống “hiếu sử”, người Trung Quốc yêu chuộng sử, lịch sử đã trở 

thành niềm tự hào to lớn của họ. Sử kí Tư Mã Thiên, Tam quốc diễn nghĩa (La Quán 

Trung), Thủy hử (Thi Nại Am) đã xây dựng thành công những anh hùng trác tuyệt, 

cái thế bằng thủ pháp phóng đại, ngôn ngữ phi thường để diễn tả những con người 

lịch sử phi thường... Kế thừa tinh thần đó cùng với niềm tự hào về vùng đất Sơn 

Đông, Mạc Ngôn cất cao ngòi bút trong những trang viết về những sự kiện lịch sử, 

thấm đẫm cảm hứng ngợi ca về “tổ tiên tôi vừa là anh hùng, vừa là thổ phỉ”. Tôn Bính 

(Đàn hương hình), Từ Chiếm Ngao (Cao lương đỏ), Tư Mã Khố (Báu vật của đời), 

... là những con người vừa anh hùng nhất và cũng đớn hèn nhất. Số phận họ không 

tránh khỏi sự nghiền nát của chiếc cối xay lịch sử. Họ không phải là người của trời 

đất, bốn phương, một tay gây dựng cơ đồ, mà là những người rất người, thô mộc, 

ngang tàng, bản năng, trần tục, biết yêu biết hận, biết rỏ nước mắt vì những đớn đau… 

Rõ ràng, hình tượng người anh hùng này khác biệt với quá khứ, đúng như nhận xét 

của TS. Nguyễn Thị Tịnh Thy: tiểu thuyết Mạc Ngôn đã hình thành nên một quan 

niệm nghệ thuật mới về người anh hùng khác biệt với văn học quá khứ (…), không 

có người anh hùng siêu phàm hay siêu mẫu mà chỉ có người anh hùng - thổ phỉ, anh 

hùng - mạt hạng, anh hùng phản luân lý. 

 Tôn Bính (Đàn hương hình) được tác giả lấy cảm hứng từ nhân vật có thật 

trong lịch sử. Những chi tiết về cuộc đời, số phận và công trạng của ông chủ gánh hát 

này đã được anh hùng hóa trong diễn ngôn sử gia, huyền thoại hóa trong kinh nghiệm 

dân gian và đời thường hóa trong kí ức của chứng nhân lịch sử. Tôn Bính là nhân vật 

mang cảm hứng rất lớn từ nhân vật Lý Tự Thành (1606-1645) nguyên danh là Hồng 

Cơ, là nhân vật thời “Minh mạt Thanh sơ” trong lịch sử Trung Quốc, ông đã lãnh đạo 

cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Minh vào năm 1644, chiếm được kinh thành, lên ngôi 

hoàng đế, tự xưng là Đại Thuận. Trong lịch sử cận đại và địa phương chí, dưới con 

mắt sử gia, Tôn Bính đã được “nâng lên rất nhiều, ông đã được xây dựng thành một 

nhân vật anh hùng chẳng kém gì kiểu Lý Tự Thành”.  
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 Qua anh hùng Tôn Bính, Mạc Ngôn đã làm sống dậy bức tranh bi tráng về đời 

sống xã hội, văn hóa vùng đất Đông Bắc Cao Mật đầu thế kỉ XX. Biến cố lớn của 

Cao Mật là lúc đường sắt Giao Tế chạy qua vùng đất này. Biến cố này cùng cảm hứng 

về Tôn Bính đã chắp cánh cho ngòi bút Mạc Ngôn cất lên bài ca về hình tượng người 

anh hùng của đất Cao Mật đại diện cho lý tưởng anh hùng nghĩa hiệp của Trung Hoa. 

Tuy nhiên, khác với Lý Tự Thành, hay 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc - những  con 

người mang những tố chất phi thường và toát lên vẻ đẹp danh dự và nhân phẩm, thì 

người anh hùng Tôn Bính dưới góc nhìn Mạc Ngôn lại hiện lên với kiểu: anh hùng - 

mạt hạng. Một kiểu anh hùng có nguồn gốc xuất thân không mấy oai phong mà chỉ 

là đám ăn mày, con hát. Nhưng “loạn thế xuất anh hùng”, vì thế Tôn Bính lại “đại 

diện cho khí chất, tư tưởng nghĩa hiệp của Trung Hoa: xả thân trừ bạo, xả thân vì 

nghĩa, xả kỉ vị tha, vào chỗ chết mà ung dung như đi dự tiệc” [131, tr.91]. Tôn Bính 

hiện lên không mang tầm vóc vũ trụ, không khổng lồ, râu ria như Lý Quỳ, Chu Đồng 

của Thủy Hử (Thi Nại Am) mà được soi rọi dưới góc độ đời tư. Cuộc khởi nghĩa của 

Tôn Bính cũng là màu sắc bột phát của những cuộc khởi nghĩa nông dân thường xuất 

hiện trong tiểu thuyết Minh Thanh. Cuộc chiến đấu ngoài đời thực không phải là vở 

diễn trên sân khấu hí kịch Miêu Xoang nên Tôn Bính rơi vào thất bại nặng nề. Tuy 

nhiên Tôn Bính cực kỳ nghĩa hiệp. Ông sẵn sàng nộp mình để cứu mạng dân lành. 

Chính hành động nghĩa hiệp này đã giúp Tôn Bính trở thành một đấng anh hùng.  

 Qua hình tượng Tôn Bính, Mạc Ngôn đã khẳng định một chân lý: Anh hùng 

không phải là một thứ chủ nghĩa cá nhân để tôn thờ. Anh hùng cũng đừng nên là một 

kiểu hình mẫu để rồi ấn tống nó thành một mô típ để rập khuôn. “Anh hùng có thể 

tìm thấy ở khắp nơi, nhất là có thể tìm thấy anh hùng trong những người bình thường, 

một anh thổ phỉ, một phu kiệu, một nông dân, một phản luân lý...” [198]. Thế giới đó 

có cả lưu manh lẫn anh hùng, có kẻ bần cùng, mà cũng có bậc đại phú quý, có con 

người nhưng cũng lắm quỷ ma,… Quan niệm nghệ thuật này cũng chính là quan niệm 

nghệ thuật của Thi Nại Am trong Thủy Hử. Chính là nhân dân chân lấm tay bùn, là 

tầng lớp bình thường chứ không phải là ông vua, ông chúa hay tầng lớp quan lại, cao 

quý nào khác. Nhân dân, những con người tầm thường, trong hoàn cảnh bất thường 

đã trở nên phi thường. Họ mới là những người giữ được hồn cốt dân tộc, đạo làm 

người và lương tri cộng đồng. Hay đó cũng chính là quan niệm về người anh hùng 

của cụ Đồ Chiểu, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Chính Hữu, Nguyễn Khoa Điềm, Lê 

Minh Khuê… trong văn học Việt Nam. 
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Từ Chiếm Ngao trong Cao lương đỏ là một dạng anh hùng thổ phỉ, sau trở 

thành Tư lệnh lãnh đạo người dân nơi đây chống lại phát xít Nhật. Bản thân Từ Chiếm 

Ngao vừa là kẻ giết người, một tên thổ phỉ nhưng đồng thời cũng là anh hùng chống 

Nhật dũng cảm. Nhân vật được xây dựng một cách chân thực, không hề hoàn hảo. 

Từ Chiếm Ngao chiến đấu trước hết để tồn tại, sau đó vì quê hương. Quan điểm anh 

hùng của một thổ phỉ như Từ Chiếm Ngao: “Ai là thổ phỉ? Ai không là thổ phỉ? Ai 

đánh được quân Nhật tức là đại anh hùng Trung Quốc” [83, tr.56]. Khi trở thành anh 

hùng, Từ Chiếm Ngao thể hiện rõ tính cách anh hùng, biết đặt việc lớn lên hàng đầu, 

khi nghe tin “bà tôi” bị giặc bắn, ông đã cố nén nước mắt bi thương: “Con ngoan ơi! 

Trước tiên hãy giết chết bọn chó đẻ này đã” [83, tr.153]. Với nhân vật Từ Chiếm 

Ngao, Mạc Ngôn đã xây dựng hình tượng về người anh hùng rất người, biết yêu 

đương – thù hận, biết hạnh phúc, biết đau đớn: “lần đầu tiên thấy hai dòng nước mắt 

từ khuôn mặt kiên nghị của ông tôi chảy xuống” [83, tr.156]. Tư Mã Khố trong Báu 

vật của đời cũng là một anh hùng mang tính lưỡng cực như Tôn Bính, Từ Chiếm 

Ngao qua nhận xét của Lỗ thị: “Anh ta là đồ đốn mạt, nhưng cũng là trang hảo hán! 

Những người như vậy, trước đây cứ khoảng mươi năm lại có một người. Từ nay về 

sau chắc là tuyệt chủng!” [84, tr.437]. Cuộc đời của Tư Mã Khố gắn liền với những 

biến động to lớn của quê hương Cao Mật. Anh ta là một phần quan trọng để viết lên 

những trang sử đó. Những hành động “phá cầu đường sắt của Tư Mã Khố là sự tiếp 

tục ý chí của ông nội anh ta, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương. Tư Mã 

Khố chống Nhật là để bảo vệ mảnh đất quê hương “đây là nhà của ông, đây là đất 

thấm máu ông! Đường phố này đã thấm máu của mẹ ông khi đẻ ông” [80, tr.236]. Tư 

Mã Khố là anh hùng nhưng cũng kẻ phong lưu, đa tình: “Tư Mã khố nhìn những họng 

súng đen ngòm, trên mặt thoáng một nét cười băng giá. Một đạo hồng quang sáng 

rực trên đê, mùi đàn bà trùm lên tất cả. Tư Mã Khố la to: – Ôi, đàn bà mới là những 

người tốt nhất trên đời” [84, tr.486], lại rất khí khái: “Bố thua thiệt vì bố giữ chữ 

nhân. Con nên nhớ rằng muốn làm kẻ ác thì phải lòng lim dạ sứa, giết người không 

ghê tay! Muốn làm người thiện thì đi đường cũng tránh dẫm phải kiến. Tuyệt đối 

không nên làm con dơi, chim không ra chim, thú không phải thú. Con nhớ chưa?” 

[84, tr.321]. Nói Tư Mã Khố là “kẻ đốn mạt nhưng rất hảo hán” cũng là vì thế! 

Hoặc một nhân vật kiệt xuất từ lịch sử đã bước vào Rừng xanh lá đỏ với một 

diện mạo mới: Hồng Tú Toàn. Lịch sử dân tộc Trung Hoa ghi nhận công lao to lớn 

của Thiên vương Hồng Tú Toàn, lấy chủ nghĩa bình đẳng của đạo Thiên Chúa làm 

gốc, ông tập hợp nhân dân chống lại triều đình Mãn Thanh. Sau khi giành được một 
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số thắng lợi, ông tuyên bố thành lập chính quyền mới gọi là Thái Bình Thiên Quốc, 

tự xưng Thiên vương và phân phong cho các tướng lĩnh. Tuy nhiên, do mắc phải sai 

lầm về chính trị và quân sự, Thái Bình Thiên Quốc chỉ tồn tại trong khoảng gần mười 

lăm năm, còn Hồng Tú Toàn tự vẫn. Trong tác phẩm của Mạc Ngôn, Hồng Tú Toàn 

xuất hiện như một giai thoại trong mối tình lãng mạn với cô gái ở Rừng Vẹt thời son 

trẻ “Lãnh tụ cách mạng thời kì đầu bao giờ cũng đa tình, cổ kim cũng vậy, Trung 

Quốc và nước ngoài đều như vậy, không có ngoại lệ” [8, tr.447]. 

 Nhìn chung, người anh hùng trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn không chú trọng 

tu tâm dưỡng tính, tài trí phi thường, cũng không phải kiểu anh hùng hào hoa, phong 

nhã “Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa” của các nhà văn xã hội chủ nghĩa. Người 

anh hùng được nhà văn xây dựng chân thực không một chút vị kỉ. Ở họ luôn tồn tại 

những mặt đối kháng, vừa rất anh hùng cũng rất tầm thường với ham muốn rất người. 

Với lối viết đầy sáng tạo, cách tiếp cận lịch sử mang tính đời thường, nhà văn đã 

mang đến cho người đọc những trang viết đầy thú vị.  

Từ những ưu thế trên, Mạc Ngôn tiếp tục kế thừa tinh thần hảo hán từ vùng 

đất Sơn Đông kết hợp với việc tiếp thu chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh sáng 

tạo ra những hình tượng nghệ thuật độc đáo. Những nhân vật có nét lạ thường, kì dị 

nhưng có khả năng biểu nghĩa rất lớn. Hình tượng nhân vật này giúp cho thế giới 

nhân vật của Mạc Ngôn trở nên sống động, li kì và mang nhiều ý nghĩa biểu trưng. 

3.2.3. Nhân vật kỳ lạ, dị thường trong sự tái sinh của mô típ thần kì 

 Theo PGS. Nguyễn Thị Bích Hải, người Trung Quốc không chỉ “trọng sử, hiếu 

sự, mà còn hiếu kỳ” [44]. Màu sắc hoang đường, yếu tố kỳ ảo, hiện thực nhập nhằng 

vào nhau tạo nên màu sắc ma mị dưới ngòi bút của Mạc Ngôn. T.Todorov cho rằng 

yếu tố kỳ ảo là một phương thức nghệ thuật, được sáng tạo bằng sự tưởng tượng của 

tác giả với các biểu tượng, hình thức nghệ thuật khác nhau nhằm tăng thêm hiệu quả 

cho việc biểu đạt giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Văn học Trung Quốc 

hay thế giới đều không thiếu những nhà văn mang yếu tố kỳ ảo vào trang viết: Ngô 

Thừa Ân, Bồ Tùng Linh, Tào Tuyết Cần, F.Kafka, Y.Kawabata, G.Marquez… Yếu 

tố kì ảo không chỉ có vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách nhân vật mà 

còn góp phần tăng thêm sự huyền ảo, kì vĩ cho nhân vật, tạo nên tính chất truyền kỳ, 

li kỳ làm nhân vật hiện lên sống động, giàu sức hút. 

 Ở kiểu nhân vật này, Mạc Ngôn xây dựng hình ảnh những con người rất đời 

thường, trần tục, không thần thánh hóa. Trong Báu vật của đời, sự ra đời của nhân 

vật Kim Đồng mang vẻ huyền bí, siêu nhiên. Mục sư Malôa nhìn trên bầu trời Cao 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_Thi%C3%AAn_Qu%E1%BB%91c
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Mật và “trông thấy một đạo hồng quang rọi trên bầu vú màu phấn hồng của Đức mẹ 

Maria và trên khuôn mặt bầu bĩnh của chúa hài đồng” [84, tr.7]. Trong liên tưởng rất 

tự nhiên, mục sư liền nghĩ đến người đàn bà mang thai đã mười hai tháng. Thực tế 

thì thai mười hai tháng là sự cường điệu hóa nhưng ở Việt Nam và Trung Quốc, chi 

tiết này thường gắn với dự báo về sự xuất hiện của một “kỳ nhân”. Đây là mô tip 

quen thuộc trong các câu chuyện về các vị thần trong thần thoại Hy Lạp hay truyền 

thuyết Thánh Gióng của Việt Nam. Đọc Báu vật của đời, người đọc thấy được sự 

trùng hợp đến kỳ lạ với văn học huyền ảo châu Mỹ Latinh và nhất là ảnh hưởng rất 

sâu rộng vấn đề tính dục của S.Freud. Sự kỳ lạ của Thượng Quan Kim Đồng từ khi 

sinh ra đến lúc trưởng thành có sự cảm nhận đặc biệt về bầu vú của người phụ nữ. 

Mạc Ngôn đã đặt lại vấn đề tính dục và xem đó như một phương diện để khám phá, 

phát hiện bản chất của con người. Trong quan niệm của S.Freud thì: bản năng tính 

dục đầu tiên của con người là bầu vú mẹ. Người đọc dễ nhận ra Kim Đồng là một 

kiểu nhân vật mang “mặc cảm tính dục ấu thơ”. Giống nhân vật cậu Phước con trai 

bà Phó Đoan trong Số đỏ (Vũ Trọng Phụng), đó là những người đàn ông không bao 

giờ chịu lớn, họ mãi “đánh đu trên bầu vú mẹ”. Sẽ rất thông tục khi nói, ngay khi mới 

sinh ra, Kim Đồng đã có khả năng bú bầu vú một cách thành thạo, khả năng nhận biết 

về mùi vị, hình dáng, kiểu vú. Mạc Ngôn đã mang vào trang viết của mình thứ ngôn 

ngữ giàu màu sắc cảm giác để điểm vào đôi bàn tay Kim Đồng khiến anh ta có thể 

nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận được sự độc đáo của các bầu vú. Trong sự tôn thờ 

về vú, sự đam mê về sữa, anh ta nhận ra: sữa là nơi kết tinh nguồn lương thực, đó là 

vị ngọt thơm của cỏ non, có khi đó là một thứ sữa hỗn hợp có vị táo, đường và trứng 

gà, có khi của củ cải thối, có khi là vị nhàn nhạt có mùi của gỗ mục. Có lúc: “Qua 

sữa mẹ, tôi biết rằng bát cháo từ bi này được nấu bằng gạo tấm, cao lương mốc, đậu 

ủng và lúa mạch còn nguyên cả trấu” [84, tr.144]. Nghĩa là trong sâu thẳm của Kim 

Đồng, tâm hồn anh ta vẫn mang vẻ đẹp trong sáng, thiện lương, là lòng biết ơn về 

bầu sữa mẹ ngọt ngào đã nuôi dưỡng con người lớn lên.  

 Nếu Kim Đồng có khả năng thấu thị về vú thì nhân vật La Tiểu Thông trong 

41 chuyện tầm phào lại có một tình yêu dường như mê muội đối với thịt, có thể tương 

thông được với thịt. Chỉ cần dựa vào mùi vị của chúng, họ La đã có thể biết chúng 

thuộc thể loại thịt nào. Anh ta còn có thể nghe tiếng nói của thịt, trò chuyện được với 

thịt. Đọc 41 truyện tầm phào, mới đầu thấy đúng là tầm phào, tưởng như La Tiểu 

Thông là điên hoặc gặp chứng trầm cảm nặng. Nhưng đọc kỹ, thấy trong sâu thẳm 

con người ấy là nỗi cô đơn giăng mắc. Anh ta như kẻ tự kỷ ám thị, lấy tình yêu với 
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thịt như một nguồn cảm hứng để sống, tìm thấy niềm vui khi chuyện trò với thịt. Qua 

cái dị - kỳ của La Tiểu Thông, người đọc thấy được cả ẩn ức của La với quá khứ đầy 

đen tối: mẹ chết, bố đi tù. Trước đó năm năm nữa, bố bỏ nhà đi theo cô đĩ La. Đó là 

hai mốc thời gian không thể nào quên trong đời cậu. Xa cha, mất mẹ, hai mươi năm 

đói rét cơ hàn đã tạo ra con người La Tiểu Thông với nỗi cô đơn không gì khỏa lấp. 

 Nhắc đến thế giới nhân vật “kỳ” không thể không nhắc đến Hàn Chim trong 

Báu vật của đời - một người tài trong thế giới tự nhiên. La Tiểu Thông nghe được 

tiếng nói của thịt, còn Hàn Chim lại hiểu tâm sự, tình cảm của loài chim, bắt chim dễ 

hơn bắt rận trên người. Vốn xuất thân là dân ngụ cư, sau tranh chấp đất đai, anh ta bị 

bắt, rồi từ đó sống cuộc sống lưu lạc suốt hai mươi năm. Trong thế giới tự nhiên 

hoang dã, Hàn Chim từ bỏ ý thức con người và thực sự trở thành thủ lĩnh của bầy sói, 

anh ta có thể nói chuyện được với bầy sói hoang, hiểu được tiếng nói con vật. Anh ta 

nhanh chóng trở thành kẻ đứng đầu trong vương quốc chim. Hình ảnh của Hàn Chim 

khiến ta không khỏi băn khoăn vì đó cũng chính là hình ảnh Robinson ngoài đảo 

hoang trong tiểu thuyết nổi tiếng của Daniel Defoe trong cuốn Robinson Crusoe. 

Nhưng chỉ khác là Robinson luôn chống lại tự nhiên để giữ được tâm tính người và 

xây dựng một thế giới người riêng trên đảo hoang; còn Hàn Chim lại khước từ thế 

giới con người để sống với thế giới hoang dã. Tuy nhiên, Hàn Chim khi được trở về 

xã hội con người lại hòa nhập rất nhanh với cộng đồng và chỉ trở thành anh hùng khi 

hòa nhập trở lại với thế giới của loài chim. 

 Đọc Thập tam bộ, ta cũng không ít lần nghe hỏi “Anh là ai? Tôi là ai? Anh 

giống tôi? Tôi giống anh?”. Đó là nỗi hoang mang của con người trước sự đổi thay 

của xã hội, họ hoang mang vì không nhận ra chính mình, họ ngơ ngác trước sự đổi 

thay và sự bạc bẽo của nghề, của xã hội. Muốn sống, họ đành phải giãy giụa, phải 

đấu tranh. Thông qua một huyền thoại về Mười ba bước của con chim sẻ, nỗi bất 

hạnh của những đời người được khắc họa đậm nét trong một xã hội phát triển không 

cân bằng dẫn đến những nỗi đau cùng cực. Mạc Ngôn đã xây dựng hình tượng người 

thầy giáo kỳ dị với cách ăn phấn điệu nghệ: “Anh chộp lấy những viên phấn mà chúng 

tôi quẳng vào một cách điệu nghệ, há mồm, nhe đôi hàm răng đen xỉn, cắn nhai rau 

ráu” [93, tr.10]. Cuộc mưu sinh khiến con người trở nên bất lực trước hiện thực cuộc 

sống; sống mà như đã chết. Ăn phấn trở thành một cách nói ẩn dụ về sự biến đổi của 

số phận con người. Ăn phấn phải chăng là kết quả của một quá trình biến đổi về thân 

phận, sự khó khăn đến vật vã về vật chất đã mang đến một kiếp người đầy đớn đau. 

Thông qua nhân vật người ăn phấn và bi kịch của Phương Phú Quý và Trương Xích 
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Cầu, Mạc Ngôn đã bộc lộ những nỗi niềm tâm tư sâu kín và thấm đẫm màu sắc nhân 

văn về con người. Ông bày tỏ nỗi đau đớn về trực trạng của nền giáo dục Trung Hoa 

những năm 80 thế kỷ XX. Đó là nền giáo dục giáo điều, chạy đua theo thành tích, 

xem việc đậu vào đại học là con đường sống duy nhất… như câu khẩu hiệu mà thầy 

hiệu trưởng lĩnh xướng học trò hô to trong lễ truy điệu thầy Trương Xích 

Cầu: “Không - đậu - đại - học - sống - cũng - như - chết!”. Và hệ lụy tất yếu là dạy 

thêm - học thêm, dạy tăng ca, đến nỗi học sinh tự tử tập thể, thầy giáo kiệt sức ngất 

xỉu trên bục giảng… Hình tượng nhân vật kì dị đánh mất bản thể của mình gợi đến 

hình ảnh nhân vật “tôi” - Chu Quý (Đi tìm nhân vật - Tạ Duy Anh) quyết định truy 

tìm đến tận gốc rễ vụ án “thằng bé đánh giày quãng 10-12 tuổi, bị một gã đàn ông 

đâm chết ngay tại chỗ” [3, tr.9]. Trong hành trình đó, “tôi” đã bị cuốn trong vòng 

xoay đến chóng mặt của các tuyến sự việc, giữa mối đan kết chằng chịt. Phát hiện 

mình là kẻ tình cờ lại giống hệt nhân vật chính trong bản thảo Đi tìm nhân vật của 

Bân. Trong sự loay hoay giữa những mối quan hệ đó, Chu Quý dần tự đánh mất mình. 

Hàng loạt câu hỏi tìm kiếm bản ngã bật ra: “Và cứ thế tôi sẽ không còn biết chính tôi 

là ai… Nhưng mà tôi là ai nhỉ? [3, tr.161]. 

Những nhân vật dị biệt, kì lạ không phải mới xuất hiện trong tác phẩm của 

Mạc Ngôn, nó đã có từ rất lâu đời trong một nền văn học Trung Hoa vốn “hiếu kỳ”. 

Điều này chúng tôi sẽ diễn giải cụ thể ở mục 4.1.2 của chương tiếp theo. Ở đây, chúng 

tôi xin trình bày kiểu hình tượng này được tái sinh trong môi trường văn học Việt. 

Nói như Barthes: “Tác phẩm là đối tượng của sự tiêu dùng, văn bản là đối tượng của 

sự chơi, sự viết lại vì văn bản là liên văn bản giảm bớt hoặc thủ tiêu khoảng cách tồn 

tại giữa đọc và viết” [122, tr.139] nên trong sự đọc của người đọc, họ mang vào đó 

những trải nghiệm đọc và có thể phát động sự sản xuất vô số những ý nghĩa từ văn 

bản đến một mạng lưới những văn bản khác. Trong lớp sóng đa tầng về kiểu nhân vật 

kì lạ, dị thường được tái sinh trong mô típ thần kì, các tác phẩm của nhà văn Phạm 

Thị Hoài, Hồ Anh Thái đã phơi bày một thế giới bản ngã sâu kín qua hình tượng các 

nhân vật lạ kì. Câu chuyện trong Thiên sứ của Phạm Thị Hoài được soi rọi bằng cái 

nhìn của cô bé “không muốn trở thành người lớn”, “giữ nguyên tuổi mười bốn để 

quan sát thế giới và con người” [161]. Hoài, hai mươi chín tuổi nhưng vẫn trong thân 

hình của cô bé tuổi mười bốn (cao một mét, 30kg, tết tóc đuôi sam), quyết không lớn 

lên nữa về thể xác, “sau lễ rửa tội năm tiếng đồng hồ trong phòng tắm ngày chủ nhật 

là “không bao giờ trở thành đàn bà nữa” [199]. Kiểu nhân vật này mở ra sự tương 

liên với nhân vật Oskar (Cái trống thiếc) của nhà văn Gunter Grass. Oskar vào kì sinh 
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nhật lên ba, quyết định không bao giờ lớn nữa. Dưới con mắt của Oskar, một con 

người cao 94 cm, với vẻ bề ngoài của đứa trẻ lên ba, một thế giới nhố nhăng, xô lệch 

và kệch cỡm, với đầy những bí hiểm với những con người bị vùi lấp dưới đổ nát của 

lịch sử đã hiện lên rõ ràng [182]… Hoặc kiểu nhân vật “dị thường” có sở thích quái 

đản “khỏa thân tập yoga” như họa sĩ Chuối Hột (Mười lẻ một ngày) hay nhân vật có 

khả năng trừng trị những kẻ xấu như Mai Trừng (Cõi người rung chuông tận thế ) 

của Hồ Anh Thái… 

Trong cái nhìn rộng mở, sự xuất hiện của các nhân vật kì lạ, dị thường thường 

kéo theo hệ lụy về một xã hội mất cân bằng, lệch chuẩn Đó là kết quả của quan niệm 

về hiện thực đa chiều, của một xã hội đảo lộn mọi giá trị, nơi con người phải gánh 

chịu những “chấn thương” tinh thần từ bên trong... Và thế giới nhân vật “kì hình dị 

tính” của nhà văn cũng thế. Nhà văn đã phủ lên thế giới ấy sắc màu vừa đượm liêu 

trai, huyền hoặc, kỳ ảo vừa mang bóng dáng của con người hiện đại với bao nỗi khổ 

đau cuộc đời…  

3.3. Biểu tượng - nguyên mẫu và tái sinh 

  Đọc Mạc Ngôn, người đọc phát hiện ra rất nhiều biểu tượng độc đáo: cao 

lương, bầu vú, giấc mơ, đói, cái chết, ngọc trai, ếch… thể hiện sự gắn kết đặc biệt với 

đời sống tâm linh của nhân dân Trung Hoa, góp phần làm nên “hồn cốt” dân tộc trong 

tiểu thuyết của nhà văn. Những biểu tượng này được tạo nên từ những cơ sở văn hóa 

dân tộc hoặc tiếp thu một số yếu tố văn hóa phương Tây và hơn hết từ chính những trải 

nghiệm cuộc đời của nhà văn. Ở đây, chúng tôi chỉ tập trung vào giải mã, tìm hiểu 

một số biểu tượng trong mối quan hệ liên văn bản giữa nguyên mẫu và sự tái sinh. 

3.3.1. “Bầu vú”: trung tâm của tái sinh 

 Trong văn hóa phương Đông cũng như phương Tây, từ bao đời nay, bầu vú 

luôn là biểu tượng cho vẻ đẹp tính nữ. Biểu tượng bầu vú đã có từ rất lâu đời, và được 

tìm thấy sớm nhất ở văn minh Ai Cập cổ đại. Người ta đã khai quật được những tấm 

bia đá thời cổ, bia khắc nhiều hình tượng, trong đó nổi bật là hình những bầu vú được 

dùng để biểu thị nữ tính. Còn chiếc vương miện của Nữ Thần Ai Cập, thì có hình 

dáng giống như một bầu vú. Những hoa văn trên vương miện, mặt trước, mặt sau, 

hầu hết có hình dáng những bầu vú. Ở Việt Nam, cụ thể là dân tộc Ê Đê (Tây Nguyên), 

người ta thờ bầu vú ở nhà Dài như một biểu tượng quyền lực của chế độ mẫu hệ.  

Bước ra từ thế giới biểu tượng, hình ảnh bầu vú tràn trề nhựa sống đã đi vào 

đời sống văn chương nghệ thuật như một tâm điểm của cái đẹp. Văn học hiện đại từ 

Đông sang Tây đều có những trang viết về vẻ đẹp của cơ thể người phụ nữ. Văn học 
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cổ thường chỉ quan tâm đến mắt, miệng, đôi lông mày, gót chân thon… Còn đến thời 

hiện đại người ta khai thác sâu hơn vào hình ảnh ngực nở, mông to… vốn là những 

biểu tượng cho sức sống mãnh liệt. Không chỉ xuất hiện với những miêu tả về sinh 

học, nhục cảm, bản năng… mà còn xuất hiện trong ý nghĩa tôn vinh thành biểu tượng 

với nhiều tầng nghĩa nhân văn cao đẹp. Cùng với tín ngưỡng phồn thực của văn hóa 

phương Đông, trong sự giao lưu văn hóa thế giới, quyết định mạnh dạn của Mạc Ngôn 

là thay chiếc áo mới cho biểu tượng này. Hình ảnh những bầu vú không chỉ đẹp hoàn 

mỹ, mà còn xuất hiện dưới nhiều dạng vẻ qua những cuộc truy hoan của bản năng rất 

người. Cao hơn trong việc thể hiện quan điểm tín ngưỡng phồn thực dân gian, bầu vú 

không mang tính chất gợi dục đơn thuần mà nó là biểu tượng của tính nữ, của sự sinh 

dưỡng, tình yêu của thiên chức cao quý. Phải chăng, qua biểu tượng này còn hàm ý 

về hình ảnh người mẹ quê hương với bầu ngực khổng lồ như nữ thần Gaia? 

3.3.1.1. Bầu vú - biểu tượng cho vẻ đẹp nữ giới  

 Vượt qua sự chi phối, kiềm tỏa bởi những vấn đề tôn giáo, ý thức hệ xã hội; 

vượt qua hội họa, nhiếp ảnh nói chung, nhiều nhà văn đã mạnh dạn đưa vẻ đẹp cơ thể 

người phụ nữ vào trang viết với những vẻ đẹp ngây ngất. Trong Người đẹp say ngủ, 

nhà văn Nhật Kawabata đã khiến bạn đọc mê mệt bởi hình ảnh người phụ nữ khỏa thân 

đang say giấc nồng với vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi,… Vẻ đẹp thuần chất ấy khiến 

con người khát khao được chiêm ngưỡng nó chứ không phải để chiếm đoạt nó. Nếu 

Kawabata mang đến hình ảnh người con gái nằm ngủ trong tư thế khỏa thân toát lên 

vẻ đẹp trắng trong thì trong Báu vật của đời, cơ thể người phụ nữ được Mạc Ngôn khắc 

họa ở bầu vú.  

 Quan niệm phương Đông cho rằng: “vú to mông nở” là vẻ đẹp của người phụ 

nữ truyền thống. Vin vào điểm tựa chắc chắn của tín ngưỡng dân gian, Mạc Ngôn đã 

mạnh dạn vượt ra ngoài những định kiến khắt khe của văn học truyền thống. Ông say 

sưa ca ngợi bầu vú bằng lớp lớp ngôn từ sống động. Thượng Quan Kim Đồng tưởng 

tượng đôi vú người mẹ cũng “biết nhảy tâng tâng như vẫy gọi, như trao đổi” [84, 

tr.96]. Kim Đồng còn nhận ra ở phiên “Chợ tuyết” có cơ man nào là vú đẹp. Đến cả 

bầu vú dị tật của Kim Một Vú cũng mang nét đẹp: “Đó là cặp vú đồ sộ, nặng trịch to 

quá cỡ. Nó như quả núi đơn côi nghễu nghện bên ngực trái,…” [84, tr.413]. Miêu tả 

bầu vú tưởng như đầy dung tục nhưng đằng sau đó là sự tôn vinh của nhà văn trước 

vẻ đẹp của người phụ nữ. Vẻ đẹp quyến rũ của bầu ngực cũng khiến con người trở 

nên ngây thơ, thánh thiện. Y.Kawabata trong Người đẹp say ngủ từng mượn ông già 

Eguchi – một ông già mất khả năng lạc thú nhưng lại tìm đến khách sạn nơi các cô 
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gái “mê ngủ” để tìm lại lạc thú bên cạnh những cô gái khỏa thân. Chi tiết có vẻ kỳ lạ 

và dung tục này thực chất là sự tôn thờ, tôn vinh cái đẹp vĩnh hằng của con người, ở 

đó con người có thể quẳng hết mọi phiền não thế tục mà tận hưởng cái đẹp. Vẻ đẹp 

“tòa thiên nhiên” của Lai Đệ (Báu vật của đời): “Chị cả cởi nút áo để lộ cặp vú tuyệt 

mỹ” [84, tr.509] đã khiến cho Tôn Câm, kẻ cục cằn, thô lỗ cũng phải rưng rưng cảm 

động. Hình ảnh Tôn Câm quỳ trước mặt chị cả như một con chiên quỳ trước đấng 

toàn năng, hay hình ảnh Eguchi, Kim Đồng trước vẻ đẹp của bầu vú đều chính là hình 

ảnh biểu trưng cho sự tôn thờ cái đẹp vĩnh cửu.  

3.3.1.2. Bầu vú - biểu tượng sự sống 

 Trong rất nhiều tác phẩm của Mạc Ngôn, bầu vú luôn là biểu tượng đẹp đẽ cho 

vẻ đẹp cơ thể nữ giới. Nhưng lớn lao hơn tất cả, đằng sau vẻ đẹp hình thể đó, “bầu 

vú” là biểu tượng của “tình mẫu tử, sự dịu dàng, là nơi an bình, cậy trông” [22, tr.664]. 

Gắn liền với khả năng sinh sản và bầu vú tiết sữa chính là nguồn thức ăn đầu tiên để 

dưỡng, vậy bộ ngực hứa hẹn sự tái sinh. Hình tượng Lỗ Thị với bầu vú và dòng sữa 

ngọt lành gợi thiên chức làm mẹ cao cả, là hiện thân cho sự sinh dưỡng và tái sinh. 

Dòng sữa ấy không chỉ nuôi sống chín người con của bà mà còn là nguồn sống của 

những đứa cháu sau này. Kim Đồng mãi nhớ về bầu vú của người mẹ. Với người đàn 

ông không chịu lớn ấy, sữa là tất cả. Những ám ảnh vừa ý thức, vừa vô thức của anh 

về bầu vú mẹ là động lực sống, động lực tồn tại của anh. Mười năm lao động khổ sai 

ở nông trường cùng với nỗi ám ảnh, dằn vặt ghê gớm về cái chết của Long Thanh 

Bình khiến Kim Đồng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tâm hồn, giữa trạng thái cái chết cận 

kề, Kim Đồng lại được dòng sữa mang anh từ cõi chết trở về. Đó là lúc “anh ngửi 

thấy mùi sữa tươi”. Mùi vị ấy quen thuộc tới mức anh phải chìm đắm trong cái mùi 

vị ấy ngay để được sống lại ký ức đẹp tươi của chính mình. Anh sà vào bầu vú của 

Kim Một Vú như thể đang tìm về với nguồn sống: “Như con chó con chưa mở mắt, 

anh dướn người lên, giơ cặp môi nóng bỏng đón dưới ngực chị… Miệng anh tìm núm 

vú, núm vú tìm miệng anh... Anh uống cạn bầu sữa và như trẻ nhỏ, anh đi vào giấc 

ngủ ngon lành, miệng vẫn ngậm đầu vú” [84, tr.628]. Đoạn văn miêu tả thật ấn tượng 

về sự chở che của bầu vú, về nguồn sinh dưỡng mạnh mẽ mà ngọt ngào từ sữa. Đó 

chính là những hình ảnh xúc động gợi ra nguồn sống dào dạt. Chính dòng sữa của 

Kim Một Vú đã tái sinh Kim Đồng, anh sống lại dần, hồng hào lại dần. Đó chính là 

sự hồi sinh diệu kỳ mà bầu sữa của Kim một vú – một kẻ dị tật về thể xác đã mang lại, 

đã tái sinh, đưa Kim Đồng - kẻ khiếm khuyết về tâm hồn từ cõi chết trở về. Trong Ếch, 

Mạc Ngôn đã truyền tải thông điệp về bầu vú tiết sữa là biểu tượng thiêng liêng cho 
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tình mẫu tử: “Tôi biết, chất sữa tốt nhất trên thế gian này không đâu bằng những giọt 

sữa tiết ra từ đầu vú của bà mẹ. Những giọt sữa của người mẹ bao hàm trong đó biết 

bao là vật chất thần kỳ, những vật chất thần kỳ ấy đã “vật hóa” thành tình mẫu tử” [96, 

tr.449]. Với ý nghĩa này, người đọc nhận thấy tính chất liên văn bản với Mẫu Thượng 

Ngàn (Nguyễn Xuân Khánh), khi bầu vú đầy sữa của bà ba Váy đã “lôi” được lão lý 

Cỏn ra khỏi cõi chết. Như vậy, chính bầu sữa chính là trung tâm của sự tái sinh. Văn 

học đã có nhiều tác phẩm viết về biểu tượng này với ý nghĩa biểu tượng cho vẻ đẹp 

của người phụ nữ. “Bầu vú” là biểu tượng của tín ngưỡng văn hóa phồn thực và cũng 

là trung tâm của tái sinh hình tượng. Thi ca Việt từ trước đến nay, khi miêu tả và ngợi 

ca vẻ đẹp thân thể của người phụ nữ, chúng ta gặp không ít những câu ca dao tả thực 

bầu vú: “Chưa chồng yếm thắm đeo hoa/ Chồng rồi hai vú bỏ ra tày giành”;  “Một 

ngày ba bận trèo đèo/ Vì ai vú ếch lưng eo hở chàng”;  sử thi Đam San của người Ê 

đê cũng có đoạn tả cảnh nhộn nhịp đông vui sau khi Đam San đánh thắng Mtao Mxây 

và mở đại tiệc: “Các chàng trai đi lại, ngực chạm ngực. Các cô gái đi lại, vú chạm 

vú...”. Hay trong thời kì văn học trung đại, có lẽ nổi tiếng nhất là câu thơ trong Thiếu 

nữ ngủ ngày của Hồ Xuân Hương: “Đôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm/ Một lạch Đào 

Nguyên suối chửa thông”. Trong văn học đương đại, các nhà văn dường như không 

còn ngần ngại khi phô bày vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ. Trong Mẫu Thượng 

ngàn, Nguyễn Xuân Khánh quan tâm nhiều đến vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ 

thông qua hình ảnh đôi vú “thỗn thện” và làn da - biểu tượng cho vẻ đẹp mỡ màng, 

phồn sinh phồn thực. Trong Đất mồ côi, Cổ Viên cũng không ngớt lời ca ngợi vẻ đẹp 

nữ tính của người mẹ qua hình ảnh bầu vú và thân thể ‘trong ngọc trắng ngà”, biểu 

tượng cho một sự khao khát hạnh phúc cháy bỏng…  

 Từ vài nét so sánh có thể thấy văn học không thiếu những chi tiết ẩn dụ khơi 

gợi từ bầu ngực phụ nữ. Bầu ngực phụ nữ trở thành biểu tượng về nguồn tái sinh sự 

sống. Hình ảnh này xuất hiện là một trong những dấu hiệu thể hiện sự đổi mới trong 

tư duy, cảm thức nghệ thuật của nhà văn. Bằng tài năng, bản lĩnh, sự cẩn trọng, 

nghiêm túc, nhiều tác giả đã kiến tạo quan niệm, diễn ngôn mới qua hình ảnh có ý 

nghĩa biểu trưng này nhằm khám phá, diễn giải con người ở một tầng nghĩa mới. 

3.3.2. “Giấc mơ”: ẩn ức bị kìm nén 

 Trong vũ khúc của cuộc sống muôn màu, có những miền sâu kín bị khuất lấp 

khiến chúng ta khó lòng nắm bắt một cách rõ ràng. Sâu kín, huyền bí và khó khả giải 

nhất là giấc mơ. Quan điểm của chủ nghĩa siêu hình đầu thế kỉ XX, phân tâm học 

Freud về vô thức của con người, xem giấc mơ là biểu hiện, thậm chí là sự thực hiện 
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những dục vọng bị kìm nén, họ tìm kiếm một thế giới khác, không hiện hữu ngoài 

đời thực. Trong thế giới của giấc mơ, những ẩn ức bị kìm nén, bản năng được hồi 

sinh. Khi nghiên cứu vô thức tập thể, với C.Jung “là sự tự thể hiện một cách tự phát 

và tượng trưng cái thực trạng vô thức” [22, tr.164]. F.Gaussen thì cho rằng: “Chiêm 

mộng là biểu tượng của cuộc phiêu lưu cá thể, được cất sâu trong tâm khảm đến nỗi 

nó vượt ra khỏi vòng cương tỏa của người sáng tạo ra nó; chiêm mộng hiện ra với 

chúng ta như là biểu hiện bí mật nhất và trơ trẽn nhất của chính chúng ta” [22, tr.164].  

Dựa trên những lý giải ấy, có thể nói nhân vật trong tác phẩm của Mạc Ngôn 

luôn chứa trong mình những giấc mơ kỳ bí. Những giấc mơ gắn liền với những ẩn ức 

cần giải phóng. Kim Đồng (Báu vật của đời) luôn mơ về “bầu vú” - báu vật cuộc đời 

cậu. Mi Nương có giấc mơ quan hệ xác thịt với quan lớn Tiền Đinh (Đàn hương 

hình), Lý Ngọc Thiền (Thập tam bộ) có những giấc mơ khủng khiếp từ những hành 

động của cuộc sống ban ngày… Không gian, thời gian phi lý, nhưng lại kiến giải sự 

thật, hữu hình hóa thế giới nội tâm nhân vật. Từ biểu tượng “giấc mơ”, Mạc Ngôn 

tìm kiếm sự giải thoát cho nhân vật bằng giải mộng truyền thống và bằng thuyết phân 

tâm học Freud hay những lý thuyết sinh học, tâm lý học phương Tây.  

3.3.2.1. Giấc mơ – ảo ảnh hay đời thực 

 Những năm đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa siêu thực và phân tâm học, và tư tưởng 

vô thức của S.Freud bất mãn với thế giới hiện thực lý tính đương thời. Nhân đó, họ tìm 

kiếm thế giới riêng trong giấc mơ, đó là một thế giới bị phủ lấp trong mộng mị và 

những ẩn ức bị kìm nén. Bám vào giấc mơ, con người đã mở một cánh cửa đi ra cho 

những dục vọng chất chồng để trả lại cho tâm hồn và cơ thể chúng ta sự thanh khiết, 

nhẹ nhàng. Mộng tinh đối với đàn ông, giấc mơ kỳ rụng trứng của phụ nữ không chỉ là 

vấn đề sinh lý mà còn là sự giải tỏa những ẩn ức. Giấc mơ trong Âm thanh và cuồng 

nộ của William Faukner, giấc mơ của Jorge Luis Borges trong Phế tích vòng tròn phải 

chăng là thông điệp: cuộc đời là những giấc mộng nối tiếp nhau. Với văn học Trung 

Hoa thì biểu tượng giấc mộng đã có trong văn học cổ và trở thành một mô tip đầy “cám 

dỗ” trong dòng chảy của văn học, Tào Tuyết Cần với giấc mộng Hồng lâu, giấc mơ 

hóa bướm trong giấc mộng Trang Chu, hay những tích về giấc mộng Nam Kha… luôn 

hấp dẫn bạn đọc bao thế hệ. Khó để khẳng định là giấc mơ trong văn học ở Trung Hoa 

có trước hay văn học phương Tây có trước nhưng rõ ràng nó đã hòa quyện vào nhau 

để tạo thành một trong những biểu tượng đầy mê hoặc trong đại dương văn học thế 

giới. Xuất thân từ Trung Hoa, lớn lên sau chiến tranh, trưởng thành trong Đại cách 

mạng văn hóa, sang trang thời mở cửa, Mạc Ngôn hẳn sẽ là nhà văn mang vốn sống 
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ngồn ngộn nhất mà cũng đầy những trăn trở, ẩn ức nhất. Con người Mạc Ngôn nửa như 

muốn chấp nhận, nửa như muốn vẫy vùng để thoát ra cái hiện thực đầy rẫy những tư 

tưởng mặc định. Bởi vậy mới nhờ văn học mà quẫy đạp, mượn giấc mơ mà thoát kiếp 

đời. Giấc mơ trong tiểu thuyết Mạc Ngôn vừa có cái mộng ảo kiểu William Faukner, 

Jorge Luis Borges, Franz Kafka… vừa mang cái huyền bí, ma mị, lãng mạn, bay bổng 

nhẹ nhàng trong vẻ đẹp của văn hóa truyền thống phương Đông. Sự hòa quyện này làm 

cho những sáng tác của Mạc Ngôn trở nên hấp dẫn và lôi cuốn. 

  Tôn Mi Nương trong Đàn hương hình là nhân vật điển hình cho những ẩn ức 

tính dục mang đậm dấu ấn vô thức theo quan điểm của S. Freud. Giấc mơ quan hệ 

tình dục với quan huyện Tiền Đinh có nguồn gốc từ bản năng dục vọng bị kìm nén 

không được giải thoát của nàng. Tuy chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ ấy lại mang đến 

cho nàng khoái cảm, thậm chí là cảm giác thỏa mãn cực đại. Để từ đó, ra đời mối tình 

vụng trộm nghịch đời mà nồng cháy xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, hấp dẫn, đầy kịch 

tính nhưng không tầm thường. Đó là từ mộng ra thực, từ ảo ảnh bước ra đời thường. 

 Báu vật của đời có tới tám lần nhân vật nằm mơ. Đó là giấc mơ như những 

cơn mộng mị chập chờn giữa hai thế giới thực và ảo; giữa đam mê và hiện thực khắc 

nghiệt. Trong Sống đọa thác đày, Tây Môn Lừa mơ gặp lại vợ trong đêm trăng, hay 

cơn ác mộng của Giải Phóng bị Hợp Tác và con trai trả thù. Còn ở Tửu quốc, Đinh 

Câu chìm vào những giấc mộng mị chập chờn cuối tác phẩm với những tha hóa, dục 

vọng bởi sự cám dỗ của tửu sắc… Tất cả những giấc mơ ấy giống như là một hiện 

thực bị biến dạng về mặt hình thức, nhưng lại phản ánh sắc nét và ấn tượng thế giới 

vô thức của nhân vật. Tiểu Giáp trong Đàn hương hình có một sự khác biệt. Anh ta 

tràn ngập trong giấc mơ là trong tay có được ria mép hổ - bởi chỉ khi có nó, Tiểu Giáp 

mới có thể nhìn thấy bản tướng của người khác. Tiểu Giáp cũng đã từng có những giấc 

mơ kỳ quái. Anh ta thấy bố mình là một con báo đen, thấy vợ là bạch xà. Râu hổ mà 

anh ta có chỉ là một cái lông của Mi Nương. Thực ra, những giấc mơ của Tiểu Giáp 

đều có nguyên do từ những ham muốn luôn ẩn giấu bên trong. Giấc mơ ấy thực chất là 

phản ánh những nhận thức của bản thân anh ta về những người xung quanh mình. Vẻ 

ngoài Tiểu Giáp có vẻ ngốc nghếch nhưng về bản chất bên trong, anh ta là người tỉnh 

táo và nhận ra đúng bản chất con người nhất. Mạc Ngôn đã rất tinh tế khi mượn giấc 

mơ ấy để phơi bày hiện thực bản chất của con người và những mặt trái xã hội. Cách 

phản ánh hiện thực ấy khiến xã hội Trung Hoa hiện ra chân thực hơn, trần trụi hơn, sâu 

sắc hơn trong lòng độc giả.   
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Để thực hiện “tham vọng mỹ học” (M.Kundera), Lâu đài, Vụ án, Hoá thân 

của Kafka đã sử dụng giấc mơ làm bầu khí quyển cho tác phẩm. Bằng cách xóa bỏ 

không gian, thời gian, mở đầu bằng thực tại K. “đang mơ”, Joseph K. “đang mơ”… 

đã chuyển câu chuyện từ cõi thực sang cõi mơ. Người đọc như nhập “cơn mơ” cùng 

nhân vật, bởi trong cuộc đời ai chẳng từng mơ, anh hay tôi không còn quan trọng. 

Karelski đã nói: “Chỉ cần trong mơ các bạn nghĩ về một hiện tượng hoặc một người 

nào đó thì lập tức nó hoà lẫn vào bức tranh của giấc mơ đang diễn ra của bạn và nó 

móc dính với các đồ vật hoặc những người khác, điều trong đời thực là không thể 

có”1. Trong giấc mơ, Joseph K. phải tự chôn mình từ một mệnh lệnh mơ hồ nào đó. 

Trong giấc mơ, K. đã đi từ “mơ” đến “ngộ”, cái “ngộ” không làm con người thoát ra 

khởi cơn mê mà lại càng lạc lối, tỉnh cũng như mơ đều dẫn đến cái chết hoặc sự tha 

hoá. Những giấc mơ trong tác phẩm của Kafka thường gợi ra ý niệm về cái chết: 

“Chết là đi vào một giấc ngủ không mộng mị” (Socrates) bởi nó là mê cung, hết mê 

cung này đến mê cung khác, muốn thoát khỏi mê cung ấy chỉ là cái tận cùng của sự 

sống. K., Joseph K. đã tự thân thích nghi “đi tìm tội lỗi của mình” trong những giấc 

mơ, để rồi “hớn hở” chạy ra khỏi giấc mơ. Liệu họ có hạnh phúc không khi tỉnh lại 

khi tác giả đã cho họ một ảo tưởng giữa thực và mộng ảo? Với Kafka, mộng tham gia 

vào việc hình thành kết cấu tác phẩm, với Mạc Ngôn, mộng là cách thể hiện cái tôi 

bản ngã sâu kín với nhiều ám ảnh, khao khát dục vọng. Giấc mơ gắn liền với dục 

tính, cô đơn, ám ảnh, ẩn ức mà trong văn học Việt Nam xuất hiện khá nhiều mô tip 

giấc mơ dạng này: Con gái thủy thần (Nguyễn Huy Thiệp), Phiên chợ Giát (Nguyễn 

Minh Châu), Người đàn bà trên đảo (Hồ Anh Thái), Giấc mơ (Phạm Thị Hoài)... 

3.3.2.2. Giấc mơ – tấm gương phản chiếu đa chiều tính cách con người và những ẩn 

ức được giấu kín 

Mộng như là một sự bù đắp cho sự vắng hụt, khuyết thiếu của thực tại cuộc 

sống không đáp ứng được, hay là làm đầy lên những khao khát của tâm thức. Người 

mẹ nhân hậu vị tha, giàu đức hi sinh là điểm tựa, là bầu vú không thể thay thế trong 

giấc mơ của Kim Đồng. Bầu vú ấy không chỉ là đứa con bám vào lớn lên, mà nó còn 

mang ý nghĩa biểu tượng, bầu vú của cả một dân tộc, bầu vú của nhân loại. Giấc mơ 

là sự vén mở tất cả những góc khuất trong tâm hồn và nhân cách con người. Nhà văn 

mượn giấc mơ như con đường khám phá thế giới nội tâm phong phú cùng chiều sâu 

 
1 Dẫn theo A.Karelski: Về sáng tác của F. Kafka (In trong Những bậc thầy văn chương), NxbLao động, 2006, 

tr.911. 
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nhân cách chủ thể giấc mơ. Chính vì vậy, S. Freud giải thích mộng mị “là con đường 

vương giả để đạt tới hiểu biết lòng người” [22, tr.164]. Hiểu theo nghĩa ấy thì giấc 

mơ của các nhân vật trong tiểu thuyết Mạc Ngôn thường gắn với những tội lỗi mà họ 

đã trải qua. Lý Ngọc Thiền (Thập tam bộ) luôn sống trong những giấc mơ giày vò 

tâm trí, ân hận và day dứt vì chiếm đoạt chồng của người khác, đó là giấc mơ thể hiện 

sự dằn vặt và sám hối, là góc khuất nội tâm không ai biết đến. Lý Ngọc Thiền đã phù 

phép Phương Phú Quý thành chồng hợp pháp của mình để thỏa mãn được những cơn 

khát ái tình bấy lâu bị kìm nén. Tuy nhiên, sau ái ân là những dằn vặt khủng khiếp. 

Đó là lý do cô mơ thấy Đồ Tiểu Anh, hãi hùng hơn là cảnh trong giấc mơ, tại xưởng 

đóng thịt hộp, Lý Ngọc Thiền đã bị Đồ Tiểu Anh lấy chùy đập vào đầu mình, lột da, 

xẻ thịt “đem cô nấu chín, cắt nhỏ ra thành từng miếng” [93, tr.435]. Nói cách khác, 

mặc cảm tội lỗi cướp chồng người khác đã khiến Lý Ngọc Thiền có những giấc mơ 

mang tính phục tùng ngoan ngoãn trước Đồ Tiểu Anh. Hoặc lúc chỉnh dung cho Phó 

cục trưởng Vương, cô đã nhổ ba cái răng vàng, cắt một lượng lớn mỡ thừa để làm thức 

ăn cho thú dữ. Việc làm ấy khiến giấc mơ của Lý Ngọc Thiền cũng sặc mùi quỷ dữ, cô 

mơ thấy bọn thú dữ trong công viên vồ lấy cô. Tất cả những giấc mơ ấy đều xuất phát 

từ đời thực, đời thực và giấc mơ là hai không gian khác nhau, nhưng chung nhau ở bản 

lề mang tên Tội lỗi. Thế nên, từ thế giới vô thức, giấc mơ đã góp phần soi sáng con 

người trong thế giới mà ý thức và ý chí chiếm ngự. 

 Giấc mơ cũng là không gian tâm lý hé mở những mặt khuất lấp bên trong tâm 

hồn nhân vật. Lỗ thị (Báu vật của đời) khi mang thai Kim Đồng, Ngọc Nữ thường 

nằm mộng thấy mình chửa toàn cóc, nhái, sắt, thép. Hay nhân vật Kim Đồng có lúc 

mơ thấy hình ảnh Natasa đang vẫy gọi anh về chốn bình yên,... xuất phát từ đời thực 

khi con người luôn sống trong nỗi đau của một kiếp người đã chịu nhiều đau khổ và 

bế tắc. Cuộc sống không bao giờ bình yên mà luôn chất đầy bất ổn và lo toan đẩy con 

người vào cảm giác hoang mang, lo sợ, với bao dự cảm không lành. Hoặc trong giấc 

mơ về Long Thanh Bình: “Vừa nãy con gặp lại cô ấy… Cô ấy nói rằng đã làm xong 

giấy đăng ký kết hôn đợi con cùng đi là xong” [84, tr.621] cho thấy anh ta đang sống 

trong nỗi lo sợ, hoang mang, và giấc mơ ấy như điềm báo.  

 Cuộc sống và giấc mơ là hai không gian rất gần gũi, có thể mở cánh cửa này 

mà bước vào không gian kia và ngược lại. Các nhà văn đưa mình đến thế giới mộng 

ảo, dùng mộng ảo để thể hiện cách nhìn về cuộc đời. Bóng dáng các nhân vật cũng 

chính là bóng dáng nhà văn đã phủ xuống, bởi thế sự hư ảo của tác phẩm có sự góp 
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phần từ thái độ phủ định cuộc sống của nhà văn. Tỉnh lại sau giấc mơ, con người tự 

cảm nhận: hoặc mình ghê sợ cái ác, hoặc mình hiền lương, hoặc là tìm cách để phục 

thiện chính mình. Đó là sự soi chiếu mình trong giấc mơ để hoàn thiện nhân cách. 

Sự biến ảo linh hoạt của giấc mơ đã giúp cho câu chuyện lắng xuống và là chìa 

khóa để bước vào thế giới bí ẩn của con người. Với văn học Trung Quốc, giấc mộng 

là chất liệu để thể hiện cách nhìn của nhà văn về cuộc đời. Chẳng hạn như Chẩm 

trung kí (Thẩm Kí Tế), Nam Kha thái thú truyện (Lý Công Tá), Hồng lâu mộng (Tào 

Tuyết Cần)… đã thể hiện cuộc sống ngắn ngủi, hư vô, công danh như mây khói. Hoặc 

trong thơ Bạch Cư Dị thấm đẫm những giấc mộng: như là một sự bù đắp cho những 

khao khát không thực hiện được: Người khát nhiều mộng đói, kẻ đói lắm mộng ăn / 

Xuân đến mộng về đâu, nhắm mắt tới Đông Xuyên (Mộng thi) hoặc muốn trở lại quá 

khứ: Đêm khuya bỗng mơ lại cuộc đời tuổi xuân / Lệ hồng ngổn ngang trên má phấn 

(Tì bà hành)… Còn trong văn học Việt Nam, nhiều nhà văn sau năm  1986 đã viết về 

những giấc mơ, xem nó như một phương tiện để giải mã thế giới vô thức của con 

người như Kiên trong Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) luôn chìm đắm trong những 

giấc mơ dài về quá khứ, như Mai trừng trong tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận 

thế (Hồ Anh Thái) cũng hay mơ những giấc mơ đầy linh cảm và những gì diễn ra 

trong mơ đều có mặt ở hiện thực trên đường cô đi tìm mộ ba mẹ …  Đó là những giấc 

mơ vọng về phản ánh tâm tư sâu kín của những tâm hồn luôn bị dằn vặt…  

Như vậy, những giấc mơ, biểu hiện và ý nghĩa giấc mơ của các nhân vật trong 

các tiểu thuyết của Mạc Ngôn không nằm ngoài mạng lưới những ý niệm về chiêm 

mộng (giấc mơ) trong văn học. Những biểu thị của dòng tâm thức luôn ngấm ngầm 

trong nơi sâu thẳm nhất của con người và được ghi lại bằng giấc mơ. Các nhà văn có 

thể bằng cảm xúc, trải nghiệm, hiện thực hóa giấc mơ qua các hình ảnh cụ thể từ đó 

có thể tháo gỡ những chuỗi tình cảm sâu kín. Có những trạng thái giấc mơ trở thành 

khuôn mẫu ý tưởng trong hệ thống giấc mơ, định hướng cho các nhà văn trong sáng 

tác. Và đó có thể là kết quả của sự cải biến, làm mới từ chất liệu cũ.  

 3.3.3.  “Cao lương” - ngũ cốc và cuộc sống 

3.3.3.1. Cao lương – một phần đời của con người Trung Quốc 

 Miền Bắc Trung Quốc là vùng trũng nên những giống cây thân ngắn rất khó 

lòng mà sống được mỗi khi mùa mưa về, chỉ có một loại cây có thể tồn tại, đó là cây 

cao lương. Cao lương là loài thảo mộc có đặc điểm là dễ sống, mọc cao, là loại cây 

lương thực ngắn ngày. Hình ảnh đã phản ánh đúng vùng đất mà Mạc Ngôn miêu tả: 
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“Lúc đó dân số thưa thớt, đất đai rộng lớn, nên mỗi khi thu về, ra khỏi làng đã thấy 

ngay những cánh đồng cao lương mênh mông, bát ngát” [83, tr.50]. Đó cũng là lý do 

để ông lấy cao lương làm điểm tựa, làm đòn bẩy để cánh đồng cao lương đi vào văn 

học với bao câu chuyện về tình yêu, cuộc sống hay cuộc kháng chiến chống Nhật. 

 Mạc Ngôn dùng hết bút lực để viết về cao lương: “Tất cả ưu tư, đau khổ, vội 

vàng, chán nản đều rơi xuống cánh đồng cao lương, đều như đá đánh vào ngọn cao 

lương, khi cao lương đang bám rễ xuống đất đen đơm hoa, kết hạt chua chát, truyền 

từ đời này đến đời sau” [83, tr.136]. Sự trùng điệp của những cây cao lương giống 

như một điệp khúc trở đi trở lại tạo nên linh hồn cho tác phẩm. Qua bút pháp miêu 

tả, từ dáng hình đến màu sắc (lá cao lương, cành cao lương, thân cao lương, cao 

lương chín đỏ), cao lương là bức tranh thiên nhiên vừa nên thơ lãng mạn vừa hùng 

vĩ tráng lệ. Qua bút pháp nhân cách hóa, cao lương hiện lên với tính cách như một 

con người, có lúc vui mừng, hạnh phúc, có khi đau khổ, khóc than, “cao lương huy 

hoàng, cao lương thê thảm, cao lương yêu thương”. Cao lương trở thành biểu tượng, 

biểu trưng cho số phận tính cách của con người nơi đây cũng như hoa anh đào với 

vẻ đẹp tinh khiết trắng trong, mỏng manh trở thành biểu tượng của xứ sở Phù Tang, 

cây xà nu biểu tượng cho con người Tây Nguyên giàu sức sống. 

  Cao lương đỏ giống như pho sử thi, một anh hùng ca về vùng đất Cao Mật 

những năm chống Nhật. Cao lương là nơi để nói về sự sống và cái chết. Nói về sự 

sống, cao lương là nguồn dưỡng nuôi con người. Phấn hoa cao lương ngai ngái hương 

thơm cho con người thêm sức mạnh, hạt cao lương ban cho sự sống, rượu cao lương 

thơm nồng cho con người thêm dũng khí, kể cả việc đánh Nhật cũng bằng bùi nhùi 

bện từ cây cao lương. Không gian tình yêu cùng từ cao lương, người ta yêu nhau trên 

đệm cây cao lương, sinh ra trên đệm cao lương, tình yêu say đắm vượt lên mọi luật 

tục trong ruộng cao lương. Nói về cái chết, cây cao lương phủ lên người đã hi sinh 

sau mỗi trận đánh. Trong một lần gánh bánh ra chiến trường nuôi quân, Đái Phượng 

Liên trúng đạn và đã ra đi nhẹ nhàng trên đệm cây cao lương, với khuôn mặt thanh 

thản, đẹp đến kỳ lạ. 

 Cây cao lương gắn bó máu thịt với cuộc sống người dân trong cuộc sống vật 

chất cũng như tinh thần. Trong cuộc sống vật chất, nó là nguồn lương thực nuôi sống 

con người: “Những người đồng hương của bố tôi sống trên mảnh đất này rất thích ăn 

cao lương, hằng năm đều trồng rất nhiều” [83, tr.15]. Với Mạc Ngôn thì Cao Mật gắn 

với tuổi thơ đầy đói nghèo của ông, từng ăn cả than, ăn cả lá cây để sống. Đói khát 
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ấy vì thế mà gửi vào cây cao lương, bám cây cao lương, ước mơ cây cao lương luôn 

luôn được mùa. Như vậy, cao lương trước hết là nguồn thực phẩm nuôi sống con 

người, là biểu tượng cho cuộc sống vật chất của người Cao Mật. 

 Trong đời sống tinh thần, cao lương là nơi để con người ký gửi cuộc đời mình. 

Với bút pháp nhân cách hóa, cao lương và đời sống tâm hồn con người Cao Mật có 

sự tương đồng, cây và người thấu hiểu tâm tư tình cảm, cây hiểu được hạnh phúc và 

khổ đau của con người, cao lương cũng biết yêu thương, căm hận dâng trào trước tội 

ác của kẻ thù, chứng kiến bao cuộc tình, bao hỉ nộ ái ố, cao lương sống động và linh 

thiêng. Cao lương vì thế mà biểu tượng cho đời người, cao lương đồng hành và gắn 

liền với những biến cố lớn trong cuộc đời nhân dân Cao Mật. 

 Có thể nói, cuộc đời kiêu bạc, gian hùng và anh hùng của “ông tôi”, hay “bà 

tôi” đều là những pho sử thi sống của Cao Mật đã được ông lồng vào câu chuyện của 

những cây cao lương tạo nên kết cấu truyện lồng truyện đặc sắc. Bao trùm lên cốt 

truyện, lên mỗi số phận cuộc đời là cánh đồng cao lương bạt ngàn và ngồn ngộn sức 

sống. Cao lương là cuộc sống, là khí trời, là tình yêu, là tất cả, câu chuyện kẻ cướp, thổ 

phỉ, hay anh hùng đều hòa nhập vào nhau tạo nên khúc tráng ca hào hùng.  

3.3.3.2. Cao lương – biểu tượng cho con người Trung Hoa thời hiện đại 

Nếu cây xà nu là biểu tượng của nhân dân Tây Nguyên anh hùng đã đứng lên 

chống lại đế quốc Mỹ bảo vệ quê hương, bởi vì đó là loài cây gắn bó với mật thiết 

với thổ nhưỡng và con người Tây Nguyên. Với Mạc Ngôn cũng vậy, hình tượng cây 

cao lương thẳng tắp, thân cây cao chống ngập úng, lá xanh, bông trắng quả vàng, bất 

chấp thiên tai vẫn sống ngạo nghễ giữa đất trời. Loài cây ấy giống như người dân Cao 

Mật dũng cảm, kiên cường, bất khuất, họ đoàn kết lại và sẵn sàng đứng lên đáp trả kẻ 

thù. Đồng hành cùng đoàn quân của tư lệnh Từ luôn là những “hàng cao lương rậm 

rạp” chở che và bao bọc, đội quân của Từ Chiếm Ngao vừa đi vừa hát, tiếng hát hào 

sảng, mạnh mẽ: “Cao lương đỏ. Cao lương đỏ. Bọn giặc Nhật đến rồi! Bọn giặc Nhật 

đến rồi! Nước mất, nhà tan. Đồng bào ơi, mau đứng dậy. Cầm dao, cầm súng. Đánh 

giặc bảo vệ quê hương… Cao lương đỏ, quân Nhật đến. Đồng bào chuẩn bị xong. 

Súng lớn, súng nhỏ đều bắn” [83, tr.107], tất cả tạo nên nét hùng ca và khí thế ra quân 

hào sảng.  

Cây cao lương cũng là biểu tượng cho những đau thương mất mát của con 

người. Khi bị ép xây dựng đường sắt, chính bàn tay những người con của vùng đất 

ấy phải tàn phá những ruộng cao lương đã gắn bó với họ từ bao đời. Họ đưa gia súc 
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và các phương tiện vào để phá cao lương “Dưới móng sắt, cao lương bị gẫy nát, nằm 

rạp lại bị trục đá lăn đi lăn lại đè dí xuống. Các con lăn đều biến thành màu xanh, 

nhựa cây cao lương thấm ướt con lăn. Mùi thơm ngát của cao lương xanh… tỏa khắp 

công trường” [83, tr.36]. Cao lương hào hùng, lẫm liệt dưới lửa đạn quân thù: “Cao 

lương trên đầu họ đứt rụng rào rào… cao lương cùng kêu lên, thân cây cao lương bị 

bắn tơi bời tung lên trời” [83, tr.121]. 

Hình ảnh cao lương còn mang tính biểu tượng con người trong thời đại mới. 

Đó không chỉ là tinh thần đấu tranh chống ngoại bang mà còn có tinh thần phản kháng 

với xã hội, dám phá bỏ mọi rào cản của lễ giáo. Các nhân vật trong Cao lương đỏ rất 

cá tính, có khí phách, sống ngang tàng và cũng đầy niềm lạc quan như những ngọn 

cao lương thẳng tắp vút lên trên bầu trời của Cao Mật. Phỏng vấn báo chí về Cao 

lương đỏ, Mạc Ngôn từng nói: “Cao lương đỏ đã đề xướng, phát huy tinh thần giải 

phóng cá tính, đó là dám nói, dám nghĩ, dám làm”. Như vậy, cao lương cũng chính là 

biểu tượng cho sự phá bỏ mọi rào cản, luật tục của xã hội phong kiến.  

Đa phần các nhà văn ở giai đoạn này đều chịu sự ảnh hưởng bởi dòng văn học 

Mỹ Latinh, Mạc Ngôn cũng không ngoại lệ. Ông khẳng định, việc đọc W.Faulkner 

và G.Márquez đã đem đến cho ông nhiều gợi ý. Phải chăng dụng ý xây dựng những 

cánh đồng cao lương bạt ngàn làm khung nền cho mọi diễn biến của lịch sử quê hương 

xuất phát từ hình ảnh “những cánh đồng lúa mì vàng ươm lượn sóng dưới những ngày 

vàng” [38, tr.283] trong những trang viết của W. Faulkner hay những đồn điền chuối 

gợi đến tên làng Macondo trong sáng tác của Marquez? Dẫu có thế nào thì Cao Mật 

với bạt ngàn cao lương đỏ vẫn mãi huy hoàng, dào dạt và dậy sóng.  

Sự hấp dẫn của Cao lương đỏ khiến các nhà làm phim dành nhiều tâm huyết để 

đưa hình ảnh cao lương lên màn ảnh rộng. Trong sự cải biến, Cao lương đỏ được đạo 

diễn Trương Nghệ Mưu chuyển thể thành phim điện ảnh năm 1987. Năm 2014, tác 

phẩm này một lần nữa được chuyển thể thành phim truyền hình với sự đạo diễn của 

Trịnh Hiểu Long. Hình ảnh những ruộng cao lương đỏ bạt ngàn, phấp phới bay trong 

những thước phim đã làm chuếch choáng lòng người trong giai điệu man mác lặng 

buồn áng chừng đủ để ngà say: Đường dài thênh thang, thuyền dài vô tận, ngựa phi 

nước đại, ngọt đắng nào hay… Từ sự kết nối đó, hình ảnh cao lương được gia tăng, 

bồi đắp, nó đã vượt ra khỏi địa hạt Cao Mật để vươn tầm thế giới. 

Umberto Eco đã đưa ra quan niệm về “tác phẩm mở” cho phép tác phẩm mở ra 

vô vàn sự đọc có thể có. Tuy nhiên sự “mở” đó vẫn phải đặt trong sự tương tác giữa 
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ý đồ tác giả - ý đồ văn bản - ý đồ người đọc. Trong giới hạn sự tìm kiếm của ý đồ 

người đọc, hình tượng cây cao lương đầy say mê mãnh liệt qua ngòi bút Mạc Ngôn 

đã gợi mở đến hình ảnh những cánh đồng bông vải “chạy dài mút mắt tới tận chân 

trời đỏ thẫm”, “hàng dặm dài bông vải ngửa mặt chào đón ánh mặt trời ấm áp, hiền 

hòa và sung mãn” biểu tượng cho mảnh đất Tara bám chặt dưới chân Scatlett O’Hara 

trong Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell). Hay đó là hình ảnh những cánh đồng 

lúa tít tắp trong văn học Việt Nam. Những cánh đồng hiện lên như một biểu tượng 

cho chốn sinh tồn bình yên bị đánh cắp, chịu nhiều đau thương, đổ nát và hơn hết nó 

là biểu tượng cho sự trù phú, cuộc sống bình yên, sung túc, cuồn cuộn những khao 

khát về tình yêu, niềm tin được khai thác từ nét đặc trưng sông nước cất lên từ trong 

những vần thơ: Nồng nàn hương lúa đồng quê/ Ngày mùa vất vả lúa về đầy sân 

(Hương lúa – Trương Thị Anh), Em viết tặng bài ngợi ca cây lúa/ Có tình người chan 

chứa những yêu thương (Bài ca cây lúa – Tím Bằng Lăng) và đặc biệt là những Cánh 

đồng bất tận mở ra từ những trang văn của Nguyễn Ngọc Tư… 

Trong tiến trình lịch sử văn hóa, cảm quan con người đã bồi đắp xung quanh 

cây cỏ nhiều lớp tín ngưỡng văn hóa khác nhau, vừa cụ thể, vừa bí ẩn vô hình, vừa 

thân mật gần gũi. Hình ảnh đó đi vào văn học vẫn giữ được cốt cách nguyên sơ của 

nó, điều này phụ thuộc vào quan niệm thẩm mỹ của chính những người sáng tạo nó. 

Những hình ảnh giàu biểu tượng ấy được kết trong mạng lưới các biểu tượng thiên 

nhiên xuất phát từ đặc trưng của tính liên văn bản. Chúng đều có sự kết nối bởi một 

vết tích nào đó, có thể được tạo ra từ chủ ý của tác giả, chủ ý của văn bản và còn bởi 

chủ ý của người đọc. Người đọc đã chủ động kết nối văn bản để tìm kiếm sự tương 

đồng/khác biệt do ảnh hưởng trực tiếp/không trực tiếp. 

Tiểu kết chương 3: 

 Như vậy, việc vận dụng các chức năng của tính liên văn bản vào giải mã đề 

tài, hình tượng và biểu tượng trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn đã khơi mở nhiều lớp 

nghĩa mới. Mạc Ngôn là nhà văn luôn hướng về sự sáng tạo đổi mới nên thế giới nghệ 

thuật của ông có những đối thoại liên văn bản thú vị. Trong quá trình đối thoại liên 

văn bản, tự bản thân các tiểu thuyết của nhà văn đã tạo ra mối liên hệ nội văn bản. 

Tuy nhiên mục tiêu chủ yếu của nghiên cứu liên văn bản là khảo sát mối quan hệ giao 

thoa, kết nối, ảnh hưởng, chuyển hoán lẫn nhau giữa các văn bản không thuộc về 

cùng một tác giả. Thế nên, thực tiễn tiếp cận tiểu thuyết Mạc Ngôn trong trải nghiệm 

văn bản của người đọc đã kiến tạo một hành trình truy tìm các vết tích, khám phá 
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những sự tái sinh, biến tấu của hình tượng, biểu tượng trong mạng lưới liên văn bản. 

Từ mạng lưới này, mỗi đề tài, nhân vật, biểu tượng trong các tiểu thuyết đã tỏ rõ 

những dấu ấn riêng và tiến hành đối thoại với tiền/hậu bản, vạch ra những vết tích và 

gợi những đối thoại khác trong diễn ngôn lịch sử - xã hội trong trường liên tưởng, đối 

sánh trong chủ ý của người đọc. Từ đó, kết quả của quá trình trải nghiệm liên văn bản 

đã giúp người đọc tri nhận và lĩnh hội những thông điệp đa dạng, độc đáo, sinh động 

và giàu sức sống mà Mạc Ngôn gửi gắm trong tiểu thuyết của ông, đồng thời kích thích 

người đọc sáng tạo những ý nghĩa liên văn bản. 
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Chương 4 

TÍNH LIÊN VĂN BẢN TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN  

NHÌN TỪ THỦ PHÁP CẬN VĂN BẢN, LỐI VIẾT HUYỀN ẢO,  

TRÒ CHƠI DIỄN NGÔN VÀ TÍCH HỢP THỂ LOẠI 

4.1. Thủ pháp cận văn bản và lối viết huyền ảo 

4.1.1. Thủ pháp cận văn bản 

Trong công trình Palimpsests, Genette đã đề xuất khái niệm tính xuyên văn 

bản (transtextuality) và chia xuyên văn bản thành năm kiểu thức, trong đó, kiểu thức 

thứ hai là cận văn bản được Genette xem trọng. Cận văn bản (paratextuality): “biểu 

thị những yếu tố nằm trên ngưỡng cửa của sự diễn giải văn bản, chúng trực tiếp trợ 

lực và điều khiển sự tiếp nhận của độc giả với phần chính của cuốn sách” [122, 

tr.239]. Những biểu hiện của dạng thức này được ông nghiên cứu như một chức năng 

văn học. “Chẳng hạn, đầu đề và phụ đề có chức năng thông báo nhân vật, thời điểm, 

địa điểm, thể loại và nội dung quyển sách; thiết lập một thương thỏa giữa văn bản và 

người đọc, đặc biệt là các phụ đề thuyết về thể loại; gây nghi hoặc, bối rối, làm rối 

loạn trải nghiệm thẩm mỹ của người đọc, để ngỏ nhiều khả năng phán đoán ngữ nghĩa 

và cách đọc tác phẩm” [122, tr.241]. Từ đó, chúng ta có thể nhận thấy tầm quan trọng 

của những yếu tố cận văn bản trong việc tiếp cận tác phẩm.  

Trở lại với Mạc Ngôn, việc tiếp cận các tiểu thuyết của ông qua các thủ pháp 

cận văn bản là một điều thú vị. Ông đã thể hiện biệt tài trong cách đặt tên nhan đề tác 

phẩm và gọi tên nhân vật hết sức độc đáo, người đọc sẽ thấy được khả năng vẫy gọi 

liên văn bản từ thủ pháp này. 

4.1.1.1. Nghệ thuật đặt tên tác phẩm 

Tên tác phẩm là điểm kết nối đầu tiên giữa văn bản và độc giả. Việc đặt tên 

cho tác phẩm không chỉ thực hiện chức năng định danh mà còn thể hiện được “đường 

viền về nội dung”. Các tiểu thuyết của Mạc Ngôn như một cuộc nhìn lại, tái hiện 

những vấn đề lớn lao của lịch sử và đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của thời đại. 

Ngòi bút của nhà văn đã chạm vào những vùng bị xem là “cấm kỵ”, “nhạy cảm” trong 

lịch sử, xã hội Trung Hoa, thế nên ông hết sức chú ý trong cách đặt tên tác phẩm. Do 

đó, khi đọc Mạc Ngôn không thể chỉ đọc trên bề mặt câu chữ. 

Trước hết, là kiểu nhan đề được tác giả lấy một hình ảnh hay một chi tiết nào 

đó trong tác phẩm để gọi tên. Thường hình ảnh, chi tiết này phải rất “đắt”, nó trở 

thành “mấu chốt” để khám phá tác phẩm và gợi ở người đọc sự tò mò. Cây cao lương 

đỏ là hình ảnh trở đi trở lại hơn 200 lần trong Hồng cao lương gia tộc (Cao lương 
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đỏ), khi là cây cao lương, cành cao lương, bông cao lương, hạt cao lương, lá cao 

lương, lõi cao lương, rượu cao lương, khi là các cây cao lương, từng hàng cao lương, 

ruộng cao lương, cánh đồng cao lương, biển cao lương, khi thì cao lương khắp cánh 

đồng, cao lương mênh mông, cao lương rộng bát ngát, cao lương xanh, cao lương 

xanh biếc… Cao lương không chỉ là hình ảnh thực, gắn bó với cuộc sống của người 

dân vùng Đông Bắc Cao Mật mà cao lương còn mang ý nghĩa biểu tượng. Cao lương 

tượng trưng cho những đau thương cũng như sự quật khởi, kiên cường, sức sống bền 

bỉ của con người nơi mảnh đất này. Cao lương còn là một biểu tượng đẹp đẽ cho tình 

yêu và hạnh phúc, nó vượt qua mọi định kiến, bức tường rào ngăn cấm của xã hội… 

Tác phẩm Bài ca củ tỏi Thiên Đường đã được dịch giả Trần Đình Hiến căn cứ vào 

cốt truyện: những người nông dân hiền lành như hạt lúa củ khoai, như cây gừng cây 

tỏi, vì bệnh quan liêu mà nổi giận để đổi tên sách thành Cây tỏi nổi giận. Trong Cây 

tỏi nổi giận, cả một bức tranh về một nông thôn khốn khó với những mảng tốt/ xấu, 

hiền lành/ độc ác, bao bất công ngang trái… hiện lên qua từng trang sách. Rừng xanh 

lá đỏ (Rừng Vẹt) chính là không gian trở đi trở lại nhiều lần trong tác phẩm. Rừng 

Vẹt chịu nhiều đau thương bởi sự khai phá của con người trong thời kì kinh tế thị 

trường, nhưng Rừng Vẹt ẩn chứa nhiều bí ẩn, là nơi miễn nhiễm với cái xấu, cái ác. 

Trở về với Rừng Vẹt như tìm về nơi an ủi, xoa lành những vết thương do tình, tiền 

gây ra, ở nơi đây, con người được gột rửa để “trái tim trong sạch” trở lại. Hay Tửu 

quốc cũng không chỉ đơn thuần là thành phố Rượu, mà nó chứa nhiều bí mật, dần dần 

được vén mở… Tứ thập nhất pháo (41 chuyện tầm phào) là nhan đề do chính Mạc 

Ngôn đặt. Theo lời nhà văn: “Thứ nhất, cuốn tiểu thuyết này có 41 chương. Thứ hai, 

nhân vật chính trong truyện đã kiếm được một ít pháo nổ, cuối cùng trong một chương 

anh ta đã bắn 41 viên đạn pháo vào kẻ thù của mình. Thứ ba, ở quê tôi, pháo có một 

hàm nghĩa rất đặc biệt. Người hay thích bịa chuyện gọi là “pháo nhân”. Nhân vật 

chính trong truyện là một đứa bé, mọi người gọi nó là “đứa bé pháo” vì thế mà tôi đã 

quyết định đặt tên cho cuốn tiểu thuyết là “Tứ thập nhất pháo” [193]. Thông qua Tứ 

thập nhất pháo, những câu chuyện nghe có vẻ như tầm phơ tầm phào nhưng Mạc 

Ngôn đã đặt trong nó những vấn đề lớn lao: khát vọng bản năng của con người được 

khoa trương và những điều lừa dối của xã hội sẽ dẫn tương lai con người về đâu? Còn 

Tổ tiên có màng chân là nhan đề gợi ra chi tiết xuất hiện nhiều lần trong tác phẩm: 

“Tổ tiên có màng chân” [92, tr.300], “đứa trẻ có màng chân” [92, tr.526]… Từ chi 

tiết huyền thoại đó, tác giả đặt ra vấn đề “truyền thuyết gia tộc”, hiện tượng phản lại 

tổ tông… Nhan đề này gợi liên tưởng đến vấn đề được đặt ra trong Trăm năm cô đơn 
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với những đứa trẻ sinh bởi mối tình loạn luân sẽ có cái đuôi lợn. Đó là dấu hiệu cho 

sự sụp đổ, chấm dứt của dòng tộc. Mạc Ngôn có lẽ chịu ảnh hưởng lối viết và tư duy 

này từ chính Marquez. 

Bên cạnh đó, Mạc Ngôn có những tác phẩm đã tạo nên những tranh cãi, gây 

ấn tượng từ chính những biểu tượng được dùng để đặt tên. Báu vật của đời là một 

nhan đề mang ý nghĩa biểu tượng. Nguyên tác Phong nhũ phì đồn có nghĩa là vú to 

mông nở. Nhằm tránh phản cảm trong tư duy người Việt, dịch giả Trần Đình Hiến đã 

khéo léo đổi tên thành Báu vật của đời. Cấu tứ của tiểu thuyết này bắt nguồn từ việc 

nhà văn bắt gặp hình ảnh một người mẹ gầy đen, đang ngồi ôm hai con nhỏ, mỗi đứa 

ngậm một đầu vú day day, tay kia thì sờ ngực mẹ. Hình ảnh đó khiến ông ngay lập 

tức nhớ về thời thơ ấu của mình và thương mẹ mình (mẹ ông cho bú tới khi ông lên 

năm) đã dành hết tất cả những gì ngon lành nhất cho con. Tác phẩm ra đời như một 

món quà kính tặng, tri ân mẹ của mình và cái tên đầu tiên mà ông nghĩ đến chính là 

Phong nhũ phì đồn. Tên gốc thể hiện sự phồn thực và no đủ, mang ý nghĩa biểu tượng 

cho vẻ đẹp của người phụ nữ, phong nhũ phì đồn cũng là hình ảnh của tín ngưỡng 

phồn thực trong quan niệm Á Đông: biểu hiện vạn vật sinh sôi, nảy nở, no đủ. Nhà 

văn khẳng định: “Hằng hà sa số thiên thể vận hành như con thoi, trôi chảy và mạch 

lạc trong vũ trụ… Thiên thể này có hình bầu vú, thiên thể khác lại có hình cặp mông” 

[84, tr.7], “Báu vật trên đời là vú to mông nẩy?” [84, tr.859]. Ông chỉ sử dụng hai 

định tính của danh từ “phong nhũ” (vú to) “phì đồn” (mông núng nính) gợi ra quá 

nhiều điều cho người đọc. Phong nhũ phì đồn đã gói gọn một giai đoạn lịch sử đầy 

đau thương nhưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa qua cuộc đời người mẹ Lỗ thị. 

Người mẹ giàu sức sinh nở, giàu sự thương khó với hình ảnh “bầu vú” không ngừng 

tiết sữa không chỉ để nuôi con mà còn nuôi cháu đã tượng trưng cho một sức sống 

bền bỉ dai dẳng, cho sự vĩ đại đầy mẫu tính của người phụ nữ. Cụm từ “phong nhũ 

phì đồn” đã đi vào trong các tác phẩm của các nhà văn khác, xem như là một biểu 

tượng vẻ đẹp hình thể đáng trân trọng mà tạo hóa đã ban cho người phụ nữ. Không 

phải ngẫu nhiên hình ảnh người lữ khách già Eguchi bên cạnh những người đẹp ngủ 

say, khao khát khối thân thể đẹp, tràn trề nhựa sống kia mà chỉ có thể ngắm nhìn trong 

Người đẹp ngủ mê của Kawabata đã gợi cái bi đát khôn nguôi của kiếp người, được 

Kawabata tóm lược bằng nhận định: “Trên thế gian không có gì cao quý bằng con 

người. Trong loài người không có gì vinh dự bằng thân thể trong trắng của người nữ. 

Tuy nhiên, để chiếm đoạt, sở hữu nó người ta phải phá hủy sự trinh khiết đó” [194].  
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Trong khi đó, Đàn hương hình nghĩa là “hình phạt bằng cọc gỗ đàn hương”. 

Xuất phát từ câu nói của Từ Hi Thái Hậu “Nghề nào cũng có Trạng nguyên của nghề” 

[87, tr.472], Triệu Giáp tự nhận mình là “Trạng nguyên” trong nghề đao phủ. Y đã 

thực hiện án đàn hương hình với Tôn Bính - một “Trạng nguyên” của gánh hát Miêu 

Xoang, cũng là thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa nông dân chống lại sự đàn áp của 

phát xít Đức khi chúng làm tuyến đường sắt đi qua vùng Đông Bắc Cao Mật. Thi 

hành án đàn hương là một trong những hình phạt tàn nhẫn nhất trong lịch sử Trung 

Quốc, lại được áp dụng cho nhân vật chính của tác phẩm. Viết về những đao phủ thi 

hành những án dã man nhất, trước đó trong văn học Việt Nam, người đọc từng ngỡ 

ngàng với Chém treo ngành của Nguyễn Tuân. Xét ở góc độ hình phạt học, những 

thân phận con người hiện lên đầy đớn đau trong cái tàn khốc, dã man nhất. Đao phủ 

Bát Lê có tài chém đầu phạm nhân chỉ một nhát mà đầu vẫn không rơi khỏi cổ. Thi 

hành án càng tàn nhẫn thì đao phủ càng được những viên quan cai trị tán dương, khen 

thưởng. Tuy nhiên, nếu đao phủ Bát Lê trước giờ thi hành án thường múa hát:  

  “Sống không thù nhau 

   Chết không oán nhau  

  Thừa chịu lệnh cả 

   Dám nghĩ thế nào  

  Ngươi ngồi cho vững 

  Cho ngọt nhát đao  

  Hỡi hồn! 

   Hỡi quỷ không đầu!” [190], như để thanh minh, để trấn an, không phải 

chỉ với phạm nhân mà với chính mình. Sâu xa hơn đó là thông điệp: con người đều 

là những người có tài, vì hoàn cảnh lịch sử - xã hội đẩy họ về những phía đối kháng 

nhau. Tất cả đều là nạn nhân! Trở lại Đàn hương hình, Mạc Ngôn đã để nhân vật 

Triệu Giáp tự hào với tay nghề đao phủ “bậc nhất” của mình, phải chăng đó là thủ 

pháp nghệ thuật “đòn bẩy” để hướng tới việc tôn vinh người anh hùng Tôn Bính một 

cách độc đáo nhất? Người anh hùng đương nhiên cái chết của họ cũng phải xứng tầm 

nên chỉ có tài hành quyết đàn hương của Triệu Giáp mới xứng đáng cho cuộc đời bi 

tráng của Tôn Bính. Ý nghĩa tên gọi Đàn hương hình không dừng lại ở bản án tàn 

khốc ấy. Về cấu tứ, tác phẩm bắt nguồn từ một loại âm thanh: hí kịch Miêu Xoang 

xuyên suốt thiên tiểu thuyết - thể hiện thái độ trân trọng truyền thống của nhà văn, 

Gieo ấn tượng đặc biệt trong độc giả là hình ảnh cuối tác phẩm: Tôn Bính bị xiên lơ 

lửng trên cọc gỗ đàn hương ít nhiều gợi liên tưởng đến hình ảnh Chúa Giê-su bị đóng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0n_h%C6%B0%C6%A1ng
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đinh trên thập giá vào ngày thứ Sáu tuần Thánh. Thân thể của Ngài bị tra tấn ᴠà đau 

đớn, tuу nhiên ᴠẫn mang đầу ân ѕủng ᴠà ᴠinh quang. Tuy hình ảnh của Tôn Bính trên 

cọc gỗ đàn hương không thể nào sánh với hình ảnh của Chúa nhưng cũng có thể đây 

là cách nhà văn muốn người anh hùng được tôn trọng trong thời khắc bóng tối ập 

đến! Còn tên tác phẩm Thập tam bộ (Mười ba bước) được gợi từ huyền thoại: Mười 

ba bước của con chim sẻ. Nếu chỉ quan sát mười hai bước đi của chim sẻ thì mọi việc 

suôn sẻ, tốt đẹp, nhiều may mắn. Nhưng tuyệt đối không được xem bước thứ mười 

ba của nó. “Nếu nó bước mười ba bước, tất cả những điều tốt đẹp sẽ biến mất và tai 

họa sẽ đổ ập xuống đầu anh” [93, tr.558]. Huyền thoại về con chim sẻ với những 

bước đi lạ kì đã tạo ra ám ảnh không chỉ với người kể chuyện mà còn có vai trò như 

một định mệnh đã định sẵn về những may mắn và rủi ro trong cuộc đời mỗi con 

người. Lý giải về con số “mười ba” bị xem là kém may mắn, đem đến điều xui rủi có 

sự ảnh hưởng từ trong tôn giáo, thần thoại cổ xưa, nhất là trong quan niệm của người 

phương Tây. Trong thần thoại Bắc Âu, thần lửa Loki bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc 

có mười hai vị thần khác đang dùng bữa, và kết cục dẫn đến cái chết của người anh 

hùng Balder. Trong sách Phúc âm, Chúa Giê-su cùng với mười hai môn đệ dùng bữa 

tối cuối cùng (Bữa Tiệc ly) trước khi Ngài bị đóng đinh và chết trên thập giá. Trở lại 

với Thập tam bộ, theo quan niệm của người phương Đông thường ít kiêng kị về con 

số “mười ba”, nhưng trong hệ số học, con số “mười hai” vẫn được xem là hoàn hảo. 

“Mười hai bước đi của chim sẻ anh sẽ gặp may mắn” cũng như mười hai tháng trong 

một năm, mười hai con giáp trong lịch phương Đông, mười hai cung của vòng Hoàng 

đạo… nếu thêm một con số thì sẽ trở thành điều xấu, không may: “số 13 thể hiện quá 

trình diễn biến theo tiền định, hướng tới sự chết”, “số 13 coi như một phần tử khác 

thường, ở ngoài lề, lưu lạc, tách rời khỏi trật tự và các nhịp vận động bình thường của 

vũ trụ” [22, tr.610]. Phải chăng, nhan đề gợi ra nhiều điều ám ảnh con người bởi mọi 

may rủi trong cuộc đời được định đoạt từ điều vô nghĩa lý như bước đi thứ mười ba 

của con chim sẻ như một sự đánh đố của số phận? Tất cả như định mệnh bám chặt 

vào cuộc đời họ, dù có cố vùng vẫy cũng không sao thoát được như thuyết “thiên 

mệnh” gắn chặt với cuộc đời cô Kiều trong tuyệt tác của cụ Nguyễn Du.  

Nếu Thập tam bộ đặt ra vấn đề phi lý của định mệnh khi vấp phải con số mười 

ba thì Sinh tử bì lao lại xuất phát từ Điều giác ngộ thứ hai của Phật giáo: “Đa dục vi 

khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi; thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại” (Tham muốn 

nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục ra; nếu ít muốn vô vi, thân tâm 

được tự tại) [200]. Đồng thời nhà văn còn dùng tên tác phẩm để giải thích sự thật 
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cuộc sống: trong nửa thế kỉ đầy những biến động của lịch sử, sống chết đều nhọc 

nhằn, đầy mỏi mệt. Nhan đề Sinh tử bì lao được dịch giả chuyển ngữ tiếng Việt đặt 

tên Sống đọa thác đày. Tên gọi này như một sự mượn lời Tam Hợp Đạo cô bàn về 

cuộc đời chìm nổi của Thúy Kiều (Truyện Kiều - Nguyễn Du):  

     “Làm cho sống đọa thác đày 

       Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi” 

Tam Hợp Đạo cô đã có lời giải căn cứ vào đạo trời, đạo Phật và chữ tình mà cội 

nguồn là ở lòng người cũng chính là căn nguyên mọi bất hạnh của cuộc đời nàng 

Kiều. Điều này cũng ứng với cuộc đời nhân vật, trải qua bao kiếp luân hồi, linh hồn 

địa chủ Tây Môn Náo chưa bao giờ quên được tiền kiếp của mình? Những kí ức của 

linh hồn Tây Môn Náo cứ chất chồng qua các kiếp súc sinh, kinh qua các sự kiện lịch 

sử, chứng kiến bao mảnh đời nhọc nhằn, cuối cùng dồn lại nơi kiếp người dị dạng: 

cái đầu to trên thân xác yếu đuối. Những thân phận người cố bám vào vòng quay của 

bánh xe lịch sử đến khi mỏi mệt thì buông tay như Lam Mặt Xanh, Tây Môn Chó…? 

Có lẽ khi đặt nhan đề, dịch giả Trần Trung Hỷ cũng đã mang ý thức về tính liên văn 

bản. Và khi “Đọc Sống đọa thác đày”, nhà thơ - dịch giả Nguyễn Thị Bích Hải cũng 

đã day dứt không nguôi về phận người, về thời đại của lịch sử Trung Quốc: 

   “Làm cho sống đọa thác đày 

   Luân hồi sáu nẻo kiếp này… dị nhân 

   Lật đật nặng đầu nhẹ chân 

   Đảo điên điên đảo phân vân luân hồi” [45, tr.88]. 

Còn Ếch là một nhan đề giàu biểu tượng, gợi nhiều tầng nghĩa sâu sắc. Ếch được mô 

tả là những con vật tốt bụng, xấu xí và vụng về nhưng mang nhiều ý nghĩa về văn 

hóa, tôn giáo. Nhiều nước phương Tây đã đưa loài ếch vào trong câu chuyện cổ tích 

(Hoàng tử ếch, Công chúa ếch…) với hàm ý tượng trưng cho sự hồi sinh, sức sống 

mạnh mẽ của con người. Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là văn hóa Trung Quốc, 

ếch là loài động vật gợi dấu hiệu cơn mưa để tưới tiêu cho mùa vụ, nên được coi là 

biểu tượng của tài lộc. Trong văn hóa Việt, ếch cũng có ý nghĩa biểu tượng cho nước, 

cho mưa: “Ếch kêu uôm uôm/ Ao chuôm đầy nước” (Ca dao). Người Nhật cho rằng 

con ếch là loài động vật biểu trưng cho sự may mắn nên những du khách đến Nhật 

Bản thường tìm mua “loại bùa bảo hộ” cho mình chính là con ếch. Còn ở Ai Cập cổ, 

ếch là biểu tượng thiêng liêng của Heget - Nữ thần của những đứa trẻ và sự màu mỡ… 

Có thể thấy hình tượng loài ếch được khắp mọi nơi trên thế giới coi trọng và rất linh 

thiêng. Và Ếch trong tiểu thuyết Ếch của Mạc Ngôn cũng là một biểu tượng mang 
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nhiều ý nghĩa. “Nguyên tác chữ Hán là 蛙 (wa): con ếch, đồng âm với 娃 (wa): đứa 

trẻ, đồng âm với 娲 (wa) trong Nữ Oa (女娲)” [41]. Mạc Ngôn đã thông qua nhân 

vật Tiểu sư tử nói lên nguồn gốc của loài người: “Con người có cùng tổ tiên với loài 

ếch. Hình dạng của nòng nọc và tinh trùng của người đàn ông hoàn toàn giống nhau 

nói chung và người Trung Quốc nói riêng, trứng của người đàn bà và trứng ếch cũng 

chẳng khác nhau bao nhiêu,… thai nhi vừa được ba tháng trong bụng mẹ… có một 

cái đuôi dài hoàn toàn giống với loài ếch trong giai đoạn biến thái” [92, tr.369]. Người 

kể chuyện trong Ếch là Khoa Đẩu (con Nòng nọc - con Ếch ấu thơ), từ đó chúng ta 

có thể liên tưởng đến giai đoạn bào thai của con người, cũng mang hình dáng như 

con nòng nọc. Âm “wa” phát âm “oa” lại gợi liên tưởng đến tiếng khóc của đứa trẻ 

mới chào đời: “tiếng ếch kêu giống như tiếng khóc chào đời của đứa trẻ sơ sinh…” 

[96, tr.552]. Vì lẽ đó, Mạc Ngôn đã mượn hình tượng ếch để đề cập đến sinh mệnh 

của con người khi Ếch tái hiện sâu sắc bức tranh xã hội ở Trung Quốc, phản ánh 

những tác động của chính sách kế hoạch hóa gia đình kéo dài hơn ba mươi năm tới 

cuộc sống của người dân. Trải qua những thay đổi dữ dội, tất cả mọi người đều trở 

thành nạn nhân của xã hội. Ếch mang ý nghĩa cảnh tỉnh khi đặt nó trong môi trường 

sinh thành. Ếch (oa) là biểu tượng cho sinh mệnh, cụ thể là của những đứa trẻ chưa 

kịp chào đời, nạn nhân của chính sách một con khắc nghiệt. “Oa” trở thành tiếng khóc 

của những sinh linh bé bỏng, vì thế âm thanh tiếng ếch kêu này xuất hiện xuyên suốt 

tác phẩm trở thành nỗi ám ảnh. Với bác sĩ Vạn Tâm, nó là tiếng kêu đòi trả lại quyền 

sống; với Khoa Đẩu, nó là nỗi day dứt, hối hận của tội lỗi; với Tiểu sư tử, nó là niềm 

mơ ước; với Tiểu Mi, nó là nỗi đau tình mẫu tử bị chia cắt; với Viên Tai và những 

người của trại nuôi ếch thì nó là nguồn lợi nhuận cao… Cũng như từ trải nghiệm của 

chính cuộc đời mình, ếch vang vọng trong tâm thức nhà văn, ông viết Ếch như một 

cách một để tự dằn vặt, trách cứ mình và là một lời xin lỗi gửi đến người vợ của ông, 

bởi ông cũng từng là nạn nhân trong cuộc xoay vần ấy. Đọc Ếch cùng với tiếng vọng 

của âm thanh “oa” có thể đã khơi dậy trong người đọc tiếng khóc “oa… oa…oa” vang 

vọng khắp nhà ngục dưới chính quyền Tưởng Giới Thạch của cháu bé trong Tân 

Dương ngục trung hài (trích Ngục trung nhật kí) của Hồ Chí Minh.                       

 Oa…! Oa…! Oa…! 

   Gia phạ đương binh cứu quốc gia 

   Sở dĩ ngã niên tài bán tuế, 

   Yếu đáo ngục trung căn trước ma. 
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Có “muôn hình vạn trạng” cách đặt nhan đề. Nhưng để làm sao nhan đề không 

chỉ là tên gọi mà tự bản thân nó gợi nhiều hơn điều nó biểu hiện. Trước Mạc Ngôn, 

nhà văn Lỗ Tấn đã rất coi trọng việc đặt tên cho tác phẩm. Xuất phát từ mục đích “cải 

tạo xã hội’, “cảnh tỉnh quốc dân tính” nên ngay từ đầu, nhan đề các tác phẩm của Lỗ 

Tấn thường bao hàm chủ đề tư tưởng, điều này luôn nhất quán trong AQ chính truyện, 

Thuốc, Lễ cầu phúc… Nhan đề AQ chính truyện được đặt từ tên nhân vật chính, đồng 

thời từ “chính truyện” đã nói lên “tính chất nghiêm túc của vấn đề số phận nông dân 

mà tác giả muốn đặt ra, vừa góp phần châm biếm đối với sự mâu thuẫn giữa thực chất 

vô danh tiểu tốt với “phép thắng lợi tinh thần” ở nhân vật chính” [182]. Còn Thuốc 

là một nhan đề nhiều tầng nghĩa, trực tiếp gợi ra vấn đề của tác phẩm: cần tìm phương 

thuốc để chữa cho nhiều căn bệnh khác nhau của các nhân vật (thuốc chữa bệnh lao, 

thuốc chữa bệnh tinh thần cho người dân, thuốc chữa bệnh xa rời quần chúng của 

những người làm cách mạng…). Lễ cầu phúc cũng là một nhan đề như thế. “Cầu 

phúc” vừa là động từ (chúc phúc, cầu chúc), vừa là danh từ (lễ cầu phúc), cầu cho 

mình và chúc cho người, nhan đề gợi ra nhiều vấn đề day dứt không thấy sự hồi đáp… 

Như vậy, cách đặt nhan đề của fLỗ Tấn rất hàm súc nhưng chứa đựng trong đó dung 

lượng lớn hàm ý về nội dung, tư tưởng mà nhà văn muốn phản ánh. 

 Trong văn học Việt Nam, nhóm Tự lực văn đoàn chĩa mũi nhọn đả kích lễ giáo 

phong kiến và nếp sống đại gia đình phong kiến, họ hô hào giải phóng phụ nữ khỏi 

cảnh mẹ chồng nàng dâu, mẹ ghẻ con chồng, cảnh thủ tiết của những người đàn bà 

trẻ góa bụa. Họ đòi cho nam nữ có quyền được hưởng hạnh phúc riêng qua các tác 

phẩm: Nửa chừng xuân, Ðoạn tuyệt, Lạnh lùng, Ðôi bạn, Gia đình, Thoát ly, Thừa 

tự, Hồn bướm mơ tiên, Bướm trắng... Hay nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, một hiện 

tượng độc đáo trong văn học Việt Nam cuối thế kỉ XX, ông đã có một nét rất riêng 

trong cách đặt tên cho tác phẩm của mình. Cụ thể trong Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn 

Huy Thiệp, ngoài những cách đặt nhan đề như: lấy tên nhân vật làm nhan đề, nhan đề 

có chứa những chi tiết, sự việc tiêu biểu, nhan đề có chứa sự đánh giá của tác giả… 

thì nhà văn cũng sử dụng nhan đề là từ ngữ, hình ảnh có ý nghĩa biểu trưng như Không 

có vua, Đưa sáo sang sông, Huyền thoại phố phường… 

 Như vậy, ở góc độ nào đó, nhan đề đã thể hiện tính đa chiều kích của nó và 

có khả năng kích thích, khơi dậy sự tò mò nơi độc giả. Vì lẽ đó mỗi nhà văn đều có 

chủ ý trong cách đặt tên tác phẩm. Người đọc có thể bắt gặp những cách thức đặt 

nhan đề giống nhau giữa các nhà văn, nhưng ở họ lại thể hiện những cá tính sáng tạo 

riêng. Cách đặt tên cho tác phẩm của nhà văn Mạc Ngôn cũng không ngoại lệ, ta có 
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thể gặp trong mạng lưới văn học từ cổ chí kim, chỉ khác ở chỗ, khi ta nghe tên tác 

phẩm này sẽ nghĩ ngay được tác giả là ai, không hề có sự lẫn lộn. 

4.1.1.2. Nghệ thuật đặt tên nhân vật trong tác phẩm 

 Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Mạc Ngôn đa dạng, nhiều thành phần. Mỗi 

nhân vật là một nét riêng, không bị trộn lẫn trong thế giới đông đảo ấy. Để có được 

thành công này, nhà văn đã rất chi chút cho cái tên các nhân vật của mình. Xuất phát 

từ quan điểm “viết cho bà con dân thường”, cùng với vốn am hiểu vô cùng sâu sắc 

về văn hóa, lịch sử, cũng như những ý vị sâu xa của kho chữ Hán đồ sộ, nhà văn 

thường đặt tên cho nhân vật những cái tên ẩn chứa nhiều ý nghĩa. 

 Báu vật của đời đã khái quát chân thực, sinh động một giai đoạn lịch sử xã hội 

Trung Quốc đầy biến động qua hình ảnh các thế hệ trong gia đình Thượng Quan. 

Phần lớn, tên gọi của các nhân vật trong gia đình này chất chứa nhiều ý nghĩa. Mỗi 

tên gọi thường gắn với một ước nguyện về những điều tốt đẹp nhất. Thực tế lại hoàn 

toàn trái ngược. Trước hết là tên gọi của Thượng Quan Lỗ thị - Lỗ Toàn Nhi, “xét về 

mặt văn tự học, chữ 璇 (toàn) là một chữ hình thanh, do bộ 玉 (ngọc) biểu nghĩa, 旋 

(toàn) biểu âm hợp thành, dùng để chỉ một loại ngọc đẹp” [44]. Toàn Nhi được hiểu 

là người đẹp như ngọc, có tâm trong sáng và được trân trọng, nâng niu. Tiếp đến là 

tên gọi của cha chồng và chồng của Lỗ Toàn Nhi: Thượng Quan Phúc Lộc và Thượng 

Quan Thọ Hỉ. Trong đó, Thượng Quan là dòng họ danh gia vọng tộc (Quan trên, 

Quan lớn), Phúc (phúc đức, có phúc) theo quan niệm Nho giáo, gia đình đông con, 

có con trai nối dõi tông đường là có phúc hoặc “Con hơn cha là nhà có phúc”, Lộc là 

thịnh vượng, giàu sang. Còn Thọ Hỉ là niềm vui, sống lâu. Nhưng, Lỗ Toàn Nhi lại 

có một cuộc đời đầy éo le, ngang trái. Cô không những không được nâng niu, trân 

trọng mà trái lại cô bị dày vò, hành hạ, còn bị xem là tội đồ của gia đình nhà chồng 

bởi chưa sinh được con trai. Còn Phúc Lộc hay Thọ Hỉ đều không được hưởng cái 

vinh hoa phú quý nhất đời, Phúc Lộc làm nghề thợ rèn nhưng yếu đuối, “vô tích sự”, 

Thọ Hỉ bạc nhược, yếu hèn. Có “phúc” mà vô phúc bởi chỉ có một mụn con trai, thuộc 

“phường giá áo túi cơm” [84, tr.19] chẳng hơn gì người cha. Có “thọ” mà lại không 

thọ, bởi bị lính Nhật giết chết. Có “hỉ” mà không vui bởi tuyệt tự, không thể có con. 

Lỗ Toàn Nhi nhận ra chân lý nghiệt ngã khi về nhà chồng: “Là đàn bà, không lấy 

chồng không được, lấy chồng mà không sinh con không được, sinh con toàn con gái 

cũng không được. Muốn có địa vị trong gia đình, dứt khoát phải sinh con trai” [84, 

tr.783]. Cô đã lần lượt cho ra đời bảy cô con gái với các tên gọi: chị Cả Lai Đệ (em 

trai đến), chị Hai Chiêu Đệ (mời em trai), chị Ba Lãnh Đệ (nhận em trai), chị Tư 
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Tưởng Đệ (mơ em trai), chị Năm Phán Đệ (mong em trai), chị Sáu Niệm Đệ (nhớ em 

trai), chị Bảy Cầu Đệ (cầu em trai). Bảy cô con gái này đều do mẹ Lỗ thị chung chạ 

với những người đàn ông khác nhau: ông chú dượng Vu Bàn Vả (2), người bán vịt 

con, thầy lang bán thuốc rong, lão Béo bán thịt chó ở thôn Sa Khẩu, hòa thượng Trí 

Thông ở chùa Thiên Tề, anh lính thất trận. Hết lần này đến lần khác, những cô con 

gái ra đời với những tên gọi đều ngụ ý cầu mong có em trai, điều này xuất phát từ 

quan niệm lâu đời về văn hóa tông tộc, nối dõi tông đường của người Trung Quốc. 

Và khi một cô con gái ra đời là lúc mây đen vần vũ hơn với số phận Lỗ Toàn Nhi, cô 

bị mẹ chồng chửi rủa, đánh đập, chồng hành hạ dã man “nhắm thẳng vào đầu vợ 

phang một chày”, “anh ta dùng kìm kẹp lấy một miếng sắt trong lò ấn vào giữa hai 

chân của vợ. Làn khói màu vàng bay lên, mùi lông và thịt cháy khét lẹt tỏa khắp 

phòng…” [84, tr.803]. Bị đối xử tàn nhẫn là thế nhưng người phụ nữ “vú to mông 

nẩy” [84, tr.11] vẫn không thôi khao khát có được một mụn con trai. Rồi ông trời 

cũng đã công bằng với Lỗ thị trong lần “xin giống” cuối cùng, Lỗ thị đã đạt được ý 

nguyện. Tuy nhiên, trong sự kết hợp của “cặp tình nhân thương tích đầy mình”: Lỗ 

thị và mục sư Malôa đã mang thêm một dụng ý khác rất thâm thúy của nhà văn. Nó 

không chỉ là hình ảnh mang tính ẩn dụ mà còn là một sự “nhại” chứa đựng nhiều đắng 

cay. Những lần “gieo thuần giống’ cho ra đời kết quả không được như ý, chỉ với lần 

“gieo giống ngoại”, một người đàn ông ngoại quốc nói “rặc” tiếng Cao Mật như một 

người địa phương đã “đơm hoa kết trái”, cho ra đời một cặp song sinh với tên gọi: 

Thượng Quan Ngọc Nữ và Thượng Quan Kim Đồng. Những tưởng tạo hóa đã bớt 

đùa bởi cuộc đời Lỗ thị đã tránh được những đòn roi lăng nhục của nhà chồng, nhưng 

nghiệt ngã thay, đứa con gái thứ tám ngay từ khi lọt lòng đã bị mù lòa, còn đứa con 

trai duy nhất “con cầu con khẩn” lại mắc bệnh “luyến nhũ yếm thực”, cả cuộc đời 

không rời khỏi bầu vú của người phụ nữ. Cái tên Kim Đồng - Ngọc Nữ gợi lên hình 

ảnh những cặp nam nữ đồng trinh (đồng nam đồng nữ) hầu hạ các tiên nhân trong 

quan niệm Đạo giáo. Hai cái tên chứa đựng biết bao niềm hi vọng lại ứng trên đôi trẻ 

tật nguyền: Kim Đồng chỉ mãi mãi là ông già to xác, không làm được tích sự gì, còn 

Ngọc Nữ lại tật nguyền, bất lực và bất hạnh trước cuộc đời.  

 Cách đặt tên nhân vật trong Đàn hương hình lại mang đậm dấu ấn của người 

Trung Hoa. Các nhân vật Triệu Giáp, Tiền Đinh và Tôn Bính được đặt tên theo “Họ 

trăm nhà”. Ba họ lớn nhất đứng đầu là Triệu (趙), Tiền (錢), Tôn (孫) trong Bách gia 

tính kết hợp với ba Can đứng đầu trong Thiên can: Giáp (甲), Bính (丙), Đinh (丁) 

đã trở thành tên gọi của một tên đao phủ bậc nhất kinh thành: Triệu Giáp; một quan 
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Tri huyện cai quản vùng Cao Mật: Tiền Đinh và một kép hát Miêu Xoang: Tôn Bính. 

Trong đó, tên đao phủ Triệu Giáp đứng đầu, tự xưng là “trạng nguyên nghề đao phủ”, 

tiếp đến là quan huyện Tiền Đinh, trên vạn người, dưới một vài người, chỉ là con cờ 

sai khiến trong nước đi của Viên Thế Khải và tên quan Caclôt người Đức, cuối cùng 

là Tôn Bính, “trạng nguyên hí khúc Miêu Xoang” và là người lãnh đạo cuộc nổi dậy 

chống quân xâm lược. Cách gọi tên và sắp đặt vị trí tên gọi của các nhân vật đều thể 

hiện ý đồ nghệ thuật của nhà văn. Trong bối cảnh Đại Thanh đến hồi mạt vận, nghề 

đao phủ lại lên ngôi với các án thi hành dã man, tàn bạo càng được tán dương, khen 

thưởng. Quan tri huyện “có chức không quyền”, đành nhắm mắt nhìn bất công đi 

ngang trước mặt, đau đớn trước thời cuộc. Còn Tôn Bính, người ra tay vì nghĩa lại bị 

bắt bớ, tù đày, bị thi hành án dã man nhất. Vấn đề đặt ra, người viết xin mượn lời 

Tiền Đinh trong phần “Tri Huyện trăn trối”: “(Triều) Thanh mà không thanh (trong 

sạch), Viên (Thế Khải) mà không phải là Viên Thế Khải, là Tào A Man! Ôi triều 

Thanh, Người nuôi ong tay áo; Viên Thế Khải mưu mô thâm hiểm!...” [87, tr.615]. 

Còn tên gọi của nhân vật Vạn Tâm trong Ếch lại mang nhiều ý nghĩa. Vạn 

Tâm nghĩa là “vạn tấm lòng”: “Từ ngày 4 tháng 4 năm 1953 đến ngày 3 tháng 12 

năm 1957, cô tôi đã tiến hành 1621 ca đỡ đẻ, đưa ra với đời 1645 đứa trẻ” [96, 

tr.41]. Đã có hơn một vạn đứa trẻ ra đời từ chính đôi bàn tay của bác sĩ Vạn Tâm, 

nó cũng mang nghĩa một tấm lòng đón lấy vạn tấm lòng, và “Lúc ấy cô là bồ tát 

sống, là nương nương cứu thế. Trên cơ thể cô tản phát hàng trăm thơm, những đàn 

ong bay liệng chung quanh cô, những đàn bướm bay liệng bên người cô” [96, tr.41]… 

Nhưng cũng chính đôi bàn tay ấy đã ngăn chặn sự ra đời của hơn hai ngàn thai nhi 

trong sứ mệnh thực hiện sinh đẻ có kế hoạch của chính phủ Trung Quốc. “Bây giờ, 

tổ cha nó, chỉ có ruồi nhặng bâu chung quanh cô mà thôi” [96, tr.41]. Từ vạn tấm 

lòng đã trở nên oan khiên khi thực hiện việc diệt sinh vì thế cuộc đời về sau của Vạn 

Tâm luôn là những chuỗi ngày bị đeo bám bởi mặc cảm tội lỗi… Như vậy, tên gọi 

của các nhân vật hoàn toàn trái với những khao khát tốt đẹp từ chính cái tên gọi ra. 

Những tên gọi mang tính chất “nhại” lại truyền thống, hàm nghĩa sâu sắc! 

 Bên cạnh đó, Mạc Ngôn có sự sáng tạo trong cách gọi tên nhân vật từ những 

sự kiện của lịch sử. Trong Sống đọa thác đày, tên của các nhân vật rất đáng chú ý. 

Mở đầu là cái chết của địa chủ Tây Môn Náo, không hiểu vì sao mình lại chết, cứ 

một mực kêu oan từ cõi trần thế đến chốn địa phủ: “Họ càng im lặng, tôi càng kêu, 

tôi kêu đi kêu lại…” [94, tr.13]. Tên gọi của nhân vật đúng nghĩa của nó: Náo có 

nghĩa là “làm náo động, náo nhiệt, làm ồn ào lên” [23, tr.655], vậy nên trải qua năm 
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kiếp súc sinh, linh hồn Tây Môn Náo vẫn tiếp tục làm náo động cho đến khi được 

quay trở lại làm người nhưng lại là đứa bé Lam Ngàn Năm Đầu To. Sống đọa thác 

đày là bức tranh phản ánh bộ mặt của xã hội nông thôn Trung Quốc từ năm 1950, bắt 

đầu công cuộc cải cách ruộng đất đến mốc chuyển giao thế kỉ mới nên tên các nhân 

vật như Lam Giải Phóng, Hoàng Hợp Tác, Hoàng Hỗ Trợ, Bàng Kháng Mỹ, Lam 

Khai Phóng… gắn liền với các sự kiện lịch sử đang diễn ra trên đất Cao Mật… 

Nếu trong tiểu thuyết truyền thống, nhân vật thường được định danh rất cụ thể, 

được xây dựng rõ nét trong bút pháp đặc tả, thì đến Mạc Ngôn ta có thể bắt gặp những 

tên gọi nhân vật theo ngôi thứ, nghề nghiệp hoặc đặc điểm ngoại hình hoặc đặc tính 

riêng như: ông Tư, ông Chín, bà Tư, cô Hai, ông Râu vàng, Tư lệnh, chi đội trưởng, 

thư kí Nguyễn… (Tổ tiên có màng chân); cô xế, Giám đốc mỏ, Bí thư mỏ, Dư Một 

Thước, Tiến sĩ Rượu Lý Một Gáo (Tửu quốc); cô đĩ La (Tứ thập nhất pháo); người 

ăn phấn (Thập tam bộ)… phù hợp với ý đồ nghệ thuật của tác phẩm. Cái tên dùng để 

phân biệt nhân vật này với nhân vật khác, hoặc đại diện cho một giai cấp, tầng lớp 

nào đó, hoặc những cái tên mà chỉ còn là tên gọi chung, mang tính biểu tượng cho 

một lớp người. Đây lại là nét nổi bật trong sáng tác của Kafka là những nhân vật xuất 

hiện “na ná” nhau. Những nhân vật không có tên, hoặc tên không rõ ràng, đôi khi chỉ 

là một kí hiệu trùng lặp... Cách gọi Joseph K. trong Vụ án, K. trong Lâu đài, Joseph 

K. trong truyện ngắn Giấc mộng. Về điều này, chính Mạc Ngôn đã tự nhận mình ảnh 

hưởng Kafka. Nếu như Kafka cố ý xóa hẳn tên nhân vật để chỉ còn lại một kí tự thì 

Mạc Ngôn đã không hẳn tẩy trắng nhân vật. Bên cạnh đó, Mạc Ngôn còn sáng tạo 

trong việc dùng các bộ phận cơ thể con người để đặt tên cho nhân vật như: Trần Tị 

(lỗ mũi), Triệu Nhãn (mắt), Vương Can, Vương Đảm (gan, mật), Trần Mi (lông mày), 

Vạn Tâm (tim), Hách Đại Thủ (đầu), Ngô Đại Tràng (ruột già)… trong Ếch. Những 

cái tên hài hước, có chữ không tự, “hữu thanh vô nghĩa” này đại diện cho những thân 

phận nổi nênh trong xã hội đầy biến động… Ngoài ra, Mạc Ngôn còn dùng các các 

hình ảnh giàu tính biểu tượng hay chim muông, hoa cỏ, các hiện tượng tự nhiên hay 

những đồ vật quý giá để đặt tên cho nhân vật như Lâm Lam, Ngọc Trai, Đại Đồng, 

Đại Hổ… (Rừng xanh lá đỏ), Hoàng Đồng, Thu Hương, Nghinh Xuân, Kim Long, 

Bảo Phượng (Sống đọa thác đày), Hàn Chim, Tư Mã Phượng, Tư Mã Hoàng,.. (Báu 

vật của đời)… thể hiện được nét thẩm mỹ cũng như hé mở nội dung tác phẩm.  

Trong thế giới đầy ắp các kiểu loại nhân vật của Mạc Ngôn, chúng tôi chỉ dừng 

lại với những khảo sát ở trên, để nhận định: nghệ thuật đặt tên cho nhân vật trong tiểu 

thuyết của Mạc Ngôn mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Hoa, cùng với việc tiếp thu 
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các kĩ thuật viết hiện đại cũng như phong cách sáng tác của các nhà văn lớn như 

F.Kafka, W.Fauklner, G.Marquez đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp của nhà 

văn. Tuy nhiên, cần thấy rằng, mỗi nhà văn đều rất thận trọng trong cách đặt tên cho 

nhân vật. Chẳng hạn, trong văn học cổ điển Trung Quốc, Ngô Thừa Ân đã rất sáng 

tạo và chuyên tâm trong việc gọi tên nhân vật trong Tây du kí. Đặc biệt là chữ “Ngộ” 

trong tên của bốn đồ đệ sau khi bái sư, quy y Phật pháp: Tôn Ngộ Không, Trư Ngộ 

Năng, Sa Ngộ Tĩnh, Ngộ Ký (Bạch Long mã). Ngộ được hiểu là giác ngộ, một điều 

vô cùng quan trọng đối với người tu hành. Vì con người thường rơi vào “thất tình lục 

dục”, rơi vào cõi mê nên không thể thấy được những cảnh tượng ở Thiên đình hay 

Địa ngục, thậm chí không tin vào Phật, Đạo, Thần. Vậy nên việc tin vào Phật, Đạo 

chỉ có một con đường duy nhất là tu hành khổ hạnh mới có thể giác ngộ nhiều điều. 

Hay trong Hồng lâu mộng, Tào Tuyết Cần cũng đạt được thành công trong cách định 

danh nhân vật. “Ví dụ như Giả Chính, nhìn bề ngoài là một người đoan phương chính 

trực, khiêm cung hậu đạo, kì thực tư tưởng xơ cứng, tình cảm khô khan, đôi lúc hủ 

hoá, tầm thường chẳng có tài cán gì, nhưng lại muốn mua danh bán tiếng. Có thể nói 

ông ta là “hư giả chính đạo”, có thể nói ông ta là “quân tử chính nhân giả tạo”, tức 

đơn giản thường nói là “nguỵ quân tử”, là đã tiếp cận ngụ ý của tác giả” [46]. Đến 

thời hiện đại, nhà văn Lỗ Tấn cũng gọi tên nhân vật đầy chủ ý. Có những nhân vật có 

tên như Nhuận Thổ, Tử Quyên, Tư Thiền, Hạ Du, Hoa Thuyên,.., có những nhân vật 

không có tên hoặc được gọi bằng đặc điểm riêng: anh đầu vuông, anh trán rộng, AQ, 

cậu Năm gù, lão Nghĩa mắt cá chép, Khổng Ất Kỷ, nàng Tây Thi đậu phụ, mụ com 

pa, người điên… tạo nên sự đa dạng cũng như thái độ khác nhau đối với từng tên gọi. 

Trong văn học Việt Nam, nhiều nhà văn cũng sáng tạo trong cách gọi tên nhân vật. 

Trước hết xem xét trường hợp Vũ Trọng Phụng với Số đỏ. Tên nhân vật thường có 

một biệt danh gắn với số phận của họ nhưng thường là một sự giễu nhại. Tên gọi 

Xuân tóc đỏ, Văn Minh, Phó Đoan, cụ Cố Hồng đều mang ý nghĩa đối lập nhau, nhằm 

khắc sâu, nhấn mạnh vào đặc điểm tính cách của nhân vật, làm tăng tính xác thực và 

đồng thời làm nhòe đi tính cá thể hóa, để những cái tên trở thành một tính cách điển 

hình, đại diện cho một lớp người “thượng lưu” trong xã hội bấy giờ. Hay với nhà văn 

Nguyễn Huy Thiệp, cách đặt tên nhân vật đã trở thành một nét độc đáo. Chẳng hạn 

trong truyện ngắn Không có vua, tên của các nhân vật nam lần lượt là: Kiền, Cấn, 

Đoài, Khảm, Khiêm, Tốn và một nhân vật nữ duy nhất tên Sinh. Tên của các nhân 

vật đều là những quẻ trong Kinh Dịch. Hơn nữa, nhan đề Không có vua thì khiến đất 

trời đảo lộn, tất cả các quẻ trong Kinh dịch đều nháo nhào. Vì thế Sinh là vợ của Cấn, 
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lại trở thành đối tượng muốn chiếm đoạt của cả gia đình lão Kiền. Một gia đình đang 

bị lung lay tận gốc rễ, không tồn tại tôn ti trật tự, chỉ có tiền và dục vọng tồn tại. Nhan 

đề và tên nhân vật như một thông điệp ngầm mà nhà văn đã dự báo cho người đọc. 

 Trải nghiệm càng nhiều người đọc càng mở ra vô số những văn bản khác nhau, 

khi đó văn bản là vô tận. Cũng như vậy, đọc Mạc Ngôn ta lại liên tưởng đến Tây du 

kí (Ngô Thừa Ân), Liêu trai chí dị (Bồ Tùng Linh), Hồng lâu mộng (Tào Tuyết Cần) 

hay Số đỏ (Vũ Trọng Phụng), Không có vua (Nguyễn Huy Thiệp) hay sáng tác của 

Kafka, Mazquer và nói như Eco: “Trong sự trớ trêu liên văn bản, văn bản vừa là sản 

phẩm, vừa là sự sản xuất. Văn bản với tư cách sản phẩm có thể mang đến niềm vui 

tiêu thụ cho bạn đọc ngây thơ trong sự giải trí đơn thuần. Văn bản với tư cách sự sản 

xuất sẽ là nơi phát sinh sự diễn giải, nơi mở ra vô vàn cách đọc, nơi bạn đọc thỏa mãn 

niềm vui trí tuệ và ý nghĩa văn bản trở nên đa bội, thậm phồn” [122, tr.216]. 

4.1.2. Lối viết huyền ảo 

Nhà văn Cuba Carpentier khi viết lời tựa cho cuốn “Vương quốc của thế giới” 

đã dùng “chủ nghĩa hiện thực thần kì” thay cho chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Ông 

nói: “Thần kì là sự đột biến của hiện thực, là sự biểu hiện đặc thù đối với hiện thực, 

là sự thể hiện kì diệu khác biệt, phi thường đối với tính phong phú của hiện thực, là 

cường điệu quy mô và trạng thái của hiện thực. Có thể nói, sự phát hiện hiện thực 

thần kì này mang đến cho người đọc sự hưng phấn tinh thần đến cực điểm” [174]. 

Điều này đem đến cách hiểu: thần kì dựa theo sự kiện được ghi lại nguyên bản xã hội 

một cách tự nhiên, như một sự đột biến của hiện thực, phi thường, cường điệu hiện 

thực đem đến cho người đọc sự hưng phấn. Nhờ đó nhà văn có thể khai thác nhiều 

vấn đề của thực tại, xâm lấn vào những “vùng cấm” như tôn giáo, chính trị, tính dục… 

Họ đường hoàng phơi bày ra hiện thực có thể sờ mó được hay một hiện thực chân 

chất nhất mà không phải thông qua các hình tượng ẩn dụ siêu phàm đến mức quái 

đản nhất mới có thể nhận ra. Tiêu biểu như Trăm năm cô đơn của Marquez đã tái hiện 

lịch sử một trăm năm của làng Macondo từ những góc độ phản ánh hiện thực đất 

nước Colombia, toàn bộ Châu Mĩ La tinh, việc vận dụng lối viết hiện thực huyền ảo 

khiến con người, các sự kiện xuất hiện kì dị, những tập tục, điềm báo, người chết 

sống lại… khiến tác phẩm trở nên mơ hồ, kì quái lại là điểm thu hút độc giả.  

Đọc tiểu thuyết Mạc Ngôn, điều khó có thể phủ nhận được chính là sức tưởng 

tượng đến độ quái lạ của nhà văn. Thế giới nghệ thuật nhà văn kiến tạo là thực nhưng 

lại khác biệt bởi những con người kì lạ, không gian kì lạ, âm thanh, màu sắc, mùi vị 

đều kì lạ… Trong cơn chuyển mình “quặn thắt” của xã hội, đói - thèm ăn đã trở thành 
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kí ức đầy ám ảnh với Mạc Ngôn và rất nhiều văn sĩ khác. Trong văn học Việt Nam, 

đói - thèm ăn cũng từng là cái gông nặng nề đè dúi dụi anh trí thức nghèo đến người 

dân nghèo xuống sát đất vì gánh “cơm áo gạo tiền”, bỏ dở ước mơ, biến ước mơ thành 

thứ giả dối, vớ vẩn trong Một bữa no, Tư cách mõ, Trẻ con không được ăn thịt chó, 

Sống mòn, Đời thừa của nhà văn Nam Cao. Đọc Kim Lân người đọc có cảm giác rờn 

rợn ghê người với hình ảnh; “người sống dật dờ như những bóng ma”, “tiếng quạ thê 

thiết gào lên từng hồi”… khi đối mặt với cái đói, đối diện với tử thần thì nhiều người 

đánh đổi nhân cách để bám sống. Trở lại với Mạc Ngôn, từng nếm trải cảm giác thèm 

khát vì đói, ông đã cùng với đám bạn ăn than, nhai rau ráu những hòn than lại thấy 

thơm ngon đến lạ kì. Đến cô giáo cũng ăn than, ăn đến nỗi mồm ai cũng đen xì. Điều 

kì quặc này trở lại trong Ếch, xuất hiện những đứa trẻ ăn than đá: “Chúng tôi đứng 

trước đống than… Mũi chúng tôi hấp háy trong chẳng khác nào mũi của những con 

chó đã phát hiện ra những thứ có thể ăn được trong đống rác bẩn” [96, tr.15]. Hay 

đứa bé La Tiểu Thông trong 41 chuyện tầm phào chết đói chết khát, luôn thèm được 

ăn thịt. La Tiểu Thông có thể gọi bất cứ ai là “bố” nếu người đó cho thịt ăn. Thèm ăn 

thịt một cách điên cuồng, ngửi mùi vị biết phân loại thịt, cậu bé còn có khả năng giao 

lưu, trò chuyện với thịt. Tính siêu thực này có phải là sự hoang tưởng nảy sinh từ quá 

trình đói khát? Có thể xem hiện thực là bàn đạp để mở ra thế giới kì lạ, huyền ảo của 

Mạc Ngôn. Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các nhà văn hiện thực huyền ảo, Mạc Ngôn 

thấy rằng có thể phối hợp lối viết hiện thực kì ảo - một đặc trưng quan trọng của tiểu 

thuyết hậu hiện đại với những biểu tượng, mô típ rất riêng của Trung Quốc.  

4.1.2.1. Huyền ảo hóa cốt truyện qua một số mô típ 

Marko Juvan đã dựa trên cơ sở phân loại kí hiệu của Peirce để phân loại các 

kiểu thức liên văn bản, bao gồm: mô tả, chuyển vị và bắt chước. Trong đó chuyển vị 

liên văn bản gồm các hình thức như trích dẫn từng câu chữ hoặc có biến đổi, khẩu 

hiệu, châm ngôn, ngữ cố định, vay mượn tên nhân vật, mô típ, bối cảnh; mô típ huyền 

thoại…; các thể loại trích dẫn như tập cổ/ gom, gộp, rút gọn, giễu nhại ngược, cắt 

dán, chế nhạo, nối tiếp, bổ sung, biến thể về chủ đề, mô típ… Huyền ảo trong sáng 

tác của Mạc Ngôn được nảy sinh từ cảm quan dân gian kết hợp với nét hiện đại của 

phương Tây. Trong quá trình viết, nhà văn thừa nhận ý tưởng có thể đến bất kì từ câu 

nói, chi tiết, hình ảnh nào đó, có thể bắt gặp chúng trong truyện cổ dân gian, văn học 

cổ điển, trong sáng tác của Lỗ Tấn, W.Faulkner, F.Kafka, G.Marquez…  

Trở lại mô típ quen thuộc của văn học Trung Quốc: “ăn thịt người”. Lịch sử 

văn học Trung Hoa đã từng ghi nhận những bậc bề tôi vì trung thành với chủ nhân 
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mà dám từ bỏ người thân. Trong Tam quốc diễn nghĩa (hồi 19) của La Quán Trung, 

Lưu An giết vợ lấy thịt thết Lưu Bị, lại được ca ngợi là danh thần trung thành bậc 

nhất với chủ nhân. Thủy Hử (Thi Nại Am) cũng bàng bạc màu sắc “ăn thịt người” khi 

kể chuyện Lý Quỳ cắt đầu và ăn thịt Lý Quỷ ở hồi 42. Hay vợ chồng Trương Thanh - 

Tôn Nhị Nương mở quán rượu nơi đồi Thập Tự thường chuốc thuốc mê rồi giết khách 

đến trọ hoặc uống rượu, sau đó cướp của rồi xẻ thịt bán như thịt trâu, thịt bò hoặc làm 

nhân bánh bao…  Trong Tây du kí (Ngô Thừa Ân) nhân vật Đường Tăng như một báu 

vật mà bất cứ yêu quái nào cũng muốn độc chiếm để thưởng thức, vì muốn được trường 

sinh bất lão. Hay trong Đông Chu liệt quốc của Phùng Mộng Long cũng từng kể chuyện 

vua Tề Hoàn công được Dịch Nha dâng món thịt người được chế biến từ thịt đứa con 

ba tuổi của mình. Đó là chuyện tàn nhẫn, dã man của ngày trước tưởng chỉ có trong 

truyền thuyết! Đến thời kỳ hiện đại, Lỗ Tấn đã để nhân vật “người điên” mắc chứng 

bệnh “bách hại cuồng” luôn bị ám ảnh mình bị ăn thịt trong Nhật kí người điên đau 

đớn thốt lên “Bây giờ mới biết bấy lâu nay mình sống bao nhiêu năm ở một nơi mà 

người ta ăn thịt lẫn nhau từ bốn nghìn năm nay” [169] khi để chính nhân vật viện dẫn 

ra các bằng chứng “ăn thịt người” từ trong sử sách. Đây là bước đầu tiên lịch sử văn 

học Trung Hoa đã phơi bày bản chất xã hội phong kiến “ăn thịt người”. Sâu sắc hơn 

trong truyện ngắn Thuốc, hình ảnh chiếc bánh bao tẩm máu người còn nóng hổi được 

xem như một phương thuốc chữa bệnh lao là một điểm giác ngộ, cảnh tỉnh cho căn 

bệnh ảo tưởng mà quốc dân mình đang mang.  

Suy nghĩ về vấn đề “ăn thịt người” từ trong sự phản chiếu với quá khứ, Mạc 

Ngôn đã khoác cho nó một màu sắc mới. Trong Tạp chí Nghiên cứu văn học, tác giả 

Nguyễn Thị Mai Chanh, Bùi Thùy Linh đã có bài viết đã phân tích sâu sắc những 

biểu hiện của mô típ “ăn thịt người” trong Tửu quốc2. Tửu quốc mang vỏ bọc của một 

tiểu thuyết trinh thám, nhưng kỳ thực là truy tìm thực hư việc “ăn thịt trẻ con”. Đầu 

thế kỉ XX, Lỗ Tấn đã đau đớn thốt lên: “Hãy cứu lấy trẻ em!”, nhưng đến Tửu quốc, 

những đứa trẻ con đã không còn có cơ hội được cứu thoát bởi những hành động phi 

nhân tính của bọn người vô đạo. Hình ảnh món ăn được mô tả cụ thể: “Thằng nhỏ 

ngồi xếp bằng tròn giữa mâm mạ vàng, người vàng hươm, mỡ chảy thơm phức, nụ 

cười ngơ ngác trên khuôn mặt, hiền khô. Quanh người độn toàn rau xanh và hoa xúp 

lơ” [91, tr.128], được ngụy biện là các loại rau củ hợp thành để danh chính ngôn thuận 

nhưng cái chính là để biện hộ cho hành vi “ăn thịt người”của bọn vô nhân đạo. Món 

 
2  Nguyễn Thị Mai Chanh, Bùi Thùy Linh (2017), “Motif  “ăn thịt người” trong Tửu quốc của Mạc Ngôn từ 

góc nhìn Liên văn bản”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, tr.66-73. 



111 

ăn đã kích thích mĩ vị của người ăn: “Ối trời ơi, những gai trên đầu lưỡi nhảy cẩng 

lên hoan hô, các cơ miệng liên tục co bóp, từ cổ họng thò ra một cánh tay bé xíu, vồ 

lấy miếng thịt lôi vào” [91, tr.143]. Phải chăng là hệ quả của sự quá thừa mứa về vật 

chất để đi tìm cái “lạ” cho vị giác? Nếu người đem bán con vì quá nghèo khổ thì bọn 

quan chức thừa quyền lắm của kia không chỉ “ăn thịt đồng loại” mà còn ăn thịt chính 

những đứa con của mình khi chúng còn chưa kịp tụ hình: “Tôi đã năm lần mang thai, 

mỗi lần đến tháng thứ năm đều bị lão đưa đến bệnh viện phụ sản bắt đẻ non… Những 

đứa trẻ đẻ non đều bị lão ăn mất!...” [91, tr.326-328]. 

Khắp nơi ở thành phố Rượu vang vọng tiếng khóc trẻ con: khóc trong bụng 

bọn ăn thịt trẻ con, khóc trong nhà xí, trong cống ngầm, trong dòng sông… khóc 

trong lò mổ, trên bàn tiệc của thành phố Rượu… Đó là những âm thanh não nề, sầu 

thảm, thế nhưng bọn ăn thịt vẫn nhai ngấu nghiến, rau ráu thịt những đứa trẻ con 

trong sự hoan lạc với đám quần hồng mà không hề ghê sợ hay cảm thấy tội lỗi. Mạc 

Ngôn đã tiếp nối đề tài “ăn thịt người” từ trong văn học truyền thống, tiếp nối những 

quan điểm thẳng thắn khi vạch trần bản chất xã hội phong kiến của Lỗ Tấn. Nhà văn 

đã khéo léo lột bỏ từng lớp văn minh đẹp đẽ để thay vào đó là sự tàn bạo về đạo đức 

của nền chính trị hiện tại. “Giống như biểu tượng “rượu” chỉ còn phảng phất linh hồn 

của Rượu cao lương nhưng nồng nặc thứ dầu bôi trơn cho bộ máy nhà nước đầy rẫy 

đám người quan liêu, tham nhũng, tàn ác; motif “ăn thịt trẻ con” trong tác phẩm cũng 

là một hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng” [18]. Chuyện ăn thịt trẻ con có thể là hư 

cấu, cũng có thể là sự thật. Người đọc như bị bịt mắt, mông lung. Đó là dấu ấn của 

lối viết hiện thực huyền ảo. Bằng lối viết này, Mạc Ngôn đã vươn tới một hiện thực 

dữ dội, phơi bày một cách tàn khốc nhất về tội ác, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh về 

sự tha hóa của con người. Cùng với Mạc Ngôn, nhà văn Diêm Liên Khoa cũng đã ghi 

lại những vết thương của lịch sử Trung Hoa thời hiện đại. Tác phẩm của ông đề cập 

đến những chủ đề lớn như lịch sử, sinh mệnh, nhân tính, Đinh Trang Mộng, Tứ thư là 

sự phản tư đầy quyết liệt và đau đớn về lịch sử Trung Quốc hiện đại. Đồng thời Diêm 

Liên Khoa đã tiếp nối một cách xuất sắc mô típ “ăn thịt người” trong lịch sử văn học 

Trung Quốc. Hình ảnh thôn Đinh Trang muôn đời nghèo vẫn nghèo, thể phất lên 

được, ấy thế mà nháy mắt trở nên khang trang sung túc, đó là khi “Đinh Trang bắt 

đầu bán máu”, “Đinh Trang đùng một cái bán máu đến phát điên” [62, tr.47]. Nhưng 

như một giấc mộng bất chợt kéo tới trong đêm đen, mộng cũng đi, để lại mọi thứ rã 

rời, đó là khi “Người Đinh Trang mắc bệnh nhiệt (AIDS)” [62, tr.75], Đinh Trang có 

đã hơi máu của người chết. Hậu quả của sự thiếu hiểu biết, tham lam, vô tâm, những 
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cơ sở thu mua máu mọc lên như nấm, bất chấp mọi thủ đoạn đẩy đồng loại đến con 

đường chết, hay đó là cảm giác kinh hoàng xâm chiếm khi đọc Tứ thư: cảnh những 

xác chết không còn nguyên vẹn, cảnh tượng nữ nhạc sĩ chết thê thảm khi miệng đầy 

những hạt đậu tương mà bên dưới “máu chảy ra từ dưới mông” [63, tr.274]... Dù đã 

trải qua một quá trình rất dài, vấn đề “ăn thịt người” vẫn được khai quật, Mạc Ngôn 

hay Diêm Liên Khoa đang tiến theo con đường mà Lỗ Tấn đã tiên phong. Sau tất cả, 

các nhà văn đều muốn dùng ngòi bút để thay đổi bản chất con người và bản chất của 

chính trị. Họ đều trông chờ một hệ thống xã hội tốt đẹp hơn. 

Một mô típ cũng thường trở lại trong sáng tác là “linh hồn”, dạng “hồn lìa khỏi 

xác”. Đinh Câu (Tửu quốc) thường chìm vào thế giới thực - ảo lẫn lộn. Ảo giác luôn 

xuất hiện khi anh ta muốn phá án, truy tìm tội phạm trong vụ án ăn thịt trẻ con ở thành 

phố Rượu. Nhưng anh ta luôn bị lọt thỏm vào những bữa tiệc rượu, và ngay sau đó là 

cuộc đấu tranh giữa linh hồn và thể xác của anh ta. Trong lúc nửa say nửa tỉnh, ý thức 

của nhân vật “đã ra khỏi thể xác liền dang đôi cánh bay lượn trong gian phòng (…). 

Với ý thức đã mọc cánh thì không gì có thể ngăn trở, nó hữu hình cũng là vô hình 

(…) nó xuyên qua mọi thứ mà đi, không gì có thể ngăn cản” [91, tr.78-79-80]. Mạc 

Ngôn đã cho thể xác của nhân vật đổ gục, chỉ còn lại linh hồn tỉnh táo đang bay theo 

thể xác để vạch trần về sự nhếch nhác, vô dụng của bản thân. Cùng mô típ trên, nhân 

vật tôi trong Tổ tiên có màng chân lại là linh hồn của người đã chết. Sau khi bị bắn 

chết, “tôi” vẫn có thể quan sát và kể tiếp câu chuyện báo thù của hai anh em Đại Mao 

và Nhị Mao: “Tôi đã chết, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đầu của tôi đều bị nổ tanh bành, 

óc phọt ra dính đầy trên vỏ cây, hồng hồng trắng trắng, thu hút một đàn ruồi nhặng 

xanh đầu đỏ đến. Chân tôi vẫn còn co giật! Tôi tức tối xông đến bên trái tim mình.” 

[88, tr.481]. Cùng dạng mô típ “hồn lìa khỏi xác”, Tây Môn Náo (Sống đọa thác đày) 

trong kiếp đầu thai thành lừa, khi chết rồi vẫn có thể nhìn thấy “Linh hồn tôi bay lên, 

lơ lửng trên không gian, nhìn xuống thấy những người đói khát kia kẻ dao người thớt 

đang cắt vụn thi thể tôi hàng trăm mảnh” [94, tr.150]. Rõ ràng, người chết không thể 

nào nói với người khác nghe việc thân xác mình như thế nào trong lúc xa lìa cuộc 

sống, vậy nên mới thấy sức tưởng tượng phong phú đến kì lạ của nhà văn. Điều này 

gợi liên tưởng đến hành trình ra đời của nhân vật “tôi” trong Đất mồ côi (Cổ Viên): 

“Tôi là một linh hồn đã phải chầu chực quá lâu đề đầu thai” [144, tr.75]. “Tôi” trong 

dạng linh hồn đã lang thang khắp vũ trụ khi chưa ra đời đã có thể kể vanh vách những 

chuyện của cố nội, của mẹ tôi...  
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Sống đọa thác đày còn tiếp tục để lại ấn tượng sâu sắc với mô típ “chuyển kiếp 

đầu thai” đậm chất huyền ảo. Với kết cấu “lục đạo luân hồi” (sáu đường luân hồi) của 

Phật giáo, nhà văn dẫn dắt người đọc vào thế giới vừa thực vừa hư ảo. Theo quan 

niệm nhà Phật, đời người như một bánh xe luân hồi, xoay vòng, tùy theo căn quả 

thiện hay ác khi còn trên cõi nhân gian mà chúng sinh sẽ chuyển kiếp vào lục đạo 

luân hồi gồm Thiên (Tiên), A-tu-la (Thần), Nhơn (người), Địa ngục, Ngạ quỉ (ma 

đói), và Súc sanh (thú vật). Cốt truyện Sống đọa thác đày xoay quanh các kiếp luân 

hồi của nhân vật Tây Môn Náo. Vốn là địa chủ làng Tây Môn, Tây Môn Náo sống 

lương thiện trên mảnh đất của cha ông, bị bắn chết đầy tức tưởi. Không cam tâm, Tây 

Môn Náo dưới địa phủ không ngừng kêu oan với Diêm Vương. Từ kiếp người, Diêm 

Vương đã cho Tây Môn Náo chuyển năm kiếp thành nghiệp súc: Lừa, Trâu, Lợn, 

Chó, Khỉ, đến kiếp cuối cùng hóa kiếp đầu thai lại thành người Lam Ngàn Năm Đầu 

To. Trong quá trình chuyển kiếp thành nghiệp súc, kinh qua các đày ải nơi trần thế, 

linh hồn Tây Môn Náo chứng kiến những đổi thay, những tàn tạ của những kiếp người 

quanh mình. Khi hết một kiếp, Tây Môn Náo lại trở về địa phủ, vẫn tiếp tục kêu oan 

vì quá khứ vẫn dai dẳng hành hạ. Mạch cảm xúc theo thời gian luân hồi cứ hiện ra 

giữa quá khứ - hiện tại, kiếp người - kiếp vật. Mạc Ngôn đã vận dụng cách viết huyền 

thoại hóa để nói lên hiện thực trên toàn cõi Trung Hoa về số phận của biết bao con 

người từ thời cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa giữa thế kỉ XX diễn ra trên vùng 

đất Cao Mật, tất cả như lăn lộn giữa danh lợi, quyền lực và tình yêu, lương tâm.  

Với mô típ “hóa thân”, Mạc Ngôn gây sức hút với Đàn hương hình. Hình 

tượng người anh hùng Tôn Bính được huyền ảo hóa. Tôn Bính xuất hiện “mặc áo dài 

trắng, ngoài khoác áo giáp trắng, sau lưng là sáu lá cờ lệnh” như một vị thiên binh 

được trời phái xuống hành đạo trong buổi đàn tế thần. “Qua ánh lửa… Tôn Bính trong 

lúc này không phải là người trần mà là con giao long giữa con người” [87, tr.292], 

hình ảnh này khiến cho việc phá đường sắt trở thành huyền thoại. Trong Báu vật của 

đời, nhân vật Lãnh Đệ đã hóa thân thành nàng Tiên Chim: “chị trèo lên ngọn cây 

thạch lựu”, “chị nhanh nhẹn chuyền sang cây ngô đồng, rồi từ cây ngô đồng chuyền 

sang cây trứng gà, từ cây trứng gà chị nhảy xuống nóc nhà. Chị nhanh nhẹn đến mức 

khó tin, như mọc thêm đôi cánh”, “chị nghiêng đầu, gặm gặm vào vai như chim đang 

rỉa lông”, “chị đã nhập vào thế giới của loài chim, suy nghĩ là suy nghĩ của chim, 

hành vi là hành vi của chim, thái độ là thái độ của chim” [84, tr.159]. Ước mơ được 

yêu, những ẩn ức về tình yêu, hạnh phúc đã biến Lãnh Đệ thành Tiên Chim.  
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Những mô típ trên không phải Mạc Ngôn là người đầu tiên sáng tạo ra, nó đã 

xuất hiện từ lâu trong văn học truyền thống. Tôn Ngộ Không trong Tây du ký (Ngô 

Thừa Ân) tinh thông “thần hành”, có thể “tạm xuất hồn” rời khỏi thể xác trong một 

khoảng thời gian xác định. Ngộ Không thiên biến vạn hóa thành bản sao của chính 

mình, thành vũ khí, động vật, yêu quái… để cởi nút cho những khó khăn, nạn kiếp. 

Liêu trai chí dị (Bồ Tùng Linh) có quá nhiều mô típ biến hình: người biến thành vật, 

vật biến thành người, ma đội lốt người… đã đem đến không gian tràn ngập màu sắc 

hư ảo, thực - ảo hợp rồi tan biến rất nhanh. Trong truyện Cô Bảo, chàng thư sinh Tôn 

Tử Sở hồn hóa thành con vẹt bay thẳng đến nơi A Bảo ở để gửi gắm tình yêu. Truyện 

Trúc Thanh (Hóa quạ, lấy vợ thần) lại kể về chàng Ngư Dung biến thành quạ “vỗ 

cánh bay lên” [64, tr.586], nhập bạn cùng đàn quạ thỏa mãn áo cơm, được kết duyên 

với quạ mái Trúc Thanh thỏa giấc mộng lứa đôi. Bồ Tùng Linh còn cho nhân vật hóa 

thân để trả thù những kẻ xấu xa. Trong truyện Hướng Cảo (Người hóa hổ), Hướng 

Cảo vì thương người anh bị công tử Trang ức hiếp và đánh chết, đi kiện cũng không 

xong, được đạo sĩ cho áo vải bố, biến thành hổ trả thù cho anh trai. Bên cạnh còn có 

những truyện người bị biến thành con vật với quan niệm nhân quả báo ứng. Vợ Đỗ 

Tiểu Lôi trong truyện Đỗ Tiểu Lôi bị biến thành con lợn do bất hiều với mẹ, hay kẻ 

sĩ Lôi tính nết xấu xa nên bị biến thành ngựa trong Bành Hải Thu. Mô típ này tiếp tục 

mở ra trong văn học dân gian Việt Nam qua các truyện Tấm Cám, Thạch Sanh - Lý 

Thông, Sự tích con muỗi, Sự tích con thạch sùng…  

Những mô típ trên có phần lặp lại, tương tác, liên hệ với nhau. Cho dù là biến 

hình với những dạng thức nào, các nhân vật đều mang yếu tố kì ảo, điều này được 

nảy sinh từ quan niệm vạn vật hữu linh trong tư duy của người phương Đông. Vì lẽ 

này, nhà văn Mạc Ngôn có lẽ đã tiếp thu nhiều từ tiền bối, kế thừa một cách xuất sắc 

nhiệm vụ trên con đường sáng tạo nghệ thuật đồng thời từ đó cũng khai mở được các 

mô típ cùng kiểu loại trong các văn bản khác.  

4.1.2.2. Lối viết huyền ảo hóa nhân vật 

M.Juvan đã quan niệm về kiểu thức bắt chước liên văn bản là “hiện tượng hậu 

bản mô phỏng, bắt chước phong cách ngôn ngữ, phong cách cá nhân, phong cách thời 

đại, phong cách thể loại, tạo nên sự tương đồng giữa hậu bản với (hệ thống/nhóm) 

tiền bản” [122, tr.xxiii], gồm các hình thức: sự phong cách hóa, bắt chước một phong 

cách vị, trích dẫn tiết điệu, motif (kiểu) hồi tưởng, trích dẫn hình thức/thể loại, tình 

huống nguyên mẫu/nhân vật nguyên mẫu… Nhìn chung thì kiểu thức này đã xuất hiện 

khi khảo sát tiểu thuyết của Mạc Ngôn. Sử dụng bút pháp huyền ảo để xây dựng nhân 
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vật, tính chất kì ảo, nghịch dị là yếu tố thường thấy trong tiểu thuyết Mạc Ngôn. Xây 

dựng kiểu nhân vật kì ảo này, một mặt Mạc Ngôn đã tiếp thu từ trong văn học truyền 

thống đậm chất liêu trai, một phần chịu ảnh hưởng từ nhà văn thuộc trường phái phi 

lý như F.Kafka hay rất gần với nhà văn hiện thực huyền ảo G.Marquez. Đó là những 

nhân vật mang trong mình những năng lực siêu nhiên, có những dị tài đặc biệt hoặc 

là kiểu nhân vật lưỡng phân, biến dạng trong tính cách. Không đóng vai trò là trung 

tâm nhưng lại là mắc xích quan trọng, là điểm nhấn trong lối huyền ảo hóa, Lãnh Đệ 

(Báu vật của đời) đã hóa thân thành nàng Tiên Chim. Mô típ “hóa thân”, “đội lốt”, 

người hóa thành vật này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh con dế 

trong truyện Tất suất của Bồ Tùng Linh, của Cụ già với đôi cánh khổng lồ của 

G.Marquez hay nhân vật Gregor Samsa biến thành con côn trùng trong tiểu thuyết 

Hóa thân của F.Kafka. Nhân vật cụ già (Cụ già với đôi cánh khổng lồ) xuất hiện 

khung cảnh ảm đạm sau ba ngày mưa tầm tã với đôi cánh khổng lồ “ngã sấp mặt trên 

bãi đất bùn” trong sân nhà Pelayo. Thoạt đầu với sự thảm hại, cụ già khiến mọi người 

sợ hãi, đề phòng. Sau đó, người ta hoài nghi, từ chỗ được xem là một khách ngoại 

quốc, một vị thần, cuối cùng là một con gà lớn bị ném vào chuồng sắt, sống chung 

với lũ gà. Ông lão trở thành trò mua vui, người ta kéo đến xem, có người đến để xin 

chữa bệnh. Nhân vật tồn tại giữa hai thái cực: được tôn vinh và hạ bệ. Đến khi nhận 

ra ông lão không có tác dụng gì thì đã bỏ mặc ông trong chuồng gà. Cho đến một 

ngày dấu hiệu phục sinh xuất hiện: trên đôi cánh mọc ra những chiếc lông non, cuối 

cùng ông lão cũng cất được đôi cánh bay lên. Marquez đã thành công khi kể câu 

chuyện kết hợp giữa hiện thực và huyền ảo. Hình ảnh cụ già với đôi cánh tiếp tục gợi 

liên tưởng đến những thiên thần trong Kinh Thánh hay những nhân vật siêu phàm 

nào đó. Tuy nhiên hình ảnh xuất hiện lại vô cùng thảm hại, khốn khổ. Phải chăng đó 

là một hành động nhại: cả cổ tích lẫn Kinh Thánh? Hay hình ảnh ông cụ bị nhốt trong 

chuồng sắt lại tiếp tục mở ra với hình ảnh người ngồi trong chuồng sắt, ăn phấn của 

Thập tam bộ (Mạc Ngôn). Cách tiếp cận này đã mở ra một mạng lưới của sự lặp lại, 

phái sinh giữa các văn bản. Vậy nên từ ký hiệu ngôn ngữ này, mở ra ký hiệu ngôn 

ngữ khác lại tiếp tục mở ra chuỗi các ký hiệu có liên quan, chính là dấu hiệu liên văn 

bản, nằm trong tư tưởng giải cấu trúc, Derrida cho rằng: “Đó là quá trình đi từ vết 

tích đến vết tích” [122, tr.80]. Với Hóa thân, sau một giấc mơ khủng khiếp, tỉnh dậy 

Gregor Samsa đã biến thành một con côn trùng to lớn, vỏ cứng và nhiều cái chân bé 

xíu mọc quanh mình. Trong khi Gregor phải nỗ lực để thích nghi với cuộc sống thì 

những người trong gia đình anh càng xa lánh, ghét bỏ, căm thù anh. Thấm thía sự ghẻ 
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lạnh ghê gớm của chính những người thân yêu khiến Gregor chấp nhận chọn cái chết 

để giải thoát khỏi sự loay hoay giữa chốn nhân sinh đầy cô đơn. Trở lại với Lãnh Đệ, 

dù không có cánh cũng không biến dạng, Lãnh Đệ vẫn là nàng Tiên Chim. Cô cũng 

không hề bị ruồng bỏ, bị xa lánh. Trái lại cô còn được mọi người biết đến qua tài 

năng, mọi người ở các nơi kéo đến nườm nượp để được chữa bệnh chứ không phải 

vì tò mò, nhưng điều này đã tạo nên sự giao lưu văn hóa giữa các vùng miền khác 

nhau. Sự hóa thân của Lãnh Đệ cũng không mang nét nghĩa thần thánh mà hóa thân 

với cô là một sự đày ải mãi phiêu diêu trong những cơn cuồng hoan đầy dục tính. 

Dạng thức hóa thân đã sinh ra cho Lãnh Đệ những phép lạ bí ẩn ngay trong cuộc sống 

thực, kiểu người ta hình dung về các phù thủy hay các cô đồng thời hiện đại (gợi hình 

ảnh bà tổ cô hay cô Mùi thanh thoát khi ngồi đồng giá Mẫu trong Mẫu Thượng Ngàn 

của Nguyễn Xuân Khánh). Không hóa thân có khả năng siêu phàm như Tiên Chim, 

những nhân vật như: Thượng Quan Kim Đồng, Hàn Chim (Báu vật của đời), La Tiểu 

Thông (41 chuyện tầm phào), Dư Một Thước (Tửu quốc), Lam Ngàn Năm Đầu To 

(Sống đọa thác đày), Hách Đại Thủ (Ếch)… trở thành những huyền thoại mới bên 

cạnh những huyền thoại cổ xưa với đặc tính “kỳ quái” của mình. 

Thượng Quan Kim Đồng được xây dựng theo lối huyền thoại hóa ngay từ đặc 

điểm mang thai của người mẹ. Lỗ thị mang thai mười hai tháng, trùng mô típ sự ra 

đời kì lạ của những nhân vật thần kì như trong các câu chuyện cổ: Thánh Gióng, Sọ 

Dừa… của Việt Nam hoặc như kiểu ra đời của Tôn Ngộ Không được sinh ra từ hòn 

đá núi Hoa Quả. Hay đó là sự sinh ra đời nhân vật bé Hon - thiên sứ trong tác phẩm 

Thiên sứ của Phạm Thị Hoài. Trở lại với Kim Đồng, sự sinh ra đời đã kì lạ khi mục 

sư Malôa trông thấy “một đạo hào quang rọi trên bầu vú màu phấn hồng của Đức Mẹ 

Maria và trên khuôn mặt bầu bĩnh của Chúa Hài Đồng trong tay Đức Mẹ” [84, tr.7] 

cùng lúc giặc Nhật sắp tràn vào thôn Cao Mật. Cái tên cũng trở thành huyền thoại: 

mục sư Maloa trước khi nhảy từ gác chuông đã viết lên hai chữ Kim Đồng - Ngọc 

Nữ. Đây không phải là cách đặt tên thánh của người theo tín ngưỡng đạo Thiên Chúa 

mà là một mô típ dân gian được huyền thoại hóa. Đặt tên cho hai đứa con sinh đôi 

như thế, Mạc Ngôn muốn ngụ ý mục sư Maloa cũng rất am hiểu văn hóa Trung Quốc. 

Cái tên hứa hẹn nhiều mong ước như cuộc đời được chờ đón của họ. Nhưng oái oăm 

thay, Kim Đồng, Ngọc Nữ cũng chỉ là hai đứa trẻ tật nguyền.  

Quan niệm vạn vật tương thông của phương Đông cũng là cơ sở cho những 

cuộc rong ruổi kể tả của Mạc Ngôn gây người đọc “sự ngạc nhiên và hiếu kì”. Điều 

này ít nhiều Mạc Ngôn chịu ảnh hưởng từ cái nhìn “lạ hóa” của nhà soạn kịch Đức 
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Beltolt Brecht: “từ một góc nhìn mới, làm nảy sinh một thái độ tiếp nhận tích cực đối 

với hiện thực đã bị lạ hóa” [81, tr.794]. Mạc Ngôn giải phóng những từ ngữ đã cũ 

rích đến sáo mòn để tạo ra chất kết dính mới trong cách miêu tả kì lạ về nhân vật, 

nhất là đem đến một cảm giác mới về nhân vật. Trong Thập tam bộ, một lần nữa cảm 

giác về mùi vị trở lại. Phương Phú Quý có mùi viêm lợi mãn tính, Đồ Tiểu Anh có 

mùi bò sữa Nga, Lý Ngọc Thiền có mùi xác chết… điều này đã thêm một nét mới lạ 

trong xây dựng nhân vật bằng nét “lạ hóa”. Đó là cách Mạc Ngôn chịu ảnh hưởng W. 

Fauklner. Trong Âm thanh và cuồng nộ, Faulkner đã miêu tả về hình ảnh Caddy khi 

trở về trong tâm thức của Quentin, thì mùi hương kim ngân lại trở về “mùi kim ngân 

lâm thâm và lâm thâm” và “kim ngân có lẽ là mùi hương buồn thảm nhất”, “một 

gương mặt trách móc, đẫm lệ một mùi hương của long não và kim ngân và của nước 

mắt một giọng thổn thức đều đều và êm dịu bên kia cánh cửa mập mờ cái hương thơm 

mùi hoàng hôn của hoa kim ngân…” [37, tr.141]. hay “Caddy có mùi như cây” [37, 

tr.112] trong kí ức Benjy, đó là hương thơm của sự trong trắng, thuần khiết của 

Caddy. Nhưng khi Caddy chạy theo Dalton Ames thì chị không còn mùi hương của 

cây nữa, dự báo cho những đổ vỡ, những bi kịch sau này trong cuộc đời nhân vật. 

Với 41 chuyện tầm phào, La Tiểu Thông có khả năng tương thông kì lạ với 

thịt, trở thành một sản phẩm độc đáo trong trí tưởng tượng không giới hạn của nhà 

văn, mang trong mình mẫu gốc về huyền thoại Nhục thần ở miếu Ngũ thông thần. 

Một huyền thoại nữa ở Cao Mật là Hách Đại Thủ (Ếch) với biệt tài nặn búp bê: “chỉ 

cần có một cục đất sét trong tay, đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn người đối diện và chỉ 

trong một thời gian ngắn, cục đất sét sẽ biến thành người ấy trông như thật” [96, 

tr.155]. Hách Đại Thủ không vì tiền bạc mà bán búp bê, khi bán đi chẳng khác nào 

đứt ruột bán con, mắt ông đều ngân ngấn nước. Hình ảnh này gợi đến một đấng sáng 

tạo quyền năng, khai sinh ra sự sống trong một thế giới đầy rẫy cái chết của chính 

sách kế hoạch hóa gia đình ở Trung Quốc những năm sáu mươi. Hay Dư Một Thước 

(Tửu quốc) xấu xí, cao một thước năm tấc, luôn tuyên bố “Tớ phải đ. khắp lượt người 

đẹp ở thành phố Rượu” [91, tr.251], có khả năng bay mái vượt tường “Tay chân và 

cả thân mình hình như mọc đầy ống hút, lão như một con thạch sùng khổng lồ, kinh 

khủng, bò đi bò lại trên trần” [91, tr.275]. Tại điểm này, vết tích của nhân vật Gregor 

Samsa (Hóa thân) lại xuất hiện trong sự kết nối liên văn bản. 

Mạc Ngôn mượn những điều bất thường của nhân vật để gửi gắm những triết 

lý, triết luận về cuộc sống. Ý nghĩa này được biểu lộ sâu sắc qua hình tượng nhân vật 

Lam Ngàn Năm Đầu To (Sống đọa thác đày). Cậu bé Lam Ngàn Năm Đầu To (kiếp 
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hồi sinh trở lại làm người của Tây Môn Náo) là một đứa trẻ không bình thường, cơ 

thể nhỏ thó với cái đầu cực to, có trí nhớ phi phàm và “khả năng nói năng không chê 

vào đâu được” [94, tr.814]. Xét về mặt sinh học: nó là một quái thai, bởi nó được sinh 

ra từ mối tình loạn luân giữa Lam Khai Phóng và Bàng Phượng Hoàng. Đúng thời 

khắc giao thừa, chuyển giao giữa hai thế kỷ, cũng là bắt đầu thiên niên kỷ mới “đứa 

bé với cái đầu thật to từ từ chui ra khỏi bụng cô ấy” [94, tr.813]. Là nạn nhân của mối 

tình tội lỗi của thế hệ trước, đứa con của thiên niên kỷ mới, mang trên mình một hình 

hài kì lạ, khác thường. Xét góc độ tâm linh: Lam Ngàn Năm Đầu To chính là kiếp 

hồi sinh cuối cùng của Tây Môn Náo. Trong suốt các kiếp là súc vật, Tây Môn Náo 

không quên được nỗi oan ức nên ở kiếp hồi sinh được là người này phải có cái đầu 

to mới chứa đựng hết những chuyện đã xảy ra trong năm mươi năm trước? Hay là 

điềm báo về một xã hội “mất căng bằng”, như con lật đật “nặng đầu nhẹ thân” của xã 

hội mới? Lam Ngàn Năm Đầu To là một huyền thoại trong cách xây dựng nhân vật 

điêu luyện của Mạc Ngôn, nó cũng là dấu hiệu cho sự tha hóa tột cùng của con người 

cũng là mối lo sợ về “một thời đại đau đớn trong lịch sử gia tộc lại bắt đầu” [92, 

tr.526]. Đó cũng là ý nghĩ của các nhân vật trong Tổ tiên có màng chân khi mỗi lần 

đứa trẻ có màng được sinh ra. Khi xây dựng những nhân vật kiểu này, Mạc Ngôn 

muốn hướng tới sự phản ánh trạng thái bất an của bản ngã, cái bất ổn của thời đại với 

một hiện thực còn nhiều góc khuất. Đặc tính của kiểu nhân vật “quái thai”, dị thường 

này cùng kiểu với những nhân vật dị thường trong Trăm năm cô đơn của G.Marquez. 

Hình ảnh đứa bé sinh ra có cái đuôi lợn, nỗi ám ảnh của con người về tội loạn luân 

và hậu quả của nó là sự tuyệt diệt của dòng họ trăm năm cô đơn, hơn hết là sự báo 

hiệu con người mất hết nhân tính, đánh mất bản thể để trở về thuở hồng hoang.  

Ngòi bút của Mạc Ngôn còn tạo ra một thế giới tâm linh đầy sắc màu, tập hợp 

những nhân vật siêu nhiên tạo mang tính ẩn dụ cao. Những vòng sóng thực và ảo hòa 

quyện trong các chi tiết đậm chất liêu trai, người chết lẫn lộn với người sống, vẫn 

giao tiếp với nhau trong Báu vật của đời, Đàn hương hình, Sống đọa thác đày, Tổ 

tiên có màng chân… Khi khai mở cánh cửa của thế giới huyền ảo, nhân vật huyền ảo 

trong thế giới nghệ thuật của Mạc Ngôn phảng phất dấu ấn huyền thoại cổ xưa. Quan 

trọng hơn, không tách rời khỏi thực tại, họ vẫn là con người của thực tại, vẫn đang 

trăn trở để kiếm tìm bản thể của mình. Hơn nữa, tham chiếu kiểu nhân vật huyền ảo 

của Mạc Ngôn trong các văn bản khác để nhận thấy, những nhân vật này đã và đang 

mang dấu vết của tính liên văn bản, nhất là trong việc tái tạo và đối thoại. 
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4.2. Trò chơi phối kết các diễn ngôn 

Mỗi văn bản là một liên văn bản, bởi lịch sử, hiện thực không phải của một cá 

nhân mà là của cộng đồng, và đó là những diễn ngôn xã hội. Như đã trình bày ở trên, 

Mạc Ngôn với lối viết hậu hiện đại, đã mạnh dạn thể nghiệm cách viết cố gắng phá 

vỡ những gì được sắp đặt bằng “tư tưởng thoát khỏi cái cũ”. Ông tìm kiếm cho văn 

chương một lối viết mới, lạ hóa bằng những thủ pháp, phương thức tự sự khác với 

với truyền thống. Người đọc có thể tìm thấy những quan điểm chính thống bị hạ bệ, 

những cái vỏ nghiêm trang có thể bị “lột trần” thông qua dòng ngôn ngữ mang ý 

nghĩa hai chiều. Tiểu thuyết Mạc Ngôn vì lẽ đó đã kết dẫn liên văn bản, khai mở 

nhiều vấn đề vượt ra khỏi giới hạn ngôn từ khiến người đọc tìm thấy sự hứng thú đón 

nhận tác phẩm như một “cuộc chơi ngôn từ”. Ông đã phá vỡ mô hình tiểu thuyết 

truyền thống để xây dựng cách thức tổ chức văn bản bằng lối viết như một sự phiêu 

lưu của ngôn từ. Ở đấy, nó ngầm chứa ý thức phản tỉnh tích cực của nhà văn và cũng 

là một hiện tượng không thể thiếu trong sáng tác văn học hiện nay khi mà tất cả dường 

như đã đọc, nghe thấy ở đâu đó rồi. Người đọc tự mình mày mò trong thế giới ngôn 

ngữ “hỗn độn” đó để hướng đến một sự biểu đạt khác.  

4.2.1. Diễn ngôn giễu nhại, ám chỉ 

Tiểu thuyết của Mạc Ngôn bao giờ cũng bày trước mắt người đọc bức tranh 

về xã hội rộng lớn với những số phận, cảnh đời khác nhau. Để bước vào thế giới 

nhiều mảng màu đó, Mạc Ngôn sử dụng giễu nhại, ám chỉ thấm đẫm ý vị trò chơi như 

một cách nhìn thẳng vào hiện thực, khiến mỗi tác phẩm trở thành một tập hợp của 

nhiều cái khác và nhiều cái mới phong phú đa dạng. Bằng những chất liệu cũ nhưng 

sáng tác của ông hiện lên như một trò chơi “ngôn ngữ” mới, tính chất trò chơi được 

bộc lộ qua các trạng thái phức tạp của hồi ức, mộng mị, những chấn thương, những 

dị biệt… của nhân vật. 

Giễu nhại (tiếng Hy Lạp: “Parodia”, nghĩa đen là “điệp lại”), trong thi pháp 

học, là phương thức tái tạo một phong cách khác, một lời nói khác trong tác phẩm. 

Theo điều đã trình bày ở mục 2.1.3.2, Genette cho rằng: Giễu nhại là sự cải biến tối 

thiểu hạ bản, nó mang đặc tính như một trò chơi ngôn ngữ. Nó là một hình thức liên 

văn bản liên quan đến chủ ý/không chủ ý của người tạo ra mã nhại. Don Quijote của 

M.Cervantes (1547 - 1616) được coi là tác phẩm nhại lớn nhất thời kỳ này đã giễu 

nhại thể loại tiểu thuyết kiếm hiệp sâu sắc và mạnh mẽ. Qua Don Quijote, Cervantes 
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đã biến nhà quý tộc tài ba xứ Mancha trở thành hình ảnh giễu nhại sâu sắc của người 

hiệp sĩ xưa kia. Là hình tượng để hạ bệ những quan điểm hiệp sĩ dỏm đương thời, 

đồng thời nêu lên sự lỗi thời, lạc hậu của quan niệm thẩm mỹ xưa cũ. Điển hình trong 

văn chương hậu hiện đại, James Joyce và Franz Kafka được xem là bậc thầy của văn 

chương giễu nhại. Tác phẩm Ulysses (1922) của James Joyce là cuốn tiểu thuyết nhại 

trường ca Odyssey của Homer. Hình ảnh của Leopold Bloom, cô vợ Molly Bloom và 

Stephen Dedalus, người đọc dễ liên tưởng đến các nhân vật Ulysses, Penelope và 

Telemachus trong Odyssey. Tuy nhiên, tầm vóc anh hùng, dũng cảm của Ulysses 

được thay thế bởi một Leopold Bloom tầm thường và nhu nhược. Đối nghịch với sự 

thủy chung kiên nhẫn chờ chồng suốt hai mươi năm trời của Penelope là khát khao 

tình dục dẫn tới ngoại tình của cô vợ Molly… Những tác phẩm của Kafka là ví dụ 

tiêu biểu trong văn học giễu nhại hiện đại. Kafka nhại các nhân vật trong thần thoại 

Hy Lạp. Truyện ngắn Pô-dê-i-đông, nhà văn biến một vị chúa tể quyền uy, đẹp đẽ 

trong thần thoại thành một ông già cau có, ngập trong đống công văn giấy tờ, nhại lại 

mô típ đổi lốt của truyện cổ tích trong Biến dạng. Ở Việt Nam, giễu nhại đã xuất hiện 

từ lâu đời trong hình ảnh của các anh hề trong nghệ thuật chèo. Trong văn học viết, 

hiện tượng giễu nhại xuất hiện sáng tác của Hồ Xuân Hương (nhại chế độ nam quyền, 

nhại văn nhân học trò, nhại nhà sư…), Nguyễn Khuyến (nhại cử nhân, quan lại…); 

tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng (hình thức nói mỉa…). Trong thời kỳ đổi mới, giễu nhại 

đã trở thành thủ pháp sáng tác chính của Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Hồ Anh 

Thái, Nguyễn Bình Phương,...  

Trở lại với Mạc Ngôn, ông đã sử dụng nghệ thuật giễu nhại, ám chỉ khi xây 

dựng những hình tượng nhân vật dị biệt, nghịch dị, đó là “một kiểu tổ chức hình 

tượng nghệ thuật (hình tượng, phong cách, thể loại) dựa vào huyễn tưởng tiếng cười, 

sự phóng đại, lối kết hợp và tương phản một cách kỳ quặc cái huyễn hoặc với cái 

thực, cái đẹp với cái xấu, cái bi với cái hài, cái giống như thực với cái biếm họa” [24]. 

Chính nhờ điều này mà các nhân vật trở nên hấp dẫn hơn nhưng cũng ám ảnh hơn 

trong tiểu thuyết của nhà văn. 

Tính chất giễu nhại trong tiểu thuyết Mạc Ngôn trước hết được biểu hiện trong 

sự xung đột giữa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại. Dưới sự cai trị của chế 

độ phong kiến nam quyền, những người phụ nữ Trung Quốc luôn bị kìm kẹp trong 

những tư tưởng bảo thủ, lạc hậu “tam tòng, tứ đức” thì lúc này những người phụ nữ 
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phản lại luân lý của một chế độ đã bị lung lay tận gốc rễ xuất hiện trong tiểu thuyết 

của nhà văn. Trút bỏ gánh nặng của hủ tục bó chân và quan niệm “cha mẹ đặt đâu 

con ngồi đấy” đã ăn mòn tâm trí hàng ngàn năm, làm đớn đau thể xác và tinh thần 

của người phụ nữ, Mạc Ngôn đã để cho Đái Phượng Liên (Cao lương đỏ), Lỗ Toàn 

Nhi (Báu vật của đời), Tôn Mi Nương (Đàn hương hình) phản ứng gay gắt lại xã hội, 

đấu tranh chống lại những trói buộc vô hình đó. Ngày lên kiệu hoa về nhà chồng, Đái 

Phượng Liên đã có sự phản ứng chống lại tư tưởng phong kiến khi xé rèm kiệu hoa, 

buông khăn che mặt, say mê mùi mồ hôi đàn ông của Từ Chiếm Ngao “bà hít lấy hít 

để mùi vị của đàn ông, trong lòng bà chắc chắn là nổi lên từng cơn sóng xuân tình” 

[84, tr.85]. Lỗ Toàn Nhi bị tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đè bẹp, trở thành nỗi uất 

hận. Lỗ Toàn Nhi đã làm thỏa mãn tư tưởng gia trưởng đó bằng cách đi “xin giống 

những người đàn ông trong thiên hạ”. Việc “xin giống” ở những người đàn ông khác 

đã vượt xa cái chính chuyên của người phụ nữ. Chín đứa con không thuộc dòng giống 

nhà Thượng Quan đã như một cái tát mạnh đầy đau đớn, phẫn uất với nhà chồng cũng 

là với chế độ nam quyền. Hay Tôn Mi Nương lại từng oán hận không có được bàn 

chân bé xíu nhưng nàng đã đánh mẹ chồng như đả hổ khi bà ta định cầm dao gọt chân 

nàng, khiến bà mẹ chồng uất ức mang bệnh mà chết. Từ đó, ngay cả Giáp Con và bố 

chồng “đệ nhất đao phủ” Triệu Giáp cũng không thể ngăn cản được bước chân lành 

lặn của nàng tìm đến “vườn yêu” cùng quan huyện Tiền Đinh.  

Khác với những người phụ nữ của truyền thống chỉ biết cam chịu với số mệnh 

định sẵn, sống khép mình trong khuôn khổ, nhân vật của Mạc Ngôn phô bày hết những 

gì là bản năng, đặc biệt là công khai bộc lộ hành vi tính dục cao nhất. Những chỗ e dè 

nhất, sâu kín nhất, được xem là cấm kị thì giờ đây hiển hiện lồ lộ dưới ngòi bút Mạc 

Ngôn. Theo nếp cũ xưa, người phụ nữ chưa bao giờ dám đạp gió cưỡi sóng thì giờ đây 

những Đái Phượng Liên, Lỗ Toàn Nhi, Tôn Mi Nương, Lâm Lam, Lý Ngọc Thiền,… 

đã có thể phô bày hết nét đẹp cơ thể hay đời sống tính dục kể cả lúc thăng hoa hay 

trong khi đầy đau khổ. Những giây phút say đắm trong tình dục giúp cho họ thoát khỏi 

những ràng buộc, bất hạnh, thoát khỏi những áp chế đang trói buộc. Hơn nữa, nếu xã 

hội quá nhiều luật lệ ngăn cấm thì nó như trở thành mảnh đất màu mỡ để con người 

bản năng trỗi dậy mạnh mẽ. Trước Mạc Ngôn, văn học truyền thống đã rất xa lạ và 

phản ứng gay gắt khi Kim Bình Mai (Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh) vừa xuất hiện đã bị 

liệt ngay hẳn vào loại tiểu thuyết “dâm thư”. Đến khi tiếp xúc với phương Tây, hàng 
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loạt tác phẩm của các nhà văn hiện đại đã khai phá những vấn đề sâu kín này, xem nó 

là một phương tiện để giải mã những trạng thái phức tạp nhất của con người. Cho nên, 

sự miêu tả tính dục trong tiểu thuyết Mạc Ngôn như một sự công phá dữ dội vào hệ tư 

tưởng gia trưởng trong văn học truyền thống. Tuy nhiên, ở một mặt khác, sự quá trớn, 

buông thả ngập ngụa trong đời sống tình dục lại là nguồn cơn dẫn đến cuộc sống bi 

kịch của họ. Những mối quan hệ bất chính dày lên trong mỗi trang viết, Lâm Lam 

trong Rừng xanh lá đỏ làm tình như súc vật với thằng vịt, loạn luân với bố chồng, Tôn 

Mi Nương (Đàn hương hình) tương tư quan huyện Tiền Đinh, muốn biến thành con 

chó cái, Bàng Kháng Mỹ (Sống đọa thác đày) quan hệ bất chính với Tây Môn Kim 

Long, Trần Tú Trân (41 chuyện tầm phào) quan hệ bởi lão Lan, trong Thập tam bộ 

đầy rẫy những mối quan hệ đầy dục vọng giữa phó cục trưởng Vương với mẹ con Lý 

Ngọc Thiền, Lý Ngọc Thiền và Phương Phú Quý, Đồ Tiểu Anh và xưởng trưởng,… 

ở những mối quan hệ này hoàn toàn không có tình yêu chỉ có ham muốn bản năng. Từ 

đó, tính dục mất đi ý nghĩa tích cực, phóng khoáng, lãng mạn, chỉ còn tồn tại dục vọng, 

để con người ngang hàng súc vật. Sau này, những nhà văn thuộc thế hệ sau cũng đã 

viết về đời sống tình dục như là bản năng để con người thoát khỏi nỗi cô đơn. Diêm 

Liên Khoa là nhà văn cũng đã miêu tả nhiều yếu tố tính dục, tính dục trở thành một 

chất liệu không thể thiếu trong sáng tác. Thời kì kinh tế mở cửa, con người lấy tiền 

làm lẽ sống, làm mục tiêu phấn đấu suốt đời nên tình dục trong tác phẩm của Diêm 

Liên Khoa dùng để lột tả bộ mặt xấu xa, đểu cáng của xã hội. Tình dục như một nhu 

cầu để đổi chác trong Tứ thư, khi nạn đói hoành hành, nữ nhạc sĩ xinh đẹp đã bán rẻ 

thân mình, chổng mông cho tên giải trại xấu xí tàn độc ở khu 918 để có được một nắm 

đậu tương và một cái bánh bao khô khốc. Cuối cùng cô chết trong bi kịch: trong lúc 

làm tình, dưới đất là mồm ứ nghẹn vì những hạt lạc rang tận sâu trong cổ họng, bên 

trên là cặp mông chổng lên trời - nơi những dòng kinh nguyệt đỏ lòm đang chảy ra… 

Bi thương tột đỉnh, điều này nặng nề hơn cái chết đói, họ chết vì bị đồng loại “ăn thịt”! 

Tóm lại, những nhân vật nữ ở trên khác biệt so với mẫu phụ nữ theo quan 

niệm của xã hội phong kiến. Mạc Ngôn đã có sự kết hợp những điều tưởng không 

thể kết hợp để họ là những nhân vật phản phong, nổi loạn, và dũng cảm lật đổ những 

cái cổ hủ lạc hậu của chế độ vẫn còn ám ảnh và ăn sâu trong đời sống của hiện tại. 

Vì vậy, giễu nhại ở đây như là sự nổi loạn chống lại những điều lỗi thời, và một 

thủ pháp đắc dụng thể hiện những đổ vỡ của các “đại tự sự”. 
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Đồng thời tiếp tục hướng ngòi bút vào sự đổ vỡ những giá trị truyền thống, 

Mạc Ngôn tạo ra những tiếng cười trào lộng giễu nhại như một cách phản tư lại lịch 

sử, nhận thức về chặng đường đã qua. Ở phương diện này, chúng tôi xem xét những 

giá trị truyền thống bị triệt tiêu qua hình tượng nhận vật Thượng Quan Kim Đồng 

(Báu vật của đời). Sự ra đời của Kim Đồng xuất phát từ khao khát có một đứa con 

trai nối dõi tông đường. “Mang chuông đi đánh xứ người”, Lỗ thị qua bảy lần sinh 

nở mang nhiều kì vọng nhưng chỉ toàn con gái. Kim Đồng là đứa con trai duy nhất 

nhờ vào lần “xin giống” của Lỗ thị với mục sư Malôa. Nó không phải là sự kết hợp 

đơn thuần giữa người nam và nữ mà còn là sự kết hợp giữa hai nền văn hóa Đông -

Tây. Với sự “lai giống” khác lạ này, Kim Đồng lớn lên cao to vạm vỡ “tóc vàng mắt 

xanh” tuấn tú nhưng không thể rời xa vú mẹ. Trong thân xác người lớn, Kim Đồng 

mãi chỉ có một tâm hồn ngây thơ nên trở nên bạc nhược yếu đuối. Báu vật gia tộc 

nhà Thượng Quan chỉ mãi mãi là đứa bé “to xác”. Đứa trẻ mang bao kì vọng chỉ là 

“một ông già bú tí” với niềm say mê duy nhất với bầu vú của người phụ nữ. Khi trở 

thành một ông già, Kim Đồng vẫn phải bám víu vào những bầu vú để hồi sinh, và 

lênh phênh trên đó. Kim Đồng là một hình tượng ẩn dụ: được sinh ra với bao hi vọng 

lại là kẻ suốt đời chỉ biết đeo bám. Nếu rời xa bầu vú anh sẽ cảm thấy chông chênh, 

hoàn toàn cô đơn trong đời vì cái nhìn “trẻ thơ” và những sở thích kì quặc của mình. 

Anh luôn đau đáu với những vẻ đẹp của truyền thống đến mức luôn hoài nghi, không 

hòa nhập được với cuộc sống thực. Bên trong nhân vật luôn có những mâu thuẫn 

trong con người giữa quá khứ - hiện tại, cái xấu xa với cái tốt đẹp,… từ đó, Mạc 

Ngôn nhằm phô bày hiện thực cuộc sống đầy ngang trái, tạo nên tiếng tiếng cười 

đầy chua xót trước cuộc đời. Ẩn trong hình tượng này phải chăng là sự trân trọng si 

mê văn hóa truyền thống quá mức hay đó là sự ăn bám của một lớp người, không 

chịu buông rời lớn lên? Chính từ sự lai tạp (Đông - Tây) đó khiến nó không thể thích 

nghi, trở thành một kẻ “dở dở ương ương”? Có lẽ vì thế mà nhà văn đặt ra vấn đề 

cần cai sữa tinh thần cho dân tộc mình để lớn lên, phải thắng “phép thắng lợi tinh 

thần” để đủ bản lĩnh chống chọi, vươn tầm thế giới. Đây cũng chính là lời thức tỉnh 

nhức nhối mà Lỗ Tấn những năm đầu thế kỉ XX đã kêu gào: “Dân mà còn ngu muội, 

hèn nhát thì dù thân thể có khỏe mạnh, cường tráng chăng nữa, cũng chỉ có thể làm 

thứ mà người ta đưa ra chém đầu thị chúng và làm thứ người đứng xem cuộc thị 

chúng vô vị như thế kia mà thôi. Còn như đau ốm mà có phải chết đi ít nhiều thì chưa 
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hẳn đã là bất hạnh” [169]. Thượng Quan Kim Đồng đã làm lung lay đến tận gốc rễ 

hình tượng được xem là “báu vật của đời” để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn 

đề “sống bám”? Cũng trong Báu vật của đời, không gian nhà thờ, hình ảnh Chúa 

Giê-su, Đức mẹ Maria không còn đẹp đẽ, linh thiêng, uy nghiêm nữa, thay vào đó là 

nơi dơ bẩn, “đầy bụi và cứt chim” trên đầu Chúa Giê-su, khuôn mặt thánh thiện của 

mẹ Maria trở nên nanh nọc, ngắn ngủn, mục sư Malôa - người phát ngôn của Chúa 

lại phạm vào điều răn thứ sáu và thứ chín của Tân ước. Nơi linh thiêng trở thành nơi 

tạp uế, đây cũng là một kiểu nhại Kinh Thánh, mở ra một tầng nghĩa mới trong hệ tư 

tưởng của nhà văn, khi “giải thiêng” thần thánh, những quan niệm “thâm căn cố đế”! 

Kinh Thánh – “một trong những điển phạm thống trị văn hóa – văn học phương Tây” 

[122, tr.240], thế nên việc trích dẫn Kinh Thánh trong văn học không còn quá xa lạ. 

Có lẽ mượn câu chuyện về chúa Giê-su chữa lành một người bị hủi cùng lời dạy của 

Chúa, Cố Viên với tác phẩm Đất mồ côi đã dùng lời dạy để tiên báo về số phận của 

nhân vật, vừa giáo huấn lại vừa ngầm nhại lời dạy trong Thánh Kinh khi tạo dựng 

một bối cảnh trái ngược về sự tích gò Mả Hủi: “chôn sống gã hủi cùng với đám con 

hủi kinh tởm kia” [144, tr.27] vì không tin vào bất cứ luận thuyết nào: “Ồ, chắc lại 

gã phù thủy nào đó bị hắt hủi, thành ra ghen ăn tức ở, muốn trấn yểm đất này, bằng 

loại bùa chú mà hắn tự chế, chủ yếu tung hỏa mù dọa thiên hạ rồi có cơ hội là đục 

nước béo cò” [144, tr.11]. Cùng giọng văn đậm chất giễu nhại, trong truyện ngắn 

Chảy đi sông ơi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cũng để cho nhân vật diễn giải Kinh 

Thánh theo kiểu nhại để tự giễu mình: “Cái nghề đánh cá là nghề có sớm bậc nhất. – 

Lão nói với tôi. – Anh em ông thánh Simon trước kia cũng đi đánh cá. Đức Chúa 

Giê-su trông thấy mới bảo họ rằng: “Các ông hãy đi theo tôi, rồi tôi sẽ biến đổi các 

ông thành kẻ đánh lưới người”. Lão già hít hơi thuốc lào rồi lại buồn buồn nói tiếp: 

- Hôm nọ trên huyện công an hỏi tao: “Ông làm nghề gì?”Tao bảo tao làm nghề đánh 

cá. Họ cười lăn lộn: “Ông đánh lưới người thì có!” Mẹ kiếp! Hóa ra tao thành ông 

thánh Simon chứ còn gì nữa!” [115, tr.11] 

Người đọc còn bắt gặp một kiểu nhân vật mà Mạc Ngôn dùng nghịch dị để giễu 

nhại đó chính là bản thân nhà văn. Trong các tiểu thuyết Sống đọa thác đày, Tửu quốc, 

Mạc Ngôn đã biến mình thành nhân vật Mạc Ngôn và nhà văn Mạc Ngôn không phải 

để khám phá bản thân mà nhằm tạo hiệu quả cảm giác, nhận thức thật – giả lẫn lộn, 

đồng thời cũng để tự chế giễu mình. Đó là một dạng “tôi” ý thức về “tôi”, Mạc Ngôn 



125 

đã làm khác đi so với tiểu thuyết truyền thống - khi “cái tôi” tự thuật của tác giả như là 

yếu tố tự thuật, gắn với nó là tiểu sử, danh dự của nhà văn không được tùy tiện gán 

ghép. Với Mạc Ngôn, ông đã không “thương tiếc” cái tôi tiểu sử của mình, gán cho nó 

những danh xưng “thằng ranh con”, “tiểu yêu”, …. cùng những tật xấu “Mạc Ngôn 

mồm miệng vốn ngứa ngáy” [94, tr.165], “Có một lần, khi Mạc Ngôn leo lên cửa sổ 

cố gắng để nhòm vào trong thì bị điện giật cứt đái vãi ra đầy quần…” [17, tr.185] trong 

Sống đọa thác đày. Điều này gây hài hước vì kiểu tự biếm này của tác giả gợi nhắc đến 

“trò chơi ngôn ngữ” trong sáng tác đương đại gọi là parody – “một hình thức khước từ 

mọi sự nghiêm trang trực diện và trực tiếp” [122, tr.324], người đọc có thể nhớ đến bức 

tranh nàng Mona Lisa của Leona de Vinci đã bị/được M.Duchamp vẽ thêm râu. Liệu 

có phải Duehamp đang chế nhạo một danh tác của Vinci hay ông đang phục vụ cho 

nhu cầu mới, một mục đích khác? Việc này có lẽ chờ đợi vào “cách đọc” của độc giả 

khi họ không nhìn văn bản như một chỉnh thể đóng kín mà nói như Umberto Eco, một 

tác phẩm sẽ luôn là tác phẩm mở, mời gọi những diễn giải bất tận. Điều lý thú trong 

kiểu “nhân vật mang tên Mạc Ngôn” đó nhà văn Mạc Ngôn không phải kể lể lại tiểu 

sử, đời tư để độc giả soi chiếu mà biến mình thành một nhân vật hẳn hoi, tương tác với 

những nhân vật khác trong văn bản. Trong Tửu quốc, Mạc Ngôn là một nhà văn, tham 

gia vào câu chuyện muốn truy tìm chân tướng sự việc “ăn thịt trẻ con” nhưng để rồi 

chính bản thân “rơi” vào bẫy khi đặt chân đến thành phố Rượu. Câu chuyện như một 

sự phiêu lưu, một kiểu truyện như tiểu thuyết trinh thám, nhưng không phải nhà văn 

tạo ra nhân vật “nhà văn Mạc Ngôn” theo kiểu thám tử lừng danh Conan hay Sherlock 

Homles mà là một nhân vật đồng hành cùng bước chân nhân vật để tìm biết những bí 

ẩn. Chính điều độc đáo này khiến nhịp điệu trong Tửu quốc lúc căng, lúc chùng, chờ 

đợi hồi hộp để giải mã bí ẩn. Hai tuyến truyện tưởng chừng như rời rạc (Tuyến truyện 

về trinh sát Đinh Câu và tuyến truyện về các câu chuyện trong lời kể của Tiến sĩ Rượu 

Lý Một Gáo) lại làm nên những vòng xoắn tương tác. Câu chuyện của Đinh Câu điều 

tra vụ án “ăn thịt trẻ con” ở thành phố Rượu đã liên tiếp mở ra những bí mật của thành 

phố này qua nhân vật Bí thư Khoan Kim Cương, Giám đốc mỏ… tương tác với các 

câu chuyện của Tiến sĩ Rượu khi anh ta kể về “Tửu nga” Khoan Kim Cương, Dư Một 

Thước… Hai câu chuyện này xoắn vòng, thâm nhập vào nhau khi nhân vật nhà văn 

Mạc Ngôn bước vào thế giới Rượu. Trò chơi này được kích thích bởi nó là trò chơi liên 

văn bản, và sản sinh nhiều tầng ý nghĩa. Chúng ta có thể hình dung mô hình của Tửu 
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quốc, trong đó có sự tái tạo liên tục của các văn bản trong một văn bản, những vòng 

xoắn có thể được vẽ thêm vô tận. Thông thường, sự xuất hiện của nhà văn – tác giả dẫn 

đến tác phẩm như một cuốn tự truyện, ở đây, Mạc Ngôn đã tự làm mới mình khi sử 

dụng những yếu tố có thực từ đời tư để giễu mình và bóc mẽ mình. 

Trên tinh thần kế thừa, tiếp thu những kĩ thuật viết hiện đại, Mạc Ngôn cũng 

vận dụng giễu nhại, ám chỉ như một tham chiếu lên các đối tượng nhằm đem đến 

những mạch ngầm những diễn ngôn mà người đọc phải trực tiếp kết nối mới phát 

hiện ra. Đó cũng là một kiểu trò chơi ngôn ngữ trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn. 

Ám chỉ được sử dụng trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn xuất phát từ cách kể 

chuyện truyền thống mà sáng tạo, Mạc Ngôn dẫn người đọc vào mê lộ tự sự hấp dẫn, 

cuốn hút. Bằng phương thức dịch chuyển không gian, thời gian, giao cắt từ thế giới 

thực sang kì ảo với những câu chuyện truyền kì chen ngang có khả năng tạo nên 

những hiệu ứng mới trong việc phân tích tâm lý nhân vật một cách sâu sắc. Cùng với 

sự xuất hiện của nhân vật, bên cạnh hiện thực cuộc sống là những câu chuyện nhuốm 

màu sắc kỳ ảo. Tiểu thuyết Đàn hương hình, Báu vật của đời, Ếch,… đều xuất hiện 

những câu chuyện truyền kì. Điều này chúng tôi sẽ trình bày kĩ hơn ở mục tiếp theo. 

Cũng như các tiểu thuyết trên, Thập tam bộ có khá nhiều câu chuyện truyền kì hấp 

dẫn như các câu chuyện trong Liêu trai chí dị: Người có thể thay xương đổi thịt, Con 

khỉ cái chờ chồng trên hoang đảo, Con chim sẻ đi mười ba bước, Người đàn bà quạt 

mồ chồng, Chú tiểu tóc xanh xanh... xuất hiện  trong thời khắc quan trọng trong cuộc 

đời thầy giáo Phương Phú Quý, Đồ Tiểu Anh (vợ thầy giáo Phương Phú Quý), nhằm 

dẫn dắt, tiết lộ cuộc đời nhân vật. Việc dẫn chuyện này để ám chỉ chuyện kia, gợi ra 

nhiều tò mò làm tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện.  

Không chỉ dẫn câu chuyện truyền kì, những câu chuyện của hiện thực cũng 

được viện dẫn trong Thập tam bộ nhằm làm tăng tính xác thực, đồng thời bổ sung 

thông tin cho điều đang nói. Tờ nhật báo đã ố vàng đăng bài của tiến sĩ Âu Dương 

Sơn Bản về sự chuyển hóa sống - chết và những người đàn ông đã phẫu thuật, biến 

đổi hooc-môn trở thành đàn bà một trăm phần trăm xuất hiện đúng lúc Lý Ngọc Thiền 

đang chuẩn bị thay đổi gương mặt Phương Phú Quý thành Trương Xích Cầu để củng 

cố niềm tin cho nhân vật… Mạc Ngôn đã sử dụng kĩ thuật này như sự mở lối cho 

những sự kiện quan trọng diễn ra ngay sau đó. Hiệu quả của kĩ thuật này, Nguyễn Thị 

Tịnh Thy gọi đó là phép “lộng dẫn pháp”. Viện dẫn một chi tiết, một hình ảnh, một 

sự việc nào đó để nhằm dẫn dắt, mở lối khám phá tư tưởng tác phẩm trong tiểu thuyết 
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Mạc Ngôn đã vẫy gọi các văn bản trước đó. Người đọc cũng phát hiện trong Tam 

quốc diễn nghĩa, La Quán Trung sử dụng thủ pháp này như là “một điềm báo, dự 

đoán cho việc sắp xảy ra”. Ở hồi 12, Tào Tháo bị Lữ Bố vây thành, dồn đánh, phóng 

hỏa bốn bề tại Bộc Dương thì trước đó, hồi 11 đã kể chuyện My Chúc gặp người con 

gái xinh đẹp đi nhờ xe, sau ứng với chuyện nhà ông bị đốt cháy, quả nhiên trong đêm 

nhà Chúc phát hỏa, cháy toàn bộ hoặc hồi 38, trước khi gặp Khổng Minh ba lần, Lưu 

Bị nhắc chuyện Văn Vương đi tìm Khương Tử Nha. Đặc biệt từ hồi 40 đến hồi 50, 

La Quán Trung đã miêu tả tài năng của Chu Du thực chất là một kế để ca ngợi “tuyệt 

trí” Gia Cát Lượng qua diệu kế “người cỏ mượn tên”, những dự đoán về thời tiết 

trong ba ngày có gió Đông. Những câu chuyện được dẫn làm nổi bật sự kiện hay nhân 

vật được nói đến. 

Đây cũng là một hình thức liên văn bản độc đáo khi dùng đối tượng này để 

gợi đối tượng kia ngay trong văn bản của mình. Chính thủ pháp này lại gợi liên tưởng 

đến câu chuyện của nhà báo Chu Quý (Đi tìm nhân vật – Tạ Duy Anh). Chu Quý tự 

đánh mất bản thể theo từng bước biến chuyển qua các truyện cổ tích anh viện dẫn 

trong bài tham luận cho Hội thảo khoa học “Sự uyển chuyển trong tính cách người 

Việt” như báo trước cho quá trình hoá thân, biến đổi, mất “bản ngã” của Chu Quý. 

Như vậy, từ nhiều nền văn hóa khác nhau, người đọc góp nhặt được nhiều mảnh văn 

bản khác nhau tạo ra sự lý giải mới từ chỗ “đã nghe thấy” của những trải nghiệm đọc. 

Để ám chỉ nhà văn còn xây dựng những chân dung nhân vật có ngoại hình và 

tính cách kỳ quái. Các yếu tố lệch pha này cộng hưởng với các chi tiết phóng đại, thậm 

chí là nghịch dị được sử dụng một cách tối đa để bộc lộ thông điệp mà nhà văn muốn 

gửi gắm. Trong thế giới hỗn độn ấy, tác giả cho chúng ta thấy những kẻ mạo danh, 

những kẻ đang diễn trò, những thứ bên trong đối lập với bên ngoài… mà bản thân ngôn 

ngữ “ám chỉ” về những ý thức xã hội. Chịu ảnh hưởng từ lối viết nghịch dị của Franz 

Kafka, nhân vật trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn cũng đã biểu lộ rõ nét bản chất của 

hình tượng nghịch dị. Trong Thập tam bộ, người đọc chứng kiến câu chuyện hết sức 

bi đát của hai thầy giáo Phương Phú Quý và Trương Xích Cầu. Cái chết lâm thời 

ngay trên bục giảng của thầy Phương đã khơi nguồn cho mọi bi kịch. Cố trốn chạy ra 

khỏi nhà tang lễ, để được sống Phương Phú Quý đã quyết định đeo khuôn mặt của 

người khác, đánh mất nhân dạng của mình. Mặt anh là của Trương Xích Cầu nhưng 

anh không là Trương Xích Cầu, anh là Phương Phú Quý nhưng không phải là Phương 

Phú Quý bởi anh đang mang khuôn mặt Trương Xích Cầu. Cũng từ đó, anh ta không 
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còn nhận thức được rõ ràng mình là ai, không ai phân tách được: “Đây là tôi sao? Tôi 

là ai? [91, tr.235]. Trong hành trình tìm lại chính mình, anh ta lại đánh mất chính 

mình, mất luôn bản thể. Cuối cùng, anh ta nghĩ “mình sẽ là chính mình”, “người chết 

phải quay về với vị trí người chết”. Nhưng khi phá nát khuôn mặt của người khác 

trên cơ thể mình chỉ còn lại một đống bầy nhầy gớm ghiếc, anh ta cũng không thể trở 

về là mình. Đến khi chết thật, anh ta cũng không được là mình, bởi vì đang đeo mặt 

nạ người khác. Còn Trương Xích Cầu, người cho mặt nạ cũng rơi vào tình thế tiến 

thoái lưỡng nan, liên tục bị phủ định nhân dạng. Dù cố gào thét mình còn sống nhưng 

không ai tin, càng giãy giụa anh ta càng lạc lõng, trở thành một kẻ đa ngã. Kiểu 

Phương Phú Quý và Trương Xích Cầu là kiểu hoán đổi mặt nạ, nhân dạng, thân phận 

cho nhau. Từ mặt nạ có thể dẫn đến kiểu hình tượng giễu nhại, châm biếm. Nó là quá 

trình phục sinh cho người chết, biến người chết thành người sống mang khuôn mặt 

người khác; biến người đang sống, người cho mặt nạ thành người thừa, hủy diệt sự 

sống của người sống. Cả hai cùng vật vã đau khổ, không còn nhận ra được chính 

mình. Nhân vật hoán đổi mặt nạ cho nhau khiến người đọc nhầm lẫn, không biết ai 

là ai, tạo nên hiện tượng đa ngã. Kiểu nhân vật mang mặt nạ, đội lốt này là sự tiếp nối 

nghệ thuật mang yếu tố kì ảo trong văn học truyền thống, còn là sự gặp gỡ trong văn 

chương hậu hiện đại trên thế giới. Nhân vật trong tác phẩm Khuôn mặt người khác 

của Kobo Abe bị ném vào một hoàn cảnh đáng thương. Anh vốn là chủ nhiệm phòng 

nghiên cứu hóa chất cao phân tử tại một viện khoa học quan trọng nhưng đã bị hỏng 

mặt rất nặng trong khi thực hiện một thí nghiệm khoa học. Từ đó, nhân vật bị rơi vào 

vũng lầy của những trạng thái tâm lý đau khổ tột cùng vì bị mất đi gương mặt. Anh 

trở nên hoài nghi hết tất cả thái độ, tình cảm mọi người dành cho anh. Từ đó anh 

quyết định làm một cái mặt nạ thật hoàn hảo. Trong vai một người xa lạ, anh quyến 

rũ người vợ của mình. Và mặt nạ, nó trở thành nguyên nhân phá hoại mối quan hệ 

của họ, đẩy nhân vật vào bước đường cùng không lối thoát. Không chịu đựng được 

sự “niềm nở giả dối” của những người xung quanh, nhân vật lẩn trốn vào sự cô đơn, 

cuối cùng khi cố tìm cách hóa giải tình thế cô đơn của mình, anh ta lại càng rơi vào 

nỗi cô độc thảm hại hơn. Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ cùng mô 

tip này. Trương Ba vừa chết, muốn được sống lại, đã nhập hồn vào xác hàng thịt. 

Trong thân xác hàng thịt, hồn Trương Ba vô cùng đau khổ, chịu sự dằn vặt và xa lánh 

của người thân. Nhận thấy bản thân dần mất mát trong xác kẻ khác, hồn Trương Ba 
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quyết định chết hẳn, để được “tôi muốn là tôi toàn vẹn”. Như vậy, bên cạnh những 

yếu tố hài hước cho sự phi lý, nghịch dị, kiểu nhân vật mặt nạ chuyển tải nhiều thông 

điệp. Con người trong thân xác kẻ khác dường như bị tẩy trắng đến mất nhân dạng 

và bản ngã. Kiểu nhân vật này lại trùng với kiểu nhân vật của Kafka trong các tác 

phẩm Vụ án, Lâu đài, Hóa thân… Đó là kiểu nhân vật phản truyền thống đến cái tên 

cũng đang bị mất dần, bị rút gọn đến tận cùng, chỉ còn lại một chữ viết tắt. Không thể 

rõ hình hài, diện mạo, giọng nói, phong cách nào của họ. Thậm chí những thông tin 

về các mối quan hệ về gia đình, quan hệ bạn bè, những dấu vết nghề nghiệp, tất cả 

đều bị xoá mờ, hết sức mông lung. Thập tam bộ cũng ảnh hưởng lối viết này, khi cuối 

cùng chỉ còn để lại “Anh” - người ngồi trong chuồng sắt, và chúng tôi thấy ở “anh” 

không chỉ “anh” mà còn là khuôn mặt của người khác và người khác nữa. “Anh” vừa 

là “anh” vừa là “anh ta”, một sự phân thân để trốn chạy nhưng chỉ có bế tắc, tuyệt 

vọng. Cùng trong sự giao thoa kiểu nhân vật “ăn phấn” kì dị này, là một Rebecca 

(Trăm năm cô đơn) ngay từ khi xuất hiện ở ngồi nhà Buendia, cô đã có biểu hiện của 

một con người cô đơn với tật ăn đất. “Rebecca không thích ăn cơm mà trái lại chỉ 

thích ăn đất ẩm ngoài sân và đất vách do cô ta dùng ngón tay cậy ra từ các bức 

tường… Cô cứ lén lấy những mảng đất vách giấu đi để ăn khi không có ai nhìn thấy” 

[73, tr.63]. Vòng xoắn về những nhân vật nghịch dị đã mở ra “tính năng sản văn bản” 

(cách dùng của Kristeva). 

Hình tượng nghịch dị trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn làm cho hiện thực trở 

nên sâu sắc và ám ảnh hơn. Nhà văn đã kiến tạo sự thật bằng việc kết hợp những yếu 

tố tưởng như không thể kết hợp giữa đẹp – xấu, thiêng liêng – thấp hèn, trang nghiêm 

– hài hước… qua hệ thống hình tượng nhân vật bằng phương thức giễu nhại. Kiểu 

hình tượng nghịch dị này khắc họa sự tha hóa của con người, làm đổ vỡ những giá trị 

truyền thống. Tất cả tạo nên bước phát triển hiện thực, đó không chỉ là hiện thực được 

nói ra mà còn là hiện thực của những điều không thể nói ra. Những điều nhà văn phản 

ánh có vẻ khác lạ, dị thường nhưng lại rất hiện thực là vì thế! 

4.2.2. Diễn ngôn lệch chuẩn 

Khi đến với tiểu thuyết của Mạc Ngôn, người đọc có thể thấy gần như một sự 

ngược lại với ngôn ngữ đầy tinh xảo, được gọt đẽo kĩ càng trong văn học truyền 

thống. Đó là sự xuất hiện dày đặc những ngôn ngữ “lệch chuẩn”. Người đọc truyền 

thống đương nhiên sẽ không dễ gì chấp nhận loại ngôn ngữ như vậy xuất hiện trong 



130 

tác phẩm văn học. Tuy nhiên, có thể nói rằng ngôn ngữ đời thường với những tiếng 

chửi tục của đủ loại tầng lớp xã hội đã được tác giả đưa vào nguyên vẹn trong tác 

phẩm là một phương thức giễu nhại quen dùng của Mạc Ngôn. Sự giả trang ngôn 

ngữ không chỉ dừng lại ở mức độ bình dị, đời thường mà được nhà văn khai thác 

đến mức suồng sã, trần trụi, thô tục. Ngôn ngữ đầy nghịch dị, giễu nhại mà Mạc 

Ngôn đã pha trộn nhiều phong cách ngôn ngữ trong cùng một tác phẩm để tạo ra những 

liên kết ẩn, từ đó người đọc có thể khám phá những liên kết đó nếu họ muốn.    

Biểu hiện trước hết ở những câu nói nổi tiếng được xem như chuẩn mực 

trong văn chương, chính trị đã được Mạc Ngôn vận dụng trong hoàn cảnh rất bình 

thường. “Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán” (Tam quốc diễn nghĩa), câu nói dùng để 

ca ngợi lòng trung tuyệt vời của Quan Vân Trường đã được Lý Một Gáo (Tửu quốc) 

nhại lại thành “thân tại Tửu quốc, tâm tại văn học” [91, tr.42]. Cũng trong Tửu quốc, 

đề tài luận văn Thạc sĩ của Lý Một Gáo là: “Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong tiểu 

thuyết của châu Mỹ La Tinh với công việc pha chế rượu” [91, tr.454] đến đề tài luận 

án Tiến sĩ: “Những biểu hiện lý hóa của những người giàu tình cảm trong quá 

trình pha chế rượu và ảnh hưởng tổng quát của nó với rượu” [91, tr.454]  như một 

sự nhại những đề tài nghiên cứu khoa học. 

Trong tác phẩm của Mạc Ngôn, Đàn hương hình là cuốn tiểu thuyết mà chủ âm 

là giọng giễu nhại, hài hước: “Hoàng thượng, xin hoàng thượng mở lòng nhân đức mà 

tha cho mạng chó của nô tài… Từ nay nô tài không dám thế nữa đâu!”, “ Không phải 

là trọng vọng bọn ngươi, mà sợ điều tiếng thị phi! Lên kiệu mau còn đứng đực ra đó 

làm gì? Đúng là..” [87, tr.71]. Chửi tục thường chỉ xuất phát từ những nhân vật thô lỗ, 

cục cằn hay khi quá phẫn nộ không thể kìm chế, nhưng Mạc Ngôn đã để cho tri huyện 

Tiền Đinh, đại nhân Viên Thế Khải, đặc biệt cả đấng chí tôn vua Hàm Phong miệng 

luôn nhả ngọc phun châu cũng chửi thề nói tục. “Tên Mọt, Trẫm đ. vào tổ tiên tám 

đời nhà ngươi! Nhà ngươi dám vuốt râu cọp! Dám ăn cắp ngay trong nhà Trẫm! Phải 

cho biết thế nào là lợi hại, để không uổng Trẫm ở ngôi vua!” [87, tr.61]. Đưa ngôn 

ngữ thô tục vào tác phẩm không phải hạ bệ nhân vật, Mạc Ngôn đã khiến người đọc 

cảm nhận những bậc chí tôn cũng là những con người bình thường. 

Trong Thập tam bộ, ngôn ngữ chứa nhiều tiếng nói của vô thức, với những lời 

đối thoại, độc thoại của người ăn phấn ngồi trong lồng sắt: “Tôi đã từng là bạn chí 

cốt của Phương Phú Quý, cũng từng là bạn chí cốt của Trương Xích Cầu” [93, tr.18], 
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“Trong tiểu thuyết của chúng ta, nhân vật lãnh đạo cao cấp lúc nào cũng được xây 

dựng thành những nhân vật điển hình cho lý trí, hình như trong số họ không có ai 

ham mê ái tình. Đây không phải là tinh thần của chủ nghĩa hiện thực. Trên diễn đàn 

chính trị, tình nhân của các quý ông chính trị gia chiếm vị trí như thế nào? Là một 

nửa giang sơn hay là chiếc khăn mùi soa? Tất cả đều có thể…” [93, tr.67], “Anh nói 

với chúng tôi rằng: Đúng lúc anh ta chuẩn bị chui đầu vào chiếc thòng lọng thì bỗng 

nhiên nghe giữa lá cây bạch dương có tiếng động mạnh…”, “Anh đã từng nói với 

chúng tôi rằng, anh ta đã từng nằm mơ và đã nghe một người nào đó nói rằng: Tôi 

nằm xuống bãi cỏ và ngủ thiếp đi. Một người đàn bà có mái tóc màu hạt dẻ, đôi vú 

Nga mê hồn vổng cao, toàn thân toát ra mùi vị sữa bò nói với tôi:…” [93, tr. 558]. 

Nhiều đoạn thoại như là tiếng nói của vô thức, phi logic của người trong chuồng sắt 

dù anh ta đang giữ vai trò người kể chuyện đem đến sự hoài nghi cho độc giả: anh ta 

thực sự là ai? Phải chăng tư duy trò chơi đã chi phối ngôn ngữ khiến chúng trở nên 

đa sắc màu, không tuân thủ bất kì một quy tắc nào? Nhà văn cứ để cho nó tuôn ra và 

độc giả có chấp nhận hay không là tuỳ vào mỗi người, đó cũng chính là tinh thần của 

lý thuyết trò chơi. 

Với những diễn ngôn đứt đoạn của thủ pháp cắt mảnh hiện thực, Mạc Ngôn đã 

tái hiện một thế giới phi trật tự, phi lý. Ông phá vỡ những gì đang bền vững bằng thuật 

phù phép câu chữ, để dựng nên một thế giới đa chiều, xóa bỏ đặc quyền ngôn ngữ tạo 

nên sự cân bằng cho tất cả nhân vật trong các tiểu thuyết. Ngôn ngữ giễu nhại, suồng 

sã, thô tục, phi lý trí đã tạo nên một cuộc chơi ngôn ngữ để nhân vật xuất hiện ở nhiều 

giai tầng khác nhau nhưng tiếng nói, ngôn ngữ ngang nhau, nhân vật nào cũng có thể 

dùng ngôn ngữ đời thường, thô tục. Việc sử dụng ngôn ngữ như thế, Mạc Ngôn đã đem 

đến sự sống động tự nhiên cho nhân vật của mình như cuộc sống vốn diễn ra như thế! 

Trên nhiều phương diện, trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn, chúng ta có thể 

nhận thấy tính chất không đồng nhất trong tính cách nhân vật, có người phải mang 

những chiếc mặt nạ cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Nhà văn sử dụng nghệ thuật 

giễu nhại, ám chỉ để “nhại” những gì thuộc về cái cũ, đã lỗi thời, như làm một cuộc 

“vượt thoát” cho nhân vật trước ý thức hệ của một thời kì lịch sử dài dằng dặc với 

những tấn bi kịch đầy đau đớn. Không chỉ vậy, nhà văn còn nhại lại chính mình, biến 

mình trở nên vừa chua ngoa vừa hài hước, láu lỉnh… qua những lớp sóng ngôn từ 

đầy tinh xảo. Nghệ thuật này minh chứng cho ý thức không ngừng tìm kiếm khả năng 



132 

biểu đạt mới cho văn chương. Trong cách xử lý tài tình lớp vỏ ngôn ngữ, tiểu thuyết 

của nhà văn luôn đặt người đọc vào sự thử thách, đặc biệt qua những hình tượng đậm 

tính chất giễu nhại, ám chỉ. Chính từ lối viết này, nhà văn đã giúp cho người đọc thêm 

cái nhìn về cuộc sống, về những đổ vỡ của kiếp người. Có thể nói đây là những đóng 

góp không hề nhỏ của nhà văn, nó buộc người đọc phải thay đổi cách đọc, phải suy 

nghĩ khác đi từ những ngôn ngữ gợi ra dưới ngòi bút của Mạc Ngôn. 

4.3. Sự hòa trộn, tích hợp thể loại 

M. Bakhtin thừa nhận: “Tiểu thuyết cho phép đưa vào lắp ghép vào trong nó 

nhiều thể loại khác nhau, cả những thể loại nghệ thuật (những truyện ngắn, những bài 

thơ trữ tình, những trường ca, những màn kịch nói,…) lẫn những thể loại phi văn học 

(các thể văn đời sống hàng ngày, văn hùng biện, khoa học, tôn giáo,...)” [11, 

tr.131,132]. Theo hướng nghiên cứu hậu hiện đại, các nhà lý luận xuất phát từ quan 

điểm trên gọi thể loại, sự pha trộn thể loại là biểu hiện của tính liên văn bản. Và kết 

luận: trong các thể loại văn học, tiểu thuyết là loại hình có khả năng tổng hợp nhiều 

thể loại khác. Ngay chính R. Barthes cũng quy phạm hóa quan niệm trên: “Mỗi văn 

bản là một liên văn bản”, những văn bản khác có mặt trong nó ở các cấp độ khác 

nhau, dưới những hình thức ít nhiều nhận thấy được. Nối tiếp sự phát triển lý thuyết 

này, G. Genette đã đưa ra năm dạng thức khác nhau của liên văn bản trong cuốn 

Palimpsests (đã trình bày ở mục 2.1.3.2 của chương 2). Nghiên cứu liên văn bản về 

thể loại, chúng tôi nhận thấy hầu hết các dạng thức trên đều có mặt trong tiểu thuyết 

của Mạc Ngôn. Những câu tục ngữ, thành ngữ, câu nói dân gian, các thể loại văn học 

và cả những thể loại vượt ra ranh giới địa hạt văn chương đều có mặt. Nó tạo nên một 

mạng lưới có ranh giới rõ ràng, nó chống lại những quan niệm thâm căn cố đế về tính 

cội nguồn đặc thù, đơn nhất và tự trị trong nghệ thuật. Việc sử dụng nhiều thể loại, 

nhiều kiểu loại tự sự đã tạo nên cấu trúc lai ghép, chắp vá, khơi gợi nhiều hoài nghi 

đối với hiện thực trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn. Tuy nhiên, trong luận án này, 

chúng tôi không đi nghiên cứu sâu tất cả các dạng thức mà chỉ tập trung nghiên cứu 

mối quan hệ giữa các văn bản với phần phụ đề, lời dẫn và các thể loại khác nhau của 

văn học, các loại hình nghệ thuật khác ngoài văn học và sự “đối thoại” với điện ảnh/ 

chuyển thể điện ảnh. 

4.3.1. Liên văn bản với các thể loại văn học 

Tiểu thuyết của Mạc Ngôn đã mở ra một không gian văn hóa khá rộng, vượt ra 

khỏi hiện tại, kết nối với truyền thống từ những thế kỉ xa xưa, có khả năng liên văn bản 

với những diễn ngôn thuộc về văn hóa dân gian một cách rõ ràng. Có thể tìm thấy 
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những câu tục ngữ, thành ngữ, những câu nói ví von, những câu văn biền ngẫu… được 

sử dụng thuần thục, đăng đối trong Báu vật của đời, Đàn hương hình, Sống đọa thác 

đày, Tửu quốc... rất sự thú vị như: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, “Có bệnh thì 

vái tứ phương, ai có sữa người ấy là mẹ” [84, tr.61]; “Rượu hâm ấm bụng, nước mắt 

ướt nhòe, giang hồ nghĩa khí, khẳng khái cương cường!/ Nhìn lên đài thượng, dắt tay 

cùng lên, hóa thành cầu vồng, bay lên trời xanh” [87, tr.574]; Cua muốn vượt sông phải 

tùy dòng nước chảy”, ‘Thức thời thì kẻ hèn cũng thành tuấn kiệt” [94, tr.41]… Có lẽ 

luôn theo đuổi phong cách dân gian nên sự phát triển rực rỡ của nền văn học truyền 

thống từ cổ chí kim luôn cuốn hút Mạc Ngôn. Ông tìm về với dân gian bằng những 

phong tục, làn điệu xưa để làm say đắm và làm rơi nước mắt nhiều người bởi tính chất 

bi kịch của nó. Trong Đàn hương hình, làn điệu Miêu Xoang đã làm nên tố chất anh 

hùng lẫn bi kịch cho cuộc đời nhân vật Tôn Bính. Nét đẹp xưa cổ xưa được ông ôm ấp. 

Làn điệu của hí khúc Miêu Xoang được đưa vào Đàn hương hình ở phần một: Đầu 

Phụng và phần ba: Đuôi Beo. Mở đầu mỗi chương là phần tự thuật của nhân vật tự giới 

thiệu về mình và diễn biến câu chuyện trong phần đó. Kiểu như mỗi nhân vật bước ra 

sân khấu, giới thiệu về mình và bắt đầu vai diễn. Hý khúc Miêu Xoang mà còn chen 

vào từng phần trong lời kể của nhân vật: “Tiểu Thất gõ ba tiếng thanh la: phèng, phèng, 

phèng… rồi cao giọng hát một câu Miêu Xoang: Ăn mày ăn Tết vui như Tết… (…). 

Bọn ăn mày đệm tiếng mèo kêu vào đoạn ngân của cuối câu: M… eo, m… eo, m… 

eo!...” [87, tr.507]. Tìm về cội nguồn, Mạc Ngôn còn muốn trình bày một hiện thực đời 

sống mà bên trong nó cái xấu, cái ác vẫn tồn tại. Tác phẩm không chỉ chú ý đến sự 

hưng vong của lịch sử với những cuộc vật lộn đau đớn giữa cũ và mới, giữa bảo thủ và 

tiến bộ, còn đặt ra vấn đề hội nhập văn hóa. Đàn hương hình đã chứng minh bản lĩnh 

của Mạc Ngôn trước những diễn biến phức tạp của thời đại. Nếu hý khúc Miêu Xoang 

đem đến những màu sắc lạ, độc đáo thì trong Cây tỏi nổi giận, Mạc Ngôn đã lồng vào 

trong chủ đề nóng bỏng của lịch sử - xã hội bằng những bài hát xẩm. Từng lời hát của 

Khấu mù xuyên suốt, đồng hành cùng với những người nông dân. Ngay khi họ vui vẻ, 

ấm no hay lúc họ gặp khó khăn, nguy khốn. Những lời hát xẩm là những lời động viên, 

đấu tranh cùng nông dân và cả vạch trần tội ác của cán bộ huyện: 

Ông Huyện, bàn tay ông sao che được mặt trời 

Ông Bí thư, quyền lực ông sao vượt được đỉnh núi? 

Chuyện dở ở Thiên Đường, ông bịt sao nổi?  

Quần chúng có ngàn mắt ngàn tai” [86, tr.459]… Việc trích dẫn, viện dẫn này 

làm phong phú cho tiểu thuyết, tạo cảm giác mới mẻ cho độc giả thưởng thức.  
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Xem hiện thực là một văn bản lớn, Mạc Ngôn đã mở rộng nội dung cốt truyện, 

dung lượng phản ánh hiện thực bằng cách lồng ghép các thể loại truyện (truyền kỳ, 

truyện ngắn, truyện vừa) vào trong các tiểu thuyết, tạo kiểu kết cấu “truyện lồng 

truyện” làm cho văn bản trở nên cởi mở hơn. Báu vật của đời có những câu chuyện 

truyền kỳ về nàng Tiên Chim, Quỷ nhập tràng, Trương Thiên Tú gọi hồn người chết, 

truyền kỳ về Chợ Tuyết hay những câu chuyện huyền thoại gắn với cuộc đời Tư Mã 

Khố, Hàn Chim, Tiên Chim Lãnh Đệ… Đàn hương hình có truyền kỳ về nàng Tiên 

Cáo, Sư tổ Miêu Xoang - Thường Mậu, truyền kỳ về chiếc râu hổ… Tổ tiên có màng 

chân có các truyền kỳ thần châu chấu và tướng quân diệt châu chấu. Cây tỏi nổi giận 

có truyền kỳ về Hai con rận và loài cóc ở Trương Gia Loan không biết kêu. Tửu quốc 

có truyền kỳ về Thiếu niên vảy cá cưỡi lừa đen, Thằng làm công ở quán rượu, Cậu 

thiếu niên si tình cô gánh xiếc… Rừng xanh lá đỏ có truyền kỳ Châu về Hợp phố, Bà 

Chúa Ngọc trai. 41 chuyện tầm phào có truyền kỳ về chợ âm phủ… Thập tam bộ có 

truyền kỳ về Con khỉ cái chờ chồng nơi hoang đảo, Người đàn bà quạt mồ chồng cho 

mau khô, Chim sẻ đi mười ba bước. Ếch có truyền kỳ về người chị gái còn trinh có 

sữa cho em trai bú, đàn ếch báo thù... Trong đó, có những câu chuyện liên quan trực 

tiếp đến nhân vật như truyền kỳ về nàng Tiên Chim, Dư Một Thước thì các câu chuyện 

còn lại có tác dụng gợi dẫn, vẫy gọi, ám chỉ, là điềm báo làm nổi bật nội tâm nhân vật, 

đồng thời làm tăng sự ly kì hấp dẫn cho tiểu thuyết. Việc lồng ghép các câu chuyện 

truyền kỳ cũng đã xuất hiện nhiều trong các câu chuyện của các nhà văn khác. Trong 

Linh sơn, Cao Hành Kiện đã sự đan lồng các truyện truyền kỳ, các câu hát dân gian 

trong nghi thức cúng bái để tăng màu sắc huyền thoại, kỳ bí. Những câu chuyện truyền 

kỳ trong tiểu thuyết của Giả Bình Ao như Chim “chó coi núi”, đôi chó biết nói tiếng 

người, người chết nhập hồn về… đã tạo ra những cảm xúc xa lạ, kì quái gây hiếu kì 

cho độc giả. Trong Cõi người rung chuông tận thế, Hồ Anh Thái đã để Mai Trừng 

mang trong mình lời nguyền của cha mẹ, lớn lên “sẽ đi trừng phạt những kẻ ác” [112, 

tr.178]. Kiểu nhân vật này có những nét kế thừa từ những nhân vật chịu mô típ “lời 

nguyền” trong các câu chuyện cổ An-đec-xen… 

Việc đan xen, tích hợp những câu chuyện truyền kỳ vào mạch truyện tạo nên 

kết cấu lồng ghép làm hấp dẫn, mê hoặc người đọc cũng như khơi dòng cho truyền 

thống dân gian vẫn luôn chảy trôi giữa hiện đại như một sự tiếp nối truyền thống. 

Cạnh đó, thể loại truyện ngắn cũng được vận dụng vào trong tiểu thuyết đem đến cho 

tác phẩm nhiều tuyến truyện đan lồng vào nhau, tạo nên kết cấu đa tuyến truyện. Tửu 

quốzASWAc có sự lồng ghép các thể loại truyện ngắn vào trong tiểu thuyết, tạo nên 
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hai tuyến truyện: tuyến truyện về thịt: Trẻ thịt, Thần đồng, Phố lừa, Giờ dạy chế biến 

món ăn, Lấy tổ yến và tuyến truyện về rượu: Rượu cồn, Một thước anh hào, Rượu bú 

dù, Tửu thành kết nối chặt chẽ với nhau làm nổi bật chủ đề của tác phẩm. Thông qua 

lồng ghép thể loại truyện ngắn, Tửu quốc đã kế thừa thành công, đặc sắc về đề tài “ăn 

thịt người” trong văn học Trung Quốc từ trước đến nay (trong Tả truyện, Chiến quốc 

sách, Tây du kí, Tam quốc diễn nghĩa, Nhật kí người điên…). Mạc Ngôn đã đặt vấn 

đề tha hóa của con người thời hiện đại lên đến đỉnh điểm, tột cùng: con người ăn thịt 

lẫn nhau không chỉ trong lúc khốn cùng, đói khát mà còn trong cảnh thừa mứa, phè 

phỡn. Như vậy, Mạc Ngôn không chỉ khơi lại nỗi tủi nhục, khuấy động vết thương 

của dân tộc mà thông qua Tửu quốc, nhà văn “đã lột bỏ lớp văn minh tinh thần đẹp 

đẽ, để lột cái cốt lõi dã man về đạo đức” [1131, tr.97] và tha thiết nó trở thành một 

hồi chuông thức tỉnh lương tri con người.  

Phức tạp hơn Tửu quốc, Ếch được trình bày dưới hình thức thư từ. Từ chương 

một đến chương bốn, Ếch được viết theo tính chất tự truyện, còn chương năm lại có 

sự xuất hiện của kịch bản văn học. Như vậy, Ếch có sự lồng ghép ba thể loại với hai 

cấp độ: tiểu thuyết trong thư, kịch trong tiểu thuyết. Ở tuyến truyện thứ nhất mang 

tính chất tự thuật, kể về cuộc đời của “cô tôi” - bác sĩ Vạn Tâm, cuộc đời “tôi” - Khoa 

Đẩu, cuộc đời những người xung quanh theo hình thức tiểu thuyết trong thư. Cái kết 

của tuyến truyện thứ nhất, lại mở đầu cho tuyến truyện thứ hai: cuộc đấu tranh giành 

quyền nuôi đứa trẻ của hai bà mẹ Tiểu sư tử và Trần Mi được viết theo hình thức kịch 

trong tiểu thuyết. Vấn đề đặt ra trong vở kịch: Ai thực sự là mẹ của đứa bé? Mượn 

vở kịch truyền hình đang được dàn dựng trên sân khấu, Mạc Ngôn đã tìm cách giải 

mã bí ẩn trên. Thông qua diễn viên kịch đóng vai Cao tri huyện: “tuy đang đóng kịch 

nhưng biến giả thành thật” đã giải quyết: “hai người tranh nhau một đứa bé, nghe ra 

thì bên nào cũng hợp tình hợp lý… Bản quan không thể phán định đứa trẻ thuộc về 

ai, đành phải dùng cách này: Cả hai đồng thời xông đến đây, ai cướp được đứa bé 

trong tay ta thì nó thuộc về người ấy! Án kiện mơ hồ thì đành phải dùng cách phá án 

hồ đồ này thôi!” [96, tr.550]. Cuối cùng phán quyết đứa bé thuộc về Tiểu sư tử (sau 

khi cả hai người cùng kéo mạnh đứa bé, Trần Mi đã giành được và ôm gọn trong 

lòng). Hóa ra kịch lồng trong kịch! Cuộc sống là muôn vàn những vở kịch nhỏ và con 

người luôn đóng kịch với nhau. Cách xử án và hai người mẹ cùng tranh nhau một đứa 

bé là một mô tip quen thuộc trong văn học dân gian nhiều nước. Trong truyện cổ dân 

gian Việt Nam có những câu chuyện tương tự cấu trúc như thế, với cách xử án tài 

tình, quan huyện thường chiếu theo lý lẽ “của tôi, tôi xót”. Cách xử án này đem đến 
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sự khách quan, công bằng. Tương tự đó là cách xử vụ án của quan tòa “bất đắc dĩ” 

Azdak trong Vòng phấn Kavkaz của Bertolt Brecht. Vở kịch trong chương năm của 

Ếch cũng được học tập từ chính lối viết kịch gián cách của Brecht, xem như là một 

sự kết nối trong lối viết kịch của Mạc Ngôn mà ông học hỏi được: trình diễn những 

điều mới lạ, gây ngạc nhiên và buộc người ta phải suy nghĩ. Tuy nhiên, tự truyện là 

những gì diễn ra thật trong cuộc đời nhân vật, còn kịch là do nhân vật tự tưởng tượng 

ra. Do đó sự lồng ghép thể loại thư từ, kịch bản văn học nhằm làm ảo hóa hiện thực 

đau lòng của nhân vật Khoa Đẩu, là lời sám hối bởi cảm giác tội lỗi vẫn luôn vây bám 

tâm hồn anh: “Sau khi vở kịch hoàn thành, cảm giác tội lỗi trong tôi không hề giảm 

đi, thậm chí càng thêm nặng nề” [96, tr.469]. Như vậy, sự kết hợp giữa thể loại tiểu 

thuyết – thư tín – kịch đã đem đến chiều sâu tư tưởng cho tiểu thuyết Ếch. Tương tự 

Tổ tiên có màng chân lồng ghép các truyện vừa và dài: Châu chấu đỏ, Mùi hương 

hoa hồng, Tổ tiên có màng chân, Báo thù, Cô Hai đến ngay sau đó và Vó ngựa giữa 

đầm lầy. Cách lồng ghép các thể loại truyện trong những tiểu thuyết này có vai trò 

như một chỉnh thể độc lập. Mội câu chuyện như một “tiểu truyện”, vừa có thể tách 

rời nhưng vẫn là một bộ phận tương quan, xâu chuỗi với các sự kiện trong tác phẩm, 

tạo nên tính đối thoại độc đáo giữa các “tiểu truyện” với nhau.  

“Văn bản với tư cách sự sản xuất (prodiction) sẽ là nơi phát sinh sự diễn giải, 

nơi mở ra vô vàn cách đọc” [122, tr. 216]. Vì vậy, trong sự kết nối các thể loại “truyện 

xuất hiện trong truyện”, người đọc không khỏi liên tưởng đến Nghìn lẻ một đêm, bộ 

truyện cổ A Rập. Trong suốt thời gian nghìn lẻ một đêm, câu chuyện nàng Sêhêrazat 

đã liên tục kể những chuyện về tình yêu, chiến tranh, phép thuật, về những mưu 

toan… trở thành cáu khung chính cho bộ truyện. Từ cái khung này mở ra vô vàn 

những câu chuyện khác nhau bằng nhiều chi tiết huyễn hoặc là cuộc sống thực tại 

được miêu tả bằng những nét bút tả chân. Cứ chuyện này lồng chuyện kia tạo nên kết 

cấu truyện lồng truyện phức tạp cho đến hơn một nghìn lẻ một đêm. Điều đó tạo nên 

sự hấp dẫn cho bộ truyện này. Tương tự, Mười lẻ một đêm của Hồ Anh Thái dựa trên 

khung chuyện chính: “Có một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn 

hộ trên tầng sáu suốt mười một ngày đêm” [166]. Từ đó tác giả đan xen quá khứ và 

hiện tại, lồng ghép số phận các nhân vật với nhau vẽ nên khung cảnh chung của câu 

chuyện, đặt ra những khúc mắc và cuối cùng là hoá giải chúng. Trong sự đối sánh 

liên văn bản trên, Nghìn lẻ một đêm hay Mười lẻ một đêm mang kết cấu lồng khung, 

xâu chuỗi như mắt lưới, còn hình thức “truyện lồng truyện” của Mạc Ngôn đã tạo nên 
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kết cấu lồng ghép, các mảnh ghép rải rác, đứt gãy buộc người đọc phải xâu chuỗi mới 

có thể nắm bắt toàn bộ câu chuyện. 

4.3.2. Liên văn bản với các thể loại phi văn học 

Vượt ra khỏi địa hạt văn chương, tiểu thuyết Mạc Ngôn còn tích hợp các thể 

loại khác như báo chí, âm nhạc, những văn bản hành chính, thư từ. Ngoài ra tiểu 

thuyết Mạc Ngôn còn vượt ra khỏi địa hạt văn học để mở rộng sang nổi bật cấu trúc 

đa tầng với các yếu tố được đan kết một cách khéo léo, tinh vi.  

Thể loại báo chí đã được lồng ghép vào trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn một 

cách tự nhiên. Mạc Ngôn đã mượn quyền năng phát ngôn của cơ quan báo chí ngôn 

luận để đan xen, lồng ghép vào tác phẩm để tạo nên kết cấu đa tầng bậc người kể 

chuyện với sự kết hợp nhiều điểm nhìn. Tiểu thuyết Thập tam bộ có những mẩu tin 

ca ngợi chiến công của nữ anh hùng, trên tờ Nhật báo đăng các bài phóng sự điều tra 

về con hổ Đông Dương bị giết trong công viên thành phố. Trong Cây tỏi nổi giận, tác 

giả lồng vào các bài bình luận, xã luận về vụ án cây tỏi ở huyện Thiên Đường. Việc 

xuất hiện thể loại báo chí vào hai tiểu thuyết trên nhằm tăng tính xác thực, tính thời 

sự của sự việc được phản ánh. Lồng ghép thể loại báo chí đã tạo nên sự đối thoại với 

người đọc, nhằm tăng tính khách quan trong đối thoại. Đồng kết hợp với chủ quan 

của người kể chuyện làm nên hiệu ứng vừa xác thực vừa hư ảo, nhằm tăng sự lôi 

cuốn, hấp dẫn. 

Bên cạnh đó, hình thức thư từ đã phát huy tối đa tính chủ quan của người kể 

chuyện. Mạc Ngôn để cho người kể chuyện bộc lộ hết những trải nghiệm, tâm trạng 

của mình, hé lộ bí mật cuộc đời của nhân vật khác trong Tửu quốc và Ếch. Tửu quốc 

với hình thức trần thuật bằng thư, những lá thư trao đổi, tranh luận về các vấn đề văn 

học giữa giữa Tiến sĩ rượu Lý Một Gáo và nhà văn Mạc Ngôn. Sự xuất hiện của 

những lá thư trong Tửu quốc làm chậm nhịp kể, tạo sự gián cách nhưng là tiền đề cho 

tiến trình tiếp theo, là đầu mối câu chuyện. Ếch là cuốn tiểu thuyết bằng thư. Khoa 

Đẩu gửi thư cho nhà văn Nhật Bản Sugitani Yoshihito để trao đổi những tác phẩm 

đang dự định hình thành của mình. Vì hình thức là thư, nên trong mỗi bức thư sẽ là 

những câu chuyện đan xen. Hình thức kể chuyện bằng thư làm nổi rõ cái tôi chủ quan 

của nhân vật. Nhân vật có thể tự do bộc lộ cảm nghĩ, cách đánh giá của mình về các 

sự kiện và nhân vật khác. Những điều kín đáo nhất sẽ được bộc lộ một cách tự nhiên, 

chân thành nhất. Hơn nữa, vì hình thức là thư nên mọi điều kể trong thư có thể được 

dàn trải, tạt ngang, xẻ dọc, biến hóa linh hoạt. Vì thế Ếch đã phản ánh được bức tranh 

xã hội Trung Quốc rộng lớn và sâu sắc, nhất là những biến đổi về đạo đức, về hoàn 
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cảnh sống của người dân dưới tác động của chính sách kế hoạch hóa gia đình kéo dài 

hơn ba mươi năm. Sử dụng hình thức thư tín vào trong nghệ thuật kể chuyện cũng 

từng rất thành công trong việc chuyển tải thông điệp của Nguyễn Ái Quốc trong 

truyện ngắn Vi hành. Chính tác giả đã ghi trong tiêu đề phụ (Trích Những bức thư 

gửi cô em họ do tác giả tự dịch từ tiếng An Nam). Như vậy kết cấu của truyện ngắn 

này dựa trên cấu trúc một bức thư. Tác giả sáng tạo bằng cách chuyển thể từ thể thư 

sang thể truyện, sắp xếp và cải tạo chức năng ngôn ngữ để truyền đạt tư tưởng tình 

cảm với tính nghệ thuật cao.  

Tác phẩm của Mạc Ngôn còn lồng ghép các thể loại của văn bản khoa học, 

hành chính. Trong Thập tam bộ, người đọc bắt gặp những đoạn: “Câu một: Điền vào 

chỗ trống (mỗi câu đúng một điểm, mỗi câu sai trừ hai điểm): Tứ nhân bang là do: 

……/ ……/ ……/ ……, cấu kết tập hợp thành tổ chức phản đảng, phản cách mạng.” 

[89, tr.116] hoặc “Trong buổi sáng dài lê thê ấy, chúng tôi đã tự nguyện viết ra một 

bản hiệp nghị rất chính nhân quân tử: “1. (…), 2. (…), 3. (…), 4. (…)” [93, tr.211].  

Từ những trình bày ở trên, chúng tôi nhận thấy tính liên văn bản về thể loại 

không phải đến Mạc Ngôn mới có. Từ trong sử truyện và văn học truyền thống Trung 

Hoa, nhất là tiểu thuyết chương hồi đã có tính liên văn bản. Tả truyện chen vào những 

câu chuyện ngụ ngôn, tục ngữ nhằm làm tăng sức thuyết phục của các thuyết khách, 

mưu sĩ. Chẳng hạn truyện Cung Chi Kỳ can vua không cho nước Tấn mượn đường, 

Cung Chi Kỳ đã can ngăn Ngu quân bằng cách viện dẫn câu tục ngữ: “Môi và răng 

dựa vào nhau. Môi hở thì răng lạnh” để nêu lên quan hệ giữa hai nước Ngu - Quắc. 

Trong Hồng lâu mộng, Tào Tuyết Cần đã lồng ghép, xâu chuỗi các câu chuyện truyền 

kỳ, sự tích thần thoại vào cuộc đời các nhân vật Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và 

Tiết Bảo Thoa. Tây du ký có quá nhiều thần thoại, truyền thuyết, thơ, ngụ ngôn,… 

được lồng vào để miêu tả phong cảnh thiên nhiên, giới thiệu lai lịch, tính cách, số 

phận và tâm trạng của nhân vật. Tam quốc diễn nghĩa lại lồng ghép các thể loại thơ, 

phú, lễ điếu trong các hồi 13, 14, 20, 21, 57… nhằm giới thiệu nhân vật, sự kiện hoặc 

tác động đến tâm lý nhân vật và để ngợi ca nhân vật. Vai trò của các thể loại trên đều 

là một bộ phận gắn với cốt truyện không thể tách rời. Còn trong tiểu thuyết Mạc 

Ngôn, các thể loại được lồng ghép vào có thể tồn tại độc lập, tách rời khỏi tác phẩm. 

Chúng cung cấp những thông tin đứt đoạn, lặp lại, bổ sung hoặc trùng với cốt truyện 

chính. Cũng từ đó cho thấy, không văn bản nào tồn tại độc lập, các thể loại có thể 

xuất hiện độc lập trong một tác phẩm, cũng có thể tan loãng vào nhau, tạo nên sự đa 

dạng trong sáng tạo của nhà văn. 
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4.3.3. Liên văn bản với điện ảnh/ chuyển thể điện ảnh 

Văn học và điện ảnh là hai loại hình nghệ thuật tiêu biểu, tuy sử dụng chất liệu 

khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ, học tập nhau. “Mọi văn 

bản, mọi thể loại đều có tiềm năng chuyển thể/cải biên thành tác phẩm điện ảnh” 

[tr.18]. Thực tế văn bản văn học luôn có những độ mở, chứa đựng tinh chất quý khiến 

các nhà làm phim chú ý và biến ngôn từ thành “sự chơi” hình ảnh. Mối quan hệ này 

mang tính chất hai chiều, trong đó ý thức sáng tạo được đề cao bởi văn học và điện 

ảnh là hai loại hình nghệ thuật, hai kiểu kí hiệu và tư duy khác nhau. Điện ảnh đã tiếp 

thu đề tài, cốt truyện, tư tưởng, cảm hứng, thủ pháp nghệ thuật từ mạch nguồn phong 

phú của kho tàng văn học, để xây dựng kịch bản, điện ảnh phải dựa vào văn bản văn 

học, đặc biệt trong việc chuyển thể tác phẩm văn học thành phim. Điện ảnh chính là 

cách làm cho “ngôn ngữ văn học hiện hình”. Đã có nhiều bộ phim được chuyển thể 

từ những tiểu thuyết cổ điển: Chiến tranh và hòa bình (Lep Tonxtoi), Những người 

khốn khổ (V. Hugo), Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung), Thủy hử (Thi Nại Am), 

Tây du kí (Ngô Thừa Ân), Hồng lâu mộng (Tào Tuyết Cần)… Trong đó, điện ảnh 

Việt Nam cũng chuyển thể thành công nhiều tác phẩm: Đất phương Nam (từ tác phẩm 

Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi), Số đỏ (từ tiểu thuyết cùng tên của Vũ Trọng 

Phụng), Cánh đồng bất tận (từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư)… Những 

bộ phim chuyển thể đã bắt mạch được tư tưởng văn bản văn học, đã có sự thành công 

vang dội. Khi chuyển thể điện ảnh, kịch bản có nhiều thay đổi so với văn bản gốc, có 

những tình tiết bị lược bớt nhưng có những sự kiện được gia cấu… bởi lý thuyết liên 

văn bản “cho phép xem tác phẩm cải biên/ chuyển thể từ tác phẩm văn học như là 

một tác phẩm độc lập bởi nó không chỉ có mối liên hệ duy nhất với tác phẩm nó cải 

biên mà còn có liên hệ chằng chịt với các tác phẩm khác có cùng hoặc không cùng 

đề tài” [tr.25]. 

Điện ảnh Trung Quốc thành công khi xây dựng hàng loạt bộ phim xuất sắc được 

chuyển thể từ các tác phẩm kinh điển. Đặc biệt, gần đây phải kể đến sự thành công của 

đạo diễn Trương Nghệ Mưu với bộ phim Cao lương đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết 

cùng tên của nhà văn Mạc Ngôn - Bộ phim được giải Gấu vàng tại liên hoan phim quốc 

tế Berlin năm 1988. Tác phẩm phóng tác/ chuyển thể có thể được xem là sự hồi đáp 

đối với nguyên tác văn bản. Nó cũng là một cách đọc mới khi tiếp nhận văn bản trong 

hoàn cảnh xã hội – văn hóa mới. Thông qua khảo sát liên văn bản, chúng ta có thể thấy 

hệ thống kí hiệu của nguyên tác được chọn lọc và thâm nhập vào hệ thống kí hiệu mới 

của kịch bản điện ảnh ra sao. Cao lương đỏ được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chuyển 
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thể thành kịch bản điện ảnh, tiến hành trên văn bản nguồn, trung thành với tinh thần 

của tác phẩm văn học. Trương Nghệ Mưu đã giữ lại kiểu người kể chuyện xưng “tôi”, 

ghi lại những diễn biến chính trong câu chuyện tình yêu giữa Đái Phượng Liên và Từ 

Chiếm Ngao, trong đó cánh đồng cao lương là bản giao hưởng, là phông nền chính cho 

bộ phim. Ông có một thay đổi nhỏ về thân phận nhân vật Từ Chiếm Ngao, không phải 

là tư lệnh mà chỉ là một người nông dân khởi nghĩa để giảm bớt khoảng cách lịch sử. 

Nhìn chung, tác phẩm chuyển thể vẫn giữ được hồn cốt của văn bản gốc. Theo hệ thống 

phân cấp các dạng thức của liên văn bản của Genette, xu hướng chuyển thể này dừng 

lại ở cấp độ “nguồn văn bản”. Câu chuyện trong chuyển thể điện ảnh được triển khai 

theo ba phân cảnh. Cảnh thứ nhất: Bà tôi (Phượng Liên) trên kiệu hoa về nhà chồng, 

gặp cướp, được ông tôi (Chiêm Ngao) cứu; cảnh thứ hai: chuyện tình giữa ông tôi và 

bà tôi trên cánh đồng cao lương, cuộc sống diễn ra nơi nhà Đơn Biển Lang cho đến khi 

quân Nhật chiếm đóng; cảnh thứ ba: Lôi Hồng (nguyên tác: nhân vật La Hán) bị giặc 

Nhật giết, cuộc mai phục ở cánh đồng cao lương, bà tôi bị giết chết. Trong tác phẩm 

chuyển thể, cánh đồng cao lương bạt ngàn, xao xuyến và nền trời đỏ rực như muốn 

thiêu đốt vạn vật (áo cưới cô dâu màu đỏ, rượu cao lương màu đỏ, màu máu đỏ và mặt 

trời đỏ). Hai mảng màu tương phản này xâu chuỗi những phân cảnh của tác phẩm, làm 

nổi bật lên chủ đề: khát vọng tình yêu mãnh liệt của người phụ nữ trong xã hội cũ. Chỉ 

dừng lại ở đó nhưng bộ phim là cả một thế giới vật chất được ghi lại cả hình ảnh lẫn 

âm thanh. Ngôn ngữ điện ảnh có sự kết hợp cả hai yếu tố này và hoạt động theo nguyên 

tắc đặc trưng của loại hình: montage (kĩ thuật lắp ráp). Đạo diễn, người làm phim đã 

dùng tất cả “thế giới vật thể” ấy để truyền đi những thông điệp, trong khi tác giả văn 

chương dựa trên chất liệu chủ yếu là ngôn từ. Với ưu thế đó, nhà văn có thể sử dụng 

thoải mái ngôn từ để miêu tả nội tâm, hành động của nhân vật, trong khi đó tất cả những 

lời kể, tả trong tác phẩm văn học khi chuyển sang tác phẩm điện ảnh đều phải được cụ 

thể hóa bằng những hình ảnh, âm thanh, bố cục, diễn xuất của diễn viên... Ngoại hình, 

ngôn ngữ, hành động và thế giới nội tâm nhân vật được thể hiện trực tiếp thông qua 

diễn xuất của diễn viên hay của các yếu tố kĩ thuật khác. Trong văn học, nhân vật có 

thể độc thoại nội tâm hàng trang dài, thì trong điện ảnh lại là điều tối kỵ. Điều này được 

chính Mạc Ngôn kể lại: “Kịch bản sau khi soạn xong dày cộm, Mạc Ngôn giật mình 

khi kịch bản qua tay Nghệ Mưu xong thì chỉ còn lại một tập mỏng dính có 8, 9 trang 

giấy. Anh lo sợ, sao ít ỏi vậy? cả bộ phim mấy chục cảnh quay, mấy chục tình tiết, liệu 

như vậy có quay thành phim không? Sau này anh mới phát hiện, điện ảnh không cần 

đến quá nhiều chữ nghĩa, đoạn “khiêng kiệu” Mạc Ngôn tốn bao nhiêu bút mực, nhưng 



141 

trong trang giấy của Nghệ Mưu chỉ có vẻn vẹn mỗi một chữ “Điên”, cứ thế, một cảnh 

khiêng kiệu điên cuồng được diễn ra trong phim mất đến 5 phút” [173]. Lối dựng phim 

của các đạo diễn cố ý làm mất đi sự liền mạch, thống nhất của câu chuyện, ngầm tạo 

ra những mạch logic riêng, kết nối với nhau bằng những hình ảnh vụn vặt bé nhỏ. Lối 

dựng phim này mang tính ngẫu hứng, khoảnh khắc, tạo cho người xem cảm giác hiện 

sinh cồn cào, mạnh mẽ. Những âm thanh ngọt ngào, du dương, bay bổng có thể bị ngắt 

đột ngột bởi tiếng động thô vụn hoặc âm thanh chát chúa vang lên, những mảng màu 

u tối lập tức có thể được thay thế bởi những gam màu tươi sáng rực rỡ…  

Như vậy, với tư cách là một dạng văn bản đặc biệt, tác phẩm điện ảnh và tác 

phẩm văn học kết nối với nhau trong một mạng lưới phức tạp. Nếu coi văn chương 

thực sự là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng điện ảnh thì văn học cũng đã học được từ 

điện ảnh rất nhiều thủ pháp để sáng tạo các tác phẩm của mình như việc sử dụng nghệ 

thuật cắt – dán, lắp ghép các đoạn văn (montage), lối viết hình ảnh như kịch bản phim. 

Đó chính là biểu hiện của mối quan hệ hai chiều giữa văn học và điện ảnh. Tinh thần 

hậu hiện đại thấm đậm trong cách làm phim lẫn cách kể chuyện của nhà văn. Cho 

nên sự kết nối giữa văn bản văn học và điện ảnh/ chuyển thể điện ảnh được sử dụng 

một cách có ý thức, tự giác sẽ đem lại diện mạo mới mẻ cho văn học nghệ thuật. Chính 

vì lẽ đó mà Mạc Ngôn một lần nữa học tập được từ chính đạo diễn bộ phim được 

chuyển thể từ tác phẩm của mình bằng lối viết “montage”. Ông đã sử dụng thủ pháp 

này hầu như trong tất cả các sáng tác của mình, như: Cao lương đỏ, Đàn hương hình, 

Báu vật của đời, Rừng xanh lá đỏ… Với thủ pháp này, nhà văn có thể xáo trộn các 

biến cố, sự kiện, không gian, thời gian và lắp ghép chúng cạnh bên nhau, lồng vào 

nhau, các điểm nhìn luôn có sự di động cùng lúc trên nhiều nhân vật… Cao lương đỏ 

là chuyện đời của Đái Phượng Liên và Từ Chiếm Ngao. Chuyện đời ấy như một sự 

hoà trộn giữa tình yêu và lịch sử bởi nó gắn với chiến công chống Nhật của người 

dân Đông Bắc Cao Mật. Từ hồi ức của người kể chuyện “tôi”, quá khứ không theo 

một trình tự nào cả mà tất cả bị vỡ vụn, xáo trộn. Sự kiện này chen ngang vào sự kiện 

kia, cứ đứt rồi lại nối, nối rồi lại đứt tạo nên những mảnh ghép bất ngờ thú vị. Từng 

mảng sự kiện đã được cắt rời ra, dán ghép vào nhau như một sự cố ý, vừa kéo, vừa 

buông… Song song với dán ghép không gian, là kĩ thuật dán ghép về thời gian, Cao 

lương đỏ có sự phá vỡ trật tự tuyến tính. Mở đầu tác phẩm là ngày “mồng chín tháng 

8 năm 1939”, đội quân của du kích của Tư lệnh Từ Chiếm Ngao đi phục kích đoàn 

xe quân Nhật. Tiếp đó là thời gian của tương lai khi “bố trở thành tấm bia đá xanh 

không khắc ghi tên tuổi đứng sừng sững ở cánh đồng cao lương đỏ của quê hương” 
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[79, tr.10], sau đó là thời gian của hiện tại đang hành quân ở cánh đồng cao lương… 

Quá khứ gần - xa, xa - gần, hiện tại - quá khứ - tương lai cứ xáo trộn liên tục bởi dòng 

hồi ức của người kể chuyện. Vì thế thời gian cứ đan bện vào nhau, hồi ức cứ tuôn ra, 

kết nối các sự kiện với nhau. Trong Báu vật của đời, theo trật tự thời gian, lẽ ra cuộc 

đời Lỗ thị phải được kể đầu tiên (1900 - 1938) nhưng lại được vén mở sau cùng. Tác 

giả đẩy thời gian của sự kiện quân Nhật tràn vào Cao Mật cùng lúc đó Kim Đồng ra 

đời năm 1939 lên trước. Kết cấu ấy sai trật đó là điều kiện để người kể chuyện có thể 

ngoái lại về quá khứ và sự phóng chiếu đến tương lai. Cứ như vậy, hết lớp sự kiện 

này đến sự kiện khác cứ xếp chồng lên nhau được thực hiện kĩ thuật dán ghép của 

điện ảnh. Khi đó nhiệm vụ của người đọc là xâu chuỗi các mảnh vỡ lại với nhau.  

Riêng Rừng xanh lá đỏ là một tác phẩm được chuyển thể từ kịch bản điện ảnh 

vốn được viết trước đó theo đơn đặt hàng cho nên Mạc Ngôn càng dụng công hơn 

nữa trong việc vận dụng các kĩ thuật của điện ảnh. Bám sát vào kịch bản định trước, 

tác phẩm được tổ chức như một bộ phim có nhiều phân cảnh rời rạc, lại có những 

cảnh chuyển rất nhanh. Câu chuyện trong tác phẩm là hành trình tìm kiếm những ý 

nghĩa cuộc đời của nhân vật trước sự quăng quật của lịch sử, càng ngày con người ta 

chỉ còn nhận lấy sự xa lánh, cảm giác lạc lõng và phải đấu tranh mà nhiều loại người 

khác nhau phải chịu đựng. Câu chuyện là sự đan lồng các sự việc xảy ra trong nửa 

năm nay được nhân vật “tôi” liệt kê cụ thể. Bốn mươi lăm sự kiện xảy ra trong thời 

gian thực tại không dựa vào bất cứ một quy luật nào, tuy nhiên nhìn bề mặt hình thức 

kể thì nó vẫn tuân theo tuyến tính. Song, trong mỗi một sự kiện lại là từng vòng sóng 

đan chen giữa hiện tại và quá khứ. “Trên giường, em vùng dậy cắt ngang những câu 

lảm nhảm, đầu cua tai nheo của em… Cách đây nửa năm, tiền đồ của em như gấm 

hoa, nhưng giờ thì, em cảm thấy đang bên bờ vực thẳm…” [88, tr.335], “Đứng trên 

gò cao bên Rừng Vẹt, chuyện cũ dồn dập trở về. Trong khi em làm công nhân ở Rừng 

Vẹt thì bố em trở thành phái cầm quyền đi theo con đường tư bản, mẹ em thắt cổ chết. 

Mẹ Mã Thúc cũng tự sát bằng cách treo cổ, trước mẹ ruột em một ngày, y như hai 

người có hẹn từ trước” [88, tr.285], “Mỗi khi nhắc đến Rừng Vẹt, em lại đổi sắc mặt, 

hoặc từ đỏ sang trắng, hoặc từ trắng sang đỏ… Cách đây mấy chục năm, em cùng cậu 

ta lần đầu đi xe đạp về thăm Mã Cương, ký ức không dở chút nào. Đó là một buổi 

chiều vui vẻ đầy lãng mạn, có thể nói như thế. Mấy chục năm sau, vào một đêm trăng 

tròn cách đây ba tháng, em hẹn cậu ta về Rừng Vẹt, ngất ngây một nửa đêm bên 

nhau...” [88, tr.364]… Hàng loạt các sự kiện của hiện tại và quá khứ cứ gối lên nhau 

như những đợt sóng trào, chuyện quá khứ gối lên hiện tại, hiện tại quay về quá khứ, 
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dồn dập. Cách kể chuyện này làm cho câu chuyện bị kéo căng ra, “chuyện nọ xọ 

chuyện kia” không còn phân định được ranh giới quá khứ - hiện tại. Đang ở hiện tại, 

Lâm Lam lại để quá khứ tuôn ào ạt. Từ quá khứ lại liên hệ tới thực tại, bao nhiêu câu 

chuyện cứ xô đẩy nhau. Hơn nữa trong câu chuyện xuất hiện hai mảng không gian 

khác nhau: không gian phố thị giàu có, sang trọng, ồn ã, náo nhiệt, với những con 

người thành thị đầy toan tính lọc lừa; không gian Rừng Vẹt yên tĩnh, trong xanh với 

những người dân nuôi ngọc trai lam lũ, vất vả. Một mảng màu rực rỡ và một mảng 

màu nhẹ nhàng cứ thế thi nhau xuất hiện, giống như sự chuyển cảnh điện ảnh. Trong 

tác phẩm, nhà văn còn thêu dệt lên những truyền kỳ xuất hiện giữa thời hiện đại tạo 

nên một không gian hư thực, ảo giác. Chính sự vận dụng kĩ thuật dán ghép các sự 

kiện đứt nối đã khiến thời gian của truyện chệch hướng. Cũng nhờ điều này mà người 

đọc phải luôn dõi theo mới nắm bắt được các sự kiện và tính cách nhân vật. 

Tóm lại, việc chuyển thể từ văn học sang điện ảnh dưới góc nhìn liên văn bản 

là một sự dịch chuyển thể loại, loại hình. Trong sự dịch chuyển từ hệ thống kí hiệu 

này sang hệ thống kí hiệu khác, văn bản và kịch bản có mối quan hệ qua lại lẫn nhau. 

Trong văn học có yếu tố điện ảnh và ngược lại. Là loại hình nghệ thuật sử dụng rất 

nhiều các yếu tố kĩ thuật, kĩ xảo tiên tiến và đó cũng là điều mà văn học tiếp thu từ 

điện ảnh để tạo nên những tác phẩm độc đáo, hấp dẫn. Văn học cũng như điện ảnh 

đều manh tính truyền thông, do đó giữa chúng có sự kết nối: tác phẩm điện ảnh như 

một lời hồi đáp của người đọc cho tác phẩm văn học. Đó không chỉ là sự chuyển vị, 

sự viết lại mà còn là tiếng nói tri âm! 

Tiểu kết chương 4: 

Mạc Ngôn luôn trăn trở, day dứt với những vinh quang và cay đắng mà từng 

nhân vật phải trải qua trong những cơn “nhào lộn” với lịch sử và cuộc đời. Vì thế, tác 

phẩm của Mạc Ngôn luôn chứa đựng một điều gì đó rất mới, rất khác, không lặp lại 

chính mình. Một nền văn hóa giàu truyền thống cùng với một kho Hán tự rất phong 

phú, giàu ý nghĩa đã giúp nhà văn đạt được thành công dụng ý nghệ thuật qua cách 

đặt tên tác phẩm và định danh nhân vật. Điều này không chỉ khẳng định tài năng của 

nhà văn mà còn góp phần định hướng cho việc tiếp cận liên văn bản. Bằng lối viết 

huyền ảo, Mạc Ngôn đã khái quát sâu sắc thực trạng thời đại, đem đến cho tác phẩm 

của mình những giá trị độc đáo. Ở Mạc Ngôn, người ta thấy có sự thống nhất và kế 

thừa. Mạc Ngôn thống nhất trong sự bền bỉ một lối viết đầy sáng tạo, phối hợp truyền 

thống và hiện đại, lấp lánh trong trang viết là hiện thực huyền ảo. Bên cạnh đó, nhờ 

tính liên văn bản của văn chương, ngôn ngữ và đời sống đã giúp Mạc Ngôn tha hồ 
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tung hoành, phóng bút trong hoan lạc văn chương. Tất nhiên còn vì Mạc Ngôn tràn 

trề năng lượng, không ngừng nỗ lực tìm tòi, hấp thu, chuyển hoán, sáng tạo. Tác phẩm 

của Mạc Ngôn có sức chứa “lớn hơn một tác phẩm” bởi sự tích hợp, lồng ghép trong 

nó nhiều thể loại, tạo nên sự mới mẻ về hình thức và đóng góp lớn trong việc thể hiện 

dụng ý của nhà văn. Tóm lại, việc vận dụng lý thuyết liên văn bản để khai thác những 

yếu tố thuộc về nghệ thuật của nhà văn Mạc Ngôn đã giúp khám phá nhiều tầng nghĩa 

mới, mang lại khoái cảm thẩm mỹ cho độc giả. 
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KẾT LUẬN 

1.  Từ khi được J. Kriteva định danh đến nay, lý thuyết liên văn bản đã xác lập 

được một vị trí xứng đáng và khẳng định tầm quan trọng trong nghiên cứu, phê bình 

văn học. Việc khái lược lý thuyết liên văn bản đã cho chúng ta thấy thuật ngữ tính 

liên văn bản có lịch sử phức tạp, kéo theo hàng loạt các quan niệm khác nhau. Tự bản 

thân lý thuyết liên văn bản đã là một lý luận hiện đại, bởi nó ngụ ý một sự tương tác, 

dẫn dụng, kết nối một mạng lưới liên văn bản trong một văn bản cụ thể. Mọi văn bản 

đều hiện diện trong mối quan hệ với các văn bản khác. Nó thể hiện cụ thể qua các 

biểu hiện: lớp kí ức ngôn ngữ, sự tương tác, tái sinh của các hình tượng, biểu tượng, 

các các thủ pháp, mô típ và các hình thức mô phỏng, giễu nhại, ám chỉ, tương tác thể 

loại… Trong sự tương tác đó, nó “lật đổ” những quan niệm văn chương truyền thống 

về tính cội nguồn, đặc thù, đơn nhất và tự trị của tác phẩm, đồng thời đặt ra những 

cách tiếp cận mới về văn bản. Xét bản chất của sự viết đều có sự ảnh hưởng, giao 

hoán, biến đổi các văn bản khác, từ đó đưa ra những trải nghiệm đọc liên văn bản. 

Tính “năng sản” của văn bản cho phép người đọc có thể mở ra những kết nối văn bản 

không giới hạn, mở rộng ý nghĩa văn bản. Vì lẽ đó, liên văn bản còn cho thấy sức 

sống mãnh liệt trong nghiên cứu văn học bởi tính đối thoại liên văn bản của nó.  

Những vấn đề lý thuyết về liên văn bản có lẽ vẫn còn nhiều phức tạp và có thể 

còn nhiều biến đổi trong phê bình, nghiên cứu văn học. Tuy nhiên về cơ bản chúng 

ta đã thấy được những ưu điểm vượt trội của lý thuyết liên văn bản trong việc khám 

phá các văn bản nghệ thuật. Tiếp cận liên văn bản là truy tìm mạng lưới các diễn ngôn 

xã hội – lịch sử ở nhiều cấp độ, trong đó văn bản này có thể là tiềm năng cho văn bản 

kia và ngược lại. Việc truy tìm hệ thống mạng lưới kí hiệu đó phụ thuộc vào năng 

lực, mục đích của người đọc nó.  

2. Sự linh hoạt của lý thuyết liên văn bản đã mở hướng đi mới cho nghiên cứu, 

phê bình văn học. Lý thuyết này phù hợp cho việc tìm hiểu một “hiện tượng” văn học 

độc đáo như nhà văn Mạc Ngôn. Nhà văn thường xuyên đối thoại với lịch sử, văn hóa 

truyền thống nhưng vẫn không quên kết nối với văn hóa toàn cầu. Xuất phát từ điểm 

đặc biệt này, luận án đã vận dụng lý thuyết liên văn bản với những tính năng ưu việt 

để soi chiếu các tác phẩm của Mạc Ngôn. Chúng tôi đã khảo sát phần nào tính đối 

thoại liên văn bản trong các tiểu thuyết của ông, mong mỏi có cái nhìn khái quát, toàn 

vẹn hơn về phong cách độc đáo này. Đồng thời chúng tôi hi vọng công trình này có 

thể góp phần làm rõ vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng lý thuyết liên văn bản 

trong nghiên cứu văn học hiện nay. 
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 3. Lý thuyết liên văn bản cho phép nhận thức lại cách nhà văn sử dụng, viết 

lại/viết tiếp các văn bản trước đó một các có ý thức hoặc vô thức. Trong mối quan hệ 

liên văn bản, các tác phẩm của Mạc Ngôn đã có sự tương tác, đan xen với một chuỗi 

các văn bản khác nhau, đã liên kết đề tài, nhân vật và biểu tượng khá phong phú, đa 

dạng. Nó bao hàm văn hóa truyền thống và hiện đại, những phong tục, tập quán và 

dòng chảy của lịch sử dân tộc. Trong sự du hành vượt không gian, thời gian các hình 

tượng trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn mở ra nhiều tầng ý nghĩa và gợi nhiều liên 

tưởng. Đó là những nhân vật nữ vừa mang trong mình vẹn nguyên phẩm chất tính nữ 

lại vừa mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Đó là quan niệm mới mẻ, độc đáo của 

nhà văn về người anh hùng “rất hảo hán lại vừa mạt hạng”, khác hẳn với quan niệm 

về người anh hùng của các văn bản khác. Đó còn là những con người trần tục được 

khoác lên màu sắc liêu trai, huyễn hoặc trở nên kỳ lạ khác thường. Qua cách nhìn linh 

hoạt hơn trong sự kết nối văn bản, việc sáng tạo ra các biểu tượng trong tiểu thuyết 

Mạc Ngôn không chỉ là hành trình tìm về cội nguồn mà còn có khả năng tái sinh 

những ý nghĩa mới, tạo sự hấp dẫn. Nhờ đó người đọc khám phá được chiều sâu của 

tác phẩm cũng như những trăn trở, quan niệm sống của tác giả qua những trang viết 

lay động lòng người. Người đọc trong hữu thức và vô thức có thể cắt nghĩa được 

những vấn đề lớn của xã hội Trung Quốc đương thời nhờ có hiệu ứng “liên văn bản”. 

Theo Eco, tính đối thoại liên văn bản là hiện tượng một văn bản có sẵn hồi thanh với 

những văn bản trước đó, chính người đọc sẽ là nơi khiến những hồi thanh ấy vang 

lên. Do đó, bằng sự liên tưởng, tác giả hay người đọc sẽ gắn kết các văn bản lại với 

nhau trong mạng lưới các mối quan hệ của nó. Đồng thời, bằng kinh nghiệm và tri 

thức của mình, người đọc tự mở rộng liên tưởng để có những khám phá riêng. 

4. Nhà văn bằng tài năng, sự sáng tạo của mình còn có thể làm mới những chất 

liệu đã cũ, hình thành nên một cấu trúc tác phẩm mới mẻ, độc đáo. Có thể nói, sức 

hấp dẫn của tiểu thuyết Mạc Ngôn còn được thể hiện trong tính liên văn bản ở góc độ 

hình thức nghệ thuật. Kế thừa nền văn hóa giàu bản sắc cùng một kho tàng Hán tự 

giàu ý nghĩa, Mạc Ngôn đã rất thành công trong việc đặt tên tác phẩm và gọi tên nhân 

vật như một sự mời gợi người đọc khám phá, khai mở chiều sâu các tầng nghĩa. Bên 

cạnh cách biết làm mới mẻ, độc đáo tác phẩm từ ấn tượng đầu tiên đó, Mạc Ngôn còn 

làm mê đắm lòng người bởi lối viết huyền ảo đầy hấp dẫn trong việc kế thừa xuất sắc 

những mô típ quen thuộc của văn học Trung Quốc và thế giới. Lối viết này đem đến 

một cái nhìn khác về thực tại. Đặc biệt, hiệu ứng liên văn bản ở ngay trong bản thân 

ngôn ngữ như giễu nhại, ám chỉ đã có khả năng tạo ra những đối thoại ngầm, tác giả 
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sẽ dẫn dắt người đọc vào mê lộ tự sự đầy hấp dẫn, cuốn hút. Tính chất của liên văn 

bản là một chuỗi các văn bản đan kết lại với nhau. Nhiều thể loại văn học/ phi văn 

học, chuyển thể điện ảnh đều có mặt tiểu thuyết Mạc Ngôn tạo nên một cấu trúc lai 

ghép, chắp vá, cần phải xâu chuỗi lại mới có thể nắm bắt toàn bộ câu chuyện. Có thể 

khẳng định, tác phẩm của Mạc Ngôn có sức chứa “lớn hơn một tác phẩm”, khiến ý 

nghĩa của tác phẩm được “đa bội” trong tâm ý người đọc. 

5. Lý thuyết liên văn bản đã mở ra sự kết nối ở nhiều phương diện giữa các 

văn bản, giữa tác giả và người đọc. Trong sự kết nối văn bản, ý nghĩa của văn bản vì 

thế được mở rộng. Hơn nữa, bằng trải nghiệm đọc liên văn bản, người đọc sẽ có một 

hành trình khám phá vô tận trong việc tạo cho mình sự kết nối một mạng lưới văn 

bản riêng. Đây chính là tính năng nổi trội của tính liên văn bản. Trong tương lai, 

những tính năng này hứa hẹn ngày càng phong phú hơn. 

Việc ứng dụng lý thuyết liên văn bản để khảo sát một “hiện tượng độc đáo” 

trong văn học Trung Quốc đương đại như Mạc Ngôn có ý nghĩa cả về thực tiễn và lý 

luận. Qua quá trình nghiên cứu, luận án đã góp phần làm rõ hơn tài năng cũng như 

những nỗ lực cách tân tiểu thuyết của Mạc Ngôn. Nhà văn đã dũng cảm đón luồng 

gió mới trong thời kì cải cách mở cửa, thể nghiệm ngòi bút bằng sự kết hợp độc đáo 

chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với truyện kể dân gian, lịch sử và cuộc sống đương đại 

chứa đựng nhiều tư tưởng lớn lao. Luận án cũng đã góp phần khẳng định sự cần thiết 

và tính hiệu quả của việc áp dụng lý thuyết liên văn bản trong nghiên cứu văn học, 

đưa ra một hướng tiếp cận linh hoạt hơn trong nghiên cứu văn học. Tuy nhiên, đây là 

công việc vô cùng khó khăn, vì trong điều kiện người viết chưa thể tiếp xúc với 

nguyên tác. Thế nên, trong phạm vi của luận án, có những điều chúng tôi chưa có 

điều kiện để đi sâu, có những điều bản thân người viết chưa phát hiện ra, bởi bản thân 

nghiên cứu khoa học vốn là “chưa hoàn kết”. Những gì trình bày ở trên chỉ là những 

kết quả bước đầu, mang tính gợi mở. Người viết hi vọng sau này sẽ có điều kiện để 

tiếp cận vấn đề một cách thấu đáo hơn. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1 

MẠC NGÔN – NHÀ VĂN “KHÔNG BAO GIỜ NÓI” 

 

Chân dung nhà văn Mạc Ngôn 

Sau Cao Hành Kiện – nhà văn người Pháp gốc Trung Quốc được Viện Hàn 

Lâm Thụy Điển tôn vinh vào năm 2000 đến năm 2012 văn đàn xướng tên Mạc Ngôn 

là chủ nhân tiếp theo của giải thưởng Nobel Văn học. Đây được coi là sự vinh danh 

xứng đáng cho tác giả của hàng loạt tiểu thuyết đồ sộ, chứa đựng tư tưởng lớn và có 

tầm ảnh hưởng rộng rãi đến Trung Quốc và cả thế giới như Cao lương đỏ, Báu vật 

của đời, Cây tỏi nổi giận, Đàn hương hình, Rừng xanh lá đỏ, Sống đọa thác đày, Ếch 

... Sáng tác của Mạc Ngôn không chỉ được dịch và xuất bản nhiều thứ tiếng mà còn 

được chuyển thể thành các bộ phim gây tiếng vang trên thế giới. 

1. Đôi điều về Mạc Ngôn - Nhà văn “Không bao giờ nói” 

Mạc Ngôn, sinh năm 1955, tên thật là Quản Mạc Nghiệp, sinh tại huyện Cao 

Mật, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông phải bỏ học Tiểu học do các mạng văn hóa và 

phải lao động nhiều năm ở nông thôn chịu đựng nhiều nhọc nhằn, tủi cực do đói rét, 

cô đơn. Năm 1976 ông nhập ngũ. Năm 1984, ông trúng tuyển vào khoa Văn thuộc 
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học viện Nghệ thuật Quân giải phóng và tốt nghiệp năm 1986. Năm 1987, ông hoạt 

động trong lĩnh vực báo chí và viết văn chuyên nghiệp. Đến năm 1981, ông ra mắt 

tác phẩm đầu tay với bút danh Mạc Ngôn có nghĩa là “không nói”. 

2. Mạc Ngôn và giải thưởng Nobel Văn học danh giá 

Năm 2012 đã đánh dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Mạc Ngôn nói riêng 

và Văn học Trung hoa nói chung khi giải thưởng Nobel danh giá gọi tên ông. Viện 

hàn lâm Thụy Điển đánh giá về Mạc Ngôn: “Với sự pha trộn giữa các yếu tố huyền 

ảo, hiện thực, lịch sử và xã hội, Mạc Ngôn đã tạo ra một thế giới gợi nhớ lại những 

kiệt tác của hai nhà văn lỗi lạc William Faulkner và Gabriel Garcia Marquez. Trong 

các tác phẩm của Mạc Ngôn, hiện thực gây ảo giác hòa trộn với truyện dân gian, lịch 

sử và đương đại”. 

3. Mạc Ngôn dùng văn chương để “nhìn nhận” xã hội 

Các tác phẩm của Mạc Ngôn diễn ra trong bối cảnh lịch sử Trung Quốc biến 

động và chuyển mình ở thế kỷ XX. Đó là cuộc cách mạng Tân Hợi 1911, chính sách 

đất đai thất bại của chính quyền Bắc Kinh những năm 1950 và thời kỳ động loạn, 

đẫm máu của Cách mạng văn hóa năm 1966 - 1976. Lấy bút danh là Mạc Ngôn nhưng 

thông qua các tác phẩm của mình, nhà văn đã cất lên tiếng nói đầy trăn trở, day dứt, 

dùng ngòi bút dũng cảm phanh phui những điều xấu xa nhất đang phơi bày trước mắt, 

bởi ông khẳng định: “Nhà văn cần phê phán và khơi gợi sự căm phẫn đối với những 

mặt trái đen tối của xã hội cũng như sự xấu xa của bản chất con người. Một số người 

muốn hét vang trên đường phố, nhưng chúng ta cần phải thông cảm với những người 

giấu mình trong phòng và sử dụng văn chương để bày tỏ thái độ của họ”. 
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PHỤ LỤC 2 

 Diễn từ của Mạc Ngôn tại Lễ trao giải Nobel Văn học 2012 

Thưa các thành viên Viện hàn lâm Thụy Điển,  

Thưa các quý ông, quý bà! 

Tôi nghĩ rằng mọi người ở đây, nhờ truyền hình và internet, đã ít nhiều biết 

đến huyện Cao Mật vùng Đông Bắc xa xôi. Các bạn có lẽ đã thấy người cha 90 tuổi, 

anh trai, chị gái, vợ, con gái, thậm chí cả cháu gái 1 năm 4 tháng tuổi của tôi. Nhưng 

các bạn sẽ không bao giờ thấy mẹ tôi, người đang choán gần hết tâm trí tôi. Nhiều 

người chia sẻ niềm vinh dự vì giải thưởng này, còn mẹ tôi thì không. 

Mẹ tôi sinh năm 1922 và mất năm 1994. Chúng tôi đã an táng mẹ tại một vườn 

đào phía Đông ngôi làng. Năm ngoái chúng tôi buộc phải chuyển mộ phần mẹ ra xa 

làng, để nhường chỗ cho một dự án đường sắt. Khi xới mộ lên, chúng tôi thấy quan 

tài đã mục và thi hài mẹ bị lẫn đất ẩm. Thế là chúng tôi lấy một ít đất ở đó, thủ tục 

mang tính tượng trưng ấy mà, và chuyển tới một phần mộ mới. Lúc đó tôi hiểu rằng 

mẹ đã hòa vào đất, rằng nếu tôi nói với đất mẹ thì cũng là tôi nói với chính mẹ vậy. 

  Tôi là con út của mẹ. 

Kỷ niệm đầu đời của tôi là một lần mang chiếc phích duy nhất của gia đình đi 

lấy nước uống ở căng-tin công cộng. Yếu ớt vì đói, tôi để rơi và làm vỡ chai. Vô cùng 

sợ hãi, cả ngày hôm đó tôi trốn trong đống rơm. Tối đến, nghe tiếng mẹ gọi bằng tên 

thân mật, tôi bò ra và chuẩn bị chịu đánh đòn, mắng mỏ. Nhưng mẹ không đánh, thậm 

chí không mắng, mà chỉ thở phào và vò đầu tôi. 

Kỷ niệm đau đớn nhất của tôi là một hôm đồng cùng mẹ nhặt nhạnh những 

bông lúa mì. Những người mót lúa khác đã chạy tán loạn khi họ phát hiện người canh 

lúa. Nhưng mẹ không thể chạy vì chân bó, mẹ bị bắt và bị người canh lúa to lớn tát 

mạnh đến nỗi ngã ra đất. Người canh lúa tịch thu số lúa mà chúng tôi vừa nhặt nhạnh 

được, rồi huýt sáo bỏ đi. Lúc mẹ ngồi lên, môi mẹ đã rướm máu. Mẹ chỉ biết nhìn 

theo – một cái nhìn vô vọng mà tôi sẽ không bao giờ quên. Sau này, khi gặp người 

canh lúa – giờ là một cụ già tóc bạc – ở chợ, mẹ đã phải ngăn tôi trả thù. 

Mẹ bình thản nói: “Con trai, người này không phải người đã đánh mẹ.” 

Kỷ niệm sáng rõ nhất của tôi là một ngày Tết trung Thu, buổi trưa, chúng tôi 

gặp dịp hiếm hoi được ăn sủi cảo ở nhà, mỗi người một ngăn. Có một người hành 

khất đứng tuổi đến trước cửa, lúc chúng tôi đang ngồi quanh bàn, và khi tôi cố xua 

ông ấy đi bằng nửa ngăn khoai lang khô thì ông ấy giận dữ phản ứng: “Tôi già rồi. 
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Mọi người ăn sủi cảo nhưng muốn tôi ăn khoai lang. Sao mọi người có thể vô tâm 

như vậy chứ!?”. Tôi cũng phản ứng giận dữ không kém: “Chúng tôi được ăn sủi cảo 

hai lần một năm đã là may mắn rồi. Mỗi người một ngăn nhỏ, chỉ đủ để biết mùi vị! 

Ông nên cảm ơn chúng tôi vì đã cho ông khoai lang chứ, còn nếu không thích thì ông 

có thể đi khỏi đây!” Sau khi quát mắng tôi, mẹ sẻ nửa ngăn sủi cảo của mình vào 

ngăn của ông ấy. 

Kỷ niệm đáng tiếc nhất của tôi là một lần giúp mẹ bán cải bắp ngoài chợ, tôi 

đã lấy đắt 1 hào của một người già trong làng – cố tình hay vô ý thì tôi chẳng nhớ rõ 

– trước lúc tôi đi học. Về nhà, chiều hôm đó, tôi thấy mẹ đang khóc – điều ít khi xảy 

ra. Thay vì quở mắng tôi, mẹ chỉ nhẹ nhàng: “Con trai, hôm nay con làm mẹ con xấu 

hổ!” 

Mẹ mắc bệnh phổi nặng khi tôi vẫn còn niên thiếu. Đói rét, bệnh tật và quá 

nhiều việc đã làm gia đình tôi thực sự khó khăn. Quãng đường phía trước trông thực 

sự u ám, tôi có dự cảm xấu về tương lai, sợ rằng mẹ sẽ tự vẫn. Hàng ngày, việc đầu 

tiên tôi làm khi bước vào cửa, sau một ngày lao động vất vả, là gọi mẹ. Giọng của mẹ 

tiếp thêm nghị lực sống cho tôi. Tôi hoảng sợ nếu không nghe thấy nó, và sẽ tìm mẹ 

trong gian thò cũng như trong gian xay lúa. Một hôm, sau khi tìm kiếm khắp nơi mà 

không thấy mẹ, tôi ngồi khóc ở sân như một đứa trẻ. Điều đó giúp mẹ tìm thấy tôi, 

lúc mẹ đi vào sân với một bó củi sau lưng. Mẹ rất buồn vì tôi, nhưng tôi không thể 

kể với mẹ những gì tôi đang sợ hãi. Song mẹ biết hết. Mẹ bảo: “Con à, đừng lo, có 

thể mẹ không hạnh phúc, nhưng mẹ sẽ không bỏ con trước khi Diêm Vương gọi mẹ!” 

Tôi vốn xấu xí từ lúc được sinh ra. Những người dân làng thường cười vào 

mặt tôi, và những đứa hay ăn hiếp người khác ở trường thỉnh thoảng đánh đập tôi là 

vì thế. Tôi chạy về nhà và khóc, mẹ nói: “Con trai, con không xấu xí. Con có mũi và 

hai mắt, chân tay không khiếm khuyết, vậy con xấu xí thế nào được? Nếu con có tâm 

hồn đẹp và luôn làm điều đúng thì những gì xấu xí sẽ trở thành đẹp đẽ.” Sau này, khi 

chuyển tới thành phố, có những người được học hành cười sau lưng tôi, và một số 

thậm chí cười thẳng vào mặt tôi; nhưng cứ nhớ lại những lời mẹ đã nói thì tôi chỉ 

bình thản đưa ra những lời cáo lỗi. 

Người mẹ thất học của tôi rất quý trọng những người biết đọc. Chúng tôi đã 

quá nghèo và thường không biết kiếm bữa ăn sắp tới ở đâu, nhưng mẹ không bao giờ 

từ chối đề nghị của tôi mua một cuốn sách hay một thứ gì đó để viết lách. Do bản tính 
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làm việc chăm chỉ, mẹ không cần những đứa trẻ lười biếng, nhưng tôi được phép 

hoãn làm những việc vặt trong nhà miễn là tôi chúi mũi vào một cuốn sách nào đó. 

Có lần một người kể chuyện đến chợ, và tôi đã lén đi để nghe ông ấy. Mẹ 

không vui vì tôi bỏ bê việc vặt trong nhà. Nhưng tối hôm đó, trong khi mẹ vá quần 

áo cho chúng tôi dưới ánh sáng yếu ớt của đèn cầy, thì tôi lại không thể ngừng kể lại 

những câu chuyện mà tôi đã nghe được. Lúc đầu mẹ không kiên nhẫn lắng nghe, vì 

trong mắt mẹ thì những người kể chuyện chỉ là những gã bẻm mép đáng nghi. Miệng 

lưỡi họ không mang lại điều gì tốt đẹp. Nhưng dần dần mẹ bị cuốn vào những câu 

chuyện do tôi kể lại, và từ đó mẹ không bao giờ bắt tôi làm những việc vặt trong nhà 

vào những ngày có phiên chợ, mà cho phép – nhưng không nói ra – rằng tôi có thể 

đến chợ và nghe những câu chuyện mới. Để báo đáp lòng tốt của mẹ và để thể hiện 

trí nhớ của mình, tôi kể lại, với sự phong phú các chi tiết, cho mẹ nghe. 

Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra sự hạn chế nếu kể lại những câu 

chuyện của người khác, vì thế tôi bắt đầu trang trí cho câu chuyện của mình. Tôi nói 

những điều mà tôi biết sẽ làm mẹ vui lòng, nếu cần thì thỉnh thoảng tôi cũng thay đổi 

kết cục. Mẹ không phải thính giả duy nhất của tôi, mà sau này còn có các chị, các cô, 

thậm chí cả bà ngoại tôi. Đôi lúc, sau khi lắng nghe câu chuyện của tôi, mẹ hỏi tôi 

bằng giọng trăn trở, cứ như tự hỏi mình vậy: “Con sẽ ra sao khi lớn lên, con trai? Có 

lẽ con sẽ phải nói luôn miệng chỉ để kiếm sống phải không?” 

Tôi biết tại sao mẹ lo lắng như vậy. Những đứa trẻ mau mồm mau miệng 

không được đánh giá cao ở làng tôi. Vì chúng có thể đem đến phiền toái cho chính 

chúng và gia đình chúng. Trong “Những con bò”, có đôi chút hình ảnh niên thiếu của 

tôi, ở cậu bé mau mồm mau miệng bị những người dân làng làm khó dễ. Mẹ, đã thành 

thói quen, cảnh báo tôi đừng nhiều chuyện, muốn tôi làm một thiếu niên kiệm lời, 

hòa nhã và đứng đắn. Nhưng tôi lại có một sự kết hợp nguy hiểm giữa kỹ năng nói 

đáng nể với khao khát mạnh mẽ. Khả năng kể chuyện của tôi mang lại niềm vui cho 

mẹ nhưng lại khiến mẹ khó xử. 

Có một câu nói quen thuộc rằng “bản tính con người còn khó uốn nắn hơn cả 

dòng sông” Bất chấp sự uốn nắn không mệt mỏi của cha mẹ, khao khát tự nhiên của 

tôi – là nói chuyện – không bao giờ cạn, và đó là nguồn gốc cái tên của tôi – Mạc 

Ngôn, hay “đừng nói” – một sự tự phê thật tréo ngoe. 
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Sau khi bỏ trường tiểu học, tôi quá nhỏ để có thể lao động nặng, do đó tôi đi 

chăn cừu và gia súc bên một bờ sông đầy cỏ. Cái cảnh bạn học đang chơi trong sân 

trường, trong khi tôi lùa lũ động vật qua cổng, luôn làm tôi buồn và thấy rằng thật 

không may cho những ai – ngay cả một đứa bé – nếu phải rời bỏ tập thể. 

Tôi thả lũ động vật nhởn nhơ gặm cỏ bên bờ sông, dưới nền trời xanh nước 

biển, trên thảm cỏ xa hết tầm mắt – chẳng có bóng dáng hay tiếng người, chẳng có gì 

ngoài tiếng chim kêu trên đầu. Tôi cô đơn khủng khiếp, và thấy tâm hồn trống rỗng. 

Thỉnh thoảng tôi nằm trên cỏ nhìn mây lững lờ trôi, và hình dung ra ở đó đủ loại hình 

ảnh. Khung cảnh ấy gắn liền với những câu chuyện về những con cáo với vẻ ngoài 

thiếu nữ xinh đẹp, và tôi tưởng tượng rằng một hồ ly tinh đến cùng mình chăn dắt lũ 

động vật. Cô gái ấy không đến. Tuy nhiên, có lần một con cáo đỏ lửa ve vẩy cái đuôi 

trước mặt tôi, khiến tôi hoảng hốt rụt chân lại. Tôi vẫn ngồi đó run rẩy khá lâu sau 

khi con cáo biến mất. Thỉnh thoảng tôi ngồi thụp xuống cạnh con bò, nhìn chằm chằm 

vào đôi mắt xanh sâu thẳm của nó, đôi mắt thu gọn bóng hình tôi. Đôi khi tôi trò 

chuyện với lũ chim trên trời, bắt chước tiếng kêu của chúng; vài lần khác tôi tiết lộ 

với một cái cây những hy vọng và khát khao của mình. Nhưng lũ chim phớt lờ tôi, và 

những cái cây cũng vậy. Khi đã là một tiểu thuyết gia, tôi đưa một số câu chuyện 

tưởng tượng ấy vào tác phẩm. Mọi người thường công kích tôi vì tính hư cấu quá 

nhiều, còn những người yêu văn học thường đề nghị tôi tiết lộ bí mật trong việc phát 

triển một sự hư cấu phong phú. Phản ứng duy nhất của tôi chỉ là một nụ cười cầu hòa. 

Lão Tử, giáo chủ Đạo giáo của chúng tôi đã nói rất hay: “Trong may có rủi. 

Trong rủi có may.” Tôi thôi học khi còn bé, thường bị đói và cô đơn, và không có 

sách đọc. Nhưng chính vì vậy, cũng như nhà văn Thẩm Tùng Văn của thế hệ trước, 

tôi đã sớm đọc cuốn sách tuyệt diệu về cuộc sống. Trải nghiệm của tôi, khi đến chợ 

lắng nghe người kể chuyện, là một trang trong cuốn sách đó. 

Sau khi thôi học, tôi bị quẳng vào thế giới của những người trưởng thành, nơi 

tôi bắt đầu cuộc hành trình học qua nghe. Hai trăm năm trước đây, Bồ Tùng Linh – 

một trong những người kể chuyện lớn nhất mọi thời đại – đã sống gần nơi tôi lớn lên, 

nơi mà nhiều người – trong đó có tôi – tiếp nối cái truyền thống mà ông ấy đã tạo 

dựng. Dù ở bất cứ đâu – làm việc trên đồng với tập thể, trong đội sản xuất ở chuồng 

bò hay chuồng ngựa, trên chiếc giường có hệ thống sưởi của ông bà, cả trên chiếc xe 

bò xóc qua xóc lại – thì tai tôi vẫn đầy những chuyện tình siêu nhiên, mang màu sắc 
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lịch sử hay những câu chuyện kỳ lạ và lôi cuốn, tất cả đều liên quan mật thiết với môi 

trường tự nhiên và lịch sử các bộ lạc, và tất cả đã đem đến một hiện thực sinh động 

trong tâm trí tôi. 

Ngay cả trong những giấc mơ hoang dại nhất tôi cũng không thể mường tượng 

rằng sẽ có ngày những thứ ấy trở thành chất liệu cho tiểu thuyết của chính mình, vì 

tôi chỉ là một đứa bé thích những câu chuyện, là người ấn tượng với những câu chuyện 

mà mọi người quanh mình đang kể. Không nghi ngờ gì nữa, lúc đó tôi tin vào thần 

thánh, tin rằng mọi sinh vật đều có linh hồn. Tôi dừng lại và cung kính trước một cây 

đại thụ, nếu tôi thấy một chú chim, thì tôi tin chắc nó có thể trở thành người nếu nó 

muốn; và tôi tin rằng mỗi người lạ mà tôi gặp đều là một con vật vừa biến hóa sang. 

Ban đêm, những nỗi sợ hãi kinh khủng cứ theo tôi trên đường về nhà sau khi đã tính 

xong điểm chấm công, vì thế tôi vừa chạy vừa hát to hết cỡ để lấy bình tĩnh. Cái giọng 

đang vỡ ra của tôi lúc đó ca lên nhữngbài hát to và ồm ồm làm chói tai bất cứ người 

dân làng nào nghe thấy chúng. 

Tôi đã sống hai mươi mốt năm ở làng, không bao giờ đi xa quá Thanh Đảo, 

bằng xe lửa, nơi mà tôi gần như mất hút giữa những đống gỗ khổng lồ ở một xưởng 

gỗ. Khi mẹ hỏi tôi về những gì tôi thấy ở Thanh Đảo, tôi buồn rầu kể rằng tôi nhìn 

thấy những đống gỗ. Nhưng chuyến đi tới Thanh Đảo đó đã gieo vào tôi một khao 

khát mãnh liệt rằng phải rời khỏi làng và quan sát thế giới. 

Tháng Một năm 1976 tôi nhập ngũ và tới huyện Cao Mật vùng Đông Bắc mà 

tôi vừa yêu vừa ghét, bắt đầu một giai đoạn quan trọng trong đời, mang theo trong 

ba-lô bốn cuốn “Đại cương lịch sử Trung Quốc” mà mẹ vừa mua bằng tiền bán đồ 

trang sức đám cưới của mình. Vậy là tôi bắt đầu thời kỳ quan trọng nhất của cuộc 

đời. Tôi phải thừa nhận rằng nếu không có khoảng ba mươi năm phát triển kỳ diệu 

của xã hội Trung Quốc, và của công cuộc cải cách cũng như mở cửa sau đó, thì tôi 

không trở thành một tác giả như bây giờ. 

Giữa quãng đời quân nhân tẻ ngắt, tôi đón chào cuộc cách mạng về tư tưởng 

và sự nồng nhiệt với văn học trong những năm 1980, và từ một cậu bé lắng nghe rồi 

kể lại những câu chuyện, tôi dần trở thành một người viết truyện. Con đường ấy lúc 

đầu đầy sỏi đá, lúc tôi còn chưa biết vốn liếng văn học mà mình có được từ hai mươi 

năm sống ở làng là đáng giá nhường nào. Tôi cứ nghĩ rằng văn học là viết về những 

người tốt làm những việc tốt, là những câu chuyện về những hành động anh hùng và 
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những công dân mẫu mực, cho nên một vài mẩu chuyện đã được xuất bản của tôi chỉ 

có một chút giá trị văn học. 

Cuối năm 1984 tôi được nhận vào khoa Văn học của Viện nghệ thuật Giải 

phóng quân nhân dân Trung Quốc, nơi mà dưới sự chỉ dẫn của người thầy đáng kính, 

tác giả nổi tiếng Xu Huaizhong, tôi đã viết một loạt truyện và tiểu thuyết, gồm: 

“Những dòng chảy mùa thu”, “Sông cạn”, “Củ cà-rốt trong suốt”, “Cao lương đỏ”. 

Huyện Cao Mật vùng Đông Bắc lần đầu tiên xuất hiện trong “Những dòng chảy mùa 

Thu”, và từ đó, như một người nông dân lang thang tìm ra mảnh đất riêng cho mình, 

kẻ lang thang trong văn học này cũng tìm được một vùng mà anh ta có thể coi là 

thuộc về mình. Tôi phải nói rằng trong quá trình hình thành vùng văn học của mình, 

huyện Cao Mật vùng Đông-Bắc, tôi bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết gia người Mỹ 

William Faulkner và tiểu thuyết gia người Colombia Gabriel García Márquez. Tôi 

chưa đọc nhiều của họ, nhưng bị lôi cuốn bởi cái cách thức táo bạo và tự do của họ 

khi gây dựng lãnh địa viết mới, và tôi học được từ họ cái điều rằng mỗi tác giả phải 

có lãnh địa riêng. Sự khiêm tốn và nhún nhường là lý tưởng cho đời sống thường nhật 

của một người, nhưng trong sáng tác văn học thì sự tự tin tối đa và sự cần thiết tuân 

theo bản năng lại là điều cốt lõi. Tôi đã theo bước hai bậc thầy này trong hai năm, 

trước khi thấy rằng mình cần thoát khỏi ảnh hưởng của họ. Đây là cách mà tôi đã làm 

rõ quyết định đó trong một bài viết: “Họ là hai chiếc lò rực lửa, còn tôi là một khối 

băng. Nếu tôi quá sát họ thì tôi sẽ bị hóa hơi. Theo tôi, một tác giả này ảnh hưởng tới 

một tác giả khác khi cả hai có sự tương đồng sâu sắc về tinh thần, hay thứ mà người 

ta gọi là “những trái tim đập cùng một nhịp”. Do đó, dù tôi đọc không nhiều của họ 

nhưng chỉ một vài trang cũng đã đủ để tôi hiểu họ đang làm gì và làm như thế nào, từ 

đó tôi biết tôi nên làm gì và nên làm như thế nào.” 

Những gì tôi nên làm thì thật đơn giản: viết những câu chuyện của chính tôi 

theo cách của chính tôi. Cách của tôi là cách của người kể chuyện ở chợ, cùng với cái 

cách mà tôi đã thân thuộc, là cách kể chuyện của ông bà tôi và của những cụ già khác 

trong làng. Chân thành mà nói, tôi không bao giờ quan tâm xem ai là thính giả khi kể 

những câu chuyện của tôi; có lẽ thính giả của tôi là những người giống mẹ tôi, và có 

lẽ chỉ là tôi thôi. Những câu chuyện đầu tay là những trải nghiệm cá nhân của tôi: cậu 

bé bị ăn đòn trong “Sông cạn”, hay cậu bé không bao giờ nói trong “Củ cà-rốt trong 

suốt”. Thực tế là tôi đã làm gì đó sai nên bị cha phạt roi, tôi cũng đã thổi hơi vào lò 
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cho thợ rèn ở một cây cầu. Tất nhiên, không thể chuyển hóa trải nghiệm cá nhân đúng 

như thực tế vào truyện hư cấu, không thể trùng khớp được. Truyện hư cấu phải có 

tính hư cấu, phải có tính tưởng tượng. Đối với nhiều người bạn của tôi, “Củ cà-rốt 

trong suốt” là truyện xuất sắc nhất của tôi, còn tôi thì chẳng có ý kiến gì cả. Những 

gì tôi có thể nói là, “Củ cà-rốt trong suốt” có tính biểu tượng và ý nghĩa sâu sắc hơn 

mọi truyện mà tôi đã viết. Cậu bé ngăm đen trong đó, với khả năng chịu đựng và tính 

nhạy bén của một siêu nhân, là tiêu biểu cho linh hồn trong mọi sản phẩm hư cấu của 

tôi. Không một nhân vật hư cấu nào của tôi kể từ sau nhân vật ấy lại sát với cái linh 

hồn của tôi đến vậy. Nói một cách khác, trong tất cả các nhân vật mà tác giả tạo ra, 

luôn chỉ có một nhân vật tiêu biểu hơn mọi nhân vật còn lại. Với tôi, cậu bé rất kiệm 

lời ấy chính là một nhân vật tiêu biểu như vậy. Dù cậu ấy chẳng nói gì, nhưng cậu ấy 

lại mở lối để mọi nhân vật khác, trong sự đa dạng của họ, tự do diễn xuất trên sân 

khấu của huyện Cao Mật vùng Đông Bắc. 

Trải nghiệm của một người là có hạn, và nếu đã dốc cạn những câu chuyện 

của bạn rồi, thì bạn phải kể những câu chuyện của người khác. Và vì vậy, bất chấp 

cái bề dày ký ức thì, như những người lính bị gọi nhập ngũ, những câu chuyện toàn 

màu hồng – của các thành viên trong gia đình, của những người dân làng cùng cảnh 

ngộ, và của tổ tiên xa xưa – được tôi học từ miệng của các cụ già, đều lần lượt được 

huy động. Họ mong mỏi chờ đợi tôi kể những câu chuyện của họ. Ông bà, cha mẹ, 

anh chị, cô chú, vợ và con gái tôi đều xuất hiện trong những câu chuyện của tôi. Ngay 

cả những cư dân xa lạ của huyện Cao Mật vùng Đông-Bắc cũng xuất hiện với tư cách 

khách mời đặc biệt. Tất nhiên phải có sự điều chỉnh về mặt văn học để biến họ thành 

những nhân vật hư cấu thoát tục. 

Một người cô của tôi là nhân vật chính trong “Những con ếch” – tiểu thuyết 

mới nhất của tôi. Thông báo về giải Nobel này khiến những phóng viên lũ lượt tới 

nhà cô để đề nghị phỏng vấn. Lúc đầu cô kiên nhẫn đáp ứng, nhưng đã sớm phải trốn 

tránh sự chú ý của họ bằng cách chạy tới nhà con trai mình ở trung tâm tỉnh. Tôi 

không phủ nhận rằng cô là hình mẫu để tôi viết “Những con ếch”, song có nhiều khác 

biệt giữa cô ấy và người cô hư cấu. Người cô hư cấu thì kiêu căng và độc đoán, có 

thể nói là thô bạo, trong khi người cô hiện thực thì tốt bụng và lịch sự, là người vợ 

hiền cổ điển và là người mẹ đáng yêu. Những năm tháng quý như vàng của người cô 

hiện thực tràn đầy niềm vui và đáng để hài lòng. Người cô hư cấu thì bị mất ngủ trong 
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những năm cuối đời, do những thương tổn tinh thần, mặc áo choàng đen và đi bộ 

trong đêm như một bóng ma. Tôi biết ơn người cô hiện thực vì không trách tôi trong 

việc biến đổi cô khi đưa vào tiểu thuyết. Tôi đặc biệt nể trọng sự hiểu biết của cô về 

mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật hư cấu với những con người hiện thực. 

Sau cái chết của mẹ, trong nỗi đau mất mát, tôi đã quyết định viết một tiểu 

thuyết tặng mẹ. Chính là “Ngực lớn mông rộng” (“Báu vật của đời”). Khi kế hoạch 

đã định hình, tôi cháy trong cảm xúc ấy đến mức hoàn thành một bản thảo gồm nửa 

triệu từ trong chỉ tám mươi ba ngày. 

Trong “Ngực lớn mông rộng”, tôi không ngần ngại kết hợp chất liệu phụ với 

trải nghiệm thực tế của mẹ, nhưng trạng thái cảm xúc của mẹ thì được hư cấu đến 

mức hoàn toàn giả tạo hoặc chỉ là sự pha trộn của nhiều người mẹ ở huyện Cao Mật 

vùng Đông Bắc. Dù viết “gửi tới linh hồn mẹ tôi” ở trang đề tặng, nhưng cuốn tiểu 

thuyết ấy thực sự dành cho tất cả những người mẹ ở khắp nơi, có lẽ, đó là cái tham 

vọng đầy tự phụ của tôi, cũng như cái tham vọng rằng huyện Cao Mật vùng Đông-

Bắc là hình ảnh thu nhỏ của Trung Quốc, thậm chí của toàn thế giới. 

Quá trình sáng tác của mỗi tác giả là không lẫn với ai. Mỗi tiểu thuyết của tôi 

đều khác với phần còn lại về cốt truyện và ý tưởng chủ đạo. Một số tiểu thuyết, chẳng 

hạn “Củ cà-rốt trong suốt” xuất phát từ giấc mơ, trong khi một số khác, chẳng hạn 

“Cây tỏi nổi giận” lại bắt đầu từ những sự việc có thật. Dù khởi nguồn của tác phẩm 

là giấc mơ hay là đời sống hiện thực, thì chỉ khi kết hợp với những trải nghiệm cá 

nhân, tác phẩm mới có được cá tính, mới nổi tiếng với những nhân vật đặc biệt – 

được xây dựng bằng những tình tiết sống động, sử dụng ngôn ngữ đầy tính suy tưởng, 

và tỏ ra là một cấu trúc được chế tác tốt. Ở đây tôi phải nhấn mạnh rằng trong “Cây 

tỏi nổi giận”, tôi đưa một người kể chuyện, ca sĩ có thực vào một trong những vai 

quan trọng nhất. Tôi ước rằng mình đã không sử dụng tên thật của anh ấy, dù đã trau 

chuốt những lời nói và hành vi của anh ấy. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra với 

tôi. Ban đầu tôi sử dụng tên thật của nhân vật để có một cảm giác thân thuộc, và sau 

khi hoàn thành công việc thì có vẻ như đã quá muộn để thay đổi những cái tên đó. 

Điều này khiến cho những người bắt gặp tên của họ trong tiểu thuyết của tôi đã tìm 

cha tôi để trút giận. Cha luôn xin lỗi thay tôi, nhưng sau đó cha kêu gọi họ không 

nghiêm trọng hóa vấn đề. Cha nói: “Câu đầu tiên trong “Cao lương đỏ”, ‘Cha tôi, con 

của thổ phỉ’, chẳng làm tôi buồn, vậy tại sao mọi người lại không vui?”. 



170 

Thách thức lớn nhất của tôi khi viết tiểu thuyết là làm việc với những vấn đề 

xã hội, chẳng hạn trong “Cây tỏi nổi giận”, không phải vì tôi sợ việc phê phán nhiều 

mặt tối của xã hội, mà vì những cảm xúc nóng nảy và sự giận dữ sẽ làm cho chính trị 

lấn át văn học và biến tiểu thuyết thành báo cáo về vấn đề xã hội. Với tư cách là một 

thành viên của xã hội, tiểu thuyết gia có quan điểm và góc nhìn của riêng mình; nhưng 

khi viết thì họ phải lấy quan điểm nhân văn và chịu sự dẫn dắt của nó. Được vậy thì 

văn học mới không chỉ quanh quẩn với các sự kiện mà còn vượt qua chúng, không 

chỉ quan tâm đến chính trị mà còn vĩ đại hơn chính trị. 

Có thể vì tôi đã sống quá dài trong hoàn cảnh khó khăn, nên tôi nghĩ rằng mình 

hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Tôi biết sự can đảm thực sự là gì, và tôi hiểu lòng trắc 

ẩn đúng nghĩa. Tôi biết cái miền đất mờ ảo trong trái tim và trong lý trí của mỗi người, 

miền đất mà ở đó không thể định rõ đúng hay sai, xấu hay tốt, và cái lãnh thổ mênh 

mông này là nơi mà các tác giả thoải mái phô diễn tài năng. Miễn là làm việc hợp lý 

và miêu tả rõ ràng cái miền đất mờ ảo và nhiều vẻ này, thì nhất định sẽ vượt qua chính 

trị và thu được thành công trong văn học. 

Cứ nói mãi về công việc của tôi thì sẽ rất chán, nhưng cuộc đời và những tác 

phẩm của tôi lại không thể tách rời nhau được, cho nên nếu không nói về công việc của 

mình thì tôi không biết nói gì nữa cả. Hy vọng mọi người sẵn lòng lượng thứ cho tôi. 

Với tư cách là một người kể chuyện hiện đại, tôi ẩn sau các tác phẩm trước 

đây, nhưng với tiểu thuyết “Đàn hương hình” tôi đã nhảy ra khỏi cái bóng của tác 

phẩm. Có thể nói các tác phẩm trước đây của tôi là một loạt những lời độc thoại, 

không có độc giả; nhưng bắt đầu từ tiểu thuyết này, tôi phác họa rằng mình đang đứng 

ở một quảng trường công cộng và say sưa kể câu chuyện của mình cho đám đông 

thính giả. Phong cách ấy là phổ biến trong truyện hư cấu, nhưng đặc biệt phổ biến ở 

Trung Quốc. Đã có lúc tôi cần mẫn nghiên cứu về truyện hư cấu hiện đại của phương 

Tây, và tôi đã thử sức với mọi phong cách kể chuyện. Nhưng cuối cùng thì tôi trở lại 

những phong cách cũ của mình. Nhưng chắc chắn sự trở lại này không thể không có 

những điều chỉnh. “Đàn hương hình” và các tiểu thuyết sau đó đều là sự kế thừa 

phong cách tiểu thuyết cổ điển của Trung Quốc nhưng được bổ sung các kỹ thuật văn 

học phương Tây. Những gì gọi là truyện hư cấu cách tân, hầu hết đều là kết quả của 

sự pha trộn này, sự pha trộn không những không chia cắt những phong cách trong 

nước với những kỹ thuật nước ngoài, mà có thể kết hợp truyện hư cấu với những loại 
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hình nghệ thuật khác. “Đàn hương hình” chẳng hạn, kết hợp truyện hư cấu với nhạc 

kịch địa phương, trong khi một số tác phẩm trước đây còn có mỹ thuật, âm nhạc, 

thậm chí cả xiếc nữa. 

Cuối cùng, tôi mong các bạn rộng lượng cho tôi nói chuyện về tiểu thuyết 

“Sống đọa thác đầy”. Cái tên tiếng Trung bắt nguồn từ kinh sách Phật giáo, và tôi 

được biết rằng các dịch giả của tôi đang cố chuyển tải nó sang ngôn ngữ của họ. Tôi 

không hiểu rõ kinh sách Phật giáo và chỉ có kiến thức hời hợt về Phật giáo. Tôi chọn 

cái tên này vì tôi tin rằng những nguyên lý cơ bản của niềm tin Phật giáo thể hiện tri 

thức tổng quát, rằng nhiều tranh chấp của loài người là vô nghĩa trong thế giới Phật 

giáo. Theo quan điểm cao quý của Phật giáo về vạn vật thì thế giới của con người 

thật là đáng thương. Tiểu thuyết của tôi không phải một luận văn về tôn giáo; mà 

trong đó tôi vẫn viết về số phận, những cảm xúc, những hạn chế và sự hào phóng của 

con người, về cuộc tìm kiếm niềm vui của họ và những quãng đường dài mà họ sẽ đi, 

những sự hy sinh mà họ phải trả, để giữ vững những niềm tin của mình. Theo tôi, 

Mặt Xanh – một nhân vật đối đầu với những xu thế hiện hành – là một anh hùng chân 

chính. Một nông dân, ở ngôi làng bên cạnh, là hình mẫu cho nhân vật này. Thời niên 

thiếu, tôi thường thấy anh ấy đi lướt qua cửa, đẩy một chiếc xe kẽo kẹt bánh gỗ, trước 

xe là con lừa què được dắt bởi người vợ chân bó. Mang tính chất của xã hội cũ, tổ lao 

động lạ lùng này có cái hình ảnh không ăn nhập với thời đại. Trong con mắt trẻ con 

của chúng tôi, họ là những chú hề chống lại các xu thế lịch sử, khiến chúng tôi tức 

giận tới mức ném đá họ khi họ đi ngang qua chúng tôi trên phố. Sau này, sau khi tôi 

bắt đầu viết, người nông dân ấy và hoạt cảnh của anh ta thâm nhập tâm trí tôi, và tôi 

biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ viết tiểu thuyết về anh ta, rằng không sớm thì muộn 

tôi sẽ kể câu chuyện của anh ta cho cả thế giới. Nhưng tôi đã không thể thực hiện 

được điều ấy cho tới năm 2005, khi tôi xem bức tranh tường “Sáu đường luân hồi của 

Samsara” của Phật giáo ở một ngôi đền, thì tôi đã biết chính xác phải làm như thế 

nào để kể câu chuyện của anh ta. 

Giải Nobel của tôi gây tranh cãi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng tôi là đối tượng của 

những tranh cãi, nhưng về sau tôi nhận thấy rằng đối tượng thực sự lại là một người 

không liên quan đến tôi. Cũng như một người đang xem kịch trong nhà hát, tôi quan 

sát những màn biểu diễn quanh mình. Tôi thấy người giành giải thưởng này vừa được 

đeo những vòng hoa chúc mừng, vừa bị bao vây bởi những người ném đá và té nước 
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bẩn. Tôi sợ anh ấy sẽ gục ngã trước sự tấn công, nhưng anh ấy đã trụ lại được với 

một nụ cười trên mặt, giữa những bông hoa và những viên đá; anh ấy lau sạch bùn và 

bụi, bình thản đứng sang một bên và nói với đám đông: “Đối với một tác giả, viết là 

cách nói tốt nhất. Các bạn sẽ tìm thấy mọi điều tôi muốn nói trong các tác phẩm của 

tôi. Lời nói bị gió cuốn đi, còn những câu chữ đã được viết ra thì không bao giờ bị 

xóa bỏ. Tôi mong các bạn hãy kiên nhẫn đọc các cuốn sách của tôi. Tôi không thể ép 

buộc các bạn, và ngay cả khi các bạn làm như vậy thì tôi cũng không trông chờ các 

bạn thay đổi ý kiến về tôi. Chưa có tác giả nào, dù ở bất cứ nơi đâu, lại được mọi độc 

giả của mình yêu thích; điều đó đặc biệt đúng trong những lúc như thế này.” 

Dù tôi muốn im lặng, nhưng trong dịp này tôi phải nói một điều gì đó, xin hãy 

cho tôi nói nhanh mấy câu: 

Tôi là một người kể chuyện, do đó tôi muốn kể cho các bạn một vài câu chuyện. 

Khi tôi là một học sinh cấp ba vào những năm 1960, trường tôi tổ chức một 

buổi ngoại khóa để công bố những hình ảnh đau đớn và mất mát, ở đó, dưới sự chỉ 

đạo của giáo viên, chúng tôi đã khóc thảm thiết. Tôi để nước mắt lăn trên má nhằm 

gây ấn tượng với giáo viên, và xem một số bạn nhổ nước bọt ra tay rồi xoa nó lên mặt 

làm nước mắt giả. Tôi thấy một bạn không ướt mặt, vẫn im lặng và không lấy tay ôm 

mặt. Bạn ấy chỉ nhìn chúng tôi, mắt mở to ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì đang 

xảy ra. Sau buổi ngoại khóa, tôi đã mách với giáo viên và bạn ấy bị cảnh cáo. Sau 

này, khi tôi tỏ ra sự hối hận vì việc làm đó, giáo viên bảo rằng có ít nhất mười bạn 

khác cũng làm như tôi. Bạn ấy đã qua đời ít nhất là mười năm rồi, còn lương tâm tôi 

rất dằn vặt mỗi khi nghĩ về bạn ấy. Nhưng tôi đã học được một số điều quan trọng từ 

sự cố này, đó là: Khi mọi người quanh bạn đều khóc, bạn vẫn có quyền không khóc, 

và khi những giọt nước mắt chỉ để làm cảnh, thì không khóc là càng đúng đắn. 

Có một câu chuyện khác: Hơn ba mươi năm trước, lúc tôi ở trong quân đội, có 

một buổi tối khi tôi đang ngồi đọc sách trong phòng, thì một sĩ quan cấp trên mở cửa 

bước vào. Ông ấy nhìn lướt xuống và ngồi trước mặt tôi rồi thì thầm: “Này, mọi người 

đâu cả rồi?”. Tôi đứng lên và nói to: “Ông bảo rằng tôi không phải một người hay 

sao?”. Sĩ quan cao cấp đỏ bừng hai tai vì bối rối, và ông ấy đi ra. Suốt một thời gian 

dài sau đó tôi lấy làm tự hào về cái điều mà tôi coi là một phong thái hiên ngang. Sau 

này, sự tự hào ấy trở thành sự cắn rứt của lương tâm. 
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Xin vui lòng nghe tôi, chỉ một câu chuyện cuối nữa thôi, câu chuyện mà nhiều 

năm trước ông tôi đã kể cho tôi: Một nhóm tám người thợ xây ở ngoại thành đến trú 

bão trong một ngôi đền. Sấm ầm ầm bên ngoài, trút những quả cầu lửa xuống chỗ họ. 

Họ thậm chí còn nghe thấy cả âm thanh tựa rồng thét. Họ kinh hãi, mặt tái mét. Một 

người nói: “Trong chúng ta có một người nào đó hẳn là đã gây tội khủng khiếp đối 

với trời. Ai có tội thì tình nguyện bước ra nhận lấy hình phạt và cứu những người vô 

tội khỏi sự đau đớn”. Tất nhiên chẳng có ai tình nguyện. Cho nên một trong số bảy 

người còn lại đề nghị: “Vì không ai muốn bước ra, nên tất cả chúng ta hãy quăng mũ 

rơm của mình ra cửa. Mũ của ai bay qua cửa thì người ấy có tội, và chúng ta sẽ đòi 

người ấy bước ra và nhận lấy hình phạt của mình”. Thế là họ quăng mũ của mình ra 

cửa. Bảy cái bị thổi ngược vào trong, một cái bay ra ngoài. Một người bị buộc bước 

ra và nhận lấy hình phạt của anh ta, và khi anh ta không chịu, bảy người còn lại nhấc 

bổng anh ta lên và quẳng anh ta ra cửa. Tôi dám cá rằng các bạn đều biết kết cục của 

câu chuyện: Ngôi đền sụp xuống ngay sau khi anh ta bị quẳng ra khỏi cửa. 

Tôi là một người kể chuyện. 

Kể chuyện đã giúp tôi có được giải Nobel văn học. 

Nhiều điều thú vị đã đến với tôi sau khi đuợc giải thưởng này, và chúng thuyết 

phục tôi rằng sự thật cũng như công lý vẫn tồn tại, vững vàng. 

Vì thế trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện của mình. 

Cảm ơn mọi người! 

Đào Anh Dũng dịch, theo bản tiếng 

Anh: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lite

rature/laureates/2012/yan-lec… 

(Nguồn: https://www.hoasen.edu.vn/dien-tu-cua-mac-ngon-tai-le-trao-giai-nobel-

van-hoc-2012/) 

 

 

  

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2012/yan-lecture_en.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2012/yan-lecture_en.html
https://www.hoasen.edu.vn/dien-tu-cua-mac-ngon-tai-le-trao-giai-nobel-van-hoc-2012/
https://www.hoasen.edu.vn/dien-tu-cua-mac-ngon-tai-le-trao-giai-nobel-van-hoc-2012/
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PHỤ LỤC 3 

Cao lương đỏ - Tác phẩm đưa tên tuổi Mạc Ngôn vươn tầm thế giới 

Cao lương đỏ của nhà văn Mạc Ngôn chỉ sau một năm hoàn thành đã được đạo diễn 

Trương Nghệ Mưu đưa lên màn ảnh rộng năm 1987, với sự góp mặt của hai diễn viên 

chính là Củng Lợi và Khương Văn. 

Tác phẩm điện ảnh đã gặt hái được nhiều thành tựu ở nước ngoài, góp phần 

đưa tên tuổi đạo diễn, diễn viên và cả tác giả nguyên tác vươn ra thế giới. Bộ phim 

đã đoạt vô số giải thưởng cao quý tại các kỳ Liên hoan phim Quốc tế, phải kể đến 

giải Gấu Vàng – Golden Bear Award – tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin 1988, giải 

Gấu bạc tại Liên hoan phim Montreal 1988, top 10 phim tiếng Trung Quốc hay nhất 

tại Liên hoan phim HongKong 1989, giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 

1994…  

Chính Mạc Ngôn từng bày tỏ: “Tiểu thuyết tôi viết xong thì chỉ có người trong 

giới văn quan tâm chứ chẳng ai biết đến. Nhưng sau tết năm đó, có lần giữa đêm đi 

trên đường cái vẫn còn nghe thấy tiếng nhiều người hát ca khúc trong phim. Gặp 

được con người như đạo diễn Trương Nghệ Mưu đối với tôi quả thật là một điều vô 

cùng vinh hạnh!” 

 

Poster phim điện ảnh Cao lương đỏ do Củng Lợi thủ vai chính năm 1987 – Đạo diễn 

Trương Nghệ Mưu 
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Năm 2014, tác phẩm lại một lần nữa được chuyển thể thành phim, lần này là 

phim truyền hình với độ dài 60 tập, do Trịnh Hiểu Long đạo diễn, Châu Tấn và Chu 

Á Văn diễn chính. Bộ phim cũng gặt hái được nhiều giải thưởng lớn, đặc biệt là thắng 

cả ba hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên 

xuất sắc nhất tại Hoa Đỉnh 2015. 

 

Poster phim truyền hình Cao lương đỏ do Châu Tấn thủ vai chính năm 2014 – Đạo 

diễn Trịnh Hiểu Long 

 


