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Ch

ngă1. KHỄIăQUỄTăV ăVĔNăH CăVI TăNAMăT ăSAUă1975

1.1. HoƠnăc nhăl chăsửă- xưăh i,ăt ăt ởngăậ vĕnăhoáăvƠăđòiăh iăđổiămớiăvĕnăh c
1.1.1. HoƠnăc nhăl chăsửă- xưăh i,ăvĕnăhoáăậ t ăt ởng
Đ iăthắngămùaăxuơnănĕmă1975ăđưăk tăthúcăthắngălợiăcuộcăkhángăchi năch ngă
Mĩ,ăc ăn

căph năkh iăbắtătayăvƠoăxơyădựngăđ tăn

c,ăkhắcăphụcăhậuăqu ănặngăn ă

củaăhaiăcuộcăchi nătranh.ăXưăhộiăVi tăNamăđưăthựcăsựăchuy năsangămộtăgiaiăđo nă
m i:ăhòaăbình,ăth ngănh t.ăTh ănh ng,ăc ădơnătộcăl iăph iăđ
khĕnă m iă trongă n

c:ă tìnhătr ngă trìă tr ă củaă c ăch ă qu nă lýă quană liêuă baoă c p,ă đ iă

s ngănhơnădơnăkhóăkhĕn,ăđ tăn
rưăcủaăh ăth ngăcácăn
v nălƠăn

cănghèoănƠn,ăl căhậu… CònăngoƠiăn

c,ălƠăsựătană

căxưăhộiăchủănghĩaăvƠăsựăsụpăđổăcủaăLiênăbangăXôăVi tă –

căđỡăđầuăchoăVi tăNamăth iăkǶănƠy.

Tr
n

ngăđầuăv iănhữngăkhóă

că tìnhă hìnhă y,ă Đ ngă ph iă thựcă hi nă chủă tr

ngă đổiă m iă nhằmă đ aă đ tă

căthoátă kh iă đóiă nghèo.ă Chính t ă Đ iă hộiă Đ ngă lầnă VIă (1986),ă đ tă n

th căb

căvƠoăgiaiăđo năđổiăm iăđ aăđ tăn

căchínhă

căraăkh iăcuộcăkhủng ho ngăđ ăb

că

vƠoăth iăkìăphátătri năm i.ăSựăsuyăthoáiăkinhăt ăđưăđ ợcăchặnăl iăvƠăn năkinhăt ăbắtă
đầuăcóăsựătĕngătr
tr

ngăv iăt căđộăngƠyăcƠngăcao vƠădầnăcóăsựăổnăđ nh,ăn năkinhăt ăth ă

ngădầnăđ ợcăhìnhăthƠnh.ăĐổiăm iăcũngăcóănghĩaălƠăm ăcửaătĕngăc

ngăgiaoăl uă

vƠă hộiă nhậpă qu că t ă trênă m iă bìnhă di nă chínhă tr ,ă kinhă t ,ă vĕnă hoá.ă Gầnă haiă m
nĕmăt ăkhiăbắtăđầuăcôngăcuộcăđổiăm i,ătrênăđ tăn
đổiătheoăh

iă

cătaăđưădi năraăr tănhi uăsựăthayă

ngătíchăcực,ălƠmăbi năđổiăsơuăsắc,ătoƠnădi năhìnhă nhăcủaăđ tăn

c.ă

T ă nhữngă nĕmă thángă chi nă tranhă chuy nă sangă hoƠă bình,ă t ă n nă kinhă t ă tậpă
trung,ăbaoăc păchuy năsangăkinhăt ăth ătr

ngătheoăđ nhăh

ngăxưăhộiăchủănghĩa,ăt ă

m iăquanăh ăv ăchínhătr ,ăkinhăt ăhầuănh ăchỉăkhépăkínătrongăh ăth ngăcácăn
hộiăchủănghĩaătr

căđơy,ăđ năchủătr

căxưă

ngăm ăcửa,ăhộiănhậpătoƠnădi năv iăth ăgi i,ă

nhữngăđi uăđóăđưăt tă y uăkéoătheoănhi uăđổiăthayăv ămặtăxưăhội. Nôngăthônătr

că

đơyălƠăchỗădựaăvữngăchắcăcủaăchi nătranhăcáchăm ng,ălƠăn iăchủăy uăđ ăhuyăđộngă
nhơnălực,ăvậtălựcăcungă ngăchoăchi nătr

ng,ăvƠăđ ălƠmăt tăđ ợcănhi măvụăđóăph iă

dựaăhẳnăvƠoăc ăc uătổăch căcủaăhợpătácăxư.ăC ăc uă yăđưăkhôngăcònăthíchăhợpăv iă
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đi uă ki nă m i,ăkhiă ruộngă đ tă ph iă đ ợcăgiaoă khoánă đ nă t ngă hộă nôngă dơnă đ ă gi iă
phóngăti mănĕngăcủaămỗiăng

iălaoăđộngăkhiăh ăđ ợcălƠmăchủăchínhămình.ă

Trongăchi nătranhăgiữăn
n

căvƠăgi iăphóngădơnătộc,ăs căm nhăcủaătinhăthầnăyêuă

căvƠăýăth căcộngăđ ngăđưă đ ợcăphátăhuyă caoăđộ.ă Cuộcăs ngăcáă nhơn,ăriêngăt ă

củaămỗiăng

iăph iăthuăhẹpăl iăđ năt iăthi u,ănh

tậpăth ,ăcủaăc ădơnătộc.ăConăng
t ăcáchăconăng
conăng

iăđ ợcănhìnănhận,ăđánhăgiáătr

căh tăvƠăchủăy uă ă

iăcủaădơnătộc,ăcủaănhơnădơn,ăcủaăcáchăm ng.ăNayăhoƠăbìnhătr ăl i,

iătr ăv ăv iăcuộcăs ngăbìnhăth

– cáiă đ iă th

ngăchỗăchoăđ iăs ngăchungăcủaă

ng,ăcũngăcóănghĩaălƠătr ăv ăv iăđ iăth

ngă

ngă ph nă t p,ă muônă vẻă lẫnă lộnă t tă x u,ă trắngă đen,ă biă hƠi…ýă th că cáă

nhơnă v iă m iă nhuă cầuă củaă conă ng

iă nh ă mộtă cáă th ,ă mộtă thựcă th ă s ngă đưă đ ợcă

th cătỉnhătr ăl i.ăCácăgiáătr ăv ăxưăhội,ăđ oăđ c,ănhơnăcách…tr

căđơyăb năvữngăthìă

lúcănƠyănhi uăđi uăđưăkhôngăcònăphùăhợpăvƠăđưăr năn t,ătrongăkhiăđóăcácăchuẩnăgiáă
tr ăm iăthìăch aăhìnhăthƠnhăthựcăsự.ă
1.1.2.ăĐòiăh iăđổiămớiăvĕnăh c
Vĕnăh căVi tăNam trongăbaăm

iănĕm,ăt ă1945ă– 1975ăđưălƠmătrònăs ăm nhă

caoăc ăcủaămộtăn năvĕnăh căphụcăvụăcáchăm ng,ăcổăvũăchi năđ uăvìăTổăqu c,ădơnă
tộc,ănhơnădơn.ăV ăđặcăđi mălo iăhình,ăđóălƠăn năvĕnăh cătheoăkhuynhăh

ngăsửăthi,ă

đ ợcăth ăhi nătrongăsựăth ngănh tătrênăquanăđi măsửăthiăt ăc măh ng,ăđ ătƠiăvƠăchủă
đ ,ăth ăgi iănhơnăvậtăchoăđ năk tăc u,ăgi ngăđi u. N năvĕnăh căsửăthiă yălƠămộtăgiaiă
đo năcóătínhăđặcăthù,ăcóănhữngăđóngăgópăriêngăchoăti nătrìnhăvĕnăh cădơnătộc.ăĐặcă
đi măcủaănóăcònăti pătụcăchiăph iăn năvĕnăh că nửaăcu iăthậpăkỷă70ăvƠăphầnănƠoă ă
c ă nửaă đầuă thậpă niênă 80.ă Nh ngă sựă chuy nă bi nă củaă đ iă s ngă xưă hội,ă vĕnă hoáă t ă
t

ng đưădẫnăđ nănhữngăđổiăthayătrongănhuăcầuăvƠăquanăni măthẩmămỹ,ăđòiăh iăvĕnă

h că ph iă đổiă m i.ă K ă t ă đơy,ă đổiă m iă vĕnă h că tr ă thƠnhă đòiă h iă chung,ă b că thi tă
khôngăchỉăcủaăgi iăsángătác,ălíăluậnăphêăbìnhămƠăc ăcôngăchúngăyêuăth ăvĕn.
Trước 1975,ăvĕnăh căVi tăNamăch uăsựăchiăph iăcủaăhoƠnăc nhăchi nătranhănênă
đưăt oăraămột nền văn học phục vụ chiến tranh với xu hướng đại chúng hóa và
cách mạng hóa. LúcănƠy,ăvĕnăh căđ ợcăxemănh ălƠăvũăkhíăt ăt

ngăđ ăchi năđ u,ă

đápă ngăcácă yêuăcầuăcủaăsựănghi păcáchăm ng.ăVìămụcătiêuănƠyămƠăvĕnăh căcáchă
m ngăkhôngăđ ợcăphépănóiăđ năcuộcăs ngăriêngăt ăcủaăconăng
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i,ăkhôngăđ ợcăđ ă

cậpăđ năýăth căcáănhơn,ăkhôngăđ ợc caăngợiăth ătìnhăyêuălưngăm n,ăủyăm ălƠmăchoă
conăng

iătr ănênăy uăđu i,…ăConăng

y uă ăt ăcáchăconăng

iăđ ợcănhìnănhận,ăđánhăgiáătr

căh tăvƠăchủă

iăcủaădơnătộc,ăcủaănhơnădơn,ăcủaăcáchăm ng.ăĐóălƠăth iăkǶă

theoăcáchănóiăcủaănhƠăth ăCh ăLanăViên:ă“nhữngănĕmăđấtăn ớcăcóăchungătâmăh n,ă
cóăchungăkhuônămặt,ă nụăc ờiătiễnăđ aăcon,ă nghìnăbàămẹă nh ănhau”.ăHayănóiănh ă
nhƠănghiênăc uăHoƠngăNg căHi n,ăđặcăđi măbaoătrùmăcủaăvĕnăh cătaătrongăth iăkìă
qua,ălƠă“chủănghĩaăhi năthựcăph iăđ o”.ăĐi uănƠyăcũngăd ăhi u,ăb iătrongăhoƠnăc nhă
chi nătranhătƠnăkh cănh ăth ,ăchỉăcóăs căm nhăcủaătinhăthầnă yêuăn

c,ăcủaăýăth că

cộngăđ ng,ăcủaătìnhăđoƠnăk tăthìăchúngătaăm iăcóăth ătiêuădi tăkẻăthù,ădƠnhăl iăđộcă
lập,ătựădo.
Nhưng sau 1975,ăđ tăn

căhòa bình, th ngănh t,ăvĕnăh căkhôngăcònăphụcăvụă

cáchăm ng,ăcổăvũăchi năđ uănữaănênăkhôngăth ăvẫnăc ămưiălĕnădƠiătrênănhữngăconă
đ

ngăđưălắmăl iămònăx a.ăConăng

iăcũngăkhôngăth ăc ămưiăki măch ăcáiătôiăcủaă

riêngămình,ăýăth căcáănhơnăcũngăkhôngăth ă“gi ăv ”ăngủăquênămưiăđ ợc.ăConăng
gi ătr ăv v iăcuộcăs ngăđ iăth

iă

ngăv iăt tăc ănhữngăHỉ,ăNộ,ăỄi,ă ,ănhữngăquanătơmă

v ăh nhăphúcăriêngăt ,ăquy nălợiăcáănhơnăvƠăc ănhữngăhamămu nătrầnătụcăb nănĕngă
củaămỗiăconăng

i.ăDoăđó,ănhƠăvĕnăph iătr ăthƠnhăng

iăcóăth ăsoiăth uăđ ợcăt tăc ă

nhữngăđi uă y.ăNóiă nh ăNguy năVĕnăBổng,ă nhƠăvĕnăph iă“thểă hiệnăđ ợcăs ăphậnă
conăng ờiămộtăcáchăsâuăsắcăhơn”,ăhayănh ăNguy năVĕnăTùngălƠă“cầnănắmăbắtăđ ợcă
c ă nhữngă hànhă động,ă toană tính,ă tâmă tr ng,ă hamă mu nă rấtă đờiă th ờngă củaă conă
ng ời”.ăCònănhƠăvĕnăNg.ăMinhăChơuătrongăbƠiăViết ốềăchiếnătranh thìăkhẳngăđ nhă
“R iătr ớcăsauăconăng ờiăcũngăđãăleoălênăcácăsựăkiệnăđểăđòiăquyềnăs ng”. ĐơyălƠă
h ăqu ăđ aăt iămộtăkhuynhăh
th ăkỷătr

ngăm iătrongăvĕnăh că ănửaăđầuănhữngănĕmă80ăcủaă

c,ăđó là khuynh hướng tiếp cận đời sống trên bình diện thế sự - đời tư.

Khuynhă h

ngă nƠyă khôngă chỉă “c iă trói”ă choă nhữngă cơyă bútă thuộcă th ă h ă tr

thƠnhăt ătr

cănĕmă1975ămƠăcònăm ăđ

ngă

ng,ăt oăngu năc măh ngăsángătácăchoăhƠngă

lo tăcơyăbútăthuộcăcácăth ăh ăth iăkǶăđổiăm i,ănh tălƠăcácăcơyăbútănữănh :ăPhanăTh ă
VàngăAnh,ăNguy năTh ăThuăHu ,ăNguy năNg căT ,ăVõăTh ăH o,ăLíăLan,ăPh măTh ă
HoƠi…
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NhữngăcơyăbútănƠyăkhôngăchỉăđiăvƠoăkhámăpháăb năth ătựănhiênăcủaăconăng

iă

mƠă cònă khaiă thácă c ă nhữngă chi uă sơuă bíă ẩnă củaă tơmă linh,ă củaă ti mă th c,ă vôă th c,ă
nhữngă th ă v nă lƠă mộtă phầnă khôngă th ă thi uă củaă đ iăs ngă conă ng

i,ănh ngă tr

đơyă doă nhi uă nguyênă nhơnă kháchă quană vƠă c ă chủă quană mƠă chúngă th

că

ngă khôngă

đ ợcăđ ăcậpăđ n.ă
Ý thức đổi mới của nhà văn Việt Nam bắt gặp chính sách mở cửa, hội nhập
của Đảng đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự giao lưu văn hóa, văn học
giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nhất là phương Tây.ăNh ăvậy,ăcácănhƠă
vĕnăcủaăchúngătaăcóăđi uăki năti păthu,ăh cătậpăcácătrƠoăl u,ăkhuynhăh
hi năđ iăcủaăph

ngăm iămẻ,ă

ngăTơyăgiúpăh ăcóăsựăsángăt o,ăphátăhuy cá tính và phong cách cá

nhơnăt oăsựăđộtăpháătrênăconăđ

ngăvĕnănghi păcủaămìnhăđápă ngăni mămongăm iă

củaăđôngăđ oăb năđ c.
1.2.ăTi nătrìnhăv năđ ngăcủaăvĕnăh căt ăsauă1975
1.2.1.ăT ăsauăthángă4ănĕmă1975ăđ nă1985
ĐơyălƠăth iăkìăchuy năti păt ăn năvĕnăh c trongăchi nătranhăsangăn năvĕnăh c
củaăth iăkìăhậuăchi n.ăTínhăch tăchuy năti pănƠyăth ăhi nărõă ăc ăđ ătƠi,ăc măh ng,ă
cácăph

ngăth căngh ăthuậtăvƠăc ăquyăluậtăvậnăđộngăcủaăvĕnăh c.
ănửaăcu iăthậpăkỷă70,ănhữngănĕmăli năsauăkhiăk tăthúcăthắngălợiăcuộcăkháng

chi n ch ngăMỹăc u n

c,ăđ ătƠiăchi nătranhăvƠăkhuynhăh

tuyăđưăcóănhữngătìmătòiăvƠăb

căphátătri năm iăc ă ăvĕnăxuôiăvƠăth .

Trongăvĕnăxuôi,ăcùngăv iăh
vƠăng

ngăsửăthiăvẫnănổiătrội,ă

ngăti păcậnăchi nătranhă ăcựăliăgần,ăt ăchi năhƠoă

iălínhăhoặc nhữngăcánăbộăchỉăhuyă ăđ năv ăc ăs ă(ti uăthuy tăTrongăcơnăgióă

l c – Khu tăQuangăThuỵ,ăNĕmă75ăhọăđãăs ngănh ăthế - Ng. Trí Huân, ảọăcùngăthờiă
ốớiănhữngăai – TháiăBáăLợi…)ălƠăcáchăti păcậnăchi nătranhăt ăcáiănhìnătoƠnăcục,ăt ă
s ăchỉăhuyă(kíăsựăThángăbaăởăTây Nguyên – Ng.ăKh i,ăĐ iăthắngămùaăồuân – Vĕnă
Ti năDũng,ăti uăthuy tă ĐấtămiềnăĐông - NamăHƠ).ăMộtăs ăcơyă bútămu năbổăsungă
choăb cătranhăv ăcuộcăkhángăchi năbằngăvi cătáiăhi năth iăkìăđầyăkhóăkhĕnăcủaălựcă
l ợngă cáchă m ng trênă chi nă tr

ngă mi nă Namă th iă kìă sauă Mậuă Thơnă 1968ă (ti uă

thuy tăĐấtătrắng – Nguy n Tr ngăOánh,ăNắngăđ ngăbằng – Chu Lai).
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Trongăth ,ăm chăc măh ngătrữătìnhă– sửăthiăvẫnăti pătụcădòngăch yăm nhămẽă
cùngăv iăxuăh

ngănhìnăl i kháiăquátăv ăcuộcăchi nătranhăvƠăhƠnhătrìnhăcủaănhữngă

th ăh ăđưăđiăquaăcuộcăchi năđ uălơuădƠiăvƠăquy tăli tă y.ăCùngăv iăcácătậpăth ăcủaă
nhữngănhƠăth ăthuộcănhi uăth ăh ăđ ợcăraămắtăkháăd nădậpătrongăvƠiănĕmăsauăkhiă
k tăthúcăchi nătranhălƠăsựăn ărộăcủaăcácătr

ngăcaăvi tăv ăchi nătranhătrongăkho ngă

nhữngă nĕmă t ă 1976ă – 1980 (Nhữngă ng ờiă điă tớiă biển – Thanhă Th o,ă Đ ờngă tớiă
thànhăph và Tr ờngăcaăbiển – HữuăThỉnh,ăTr ờngăcaăS ăđoàn – Nguy n Đ căMậu,ă
Mặtă trờiă trongă lòngă đất – Trầnă M nhă H o…).ă Tr

ngă caă củaă cácă nhƠă th ă th ă h ă

ch ngăMỹăđưăphátăhuyănhữngă uăth ăcủaăth ălo iămangătínhătổngăhợp,ăk tăhợpăc ătựă
sự,ătrữătìnhăvƠăchínhăluận.ăĐóăcóăth ăxemălƠăsựătổngăk tănhữngătr iănghi măvƠătr

ngă

thƠnhăcủaăth ăh ătrẻăđiăquaăcuộcăchi nătranhăv iăt ăcáchăcủaămộtăth ăh ă“dànăhàngă
gánhăđấtăn ớcătrênăốai”ă(BằngăVi t).
Mộtăs ăcơyăbútăđưăđ ăcậpăk păth iănhữngăv năđ ăm iăn yăsinhătrongăbuổiăgiaoă
th iă t ă chi nă tranhă sangă hoƠă bình,ă mƠă cuộcă s ngă ă m iă n iă hi nă raă khôngă chỉă cóă
ni măvuiăcủaăhoƠăbình,ăchi năthắng,ăđoƠnătụămƠăcònăv iăbaoăph căt p,ăkhóăkhĕnăvƠă
c ănhữngămơuăthuẫnăm iăn yăsinhă(tậpătruy năngắnăNĕmăhoàăbìnhăđầuătiên vƠăti uă
thuy tăNhữngăkho ngă cáchăcònăl i củaăNguy n M nhăTu n,ăMiềnă cháy – Nguy n
MinhăChơu).ăBằngădựăc măcủaămộtănhƠăvĕnăđầyătráchănhi m,ăNguy năMinhăChơu
đưăkhẳngăđ nhă“B ớcăraăkhỏiămộtăcuộcăchiếnătranhăcũngăph iăcóăđầyăđủ tríătuệăốàă
nghịălựcănh ăb ớcăốàoămộtăcuộcăchiếnătranh”.
B

căsangănhữngănĕmăđầuăthậpăkỷă80ătìnhăhìnhăkinhăt ă- xưăhộiăcủaăđ tăn

că

gặpă nhi uă khóă khĕnă vƠă r iă vƠoă khủngă ho ngă ngƠyă cƠngă trầmă tr ng.ă N nă vĕnă h c
cũngă chữngă l iă vƠă khôngă ítă ng
ph

ngăh

iă vi tă lơmă vƠo tìnhă tr ngă b iă r i,ă khôngă tìmă th yă

ngăsángătác.ăÝăth căngh ăthuậtăcủaăs ăđôngăng

iăvi tăch aăchuy năbi nă

k pă v iă thựcă ti nă xưă hội,ă nhữngă quană ni mă vƠă cáchă ti pă cậnă hi nă thựcă v nă quenă
thuộcătrongăth iăkìătr

căđưăt ăraăb tăcậpătr

căhi năthựcăm iăvƠăđòiăh iăcủaăng

iă

đ c.ăNh ngăcũngăchínhătrongăth iăgianănƠyăđưădi năraăsựăvậnăđộngă ăchi uăsơuăcủaă
đ iăs ngăvĕnăh c,ăv iănhữngătrĕnătr ,ătìmătòiăthầmălặngămƠăquy tăli tă ămộtăs ănhƠă
vĕnămẫnăc măv iăđòiăh iăcủaăcuộcăs ngăvƠăcóăýăth cătráchănhi măcaoăv ngòi bút
củaămình.ăĐóălƠănhữngăng

iăđiătiênăphongătrongăcôngăcuộcăđổiăm iăvĕnăh c, mà

5

ng

iă“mởăđ ờngătinhăanhăốàătàiănĕng đãăđiăđ ợcăồaănhất”ă(NguyênăNg c) ăchặng

đầuă nƠyă lƠă Nguy nă Minhă Chơu v iă cácă truy nă ngắnă h
sinhăho tăhƠng ngƠyăcủaăconăng

ngă vƠoă đ iă s ngă th ă sựă -

i.ăGópăphầnăt oănênăchuy năđộngătheoăh

ngăm iă

củaăvĕnăh c trongănhữngănĕmănƠyăcònăph iăk ăđ năsángătácăcủaăNguy n Kh iă(Ảặpă
gỡă cu iă nĕm,ă Thờiă giană củaă ng ời), Nguy n M nhă Tu nă (Đứngă tr ớcă biểnă và Cù
lao tràm),ăMaăVĕnăKhángă(Mùaăláărụngătrongăố ờn),ăD

ngăThuăH

ngă(Bên kia

bờă oăốọng,ăChuyệnătìnhăkểătr ớcălúcăr ngăđông), th ăcủaăNguy năDuy (Ánhătrĕng),
Ý Nhi (Ng ờiăđànăbàăng iăđan),ătr

ngăcaăcủaăThanhăTh oă(Nhữngăngọnăsóngămặtă

trời,ăKh iăốuôngăRuă- bích)…Trênăsơnăkh uăk chănói,ănhi uăv củaăL uăQuangăVũ
(Lờiăthềăthứă9,ăả năTr ơngăBaădaăhàngăthịt) đưătrựcădi năt năcôngăvƠoănhi uăcáiătiêuă
cực,ă trìă tr ă trongă xã hội,ă trongă kinhă t ă vƠă trongă t ă t

ngă củaă mộtă bộă phậnă cánă bộă

qu nălý.ă
1.2.2.ăT ă1986ăđ năđ uănhữngănĕmă90
Đ

ngăl iăđổiăm iăt iăĐ iăhộiăVIăcủaăĐ ngăvƠăti pătheoăđóălƠăNgh ăquy tă05ă

củaăBộăchínhătr , cuộcăgặpăgỡăcủaăTổngăBíăth ăNguy n VĕnăLinhăv iăđ iădi năgi iă
vĕnăngh ăsĩăvƠoăcu iănĕmă1987,ăt tăc ăđưăthổiămộtălu ngăgióăl năvƠoăđ iăs ngăvĕnă
h c ngh ăthuậtă n

cănhƠ,ă m ăraăth iăkìăđổiă m iăcủa vĕnăh căVi tă Nam trong tinh

thầnăđổiăm iăt ăduyăvƠănhìnăthẳngăvƠoăsựăthật.ă
VƠoănửaăcu iănhữngănĕmă80ăvƠăđầuănhữngănĕmă90ăđưăphátătri năm nhăkhuynhă
h

ngănhậnăth căl iăhi năthựcăv iăc măh ngăphêăphánăm nhămẽătrênătinhăthầnănhơnă

b n.ă Ti uă thuy tă Thờiă ồaă ốắng củaă Lêă Lựuă đ ợcă coiă lƠă tác phẩm kh iă dòngă choă
khuynhăh

ngănƠyăvƠăđưătr ăthƠnhăsựăki năvĕnăh c nổiăbậtăcủaănhữngănĕmă86ă– 87.

Chi nătranhăcũngăđ ợc Nguy năMinhăChơu nhìnănhậnăt ăphíaătácăđộngăcủaănóăđ nă
s ăphậnăvƠătínhăcáchăconăng

iă(Cỏălau, Mùa tráiăcócăởămiềnăNam),ăcònăB oăNinhă

thìă th ă hi nă th mă thíaă nỗiă bu nă chi nă tranhă v iă nhữngă th ă h ă ph iă tr iă quaă cuộcă
chi nă yă trongă Thână phậnă củaă tìnhă yêuă (Nỗiă bu nă chiếnă tranh).ă Chi nă tranhă cũngă
đ ợcăc mănhậnăth măthíaăv ănhữngătácăđộngăcủaănóăđ năcuộcăđ i vƠăs ăphậnă ăth iă
hậuăchi năcủaănhữngăconăng

iăđưătr iăquaăcuộcăchi nă(Ĕnămàyădĩăốãng – Chu Lai,

Chim én bay – Nguy n Trí Huân, Ng ờiă sótă l iăcủaă rừngă c ời – Võă Th ă H o…).ă
Nguy n HuyăThi păl iăph iăbƠyăsựăkhủngăho ngăcủaăxã hội quaăvi căthayăđổiăcácă
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giá tr ăvƠăl iăs ngă(T ớngăốềăh u,ăKhôngăcóăốua). Còn Bếnăkhôngăch ng củaăD
H

ng,ăM nhăđấtălắmăng ờiănhiềuăma củaăNguy n KhắcăTr

ngă

ng,ăĐámăc ớiăkhôngă

cóăgiấyăgiáăthú củaăMaăVĕnăKhángăl iălƠănhữngăb cătranhăhi năthựcăv iănhi uăm ngă
t iătr

căđơyăth

ngăb ăkhu tăl p,ănayăđưăhi năraătrênătrangăsáchăv iăbaoăđi uăxótăxaă

vƠăc ăsựănh cănh iă mƠăcácătácăgi ă mu năth cătỉnhătrongă mỗiăng

iăđ căcũngănh ă

toàn xã hội đ ă cóă th ă d tă khoátă v ợtăquaă cáiă “th iăxaă vắng”ă v nă ch aă xaă lƠă m y.ă
Tuyă nhiên,ă cóă lúcă c mă h ngă phêă phánă b ă đẩyă t iăcựcă đoan,ă l chă l că vƠă ng

iăvi tă

bộcălộămộtăcáiănhìnă măđ m.ăăă
Ti pătụcăh

ngăti păcậnăđ iăs ngătrênăbìnhădi năth ăsựă- đ iăt ăđưăđ ợcăm ăraă ă

nửaăđầuănhữngănĕmă80,ănhi uăcơyăbútăđưăđiăvƠoăth ăhi năm iăkhíaăc nhăcủaăđ iăs ngă
cáă nhơnă vƠă nhữngă quană h ă th ă sựă đană d tă nênă cuộcă s ngă đ iă th

ngă ph nă t pă vƠă

vĩnhă hằng.ă Nhi uă nhƠă vĕnă cóă h ngă thúă điă vƠoă khámă pháă chi uă sơuă bíă ẩnă củaă tơmă
linh,ăti măth c,ăvôăth căvƠăc ăphầnăb nănĕngătựănhiênăcủaăconăng
phầnă khôngă th ă thi uă đ ợcăcủaă mỗiă conă ng
nhơnămƠănóăth

i,ănh ngă tr

i,ăb iăđóălƠămộtă

căđơyă doă nhi uă nguyênă

ngăb ăvĕnăh c xemănhẹ,ăthậmăchíăb ăqua.ăTiêuăbi uăchoăh

ngăđiă

nƠyăcóăNguy n HuyăThi p,ăPh măTh ăHoƠi,ăMaăVĕnăKháng,ăH ăAnhăThái,…
V ăđộiăngũăsángătác,ăngoƠiăNguy năMinhăChơu đ ợcăcoiălƠăng

iăm ăđ

ng

tinhăanhăvƠătƠiănĕngăcủaăcôngăcuộcăđổiăm i,ăcònăcóăcácănhƠăvĕnănh ăNguy năKh i,ă
MaăVĕnăKháng,ăNguy n KhắcăTr

ng,ăNguyênăNg c,…ăMộtăs ănhƠăvĕnăthuộcăth ă

h ă “ti nă chi n”ă vẫnă bắtă k pă v iă b

că chuy nă củaă th iă đ iă đ ă cóă đ ợcă nhữngă tác

phẩm gơyăchúăýănh ăCát bụiăchânăai – TôăHoƠi,ăbaătậpăDiăc oăthơ – Ch ăLanăViên.ă
Đôngă đ oă nh tă vẫnă lƠă th ă h ă nhƠă vĕnă xu tă hi nă t ă sau 1975,ă trongă đóă tiêuă bi uă lƠă
Nguy n Huyă Thi p,ă Ph mă Th ă HoƠi,ă Chuă Lai,ă T ă Duyă Anh,ă H ă Anhă Thái,ă B oă
Ninh,ăđặcăbi tăsựăxu tăhi năcủaănhi uăcơyăbútănữ nh ăNguy năNg căT ,ăPhanăTh ă
VƠngăAnh,ăNguy n Th ăThuăHu ,ăLíăLan,ăVõăTh ăH o,…đưăđemăl iănhữngăsắcăđi uă
m iăchoăc ăvĕnăxuôiăvƠăth .ă
Cácăth ălo iăvĕnăh c đ uăcóăsựăbi năđổi,ănh ngăgiữăvaiătròăxungăkíchăvƠăphátă
tri năsôiănổi,ăphongăphúănh tălƠăkhuăvựcăvĕnăxuôiăv iăsựăđaăd ngăcủaăcácăth ătruy nă
ngắn,ăti uăthuy t,ăkí,ăphóngăsự…ăTh iăkìănƠy,ăth ăgặpănhi uăkhóăkhĕnăvƠăcóănhữngă
kho ngăth iăgianăchữngăl i.
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VƠoăđầuănhữngănĕmă90,ăxu tăhi năxuăh

ngăcáchătơnăm nhămẽătrongăth .ăKh iă

độngăchoănhữngăcáchătơnănƠyălƠămộtăs ănhƠăth ăthuộcăth ăh ătr

că75ăv iănhữngătậpă

th ăch aăđựngănhi uăth ănghi m,ătìmătòi,ăgơyăraănhữngăph nă ngăkhácănhauătrongă
gi iă sángă tácă vƠă côngă chúng:ă Vềă Kinhă Bắc,ă M aă Thuậnă Thành củaă HoƠngă Cầm,ă
Bóngă chữ củaă Lêă Đ t,ă Cổngă tỉnh,ă Mùaă s ch củaă Trầnă Dần, Bếnă l và Ô mai củaă
ĐặngăĐìnhăH ng,ăNgựaăbiểnăvà Ng ờiăđiătìmămặt củaăHoƠngăH ng.ăNguy n Quang
Thi uă cũngă gópă vƠoă xuă h

ngă cáchă tơnă th ă bằngă haiă tập:ă Sựă mấtă ngủă củaă lửa và

Nhữngăng ờiăđànăbàăgánhăn ớcăsông.
1.2.3.ăT ăgiữaănhữngănĕmă90
T ăgiữaănhữngănĕm 90ăcủaăth ăkỷăXX,ătrongăxuăth ăđiăt iăsựăổnăđ nhăcủaăxưă
hội,ă vĕnă h că v ă c ă b nă cũngă tr ă l iă v iă nhữngă quyă luậtă mangă tínhă bìnhă th
nh ngăkhôngăxaăr iăđ nhăh

ng,ă

ngăđổiăm iăđưăhìnhăthƠnhăt ăgiữaănhữngănĕmă80.ăĐơyă

lƠălúcăvĕnăh cătr ăv ăv iăđ iăs ngăth

ngănhậtăvƠăvĩnhăhằng,ăđ ngăth iăcóăýăth căvƠă

nhuăcầuătựăđổiăm iăv ăhìnhăth căngh ăthuật,ăph

ngăth căth ăhi n.ăTuyăítăcóănhữngă

tácăphẩmătr ăthƠnhăhi năt ợngăthuăhútăđôngăđ oăcôngăchúng,ănh ngăhầuănh ă ăth ă
lo iănƠoăcũngăcóăsựătìmătòi,ăsựăđổiăm i.ă
Trongăth ,ămộtăs ăcơyăbútătrẻăgầnăđơyăđưăgơyăđ ợcăsựăchúăýăbằngănhữngătìmătòiă
m i,ăcóăkhiătáoăb o trongăh

ngăđiăsơuăvƠoăb năth ăconăng

iăv iăkhátăv ngăthƠnhă

thựcăvƠăph iăbƠyăt tăc ăm iăđi uătrênătrangăvi tă(PhanăHuy năTh ,ăViăThuǶăLinh,…)
Trongăvĕnăxuôiănhữngănĕmă 90ăvƠănhữngănĕmăsauăđó,ănổiălênăhaiă m ngăđángă
chú ý: hồi kí – tự truyện và tiểu thuyết lịch sử.ăMộtălo tăh iăkíăcủaăcácănhƠăth ,ănhƠă
vĕn,ăc ănhữngănhƠăho tăđộngăxưăhộiăđưăđemăl iăchoăng

iăđ cănhữngăhi uăbi tăcụă

th ,ăsinhăđộngăvƠăxácăthựcăv ăxưăhội,ăl chăsử,ăv ăđ iăs ngăvĕnăh c.ăTôăHoƠiăcóăh iăkíă
Cátă bụiă chână ai,ă Chiềuă chiều,ă ti uă thuy tă l chă sửă ả ă Quýă Ly củaă Nguy nă Xuơnă
Khánh, Giàn thiêu củaăVõăTh ăH oălƠănhữngăh

ngăkhaiăthácăl chăsửăcóănhữngăcáchă

ti păcậnă m i.ăNhữngăth ănghi mă m nhă b oă đ ăcáchătơnă ti uăthuy tăcũngăđ ợcăcácă
tácăgi ăthuộcăth ăh ăđổiăm iăthựcăhi nătrongăhƠngălo tăti uăthuy tăxu tăhi năgầnăđơyă
(CơăhộiăcủaăChúa củaăNguy năVi tăHƠ,ăCõiăng ờiărungăchuôngătậnăthế củaăH ăAnhă
Thái, Thiênăthầnăsámăh i củaăT ăDuyăAnh…)
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1.3.ăĐặcăđi măc ăb năcủaăVĕnăh căVi tăNamăt ăsauă1975
1.3.1.ăVĕnăh căv năđ ngătheoăh ớngădơnăchủăhoá
Nhìnă l iă ti nă trìnhă vĕnă h că Vi tă Namă th ă kỷă XXă chúngă taă cóă th ă th yă baă xuă
h

ngăvậnăđộngăchínhă ăbaăth iăkǶăphátătri năcủaăn năvĕnăh c:ăT ăđầuăth ăkỷăXXă

đ nă1945ăvăn học vận động theo hướng hiện đại hoá; trongăbaăm

iănĕmăti pătheoă

t ă 1945ă – 1975 văn học vận động theo xu hướng đại chúng hoá và cách mạng
hoá;ăcònăt ăsauă1975,ănh tălƠăt ăgiữaănhữngănĕmă80ătr ăđi,ădân chủ hoá là xu thế
lớn của xã hội và trong đời sống tinh thần của con người, cũng đã trở thành xu
hướng vận động của nền văn học. Đ iăhộiăĐ ngălầnăth ăVI kêuăg iăđổiăm iăt ăduy,ă
nhìnăthẳngăvƠoăsựăthậtăđưăt oăc ăs ăt ăt

ngăchoăxuăh

ngădơnăchủăhoáătrongăvĕnă

h c đ ợcăkh iădòngăvƠăphátătri năm nhămẽ.ăDơnăchủăhoáăđưăth măsơuăvƠăđ ợcăth ă
hi nă ănhi uăc pădộăvƠăbìnhădi năcủaăđ iăs ngăvĕnăh c.ăTrênăbìnhădi năýăth căngh ă
thuậtăđưăcóănhữngăbi năđổiăquanătr ngătheoăh

ngădơnăchủăhoáăcủaăcácăquanăni mă

v ăvaiătrò,ăv ătríăvƠăch cănĕngăcủaăvĕnăh c,ănhƠăvĕnăvƠăquanăni măv ăhi năthực.ă
N uănh tr

căkia,ăvĕnăh c đ ợcăxemănh ălƠăvũăkhíăt t

ng,ăphụcăvụăchoăsựă

nghi păcáchăm ng, thì sau 75 vĕnăh c cũngăkhôngăh ăt ăb ăvaiătròăvũăkhíătinhăthầnă–
t ăt

ng,ănhưng nó được nhấn mạnh trước hết ở sức mạnh khám phá thực tại và

thức tỉnh ý thức về sự thật, ở vai trò dự báo, dự cảm. Thêmănữa,ătrongăxuăh
dơnăchủăhoáăcủaăxã hội, vĕnăh c cònăđ ợcăxemălƠămộtăph
bi uăhi n,ăbaoăg măc ăvi căphátăbi uăt ăt
ngh ă sĩă v ă xã hội vƠă conă ng

ngă

ngăti năcầnăthi tăđ ătựă

ng,ăquanăni m,ăchínhăki năcủaămỗiăng

iă

i.ă Vĕnă h c khôngă chỉă lƠă ti ngă nóiă chungă củaă cộngă

đ ng,ădơnătộc mƠăcóăth ălƠăphátăngônăcủaămỗiăcáănhơn.ăKhôngăchỉălƠăkinhănghi mă
cộngă đ ngă m iă đ ợcăcoiă tr ngă mƠă cònă cầnă đ nă kinhă nghi mă cáă nhơnă đ ă lƠmă giƠuă
thêmănhậnăth căcủaămỗiăng

iăvƠătoƠnăxã hội.

Quan niệm về kiểu nhà văn cũng có sự thay đổi.ăN năvĕnăh căcáchăm ng đưă
s năsinhăvƠăđƠoăluy nănênămộtăđội ngũ nhà văn – chiến sĩ r tăđángătựăhƠoăvƠăđưăcóă
khôngă ítăng

iăc ngă hi nă cho cáchă m ng khôngă chỉă tƠiă nĕng,ă tơmă huy tă mƠă c ă sựă

s ngăcủaăh .ăNgƠyănay,ăng

iăđ căđòiăh iă mỗi nhà văn một nhà tư tưởng, một

nhà hoạt động xã hội để không chỉ soi sáng mà còn khơi gợi suy nghĩ của họ, để
cùng bàn bạc, đối thoại về mọi vấn đề của cuộc sống.ăT ăđó,ăm iăquanăh ăgiữaănhƠă
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vĕnăvƠăb năđ căcũngăthayăđổiătheoăh

ngădơnăchủăhoáăđ ăbìnhăđẳngăh năvƠăng

đ căthậtăsựăđ ợcătônătr ng,ăđ ợcăquy nălƠmăchủ.ăNhƠăvĕnăkhôngăcònălƠăng
quy năbanăb ,ăphánătruy năcácăchơnălíăkhôngăth ăbƠnăcưi,ăb iănóălƠăt ăt

iă

iăđộcă

ngăchung,ă

lƠămụcătiêuăcaoăc ăcủaăc ăcộngăđ ng.ă
Quan niệm về hiện thực cũng được mở rộng và mang tính toàn diện hơn.
Hi năthựcăkhôngăchỉălƠăhi năthựcăcáchăm ng,ăcácăbi năc ăl chăsửăvƠăđ iăs ngăcộngă
đ ngămƠăđóăcònălƠăhi năthựcăcủaăđ iăs ngăhƠngăngƠyăv iăcácăquanăh ăth ăsựăv nădĩă
đaăđoanăđaăsự,ăph căt p,ăchằngăch tăđanăd tănênănhữngăm chănổiăm chăngầmăcủaăđ iă
s ng.ăHi năthựcăđóăcònălƠăđ iăs ngăcáănhơnă củaă mỗiăconăng

iăv iănhữngăv năđ ă

riêngă t ,ă s ă phận,ă nhơnă cách,ă v iă khátă v ngă m iă mặt,ă h nhă phúcă vƠă biă k ch.ă Hi nă
thựcăđ iăs ngătrongătínhătoƠnăvẹnăcủaănóăđưăm ăraănhữngăkhôngăgianăvôătậnăchoăvĕn
h c tho ăs căchi mălĩnh,ăkhámăphá.ă
Xuăh

ngădơnăchủăhoáăđ aăđ năsựăn ărộăcủaăcácăphongăcách,ăbútăpháp,ăbộcălộă

h tă mìnhă cácă cáă tínhă sángă t oă củaă nhƠă vĕnă cùngă v iă vi că raă s că tìmă ki m,ă thửă
nghi mănhi uăhìnhăth căvƠăthủăphápăth ăhi năm i,ăk ăc ăti păthuăvƠăvậnădụngănhữngă
y uăt ăcủaăcácătr

ngăpháiăngh ăthuậtăhi năđ iăph

ngăTơy.ă

1.3.2.ăTinhăth nănhơnăb năvƠăsựăth căt nhăýăth căcáănhơnălƠăn năt ngăt ăt ởngă
vƠăc măh ngăchủăđ o,ăbaoătrùmătrongăn năvĕnăh căgiaiăđo nănƠy
Sauă 1975,ă khiă cuộcă s ngă dầnă tr ă v ă v i nhữngă quyă luậtă bìnhă th
conăng

iătr ăv ăv iămuônămặtăđ iăth

ngă củaă nó,ă

ng,ăph iăđ iămặtăv iăbaoănhiêuăv năđ ătrongă

mộtăgiaiăđo nă cóănhi uăbi năđộng,ă đổiăthayă củaăxưăhộiăđưă thúcăđẩyăsựăth cătỉnhăýă
th căcáănhơn,ăđòiăh iăsựăquanătơmăđ nămỗiăng

iăvƠăt ngăs ăphận.ăTruy năngắnăBứcă

tranh củaăNguy năMinhăChơuăđưăphêăphánăvƠăbácăb ănhữngăluậnăđi mănhơnădanhă
cáiăchung,ăm ợnălợiăíchăcộngăđ ngămƠăb ăqua,ăthậmăchíăchƠăđ pălênănỗiăđauăvƠăs ă
phậnăcủaă mỗiăcáă nhơn.ăTi uăthuy tă Thờiăồaăốắng củaăLêăLựuăphátă hi năraăsựăl ch
pha,ăsựătráiăng ợcăgiữaăs ăphậnăcáănhơnăvƠăcộngăđ ngălƠmăn yăsinhănhữngăbiăk chă
củaăconăng

iălƠăn nănhơnăcủaăhoƠnăc nhăvƠăs ăphận.

Sự thức tỉnh trở lại ý thức cá nhân đã mở ra cho văn học nhiều đề tài và
chủ đề mới, làm thay đổi quan niệm về con người. Vĕnăh căngƠyăcƠngăđiăt iămộtă
quanăni mătoƠnăvẹnăvƠăsơuăsắcăh năv ăconăng
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iămƠăh tănhơnăc ăb năcủaăquanăni mă

yălƠăt ăt

ngănhơnăb n.ăConăng

iăv aălƠăđi măxu tăphát,ălƠăđ iăt ợngăkhámăpháă

chủăy u,ăv aălƠăcáiăđíchăcu iăcùngăcủaăvĕnăh c,ăđ ngăth iăcũngălƠăđi măquyăchi u,ă
lƠăth

căđoăgiáătr ăcủaăm iăv năđ ăxưăhội,ăm iăsựăki năvƠăbi năc ăl chăsử.ă
Con người trong văn học hôm nay được nhìn ở nhiều vị thế và trong tính đa

chiều của mọi mối quan hệ.ăConăng
củaă giaă đình,ă giaă tộc,ă conă ng
khácăvƠăchínhămình…ăConăng

iăxưă hội,ăconăng

iăv iăl chăsử,ăconăng

iă

iă v iă phongă tục,ă v iă thiênă nhiên,ă v iă nhữngă ng

iă

iăcũngăđ ợcăvĕnăh căkhámăphá,ăsoiăchi uă ănhi uă

bìnhădi năvƠănhi uătầngăbậc:ăýăth căvƠăvôăth c,ăđ iăs ngăt ăt

ng,ătìnhăc măvƠăđ iă

s ngătựănhiên,ăb nănĕng,ăkhátăv ngăcaoăc ăvƠădụcăv ngătầmăth
th ,ă cáă bi tă vƠă conă ng

iăcụă

iă trongă tínhă nhơnă lo iă phổă quát.ă Đi uă d ă nhậnă raă lƠă trongă

phầnăl nătácăphẩmăvĕnăh căth iăkìănƠy,ăconăng
mƠă luônă lƠă conă ng

ng,ăconăng

iăkhôngăcònălƠănh tăphi n,ăđ nătr ă

iă đaă di n,ă đaă tr ,ă l ỡngă phơn,ă trongă conă ng

iă đană cƠi,ă giaoă

tranhăgiữaăbóngăt iăvƠăánhăsáng,ăr ngăph ợngălẫnărắnăr t,ăthiênăthầnăvƠăquỷăs ,ăcaoă
c ăvƠătầmăth

ng.ă

1.3.3.ăVĕnăh căphátătri năphongăphú,ăđaăd ng,ăh ớngătớiătínhăhi năđ i
Sựă phongă phúă vƠă đaă d ngă củaă vĕnă h că Vi tă Namă sauă 75ă đ ợcă th ă hi nă trênă
nhi uăbìnhădi n:ăđaăd ngăv ăđ ătƠi,ăphongăphúăv ăth ălo i,ănhi uătìmătòiăv ăthủăphápă
ngh ăthuật,ăđaăd ngăv ăphongăcáchăvƠăkhuynhăh

ngăthẩmămỹ.ăNh ngăsựăđaăd ngă

cũngăđiăli năv iătínhăph căt păvƠăkhôngăổnăđ nh.
Nhi uăkhuynhăh

ngătìmătòiăchỉărộălênătrongăkho ngămộtăth iăgianăngắnăngủiă

r iătắtăl m,ăth ăhi uăcủaăcôngăchúngăkhôngăthuầnănh tăvƠăcũngăluônăbi năđộng,ăcácă
th ălo iăcũngăthĕngătrầmăkháăb tăth

ng.ăSựăph căt păvƠăkhôngăổnăđ nhănƠyălƠăđặcă

đi mă t tă y uă củaă mộtă giaiă đo nă vhă mangă tínhă giaoă th i,ă nh ngă cũngă cònă doă mộtă
nguyênănhơnăr tăc ăb nănữa,ăđóălƠăsựăchiăph iăcủaăc ăch ăth ătr

ng.ăVĕnăh căt tăy uă

ph iăthƠnhămộtăs năphẩmăhƠngăhoáătrongămộtăn năkinhăt ăth ătr

ng,ăđi uăđóăv aăcóă

tácăđộngăthúcăđẩyăsựăphátătri năvĕnăh c,ăv aăcóănhi uătácăđộngătiêuăcựcăkhóătránhă
kh iăđ iăv iăc ăsángătácălẫnăxu tăb n,ăphêăbìnhăvƠăcôngăchúng.ă
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CÂUăH IăỌNăT PăVÀăĐ ăTÀIăTH OăLU N
1.ăT ăsauă1975,ăvĕnăh căVi tăNamăđưăvậnăđộngăquaănhữngăchặngăđ
Nêuăđặcăđi măvƠăcácăthƠnhătựuăđángăchúăýă ămỗiăchặngăđ

ngănƠo?ă

ng.

2.ăTrìnhăbƠyănhữngăđặcăđi măc ăb năcủaăvĕnăh căVi tăNamăsauă1975.
3.ăXuăh

ngădơnăchủă hoáăđ ợcăth ăhi nănh ăth ănƠoătrongăcácăquanăni măv ă

vĕnăh c,ăv ăhi năthực,ăv ănhƠăvĕnă ăgiaiăđo năsauă1975?
4.ăHưyălƠmărõănhữngăbi uăhi năcủaăsựăth cătỉnhăýăth căcáănhơnătrongăquanăni mă
ngh ăthuậtăv ăconăng

iă ăvĕnă h căVi tăNamă sauă1975.ăCh ngă minhăquaă mộtătácă

phẩmăcụăth .
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Ch

ngă2. VĔNăXUỌIăT ăSAUă1975

2.1. Di năm oăchung
2.1.1.ăCácăchặngăđ ờngăv năđ ngăcủaăvĕnăxuôiăt ăsauă1975
2.1.1.1.ă T ă 1975ă đ n 1985:ă chặngă đ

ngă “kh iă động”ă chuẩnă b ă choă caoă trƠoă

đổiăm i
Kho ngă5ănĕmăđầu,ăd ăơmăcủaăcuộcăkhángăchi năch ngăMỹăc uăn

căvƠătácă

độngăcủaăhaiăcuộcăchi nătranhăbiênăgi iăkhi năchoăvĕnăxuôiăc ăb nă“tr ợtătheoăquánă
tínhăcũ” (NguyênăNg c).ăĐ ătƠiăchi nătranhăvƠănhữngăv năđ ăth iăsựă- chínhătr ăvẫnă
lƠăm iăquanătơmăhƠngăđầuăcủaăvĕnăh c vƠăng
ch tăli uănh ăgiaiăđo nătr

iăvi tăvẫnătrungăthƠnhăv iăcáchăxửălíă

c.ăTuyănhiên,ăcóămộtăs ătácăphẩmăđưăm nhăd năh năkhiă

ch nănhữngăth iăđi măkh căli t,ăgayăc năcủaăchi nătranhălƠmăb iăc nhăđ ăkhámăpháă
tơmă lí,ă tínhă cáchă conă ng

i:ă Miềnă cháy (Nguy nă Minhă Chơu), Trongă cơnă gióă l c

(Khu tăQuangăThụy),ăảọăcùngăthờiăốớiănhữngăai (TháiăBáăLợi),ăNĕmă75ăhọăđãăs ngă
nh ă thế (Nguy n Trí Huân), Kíă sựă miềnă đấtă lửa (Nguy n Sinhă vƠă Vũă KǶă
Lân)…Vi căch nă b iă c nhănh ăvậyă giúpănhƠăvĕnăkhắcăphụcăphầnă nƠoăcáiănhìnăd ă
dưi,ă gi nă đ n,ă cóă đi uă ki nă soiă chi uă hi nă thựcă quaă c ă nhữngă hiă sinh,ă m tă mátă vƠă
nh tălƠăcóăth ăkhámăpháăsơuăh nănhữngăvaăđậpăcủaăhoƠnăc nhăvƠoătơmălíăconăng

i.ă

Mộtăs ătácăphẩmădƠnh sựăquanătơmăh năchoăth iăhậuăchi nănh ăquáătrìnhăhoƠăhợpă
dơnătộc,ăt ăb ăcácăthóiăquenăth iăchi năđ ăb
m iă n yă sinhă trongă cácă quană h ă th

căvƠoăth iăbình,ănhữngăv năđ ăđ oăđ că

ngă nhật,ă phổă bi n:ă Thángă baă ởă Tâyă Nguyên,ă

Cha và con và…ă (Nguy n Kh i),ă Lửaă từă nhữngă ngôiă nhà (Nguy nă Minhă Chơu),
Nhữngă kho ngă cáchă cònă l i (Nguy n M nhă Tu n),ă ảaiă ng ờiă trởă l iă trungă đoàn
(TháiăBáăLợi)…
Đ nă nửaă đầuă thậpă kỉă 80,ă nhuă cầuă đổiă m iă rõă dần.ă Nĕmă 1982,ă sựă xu tă hi nă
truy năngắnăBứcătranh (Nguy năMinhăChơu)ăđánhăd uăb

căngoặtăthậtăsựătrên hành

trìnhăsángăt oăcủaăNguy năMinhăChơu.ă ălo tătruy năti pătheoă(đ ợcătậpăhợpăthƠnhă
haiătậpăNg ờiăđànăbàătrênăchuyếnătàuăt căhành – 1983, Bếnăquê 1985)ănhƠăvĕn ti pă
tụcă dòngă m chă t ă t

ngă đặtă raă t ă tácă phẩmă nƠy.ă Truy nă ngắnă Bứcă tranh mang rõ

tínhăluậnăđ ,ăgi ngănh ămộtăl iătựăv n,ămộtăcuộcăđ iătho iăv ăquanăni măvĕnăch
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ngă

trênă mộtăs ăkhíaăc nhă c ăb n:ăđ ătƠi,ăchủăđ ,ănhơnăvật,ăđặcăthùăcủaăsángăt oăngh ă
thuật,ăsựăcanădựăcủaăngh ăsĩăvƠoăđ iăs ngăxưăhội.ăT ăt ăt
toàn củaăconăng

ngăv ătínhăph căt p,ăb tă

i,ănhƠăvĕnănhìnăraăkháăs mănhuăcầuădơnăchủăhoáăvĕnăh c.ăHaiătậpă

truy năngắnă yălƠăquy năs ngăcủaăt ngăconăng

i,ăsaoăchoăconăng

iăngƠyămộtăt tă

h nă“sẽăđếnălúcăconăng ờiătrèoălênătrênăsựăkiệnăđòiăquyềnăs ng”. Ọngăch năh
ti păcậnăđ iăs ngăt ăgócăđộăđ oăđ că– th ăsự,ădùngăth
conăng

i.ăSựătr ăv ăm iăquanătơmăv iă“cáiăth

Châu r tănh yăc mătr

ngă

căđoănhơnăb năđ ăsoiăngắmă

ngăngƠy”ăchoăth yăNguy năMinhă

cănhữngăchuy năđộngăsơuăxaătrongăđ iăs ngătơmălíăth iăhoƠă

bình. VƠăôngăkhôngăđ năđộc.ă ănhữngăgócăđộăquanăsátăkhácănhau,ăMaăVĕnăKhángă
v iă M aă mùaă h ,ă Mùaă láă rụngă trongă ố ờn, Nguy nă Kh iă v iă Ảặpă gỡă cu iă nĕm,ă
Thờiăgianăcủaăng ời,ăNguy n M nhăTu năv iăĐứngătr ớcăbiển,ăCùălaoăTràm cũngă
đangănỗălựcă m ărộngă biênăđộăchoăb cătranhă đ iăs ngăvƠăquanăni măngh thuậtăv ă
conăng

i.ăSựăchúăýăđ năgiáătr ăcáănhơn,ăvaiătròăgiaăđìnhăvƠăn năt ngăđ oăđ căxưăhội,ă

nhuăcầuănhậnăth căl iămộtăs ăchuẩnămựcăđưă tr ănênălỗiăth i…choăth yăýăth căđổiă
m iăcủaăcácănhƠăvĕnăchủăy uănhằmăvƠoăh
d n khẳngăđ nhăt ăcáchăcôngădơnătr

ngăti păcậnăhi năthựcăvƠătháiăđộăm nhă

cănhữngăb tăcập,ăb tăổnăcủaăc ăch .ăĐơy cũngă

lƠănhữngădựăbáoăđúngăđắn,ănhữngă“kh iăđộng”ăcầnăthi tăt oăđƠăchoăcaoătrƠoăđổiăm iă
vĕnăxuôiăsauăđó.ă
2.1.1.2.ăT ă1986ăđổiăm iăvĕnăxuôiăđ tăđ năcaoătrƠoăsauăđóălắngăl i
Nửaăcu iăthậpăkỉă80ăkhôngăkhíădơnăchủ,ăc iăm ătrongăđ iăs ngăxưăhộiăcùngătinhă
thầnăkhuy năkhíchătựădoăsángăt oăquaăcácăNgh ăquy tăcủaăĐ ngăv ăvĕnăngh ăđưăđemă
l iă choă cácă ngh ă sĩă nhữngă đi mă tựaă tinhă thầnă vữngă chắcă đ ă tựă khẳngă đ nhă mình.ă
Khátăv ngăsángăt oăđ ợcăgi iăphóng,ăkh iăm .ăSựăm ărộngăgiaoăl uăvĕnăhoáăđemă
t iănhi uăkinhănghi mă ngh ăthuậtă m iăl .ăThựcăti năphongăphú,ăsinhăđộngăcủaăđ tă
n

cătrongăb

căchuy năl chăsửăđặtăraăbi tăbaoăv năđ ăcầnănhậnăth c,ăbƠnăluận.ăNhuă

cầuă đổiă m iă bùngă nổă trongă vĕnă xuôiă thƠnhă caoă trƠoă sôiă nổi v iă hƠngă lo tă cáă tínhă
ngh ăsĩăđộcăđáo,ănhi uătácăphẩmălƠmăxônăxaoăd ăluậnăc ătrongăvƠăngoƠiăn

c.ăCảm

hứng chống tiêu cực khơi dậy một trào lưu mạnh mẽ, ồn ào, thu hút đông đảo
người viết, có sức hấp dẫn rất lớn.ăKí,ăphóngăsựănh ălộtăxác,ăđápă ngăk păth iănhuă
cầuăđ ợcăthôngătinăv ăsựăthậtăvƠăđ ợcăbƠyăt ăquanăđi măcáănhơnătr
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cănhi uăv năđ ă

b că xúcă củaă xưă hội.ă Nhi uă truy nă ngắnă vƠă ti uă thuy tă mangă h iă h

ngă phóngă sự,ă

choăth yă kh ănĕngădungăhợpăgiữaăcácăth ălo iăvƠăth ăhi uăcôngăchúngăđưăchiăph iă
quyăluậtăphátătri năcủaăvĕnăh căm nhănh ăth ănƠo.ăD ăluậnănóiănhi uăđ năcácăbútăkíă
– phóngăsự:ăCâuăchuyệnăốềămộtăôngăốuaăl p,ăLờiăkhaiăcủaăbịăcan (TrầnăHuyăQuang),ă
Suyănghĩătrênăđ ờngălàng (H ăTrungăTú),ăNg ờiăđànăbàăquỳ (TrầnăKhắc),ăCông lí,
Đừngă quênă ai (Lơmă Th ă Thanhă HƠ),ă Cáiăđêmă hômă ấy,ă đêmă gì (Phùngă Giaă Lộc)…ă
Tinhăthầnămổăxẻ,ăphanhăphuiămặtătrái,ămặtăb tăcập,ăb tăcôngădoăsựălỗiăth iăcủaăc ă
ch ăcũ,ădoănhữngăđ nhăki năl nhălùng hoặcăl iănghĩăgiáoăđi u,ăphi nădi năcũngăth mă
đẫmănhi uătruy năngắn,ăti uăthuy t:ăChuyệnănh ăđùa (MaiăNgữ),ăKẻăsátănhânăl ơngă
thiện (L iă Vĕnă Long),ă Đámă c ớiă khôngă cóă giấyă giáă thú,ă Côiă cútă giữaă đờiă th ờng
(MaăVĕnăKháng),ă oă nhătrắng (Nguy n Th ăNg căTú),ăM nhăđấtălắmăng ờiănhiềuă
ma (Nguy n KhắcăTr

ng),ăB ớcăquaălờiănguyền (T ăDuyăAnh), Vũăđiệuăcủaăcáiăpô

(VũăQuangăThơn)…
V aă đană xenă v aă phơnă lậpă v iăc mă h ngă ch ngă tiêuă cựcă lƠă cảm hứng phản
biện, nhận thức lại mộtă s ă giáă tr ,ă chuẩnă mựcă ngă xửă củaă th iă đưă quaă đ ngă th iă
c nhă báoă nhữngă oă t

ng,ă ngộă nhậnă củaă conă ng

iă th iă hi nă t i:ă M nhă ố ờnă ồ aă

hoangă ốắng (Đỗă Chu),ă Thână phậnă củaă tìnhă yêu (B oă Ninh),ă Thiênă sứ,ă ảànhă trìnhă
củaănhữngăconăs (Ph măTh ăHoƠi),ăBếnăkhôngăch ng (D

ngăH

ng),ăLờiănguyềnă

haiă trĕmă nĕm (Khôiă Vũ),ă T ớngă ốềă h u,ă Nhữngă bàiă họcă nôngă thôn (Nguy nă Huy
Thi p),ăMùa hoa c iăbênăsông (Nguy n QuangăThi u), Ánhătrĕng (Nguy năB n)…
Cảm hứng chiêm nghiệm, triết lí – n iăbộcălộăgiáătr ănhữngăkinhănghi măt ngă
tr iăvƠănhuăcầuănhậnăth căđ iăs ngăt ăcácăquyăluậtăphổăquátăti pătụcălƠăđi măm nhă
củaăngòiăbútăNguy n Kh iă(Mộtăcõiănhân gianăbéătí,ăMộtăgiọtănắngănh t).ăKhôngăchỉă
Nguy năKh i,ăNguy năMinhăChơu,ăMaăVĕnăKháng,ăcácătácăgi ătrẻăh nănh ăNguy n
HuyăThi p,ăPh măTh ăHoƠi,ăPh măHoa,ăHoƠăVang…v iăsựătự v năth

ngătrựcăcũngă

đưăgópăphầnălƠmăchoăc măh ngătri tăluậnătr ăthƠnhămộtănétăphongăcáchăquanătr ngă
củaăvĕnăxuôiăđ

ngăđ i.

T ăđầuănhữngănĕmă90ătr ăđi,ăsauămùaăgi iăcủaăHộiănhƠăvĕnă1990ă– 1991ă(gi iă
Aăchoăbaăti uăthuy tăM nhăđấtălắmăng ờiănhiềuăma,ăBếnăkhôngăch ng,ăThânăphậnă
củaătìnhăyêu)ăvƠăgi iăcuộcăthiătruy năngắnăbáoăVĕnăngh ă(1990 - 1991), không khí
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vĕnăxuôiănhìnăchungălắngăxu ng,ănh ngăconăđ

ngăđổiăm iăvẫnăđ ợcăti pătục.ăLúcă

nƠy,ăsựăbậnătơmăcủaăcácănhƠăvĕnăxoayăquanhăcơuăh iăv ă cách viết. Nhi uătênătuổiă
m iă ti pă tụcă xu tă hi nă kháă nă t ợng:ă Phană Th ă VƠngă Anh,ă Ngôă Tựă Lập,ă H ă Anhă
Thái,ăNguy năTh ă m,ăYăBan,ăVõăTh ăH o,ăNguy năTh ăThuăHu ,ăPh măH iăVơn,ă
Nguy n Vi tă HƠ,ă Nguy nă Bìnhă Ph

ng,ă Nguy nă Ng că Thuần,ă Thuận,ă Đỗă HoƠngă

Di u,ă Nguy n Ng că T ,…ă Đaă s ă cònă trẻă vƠă ý thức cá tính là chỗ mạnh của họ.
Tuyăch aăđủă“độălùi”ăth iăgianăđ ăcó th ăđ aăraănhữngăđánhăgiáăchắcăchắnăchoăcácă
tácăgi ănƠyănh ngăcóăth ătinăvƠoătơmăhuy tăvƠăsựătrĕnătr ăv ăngh ăcủaăh .ăHọ không
thoả mãn với những gì đã có vì hiểu rằng cách tân là sinh lộ của nghệ thuật. Đó
là điều cần được ghi nhận và khích lệ.ă ăkhíaăc nhănƠyăhayăkhíaăc nhăkhác,ămỗiă
tácăphẩmăcủaăh ăgi ngănh ămộtăcuộcăthửănghi măvƠăđ uăch aăđựngăítănhi uăy uăt ă
m i,ănh tălƠăv ăbútăpháp. Mộtăs ătácăphẩmăđ ợcăchúăýănh ăTiếngăthởădàiăquaărừngă
kimă t ớc (H ă Anhă Thái),ă Cátă đợi,ă ảậuă thiênă đ ờng (Nguy n Th ă Thuă Hu ),ă ảộiă
chợ,ă Khiă ng ờiă taă trẻ (Phană Th ă VƠngă Anh),ă Cơă hộiă củaă chúa,ă Kh iă huyềnă muộn
(Nguy n Vi tăHƠ),ăGiàn thiêu (VõăTh ăH o),ăCánhăđ ngăbấtătận (Nguy n Ng căT ),ă
Tríănhớăsuyătàn,ăTho tăkỳăthuỷ (Nguy n BìnhăPh

ng),ăPh ăTàu,ăParisă11ăthángă8

(Thuận)…Cóă mộtă tinhă thầnă thẩmă mĩă m iă đangă hìnhă thƠnhă trongă l pă trẻ,ă tuyă cònă
ch aăthậtăổnăđ nh.ăL păđiătr

căcũngăkhôngăch uăd ngăl i.ăCôngăchúngăyêuăvĕnăh că

đưăchƠoăđónăkháăn ngănhi tăcácăcu năh iăkíăCátăbụiăchânăai,ăChiềuăchiều (Tô Hoài),
ti uăthuy tăĔnămàyădĩăốãng (Chu Lai), ả ăQuýăLy (Nguy n Xuân Khánh), Sông Côn
mùaă lũ (Nguy n Mộngă Giác),ă Mộtă ngàyă ốàă mộtă đời (Lêă Vĕnă Th o),ă L că rừng
(TrungăTrungăĐỉnh),ăTh ợngăđếăthìăc ời (Nguy n Kh i), Baăng ờiăkhác (Tô Hoài).
Quaăth iăgian,ăchắcăchắnăr tănhi uăth ăsẽăb ăđƠoăth i,ănh ngăđi uăđángăquýălƠăcácă
nhƠă vĕnă đưă dámă v ợtăquaă chínhă mình,ă dámă tr ă giáă đ ă vĕnă h că đ ợcăđaă d ngă h n,ă
đ ợcăthƠnhăthựcăh năvƠăkhôngăb ăl căhậuăsoăv iăcuộcăs ng.ă
2.1.2.ăCácăkhuynhăh ớngă
Cĕnăc ăvƠoăchủăđ ăvƠăc măh ng,ăcóăth ănhậnăraăvĕnăxuôiăth iăkìănƠyănổiăbậtăbaă
khuynhăh

ng:ăkhuynhăh

sự,ăkhuynhăh

ngănhậnăth căl iăhi năthực,ăkhuynhăh

ngătri tăluận.

2.1.2.1.ăKhuynhăh

ngănhậnăth căl i

16

ngăđ oăđ că– th ă

Khuynhăh

ngănƠyăth

ngăl yăquáăkh ălƠmăđ iăt ợngăphơnătích,ăkhôngăph iă

toƠnăbộăquáăkh ămƠălƠănhữngăphầnăkhu tăl p,ănhữngăv năđ ăch aăđ ợcăth iătr

că

quanătơmăđúngăm c.ăTrongăýăth căv ăhi năt i,ăvi cărútăraăbƠiăh căt ăquáăkh ălƠăh tă
s că cầnă thi t.ă Nhữngă saiă lầm,ă uă trĩ,ă nhữngă đ nhă ki nă hẹpă hòi,ă cĕnă b nhă chủă quană
duyă ýă chíă củaă mộtă “th iăxaă vắng”ă gơyă nênă biă k chă choă khôngă ítă cáă nhơn,ă lƠmă haoă
mònă nhơnă tính,ă đ ợcă mổă xẻă kháă thuy tă phụcă ă Thờiă ồaă ốắng,ă Bếnă khôngă ch ng,ă
M nhăđấtălắmăng ờiănhiềuăma,ăChuyệnălàngăngàyăấy,ăB ớcăquaălờiănguyền,ăPhiênă
chợăẢiát…ă Cácăsựăki năl chăsửăvẫnălƠmăn nă choăcơuăchuy nănh ngătrungă tâm soi
ngắmăcủaătácăgi ălƠăs ăphậnăconăng

i.ăL chăsửăđ ợcăđánhăgiáăt ăcáiănhìnănhơnăb n.ă

Theoă tinhă thầnă nƠy,ă chi nă tranhă cũngă đ ợcă nhậnă th că l i.ă Bênă c nhă nhữngă chi nă
côngă lƠmă b ngă lênă ni mă kiêuă hưnh,ă tựă hƠoă v ă phẩmă giáă dơnă tộc,ă chi nă tranhă cònă
đ ợcă cơnă đongă bằngă nhữngă đauă bu n,ă th
chínhălƠăy uăt ălƠmănênăchi uăsơuăt ăt

ngă tổnă v ă nhơnă tínhă vƠă h nhă phúc.ă Đóă

ngăchoăcácătácăphẩmăChim én bay (Nguy nă

Trí Huân), Bếnă trầnă gian (L uă S nă Minh),ă Cỏă lau,ă Mùaă tráiă cócă ởă miềnă Nam
(Nguy nă Minhă Chơu),ă Ng ờiăsótăl iăcủaărừngăc ời (VõăTh ă H o),ă Thânăphậnăcủaă
tình yêu (B oăNinh)…ăKhaoăkhátădùngăngòiăbútătácăđộngăvƠoăti nătrìnhăxưăhội,ăcácă
nhƠăvĕnăđ ngăth iăcũngălƠmămộtăcuộcă“đ iăch ng”ăv iăchínhămình,ăýăth cătựăv năt ă
NamăCao,ăTh chăLamăl iăđ ợcăti păn iătrongăvĕnăxuôiăhômănayăv iăNguy năMinhă
Chơu,ăNguy năHuyăThi p,ăPh măTh ăHoƠi,ăT ăDuyăAnh…ăch ngăt ănhữngătrĕnătr ă
đầyătráchănhi măcủaăng

iăcầmăbút.ăTuyănhiên,ăkhôngăítătácăphẩmănhìnăl iăquáăkh ă

bằngăđ nhăki năl chăl c,ăbằngămặcăc măcáănhơn,ălƠmăchoăhi năthựcăm tăđiătínhăkhách
quan,ăchơnăthật.ă
2.1.2.2.ăKhuynhăh

ngăđ oăđ că– th ăsự

Nhữngă tácă phẩmă thuộcă khuynhă h

ngă nƠyă th

ngă l yă đ ă tƠiă trựcă ti pă t ă đ iă

s ngă hi nă t i.ă Điểm tựa cho kết cấu không phải là các biến cố lịch sử mà là
những chuyện hàng ngày, những quan hệ nhân sinh muôn thuở, những ứng xử
có tính phổ biến hay đột biến của con người. Quaăđó,ănhƠăvĕnăsĕnătìmăýăth căv ă
nhơnăcách.ăMỗiătìnhăhu ngăhƠnhăđộng,ă mỗiătơmătr ngăđ uăsẽăđ ợcă soiăchi uăbằngă
nỗiăkhắcăkho iăcủaăngh ăsĩăv ăhƠnhătrìnhăconăng
phẩmăthƠnhăcông,ăng

iătựăhoƠnăthi nămình.ă ănhữngătácă

iăvi tăkhôngăchỉăxửălíăt tăm iăquanăh ăgiữaăcáănhơnăv iăcộngă
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đ ng,ăgiữaăconăng
ng

iăv iăhoƠnăc nhăs ngămƠăcònăcóăkh ănĕngănắmăbắt,ădi năt ăconă

iă khiă nóă đ iă di nă v iă chínhă nó.ă Cóă th ă k ă đ nă ảaiă ng ờiă trởă l iă trungă đoàn

(Tháiă Báă Lợi),ă S ngă ốớiă thờiă giană haiă chiều (Vũă Túă Nam),ă Bứcă tranh,ă ả ng
(Nguy nă Minhă Chơu),ă Tr ơngă Chi,ă Ảiọtă máu (Nguy nă Huyă Thi p),ă Đấtă kinhă kì,ă
Nắngăchiều (Nguy năKh i)…
2.1.2.3.ăKhuynhăh

ngătri tăluận

Cáiănhìnătri tăh căbaoăgi ăcũngăgiúpăchoăsựănhậnăth căngh ăthuậtăcóăchi uăsơuă
vƠăgiáătr ăphổăquát.ăTr
khuynhăh

că1975,ămộtăs ătácăphẩmăcủaăNguy năKh iăđ ợcăvi tătheoă

ngănƠy.ăKhiăđóăc măh ngătri tăluậnăgắnăv iănhữngăv năđ ăchínhătr ă- th iă

sự.ăĐ năgiaiăđo nănƠy,ănhuăcầuătri tăluậnăh

ngăm nhăvƠoăcácăv năđ th ăsựămongă

khámă pháă quyă luậtă nhơnă sinhă t ă cáiă hƠngă ngƠy.ă Bếnă quê củaă Nguy nă Minhă Chơu,ă
Thiênăsứ củaăPh măTh ăHoƠi,ăSựătíchănhữngăngàyăđẹpătrời,ăNhânăsứ,ăMộtăcõiănhână
gianăbéătí,ăTh ợngăđếăthìăc ời củaăNguy n Kh i,ăKẻăsátănhânăl ơngăthiện củaăL iă
VĕnăLong,… gópăphầnăchoăth yănhữngăchiêmănghi mătri tălýă y.
2.2.ăNhữngăđổiămớiăv ăt ăt ởngăvƠăngh ăthu t
2.2.1.ăĐổiămớiăquanăni măv ăhi năthực
Sựăđổiăm iăquanăni măv ăhi năthựcăcủaăvĕnăh căsauă75ăcóălẽăbắtăđầuăbằngănhuă
cầuă“nóiăthật”ă– mộtătơmălíăxưăhộiăđi năhình,ămộtănhuăcầuăkhẩnăthi tăv ăchơnălíăđ ợcă
thổiă bùngă lênă t ă côngă cuộcă đổiă m iă củaă Đ ng.ă T ă hi nă thựcă củaă nhữngă sựă ki n,ă
nhữngăbi năc ăl chăsử,ăvĕnăh căh

ngăđ năhi năthựcăv ăconăng

i,ăt ăhi năthựcămộtă

chi uăchuy năsangăcáchănhìnăhi năthựcăđaăd ngăvƠănhi uăchi u.ăBiênăđộăhi năthựcă
đ ợcăm ărộng,ăkh ănĕngăchi mălĩnhăđ iăs ngăđ ợcănơngălên.ăNhữngămặtătrái,ămặtă
tiêuăcực,ăcáiăx u,ăcáiăb tăhợpălíătr

căkiaăb ăcheăkhu tăgi ăđ ợcăphátăhi năvƠăđ aăvƠoă

tácăphẩmănh ătrongăNg ờiăđànăbàătrênăchuyếnătàuăt căhành,ăMộtălầnăđ iăchứng –
Nguy nă Minhă Chơu,ă Thờiă ồaă ốắng – Lêă Lựu,ă Mùaă láă rụngă trongă ố ờn – Maă Vĕnă
Kháng,…
Hi nă thựcă lƠă cáiă ch aă bi t,ă khôngă th ă bi tă h t,ă hi nă thựcă ph că t p,ă cầnă ph iă
khámă pháă tìmă tòi.ă NhƠă vĕnă lựaă ch nă hi nă thựcă nƠoă khôngă quană tr ngă bằngă cáchă
đánhăgiáăcủaăh ăv ăhi năthựcă y.ă ăđơyăkinhănghi măriêngăgiữăvaiătròăquy tăđ nh,ăt oă
raăsựăđộcăđáo,ăthẩmămỹătrongăcáiănhìnăhi năthựcăcủaăt ngătácăgi .
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NhƠă vĕnă khôngă coiă vi că dựngă l iă trungă thựcă b că tranhă đ iă s ngă lƠă mụcă đíchă
ngh ă thuật,ă khôngă quană ni mă hi nă thựcă ph iă đ ợcă miêuă t ă theoă đúngă logică thôngă
th

ngă mƠă cóă th ă chỉă lƠă ph

ngă ti nă đ ă di nă t ă suyă nghĩ,ă chiêmă nghi mă vƠă c ă sựă

phiêuă l uă bútă phápă trongă khátă v ngă chi mă lĩnhă cáiă th ă gi iă vôă cùngă rộngă l nă vƠă
nhi uăbíăẩnănƠy.ăTínhăhi năthựcăcủaătácăphẩmăđ ợcăxácăđ nh bằngăsựăchơnăthậtăcủaă
tơmătr ng,ăc măxúc,ăni mătinăcáănhơn.ăNhi uătácăphẩmăgi ăcổătích,ăgi ăl chăsửăxu tă
hi năkhẳngăđ nhăm iăquanăh ătựădoăgiữaănhƠăvĕnăv iăhi năthựcănh :ăSông Côn mùa
lũ – Nguy năMộngăGiác,ăả ăQúyăLy – Nguy năXuơnăKhánh,ăGiàn thiêu – Võ Th ă
H o,ăConăgáiăthủyăthần,ăKiếmăsắc,ăVàngălửa - Nguy năHuyăThi p…
Bênăc nhăhi năthựcăđ ợcăki măch ngăcònăxu tăhi năhi năthựcăcủaă oăgiácătơmă
linh (Bếnătrầnăgian – L uăS n Minh, Ng ờiăsôngăMê – ChơuăDiên)ăhayănhữngăhi nă
thựcămangătínhăb aăđặtăkhôngăcheăgi uă(TiệmămayăSàiăẢòn – Ph măTh ăHoƠi,ăCon
gáiă thủyă thần – Nguy nă Huyă Thi p,…).ă Hi nă thựcă đ ợcă t oă raă t ă tríă t
trongăcuộcăch iăv iăng

ngă t ợngă

iăđ c.ăVìăth ăcáiăkǶă o,ăngh chăd ăxu tăhi nămộtăcáchăđậmă

đặcătrongătácăphẩm.
2.2.2.ăĐổiămớiăquanăni măngh ăthu tăv ăconăng ời
Sauănĕmă1975ăsựăth cătỉnhăcủaăýăth căcáănhơnătrongădòngăch yăđ iăth
lƠmăthayăđổiăquanăni măv ăconăng
Conă ng

iăt ă đi mă nhìnă lýă t

ngăđưă

iătrongăvĕnăxuôi.ă
ngăhóaă đ ợcăđặtă vƠoă đi mă nhìnă th ă sựă đ iăt .ă

Vĕnăxuôiăsauă75ădầnădầnăquanătơmăđ năconăng

iă ăt ăcáchăcáănhơnănh ămộtă“nhơnă

v ”ăđộcălập.ăSựăphongăphúăcủaăcáănhơnăđòiăh iăph iăxemăxétănóăt ănhi uăphía,ănhi uă
“t aăđộ”.ăVìăth ăxu tă hi năki uăconăng

iăph căt p,ă l ỡngădi n,ă conăng

iăkhôngă

trùngăkhítăv iăchínhămìnhănh ătrongăS ngăốớiăthời gianăhaiăchiều củaăVũăTúăNam,ă
Bứcătranh củaăNguy năMinhăChơu,ăKhông có Vua – Nguy năHuyăThi p, Đổiăđời,ă
MộtăcõiănhânăgianăbéătíăcủaăNguy năKh i.ăConăng
khôngălýăt

iăđ ợcătrìnhăbƠyănh ănóăv năcó,ă

ngăhóa,ăthầnăthánhăhóa.

Cùngăv iăsựăph căt păcònălƠăsựăbíăẩn.ăConăng
ti uă vũă trụă đầyă bíă ẩn,ă khôngă th ă bi tă tr

iătrongăvĕnăxuôiăsauă75ălƠămộtă

c,ă khôngă th ă bi tă h t.ă Cácă nhơnă vậtă củaă

Nguy năHuyăThi pătrongăT ớngăốềăh u,ăChútăthoángăsôngăả ơng, củaăNguy năTh ă
Thuă Hu ă trongă Mùaă đôngă ấmă áp,ă củaă Nguy nă Quangă Huyă trong Conă gấu,ă Chịă
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Thìn,…ăđ uăcóănhữngăđộtăbi nătơmălý,ătínhăcách,ănhữngăhƠnhăđộngăb tăng ăkhôngă
th ă đoánă tr

c.ăConă ng

iăv aă lƠă s nă phẩmă củaă tựă nhiênă v aă lƠă tổngă hòaă củaă cácă

m iăquanăh ăxưăhội.ăConăng

iăhƠnhăđộngăcóăkhiătheoăsựăchỉăhuyăcủaăýăth c,ăcủaălíă

tríătỉnhătáo,ăcóăkhiăl iăb ăchiăph iăb iăti ngănóiătơmălinh,ăcủaăvôăth căb nănĕng.
Conăng

iătrongăvĕnăxuôiăsauă75ăđ ợcănhìnă ănhi uăv ăth ătrongătínhăđaăchi uă

củaănhi uăm iăquanăh .ăDoăđó,ăconăng
đ nătr ămƠălƠăconăng

iă ăđơyăkhôngăcònălƠăconăng

iăđaădi n,ăđaătr ,ăl ỡngăphơn,ătrongăconăng

iănh tăphi n,ă

iăđanăxenăc ăt tă–

x u,ăc ăthiênăthầnălẫnăácăquỷ.ă
2.2.3.ăĐổiămớiăv ăngh ăthu tătr năthu t
Tinhă thầnă dơnă chủă hóaă vĕnă h că bắtă đầuă t ă chỗă thayă quană h ă độcă tho iă mộtă
chi uăthƠnhăquanăh ăđ iătho iă haiăchi u.ăNgƠyă nayăng

iăvi tăcóăth ăđ aăraănhi uă

quanăđi m,ăchínhăki năkhácănhau.ăĐộcăgi ăkhôngăb ăápăđặtăchơnălíămƠăđ ợcăquy nă
bìnhă đẳngă v iă nhƠă vĕnă trênă hƠnhă trìnhă tìmă ki mă chơnă lý.ă Sự trần thuật từ nhiều
điểm nhìn là bằng chứng chân thực về đổi mới văn xuôi. Mỗiăđi mănhìnălƠămộtăýă
th căđộcălập,ăquaăđóăsựăki n,ăconăng

iăsẽăđ ợcănhậnăth căt ănhi uăphíaăđ ăhi nălênă

mộtăcáchătr năvẹnăh nănh ătrongăChim én bay – Nguy năTríăHuơn,ăĐámăc ớiăkhôngă
cóă giấyă giáă thú – Maă Vĕnă Kháng,ă Chiếcă thuyềnă ngoàiă ồa – Nguyên Minh Châu,
Thiênăsứ – Ph m Th ăHoƠi,…
Tácăphẩmăbắtăđầuăh
tơnănổiăbậtă ăph

ngăđ năc uătrúcăb ăng ,ăđaăthanh.ăNhữngătácăgi ăcóăcáchă

ngădi nănƠyălƠăNguy năMinhăChơu,ăNguy năHuyăThi p,ăNguy nă

Kh i,ăB oăNinh,…ăSángătácăcủaăh ănhìnăchungăkhôngăcóăchủăđ ărõărƠngăvƠăsáng tác
v iătinhăthầnătônătr ngăb năđ c.
Nhưnăquanăngônăngữăcủaăvĕnăxuôiăsauă1975ălƠănhưnăquanădơnăchủ,ăc iăm ănh ă
đóă mƠănhi uărƠoăc năngônăngữăđ ợcăgỡăb ,ă t ăngữăđ ợcăgi iăphóngăkh iăsựăphơnă
bi tăđẳngăc păsangăhèn.
Gi ngă đi uă vĕnă xuôiă giaiă đo nă nƠyă cũng r tă đaă d ng:ă gi ngă dửngă d ng,ă vôă
c m,ăchiêmănghi m,ăsuyăngẫm,ătrữătìnhăxótăxa,ănh ngănổiăbậtăh năc ălƠăgi ngăgi uă
nh iăvƠăhoƠiănghi.
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2.3.ăThƠnhătựuăv ăcácăth ălo iăvĕnăxuôi
2.3.1.ăTi uăthuy t
Quáătrìnhăđổiăm iăti uăthuy tăsauă1975ăbắtăđầuăkháăs mănh ngăthầmălặngăv iă
nhữngătínăhi uăcóătínhădựăbáoătrongăMiềnăcháy,ăLửaătừănhữngăngôiănhà – Nguy nă
Minh Châu, Cha và con và…ă- Nguy năKh i,ăNĕmă75ăhọăđãăs ngănh ăthế - Nguy nă
TríăHuơn…ă ănhữngătácăphẩmănƠy,ăgócăđộăti păcậnăhi năthực vƠăconăng

iătuyăch aă

điăch chăquỹăđ oăvĕnăh căsửăthiănh ngăcáchăxửălíăhi năthựcăítănhi uăđưăcóăbi năđổi.
ĐóălƠăýăth căkhắcăphụcăcáiănhìnălíăt
di năbi năt ăt

ngă– tơmălíătr

ngăhoáăv ăconăng

cănhữngăb

i,ăchúăýănhi uăh năđ năcácă

căchuy năcủaăl chăsử.

T ăth iăđi măcaoătrƠoăđổiăm iă1986,ăti uăthuy tăn rộ,ăbênăc nhănhữngătênătuổiă
cóă t ă tr
D

ngăH

că đưă xu tă hi nă nhi uă tênă tuổiă m i:ă B oă Ninhă – Nỗiă bu nă chiếnă tranh,
ngă– Bếnăkhôngăch ng,ăPh măTh ăHoƠiă– Thiênăsứ,ăNguy năQuangăLậpă

– Nhữngă m nhă đờiă đenă trắng,ă ĐoƠnă Lêă – Cu nă giaă ph ă đểă l i,…ă Cóă th ă nóiă ti uă
thuy tăchặngănƠyăvi tăv ăm iăđ ătƠiănh ngăđ ợcăquanătơmănh tălƠăđ ătƠiăsinhăho t.ă
ĐơyălƠăn iăgiaoăthoaăcủaănhi uăchủăđ ,ănhi uăc măh ng,ănhi uălo iănhơnăvật,ănhi uă
sắcăđi uăngônăngữ.ă
Cóămộtăm chăvậnăđộngăkhác,ălúcăđầuălẻătẻă ăvƠiăcơyăbútănh ngăt ăkho ngăđầuă
thậpă kỷă 90ă đ nă nayă l iă đangă cóă kh ă nĕngă tr ă thƠnhă dòngă chính.ă Cóă lẽă bắtă đầuă t ă
Thiênăsứ củaăPh măTh ăHoƠiă(1989), cơuăh iă“Cóăthểăốiếtătiểuăthuyếtănh ăthếănào?”ă
đ ợcăđặtăraănh ălƠăm iăbậnătơmăl nănh tăcủaăng

iăvi t. Cácăcuộcăthửănghi măki mă

tìmăhìnhăth căm iăchoăti uăthuy tăvẫnăđangăti pătục.ăD ngăti uăthuy tăngắnăbắtăđầuă
đ ợcă đ nhă hìnhă bằngă mộtă s ă tácă phẩmă nh :ă Vào cõi (180 trang) – Nguy nă Bìnhă
Ph

ng,ăThiênăthầnăsámăh i (120 trang) – T ăDuyăAnh,ăThiênăsứ (80 trang) – Ph mă

Th ăHoƠi. V iăcáchăvi tăti uăthuy tăngắnănh ăvậy,ăcácănhƠăvĕnăk ătrênăđưă“thoátăkhỏiă
ốàădámăch ngăl iăồuăh ớngătruyềnăth ngăchoărằngăđãălàătiểuăthuyếtăthìăph iălớnăốềă
dungăl ợngătrang,ănhiềuăốềănhânăốật,ăd iădàoăkh ănĕngăbaoăquátăhiệnăthựcăđờiăs ngă
c ăbềămặtălẫnăbề sâu”. NgoƠiăra,ăcònăcóănhữngătácăphẩmăm ợnăch tăli uăl chăsửăđ ă
t oăraăg

ngămặtă“l chăsửăgi ăđ nh”ănh ăả ăQuýăLy – Nguy năXuơnăKhánh,ăSông

Cônămùaălũ – Nguy năMộngăGiác,ăGiàn thiêu – VõăTh ăH oăcũngăđangăgópăphầnă
m ărộngăquanăni măv ăti uăthuy tăl chăsử.
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2.3.2.ăTruy năngắn
LƠăth ălo iăphátătri năm nhătrongăvĕnăxuôiăhi năđ iăn

căta,ătruy năngắnăđưăđ tă

đ ợcănhi uăthƠnhăqu ăđángătựăhƠoăquaăcácăgiaiăđo nă1930ă– 1945; 1945 – 1975.ăT ă
sauă 1975,ă th ă lo iă nƠyă vẫnă ti pă tục đ ợcă truy nă th ngă đóă vƠă thậtă sựă có cách tân
mangăýănghĩaăđộtăpháăv iăcácăsángătácăcủaăNguy năHuyăThi p,ăH ăAnhăThái,ăPh mă
Th ăHoƠi,ăPhanăTh ăVƠngăAnh,ăNguy năNg căT ,ăĐỗăHoƠngăDi u,…ăMỗiănhƠăvĕnă
cóămộtăsựăpháăcáchăriêng,ăNguy năHuyăThi păđ ăl iăd uă năsơuăđậmătrongănhi uăb nă
đ cănh ănhữngăcáchătơnătáoăb oăv ănộiădungălẫnăhìnhăth c,ănh ngăđậmănétănh tălƠă
sựăcáchătơnăv ăngh ăthuậtătrầnăthuật. CònăPh măTh ăHoƠiăt oăđ ợcă năt ợngăđặcăbi tă
v ămộtăth ăngônăngữăsắcăc nh,ăđầyăcáătínhăv iăl iăhƠnhăvĕnăgiƠuănh păđi u. Nhữngă
cơyă bútă khácă nh ă H ă Anhă Thái,ă T ă Duyă Anh,ă Nguy nă Quangă Thơn,ă D ă Ngơn,ă
Nguy năBìnhăPh

ng,ăTrầnăThuǶăMai,…ăl iăcóăsựăđộcăđáoătrongăcácăkỹăthuậtăl ngă

ghép,ă cắtă dán,ă đ ngă hi n,ă giánă cách,ă ngh ă thuậtă sửă dụngă dòngă ýă th c,ă thủă phápă
ngh chă d ,ă l ỡngă hoá,ă dùngă cáiă kǶă o,ă dùngă hìnhă th că “gi ă cổă tích”,ă “gi ă liêuă
trai”…đ ăt oăraăhi năthựcăth ăhai.ă
2.3.3.ăKí,ăphóngăsự
Gắnăv iănhuăcầuăthôngătinăv ăsựăthậtă vƠănhuăcầuăbƠyăt ăchínhăki nătrựcăti p,ă
tìnhăc măđ iăv iăcácăv năđ ,ăsựăki năcóătínhăth iăsự,ăkíăvĕnăh căr tăgầnăv iăbáoăchí.ă
Sựăphátătri năcủaăkíăph năánhănhữngăth iăđi măđầyăbi năđộngăcủaăđ iăs ngăxưăhộiăvƠă
trìnhăđộăcủaăho tăđộngăbáoăchí.ăĐóălƠălíădoăchínhăgi iăthíchăsựăphátătri năm nhămẽă
củaă th ă lo iă nƠyă trongă vĕnă xuôiă n

că taă sauă 1975.ă H

ngă ngă chủă tr

ngă “nói

thẳng,ănóiăthật,ănhìnăthẳngăốàoăsựăthật” củaăĐ ng,ămộtăs ăkíăsựăv ăđ ătƠiăchi nătranhă
nh ăThángăbaăởăTâyăNguyên (Nguy năKh i),ăRấtănhiềuăánhălửa (HoƠngăPhủăNg că
T

ng),ăMiềnăđấtălửaă(Nguy năSinhă– VũăKǶăLơn)ăđ ợcăcácătácăgi ăph năánhă ăcựă

lyăgầnăvƠăkhôngănéătránhăhi năthựcăđưăđemăl i c măgiácătinăcậyăchoăb năđ c.ă
Đ năchặngăcaoătrƠoăđổiăm iăvĕnăxuôiă(sauă1986),ătrênătinhăthầnăch ngătiêuăcực,ă
cácănhƠăvĕnăđưăxôngăvƠoănhi uăv năđ ăb căxúc,ănóngăb ngăcủaăxưăhộiăđ ăki năngh ă
vƠăđ ăxu tăgi iăpháp.ăCácătácăphẩmăSuyănghĩătrênăđ ờngălàng – H Trung Tú, Cái
đêmăhômăấyăđêmăgì – PhùngăGiaăLộc, Lờiăkhaiăcủaăbịăcan – TrầnăHuyăQuang,…ălƠă
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nhữngăti ngănóiăk păth iăv ănhữngăb tăcậpătrongăchínhăsáchăcủaăĐ ngăvƠănhƠăn

că

taălúcăb yăgi .ă
Xu tăhi nămuộnăh nămộtăchútălƠăcácătácăphẩmămangădángăd pătựătruy năvƠăh iă
kýănh :ăMiềnăthơăấu – VũăTh ăHiên,ăTuổiăthơăimălặng – Duy Khán, Tuổiăthơădữădội
– Phùng Quán, Cátăbụiăchânăai,ăChiềuăchiều – TôăHoƠi…
Cácă hìnhă th că t pă vĕn,ă ghiă chépă t nă m nă cũngă đ ợcă đôngă đ oă b nă đ că đónă
nhận.ăNguy năKh iăv iăChuyệnănghề,ăNguy n MinhăChơuăv iăT năm năốềăốĕnăhọc,
ốềă nghề,ă Tôă HoƠiă v iă Mộtă s ă kinhă nghiệmă ốiếtă ốĕnă củaă tôi,…ă đưă dầnă t oă raă đ ợcă
nhữngă năt ợngăv ăs căs ngăcủaăth ăvĕnănĕngăđộngănƠy.ă

CÂUăH IăTH OăLU N,ăTHUY TăTRỊNH
Sinhă viênă đ că cácă tácă phẩmă T ớngă ốềă h u (Nguy nă Huyă Thi p),ă ảậuă thiênă
đ ờng (Nguy nă Th ă Thuă Hu ),ă Thờiă ồaă ốắng (Lêă Lựu),ă Mùaă láă rụngă trongă ố ờn
(MaăVĕnăKháng)ă(mỗiătổămộtătácăphẩm)ăvƠăchuẩnăb ăcácănộiădungăsau:
- Tómătắtătácăphẩm
- Nêuăgiáătr ănộiădungăvƠăngh ăthuậtăcủaătácăphẩm
- Chuẩnăb ănhững cơuăh iăcó v năđ ăđ ăth oăluận
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Ch

ngă3. NGUY NăMINHăCHÂU (1930 - 1989)

3.1. Ti uăsử,ăconăng ời,ăquanăni măsángătác
3.1.1.ăTi uăsử
Nguy năMinhăChơuă(1930 - 1989).ăỌngăsinhăraătrongă mộtăgiaăđìnhănôngădơnă
kháăgi ă ăxưăQuǶnhăH i,ăhuy năQuǶnhăL u,ătỉnhăNgh ăAn.
Nĕmă1945,ăôngăthiăđỗăbằngăThƠnhăchung.
Nĕmă1950,ăôngălƠăh căsinhă chuyênăkhoaătr

ngăHuǶnhă Thúcă Kháng.ăSauăđóă

ôngătìnhănguy năvƠoăquơnăđộiăvƠăv ăs ăđoƠnă320ălƠmăcánăbộătrungăđội.ă
Sauă 1954,ă ôngă ti pă tụcă phụcă vụă trongă quơnă đội,ă lƠmă cánă bộă tuyênă hu nă ti uă
đoƠn.ă
Nĕmă1960,ăôngăđ ợcăđi uăđộngăv ăCụcăVĕnăhóaăQuơnăđội,ăv aălƠmăbiênătậpă
v aălƠmăphóngăviên.
Nguy năMinhăChơuăđưăđ tănhữngăgi iăth
vĕnăh căngh ăthuậtă(2000),ăgi iăth

ngăcaoăquý:ăGi iăth

ngăHCMăv ă

ngăHộiănhƠăvĕnăVi tăNamă(1990),ăgi iăth

ng

BộăQu căphòngă(1984-1989).
NgƠyă 23/01/1989ă Nguy nă Minhă Chơuă trútă h iăth ăcu iă cùngă t iă Viênă quơnă yă
108ăHƠăNộiăsauăgầnămộtănĕmăch ngăch iăv i b oăb nh,ăđ ăl iănhi uădựăđ nhăsángă
tácăcònăđangă păủ.ă
3.1.2.ăConăng ời
LƠăng

iăcóăýăchíăkiênăđ nh,ăcóăni mătinăvữngăchắcăvƠoăsựălựaăch năcủaămình,ă

dámăch pănhậnăm iăkhóăkhĕn,ătháchăth c.ăV

ngăTríăNhƠnăg iăđóălƠă“sựădũngăc mă

rấtăđiềmăđ m”.
Theoă đuổiă nghi pă vĕnă ch

ngă v iă mộtă ni mă đamă mêă cháyă b ngă vƠă sựă dũngă

c mătìmătòi,ăphátăhi n,ăth ăhi năcáiăm iăl .ă
Có ý th căr tăsơuăsắcăv ătráchănhi măcủaăng

iăcầmăbútătr

căb năđ căvƠătr

că

cuộcăđ i.
Nguyênă Ng că đưă khẳngă đ nh:ă “Nguyễnă Minh Châuă làă ng ờiă mởă đ ờngă tinhă
anhăốàătàiănĕngăđãăđiăđ ợcăồaănhất”.
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* Nhữngă y uă tốă nhă h ởngă đ nă sựă nghi pă sángă tácă củaă Nguy nă Minhă
Châu
- ảoànăc nhăcáănhân:
+ăXu tăthơnătrongăgiaăđìnhănôngădơnăkháăgi .
+ăQuêăh

ngă ăQuǶnhăL u - Ngh ăAn.

+ăLƠămộtăng
+ăNg

iălính,ămộtăphóngăviên,ăbiênătậpăviên.

iăluônăcóăýăth căđổiăm iăvĕnăch

ng.

- ảoànăc nhălịchăsử,ăồãăhội:
+ăCuộcăkhángăchi năch ngăPháp,ăch ngăMĩ.
+ăĐ tăn

căhòaăbình,ăth ngănh tă(1975).

+ăCôngăcuộcăđổiăm iăvĕnăh că(1986).
Nguy nă Vĕnă H nhă nhậnă xét:ă “Cuộcă đờiă củaă Nguyễnă Minhă Châuă làă mộtă tấmă
g ơngălaoăđộngăsángăt oăốàăđầyătráchănhiệmăchoăđếnăhơiăthởăcu iăcùng”
3.1.3.ăQuanăni măsáng tác
Nh ă m iă nhƠă vĕnă chơnă chính,ă m iă quană tơmă l nă tr

că h tă ă Nguy nă Minhă

ChơuălƠăm iăquanăh ăgiữaăvĕnăh căv iăđ iăs ng,ăv iăth iăđ i:ăỌngăquanăni m: “Vĕnă
họcăbaoăgiờăcũngăph iătr ălờiănhữngăcâuăhỏiăcủaăngàyăhômănay,ăbaoăgiờăcũngăph iă
đ iămặtăốớiănhữngăng ờiăđ ơngăthờiăốềănhữngăcâuăhỏiăcấpăbáchăcủaăđờiăs ng”.
Quanăni măv ăhi năthựcă ăNguy năMinhăChơuăluônăgắnăli năv iăn năt ngătinhă
thầnănhơnăb n: “Vĕnăhọcăốàăđờiăs ngălàănhữngăốòngătrònăđ ngătâm,ămàătâmăđiểmălàă
conăng ời”.
Tr

că1975,ăkhátăv ngăcủaănhƠăvĕnălƠ: “Ảắngăđiătìmănhữngăh tăngọcăẩnăgiấuă

trongăbềăsâuătâmăh năconăng ời”.ă
Sauă 1975,ă ôngă nghi mă raă rằng:ă “Ph iă ốiếtă ốềă conă ng ời.ă Tấtă nhiênă làă conă
ng ờiăkhôngătáchărờiăsựăkiệnăchiếnătranh”.ă“R iătr ớcăsauăgìăconăng ờiăcũngăleoă
lênătrênăcácăsựăkiệnăđểăđòiăquyềnăs ng”
Ọngă choă rằngă cáiă hi nă thựcă phongă phú,ă nhi uă vẻă đẹpă nh tă đóă lƠă th ă gi iăbênă
trongăcủaăconăng

i vƠăkhẳngăđ nh: “conăng ờiăph iăđ ợcănhìnănhậnăởăc ăbềăsâu,ă

bềăsau,ăbềăồa”.
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Nguy nă Minhă Chơuă ýă th că v ă tráchă nhiêm,ă s ă m nhă củaă nhƠă vĕnă tr

căcuộc

đ i.ăỌngă quană ni m,ă nhƠă vĕnă cầnă ph iă dùngă “ngòiă bútă củaă mình”ă trợălựcă choă conă
ng

iătrongăcuộcăđ uătranhăgiữaăthi năvƠăác.
Ọngăluônăthaăthi tăv iămụcătiêuăcaoăc ăvìăconăng

i.ăỌngăvi t:ă“Nhàăốĕnăt nă

t iătrênăđờiăđểăbênhăốựcăchoănhữngăconăng ờiăkhôngăcóăaiăđểăbênhăốực”.ă
Ọngăkhẳngăđ nhăphẩmăch tăđầuătiênăcầnăcóăcủaămộtăng

iăvi tăvĕnăph iălƠătình

yêuăth ơngăconăng ời.
ToƠnă bộă sángă tácă củaă Nguy nă Minhă Chơuă đưă th ă hi nă “m iă quană hoàiă sâuă
sắc” vƠăth

ngătrựcăcủaănhƠăvĕnăv ăs ăphậnăvƠănỗiăkhổăđauăcủaăconăng

i.

3.2.ăConăđ ờngăsángătácăcủaăNguy năMinhăChơu
3.2.1.ăSángătácăcủaăNguy năMinhăChơuătr ớcă1975
Ti uăthuy tă“Cửaăsông” (1967)
ĐơyălƠăcu năti uăthuy tăinăđậmăd uă năth iăsựăcủaănhữngăngƠyăđầuăđ tăn
b

căvƠoăcuộcăchi nătranhăch ngăMĩăc uăn

că

c.ăLƠăcơuăchuy năv ămộtălƠngăquêăvenă

bi nămi năTrungăvào nhữngăngƠyăđầuăchi nătranhăpháăho iăcủaăMĩ.ăNhƠăvĕnăđưăth ă
hi năsựăvữngăvƠng,ăbìnhătĩnhăcủaănhữngăng

iădơnălƠngăKi uăkhiăđ iămặtăv iăchi nă

tranh.
Tậpătruy năngắnă“Nhữngăốùngătrờiăkhácănhau” (1970)
G măcó 7 truy năngắn:ă“Nhànhămai”,ă“Bàămẹăồómănhàăthờ”,ă“Ngu năsu i”,
“Mùaă hèă nĕmă ấy”...ă Đặcă sắcă nh tă lƠă tácă phẩmă “M nhă trĕngă cu iă rừng”.ă Nhữngă
truy năngắnănƠyăchủăy uăđ ợcăvi tătrongănhữngănĕmăđầuăkhángăchi năch ngăMĩ.ăT tă
c ăđ uălƠă nhữngăcơuăchuy n,ăhìnhă nhă v ăng
tranh.
Ti uăthuy tă“Dấuăchân ng ờiălính” (1972)
G mă3ăphần:ă
- Hành quân
- Chi năd chăbaoăvơy
- Đ tăgi iăphóng
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iălínhăvƠăng

iăphụă nữă trongăchi nă

Đưădựngăl iăkhungăc nhărộngăl năvƠăhƠoăhùngăcủaăcuộcăchi nătranhăv iănhữngă
c nhăv ợtătr

ngăs n, nhữngăchi năd chăKheăSanh, TƠăC năv iănhữngătrậnăchi năácă

li tătrênăvùngăđ tăQu ngăTr .ă
Tómăl i,ăbaătácăphẩmătiêuăbi uătrênăđưăth ăhi năđ ợcătơmăni măsángătácăduyă
ngăđ năcuộcă“chiếnăđấuăốìăsựăs ngăcònă

nh tăcủaăNguy năMinhăChơuălúcănƠyălƠăh

củaăc ădânătộc,ăđấtăn ớc”. ĐóăchínhălƠănhữngătácăphẩmăđ ợcăvi tăb iăc măh ngăsửă
thi – anh hùng ca – mộtă c mă h ngă chủă đ oă củaă vĕnă h că th iă kǶă ch ngă Mỹă mƠă
Nguy năMinhăChơuălƠămộtătrongănhữngănhƠăvĕnăth ăhi năxu tăsắcănh t.ă
3.2.2.ăSángătácăcủaăNguy năMinhăChơuăt ăsauă1975
*ăTi u thuy t:
“Miềnăcháy” (1977):ăLƠăcơuăchuy năcủaăđ tăn

căv aăb

căraăkh iăcuộcăchi nă

tranhăph iăđ iămặtăv iăbaoănhiêuăkhóăkhĕnăvƠătháchăth că– nhi uăcáiălƠăhậuăqu ăcủaă
chi nă tranh,ă nhi uă cáiă l iă m iă n yă sinhă sauă cuộcă chi nă vƠă ngayă trongă hƠngă ngũă
nhữngăng

iăchi năthắng.ă“B ớcăraăkhỏiămộtăcuộcăchiếnătranhăcũngăph iăcóăđầyăđủă

tríătuệăốàănghịălựcănh ăb ớcốàoămộtăcuộcăchiếnătranh”, đóălƠăđi uămƠănhƠăvĕnămu nă
g iăđ năb năđ căquaăcơuăchuy năcủaăgiaăđìnhămẹăểmăvƠănhữngăconăng

iăv aăđiăraă

t ăcuộcăchi nătrênămộtăvùngăđ tăkh căli tănh tăsu tăcuộcăchi n:ăQu ngătr .ăăă
Lửaă từă nhữngă ngôiă nhà (1977):ă K ă v ă cơuă chuy nă mộtă chuy nă v ă phépă củaă
ng

iălínhăt ăchi nătr

ngăv ăthƠnhăph ,ăhìnhă nhăhậuăph

nh ă nhi uă sáchă h iă đầuă chi nă tranhă th

ngăhi năraăkhôngăêmă ă

ngă môă t ,ă mƠă ti mă ẩnă khôngă ítă v nă đ .ă

Nh ngăv ợtălênăt tăc ăm iăkhóăkhĕn,ăthi uăth năvẫnălƠămộtăhậuăph
v iănhữngăconăng

ngăvữngăchắcă

iăt tăc ădƠnhăchoăti nătuy n.ă

Nhữngăng ờiăđiătừătrongărừngăraă(1982):ăLƠăcơuăchuy năv ămộtăti uăđoƠnăr iă
khuă cĕnă c ă trênă r ngă mi nă tơyă Th aă Thiên,ă ti nă xu ngă vùngă cửaă Thuậnă Ană xơyă
dựngăthƠnhămộtăđ năv ăđánhăcáăbi n.ăNhữngăbƠnătay ng

iălínhăhômăquaăchỉăquen

cầmă súngă r iă cầmă xẻngă dòă gỡă mìn,ăhômă nayă đưă nắmă l yă máiă chèoă vƠă nhữngă giƠn
l

iăh căngh ăđánhăcáăbi n,ăđiăt ăthôăs ăđ năgi năđ năhi năđ i,ăt ătrongălộngăv

nă

raă kh iă xa.ă Khôngă chỉă lƠă cơuă chuy nă lƠmă ĕnă kinhă t ,ă Nguy nă Minhă Chơuă cònă đặtă
nhữngă nhơnă vậtă ng

iă línhă củaă mìnhă vƠoă môiă tr

ngă đ iă s ngă th

ngă nhậtă v iă

nhữngănhuăcầu,ănhữngăquanăh ăph căt p,ăc ăxưăhộiăvƠăriêngăt .ăCóăkhôngăítănhữngă
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bỡăngỡ,ălúngătúng,ăc ănhữngăv păngưă ăh .ăNh ngăr iănhữngăphẩmăch tăcủaăng

iă

línhă đ ợcă hìnhă thƠnhă vƠă rènă luy nă trongă b yă nhiêuă nĕmă chi nă tranhă đưă giúpă choă
phầnăl nătrongăs ăh ăđ ngăvữngăđ ợcăvƠătìmăth yăv ătríăcủaămình.
M nhă đấtă tìnhă yêu (1987):ă Truy nă đ ợcă k ă bằngă l iă củaă nhơnă vậtă Quy,ă theoă
cáchăxenăkẽăh iăt

ngăv iăhi năt i,ăt ălúcăcònălƠămộtăchúăbéăm ăcôiăchaăkhiăm iănửaă

tuổi,ă s ngă v iă mẹă vƠă ôngă ngo i,ă đ nă lúcă tr

ngă thƠnh,ă r iă lƠngă quêă raă thƠnhă ph .ă

Quaăđó,ătácăphẩmălƠmăhi nălênănhi uăcuộcăđ iăv iănhữngăs ăphậnălắmătruơn chuyên
củaăm yăth ăh ăn iăti pănhauătrênămộtăvùngăđ tă ăcửaăl chăđổăraăbi n,ăcùngăv iăbaoă
bi năthiênăcủaăchi nătranhăvƠăđổiăthayăcủaăxưăhội.ă
B năti uăthuy tătrênăđưăđánhăd uăb

căchuy nămìnhăcủaăNguy năMinhăChơuă

t ăchủ nghĩa hiện thực bay bổng chất lãng mạn cách mạng và cảm hứng sử thi
bước sang chủ nghĩa hiện thực tỉnh táo.
*ăTruy năngắn,ătruy năv a
- Bứcătranhă(1982)
- Ng ờiăđànăbàătrênăchuyếnătàuăt c hành (tậpătruy năngắnă1983)
- Bếnăquêă(tậpătruy năngắnă1985)
- Cỏălauă(tậpătruy năngắnă1989)
Tómă l iă truy nă ngắnă vƠă v aă củaă Nguy nă Minhă Chơuă ch aă đựngă mộtă s ă ýă
nghĩaăsau:
+ă M ăraă nhữngă bìnhă di nă m iă củaă hi nă thựcă v iănhữngă h

ngăti pă cậnă m i:

“Đứaăĕnăcắp”,ă“Ng ờiăđànăbàăt tăbụng”…ă-> Quaăsựăvi căbìnhăth

ngăth yăđ ợcă

quy luậtăcủaăcuộcăs ng.
+ Cácătruy năh

ngăvƠoăýăth cătựăv năcủaăconăng

chơnăchínhăv iăcáiătầmăth

ng,ăgi ăd i,.. đ ăh

i,ălƠăsự xungăđộtăgiữaăcáiă

ngăt iăcáiăthi n:ă“Bứcătranh”,ă“Sắmă

ốai”,..
+ LƠăsựăchiêmănghi măv ăđ iăng
“Cỏă lau”,ă v ă nhă h

iă“Bếnăquê”,ăv ănhững biăk chăchi nătranhă

ngă tiêuă cực củaă chi nă tranhă t iă nhơnă cáchă “Mùaă tráiă cócă ởă

MiềnăNam”,…
+ Truy năngắnăcủaăNMCăcòn t oădựngăđ ợcănhữngăhìnhăt ợngănhơnăvậtăđặcă
sắc,ăcóăs căámă nhăm nhămẽănh : QuǶ,ăH nh,ăKhúng…
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*ăTruy năvi tăchoăthi uănhi
- Từăgiãătuổiăthơ (1974)
- Nhữngăngàyăl uăl c (1981)
- Đ oăđáăkỳăl ă(1985)
NgoƠiăra,ăNguy năMinhăChơuăcònăvi tănhi uăbƠiăv ăvĕn h c,ăt năm năsuyănghĩ,ă
kinhă nghi mă củaă nhƠă vĕn,…ă Phầnă l nă nhữngă bƠiă nƠyă đ ợcă tậpă hợpă trongă cu nă
“Trangăgiấyătr ớcăđèn” (1994).
3.3.ăNguy năMinhăChơuăvƠăcôngăcu căđổiămớiăvĕnăh c
3.3.1.ăĐổiămớiăh ớngăti păc năđờiăsống
N uătr

că1975,ăh

ngăti păcậnăđ iăs ngăcủaăNMCălƠăh

ngăti păcậnăv ăcácă

sựăki n,ăbi năc ăl chăsửămangătínhăch tămộtăchi u,ăđ năgi nămƠănhƠăvĕnăd
bi tă tr

ngănh ă

că h tă m iă chuy nă (Đóă lƠă hi nă thựcă v ă cuộcă chi nă tranhă ch ngă Mĩă v iă sựă

ki năv ănhữngăcuộcăhƠnhăquơn,ănhữngăchi năd chăl chăsửătrongăDấuăchânăng ờiălính,
hayă v ă sựăbìnhătĩnh,ăvữngăvƠng,ă đoƠnă k tăcủaă mộtălƠngăquêăkhiăđ iă mặtăv iăchi nă
tranh trong Cửaăsông, hayăm iătìnhălưngăm n,ăthuầnăkhi tăvƠătrongăsángănh ăphaălêă
củaăNguy tăvƠăLưmătrongăM nhătrĕngăcu iărừng),ăthìăsauă1975,ăh

ngăti păcậnăđ iă

s ngăcủaănhƠăvĕnăđưăcóăsựăthayăđổi,ăt ăhi năthựcăv ăcácăbi năcố,ăsựăki năl chăsử,ă
nhƠăvĕnăchuy năsangăhi năthựcăv ăconăng ờiănh ătácăgi ăđưăcóălầnăphátăbi uă“R iă
tr ớcăsauăconăng ờiăcũngăđãăleoălênătrênăcácăsựăkiệnăđểăđòiă“quyềnăs ng”.ăT ăđó,ă
cái nhìnăhi năthựcăcủaăNMCăđưăm ărộngăh nătrongămộtăthựcăt iăđaăchi u,ăluônăbi nă
độngăvƠăđầyăb tăng ăv iănhữngămặtătrái,ămặtăx u,ăcáiăác,ăcáiăb tăhợpălíăđ ợcătácăgi ă
phátăhi năvƠăđ aăvƠoătácăphẩm.ă(ĐóălƠăhi năthựcăv ănỗiăđauăth
đìnhălưoăKhúngăkhiăngheătinăDũngăhiăsinhăn iă chi nătr

ngă(Phiênă chợăẢiát),ăcủaă

QuǶă(Ng ờiăđànăbàătrênăchuyếnătàuăt căhành) khiăm tăđiăng
vƠăcũngăm tăđiănhữngăng

iăđưă“thầmăth

iăcôăth

ngăyêuănh tă

ngătrộmănh ”ăcô,ălƠăhi năthựcăv ăcuộcă

s ngăc ăcực,ăđauăđ năvìămỗiăngƠyăl iăĕnămộtătrậnăđònăroiăt ăng
ng

ng,ăm tămátăcủaăgiaă

iăch ngăvũăphuăcủaă

iăđƠnăbƠălƠngăchƠiătrongăChiếcăthuyềnăngoàiăồa…ăT tăc ănhữngămặtătráiăcủaăđ iă

s ngă yăđ ợcătácăgi ămôăt ăđ nătrầnătrụiălƠmăchoăng
động).
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iăđ căph iăbƠngăhoƠng,ăxúcă

3.3.2.ăĐổiămớiăquanăni măv ăconăng ời
Nguy năMinhăChơu tr
conă ng

căsauăđ uăh

iă vƠă th ă hi nă conă ng

ngăngòiăbútăcủaămìnhăvƠoăvi căkhámăpháă

i.ă Nh ngă sựă nhậnă th că củaă nhƠă vĕnă v ă conă ng

iă

cũngălƠămộtăquáătrìnhăm ărộng,ăđƠoăsơuăvƠăđổiăm iătrênăc ăhƠnhătrìnhăsángătác.
Tr

că1975,ă trongă hoƠnă c nhă chi nă tranh,ă đ ă cổă vũă chi nă đ u,ă Nguy nă Minhă

Châu đưătậpătrungăth ăhi nănhữngăvẻăđẹpăcaoăc ăcùngăv iă“nhữngăh tăngọcăẩnăgiấuă
trongă bềă sâuă tâmă h nă conă ng ời”. Nhữngă nhơnă vậtă thƠnhă côngă củaă Nguy nă Minhă
Châu nh ăăLưm,ăNguy t,ăLữ,ăKhuê,ăL ợng,… dùăítănhi u cóănétăriêng,ănh ngăvẫnă
nằmătrongăkhuônămẫuăchungăcủaănhơnăvậtăsửăthiămƠătínhălo iăhìnhănổiătrộiăh nătínhă
cáăbi t.
Sauă1975,ăNguy năMinhăChơu đưădầnăđiăt iăquanăni mătoƠnăvẹnăvƠăđaăchi uăv ă
conăng

i.ăV ợtăquaăquanăni măcònăphi nădi năvƠămộtăchi uăcủaăvĕn h căsửăthi,ănhƠă

vĕnăti păcậnăconăng

iătrênănhi uăbìnhădi năvƠănhi uătầngăbậc:ăconăng

t ăt năt iăcùngăconăng

iăxưăhộiă– l chăsử,ăconăng

iăth ăsựăđ iă

iătrongătínhăcáăth ăriêngăbi tăvƠă

tínhă nhơnă lo iă phổă quát…ă H ngă thúă l nă nh tă v iă ngòiă bútă Nguy nă Minhă Châu là
khámăpháăcáiăth ăgi iăbênătrong,ăđầyăbíăẩnăcủaăconăng
đáyă sơuă củaă tơmă lí,ă t ă t

i,ălậtăx iăvƠoănhữngătầngă

ng,ă c ă ti mă th că lẫnă tơmă linhă củaă conă ng

PhiênăchợăẢiát,ăChiếcăthuyềnăngoàiăồa…). N uătr

iă (Bếnă quê,ă

că75,ăNguy năMinhăChơu luôn

tắmănhơnăvậtăcủaămìnhă“trongămộtăbầuăkhôngăkhíăốôătrùng” thìăsauă75,ănhơnăvậtăcủaă
Nguy năMinhăChơu l ỡngăphơn,ăđaădi nă“lẫnălộnăng ờiăt tăkẻăồấu,ăr ngăph ợngălẫnă
rắnărết,ăthiênăthầnăốàăácăquỷ” (Bứcătranh,ăMùaătráiăcócăởămiềnăNam,ăSắmăốai…)
3.3.3.ăĐổiămớiăngh ăthu tăvĕnăxuôi,ăchủăy uălƠătruy năngắn
Đổiă m iă ngh ă thuậtă vĕnă xuôiă mƠ chủă y uă lƠă truy nă ngắnă đ ợcă Nguy nă Minhă
Châu th ă hi nă tr
tr

că tiênă trongă ngh ă thu tă tr nă thu t.ă N uă cácă tácă gi ă vĕnă h că

căđơyăchủă y uătrầnăthuậtăt ămộtăđi mănhìnăthìăđ năNguy năMinhăChâu ôngăđưă

tr nă thu tă bằngă nhi uă đi mă nhìn. Mỗiă đi mă nhìnă lƠă mộtă quană đi m,ă chínhă ki nă
khácănhau,ănh ăđóăsựăki năvƠăconăng

iăsẽăđ ợcănhậnăth căt ănhi uăphíaăđ ăhi nălênă

mộtăcáchătr năvẹnăh nă(Chiếcăthuyềnăngoàiăồa,ăBứcătranh...).
Nguy năMinhăChơuăcũngăđổiăm iăgi ngăđi uătrongăcácătruy năngắnăsauăchi nă
tranhăcủaămình,ăgi ngătrữătình,ăngợiăcaăkhôngăcònănữaămƠăthayăvƠoăđóălƠăgi ngătri tă
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lý,ăchiêmănghi m,ăh ĕcăxótăxa,ăth

ngăc m,ălắmălúcăl iăchơmăbi m,ăhoƠiănghi.ăĐóălƠă

gi ngăđi uădi năđ tăđ ợcătinhăthầnăcủaăconăng

iăhi năđ i.

NgoƠiăhaiăsựăđổiăm iă y,ăNguy năMinhăChơu cònăđổiăm iătrongăvi căsửădụngă
kỹăthuậtăcắtădán,ălắpăghép,ăđ ngăhi nătheoăki uăđi nă nhăvƠăngh ăthuậtăsửădụngădòngă
ýăth c,ăthủăphápăngh chăd ,ăl ỡngăhoá,…ălƠmăl ăhoáăth ălo iătruy năngắnăVi tăNam.
3.4.ăV ătríăcủaăNguy năMinhăChơuătrongăcôngăcu căđổiămớiăvĕnăh c
V iănhữngăsángătácă ăhaiăgiaiăđo nătr

căvƠăsauă1975,ăNguy năMinhăChơu đưă

cóănhữngăđóngăgópătoăl năchoăn năvĕnăh căVi tăNam hi năđ i.ăCácăti uăthuy tăvƠă
truy nă ngắnă củaă Nguy nă Minhă Chơu tr

că 1975ă kháă tiêuă bi uă choă thƠnhă tựu,ă đặcă

đi măvƠăgi iăh năcủaăn năvĕnăh căsửăthiăth iăkìăkhángăchi năch ngăMĩ.ăĐặcăbi t,ăsauă
1975ă Nguy nă Minhă Chơu lƠă mộtă trongă nhữngă “ng ờiă mởă đ ờngă tinhă anhă ốàă tàiă
nĕngănhất” (NguyênăNg c)ăcủaăcôngăcuộcăđổiăm iăvĕnăh c.ăLƠăng

iăđiătiênăphong,ă

Nguy nă Minhă Chơu khôngă tránhă kh iă nhữngă “b tă lợi”,ă thi tă thòiă vƠă sựă đ nă độcă
trongănhữngăb

căkh iăđầuăcủaăhƠnhătrìnhătìmăki măm ăđ

ng.ăĐi uăquanătr ngălƠă

Nguy năMinhăChơu “ốớiăsựădũngăc mărấtăđiềmăđ m” đưăkiênătrìăd năb
đ

cătrênăcon

ngăđưăch năcủaămình.ăVƠăôngăx ngăđángălƠă“ng ờiăkếătụcăồuấtăsắcănhữngăbậcă

thầyăcủaănềnăốĕnăồuôiăViệtăNamăốàăcũngălàăng ờiămởăđ ờngărựcărỡăchoănhữngăcâyă
bútătrẻăsauănày” (Nguy năKh i).
Nguy nă Minhă Chơuă lƠă nhƠă vĕnă hộiă tụă đủă tơm,ă tầmă vƠă tƠi.ă Theoă nhậnă xét củaă
Nguy năVĕnăH nh:ă“cuộcăđờiăcủaăNguyễnăMinhăChâuălàămộtătấmăg ơngălaoăđộngă
sángăt oăốàăđầyătráchănhiệmăchoăđếnăhơiăthởăcu iăcùng”.ăNguy năMinhăChơuăđưăgiưă
t ăcõiăđ iănh ngănhữngăconăchữăvĕnăch

ngăcủaăôngăvẫnăquy năhòaătrongătráiătimă

baoăb năđ c.ăSángătácăcủaăôngăm ăraănhữngăchơnătr iăm iăl ăvƠămưiămưiălƠăn iă

mă

mầmăchoănhi uăcơyăbútătƠiănĕng.
* ThựcăhƠnh:ăSo năgi ngătruy năngắn Bứcătranh,ăBếnăquê
Yêuăc u sinhăviênăch năm tătrongăhaiătácăphẩmăvƠăso năgiáoăánă(theoăm uăgiáoă
án THCS hi năhƠnh),ăthựcăhƠnh gi ngătrênălớp.
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Ch

ngă4. TH ăT ăSAUă1975

4.1.ăTi nătrìnhăth ăvƠăđ iăngũăsángătácăt ăsauă1975
4.1.1.ăS ăl

căv ăti nătrìnhăv năđ ngăcủaăth ăt ăsauă1975

Sauă nĕmă 1975,ă cuộcă khángă chi nă ch ngă Mĩă vẫnă ti pă tụcă lƠă ngu nă c mă h ngă
l năcủaăth ,ănh tălƠă ănửaăcu iăthậpăkỷă70ăvƠăđầuănhữngănĕmă80.ăBênăc nhăni măvuiă
toƠnăthắngălƠăni măxúcăđộngăsumăh păBắcă– Namăcủaănhữngăng
đ ợcătr ăv ăquêăh

ngăsauăh nă20ănĕmănh ăth

iăconămi năNamă

ng,ăxaăcáchă(Bàiăcaăquêăh ơng –

T ăHữu,ăTôiămu năđiăthĕmăkhắpăc ămiềnăNam – Xuân Di u,ăTrởăl iăconăsôngăquêă
h ơng – T ăHanh).ăKhiăcuộcăchi nătranhăđưăk tăthúcăvƠăđ ngă ăv ăth ăng

iăchi nă

thắng,ă cácă nhƠă th ă thuộcă th ă h ă th ă trẻă th iă kìă khángă chi nă ch ngă Mĩ cóă nhuă cầuă
nhìnăl iăconăđ

ngămƠăth ăh ămìnhăcùngăv iăc ădơnătộcăv aăđiăqua,ăchiêm nghi mă

v ăl chăsửăquaănhữngătr iănghi măcủaăchínhămìnhăvƠăth ăh ămình.ăTh ălo iătr

ngăcaă

v iăkh ănĕngătổngăhợpătrongănóăc ătrữătình,ătựăsự,ăchínhăluậnăđưăđápă ngăt iăđaănhuă
cầuănóiătrên.ăVìăth ăđưăcóămộtăgiaiăđo năn ărộăcủaătr

ngăcaătrongăkho ngăt ă1976 –

1985.ăKhôngăchỉ vi tăv ăcuộcăkhángăchi năch ngăMĩ,ănhi uătr
đ ătƠiăl chăsửăvƠăcôngăcuộcăxơyădựngăđ tăn

ngăcaăcònăkhaiăthácă

căsauăchi nătranh,ăc ănhữngăhi nătr ngă

b ăbộn,ăph căt păcủaăcuộcăs ngăhi năt i.ăNổiălênăđángăchúăýă lƠăcácătr

ngăcaăcủaă

Thanh Th oă (Nhữngă ng ờiă điă tớiă biển,ă Nhữngă ngọnă sóngă mặtă trời,ă Đêmă trênă cát,ă
Kh iăốuôngăru-bích),ăHữuăThỉnhă(Đ ờngătớiăthànhăph ,ăSứcăbềnăcủaăđất,ăTr ờngăcaă
biển),ăNguy năĐ căMậuă(Tr ờngăcaăs ăđoàn),ăTrầnăM nhăH oă(Mặtătrờiătrongălòngă
đất,ăĐấtăn ớcăhìnhătiaăchớp), ThuăB nă(Ba dan khát),ăTrầnăĐĕngăKhoaă(Khúc hát
ng ờiăanhăhùng)…
C măh ngăsửăthiăvẫnălƠăn năt ngăcủaăcácătr

ngăcaăvƠănhi uăbƠiăth ăv ăđ ătƠiă

chi nătranhăch ngăMĩ,ănh ngănhữngătr iănghi măcáănhơnăcủaămỗiăng

iălƠmăth ăđưă

lƠmă choă sựă kháiă quátă l chă sửă cóă đ ợcăcáiă nhìnă cụă th ,ă xácă thựcă vƠă th mă thíaă h n.ă
Gi ngăđi uăcũngătrầmălắng,ăh

ngăvƠoăsuyăt ăch ăkhôngăcònăc tălênă ăơmăvựcăcaoă

đầyă hƠoăs ngăhoặcăbayăbổngălưngă m n.ăSựăkhẳngăđ nhădơnătộc,ăngợiăcaă s că m nhă
củaănhơnădơnăth

ngăđ ợcăth ăhi năquaănhữngăm tămát, hyăsinh,ănỗiăđauăthầmălặngă

củaăvôăvƠnăconăng

iăvƠăbaoănhiêuăs ăphận.ăChơnădungătinhăthầnăcủaăth ăh ătrẻăđiă
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quaă cuộcă chi nă tranhă đ ợcătôă đậmă ăsựă lựaă ch nă d nă thơnă tựă nguy n đầyă tỉnhă táoă
ch ăkhôngăcònălƠăni măsayămê,ăháoăh căđầyăch tălưngăm nănh ăh iăđầuăb

căvƠoă

cuộcăchi nătranh:ă
“Chúngătôiăđiăkhôngătiếcăcuộcăđờiămình
Nh ngătuổiăhaiăm ơiălàmăsaoăkhôngătiếc?
Nh ngăaiăcũngătiếcătuổiăhaiăm ơiăthìăcònăchiăTổăqu c”
(Nhữngăng ờiăđiătớiăbiển – ThanhăTh o)
“Tuổiătrẻăbiếnătrĕmăsôngăthànhăthác
Dậpătắtălửaăchiếnătranhăbằngămáuăđờiămình”
(ThuăB n)ă
Sauăchi nătranh,ăconăng

iăv ăv iăcuộcăs ngăđ iăth

l iă v i cácă quană h ă th ă sựă trongă cuộcă s ngă th

ng,ăcũngăcóănghĩaălƠătr ă

ngănhậtă nhi uă b ă bộnă loă toan,ă v iă

nhữngăkhátăv ngăv ăh nhăphúcăvƠăc ănhữngătrĕnătr ălựaăch năv ăcuộcăs ng.ăNguy nă
Duyăquaăhìnhă nhăvầngătrĕngă“imăphĕngăphắc” giữaăthƠnhăph ăđầyă“bóngăđiện,ăcửaă
g ơng”ăđ ănhắc nh ăv ăsựăthuỷăchungăv iănhơnădơn,ăđ tăn

c,ăv iănhữngăthángănĕmă

gianălaoăv aăđiăquaă(Ánhătrĕng).ăCh ăLanăViên trong ảoaătrênăđáăđưăýăth cărõăr tăv ă
chuy năgi ngăcủaăth :ă“Baoănĕmăhátăgiọngăcao,ăgiờăanhăhátăgiọngătrầm”.ăCácănhƠă
th ănữănh ăXuơnăQuǶnh,ăÝăNhi,ăLơmăTh ăMỹăD ,ăD ăTh ăHoƠn… lƠănhữngăng
nh yăc măh năc ăv iăkhátăv ngăh nhăphúcăbìnhăd ăđ iăth

iă

ng,ăv iăc ănhữngăloăơu,

côăđ nătrênăhƠnhătrìnhă ki mătìmăh nhăphúc:
“Emăloăâuătr ớcăồaătắpăđờiămình
Tráiătimăđậpăbaoăđiềuăkhôngăthểănói
Tráiătimăđậpăc năcàoăcơnăđói
Ngọnălửaănàoăleălóiăgiữaăcôăđơn”
(XuơnăQuǶnh - Tựăhát)
VƠoănhữngănĕmă80ăcủaăth ăkỉăXX,ăđ tăn

căr iăvƠoăcuộcăkhủngăho ngăkinhăt ă

- xưăhộiăngƠyăcƠngănặngăn ,ăthựcătr ngăxưăhộiăbộcălộănhi uă mặtătrái,ă nhi uăv năđ ă
b căxúc.ăBằngăcáiătỉnhătáoăvƠăýăth cătráchănhi m,ăth ăđưăkhôngănéătránhănhữngăsựă
thậtăđauălòng,ănhữngăb tăcôngăngangătráiăvƠăc ănhữngătrìătr ăđưăt năt iătrongăxưăhội.ă
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C măh ngăhƠoăhùngăvƠăbiătrángăkhiănóiăv ăđ tăn
trongăchi nătranhăđưănh

c,ănhơnădơn,ăv ă th ăh ătrẻă

ngăchỗădầnăchoănhữngăc măxúcăđ ợmănỗiăbu n,ănỗiăxótăxaă

hayăsựăhoƠiănghi. Th ănóiănhi uăđ nănỗi bu nă– bu nănhơnăth ă- bu năthơnăth ăvƠăc ă
nỗiăbu nătr

căsựăb tălựcăcủaăth ăcaăvƠăv ăth ăm iăcủaănóă– nóiănh ăCh ăLanăViên:
“Ảiờălàălúcăồeăcúp,ătiối,ăphimămàuăngũăsắc
Vịătríănhàăthơănh ărácăđổăthùng”

Côngăcuộcăđổiăm iăđ tăn

cătoƠnădi năsauă1986ăđưăthúcăđẩyătinhăthầnădơnăchủă

vƠăsựăphátătri năm nhămẽăýăth căcáănhơnătrongăvĕnăh c.ăTh ă ăth iăkǶănƠyăđƠoăsơuă
vƠoă b nă ngư,ă vƠoă conă ng

iă bênă trongă conă ng

i,ă đặcă bi tă lƠă th ă gi iă tơmă linh,ă

nhữngăvùngăm ăcủaăti măth c,ăvôăth c,ăcũngătrongătinhăthầnădơnăchủă yămƠănhi uă
xuăh

ngăth ăđ ợcăn yă n ,ănhi uăth ănghi mă m nhă b oăđ ợcăraă mắtăcôngă chúng.ă

Quanăni măth ăcóănhi uăbi năđổiăvƠăýăth căcáchătơnăth ăngƠyăcƠngăm nhămẽ.ăKh iă
độngăchoănhữngăcáchătơnănƠyăl iălƠămộtăs ănhƠăth ăthuộcăcácăth ăh ătr

că1975ănh ă

HoƠngă Cầmă (Vềă Kinhă Bắc,ă M aă Thuậnă Thành),ă Lêă Đ tă (Bóngă chữ),ă Trầnă Dầnă
(Cổngătỉnh,ăMùaăs ch),ăr iăD

ngăT

ng,ăĐặngăĐìnhăH ng,ăHoƠngăH ng…đưăđemă

l iă nhi uă cáiă m iă t ă quană ni mă đ nă sựă th ă nghi mă trênă vĕnă b nă những xuă h

ngă

hi năđ iătrongăth ,ăt ăbóngădángăsiêuăthựcăđ năth ă“th ăvụtăhi n”,ăth ănh ătròăch iă
củaăngônăt .ă
NhữngăcáchătơnănƠyăđưăt oăraăsựăph nă ngăr tăkhácănhauătrongăgi iăsángătácăvƠă
côngăchúng,ăcóăc ănhữngătranhăluậnăgayăgắt.ăNh ngădùăth ănƠoăcũngăph iăth yăđ ợcă
sựă tácă độngă tíchă cựcă củaă nhữngă h

ngă tìmă tòiă nƠy:ă nóă đ aă đ nă nhữngă quană ni mă

m iăv ăth ,ăcùngănhữngăkhuynhăh

ngăm i,ăkíchăthíchăsựătìmătòi,ăth ănghi măcủaă

nhi uănhƠăth ,ăđặcăbi tălƠăcủaăth ăh ănhƠăth ăxu tăhi năt ăsauăth iăkìăđổiăm i.ă
4.1.2. Đ iăngũăsángătác
Th ă t ă sauă 1975ă cóă sựă hi nă di nă vƠă ti pă n iă củaă nhi uă th ă h ă nhƠă th ,ă v iă
nhữngăđóngăgópăvƠăc ănhữngăgi iăh năcủaămỗiăth ăh .ă
Th ăh ăxu tăhi nătr

că1945,ăcònăg iălƠă“th ăh ăti năchi n”ăv iănhữngătênătu iă

nh ă Xuơnă Di u,ă Huyă Cận,ă T ă Hữu,ă Ch ă Lană Viên,ă T ă Hanh….Trongă s ă nƠyă Ch ă
LanăViênălƠănhƠăth ăđưăcóăsựăchuy năbi năr tărõăr t,ăm ăraămộtăchặngăđ
trongăth ăôngă ănhữngănĕmăcu iăđ i,ăk ăt ătậpăảoaătrênăđá (1984).
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ngăm iă

Th ă h ă tr

ngă thƠnhă trongă khángă chi nă ch ngă Pháp, bênă c nhă mộtă Nguy nă

ĐìnhăThiăvẫnăơmăthầmătheoăđuổiăxuăh

ngăth ătựădoăkhôngăvầnăt ngăb ăphêăphánă

h iăđầuăkhángăchi n,ăthìăđángăk ănh tălƠăsựăxu tăhi nătr ăl iăcủaănhi uănhƠăth ăt ngă
ph iăimăti ngămộtăth iăgianădƠiănh ăHoƠngăCầm,ăTrầnăDần,ăLêăĐ t,ăv iănhữngătậpă
th ăraămắtătrong nửaăđầuănhữngănĕmă90,ăch aăđựngănhi uătìmătòiăcáchătơn,ăgơyăđ ợcă
ti ngăvangărộngărưi trongăd ăluận.ă
Th ă h ă trẻă trongă nhữngă nĕmă ch ngă Mĩă khôngă chỉă cóă đóngă gópă nổiă bậtă trongă
kho ngăm

iănĕmăđầuăsauăchi nătranhăv iăvi căti pătụcăkhuynhăh

đ ợmă ch tă biă trángă trongă cácă tr

ngăsửăthiăth mă

ngă ca,ă mƠă cònă s mă m ă raă khuynhă h

ngă c mă

h ngăth ăsựă- đ iăt ,ăv iănhi uăgi ngăđi uăkhácănhau: ThanhăTh o,ă Nguy năKhoaă
Đi m,ăHữuăThỉnh,ăNguy năĐ căMậu,ăThuăB n,ăTrầnăM nhăH o,ăNguy năDuy,ăTrầnă
ĐĕngăKhoa,ăXuơnăQuǶnh,ăÝăNhi,ăLơm Th ăMỹăD ,…
Th ăh ănhƠăth ătrẻăxu tăhi năt ăsauă1975,ănh tălƠăt ăđầuănhữngănĕmă90,ăđưăđemă
đ nănhi uăti ngănóiăm i,ăcáchănhìnăm i,ăxúcăc măm iătrongăth .ăH ăm nhăd năvƠătựă
doă h nă trongă sựă tìmă tòi,ă th ă nghi mă v iă nhuă cầuă đ ợcă bộcă lộă h tă mìnhă củaă conă
ng

iăcá nhân. Mộtă s ă nhƠă th ăđưă gơyă đ ợcăsựă chúă ýă nh : Nguy nă Quangă Thi u,ă

Nguy năQu căChánh,ăPhanăHuy năTh ,ăViăThuǶăLinh,ăNguy năHữuăH ngăMinh,…ă
CácănhƠăth ădơnătộcăthi uăs ăgópănhữngăti ngăth ăđặcăsắcămangăb năsắcădơnătộc:ăYă
Ph

ng,ăLòăNgơnăSủn,ăLơmăQuý,…

4.2.ăNhữngăkhuynhăh ớngăchínhătrongăth ăt ăsauă1975
4.2.1.ăTi păt căm chăc măh ngăsửăthi,ănh ngăthiênăv ăbiătrángăvƠăgắnăvớiă
nhữngătr iănghi m,ăkinhănghi măcáănhơn
C măh ngăchủăđ oătrongănhi uătậpăth ăđ ợcăraămắtătrongănửaăcu iănhữngănĕmă
70ăvƠănh tălƠă ăcácătr

ngăcaăxu tăhi nătrongăkho ngăt ă1976ăđ năđầuănhữngănĕmă90ă

vẫnălƠăc măh ngăsửăthiăv ăcuộcăkhángăchi năch ngăMĩăvƠăchi năthắngăvĩăđ iăcủaădơnă
tộc,ă nh ngă đưă cóă th ă nhậnă raă nhữngă nétă m i,ă t ă c mă h ngă đ nă ch tă li uă vƠă gi ng
đi u.ă Trongă t ă th ă ng

iăchi nă thắng,ă nhi uă tr

ngă caă đưă táiă hi nă hƠnhă trìnhă củaă

dơnătộcăvƠăth ăh ăđiăquaăvôăvƠnăthửătháchăcủaăchi nătranhăđ ăt iăđíchă(Nhữngăng ờiă
điătớiăbiển – ThanhăTh o,ăĐ ờngătớiăthànhăph - HữuăThỉnh,ăTr ờngăcaăs ăđoàn –
Nguy năĐ căMậu).ăCácănhƠăth ănóiăv ăni mătựăhƠoăvƠăni măvuiăchi năthắng,ănh ngă
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cònă nóiă nhi uă h nă v ă nhữngă giană lao,ă sựă ch uă đựngă vƠă hiă sinhă củaă nhơnă dơn,ă củaă
đ ngă độiă đ ă hômă nayă dơnă tộcă nóiă đ nă cáiă đíchă cu iă cùngă củaă c ă mộtă hƠnhă trình.ă
Trongăcácătr

ngăca,ănổiăbậtălênălƠăhìnhăt ợngănhơnădơn,ăv aătrong nhữngăhìnhă nhă

kháiăquát,ăbi uăt ợng,ăv aătrongănhữngăchơnădungăcụăth ăcủaănhi uăconăng
lƠăng
ng

iămẹ,ăng

iăch ă ăhậuăph

ng,ălƠăng

i.ăĐóă

iălínhăláiăxeătĕng,ăx ăthủătrungăliên,ă

iălínhăđánhăbộcăpháătrongăĐ ờngătớiăthànhăph củaăHữuăThỉnh:
- “Mẹăồếpăl iăchoăanhăch ngăsáchăcũ
Nh ngănhớăth ơngăthìăbiếtăồếpăốàoăđâu?”
- “ảaiăm ơiănĕmăchịătôiăđiăđòăđầy
Cứăsợăđắmăốìămìnhăcònănhanăsắc”
- “Mộtămìnhămộtămâmăcơm
Ng iăbênănàoăcũngălệch
Chịăchônătuổiăồuânătrongămáălúm đ ngătiền”
Chơnă dungă th ă h ă trẻă đưă đ ợc khắcă ho ă r tă sinhă độngă trongă th ătrẻă th iăkǶă

khángăchi năch ngăMỹ,ăgi ăđơyăti pătụcăđ ợcămiêuăt ăphongăphúăh n,ăsơuăh nă ăc ă
nhữngăchiăti t,ăsựăvi căcụăth ăcủaănhữngăgianălaoăvƠăhiăsinh,ăvƠă ăc ănhữngăsuyăt ,ă
tr iănghi mătrongăth ăgi iănộiătơmăt oănênăb c chơnădungătinhăthầnăcủaăh :
“Ngàyăsinhănhậtăbắtăđầuăbằngăcơnăs t
Cổăđắngăkhôăng iăthởătrênăđỉnhăd c
B nămởăbiăđôngănh ờngăhớpăn ớcăcu iăcùng
ảớpăn ớcăcu iăcùngăgiữaăcơnăs tăđầuătiên
Ngàyăsinhănhậtătuổiă25ămìnhăđ ợcău ng”
(ThanhăTh oă– Nhữngăng ờiăđiătới biển)
Nhìnăchungăkhuynhăh

ngăsửăthiăcũngăchỉăđ ợcăti pătụcă ătrongăkho ngăm

iă

nĕmăđầuăk ăt ăsauă1975.ăTr ngătháiăsửăthiăcủaăxưăhội đưăphaiănh tădần,ăkhôngăcònă
môi tr

ngăthuậnălợiăđ ănuôiăd ỡngăc măh ngănƠyătrongăvĕnăh c.ă

4.2.2.ăH ớngăvƠoăđờiăsốngăth ăsựăvƠătrởăv ăvớiăcáiătôiăcáănhơn
Chi nătranhăđưăđiăqua,ăsauăni măvuiăngơyăng tăcủaăchi năthắng,ăhoƠăbình,ăconă
ng

iătr ăv ăv iăđ iăth

ng,ăph iăđ iădi năngayăv iăbaoăkhóăkhĕn,ăph căt p,ăb ăbộnă

vƠă c ă nhữngă ngangă trái,ă b tă côngă ngƠyă cƠngă nặngă n .ă Cáiă mặtă trậnă m iă khôngă cóă
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ti ngăsúngănh ngăkhôngăh ăkémăphầnăgayăgắt,ădữădội,ălƠămộtăthửătháchăkhôngăh ăd ă
dƠngăv iănhơnăcáchăvƠăb nălĩnhăcủaămỗiăng

i.ăNhi uăbƠiăth ,ăt ăkho ngă1980ătr ă

đi,ăđưăkhôngăngầnăng iăđ iădi năvƠăph iăbƠyătìnhătr ngăxưăhộiăvƠătr ngătháiănhơnăth ă
v iănhi uă mặtă tráiă v nă tr

căđóă th

ngă b ă cheă khu t.ă Ng

iă línhătr ăv ă sauă m

iă

nĕmăchi nătranh,ăgặpăc năm aăngoƠiătr iăvƠăc ătrongăcĕnănhƠămáiădộtălỗăchỗ,ănhữngă
lỗăthủngă yăcũngălƠănhữngăviênăđ nămƠăhômănayăng

iălínhăph iăh ngăch u:

“Nhữngăsợiănắng xuyên qua nhà mình
Thànhănhữngămũiătên
Thànhănhữngăốiênăđ n
Bắnătiếpăốàoăanhăkhôngăgìăcheăchắn
Ph iănhậnătấtăc ,
Vẫnăanh”
(PhùngăKhắcăBắcă– Ngàyăhoàăbìnhăđầuătiên)
H

ngăvƠoăđ iăs ngăth ăsựăvƠăchiêmănghi mănhơnăsinh,ăphầnăl năcácănhƠăth ă

đ uăm tăđiăcáiăc m giác bình yên mƠăthayăvƠoăđ yălƠănỗiăơuălo,ănỗiăbu nănhơnăth .ă
M iăquanăh ăgiữaăng

iăv iăng

i,ăgiữaăcáănhơnăvƠăxưăhộiătrongămộtăhoƠnăc nhăm iă

đưă đổiă khácă r tă nhi uă soă v iă th iă chi nă tranh.ă Khiă ýă th că cáă nhơnă đ ợcă trỗiă dậyă
m nhămẽăthìăcũngălƠălúcăcácăquanăh ăcộngăđ ngătr ănênăl ngălẻo,ăphaiănh t.ăCôăđ nă
d

ngănh ăthƠnhăc măgiácăth

ngătrựcătrongăth ăngayăc ătrongăthiăđ ătìnhăyêu.ă

“Emăchếtătrongănỗiăbu n
Chếtănh ătrongăgiọtăs ơng
…
Emăchếtătrongănỗiăbu nă
Chếtălặngăthầmăâmăỉăđớnăđau
Trờiăchoăem nụăc ờiăthậtăt ơi
Aiăbiếtăsauănụăc ời
Ảiọtăn ớcămắtăốềăđâu?”
(LơmăTh ăMĩăD ă- Tặngănỗiăbu năriêng)
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T ăHữu,ănhƠăth ăcáchăm ngăt ngăc tăcaoăti ngăhátăhƠoăs ngătrongădƠnăđ ngăcaă
th ăth iăch ngăMĩ,ănayăcũngămu nătr ăv ăv iăti ngănóiătơmătìnhăh

ngănội,ăv iăsựă

chiêm nghi măv ăth ăsự,ănhơnătình:
“Mớiăbìnhăminhăđóăđãăhoàngăhôn
Đangănụăc ờiăt ơiăbỗngălệătuôn
Đờiăth ờngăsớmănắngăchiềuăm aăốậy
Khuấyăđộngălòngătaăbiếtămấyăbu n”
(Mộtătiếngăđờn)
Đ iăv iănhi uănhƠăth ,ăchặngăđ

ngăth ăsauă1975ălƠăhƠnhătrìnhătìmăl iăchínhă

mình, nhƠăth ăhi năraănh ă“Ng ờiăđiătìmămặt”ă(HoƠngăH ng).ăCh ăLanăViênătr ăl iă
v iăcơuăh iă“taălƠăai?”ăcơuăh iămƠămộtăth iăt

ngăch ngănhƠăth ăđưărũăb ăđ ợcănó.ă

M ợnăhìnhă nhăbi uăt ợngăthápăBay-onăb nămặt,ănhƠăth ămu năbộcălộănhữngămặtă
khu tă l pă b yă lơuă nayă củaă khuônă mặtă bênă trongă củaă mình.ă BƠiă th ă nh ă mộtă l iătựă
thú:
“AnhălàăthápăBayă– onăb nămặt
Ảiấuăđiăba,ăcònăl iăđấyălàăanh
Chỉămặtăđóămàănghìnătròăc ờiăkhóc
Làmăđauăbaămặtăkiaătrongăcõiăẩnăhình”
(Tháp Bay – onăb nămặt)
Xuă h

ngă tr ă v ă v iă đ iă s ngă th ă sựă vƠă đ iă t ă đ ợcă nhi uă nhƠă th ă nữă khaiă

thác,ăv iăsựănh yăc măvƠătinhăt ăcủaătráiătimăphụănữ,ăcácăch ăđưăph iătr iănhữngăđamă
mê,ănhững bu năvui,ăloăơu,ătrĕnătr ătrong cuộcăs ngăth

ngănhật.ăNữăsĩăXuơnăQuǶnhă

đưăs măbộcălộărõăcáătínhătơmăh nămình:ăv aăsôi nổiăv aăthi tătha,ăchơnăthƠnh,ăluônă
khátăkhaoăh nhăphúcăđ iăth

ng.ă

“Emătrởăốềăđúngănghĩaătráiătimăem
Làămáuăthịtăđờiăth ờngăaiăchẳngăcó
Cũng ngừngăđậpăkhiăcuộcăđờiăkhôngăcònănữa
Nh ngăbiếtăyêuăanhăc ăkhiăchếtăđiăr i”
(Tựăhát)
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V iăth ăh ăcácănhƠăth ătrẻăxu tăhi năcu iănhữngănĕmă90,ăýăth căcáănhơnăcƠngă
đ ợcăđ ăcaoăvƠămƠiăsắc.ăH ămu năph iăbƠyăconăng

iăthựcăcủaămình,ăch ngăl iăm iă

th ăkhuônăphép,ăl ăthóiăcóăsẵn,ăthậmăchíăc ănhữngăquanăni măphổăbi năv ăthiăca,ăv ă
đ oăđ c.ăViăThùyăLinhăkhẳngăđ nhănh ămộtătuyênăngôn:
“Tôi là tôi
Mộtăb năthểăđầyămâuăthuẫn
Tôiăđãănhìnămìnhătrongăg ơngăc ăkhiăkhócăkhiăc ời
Bấtăcứălúcănào,ătrênăsânăkhấuăcuộcăđời
Tôiăốẫnălàădiễnăốiênăt i
Bởiătôiăkhôngăbaoăgiờăhoáătrangăđểănhậpăốaiăng ờiăkhác”
(Tôi)
4.2.3.ăĐiăsơuăvƠoăvùngămờăcủaătơmălinh,ăvôăth căvƠăđ aăth ătheoăh ớngăt

ngă

tr ng,ăsiêuăthực
VƠoăcu iănhữngănĕmă80ăđầuănhữngănĕmă90,ăxu tăhi nănhi uătậpăth ăth
đ ợcăg iălƠătheoăkhuynhăh
th ă thuộcă th ă h ă tr

ngă

ngă“hi năđ iăchủănghĩa”,ămƠăphầnăl nălƠăcủaănhữngănhƠă

că 1975ă (Vềă Kinhă Bắc,ă M aă Thuậnă Thành củaă HoƠngă Cầm,ă

Ngựaăbiển và Ng ờiăđiătìmămặt củaăHoƠngăH ng,ăBóngăchữ củaăLêăĐ t,ăBếnăl ,ăÔă
mai củaăĐặngăĐìnhăH ng,ăCổngătỉnh,ăMùaăs ch củaăTrầnăDần).ăGópăvƠoăxuăh

ngă

nƠyă cònă cóă mộtă s ă tácă gi ă thuộcă th ă h ă xu tă hi nă sauă 1975ă nh ă Nguy nă Quangă
Thi u,ăNguy năQuy n,…
Xu tă phátă t ă quană ni mă th ă chủă y uă lƠă sựă bi uă hi nă củaă cáiă tôiă ă phầnă ti mă
th c,ă vôă th c,ă tơmă linh,ă cácă nhƠă th ă nƠyă đ aă th ă vƠoă sơuă trongă cácă vùngă m ă củaă
ti mă th c,ă vôă th c,ă nhữngă gi că m ,ă mộngă m ,ă h ă o.ă H ă ch iă b ă sựă ápă đặtă củaă ýă
th c,ăkinhănghi m,ă mƠăcoiătr ngăc măgiácăthựcăth ăvƠăsiêuănghi m,ăđ ợcăbi uăđ tă
bằngă năt ợng,ăbi uăt ợng,ăbằngănhữngăámăth ăhoặcăcácăliênăt

ngătrùngăph c,ătheoă

cáchăbi uăhi năcủaăchủănghĩaăt ợngătr ng hayăsiêuăthực.ăCácănhƠăth ăHoƠngăCầm,ă
LêăĐ t,ăTrầnăDầnăđưăđ năv iăxuăh
th ăkỷătr

ngănƠyăt ănhữngănĕmă50ăvƠănhữngănĕmă60ăcủaă

c,ănh ngăthiăphẩmăcủaăh ăchỉăđ ợcăcôngăb ăsauăkhiăđưăcóăcôngăcuộcăđổiă

m iăvƠătr ăthƠnhămộtăhi năt ợngăgơyănhi uătranhăluậnătrongănửaăđầuănhữngănĕmă90.
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V iăýămu năthoátăraăkh iănhữngăquanăni măth ăvƠăthiăphápătruy năth ng,ămu nă
gi iăphóngăth ăraăkh iăch cănĕngălƠmăph

ngăti năbi uăđ tănhữngăcáiăngoƠiănó,ăđ aă

th ăv ă v iă chínhă nó,ă nhữngă nhƠă th ă theoă xuă h

ngănƠyă đưă đ aă raă mộtă quană ni m

m iăv ăchữăvƠănghĩaăcủaăth .ăH ămu năChữăthoátăkh iăch cănĕngăkíăhi uăthayăth ă
choănhữngăcáiăđ ợcăbi uăđ t,ăđ căth ăkhôngăph iălƠăđiătìmănghĩaăsauăcácăChữăvƠălƠmă
th ăchínhălƠălƠmă“chữ”.ăLêăĐ tătuyênăb :ă“Chữăbầuălênănhàăthơ”,ă“nhàăthơălàmăchữă
chủăyếuăkhôngăph iăbằngănghĩaătiêuădùng,ănghĩaătựăốịăcủaănóămàăởă diệnăm o,ăâmă
l ợng,ăđộăốangăốọng,ăsứcăgợiăc măcủaăchữătrongăt ơngăquanăốớiăcâuăthơ,ăbàiăthơ”,
cònăTrầnăDầnăthìănói:ă“Tôiăốiếtătứcălàătôiăđểăconăchữătựămìnhălàmănghĩa”.ăCóăth ă
nhữngăquanăni mănƠyăcònăr t xaăl ăv iăs ăđôngăng
n

căta,ănh ngănóăkhôngăph iălƠăm iă ăph

th ătheoăxuăh

iăđ căth ăvƠăc ăng

iălƠmăth ă ă

ngăTơy.ăĐi uăđángăghiănhậnă ăcácănhƠă

ngănƠyălƠăh ăđưăr tăchúătr ngăkhaiăthácăvƠălƠmăgiƠuăcácăgiáătr ăcủaă

mỗiăchữătrongăti ngăVi t,ălƠmăm iănhững chữăđưăquáăquenăthuộcăbằngăcáchăt oăraă
nhữngăk tăhợpăkhácăv iăcáchăthôngăth

ngăcủaămộtăth ătrậtătựăngữăphápăc ngănhắc.ă

4.3.ăNhữngătìmătòiăđổiămớiăngh ăthu tăth ăsauă1975
4.3.1.ăSựăđổiămớiăv ăngônăngữ
Th ăcaăsauă1975ăkhôngăcònăêmăm ợtănh ăth ăcaăgiaiăđo n 1945-1975ămƠătr ă
nênătrúcătrắcăh n,ăngônăngữăth ăphongăphú,ăgi ngăđi uăth ăđaăd ngăh n.ăThậmăchí,ă
tínhătrongăsu tăvƠăsángărõăcủaăngônăngữăth ănhi uăkhiăđ ợcăc ăýăm ăhóaănhằmăt oă
nên tính đa nghĩa trongă th .ăChínhăsựă đaă d ngă v ă t ă duyă ngh ă thuậtă vƠă sựă phong
phúăv ăgi ngăđi uăđưăkhi năchoăngônăngữăth ăcóăsựăphơnăhoáăvƠăphơnăcựcăv ăc ăb ă
nổiăvƠăv ăc ătầngăsơu:ăbênăc nhăth ăngônăngữăgầnăgũiăv iăđ iăth

ngălƠălo iăngônă

ngữă m ănhoè,ăđậmă ch tăt ợngătr ng,ăsiêuăthực,ăbênăc nhăth ă ngônăngữăbìnhăd ălƠă
nhữngăvĕnăb n th ăngônăngữăchắpăváămộtăcáchăc ăýănhằmăt oănênăsựăl ăhoá…ăTuyă
nhiên,ătrênăđ iăth ,ăcóăth ănhậnăth yămộtăs ălo iăhìnhăngônăngữănổiăbậtănh ăsau:
- Ngôn ngữ đậm chất đời thường: Gắnă v iă đ iă s ngă th
nhƠăth ăcóăýăth căđ aăngônăngữăđ iăth

ngăvƠoăth .ăNhi uănhƠăth ăthíchăsửădụngă

cáchănóiădơnăgian,ăkhi năchoăth ăv aăd ănhậpăvƠoăng
nênă ti ngă c

ngă nhật,ă khôngă ítă

iăđ c,ăv aăcóăkh ănĕngăt oă

iă trongă th .ă Nh ă đưă nói,ă th ă caă Vi tă Namă tr

că đơyă cóă phầnă quáă

nghiêmă trangă vƠă đậmă ch tă giáoă hu nă nênă vi că t oă nênă nhữngă cáchă nóiă ki uă “xẩmă
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ng ng”ăvƠăgi ngăđi uă“bụiăbặm”ăđưăkhi năchoăth ătr ănênă“t uătáo”ăh năvƠăcũngăgầnă
gũiăv iăng

iăđ căh n.ăTiêuăbi uăchoăh

ngăđiănƠyălƠăNguy năDuy:ă“T nhămenălàă

t nhălaăđàă- T nhăcơnămộtăbóngă oăraăchínhăhìnhă- PhàmătrầnăbớtăchútălungălinhăCácăemăbớtăồỉnhăồìnhăồinhămấyăphần”ă(Kiêng).ăCóămộtăcơyăbútăkhácăcũngăđ aăđ ợcă
ch tăbụiăvƠoăth ăvƠăcóăđ ợcăl ợngăđộcăgi ăcủaăriêngămìnhălƠăBùiăChíăVinh.ăTh ăBùiă
ChíăVinhăítăkiêngădèămƠătáoătợn:
“Cácăemăthấtătiếtănhiềuăhơnătr ớc
Bộăngựcănàoăcũngănhu măphongăs ơng”
MƠuăsắcăđ iăth

ngătrongăth ăđưăgiúpăchoăth ătr ănênăđ iăh n,ăgầnăgũiăh năv iă

cuộcăs ng.ăTuyănhiên,ăh

ngăđiănƠyăr tăd ă“s yăchơn”ăng ăsangăvè.ăKhôngăítăng

choărằngăvi căđ aăngônăngữăth ăquáăgầnăv iăti ngăc
th

iă

iădơnăgianăvƠăngônăngữăđ iă

ngăsẽ lƠmăgi mătínhăngh ăthuậtăcủaăthiăca.ăSựăloălắngănƠyăkhôngăph iăkhôngăcóă

c ăs .ăVậnădụngăcáchănóiăth

ngăngƠyăvƠoăth ,ăgiaătĕngătínhăgi uănh iătrongăth ălƠă

mộtănhuăcầuăcủaăđ iăs ngădơnăchủănh ngăn uăr iăvƠoăl mădụng,ăth ăsẽătr ăthƠnhăd ă
dưiăvƠăquayătr ăl i v iătínhăđ nănghĩaătrongăkhiăb năch tăcủaăngônăngữăthiăcaălƠăđaă
nghĩa,ăm ăh .
- Ngôn ngữ giàu chất tượng trưng: Đơyă lƠă lo iă ngônă ngữă th
nhữngănhƠăth ăcóăýăh

ngă gặpă trongă

ngăcáchătơn,ăhi năđ iăth ămƠătiêuăbi uălƠăcácăcơyăbútănh ăLêă

Đ t,ăNguy năQuangăThi u…ăLêăĐ tălƠămộtătrongănhữngăcơyăbútăchủătr

ngăt oăsinhă

ngữănghĩa,ătỉnhăl ợcăt ăngữăt iăđaăđ ăgiaătĕngătínhăbi uăđ tăcủaăngônăngữăvƠăbuộcă
ng

iăđ căph iăcóămộtă“lỗătaiăm i”ăkhiăđ căth .ăNgônăngữăt ợngătr ngăkhi năchoă

nghĩaăth ătr ănênă m ănhòe,ăđộă m ăcủaăhìnhă t ợngăth ăđ ợcănhơnălên.ăMƠuăsắcăl ă
hóaătrongăngônăngữătr ănênănổiăbật.ăCóăth ăth yărõăđi uăđóătrongămộtăđo năth ăcủaă
Nguy năQuangăThi u
“Trênăcánhăđ ngămênhămông,ăcỏăkhôngăđặtăraănghiălễăb nămùa
Tôiătrởăốềătìmănơiăkhôngăcóătiếngăng ời,ăkhôngăcóăbóngăcây
Bềnăbỉăhơnăsựălặngăim,ăl ỡiăcàyătừăthángăgiêngăthuởătr ớc
Dựngălênănhữngălu ngăđấtăcủaăcơnămơ,ăng ờiăl ăđếnăgieoătr ng”
(ăĐộcătho i)
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T tănhiên,ăkhôngăph iăđ năth ăcaăsauă1975ăthìăngônăngữăth ăgiƠuăch tăt ợngă
tr ngăm iăxu tăhi n.ăNgayăt ăth iăTh ăm iălo iăngônăngữănƠyăđưăxu tăhi nătrongăth ă
củaă nhi uă ng

iănh ă Nguyệtă Cầm của Xuơnă Di u,ă Nh c củaă Bíchă Khê,ă Màuă thờiă

gian củaăĐoƠnăPhúăT …ăV năđ ănằmă ăchỗ,ăngônăngữăgiƠuăch tăt ợngătr ngătrongă
th ăsauă1975ămangătơmăth ăcủaămộtăhƠnhătrìnhăvĕnăhóaăkhác:ăvĕnăhóaăcôngănghi pă
vƠăhậuăcôngănghi p.
- Những “trò chơi” ngữ nghĩa trong thơ: KhiămƠăvaiătròăcủaăngônăngữătrongă
ngh ă thuậtă th ă caă đ ợcă chúă ýă nhi uă h nă t tă y uă sẽă xu tă hi nă cácă quană ni mă khácă
nhau.ăCóă ng

iăchoă rằngăvĕnăch

mộtă vũă khí,ă l iă cóă ng

ngălƠă mộtătròăch i,ăcóăng

iăkhẳngăđ nhăth ălƠă

iă choă rằngă th ă lƠă sựă bi uă đ tă tơmă tr ngă cáă nhơnă mộtă cáchă

riêngăt ănh t…ă ăđơy,ăchúng tôiămu nănóiăđ năhi năt ợngănhi uăcơyăbútăcóăýăth că
x păđặtăngữăơmănh ămộtătròăch i.ăĐi uăđángăchúăýălƠăv iănhữngăcơyăbútănƠy,ănhữngă
trò ch iă yăcầnăđ ợcăhi uănh ămộtăhìnhăth căbi uăđ tăth ăgi i,ămộtăquanăni măcủaă
chủăth ăv ăngh ăthuậtăvƠănhơnăsinh.ăNhìnărộngăra,ănhữngătròăch iăngônăngữăkhôngă
cònăquáăm iăl ăđ iăv iăth ăcaănhơnălo i.ăNg

iătaăcóăth ănhìnăth yălo iăth ăth ăgiácă

củaăApolinaireăhayăcácălo iăx păđặtăơmăthanh,ăhìnhăkh iăkhácăl ătrongăth ăchơuăÂuă
cu iăth ăkỷăXIXăđầuăth ăkỷăXX.ăNh ngărõărƠng,ă ăta,ăsựăxu tăhi năcủaălo iăth ăl yă
thanhăđi u,ăngônăngữ,ăc uătrúcăngônăb nănh ămộtă“ti ngănói”ăđưăgópăphầnăt oănênă
sựăthúăv ătrongăth

ngăth c vƠăsựărộngăm ătrongăti pănhậnăngh ăthuật.ăCácăcơyăbútă

nh ăHoƠngăH ng,ăĐặngăĐìnhăH ng,ăLêăĐ t,ăD

ngăT

ng…ălƠănhữngăcơyăbútăcóă

nhi uă bƠiă th ă tiêuă bi uă choă cáchă tổă ch că tròă ch iă ơm/ă nghĩaă nƠy.ă V iă h ,ă th ă cầnă
đ ợcăc măh nălƠădùngăđ ăhi u.ăLo iăth ănƠyăítăkhiănhậnăđ ợcăsựăđ ngăc măcủaăs ă
đôngăthíchăổnăđ nhănh ngăl iăđ ợcănhữngăđộcăgi ăcóăxuăh

ngătìmăđ năsựăcáchătơnă

chiaăsẻ.
4.3.2.ăSựăbi năđổiăv ăth ălo i
4.3.2.1. Sựăn iăl ngăc uătrúcăcácăth ăth ătruy năth ng
Mặcădùăth ătựădoăvƠăth ăvĕnăxuôiălƠăhaiăth ăth ăchi mă uăth ătrongăđ iăs ngă
th ăcaăsauă1975ănh ngătrênăthựcăt ,ăcácăth ăth ătruy năth ngănh ăth ălụcăbát,ăth ă5ă
chữ,ă7ăchữăvẫnăt năt i.ăThậmăchíăđưăt ngăcóănhữngăcuộcăthiăth ălụcăbátăkéoătheoămộtă
s ăl ợngăl năcácănhƠăth ăthamăgia.ăChỉăcóăđi u,ăsoăv iătr
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că đơy,ăcácăth ăth ătrênă

khôngăcònă“nguyênăb n”ămƠăđưăcóănhữngăthayăđổiăđángăk ăv ăc uătrúcăbênătrong.ă
Th ă 5ă chữă vƠă 7ă chữă tr
th

că đơyă gắnă chặtă v iă kỹă thuậtă gieoă vầnă vƠă nh pă đi uă th ă

ngăkháăêmă ,ăruăvỗ.ăĐ năth iăđo năsauă1975,ătínhă“đi uănói”ăđ ợcăgiaătĕngăthêm

mộtăm cănữaăvƠăc uătrúcăth ălo iătựaăvƠoănh pănhi uăh nătựaăvƠoăvần,ăgi ngăđi uă
th ăgơnăgu căh n,ăcácăliênăt

ngăth ăítătuơnătheoăquanăh ănhơnă- qu ăh n.ăRiêngăv ă

lụcă bát,ă đưă cóă nhữngă nỗă lựcă cáchă tơnă v ă bƠiă tríă vĕnă b nă (tiêuă bi uă lƠă lo iă lụcă bátă
xu ngădòngătheoăhìnhăth căbậcăthangăvƠăhi năt ợngăngắtăd uăgiữaădòngăđưătr ănênă
phổăbi n).ăĐóălƠăch aănóiăđ năhi năt ợngănhi uăbƠiăth ălụcăbátăđ ợcăb ătríătheoăki uă
th ătựă do.ă Sựă thayă đổiă gi ngă đi uă cũngă lƠă mộtă thayă đổiă đángă quană tơm.ă Bênă c nhă
ch tăgi ngăbụiăbặm,ăsu ngăsưăđ iăth

ngăki uă“Conăơiăchaămắcăbệnhăthơă- Úăaăúăớăùă

ờă kinhă niên” (Nguy nă Duy),ă nhi uă cơyă bútă l iă cóă ýă th că đ aă ngônă ngữă đậmă ch tă
t ợngătr ng,ăsiêuăthựcăvƠoălụcăbátăkhi năchoăth ălo iănƠyăkhôngăchỉăh năhậuămƠăcònă
cóăkh ănĕngăbi uăđ tănhữngătơmăth căsơuăthẳmăcủaăng

iăhi năđ i:ă“Nắngăemănắngă

đếnăsiêuăhìnhă- Nh ămôiănh ămắtănh ăhìnhănh ăkhôngă- M aăemăm aăđếnăhãiăhùngăLìaăkhoangăồanhăồiếtăồu ngăốùngădấnăthân” (HoƠngăCầm)…
4.3.2.2. Th ătựădoăvƠăth ăvĕnăxuôi
Khôngăcònănghiăng ăgìănữa,ătínhăhi năđ iătrongăth ăgắnăli năv iăsựăhi nădi nă
mangătínhăápăđ oăcủaăth ătựădoăvƠăth ăvĕnăxuôiăsoăv iăcácăth ăth ăkhác.ăĐi uănƠyă
xu tăphátăt ăbaălýădoăc ăb n:ă
+ ĐơyălƠănhữngăth ăth ăchoăphépănhƠăth ătri năkhaiătựădoăh nănhữngăph căhợpă
c măxúcăcáănhơn
+ Th ăhi năsựăgiaoăthoaăth ălo i,ătrongăđóăđángăk ănh tălƠă nhăh

ngăcủaăch tă

vĕnăxuôiăvƠoăthiăca
+ăVi cătìmăđ năth ătựădoăvƠăth ăvĕnăxuôiăkhi năchoăgi ngăđi uăth ăkhôngăcònă
êmăái,ăm ợtămƠănh ătr

cămƠătr ănênăthôărápăh n,ănh păđi uăth ămangănhi uătínhă

b tăng ăh n.
Th ă tựă doă khi nă choă cácă nhƠă th ă cóă kh ă nĕngă t oă raă nhữngă cúă vặnă c uă trúcă
nhằmăgơyă năt ợngăchoăng

iăđ c.

Trongăth iăđ iăngƠyănay,ăkhiămƠăhìnhăth cătựăsự,ănh tălƠăti uăthuy tăđangăhi nă
lênănh ănhơnăvậtăchínhătrênăsơnăkh uăvĕnăh căthìă nhăh
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ngăcủaăch tăvĕnăxuôi vào

th ălƠăđi uăd ăhi u.ăNh ngăđ ăkhôngăb ăhòaătan,ăth ăv aătìmăcáchăníuăgiữănhữngăy uă
t ăh tănhơnălƠmănênăc uătrúcăth ălo i,ăv aăm ărộngăchínhănóăđ ăthíchă ngăv iăđi uă
ki năvƠămôiătr

ngăvĕnăhóaăm i.ăTrongăth ăvĕnăxuôiăvƠăth ătựădo,ăcácănhƠăth ăvẫnă

kiên trìăgiữăvữngătínhăẩnădụă(th ăhi nărõănh tă ăcácăbi uăt ợngăgiƠuăs căgợi),ăđ ngă
th i,ătổăch cănh păđi uăth ămộtăcáchălinhăho t.ăNhi uăđộcăgi ăkhẳngăđ nh:ăth ăngƠyă
nayăkhóănh ,ăkhóăthuộcăh năsoăv iăth ăcaăgiaiăđo nătr

c.ăĐi uănƠyălƠămộtăthựcăt .ă

Nóăchoăth yăsựăvậnăđộngăkháărõătrongăt ăduyăth .ăTr

căđơy,ăcácănhƠăth ăchủăy uă

tậpătrungăxơyădựngănhữngăcơuăth ăámă nh,ăc uătrúcăth ăchủă y uăxoayăquanhăngh ă
thuậtălậpăt ăvƠăngh ăthuậtădùngăt ,ăxơyădựngătínhănh cănhằmăt oănênăs cămêăhoặcă
khi năchoăth ăd ăru ng

iăđ c.ăHi nănay,ăcácănhƠăth ăl iătậpătrungăvƠoătổăch căc uă

trúcă chỉnhă th ,ă xơyă dựngă hƠngă chuỗiă bi uă t ợngă vƠă cácă bi uă t ợngă yă nhi uă khiă
khôngăd ănhậnăraăbằngăsựăc mănhậnăthôngăth

ng.ăNóăđòiăh iăng

iăti pănhậnăv aă

giƠuătr iănghi măv aăph iăcóăkh ănĕngăti pănhậnăcáiăsiêuănghi m trongăth .ăTh ăcaă
sauă1975ăvậnăđộngănhi uăh
mộtăh

ngăđiăđ ợcănhi uăng

ngănh ngăchủătr

ngăđƠoăsơuăvƠoăb năth ătơmălinhălƠă

iătìmăđ n.ăT iăđơy,ănhi uăkhiănhƠăth ăkhôngăđ ngăraă

lƠmănhi măvụăgi iăthích,ăthuy tăminhămƠăđ ăchoăng

iăđ cătự khámăpháănhữngăbíă

mậtăsauănhữngăcáchănóiăngỡănh ăkhôngăĕnănhậpăgìăv iănhau,ăc uătrúcăthiăphẩmănhìnă
quaăh tăs căl ngălẻoănh ngăthậtăraăl iăh tăs căchặtăchẽ.ăTuyănhiên,ăt ăýăth căcáchătơnă
đ năvi căsángăt oănênănhữngătácăphẩmămangăýănghĩaăk tătinhăcaoăđộălƠăc ămộtăchặngă
đ

ngădƠi.ăTh ăVi tăNamăt ăsauă1975ăđ nănayăm nhăv ăphầnăth ănh tă(đangătìmătòiă

lƠmă m i)ă mƠă cóă phầnă cònă y uă v ă yêuă cầuă th ă haiă (ch aă t oă đ ợcă nhữngă k tă tinhă
ngh ăthuậtăđ tăđ năđỉnhăcao).
4.3.2.3. Sựăn ărộăcủaătr

ngăca

Xétă v ă mặtă th ă lo i,ă tr

ngă caă xu tă hi nă t ă lơuă quaă nhữngă ángă sửă thiă đ ă sộ.ă

Trongăvĕnăh căVi tăNamăhi năđ i,ătr

ngăcaăcũngăđ ợcăXuơnăDi uăsửădụngăngayă

khiăCáchăm ngăthángăTámăthƠnhăcôngăquaăhaiătácăphẩmăNgọnăQu căkỳ và ảộiănghịă
non sông (mặcădùăsauănƠyăchínhăXuơnăDi uăkhôngăm y thi năc măv iăth ălo iănƠy).ă
Tuyănhiên,ăkhiănóiăv ătr
hi năcủaătr

ngăca,ăcácănhƠănghiênăc uăchúăýănhi uăh năđ năsựăxu tă

ngăcaăth iăch ngăMỹămƠămộtătrongănhữngăcơyăbútătiênăphongăvƠănổiă

bậtălƠăThuăB nă(Bài ca chim Chơ-rao).ă Khiă cuộcăchi nătranhă điăqua,ănhuăcầuăvi tă
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tr

ngăcaăxu tăhi nă ănhi uănhƠăth .ăĐi uănƠyăkhôngăcóăgìăl .ăThứănhất, độădƠiăcủaă

tr

ngăcaăchoăphépăcácănhƠăth ăcóăđi uăki nămiêuăt ,ătáiăhi nănhữngăvùngăhi năthựcă

rộngă l n.ă Thứă hai, cácă tr

ngă caă th

ngă dungă n pă trongă nóă y uă t ă tựă sựă rõă nét,

thôngăquaăcácăsựăki n,ăbi năc ăx yăraătrongăđ iăs ngăđ ătrìnhăbƠyănhữngăsuyăngẫmă
củaănhƠăth ăv ădơnătộc,ăconăng

i.ăThứăba, trongătr

ngăca,ăcácănhƠăth ăcóă“đ t”ăđ ă

cùngălúcăsửădụngănhi uăth ăth ăkhácănhauănh ămộtăhìnhăth căphôădi năcácăcungăbậcă
củaăc măxúc,ăt oădựngăti tăt uăvƠăơmăh

ngăth .ăSựăn ărộăcủaăth ălo iătr

ngăcaăvƠoă

nhữngănĕmăcu iăth ăkỷăXXăchoăth yăth ălo iănƠyăvẫnăcònăti mănĕngăphongăphúămặcă
dùăđưăcóăd uăhi uălặpăl iăng

iăđiătr

că ămộtăs ăcơyăbút.ăĐơyălƠămộtăđi uămƠăcácă

cơyăbútăđ năsauăph i đặcăbi tăchúăý.
4.3.3.ăSựăbi năđổiăv ăhìnhă nhăth
Ch ăLanăViênănóiărằng:ă“Thơălàăpháiăcóăhìnhă nh.ăCóăng ờiăđãănói:ătriếtăhọcă
nghĩăbằngăý,ătiểuăthuyếtănghĩăbằngănhânăốật,ăthơănghĩăbằngăhìnhă nh” (Mã Giang
Lân – ThơăTếăảanhă– Nhữngălờiăbình,ăNXBăVĕnăhoáă– Thôngătin,ăHƠăNội). Đi uăđóă
choătaăth yăvaiătròăquanătròngăcủaăhìnhă nhăth ,ăvìăquaănóăcóăth ăth yăcáchăsuyănghĩă
cóălựaăch năcủaăng

iălƠmăth ăkhiăph năánhăvƠăbi uăhi năv ăhi năthực.ăTuyănhiên,ă

mụcăđíchăcủaăhìnhă nhăth ătrongătácăphẩmăm iălƠăv năđ ăđángănói.ăĐƠnhărằngătrongă
mộtătácăphẩmăth ăcóăkháănhi uă y uăt ,ănh ngăph iănóiăhìnhă nhăth ălƠă y uăt ăđ nă
nhanhă nh tă v iă triă giácă củaă ng

iă đ c.ă Vi că sángă t oă hìnhă nhă th ă suyă choă cùngă

khôngăph iăvìă mụcăđíchătựăthơn,ă mƠăsuyă choă cùngălƠănhằmăđ ăbi uă hi năc măxúc,
bƠyăt ămộtătìnhăc mănh tăđ nhăv ăhi năthực. Dĩănhiên,ăquaănhữngăhìnhă nhăth ăcụă
th ,ăng

iăđ căcũngănhậnăraăđặcăđi mătrongăsựăsángăt oăcủaăt ngănhƠăth .ă

Th ăVi tăNamăsauă1975ăđưăcóăsựăchuy năbi năv ăhìnhă nhăth ,ăt ănhữngăhìnhă
nhă thựcă v ă hi nă thựcă vƠă conă ng
n

iă trongă nhữngă nĕmă thángă chi nă tranhă củaă đ tă

c,ăth ădầnăchuy năsangănhữngăhìnhă nhămangătínhătr ợngătr ng,ăsiêuăthực.
“Đêmăồu ngă ớtămuiăr iă
Sôngăkhuyaătìătũmăốỗă
Điăthôi!ăkỷăniệm!ă
Cóălẽăồaăkiaălàăph ătôiăsinhă
Cóăs ơngăsớmăđọngătrênăđènămuộnă
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Từ ốàăthơăơi!ă
D ăkhúcăkhởiăđầu”
...

(TrầnăDầnă– Cổngătỉnh)
“Emămặtătrẻăthơămìnhăthiếuăphụă
Emăcửăđộngăgiữaătiếngăốaăc căthìaă
Càăphêăốàăsữa.ă
Côngăốiênăchiềuăđẹpăquáăốàălịchăsựăđếnăthànhăồaăl ă
T ờngăốiănởăm aătrênăg chăđỏă
Mặtăhọănoăđủăquáă
ảọăốuiădễăthếăkia
C ămộtămùaăhoaătímănhợtăđiă
Trongănắngăh .ă
Ng ờiăơiăng ờiăđờiătaăbiếtăcó
Mấyăngàyăốuiă?ă
Điătìmămặtămìnhăđiătìmămặtămìnhăđiătìmămặtămình”
(ảoàngăả ngă– Ng ờiăđiătìmămặt)
Hìnhă nhăth ăsauă1975ămang đậmătínhăth iăđ i.ăCácătácăgi ăđ a vào th ănhữngă
hìnhă nhămƠă ătrongăđ iăs ngănóăđ ợcăxemănh ălƠăd uăhi uăcủaămộtăxưăhộiăm iă– xã
hộiăhi năđ iăhóa.ăTh ăPhùngăKhắcăBắcăcóăhìnhă nhămộtăđôiătraiăgáiăđèoănhauăbằngă
“ồeă Điamang”,ă v iă “quầnă Zin”,ă “áo PHÔNG sáng lòa”;ă mặtă côă béă đẹpă h nă “cô
MINH TINH”,… Ch ă LanăViênăghiănhậnăth ăgi iăb yăgi ălƠăth ăgi iăcủaă“xe cúp,
tiối,ăphimămàuăngũăsắc”,ă“củaăquyềnălực,ătuổiătên,ăđ păchát”,…ăCònătrongăth ăT ă
Hữu,ătácăgi ănhắcăđ nă“Ải ngăbòăảàăLan,ăThụyăSĩă- Tr iămớiăồâyăhiệnăđ iănhấtăthời”ă
“Hãng roi-tơă– Bánhămỳămítătơ”,…ăvƠăcònănhi uănhƠăth ăv iănhi uănhữngăhìnhă nhă
nh ăth .ăCóăth ăv iănhữngăng

iăthíchăđ cănhữngăcơuăth ănõnănƠ, óngă ăthìănhữngă

hìnhă yăđ ợcăxemălƠăthô,ălƠăkhôngăthiăv ,ă nh ngăv iănhữngăđộcăgi ăbắtănh păđ ợcă
v iăsựăvậnăđộngăcủaăth ăcaăthìănóăgiúpăng

iăđ cănhậnăraăth i đ iăquaăd uăhi uăcủaă

hìnhă nh.ă
NgoƠiăra,ăcácănhƠăth ăsauă1975ăcònsángăt oănhững hìnhă nhăm iăl ăv iănhữngă
soăsánhăliênăt

ngăđộcăđáo:
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“Ảióăqu ăphụădịuădàng
rờiăkhỏiăốòngătayăcủaăbìnhăminhăốàăcỏ
cĕngănhịpăthở
sauănhiềuăânăáiăsauăđêm
(…)
cỏ
và bình minh run lên
liăbiệtăốớiăgióăsauănhiềuăânăái
sauăđêm…
(Ảióăqu ăphụ - LêăTh ăMơy)
NhƠăth ăNguy năTh ăKimăChiăthìăví:
“Sôngălàmăthiếuănữămùaănắng
Sôngălàmăthiếuăphụămùaăm a
Mộtănĕmăb nămùaăm ờiăhaiătháng
Sôngăch aătraiătrángăđ ợcăbaoăgiờ.”
(Viếtătặngăsôngăả ơng)
Sựă chuy nă bi nă hìnhă nhă th ă t ă sauă 1975ă mangă đ nă choă độcă gi ă nhữngă nă
t ợngăv ăsựăsángăt o,ăl ăhoáăhìnhă nhăth ,ăđ ngăth iăgópăphầnăhi năđ iăhoáăn năth ă
Vi tăNam.
* Thựcă hƠnh:ă Sinhă viênă ch nă mộtătrongă baă bƠiă th ăsau: Ánhă trĕng (Nguy nă
Duy), Mùaă ồuână nhoă nhỏă (Thanhă H i),ă Nóiă ốớiă con (Yă Ph
(theoămẫuăgiáoăánăTHCSăhi năhƠnh),ăthựcăhƠnhăgi ngătrênăl p.ă
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ng)ă vƠă so nă giáoă ánă

Ch

ngă5. XUÂNăQUǵNH (1942 - 1988)

5.1.ăTi uăsử,ăconăng ời
Xuơnă QuǶnhă tênă đầyă đủă lƠă Nguy nă Th ă Xuơnă QuǶnh,ă sinhă ngƠyă 6/10/1942
trongămộtăgiaăđìnhăcôngăch cănh ăt iăthônăLaăKhê,ăhuy năHoƠiăĐ că(nayălƠălƠngăLaă
Khê,ă xưă Vĕnă Khê,ă th ă xưă HƠă Đông,ă tỉnhă HƠă Tơy).ă BƠă đ ợcă th aă h
phẩmăh nhăcủaăng

iămẹăvƠătìnhă yêuăvĕnăch

ngăcủaăng

ngă nhană sắc,ă

iăcha,ănh ngăcuộcă đ i

s măch uăthi tăthòi,ăv tăv .
HaiătuổiăXQăm ăcôiămẹ,ăchaăcóăgiaăđìnhăm iăvƠăchuy năvƠoăNamăsinhăs ng.ă
XQăcùngăch ăgáiăĐôngăMaiăn

ngătựaăvƠoăbƠănội.ăTuổiăth ăcôiăcútăvƠănghèoăkhổăđ ă

l iătrongăXuơnăQuǶnhăc măgiácăbu nătủiăvƠănhi uăloăơuăph păph ng. BƠăcóălầnătơmă
sựăv iăb n: “Su tăc ăthờiănhỏăd iălúcănàoătôiăcũngăthấyărét”.ă
Nĕmă13ătuổi (1955),ăXuơnăQuǶnhăđ ợcătuy năvƠoăĐoƠnăcaămúaănhơnădơnăTW,ă
đ ợcăđƠoăt oăthƠnhădi năviênămúa.ăNh ngăsayămêăth ,ăbƠăđưăquy tăđ nhăt ăb ăánhă
đènăsơnăkh uăđ ăchuyênătơmăsángătác.ă
XuơnăQuǶnhătheoăđuổiănghi păvĕnăch

ngăkhiăchỉăcóăv năvĕnăhoáăl pă6,ăch ăđưă

cầnămẫnăh cătậpătrongăsu tăcuộcăđ iăcầmăbút.ăSauăkhiăt tănghi păl păb iăd ỡngăvi tă
vĕnăcủaăHộiănhƠăvĕnă ăQu ngăBá,ăch ăđưătr iăquaănhi uăcôngăvi căkhácănhau,ăcu iă
cùngăv ălƠmăbiênătậpăth ă ăBáoăVĕnăngh ăvƠăNXBăTácăphẩmăm i.ă
Xuơnă QuǶnhă thamă giaă cuộcă khángă chi nă ch ngă Mĩă t iă tuy nă lửaă Vĩnhă Linh,ă
Qu ngăTr .ăT iăchi nătr

ngăácăli tănƠy,ăXuơnăQuǶnhăđưăchoăraăđ iăhaiătậpăth ăHoaă

d căchi năhƠoăvƠăGióăLƠoăcátătrắng,ăt ăđơyăXuơnăQuǶnhătr ăthƠnhăg

ngămặt tiêu

bi uăcủaăphongătrƠoăth ătrẻătrongăcuộcăkhángăchi năch ngăMĩ.ă
ThƠnhăcôngăv iăvĕnăch

ngănh ngăh nhăphúcăgiaăđìnhăs mătanăvỡ.ăNĕmă1973,ă

ch ă táiă hônă v iă nhƠă vi tă k chă L uă Quangă Vũă vƠă s ngă h nhă phúcă choă đ nă ngƠyă
29/8/1988ăc ăgiaăđìnhăXuơnăQuǶnhă(XuơnăQuǶnh,ăL uăQuangăVũăvƠăconătraiăL uă
QuǶnhă Th )ă đưă m tă trongă mộtă taiă n nă giaoă thôngă ă đầuă cầuă Phúă L
D

ng).

48

ngă (TP.ă H iă

XuơnăQuǶnhălƠămộtăng

iăphụănữăđẹp,ăch uăth

vƠăluônăkhátăkhaoăh nhăphúc.ăCh ăcũngălƠăng

ng,ăch uăkhó,ăgiƠuăđ căhiăsinhă

iăphụănữăm nhămẽ và cá tính, dám

v ợtăquaăm iărƠoăc n,ăthửătháchăđ ătìmăl yăh nhăphúcăchoăđ iămình.ă
XuơnăQuǶnhăcònălƠăng

iăđamămêăth ăđ năcháyăb ng vƠăcóănhữngăquanăni mă

đúngăđắnăv ăth ă– th ăngh ăthuậtămƠăXuơnăQuǶnhăc măhi uăbằngăb nănĕngănhi uă
h nălƠăbằngălíăluận.
* Nhữngăy uătốătácăđ ngăđ năsựănghi păth ăcaăcủaăXuơnăQuǶnh:
ảoànăc nhăcáănhân:
- Th aăh

ngătìnhăyêuăvĕnăch

- S măthi uăth nătìnhăyêuăth

ngăt ăng

iăcha

ngăcủaăchaăvƠămẹă( ăv iăbƠănội)

- Giaăđìnhăriêngătanăvỡ,ăXuơnăQuǶnhătáiăhônăv iăL uăQuangăVũ
- V năvĕnăhoáăl pă6
- Đ ợcătuy năvƠoăĐoƠnăcaă múaănhơnădơnăTW,ăđ ợcăđƠoăt oăthƠnhădi nă viênă
múa
- Ni măđamămêăth ăcháyăb ng
- ThamăgiaăvƠoăcuộcăkhángăchi năch ngăMĩ
- LƠmăbiênătậpăth ăchoăBáoăVĕnăngh ăvƠăNXBăTácăphẩmăm i
ảoànăc nhălịchăsử,ăồãăhội:
- Cuộcăkhángăchi năch ngăPhápăvƠăch ngăMỹăcủaădơnătộc.
- Đ tăn

căđ ợcăhoƠăbìnhăth ngănh tă(30/4/1975)

- Đ tăn

căđổiăm iătoƠnădi năsauăĐ iăhộiăĐ ngălầnăth ăVIă(1986)

5.2.ăConăđ ờngăsángătác
XuơnăQuǶnhăcóăth ăđĕngăbáoăVĕnăngh ăt ănĕmă1962.ăNĕmă1963,ăđ ăđánhăd uă
th iăgianătheoăh căcủaăXuơnăQuǶnhă ăQu ngăBá,ăng

iătaăchoăinătậpăth ăTơătằmă–

Ch iăbiếc,ăphầnăCh iăbiếc lƠăsángătácăcủaăXuơnăQuǶnh. Tậpăth ămangăcáiănhìnătrongă
trẻo,ătrẻătrung,ăcóăkhiăb ngăbộtănh ngăr tăđằmăthắm,ăchơnăthƠnhătr

căcuộcăđ i.ă

Th ăXuơnăQuǶnhăcóăcácănội dung chính sau:
+ăTh ăvi tăv ăchi nătranh:ăCóăcácătậpăảoaădọcăchiếnăhào (1968), Gió Lào cát
trắngă(1974), Lờiăruătrênămặtăđất (1978)
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+ăTh ăvi tăv ătìnhăyêuăvƠăthi uănhi:ăCó cácătậpăTựăhát (1984), Thơăốiếtătặngă
anh (1988), Bầuătrờiătrongăqu ătrứng (1982).
NgoƠiăth ,ăXuơnăQuǶnhăcònăsángătácă vĕnăxuôi,ăđángă k ănh tălƠă m ngătruy nă
vi tăchoăthi uănhi.ăCácătruy n:ăMùaăồuânătrênăcánhăđ ng (truy năthi uănhiă- 1981),
Bếnă tàuă trongă thànhă ph (truy nă thi uă nhi,ă 1984), Vẫnă cóă ôngă trĕngă khác (truy nă
thi uănhi,ă1986), Chúăgấuătrongăốòngăđuăquay (tậpătruy n).
5. 3.ăTh ăXuơnăQuǶnh
5.3.1.ăKhátăv ngăh nhăphúcăđờiăth ờng
V iăXuơnăQuǶnh,ăkhátăv ngăh nhăphúcăđ iăth

ngălƠănộiădungăc ăb n,ănổiătrộiă

nh tătrongăth ăgi iăth ăch .ăXuơnăQuǶnhăđ aăvƠoăth ămìnhăt tăc ănhữngăgìăch ă đưă
tr iă quaă trongă đ i,ă lƠă t tă c ă nhữngă tr iă nghi mă v iă h nhă phúc,ă khổă đau,ă vui,ă bu nă
nh ăcóălầnăch ătơmăsựăv iăemăgáiămìnhătrongăbƠiăChị:ă“Emăđãăốiếtănhữngăđiềuăemăđãă
s ng”.
Ngayăt ătuổiă uăth ,ăXuơnăQuǶnhăđưăch uănhi uăb tăh nh,ăb iămẹăm tăs m,ăchaă
tái hônăvƠăchuy năvƠoăNamăsinhăs ng,ăXuơnăQuǶnhăph iăs ngăv iăbƠ.ăKhiăl nălên,ă
cuộcăhônănhơnăcủaănữăsĩăcũngătanăvỡ,ăch ăph iăđiăthêmăb

cănữaăm iătìmăth yăh nhă

phúcăcủaăđ iămình.ăChínhăvìăth ,ăt ătrongătơmăkh măcủaănữăsĩ,ăh nhăphúcăvẫnăluônă
lƠămộtănỗiăkhátăkhaoăvôăb ăb n.ăĐi uănƠyăđưăđ ợcăphổăvƠoătrongănhi uăbƠiăth ăcủaă
ch :
“Lờiătựătìnhătrĕmălầnătrênăghếăđáă
Biếtălờiănàoăgi ăd iăốớiălờiăyêu”
(Thơătìnhăchoăb nătrẻ)
“Emăđâuădámănghĩălàăốĩnhăốiễnă
ảômănayăyêuămaiăcóăthểăồaăr i”
“Đờiăs ngăchẳngăốôăcùngăemăbiếtă
Vàăcâuăthơăđâuăcònămãiăngàyăsau”
(Nói cùng anh)
“Đ tălòngăemăcâuăhỏiă
Yêuăemănhiềuăkhôngăanh?”
(Mùa hoa doi)
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XuơnăQuǶnhănơngăniuătìnhăyêu,ăh nhăphúcăbằngăcáiănhìnăgi năd ,ăthi tăthựcăsẽă
lƠmăng

iăđ căc măđộngăb iăch tăth ăt ătổă măkhiêmănh

ng:

“Cĕnăphòngăconăriêngăcủaăchúngămìnhă
N ớcătrongăphích,ăhoaătrênăbìnhăg măcũ”
(NgheărétăđếnănhớăốềăảàăNội)
“Nh ngălúcănàyăanhăởăbênăemă
Niềmăsungăs ớngătrongătaălàăcóăthật
Nh ăchiếcăáoătrênăt ờng,ănh ătrang sách
Nh ăchùmăhoaănởăcánhătr ớcăhiênănhà”
(Nói cùng anh)
V iăXuơnăQuǶnh,ăh nhăphúcăđíchăthựcăcủaăgiaăđìnhăt năt iătrongănhữngănh că
nhằnăc măáo,ăcầnăđ ợcăvunăđắp,ăxơyădựngăbằngătháiăđộătỉnh táo và chân thành:
“Anhăyêuăơiăhãyăthaălỗi cho em
Nếuăcóălúcăgiận hờnăanhăốôăcớ
Nhữngăbựcădọcătrongăngàyăốấtăố ă
Làmăanhăbu nămàăemăcóăốuiăđâu”
(Chỉăcóăsóngăốàăem)
XuơnăQuǶnhă– ng

iăphụănữăđưămộtălầnălỡăđòălầmăchuy n,ăđưăn măđủăv ăđắngă

củaătìnhăyêu,ăh năaiăh tăch ăhi uăsơuăsắcăcáiămongămanh,ăd ăđổăvỡăcủaătìnhăyêu:
“Lờiăyêuămỏngămanhănh ălànăkhóiă
Aiăbiếtălòngăanhăcóăđổiăthay”
(ảoaăcỏămay)
“Nhữngăcánhăchu nămỏngămanhănh ătìnhăyêu”
(Chu năchu năbáoăbão)
XuơnăQuǶnhăđ năv iătìnhăyêuănh ămộtănỗălựcăv ợtăthoátăc măgiácă“rétăm

t”ă

doă thi uă th nă tìnhăc m,ă mongă đ ợcătìnhă yêuă bùă đắp,ă hoáă gi i:ă “Tôiă đãă điă đếnă tậnă
cùngăồứăsởă- Đếnătậnăcùngăđauăđớn,ăđếnătìnhăyêu”.ăKhátăv ngătìnhăyêuăquáăl n,ăr tă
khóălƠmăđ yăvƠădoăvậy nhƠăth ăc ămưiăph păph ngăvìăhi năthựcăkhôngăsaoătho ămưnă
đ ợcăkìăv ng.ă

Vìăvậy,ăbƠngăb cătrongăth ăch ălƠănỗiăloă u,ădựăc măđổăvỡ,ă

chia lìa:
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“Emăloăâuătr ớcăồaătắp đ ờngămìnhă
Tráiătimăđậpănhữngăđiềuăkhôngăthểănói”
(Tựăhát)
“Thờiăgianătrôiăsauăcánhăcửaămộtămìnhă
ả tăm aăbụiărơiăthầmătrênămáiăngói
Tờălịch mỏngăbayătheoălòngăngóngăđợiă
Mộtăconăđ ờngăốờiăốợiănúiăcùngăsông”
(Dẫuăemăbiếtăchắcărằngăanhătrởăl i)
Dùă cóă nhi uă loă ơu,ă trĕnă tr ,ă luônă khátă khaoă h nhă phúcă đ iă th
ng

ngă củaă mộtă

iăphụănữăduyênăphậnălậnăđận,ănh ngăXuơnăQuǶnhăvẫnăđ ăl iătrongăth ăni mătină

vữngăchắcăv ăsựăhi nădi năcủaăh nhăphúcăcóăthậtăgiữaătrầnăgianănƠy:
“Emătrởăốềăđúngănghĩaătráiătimăemă
Làămáuăthịtăđờiăth ờngăaiăchẳng có
Biếtăngừngăđậpălúcăcuộcăđờiăkhôngăcònănữaă
Nh ngăbiếtăyêuăanhăc ăkhiăchếtăđiăr i”ă
(Tựăhát)
5.3.2.ăCáiă“tôi”ătrữătìnhăđaăd ngăvƠ thốngănh t
Mộtătìnhăyêuădangăd ,ămộtăcuộcăđ iăb tăh nhăđưăt oăchoăth ăXuơnăQuǶnhămộtă
vẻăđẹpăriêngăkhôngăth ănhầmălẫn,ăđóălƠăvẻăđẹpăcủaăcáiă“tôi”ătrữătình,ăđaăd ng,ălúcă
m ợtămƠ,ăsơuălắngăkhiădữădội,ăquy tăli t,ăcũngălắmălúcăsuyăt ,ătrĕnătr ,ăcũngăđôiălầnă
táoăb oăgơnăgu c.ăĐi uăđóăt

ngănh ăngh chălýănh ngăl iăth ngănh tătrongămộtănhƠă

th .
Có th ănóiăcáiă“tôi”ătrữătìnhăcủaăXuơnăQuǶnhăđ ợcăth ăhi năđaăd ngăvƠăđặcăsắcă
nh tălƠăcáiă“tôi”ăcủaămộtăng

iăphụănữăkhaoăkhátăyêuăvƠăđ ợcăyêu.ăChínhătrongăđ ă

tƠiătìnhăyêu,ăXuơnăQuǶnhăđưăch ngăminhăchoăđộcăgi ăth yărằng,ăbƠăsinhăraălƠăđ ăyêuă
vƠălƠmăth .
Là ng

iăkhôngăthíchăth ătìnhăc măbuôngătrôiănửaăv i,ăbaoăgi ăXuơnăQuǶnhă

cũngăđẩyăc măxúcălênă ăm căđộăcaoănh t.ăBƠăluônănóiăđ nătậnăcùngănhữngătìnhăc mă
củaămình,ăđặcăbi tălƠătìnhăyêu.ăDoăvậy,ăth ătìnhăcủaăch ăth ăhi nămộtăcáiătôiăm nhă
mẽ,ă quy tă li tă v iă khátă v ngă yêuă vƠă đ ợcă yêu.ă VƠă đ ă cóă đ ợcă tìnhă yêu,ă nữă sĩă b tă
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ch păkho ngăcáchăxaăxôi,ănghìnătrùngăcáchătr ăcủaă“núiăcao,ăbiểnărộng,ăsôngădài”ăđ ă
thựcăhi nă

căm ,ăkhátăv ngăcháyăb ngăcủaămìnhălƠ:ă“Tôiăđiăkhắpăch nătìmăng ờiă

tôi yêu” (Thơăốiếtătặngăanh).
LƠăng

iăýăth căr tărõăv ăsựămongămanh,ăd ăđổăvỡăcủaătìnhăyêuănênăkhiăyêu,ăbƠă

yêuăđ nă“quênăc ăđ tătr i”,ăcáiăyêuăcủaăbƠăbaoăgi ăcũngămưnhăli t,ădữădội:
“Nhữngăngàyăkhôngăgặpănhauă
Biểnăb căđầuăth ơngănhớ
Nhữngăngàyăkhôngăgặpănhau
Lòngăthuyềnăđauăr năốỡ
Nếuătừăgiãăthuyềnăr iă
Biểnăchỉăcònăsóngăgió
Nếuăph iăcáchăồaăanhă
Emăchỉăcònăbãoăt ”
(Thuyềnăốàăbiển)
Nhữngăcơuăth ănh ăth ăchỉăcóă ănữăsĩăXuơnăQuǶnh,ăb iăđóălƠăsựăk tătinhăcủaă
mộtăkhátăv ngătìnhăyêuăcháyăb ng,ămộtătráiătimăyêuăsayăđắmăvƠămộtăcáiătôiătáoăb o,ă
đầyăcáătính.ă
Trongătráiătimăyêuăquáămưnhăli tăcủaăng

iăphụănữănƠyăthìăkhátăv ngă y ph iă

chinhăphụcăđ ợcăcáiăth ăgi iăviămôăcủaătìnhăyêu,ădẫuărằngăth ăgi iă yăchỉărộngăbằngă
chuăviăcủaămộtătráiătim:
“Emătrởăốềăđúngănghĩaătráiătimăemă
Làămáuăthịtăđờiăth ờngăaiăchẳngăcó
Cũng ngừngăđậpălúcăcuộcăđờiăkhôngăcònănữaă
Nh ngăbiếtăyêuăanhăc ăkhiăchếtăđiăr i”
(Tựăhát)
Nh ăvậy,ăkhátăv ngătìnhăyêuăcủaănhƠăth ăđưăv ợtăraăngoƠi lẽătửăsinhăcủaăcuộcă
đ i.ăVƠăđ ăcóăđ ợcănhữngăl iăth ăcháyăb ngănh ăth ,ătr

căđóăXuơnăQuǶnhăđưăcóă

“tuyênăngôn”ăchoăvi căyêuăcủaămình:
“Tôiăkhôngăsĩădiệnăđâu,ănếuătôiăyêuăđ ợcămộtăng ời
Tôiăsẽăyêuăanhătaăhơnăanhătaăyêuătôiănhiềuălắm

53

Tôiăyêuăanhădùăngànălầnăcayăđắng”
L iăth ătáoăb o,ăquy tăli tăth ăhi năquy năchủăđộngăyêuăvƠăđ ợcăyêuăcủaăthiăsĩă
đưăđ aăth ăbƠăv ợtăraăngoƠiăgi iăh năhẹpăhòiăcủaănữănhiăth

ngătình.

Cáiă“tôi”ătrữătìnhăcủaănhƠăth ădẫuăcóăm nhămẽăvƠătáoăb oăđ năđơuăthìăvẫnălƠă
củaămộtănhƠăth ănữ,ăb iăth ănóăkhôngăth ăthi uăđiăcáiătìnhăc măd uădƠng,ăđằmăthắmă
cùngă

căm ăbéănh ,ăy uăđu iălƠănỗiălòngămuônăthu ăcủaămộtăng

iăđƠnăbƠ.ăChínhă

vìăvậy,ăkhátăv ngătìnhăyêuătrongăth ăXuơnăQuǶnhăkhôngăchỉămưnhăli t,ăcháyăb ngă
mƠănóămangăđầyăđủăđặcăđi măcủaă“dữădộiă– d uăêm”,ă“ năƠoă– lặngălẽ”.
Chúngă taă cóă th ă bắtă gặpă vẻ đằmă thắm,ă d uă dƠng, y uă m mă r tă đặcă tr ngă củaă
ng

iăphụănữătrongăth ăXuơnăQuǶnh:
“Đ ờngătítătắpăkhôngăgianănh ăbểă
Anhăchờăemăchoăemăốịnăbànătay”
(Bàn tay em)
Nétăd uădƠng,ănữătínhă yăcònăth ăhi nătrongăc ănỗiănh ămong,ăđợiăch ăvƠăkhátă

v ngăđ ợcăgiúpăđỡ,ăch ăcheăchoăng

iămìnhăyêuăcủaănữăsĩ:

“Cửaăkínhămờătrongăm aă ớtăđẫmă
Emăđợiăanh,ăanhăcóăốềăkhông?”
(Ngàyămaiătrờiăcònăm a)
“ ớtăchiălàmăchiếcănónăcheăanh
Đêmăgióăl nhăemăồinălàmăngọnălửa”
(Khôngăđề)
Nóiăđ nănétăd uădƠng,ănữătínhăcủaăphụănữăkhôngăth ăkhôngănóiăđ nănỗiăni măơuă
lo,ătrĕnătr ,ăb iănóălƠă đặcătính,ălƠăb nănĕngă củaăh .ăXuơnă QuǶnhăcũngăkhôngă nằmă
ngoƠiăquyăluậtăđó.ăSu tăcuộcăđ iăbƠ,ălƠămộtăchuỗiădƠiănhữngăloăơu:ăloăbomăđ n,ăloă
bưoăgiôngăm aănắng.ăvƠăcáiăloăl nănh tăluônăcanhăcánhăbênălòngăch ălƠăloăchoătìnhă
yêu,ăh nhăphúcăcủaămìnhăkhôngăđ ợcătr năvẹn.ăChínhăvìăth ,ănỗiăni măloăơu,ătrĕnătr ă
đ ợcăch ăphổătr năvẹnăvƠoănhữngăti ngăth ădaădi tănh tăcủaămình:
“ảoaăơiăsaoăchẳngănóiă
Anhăơiăsaoălặngăthinh
Đ tălòngăemăcâuăhỏiă
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Yêu em nhiềuăkhôngăanh?”
(Mùa hoa doi)
Cóăth ăsựăyêuă ămỗiăng

iălƠăkhácănhauănh ngăkhiăyêuăt tăc ăm iăng

iăđ uă

mongă mu nă đ ợcăgầnă nhau.ă V iăXuơnă QuǶnh,ă dùă đưă đ ợcă ăbênă nhauă nh ngă nỗiă
ni măloăơuăvẫnăkhônănguôiăth ngăth t,ăch ăloălắng,ănghiăng iătr

căm iăd uăhi uăđổiă

thayădùălƠăsựăđổiăthayăcủaăđ tătr i:ă
“Mùaăthuănayăsaoăbãoăm aănhiềuă
Nhữngăcửaăsổăconătàuăchẳngăđóng
D iăđ ngăhoangăốàăđ iăngànăt iăsẫmă
Emăl căloàiăgiữaăsâuăthẳmărừngăanh”
(Tựăhát)
N uănh ă ăCh iăbiếc,ăloăơu,ătrĕnătr ăchỉălƠăsựăm ăh ,ăth păthoángăthìăcƠngăv ă
sauănóăcƠngăl nădầnăvƠăơmăthầmăđổăbóngăxu ngăt ngăcơu,ăt ngăchữătrongăth ăXuơnă
QuǶnh.ăNỗiăni mă yătr ăthƠnhănỗiăámă nh,ăđeoăđẳngăsu tăcuộcăđ iă“ng

iăđƠnăbƠă

yêuăvƠălƠmăth ”,ănh tălƠăgiaiăđo năcu iăđ iăkhiăbƠăcóănhi uătr iănghi m:
“Nàoălàăh nhăphúc,ănàoălàăđổăốỡă
Tôiăthấyălòngăloăsợăkhôngăđâu”
(Thơătìnhăchoăb nătrẻ)
Nh ăvậy,ătrongăgiaătƠiăth ătìnhăyêuăphongăphúămƠăXuơnăQuǶnhăđ ăl i,ăd

ngă

nh ăkhôngăcóăbƠiănƠoăthậtăsựăbìnhăyên,ăđ năgi nămƠă ăđóăluônăcháyăb ngămộtăkhátă
v ng yêuăđ

ngămưnhăli tăvƠătrĩuănặngămộtănỗiăni măloăơu,ătrĕnătr .ăHaiătr ngătháiă

tơmătr ngăt

ngăch ngăđ iălập,ămơuăthuẫnănh ngăl iălƠăhaiămặtăth ngănh tăcủaămộtă

tơmăh năthiăsĩăđầyănh yăc m.ăĐóălƠăsựăđóngăgópăkhôngănh ăcủaăthiăsĩătƠiăhoaăXuơnă
QuǶnhăchoăth ătìnhăyêuăVi tăNamănóiăriêngăvƠăthiăđƠnăVi tăNamăhi năđ iănóiăchung.
5.3.3.ăHìnhă nh,ăgi ngăđi u,ăngônăngữ
5.3.3.1.ăHìnhă nh
Ch uăsựăchiăph iăcủaăc măquanăphụănữ,ăhìnhă nhăth ăXuơnăQuǶnhăth
v ă cụă th ,ă r tă gầnă tựă nhiênă vƠă sinhă ho tă đ iă th
n

ng:ă gian phòng,ă máiă ph ,ă phíchă

c, bìnhăhoa,ăt mărèm,ăxôăchậu,ăcủi lửa,ăg o,ădầu,…
“Cĕnăphòngăconăriêngăcủaăchúngămình
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ngăthiênă

N ớcătrongăphíchăhoaătrênăbìnhăg măcũ
Sáchătrênăgiáăốàăthơătrongătríănhớ”ă
(NgheărétăđếnănhớăốềăảàăNội)
Cóănhữngăhìnhă nhăngộănghĩnh,ăd ăth

ngălƠăs năphẩmăcủaăbƠămẹăvuiătính:

“Conăng ờiănhĕnăc ămũi
ảởăchiếcărĕngămớiăthay
Ải ngăốiênăg chămớiăồây
Ph ămìnhătoăc ăcộ”
(Mùaăồuânămừngăconăthêmămộtătuổi)
Có hình nhămangătínhăẩnădụ,ăt ợngătr ng nh :ăthuy n,ăbi n,ăsóng,ăbàn tay, trái
tim, con tàu, conăđ

ng,ăcánhăbu m,ăc ăd i,… ẩnăch aănétătínhăcách,ăs ăphậnăcủaă

phụănữ:
“Nhữngăđêmătrĕngăhiềnătừ
Biểnănh ăcôăgáiănhỏ
Thìăthầmăgửiătâmăsự
Quanhăm năthuyềnăsóngăốỗ”
(Thuyềnăốàăbiển)
“Dữădộiăốàădịuăêm
năàoăốàălặngălẽ
Sôngăkhôngăhiểuănổiămình
Sóngătìmăraătậnăbể
Ôiăconăsóngăngàyăồ a
Vàăngàyăsauăốẫnăthế
Nỗiăkhátăốọngătìnhăyêu
B iăh iătrongăngựcătrẻ”
(Sóng)
Trờiăm aăl nhătayăemăkhépăcửaă
Emăphơiămềnăốáăáoăchoăanh
…Đ ờngătítătắpăkhôngăgianănh ăbểă
Anhăchờăemăchoăemăốịnăbànătay”
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(Bàn tay em)
Nhìnăchung,ăth ăgi iăth ăXuơnăQuǶnhăkhôngăh pădẫnăb iănétătơnăkì,ăđộcăđáo,ă
lungălinh,ăhuy nă oănh ngăgiƠuătínhătrựcăc m,ătrungăthực.ăNhữngăhìnhă nhănhi uăýă
v ,ă xótă xa,ă nhữngă khungă c nhă tiêuă s ,ă gợiă bu nă hayă đ ợcă Xuơnă QuǶnhă lựaă ch n.ă
Hoaătrongăth ăbƠănhi uănh tălƠăhoaăd i:ăhoaăhoangădư,ăhoaămu ngăbi n,ăhoaăc ămay,ă
hoa sim,…Chúngă đ ợcă ch chú ý vìă chúngă th

ngă b ă đ iă quênă lưngă “Khôngă ph iă

hoaăđ ợcăởăcùngăng ời – Đ ợcăchĕmăsócătrongăm nhăố ờnăs chăcỏ”.ăXuơnăQuǶnhă
cũngă hayă xúcă độngă tr

cănhữngă sựă vật,ă hìnhă nhă nƠoă gợiăđ nă cáiă mongă manh,ă béă

b ng,ăcôiăcútănh :ăcánhăchu nătr

căc năbưo,ăcơyăbƠngăvƠoăngƠyă tr ărét,ăconăcua,ă

conă cá,…Nhữngă hình nhă nh ă vậyă gợiă dậyă trongă ch ă baoă hoƠiă c m,ă linhă c mă khóă
di năt ăchoăr chăròi,ănh ngăl iăcóăs căámă nh:ă“ảoaămẫuăđơnăồơăồácănởăbênăh ”,ă
“ảoaăsấuărụngătrênămáiănhàăcũ”,ă“Baoăgiờăchoăn ớcăc nă– Baoăgiờăcâyăkinhăgiớiă
raăhoa”. ĐóălƠănhữngăhìnhă nhăđầyătơmătr ng.
5.3.3.2.ăGi ngăđi u
Gi ngă đi uă lƠă mộtă y uă t ă hìnhă th că quană tr ngă đ ă chuy nă t iă lậpă tr
t

ng,ă t ă

ng,ătìnhăc măvƠăquanăni măsángătácăcủaătácăgi . Gi ngăđi u th ăhi năr tărõăphongă

cách riêng củaă ng

iă ngh ă sĩă vƠă đặcă bi tă t oă nênă sựă truy nă c mă choă độcă gi .ă Lêă

Ng căTrƠănhậnăđ nh:ă“Trongăgiọngăthểăhiệnăc ănhậnăthức,ătháiăđộ,ăl iăs ngăốàăc ănộiă
lựcă củaă nhàă ốĕnă (giọngă nhiềuă khiă cũngă cóă nghĩaă làă hơiă ốĕn,ă ốĕnă khí).ă Đ ngă thời,
giọng cũngă làă cáiă khôngă lẫnă đ ợc.ă Chínhă tínhă tổngă hợpă ốàă độcă đáoă ấyă làmă choă
giọng trở thànhănhânăt ămangăphongăcáchărấtărõ.ă
Tìmăhi uăth ăgi iăngh ăthuậtăth ăXuơnăQuǶnh,ăchúngătaănhậnăth yăth ăch ăcóă
mộtăgi ngăđi uăriêngăr tăd ănhậnăra.ăGi ngăđi uă ăđơyăkhôngăph iălƠăcáchănóiămƠă
c măxúc,ălƠăgi ngăđi uăcủaătơmăh n.ăMộtăgi ngăđi uăkhôngăki uăcách,ăkhiênăc ỡng,ă
mƠăluônătựănhiên,ăphóngăkhoáng.ăCh ăth

ngăhayăch năl iăruăhoặcăl yăc măh ngăt ă

l iăruălƠmăgi ngăđi uăchoăbƠiăth ăcủaămình: Ru,ăLờiăru,ăảátăru,ăLờiăruătrênămặtăđất,ă
Lờiăruăcủaămẹ,ăảátăruăch ngănhữngăđêmăkhóăngủ...
“Ngủăđiăconăhãyăngủăđi
Àăơiăcáiăngủăđangăốềăcùngăcon”
(Lờiăruătrênămặtăđất)
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“Khuyaăr iăanhăhãyăngủăđi
Đểăemătrởădậyăemăcheăbớtăđèn”
(ảátăruăch ngănhữngăđêmăkhóăngủ)
V iă nhữngă l iă ru,ă Xuơnă QuǶnhă đưă ch nă đ ợcă mộtă gi ngă đi uă thíchă hợp cho
ti ngă hátă củaă tơmă h nă ch .ă Tơmă h nă mộtă ng

iămẹă nhơnă hậu,ă mộtă ng

iă yêuă đằmă

thắmă vƠă giƠuă đ c hyă sinh.ă Sửă dụngă bi nă phápă ngh ă thuậtă nƠyă cóă lẽă ch ă mu nă th ă
mình là nhữngăl iăruăng tăngƠo,ăsơuălắng,ăchơnăthƠnh.ăNhữngăđi uăch ămu nănóiăv iă
cuộcă đ i,ă nhữngă suyă nghĩă v ă conă ng

i,ă v ă đ tă n

c,ă v ă h nhă phúc,ă tìnhă yêuă vƠă

nhi uă quană ni mă nhơnă th ă khácă đưă đ ợcă Xuơnă QuǶnhă di nă t ă nhuầnă nhụyă bằngă
nhữngăl iăruăbìnhăd ă y.ăTi ngăruăcủaăXuơnăQuǶnhălƠăti ngăhátăcủaămộtătơmăh n.ă ă
đơyăcơuăth ăđiăv ărộngădƠiătheoănhữngăliênăt

ngănhi uăkhiăđộtăxu tămƠăvẫnătựănhiênă

hợpă lý,ă cơuă th ă chaoă li ngă giữaă hyă v ng,ă m ă

că v iă nhữngă trĕnă tr ă xótă xa,ă giữaă

nhữngăni măvui, nỗi bu n.ăTi ngăruă lƠă mộtăhìnhăth căvƠăph

ngăti năth ăcaăthíchă

hợpăđ ăbi uăhi năphầnăsơuălắngăvƠăđằmăthắmăcủaăh năth ăXuơnăQuǶnh.ăLắngăngheă
trongăti ngăruăcủaăch ăvỗăv ăgi căngủăng

iăyêu,ăchúngătaăth yăc ăt oăvậtăcùngăc mă

hoƠăvƠăđiădầnăvƠoăgi căngủăêmăđ m.ăBìnhăhoa,ăng năđèn,ăb cătranhătrênăt

ng,ăconă

tƠuătrênăb năđ uădầnăđiăvƠoăgi căngủ.ăVƠătrongăsơuăxaăcủaămi năyênătĩnhă yămộtătìnhă
yêuăthi tăthaăđangăth cădậy.
5.3.3.3.ăNgônăngữ
B

căvƠoăv

ngữăgi năd ,ăđ iăth

năth ăcủaănữăsĩăXuơnăQuǶnh,ătaăth yănổiăbậtă ăđóălƠămộtăngônă
ng,ăkhôngăcầuăkǶăhoaămỹ,ăkhôngătrauăchu tăg tăgiũaănh ăcóălầnă

ch ănói:ă“Đừngăloăđiătìmăngônăngữ,ăc măồúcăsẽătựăchọnăđ ợcăngônăngữăcủaămình”.
VƠăđúngănh ăch ănói,ăphầnăl năngônăngữătrongăth ăch ălƠăsựăbi uăhi năngu năm chă
c măxúcăd iădƠo,ătuônăch yăcủaăng

iăphụănữăluônăkhaoăkhátătìnhăyêuăvƠăthi tăthaă

v iăcuộcăđ i.ăCũngăchínhăt ăngu năc măxúcăd iădƠoănƠyăđưăt oăchoăngônăngữăth ă
XuơnăQuǶnhămộtămƠuăsắcăriêng,ăđộcăđáo,ăđóălƠămƠuăsắcăcủaăc măxúc.ă
MƠuăsắcăc măxúcătrongăth ăXuơnăQuǶnhăđaăcungăbậc,ăđaăsắcăđi uăđ ợcătácăgi ă
th ăhi năbằngăcáchăsửădụngăhƠngălo tănhữngăt ăngữălộtăt ăc măxúcăđaăcungăbậcăcủaă
mìnhănh :ăh nhăphúc,ăđắngăcay,ăcôăđ n,ăc năcƠo,ămongănh ,ăđauăđ n,ăm măy u,ă uă
t ,ăsungăs

ng,ăh iăhộp,ăloăơu,ăvui,ăbu n,…ăĐơyălƠănhữngăt ăchỉă tr ng thái tâm lí,
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tơmătr ng,ăc măgiác,ănóiăcáchăkhácăđóălƠănhữngăt ăbộcălộăkháăđầyăđủ,ăsơuăsắcănhữngă
c măxúcămưnhăli t,ăthi tătha,ăsuyăt ăcủaănhƠăth ătr

cătìnhăyêuăvƠăcuộcăđ i:

- “Khátăkhaoăđi,ăh iăhộpămỗiăkhiăốề”
- “Niềmăsungăs ớngăốớiăemălàălớnănhất”
- “Tôiăyêuăanhădẫuăngànălầnăcayăđắng”
- “Đếnătậnăcùngăđauăđớnăđếnătìnhăyêu”
- “Ruăanhăsauămỗiăâuăloănhọcănhằn”
- “Nh ăch aăhềăcóănỗiăđauăồ a”
Nh ă s că nặngă củaă c mă xúc,ă ngônă ngữă th ă Xuơnă QuǶnhă mangă sắcă tháiă đ iă
th

ngăgi năd ,ăd ăđ ợcăđôngăđ oăcôngăchúngăđónănhận.
* Thựcă hƠnh: Sinh viên so nă gi ngă bƠiă Tiếngă gàă tr a (theoă mẫuă giáoă ánă

THCSăhi năhƠnh)ăvƠ thựcăhƠnhăgi ngătrênăl p.ă
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