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ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐOẠN VĂN KẾT THÚC TRUYỆN NGẮN 

NGUYỄN THỊ THU HUỆ, VÕ THỊ HẢO, PHAN THỊ VÀNG ANH 

Tạ Mai Anh1 

TÓM TẮT 

Đoạn văn kết thúc - xét về mặt chức năng: Có vai trò đóng, khép văn bản, xét về mặt 

ngữ nghĩa: Ôm chứa một lượng thông tin quan trọng. Trong văn bản nghệ thuật, đoạn văn kết 

được thể hiện rất linh hoạt và mang đậm dấu ấn sáng tạo. Những thập niên gần đây, thể tài 

truyện ngắn gặt hái được nhiều thành công. Đóng góp vào sự thành công ấy phải kể đến lực 

lượng sáng tác nữ. Người ta gặp một Võ Thị Hảo vừa hiện thực vừa hư ảo, một Nguyễn Thị 

Thu Huệ “bụi bặm” trong tả chân nhưng lại đằm thắm trong suy tư, một Phan Thị Vàng Anh 

điềm tĩnh và trí tuệ… Họ đã không ngừng tìm tòi, khai phá những luồng lạch mới. Truyện 

ngắn của họ mang dáng dấp riêng - hiện đại và giàu nữ tính. Ở lĩnh vực hình thức nghệ thuật, 

bên cạnh việc kế thừa truyền thống, các nhà văn nữ đã có những thể nghiệm mới đáng trân 

trọng. Cấu tạo đoạn văn kết thúc truyện ngắn là một trong những minh chứng cho những thể 

nghiệm của họ. 

1. MỞ ĐẦU 

 Sau năm 1975, văn học việt Nam đứng trước những vận hội và thử thách mới. Cuộc 

sống “đa diện”, “đa sự”, gồ ghề đòi hỏi ở văn học một cách tiếp cận mới. Trong bối cảnh đó, 

người ta nhận thấy sự xuất hiện đầy hứng khởi và tự tin của lực lượng sáng tác nữ trẻ. Có 

những cây bút ngay từ đầu đã gây được ấn tượng và nhanh chóng ổn định về phong cách. 

Người ta gặp một Võ Thị Hảo vừa hiện thực vừa hư ảo, một Nguyễn Thị Thu Huệ “bụi bặm” 

trong tả chân nhưng lại đằm thắm trong suy tư, một Phan Thị Vàng Anh điềm tĩnh và trí tuệ… 

Trong khuôn khổ “cỡ nhỏ” của thể loại truyện ngắn, họ tìm tòi cách thể hiện sao cho những 

điều cần đề cập không bị khuôn lại trên bề mặt câu chữ. Họ hoàn thiện và tạo hiệu quả nghệ 

thuật cho tác phẩm của mình không chỉ bằng sự kế thừa hình thức nghệ thuật mà cả bằng 

những “phá cách” mới.  

 Khảo sát cấu tạo đoạn văn kết thúc truyện ngắn của Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, 

Phan Thị Vàng Anh, chúng tôi mong muốn góp phần phát hiện vẻ đẹp ngôn ngữ trong tác phẩm 

của họ. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

 Xét cấu tạo đoạn văn kết thúc truyện ngắn Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị 

Vàng Anh, chúng ta thấy có hai loại: đoạn kết bình thường và đoạn kết đặc biệt. 

2.1. Đoạn kết  có cấu tạo bình thường 

 Theo số liệu thống kê, đoạn kết có cấu tạo bình thường chiếm tỉ lệ 77,2% (91/118). 

Loại đoạn kết này được xây dựng theo một cấu trúc nhất định và có quan hệ nội tại tương đối 

chặt chẽ. 

                                           
1 ThS. Khoa sư phạm Mầm non, trường Đại học Hồng Đức 
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2.1.1. Đoạn văn kết song hành 

 Đoạn văn kết có cấu trúc có cấu trúc song hành chiếm tỉ lệ khá cao: 64,8% (59/91). 

Điều đó cho thấy ưu thế của nó với thể loại truyện ngắn, cụ thể là truyện ngắn của các nhà văn 

nữ đương đại. Xuất phát điểm của nó là ở chỗ: Truyện ngắn coi trọng sự kiện. Những diễn tiến 

của sự kiện tạo hiệu quả giao tiếp. Ở truyện ngắn của Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan 

Thị Vàng Anh, cảm xúc, thái độ của tác giả thường được giấu kín sau câu chữ. Trong nhiều 

trường hợp, phương thức trần thuật khách quan mang đến cho văn phong họ một giọng điệu 

lạnh lùng. Bởi vậy, rất thường gặp những đoạn văn được trình bày theo phép liệt kê sự kiện. Sự 

kiện được các tác giả liệt kê theo những cách khác nhau. 

 * Liệt kê diễn đạt quan hệ đồng thời.  

 Là kiểu liệt kê các sự kiện xảy ra trong cùng một phạm vi thời gian. 

 Ví dụ: 

 “Bà Vy chết. Nhà cửa sau phen xáo trộn lại đi vào nề nếp. Cuộc sống nhàn hơn nhưng 

anh Cả, anh Hai lại xem ra lầm lì, khó tính. Còn cô Út, cô ít đi đêm mà thường quanh quẩn ở nhà. 

Cô lại làm việc của bà Vy ngày xưa nhưng không được mĩ mãn bằng. Hết việc, cô bật ti vi xem. 

Đến chương trình ca nhạc ca sĩ Nhã Phương hát một bài về mẹ. Cô Út nhớ nhất câu “Mẹ già như 

chuối chín cây, gió lay mẹ rụng. Con thành mồ côi”. 

                                                                          (Của để dành – Nguyễn Thị Thu Huệ) 
 * Liệt kê bằng quan hệ liên tưởng: Là liệt kê theo cách từ sự vật, sự việc này mà dẫn 

đến sự vật, sự việc khác tương đồng hay đối lập với nó. 

 Ví dụ: 

 “Lo gì tôi tốn công tu hành mười  năm. Tôi ngày nào mà chẳng hun đúc trong lửa lạnh. 

Thí chủ về, lửa lạnh. Thí chủ ơi”. 

 * Liệt kê diễn đạt quan hệ thời gian trước sau: Là phép liệt kê sự kiện diễn ra theo chiều 

thuận của thời gian. Lối liệt kê này hoàn toàn tuân theo lô gích của hiện thực khách quan. 

 Ví dụ: 

 “ Học trò đã về hết. Bà Năm đã ngủ rồi. Con Thảo sau khi cãi nhau với bồ cũng hầm 

hầm ngủ mất. Chị Hoa đứng bên giá sách, nghĩ bụng: “Chắc mình không thể bỏ hẳn đâu!”. 

Những trang sách sột soạt giữa những ngón tay. Chị Hoa nghĩ ra một thời khóa biểu từ ngày 

mai để khi trở về trường, học trò sẽ thấy mình không quên gì cả” 

                                                                           (Bỏ trường – Phan Thị Vàng Anh) 

 Ở đoạn văn song hành, các câu có sứ mệnh ngang nhau trong việc biểu đạt nội dung. 

Tất cả cùng hướng vào một trung tâm ngữ nghĩa, cùng bộc lộ một chủ đề. Tuy nhiên, đoạn kết 

có cấu trúc song hành còn gánh phần trách nhiệm tổng hợp tất cả những gì đã được triển khai 

trong các đoạn văn luận giải trước đó. Sự liệt kê ở đây mang ý nghĩa khái quát, tổng hợp, như là 

kết luận từng khía cạnh nội dung truyện. 

2.1.2. Đoạn kết móc xích 

 Trong trường hợp đoạn kết cần huy động những mắt xích liên đới để đi đến hồi sáng tỏ, 
các nhà văn nữ thường sử dụng đoạn văn có kiểu cấu trúc móc xích. Kiểu đoạn văn này ở truyện 

ngắn của Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh chiếm tỉ lệ 30,7% (28/91). 

 Ví dụ 1:  

 “Người ta bảo nhau rằng, dạo này bà Diễm càng dở hơi tệ, bởi vì cái tật cứ lẩm bẩm 

một mình, trong tay bà không bao giờ rời cái gói nhỏ bọc vải nhựa cũ mèm, chẳng khác nào 
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mụ phù thủy đang giữ chặt bùa phép duy nhất giúp cho bà còn sống trên đời này. Có ai biết cái 

bùa phép đó là tấm ảnh một bé gái đã ố vàng và một trăm đồng bạc cũ. Đằng sau tấm ảnh, 

một dòng chữ mới viết xiên xẹo đầy lỗi chính tả: “Đây là cháu Nê, con ông Tuyền ở xóm Đoài, 

xã Hoài Ân… một trăm đồng bạc lày là của cháu”. 

                                                                         (Người gánh nước thuê – Võ Thị Hảo) 

Ví dụ 2: 

“Tôi và Ông chẳng có gì trong tay. Những con cá, bó hoa hồng trắng, lá thư ba chữ… 

Cứ đứng như vậy tới khi mắt tôi không còn thấy nước nữa. Lúc ấy, Ông bắt đầu khóc. 

                                                           (Đêm dịu dàng – Nguyễn Thị Thu Huệ) 

Những chữ in đậm trong các ví dụ trên là những mắt xích “móc nối” giữa các câu, tạo 

cho đoạn văn một cấu trúc nội tại hết sức bền chặt. Đoạn kết móc xích có khả năng xoáy sâu 

vào kết cục của truyện, đồng thời mở ra những tiến triển mới. Những tiến triển này không thuộc 

phạm vi trình bày của truyện mà thuộc về suy nghĩ, liên tưởng, trăn trở của người đọc. 

2.1.3. Đoạn kết diễn dịch 

Đoạn kết có cấu trúc diễn dịch của ba tác giả chiếm một tỉ lệ khiêm tốn: 5,5% (5/91). 

 Ví dụ: 

Tôi bỗng nhớ mùi ngô rang. Hạt ngô vàng đều và mềm lại dẻo nữa, trong những ngày 

đông giá rét Hà Nội. Chắc tôi chọn Sài Gòn làm đất sống thôi, dù nó không phải là quê hương. 
Tôi sẽ ở lại. Một mình trong cái thành phố không bao giờ có mùa đông. Lúc đó liệu tôi có quên 

được những hạt ngô vàng suộm ngày ấy không?” 

                                               (Thành phố không mùa đông – Nguyễn Thị Thu Huệ). 

Đoạn kết kiểu diễn dịch xuất hiện đây đó trong các truyện ngắn được khảo sát, tuy chỉ 

có một tỷ lệ thấp. Ở vị trí cuối văn bản, nó làm cho người đọc thấy được độ dồn nén hai chiều 

(trước câu chủ đề bằng các đoạn luận giải và sau câu chủ đề bằng các câu diễn giải). Đoạn kết 

kiểu diễn dịch luôn tạo được một điểm nhấn vào kết cục. Cơ bản nó tạo nên tính đóng khép cho 

truyện, vấn đề được giải quyết một cách khá trọn vẹn, tính cách nhân vật và cốt truyện tạm có 

một điểm dừng. 

Qua khảo sát, chúng tôi tuyệt nhiên không thấy xuất hiện đoạn kết quy nạp - kiểu đoạn 

kết cấu tạo ngược chiều với đoạn diễn dịch. Đoạn kết quy nạp không xuất hiện cũng là một lẽ 

thường tình. Bản thân đoạn kết nói chung về cơ bản có nhiệm vụ kết thúc. Đặt trong mối tương 

quan với những đoạn luận giải, đoạn kết đã thuộc phần kết thúc. Đứng trong truyện ngắn, phần 

lớn nó gần giống như một câu chủ đề trong đoạn quy nạp. Mỗi câu trong đoạn kết thúc là những 

yếu tố thực hiện chức năng kết thúc cho nên nó ít hoặc không cần đến sự diễn giải trước nó. 

Như vậy, mọi sự diễn giải để dẫn đến đoạn kết là sự diễn giải cho cả đoạn. Có lẽ đây là lí do 

khiến đoạn kết kiểu quy nạp không xuất hiện trong truyện ngắn của ba tác giả. 

2.2. Đoạn kết có cấu tạo đặc biệt 

 Sự xuất hiện của đoạn văn kết thúc truyện ngắn có cấu tạo đặc biệt thường nằm trong ý 

đồ sáng tạo nghệ thuật của tác giả, in đậm dấu ấn phong cách. Đó là đoạn văn chỉ gồm một từ, 
một cụm từ, hoặc một câu. Những đoạn kết như vậy chứa một sức lắng đọng lớn, tạo dư ba 

trong lòng độc giả. Lượng câu chữ trong kiểu đoạn này tỷ lệ nghịch với nội dung ý nghĩa, tạo 

nên sức nén cần thiết cho thể loại truyện ngắn. Đoạn văn đặc biệt trong truyện ngắn: Võ Thị 

Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh chiếm tỷ lệ 22% (24/118). 
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2.2.1. Đoạn kết một cụm từ 

 Đoạn văn kết đặc biệt một cụm từ xuất hiện không nhiều. Nó tồn tại không độc lập mà 

phụ thuộc vào đoạn văn trước đó. Sự không hoàn chỉnh về mặt hình thức buộc nó phải liên kết 

chặt chẽ với đơn vị trước để đảm bảo mặt nội dung ngữ nghĩa. Ý nghĩa mà loại đoạn văn này 

thể hiện ẩn rất sâu trong khuôn khổ một lượng từ ít ỏi. Chức năng chủ yếu của nó là chức năng 

biểu cảm. 

Ví dụ: 

“Tôi đứng lên, hai tay xách giầy, lầm lũi đi trên con đường để vào thành phố. Cát và 

biển sẽ ở lại sau lưng. Đợi chờ. Xa dần. Đêm nay. Tôi sẽ sửa lại bàn thờ. Một bàn thờ mới 

không có bản liên khúc đánh số. 

Một bàn thờ mới. 

Thờ anh” 

    (Cát đợi – Nguyễn Thị Thu Huệ) 

 Ở đây nỗi đau xót xa, sự hoài niệm, niềm khát khao… dồn nén lại chỉ trong cụm từ: 

“Thờ anh”. Trong miền tâm tư của người con gái trong truyện, mối tình đặt lên bàn thờ là mối 

tình thuần khiết. Quả là khó tìm thấy dấu vết sự phiền trách kẻ bội bạc ở cái dấu nhấn cuối cùng 

của tác phẩm. Nhưng dẫu sao, hình thức đoạn kết đặc biệt một cụm từ ở ví dụ trên trong mối 

quan hệ với những đoạn trước đó vẫn tạo được một kiểu mạch dòng đứt nối – biểu đạt dòng tâm 
sự trĩu nặng và đầy uẩn khúc của nhân vật. Thực ra, cả ba đoạn văn ở ví dụ trên có thể dồn lại 

thành một đoạn. Nhưng như thế giá trị biểu cảm và sức diễn tả của nó sẽ phần nào giảm bớt. 

 Một ví dụ khác: 

“Nàng đi nặng nhọc lại còn đèo thêm thói kiêu hãnh. Mỗi lúc định dừng lại để giảm 

nhẹ hành trang, nàng lại giật mình vì nghe tiếng: 

- Đi nào, đi nào, người đàn bà của ta đi nào! 

Cho đến sáng hôm nay….” 

                 ( Hành trang của người đàn bà Âu Lạc – Võ Thị Hảo) 

Trong ví dụ vừa nêu, cụm từ - đoạn kết gắn rất chặt với đoạn văn trước nó. Sự kết nối 

với đơn vị đứng trước mang đến cho nó lượng thông tin cần thiết về nghĩa. Bên cạnh đó, có thể 

nhận thấy ở đoạn kết này một sức gợi lớn. Bản thân nó làm thành một khoảng trống. Nó khơi 

nguồn kích thích dòng suy nghĩ của độc giả bằng những điều còn ẩn chứa phía sau dấu chấm 

lửng cuối đoạn (cũng là lối ngỏ của kết truyện). 

 Như vậy, đoạn kết trong hình thức một cụm từ là sự tách ngắt bất thường, tạo nên một 

nhịp bất thường giàu ấn tượng. 

2.2.2. Đoạn kết một câu 

 Đoạn văn kết thúc bằng một câu trong truyện ngắn của ba tác giả: Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị 

Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh có hai thể thức: Được cấu tạo bằng một câu đơn hoặc một câu ghép. 

* Đoạn kết một câu đơn 
 Câu đơn bình thường là câu có khả năng thông báo một nội dung tương đối đầy đủ. Khi 
được dùng trong văn bản, có khi nó đứng tách dòng để trở thành một đoạn văn, câu đơn tự nó 

làm thành đoạn văn kết thúc truyện ngắn thường mang nội dung tường thuật. 

 Trong nhiều trường hợp, đoạn kết truyện của ba tác giả nữ là những câu đơn hết sức 

ngắn gọn.  
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Ví dụ: 

“Biển năm nay ấm”. 

( Biển ấm - Nguyễn Thị Thu Huệ) 

“Nhưng cỏ vấn nhẫn nại bò ra dệt áo”. 

       (Dệt cỏ - Võ Thị Hảo) 

“Hình như cửa phòng khép lại” 

   (Ông Mậu – Nguyễn Thị Thu Huệ) 

Cũng có đoạn văn kết thúc truyện ngắn được kết thúc bằng câu đơn mở rộng thành 

phần. 

Ví dụ: 

“ Người con gái xinh đẹp lại phất tà áo choàng thơm ngát kết đầy những cánh hoa 

thơm dìu dịu, rồi hòa vào cây chanh cô đơn bên dòng suối cạn giữa trời Tây Nguyên chao chát 

đầy lá đỏ” 

          (Khát vọng muôn đời – Võ Thị Hảo) 

Ví dụ trên là câu đơn có hai vị ngữ đều được mở rộng. Việc mở rộng này làm câu văn 

(đoạn kết) có thêm lượng thông tin đáng kể, làm cho âm điệu câu văn mềm mại, có chất thơ, 

hướng tới tính biểu cảm. Những kết truyện như vậy làm cho người đọc cách kết của một bài thơ. 

Dư âm của nó rất lớn, vọng về phía sau câu chữ. 
 Ngoài kiểu kết bằng đoạn đặc biệt là câu đơn mang nội dung tường thuật, đoạn kết 

truyện ngắn của ba tác giả nữ được khảo sát có khi còn có hình thức một câu hỏi. 

Ví dụ: 

Thế đấy. Điều phi thường của ba trăm sáu mươi năm ấy đã kết thúc bằng loài: tim vỡ” 

Ba trăm sáu mươi năm sau, sẽ mở đầu bằng điều gì và kết thúc ra sao? 
   (Tim vỡ – Võ Thị Hảo) 

Đoạn kết đặc biệt có hình thức một câu hỏi mang đậm màu sắc tu từ. Kiểu câu hỏi ấy 

không cần sự trả lời mà với ý đồ nhấn mạnh, khắc sâu hoặc hé lộ một thái độ nhất định.  Trong 

những trường hợp cụ thể, nó gợi cho người ta những liên tưởng và những suy tư về cuộc đời. 

Tùy thuộc về nội dung từng tác phẩm, đoạn kết đặc biệt bằng một câu hỏi là một loại dấu hiệu 

quan trọng giúp người đọc xác định rõ hơn tư tưởng, thái độ của người kể chuyện hoặc tác giả. 

Chủ đề tư tưởng của truyện vì vậy cũng được bộc lộ rõ hơn.  

* Đoạn kết một câu ghép 
Đó có thể là câu ghép chính phụ 

Ví dụ: 

“Không đi tìm, dù rằng tôi có thể làm việc ấy, vì sợ rằng khi tìm thấy anh, tôi sẽ lại ghét 

Long Xuyên, như một đứa điên vẫn thế” 

                        (Một ngày – Phan Thị Vàng Anh) 

“Họ vẫn chìm đi trong những nụ hôn, mặc những cơn gió lạnh buốt đang vật vã quanh 

mình” 
            (Hậu thiên đường – Nguyễn Thị Thu Huệ) 

Ở ví dụ thứ nhất, vế phụ nhằm giải thích lý do và mang ý nghĩa hàm ẩn. Có thể nhận ra ý 

nghĩa hàm ẩn của nó bằng việc thiết lập mối quan hệ với đoạn văn trước. Sau cụm từ “sẽ lại ghét 

Long Xuyên” là một phỏng đoán của cô gái về sự vô cảm, thờ ơ, giả dối của người mình yêu. 

 Ở ví dụ thứ hai, vế phụ quan hệ nhượng bộ với vế chính. Nghĩa hàm ẩn ở vế phụ được 

biểu thị bằng tổ hợp “những cơn gió lạnh buốt vật vã”. Đây là một ẩn dụ về linh hồn người mẹ 
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trong trạng thái đau xót cực độ khi chứng kiến con gái đang dấn thân vào cái “thiên đường” đầy 

cạm bẫy. 

Đoạn kết đặc biệt cũng có khi là một câu ghép đẳng lập.  

Ví dụ: 

“Bên ngoài, người đang đi và thời gian đang trôi” 

            (Thời gian của mỗi người – Nguyễn Thị Thu Huệ) 

“Trời chiều sụp tối và tôi lau nước mắt, cúi mặt để không ai nhìn thấy mình đang  cười 

và khẽ nói: “cảm ơn” 

                   (Nhật ký - Phan Thị Vàng Anh) 

 Chúng ta thấy rằng, trong hình thức một câu, lượng thông tin của đoạn văn bị nén rất 

chặt. Để giải mã, người đọc không chỉ nối kết nó theo hướng hồi quy (với đoạn trước) mà còn 

phải vận dụng khả năng liên tưởng, suy đoán bằng chính kinh nghiệm và vốn sống của bản thân. 

Như vậy, đoạn văn kết thúc đặc biệt trong truyện ngắn nói chung và truyện ngắn của các nhà 

văn nữ nói riêng có giá trị lớn trong việc kích thích tư duy nghệ thuật và nhận thức của độc giả. 

Nó cũng là dấu ấn của sự năng động, sáng tạo của nhà văn. 

 Khảo sát đoạn văn kết thúc đặc biệt trong truyện ngắn Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu 

Huệ, Phan Thị Vàng Anh, chúng tôi có một nhận định chung: Đoạn văn đặc biệt thường là kết 

quả của việc tách đoạn. Xét khả năng biểu đạt, sự tách đoạn như vậy có thể đưa vào tác phẩm 
những “ý không lời”, đó là những ý tứ mà nhà văn không thể hoặc không muốn diễn đạt bằng  

từ ngữ, bằng loại nghĩa trường minh. Có hai phương thức tách đoạn. 

- Thứ nhất: Tách một thành phần câu thành một đoạn văn.  

Ví dụ: 

“Trong làn khói mỏng manh của cây hương vòng trên bàn thờ bố, tấm ảnh mờ nhạt như 

sương giăng, tôi thấy bố đang cười. 

Nụ cười vu vơ” 
                     (Đôi giầy đỏ – Nguyễn Thị Thu Huệ) 

“Tôi thương bố như thể tôi là người làm bố chết. Không ai chịu sống bằng kinh nghiệm 

của chính mình, rút ra được điều phải làm, có khi phải ân hận và trả giá suốt cuộc đời. 

Cuộc đời thì ngắn ngủi…” 
               (Còn lại một vầng trăng – Nguyễn Thị Thu Huệ)  

 Ở hai ví dụ vừa nêu, một thành phần của câu – thành phần giải thích từ - được tách ra 

thành một đoạn văn. Sức biểu cảm nhờ đó được tăng lên gấp bội. Mỗi đoạn kết như vậy tuy rất 

ngắn gọn nhưng lại ôm chứa được bao nhiêu tâm trạng, nỗi niềm, suy ngẫm. 

- Thứ hai: Tách câu thành một đoạn văn để nhấn mạnh trọng tâm ngữ nghĩa. 

(1) “Nước mắt ngâu rơi xuống ướt chỗ “ven” đang rỉ máu của vợ – giọt nước mắt như 

một giọt cồn làm loãng máu. 

(2) Thì ra, lâu nay, Ngần đã tới đây, cho bố con hắn một ngày không mút tay.” 
          (Ngày không mút tay – Võ Thị Hảo) 
Trong số những đoạn văn kết thúc được khảo sát, có rất nhiều đoạn được tách theo cách 

này. Trường hợp tách đoạn như vậy tuy có cơ sở ngữ nghĩa nhưng đơn vị đoạn lúc này đã mang 

một chức năng khác: Chức năng nhấn mạnh, biểu cảm. Chẳng hạn như ví dụ sau: 

 “ Mẹ nói và đứng lên, ôm một bó củi đã chặt vào trong bếp. Tôi ngồi thần người, ngoài 

đường trời nắng gay gắt. Một cái xe bò đi ngang qua, chở đầy cát. Những hạt cát rơi bay bay. 

Nắng chiếu vào, chúng đỏ rực lên như nhuộm màu máu. 
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 Dưới bếp, khói của củi tươi bị đốt, nồng lên.” 
          (Ám ảnh – Nguyễn Thị Thu Huệ) 

Như vậy, trong truyện ngắn của tác giả nữ được khảo sát, đoạn văn có cấu tạo đặc biệt 

chiếm một tỷ lệ đáng kể. Với hình thức đặc biệt, nó có khả năng biểu đạt đặc biệt – biểu đạt 

những ý ngoài lời. Đây là một trong những “tiểu xảo” được các nhà văn nữ sử dụng nhằm mục 

đích nâng cao hiệu quả nghệ thuật của tác phẩm. 

3. KẾT LUẬN 

 Đoạn văn kết thúc truyện ngắn của Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng 

Anh phong phú, đa dạng về hình thức. Kích thước đoạn kết biến hóa một cách linh hoạt. Một mặt 

nó chịu ảnh hưởng của đặc trưng thể loại, một mặt chịu sự quy định của phong cách ngôn ngữ nhà 

văn. Điều đáng lưu tâm là đoạn kết đặc biệt xuất hiện khá nhiều. Đoạn kết đặc biệt tạo nên tính bất 

thường ở cuối phần mạch chảy văn chương. Nó cũng đa dạng như tất cả những gì đang hiện hữu 

và ngầm chìm mà nhà văn nhìn thấy hoặc cảm nhận. Đoạn kết đặc biệt làm tăng độ nén, tạo nên 

cái dấu ấn cuối cùng, gây áp lực khiến người đọc phải huy động khả năng suy kết.                      
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LỜI TRẦN THUẬT KHÁCH QUAN TRONG SÁNG TÁC 

CỦA NGUYỄN HUY THIỆP 

Nguyễn Văn Đông1 

TÓM TẮT 

 Trong tác phẩm tự sự, mỗi dạng lời trần thuật có những thế mạnh riêng. Dạng lời trần 

thuật khách quan với tính chất của nó có lẽ khá phù hợp với tạng nhà văn tôn trọng tự nhiên, 

tôn trọng sự thực như Nguyễn Huy Thiệp. Muốn phản ánh cuộc sống đúng như tinh thần nó vốn 

có, để cho mỗi nhân vật là chính nó, ông không có cách nào khác phải gạt bỏ những dấu hiệu 

chủ quan trên nền lời trần thuật của người kể chuyện hoặc bị áp đặt từ phía bản thân mình, 

khai thác tối đa ưu thế của lời trần thuật khách quan. 

 Từ khóa: Trần thuật khách quan 

 1. MỞ ĐẦU 

 Xét trên phương diện chỉnh thể (đại văn bản), lời trần thuật khách quan có trong hơn 2/3 

tổng số tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp. Số tác phẩm này được bao trùm bởi lời trần thuật ngôi 

thứ ba. Dạng lời này cho phép nhà văn đưa vào tác phẩm nhiều chi tiết của hiện thực bằng việc tái 

hiện, liệt kê một cách khách quan. Lời trần thuật vì vậy không chứa đựng nhiều yếu tố tư tưởng. 

 2. NỘI DUNG  

 2.1. Nguyễn Huy Thiệp khai thác triệt để thế mạnh của dạng lời trần thuật khách quan để 

phục vụ cho quan niệm “văn chương phản ánh hiện thực đúng như tinh thần mà nó vốn có”     

[6; 246] và khát vọng tiếp cận chân lý hiệu quả nhất. Muốn phản ánh cuộc sống đúng như tinh 

thần nó vốn có, muốn để cho mỗi nhân vật là chính nó, ông không có cách nào khác phải gạt bỏ 

những dấu hiệu chủ quan trên dòng lời trần thuật của người kể chuyện hoặc bị áp đặt từ phía 

bản thân mình. Dạng lời trần thuật khách quan với tính chất của nó có lẽ khá phù hợp với tạng 

nhà văn tôn trọng tự nhiên, tôn trọng hiện thực như Nguyễn Huy Thiệp. 

 Người trần thuật khách quan thường đứng bên ngoài câu chuyện. Anh ta chỉ quan sát, trần 

thuật mọi cái xảy ra mà không hoặc rất ít khi bộc lộ tư tưởng, sắc thái tình cảm. Anh ta không 

nhập vai, không nhập cảm vào ý thức của bất cứ nhân vật nào. Nghĩa là anh ta chỉ là một ống 

kính soi vào hiện thực, để cho bản thân hiện thực lên tiếng, tự trình diễn đúng với nó.  

 Trong truyền thống văn học Việt Nam và thế giới, nhiều nhà văn mang quan niệm phản 

ánh hiện thực như bản thân hiện thực đã sử dụng dạng lời trần thuật khách quan với tất cả ưu thế 

của nó. Vũ Trọng Phụng với quan niệm “tiểu thuyết là sự thực ở đời” đã làm nên nhiều trang 

văn bất hủ bằng dạng lời trần thuật khách quan chứa đầy yếu tố ngôn từ dục tính. Đoạn lời trần 

thuật kết thúc tiểu thuyết Giông tố là một ví dụ: “Khách có đến ba chục người… toàn là những 

thiếu niên trí thức, cử nhân, tú tài, giáo sư của Đại Việt học hiệu… Đời là một cuộc chiến đấu. 

Đời là một cuộc chiến đấu… Một ông giáo sư khác kêu như hóa dại, như sắp cởi cả quần áo để 

                                           
1 ThS, phòng Đào tạo trường Đại học Hồng Đức 
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chạy ra đường – Nàng không yêu ta, ta phải hiếp… nàng. Một ông cử nhân khác gọi: Hỡi khổ 

chủ. Hỡi khổ chủ, vào hộ một tay mau lên. Một chị em thất thanh kêu lên: Ông giáo gì mà đểu 

thế. Lúc nãy thì sao đứng đắn thế” [3; 124]. Đây chỉ là một trong rất nhiều đoạn trần thuật khách 

quan của Vũ Trọng Phụng lột mặt cái xã hội bỉ ổi, giả trá và cuồng dâm.  

 2.2. Với ý thức “nhà văn chỉ kể chuyện” [6; 268], lời trần thuật khách quan trong sáng tác 

Nguyễn Huy Thiệp không hướng đến một chân lý duy nhất, cũng không thuyết minh cho một 

quan điểm, một tư tưởng như cách xử lý lời văn của kiểu nhà văn uy quyền. Nhà văn uy quyền 

bao giờ cũng tạo ra “kẻ môi giới” đáng tin cậy để trao quyền trần thuật, nhờ người ấy phát ngôn 

cho quan điểm của mình mà cũng là quan điểm của tầng lớp mình. Lời trần thuật khách quan 

trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp gắn với kiểu người kể chuyện không đáng tin cậy. Người ấy 

kể theo kiểu: “Người ta đồn rằng…”, “Nghe nói…”, “Nghe đâu trước đây…” nhằm tạo nên bầu 

không khí đối thoại. Kiểu người kể chuyện này không có quyền năng giải quyết hoàn hảo và triệt 

để vấn đề hay nêu ra những nhận xét có tính chất tổng kết cuối cùng. Ý thức của anh ta được giới 

hạn trong phạm vi bản thân anh ta, phân biệt với ý thức nhân vật và ý thức người khác (tác giả hay 

người đọc) vừa mang lại tính khách quan cho lời trần thuật, vừa mở rộng phạm vi của những vùng 

chưa xác định để cuốn hút độc giả cùng tham dự. Vì vậy, lời trần thuật không chỉ thực hiện nhiệm 

vụ nói thẳng ra sự thật như tinh thần hiện thực mà còn là thủ thuật gợi mở hoặc kích thích đối 

thoại, kích thích sự vươn tới những vùng chưa biết. Chẳng hạn như một số đoạn trần thuật sau:  

“Người Đàng Trong sợ Ánh hơn thích Ánh. Ánh đi đến đâu nghe nói cũng có mây đen 

cuồn cuộn bay đằng trước, dân hễ cứ thấy có mưa là biết Ánh vừa đi qua” (Kiếm sắc).  

“Nghe nói, Nguyễn Phúc Ánh đã sai đao phủ dùng thanh kiếm gia truyền của Lân để 

chém đầu Lân. Khi chém đầu, máu phun ra không đỏ mà trắng như nhựa cây, một lúc sau thì bết 

lại” (Kiếm sắc).  

“Năm 1797, Phăng theo chân một tàu buôn trôi dạt đến Hội An. Người ta không rõ 

cuộc gặp gỡ của y với Bá Đa Lộc, chỉ biết Bá Đa Lộc có viết thư giới thiệu Phăng với vua Gia 

Long ” (Vàng lửa).  

“Sạ lấy vợ. Hai vợ chồng già sinh được một đứa con trai. Sống được đến bảy mươi tuổi 

thì ông mới mất. Trước khi mất, nghe đồn ông nói lại rằng: 

- Quãng đời bình thường cuối cùng ta sống ở bản Hua Tát như mọi người đời, mới thực 

chính là sự tích phi thường mà ta lập được. 

Có thể thế chăng? Không thấy người dân Hua Tát bàn tán gì về câu nói ấy. Nhưng đám 

tang Sạ, người ta cử hành trang trọng hệt như đám tang một vị vương hầu” (Sạ). 

“Sinh là một thiếu nữ mồ côi ở bản Hua Tát. Nghe nói ngày xưa mẹ nàng bị ma chài, đẻ 

nàng trong rừng” (Nàng Sinh). 

 Điều đáng nói là trần thuật khách quan trong văn Nguyễn Huy Thiệp không phải là khách quan 

từ một điểm nhìn mà khách quan, công bằng đối với các điểm nhìn. Vì vậy việc mô tả, biểu hiện một 

vấn đề nào đó thường được soi từ nhiều quan điểm, nhiều góc nhìn khác nhau xuất hiện đồng thời 

trong tác phẩm. Trần thuật khách quan trong văn ông chỉ là dẫn dụ để di chuyển điểm nhìn. Nó tạo nên 

nhiều tiểu văn bản trong một “đại văn bản”. Nó không lãnh nhiệm vụ hợp nhất những cái nhìn từ nhiều 

điểm nhìn để quy về một cách nhìn tác giả như trong sáng tác của Nguyên Hồng hoặc của các nhà văn 

lãng mạn chủ nghĩa trước đây. Nó không đơn nhất hóa điểm nhìn như chủ nghĩa lãng mạn. Nếu như 

“Trong trần thuật lãng mạn những điểm nhìn của tiểu và đại văn bản hợp nhất lại trong một trung tâm 

bất biến duy nhất của sự trần thuật đó là cá nhân tác giả” [2; 458] thì các “tiểu văn bản” trong sáng tác 
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Nguyễn Huy Thiệp thường không đồng hướng để hợp nhất và cũng không hợp nhất với “đại văn 

bản”. Đó chính là nguyên nhân làm nên bầu không khí đối thoại và cũng là biểu hiện ý thức dân chủ 

của nhà văn. So sánh các điểm nhìn trần thuật trong sáng tác Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Thu Huệ 

với điểm nhìn trần thuật của Nguyễn Huy Thiệp mới thấy tính tính đa chiều, đa diện như một nét đặc 

trưng trong lối trần thuật tựa vào điểm nhìn nhân vật ở cây bút Nguyễn Huy Thiệp. 

2.3. Bằng thái độ tỉnh táo đến lạnh lùng của người trần thuật (ngôi thứ ba), Nguyễn Huy 

Thiệp có điều kiện làm nên nhiều trang văn “nghiệt ngã” nhưng đấy là cách mà một nhà văn 

mang tinh thần hiện đại tạo cho độc giả cái cơ hội đối diện với sự thật. Các truyện Không có 

vua, Muối của rừng, Huyền thoại phố phường, Giọt máu, Nguyễn Thị Lộ, Trương Chi, Đời thế 

mà vui, Thiên văn, Bài học tiếng Việt… tiêu biểu cho lối trần thuật khách quan không xuất phát 

chỉ từ một điểm nhìn.  

Truyện ngắn Không có vua được bắt đầu bằng lối kể điềm nhiên của người trần thuật 

đứng bên ngoài câu chuyện: 

“Cô Sinh về làm dâu nhà lão Kiền đã mấy năm nay. Khi về, cô Sinh mang theo bốn bộ 

quần áo mỏng, một áo dạ mặc rét, hai áo len, một vỏ chăn hoa, bốn cái xoong nhôm, một cái 

xoong bột, một cái phích hai lít rưỡi, một cái chậu tắm, một tá khăn bông, tóm lại là một đống 

tiền, nói như bà mẹ cô sinh làm nghề buôn gạo ở chợ Xanh”. 

Lời trần thuật không hề có yếu tố ngôn từ tô vẽ. Những tưởng Sinh về nhà chồng với 

những gì mang theo, cô sẽ là một người làm chủ chính mình, không phụ thuộc bất cứ một ai. 

Mọi sự chuẩn bị chu đáo cho bản thân vẫn thường mang đến cho con người ta quyền tự chủ và 

độc lập. Vậy mà mọi chuyện lại khác hẳn. 

Nếu truyện được kể bởi một người lãng mạn, biết trước và biết hết cái kết cục của người 

thiếu phụ đáng thương kia từ lúc cô cất bước vu quy thể gì người kể cũng không tiếc những lời trữ 

tình với nhiều cảm xúc giành cho nhân vật ngay từ đầu câu chuyện. Nhưng Nguyễn Huy Thiệp luôn 

giữ thái độ tỉnh táo, khách quan. Người trần thuật thậm chí bằng cách: sau một loạt liệt kê đã để cho 

tiếng nói của bà mẹ cô Sinh làm nghề buôn bán gạo chêm vào. Nó trở thành điểm tựa cho lời trần 

thuật khách quan. Nói đúng hơn, lời trần thuật khách quan chỉ còn là hình thức để chuyển tải nội 

dung tư tưởng, cách nhìn nhận của một bà mẹ buôn bán về cuộc hôn nhân của con gái mình. Lời trần 

thuật khách quan làm nền cho tiếng nói chủ quan. Người kể chuyện chỉ còn tư cách người thuật lại 

không hơn không kém; không thể hiện thái độ; không bày tỏ quan điểm riêng của mình. 

Ở truyện Muối của rừng, lời trần thuật khách quan xoay quanh nhân vật ông Diểu – một 

tay săn nghiệp dư lấy việc săn bắn để rũ bỏ tất cả những trò nhố nhăng đê tiện mà con người 

thường vấp phải hàng ngày. Nhưng rốt cuộc, ông lại gặp chính mình trong cõi cô đơn. Lời trần 

thuật khách quan vẫn là dạng bao quát toàn tác phẩm nhưng luôn có xu hướng song trùng với 

dòng độc thoại nội tâm nhân vật, hòa trộn đến khó phân định đâu là trần thuật khách quan và 

đâu là “trần thuật theo dòng ý thức” [4; 92]. Chẳng hạn một số tiết đoạn trần thuật ý nghĩ của 

ông Diểu đồng thời cũng là lời giải thích nguyên nhân khiến ông đi săn: 

“Sau tết Nguyên đán một tháng là thời gian thích nhất ở rừng. Cây cối đều nhú lộc non. Rừng 

xanh ngắt và ẩm ướt. Thiên nhiên vừa trang trọng, vừa tình cảm. Điều ấy một phần là do mưa xuân. 

Khoảng thời gian này mà đi trong rừng, chân giẫm lên lớp lá ải mục, hít thở không khí 

trong lọc, thỉnh thoảng lại được thót mình bởi một giọt nước trên cây rỏ xuống vai trần thì thật 

tuyệt thú. Tất cả những trò nhố nhăng đê tiện vấp phải hang ngày hoàn toàn có thể rũ sạch bởi 

một cú nhảy của con sóc nhỏ trên cành dâu da. 
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Chính dịp đó ông Diểu đi săn 

Ý nghĩ đi săn nảy sinh khi thằng con học ở nước ngoài gửi về biếu ông khẩu súng hai nòng. 

Khẩu súng tuyệt vời, nhẹ bỗng, hệt như một thứ đồ chơi, thật nằm mơ cũng không thấy được. Ở tuổi 

sáu mươi, với khẩu súng mới, đi săn trong rừng vào một ngày xuân kể cũng đáng sống”. 

Chính con người với mong muốn rũ sạch những nhố nhăng đê tiện trong cuộc sống 

thường nhật bằng cách tìm đến thú vui săn bắn lại gặp những trớ trêu giữa thiên nhiên thanh 

khiết nhưng “đầy rẫy bất ngờ”. Trở về gần gũi với thiên nhiên, ông Diểu thức nhận được bao 

điều giả trá trong cuộc sống của con người. “Thiên nhiên không hề dối trá” (Chút thoáng Xuân 

Hương). “Tấm lòng cao thượng” của “một bà trưởng giả” vốn là thứ bọc nhung, còn hành động 

vốn rất bản năng của con khỉ cái xông xả cứu con khỉ đực bị trọng thương chẳng có gì để che 

đậy cả. Ông Diểu đã sai lầm trong đánh giá, nhận định. Thiên nhiên cho ông bài học: “… ở đời, 

trách nhiệm đè lên lưng mỗi sinh vật quả thật nặng nề”. Không còn mảnh vải che thân, ông Diểu 

cứ trần truồng mà đi. Ông tránh những lối đi có thể gặp người. Ông rẽ sang một lối đi khác. 

“Lối này đầy những bụi gai ngáng đường nhưng hoa tử huyền nhiều không kể xiết”- cái loài hoa 

đến ba chục năm mới nở một lần. Cuộc đời con người ta được bao nhiêu lần ba chục năm để 

gặp mà ngắm hoa tử huyền, “muối của rừng” tinh khiết?! Con người cô đơn giữa đời sống hiện 

thực xô bồ khi bắt gặp vẻ đẹp thanh khiết của thiên nhiên lại càng thấm thía hơn về nỗi cô đơn. 

Đồng hành với ông chỉ là một mình ông. Ông cứ “cô đơn như thế mà đi”. Người kể chuyện 

không tỏ bày nhận thức mà để cho lời kể khách quan song trùng với dòng ý thức nhân vật.  

Các tiết đoạn trong Muối của rừng hầu hết thuộc dạng trần thuật khách quan, nhưng ý 

nghĩ lại vọng lên từ phía nhân vật. Mạch trần thuật vì vậy hòa âm, nhập cảm, có xu hướng phát 

triển thành mạch trần thuật tham dự, mạch tự ý thức. Ở các truyện Tâm hồn mẹ, Chút thoáng 

Xuân Hương, Mưa, Nguyễn Thị Lộ, Thiên Văn… lời trần thuật khách quan cũng phát triển theo 

hướng này. Cái bóng người kể chuyện dần mờ đi khi nhân vật xuất hiện. Người kể nhường lời 

cho nhân vật hoặc để nhân vật tự thể hiện bằng hành vi ngôn ngữ và tâm trạng. Người kể trở 

nên “lép vế”. Bởi tiếng nói của anh ta chỉ là một trong muôn vàn tiếng nói vọng lên từ hiện 

thực. Bằng cách này, Nguyễn Huy Thiệp đã tránh được sự áp đặt chủ quan để tạo nên tính bình 

đẳng, dân chủ và giá trị nhân bản mới cho sáng tác của mình.  

 Ở truyện Chút thoáng Xuân Hương, lời người trần thuật khách quan thể hiện ba nhân vật: 

Tổng Cóc (Truyện thứ nhất), Ấm Huy (Truyện thứ hai) và chàng diễn viên được giao sắm vai Chiêu 

Hổ (Truyện thứ ba). Thông thường, lời gián tiếp (trần thuật khách quan hoặc tham dự) lại trực tiếp 

nhất hướng đến đối tượng, làm rõ hình tượng nhân vật chính.” Nhưng hình tượng nữ sỹ Xuân 

Hương trong truyện dường như rất ít có mối liên hệ trực tiếp với lời trần thuật của người kể chuyện. 

Có chăng cũng chỉ một “chút thoáng”: “Điều ấy vẫn thế - Xuân Hương tham gia câu chuyện – Tôi 

không ngờ ông tri huyện tiên tri cho cả cuộc đời này”. Nhưng ngay đến cả “chút thoáng” ấy cũng 

chủ yếu là lời Xuân Hương; lời trần thuật khách quan chỉ là một chú thích nhỏ. Như vậy, lời trần 

thuật khách quan trong truyện chỉ được dùng để thể hiện ba nhân vật với tư cách ba cái nhìn của ba 

chủ thể từ ba điểm nhìn không gian và thời gian khác nhau soi chiếu Xuân Hương.  

 Xuân Hương hiện lên qua cái nhìn, thái độ của Tổng Cóc (một người “có cái lố, cái hiệp” 

riêng) trong ngày hàn thực, trong không gian một từ đường: “Ông chịu Xuân Hương ở chỗ bà 

luôn thất bại ở trong cuộc đời mà vẫn thăng bằng, mà vẫn không có cảm giác thua cuộc. Ông 

ngờ ngợ bà to lớn hơn ông, bà mạnh mẽ hơn, sống có dũng hơn”. Và “Tổng Cóc đứng dậy ra 

trước bàn thờ. Ông hài lòng thấy bàn thờ sạch sẽ. Nải chuối trứng cuốc bày trên đĩa sơn, một đĩa 
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hoa thơm cạnh bên tinh khiết. Hôm nay mồng ba tháng ba. Chắc là Xuân Hương đã dọn bàn thờ 

từ sáng sớm. Ông nhìn theo hút dải khói mỏng mảnh. Ngoài ngõ bỗng có tiếng mõ vọng vào…” 

 Xuân Hương qua cái nhìn và thái độ của Ấm Huy (một kẻ sỹ vẫn còn giữ được tâm hồn 

thanh cao giữa chốn quan trường nhơ nhớp) trong không gian tang tóc, vào thời điểm người ta 

nhốn nháo phúng viếng quan phủ Vĩnh Tường: “… Chàng biết ông phủ Vĩnh Tường giao du có 

chọn lọc lắm. Họ hàng đừng hòng nhờ vả gì ông, ông không làm quan cầu lợi. Ấm Huy rất nể anh 

mình nhưng trong thâm tâm chàng thấy ông cầu kỳ. Chàng trọng Xuân Hương vì bà sáng suốt hơn 

chồng. Bà gieo ở lòng chàng một nỗi kính phục và sợ hãi”. Rồi nữa: “Ấm Huy bỗng nhăn mặt lại, 

chàng thấy nhói ở nơi tim, chàng vẫn văng vẳng lời của Xuân Hương hôm ấy. Đám tang hôm nay 

tựa như minh chứng cho sự phũ phàng của vòng luân thế. Ông phủ Vĩnh Tường ôm bao dự định 

tốt lành mà không làm được. Chàng bỗng thấy thương ông quá. Chàng hiểu ra rằng từ đây Xuân 

Hương lại sẽ bắt đầu chặng đường cay đắng, bao nhiêu là ngọn gió hàn sẽ thốc thổi vào lòng bà. 

Anh ấy cũng là bé nhỏ với bà nhưng dù bé nhỏ cũng lấp được nỗi cô đơn ít nhiều nào đấy”.     

 Ngoài cái nhìn của Ấm Huy còn có cái nhìn của tri huyện Thặng, tri phủ Vĩnh Tường… 

tất cả đan dệt nên diện mạo một Xuân Hương và đậu lại sâu thẳm trong Ấm Huy với tư cách 

“một Con Người”: “Hồ Xuân Hương mặc áo xô gai đang nức nở khóc, đang nức nở khóc cho 

nỗi cô đơn mênh mông của cõi đời…”. 

 Và Xuân Hương được tái hiện qua cách cảm, cách nhìn của một nhà thơ kiêm diễn viên được 

giao nhiệm vụ vào vai Chiêu Hổ cho một bộ phim về Hồ Xuân Hương. Diễn viên ấy cảm thấy xót 

xa trước “một kịch bản văn không ra văn, chữ không ra chữ” với những “Đối thoại đầy rẫy ngôn ngữ 

hoa mỹ”. Anh đi tìm “chút thoáng Xuân Hương” giữa cuộc đời thường. Đối với anh, Xuân Hương 

không hoa mỹ mà dung dị, tự nhiên. Đó là một Xuân Hương căng đầy sức sống, khát vọng và cả sự 

thông tuệ cùng tín ngưỡng phồn thực dân gian. “Có lẽ ngày xưa chính là Xuân Hương sống thế”. 

 Đọc Chút thoáng Xuân Hương nói riêng và truyện Nguyễn Huy Thiệp nói chung, độc giả 

không có quyền chờ đợi sự dẫn dắt đến cái đích cuối cùng duy nhất nhờ một mạch trần thuật 

duy nhất. Nguyễn Huy Thiệp không duy trì trọn vẹn hình thức trần thuật khách quan trong bất 

cứ tác phẩm nào. Vả lại, dạng lời trần thuật này chỉ là hình thức để dung chứa nhiều lời trần 

thuật khác ngang quyền với nó.  

 2.4. Trần thuật khách quan linh hoạt với nhiều điểm nhìn, dựa vào điểm nhìn nhân vật là 

một trong những biểu hiện của nguyên tắc tổ chức trần thuật đa thanh. Bằng cách này, nhà 

văn soi chiếu đối tượng một cách kỹ lưỡng, đa diện làm nên nhiều hình tượng văn học sống 

động chứ không phải là những xác ướp được lưu giữ trong sử sách xưa nay. Nhà văn có điều kiện 

nói ra tất cả những uẩn khuất trong cuộc đời của họ. Đó là một Hồ Xuân Hương (Chút thoáng 

Xuân Hương) đích thực như giữa cuộc đời thường. Đó là một Hoàng Hoa Thám (Mưa Nhã Nam), 

một Nguyễn Du, Nguyễn Phúc Ánh (Vàng Lửa), một Nguyễn Huệ (Phẩm tiết), một Nguyễn Trãi 

(Nguyễn Thị Lộ)… Tất cả đều sống động. Các nhân vật này qua sự đan dệt của những mạch dòng 

trần thuật được xâu chuỗi bằng lời trần thuật khách quan đã thoát khỏi sử sách mà hóa thân vào 

cuộc đời, tồn tại giữa đời, gieo vào lòng người những khát khao giản dị, tự nhiên, chân thực. 

 Cần nhắc lại: lời trần thuật khách quan trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp không rơi vào 

tình trạng của một cách nhìn, một cách cảm nhận chủ quan. Nó chỉ là một ống kính. Bên trong ống 

kính ấy là những mảnh mảnh pha lê nhiều hình dạng, màu sắc mà ta vẫn thường gọi là kính vạn hoa. 

Trên nền chung của ống kính trần thuật, nhà văn linh hoạt xoay chuyển nó và đối tượng được soi 

bằng từng mảnh nhỏ. Đương nhiên Nguyễn Huy Thiệp không gia công nhuộm màu cho từng mảnh 
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nhỏ này. Pha lê thì cứ là pha lê. Độ trong đục của chúng thế nào hoàn toàn tự nhiên cũng như là sự 

khác biệt của những cái nhìn gắn với từng cá thể vốn phụ thuộc vào cá tính, trình độ nhận thức, địa 

vị xã hội, tâm lý, tư tưởng và quan niệm về đời sống của mỗi người vậy. Lối trần thuật lồng ghép, 

hòa trộn trên thực tế đã làm lạc hướng những người đọc bấy nay chỉ quen được người kể chuyện dẫn 

dắt. Văn ông thực sự là mê lộ, nhiều ngã rẽ, đòi hỏi người đọc phải tỉnh táo để đoán định rồi tự chọn 

lấy một lối cho mình. Tiền văn đã vậy, còn hậu văn - cuối con đường, mỗi người đọc tự mình lựa 

chọn là gì? Đó vẫn thuộc quyền của mỗi độc giả. Đặc điểm này có lẽ là một trong những nguyên 

nhân khiến cho văn Nguyễn Huy Thiệp gây nên nhiều tranh luận chưa dễ gì kết thúc. 

 3. KẾT LUẬN 

 Nhìn chung, trần thuật khách quan trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp là một nỗ lực lớn 

nhằm cách tân kỹ thuật tự sự. Không hướng đến một chân lý duy nhất, không nhằm tạo ra tiếng 

nói quyền uy áp đặt lên tất cả, không chuyển tải một tư tưởng thống trị hay áp đặt, lời trần thuật 

khách quan trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp góp phần quan trọng tạo nên tính bình đẳng, 

dân chủ trong văn chương. Dạng lời này được ông sử dụng, tổ chức như một thủ thuật để hấp thụ 

nhiều hơn những chi tiết hiện thực nhờ khả năng tái hiện, liệt kê một cách khách quan. Nó cũng có 

khả năng làm nền cho các lời trần thuật khác khiến cho tác phẩm đa âm. Trong sáng tác của 

Nguyễn Huy Thiệp, trần thuật khách quan chỉ là một lớp của cấu trúc trần thuật. Bên dưới lớp 

này, điểm nhấn thực sự làm nên ấn tượng của văn ông vẫn là dạng lời trần thuật tham dự. 
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GIÁ TRỊ BIỂU ĐẠT NGHỆ THUẬT THEO XU HƯỚNG  

DÂN TỘC HÓA THỂ LOẠI CỦA NGÔN NGỮ VĂN HỌC 

TRONG THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT THẾ KỶ XV 

Trần Quang Dũng1, Lê Thị Nương2 

TÓM TẮT 

Xu hướng dân tộc hóa thể loại của thơ Nôm Đường luật được thể hiện trên nhiều bình 

diện: từ đề tài, chủ đề cho đến hình tượng nghệ thuật, từ bút pháp nghệ thuật cho đến ngôn ngữ 

thể loại… Bài viết chỉ giới hạn cho xu hướng nghệ thuật này của Đường luật Nôm thế kỷ XV ở 

bình diện ngôn ngữ văn học dân gian - một trong những thành tựu lớn, ghi nhận sự vận dụng và 

sáng tạo của các tri thức phong kiến khi tìm về với dòng chảy của văn học dân tộc. 

Từ khoá: Thơ nôm đường luật, dân tộc hoá thể loại 

1. MỞ ĐẦU 

- Thế kỷ XV - thế kỷ khai mở đồng thời cũng là giai đoạn thịnh phát nhất của dòng thơ 

Nôm Đường luật (TNĐL) với sự xuất hiện hai tác phẩm lớn: Quốc âm thi tập (QÂTT) của 

Nguyễn Trãi và Hồng Đức quốc âm thi tập (HĐQÂTT) của Lê Thánh Tông và các văn nhân 

thời Hồng Đức. Nếu QÂTT được đánh giá là cột mốc lớn, “vòi vọi” đứng ở vị trí hàng đầu thì 

HĐQÂTT là cột mốc thứ hai, khẳng định sự hiện diện của dòng thơ tiếng Việt, tồn tại và phát 

triển song hành với thơ Đường luật Hán cho đến hết thời trung đại. 

- Ngay từ khi xuất hiện, TNĐL thế kỷ XV đã khẳng định được vị trí của nó trong nền văn 

học chữ viết dân tộc trên cả phương diện nội dung phản ánh cũng như hình thức nghệ thuật theo 

xu hướng dân tộc hóa thể loại, trong đó có bình diện ngôn ngữ nghệ thuật, tạo nét khu biệt với 

Đường luật Hán, nhất là ở phương diện ngôn ngữ văn học mang tính dân gian. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Khi nghiên cứu diện mạo cũng như thành tựu của TNĐL thời trung đại, các nhà 

nghiên cứu đã chú ý tới các phương diện: Đề tài, chủ đề, ngôn ngữ nghệ thuật, hình tượng nghệ 

thuật, kết cấu nghệ thuật và bút pháp nghệ thuật. Riêng hệ thống ngôn ngữ trong TNĐL bao 

gồm hai bộ phận: Bộ phận ngôn ngữ Hán (điển tích, điển cố, thi liệu Hán học…) và bộ phận 

ngôn ngữ dân tộc (từ Việt, ngôn ngữ đời sống, ngôn ngữ văn học dân gian…) (1). Nếu như bộ 

phận ngôn ngữ Hán tạo nên tính cô đọng, hàm súc, tạo vẻ đẹp sang nhã, điển phạm cho Đường 

luật Nôm thì bộ phận ngôn ngữ dân tộc lại đem đến cho dòng thơ tiếng Việt một sắc thái bình 

dị, dân dã, hợp với cách cảm, cách nghĩ của người Việt. Vì thế, khẳng định giá trị biểu đạt nghệ 

thuật của ngôn ngữ đời sống, ngôn ngữ văn học dân gian trong TNĐL thế kỷ XV cũng đồng 

nghĩa với việc khẳng định những đóng góp to lớn, mang tính mở hướng của Nguyễn Trãi, Lê 

Thánh Tông và các văn nhân thời Hồng Đức trong việc xây dựng, phát triển, làm phong phú 

                                           
1 TS. Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức 
2 ThS. Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức 
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thêm cho bộ phận ngôn ngữ Việt trong thơ luật Đường. Mặt khác, từ chỗ là tiếng nói chung của 

dân tộc, của cộng đồng, ngôn ngữ văn học dân gian khi đi vào TNĐL còn trở thành ngôn ngữ 

nhà văn, góp phần tạo nên phong cách thời đại và phong cách tác giả. 

2.2. Khảo sát thành phần ngôn ngữ văn học mang màu sắc dân gian trong QÂTT và 

HĐQÂTT, chúng ta thấy số liệu: Ở QÂTT, cứ 79,3 câu thơ/ 1 câu có thành ngữ, tục ngữ. Tỷ lệ 

này ở HĐQÂTT là 430 câu thơ/ 1 câu có thành ngữ, tục ngữ. Rõ ràng về phương diện sử dụng 

chất liệu văn học dân gian của các tác gia Hồng Đức là rất hạn chế so với Nguyễn Trãi. Điều này 

được lý giải qua sự khác nhau của tính chất, đặc điểm của hệ thống đề tài, chủ đề trong QÂTT và 

HĐQÂTT. Cụ thể hơn, hệ thống đề tài, chủ đề trong HĐQÂTT thiên về tán tụng, ngợi ca chế độ 

quân chủ, vương triều, “minh quân lương tướng”… trong khi đó đề tài, chủ đề trong QÂTT lại 

thiên về bộc lộ những uẩn ức, những chiêm nghiệm của con người cá nhân trước thế sự, nhân tình. 

Mà tục ngữ, thành ngữ, ca dao phần nhiều thiên về đúc kết kinh nghiệm, là lời than thở và bộc 

bạch nỗi niềm, chứ mấy khi mang cảm hứng tán tụng, ngợi ca? Tuy vậy, với sự xuất hiện nguồn 

tư liệu văn học dân gian trong TNĐL thế kỷ XV chính là cơ sở để chúng ta khẳng định: Ngay từ 

giai đoạn đầu khai mở, dòng thơ tiếng Việt đã vận động - phát triển theo xu hướng dân tộc hóa thể 

loại, đem đến cho Đường luật Nôm một phong vị dân tộc đậm đà mà không một thể loại văn vần 

chữ Hán nào có được. Có điều, khi bước vào thế giới của thể Đường luật, ngôn ngữ văn học dân 

gian trở nên hàm súc và cô đọng hơn, tức là chịu sự quy định của phong cách thể loại.  

Chẳng hạn: Từ câu tục ngữ: “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”, và câu thành ngữ:  

“Miệng ăn núi lở”, Nguyễn Trãi viết: 

Tay ai thì lại làm nuôi miệng, 

Làm biếng ngồi ăn lở núi non. 

(Bảo kính cảnh giới – Bài 22) 

Hoặc, từ câu thành ngữ: “Sảy đàn tan nghé” và câu ca dao: “Đất bụt mà ném chim trời - 

Chim bay đi mất, đất rơi xuống chùa”, Nguyễn Trãi viết: 

Chúa giàn nẻo khỏi, tan con nghé, 

Hòn đất hầu làm mất cái chim. 

(Bảo kính cảnh giới – Bài 25) 

v.v… 

Qua một số ví dụ đã dẫn, có thể nhận thấy: Tuy bị quy định bởi phong cách thể loại nhưng 

ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Nôm Nguyễn Trãi vẫn thể hiện được vẻ giản dị, dân dã kết 

hợp với cách diễn tả mỹ lệ, tinh tế. Nói cách khác, ngôn ngữ văn học mang màu sắc dân gian 

vốn được xây dựng trên cơ sở gọt rũa và cách điệu hóa ngôn ngữ hàng ngày của nhân dân đã 

được Nguyễn Trãi sử dụng trong thơ Nôm một cách sáng tạo, giàu giá trị nghệ thuật và biểu tình 

đạt ý một cách nhuần nhị.  

Một số ví dụ khác: từ câu tục ngữ: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, Nguyễn Trãi viết: 

Ở bầu thì dáng ắt nên tròn, 

Xấu tốt thì đều rắp khuôn. 

 (Bảo kính cảnh giới – Bài 2) 

Hoặc, từ câu ca dao: 

Bể sâu còn có kẻ dò, 

                     Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng 
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Nguyễn Trãi viết: 

Dễ hay ruột bể sâu cạn, 

Khôn biết lòng người vắn dài. 

 (Ngôn chí – Bài 5) 

v.v… 

Rõ ràng là, ngôn ngữ văn học dân gian khi vào thơ Nôm của Nguyễn Trãi đã chứng minh 

cho xu hướng dân tộc hóa thể loại khi diễn tả được những tư tưởng cao đẹp, những tình cảm 

tinh tế của tâm hồn con người Việt với những hình tượng vốn quen thuộc trong đời sống nhân 

dân. Vì thế, có thể đồng tình với ý kiến: “Thành tựu lớn nhất của Nguyễn Trãi không chỉ ở chỗ 

đồng hóa kho từ vựng và văn liệu Hán học mà là ở chỗ xây dựng ngôn ngữ văn học dân tộc trên 

cơ sở ngôn ngữ của nhân dân và ngôn ngữ văn học dân gian”( 1)(1). Đây là một nhận định có sở và 

đã được chứng minh bằng tài năng vận dụng, sử dụng ngôn ngữ văn học dân tộc và bản lĩnh 

nghệ thuật của một trí thức phong kiến yêu tiếng mẹ đẻ ở Nguyễn Trãi.  

Tiếp nối và kế thừa tinh thần của Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông và các văn nhân thời Hồng 

Đức cũng đã sử dụng có sáng tạo vốn ngôn ngữ văn học dân gian khiến cho Đường luật Nôm 

ngày càng định hình một diện mạo riêng so với Đường luật Hán.  

Như đã nói ở trên, tuy sử dụng với tỷ lệ thấp nguồn tư liệu văn học dân gian do tính chất 

cung đình của tập thơ quy định nhưng ngôn ngữ văn học dân gian trong HĐQÂTT đã được sử 

dụng một cách linh hoạt và sáng tạo.  

Chẳng hạn, sử dụng nguyên câu thành ngữ: 

Nồi nào vung ấy khéo in vừa 

(Tương phùng) 

Hoặc được chia tách, tạo ra sự đối xứng trong một câu thơ: 

Mướp đắng khen ai đổi mạt cưa. 

(Tương phùng) 

Hoặc được lược bỏ một số yếu tố để đưa vào câu thơ ý nghĩa mà thành ngữ, tục ngữ ấy 

biểu thị: 

Chớ chơi trống bỏi trẻ xem khinh. 

(Lạc tửu) 

Hoặc chỉ sử dụng một phần để đưa vào câu thơ, tạo ra ý nghĩa đối lập mà thành ngữ, tục 

ngữ ấy biểu thị: 

Chim khỏi lồng nên đắc thú. 

(Hứng ngâm) 

Hoặc lấy từ ý ca dao: 

Đạo cha đức mẹ chất đầy non. 

(Tử đạo) 

v.v… 

Hơn thế, theo tác giả Vương Lộc (2)(2), các tác giả Hồng Đức còn mạnh dạn đưa những từ 

có tính chất khẩu ngữ vào trong thơ. Chẳng hạn, “đây”, “đấy” là hai đại từ chỉ định đã trở thành 

                                           
(1) Văn học Việt Nam thế kỷ X - nửa đầu thế kỷ XVIII. Nxb Giáo Dục, H. 1997, tr. 257. 
(2)Xem: Hoàng Đế Lê Thánh Tông: Nhà chính trị tài năng, nhà văn hóa lỗi lạc, nhà thơ lớn. NXB KHXH, 
H.1998, tr. 506. 
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đại từ nhân xưng trong khẩu ngữ và được dùng phổ biến trong ca dao, với tính chất tùy theo 

từng ngữ cảnh cụ thể.  

Ví dụ: 

- Đấy Đông thì đây bên Tây, 

                       Đây chưa có vợ, đấy chưa có chồng. 

- Đấy vàng, đây cũng đồng đen, 

                        Đấy hoa thiên lý, đây sen Tây Hồ… 

                                                                                    (Ca dao) 

Từ thơ ca dân gian, hai từ “đấy”, “đây” nghiễm nhiên đi vào thơ ca bác học, thốt ra từ 

miệng các nàng tiên khi đưa tiễn Lưu Nguyễn trở về hạ giới trong HĐQÂTT: 

- Cay đắng nỗi lòng, đây luống chịu, 

Hiểm nghèo đường thế đấy tua ngừa. 

(Lại bài Tiên Tử tống Lưu Nguyễn. Bài 27) 

- Vàng đá đây còn bền nghĩa cũ, 

Thảo ngay đấy hãy vẹn niềm xưa. 

(Lại bài Tiên Tử tống Lưu Nguyễn. Bài 28) 

v.v… 

Hóa ra các ông Tiến sĩ thời Lê Thánh Tông không chỉ biết đến làm văn “cử tử” mà còn 

tường hiểu sâu sắc và đã vận dụng một cách nghệ thuật vốn ngôn ngữ văn học dân gian trong 

các cuộc phụng bình, xướng họa. Vì thế, tính khuôn mẫu, điển phạm của tập thơ cung đình phần 

nào bị giảm đi và xu hướng dân tộc hóa thể loại của HĐQÂTT càng được tăng cường. Hơn thế, 

ngôn ngữ văn học dân gian trong HĐQÂTT không chỉ mang lại tính chất dân dã, bình dị cho thể 

Đường luật mà trong nhiều trường hợp nó còn tỏ ra đắc dụng cho việc thể hiện cảm hứng trào 

lộng theo tinh thần của trào phúng dân gian của tập thơ. Chẳng hạn, từ ý tứ câu ca dao: 

- Trăng bao nhiêu tuổi chưa già, 

                           Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non… 

Các tác gia Hồng Đức trong bài vịnh Quả sơn đã viết: 

Ngày ngắm trăng ô đáy nước, 

Đêm cài lược thỏ trên không. 

Tới nay tuổi đã bao nhiêu tá? 

Chành chạnh bền gan chửa lấy chồng. 

Hoặc nói về cuộc Tương phùng thì có câu: 

Ong già buông nọc châm hoa rữa, 

Dê yếu văng sừng húc giậu thưa. 

v.v… 

Có thể khẳng định: Cảm hứng trào lộng theo tinh thần của thơ ca dân gian trong 

HĐQÂTT là tiền đề quan trọng cho sự xuất hiện và tiếp nối xuất sắc của cảm hứng trào phúng 

của TNĐL các giai đoạn sau. Tuy nhiên, cảm hứng trào lộng trong HĐQÂTT thường hóm hỉnh, 

trẻ trung, chừng mực, phù hợp với không khí cuộc sống thanh bình, an lạc nửa sau thế hệ XV, 

chứ chưa phải là tiếng nói tố cáo thể chế xã hội như trong TNĐL từ thế kỷ XVI trở về sau này.  

Tóm lại, lời ăn tiếng nói, tâm tư tình cảm của nhân dân được đúc kết thành tục ngữ, thành 

ngữ, ca dao, có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền văn học trong quá khứ. Đứng ở vị trí 

hàng đầu của dòng văn học tiếng Việt, Lê Thánh Tông và các văn thần thời ông đã chú ý đến 
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nguồn ngữ liệu quý giá này. Điều đó đã góp phần lý giải: truyền thống dân tộc và tư tưởng Nho 

giáo, tinh thần thời đại với tư tưởng, tình cảm nhân dân trong cảm hứng sáng tạo nghệ thuật của 

các tác gia Hồng Đức không hề đối lập nhau mà có sự hòa đồng, xuyên thấm để tạo ra những 

nét hấp dẫn riêng cho HĐQÂTT. 

3. KẾT LUẬN 

- Cùng với bộ phận ngôn ngữ đời sống, sự có mặt của ngôn ngữ văn học dân gian trong 

TNĐL thế kỷ XV đã tạo ra những hiệu quả to lớn trong nhận thức và phản ánh của dòng thơ 

tiếng Việt, và vì vậy mà chức năng thẩm mỹ của Đường luật Nôm cũng được mở rộng hơn. 

- Khi muốn tái hiện hiện thực trang nhã, đời sống tâm tưởng, hoài niệm hay bộc lộ cái 

“chí” của bậc chí nhân quân tử…  thì vốn ngôn ngữ ngoại nhập (từ Hán Việt, điển cố, thi liệu 

Hán học) trở nên đắc dụng. Còn khi muốn phản ảnh hiện thực cuộc sống đời thường, dân dã, 

hoặc tâm trạng, tình cảm của con người cá nhân thì ngôn ngữ đời sống, ngôn ngữ văn học dân 

gian lại đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ mới này của thơ luật. Điều đó đã lý giải: trong quá trình 

phát triển của TNĐL, các bộ phận ngôn ngữ dân tộc và ngoại nhập, ngôn ngữ đời sống và ngôn 

ngữ sách vở có quan hệ mật thiết với nhau, chuyển hóa lẫn nhau, tạo một diện mạo riêng cho 

dòng thơ dân tộc ngay từ giai đoạn đầu khai mở. 
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Ý NGHĨA CỦA KHÔNG GIAN LÀNG QUÊ 

TRONG TIỂU THUYẾT CỦA DƯƠNG HƯỚNG 

Vũ Thanh Hà1, Lê Đăng Điển2 

TÓM TẮT 

Bài viết này nghiên cứu yếu tố không gian và mối quan hệ giữa nhân vật với không gian 

làng quê trong tiểu thuyết của Dương Hướng. Không gian làng quê là không gian trung tâm, một 

trong những yếu tố quan trọng để khắc họa tính cách nhân vật.  

Từ khóa: Dương Hướng, không gian làng quê, điểm nhìn, tính cách, biến cố. 

1. MỞ ĐẦU 

Không gian và thời gian nghệ thuật là những yếu tố trong cấu trúc nội tại của tác phẩm. 

Sự miêu tả, trần thuật bao giờ cũng phải xuất phát từ một điểm nhìn trong một không gian nhất 

định, diễn ra trong một trường nhìn và trong một thời gian nhất định. Không gian và thời gian 

nghệ thuật chẳng những cho thấy cấu trúc nội tại bên trong của tác phẩm văn học, các ngôn ngữ 

tượng trưng, mà còn cho thấy quan niệm về thế giới, chiều sâu cảm thụ của tác giả hay của một 

giai đoạn văn học. Nó cung cấp cơ sở khách quan để khám phá tính độc đáo cũng như nghiên 

cứu loại hình của các hình tượng nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật xây dựng nhân vật. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Dương Hướng đã đặt nhân vật của mình vào thời gian và không gian khác nhau để 

khắc họa tính cách, số phận nhân vật. Không gian trong tiểu thuyết của Dương Hướng được mở 

rộng biên độ theo những biến cố lịch sử và theo số phận nhân vật: có không gian làng quê, 

không gian thành thị, không gian chiến trường, lại có không gian trải dài theo suốt dọc dài đất 

nước ở ba miền Bắc, Trung, Nam, tới biên giới, hải đảo… Trong những không gian ấy, không 

gian làng quê được chọn là không gian trung tâm. Tất cả các nhân vật đều xuất phát điểm từ 

không gian làng quê, trải qua các biến cố dữ dội của lịch sử, cuối cùng đều trở về với làng quê 

của mình. Người trụ lại làng quê chăm chỉ làm ăn, giữ cho “bến quê” những giá trị văn hoá ngàn 

đời, để không gian ấy có giá trị thanh lọc tâm hồn những kẻ đã từng lầm đường lạc bước. Trong 

tiểu thuyết của Dương Hướng, không gian làng quê luôn gắn liền với những vẻ đẹp và giá trị 

truyền thống được kết tinh từ ngàn đời: Cây đa, bến nước, sân đình, cánh đồng bát ngát lúa, ngô, 

khoai, những triền đê, bãi sông, cây rơm, mái rạ, gắn liền với không gian sinh hoạt văn hoá cộng 

đồng và không gian sinh hoạt văn hoá gia đình. Những không gian quen thuộc ấy đã trở thành 

một phần máu thịt đối với bất cứ ai được sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng ở làng quê. Không 

gian ấy trở thành mạch nguồn kết dính tình cảm máu thịt giữa người dân với làng quê, đất nước. 

Mỗi người dân đều tự hào về không gian làng quê của mình. Trong Bến không chồng, người dân 

làng Đông, tự hào về làng mình có nhiều cái nhất: “Đình làng Đông to nhất; Cây quéo làng 

                                           
1 TS, Khoa Khoa học xã hội, trường ĐH Hồng Đức 
2 Giáo viên, Trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa 
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Đông cao nhất; Cầu đá làng Đông đẹp nhất; nước sông Đình làng Đông mát nhất”. Vẻ đẹp của 

làng Đông đã đi vào câu ca tiếng hát, đi vào lời ru vỗ về trẻ thơ của những người bà, người mẹ: 

“À ơi… chẳng to cũng gọi đình Đông - Có cầu đá bạc bắc qua sông Đình - Chàng ơi có nhớ đến 

mình - Nhớ cầu Đá Bạc, nhớ đình làng Đông”. Lại có câu ca rằng: “Sông làng Đông vừa trong 

vừa mát - Đồng làng Đông ngan ngát hương thơm”(1). 

Không gian làng quê còn gắn với những giá trị văn hoá lâu đời như: Hát cô đầu, hát 

chầu văn, hát chèo cổ, chơi cờ người, chơi diều sáo, thả đèn trời… Làng quê còn gắn liền với 

những huyền thoại đẹp. Trong Bến không chồng làng Đông có huyền thoại “Mắt tiên” giải thích 

về cái hồ nước trong vắt giữa đồng là do một cô gái có tên là Ngần, người làng Đông, do bị bố 

mẹ ép gả lấy một người mà cô không yêu, cô đã tự tử ở hồ nước này. Từ đó hồ nước là nơi mà 

đàn bà con gái làng Đông khi có gì oan khuất thường tới đó tắm để giải oan. Chính có hồ mắt 

tiên mà gái làng Đông da cô nào cũng trắng mịn, mang nhiều nét khêu gợi của tiên nữ. Làng 

Đông còn có huyền thoại “Gò ông Đống” nói về một chàng trai làng Đông năm xưa đi đánh gặc 

mười năm trở về mắt sắc mày ngài, kiếm cung thao lược. Người chiến binh về đến cánh đồng 

làng thì nghe tin vợ bạc tình liền nhảy phốc lên cái gò cạnh đó hét lên một tiếng vang trời, máu 

từ miệng hộc ra chết tươi… Người làng Đông vẫn tự hào, trai làng Đông có trí khí khác thường 

là nhờ mang dòng máu của người chiến binh ấy. Những huyền thoại bi kịch ấy đã tạo nên vóc 

dáng, cốt cách con người làng Đông. Vẻ đẹp da thịt trắng mịn, nõn nà mang nhiều nét khêu gợi 

của tiên nữ của gái làng Đông kết tinh trong vẻ đẹp của Hạnh, Thắm, Dâu, Thao, chị Nhân. Vẻ 

đẹp của trí khí quật cường chống giặc ngoại xâm của trai tráng làng Đông kết tinh trong Nguyễn 

Vạn, Nghĩa, Thành, Hà, Hiệp… Trong Bóng đêm và mặt trời, Làng Nguyệt Hạ lại gắn với 

truyền thuyết về mối tình bất tử giữa nàng công chúa Nguyệt Cầm với anh chàng nông dân của 

làng và tục lệ trao vòng cầu hôn. “Tục trao vòng cầu hôn xuất phát từ ý tưởng tốt đẹp của nàng 

công chúa Nguyệt Cầm. Chiếc vòng gia truyền do người phụ nữ giữ từ đêm tân hôn tới khi con 

gái trưởng thành tới tuổi mười tám thì trao lại cho con gái. Người con gái hoàn toàn tự do lựa 

chọn người yêu để trao vòng...” Tục trao vòng tạo nên cốt cách con người làng Nguyệt Hạ: 

Luôn coi trọng danh dự, đàn ông cốt cách, đàn bà thuỷ chung. Sinh hoạt của người làng Nguyệt 

Hạ còn gắn liền với một thú chơi mang truyền thống văn hoá. Đó là thú chơi diều sáo. “Cánh 

diều sáo biểu hiện sự ấm no, thanh bình của làng Nguyệt Hạ… Người làng Nguyệt Hạ có lời thề 

nguyền không bao giờ làm điều ác. Nếu kẻ nào làm điều ác thì không tự trừng trị thì trời sai 

thần sét đánh đắm thuyền, vỡ bè hay lũ cuốn chết”(2).Trong Dưới chín tầng trời, người dân làng 

Đoài có hội đình Đoài. Trong hội ấy người ta thắp đèn kéo quân, thả đèn trời, nghe hát chầu 

văn. Ngôi đình trở thành linh hồn của tất cả người dân làng Đoài từ ngàn xưa.  

 Không gian làng quê trong tiểu thuyết của Dương Hướng, vừa là nơi hội tụ, lưu giữ 

những giá trị văn hoá ngàn đời đồng thời cũng là cội nguồn tạo nên cốt cách của người nông 

dân. Không gian ấy đã trải qua và chịu sự tác động của tất cả những biến cố của thời cuộc. 

Người nông dân sống trong không gian ấy tất yếu phải chịu sự va đập của tất cả các biến cố dữ 

dội đó. Dương Hướng đã xây dựng nhân vật của mình trên cái nền không gian ấy và luôn nhìn 

nhân vật của mình trong mối quan hệ với không gian làng quê. Vì vậy, đọc tiểu thuyết của 

Dương Hướng chúng ta thấy các nhân vật của ông dù có đi đến phương trời nào, dù có thành 

đạt, thành danh đến đâu, dù có bị bão lốc thời cuộc làm cho tha hoá biến chất, thì trong sâu thẳm 

tâm hồn của họ vẫn còn đọng lại một chút gì đó cái tình người chân thật của người dân quê. 
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Không gian làng quê luôn là bến đợi để mọi người trở về thanh lọc tâm hồn, tìm lại chính mình 

và sống tốt đẹp hơn. 

Không gian làng quê đã hun đúc nên vẻ đẹp thể chất và tâm hồn của người nông dân. Lớp 

người già trải bao sóng gió vẫn trụ vững, trở thành chứng nhân của lịch sử và sáng ngời phẩm chất 

như vợ chồng thương nhân yêu nước Hoàng Kỳ Bắc, cụ Khi, bà mẹ (của Yến Quyên), bố đẻ của 

Trần Tăng trong Dưới chín tầng trời; cụ Kẹo trong Bóng đêm và mặt trời; bà Khiêm trong Bến 

không chồng,… Lớp người trung niên gắn bó với làng quê trải qua sóng gió thời cuộc vẫn giữ 

được phẩm chất tốt đẹp, được tác giả khắc họa qua những nhân vật Nguyễn Vạn, Nhân trong Bến 

không chồng; Ngần trong Bóng đêm và mặt trời; Yến Quyên trong Dưới chín tầng trời,… Lớp 

thanh niên ưu tú, những người luôn đầu tàu gương mẫu trong mọi nhiệm vụ. Lúc có giặc thì trai 

tráng ra trận, đám con gái ở nhà thì gánh vác việc đồng áng. Lớp người này được thể hiện qua các 

nhân vật như Nghĩa, Hạnh, Thành, Thắm, Cúc, Dâu, Hà, Hiệp… trong Bến không chồng; Đô, 

Bức, Nga… trong Bóng đêm và mặt trời; Nam, Đào Vương, Tuyết… trong Dưới chín tầng trời. 

Những nhân vật này kết tinh vẻ đẹp từ những không gian của làng quê. Họ đóng vai trò giữ lửa và 

truyền lại cho lại muôn đời sau cái phẩm chất tốt đẹp của con người, càng trải qua bão lốc dữ dội 

của thời cuộc càng trở nên sáng ngời. Đó là phẩm chất cần cù, chịu thương chịu khó trong lao 

động, tấm lòng gắn bó tha thiết với làng quê, truyền thống yêu thương, trọng tình nghĩa, là sự bao 

dung, độ lượng, vị tha…  

2.2. Đứng trước không gian làng quê, trước những con người sáng ngời phẩm chất như 

thế, người đã tốt mong mình sẽ tốt hơn, kẻ lầm đường, lỡ bước mong muốn được trở về để 

thanh lọc tâm hồn, để sám hối, để được tha thứ. Và tất cả đều tụ về làng quê với một tâm niệm 

mỗi người phải làm được một điều gì đó cho quê hương, cho cái nơi mà mình đã sinh ra, lớn lên 

và trưởng thành, cái nơi mà mình đã từng có công hoặc có tội. 

Không gian làng quê trong tiểu thuyết của Dương Hướng góp phần quan trong trong 

việc xây dựng nhân vật và tái hiện hiện thực. Không gian làng quê ấy sản sinh những con người 

vốn chân chất, hiền lành thật thà như hạt lúa, củ khoai. Nhưng bão lốc dữ dội của thời cuộc đã 

tràn qua làng quê và tác động đến từng thành viên của mỗi gia đình. Sai lầm của thời cuộc đã 

tạo điều kiện cho một số kẻ chớp cơ hội, bất chấp thủ đoạn để đổi đời. Trong bước đường thăng 

tiến của mình dù dài hay ngắn, chúng cũng trở thành mối hoạ, nỗi kinh hoàng đối với những 

người dân vô tội. 

Đột đơm ràng thuộc hạng cùng đinh, mù chữ, nhờ cải cách được lên làm chủ tịch xã. 

Đột là nhìn đâu cũng thấy Việt gian, phản động và với nhận thức ấu trĩ, hắn đã giết chết nhiều 

người vô tội. Để được làm cán bộ, Ngô Quất đã từ chối quan hệ ruột thịt, kết tội oan sai cho cha 

đẻ và giết cha, phá đình, chùa, cấm hát chèo cổ, cấm chơi diều sáo. Đào Kinh cũng là hạng cùng 

đinh dốt nát, được làm cán bộ cốt cán trong cải cách ruộng đất và trong thời kì hợp tác hoá nông 

nghiệp. Chiến công của Đào Kinh là giết chết Hoàng Kỳ Bắc, đã tàn phá nền nếp làm ăn và 

đồng đất của người nông dân làng Đoài. Trần Tăng, một kẻ hãnh tiến, bất chấp mọi thủ đoạn để 

thăng tiến đã gây nên bao nhiêu thảm họa từ khi làm cán bộ xã đến trung ương. Đào Thanh 

Măng vì tiền mà sẵn sàng đánh đổi tất cả những cái mình có để có được cái mình muốn và đã 

trở thành một con điếm chính trị khét tiếng. Đỗ Hiền đã chạy sang bên kia chiến tuyến và trở 

thành tội nhân của dân tộc. 
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Tất cả những nhân vật này trong tiểu thuyết của Dương Hướng đều có gốc gác sinh ra, 

lớn lên ở làng quê, kẻ ở lại, người toả đi muôn nơi. Trong số họ, ít nhiều đều mắc phải sai lầm 

hoặc đã gây nên tội ác - cái lỗi lầm, tội ác do sai lầm của thời đại tạo ra. Thế nhưng tất cả họ đều 

không đi đến tận cùng tội ác để trở thành ác quỷ. Họ đã có ý thức phản tỉnh, đã nhận ra lỗi lầm 

và đều có ý thức sám hối thành thực. Và họ đều tụ về quê hương để thanh lọc tâm hồn, để thành 

tâm sám hối và chuộc lỗi bằng những việc làm thiết thực cho quê hương. Sự sám hối thành thật 

của Đỗ Hiền, Đào Kinh đã được người dân chấp nhận. Sự chấp nhận này thể hiện truyền thống 

khoan dung, độ lượng, nhân ái của người dân làng Đông, làng Đoài nói riêng và truyền thống 

nhân ái của người dân Việt Nam nói chung, “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. 

Đây cũng chính là thông điệp thể hiện chiều sâu nhân bản trong tiểu thuyết của Dương Hướng - 

thông điệp về tình người. Đến mẹ con bà Cháo, kẻ cùng đinh thất cơ lỡ vận, phải đi kiếm tiền 

bằng cả cái nghề ô nhục bán trôn nuôi miệng, nhưng khi đời sống khấm khá lên, họ cũng đã hết 

lòng vì quê hương làng xóm. Ngô Quất giết cha, phá đình chùa, phá hoại hạnh phúc của Nga và 

Đô nhưng cuối cùng cũng biết sám hối. Không gian làng quê và tình người tốt đẹp ở làng quê đã 

khiến cho Quất phản tỉnh, sám hối. Lão Xung gây họa đốt từ đường thờ tổ, chia rẽ hạnh phúc 

của Nghĩa với Hạnh cuối cùng cũng đã thừa nhận lỗi lầm của mình và tuyên bố phá bỏ lời 

nguyền giữa hai dòng họ Nguyễn - Vũ.  

Trước không gian làng quê, tất cả các nhân vật đều cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, trở 

nên thành tâm, thành thực hơn. Cái đọng lại là tình quê, tình người khiến người ta không thể xử 

tệ với nhau. Tất cả những lỗi lầm của quá khứ đều được hoá giải, khép lại để cùng nhau hướng 

tới những điều tốt đẹp hơn, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương, đất nước. 

2.3. Nếu như để khắc họa hình tượng người nông dân và để tái hiện bức tranh hiện thực về 

làng quê trước bão lốc thời cuộc xuyên suốt một giai đoạn lịch sử dài, tác giả đã lấy không gian 

làng quê làm không gian trung tâm, thì khi khắc họa hình tượng nhân vật người lính thời chiến và 

hậu chiến, tác giả lại đặt nhân vật của mình vào những không gian khác nhau để cho nhân vật bộc 

lộ tính cách. Thời chiến người lính xông pha ra chiến trường, tại đây những phẩm chất truyền 

thống của họ được bộc lộ và những sai lầm hạn chế của họ trong cuộc chiến cũng được nhìn nhận 

rõ hơn. Khi đối mặt với kẻ thù, người lính sẵn sàng xả thân chiến đấu quên mình cho lí tưởng độc 

lập dân tộc. Tiêu biểu như Nghĩa, Thành, Hà, Hiệp trong Bến không chồng; Đô, Bức trong Bóng 

đêm và mặt trời; tướng Trung, Đào Vương, Nam… trong Dưới chín tầng trời.  

Với tư cách là một con người đã từng tham chiến, với cái nhìn sắc sảo, đa chiều và bản 

lĩnh trung thực của một nhà văn, Dương Hướng không chỉ đặt người lính vào không gian chiến 

trường để khắc họa phẩm chất tốt đẹp của họ mà còn để nhìn thấy cả những sai lầm, hạn chế của 

họ trong cuộc chiến do sự tàn khốc của chiến tranh gây nên.  

 Để khắc họa hình tượng người lính thời hậu chiến, Dương Hướng đã trả người lính trở 

về không gian của cuộc sống bộn bề đời thường ở làng quê. Tác giả cho nhân vật của mình va 

đập với những biến động phức tạp của cuộc sống, để cho nhân vật bộc lộ rõ tình trạng bi kịch 

khá phổ biến của người lính thời hậu chiến. Trước cuộc sống đời thường, người lính vẫn giữ 

vững bản lĩnh chiến đấu và phẩm chất truyền thống của mình. Chiến tranh chỉ trang bị cho họ 

kiến thức và bản lĩnh để chiến đấu và chiến thắng. Cái bản lĩnh ấy rất cần trong chiến đấu chống 

kẻ thù xâm lược, nhưng nó cũng làm cho người lính trở nên chai sạn, sơ cứng về nhận thức 

trước những vấn đề phức tạp của cuộc sống đời thường. 
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Nguyễn Vạn khi trở về quê, anh chỉ nghĩ sống làm sao cho xứng đáng với cái danh 

người anh hùng Điện Biên, người cộng sản của mình. Khi vượt ra ngoài cái danh giới ấy Vạn 

không đủ sức để tự vệ. Cái cần thiết cho cuộc sống của con người bình thường, để được sống 

như một con người bình thường nhất là tình cảm khác giới thì Vạn lại cho là tội lỗi. Và khi vấp 

phải chuyện này, Vạn chỉ còn cách phản ứng tiêu cực là tìm đến cái chết. Tác giả đã đặt Nguyễn 

Vạn vào không gian làng quê, một làng quê đã bị bão lốc chiến tranh cướp đi hầu hết trai tráng 

để những người phụ nữ phải sống cảnh không chồng hoặc có chồng cũng như không. Sống 

trong cái “bến không chồng” ấy, bên những người phụ nữ đẹp người, đẹp nết và cả những người 

phụ nữ đầy đam mê, dục vọng, Nguyễn Vạn phải gồng mình lên chống đỡ và kìm nén những 

tình cảm riêng tư của mình. Qua không gian sống đó, bi kịch về sự sơ cứng và tê liệt về tâm hồn 

trước cuộc sống đời thường của Nguyễn Vạn càng lộ rõ hơn. 

Nghĩa khi rời quân ngũ trở về với làng quê, gia đình và dòng họ, anh đã không thể chịu 

được áp lực, sức ép của dòng họ là phải có con để nối dõi tông đường. Nên Nghĩa đã gây nên bất 

hạnh cho hai người đàn bà yêu anh (bỏ Hạnh để lấy Thủy mà Thủy lại không có khả năng sinh 

đẻ). Đô, Bức khi trở về đời thường, một người thì sống câm lặng trong mặc cảm tàn phế, một 

người thì què quặt tâm hồn trong môi trường sống mới và nghề nghiệp mới. Bức từ khi bị thương 

đã từ chối sự quan tâm của tất cả mọi người, kể cả Nga - người vợ mà anh đã từng ao ước và 

không nghĩ là mình có được. Áp lực về công danh không thành và hiện thực tàn khốc của một 

người tàn phế, suốt đời phải nhờ vào chiếc xe lăn và sự phục vụ của người khác đã khiến Bức tê 

liệt về thể xác và tâm hồn, mất hết khả năng thích nghi trước sự phức tạp của đời thường. Bức rơi 

vào bi kịch, bế tắc và phải tìm đến cái chết để giải thoát cho bi kịch của mình. Đô rời quân ngũ và 

có một gia đình riêng với căn nhà tiện nghi và người vợ trẻ đẹp, nhiều đam mê dục vọng, năng 

động và rất hiện đại. Trước một hiện thực mới, Đô đã không thể thích ứng, anh dường như mất đi 

hoàn toàn khả năng tự vệ. Đô rơi vào bi kịch và giải quyết bi kịch bằng cách trốn chạy cuộc sống 

và cái môi trường phức tạp, phi văn hoá ấy. Và chỉ khi gặp lại Nga - người yêu năm xưa, cùng 

nhau về quê để viếng đám tang Bức, cùng nhau thanh lọc tâm hồn nơi làng quê khốn khó nhưng 

giàu tình người, Đô mới thực sự hồi sinh, mới thực sự thanh thản để tiếp tục sống cuộc sống đích 

thực của một con người. 

Đào Vương và tướng Trung đều từng chinh chiến trận mạc và lập nên nhiều chiến công 

hiển hách. Cả hai đều là những người anh hùng đích thực của làng Đoài. Nhưng khi trở về với 

cuộc sống đời thường, ngoài bản lĩnh chiến đấu và cái nhìn lúc nào cũng lấy lập trường giai cấp 

và chiến công của mình để làm thước đo, thành ra họ chẳng biết gì về thế thái nhân tình. Họ 

đắm chìm và say sưa trong hào quang chiến thắng, trong lúc người dân và cuộc sống sôi động 

thời mở cửa quan tâm đến những vấn đề khác thiết thực hơn, nhân bản hơn. Trong xu thế chung 

của nhân loại là đối thoại, bắt tay hợp tác cùng phát triển, hoà hợp dân tộc… Bởi thế họ trở nên 

lạc lõng giữa thời cuộc, trở thành con số không trước cuộc đời đầy phức tạp với muôn mặt của 

đời sống. Những người anh hùng trận mạc, lại trở thành kẻ bại trận trước những biến động dữ 

dội của thời cuộc. Và chỉ khi về quê, khi sống giữa những con người hiền lành, chất phác, bao 

dung, độ lượng, giàu lòng nhân ái, vị tha tướng Trung và Đào Vương mới thanh thản nhìn nhận 

lại những hạn chế trong nhận thức của mình. Cả hai người đã nhận ra những hạn chế của mình 
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biết căm thù và cũng biết tha thứ, để biết chiến đấu nhưng cũng biết bắt tay, để biết đối đầu 

nhưng cũng biết đối thoại, để sống thanh thản hơn, vị tha hơn. 

 Để khắc họa nhân vật quan chức, tác giả đặt nhân vật của mình vào những không gian 

khác nhau. Không gian làng quê, gắn liền với quan chức địa phương. Thời cải cách và thời xây 

dựng hợp tác hoá nông nghiệp, họ là sản phẩm của sự sai lầm của thời đại: trình độ văn hoá i tờ, 

thậm chí mù chữ. Nhờ cải cách ruộng đất và những sai lầm trong việc thực thi các mệnh lệnh 

của cấp trên, họ được chọn cử làm cán bộ cốt cán của phong trào. Lòng nhiệt tình cộng với sự 

non kém của mình về nhận thức, những quan chức này đã lập nên chiến công đầy bi hài ở các 

làng quê. Công lao của họ là tàn phá tất cả những gì mà người dân bao đời tạo dựng nên. Không 

gian làng quê là nơi họ được sinh ra, lớn lên, trưởng thành đồng thời cũng là nơi gắn với bao 

thăng trầm của cuộc đời họ. Họ thường được sinh ra trong những gia đình thuộc hạng cùng 

đinh, cả một đời sống trong khổ cực. Vốn dĩ họ là người tốt, nhưng do những sai lầm của thời 

đại mà họ vô tình bị biến thành người xấu, thành kẻ có tội. Với lòng căm thù sẵn có đối với 

những người giàu có hơn mình, lại sẵn lòng nhiệt tình và vinh dự là những người thuộc tầng lớp 

dưới đáy xã hội nay được cách mạng đổi đời, trao cho trọng trách lớn, những vị quan cách mạng 

ở làng quê lúc này tha hồ ra oai, tha hồ thể hiện quyền uy. Và thế là họ đã gây họa cho những 

người vô tội, cho những người vốn là ân nhân của họ. Không gian làng quê như một chứng tích 

về sai lầm của họ đồng thời là nơi để khắc họa rõ nét tính cách của các nhân vật này. Làng quê 

còn đó, những chứng nhân, nạn nhân và tội nhân của lịch sử, của làng quê còn đó, thậm chí có 

những người là nguyên mẫu ngoài đời (Đột đơm ràng, Nguyễn Vạn, Ngô Quất…) và tất cả họ - 

những người đã một thời làm quan chức, dù trong thời gian ngắn hay dài vẫn còn đó. Điều này 

làm cho nhân vật của Dương Hướng trở nên chân thực hơn, có sức thuyết phục hơn. 

Không gian làng quê trong một số tiểu thuyết của Dương Hướng còn góp phần làm rõ hơn 

tính cách và số phận những nhân vật là thương gia, địa chủ. Làng quê gắn liền với các nhân vật 

nông dân, các nhân vật quan chức địa phương qua các thời kì, nhưng cũng gắn liền với các nhân 

vật thương gia, địa chủ. Địa chủ Cam trong Bóng đêm và mặt trời là người năng động, đáng biểu 

dương, nhưng ở cái thời đầy khốn khó của lão - cái thời hễ giàu có hơn là có tội, lão Cam lại là 

người có tội. Vì vậy, ở cái làng quê làm nên vinh nhục của lão, lão đã bị khép tội địa chủ phản 

động, làm giàu bất chính, bóc lột bà con nông dân… Chỉ ở không gian làng quê, số phận và tính 

cách của địa chủ Cam mới được bộc lộ rõ. Phẩm chất cần cù chăm chỉ, sự năng động trong làm 

ăn, dám nghĩ, dám làm, sự quan tâm giúp đỡ của lão đối với những người nông dân, bà con của 

lão Cam. Và cái chết oan uổng của địa chủ Cam, cùng với những sai lầm của thời đại chỉ có không 

gian làng quê cùng với thời gian thời kỳ cải cách ruộng đất mới làm rõ được. 

Thương nhân yêu nước Hoàng Kỳ Bắc lại được khắc họa trong không gian rộng lớn 

hơn. Không gian làng quê, không gian sông nước, không gian quan hệ với đối tác nước ngoài, 

không gian trong quan hệ với dân làng… Nhà tư yêu nước sản Đức Cường lại được khắc họa ở 

không gian thành thị và không gian buôn bán ở các địa phương. Tác giả đặt thương gia Đức 

Cường trong quan hệ với không gian buôn bán làm ăn, với không gian sinh hoạt và quan hệ, 

giao tiếp trong xã hội để làm nổi bật lên công việc làm ăn, buôn bán chân chính, sự năng động 

của một thương gia cũng như những đóng góp của ông. Đồng thời qua đó, tác giả vừa khắc họa 
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phẩm chất của thương gia Đức Cường, vừa nói lên những sai lầm của thời đại qua công cuộc cải 

cách công thương cùng với những bi kịch mà những thương gia, những nhà tư sản chân chính 

phải gánh chịu… Số phận của Đào Kinh từ một nông dân thuộc hạng cùng đinh, được “lên voi” 

nhờ bão lốc và những sai lầm của thời cuộc, nhưng lại “xuống chó” do sự non kém về nhận thức 

và sự háo danh, hiếu thắng… Kinh bỏ làng ra đi tìm kiếm cơ hội làm ăn và chạy trốn sự thất bại 

ê chề ở làng Đoài. Lúc lênh đênh sông nước, lúc làm cửu vạn bến tàu, khi thì làm bảo kê cho 

nhà thổ, lúc tổ chức đưa người vượt biên trái phép, khi sống trong tù, lúc lại sống nhờ ở đợ… 

Không gian chợ búa, nhà tù, những nơi gắn liền sự bạo liệt đã tôi luyện nên phẩm chất Đào 

Kinh - một thương nhân thời mở cửa - chấp nhận mọi sự phiêu liêu mạo hiểm, bất chấp mọi thủ 

đoạn, tranh thủ mọi cơ hội để làm ăn theo kiểu “thương trường là chiến trường”. Đào Thanh 

Măng lại được tác giả khắc hoạ qua một không gian khác - không gian từ làng quê ra thành thị. 

Từ một cô gái chân đất mắt toét ở làng Đoài, vụt một cái, Măng có được một vị trí công việc hái 

ra tiền thời bao cấp (cửa hàng trưởng Cửa hàng ăn uống tổng hợp) nhờ vào quyền uy của bố đẻ 

Trần Tăng. Và từ đó Măng biết lợi dụng vào quyền lực của Trần Tăng và số tiền bố nuôi Đào 

Kinh vì nó mà phải vào tù để lại, để thị làm giàu bằng kinh doanh bất chính và kinh doanh 

quyền lực. Măng làm ăn với tàu viễn dương, quan hệ với những ông lớn quan chức chính trị để 

“thiết kế” cho người này vào vị trí này, kẻ khác vào vị trí nọ. Con điếm chính trị Đào Thanh 

Măng bất chấp thủ đoạn trong kinh doanh nhưng lại vẫn có những khao khát về tình người giản 

dị và vẫn “có lòng” với quê hương, chỉ thực sự bộc lộ tính cách một cách rõ nét và đầy đủ nhất 

qua không gian làng quê. 

2.4. Không gian và thời gian – những yếu tố trong cấu trúc nội tại của hình tượng nghệ 

thuật và cũng là những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc khắc họa tính cách nhân vật 

và tái hiện hiện thực. Bằng tiểu thuyết của mình, Dương Hướng đã tái hiện một cách chân thực 

một phần lịch sử dân tộc xuyên suốt một thời kì dài trên dưới nửa thế kỉ, nhưng lại đặt trong 

một không gian cụ thể – không gian làng quê. Phẩm chất của người nông dân, người lính, địa 

chủ, thương gia, quan chức, trí thức, nghệ sỹ... được Dương Hướng khắc họa chủ yếu trong 

không gian làng quê, gắn liền với những sự kiện lịch sử và những biến động dữ dội của nó. Qua 

bão lốc thời gian, tính cách các nhân vật được bộc lộ rõ nét và thông qua đó sự lí giải, cắt nghĩa 

về cuộc sống cũng chân thực hơn, sâu sắc hơn.  

3. KẾT LUẬN 

Dương Hướng đã đặt nhân vật của mình vào những không gian khác nhau để khắc họa 

tính cách. Trong những không gian ấy, không gian làng quê được xem là không gian trung tâm. 

Hầu hết nhân vật trong các tiểu thuyết của Dương Hướng đều có xuất phát điểm từ không gian 

làng quê, trải qua các biến cố dữ dội của lịch sử, rồi cuối cùng đều trở về với làng quê của mình, 

nơi thanh lọc tâm hồn, bến đỗ của cuộc đời./. 

_____________________ 

(1) Dương Hướng (2004), Dương Hướng tiểu thuyết, Nxb. Công an nhân dân, (tr. 9). 

(2)  Dương Hướng (2007), Dưới chín tầng trời, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, (tr. 20). 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 9. 2011 

 
30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]    Lại Nguyên Ân (2003), 150 thuật ngữ văn học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 

[2] Nguyễn Hương Giang (2001), “Người lính sau hòa bình trong tiểu thuyết chiến tranh 

thời kỳ Đổi mới”, Văn nghệ Quân đội, (4). 

[3] Dương Hướng (1998),  Bến không chồng, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

[4]     Dương Hướng (2004), Dương Hướng tiểu thuyết, Nxb Công an nhân dân. 

[5]  Dương Hướng (2007), Dưới chín tầng trời, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

[6] Bùi Việt Thắng (2008), “Bi kịch lạc quan trong tiểu thuyết Dưới chín tầng trời”, Văn 

học, (10). 

[7]  Bích Thu (1999), Những nỗ lực sáng tạo của tiểu thuyết Việt Nam từ sau đổi mới, 

Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học, Viện Văn học.  

 

THE SPACE’S MEANING OF HOME VILLAGE  

IN NOVELS OF DUONG HUONG 
                                                         

ABSTRACT 

 

This writing research of the factor rural village space and relationship between the 

dramatis personae and the rural village space in novel of Duong Huong. The rural village 

space is center space, one of important factor to depict portrait. 

 Key word: village space, novel of Duong Huong 
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BÀI GIẢNG CỦA I. B. SINGER - MỘT TRUYỆN NGẮN  

HẬU HIỆN ĐẠI ĐẬM ĐÀ TRIẾT LÍ NHÂN SINH 

Nguyễn Thị Hạnh1 

TÓM TẮT 

Khái niệm Hậu hiện đại cho đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi và đôi khi người đọc dễ 

nhầm lẫn cho rằng truyện ngắn Hậu hiện đại thường chú ý đến những cách tân nghệ thuật táo 

bạo. Trên cơ sở lí luận của chủ nghĩa Hậu hiện đại, bài viết tập trung tìm hiểu tính đa chủ đề, 

nghệ thuật giễu nhại và chất hiện thực huyền ảo trong Bài giảng của Isaac Bashevic Singer,  

(nhà văn Mĩ được trao giải Nobel văn học năm 1978), qua đó chứng tỏ rằng các nhà Hậu hiện 

đại có xu hướng quay lại với cái giản dị, bình thường, gần gũi cuộc sống, cho nên, truyện ngắn 

Bài giảng vẫn đậm đà hương vị lạc quan của triết lí nhân sinh cao đẹp. 

Từ khoá: Truyện ngắn, hậu hiện đại 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khái niệm Hậu hiện đại cho đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi và người đọc dễ nhầm lẫn 

cho rằng truyện ngắn Hậu hiện đại thường chú ý đến những cách tân nghệ thuật táo bạo. Và lâu 

nay, nhắc đến Chủ nghĩa Hậu hiện đại, đôi khi người ta chỉ ấn tượng về những lối viết lạ, hiện 

đại, thậm chí là những thông điệp khó hiểu, khó nắm bắt, đối lập hoàn toàn với lối đọc truyền 

thống. Tuy nhiên, đó không hoàn toàn là xu hướng của truyện ngắn Hậu hiện đại. Bài giảng của 

nhà văn Mĩ Isaac Bashevic Singer, một truyện ngắn Hậu hiện đại tiêu biểu, vừa sử dụng những 

âm hưởng đặc trưng của chủ nghĩa Hậu hiện đại vừa kết hợp cách giải quyết vấn đề có vẻ truyền 

thống gợi mở những vấn đề triết lí nhân sinh sâu sắc về cuộc đời, về đạo lí làm người trong thời 

đại mà mọi giá trị tưởng chừng như có sự đảo lộn, chứng tỏ truyện ngắn Hậu hiện đại có xu 

hướng quay lại với cái giản dị, bình thường, gần gũi với cuộc sống.  

2. MỘT TRUYỆN NGẮN ĐA CHỦ ĐỀ 

Bài giảng là câu chuyện kể về một nhà văn Do Thái trong một lần đến Montrel thuyết 

giảng, tàu gặp bão tuyết nên đến trễ. Buổi báo cáo phải trì hoãn. Tập bản thảo cũng bị mất. 

Nhân vật “tôi” tên là N. được một người phụ nữ Ba Lan - vốn là bạn đọc yêu quý nhà văn đến 

đón ở ga. Bà đưa nhà văn về gian nhà chật chội, nghèo nàn của hai mẹ con để nghỉ qua đêm 

lạnh. Bà kể lại chuỗi đời vất vả của mình từ khi ở trong trại tập trung của Hitle cho đến sau giải 

phóng. Đêm ấy, do quá lạnh và đói, hoặc có thể do cơn đau tim, bà đã chết. Nhà văn sợ hãi khi 

chỉ có một mình với cái xác chết. Sau khi gào khóc thương mẹ, tìm mọi người giúp đỡ mà 

không được, cô gái quay trở lại, nhà văn cảm thấy cuộc sống như được hồi sinh. “Tôi” ôm cô 

gái vào lòng, tự hứa trước linh hồn bà mẹ sẽ chở che và không bỏ rơi cô. 

                                           
1 ThS, Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức 
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Thoạt tiên, nếu chỉ nhìn vào cốt truyện tóm lược này, ngoài triết lí nhân sinh lớn bao 

trùm được nhận biết thì hầu như toàn bộ âm hưởng đặc trưng của một truyện ngắn Hậu hiện đại 

đã biến mất. Bài giảng chẳng qua chỉ còn lại như một bộ khung xương vô hồn quen thuộc của 

những truyện ngắn nhàn nhạt thường thấy. Bởi lẽ, tính đa chủ đề và giọng điệu giễu nhại cùng 

nghệ thuật hiện thực huyền ảo, vốn là những “đặc tính” riêng của truyện ngắn Hậu hiện đại 

không còn hiện diện. Tính đa chủ đề không được tập trung thể hiện thành những mạch chảy chủ 

đề xuyên suốt tác phẩm mà chúng xuất hiện ở dạng cắt mảnh, với những lát cắt, đường viền 

được gắn kết, đan cài có vẻ ngẫu nhiên nhưng hoàn toàn có chủ ý. 

Với một dung lượng không dài, cốt truyện có vẻ đơn giản, không chứa nhiều xung đột, 

hay tình huống căng thẳng, gay cấn như truyện ngắn truyền thống, Bài giảng mang nhiều chủ đề 

khác nhau. Nhà văn đặt ra đồng thời rất nhiều vấn đề: về tín ngưỡng tôn giáo, về triết lí nhân 

sinh, về tính dân tộc, về nhân vật lịch sử, về nghệ thuật, về tình yêu... Theo kiểu rất đặc trưng 

của truyện ngắn Hậu hiện đại, các vấn đề trên không được mổ xẻ, phân tích sâu, không được 

trình bày một cách đao to búa lớn mà thông qua lời nhân vật, hoặc lời người kể chuyện..., nhà 

văn khéo léo truyền đạt các vấn đề trên qua sự đồng sáng tạo của bạn đọc.  

Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo được tái hiện sinh động qua cách bàn về Thượng Đế, cõi 

niết bàn, thế giới cát bụi, niềm tin vào Chúa... Thượng Đế, trong tâm thức của con người 

thường mang dáng vẻ trừu tượng, huyền bí, khó xác định thì giờ đây hiện lên với một diện mạo 

đơn giản, cụ thể và gần gũi: “Chẳng có gì tồn tại ngoại trừ phải chờ đợi kiên nhẫn cho tới khi ý 

muốn của Thượng Đế về việc dùng tuyết làm con tàu tắc lại trên đường ray sẽ nhường chỗ cho 

những ý muốn khác của Thượng Đế cho phép con tàu chuyển động và tới đích.” (1, tr.646). Thì 

ra sức mạnh tối cao của Thượng Đế đã được minh hoạ bằng một sự việc hết sức cụ thể, dễ hiểu. 

Hay khi nhắc tới cõi niết bàn, vốn là một thế giới mà con người có thể hình dung về nó với 

những hiểu biết trừu tượng, mơ hồ thì giờ đây, được so sánh một cách cụ thể, sinh động và có 

phần hài hước: “Tôi chưa bao giờ hiểu cảm giác của việc uống rượu, nhưng giờ đây tôi đã thấy 

được sức mạnh nằm ở trong cồn. Đó là một chất lỏng nắm giữ trong mình bí mật của cõi niết 

bàn”. (1, tr. 647). Hoặc khi quan niệm về thế giới cát bụi cũng vậy. Đó là “nơi không thể tồn tại 

một lỗi lầm hay sự dối trá nào” (1, tr.647). Cõi chết là nơi chỉ có những điều chân thật, tốt đẹp, 

đối lập với cõi sống, nơi chỉ chứa đầy những dối trá, lọc lừa và đầy đoạ nhau. Một cách gián 

tiếp, hiện thực xã hội được phơi bày. 

Vấn đề triết lí nhân sinh là một trong những chủ đề song hành. Hoặc đó là những vấn 

đề triết lí được nhà văn phát biểu trực tiếp (“Con người không được phép phàn nàn vì tham 

lam”, 1, tr.646) hoặc đó là những triết lí gián tiếp (Con người hãy biết vượt lên trên cái tầm 

thường, từ sự đúc rút kinh nghiệm của chính bản thân nhân vật “tôi”, con người hãy sống chân 

thực và biết yêu thương được rút ra từ sự trải nghiệm của cuộc đời bà mẹ đau khổ, bất hạnh và 

từ chính “tôi”...). 

Bên cạnh đó, tính dân tộc và thái độ phân biệt chủng tộc cũng được nhà văn khéo 

léo đan cài trong truyện ngắn của mình. Trong Bài giảng, nhiều quốc gia được nhắc tới với 

những kiểu con người đặc trưng: Người Do Thái bị tẩy chay và đày đoạ khốn cùng trong 

những trại tập trung sống “vất vả kiếm từng mẩu bánh mì” và ở không khác gì kiếp chó, 
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người Ba Lan “nhếch nhác”, cũ kĩ, già nua, đau khổ với “bánh mì mạch đen, hạt carum, pho 

mát thôn quê và nước lấy từ giếng vào thùng và được gánh bằng đòn gỗ trên vai”, người Mĩ 

hiện thân của thế giới quyền lực, sự giàu có và sự đảm bảo quyền công dân của con người một 

cách tối cao nhất đến mức “tàu hoả Mĩ chạy nhanh” và người Mĩ “được nghỉ ngơi thoải mái 

trên toa” trong khi người Do Thái “phải đu người trên lan can tàu”, “người Mĩ mơ mộng .../ 

người Ba Lan chân chất thực tế ”... 

Vấn đề về nghệ thuật (cách nhìn về nhà văn, quan niệm về sách, sân khấu) được bàn 

đến cũng không hoàn toàn ngẫu nhiên. Người mẹ sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy là cái chết do 

nhịn ăn, thiếu ngủ, chờ đợi mòn mỏi trong bão tuyết để được gặp nhà văn yêu quý của mình: 

“Mẹ không thể để cho nhà văn yêu quý của mình - người mà mỗi từ mẹ đều trân trọng giữ gìn 

như một viên ngọc quý - đến đây mà không thấy ai đợi mình” (1, tr.649). Nhà văn trong con mắt 

của bà trở thành niềm ngưỡng vọng thiêng liêng, cao quý. Thân phận đau khổ của người Do 

Thái, cái chết của chồng và hai đứa con trai, những bất hạnh lớn lao trong cuộc đời không làm 

bà mất đi niềm tin bất diệt vào con người nhân danh nhà văn được yêu quý đủ để thấy sức mạnh 

của ánh sáng soi rọi nguồn sống của bà thật cao đẹp biết nhường nào. Thậm chí, người mẹ ấy 

còn khẳng định: “Ngài sẽ không tin tôi, nhưng thậm chí chúng tôi đã đọc truyện của ngài ngay 

ở trong trại... tôi đã đọc lần lượt truyện của ngài. Tôi không nhớ rõ những nhan đề tác phẩm, 

nhưng tôi đã đọc chúng, rồi bóng tối tan khỏi trái tim tôi” (1, tr.652), bởi như bà nói với con 

gái: “Mẹ đã tìm thấy một kho báu”. Quả thực, bà trở thành một biểu tượng sáng rõ cho con 

người có niềm tin bất diệt vào những gì thiêng liêng, cao quý. Một người Do Thái như bà, Chúa 

không phải là chốn thiêng liêng cao cả nhất của đức tin mà chính là Sách. Chừng ấy đủ để thấy 

cái nhìn đầy tin yêu của nhà văn vào con người và cuộc đời. Do vậy, ngay cả khi bàn về nghệ 

thuật sân khấu, Singer cũng rất kiệm lời trong lúc phác hoạ chân dung người đạo diễn chân 

chính. Đó là người phải tái hiện chân thực cuộc sống của con người với đầy đủ những tiểu tiết 

của “cái cảnh khổ sở của xứ sở cằn cỗi” (1, tr.653). Mà “xứ sở” ấy không phải tìm đâu xa, đó là 

căn phòng của hai mẹ con bà với “giấy dán tường đã rách bươm, sàn nhà bằng gỗ nhám, mạng 

nhện giăng tứ phía. Một chiếc bếp dầu đã cũ, những căn phòng bị gió lùa. Những chai lọ vỡ, 

những cái đĩa vỡ, những chiếc cốc mất quai được đặt trên một chiếc ghế dài. Thậm chí tôi còn 

thấy một chiếc chổi sể che trên đống rác nữa” (1, tr.653). Hiện thực được mô tả kĩ lưỡng, chi 

tiết vốn không phải là nét đặc trưng của truyện ngắn Hậu hiện đại, nhưng Singer đã cụ thể hoá 

như một Balzac thời nay hẳn là có lí do. Theo ông, sân khấu là cuộc đời, cuộc đời làm nên sân 

khấu. Cuộc đời hay sân khấu, không gì chân thực và sinh động hơn toàn bộ căn phòng trọ của 

hai mẹ con bà. Căn phòng là bức tranh thu nhỏ của xã hội, đặc biệt là cuộc sống của những con 

người cùng khổ dưới đáy.  

Nhưng điều đáng trân trọng trong quan niệm sống của nhà văn theo chủ nghĩa Hậu hiện 

đại này là ở chỗ, ông đã phát hiện ra sự sống vẫn nảy nở và hồi sinh trên cái nền hiện thực đau 

khổ, tăm tối ấy, nhờ tình yêu cao đẹp. Một lần nữa, Singer đã chỉ ra cho bạn đọc thấy được sức 

mạnh của tình yêu chân chính. Không giống với những chủ đề khác, chủ đề tình yêu không 

được nhà văn phát biểu trực tiếp mà được phôi thai từ những trải nghiệm của nhân vật “tôi”. 

“Tôi” không được mô tả theo kiểu truyền thống với đầy đủ đặc điểm, tên tuổi, ngoại hình, tính 

cách, nguồn gốc xuất thân, gia đình... “Tôi” được biết đến với tư cách một nhà văn được yêu 

mến, có cái tên viết tắt N., có nhiệm vụ đến xứ Montrel để thuyết giảng. Tập bản thảo luôn được 
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nhắc tới trong truyện ngắn gắn liền với công việc, mục đích chuyến đi, và sự chuẩn bị công phu. 

“Tôi” quá biết tập bản thảo ấy là mớ lí thuyết trống rỗng, vô nghĩa lí nhưng anh ta đã tỏ ra lo sợ 

khi phát hiện nó bị mất. “Mất tập bản thảo là một thảm hoạ theo kiểu Frớt” (1, tr.654), “mất tập 

bản thảo là một tai hoạ” (1, tr.655), “tôi” đã từng nghĩ thế. Nhưng trước buổi thuyết giảng một 

ngày, cái chết đột ngột của bà mẹ cô gái đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của “tôi”. Thay vì lo 

nghĩ tới tập bản thảo anh chỉ còn hướng về cái chết của bà mẹ và hình ảnh cô gái cô đơn mất 

mẹ. Thay vì “bài thuyết giảng với những điều dự đoán về tương lai chói lọi của ngôn ngữ Iđít” 

(1, tr.643) là dòng chảy của cuộc sống hiện tại. Nếu tập bản thảo là biểu tượng cho sự xa rời 

cuộc sống, cho sự dối trá thì giờ đây những trang viết được hiện diện từ cuộc đời mới chân 

thực và có ý nghĩa nhất. Từ chỗ “tôi” chỉ muốn quay về New York để quên ngay những cảnh 

diễn ra trước mắt, để tránh đi hiện thực đau đớn của gia đình cô gái, để quên đi những gì mình 

phải vô tình chứng kiến “tôi” lại có ý nghĩ và quyết định sẽ không bỏ rơi cô gái đáng thương 

kia. Từ chỗ định trốn chạy, anh đã đối mặt và có hành động cao cả. Không phải là tình yêu trai 

gái làm thay đổi “tôi” mà chính là tình đồng loại với trách nhiệm, sự cảm thông, đồng điệu và 

sự chia sẻ rất con người đã giúp “tôi” chiến thắng. Tình yêu, ở đây, có ý nghĩa nhân sinh lớn lao 

hơn rất nhiều những quan niệm tình yêu thường thấy. Tình yêu con người và hiện thực cuộc 

sống mà con người đã trải nghiệm trở thành bài giảng sinh động nhất của “tôi” nói riêng và của 

những nhà văn chân chính nói chung. Chính vì thế, có thể nói rằng, Singer là một trong những 

nhà văn tiêu biểu trong việc giương cao ngọn cờ giữ gìn đạo lí làm người, đưa ra triết lí sống 

chân thật và biết yêu thương. 

Như vậy, trong cùng một truyện ngắn, các chủ đề được bàn tới hết sức tự nhiên mà vẫn 

thấm đẫm ý nghĩa triết lí. Không phải là kiểu để nhân vật hùng hồn phát biểu các vấn đề triết lí, 

không phải là những bài học răn dạy khuôn khổ, giáo điều, từ tốn và tự nhiên như dòng chảy 

của hiện thực cuộc sống, các chủ đề đến với công chúng bạn đọc thực sự có sức hút như những 

thanh nam châm có lực trường mạnh, tạo nên một kiểu phong cách nghệ thuật rất đặc trưng của 

I. B. Singer: dung dị mà sâu sắc. Từ đó, các vấn đề nhân sinh được bàn tới trong tác phẩm đến 

với bạn đọc dễ dàng hơn. 

3. NGHỆ THUẬT GIỄU NHẠI LƯỠNG DIỆN VÀ CHẤT HIỆN THỰC HUYỀN ẢO 

Giễu nhại không phải là một biện pháp nghệ thuật mới mẻ trong văn chương. “Nhại 

thực chất là bắt chước nhưng không phải bắt chước cái tốt (vì cái tốt thì chẳng bao giờ đáng 

cười) mà lại bắt chước cái xấu, cái lố bịch, cái không phù hợp” (4, tr.155). Với Bài giảng, 

Singer không sử dụng lối giễu nhại thông thường ấy mà là giễu nhại lưỡng diện, nghĩa là giễu 

nhại hai chiều, không chỉ phê phán mà còn ngợi ca. Tác giả không cực đoan hoá một mặt nào.  

Xuyên suốt tác phẩm, với hầu hết các chủ đề của truyện, Singer đều sử dụng kiểu giễu nhại này.  

Chẳng hạn, khi bàn về tín ngưỡng tôn giáo, hình tượng Chúa được đưa ra với hai chiều 

hướng khác nhau. Một mặt, ông vẫn ngợi ca niềm tin của con người đối với Chúa (Khi gặp 

được N.- người mà bà mẹ vô cùng tôn kính đã buột miệng thốt ra câu nói quen thuộc muôn thuở 

của những người tin ở Chúa: “Ôi lạy Chúa lòng lành”, và có lúc, chính bản thân nhân vật ‘tôi” 

cũng “Đội ơn Chúa” khi tìm thấy giấy tờ tuỳ thân hay “Ánh sáng của Chúa đã ngừng lại trên 

gương mặt ông ấy” được dùng để mô tả vẻ mặt người chồng của bà khi chết) nhưng mặt khác 

lại giễu nhại, hạ bệ thế giới tâm linh huyền bí này (so sánh rượu với cõi niết bàn, sự dối trá với 
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thế giới cát bụi, Thượng Đế làm cho sự vật trở nên tồi tệ đi, con tàu bị tắc nghẽn...). Hay khi 

phê phán chế độ độc tài phát xít do Hitle đứng đầu. Đây là nhân vật đã xuất hiện nhiều với chân 

dung tiêu biểu của kẻ đại diện cho thế lực tàn ác chà đạp con người. Nhưng Hitle xuất hiện 

trong tác phẩm này đa diện hơn. Nhà văn đã sử dụng một câu khẳng định mang tính ám chỉ: 

“Nhưng Hitle đã dạy cho chúng tôi một bài học”. Ở một góc độ khác, dường như nhà văn còn 

ngầm ẩn khẳng định cuộc sống đoạ đày của chế độ phát xít không chỉ đem lại sự đau khổ cho 

con người mà ít nhiều còn rèn luyện cho họ khả năng chịu đựng gian khổ để vượt qua. Chính vì 

thế, bà mới không giống những giáo viên khác đến đợi “tôi” nhưng không chịu đựng đói, rét, 

mất ngủ đành quay trở về, đủ kiên nhẫn gặp được vị khách đặc biệt kia. Đồng thời, ngay ở hành 

động này của bà cũng mang tính lưỡng diện, chỉ ra bi kịch của chính bà. Một mặt, văn chương 

nghệ thuật (những cuốn sách của nhà văn tài năng) giúp bà vượt qua gian khó, cực khổ nhưng 

đồng thời việc chờ đợi được gặp mặt nhà văn mình ngưỡng mộ trong bão tuyết lại giết chết bà. 

Bà dù sống trong cảnh đói khổ, tàn ác của chiến tranh dưới bàn tay đẫm máu của Hitle thì cuối 

cùng vẫn sống, nhưng lại không thể sống nổi dưới cảnh đói khổ, rét mướt của chiến tranh sau 

giải phóng. Từ số phận mang tính bi kịch của người đàn bà, một vấn đề bi kịch mang tầm vóc 

lịch sử được đặt ra: sự khốc liệt của cuộc sống sau chiến tranh còn khủng khiếp hơn gấp trăm 

ngàn lần. Xét đến cùng, thân phận người Do Thái như bà ở thời kì nào đều có chung một số 

phận bi đát. Những song đề vẫn tồn tại. Hay khi giễu nhại những quan niệm truyền thống, 

chúng ta vẫn bắt gặp kiểu lưỡng diện, song đề ấy. Nào là “ngày nay trứng khôn hơn vịt”, nào là 

“vật vô tri không chỉ là vật vô tri”... Thoạt tiên tưởng chừng vô lí, song ngẫm lại, quan niệm 

mới mẻ phá vỡ lối truyền thống vẫn có cái lí của nó. thậm chí chúng còn trở thành những chân lí 

mới của thời đại ngày nay. Hay khi tác giả minh chứng cho kiểu “người Mĩ mơ mộng”, nghĩa là 

không thực tế thì lại luôn có ý thức cao độ về việc dùng giấy tờ tuỳ thân xác nhận “tôi” là công 

dân Mĩ. Hoá ra người Mĩ không những không mơ mộng mà rất thực tế là đằng khác!... Cứ như 

thế, hàng loạt các chi tiết, các chủ đề được giễu nhại đều mang tính nước đôi đưa ra một diện 

mạo mới của cuộc đời. Chúng vừa đem lại tiếng cười ý vị nhưng đồng thời tạo ra một cái nhìn 

đa diện đầy đủ hơn về cuộc sống muôn mặt của con người. 

Bên cạnh nghệ thuật giễu nhại lưỡng diện, chất hiện thực huyền ảo góp phần làm cho 

không khí câu chuyện thêm đa sắc đa màu. Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong tiếng Anh là 

Magic Realism, “là khuynh hướng văn học sử dụng các yếu tố siêu nhiên, huyền ảo, hoang 

đường... làm cho hiện thực khác lạ, hấp dẫn người đọc, song đằng sau vẻ li kì đó, tác phẩm vẫn 

đảm bảo một thực trạng cơ bản của thời đại” (3,tr.32) và “... Mục tiêu của nó không phải là ma 

thuật, mà là để diễn tả cảm xúc, chứ không khơi gợi chúng. Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, hơn 

bất kì một khuynh hướng nào khác, là một thái độ đối với hiện thực...” (3, tr.30). 

Không chỉ bám sát hiện thực, sáng tác của Singer còn kết hợp với cái siêu thực, hoang 

đường. Theo Lê Huy Bắc, “đây là nét đặc trưng lớn thứ hai của truyện ngắn Hoa Kỳ” (2, tr.41). 

Hiện thực trong Bài giảng mang yếu tố hoang đường, kì ảo, có phần ma quái, mơ hồ nhưng vẫn 

hoàn toàn gắn liền với hiện thực của nhân vật “tôi” nói riêng đang đối mặt và dường như đó 

cũng là cảm giác hoang mang, sợ hãi của con người trong thời đại nói chung. Từ khi xuất hiện 

trong gian phòng trọ của người đàn bà, “tôi” có nhiều ảo giác. Đầu tiên là khi nằm trên chiếc 

giường cọt kẹt không ngủ được, “tôi” nghe tiếng kền kẹt đào hố của một con chuột thì “tôi” lại 

cho rằng: “Một con chuột không thể gây nên âm thanh như vậy. Chắc con quái vật nào đó đang 
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cố làm sụp móng của ngôi nhà” (1, tr.655). Sau đó tôi lại có ảo giác “đang dưới ách Hitle trong 

chiến tranh”, rồi “tôi tưởng tượng mình ở một nơi nào đó ở Trblinka hay Maidanek... và nếu tôi 

không còn khoẻ nữa, thì tôi sẽ bị tống đến lò thiêu”...(1, tr.655) Sau khi người đàn bà chết, nỗi 

sợ hãi ám ảnh “tôi”nhiều hơn. Mặc dù “tôi” tự nhủ và “nói thầm” với bản thân mình rằng người 

đàn bà này vốn hiền lành và lại yêu quý mình thì không có gì đáng sợ nhưng sau đó vẫn có cảm 

giác: “Sườn tôi cảm thấy ớn lạnh, như thể cỏ mấy ngón tay băng giá sờ lên đó. Tim tôi đập 

mạnh và run rẩy như tiếng tích tắc trong chiếc đồng hồ vỡ... Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước 

chân. Xác chết ư? Tôi muốn chạy...”. Không khí kì ảo bao trùm lên hiện thực vốn đã được định 

vị. Thậm chí, chi tiết bàn tay xương xẩu của người đàn bà đã chết lặp lại tới hai lần ám ảnh 

“tôi”: “Những ngón tay xương xẩu vươn ra phía sau tôi. Trong yên lặng, một quái vật kỳ lạ hét 

vào tôi. Tai tôi ngân vang tiếng thét và nước bọt tứa ra đầy miệng như thể tôi sắp ngất đi”      

(1, tr.658). Cái kì ảo, hoang đường ấy không chỉ đơn thuần là cách lí giải nỗi sợ hãi mang tính bản 

năng của con người, nỗi ám ảnh, hoang mang của con người thời đại này, mà hơn thế nó tạo nên 

những ảo giác tầng bậc, làm thành chất xúc tác để phần nào giúp “tôi” nhận thức được giá trị, ý 

nghĩa của sự sống khi nhân vật Binele, con gái người đàn bà bất hạnh kia xuất hiện trở lại. Nếu bà 

mẹ là biểu tượng cho niềm tin thì Binele trở thành biểu tượng cho sự sống. Cô gái này xuất 

hiện thật có ý nghĩa và đúng lúc. Chính nhân vật “tôi’ đã ý thức được “cuộc sống đã trở lại” trong 

đoạn kết của truyện. Từ đó, trong “tôi” mới hình thành suy nghĩ “không bỏ rơi cô” và có quyết 

định chở che cô. Truyện khép lại với âm hưởng của một câu chuyện cổ tích thời hậu hiện đại đậm 

đà triết lí nhân sinh lạc quan. Tình yêu thương đồng loại, vì thế, có ý nghĩa hơn rất nhiều những 

mối tình trai gái quen thuộc khác. Một kết thúc có hậu, người đọc không cần nhập cuộc mà cảm 

thấy hài lòng. Thiết nghĩ, đây là một kiểu viết lạ trong hệ thống những truyện ngắn Hậu hiện đại, 

ưa lối bỏ ngỏ, mơ hồ... Đồng thời với mạch chảy này, một dòng mạch thứ hai song hành không 

được trực tiếp hiện diện cũng được người đọc ngầm hiểu. “Tôi” đã có sự thay đổi trong cả quan 

niệm và nhận thức về tập bài giảng của mình. Chỉ đến khi đối diện với xác chết của người đàn bà 

và nỗi đau đớn của cô gái, “tôi” không còn là người chỉ biết rao giảng mớ lí thuyết vô nghĩa, trống 

rỗng, dối trá kia mà thực sự đã nhận đường bằng việc làm thiết thực, hữu ích. Cứu vớt một con 

người cô đơn bằng tình yêu lớn, ấy mới chính là bài giảng lớn nhất của cuộc đời. 

Sử dụng nghệ thuật giễu nhại và chất hiện thực huyền ảo vốn là những “thế mạnh” của 

truyện ngắn Hậu hiện đại, nhà văn Singer truyền tải được rất nhiều thông điệp lớn đến con 

người. Tình yêu thương không chỉ thức tỉnh con người mà còn cứu rỗi cả thế giới. 

4. KẾT LUẬN 

Với văn phong dung dị, nhẹ nhàng, đầy biểu cảm nhưng bên dưới là dòng chảy ngầm 

giễu cợt tố cáo tội ác của những thế lực đen tối, đẩy người Do Thái nói riêng và nhân loại nói 

chung vào nẻo diệt vong, truyện ngắn Bài giảng của nhà văn Mỹ I. B. Singer vẫn hé lộ một 

niềm tin bất diệt vào sự hồi sinh của cuộc sống nhờ tình yêu thương và sự đồng cảm sâu sắc 

giữa con người với con người. Vì thế, đây là một truyện ngắn mang rất nhiều đặc trưng của 

truyện ngắn Hậu hiện đại kết hợp với lối kết thúc có hậu của truyện cổ đã mở ra một cái nhìn 

tràn đầy niềm tin, sự lạc quan vào cuộc sống. Singer cũng giống như rất nhiều nhà Hậu hiện đại 

khác ý thức sâu sắc rằng, chính cuộc sống mới là nhà cách tân vĩ đại nhất trong mọi khả năng 

cách tân. 
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LECTURE OF I. B. SINGER - A POSTMODERN SHORT STORY 

WITH STRONG PHILOSOPHY OF LIFE 

     ABSTRACT 

Post - modern concept still has argueing and sometimes the reader is ambiguous that 

postmodern short stories usually pay much attention to the bold artistic innovation. Based on 

the theory of Postmodernism, the article focuses explore diversity topics,  parody fun art and 

magic realism in Lecture of American writer, I. B. Singer, which proved that the writers of 

postmodernism tend to return to the simple, normal, close to life, so Lecture remains optimistic 

of beautiful human philosophy. 

Key words: Postmodern short story 
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CỐT TRUYỆN LẮP GHÉP - KIỂU TỰ SỰ THƯỜNG GẶP 

 Ở TIỂU THUYẾT NGẮN VIỆT NAM GẦN ĐÂY 

Hoàng Thị Huệ1, Mai Thị Hảo Yến2 

TÓM TẮT 

Với tiểu thuyết ngắn, việc đổi mới cốt truyện vừa là để chối bỏ những mô hình truyền 

thống, vừa là để xác lập một kiểu tư duy mới về hiện thực. Tính tổng thể của thế giới, trong cảm 

quan nghệ thuật của các nhà văn thuộc khuynh hướng tiểu thuyết này chỉ có thể được nhận ra 

và biểu đạt trong từng phân mảnh của hiện tại. Một kiểu cốt truyện lắp ghép theo tư duy hội 

họa lập thể là cách để các tác giả tiểu thuyết ngắn tự sự về thế giới. 

Từ khóa: Tiểu thuyết ngắn, Cốt truyện. 

1. MỞ ĐẤU 

Cốt truyện (plot) là yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ một hình thức tự sự nào, là “hệ 

thống sự kiện cụ thể, được tổ chức theo yêu cầu tư tưởng và nghệ thuật nhất định, tạo thành một 

bộ phận cơ bản, quan trọng nhất trong hình thức động của tác phẩm văn học” [4, 85]. Với tiểu 

thuyết truyền thống, vị trí của cốt truyện là bất biến; tác phẩm hấp dẫn bạn đọc hay không một 

phần là nhờ ở cốt truyện, ở sự thắt nút, phát triển, cao trào, mở nút. Tuy nhiên, cũng giống như 

các yếu tố nghệ thuật khác, trải qua những chặng đường lịch sử, trong sự phát triển chung của thể 

loại, vị trí, đặc biệt là hình thức của cốt truyện có những biến đổi. Các cây bút tiểu thuyết hiện đại 

đã nỗ lực sáng tạo với những tác phẩm có cốt truyện mơ hồ, lỏng lẻo, khó tóm tắt, khó kể lại; quan 

tâm đến “cách viết” hơn là sự phát triển của các tình tiết, sự kiện. Trong xu hướng vận động chung 

ấy của văn xuôi đương đại, với tiểu thuyết ngắn, đổi mới hình thức cốt truyện vừa là cách để chối 

bỏ những mô hình truyền thống, vừa là cách để xác lập một kiểu tư duy mới về hiện thực. Sự thể 

nghiệm ở từng tác giả, tác phẩm có thể thành công hoặc ít hoặc nhiều song đó là những dấu hiệu 

đáng ghi nhận, cho thấy tiểu thuyết ngắn là một hướng đi đầy triển vọng trong việc cách tân 

truyền thống, mở ra những tiềm năng mới cho “thể loại văn chương duy nhất đang biến chuyển và 

hình thành” [1; 123]. Những đổi mới về nghệ thuật của tiểu thuyết cần được nhìn nhận, đánh giá 

một cách nghiêm túc. Đã có nhiều nhà nghiên cứu, phê bình và cả các nhà văn quan tâm đến vấn 

đề này. Với góc nhìn sâu hơn ở một phương diện tiêu biểu trong kỹ thuật tự sự, phương diện cốt 

truyện, trên diện khảo sát là một số tiểu thuyết ngắn, bài viết của chúng tôi bước đầu tiếp cận một 

cách cụ thể đến một xu hướng của tiểu thuyết Việt Nam những năm gần đây trong xu hướng của 

tiểu thuyết hiện đại thế giới - xu hướng viết ngắn. Phương pháp đặt ra trong nghiên cứu vấn đề là 

vận dụng lý luận, những đổi mới trong lý thuyết về thể loại, soi chiếu vào tác phẩm. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Tiểu thuyết ngắn và những nỗ lực đổi mới cốt truyện 

                                           
 1ThS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức 
2 TS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức 
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Từ những năm 90 của thế kỷ XX và đặc biệt trong những năm đầu thế kỷ XXI, trên văn 

đàn Việt Nam xuất hiện khá nhiều tiểu thuyết với dung lượng ngắn (khoảng 300 trang trở 

xuống) và dường như chúng đang có xu thế áp đảo trường thiên tiểu thuyết (những nguyên nhân 

nào dẫn đến thực tế này, công năng của hình thức tiểu thuyết ngắn như thế nào…, chúng tôi sẽ 

trở lại trong một bài viết khác). Tuy nhiên dấu hiệu về mặt hình thức đó chưa nói được điều gì 

đáng kể cho những tác phẩm tiểu thuyết ngắn. Một cuộc chơi của tài năng, của cá tính, của 

những nỗ lực đổi mới cách viết để từ đó tạo ra những giá trị tư tưởng – nghệ thuật của tác phẩm 

mới là cách để các nhà tiểu thuyết ngắn “bảo hiểm” cho sáng tác của mình và để độc giả đánh 

giá về khuynh hướng tiểu thuyết dù đã khá phổ biến nhưng vẫn còn nhiều mới mẻ này. Bởi vậy, 

những cách tân về hình thức thể loại, trong đó có việc đổi mới cốt truyện luôn là mối quan tâm 

của các cây bút tiểu thuyết ngắn. 

Việc đổi mới cốt truyện của tiểu thuyết ngắn, như đã nói, nằm trong xu hướng vận 

động, tìm tòi một hướng biểu đạt mới cho văn xuôi đương đại. Đến với những tác phẩm gần đây 

của Nguyễn Bình Phương, Tạ Duy Anh, Thuận… (những cây bút tiêu biểu cho khuynh hướng 

tiểu thuyết ngắn) người đọc không khỏi bối rối, thậm chí hoang mang trong cái “mê cung” mà 

những chuỗi lắp ghép miên man của tự sự đưa lại. Khó để tìm thấy một mối dây liên hệ của 

những sự kiện được miêu tả, trần thuật; khó để dựng lại một tọa độ thời gian chuẩn xác giữa rất 

nhiều những biến cố, những suy cảm, những hồi ức, giấc mơ… Và những “mở”, “thắt”, “cao 

trào”… (cấu trúc cốt truyện truyền thống) không còn hiện diện trong cảm quan nghệ thuật của 

các cây bút này. Mỗi tiểu thuyết là những đoạn truyện (Thiên thần sám hối của Tạ Duy Anh); 

những mảnh hồi ức mơ hồ, khi nhớ lúc quên (Trí nhớ suy tàn của Nguyễn Bình Phương); những 

suy cảm đầy mộng mị của nhân vật (Thoạt kỳ thủy của Nguyễn Bình Phương); nỗi đau đáu về 

một quá khứ “phiền muộn mà dịu dàng” (Chinatown của Thuận)… được phân mảnh, lắp ghép 

và sắp xếp cạnh nhau, không chảy trôi theo mạch thẳng của thời gian tuyến tính. Quá khứ, hiện 

tại bị đảo lộn trật tự, được đan xen và cùng đồng hiện, vừa tạo sự đứt gãy, phi logic, vừa có sự 

thống nhất, liên quan chặt chẽ tạo nên chỉnh thể nghệ thuật của tác phẩm để diễn đạt một mảng 

hiện thực thể hiện ý đồ nghệ thuật của nhà văn.  

Rất thường gặp trong các tác phẩm tiểu thuyết ngắn không phải là hành trình của một 

cốt truyện mà là “cuộc phiêu lưu của lối viết”. Ở một lối kể chuyện hướng về hành động kể hơn 

là hướng về câu chuyện kể, hành động của nhân vật chỉ còn là một cái cớ, tất cả chỉ nhằm vẽ ra 

một thế giới liên tưởng và mộng mị, đan xen hiện thực và ảo huyền, ánh sáng và bóng tối… 

(Thoạt kỳ thủy của Nguyễn Bình Phương…). Nới lỏng độ căng của cốt truyện, do tính chất giản 

đơn hoặc rời rạc của hành động, do dòng suy cảm, hồi ức khi triền miên khi chắp nối, những 

thoáng ý nghĩ chợt đến chợt đi… (Chinatown của Thuận, Thiên sứ của Phạm Thị Hoài, Tấm ván 

phóng dao của Mạc Can, Đi tìm nhân vật của Tạ Duy Anh…) các tiểu thuyết ngắn đã tạo nên 

một cấu trúc tự sự không có tính chất kịch, giảm nhẹ hành động và xung đột để mỗi chương, 

mỗi đoạn như là những mảnh văn bản chứa đựng những mảnh đời sống vốn vô cùng đa dạng và 

phức tạp. Người đọc hào hứng không phải trong khám phá sự phát triển đầy kịch tính của những 

tình tiết, sự kiện… mà là để tìm ra sự liên kết bề sâu của các phân mảnh đó. 

Vượt khỏi lối mòn của cách viết truyền thống, các tác giả tiểu thuyết ngắn, ở những mức 

độ khác nhau đã tiếp cận với lối viết tiểu thuyết hiện đại. Sáng tạo một cốt truyện trên tinh thần 

đổi mới thể loại, nhiều tác phẩm tiểu thuyết ngắn đã góp vào thành tựu chung của nền văn xuôi 

Việt Nam trong nỗ lực thay đổi để hòa nhịp cùng dòng chảy văn học đương đại thế giới.   
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  2.2. Kiểu cốt truyện lắp ghép của tiểu thuyết ngắn 

  Cốt truyện lắp ghép (montage) là một hệ thống các sự kiện có tính độc lập tương đối 

được sắp đặt cạnh nhau. Ở đây, câu chuyện bị ngắt đoạn gồm những mảnh truyện kể ghép lại, 

song vẫn châu tuần về một ý nghĩa, vẫn có một mạch ngầm xuyên suốt. Nhà văn lúc này giống 

như một họa sĩ theo trường phái hội họa lập thể, phân bố các mảng màu đầy ngẫu hứng, tạo ra 

những bức tranh thoạt nhìn rời rã lộn xộn nhưng sâu thẳm lại là “một ý niệm nhất quán nào đó 

về thế giới” [3]. 

  Tiểu thuyết “Thiên thần sám hối” của Tạ Duy Anh dung chứa trong 120 trang sách 

nhiều những chuyện kể mà một hài nhi trong bụng mẹ được nghe. Cái độc đáo của tác phẩm 

không chỉ ở việc nhà văn đã chọn điểm nhìn của một bào thai để kể lại những chuyện đời vô 

tình “nghe” được mà còn ở cách bố cục, cách xây dựng một cốt truyện theo kiểu lắp ghép đầy 

ngẫu nhiên. Từng mảng hiện thực cuộc sống, chói gắt, ám ảnh nhưng cứ tự nhiên mà được 

khám phá, thản nhiên mà kể lại. Đó là những chuyện hoàn toàn không có liên quan với nhau 

nhưng đều là những chuyện tiêu biểu để gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp, sa đọa 

về đạo đức, nhân sinh. Có chuyện cô gái cả tin bị một “Sở Khanh” đã có vợ ở quê lừa cho có 

bầu, cô vào bệnh viện trút cái thai như trút món nợ và trút bỏ luôn trách nhiệm làm mẹ của 

mình; rồi chuyện con đâm bố để chia tài sản; chuyện một sản phụ bị lưu thai đến lần thứ ba vì 

nỗi ám ảnh với những tội ác mà chồng cô đã gây ra; chuyện cô nhà báo không biết cái thai trong 

bụng mình là của chồng hay của sếp nên đã tìm cách bỏ nó đi…Toàn những chuyện đồi bại, tội 

lỗi, thói ích kỷ, vật dục, vô luân… của con người trong cuộc sống vật chất toàn trị. Đó cũng là 

những mảng hiện thực gai góc, đầy sức ám ảnh, làm ngại ngần phút chào đời của một sinh linh bé 

nhỏ… Tạ Duy Anh, bằng một lối viết riêng, đã sắp xếp những mảnh vỡ, những mẩu vụn của đời 

sống vào một trật tự để tự nó có thể bộc lộ bản chất của cái tổng thể.  

Trong bức tranh tổng thể ấy, những mảng màu lại được phân bố không đồng đều ở 

những chương, đoạn (có chương 13 trang, có chương lại chỉ có 3 dòng). Sự phân chia “cực 

đoan” ấy cho thấy ngay ở dấu hiệu “ngoại hiện” tiểu thuyết đã muốn hướng đến việc biểu hiện 

một thế giới đổ vỡ, lộn xộn, phân mảng, biệt lập. 

Vẫn bằng lối viết riêng khá độc đáo của mình, ở tiểu thuyết “Đi tìm nhân vật” (Nxb Văn 

hóa dân tộc, 2002) Tạ Duy Anh lại “từ chối cả cấu trúc mạch thẳng hay mạch vòng” để xây 

dựng tác phẩm chỉ như một “cuộc kiếm tìm không mệt mỏi của nhân vật để trả lời câu hỏi “ta là 

ai?” [4]. Câu hỏi mang đậm màu sắc triết học, bởi vậy con đường tìm kiếm cũng hư thực, mông 

lung. Hoàn toàn không có sự sắp đặt, với những ý nghĩ chợt đến chợt đi, những mảnh hồi ức của 

một tâm trạng hoang mang…, văn bản được xây dựng theo diễn biến bất thường của cuộc hành 

trình. Những sự kiện xảy ra không nhằm mục đích liên kết để tạo thành mạch truyện mà chỉ là 

cái cớ để nhân vật suy tưởng, tự ngẫm, tự vấn. Cấu trúc tự sự của tiểu thuyết không có tính kịch 

mà là một cấu trúc tự sự men theo dòng suy cảm, dòng ý thức. Đọc tiểu thuyết lúc này không 

phải là hồi hộp dõi theo những sự kiện phát triển ra sao mà là cố gắng lắp ghép những mẩu tâm 

trạng, mảng hồi ức, thoáng ý nghĩ… để lần tìm ra dấu vết của nhân vật. 

Cách viết phá vỡ cốt truyện truyền thống ở “Đi tìm nhân vật” còn được bộc lộ ngay ở 

cách phân chương. Ngoài phần “Thay cho đoạn kết” và “Phần phụ lục” (chép lại 4 truyện cổ 

tích), tác phẩm được chia thành 15 chương với độ dài ngắn bất thường: chương 12 trang 

(chương XII), chương 20 trang (chương III), chương 27 trang (chương IV), chương 39 trang 

(chương IV). 
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“Thoạt kỳ thủy” (tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương) không có  một trục tọa độ thời 

gian chuẩn xác để giúp người đọc xây dựng các biến cố truyện. Lạc giữa “mê cung thời gian”, 

hoang mang giữa một đống hỗn độn các biến cố, những nghĩ suy chắp nối của một trạng thái 

điên loạn, mộng mị, người đọc đang đứng trước một kiểu tự sự “thay vì duy trì tính thống nhất 

trong trình tự thời gian và nhân quả của chuỗi sự kiện gắn với hành động của nhân vật chính 

(protagoniste), tự sự tan vỡ thành một chuỗi lắp ghép các phân đoạn, các “mảnh vỡ” của cuộc 

đời nhân vật chính…” [Trịnh Bá Đĩnh dịch, chủ nghĩa cấu trúc và văn học, Nxb Văn học, 2002, 

tr. 793, dẫn theo Lưu Thị Thu Hà, Hiện tượng phân rã cốt truyện trong “Phiên chợ Giát” và 

“Thân phận tình yêu”, http://evan.com.vn/News/phe-binh/nghien-cuu/2004/09/3B9ADO72]. 

Những lời câm của Tính (nhân vật chính trong tác phẩm) chính là những đoạn lảm nhảm nội 

tâm đã góp phần cấu tạo nên “chuyện”. Nó là bờ bên kia của ý thức, hay những trạng thái vô 

thức, tiềm thức của một kẻ điên loạn, mộng mị. Nhưng từ những lộn xộn chắp nối đó (gợi nhớ 

đến những đoạn độc thoại nội tâm của nhân vật Benjamin đần độn trong tiểu thuyết “Âm thanh 

và cuồng nộ” của William Faukner) bản tính của nhân vật đã bộc lộ. Có nỗi cô đơn sợ hãi “Nó 

đấy. Lạnh lắm, mẹ ạ”; những băn khoăn lo âu “Mẹ ạ, phải làm gì bây giờ”; khát vọng hủy diệt 

“Bao nhiêu là yết hầu. Họ phơi ra nhiều quá bố ạ…” và cả sự ngưỡng mộ cái đẹp “Hiền có bả 

vai tròn, tròn sáng quắc”;… Lộn xộn, chắp nối nhưng đó là những cảm nhận, những suy ngẫm 

khó định hình của con người về chính hiện thực đa tầng của đời sống. 

Tác phẩm của Nguyễn Bình Phương về cơ bản vẫn được bố cục theo kiểu lắp ghép, 

phân mảnh nhưng dưới một hình thức khác, không chia chương mà chia làm ba phần: A - Tiểu 

sử; B - Chuyện; C - Phụ chú (ba phần A, B, C giống như bố cục của một công trình khoa học). 

Phần tiểu sử được cố tình viết một cách “phi tiểu sử”, không theo một tiêu chí nào, các nhân vật 

được sắp xếp già trẻ lẫn lộn, thế hệ trước chung với thế hệ sau, thậm chí có cả nhân vật không 

phải người - con cú. Ngay từ đầu, với những dấu hiệu về hình thức này đã gợi cho người đọc 

một tâm lý hoang mang bởi sự lộn xộn ở ngay trong cái tưởng chừng như phải quy củ, rõ ràng. 

Phần “Chuyện” đặt tiếp nối sau phần tiểu sử, không phải là sự phát triển của “Tiểu sử” mà là 

một mảng màu khác của bức tranh lập thể. Đó là những chuyện về cuộc đời, số phận những con 

người ở một làng xã tỉnh Thái Nguyên. Đó cũng là một thế giới đang trên đà “rơi tuột xuống bờ 

vực của sự tha hóa, hủy diệt” mà Nguyễn Bình Phương không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh 

báo, qua tác phẩm, còn thắp lên niềm tin vào sự sám hối và cải hóa con người. 

Mới mẻ ở thái độ tiếp cận hiện thực, bằng tài năng nghệ thuật của mình, Nguyễn Bình 

Phương đã sáng tạo “Thoạt kỳ thủy” như là đỉnh cao nhất của một lối viết tiểu thuyết mang tên 

Nguyễn Bình Phương (Thoạt kỳ thủy là tác phẩm thứ năm trong dòng “Lục đầu giang” tiểu 

thuyết Nguyễn Bình Phương). Không có mối dây liên hệ tuyến tính hoặc nhân quả của các sự 

kiện, “Thoạt kỳ thủy” đã phá vỡ cốt truyện để chỉ còn những mảng hiện thực, tưởng như rời rạc 

nhưng lại soi sáng nhau.  

Tấm ván phóng dao (tiểu thuyết của Mạc Can, được Nxb Hội Nhà văn ấn hành quý I 

năm 2004, có dung lượng 203 trang) được dựng lên như một thước phim quay chậm. Sức cuốn 

hút của tác phẩm tỏa ra từ chất thơ và chất triết luận đan cài trong những trang viết giàu tính 

nhân văn, từ việc hội tụ những hình ảnh giàu tính biểu trưng và không thể không nói tới kỹ thuật 

trần thuật phân mảnh. Việc phối hợp nhiều điểm nhìn (có khi là ngôi thứ nhất: “tôi” - người con 

trai thứ hai của gia đình ông Trần, cậu Ba với thân hình nhỏ bé nhưng lại mang trái tim đa cảm; 

“em” - cô con gái út, cô đào nhỏ bé chuyên đứng trước tấm ván trong màn phóng dao mỗi đêm; 
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có lúc lại là ngôi thứ ba: tác giả - người kể chuyện) cùng với những dòng hồi ức, tâm trạng khi 

nhớ lúc quên tạo ra ấn tượng về một sự thiếu liền mạch của tự sự. Trong tác phẩm này, tác giả 

dường như cố tình làm chậm diễn biến của tình tiết, sự kiện để những mảnh lo âu, những mảnh 

suy cảm, day dứt của nhiều thân phận len lỏi, bùng phát bất chợt. Tỉnh lược cốt truyện và quãng 

thời gian của truyện dẫn tới sự gián đoạn, tiểu thuyết cứ dần mở ra một thế giới hiện thực dường 

như đang rã rời, tan nát. Những mảnh vụn của lo âu và khao khát (thể hiện nhiều qua nhân vật 

người con trai thứ hai) như để tạo ra một thế giới của vô thức và mộng ảo, cái thế giới mà ở đó 

những linh hồn khốn khổ có thể được an ủi, cái thế giới có thể hàn gắn lại sự tan vỡ của thế giới 

thực tại. Tính nhân văn của tác phẩm toát ra không chỉ bằng ý tưởng mà bằng cả chính kỹ thuật 

viết tiểu thuyết. Tác phẩm như một bản “montage” (lắp ghép) các mảnh ký ức đau buồn nhưng 

cũng không ít những dịu dàng yêu thương. Trật tự tuyến tính của thời gian bị phá vỡ, cốt truyện 

không được xây dựng bằng chuỗi sự kiện mà bằng dòng suy cảm, tạo nên một thứ chất thơ, chất 

triết lý quyện hòa.  

Trong một bố cục có tính phân mảng, lắp ghép, các yếu tố nghệ thuật khác cũng bị chi 

phối, nhất là hệ thống nhân vật. Với một thế giới phân rã, quan hệ giữa các nhân vật cũng trở nên 

lỏng lẻo. Ở “Thoạt kỳ thủy” người và cú được đặt cạnh nhau, không liên quan đến nhau và không 

chi phối nhau như hai mảng màu trong một bức tranh lập thể. Ngay cả ở thế giới con người, ngoài 

Tính còn có cuộc đời, số phận của Hưng, ông Phùng, bà Liên, ông Phước, Hiền, cô Nheo, ông 

Điện, ông Sung, ông Nam… Những cuộc đời ấy cũng được tô vẽ bằng những mảng màu đậm nhạt 

khác nhau… Xa xót hơn, các nhà văn đã xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết như những con 

người dường như chưa thông hiểu nhau và cũng chưa thông hiểu cả chính mình. Người phụ nữ 

trong “Chinatown” (tiểu thuyết của Thuận) muốn hoãn lại tất cả những gì mình có trong cuộc đời, 

những kỷ niệm vừa khôi hài vừa đắng đót xót xa, tình yêu và bổn phận, trách nhiệm và sự thành 

công trên con đường học vấn…, sống già nửa đời người chỉ với một băn khoăn “những ngày ấy 

Thụy (bố của con trai chị - H.T.H) ở đâu, gặp ai, làm gì…”. Không còn những mối dây liên hệ, 

phải chăng thế giới cần được gắn kết từ những đứt đoạn, rời rạc đó?. Chạy một mạch suốt 200 

trang sách, không chia chương chia đoạn nhưng “Chinatown” lại gieo vào lòng người cảm giác 

nhức nhối của sự đứt gãy, cô đơn… 

Cốt truyện lắp ghép theo tư duy hội họa lập thể cho người đọc cảm giác về một dòng 

hiện thực xáo trộn, nhiều màu sắc, nhiều hình ảnh lẫn lộn. Đó chính là ấn tượng của nhà văn 

về một thế giới rạn vỡ và phi lý. Sâu hơn, ở một cảm quan nghệ thuật và ý thức nghệ thuật, nó 

còn là sự thức nhận của nhà văn về tính hữu hạn của văn chương. Nhà văn không thể là người 

“biết tuốt” và cũng khó để chiếm lĩnh, bao quát bức tranh toàn cảnh về hiện thực. Mỗi 

chương, mỗi đoạn văn bản cần được xây dựng như những mảnh đời sống vốn vô cùng đa dạng 

và phức tạp. “Đập vỡ các mảng văn bản trần thuật thành những mảnh vụn rời rạc, xô lệch, 

không theo một trật tự nhân quả nào” [Trịnh Bá Đĩnh, Sđd; 793], kiểu cấu trúc này đưa người 

đọc vào trạng thái phân lập về ý thức, trí tuệ bị kích thích để tìm ra mối dây liên hệ giữa các 

mảnh vỡ trong tác phẩm.  

3. KẾT LUẬN 

Tuy chậm hơn, dè dặt hơn (so với các thể loại thơ và truyện ngắn), tiểu thuyết Việt Nam 

từ những năm cuối thế kỷ XX và đặc biệt trong những năm đầu thế kỷ XXI đang chuyển mình 

để tìm ra những hình thức biểu đạt mới. Trong nỗ lực chung ấy của thể loại, các tác giả tiểu 
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thuyết ngắn chính là những người đi tiên phong. Gỡ bỏ những ảo tưởng về khả năng nhận thức, 

biểu đạt thế giới để chỉ khiêm nhường đào sâu, thám hiểm những mảnh vỡ của cuộc sống và con 

người thời hiện đại, tiểu thuyết ngắn đã chối bỏ cách viết truyền thống để lựa chọn và đề cao 

những cách cấu trúc tác phẩm như những bản “montage”, lắp ghép các phân mảnh để tạo ra một 

ý niệm nhất quán nào đó về thế giới. Sự đổi mới cốt truyện, cùng với những thay đổi về nhiều 

phương diện nghệ thuật khác, trên thực tế, đã có những thành công, cũng đôi khi mới chỉ là 

những thử nghiệm nhưng cái đáng quý là các nhà tiểu thuyết ngắn đã góp phần không nhỏ đưa 

văn học Việt Nam vào quỹ đạo của văn học đương đại thế giới.  
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THE PLOT WITH MONTAGE – POPULAR NARATION 

 IN SHORT NOVELS 

ABSTRACT 

With short novels, renovation the plot is to deny the traditional model, establish a style 

of new thinking about reality, too. Whole of the world, in the sense obout art of writers who 

belong to this novel’s trend can only be realized and expressed in each of the current 

fragmentation. A style of plot which with montage, follow geometrical painting’s thinking as a 

way for the writers to narrate obout the world.  

Key words: Short novels, plot. 
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NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG TRÀO PHÚNG TRONG 

TRUYỆN NGẮN NGUYỄN CÔNG HOAN 

Nguyễn Thị Thanh Hương1                                                   

TÓM TẮT 

 Xuất phát từ sự đổi mới về cách nhìn, Nguyễn Công Hoan đã có những cách tân đặc 
sắc về nghệ thuật. Nhà văn tỏ ra có sở trường khi xử lý các thủ pháp trào phúng hết sức điêu 
luyện và mới lạ của một ngôn ngữ hài hước để xây dựng tình huống trong truyện nhằm tạo ra 
tiếng cười với nhiều sắc thái và cung bậc. Đó là cách dùng từ tài tình, cách tổ chức lời văn độc 
đáo, sáng tạo phép so sánh và nghệ thuật kể chuyện có duyên kết thúc bất ngờ tạo kịch tính. Tất 
cả đã khẳng định một phong cách trào phúng bậc thầy Nguyễn Công Hoan. 

Từ khoá: Tình huống trào phúng trong truyện.                                                  

1. MỞ ĐẦU 

Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Nguyễn Công Hoan được coi là một trong 
những bậc thầy về truyện ngắn trào phúng. Với ông, cái hay ở những truyện ngắn trào phúng 
là hay ở chiều sâu sự khái quát nhờ việc phát hiện ra các tình huống đời sống. Và nhà văn đã 
rất thành công trong việc tạo dựng tình huống truyện. Ở bài viết này, chúng tôi thử nghiệm 
vận dụng lí thuyết phong cách học để tìm hiểu nghệ thuật xử lí  khéo léo và tài tình các thủ 
pháp miêu tả, kể chuyện trong việc xây dựng tình huống ở truyện ngắn của Nguyễn Công 
Hoan. Đồng thời, khẳng định chức năng nghệ thuật thẩm mĩ của ngôn ngữ đối với việc xây 
dựng tình huống truyện.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi quan niệm: Tình huống truyện là tình huống do lời kể trong văn bản truyện, 
mang dấu ấn của nhà văn, tạo nên khung cảnh cho các cuộc thoại giữa các nhân vật. Nó bao gồm 
các nhân tố: bối cảnh thời gian, bối cảnh không gian, nhân vật tiếp xúc nảy sinh vấn đề... Vì vậy, 
tìm hiểu nghệ thuật xây dựng tình huống trào phúng trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan chính 
là tìm hiểu nghệ thuật sử dụng các thủ pháp miêu tả, kể chuyện trong lời kể của truyện.   
         Để tạo nên hiệu quả trào phúng trong các truyện ngắn, Nguyễn Công Hoan đã tập trung 

xây dựng các kiểu tình huống khác nhau. Hầu hết, mỗi truyện ngắn của ông đều gắn với một 
tình huống. Đó là tình huống gây cười mang tính nghịch lí, phi lí, oái oăm của cảnh đời ngang 
chướng trong xã hội. Nó tạo ra kết cấu những màn cảnh giàu kịch tính mà mỗi màn cảnh có một 
cách tạo tình huống riêng. 

2.1. Cách dùng từ ngữ 

2.1.1. Lớp từ láy để miêu tả 

Lớp từ này được sử dụng với tần số cao thuộc các kiểu láy khác nhau nhưng chủ yếu 
vẫn là từ láy hình tượng và từ láy biểu thái nhằm miêu tả không gian, thời gian, nhân vật và bộc 

                                           
1ThS. Giảng viên Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức 
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lộ tình cảm. Chỉ xét riêng trong một truyện “Báo hiếu: trả nghĩa cha”, từ láy xuất hiện 27 lần: 
loanh quanh, tè he, đen đủi, dăn deo, lóng cóng, lúng túng, phóm phém, cồm cộp, hả hê, lố 
nhố, rón rén, thình lình, nhăn nhó, hơ hớ, lẩy bẩy, láu lỉnh, tròn tròn, lộp cộp, hầm hầm, ngơ 
ngơ ngác ngác… 

 Đặc biệt, các từ láy được kết hợp trong những ngữ cảnh thích hợp gia tăng sắc thái hài 

hước.  

- Từ láy kết hợp với danh từ, động từ, đại từ đứng trước làm chủ ngữ và sau là hư từ 

“như” tạo phép so sánh gợi hình ảnh, tăng sự mỉa mai, giễu cợt. 

Danh từ (động từ, đại từ) + từ láy + như… 

 Ví dụ: “Anh rập rình như nằm trên giường lò xo”. 

                                                                  (Thịt người chết)[2tr.222] 

- Các từ láy kết hợp với nhau tăng sắc thái hài hước. 

Danh từ + từ láy 1 + từ láy 2…. 

Ví dụ: “Mùi nước hoa thoang thoảng, lẫn với mùi phấn hồng đượm đà, làm cho chàng 

thênh thênh, nhẹ nhõm”. 

                                                (Kiếp tài tình)[2,tr.423] 

2.1.2. Lớp động từ hành động để kể chuyện.  

Nhà văn đã sử dụng lớp từ này nhằm tạo kịch tính của truyện. Có những truyện như một 

màn kịch, nhân vật hành động liên tục gắn liền với các động từ như: Thằng ăn cắp, Thanh! 

Dạ, Thằng Quýt(I), Thằng Quýt(II)… Rõ nét là những động từ hoạt động, những động từ chỉ 

kết quả, trạng thái của hiện tượng.  

- Nguyễn Công Hoan đã khéo léo kết hợp các động từ hoạt động với danh từ để chỉ kết 

quả, trạng thái của hiện tượng tạo câu ngắn kế tiếp nhau. 

Danh từ + Động từ hoạt động (động từ chỉ trạng thái) 

Ví dụ: “Người ngã. Hàng đổ. Bát vỡ”.  

            “Áo lấm. Khăn xổ. Tóc rũ.” 

 (Thằng ăn cắp)[2,tr.187] 

 - Để diễn tả hành động của nhân vật liên tục, nhanh, lặp đi lặp lại nhằm tăng tính kịch, 

hài hước hoặc để miêu tả tình huống truyện, nhà văn kết hợp động từ hoạt động với các phụ từ 

“vẫn”,  “lại”, “vừa”… 

 “Vẫn”, “lại”, “vừa”... + Động từ hoạt động 

Ví dụ: “ Họ lại uỵch. Họ lại thụi. Họ lại tát. Họ lại đá. Không tiếc tay. Rồi lại hô”.  

 (Báo hiếu: trả nghĩa cha)[2,tr.220] 

2.1.3. Từ “tục” mang tính bình dân, khẩu ngữ “rất đời”  

Nguyễn Công Hoan sử dụng thứ ngôn ngữ bình dân, suồng sã chứa yếu tố “tục”, chủ 

yếu các từ “đĩ”, “cu”, “tọng”, “ựa cơm”, “ỉa bậy”,”đếch”, “đồ đĩ”... cùng các câu chửi lặp lại 

nhiều lần với tần số cao nhằm hạ bệ, lộn trái, đả kích sâu cay những kẻ giàu và bộc lộ thái độ 

san bằng, tung hê tất cả của nhà văn. 

- Ngay ở tên nhân vật là một thế giới tục: nào là anh đĩ Mùi, chị cu Sứt, bác đĩ Tư, anh 

cu Bản, anh cu Mấu… 
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- Từ “tục” dùng để chửi trong những câu chửi tục, so sánh tục, ẩn dụ tục để lột tẩy bản 

chất nhân vật. 

Ví dụ: “Thật ông không dại như quan đầu tỉnh, bị tọng bằng những lễ chay”. 

(Phúc tinh)[2,tr.272] 

 2.1.4. Lối dùng từ ngữ trang trọng để diễn tả những hiện tượng không trang trọng 

Cách dùng từ này nhằm lố bịch hoá tiếng cười mang sắc thái giễu nhại. Nghĩa là biến 

thành trò cười tất cả những gì nghiêm trang, nghiêm túc bằng cách mô phỏng một cách hài hước 

lời nói, giọng điệu của những nhân vật nào đấy hoặc phong cách ngôn ngữ của một tầng lớp xã 

hội nào đấy thuộc cái thế giới có vẻ nghiêm túc kia. Nhà văn đối lập từ Hán Việt mang sắc thái 

trang trọng và từ thuần Việt có sắc thái thông tục để tả bọn quan lại khám tử thi  làm bật ra sự 

mỉa mai về cách “làm việc” của vị “quan huyện tư pháp”. 

Ví dụ: “... Trên bờ đầm, quan huyện tư pháp là một, cụ lục sự là hai, cậu lính lệ là ba, 

cùng trịnh trọng làm việc và cùng trịnh trọng khạc nhổ”.  

                                                      (Thịt người chết)[2,tr.224] 

Hay chất mỉa mai toát ra nhờ sự vô lí ở cách đối lập hai từ khác nhau về sắc thái  “lững 

thững” và “nghiêm trang” trong truyện ngắn “Chính sách thân dân”.  

 2.2. Cách dùng câu 

2.2.1. Câu ngắn và câu đơn đặc biệt  

Hai loại câu này xuất hiện chủ yếu tạo bối cảnh và diễn tả hành động nhân vật trong 

cảnh chợ búa nhốn nháo, ồn ào tăng kịch tính cho truyện. Qua khảo sát đoạn văn “Nó gật 

đầu.......Bát vỡ” ở truyện ngắn “Thằng ăn cắp”  trong 27 câu, câu ngắn chiếm 13 câu thông báo 

sự kiện diễn ra nhanh, gấp gáp, liên tục. Câu đơn đặc biệt chiếm 9 câu vừa miêu tả, thông báo 

sự kiện nhằm làm sống lại những trạng thái, vừa báo hiệu bối cảnh thời gian một cách ngắn gọn 

khi đứng đầu đoạn văn. 

Ví dụ: “Nó vẫn ăn. Ngon quá! 

            Năm phút… 

            Mười phút... 

            Bỗng chốc...” 

            “Bọn bán hàng nhốn nháo. Chạy tứ tung. Quang gánh vướng. Người ngã. Hàng 

đổ. Bát vỡ”.  

(Thằng ăn cắp)[2,tr.187] 

2.2.2. Câu tỉnh lược chủ ngữ 

Loại câu này, chủ ngữ bị tỉnh lược còn vị ngữ mang nội dung thông báo. Nó “được sử 

dụng như một phương tiện tái hiện của một tình thế đang diễn ra, một tâm trạng được khắc 

sâu”[4, tr.86] hoặc theo một ý đồ nghệ thuật của nhà văn. 

Ví dụ: “Rồi thu thu vào bọc. Rồi len lén ra ngoài ao. Rồi giơ thẳng tay, ném xuống 

nước. Tõm!...” 

(Cụ Chánh Bá mất giầy)[2,tr.243] 

2.2.3. Lặp cấu trúc câu   

- Lặp cấu trúc câu đơn diễn tả hành động liên tục của nhân vật. 

Họ + (lại) Động từ 
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Ví dụ: “Họ lại uỵch. Họ lại thụi. Họ lại tát. Họ lại đá”.                    

(Thằng ăn cắp)[2,tr.189] 

- Lặp cấu trúc để diễn tả hình ảnh xấu tạo chất hài. 

Ví dụ: “Môi bà thắm, nhưng không phải là ăn trầu. Mặt bà trắng, nhưng không phải là 

màu da tự nhiên. Má bà đỏ, nhưng không phải vì thẹn thò e lệ”. 

(Mua lợn)[2,tr.288] 

2.2.4. Phép tăng cấp đưa tình huống đến kịch tính 

Thủ pháp này nhằm đưa tình huống đến kịch tính, tạo ấn tượng mạnh mẽ, thu hút sự chú 

ý của người đọc đối với hình tượng văn học bằng cách đẩy kịch tính lên cao độ qua các kiểu 

tăng cấp như: tăng cấp trong lời kể, tăng cấp trong ý nghĩ người kể, tăng cấp trong miêu tả, tăng 

cấp trong suy nghĩ của nhân vật. Nhà văn diễn tả hành động của nhân vật, từ đó bật lên tiếng 

cười mỉa mai, châm chọc tính bủn xỉn, keo kiệt, đểu cáng, chuyên “ăn bẩn” của cụ thư ký. 

Ví dụ: “Cụ dốc miệng tẩu vào chén, gõ vào diện cồm cộp, rồi lại đánh. Cụ nạo, nạo mãi, 

nạo quèn quẹt, dễ thường đến chảy máu tẩu...” 

(Công dụng của cái miệng)[2,tr.406] 

2.3. Các phép so sánh 

2.3.1. So sánh vật hóa 

Người kể dùng thủ pháp vật hoá trong so sánh. Cái được so sánh ở đây là những cái 

bình thường gắn với con vật, đồ vật mang ý nghĩa hài hước. Có những so sánh để tạo tiếng cười 

hóm hỉnh, bông phèng; có những so sánh bất ngờ, ngộ nghĩnh tạo liên tưởng thú vị; có những so 

sánh độc địa – có gì tinh quái của Trạng Quỳnh để mỉa mai, châm biếm; có so sánh tạo tiếng 

cười bi hài, xót xa, chua chát về một kiếp người trong xã hội... 

Tả một thằng ăn cắp từ hình dáng, điệu bộ, cử chỉ… của nó thông qua phép so sánh ví 

von khiến người đọc hình dung nó không phải là một con người mà như một con vật. 

 Ví dụ: “Mặt rạn như men lọ cổ” 

            “Tóc bồng lên như tổ quạ” 

            “Cái áo xơ xác như tổ đỉa” 

            “Bộ răng trắng như hạt bầu ra” 

khiến “...người ta ngờ, người ta canh, người ta giữ, coi nó như một con chó đói.”                              

(Thằng ăn cắp)[2,tr.184 – 185] 

2.3.2. So sánh phóng đại hài hước 

Ngoài so sánh vật hoá, nhà văn còn sử dụng thủ pháp so sánh phóng đại hài hước trong 

so sánh ví von bất ngờ, lý thú gây ấn tượng. Cái được so sánh là cái trừu tượng, lớn lao nhưng 

mỉa mai, giễu cợt. Đó là so sánh giữa cái cụ thể với cái trừu tượng tạo sự phi lý trong câu văn 

“Đàn bà là giống yếu”; so sánh mang tính chất châm biếm, sâu cay “Thật là phúc”; so sánh 

tinh quái để “đá móc”, “nói khoáy” một sự vật một hiện tượng khác. 

Ví dụ: “Mỹ thuật nhất là cái ngực đầy như cái ví của nhà tư bản, như cái óc của ông 

Nghị trước ngày họp hội đồng”. 

(Samandji)[2,tr.201] 
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Có thể nói, so sánh là một biện pháp gây cười hiệu quả nhất. Nguyễn Công Hoan tỏ ra có 

sở trường trong việc tạo nên so sánh độc đáo, táo bạo mang nghĩa xấu bật lên tiếng cười trào 

phúng với nhiều “nhịp độ và cung bậc”, “trộn cũng không lẫn” [1, tr. 412].  

2.4. Cách kết thúc bằng tình huống bất ngờ 

2.4.1. Đẩy mâu thuẫn phát triển cao độ 

Tài năng xây dựng tình huống của Nguyễn Công Hoan được khẳng định bằng nghệ 

thuật kể chuyện có duyên, kết thúc bất ngờ tạo kịch tính bằng thủ thuật đẩy tình huống phát 

triển cao độ rồi kết thúc đột ngột hoặc “che giấu” hay đánh lạc hướng độc giả. Đây là thủ pháp  

mà ông tỏ ra rất tài nghệ đến mức điêu luyện. Là người có năng khiếu trào phúng nên Nguyễn 

Công Hoan đã phát hiện ra được những mâu thuẫn hài hước dù nó có ở dạng ẩn kín nhất. Từ 

việc phát hiện đó, nhà văn sửa sang và tu bổ, phóng đại lên thật rõ trước mắt người đọc. Muốn 

gây cười, nhà văn phải kết thúc truyện đột ngột. Cách kết thúc này đảm bảo chức năng lật ngược 

một cảnh ngộ, một tình huống, vạch trái một chân dung, phanh phui một mâu thuẫn nội tại. Từ 

đó, chân lý được nhận ra thông qua một tiếng cười kinh ngạc. 

Ví dụ: một số truyện “Mất cái ví”, “Đồng hào có ma”, “Thầy cáu”, “Oẳn tà roằn” ... có 

cách kết thúc như vậy.              

 2.4.2. Đánh lạc hướng, “che giấu” độc giả 

Đọc truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, chúng ta thấy ông thường “che giấu” điều mình 

định đưa ra ở kết luận. Nhà văn rất tài nghệ trong việc dẫn dắt mâu thuẫn, tổ chức các chi tiết để 

đánh lạc hướng lôi cuốn người đọc khỏi cái đích thực sự của câu chuyện. Thường thì đến kết 

truyện nhà văn trào phúng mới đột ngột kéo người đọc về cái đích thực sự của câu chuyện. Ở đây, 

sự “che giấu”, “sự đánh lạc hướng” càng khéo léo bao nhiêu thì sự bất ngờ càng tăng lên bấy 

nhiêu và tiếng cười bật ra càng mạnh mẽ bấy nhiêu, sức phê phán của tiếng cười như được tăng 

lên gấp bội. Có thể diễn tả một cách đánh lạc hướng độc giả khá phổ biến của Nguyễn Công Hoan 

như sau: độc giả được đưa vào tình huống A. Tác giả dẫn dắt tình tiết câu chuyện cho phát triển 

bình thường khiến độc giả dự đoán theo quy luật sẽ có sự kiện B là nguyên nhân hoặc kết quả của 

A. Nhưng bất ngờ kết thúc truyện ở sự kiện C, thường là B và C là hai sự kiện đối lập nhau. Từ 

đó, tiếng cười được bật ra với sắc thái hài hước. Cách kết thúc như vậy mang chức năng tạo dựng 

những “biến cố ngược đời” phơi bày bản chất của A.  

Ví dụ: một số truyện “Cái ví ấy của ai”, “Lập gioòng”... 

Trong nhiều trường hợp để đánh lạc hướng người đọc, tác giả xây dựng một loại nhân vật 

“ngớ ngẩn” khiến người đọc cũng bị “ngớ ngẩn” theo. Lối đánh lạc hướng này rất hóm hỉnh, thú 

vị và có hiệu quả nghệ thuật cao. Tính chất tinh quái của Nguyễn Công Hoan thể hiện rất rõ ở sự 

sáng tạo những nhân vật “ngớ ngẩn” này. Sự xuất hiện kiểu nhân vật “tôi” ngốc nghếch, ngớ ngẩn 

cũng là cách đóng kịch. Cái tài của nhà văn là để “tôi” giả vờ nhưng người đọc cứ bị lôi cuốn theo 

dòng biến cố. 

Ví dụ: một số truyện “Lại chuyện con mèo”, “Cái lò gạch bí mật”, “Nỗi lòng ai tỏ”... 

Bằng phép tăng cấp đẩy mâu thuẫn phát triển cao độ và thủ thuật đánh lạc hướng người 

đọc để kết thúc tình huống bất ngờ, tác giả “đem lại cho người đọc ấn tượng về một cách viết độc 
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đáo, mới mẻ vừa khêu gợi tâm lí tò mò muốn tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao đồng thời làm 

cho tác phẩm văn học để lại những dư âm sâu xa mãi mãi” [4, tr. 122-123].  

3. KẾT LUẬN  

Là nhà văn trào phúng tài năng, Nguyễn Công Hoan rất thành công trong việc sử dụng 

các thủ pháp nghệ thuật giàu sắc thái hài hước tạo tình huống trào phúng. Đó là cách dùng từ tài 

tình, cách tổ chức lời văn trào phúng độc đáo, sáng tạo phép so sánh và nghệ thuật kể chuyện có 

duyên kết thúc bất ngờ tạo kịch tính. Các thủ pháp trào phúng này rất gần gũi với các thủ pháp 

trong ca dao trào phúng và truyện cười dân gian. Mỗi một thủ pháp tu từ được dùng ở các kiểu 

tình huống khác nhau tạo hiệu quả nghệ thuật khác nhau. Song khớp lại, chúng tạo nên một sự 

cách tân trong nghệ thuật trần thuật của nhà văn. Điều này đã khẳng định một phong cách nghệ 

thuật truyện ngắn Nguyễn Công Hoan.  
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THE ART OF BUILDING  SATIRICAL SITUATIONS IN NGUYEN 

CONG HOAN’S  SHORT STORIES 

ABSTRACT 

 Starting from the new point of view, Nguyen Cong Hoan has achieved a special 

artistic innovation. The writer showed his competence in applying skilful and new satirical 

techniques  of humourous language to construct satirical situations in his stories in order to 

bring about laughs at different levels. It is the skillfulness in choosing words, organizing 

peculiar and ideas, creating simile and the art of attracting story telling which leads to 

dramatic ends. All of these is enough to affirm a professionally satirical style of Nguyen Cong 

Hoan. 

 Key words: Satirical situation in story 
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NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC  CỐT TRUYỆN 

TRONG TIỂU THUYẾT THÂN PHẬN TÌNH YÊU  CỦA BẢO NINH 

Hoàng Thị Tâm1 

TÓM TẮT 

Thân phận tình yêu của Bảo Ninh là một thành tựu của nghệ thuật tiểu thuyết Việt Nam 

cuối thế kỷ XX. Dựa vào quan niệm cốt truyện của tự sự học hiện đại, bài viết tiến hành phân 

tích cấu trúc cốt truyện tiểu thuyết Thân phận tình yêu, từ đó khẳng định: Trên cơ sở cảm hứng 

nhận thức lại, Thân phận tình yêu được cấu tạo bởi ba mạch cốt truyện bộc lộ ba chủ đề chính 

của tiểu thuyết: Nỗi buồn chiến tranh, thân phận tình yêu và hành trình sáng tạo. Thủ pháp trần 

thuật cốt truyện chủ yếu là đồng hiện thời gian. Tất cả tạo ra một dạng thức mới của cốt truyện 

tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới.  

Từ khóa: Cốt truyện, Thân phận tình yêu, Bảo Ninh,  

1. MỞ ĐẦU 

Thân phận tình yêu là một thành tựu của tiểu thuyết Việt Nam cuối thế kỷ XX. Tác phẩm 

đã hút vào mình nhiều sự khám phá và lý giải trên cả bình diện tư tưởng cũng như nghệ thuật tự 

sự. Đặc biệt, hình thức mới mẻ của nó đã trở thành đối tượng thử nghiệm của nhiều công trình 

vận dụng các lý thuyết phê bình hiện đại trong nghiên cứu văn học Việt Nam [xx 2,3] Trong đó, 

phương diện cốt truyện cũng được đề cập. Các tác giả thường sử dụng cốt truyện của Thân phận 

tình yêu như một dẫn chứng để chứng minh cho sự xuất hiện của cảm quan hậu hiện đại trong 

tiểu thuyết Việt Nam cuối thế kỷ XX mà biểu hiện của nó là sự phân rã cốt truyện [xx 3]. Bản 

thân cốt truyện của Thân phận tình yêu cũng là thực thể khó nắm bắt nên mỗi phân tích về nó 

chỉ giống như những thăm dò và thử nghiệm mà chưa thể được gọi là đích cuối cùng. Hơn nữa, 

nếu hiểu cốt truyện từ quan niệm truyền thống thì việc đọc cốt truyện của tiểu thuyết này cũng 

là một hành động vất vả. Bài viết của chúng tôi đặt ra nhiệm vụ thử lý giải cốt truyện tiểu thuyết 

này từ góc nhìn của tự sự học hiện đại, một mặt lý giải sự hấp dẫn của tiểu thuyết một mặt khác 

xác định những đóng góp của nó trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ phương diện 

cốt truyện.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Vài nét về thuật ngữ cốt truyện 

Cốt truyện theo từ điển thuật ngữ văn học là “Hệ thống sự kiện cụ thể, được tổ chức theo 

yêu cầu tư tưởng nghệ thuật nhất định, tạo thành bộ phận cơ bản và quan trọng nhất trong hình 

thức động của tác phẩm văn học thuộc các loại tự sự và kịch”; “Cốt truyện, một mặt, là phương diện 

bộc lộ nhân vật, một mặt khác, là phương tiện để nhà văn tái hiện các xung đột xã hội” [100, 8]. 

Cốt truyện trong lịch sử nghiên cứu tự sự từng tồn tại hai quan niệm: quan niệm truyền thống nhấn 

                                           
1  
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mạnh mối quan hệ nhân quả của các sự kiện, quan niệm hiện đại hướng sự quan tâm vào nghệ 

thuật trần thuật. Theo đó, thuật ngữ cốt truyện được thay bằng “cấu trúc sự kiện của truyện”, 

truyện kể. Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sử, truyện kể là: “chỉnh thể các sự kiện lớn nhỏ được 

sắp xếp, kể theo dòng ngôn từ nhằm bộc lộ ý nghĩa mà nhà văn hướng đến” [11].  Quan niệm này 

mở ra khả năng nghiên cứu các dạng cốt truyện mà ở đó sự kiện không hàm chứa các quan hệ 

nhân quả. Đặc biệt là cốt truyện tiểu thuyết. Hiểu nghệ thuật tổ chức cốt truyện cũng là hiểu từ góc 

độ này. Một cốt truyện là sản phẩm của một nghệ thuật sắp xếp dựa trên cái “ý nghĩa mà nhà văn 

hướng đến”. Và như thế, việc tìm hiểu một nghệ thuật tổ chức cốt truyện phải là việc phân tích và 

khái quát được hình thức cấu trúc của truyện, đồng thời xác định đường hướng tư tưởng nào chi 

phối việc sắp xếp ấy. Hay nói cách khác, cái mà nhà văn hướng đến ấy là gì. 

Khảo sát toàn bộ hệ thống  sự kiện trong Thân phận tình yêu, chúng tôi nhận thấy: Cảm 

hứng nhận thức lại quá khứ bao gồm: nhận thức về chiến tranh, nhận thức về nghệ thuật và các 

giá trị của nó là cảm hứng chi phối cách thức tổ chức cốt truyện. Cảm hứng ấy được mô hình 

hóa dưới hình thức của hành trình nhận thức, của nhân vật. Nhận thức về tình yêu, về chiến 

tranh, về sáng tạo nghệ thuật... Quá khứ và hiện tại luôn là hai tọa độ để đối chiếu và soi sáng 

lẫn nhau nhằm đi đến chân lý. Chúng được hiện thực hóa thành một chỉnh thể sinh động và hấp 

dẫn, đó là tiểu thuyết Thân phận tình yêu. 

Phần viết dưới đây là sự diễn giải những khái quát đã nêu trên. 

 2.2.  Cảm hứng nhận thức lại - thành tố chi phối cách thức tổ chức cốt truyện 

Nhận thức lại là một cảm hứng nổi bật của văn học Việt Nam trong khoảng từ cuối những 

năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Luồng gió đổi mới của đại hội VI của Đảng đã thổi 

vào văn học một tinh thần mới, làm thay đổi căn bản tư duy về  thực tại đời sống dẫn đến những 

đổi mới trong tư duy văn học. Những đổi mới ấy, một phần thể hiện ở sự thay đổi góc nhìn về 

hiện thực, một phần khác được hình tượng hóa thành một quá trình nhận thức. Nhóm thứ nhất 

có thể kể đến: Thời xa vắng của Lê Lựu, Cỏ lau, Mùa trái cóc ở miền Nam của Nguyễn Minh 

Châu, Tướng về hưu, Không có vua của Nguyễn Huy Thiệp... nhóm thứ hai tập trung vào các 

sáng tác viết về đề tài chiến tranh của những người trong cuộc: Chim én bay của Nguyễn Trí 

Huân, Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai, Thân phận tình yêu của Bảo Ninh.... chúng làm thành một 

mô hình biểu đạt riêng với kiểu cấu trúc sự kiện là một hành trình của nhân vật ngược về quá 

khứ, tái hiện quá khứ, lý giải quá khứ bằng ánh sáng của hiện tại. Nguyễn Trí Huân cấu trúc sự 

kiện trong tiểu thuyết Chim én bay bằng hành trình của Quy, một nữ chiến sĩ biệt động trong 

chiến tranh qua hình thức ngày ngày chị đi qua ngôi nhà của kẻ thù của mình, day dứt đối với 

hoàn cảnh hiện tại của những đứa con của kẻ thù trong khi bản thân cuộc đời chị cũng đang chịu 

biết bao di họa của chiến tranh. Trong Ăn mày dĩ vãng, hành trình nhận thức đó được mã hóa 

bằng cuộc hành hương về những vùng đất gắn liền với một thời trận mạc của Hai Hùng, một 

chiến sĩ trinh sát vùng ven. Đó cũng đồng thời là hành trình đối chiếu giữa quá khứ gian khổ và 

tươi đẹp với hiện tại phũ phàng của cuộc sống hậu chiến thông qua các giá trị: tình bạn, tình 

yêu, niềm tin... Cũng bắt nguồn từ mạch cấu trúc ấy, Thân phận tình yêu mô hình hóa hành trình 

nhận thức bằng một hành trình tâm tưởng, một sự phiêu du của  ký ức  với những xung động nội 

tâm của một người lính bước ra từ cuộc chiến. Tuy nhiên, Thân phận tình yêu lại mang dáng vẻ 

khác so với hai cuốn tiểu thuyết trên.   
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Hầu hết những nghiên cứu về cốt truyện tiểu thuyết Thân phận tình yêu đều khẳng định 

đây là “một tiểu thuyết tâm lý mang dáng dấp của tiểu thuyết “Dòng ý thức” ở phương Tây”. Và 

có thể nói thêm: “dòng ý thức” ấy là quá trình nhận thức lại chiến tranh của một người đã là một 

phần của cuộc chiến, đã từng nhận thức khác về cuộc chiến. Đồng thời với đó là một chủ đề 

cũng nằm trong tọa độ nhận thức lại của văn học giai đoạn này: nhận thức về sáng tạo nghệ 

thuật mà chủ thể nhận thức cũng đồng thời là một người trong cuộc. Đặc điểm này chi phối cấu 

trúc sự kiện cốt truyện, tạo ra dạng cốt truyện gồm nhiều mạch sự kiện - tâm lý đan xen nhau, 

mang lại một dáng vẻ mới, một thành tựu mới cho tiểu thuyết đổi mới. 

2.3. Các mạch cốt truyện trong tiểu thuyết Thân phận tình yêu 

Với đặc điểm là một tiểu thuyết mang dáng dấp của tiểu thuyết “Dòng ý thức”, cốt truyện 

của Nỗi buồn chiến tranh lấy điểm tựa là thế giới nội tâm bao la với vô vàn những ẩn ức và suy 

nghĩ, quá khứ và thực tại chồng chéo”. Do vậy, các sự kiện trong tiểu thuyết trước tiên là các sự 

kiện tâm lý bởi chúng hầu như bị tách rời với không gian và thời gian thực mà tồn tại trong 

không gian của trí nhớ, của những liên tưởng bất tận của nhân vật. Do vậy, tên gọi sự kiện cốt 

truyện ở đây không bao hàm ý nghĩa các sự kiện - hành động. 

 Quan sát các sự kiện xuất hiện trong thế giới nội tâm của nhân vật chính, hay nói chính 

xác hơn, các sự kiện gắn liền với câu chuyện của Kiên, chúng tôi nhận thấy chúng được chia 

thành hai hệ thống lớn: Hệ thống các sự kiện mô tả về sự tàn khốc, cái chết, nhân tính trong 

chiến tranh được mô tả đậm đặc ở đoạn 1 và trải dài trong nhiều đoạn kế tiếp; Hệ thống thứ hai: 

Hệ thống sự kiện liên quan đến hành trình sáng tạo của Kiên gồm các sự kiện gợi mở về trách 

nhiệm của người cầm bút, các sự kiện gợi mở về một hiện thực nghiệt ngã, những thân phận đau 

khổ quanh mình (được bắt đầu từ đoạn 2), đặc biệt là chính thân phận mình, thân phận tình yêu 

của anh (đoạn 4, 5, 6, 7). Chúng tạo thành những lớp hiện thực khác nhau mà chúng tôi tạm gọi 

là cách mạch truyện trong câu chuyện của Kiên. Ngoài câu chuyện của Kiên là câu chuyện của 

người kể chuyện tồn tại như một cốt truyện  khung nhằm tăng tính huyền hoặc và hấp dẫn của 

truyện mà chỉ khi kết thúc truyện (đoạn 8) mới được tiết lộ. 

2.3.1. Mạch cốt truyện về Nỗi buồn chiến tranh:  

Mạch truyện về nỗi buồn chiến tranh được mở đầu bằng tọa độ không - thời gian: “Mùa 

khô đầu tiên sau chiến tranh đến với miền hậu cứ Cánh Bắc của mặt trận B3” nhưng ngay sau 

đó, cái không gian ám ảnh là truông Gọi Hồn xuất hiện để từ đây, hầu hết các sự kiện tàn khốc 

của chiến tranh đều thấp thoáng hình ảnh của cái truông mịt mù lam chướng ấy. Những chỉ dẫn 

về thời gian ở đây chỉ đóng vai trò là những ám ảnh. Sự kiện về tiểu đoàn 27 -  mùa mưa năm 

1969, sự kiện về cuộc sống ảm đạm của trung đội trinh sát của Kiên, cuộc sống bài bạc và hồng 

ma, cái chết của một người đồng đội bỏ ngũ năm 1973, cái chết của ba cô gái giữ kho lương 

năm 1974... chúng phác họa nên gương mặt đầu tiên của chiến tranh: sự tàn khốc và hủy diệt 

cuộc sống, hủy diệt bằng đạn bom, hủy diệt bằng sự tuyệt mù hi vọng, hủy diệt bằng bản năng 

tăm tối của con người... nó tạo nên nỗi buồn dằng dặc trong tâm hồn Kiên. Và Kiên, trên con 

đường tìm hài cốt ấy, hi vọng là mình vẫn còn niềm tin “Hẵng cứ biết là anh sẽ còn được sống 

và từ đây sự sống ấy tùy thuộc anh. Hẵng cứ biết rằng không chỉ là một cuộc đời mới mà còn là 

cả một thời đại mới đang đến cùng anh phía trước”  [47,1]. Niềm tin, với anh là một sự hồi sinh, 

nhưng anh có thể hồi sinh?  



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 9. 2011 

 
53

Suốt những trường đoạn tiếp theo, Nỗi buồn chiến tranh được trải ra trong những khắc 

khoải của tâm trạng, trong những trang sự kiện- ký ức với nhiều mảng màu của chiến tranh liên 

tiếp diễn ra. “Nhưng mà tâm hồn tôi thì đã ngưng bước lại ở những ngày tháng ấy chứ không 

thể nào mà đổi đời như bản thân đời sống của tôi. Một cách trực giác, tôi luôn nhận thấy quanh 

tôi quá khứ vẫn đang lẩn khuất” [48,1]. Chiến tranh  không chỉ là sự hủy hoại sinh linh (găn liền 

với những câu chuyện về hồn ma,) nó còn hủy hoại hình hài, nó làm cho con người sống mà 

không có hình hài, sống mà trở thành sinh vật (câu chuyện về xà niên, về cặp tình nhân kỳ lạ), 

hủy hoại nhân tính (sự kiện buổi chiều 30 tháng 4 ở sân bay Tân Sơn Nhất)... Các sự kiện về 

chiến tranh luôn đầy ắp, nhức nhối, trĩu nặng tâm hồn Kiên. Trong mạch kể này, phần lộ diện 

của bức chân dung chiến tranh được phác họa. Chiến tranh - không gì khác hơn, đó là sự hủy 

diệt sự sống, từ sinh mạng đến hình hài, từ những phẩm chất của nhân tính đến sự sống của linh 

hồn. Đó là sự thật. Cũng như sự thật của cuộc sống hậu chiến đang hàng ngày bày ra trước mắt 

Kiên, gõ nhịp vào từng giấc ngủ nhọc nhằn. Không dừng ở đó, Chiến tranh còn được nhà văn 

khắc họa ở tầng ký ức thứ hai của Kiên. Tầng ký ức này được cấu trúc hóa thành nội dung của 

câu chuyện Kiên đang viết trong cuốn tiểu thuyết của cuộc đời anh: câu chuyện về tình yêu của 

anh và Phương.  

2.3.2. Mạch truyện về hành trình sáng tạo và câu chuyện Thân phận tình yêu 

Chuyện về hành trình sáng tạo bắt đầu được nhắc tới từ giữa đoạn kể thứ hai. Ở đó diễn ra 

sự đấu tranh và lựa chọn của Kiên về sự thực, về vẻ đẹp của tình người, tình đồng chí, đồng đội 

trong chiến tranh hay sự thực nghiệt ngã của đời sống hậu chiến; sự thực chiến tranh là những 

đau thương mất mát hay còn hơn thế? Và trách nhiệm của người cầm bút, trách nhiệm với đồng 

đội không cho phép Kiên chỉ hời hợt, bề ngoài...  

Cuộc đấu tranh nội tâm về  sự sáng tạo này mang hình ảnh của  những đấu tranh tư tưởng 

đang diễn ra trong tư duy nghệ thuật của các nhà văn Việt Nam những năm đầu đổi mới. Với 

nhân vật Kiên, đề tài chiến tranh là một lựa chọn tiền định. “Đôi khi cũng toan một hướng mới 

nào đó nhưng ngòi bút lại chẳng tuân theo. Như là khi bắt đầu cuốn tiểu thuyết đầu tay này Kiên 

đã dự định một cốt chuyện hậu chiến và vì thế, chương thứ nhất, anh viết về những người đi thu 

hài cốt tử sĩ, những người lính sắp giải ngũ để trở về đời thường. Song một cách không thể 

cưỡng lại, các trang bản thảo dựng dậy hết cái chết này đến cái chết khác, dần dần đi sâu mãi 

vào cánh rừng nguyên thủy của chiến tranh, lặng lẽ nhóm lên mãi cái lò lửa tàn khốc của ký ức” 

[61,1]. Sự lựa chọn này, với Kiên là một lựa chọn đơn độc. Hình ảnh con người đơn độc trong 

hành trình sáng tạo, vật vã trong những ký ức và lựa chọn, rồi ra đi khi hoàn thành sứ mệnh đã 

làm thành một câu chuyện trong mạch truyện này.  

Lồng trong câu chuyện về hành trình sáng tạo là câu chuyện tình yêu đầy bi thảm của 

Kiên, một gương mặt của chiến tranh trong chiều sâu của những số phận người: Câu chuyện 

thân phận tình yêu.  

Câu chuyện được cấu trúc từ các sự kiện- kỷ niệm giữa anh và Phương. Chúng là phần 

chìm của tảng băng hiện thực về chiến tranh, phần chìm của trạng thái ký ức đau khổ của anh. 

Trong các trường đoạn về những giấc mơ và trạng thái tuyệt vọng của nhân vật, biểu tượng một 

bờ sông dốc đứng một bên là ký ức về chiến tranh, những cái chết, một phần của tuổi thanh 

xuân đã qua đi giờ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng không cùng và bờ bên kia, những kỷ niệm thẳm 
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sâu và tươi đẹp, là cánh đồng với những bông cỏ tím biếc và tiếng gọi của Phương từ ký ức xa 

xôi vọng về. Chúng níu giữ anh, lay thức anh, dẫn anh trở về thế giới của tuổi thơ, của bình yên 

và tình yêu. Hai bờ - hai thế giới ấy làm thành biểu tượng về hai thời quá khứ, hai phần đời, hai 

phần ký ức của thế giới tâm hồn Kiên. Một bên là những cái chết đau thương và bi thảm, một 

bên là cuộc sống, là cái đẹp, là khát vọng, ước mơ của tuổi thanh xuân, là Phương. Một bên kéo 

tuột anh về với thế giới đau buồn của nó, một bên níu giữ anh ở lại với niềm hy vọng. “ Những 

hồi ức đê mê choáng ngợp nhục cảm ấy làm xiêu đảo hồn phách những giấc mơ của anh. Và 

mặc dù chỉ là trong giấc mơ thôi, nhưng chính ái lực của lòng đắm say không đổi đối với nàng 

đã duy trì cho anh ngọn lửa của tình yêu cuộc sống”. Nhưng  “Khi đã bước một bước rời khỏi 

cõi chiêm bao thì thế là thôi hết tất cả, lập tức lại nỗi cô đơn rã rời tan tác”. Dòng sông vô hình 

nào đã ngăn cách Kiên, mãi mãi bắt anh đứng ở phía bên này? Tại sao mối tình ấy “giờ đây đã 

trở thành vô phương cứu vãn trong đời”? 

Xuyên qua màn sương của ký ức, những sự kiện tình yêu của Kiên lần lượt, từng lớp như 

những vòng sóng lan xa tỏa vào những góc xa khuất, dựng dậy nỗi đau sâu thẳm, lý giải sự chia 

lìa của hai người. Diễn tiến của nó được kể liên tục trong các trường đoạn 4, 5, 6, 7- chiếm 1/2 

dung lượng của tiểu thuyết. Bắt đầu là chuyến tàu vào Nam - chuyến tàu đi vào chiến tranh, 

chuyến tàu định mệnh mang những dự cảm chia lìa. Kiên và Phương cuống quýt níu giữ những 

giờ khắc bên nhau nhưng ngay trong thời đoạn thiết tha ấy đã len lỏi những dấu hiệu bi thảm mà 

chỉ mãi về sau này, anh mới lờ mờ cảm nhận. Tiếp đến là sự kiện ở ga Thanh Hóa bất hạnh dội 

xuống hai người, phũ phàng đập nát một thế giới lãng mạn và mơ mộng. Không gì khác, chiến 

tranh đã giành giật Phương khỏi anh, đẩy hai người về hai thế giới. Anh lặng lẽ bỏ Phương và 

bước vào chiến tranh không nói lời từ biệt, để lại sau lưng mình tiếng gọi khắc khoải của 

Phương. Sau này, tiếng gọi ấy luôn vang vọng trong tiềm thức anh, cứu rỗi anh khỏi cái chết, 

khỏi sự cạn kiệt của nhân tính trong chiến tranh, giữ lại cho anh phần đẹp đẽ của tâm hồn. Song 

cũng vì thế, nó làm nên nỗi buồn mênh mang không gì thay đổi được trong cuộc đời. 

Dường như có bàn tay vô hình tàn ác đã sắp đặt số phận của anh và Phương? Và câu trả 

lời  không gì khác, là chiến tranh. Chiến tranh, ngay ở cửa ngõ của nó đã hiện nguyên hình một 

khuôn bạo tàn phá hủy những điều quý giá và đẹp đẽ của con người. Nó hủy hoại không chỉ 

sinh mạng mà lớn hơn thế, hủy hoại khát vọng, ước mơ, hủy hoại quá khứ, hiện tại, tương lai 

của con người nơi nó đi qua. Nó không chỉ là sự mất mát, sự chết chóc, nó mang gương mặt của 

cái ác, của sự hủy diệt. Nó hủy diệt sự sống, hủy diệt sự trong sáng và kích thích cái ác trong 

con người. Chạm đến cái cốt lõi của sự thật này, dường như câu chuyện về tình yêu đã hoàn 

thành nhiệm vụ lớn hơn nhiệm vụ của nó. Lúc này, nó không chỉ là một câu chuyện tình trong 

chiến tranh, nó là câu chuyện về sự thật, một sự thật chân thật hơn nhiều những gì ta chỉ nhìn 

thấy từ trước tới nay  trong các câu chuyện được kể về chiến tranh. Sứ mệnh của nhà văn là phải 

nói về sự thật ấy. Chủ đề của mạch truyện này như là sự hoàn thiện cuối cùng hệ thống tư tưởng 

nghệ thuật của Bảo Ninh. Trường đoạn cuối cùng của chuyện kể là câu chuyện của người kể 

chuyện về nhà văn “phường chúng tôi”, chỉ còn như là một khung cốt truyện bao chứa trong nó 

mọi câu chuyện có thể kể về cuộc đời. Ba mạch cốt truyện trên đã tạo ra được tính phức hợp cho 

cốt truyện Thân phận tình yêu. 

Đồng thời với các mạch cốt truyện, các chủ đề chính được đặt ra trong tiểu thuyết đều tìm 

được câu trả lời của mình. Thiết nghĩ, sự phức hợp cốt truyện như vậy mang lại khả năng bộc lộ 
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cùng lúc nhiều chủ đề và đặc biệt, với mỗi chủ đề, nhà văn luôn có cơ hội để đi đến được tận 

cùng vấn đề đã đặt ra. Tất nhiên, để bộc lộ chủ đề, trong Nỗi buồn chiến tranh, còn là một hệ 

thống các nhân vật và biểu tượng: khuôn mặt của chiến tranh của sự thật với không gian truông 

Gọi Hồn; khuôn mặt của cái đẹp, của tình yêu luôn gắn liền với nhân vật Phương. Phương là 

hiện thân của tình yêu, của cái đẹp bị xúc phạm và hủy diệt; người đàn bà câm mang ý nghĩa 

của hình bóng độc giả lặng lẽ mà ân cần bên nhà sáng tạo...chúng tạo thành một mạng lưới biểu 

đạt tư tưởng nghệ thuật của nhà văn. Vì thế Nỗi buồn chiến tranh không chỉ là câu chuyện về 

chiến tranh, nó là một quan niệm nghệ thuật, một tuyên ngôn về nghệ thuật của Bảo Ninh. Song 

bản thân cốt truyện luôn là thành tố đầu tiên, đóng vai trò thiết tạo nên những mạch dẫn của chủ 

đề, tạo không gian cho nhân vật và hoàn cảnh cho biểu tượng trong cuốn tiểu thuyết này.  

Một trong những thủ pháp để tạo tính phức hợp của cốt truyện là thủ pháp đồng hiện. 

Đồng hiện ở đây được nhà văn sử dụng như một “bảo bối” để tạo ra kiểu kết cấu “ dòng ý thức” 

với những vòng sóng sự kiện liên tiếp nhau. Nếu xuyên qua các lớp sự kiện này sẽ thấy các 

mạch cốt truyện. Đồng hiện trong Thân phận tình yêu chủ yếu là đồng hiện không- thời gian. Và 

thủ pháp này được sử dụng khá thống nhất từ đầu đến cuối chuyện. Câu chuyện bắt đầu cũng là 

bắt đầu những trường đoạn đồng hiện: “Và âm thầm lẫn trong tiếng suối là tiếng thở dài của 

rừng sâu nghe vời vợi xa xôi và tuyệt mù hư ảo như là âm vang vọng lại từ một thời nào đó, như 

là tiếng của lán lá vàng rơi trên thảm cỏ từ lâu lắm rồi... 

Vùng này là vùng Kiên thông thuộc. Chính  nơi đây, vào cuối mùa khô năm 69, mùa 

thu cực kỳ cùng khốn của toàn cõi B3, tiểu đoàn 27 độc lập, cái tiểu đoàn bất hạnh mà anh là 

một trong mười người may mắn còn được sống  đã bị bao vây rồi tiêu diệt mất hoàn toàn phiên 

hiệu. Một trận đánh ghê rợn, độc ác, bạo tàn... mùa khô ấy nắng to, gió lớn” [6,1].  

Bắt đầu từ đây, thời gian quá khứ cùng các sự kiện của nó chồng xếp lên nhau thành 

nhiều lớp khiến cho câu chuyện trở thành dòng sông cuộn cháy miên man giữa đôi bờ ký ức. 

Trong trường đoạn đầu tiên của tiểu thuyết, sự kiện ký ức và những cái chết thảm khốc của 

những người đồng đội với các mốc thời gian: năm 69, năm 73, mùa mưa năm 74,... nối tiếp 

nhau trong ký ức Kiên mà sợi dây khơi gợi chúng là truông Gọi Hồn, cái không gian được viền 

bằng ký ức ấy xác định không gian của toàn bộ câu chuyện về chiến tranh của Kiên, cũng là cốt 

lõi của câu chuyện sáng tạo của anh sau này. Sử dụng đồng hiện ngay từ mở đầu, Bảo Ninh đã 

cùng lúc xác nhận con đường duy nhất của anh để bước vào không gian của ký ức chiến tranh 

chỉ có thể là dòng ký ức miên man của nhân vật và cách thức duy nhất để tái hiện nó chính là 

đồng hiện. Dễ thống kê trong Thân phận tình yêu những trường đoạn đồng hiện như đã dẫn, 

chúng là đường dẫn chính yếu nhất để thâm nhập vào các mạch tự sự trong cuốn tiểu thuyết này. 

Đồng hiện mặc dù không mới mẻ trong tiểu thuyết nói chung, nhưng trong Thân phận tình yêu, 

nội lực của nó được vận dụng đến mức tối đa. Người đọc, trong cùng một lúc được kết nối và 

dẫn dắt vào các tầng khác nhau của ký ức nhân vật: tầng ký ức gần, tầng ký ức xa và cả tầng vô 

thức... chúng tạo thành các lớp để lý giải chủ đề của truyện. 

 Như vậy, tính chất phức hợp, vốn là một đặc điểm của cốt truyện tiểu thuyết, đến Thân 

phận tình yêu lại mang một hình vẻ biểu đạt mới. Nếu đặt trong mối quan hệ với các tiểu thuyết 

Việt Nam trước đó, “sự phức hợp luôn được xây dựng từ dạng cốt truyện hành động với những 

sự kiện và xung đột như trong các tiểu thuyết Cửa biển - Nguyên Hồng, Vỡ bờ - Nguyễn Đình 

Thi, Vùng trời - Hữu Mai, Dấu chân người lính - Nguyễn Minh Châu, Gia đình má Bảy - Phan 
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Tứ.”. [182, 6] thì sự sáng tạo của Bảo Ninh là một bước ngoặt. Sự phức hợp cốt truyện được 

hình thành trên nền của dòng ý thức nhân vật chính dường như chưa từng xuất hiện trong tiểu 

thuyết Việt Nam. Đặc biệt, các mạch truyện luôn được dẫn dắt bởi hệ thống các biểu tượng lặp 

đi lặp lại, đặc biệt là kỹ thuật đồng hiện khiến cốt truyện dần dần từng bước trở nên mạch lạc. 

Nếu đặt trong tiến trình tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX, có thể thấy dòng tiểu thuyết tâm lý bắt 

đầu từ Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách đến Sống mòn của Nam cao là một đỉnh cao thì đến 

những năm cuối thế kỷ này, đỉnh cao ấy được hoàn mĩ hóa bởi Thân phận tình yêu của Bảo 

Ninh với kỹ thuật hiện đại hơn. Chúng làm nên thành tựu cuối cùng của tiểu thuyết Việt Nam 

thế kỷ XX.  Những cách tân của tiểu thuyết sau này đều là những khởi đầu mới cho tiểu thuyết 

thế kỷ sau. 

3. KẾT LUẬN:  

Thân phận tình yêu là một cuốn tiểu thuyết mà càng đọc, người đọc càng bị cuốn hút. 

Đặc biệt là nghệ thuật trần thuật với kiểu cốt truyện phức hợp trên nền của “dòng ý thức” 

nhân vật. Qua đó, người đọc không chỉ nhìn thấy một cái nhìn mới về chiến tranh, về hành 

trình sáng tạo đầy khó nhọc của nhà văn, mà còn thấy ở đó hình ảnh của một thời kỳ văn học 

với những vật vã để đổi mới, để hoàn thành sứ mệnh của mình đối với dân tộc. Trong đó, sự 

đổi mới về đối tượng nhận thức, phương thức nhận thức là những điểm cốt lõi. Chiến tranh là 

một hiện thực, song chúng cần được nhận thức lại ra sao. Câu hỏi ấy trở thành điểm xuất phát 

của cốt truyện không chỉ Thân phận tình yêu. Song có lẽ, chỉ Thân phận tình yêu mới trả lời 

độc đáo và cặn kẽ nhất. Toàn bộ cốt truyện của tiểu thuyết này là hành trình của nhà văn để 

trả lời cho câu hỏi ấy.  

 Kết quả của câu trả lời là một thành tựu của tiểu thuyết Việt Nam cuối thế kỷ XX. 
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VĂN HỌC YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN NỬA SAU THẾ KỶ XIX 

TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI VĂN HỌC DÂN GIAN 

Nguyễn Văn Thế1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu văn học yêu nước giai đoạn nửa sau thế kỷ XIX trong mối quan hệ với văn 

học dân gian giúp chúng ta hiểu sâu hơn về văn học yêu nước của một giai đoạn đặc thù này. 

Xét từ góc độ lịch sử văn học, sự xuất hiện và phát triển của những thể loại văn chương đặc biệt 

này đã góp phần làm cho nền văn học dân tộc trở nên mang tính nhất thể hóa cao hơn. Đó là sự 

nhất thể hóa theo hướng dân chủ hóa, làm mờ đi đường phân giới chia tách văn học bác học và 

văn học dân gian vốn rất rõ rệt trong quá khứ. 

Từ khoá: Văn học yêu nước; văn học dân gian 

1. MỞ ĐẦU 

Trên quan niệm học thuật đơn thuần, văn học dân gian là một bộ phận tách riêng, nằm 

trong văn hóa dân gian, cùng với các ngành sáng tác dân gian khác. Ở nước ta, do hoàn cảnh có 

những nét đặc thù, văn học dân gian gắn liền với văn học viết. Mặc dù không phải là một 

khuynh hướng, nhưng nảy nở trên nền tảng của cuộc chiến đấu chống Pháp quyết liệt của dân 

tộc mà tính khuynh hướng của văn học dân gian giai đoạn nửa sau thế kỷ XIX biểu hiện rõ rệt. 

Chưa bao giờ văn học dân gian theo sát thời sự, phản ánh kịp thời, nhạy bén và có chủ đề tập 

trung như văn học dân gian giai đoạn này. Có thể nói văn học dân gian giai đoạn nửa cuối thế 

kỷ XIX cũng là giai đoạn văn học dân gian yêu nước chống Pháp.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CÚU 

Theo dõi thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX, chúng ta thấy có một sự kết hợp tự 

nhiên đến đẹp giữa văn chương bác học và văn chương bình dân. Nếu như dòng văn học yêu 

nước chống Pháp trong văn học thành văn là tiếng nói chung của mọi tầng lớp nhân dân chống 

Pháp, thì văn học dân gian của giai đoạn này là tiếng nói riêng của quần chúng đông đảo nhất, 

cơ bản nhất, đó là tiếng nói của quần chúng nông dân chống Pháp. 

Văn học dân gian là văn chương của nhân dân lao động. Đó là lời ca tiếng hát bộc lộ 

những xúc cảm trong cuộc sống thôn dã, trong khung cảnh cùng nhau lao động sản xuất, cảnh 

hội hè đình đám tụ tập đông người, kể những chuyện trong xóm trong làng làm họ xúc động, 

những chuyện ngang trái mà họ muốn phê phán. 

Đến giai đoạn này, trong hoàn cảnh đất nước có giặc ngoại xâm, văn học dân gian vẫn 

phát triển trong những điều kiện nông thôn như cũ nhưng người nông dân không đủ cảnh thanh 

bình và tâm trạng thoải mái để viết nên những câu ca trữ tình, thơ mộng được. Họ phải dùng câu 

vè, ca dao để kể nỗi khổ, để tố cáo những cảnh bất công áp bức của những bọn hương lý mới, để 

                                           
1 TS. Phòng QLKH&CN, trường Đại học Hồng Đức 
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ca ngợi những tấm gương tiết nghĩa, để ghi lại những sự việc xảy ra hãy còn nóng hổi có liên 

quan đến thời sự. Từ yêu cầu đó, văn học dân gian cũng dần mất tính địa phương.  

Sự trở lại của những hình thức văn học đặc biệt này chứng tỏ văn học dân gian và văn 

học viết có nội dung yêu nước chống Pháp trong giai đoạn này đều xuất hiện đồng thời, cùng nhạy 

cảm với tình hình, và cả hai đều phát triển sôi nổi, không ngừng. Điều đó thật dễ hiểu khi trên mặt 

trận chống giặc cướp nước, trí thức và nhân dân cùng một hàng ngũ thì văn học tất phải vậy. 

Vốn dĩ ca dao dân ca có tính cơ động, linh hoạt, nó là thứ vũ khí nhẹ. Truyền thuyết, 

truyện vè chứng tỏ một sức mạnh mới. Tình hình đấu tranh đòi hỏi hình thức thông tin nhanh và 

rộng, vè trở thành lợi hại. Cả mẩu truyện, truyền thuyết cũng góp phần, cố nhiên là có thêm sức 

sáng tạo từ trí tưởng tượng và tình cảm của nhân dân. 

Theo dòng thời gian và tuần tự các biến cố xảy ra, những sáng tác dân gian dệt thành 

bộ nhật trình kháng chiến. Bắt đầu có tiếng súng xâm lược của thực dân, dân gian Quảng Nam 

đã truyền nhau câu ca mà đến nay vẫn còn ghi được cái đột ngột của sự việc vang động đến tận 

đáy lòng người dân lương thiện:  

                      Tai nghe súng nổ cái đùng,  

                      Tàu Tây đã đến Vũng Thùng bạn ơi!. 

hay:                

                            Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 

                         Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ 

                                   Ai vô xứ Nghệ thì vô 

                          Tây vô xứ Nghệ, đùi vồ đánh Tây  

Riêng một phong trào Thống Linh và Thiên Hộ Dương đã có đến chục chuyện kể rất 

cảm động, một địa bàn hoạt động của Trương Định cũng có bao nhiêu truyện giàu ý nghĩa. 

Trong Nam có loại thơ ca tụng nghĩa khí của những người dám giết Tây hay giết tay sai 

của Tây.                  

                             Ca nông đại bác thật dài 

                      Tàu bay tàu lượn trên trời rất to 

                               Ai ngờ cả tụi đều thua 

                      Việt Minh vác gậy đánh cho chạy dài  

Có cả những huyền thoại cất bổng lên từ những cử chỉ khâm phục, thân thương của 

đồng bào đối với phút lâm hình của người anh hùng ấy, ngày nay đọc đến vẫn khó cầm được 

nước mắt, mà đâu phải không có cái cốt chắc của sự thật. Bởi vậy loại thơ ấy được nhân dân rất 

thích đọc. Ví dụ "Vè Quản Hớn"; "Thơ thầy Thông Chánh" có lúc được in ra, rồi bị cấm 

Nhân dân khuyên nhau không hợp tác với quân cướp nước, đề cao việc nghĩa, chí khí 

anh hùng. Trong số thơ dân gian còn có bài: Vè tàu Tây chìm ở Tắt Nghĩa nhằm vạch gương xấu 

vì tham "đồng bạc Lang sa": 

Bạc đồng là bạc Lang sa, 

Khi chìm lật đật lấy mà hết đâu. 

Ít hơi muốn lặn cho sâu, 

Nổi lên đụng ván bể đầu chết co. 
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Những thành ngữ, ca dao, mẩu chuyện, thơ, vè dân gian kể trên là những bằng chứng 

cụ thể nói lên đặc tính của nhân dân Nam Kỳ, tinh thần bồng bột, vì nghĩa anh dũng chống Tây, 

chống bọn Việt gian bán nước. 

Trước sự xâm lược của kẻ thù thực dân, cũng như nhân dân miền Nam nhân dân miền 

Bắc và miền Trung cũng dùng những câu ca dao, vè, những mẩu chuyện ca ngợi những người anh 

hùng, nêu những sự kiện có tính thời sự rất cao. Ngay sau khi Kinh đô Huế thất thủ đã có Vè thất 

thủ Kinh đô. Nêu gương tiết nghĩa của Phan Đình Phùng, nhân dân mãi truyền tụng nhau Vè Quản 

Đình. Chưa bao giờ những hình thức văn học dân gian lại có tính thời sự cao như giai đoạn này. Ở 

đâu có chiến đấu chống Pháp buổi đầu, cả về sau, ở đó tự phát xuất hiện ca, truyện dân gian. 

Xuất phát từ tình hình đấu tranh đòi hỏi hình thức thông tin nhanh và rộng, vè trở thành 

lợi hại. Nó đưa sự kiện kèm theo dư luận, tô đậm thêm bằng cảm xúc, bay lên bằng tưởng tượng 

sáng tạo. Truyện kể rằng: tên đốc phủ Ca ở Hóc Môn hung ác vô cùng. Để lập công với Tây, nó 

bắt trẻ con, con cháu những người “đảng cựu” đánh Tây, bỏ vào cối giã gạo, lấy chày mổ quết 

nát xương. Nhân dân căm thù, nổi lên giết chết Đốc phủ Ca, treo đầu lên cột đèn chợ Hóc Môn. 

Từ đó Vè Quản Hớn được truyền miệng trong dân gian.  

                                              Chợ Hốc Môn ân oán nuốt hờn 

                                              Huyện Bình Dương tha nha thiết xỉ... 

Với chính sách “ăn cướp có hệ thống” của bọn thực dân phương Tây thì nông dân là 

nạn nhân của cảnh đốt phá, chém giết mà cũng là nạn nhân của nạn đóng góp. Họ không tiếc 

sức ủng hộ triều đình kháng chiến trong núi, nhưng họ cũng không thể tránh được việc đóng 

góp cho triều đình tay sai hợp pháp. Để việc bình định được nhanh chóng, “thằng Tây”, “thằng 

tập” và “tả đạo” thi nhau đốt phá, chém giết. Nhân dân cõng già ẵm trẻ chạy loạn: 

                                            Chạy như Hán như Hà 

                                            Trốn đàng trong không khỏi 

                                            Trốn đàng ngoài không khỏi 

                                                                  (Vè Thất thủ kinh đô) 

         Cảnh đốt phá, bắn giết cướp bóc của thực dân Pháp và cảnh nhân dân chạy loạn, của 

cải, đồ lề bị ăn cướp hoặc mất sạch. Tội ác của giặc ngoại xâm đã biến thành một bức tranh thô 

sơ nhưng lại có những nét vẽ phác thật khoẻ trong “Vè Thất thủ kinh đô” là vậy. 

             Kẻ thù đi đến đâu là gieo tang tóc đau thương đến đó. Tiến sâu vào đất nước chúng ta, 

tội ác của kẻ thù bày ra la liệt dưới mỗi bước đi của chúng. Cái làm cho người dân điêu đứng, 

sống không yên ổn được là tình trạng loạn lạc, không làm ăn, đi lại được, tiếp đến là cảnh sưu 

cao thuế nặng, là cảnh phu phen. “Vè đi phu Cửa Rào” không chỉ phổ biến ở vùng Nghệ An mà 

phổ biến ở cả nước với những cảnh hết sức thương tâm: 

                                              Từ ngày có mặt thằng Tây 

                                            Phu phen tạp dịch hàng ngày khốn thân 

                                                 Chồng trốn bắt vợ, 

                                                 Con ốm cha đi  

                                                 Tiếng khóc như ri 

                                                  Nông nổi nước ni 

                                                  Ruộng cày bỏ trắng!  
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 Dưới thời phong kiến, thuế đã không phải nhẹ. Nay thực dân lại tăng thêm, lại đặt thêm thuế 

mới, thu thêm sưu, tiền công ích. Bọn hương lý muốn được khen là mẫn cán thúc giục ráo riết. Cảnh 

“Trống mõ đánh vang lừng”, cảnh chửi mắng, nạt nộ đánh đập, cảnh “Phòng lính đến nhà” bắt người, 

xiết đồ để ép dân nộp thuế khua động cả xóm làng. Thuế sưu đã dồn họ vào cảnh cùng quẫn bế tắc: 

                                               Thôi hết đàng tránh trốn, 

                                               Xoay sở nói rày mai 

                                              Bán hết lúa hết khoai, 

                                              Tấm giường nằm cũng bán. 

                                                                     (Bài vè sưu thuế lạm thu) 

           Những cảnh tượng như trên thực sự là những bản cáo trạng tố cáo tội ác mà kẻ thù ngoại xâm 

gây nên. Hẳn nhiên bản cáo trạng ấy không hề bỏ quên vai trò phản bội nhục nhã của giai cấp thống 

trị. Từ ngày bước vào con đường suy đồi, giai cấp này đã bị nhân dân nguyền rủa thậm tệ, uy tín bị 

vùi xuống bùn đen. Tầng lớp vua quan  mà đại diện là triều đình Tự Đức, hồi này mỗi ngày một bộc 

lộ  bản chất phản động vô sỉ của nó. Những bài vè dân gian oán trách vua Tự Đức rất nhiều: 

                                                    Non sông lệ thuộc đến bao giờ? 

                                                    Chính trị nhà vua quá ngẩn ngơ. 

                                                    Của hết dân tàn trăm họ khổ, 

                                                    Mình rồng thuở ấy tỉnh hay mơ? 

                                                                             (Vè Cái thời Tự Đức) 

      Trước khung cảnh khủng khiếp một cổ hai tròng, hai vai nhiều ách như vậy, người nông 

dân đã kêu van hết mọi cửa, nhẫn nhục đủ mọi cách mà cũng không được ích gì. Họ chỉ mong 

ước có lại cảnh thái bình trên là “chúa thánh trị vì” dưới là “vạn dân khang thái”. Họ chỉ mơ ước 

cảnh lại được làm ăn mưa thuận gió hoà, muối gạo giá rẻ, và tất nhiên trong cảnh thái bình đó: 

                                                    Những loài gian ác 

                                                    Thì kiếm chốn lánh mình 

                                                    Những lũ hôi tanh  

                                                    Thì cong đuôi biệt tích. 

 Đó là mơ ước hàng nghìn đời của người dân Việt Nam sống trên mảnh đất yêu chuộng 

hoà bình này! 

      Rõ ràng là qua nội dung mà các bài vè phản ánh như trên chúng ta cũng thấy: những 

điều mà người nông dân nói trong các bài vè thì ta cũng gặp trong thơ văn các nhà khoa bảng ở 

một tấm lòng, một mạch cảm xúc, mà đó là mạch lớn lao nhất của dân tộc: chống giặc triệt để, 

chống đầu hàng, chống thất bại chủ nghĩa, đánh quyết liệt vào giặc và tay sai, cổ vũ, khơi gợi, 

ngợi ca, căm hờn. Hơn bất cứ một dòng văn học nào khác, tính chất chiến đấu của văn học yêu 

nước trước hết thể hiện ở sự bóc trần bản chất tàn bạo, thâm hiểm của bè lũ thực dân cướp nước, 

và những hành động đớn hèn bỉ ổi của bọn quan lại đầu hàng bán nước. Văn thân yêu nước Hà 

Nội trong bài Hịch gửi cho văn thân Nam Định nói: “Lũ giặc Tây kia đến nước Nam ta, người 

của bị vơ vét, đất đai bị chiếm giữ. Sáu tỉnh Nam kỳ từ lâu sa vào móng mỏ diều quạ, các hạt 

của miền Bắc gần đây lại bị nanh vuốt của hùm beo”. Rồi trong nhiều tác phẩm khác như bài 

Hịch của Trương Định, Thư của Phan Đình Phùng trả lời Hoàng Cao Khải, thơ của Nguyễn 

Xuân Ôn, Nguyễn Quang Bích chỗ này hay chỗ khác, mạnh mẽ dữ dội hay kín đáo, chua xót 

đều có nói đến. Trong bài Phú kể lại việc Pháp đánh Bắc kỳ lần đầu, Phạm Văn Nghị kể: 
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                     Kìa như tổng đốc, bố chánh, án sát, lãnh binh 

                      Tiền bổng, gạo lương, thực bao tá? 

                      Sao thấy thằng đầu trọc răng trắng, gối run như chứng phong kinh 

                      Sao thấy thằng mũi lõ tóc quăn mặt, xám như hình lôi đả? 

                     Nghe Cửa Tiền rầm rầm pháo nổ, ngọn cờ theo gió phất xuôi 

                     Mở Cửa Hậu cho quân lui, bỏ giáo rơi đường tơi tả. 

      Thật là những điển hình nhất về các quan văn võ sợ Tây, bợ Tây. 

      Đặc biệt ở nội dung tố cáo thì vè đã gặp thơ trào phúng của các nhà Nho, một dòng thơ 

mới phát triển mạnh từ cuối thế kỷ XIX. Một mặt trong thơ trào phúng xuất hiện những bộ mặt hài 

hước, những lời chế giễu không trang nghiêm mà trước đây ta chỉ gặp trong vè. Đến ông Tam 

nguyên làng Yên Đỗ cũng phải từ bỏ lối “ôn tồn nghiêm nghị” khi vẽ ra cái  mặt mày kỳ dị và bêu 

diếu ngoại hiện quái đản của tên đại tá thực dân “Ri-vi-e” trước khi hắn đền tội ở Cầu Giấy: 

                                                Mắt ông xanh lè, 

                                                Mũi ông thò lõ, 

                                                Đít ông cưỡi lừa, 

                                                Mồm ông huýt chó 

                                                             (Văn tế Ri-vi-e) 

Mặt khác, trong vè lúc đó lại thấy nhiều chữ nghĩa chứng tỏ dấu vết bàn tay nhà Nho, 

những người bây giờ cảnh ngộ đã rất gần nông dân. 

Sự đồng tình và đồng cảnh giữa hai tầng lớp trước đây có nhiều xa cách làm họ gặp nhau 

ở chỗ có nhu cầu chung kể lễ nổi khổ nhục và những cảnh trái ngược. Điều đó trong thực tế đã 

mở một cửa thông cho văn chương bác học và văn chương bình dân gặp nhau trên mảnh đất tố 

cáo hiện thực đau khổ nhục nhã của cả dân tộc. 

Với ưu thế của một thể văn vần, vè có nhiều khả năng đi vào quần chúng. Đó không chỉ 

là những câu chuyện kể trong sinh hoạt hàng ngày của quần chúng nhân dân trong làng trong 

xóm mà nó đã trở thành một thứ vũ khí sắc bén đấu tranh với kẻ thù xâm lược ở vào một thời 

điểm đặc biệt. Sự có mặt của những bài ca dao, những bài vè có tính thời sự như trên làm cho 

văn học yêu nước nửa sau thế kỷ XIX trở thành thống nhất một cách kỳ lạ trong hàng ngũ 

những người kiên quyết đánh giặc giữ nước, đồng thời làm cho văn học yêu nước có nhiều nội 

dung mới và phong phú hơn. 

Như vậy, đủ hiểu văn học yêu nước, nhìn từ phía dân gian, cũng thể hiện xứng đáng, 

cảm động tình hình thực tế của cuộc kháng chiến chống Pháp là của nhân dân, của nhiều tầng 

lớp người chứ không phải của riêng tầng lớp nào. Tất cả đều hướng vào một chủ đề, một tư 

tưởng, một ý chí: chống giặc triệt để, chống đầu hàng, chống thất bại chủ nghĩa, đánh quyết liệt 

vào giặc và tay sai, cổ vũ, khơi gợi, ngợi ca, căm hờn. Điều đó cho thấy, văn học yêu nước 

chống Pháp trở thành thống nhất một cách kỳ lạ trong hàng ngũ kiên quyết đánh giặc giữ nước. 

Sự thống nhất ở cấp bậc sâu như vậy trong văn học này chỉ là sự đối chiếu của sự thống nhất 

dân tộc một khi có ngoại xâm - đó là truyền thống máu xương nghìn đời để lại. 

3. KẾT LUẬN 

Văn học yêu nước chống Pháp giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX đã kế thừa một cách tốt 

đẹp truyền thống yêu nước trong lịch sử. Trong cái dáng vẻ đặc thù được qui định bởi hoàn cảnh 
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ra đời và động cơ sáng tác cụ thể ấy, thơ văn yêu nước giai đoạn này đã thể hiện nhiều đặc điểm 

nội dung và hình thức của một giai đoạn văn học chống xâm lăng ở đó những tác giả, tác phẩm 

tiêu biểu là những tác giả, tác phẩm phản ánh và phục vụ cuộc chiến đấu của dân tộc từ một lập 

trường chính trị và ý thức nghệ thuật chịu ảnh hưởng sâu đậm tinh thần yêu nước và quan niệm 

thẩm mỹ của quần chúng nhân dân. 

Như một sự kết hợp tự nhiên, văn chương yêu nước giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX vừa 

là văn chương của những nhà Nho yêu nước vừa là của quần chúng nhân dân lao động. Sự kết 

hợp này làm cho văn học yêu nước giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX có nhiều nội dung phong phú, 

sinh động hơn. Từ góc độ lịch sử văn học, sự xuất hiện và phát triển của những thể loại văn 

chương đặc biệt này đã góp phần làm cho nền văn học dân tộc trở nên mang tính nhất thể hóa 

cao hơn. Đó là sự nhất thể hóa theo hướng dân chủ hóa, làm mờ đi đường phân giới chia tách 

văn học bác học và văn học dân gian vốn rất rõ rệt trong quá khứ. 
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PATRIOTIC LITERATURE PERIOD AFTER HALF CENTURY 

XIX IN RELATIONSHIP WITH FOLKLORE 

ABSTRACT 

 Literature Research patriotic stage in the second half of the nineteenth century 

relationship with folklore help us better understand the patriotic of this particular phase. From 

the perspective of literari history, the emergence and development of the special category of 

literature this has contributed to the literature of ethnic nature one can become more highly. It 

is reflected most in the direction of democratization, to obscure the seams split scholarly 

literature and folklore which is veryclear in the past. 

 Key words:  Patriotic literature, folklore 
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ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI  

TỈNH THANH HOÁ 

Nguyễn Thị Ngọc, Trịnh Thị Phan1 

TÓM TẮT 

Đề tài đã nghiên cứu, xác định, phân loại các điểm du lịch dựa vào sự tham khảo các 
tiêu chí của Luật du lịch Việt Nam 2005, các nghiên cứu của một số tác giả (GS.TS Lê Thông, 
PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ, PGS.TS Lê Văn Trưởng…). Tiến hành khảo sát 56 địa điểm du lịch 
ở 6 huyện duyên hải Thanh Hoá. Đề tài đã đưa ra 5 tiêu chí trong quá trình nghiên cứu, dựa 
vào các tiêu chí này, đề tài đã xác định, phân loại các điểm du lịch nơi đây. Nét nổi bật về du 
lịch của các huyện duyên hải xứ Thanh là sự phong phú, đa daṇg và nhiều nét đôc̣ đáo của các 
điểm du lịch. Thế mạnh du lịch của vùng không chỉ dừng lại ở các điểm du lịch dựa vào tài 
nguyên biển, đảo mà còn là sự phát triển khá mạnh mẽ của các điểm du lịch nhân văn. Tại 56 
điểm du lịch khảo sát  thì có 13 điểm rất quan trọng, 16 điểm quan trọng, 27 điểm ít quan trọng. 
Tiềm năng này cần được chú ý khai thác và phát triển. 

Từ khoá: Điểm du lịch, vùng duyên hải 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Du lic̣h Thanh Hóa những năm gần đây, hòa chung với tốc đô ̣phát triển của du lic̣h cả 
nước, có nhiều điểm khởi sắc và tăng trưởng ở mức khá. Trên cơ sở đó, Thanh Hóa xác định 
“phấn đấu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, trở 
thành trọng điểm du lịch quốc gia…” (Đề án phát triển du lic̣h Thanh Hóa thành troṇg điểm du 
lic̣h quốc gia - UBND tı̉nh Thanh Hóa, 2005). Các huyện duyên hải tỉnh Thanh Hoá là miền 
biển đảo và giàu các giá trị văn hóa, có tài nguyên đa daṇg cho phát triển du lic̣h, nhưng kinh tế - 
xã hôị nói chung và kết quả hoạt động của ngành Du lịch nói riêng vẫn chưa tương xứng với 
tiềm năng. Chính vì vậy, để ngành Du lịch của vùng thật sự phát  triển cần có những nghiên cứu 
đánh giá các điểm du lịch tại đây.   

2. NỘI DUNG 

2.1. Tiêu chí xác định, phân loại các điểm du lịch 
Việc xác định, phân loại các điểm du lịch đã được dựa trên cơ sở các nhân tố hình thành 

điểm, bản chất của điểm du lịch; tham khảo Luật du lịch Việt Nam 2005, các nghiên cứu của 
một số tác giả (GS.TS Lê Thông, PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ, PGS.TS Lê Văn Trưởng, TS 
Phạm Lê Thảo…), đề tài đã dựa vào 5 tiêu chí để đánh giá: 

1) Thời gian hoaṭ động du lic̣h: Căn cứ vào số ngày có khả năng triển khai du lic̣h và số 
ngày có điều kiện thı́ch hợp nhất có thể triển khai hoaṭ động du lic̣h. 

2) Sức chứa khách du lic̣h: Trên cơ sở những vi ̣trı́ du lic̣h ở trong huyêṇ, đăc̣ điểm của 
các di tı́ch là tư ̣nhiên hay di tı́ch nhân văn, chúng tôi tı́nh sức chứa trung bı̀nh cho tất cả các 
điểm đươc̣ nghiên cứu chia theo điểm tư ̣nhiên và nhân văn. Khả năng cho phép thu nhâṇ khách 
du lic̣h đươc̣ tı́nh số lươṇg khách/ngày. 

                                           
1ThS. Khoa Khoa học xã hội,  Trường Đại học Hồng Đức 
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3) Vi ̣trı́ của điểm du lic̣h: Vi ̣ trı́ của điểm du lic̣h đươc̣ xác điṇh dưạ trên cơ sở khoảng 

cách từ nơi cung cấp nguồn khách du lic̣h đến điểm du lic̣h và loaị  phương tiêṇ giao thông có 

thể tới đươc̣ điểm du lic̣h cũng như thời gian đến điểm du lic̣h. Vùng duyên hải Thanh Hóa này 

lấy thành phố Thanh Hóa làm trung tâm đến các điểm du lic̣h trong điạ bàn nghiên cứu. 

4) Đô ̣bền vững của môi trường: Để đánh giá đô ̣bền vững của môi trường taị điểm du 

lic̣h, chúng tôi dưạ trên cơ sở những thành phần hoăc̣ bô ̣phâṇ tư ̣nhiên có ý nghıã với du lic̣h taị 

điểm du lic̣h có bi ̣ suy thoái hay không, khả năng phuc̣ hồi và khả năng tồn taị của nó theo thời 

gian do hoaṭ đôṇg du lic̣h gây ra. 

5) Đô ̣hấp dâñ: Xác điṇh đô ̣hấp dâñ taị các huyêṇ duyên hải tı̉nh Thanh Hóa, chúng tôi 

căn cứ vào những cảnh quan tư ̣nhiên có sức hấp dâñ du lic̣h, những hiêṇ tươṇg di tı́ch đăc̣ sắc, 

những cảnh quan nhân văn tiêu biểu, có chất lươṇg cao; đồng thời kết hơp̣ với khả năng số loaị 

hı̀nh du lic̣h đối với muc̣ đı́ch đi du lic̣h của khách du lic̣h.  

Để có tı́nh tổng hơp̣ cao, ta lươṇg hóa các chı̉ tiêu dưạ trên sư ̣đánh giá điṇh lươṇg và 

điṇh tı́nh. Mỗi yếu tố (chı̉ tiêu) đươc̣ đánh giá theo 4 bâc̣ (mức dô,̣ cấp đô,̣ haṇg): rất thuâṇ lơị, 

khá thuâṇ lơị, thuâṇ lơị trung bı̀nh, ıt́ thuâṇ lơị với điểm tương ứng là 4, 3, 2, 1. 

Tuy nhiên, đối với viêc̣ xác điṇh, phân loại, phân cấp đươc̣ điểm du lic̣h, vai trò của mỗi 

yếu tố (chı̉ tiêu) có môṭ ý nghıã khác nhau. Căn cứ vào tầm quan troṇg của các chı̉ tiêu, người ta 

đã đưa ra môṭ hê ̣số thı́ch hơp̣, bao gồm: Chı̉ tiêu có ý nghıã rất quan troṇg: hê ̣số 3; chı̉ tiêu có ý 

nghıã quan troṇg: hê ̣số 2; và chı̉ tiêu có ý nghıã hê ̣số 1. Như vâỵ, se ̃có 3 mức điểm: 

Những chı̉ tiêu rất quan troṇg có thang điểm là: 12, 9, 6, 3 

Những chı̉ tiêu quan troṇg:                                    8, 6, 4, 2 

Những chı̉ tiêu có ý nghıã:                                     4, 3, 2, 1 

Những chı̉ tiêu đươc̣ xác điṇh có ý nghıã rất quan troṇg đối với viêc̣ xác điṇh điểm, 

tuyến du lic̣h trên điạ bàn (có hê ̣số 3) bao gồm: Đô ̣hấp dẫn, thời gian hoaṭ đôṇg du lic̣h;  

Những chı̉ tiêu đươc̣ xác điṇh có ý nghıã quan troṇg đối với viêc̣ xác điṇh điểm, tuyến 

du lic̣h có hê ̣số 2 bao gồm: sức chứa khách du lic̣h, đô ̣bền vững của môi trường. 

Chı̉ tiêu có ý nghıã đối với viêc̣ xác điṇh điểm du lic̣h là: vi ̣trı́ của điểm du lic̣h. 

Tổng hơp̣ điểm đánh giá theo 4 mức đô ̣và hê ̣số của các chı̉ tiêu, có đươc̣ bảng sau: 

Bảng 1: Điểm đánh giá tổng hơp̣ các chı̉ tiêu 

TT Nôị dung chı̉ tiêu 
 Troṇg 

số 

Mức đô ̣đánh giá 
Rất 

Thuận lơị 
Thuâṇ lơị Ít Thuận lơị 

Không 
Thuận lơị 

1 Đô ̣hấp dẫn khách du lic̣h 3 12 9 6 3 

2 Thời gian hoaṭ đôṇg du lic̣h 3 12 9 6 3 

3 Sức chứa khách du lic̣h 2 8 6 4 2 

4 Đô ̣bền vững của môi trường 2 8 6 4 2 

5 Vi ̣trı́ của điểm du lic̣h 1 4 3 2 1 

 Tổng số 44 33 22 11 

 (Nguồn tham khảo: “Xác định các điểm, tuyến du lịch của khu vực phía Tây đường Hồ 

Chí Minh tỉnh Thanh Hóa”, Trịnh Thị Phan, ĐH SPHN, 2008 ) 
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Qua tổng số điểm trên ta có đươc̣ sư ̣phân hóa các điểm du lic̣h đươc̣ thể hiêṇ theo mức 

đô ̣thang điểm: 

Bảng 2: Mức đô ̣thuâṇ lơị của các điểm du lic̣h 

STT Mức xác điṇh Điểm đánh giá Chiếm tỷ lê ̣% so với số điểm tối đa 

1 Rất quan troṇg 34 – 44 77 – 100 

2 Quan troṇg 23 – 33 52 - 75 

3 Ít quan troṇg 12 – 22 27 – 50 

4 Không quan troṇg < 11 < 25 

(Nguồn tham khảo: “Nghiên cứu xác định các loại hình du lịch, điểm, khu và tuyến du 

lịch khu vực phía Tây đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa”, Lê Văn Trưởng; trang 30). 

Đối với tiêu chí để phân loại điểm du lịch, các nhà nghiên cứu đã dựa vào vòng đời của 

điểm du lịch gồm sáu giai đoạn: 

1. Giai đoạn phát hiện (Discovery) 

2. Giai đoạn tham gia (Involvement) 

3. Giai đoạn hoàn chỉnh (Consolidation) 

4. Giai đoạn quá bão hoà (Stagnation) 

5. Giai đoạn suy tàn (Decline) 

(Nguồn tham khảo: “Nghiên cứu xác định các loại hình du lịch, điểm, khu và tuyến du 

lịch khu vực phía Tây đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa”, Lê Văn Trưởng; Trang 31). 

 Đối với viêc̣ xác điṇh các điểm du lic̣h trên điạ bàn vùng duyên hải Thanh Hóa, chúng 

tôi dưạ vào đơn vi ̣ hành chı́nh là cấp huyêṇ để căn cứ tı́nh toán. Thưc̣ tế, trên mỗi huyêṇ phản 

ánh đầy đủ các yếu tố của các chı̉ tiêu. Măṭ khác viêc̣ xác điṇh các điểm du lic̣h quan troṇg hay 

không đều là căn cứ để phát triển du lic̣h trên từng huyêṇ cu ̣thể. 

2.2. Kết quả xác điṇh, phân loại các điểm du lic̣h tại duyên hải Thanh Hóa 

Vùng duyên hải Thanh Hoá bao gồm 6 huyện, thị ven biển: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng 

Hoá, Quảng Xương, Tĩnh Gia và Thị xã Sầm Sơn. Trong các huyện này, những huyện, thị hoạt 

động du lịch khá phát triển như Thị xã Sầm Sơn, Tĩnh Gia với nhiều khu, điểm du lịch. Nhưng 

cũng có những nơi hoạt động du lịch đang ở dạng tiềm năng với nhiều tài nguyên du lịch chưa 

được khai thác hoặc khai thác chưa hiệu quả.   

Sau khi phân tích các phiếu điều tra của 56 điểm du lịch trên các địa bàn nghiên cứu, 

chúng tôi đi tổng hợp điểm có tính trọng số cho từng chỉ tiêu và đã thu được kết quả sau: 

Bảng 3. Kết quả  điểm tổng hơp̣ của các chı̉ tiêu 

TT §iÓm du lÞch 

Sức 
chứa 
khách 
du lic̣h 

Vi ̣ trı́ 
của 

điểm du 
lic̣h 

Thời 
gian 
hoạt 

động DL 

Đô ̣bền 
vững của 

môi 
trường 

Đô ̣hấp 
dâñ 

khách du 
lic̣h 

Tổng 
điểm 

I                                                                  Hậu Lộc 
1 Di chỉ VH Hoa Lộc và Gò Trũng 6 3 6 4 6 25 
2 Đền và Lăng Bà Triệu 4 3 6 6 12 31 
3 Chùa Sùng Nghiêm 4 3 9 4 3 23 
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4 Đền Hàn 4 3 9 8 9 33 
5 Bãi biển Lạch Trường 8 3 12 8 3 34 
6 Chùa Y Vích 4 3 6 2 3 18 
7 Chùa Lưu Đông 4 3 6 2 3 18 
II                                                                 Hoằng Hóa 
1 Đền ông Bưng (Lê Phụng Hiểu) 4 3 6 2 6 21 
2 Đền thờ Tô Hiến Thành 4 3 6 6 6 25 
3 Đình Cửu Bảng (Bảng môn đình) 4 3 6 2 3 18 

4 
Đền thờ Quốc Mẫu (Thờ bà 
hàng nước có công cứu Lê Lợi) 

2 4 6 2 6 20 

5 Nghè Phú Khê 2 3 3 6 6 20 
6 Nhà thờ Lương Đắc Bằng 4 4 6 6 3 23 
7 Chùa Gia 4 3 6 4 3 20 
8 Đình Hóa Lộc 2 4 3 2 6 17 
9 Di chỉ khảo cổ Kẻ Tổ 4 4 6 4 3 21 
10 Nhà thờ trạng Quỳnh 4 4 6 6 3 23 
11 Khu du lịch sinh thái Hải Tiến 8 3 9 8 6 34 
12 Bãi biển Lạch Trường 6 3 6 8 6 29 
13 Làng nghề mây tre đan Hoằng Thịnh 4 4 6 8 3 25 
III                                                                 Nga Sơn 
1 Lễ hội Mai An Tiêm 8 2 3 6 3 22 
2 Động Từ Thức (Động Bích Đào) 4 2 12 6 9 33 
3 Căn cứ Ba Đình 4 2 6 6 3 21 
4 Đền thờ Hùng Trinh Vương 2 2 3 4 6 17 

5 
Đền thờ nữ tướng Lê Thị Hoa 
(thời Hai Bà Trưng) 

2 2 3 6 6 19 

6 Đền thờ Triệu Quang Phục 2 2 3 2 6 15 
7 Đền thờ đại tướng quốc Trinh Minh 2 2 3 2 6 15 

8 
Đền thờ Nguyệt Nga Hoàng phi 
tân thờ Bạch Câu 

2 3 3 2 6 16 

9 Chùa Tiên 4 3 6 6 3 22 
10 Các nhà hàng gỏi cá, thịt dê nướng. 4 3 12 6 9 34 
IV                                                             Quảng Xương 
1 Khu du lịch Tiên Trang 6 3 9 8 12 38 
2 Đền thờ An Dương Vương 2 3 6 6 6 23 
3 Phủ Voi 2 4 6 2 3 17 
4 Bãi biển Quảng Vinh 4 3 9 6 6 28 
5 Khu tắm nước nóng Quảng Yên 4 3 9 4 3 25 
V                                                                  Sầm Sơn 
1 Đền Độc Cước 6 3 12 8 9 38 
2 Đền Cô Tiên 4 3 12 8 9 36 
3 Hòn Trống Mái 6 3 12 4 3 28 
4 Bãi biển Sầm Sơn 8 3 12 8 6 37 
5 Khu du lịch sinh thái Quảng Cư 8 3 12 8 6 35 
6 Đền thờ Hoàng Minh Tự 2 3 6 4 3 18 
7 Đền thờ Tô Hiến Thành 2 3 6 6 3 20 
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8 Đền Bà Triều 2 3 6 4 3 18 
9 Chùa Khải Minh 2 3 6 4 3 18 

10 
Khu du lịch Huyền thoại thần 
Độc Cước 

4 3 12 6 9 34 

VI                                                                  Tĩnh Gia 
1 Đền thờ Quang Trung 2 3 6 6 3 20 
2 Đền thờ Đào Duy Từ 2 3 6 6 3 20 

3 
Đền thờ Lạch Bạng (thờ Dương 
Quý Phi) 

4 3 6 6 3 22 

4 Đền thờ Do Xuyên 2 3 6 6 3 20 
5 Chùa Đót Tiên 4 3 6 6 3 22 
6 Chùa Khánh 4 3 6 6 3 22 
7 Bãi biển Hải Hòa 6 3 12 8 6 35 
8 Động Trường Lâm 4 3 6 2 3 18 
9 Hòn Mê 4 1 9 8 6 28 

10 
Khu du lịch sinh thái xã đảo 
Nghi Sơn 

8 2 12 8 6 36 

11 
Nhà thờ Ba Làng (dấu ấn đầu 
tiên của sự xuất hiện đạo Thiên 
chúa ở Việt Nam) 

8 3 12 4 12 39 

  
Kết quả cho thấy:  

 Những điểm du lic̣h rất quan troṇg (có số điểm từ 34 – 44) đó là:, Khu du lịch sinh thái 

Hải Tiến, Khu du lịch Tiên Trang, Đền Độc Cước, Bãi biển Sầm Sơn, Khu du lịch sinh thái 

Quảng Cư, Khu du lịch Huyền thoại thần Độc Cước, Bãi biển Hải Hòa, Khu du lịch sinh thái xã 

đảo Nghi Sơn, Nhà thờ Ba Làng (dấu ấn đầu tiên của sự xuất hiện đạo Thiên chúa ở Việt Nam), 

Bãi biển Lạch Trường, các nhà hàng gỏi cá, thịt dê nướng, đền Cô Tiên. 

 Những điểm du lic̣h quan troṇg (có số điểm từ 23 – 33) đó là: Di chỉ VH Hoa Lộc và 

Gò Trũng, Chùa Sùng Nghiêm, Đền Hàn, nhà thờ Lương Đắc Bằng, Nhà thờ trạng Quỳnh, Làng 

nghề mây tre đan Hoằng Thịnh, Bãi biển Quảng Vinh, Khu tắm nước nóng Quảng Yên, Hòn 

Trống Mái, Hòn Mê,  Đền và Lăng Bà Triệu, Động Từ Thức (Động Bích Đào), Bãi biển Lạch 

Trường, Đền thờ An Dương Vương, Đền thờ Tô Hiến Thành 

 Những điểm du lic̣h ít quan trọng có số điểm từ 12 – 22 là: Chùa Y Vích, Chùa Lưu 

Đông, Đền ông Bưng (Lê Phụng Hiểu), Đền thờ Tô Hiến Thành, Đình Cửu Bảng (Bảng môn 

đình), Đền thờ Quốc Mẫu (Thờ bà hàng nước có công cứu Lê Lợi), Nghè Phú Khê, Chùa Gia, 

Đình Hóa Lộc, Di chỉ khảo cổ Kẻ Tổ, Căn cứ Ba Đình, Đền thờ Hùng Trinh Vương, Đền thờ nữ 

tướng Lê Thị Hoa (thời Hai Bà Trưng), Đền thờ Triệu Quang Phục, Đền thờ đại tướng quốc 

Trinh Minh, Đền thờ Nguyệt Nga Hoàng phi tân thờ Bạch Câu, Chùa Tiên, Phủ Voi, Đền thờ 

Hoàng Minh Tự,, Đền Bà Triều, Chùa Khải Minh, Đền thờ Quang Trung, Đền thờ Đào Duy Từ, 

Đền thờ Lạch Bạng (thờ Dương Quý Phi), Đền thờ Do Xuyên, Chùa Đót Tiên, Chùa Khánh, 

Động Trường Lâm, Lễ hội Mai An Tiêm. 

 Không có điểm du lịch nào có số điểm < 11. 

Tuy nhiên mặt hạn chế ở các điểm du lịch vùng này là cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư 

một cách đồng bộ (đặc biệt là giao thông vận tải); dân cư địa phương chưa nhạy bén trong các 

hoạt động du lịch. Vậy nên, nếu có những dự án đầu tư cho phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng được 
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cải thiện, dân cư được tập huấn nghiệp vụ du lịch, có hiệu quả kinh tế… thì chắc chắn các điểm du 

lịch này sẽ được phát triển lên một mức cao hơn cùng với xu thế chung của du lịch trên toàn quốc. 

3. KẾT LUẬN 

Duyên hải tỉnh Thanh Hóa là điạ bàn có tài nguyên du lic̣h phong phú, đa daṇg và nhiều 

nét đôc̣ đáo, kể cả các điểm du lịch dựa vào tài nguyên biển, đảo và cả các điểm du lịch nhân 

văn dựa vào các di tích văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo, nơi đây không chỉ có các bãi tắm, biển 

đảo đẹp mà còn có cả những giá trị văn hóa được giữ gìn qua hàng ngàn năm qua quá trình đấu 

tranh với thiên nhiên khắc nghiệt, quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc ở vùng đất có 

nhiều danh nhân lịch sử và huyền thoại. Điều này thể hiện sự hoà quện bền chặt giữa tự nhiên 

và văn hoá xã hội của một vùng đất “địa linh nhân kiệt”. 
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ASSESSMENT OF PLACES COAST THANH HOA PROVINCE 

ABSTRACT 

            Research topics, identify and classify points based tourism with reference to the criteria of 

the Law on Vietnam tourism in 2005, studies by some authors (GS.TS Le Thong, PGS.TS Nguyen 

Minh Tue,  PGS.TS Le Van Truong... ) Conducting a survey on 56 tourist destinations in six 

coastal districts in Thanh Hoa. Subject offered five criteria in the research process, based on these 

criteria, subjects were identified the classification of tourist attractions here. The highlight of the 

tourist district of Thanh Hoa coast is the abundance, diversity and many unique features of 

tourism destinations. Th dull region's strong tourism is not stop at the tourist destination based on 

marine resources, islands, but also a fairly strong development of tourist sites and the humanities. 

In the 56 destinations surveyed, there are 13 crucial points, 16 points weight, 27 points less 

important. This potential should be paying attention and development mining. 

 Key words: Tourism, coast 
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ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GIAO THÔNG VẬN TẢI, CƠ SỞ VẬT 

CHẤT KỸ THUẬT PHỤC VỤ DU LỊCH KHU VỰC PHÍA TÂY 

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, TỈNH THANH HÓA 

Trịnh Thị Phan1, Lê Thị Thuý Hiên2 

TÓM TẮT 

 Khu vực phía tây đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa bao gồm lãnh thổ 10 huyện miền 

núi: Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như Xuân, Thường Xuân, Bá Thước, 

Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát. Nơi đây đang sở hữu nguồn tài nguyên du lịch khá đa dạng 

và hấp dẫn. Nhưng thực tế, hầu hết các điểm du lịch chưa được du khách biết đến. Thông qua 

khảo sát về giao thông đến điểm du lịch và cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch của 40 điểm trên 

địa bàn, chúng tôi đưa ra kết quả thể hiện sự thuận lợi hoặc tiện nghi của các điểm du lịch nói 

trên. Mặc dù kết quả chỉ ở dạng định tính, song nghiên cứu cũng cho thấy sự cần thiết phải đầu 

tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch để có thể phát triển du lịch ở 

khu vực như một mũi nhọn kinh tế. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Khu vực phía Tây đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 6.817,51 

km2, chiếm 61,0% diện tích của tỉnh và dân số 63 vạn người, chiếm 17,03% dân số của tỉnh. 

Khu vực này đang sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, song ngành du lịch ở 

đây chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Điều này được lý giải một phần là do sự yếu kém 

trong hệ thống giao thông và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch của khu vực. Nghiên cứu 

của chúng tôi dưới đây nhằm đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật du 

lịch khu vực này, xác định khả năng phục vụ du khách của một số điểm du lịch trên địa bàn. 

2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

 Giao thông là yếu tố của cơ sở hạ tầng kinh tế, đóng vai trò quan trọng đối với việc đẩy 

mạnh du lịch còn cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch lại giúp tạo ra sản phẩm du lịch, cũng như 

quyết định mức độ khai thác các tiềm năng du lịch [5]. Để đánh giá về thực trạng hệ thống giao 

thông và cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch của các điểm du lịch tại địa bàn phía Tây đường Hồ 

Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi lựa chọn 2 tiêu chí sau:  

 Tiêu chí 1: Hệ thống giao thông và phương tiện giao thông đến điểm du lịch. Giao 

thông là cầu nối giữa du khách với điểm du lịch. Để xác định mức độ thuận lợi của giao thông 

đến điểm du lịch có rất nhiều tiêu chí được xác định. Trong nghiên cứu này chúng tôi căn cứ 

vào chất lượng hệ thống giao thông đến điểm du lịch (chất lượng đường); tính liên tục, tính chủ 

động trong hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ làm tiêu chí cơ bản để xác định và 

phân thành 4 mức độ: [6] 

                                           
1 ThS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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- Rất thuận lợi: Hệ thống giao thông tốt; xe ô tô trên 45 ghế ra, vào thuận tiện quanh 

năm 

 - Khá thuận lợi: Hệ thống giao thông khá tốt; xe ô tô trên 45 ghế ra, vào thuận tiện 

nhưng bị gián đoạn trong mùa mưa 

- Thuận lợi trung bình: Hệ thống giao thông trung bình; chỉ cho phép xe ô tô dưới 45 

ghế ra, vào 

- Chưa thuận lợi: Hệ thống giao thông có chất lượng kém; chỉ cho phép xe mô tô ra, vào 

Tiêu chí 2: Cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ du lịch. Cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ 

du lịch bao gồm hệ thống các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ tham quan, hệ thống vui 

chơi, giải trí, cơ sở y tế... Việc đánh giá hệ thống này chủ yếu dựa vào nghiên cứu trực tiếp trên 

thực địa, đánh giá của người quản lí và nhất là của du khách. Cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ 

du lịch tại điểm du lịch được chia thành 4 cấp độ: [6] 

 - Rất tốt: Cơ sở vật chất – kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng hầu hết nhu cầu của du khách tại 

điểm du lịch 

  - Khá tốt: Cơ sở vật chất – kỹ thuật tương đối đồng bộ, đáp ứng hầu hết nhu cầu cơ bản 

của du khách tại điểm du lịch 

  - Trung bình: Cơ sở vật chất – kỹ thuật tương đối đồng bộ, đáp ứng được một số nhu 

cầu cơ bản của du khách như: ăn, nghỉ, hướng dẫn. 

 - Kém: Cơ sở vật chất – kỹ thuật chưa đồng bộ, chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu cơ 

bản của du khách. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 3.1. Mạng lưới và phương tiện giao thông  

 Mạng lưới giao thông của khu vực phía Tây đường Hồ Chí Minh so với toàn tỉnh Thanh 

Hóa, nhìn chung còn nghèo nàn, chủ yếu là đường bộ, đường sông kém phát triển và không có 

đường sắt. 

 - Đường bộ do Trung ương quản lý: 

+ Đường Hồ Chí Minh trên địa phận tỉnh Thanh Hoá dài 133km, là tuyến đường được 

Nhà nước đầu tư thuộc trục xa lộ Bắc - Nam, đi qua các huyện miền Tây của tỉnh (Thạch Thành, 

Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Thường Xuân và Như Xuân). Đây là tuyến đường quan trọng sau quốc lộ 

1A, nối Thanh Hoá với vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ và nhiều vùng 

khác nhau của tỉnh, có ý nghĩa lớn trong việc hình thành các tuyến du lịch liên vùng. 

+ Quốc lộ 217: Dài 190,5km, điểm đầu nối quốc lộ 1A tại thị trấn Đò Lèn, huyện Hà Trung, 

điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Na Mèo và sau đó đi Hủa Phăn (Lào). Hướng tuyến đi từ Đông 

sang Tây, đây là tuyến quốc lộ nối Thanh Hoá với nước bạn Lào, có ý nghĩa quan trọng trong 

việc giao lưu phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực miền Tây Thanh Hoá. 

+ Quốc lộ 15A: Dài 148km trên địa phận tỉnh, từ km 28 thuộc địa phận huyện Quan Hoá 

đến thị trần Ngọc Lặc. Đây là tuyến đường quan trọng có ý nghĩa lịch sử trong hai cuộc kháng 
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chiến của dân tộc và là tuyến đường nối liền các huyện phía Tây của tỉnh... Tuyến này đi qua 

các thị trấn Hồi Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Lam Sơn, Yên Cát. (Hiện nay đường này từ 

Ngọc Lặc trở vào phía Nam cũng đã làm đường Hồ Chí Minh) 

+ Quốc lộ 45: Trên địa phận Thanh Hoá là đoạn cuối tuyến dài 85km, đi vào Thanh Hoá 

điểm đầu tại Thạch Thành (Dốc Giàng), điểm cuối tại Như Xuân (Yên Cát). Nối vùng trung du miền 

núi phía Bắc (Thạch Thành, Vĩnh Lộc) với vùng trung du miền núi phía Nam (Như Thanh, Như 

Xuân) của tỉnh Thanh Hoá. Có vai trò quan trọng, là trục chính nối các vùng nói trên với thanh phố 

Thanh Hoá và nối liền Thanh Hoá với các tỉnh Hòa Bình và Nghệ An. Tuyến đường mở ra sự phát 

triển du lịch nội vùng và ngoại vùng, nối giữa trung tâm gửi khách của tỉnh với vùng núi phía Tây. 

+ Quốc lộ 47: Dài 61km, từ kilômet 0 thuộc thị xã Sầm Sơn, qua thành phố Thanh Hoá 

đến km 61 giao quốc lộ 15A tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, đi. Tuyến này chạy theo 

hướng Đông - Tây, qua các vùng trung tâm kinh tế của tỉnh, là tuyến quốc lộ duy nhất nối vùng 

biển với phía tây của tỉnh. 

Bảng 1: Hiện trạng hệ thống đường quốc lộ trên địa bàn [4] 

TT Tên đường Chiều dài (km) Cấp hiện tại Kết cấu mặt 
1 Đường Hồ Chí Minh 130 III miền núi Nhựa 
2  Quốc lộ 45 85   
 Kilômét 8 - Kilômét 61 và 

Kilômét 76 - Kilômét 132,5 
 IV đồng bằng Nhựa 

 Kilômét 61 - Kilômét 76  III đồng bằng Nhựa 
3 Quốc lộ 15 86 V miền núi Nhựa 
4 Quốc lộ 217 190,5   
 Kilômét 0 - Kilômét 94  IV miền núi Nhựa 

Kilômét 94 - Kilômét 190,5  V miền núi Nhựa 
5 Quốc lộ 47 61 IV đồng bằng Nhựa 

- Mạng lưới đường bô ̣do tı̉nh quản lý: 

Mạng lưới tỉnh lộ của khu vực đã cơ bản tạo mối liên kết chặt chẽ với các khu vực trong 

tỉnh. Tuy nhiên, chất lượng đường chưa cao, chất lượng xấu, nên việc đi lại ở đây còn gặp nhiều 

khó khăn. 

- Mạng lưới đường bộ địa phương tính đến thời điểm này, trên địa bàn tất cả các xã đã có 

đường giao thông đến trung tâm xã. 

Nhìn chung, mạng lưới đường giao thông của khu vực phía Tây đường Hồ Chí Minh về 

cơ bản đã có những tuyến quan trọng, tạo được mối liên kết nội vùng, ngoại vùng. Tuy nhiên, 

giao thông khu vực còn gặp nhiều khó khăn so với vùng đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa do chưa 

được đầu tư đúng mức. Việc đi lại giữa các huyện, xã còn gặp nhiều khó khăn nhất là vào mùa 

mưa. Để phát triển du lịch ở khu vực này, đòi hỏi mạng lưới giao thông ở đây phải được đầu tư 

nâng cấp hơn nữa trong tương lai. 

3.2. Cơ sở vật chất - kỹ thuật  

3.2.1. Khách sạn và nhà nghỉ 

Hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch trong khu vực 

phía Tây đường Hồ Chí Minh rất yếu.  
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Theo điều  tra năm 2010 của  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  Thanh Hoá, trên phạm vi 

10 huyện chỉ có 15 cơ sở lưu trú chủ yếu là các phòng nghỉ của các cơ quan huyện. Phần lớn 

những nhà nghỉ này có số lượng phòng khoảng 8 - 10 phòng với trên dưới 20 giường. Tại huyện 

Quan Sơn và Thường Xuân có một số cơ sở lưu trú tư nhân nhưng số lượng khách rất hạn chế. 

Toàn bộ 10 huyện phía Tây đường HCM có 15 cơ sở lưu trú với 160 phòng và 284 giường. 

Thường Xuân là huyện có số lượng nhà nghỉ, phòng/giường tốt nhất địa bàn. 

Bảng 3:  Số lượng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại các huyện 

phía Tây đường HCM tỉnh Thanh Hoá tính đến năm 2010 

TT Huyện Số lượng nhà nghỉ Phòng/giường 

1 Thạch Thành  1 10/20 

2 Cẩm Thuỷ  3 15/30 

3 Ngọc Lặc  1 10/20 

4 Lang Chánh  1 10/20 

5 Như Xuân  1 17/30 

6 Thuờng Xuân  3 37/79 

7 Bá Thước  1 16/20 

8 Quan Hoá  1 14/26 

9 Quan Sơn  2 21/29 

10 Mường Lát  1 10/20 

 Tổng số 15 160/284 

                        Nguồn: (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lic̣h Thanh Hóa, 2010) 

 Với hệ thống cơ sở vật chất như vậy, khu vực phía Tây đường Hồ Chí Minh rất hạn chế 

trong việc sẵn sàng đón khách. Việc đẩy mạnh đầu tư hệ thống khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực 

đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển du lịch của lãnh thổ. 

 3.2.2. Hệ thống thương mại và dịch vụ ăn uống 

 Hệ thống thương mại và dịch vụ ăn uống ở khu vực còn rất thưa thớt và yếu kém. Các 

nhà nghỉ của cơ quan huyện không có dịch vụ ăn uống kèm theo. Hệ thống thương mại chỉ tập 

trung chủ yếu tại thị trấn của các huyện. Toàn khu vực có 12 trung tâm thương mại, trong đó 10 

trung tâm thương mại cấp huyện taị các thi ̣ trấn huyêṇ. Tại Ngọc Lặc có thêm trung tâm thương 

mại khu vực, cụm xã: Nông trường Lam Sơn. Tại Thạch Thành có trung tâm thương mại - công 

nghiệp Vân Du.  

 3.2.3.Các phương tiện thể thao vui chơi giải trí và công trình phục vụ hoạt động thông 

tin văn hóa, y tế 

 -  Cơ sở thể thao, vui chơi và hoạt động thông tin văn hóa 

 Các huyện thuộc khu vực đều có nhà văn hóa trung tâm huyện, có thư viện, song còn 

nghèo nàn và lạc hậu. Theo số liệu thống kê năm 2009, khu vực  đã có 100% số xã được phủ 

sóng phát thanh và sóng truyền hình; có 43 trên tổng số 179 xã chưa có trạm truyền thanh, 

chiếm tỉ lệ 24% số xã.  

 Hiện nay hoạt động sân khấu, biểu diễn ca nhạc, chiếu phim tại các huyện miền núi 

phía Tây được quan tâm hơn và có xu hướng tăng. Tuy nhiên do điều kiện đi lại khó khăn, kinh 

phí tổ chức ít ỏi, nên số lượng buổi phục vụ chưa nhiều. 
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- Cơ sở y tế: 

Bảng 4: Tỉ lệ xã đaṭ chuẩn quốc gia về y tế năm 2009 (%)[7] 

Huyện Tỉ lệ số xã đạt chuẩn Huyện Tỉ lệ số xã đạt chuẩn 

Thạch Thành  89,3 Thuờng Xuân  41,2 

Cẩm Thuỷ  70,0 Bá Thước  39,1 

Ngọc Lặc  50,0 Quan Hoá  27,8 

Lang Chánh  36,4 Quan Sơn  38,5 

Như Xuân  66,7 Mường Lát  11,1 

 Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe được quan tâm, đầu tư, phát triển. Tất cả các huyện 

đều có bệnh viện huyện và trung tâm y tế dự phòng, tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, trang 

thiết bị còn nhiều yếu kém. Tổng  số cán bộ y tế của khu vực tính đến năm 2009 là 1965 cán bộ, 

chiếm tỉ lệ 25,2 % và tổng số giường bệnh chiếm 22,8% tổng số toàn tỉnh . Số xã đạt chuẩn 

quốc gia về y tế trung bình toàn khu vực chỉ đạt 53,1% trong khi trung bình toàn tỉnh là 71,1%.

 Như vậy, vấn đề y tế cho người dân địa phương còn nhiều yếu kém so với mức chung 

của tỉnh Thanh Hóa, tuy hệ thống này cũng đã phần nào đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 

người dân địa phương. Song, để phục vụ cho nhu cầu khai thác các điểm, tuyến du lịch trong 

vùng đòi hỏi phải đầu tư hơn nữa, nâng cấp một số cơ sở y tế quan trọng, gần khu du lịch có khả 

năng thu hút đông du khách.  

 3.3. Kết quả đánh giá 

TT Tài nguyên du lịch Vị trí CSVCKTDL GT đến điểm DL 

1 Thác Dần Long Lương Ngoại, Bá Thước Kém Chưa thuận lợi 
(TL) 

2 Suối cá Cẩm Lương Cẩm Lương, Cẩm Thủy Rất tốt Rất thuận lợi 

3 Pù Mần Trung Thượng, Quan Sơn Kém Chưa thuận lợi 

4 Cổng Trời Trung Lý, Mường Lát Kém Chưa thuận lợi 

5 Thác Muốn Điền Quang, Bá Thước Trung bình Khá thuận lợi 

6 Pù Luông Bá Thước, Quan Hóa Kém Chưa thuận lợi 

7 Thác Bảy Tầng, Lũng Nhai Ngọc Phụng, Thường 
Xuân 

Kém TL trung bình 

8 Thác Giao Thủy, làng Biện Thạch Lâm, Thạch Thành Trung bình Rất thuận lợi 

9 Pù Hu Quan Hóa, Mường Lát Kém Chưa thuận lợi 

10 Hang Pha Rua Sơn Thủy, Quan Sơn Kém Chưa thuận lợi 

11 Cửa Hà – Cẩm Phong Cẩm Phong, Cẩm Thủy Rất tốt Rất thuận lợi 

12 Bãi đá trắng Tam Thanh, Quan Hóa Kém Chưa thuận lợi 

13 Chùa Mèo Quang Hiến, Lang Chánh Trung bình TL trung bình 

14 Chùa Rồng, Thung Phổ Cẩm Thạch, Cẩm Thủy Khá tốt TL trung bình 

15 Chùa Chặng, Núi Diệu 
Sơn 

Cẩm Sơn, Cẩm Thủy Khá tốt TL trung bình 

16 Chùa Linh Xứng Tam Lư, Quan Hóa Kém TL trung bình 

17 Chùa Vọng Cẩm Giang, Cẩm Thủy Trung bình TL trung bình 

18 Di tích Đình Thi Yên Lễ, Thường Xuân Trung bình TL trung bình 
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19 Đồng Lương Đồng Lương, Lang Chánh Kém Chưa thuận lợi 

20 Đền thờ Lê Lai (đền Tép) Kiên Thọ, Ngọc Lặc Khá tốt Rất thuận lợi 

21 Đền Lê Lâm Phùng Giáo, Ngọc Lặc Trung bình Chưa thuận lợi 

22 DT Khăm Ban, Đền 
Ông, Động Bà 

Hồi Xuân, Quan Hóa Kém TL trung bình 

23 Bản Mông Pù Nhi Pù Nhi, Mường Lát Kém Chưa thuận lợi 

24 Bản Lát Tén Tằn, Mường Lát Trung bình  Chưa  thuận lợi 

25 Bản Păng  Tam Lư, Quan Sơn Kém TL trung bình 

26 Bản Hang Phú Lệ, Quan Hóa Kém Chưa thuận lợi 

27 Hang làng Tráng Thiết Ống, Thạch Thành Kém Chưa thuận lợi 

28 Hang Lãm Tân Thanh, Thường Xuân Kém TL trung bình 

29 Hang Cố, Hang Dong Thiết Ống, Bá Thước Kém Chưa thuận lợi 

30 Hang Lòn, Huổi Vớ, 
Huổi Lán 

Đồng Lương, Lang Chánh Kém Chưa thuận lợi 

31 Cửa khẩu Na Mèo Na Mèo, Quan Sơn Rất tốt Rất thuận lợi 

32 Cửa khẩu Tén Tằn Tén Tằn, Mường Lát Kém Chưa thuận lợi 

33 Đập tràn Thanh Quân Thanh Quân, Như Xuân Kém TL trung bình 

34 Hồ Vinh Quang, Mó Tôm Phú Nghiêm, Quan Hóa Kém TL trung bình 

35 Hồ Cống Khê Ngọc Khê, Ngọc Lặc Khá tốt Khá thuận lợi 

36 TT Quan Hóa Quan Hóa Khá tốt Rất thuận lợi 

37 Hồ Thạch Minh Thạch Minh, Thạch Thành Kém Chưa thuận lợi 

38 Đền và đập Bái Thượng Vạn Xuân, Thường Xuân Trung bình Rất thuận lợi 

39 Km 7/ quốc lộ 217 Văn Nho, Bá Thước Kém Rất thuận lợi 

40 Cửa Đặt Xuân Mỹ, Thường Xuân Rất tốt Khá thuận lợi 

 - Kết quả đánh giá theo tiêu chí giao thông đến điểm du lịch: 11/40 điểm ở mức độ rất 
thuận lợi và khá thuận lợi (chiếm 27,5%), 29/40 điểm còn lại chỉ đạt mức độ trung bình và chưa 
thuận lợi. Kết quả cho thấy sự yếu kém trong mạng lưới giao thông đến các điểm du lịch ở đây; 
khả năng tiếp cận của du khách còn bị hạn chế rất lớn bởi hệ thống này.  

 - Kết quả đánh giá cơ sở vật chất – kỹ thuật: có 4/40 điểm đạt mức độ rất tốt, 5/40 điểm 
đạt mức độ khá tốt, còn lại 31/40 điểm chỉ đạt mức trung bình và kém. Điều này chứng tỏ hoạt 
động du lịch trên địa bàn còn khá nghèo nàn. Khả năng đáp ứng các hoạt động du lịch của du 
khách còn hạn chế, nhiều điểm hầu như chưa thể đón khách. 

 Kết hợp hai yếu tố đánh giá, kết quả cho thấy các điểm du lịch: Suối cá Cẩm Lương, 
thác Giao Thủy, đền thờ Lê Lai, cửa khẩu Na Mèo, đập Bái Thượng, TT Quan Hóa đều là 
những điểm du lịch mang ý quốc gia; giao thông thuận lợi và liên tục, cơ sở vật chất – kỹ thuật 
khá tốt, sẵn sàng đón khách. Thực tế, các điểm du lịch này hàng năm đón hàng vạn khách trong 
và ngoài tỉnh khi có dịp lễ hội hoặc sự kiện lớn diễn ra. 

 Như vậy, cơ sở vâṭ chất ky ̃ thuâṭ của khu vưc̣ còn yếu kém và lac̣ hâụ, cách xa mức 
trung bı̀nh của tı̉nh và của cả nước. Hê ̣ thống giao thông kém phát triển, tiêṇ nghi kém, chất 
lượng phuc̣ vu ̣thấp kéo dài thời gian đi laị. Song, cơ sở ha ̣tầng bước đầu đảm bảo đươc̣ nhu cầu 
cơ bản về giao lưu, sinh hoaṭ của dân cư điạ phương. Những năm gần đây, do đươc̣ hưởng chı́nh 
sách đầu tư và môṭ số đề án phát triển miền núi mà hê ̣thống cơ sở ha ̣tầng ở đây đươc̣ cải thiêṇ, 
nâng cấp đáng kể. 
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 3. 4. Một số giải pháp phát triển giao thông và cơ sở vật chất – kỹ thuật của khu 

vực 

 Để khai thác tốt tiềm năng vốn có trên địa bàn, để đưa mục tiêu phát triển du lịch như mũi 

nhọn kinh tế của lãnh thổ; vấn đề đặt ra sự cần thiết phải đầu tư. Thanh Hóa cần đầu tư hơn nữa cho 

hệ thống giao thông, hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch.  

 Trong báo cáo “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa” (giai 

đoạn đến 2020) đã xác định các lĩnh vực ưu tiên đầu tư cho du lịch bao gồm: đầu tư kết cấu hạ 

tầng (chủ yếu là hệ thống giao thông), đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành (chủ 

yếu là khách sạn, các hình thức và phương tiện vui chơi giải trí...). [3] 

 Nhà nước đã xây dựng các kế hoạch và dự án phát triển giao thông khu vực phía Tây: 

nâng cấp các tuyến quốc lộ 45, 47, quốc lộ 15A, 217, và đường Hồ Chí Minh lên cấp cao, mở 

rộng nền đường. Mở thêm tuyến đường Tây Thanh Hóa với tuyến chính dài 183km và 7 tuyến 

đường đang nối các địa phương trong khu vực. Ngoài ra, hệ thống đường liên tỉnh, giao thông 

nông thôn, đường tuần tra biên giới đều được nâng cấp, nhựa hóa. [3] 

 Cùng với sự hoàn chỉnh của hệ thống giao thông, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 

cũng cần được đầu tư xây dựng. Đầu tư xây dựng hệ thống nhà nghỉ, khách sạn chất lượng tốt hơn 

tại các thị trấn, các điểm du lịch vốn đã thu hút du khách hàng năm.  

 Nghiên cứu triển khai loại hình cơ sở lưu trú “home stay” (nhà dân có phòng cho khách 
du lịch thuê); đây là loại hình đã khai thác tương đối thành công và được khách du lịch ưa thích 

ở nhiều nơi. Loại hình này vừa tiết kiệm cho ngành Du lịch, vừa phù hợp với sản phẩm du lịch 

cộng đồng trên địa bàn. Tuy nhiên, cần hướng dẫn và hỗ trợ người dân những kiến thức về du 

lịch, đồng thời tăng cường công tác quản lý để đảm bảo chất lượng phục vụ và an ninh an toàn, 

vệ sinh cho du khách. [3] 

 4. KẾT LUẬN  

 Khu vực phía Tây đường Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng cho phát triển nhiều loại 

hình du lịch. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch của khu vực như một lĩnh vực ưu 

tiên đi trước. Tuy nhiên, là địa bàn kinh tế – xã hôị còn châṃ phát triển, cơ sở ha ̣tầng, cơ sở vâṭ 

chất kỹ thuâṭ còn haṇ chế, du lic̣h ở đây hầu như chưa có hướng khai thác chuyên nghiêp̣, đang 

ở daṇg tư ̣phát. 

 Thông qua hai tiêu chí về giao thông đến điểm du lịch và cơ sở vật chất – kỹ thuật du 

lịch; chúng tôi đã đánh giá khả năng tiếp cận và đáp ứng các hoạt động du lịch của 40 điểm du 

lịch tại khu vực. Kết quả cho thấy chỉ có một tỉ lệ nhỏ số điểm du lịch ở đây có  khả năng đón 

khách hàng năm. Điều này khẳng định hoạt động du lịch trên địa bàn chưa thực sự phát triển. 

Địa phương cần quan tâm, đầu tư hơn nữa vào cơ sở hạ tầng và vật chất – kỹ thuật để có thể đưa 

vào khai thác các tiềm năng, phát triển du lịch như một mũi nhọn kinh tế trên lãnh thổ. 
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EVALUATION SYSTEM TRANSPORT, FACILITIES 

ENGINEERING SERVICE WESTERN REGIONAL TOURISM HO 

CHI MINH ROAD, THANH HOA PROVINCE 

ABTRACTS 

 The western area of Ho Chi Minh road in Thanh Hoa includes 10 mountainous 

districts: Thach Thanh, Cam Thuy, Ngoc Lac, Lang Chanh, Nhu Xuan, Thuong Xuan, Ba Thuoc, 

Quan Hoa, Quan Son, Muong Lat. It has attractive and various tourism resource. However 

actually, most of the tourism places have not been known by tourists. By surveying 

transportation to tourism places and tourism technical material facilities of 40 places in the 

territory, we give out result which demonstrates advantages and convenience of the above 

tourism places. Although the result is just qualitative, the study shows necessity to invest 

infrastructure, tourism technical material facilities to be able to develop tourism in this area as 

a key economic branch. 

Key words: System transport, Ho Chi Minh road, various tourism resource 
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PHÂN TÍCH LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THANH HÓA 

DƯỚI GÓC ĐỘ  ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI  

Lê Văn Trưởng1, Lê Thị Huệ2 

TÓM TẮT 

Bài báo đã phân tích mạng lưới, tiềm lực và các lĩnh vực của khoa học và công nghệ 

của tỉnh Thanh Hoá hiện nay dưới góc độ địa lí kinh tế - xã hội với kết quả nổi bật là: 

- Mạng lưới và các tổ chức nghiên cứu KHCN tuy đa dạng, nhưng thiếu các cơ sở 

nghiên cứu chuyên ngành và phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở thành phố Thanh Hoá. 

- Tiềm lực khoa học và công nghệ khá lớn và đa dạng. Tuy nhiên trình độ phát triển của 

khoa học công nghệ còn chậm, chưa khai thác tốt tiềm năng của nguồn nhân lực khoa học công 

nghệ ở trong và ngoài tỉnh, ngoài nước.   

- Lĩnh vực nghiên cứu phong phú, nhưng thiếu lĩnh vực nghiên cứu cơ bản. 

Tác giả cũng đã đề xuất một số giải pháp để phát triển nhanh KHCN của Thanh Hoá.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khoa học được hiểu là: 1-Hệ thống trí thức tích luỹ trong quá trình lịch sử và được thực 

tiễn chứng minh, phản ánh những qui luật khách quan của thế giới bên ngoài cũng như hoạt 

động tinh thần của con người, giúp con người có khả năng cải tạo thế giới hiện thực. 2-Ngành 

của từng hệ thống tri thức nói trên [1, Tr 603]. Công nghệ được hiểu là “Tổng thể nói chung các 

phương pháp gia công, chế tạo, làm thay đổi trạng thái, tính chất, hình dáng nguyên vật liệu hay 

bán thành phẩm sử dụng trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh” [1, Tr 208]. 

Ngày nay từ công nghệ được sử dụng cả trong khoa học xã hội.  

Khoa học và công nghệ (KHCN) vừa nguồn lực, vừa là một lĩnh vực hoạt động của 

nền kinh tế (lĩnh vực dịch vụ), cho nên thuộc phạm vi nghiên cứu của địa lý kinh tế - xã hội. 

Trước đây, địa lý kinh tế - xã hội cũng đã có những chú ý đến KHCN về phương diện là một 

nguồn lực của sự phát triển. Nghiên cứu KHCN như một lĩnh vực của nền kinh tế còn ít được 

chú ý. Nghiên cứu của chúng tôi về KHCN cấp tỉnh là một thử nghiệm theo hướng nghiên cứu 

này với nhiệm vụ phân tích mạng lưới, tiềm lực và các lĩnh vực KHCN của Thanh Hoá trong 

thời kỳ đổi mới. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ. 

 Địa lý kinh tế - xã hội là một hệ thống các khoa học nghiên cứu sự hình thành, hoạt 

động, phát triển và điều khiển các hệ thống kinh tế - xã hội theo lãnh thổ được xây dựng trên bề 

mặt Trái đất như là kết quả của sự phân công lao động xã hội. Hay nói gọn hơn, địa lý kinh tế -

                                           
1 TS. Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Hồng Đức. 
2 
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xã hội là một hệ thống khoa học về tổ chức lãnh thổ đời sống xã hội [2, tr 663]. Tiếp cận địa lý 

kinh tế-xã hội KHCN chính là nghiên cứu quá trình hình thành, hoạt động, phát triển và quản lý 

các hoạt động KHCN ở các lãnh thổ khác nhau.  

Do vậy, khi nghiên cứu địa lý kinh tế-xã hội KHCN, cần phải phân tích những nội dung: 

các nguồn lực phát triển KHCN; quá trình hình thành và phát triển KHCN; các ngành và các 

lĩnh vực KHCN; liên kết trong nghiên cứu KHCN; mạng lưới và tổ chức hoạt động KHCN; các 

trung tâm nghiên cứu KHCN; các giải pháp phát triển KHCN. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mạng lưới và các tổ chức khoa học và công nghệ 

Mạng lưới và các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn Thanh Hoá gồm các tổ 

chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các trường đại học, cao đẳng và các tổ 

chức dịch vụ khoa học và công nghệ. 

Các tổ chức nghiên cứu và phát triển.  

Các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Thanh Hoá hiện nay bao gồm các trạm quan 

trắc, các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các trạm nghiên cứu, trạm thử nghiệm và các 

cơ sở nghiên cứu và phát triển khác. 

- Các trạm khí tượng. Trên địa bàn tỉnh có 7 trạm khí tượng phân bố tại TP Thanh Hoá, 

Quảng Xương, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Như Thanh, Yên Định, Quan Hoá và Như Xuân. Các 

trạm khí tượng trên đây cùng với mạng lưới các trạm khí tượng trong cả nước đã góp phần thu 

thập các tài liệu khí tượng phục vụ cho công tác nghiên cứu khí hậu và dự báo thời tiết ngắn hạn 

trên các vùng lớn của tỉnh. Tuy nhiên do trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu, nên việc dự báo thời 

tiết trên các vùng nhỏ chưa thật chính xác và nhân dân vẫn sử dụng những kinh nghiệm dự báo 

dân gian. 

- Các trạm thủy văn . Có 11 trạm thủy văn phân bố tại các huyện Hà Trung, Sầm Sơn, 

Nông Cống, Thiệu Hoá, Yên Định, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ, Quan Hoá và Mường Lát. 

Hệ thống các trạm thuỷ văn đủ năng lực thu thập tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu và dự 

báo chế độ thuỷ văn cho các mạng lưới sông lớn ở Thanh Hoá. Điểm yếu là việc dự báo thời tiết 

và chế độ hải văn biển còn yếu. 

- Cơ sở khảo sát, thăm dò địa chất: có 3 cơ sở: Xí nghiệp trắc địa bản đồ (TP Thanh 

Hoá), Đoàn địa chất 306 (Ngọc Trạo, Bỉm Sơn), Đội địa chất 401 (Phú Nhuận, Như Thanh). 

Các cơ sở này đã có cố gắng nhất định trong việc nghiên cứu, thăm dò, đánh giá các điều kiện 

địa chất và nguồn lợi  khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Hạn chế lớn nhất của các cơ sở này là thiếu 

nhiều trang thiết bị thăm dò, phân tích mẫu đá và khoáng sản hiện đại 

- Các cơ sở nghiên cứu, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thiên nhiên bao gồm Đoàn điều tra 

quy hoạch quản lý nước thuỷ lợi (TP Thanh Hoá), Trạm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Sầm Sơn), 

Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp (Rừng Thông, Đông Sơn), Vườn quốc gia Bến En và các 

khu bảo tồn thiên nhiên: Pù Luông, Xuân Liên, Pù Hu; Trạm kiểm dịch động vật (Quảng 
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Xương), Trạm kiểm dịch động vật Bỉm Sơn, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường 

(TP Thanh Hoá)... đã có những năng lực nhất định trong việc điều tra cơ bản nguồn lợi tự nhiên 

và bảo vệ tài nguyên trên địa bàn. Song các cơ sở này cần được tăng cường các thiết bị nghiên 

cứu hiện đại như camera quay ban đêm, camera quay tự động, thiết bị phân tích mẫu, thiết bị 

phân tích ảnh vệ tinh... 

- Các cơ sở nghiên cứu, khảo nghiệm, lai tạo giống cây, con. Trên địa bàn tỉnh có Trung 

tâm nghiên cứu dược liệu Bắc Trung bộ (TP Thanh Hoá), Trung tâm nuôi cấy mô Thanh Hoá và 

Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng (TP Thanh Hoá), Trung tâm nghiên cứu mía đường Lam 

Sơn (Thọ Lâm, Thọ Xuân), Trại giống ngô Cẩm Ngọc (Cẩm Thuỷ), Trạm nghiên cứu lâm 

nghiệp (Thuý Sơn, Ngọc Lặc), Trại cá Đu (Thiệu Hóa), Trại cá Đông Hoàng (Đông Sơn), Trại 

giống lợn Dân Quyền (Triệu Sơn), Trung tâm nghiên cứu giống mía Hải Long (Như Thanh), 

Trại cá Hậu Lộc, Trại tôm giống Hải Yến (Hoằng Phụ, Hoằng Hóa)... Hệ thống các cơ sở 

nghiên cứu, khảo nghiệm và lai tạo giống cây, giống con đã có những đóng góp quan trọng 

trong việc du nhập, lai tạo những giống cây, giống con phù hợp với điều kiện đất đai, địa hình, 

khí hậu, thuỷ văn Thanh Hoá.  

- Các cơ sở nghiên cứu bảo vệ sức khỏe con người có Trung tâm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ 

trẻ em - kế hoạch hoá gia đình (TP Thanh Hoá), Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ (TP 

Thanh Hoá), Trung tâm phòng chống sốt rét ký sinh trùng côn trùng (TP Thanh Hoá), Trung 

tâm phòng chống bệnh da liễu (TP Thanh Hoá), Trung tâm y tế dự phòng (TP Thanh Hoá)... 

Các cơ sở này đã có nhiệm vụ phổ biến kiến thức về sức khoẻ, phòng chống các bệnh truyền 

nhiễm. Các cơ sở này cần được bổ sung các trang thiết bị hiện đại. 

- Các hội, chi hội khoa học và công nghệ. Tổ chức tập hợp đông đảo các tầng lớp trí thức 

là Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Thanh Hoá. Khi mới thành lập (1994), Liên hiệp hội chỉ 

có sáu hội thành viên với hơn 10.000 hội viên, đến nay đã có 27 hội thành viên, 5 đơn vị trực 

thuộc và 34.000 hội viên. Ngoài các hội chuyên ngành, một số hội khoa học và kỹ thuật cấp 

huyện cũng được thành lập. Trong giai đoạn 1994-2010, Liên hiệp hội đã có trên 200 đề tài 

nghiên cứu ứng dụng, hàng chục dự án khoa học gắn với sản xuất.  

Các trường đại học và cao đẳng 

- Trường đại học Hồng Đức được thành lập năm 1997, hiện nay có đội ngũ trên 700 

giảng viên, cán bộ có trình độ đại học trở lên, trong đó có 02 Phó giáo sư, 49 Tiến sỹ và 230 

Thạc sỹ. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, triển khai, ứng dụng những 

thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất... và hướng dẫn sinh viên tập dượt nghiên cứu khoa 

học. Trường có Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, Trung tâm nghiên cứu ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và một hệ thống các phòng thí nghiệm, thực hành. Trong 14 năm 

qua, trường đã và đang thực hiện 02 đề tài NCKH cấp nhà nước, 25 đề tài cấp Bộ 03, 27 đề tài 

cấp tỉnh, 10 đề tài thuộc Dự án THCS của Bộ GD & ĐT và hơn 100 đề tài cấp cơ sở cùng 15 

sinh viên được giải thưởng “Sinh viên NCKH” của Bộ GD & ĐT.  

- Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (phân hiệu Thanh Hoá) được thành lập 

năm 2007 có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ. 
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- Các trường cao đẳng: Cao đẳng Y tế Thanh Hoá, Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật Thanh 

Hoá, Cao đẳng Thể dục - Thể thao Thanh Hóa, Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa mới 

được thành lập (hoặc tái thành lập) có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực là chủ yếu, kết hợp với 

việc nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, triển khai các 

nhiệm vụ khoa học và hướng dẫn sinh viên tập dượt nghiên cứu khoa học. 

Các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ  

- Các cơ sở nghiên cứu, thiết kế, tư vấn khoa học công nghệ chủ yếu phân bố trên địa bàn 

TP Thanh Hoá như: Công ty tư vấn và thiết kế xây dựng, Công ty tư vấn xây dựng giao thông, 

Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi, Công ty tư vấn thiết kế xây dựng và kinh doanh nhà, Viện 

quy hoạch xây dựng và Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao khoa học công nghệ môi trường 

Thanh Hoá. 

- Các trạm đo lường và kiểm định chất lượng: Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ 

phẩm, Chi cục đo lường và kiểm định chất lượng (TP Thanh Hoá), 

- Các trạm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và bảo vệ thực vật có ở nhiều huyện, 

thị xã, thành phố đã có đủ năng lực đáp ứng cho công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 

ngư của tỉnh. 

- Các ấn phẩm, thông tin, phổ biến khoa học ở Thanh Hoá khá đa dạng, bao gồm: Tạp chí 

Khoa học của trường ĐH Hồng Đức, Thông tin khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công 

nghệ ra thường kỳ; các thông tin của các ngành: công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, 

giao thông, xây dựng, thủy sản, thương mại...; các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn 

nuôi; bảo quản và chế biến nông, lâm, hải sản; hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch; chăm sóc sức 

khỏe ban đầu; phòng chống các bệnh lây lan, tự cứu chữa những bệnh thông thường... Chuyên 

mục khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên Báo Thanh Hoá và Đài phát thanh, truyền hình 

Thanh Hoá và hàng loạt công trình nghiên cứu về thiên nhiên, con người và văn hóa xứ Thanh. 

Các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ trên đây đã có những đóng góp quan trọng 

trong việc phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở 

hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ 

biến và ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn. 

3. 2. Tiềm lực khoa học và công nghệ 

Tính đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 102.000 người có trình độ đại học, 1.839 thạc sỹ, 

159 tiến sỹ [6] thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Nguồn nhân lực này có những khả 

năng tiến hành nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trên rất nhiều lĩnh vực khoa học và 

công nghệ khác nhau và là lực lượng chủ yếu đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ 

nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý hiện còn một số lượng lớn trí thức có trình 

độ cao là người Thanh Hoá hiện đang sống ở trong nước và nước ngoài nhưng chưa được thu 

hút một cách có hiệu quả vào các hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ cho phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. Hạn chế lớn nhất của đội ngũ này là trình độ ngoại ngữ và khả năng tổ chức 

các hoạt động nghiên cứu của đội ngũ này còn yếu; thiếu nhiều chuyên gia đầu ngành, nhất là 
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trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ sinh học, tin học, cơ khí, chế tạo máy, điện tử, vật 

liệu mới...  

Các tổ chức kinh tế-xã hội và các doanh nghiệp cũng đã chú ý đào tạo nhân lực khoa học 

và công nghệ. Ngoài việc gửi đi đào tạo ở nước ngoài và các trường đại học, viện nghiên cứu 

trong nước, tỉnh cũng rất chú trọng đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tại chỗ với 

nhiều hình thức thích hợp và hiệu quả. Riêng trường Đại học Hồng Đức, trong 13 năm (1997-

2010) đã đào tạo được hơn 27.000 người có trình độ ĐH, CĐ, THCN thuộc 82 ngành, chuyên 

ngành khác nhau. Trong đó có trên 100 kỹ sư tin học tài năng. Hiện nay nhà trường đang thực 

hiện Đề án liên kết đào tạo đại học, sau đại học cho tỉnh với các trường đại học nước ngoài bằng 

ngân sách địa phương. Dự kiến từ nay đến năm 2015 sẽ gửi đi đào tạo ở nước ngoài 500 người. 

Đây là nguồn nhân lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội và nghiên cứu khoa học. Ngày 

12-7-2007 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 867/TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo 

thạc sỹ cho trường ĐH Hồng Đức. Đến nay đang đào tạo 4 chuyên ngành... Các trường cao 

đẳng cũng đã đào tạo và liên kết nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và đại học cho tỉnh. 

Thông qua hoạt động khoa học và công nghệ đã có 3.211 người lao động được huấn luyện kỹ 

thuật, đào tạo bồi dưỡng 200 kỹ thuật viên, 72 cán bộ chuyên sản xuất hạt giống lúa lai F1. 

Trung tâm tin học tỉnh đã liên kết đào tạo được 10 lập trình viên quốc tế theo công nghệ 

AFTECH.  

Tỉnh đã đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo cán bộ cho các 

trung tâm nghiên cứu chuyên ngành, nâng cấp các phòng kiểm nghiệm được công nhận 

LAS,VILAS, hỗ trợ các đơn vị sản xuất được chứng nhận GMP, HACCP, ISO 9001... Xây 

dựng trung tâm tin học, xây dựng một số phòng thí nghiệm cho trường Đại học Hồng Đức. 

Nâng cao năng lực về quản lý tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm. Đã xây dựng được 

phòng thí nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và hoá sinh đạt tiêu chuẩn VILAS-142  với 

126 chỉ tiêu. Nâng cao năng lực quản lý đo lường về lĩnh vực đo lường điện, dung tích, chiều 

dài, khối lượng... Lắp đặt, tổ chức quản lý đo lường các trạm cân đối chứng tại một số trung tâm 

thương mại của tỉnh,... 

Dự án đầu tư trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm thuộc Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường 

và Chất lượng đã phát huy hiệu quả, năm 2004 phòng thử nghiệm đầu tiên ở tỉnh ta (thứ 142 

trong toàn quốc) đã được công nhận VILAS. 

Các doanh nghiệp lớn, thậm chí một số chủ trang trại cũng từng bước mua sắm các trang, 

thiết bị phân tích, kiểm nghiệm, đo lường hiện đại trực tiếp phục vụ cho việc nâng cao chất 

lượng sản phẩm, nghiên cứu tạo ra những chủng loại sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao trên 

thị trường. Dự án đầu tư trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm thuộc Chi cục Tiêu chuẩn, Đo 

lường và Chất lượng đã phát huy hiệu quả, năm 2004 phòng thử nghiệm đầu tiên ở tỉnh ta (thứ 

142 trong toàn quốc) đã được công nhận VILAS. 

Nhìn chung nguồn lực khoa học và công nghệ của tỉnh còn yếu so với thế giới và các 

thành phố lớn, thiếu hệ thống phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế. 
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3.3. Các lĩnh vực khoa học công nghệ ở Thanh Hoá 

a. Điều tra cơ bản. Trong những năm gần đây, Thanh Hoá tập trung điều tra cơ bản làm 

cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Điều tra nguồn nguyên 

liệu phục vụ cho các nhà máy xi măng, phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng; điều tra xây dựng 

bản đồ đất tỷ lệ 1/100.000, bản đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1/200.000; điều tra khảo sát các 

doanh nghiệp trong tỉnh; điều tra hiện trạng môi trường biển khu vực Nghi Sơn - Hòn Mê; điều 

tra đánh giá hiện trạng nguồn nước mặt, nước ngầm ven biển; điều tra dư lượng chất độc hại 

trong động vật thủy sản vùng nuôi tập trung; điều tra quy hoạch mạng lưới khai thác cát sỏi lòng 

sông Thanh Hóa; điều tra khí tượng, thủy văn một số vùng không có trạm quan trắc; điều tra các 

di tích lịch sử văn hóa và vốn văn hóa dân gian; tổng điều tra dân số; điều tra kinh tế - xã hội 

nông thôn; điều tra tình trạng việc làm và lao động ở các đô thị... 

 b- Lĩnh vực KHCN phục vụ công nghiệp. KHCN đã tập trung vào mục tiêu phát triển 

các ngành công nghiệp mới, áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng, chủng loại, khối 

lượng và mẫu mã sản phẩm và đã đạt được một số kết quả quan trọng: 

Nghiên cứu sản xuất vật liệu phụ gia xi măng, sản xuất thuốc bọc que hàn thay thế 

nguyên liệu nhập ngoại, làm bi nghiền trong sản xuất gạch Ceramic, sản xuất thử nghiệm gốm 

mỹ nghệ và gốm tráng men... 

KHCN phục vụ chế biến nông, lâm sản như: sấy kén tằm bằng bức xạ hồng ngoại, sấy 

bảo quản và chế biến nhộng tằm, sấy bảo quản cói và sản phẩm cói mỹ nghệ xuất khẩu, sản xuất 

thử nghiệm thức ăn cho tôm, thức ăn gia súc gia cầm, sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ 

xuất khẩu từ tre luồng, dừa, sản xuất ván ép từ gỗ cành ngọn và gỗ tạp. 

 Hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc chữa bệnh hoàn mềm đông dược, biophin, viên hy 

đan và chất chống nhiễm khuẩn sát trùng Bitendine dùng trong bệnh viện. Điều tra, khảo sát, 

đánh giá trình độ công nghệ phục vụ công tác hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp 

Thanh Hoá giai đoạn 2006-2010. 

 Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống tiêu chuẩn tiên tiến ISO-9000, ISO-14000, 

HACCAP, QBASE... nhằm đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu lực quản lý 

sản xuất kinh doanh, chuẩn bị điều kiện hội nhập quốc tế. 

Tập trung ứng dụng công nghệ thích hợp vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp, phát triển làng nghề mới, chế biến nông sản thực phẩm phục vụ xuất khẩu. Mạnh dạn 

đầu tư đổi mới công nghệ ở các lĩnh vực Thanh Hoá có nhiều tiềm năng về tài nguyên và lao 

động. Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch trong sản xuất. 

Đầu tư thích hợp cho công nghệ thông tin, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp lắp 

ráp cơ khí, chú trọng cơ khí phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp, phương tiện vận tải vừa và nhỏ.  

 c. Lĩnh vực KHCN phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp và nông thôn là lĩnh vực được 

Thanh Hoá tập trung phát triển. Hướng ưu tiên là tập trung vào cải tạo giống cây, con; đổi mới 

kỹ thuật canh tác; công nghệ bảo quản, chế biến; chế biến bảo quản đông lạnh hạt giống lúa lai; 

phục hồi, đa dạng hóa và công nghệ hóa các nghề thủ công; khai thác và xử lí nước sạch phục 

vụ làng nghề; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ 

môi trường nông thôn... 
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 Tỉnh đã khảo nghiệm, tuyển chọn, lai tạo giống cây trồng có năng suất cao: lúa thuần, 

lúa lai, giống cây rừng… xây dụng các mô hình ứng dụng kỹ thuật tiên tiến và du nhập các 

giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, có năng suất chất lượng cao, hiệu quả để thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn. Ứng dụng KHCN để phát triển các ngành nghề 

truyền thống ở các vùng nông thôn, sản xuất hàng hoá theo hướng công nghệ cao trong nông -

lâm-ngư nghiệp: giống tôm sú, giống dừa Cayen, mía, keo lai, hoa lan, giống nấm,.... 

Nhiều đề tài nghiên cứu đã tập trung vào việc xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh. 

Mô hình làng nghề sản xuất và chế biến hạt giống lúa lai F1. Mô hình sản xuất lúa - cá phát huy 

hiệu quả đối với các vùng chiêm trũng thường xuyên ngập úng có quy mô hàng chục hecta. Mô 

hình Sind hoá đàn bò, nuôi ong mật ở vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia. 

Mô hình ứng dụng các công nghệ chế biến, bảo quản nông sản phù hợp quy mô hộ và liên hộ gia 

đình. Mô hình nông - lâm - ngư kết hợp vùng đất cát nhiễm mặn Quảng Xương là cơ sở khoa học 

để hình thành các dự án "Xoá đói giảm nghèo vùng bãi ngang”. "Dự án chế biến - bảo quản hạt 

giống luá lai F1 tại huyện Yên Định" là dự án đầu tiên xây dựng cơ sở. Có những mô hình điển 

hình được các tỉnh học tập như ở xã Quý Lộc (Yên Định), Quảng Thành (TP Thanh Hoá). 

 Thanh Hoá đã trở thành một tỉnh đứng đầu cả nước về tự sản xuất hạt giống lúa lai F1. 

Đàn bò lai hướng thịt và bò sữa ngày một phát triển, chăn nuôi lợn hướng nạc, hoàn thiện công 

nghệ sản xuất muối sạch tự nhiên, cải tạo quy hoạch đồng muối, duy trì nghề truyền thống, ổn 

định đời sống diêm dân, tăng thu nhập trên 40% cho người làm muối. Ngành thuỷ sản đã tăng 

nhanh về sản lượng thuỷ hải sản xuất khẩu, tự sản xuất hàng chục vạn tôm giống, cá giống có 

chất lượng cung cấp cho sản xuất hàng năm. Xây dựng thành công các mô hình thu nhập 50 

triệu đồng/ha/năm trên quy mô xã ở các vùng miền khác nhau của tỉnh. Nhân rộng kết quả các 

mô hình nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm trên cát, mô hình tôm-cá-lúa... Tiếp tục xây dựng và 

nhân rộng các mô hình ứng dụng chuyển giao KH & CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông 

thôn miền núi chú trọng vùng sâu, vùng xa. 

Xây dựng thí điểm mô hình công nghệ cao, nguyên liệu sạch trong nông - lâm - ngư 

nghiệp và "sản xuất công nghiệp" trong nông nghiệp ở cùng chuyên canh lớn, đáp ứng nhu cầu 

nguyên liệu cho chế biến công nghiệp, xuất khẩu. Điều tra bổ sung, hoàn thiện quy hoạch vùng 

nguyên liệu sắn, mía, cây ăn quả, dứa, nguyên liệu giấy, vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, 

nước lợ, vùng triều... 

Có thể khẳng định rằng trong những năm qua khoa học và công nghệ nông nghiệp thực 

sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu mùa vụ cơ cấu giống cây trồng 

vật nuôi góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu 1,5 triệu tấn lương thực và các mục tiêu kinh 

tế - xã hội khác. 

 d. Lĩnh vực KHCN phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đã tiến hành 

điều tra mức độ ô nhiễm các cơ sở sản xuất xen cài trong các khu dân cư, khu nội thị TP 

Thanh Hoá và đề xuất một số giải pháp xử lí ô nhiễm; hỗ trợ giáo dục về môi trường trong các 

nhà trường; điều tra thống kê thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng, quá hạn sử dụng và nhập 

khẩu trái phép cần tiêu huỷ trên địa bàn; ứng dụng các giải pháp KHCN xử lí môi trường thị 

xã Sầm Sơn; ứng dụng KHCN xây dựng mô hình xử lí chất thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện 

Hoằng Hoá.... 
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 Có nhiều hoạt động phục vụ việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Điều tra khí tượng thuỷ văn nước sông Yên; Môi 

trường biển khu vực Nghi Sơn và khu vực Hòn Mê. Điều tra tài nguyên động vật, nguyên liệu 

phục vụ cho việc lập dự án đầu tư nhà máy xi măng tại Ngọc Lặc, ứng dụng KHCN xây dựng mô 

hình phát triển kinh tế bền vững vùng gò đồi, ổn định đời sống đồng bào vùng đệm các khu bảo 

tồn và rừng đầu nguồn; các giải pháp KHCN để khai thác hợp lí tài nguyên khoáng sản...  

Nghiên cứu ứng dụng KHCN về giống cây trồng lâm nghiệp và nông nghiệp có giá trị 

kinh tế phục vụ xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững vùng gò đồi, ổn định đời sống 

đồng bào vùng đệm các khu bảo tồn và rừng đầu nguồn; các giải pháp KHCN phòng chống 

cháy rừng, khai thác hợp lí tài nguyên khoáng sản. Nghiên cứu điều tra bổ sung vùng đệm quốc 

gia Bến En, các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông. 

Điều tra đánh giá hiện trạng công nghệ các cơ sở bức xạ và quản lí nguồn phóng xạ 

phục vụ công tác quản lí an toàn bức xạ và hạt nhân. 

 e. Lĩnh vực KHCN phục vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Các kết quả 

nghiên cứu triển khai đã góp phần đưa các thành tựu khoa học y dược hiện đại, xây dựng luận 

cứ khoa học, mô hình ứng dụng KHCN phục vụ công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc 

sức khoẻ cho cộng đồng như phẫu thuật nội soi u phì đại tuyến tiền liệt, u nang buồng trứng. 

Điều tra xây dựng luận cứ và đề xuất các giải pháp cho công tác kế hoạch phòng và chống 

một số bệnh trong cộng đồng: bệnh lao và bệnh phổi, bệnh viêm gan B, bệnh trầm cảm. Xây 

dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kĩ thuật phát triển hệ thống mạng lưới y tế ở các cơ sở: 

Mô hình kết hợp quân dân y, mô hình can thiệp phòng và chống suy dinh dưỡng, mô hình 

điều trị cấp cứu nhi khoa và mô hình lồng ghép tạo điều kiện để người tàn tật hội nhập cộng 

đồng. Triển khai nhân rộng mô hình can thiệp suy dinh dưỡng, mô hình phục hồi chức năng 

cho người tàn tật hội nhập cộng đồng. 

 Nghiên cứu ứng dụng thành tựu y học hiện đại phục vụ khám và chữa bệnh cho nhân 

dân (công nghệ LASER, phẫu thuật nội soi, thụ tinh ống nghiệm). Nghiên cứu tìm các giải pháp 

nâng cao hiệu quả phòng và chữa bệnh lao, tâm thần trong cộng đồng dân cư nhất là vùng sâu, 

vùng xa; khám và điều trị bệnh cho đồng bào vùng cao, biên giới, hải đảo. Hỗ trợ chuyển giao 

công nghệ sản xuất thuốc diệt khuẩn và chống nhiễm trùng dùng trong các bệnh viện. Xây dựng 

mô hình phối hợp "4 nhà" trong sản xuất chế biến dược liệu, phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức 

khoẻ cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế vùng miền núi khó khăn. Phấn đấu để mọi người 

được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch 

vụ y tế có chất lượng. 

 g. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực KHXN & 

NV đã đưa ra được những luận cứ khoa học để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công 

tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 

công tác cán bộ, quy hoạch các đơn vị sự nghiệp khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng 

giáo trình chính trị phần địa phương và xây dựng luận cứ khoa học cho việc quy hoạch phát 

triển sản xuất rau quả thực phẩm đến 2020... 

 Nghiên cứu lí luận, tổng kết thực tiễn để vận dụng, chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước được các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh uỷ ban  
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hành được các Chỉ thị, Nghị quyết trong lĩnh vực phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, ổn định 

đời sống đồng bào đang sinh sống trên sông. Quy trình kiểm tra và kỉ luật đảng viên thuộc thẩm 

quyền của UBKT và Quy trình han hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ 

để đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh (Nghị quyết 

03/NQTU ngày 04/01/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển ngành nghề tiểu thủ công 

nghiệp và Chỉ thị 08/CT-TU ngày 11/2003 về cuộc vận động hỗ trợ giúp đỡ hộ đói nghèo, chưa 

có nhà ở, nhà dột nát khắc phục nhà ở và ổn định đồng bào sinh sống trên sông). Thành công 

của KHXH & NV là đã huy động được đông đảo các tổ chức chính trị, ban, ngành trong tỉnh và 

ở Trung ương tham gia nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu đã và đang được các cấp, các 

ngành, các tổ chức nghiên cứu vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình nhằm đẩy 

nhanh tiến trình phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội. 

Những nghiên cứu, vận dụng có kết quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và 

Nhà nước vào điều kiện cụ thể của Thanh Hoá, chú trọng xây dựng chính sách thu hút và phát 

triển nguồn nhân lực (nội lực, ngoại lực), thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế trang trại, bảo tồn di sản văn hoá, phát 

huy bản sắc dân tộc. Nổi bật nhất là việc biên soạn Địa chí Thanh Hóa tập I (Địa lý và Lịch sử), 

Tập II (Văn hóa) và  Tập III (Kinh tế). 

Nghiên cứu điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn, cung cấp đầy đủ kịp thời luận cứ khoa 

học cho việc hoạch định kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh đặc biệt là các luận cứ khoa học 

phục vụ xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học và quản lý giáo dục 

để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phát 

triển các làng nghề truyền thống, phát triển ngành nghề tiểu - thủ công nghiệp, nghề thêu ren, 

dệt nhiễu, đan lát, chiếu cói, hàng thủ công mĩ nghệ xuất khẩu. Hỗ trợ phát triển các ngành nghề 

chế biến, dịch vụ ở nông thôn thu hút được nhiều lao động. Hỗ trợ hoạt động đào tạo dạy nghề 

phục vụ cho các khu công nghiệp của tỉnh và xuất khẩu lao động. 

h. KHCN phục vụ phát triển kinh tế biển. Tiến hành điều tra đánh giá nguồn lợi hải 

sản, nghiên cứu điều kiện khí tượng hải văn khu vực ven bờ, nghiên cứu điều kiện địa hình đáy 

biển và điều kiện hải văn phục vụ xây dựng cảng Nghi Sơn, nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng khu du lịch sinh thái Quảng Cư (Sầm Sơn), khu du lịch Hải 

Tiến (Hoằng Hóa), nghiên cứu các điều kiện tự nhiên đảo Mê, nghiên cứu để đưa tiến bộ kỹ 

thuật vào vùng bãi ngang,... nghiên cứu xây dựng hệ thống đê kè chống xói lở bờ biển và giảm 

nhẹ những thiệt hại của hiện tượng nước dâng bão... 

Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất giống cua biển, giống cá rô phi 

đơn tính và các giống con khác có năng suất chất lượng cao phục vụ phát triển nuôi trồng thuỷ 

sản xuất khẩu. Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật đánh bắt và chế biến hải sản; trong việc quản 

lý môi trường nước nuôi, an toàn dịch bệnh cho nghề nuôi trồng thuỷ sản, nâng cao chất lượng 

đánh bắt và chế biến sản phẩm thuỷ hải sản xuất khẩu. 

i. Công nghệ thông tin. Các nhiệm vụ KHCN đã nghiên cứu xây dựng luận cứ phát triển 

công nghệ thông tin, tăng cường năng lực sản xuất phần mềm, triển khai hệ thống quản lí-điều 

hành tác nghiệp trong một số Sở, ban ngành, trường học. Đào tạo nguồn nhân lực cho công nghệ 

thông tin, nguồn nhân lực lập trình viên theo tiêu chuẩn quốc tế Aptech. Tăng cường nguồn nhân 
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lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục - đào tạo, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về 

công tác thị trường và xúc tiến thương mại. Đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về công tác thị 

trường và xúc tiến thương mại, trong hoạt động truyền và tiếp nhận thông tin KHCN phục vụ phát 

triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. 

4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 

4.1. Một số vấn đề cần phải giải quyết 

Hiện nay KHCN Thanh Hoá vẫn còn một số vấn đề cần phải giải quyết: 

- Mạng lưới và các tổ chức nghiên cứu KHCN tuy đa dạng, nhưng thiếu các cơ sở 

nghiên cứu chuyên ngành, trực thuộc tỉnh quản lý và phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở TP 

Thanh Hoá, chưa hình thành được những trung tâm khoa học lớn. 

- Khoa học công nghệ mới chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật. Lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai (R & D) còn yếu.  

- Tiềm lực KHCN yếu và chậm được đầu tư. Chưa có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn 

quốc tế, quốc gia. Có sự lãng phí chất xám. 

- Nguồn nhân lực KHCN ở ngoài địa bàn tỉnh tham gia nghiên cứu chưa nhiều.  

- Trình độ KHCN của Thanh Hoá có sự tụt hậu với các địa bàn kinh tế trọng điểm khác 

của đất nước. 

4.2. Đề xuất giải pháp 

Để KHCN thực sự là động lực cho phát triển KT-XH Thanh Hóa, những năm tới cần 

phải thực hiện một số giải pháp sau: 

- Đổi mới quản lý nhà nước về KHCN theo tinh thần của Luật khoa học và công nghệ. 

Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ khoa học theo các chương trình khác nhau.  

- Sắp xếp, đổi mới hệ thống nghiên cứu khoa học, thành lập một số cơ sở nghiên cứu 

KHCN thuộc UBND tỉnh quản lý và hình thành một số phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc 

gia, quốc tế. 

- Tăng cường đầu tư ngân sách và huy động các nguồn lực khác cho KHCN. Thực hiện 

tốt chính sách bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu KHCN. Có chính sách thu hút nguồn 

nhân lực KHCN trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển chọn và thực hiện các nhiệm vụ KHCN của 

Thanh Hoá. 

- Có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với các nhà khoa học xuất sắc, khuyến khích cán 

bộ khoa học kỹ thuật bám sát cơ sở sản xuất, phục vụ các vùng khó khăn, vùng nông thôn. 
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RESEARCH IN SCIENCE TECHNOLOGY PERSPECTIVE 

THANH HOA ECONOMIC GEOGRAPHY-SOCIAL 

ABSTRACT  

The paper analyzed the network, resources and other fields of science and technology in 

Thanh Hoa province at present the perspective of economic geography and social results are 

striking: 

- Network and other organizations but diversified scientific research, but lack the 

specialized research facilities and uneven distribution, focused mainly in Thanh Hoa city.  

- Potential science and technology is quite large and diverse. However the level of 

development of science and technology was slow, not to exploit the potential of human 

resources in science and technology in and outside the province and overseas. 

- Scope of extensive research, but lack of basic research. The author also proposed a 

number of science and technology development for rapid development of Thanh Hoa.  
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Ý VỊ CỦA ĐƯỜNG NÉT TRONG TÁC PHẨM  TẠO HÌNH 

Đào Thị Hà1 

TÓM TẮT 

         Đường nét, màu sắc... là những thành tố cơ bản trong việc tạo nên tác phẩm hội hoạ. 

Nét lâu nay được hiểu như là một phương tiện ghi nhận của thị giác về thế giới khách quan để 

truyền đạt thông tin, hay nó là chu vi của một diện tích tạo nên sự tách biệt giữa hình và nền. 

Trong hội họa thì điều đáng nói không phải là vai trò, tính chất hay công dụng của đường nét 

mà quan trọng là những giá trị thẩm mỹ mà nó đem lại trong tác phẩm tạo hình. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

       Trong hệ thống chương trình học về nghệ thuật tạo hình của sinh viên trong đó có cả 

SV chuyên mĩ thuật, sư phạm mĩ thuật và không phải chuyên ngành mĩ thuật (như SV khoa SP 

Mầm non - SP Tiểu học) thì yếu tố đường nét trong các bài tập về bố cục chưa được phân tích 

và nghiên cứu một cách có hệ thống. Thông qua tìm hiểu một số bài tập thực hành về bố cục tôi 

nhận thấy các em sinh viên thường chú trọng hơn về hình khối, màu sắc và còn xem nhẹ cấu 

trúc của đường nét, cấu trúc đường nét đó là một yếu tố chiếm tỉ lệ rất ít nhưng lại vô cùng tinh 

tế nếu như được sử dụng đúng chỗ sẽ gợi được hiệu quả về không gian, về nhịp điệu, v.v... 

trong các bài tập.  

       Trong hình học: Nét được định nghĩa là tập hợp của điểm hoặc là dấu vết di chuyển 

của một điểm trong không gian. Mặt khác điểm lại được định nghĩa là nơi hai đường thẳng cắt 

nhau [1] Đó là định nghĩa kiểu biện chứng hình học. 

       Trong hội hoạ: Đường nét được hiểu như là một phương tiện ghi nhận của thị giác về 

thế giới khách quan, một phương tiện để truyền đạt thông tin, nó tạo nên sự tách biệt về hình 

và nền. Tuy nhiên nếu ta tách riêng nét thì ý nghĩa của nó hẹp hơn cụ thể hơn: “Nét (Trait) là 

vết đứt đoạn hoặc liên tục, để viền hình, phân mảng, nhấn mạnh hoặc diễn tả đậm nhạt”[1]. 

Trong hội hoạ Trung Hoa người ta chia ra làm 18 loại nét còn hội hoạ Phương Tây thì lại chia 

ra làm 4 kiểu nét chính và ở mỗi kiểu lại phân ra các dạng khác nhau. Hội hoạ châu Âu thế kỷ 

20 ẩn mình trong ngôn ngữ của đường nét với những tác giả, tác phẩm nổi tiếng như: Hans 

Hatung, Jackson Pollock (Mỹ), Siquezos (Mehico)... ở Việt Nam có Nguyễn Tư Nghiêm, 

Nguyễn Gia Trí. 

       Cấu trúc của một tổ hợp đường nét được dùng để diễn đạt các nhu cầu tạo hình của 

người hoạ sĩ như: Tạo sự chuyển động, tạo nhịp điệu, tạo phương hướng, tạo sự đối lập, tạo 

khối, tả chất, tạo không gian, thời gian vv.. bằng cách phối kết hợp các loại đường nét  với nhau 

một cách có cấu trúc và hệ thống.  

        Trong một tác phẩm hội hoạ đường nét có thể có hình (Hữu hình) và có thể không có 

hình (Vô hình) nhưng người xem vẫn cảm nhận được nó. Đó là điều thú vị và chính vì thế nó 

nghiễm nhiên trở thành một hình thức cơ bản trong nghệ thuật tạo hình.   

                                           
1 Khoa sư phạm Mầm non - trường Đại học Hồng Đức 
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2. NỘI DUNG: 

2.1. Ý nghĩa bao quát 

     Khi loài người chưa có ngôn ngữ, chữ viết thì những ký hiệu của nét về hình ảnh để 

diễn đạt nội dung thông tin rất quan trọng. Sau này khi chữ viết hình thành và phát triển ở nhiều 

nơi trên thế giới và có nhiều kiểu chữ khác nhau, nhưng xét dưới góc độ tạo hình thì kiểu chữ 

Hán vẫn được đánh giá là kiểu chữ có đường nét đẹp nhất, nó được chia ra làm 6 kiểu viết: Chữ 

chân, Triện thư, Lệ thư, Thảo thư, Hoành thư, Khải thư. Sau này khi thư pháp phát triển ta có 

thể thấy giữa hội hoạ và thư pháp có mối tương đồng chung về hiệu quả biểu đạt của nét.[4] 

       Khi đặt bút diễn đạt tác phẩm bằng đường nét thì người nghệ sĩ phải có ý tưởng, ý định 

và sự tính toán trước đó. Có thể nói cái Ý ở đây là bản chất đã định sẵn, đã hình thành và mang 

một ý nghĩa. Lão Tử thiết lập: “cái giai đoạn đầu của Ý là giai đoạn mà cái trọn vẹn chưa bị 

gián đoạn hay phát tán. Đó là giai đoạn vừa mới nhú ra và chưa loại trừ lẫn nhau” [4]. Nhưng 

khi nó bắt đầu khai trương đến Tượng, đến Hình (tức cái cụ thể) thì sẽ gặp hai trạng thái sau:  

     - Một là: Tác phẩm diễn ra đúng ý tưởng ban đầu và thành công thì ta coi đó là một 

chân lý. 

     - Hai là:  Đằng sau ý tưởng đó sự hoàn thiện bị rạn nứt và thiếu hụt thì tự sau nó sẽ làm 

nảy sinh những ý nghĩa mới. 

     Như vậy từ Ý đến Tượng, đến Hình là cả một giai đoạn, tuy Ý là giai đoạn trừu tượng 

không thuộc về hình vẽ mà mới chỉ là : Ý tưởng - Ý định (dự định). 

       Khi cụ Nguyễn Du tả hai nàng Thúy Kiều và Thúy Vân chỉ viết vài câu chung chung 

nhưng ngữ nghĩa của nó lại hết sức cô đọng. 

"Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang 

                                                 (Thuý Vân) 

hoặc :                                         "Làn thu thuỷ nét xuân sơn, 

                                               Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" 

                                                                                             (Thuý Kiều) 

       Có thể nói Ý ở đây chính là nội tâm, là nơi nghệ sỹ cảm thông với những hiện tượng, sự 

vật khách thể. Giá trị thẩm mỹ  không chỉ ở ngoại cảnh mà cộng hưởng phát sinh từ ý tưởng của 

tác giả: Tâm đắc với nghệ thuật điêu khắc đình làng kết hợp với kiến thức về hội hoạ hiện đại  

mà Nguyễn Tư Nghiêm cho ra đời tác phẩm “Điệu múa cổ” với những đường nét vừa tinh vừa 

mộc, vừa thực vừa hư đưa ta về một thế giới vừa hiện tại vừa xa xưa. 

      Ngược lại với Ý là cái trừu tượng không nắm bắt được thì Vị là cái có thể cảm nhận 

được thông qua các giác quan. Ở vị giác: Ta nhận thấy vị ngọt, mặn, đắng cay… Ở thính giác: 

Ta nhận biết đâu là âm nhạc đâu là âm thanh hỗn độn... Nếu chức năng của 5 giác quan chỉ là 

thu nhận thông tin từ thế giới bên ngoài một cách vô tư thì việc chọn lọc chất lượng thông tin lại 

là hữu ý. Đối với một người “thực bất tri kỳ vị” (ăn không biết thế nào là ngon) thì Vị cay đắng 
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hay ngọt bùi đều được chấp nhận một cách thản nhiên. Như vậy thì hình vẽ Ngựa trong tranh Từ 

Bi Hồng và hình vẽ Ngựa trong sách giáo khoa chẳng có gì khác nhau. 

        Như vậy, ta có thể khẳng định Vị của nét không được cảm nhận thông qua vị giác mà 

nó được cảm nhận qua thị giác và tư duy của chúng ta. Ta cảm nhận được vị tươi ngon của trái 

táo trong tranh: “Tĩnh vật” của Paul Cezanne với những nét cong khép kín hay ta cảm thấy sự 

cuồng nhiệt và nồng nàn lôi cuốn trong bức tranh: “Nụ hôn”của Klimt, ở bức tranh này ta thấy 

những tổ hợp nét khá kỳ lạ trên thân thể của 2 nhân vật nam và nữ nhưng chỉ ở hai dạng khái 

quát; nét thẳng và nét cong, nét cứng và nét mềm. 

2.2. Sự  đa nghĩa 

       Tính đa nghĩa của đường nét là do sự kết hợp giữa nét thẳng với nét cong tạo thành; với 

loại nét thẳng ta có ý nghĩa giữa nét thẳng đứng với nét thẳng nghiêng; với loại nét cong ta có ý 

nghĩa giữa nét cong ngược lên phía trên với nét cong úp xuống phía dưới vv... Mỗi kiểu nét vốn 

đã có một ý nghĩa riêng những khi kết hợp chúng với một loại nét khác chúng lại tạo ra một ý 

nghĩa mới. 

       Trong thế giới của đường nét không phải là nét nào cũng có giá trị như nhau. “Có nét 

mang nghĩa, mà nếu vắng nó, hình sẽ không có nghĩa, mong muốn tín hiệu cần thông tin sẽ mất. 

Có nét chỉ mang tính cấu tạo, có nó thì sẽ đầy đủ, mà vắng nó thì người ta vẫn nhận ra hình một 

cách đầy đủ qua liên tưởng như trường hợp số (5) và số (3) chỉ thay đổi một nét duy nhất là nét 

thẳng và nét xiên ở giữa  thiếu một trong hai nét ấy người ta có thể mường tượng ra.” [1] Tùy 

vào từng ngành nghề, tri thức và tùy thuộc vào quy ước của mỗi cộng đồng xã hội mà tạo nên 

các ý nghĩa của nét, hai đoạn thẳng giao nhau tại điểm giữa (+) và vuông góc nhau tạo nên biết 

bao ý nghĩa. Chúng có thể là dấu cộng trong toán học, hình chữ thập ở xe cứu thương hay cây 

thánh giá.  

       Quay trở lại với hội hoạ, sau nghệ thuật hàn lâm là sự lên ngôi của một loạt tranh vẽ 

thiên về nét như: tranh khắc gỗ Nhật Bản, sự hoang dã của nghệ thuật châu Phi và sự phát hiện 

các tác phẩm trong hang động thời Cổ Đại. Một người công dân Pháp sau khi xem bảo tàng dân 

tộc học ở Pari năm 1945 ( Mussé de l’homme) đã thốt lên rằng: “Người da đen sống giữa tự 

nhiên, bởi thế mà nghệ thuật của nghệ thuật không sao chép những thứ quanh mình mà khám 

phá ra các thể dạng, còn giới nghệ sĩ của chúng ta nhốt kín trong thành phố, cắt đứt mối quan 

hệ với tự nhiên, thì chỉ đeo đuổi sự bắt chước mà thôi”[2]. Có lẽ đó là khởi nguồn của nhiều 

cuộc ra đi tìm hình thức thể hiện mới với những sự chia tay của các họa sĩ với các trường phái 

nghệ thuật đương thời lúc đó. 

 

Hình khắc trên đá ở châu Phi 
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Sự kỳ lạ trong bản khắc nét của nghệ thuật Châu Phi và nghệ thuật cổ đại đó là: những 

đường nét có thể rất tự nhiên không theo một quy luật khắt khe nào cả, cũng có thể nó là những ký 

hiệu riêng mang tính tôn giáo của dân tộc. Nhưng một điều quan trọng nữa mà chúng ta phải thừa 

nhận  rằng: với những dụng cụ thô sơ như vậy (chỉ dùng đá nhọn, mũi dùi đồng, thỏi đất màu..) lại 

có thể tạo nên những hình vẽ  độc đáo và hấp dẫn. Chứng tỏ tài năng không cần tỉ lệ thuận với sự 

phát triển xã hội. Nghĩ như vậy thì ngày nay chúng ta mới ngả mũ cúi chào ánh hào quang của 

tranh tường Ai Cập, hoa văn gốm cổ Trung Quốc, tranh trên vách đá sa mạc Sahara, hang động 

Lát-xcô, hang Altamira và các vòng trang trí trên mặt trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ, Hoàng Hạ. 

 

 

 

Khi quan sát tác phẩm ta thường có những mối liên tưởng như: liên tưởng về không 

gian, thời gian... Tranh Gội đầu – khắc gỗ của Trần Văn Cẩn - giải nhất trong triển lãm năm 

1943 do hội FARTA (Hội nghệ thuật An Nam) tổ chức tại nhà khai trí Tiến Đức (Hàng Trống 

- Hà Nội), khẳng định khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ, ông không sao chép vốn cổ mà 

cũng không quá ảnh hưởng hội họa Phương Tây với cách nhìn hiện đại, hình ảnh cô đọng, chỉ 

có một mảng chính duy nhất song lại phản ánh  được thói quen sinh hoạt của người dân vùng 

đồng bằng Bắc bộ, và quan niệm về cái đẹp của một dân tộc thời bấy giờ. 

 
Tranh: Gội đầu - Khắc gỗ của Trần Văn Cẩn        Tranh: Guernica - 1936 - Sơn dầu của Picasso 

        Khi xem hình vẽ trong tranh Guernica của Picasso, tác phẩm bày tỏ sự kinh tởm của 

Picasso đối với trận dội bom huỷ diệt thành phố Ghe-ni-ca trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, 

tổ hợp nét của ông lúc mau, lúc thưa, lúc đột ngột chuyển hướng, khiến người xem bị lôi cuốn 

bởi những ý nghĩ sâu sắc nhất, phô bày những tình cảm phức tạp mãnh liệt nhất về chiến tranh 

mà không cần dùng đến những hình ảnh hiện thực như súng ống, đạn dược. Đường nét của 

Picasso gợi cho người ta phải suy nghĩ nghiêm túc về những tội ác do chiến tranh gây ra.            

2.3. Chiều hướng   

      Tất cả mọi vật nặng đều rơi vào trung tâm như là một quy luật sau khi phát hiện về vụ 

nổ Bicbang tức là vào 1 điểm nhỏ nhất. Khi đó thì trọng lực của mọi vật đều rất nặng, vì vậy 
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một điểm không thể chịu lực nổi nó sẽ tạo ra một lực phản lực đẩy và nổ ra - vụ nổ đầu tiên gọi 

là Bigbang. Bây giờ vũ trụ đang giãn nở đến một lúc nào đó nó hết tốc độ chuẩn bị nổ tung ra 

thì nó quay, khi hết tốc độ thì nó lại rơi vào trung tâm và đến một độ nào đó nó không chịu nổi 

thì nó lại nổ lần thứ hai như vậy ta gọi là ly tâm. Trên trái đất cũng thế chúng ta sống trên mặt 

trái đất đều vận động, chúng ta đứng nhưng không thể đứng ra ngoài mặt trái đất như vậy là  

hướng tâm.  

      Với đường nét điểm nhìn được tập trung vào chiều hướng của các góc nhọn nên muốn 

tạo hiệu quả hướng tâm và ly tâm người ta thường sử dụng cấu trúc như sau:   

                                                   

                                          Ly tâm                                        Hướng tâm     

Hướng tâm các góc nhọn được đưa vào phía bên trong, ly tâm các góc nhọn được đưa 

ra phía bên ngoài. Với những bức tranh sử dụng đường nét thẳng và các góc nhọn thì tạo hiệu 

quả chuyển động nhiều hơn. Trong bức tranh: “Hà nội moving I” của Lê Quý Tông, tác giả sử 

dụng đường nét  theo quy luật xa gần với những đường thẳng hút sâu vào phía bên trong, lợi 

dụng vào điểm nhìn của thị giác để tạo không gian mở, đồng thời sử dụng nhiều nét xiên 

trong mảng sáng ở giữa mà không có nét phá cách tạo nên một sự chuyển động ghê gớm trên 

các làn đường cao tốc, có lẽ tác giả muốn lấy hình ảnh đó để diễn đạt sự di chuyển của các 

phương tiện như một cơn lốc trong thời kỳ bùng nổ công nghiệp hoá đất nước. Tác phẩm: 

“Tiếng thét” của Munch cũng sử dụng những đường thẳng xiên hút sâu  vào phía bên trái, như 

muốn thu gọn thế giới nội tâm, nội lực của nhân vật, những nét thẳng xiên được trả lại phía 

bên phải bằng những nét cong mềm hơn tạo thành ba góc nhọn kéo dãn ra. Bức tranh không 

có lời song ta cảm nhận thấy có một tiếng thét vang lên ghê sợ thoát ra ngoài và đồng thời nó 

bị va đập vang vọng vào nhau bởi các tầng lớp âm thanh. Tác phẩm“Sao đêm” của Van Gogh 

với bút phát cuồng nhiệt biểu đạt tác phẩm tương đối khác lạ, ở đây đường nét không đơn 
thuần chỉ là sự miêu tả các vì sao, mà nó mở ra một không gian rộng lớn với sự chuyển động 

không ngừng của vũ trụ. Ông đã làm tăng giá trị biểu cảm đó bằng cách sử dụng nhiều nét 

nhát bút trong các đường cong mềm mại. 

 

 

 

 

 

                                               

  Hà Nội moving I - SD của Lê Quý Tông     Sao đêm - SD của Van Gogh        Tiếng thét - SD của Munch  
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3.  KẾT LUẬN  

        Nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá đã và đang tiếp cận nhiều trào lưu 

nghệ thuật mới ra đời. Với một chút tìm hiểu về các giá trị biểu đạt của đường nét ta nhận thấy 

nó tạo được rất nhiều hiệu quả khác nhau trên các tác phẩm. Càng có kiến thức vững chắc về ý 

nghĩa của nét thì trước khi sáng tác người hoạ sĩ càng phải cân nhắc sử dụng sao cho phù hợp 

với đề tài và nội hàm của tác phẩm.  

       Qua nghiên cứu ta nhận thấy ba điều đáng nói: Một là: Những tác phẩm hội hoạ phần 

đa là được tạo nên bởi mặt phẳng hai chiều (Giấy, vải, lụa..) nhưng lại có thể tạo nên được 

nhiều tầng lớp không gian và thời gian. Hai là: Sự phân loại ra các dạng đường nét mới chỉ ra 

được những giá trị đơn lẻ của chúng mà chưa đề cập đến cấu trúc và sự kết hợp các dạng đường 

nét để tạo ra các giá trị mới. Ba là: Các loại đường nét thẳng chỉ khác các đường nét cong ở tính 

chất cứng hay mềm nhưng đều có khả năng tạo ra hiệu quả chuyển động như nhau khi kết hợp 

nhiều nét trong cùng một chiều hướng. Vì vậy, ta có thể nói nghệ thuật tạo hình vốn là nghệ 

thuật của sự tĩnh lặng (không có tiếng nói) nhưng nó lại có thể sống động nhiều hơn cả lời  nói. 

Đường nét vốn chỉ chiếm một diện tích nhỏ trong tổng diện tích của mặt tranh nhưng các giá trị 

của nó lại không hề nhỏ. Thật là một điều đáng để tâm suy nghĩ.  

Những đề nghị: Với SV mĩ thuật ở các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

được học nhiều phân môn, nhiều dạng bài tập tạo hình nhưng nhìn chung về thời gian phân phối 

cho chuyên ngành còn ít, chưa xây dựng hệ thống bài tập về đường nét một cách khoa học và tinh 

tế nên cách sử dụng đường nét vẫn còn nhiều hạn chế. Với những SV không phải chuyên ngành 

mĩ thuật như SV Mầm non và Tiểu học, thì do thời lượng được học quá ngắn khoảng 40-80 

tiết/đơn vị học trình thì ta mới tạm gọi là xoá mù cho các em về nghệ thuật chứ chưa dám đặt ra 
yêu cầu cao. Thiết nghĩ số lượng tiết học nghệ thuật tạo hình cần tăng lên số và số lượng bài tập 

cần hợp lý, tránh quá tải, khoa học để các SV có thể hoàn thành chúng một cách tốt hơn. 
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MEANINGS  OF  LINES  AND TRAITS  IN PAINTING 

ABSTRACT 

       Lines, traits and colors  are  basis components in creating a painting.Traits have been  

understood as a   vision's  mean to give and receive information about objective world for a 

long time. In the other words, thay can be considered as circunyerence of a certain areauliecs 

diffenentiates shape from background. In painting, it is more important to realize the beauty 

values which are revealed in lines and traits than thier roles, charactaristics and usages. 

 Key words: Lines, traits and colors 
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CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ - AN NINH 

ASEAN (APSC)  MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ TRIỂN VỌNG 

Lê Sĩ Hưng1 

TÓM TẮT 

Cộng đồng ASEAN gồm ba trụ cột chính là Cộng đồng chính trị - an ninh, Cộng đồng 

Kinh tế và Cộng đồng văn hóa - xã hội, theo lịch trình sẽ được thiết lập vào năm 2015. Trong 

ba thành tố cấu thành nên Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN (APSC) là 

thành tố được đề cập đầu tiên. Việc thiết lập APSC nhằm đưa hợp tác an ninh - chính trị của 

ASEAN lên bình diện cao hơn, tăng cường khả năng an ninh quốc gia và khu vực. 

Từ khoá: Cộng đồng ASEAN 

1. MỞ ĐẦU 

Trong bản tuyên bố thành lập ASEAN năm 1967 đã nói tới mục tiêu: "tăng cường nền 

tảng cho một cộng đồng các Quốc gia Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng" [1, tr. 189]. Tầm 

nhìn ASEAN 2020 cũng nêu rõ: “Chúng tôi hình dung đến năm 2020 toàn bộ Đông Nam Á sẽ 

là một Cộng đồng ASEAN” [2, tr. 29]. Tiếp đó Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 9 diễn ra ở 

Bali, Inđônêxia (10-2003) đã thông qua Tuyên bố hòa hợp ASEAN II nêu rõ: “Một Cộng đồng 

ASEAN sẽ được thiết lập với ba trụ cột chính là hợp tác an ninh - chính trị, hợp tác kinh tế và 

hợp tác văn hoá - xã hội đan xen và hỗ trợ chặt chẽ cho nhau vì mục đích đảm bảo hoà bình, ổn 

định và thịnh vượng chung trong khu vực” [3, tr. 2-3]. Năm 2004, ý tưởng xây dựng Cộng đồng 

ASEAN gồm ba trụ cột chính là Cộng đồng chính trị - an ninh, Cộng đồng kinh tế và Cộng 

đồng văn hóa - xã hội đã bắt đầu được triển khai, ban đầu Cộng đồng ASEAN dự kiến sẽ được 

thiết lập vào năm 2020. Nhưng trước những chuyển biến nhanh chóng của tình hình khu vực và 

quốc tế, đồng thời giúp khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội ở Đông Nam Á, Hội nghị cấp 

cao ASEAN lần thứ 12, diễn ra tại Xêbu, Philippin (1-2007), các nhà lãnh đạo ASEAN sớm 

thúc đẩy thời hạn thiết lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. 

Trong ba nhân tố cấu thành nên Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng chính trị - an ninh 

ASEAN (APSC) là nhân tố được đề cập đầu tiên. Ý tưởng về APSC được Inđônêxia đưa ra tại 

Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN (4-2003), nhằm tạo sự cân bằng giữa hợp tác chính trị 

- an ninh với hợp tác kinh tế trong ASEAN [4, tr. 67]. Sáng kiến này lúc đầu không nhận được 

sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên ASEAN, vì nhận thức về an ninh của các nước thành 

viên còn nhiều khác biệt. Tuy nhiên, sau nhiều lần thảo luận, các nước ASEAN đã thống nhất 

quan điểm về việc thành lập APSC. 

Việc thiết lập APSC xuất phát từ nhu cầu hợp tác chính trị - an ninh của ASEAN trong 

bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực những năm đầu thế kỉ XXI có nhiều thay đổi. Khủng 

hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam Á năm 1997-1998 đã khiến nội bộ nhiều nước bất ổn, xu 

                                           
1TS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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hướng li khai gia tăng. Sau sự kiện 11-9-2001, nguy cơ khủng bố lan rộng ở nhiều nước Đông 

Nam Á, những vấn đề như buôn lậu vũ khí, ma túy, bệnh tật, thiên tai v.v.. có khả năng bùng nổ 

ở khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, một số cường quốc lợi dụng chiêu bài chống khủng bố 

để can thiệp vào công việc nội bộ của nhiều quốc gia, trong đó có các nước Đông Nam Á. Để 

đối phó với những vấn đề trên, ASEAN nhận thấy cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp hành 

động giữa các nước trong khu vực. Nhưng những hình thức hợp tác an ninh mà ASEAN đang 

tiến hành chưa đem lại hiệu quả như mong muốn [4, tr. 68]. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục tiêu thành lập 

Mục đích thành lập APSC đã được thể hiện rõ trong tuyên bố Hòa hợp ASEAN II là đưa 

hợp tác an ninh - chính trị của ASEAN lên bình diện cao hơn, tăng cường khả năng an ninh 

quốc gia và khu vực, tạo điều kiện cho ASEAN tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo trong ARF, các 

nước trong khu vực chung sống hòa bình, xây dựng ASEAN từ một Hiệp hội trở thành tổ chức 

hợp tác liên chính phủ với mức độ liên kết chặt chẽ hơn [3, tr. 4].  

APSC sẽ đề ra một hành lang cho hợp tác chính trị - an ninh trong ASEAN, tạo cơ chế 

giải quyết xung đột, làm tăng tính trách nhiệm và chia sẻ về an ninh giữa các nước thành viên, 

nhưng đồng thời không làm tổn hại đến chủ quyền, độc lập của mỗi nước, không thay thế cho 

chính sách an ninh quốc phòng của các nước thành viên [5, tr. 91]. APSC chỉ là công cụ giúp 

củng cố an ninh quốc phòng của các quốc gia thành viên. APSC chú trọng đến những vấn đề an 

ninh phi truyền thống, nhưng không tạo ra khối liên minh quân sự hay một liên minh phòng thủ. 

Khi tham gia APSC, các nước thành viên vẫn có thể có mối quan hệ hợp tác an ninh với các 

nước ngoài khu vực Đông Nam Á, tính chất của APSC là: “Không phải là khối phòng thủ 

chung như Tổ chức Hiệp ước SEATO trước đây, cũng không phải là chính sách đối ngoại và an 

ninh chung như trong trường hợp của Liên minh châu Âu hiện nay. Cách tiếp cận an ninh của 

ASEAN là cách tiếp cận an ninh toàn diện. ASC nỗ lực phấn đấu không chỉ để bảo đảm an ninh 

chính trị, quốc phòng mà cả lĩnh vực văn hóa, xã hội của các nước thành viên phù hợp với tầm 

nhìn ASEAN 2020… ASC là một cộng đồng mở cửa. Tuy nhiên tính chất “mở” của ASC khác 

với tính chất “mở” của ARF. Tính chất mở của ASC không bao gồm việc đưa các nước bên 

ngoài tham gia vào Cộng đồng như trong trường hợp ARF, mà được thể hiện thông qua tích 

cực gắn kết các nước bè bạn đối thoại của ASEAN để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu 

vực” [4, tr. 70]. 

2.2. Nguyên tắc hoạt động 

APSC hoạt động dựa trên những nguyên tắc cơ bản là tuân thủ Hiến chương Liên hợp Quốc, 

nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội 

bộ của nhau, quyết định theo sự đồng thuận, giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình.  

Các công cụ chính trị điều phối hoạt động của APSC là những văn bản hiện có như 

ZOPFAN, TAC, SEANWFZ, ARF và Hiến chương ASEAN. APSC thừa nhận nguyên tắc an 

ninh toàn diện, bền vững, cam kết xử lý các mặt chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa trong tiến 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 9. 2011 

 
97

trình xây dựng một Cộng đồng ASEAN. Để giúp ASEAN có được sự ủng hộ của quốc tế trong 

việc thành lập APSC, ASEAN đã xây dựng mối quan hệ rộng rãi với Liên hợp Quốc và các tổ 

chức hợp tác quốc tế khác: “Mặc dù các công cụ, các thể chế, các mối quan hệ sẵn có của 

ASEAN có vai trò rất quan trọng. Nhưng các công cụ, thể chế đó, kể cả ARF, mới chỉ giúp 

ASEAN quản lý xung đột mà chưa có khả năng giải quyết tranh chấp và xung đột giữa họ. Do 

vậy việc tìm kiếm các giải pháp mới để giải quyết xung đột giữa các nước thành viên là cần 

thiết để xây dựng ASC” [4, tr. 71].  

Hội nghị cấp cao ASEAN 10 tại Viêng Chăn, Lào (11-2004), đã khẳng định việc tăng 

cường hợp tác chính trị - an ninh trong khu vực là một trong những ưu tiên của ASEAN. Để 

thực hiện Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua chương trình 

hành động và 75 hoạt động cụ thể để xây dựng của APSC, những hoạt động này được đưa ra 

theo xu hướng mở để kịp thời bổ sung trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình khu vực 

và thế giới [2, tr. 60-68].  

2.3. Tiến trình thực hiện APSC 

Việc triển khai chương trình hành động của APSC thuộc về Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 

giao và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, hàng năm có nhiệm vụ điều phối và tiến hành 

các hoạt động thuộc chương trình hành động của APSC và báo cáo lên Hội nghị Cấp cao 

ASEAN. Đồng thời đưa ra các biện pháp, sáng kiến để hoàn thiện APSC. Hội nghị Ngoại 

trưởng ASEAN có trách nhiệm kiểm tra tiến trình thực hiện APSC, Tổng Thư ký ASEAN có 

nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tịch ASEAN trong việc thực hiện tiến trình của APSC. 

Việc thiết lập APSC còn giúp duy trì, củng cố vai trò điều phối của ASEAN trong ARF. 

Xây dựng APSC phù hợp với tính chất đa dạng của các nước thành viên và đặc thù trong môi 

trường địa chiến lược Đông Nam Á, nơi các cường quốc chưa bao giờ ngừng tranh chấp ảnh 

hưởng và là nơi rất nhạy cảm trước mọi động thái hợp tác khu vực, nhất là hợp tác an ninh. 

APSC không chỉ đáp ứng lợi ích của các nước ASEAN mà còn phù hợp với những lợi ích 

chính trị - an ninh của các nước lớn. APSC không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của Mỹ, 

Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, EU ở khu vực Đông Nam Á, mà còn giúp các nước lớn không 

phải bận tâm nhiều đến nghĩa vụ đồng minh đối với các nước ở Đông Nam Á [4, tr. 72]. Sự ra 

đời của APSC được sự ủng hộ của các nước lớn và đó là thuận lợi cơ bản để hiện thực hóa 

APSC vào năm 2015. 

Việc xây dựng APSC sẽ đề ra một hành lang cho hợp tác chính trị - an ninh trong 

ASEAN, tạo ra cơ chế giải quyết xung đột giữa các nước thành viên: “Thông qua việc xây dựng 

ASC, ASEAN hi vọng có thể tận dụng được những thể chế, những cơ chế giải quyết các vấn đề 

trong quan hệ giữa các nước thành viên, vốn đã có sẵn mà chưa bao giờ được sử dụng, như 

Hội đồng tối cao, Bộ ba ASEAN. Việc sử dụng những thể chế, những cơ chế đó sẽ tạo ra thói 

quen người Đông Nam Á giải quyết những vấn đề của Đông Nam Á theo cách thức của Đông 

Nam Á” [2, tr. 134-135]. 

APSC tạo ra cơ chế giải quyết xung đột, làm tăng tính trách nhiệm và chia sẻ về an ninh 

giữa các nước thành viên, nhưng không thay thế cho chính sách an ninh quốc phòng của các 

nước thành viên. APSC chỉ là công cụ giúp củng cố an ninh quốc phòng của các quốc gia 
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ASEAN. APSC chú trọng đến những vấn đề an ninh phi truyền thống, nhưng không tạo ra khối 

liên minh quân sự hay một liên minh phòng thủ, mà chỉ là một cộng đồng gắn kết với nhau 

thông qua vị trí địa lý và vì lợi ích và mục tiêu chung: “Do mục đích chủ yếu được nhằm vào 

giải quyết các tranh chấp và xung đột trong quan hệ giữa các nước thành viên, ASC không có 

khả năng giúp các nước thành viên ASEAN đối phó với các vấn đề chính trị và an ninh trong 

nước và đối phó với những thách thức an ninh từ bên ngoài. Về thực chất, nếu được xây dụng, 

ASC chỉ có khả năng đảm bảo quan hệ hòa bình và ổn định giữa các nước ASEAN với nhau, 

tạo điều kiện cho họ yên tâm về các nước láng giềng trong cùng Hiệp hội để rảnh tay đối phó 

với các mối đe dọa an ninh và sự mất ổn định bên trong mỗi nước hoặc từ bên ngoài khu vực 

đối với các nước đó” [6, Tr. 135].  

Tham gia APSC, các quốc gia thành viên vẫn có quyền theo đuổi các chính sách đối 

ngoại và các thỏa thuận về quốc phòng, chỉ yêu cầu phải gắn bó an ninh của các nước thành 

viên với nhau, APSC sẽ không làm phương hại đến các lợi ích chính trị - an ninh của các cường 

quốc trong khu vực.  

2.4. Triển vọng của APSC  

Việc hiện thực hoá APSC cũng sẽ là một thách thức rất lớn đối với ASEAN, bởi vì các 

nhà lãnh đạo ASEAN trước hết, đại diện cho lợi ích quốc gia của họ, trong khi các nước 

ASEAN còn tồn tại khác biệt về chế độ chính trị, họ sẽ không dễ chia sẻ các giá trị chính trị 

chung như ASEAN mong muốn [5, tr. 113-116]. Vậy triển vọng của APSC sẽ như thế nào, theo 

một số nhà nghiên cứu có mấy giả thiết sau: 

Một là, APSC bị phá sản. Do mức độ dân chủ hóa giữa các nước ASEAN còn rất khác 

nhau trong khi đó các hoạt động trong lĩnh vực chính trị - an ninh luôn là những vấn đề rất nhạy 

cảm, nhất là vấn đề dân chủ, nhân quyền và lập các cơ chế mới mang tính ràng buộc. Do đó, 

ngay cả việc nhất trí chọn lĩnh vực nào để hợp tác cũng sẽ đòi hỏi một quá trình thương lượng 

và thỏa hiệp lâu dài. Đó là chưa kể tới việc ASEAN còn có những ưu tiên cao hơn về hội nhập 

kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển. Nội bộ ASEAN còn gặp một số khó khăn như vấn đề 

Mianma, nam Thái Lan, Aceh, trục trặc trong quan hệ giữa một số nước ASEAN liên quan tới 

tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ ảnh hưởng tới đoàn kết nội bộ và sự gia tăng của các mối đe dọa 

an ninh phi truyền thống như khủng bố, dịch bệnh, sóng thần v.v...[5, tr. 7-8]. Tất cả những khó 

khăn trên, ở một mức độ nào đó, tác động tới quá trình triển khai APSC trong tương lai. 

Tuy nhiên, xu hướng này khó có thể xảy ra, bởi vì ASEAN đã có nhiều kinh nghiệm trong 

hợp tác an ninh chính trị, hơn nữa các nhà lãnh đạo của ASEAN quyết tâm mạnh mẽ thúc đẩy 

liên kết ASEAN. Mục tiêu đặt ra cho APSC không đến nỗi quá cao để không thể thực hiện 

được. Sự ra đời của APSC được sự ủng hộ của các nước lớn, giúp các nước lớn không phải bận 

tâm nhiều đến nghĩa vụ đồng minh đối với các nước ở Đông Nam Á [7, tr. 72].  

Hai là, APSC sẽ hình thành đúng thời gian đã định (2015), nhưng không thực hiện được 

đầy đủ những nội dung đã đề ra. Đây là xu hướng được coi là hiện thực nhất dựa trên những lý 

lẽ sau. 

Con đường tiến tới APSC còn nhiều trở ngại, nhưng ý chí chính trị của các nhà lãnh đạo 

ASEAN là yếu tố quyết định. ASEAN hiểu rõ rằng nếu APSC phá sản về thời hạn, vai trò của 
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ASEAN sẽ lu mờ và các nước lớn sẽ tăng sức ép và gia tăng sự dính líu vào khu vực, hơn nữa 

ASEAN đã có nhiều kinh nghiệm trong hợp tác chính trị - an ninh, trong việc ngăn ngừa xung 

đột, củng cố lòng tin bằng đối thoại hoà giải. Mục tiêu đặt ra cho APSC không đến nỗi quá cao 

để không thể thực hiện được. Chương trình hành động APSC đã được triển khai, và bước đầu 

thu được những thành tựu đáng khích lệ. ASEAN đã có sẵn những cơ sở vững chắc cho việc 

hình thành và thiết lập APSC như Tuyên bố ZOPFAN, TAC, SEANWFZ, Tuyên bố ASEAN về 

tình hình Biển Đông, ARF và Hiến chương ASEAN. Dựa trên các nguyên tắc này ASEAN đã 

xây dựng khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. ASEAN tăng cường cơ chế đối 

thoại với các nước ngoài khu vực và những nỗ lực ngoại giao nhằm cân bằng quan hệ giữa các 

nước lớn [4, tr. 7]. Điều này đã giúp ASEAN tạo được vị thế và giảm thiểu nguy cơ can thiệp 

của các nước lớn, hơn nữa, sự ra đời của APSC được sự ủng hộ của các nước lớn và đó là thuận 

lợi cơ bản để hiện thực hóa APSC vào năm 2015. 

Tuy nhiên, APSC không đề ra biện pháp nào nhằm ngăn chặn tình trạng chạy đua vũ 

trang. Chừng nào tình trạng chạy đua vũ trang còn tiếp tục, các biện pháp xây dựng lòng tin 

chưa được đề cao thì việc xây dựng APSC còn nhiều khó khăn. APSC vẫn thừa nhận từng thành 

viên có quyền theo đuổi chính sách đối ngoại và các thoả thuận quốc phòng với các cường quốc 

bên ngoài, vì vậy APSC khó loại bỏ được những nghi kị lẫn nhau. 

    Như  vậy có thể nói, xu hướng này được coi là khả quan nhất: “Có thể 2 trong 5 thành 

tố xây dựng ASC là giải quyết xung đột và kiến tạo hoà bình sau xung đột chỉ được bắt đầu hay 

thực hiện ở một công đoạn nào đó khi ASC trở thành hiện thực vào năm 2015” [7, tr. 82]. 

Ba là, APSC sẽ được hình thành đúng thời gian đã định (2015) với tất cả các mục tiêu đã 

đặt ra. Tuy nhiên, xu hướng này ít khả năng xảy ra vì những yếu tố sau. 

Xây dựng APSC, ASEAN không chỉ giải quyết những vấn đề liên quan đến xung đột, 

không sử dụng vũ lực, mà phải cả những vấn đề an ninh nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền, 

chủ quyền quốc gia v.v... trình độ phát triển khác nhau giữa các nước ASEAN dẫn đến nhận 

thức khác nhau về các vấn đề dân chủ và nhân quyền [2, tr. 113-116]. Việc đề cao quá mức 

“chủ quyền quốc gia” ngăn trở ASEAN có được những biện pháp hữu hiệu giải quyết xung đột 
và kiến tạo hòa bình sau xung đột. Do đó, trong Chương trình hành động APSC, ASEAN chỉ đạt 

được thỏa thuận về phương hướng giải quyết xung đột là tăng cường “tham vấn”, “đưa ra lời 

khuyên”, “hòa giải”, “dàn xếp” v.v… Tuy nhiên, không đơn giản để các nước ASEAN thoát 

được các sức ép trong nước, thực hiện giảm vai trò của chủ quyền quốc gia và quyền lực của 

các Nhà nước đối với các vấn đề an ninh của khu vực cũng như những vấn đề chính trị - an ninh 

của từng nước: “5 thành tố mà Kế hoạch hành động ASC đề ra [8] thì hai nội dung là Giải 

quyết xung đột và Kiến tạo hoà bình sau xung đột là rất khó thực hiện bởi không chỉ ràng buộc 

về mục tiêu hướng tới của ASC và những nguyên tắc đã được thịnh hành (là không can thiệp và 

đồng thuận), mà còn về khả năng tài chính, kinh nghiệm tổ chức của ASEAN. Trên thực tế, 

ASEAN chưa xác định nội hàm cụ thể và chưa có hoạt động nào diễn ra về hai định hướng nội 

dung trên” [7, tr. 80].  

Cơ chế thúc đẩy APSC, theo như Chương trình hành động Cộng đồng chính trị - an ninh 

ASEAN cũng còn lỏng lẻo. Một số nội dung nhạy cảm đối với việc xây dựng APSC như kiến 

tạo hòa bình sau xung đột, lập lực lượng gìn giữ hòa bình ASEAN, lập cơ chế nhân quyền khu 

vực, lập Quốc hội ASEAN v.v… cũng đang là những thách thức không nhỏ trong tiến trình xây 
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dựng APSC. Dự thảo cuối cùng về chương trình hành động của APSC chưa đạt được sự thống 

nhất hoàn toàn trong ASEAN. Như vậy, sẽ là trở ngại cho việc triển khai thực hiện chương trình 

hành động của APSC. Sự can dự của các nước lớn đối với ASEAN nhằm phục vụ chính sách 

khu vực và tranh giành ảnh hưởng với nhau, điều này sẽ ảnh hưởng tới quá trình hình thành 

APSC. Như vậy, con đường đi đến một Cộng đồng ASEAN nói chung, Cộng đồng chính trị - an 

ninh nói riêng còn rất dài. Để vượt qua khó khăn đó ASEAN còn phải làm rất nhiều việc. Trong 

tương lai, khó khăn, trở ngại còn nhiều trên con đường đi tới của ASEAN cả về khách quan lẫn 

chủ quan. Nhưng, với phương thức hoạt động và các nguyên tắc cơ bản đã có, tổ chức khu vực 

này sẽ tiếp tục duy trì được sự hữu ích của mình cho hòa bình, ổn định và phồn vinh tại Đông 

Nam Á và trên trường quốc tế.  

3. KẾT LUẬN 

Với việc đề xuất xây dựng APSC, ASEAN hy vọng sẽ làm thay đổi cách tiếp cận đối với 

an ninh quốc gia và an ninh khu vực, đặt lợi ích an ninh quốc gia của mỗi nước trong tổng thể 

lợi ích an ninh chung của toàn khu vực. APSC tạo khuôn khổ pháp lý cho các vấn đề hợp tác an 

ninh, trong đó có cơ chế giải quyết xung đột giữa các quốc gia và khu vực. Xây dựng APSC là 

phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên 

tắc của ASEAN như độc lập chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất quốc gia, 

không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, phản đối sự de dọa hoặc sử dụng vũ lực và giải 

quyết hòa bình các bất đồng [6, tr. 93-94]. APSC được thiết lập không chỉ giúp ASEAN tăng 

sức đề kháng, mà còn tạo sự đổi mới trong tư duy an ninh của các nhà lãnh đạo quốc gia trong 

khu vực Đông Nam Á, đồng thời khẳng định cam kết của ASEAN đối với hòa bình và an ninh ở 

châu Á - Thái Bình Dương. 

Tuy nhiên, tiến trình xây dựng APSC đang gặp không ít khó khăn thách thức. Trước hết 

là sự đa dạng về chế độ chính trị và chênh lệch về trình độ phát triển còn lớn trong ASEAN, đã 

tạo ra khoảng cách về nhận thức và chính sách trong hợp tác về chính trị - an ninh. Cơ chế thúc 

đẩy APSC còn lỏng lẻo, vẫn chỉ là cơ chế các cuộc họp Ngoại trưởng, Ban thư kí ASEAN, bổ 

sung thêm các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng. Các điều khoản ghi trong Tuyên bố APSC và 

trong Chương trình hành động của APSC chưa vạch ra một lộ trình rõ ràng, chưa đề cập đến các 

biện pháp cụ thể và chủ yếu tập trung vào vấn đề an ninh phi truyền thống. Dự thảo cuối cùng 

về chương trình hành động của APSC cũng chưa đạt được sự thống nhất hoàn toàn trong 

ASEAN, như Philippin và Malaixia cho rằng văn bản cuối cùng của APSC không phải là một 

văn kiện lý tưởng, chưa thể hiện được tầm nhìn của ASEAN và không phản ánh được ý thức 

cộng đồng. Trong khi đó nhóm các nước ASEAN 4 (Việt Nam, Cămpuchia, Lào, Mianma) lại 

cho rằng đây là văn kiện tốt để các nước này tham gia vào APSC. Như vậy sẽ là trở ngại cho 

việc triển khai thực hiện chương trình hành động của APSC.  

Ngoài ra, quá trình xây dựng APSC cũng gặp nhiều khó khăn. Một mặt, những vấn đề cơ 

bản, phần nào mang tính quyết định quá trình xây dựng cộng đồng an ninh, như thay đổi 

nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tiến hành đăng kiểm vũ khí ASEAN, 

lập lực lượng gìn giữ hoà bình thường trực của ASEAN… vẫn gây nhiều tranh cãi và đe doạ tình 

đoàn kết, hợp tác trong ASEAN. Mặt khác, các nước thành viên vẫn lo ngại tác động của ASC đến 

quan hệ với các nước đối thoại, đặc biệt là các nước lớn. 
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POLITICAL COMMUNITIES – THE ASEAN SECURITY (APSC) 

GOAL, CONTENT AND PROSPECT 

Le Si Hung 

ABSTRACT 

        The ASEAN communities consists of three main pillars are Political communities - 

Security, Economic communities and Cultural communities - Society is expected to be set up in 

2015. In the three factors constituting the ASEAN communities, Political communities - the 

ASEAN Security (APSC) is a factor mentioned first. The APSC order to establish security 

cooperation - political aspects of ASEAN to a higher, strengthen national security and the 

region. 

Key words: The ASEAN community  
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VẤN ĐỀ CHẤT THẢI RẮN Ở THÀNH PHỐ THANH HÓA 

TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010 

Đoàn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Duyên1 

TÓM TẮT 

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề môi trường đặc biệt chất thải rắn 

đang được quan tâm nghiên cứu. Bài viết làm rõ thực trạng của chất thải rắn, nguyên nhân gia 

tăng và giải pháp khắc phục tình hình chất thải rắn ở thành phố (TP) Thanh Hóa từ năm 2005 

đến năm 2010  

Từ khóa: Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình hình chất thải rắn ở TP 

Thanh Hóa. 

1. MỞ ĐẦU 

Môi trường và các vấn đề về môi trường đang được sự quan tâm của toàn thế giới. 

Những biến đổi bất ngờ về khí hậu, những thảm họa tự nhiên không thể lường trước… là biểu 

hiện của môi trường sống con người đang dần bị suy thoái. Một trong những vấn đề về môi 

trường là vấn đề chất thải, đặc biệt khí thải từ các ngành công nghiệp đang là nguyên nhân của 

hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầng Ôzôn, một phân tầng bảo vệ con người 

tránh những thảm họa từ tia cực tím. Cùng với vấn đề khí thải, chất thải rắn (CTR) đang là một 

mối lo ngại của nhiều quốc gia.  

Ở Việt Nam nói chung, TP Thanh Hóa nói riêng vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang 

trở nên nghiêm trọng. Cùng với sự chuyển dịch nền kinh tế và quá trình đô thị hóa tăng  môi 

trường, đặc biệt chất thải rắn đang là những vấn đề thời sự được quan tâm nghiên cứu và cần có giải 

pháp kịp thời.   

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

 2.1. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp quan sát: Tiến hành quan sát không tham dự đối với những người dân 

thu gom rác tái chế tại khu chứa rác TP, quan sát những áp pích, khẩu hiệu truyên truyền có liên 

quan đến việc bảo vệ môi trường, phân loại rác, quan sát nguồn nước, quy trình xử lý chất thải 

rắn và lối thoát nước thải của khu chứa rác Cồn Quán, khu công nghiệp Tây Bắc Ga… 

- Phương pháp phân tích tài liệu: Phân tích các tài liệu liên quan đến đề tài như các báo 

cáo của địa phương, báo cáo tổng kết năm về xử lý chất thải rắn TP của Ủy ban nhân dân Thành 

phố, Công ty môi trường,.. các bài viết, bài báo, tạp chí về vấn đề xử lý chất thải rắn… các văn 

bản, nghị định của Chính phủ, của tỉnh về xử lý chất thải.  

                                           
1CN, Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức 
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- Phương pháp phỏng vấn sâu: Tiến hành phỏng vấn sâu 20 hộ dân sinh sống, tham gia 

canh tác xung quanh địa bàn nghiên cứu; cán bộ Công ty Môi trường và công trình đô thị TH, 

UBND TP Thanh Hóa, Ban quản lý CTR trên địa bàn TP và các khu công nghiệp. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

 2.2.1. Thực trạng chất thải rắn (CTR) ở TP Thanh Hóa 

 Việc đánh giá hiện trạng quản lý CTR trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới được thực hiện 

trong thời gian gần đây. Các nguồn chất thải chủ yếu là: CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp, chất 

thải bệnh viện, chất thải xây dựng và nguồn thải trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Tổng số dân của thành phố là 286.848 người. Lượng chất thải rắn sinh hoạt thải ra chiếm 

khoảng 75-80% tổng lượng chất thải của thành phố với mật độ dân cư cao. Hơn nữa thành phố có 

một chợ lớn là chợ Vườn Hoa với hơn 700 hộ kinh doanh, hàng chục chợ nhỏ, hàng trăm khách 

sạn, nhà nghỉ và hàng nghìn nhà hàng phục vụ ăn uống. Ngoài ra lượng khách du lịch hàng năm 

chiếm phần đáng kể, kéo theo một loạt dịch vụ đáp ứng. Lượng chất thải rắn từ nguồn này chiếm 

một lượng không nhỏ. Đặc biệt, thành phố Thanh Hóa có 122,766 km đường giao thông, bao gồm 

cả đường nội thị, tỉnh lộ và quốc lộ ứng với khoảng 400.000m2. Lượng chất thải rắn ở đây chủ yếu 

do những người tham gia giao thông và các hộ ở mặt đường tạo ra. Ước tính 1m2 đường tạo ra 

0,01 kg chất thải rắn/ngày đêm. Trung bình một ngày đêm nguồn này tạo ra khoảng 400kg chất 

thải.[4] 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường và công tác xử lý chất thải rắn đô thị ở TP Thanh 

Hóa 2006 [4 ], khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ở TP Thanh Hóa trong năm 2009: 160 

tấn/ngày, tuy nhiên khối lượng thu gom được chỉ đạt 135 tấn/ngày, đạt hiệu suất là 84.4%. Như 

vậy, số lượng chất thải rắn được nhân dân xử lý tự do, và đây là một phần nguyên nhân gây nên ô 

nhiễm môi trường công cộng. Theo quan sát và ý kiến của một số người dân sống ven các dòng 

sông như sông Cầu Cốc, Cầu Bố, Cầu Hạc… "Nước thải sinh hoạt cho chảy trực tiếp xuống sông 

là chuyện bình thường, rác thải sinh hoạt nhiều hộ gia đình cũng đổ thẳng xuống sông nhờ nước 

cuốn trôi. Hơn thế nữa, có nhiều khu vực chưa có hệ thống thu gom rác do địa hình nằm trong 

ngõ, hoặc xa trung tâm TP thì họ phải tự xử lý rác" (Nữ 29 tuổi, Phiên dịch viên) 

Trên địa bàn TP có rất nhiều nguồn tạo ra rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, công tác thu 

gom lại chưa được triệt để, vì vậy CTR sinh hoạt có tác động đến mĩ quan đô thị cũng như hệ 

sinh thái là điều không tránh khỏi. 

* Chất thải rắn y tế: 

 Theo báo cáo hiện nay thành phố có 4 lò đốt đảm bảo kỹ thuật là Bệnh viện Đa khoa, 

Bệnh viện Phụ sản tỉnh (công suất 500 kg/mẻ); Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện Nhi, 

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tự thu gom bằng các lò đốt. Các bệnh viện khác chưa có lò đốt thu 

gom và vận chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để xử lý. Đối với rác thải sinh hoạt trong bệnh 

viện, các bệnh viện ký hợp đồng với Công ty Môi trường và công trình đô thị TP Thanh Hóa 

vận chuyển đến bãi rác Cồn Quán phường Phú Sơn.  
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Bảng 1. Lượng chất thải rắn y tế bệnh viện 

STT Năm Tên bệnh viện 

Giường 
bệnh 
thực  
kê 

Tổng chất thải rắn  
phát sinh 

Tổng chất thải rắn  
thu gom 

CTTT  
(Kg/ngày) 

CTNH  
(Kg/ngày) 

CTTT  
(Kg/ngày) 

CTNH  
(Kg/ngày) 

1 2009 BVĐK TP Thanh Hóa 170 55.25 8.5 42 7 
- - - - Chất thải y tế       

(Kg/ ng. đêm) 
Chất thải nguy hại 

(Kg/ng. đêm) 
2 2007 Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực 210 420 - 462 105 - 115.5 

(Nguồn:[4]) Chú thích: CTNH: Chất thải nguy hại; CTTT: Chất thải thông thường 

 Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 400 cơ sở hành nghề y tế tư nhân. Hầu hết 

các đơn vị y tế này tiến hành phân loại và xử lý bằng phương pháp thủ công. Do đó đã gây nguy 

cơ lây nhiễm cũng như ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Một số ý kiến người dân sống 

xung quanh khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho rằng: "mức đo về sự ô nhiễm xung quanh khu 

vực bệnh viện thì chú không biết, nhưng có một thực tế là chuột ở đây rất nhiều và nó rất to, 

không phải chú nói phóng đại, nhưng quả thật nhiều con to như… cái phích  mà chuột thì là 

nguyên nhân lây nhiễm bệnh nhiều nhất. Cháu cứ tưởng tượng con chuột đó nó ăn cái gì mà nó 

to thế?" (Nam, bán hàng nước trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh) 

Như vậy, qua quá trình quan sát các cơ sở y tế, người dân (những người sống gần đấy) 

cũng có thể nhận thấy rõ tác nhân lây nhiễm, cũng như mức độ ô nhiễm. 

* Chất thải rắn công nghiệp: 

Công nghiệp của thành phố chủ yếu tập trung vào các ngành chế biến lương thực, cơ 

khí, hoá chất, may mặc, chế biến lâm sản, vật liệu xây dựng... 

     Các loại chất thải rắn chủ yếu phát sinh từ nguồn này gồm: chất thải từ vật liệu trong 

quá trình sản xuất, chất thải từ nhiên liệu phục vụ cho sản xuất, chất thải từ bao, vỏ đóng gói sản 

phẩm… 

* Chất thải rắn nông nghiệp: 

Nông nghiệp thành phố chiếm tỷ trọng nhỏ so với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 

thương mại – dịch vụ. Chất thải phát sinh từ nguồn này chủ yếu là: Rơm rạ, phân gia súc, cành 

cây, thân cây bỏ đi, vỏ đựng thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu dư thừa… 

Chất thải nông nghiệp hầu hết được nông dân tự giải quyết bằng cách làm phân chuồng, 

nuôi gia súc… Do đó, tỷ lệ chất thải này chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng chất thải của thành phố. 

* Chất thải rắn xây dựng: 

Cùng với quá trình đô thị hóa, việc xây dựng cơ sở hạ tầng của thị xã diễn ra với tốc độ 

khá cao. Chất thải rắn loại này chủ yếu gồm: gạch vỡ, bờ tường, vôi vữa, đất đá… trong quá 

trình dỡ bỏ công trình xây dựng, đào móng trong xây dựng… Loại chất thải này nếu không 

được thu gom, chôn lấp đúng địa điểm sẽ gây cản trở giao thông, tắc dòng chảy, mất mỹ quan 

đô thị và gây ô nhiễm môi trường. 

Bãi chôn lấp phế liệu xây dựng (PLXD) phía Đông cầu Đông Hương có diện tích 

13.285 m2 , với công suất 46.500 m3 , được sử dụng đổ vật liệu xây dựng, sau đó san ủi tạo mặt 

bằng.[4] 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 9. 2011 

 
105

Thµnh phÇn chÊt th¶i r¾n t¹i khu xö lý r¸c Phó S¬n

8.28

6.92

3.41

9.96

0.53

65.5

5.4

1 chất dẻo

2 Da, cao su, vải vụn

3 gỗ, cành cây nhỏ

4 Xương, vỏ ốc

5 Kim loại

6 chất hữu cơ và mùn đất

7 thủy tinh, gạch đá, sành sứ

Từ thực trạng trên ta thấy nổi lên vấn đề về CTR sinh hoat là vấn đề đáng được quan 

tâm và phải giải quyết, đặc biệt khu chứa rác Cồn quán trong giai đoạn hiện nay (2005 - 2010) 

đã trở nên quá tải, nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục. 

* Thực trạng rác thải khu chứa rác Cồn Quán, Phú Sơn TP Thanh Hóa 

Từ năm 2002, thành phố  đầu tư 

xây dựng khu xử lý tại phường Phú Sơn 

có tổng diện tích mặt bằng là 41.885 m2, 

với thành phần chất thải rắn phức tạp:  

(Nguồn: [4],[5])  

Hiện tại, các bãi rác đang hoạt 

động mang tính chất xử lý sơ bộ, rác thải 

được mang đến và đổ vào các ô, chỉ có 

hình thức phun chế phẩm khử mùi, sau 

đó dùng máy ủi dồn rác mà không có 

hình thức xử lý nào khác. Đặc biệt rác 

hữu cơ chiếm 65,5% thành phần rác là 

một trong những thủ phạm chính sinh ra khí CO2 - carbon dioxide gây nên hiệu ứng nhà kính. 

Mặc dù đã được đầu tư thiết bị cho khâu phân loại sau khi ủ tại bãi, nhưng cho đến nay, 

bộ phận này vẫn không hoạt động. Vì vậy, khối lượng rác dự kiến sẽ được phân loại và tận dụng 

làm phân bón hoặc tái chế vẫn giữ nguyên, thêm khối lượng rác thải của thành phố gia tăng, do 

đó bãi xử lý dự kiến sẽ hoạt động trong thời gian 10 năm nhưng chỉ mới đi vào hoạt động hơn 2 

năm, diện tích trống còn lại rất ít, chỉ khoảng 3% - 5%.  

 Theo ban quản lý khu chứa rác một ngày trung bình có "35 đến 40 xe rác với trọng 

lượng trung bình là 350 kg/xe". Một năm khối lượng rác sẽ tăng bình quân 126.000kg rác. Nếu 

chính quyền không giải quyết sớm khu chứa rác mới thì núi rác Cồn Quán vốn đã cao 5 - 6m 

(đã vượt gấp đôi chiều cao thiết kế) không biết sẽ cao đến mức nào và người dân sống xung 

quanh khu vực đó sẽ phải chịu cảnh "ăn cơm trong màn" đến bao giờ. 

 Khi được hỏi về khối lượng rác ở khu chứa rác Cồn Quán, đa số người dân sống xung 

quanh khu vực đấy đều cho một nhận định chung: "Đấy là núi, đồi rác chứ còn gì gọi là bãi rác 

nữa". Hay ý kiến của nam nông dân sống cách đó 500m nói: "núi rác cao như thế, mùi rác cứ 

theo chiều gió, gió theo hướng nào thì người dân hướng đấy chịu ngửi mùi của nó. Cái mùi rác 

nó nồng, nặng, đặc quánh… ngửi vào không thể chịu được, đặc đến mức tối ngủ trùm chăn kín 

mà vẫn thấy mùi. Nhất là vào những ngày trời ẩm ướt và trời nắng nóng… trời ơi! Cái mùi đấy 

kinh khủng lắm. Mà chúng tôi sống với cái mùi đó 10 năm trời nay rồi. Nếu mà có "thuyền" thì 

chúng tôi đã chống nó đi lâu rồi chứ không thể chịu đựng được cái mùi này. Trước đây khu cư ở 

đây rất đông, đến khi có bãi rác này, những người có điều kiện họ đều chuyển đi hết. Còn chúng 

tôi nghèo thì phải chịu thôi" 

Theo quan sát, có khoảng 5 - 6 hộ sống cách bãi rác bán kính 500m, và có rất nhiều hộ 

gia đình sống cách bãi rác bán kính từ 900m - 1km. Tất cả người dân sống xung quanh khu vực 

này đều cho rằng bãi rác này nên đóng cửa và có biện pháp xử lý tránh gây ô nhiễm bầu không 

khí cho các xã Đông Lĩnh, Đông Cương, Đông Hương và toàn bộ phường Phú Sơn.                                                                                                                             
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* Tác động ô nhiễm của khu chứa rác Cồn Quán tới người dân  

Nơi tập trung rác sẽ tạo nên môi trường sống lý tưởng cho chuột bọ và côn trùng, vi 

trùng gây bệnh phát triển mạnh, là nguyên nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm cho con người 

(đau mắt, bệnh đường hô hấp, bệnh ngoài da, tiêu chảy, dịch tả, thương hàn,…) đặc biệt các loại 

rác thải độc hại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người qua hô hấp, nước uống.  

Bãi rác đã ảnh hưởng rất lớn đối với sức khoẻ người dân khu vực xung quanh. Do hệ 

thống chứa nước rác ở dưới bãi rác đã đầy, nên nước rác tràn ra hệ thống rãnh xung quanh, thậm 

chí tràn ra ruộng lúa của người dân, làm ô nhiễm nước mặt. Hệ thống bể phốt chứa nước rác sâu 

7m là nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nguồn nước ngầm. Các chất gây ô nhiễm môi 

trường không khí với mùi nồng nặc, ruồi muỗi, chuột bọ... thực tế như các hộ dân xung quanh 

bãi rác chịu ảnh hưởng rất lớn do ruồi từ bãi rác gây ra, đây là tác nhân truyền bệnh cực kỳ nguy 

hiểm. Nữ nông dân sống cách đó 500m nói: "Ruồi, muỗi rất nhiều, nhiều hôm đi làm đồng buổi 

chiều tối về, cháu cứ tưởng tượng có một đàn ruồi bay theo sau lưng. Và nhiều hôm phải ăn 

cơm trong màn. Ban ngày thì không thấy nhiều vì trời sáng, nhưng chiều tối đến thì... vô vàn" 

Bể chứa nước của bãi rác sâu 7m, trong khi đó giếng nước ăn của một số hộ dân sống 

cách đó 500m chỉ sâu 4m gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nguồn nước ngầm và ảnh hưởng đến 

sức khỏe người dân. Hơn nữa, bể chứa nước rác do quá đầy nên tràn ra hệ thống mương xung 

quanh và ruộng lúa người dân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng. "Cây lúa vẫn phát 

triển bình thường nhưng khi kết trái thì sâu bệnh xuất hiện, chúng tôi phun rất nhiều thuốc trừ 

sâu nhưng vẫn không có kết quả và năng suất lúa thu được không cao." (Nam nông dân sống 

cách bãi rác 500m). 

 2.2. Nguyên nhân của sự gia tăng nhanh chóng nguồn chất thải rắn ở TP Thanh 

Hóa từ năm 2005 đến năm 2010 

 TP Thanh Hoá năm 2010 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 20,8%, tỷ trọng các ngành kinh 

tế đang có chiều hướng chuyển dần sang các ngành công nghiệp, dịch vụ, các khu công nghiệp 

được đầu tư xây dựng đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất cũng như tiêu dùng của người dân 

Thanh Hóa và đạt tỷ trọng xuất khẩu cao. Toàn TP Thanh Hóa có các khu công nghiệp như: 

Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Khu công nghiệp Lễ Môn, Khu công nghiệp Ngã ba Đình 

Hương… Bên cạnh hoạt động công nghiệp là những vấn đề về môi trường, khí thải, nước thải, 

chất thải rắn - chất thải rắn nguy hại từ khu công nghiệp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi 

trường sống cũng như sức khỏe của người dân.  

CT Môi trường và Công trình đô thị áp dụng khoa học công nghệ không triệt để vào quá 

trình xử lý, phân loại chất thải rắn và đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đến môi trường cũng 

như gây lãng phí tài nguyên rác có thể tái chế được. 

Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh trên địa bàn TP Thanh Hóa, cùng với nó là sự phát triển 

của ngành công nghiệp xây dựng với mặt trái là CTR xây dựng. Hiện tại trên địa bàn TP Thanh 

Hóa chỉ có một bãi chứa rác thải xây dựng bãi phía Đông Cầu Đông Hương), được xử lý san ủi 

tạo mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình xử lý gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị. 
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Gia tăng dân số, đô thị hoá, dẫn đến gia tăng lượng nước thải, chất thải, tăng số lượng 

nhà xây cất trái phép, lấn chiếm lòng kênh rạch, thải trực tiếp nước thải, chất thải ra kênh rạch 

gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt. 

Ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn kém: xả rác bừa bãi trên kênh rạch, gia 

tăng chất thải rắn, khó phân huỷ, gây bồi lắng làm cạn lòng kênh rạch, giảm khả năng tiêu thoát 

nước của hệ thống kênh rạch nội thành;  

Thiếu quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ngay từ đầu, phát triển hệ thống cơ sở hạ 

tầng mang tính chắp vá. Thiếu kinh phí cải tạo và phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống 

thoát nước đã quá cũ kỹ và đang bị xuống cấp trầm trọng. 

Hoạt động của các hộ sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp dẫn đến việc gia tăng 

chất thải (không qua xử lý) cả về lượng lẫn mức độ độc hại. Có nhiều hoá chất độc hại gây ô 

nhiễm môi trường, nhiều chất vô cơ khó phân huỷ được thải trực tiếp ra kênh rạch. Ngoài ra các 

cơ sở công nghiệp (khu công nghiệp Đình Hương) nằm xen lẫn trong các khu dân cư và việc xử 

lý chất thải nói chung còn rất hạn chế. 

Do công tác tổ chức quản lý, kiểm soát môi trường chưa tốt, chưa chủ động; các văn 

bản pháp qui về bảo vệ môi trường chưa hoàn thiện và chưa được thực hiện nghiêm. 

Tổ chức quản lý chưa triệt để (Công ty Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa), 

quá trình thu gom rác hầu như chỉ hoạt động bề nổi không thu gom triệt để. 

Thiếu vốn đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý CTR công nghệ cao (công nghệ seraphin) 

nên quá trình xử lý rác cũng chưa được triệt để. Ở khu chứa rác Cồn Quán, Phú Sơn thì tổng 

hợp các loại rác đều được trộn lẫn và xử lý chung. 

2.3. Chất thải rắn trên địa bàn TP Thanh Hóa có xu hướng ngày càng gia tăng  

 Theo quy luật tự nhiên trong tương lai dân số TP Thanh Hóa sẽ ngày càng tăng và áp 

lực dân số lên môi trường đô thị cũng ngày càng lớn. Theo dự báo của các cơ quan chức năng 

về chất thải rắn đến năm 2020 sẽ diễn biến như sau: 

Bảng 2. Dự báo chất thải rắn đô thị đến năm 2020 

Giai đoạn 
Diện 
tích  
(ha) 

Mật độ   
dân cư 

(người/ha) 
Dân số 

Tổng lượng 
chất thải sinh ra 

(tấn/ngày)* 

Tỷ lệ 
thu gom 

(%) 

Tổng lượng 
chất thải thu 

gom (tấn/ngày) 

2010       

Toàn bộ 12 phường 2.267 81 183.964 147 90 132 

Xã phía Tây Bắc, 
Đông và Nam 122 47 5.712 5 60 3 

Tổng   189.676 152 89 135 

2020       

Toàn bộ 12 phường 2.267 106 240.160 240 95 228 

Xã phía Tây Bắc, 
Đông và Nam 122 51 7.458 7 80 6 

Khu vực tương lai 258 37 11.251 11 70 8 

Tổng   258.868 259 93 242 

       (Nguồn:[4],[5] ) 
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 Từ bảng số liệu trên, ta thấy dân số TP Thanh Hóa tăng rất nhanh qua các năm do quá 

trình mở rộng TP, luồng di cư từ nông thôn ra thành thị, cũng như tỷ lệ sinh tự nhiên. Từ quá 

trình tăng dân số, khối lượng chất thải rắn cũng tăng theo qua các năm. Dân số năm 2010 là 

189.676 người, tương ứng với nó là tổng lượng chất thải rắn sinh ra là 152 tấn/ngày, tỷ lệ thu 

gom đạt 89%, tổng lượng chất thải thu gom được là 135 tấn/ngày. Dự tính đến năm 2020 dân số 

sẽ tăng lên 258.868 người và tổng lượng chất thải rắn sinh ra là 295 tấn/ngày, đạt tỷ lệ thu gom 

là 93%, và tổng lượng chất thải thu gom được 242 tấn/ngày. Như vậy, với dân số từ năm 2010 

đến 2020 tăng lên 69.129 người thì khối lượng rác sẽ tăng lên 143 tấn/ngày, và số lượng thu 

gom được sẽ tăng lên 107 tấn/ngày. 

Bảng 3: Dự báo lượng chất thải rắn y tế ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

 và Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đến năm 2020 

STT Bệnh viện Năm 
Giường bệnh 

(giường) 
Chất thải y tế 
(kg/ng/đêm) 

CTNH 
(kg/ng/đêm) 

1 BV Đa khoa tỉnh TH 2007 620 1240 - 1364 310 – 341 
2015 620 1240 - 1364 310 – 341 
2020 650 1300 - 1430 325 - 357,5 

2 BV Đa khoa Hợp Lực 2007 210 420 - 462 105 - 115,5 
2015 400 800 - 880 200 – 220 
2020 500 1000 - 1100 250 – 275 

(Nguồn:[4],[5] ) CTNH: Chất thải nguy hại 

 Theo dự tính chất thải y tế tăng lên khá nhiều từ năm 2007 đến năm 2020 của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa dao động 1240 - 1364 kg/ng/đêm lên từ 1300 - 1430 kg/ng/đêm 

tương ứng với số giường tăng lên là 30 giường trong vòng 5 năm. Chất thải nguy hại cũng được 

ước tính tăng lên từ 10 đến 15 kg/ng/đêm. 

 Tương tự như thế với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ năm 2007 đến năm 2020 số 

giường bệnh tăng lên ước tính là 290 giường với lượng rác thải y tế tăng lên khoảng 580 - 638 

kg/ng/đêm. Lượng chất thải nguy hại sẽ tăng lên dao động từ 100 đến 150 kg/ng/đêm. 

 Từ bảng số liệu và phân tích về chất thải rắn đô thị cũng như chất thải rắn y tế dự báo 

đến năm 2020 có xu hướng ngày càng gia tăng. 

2.4.  Biện pháp khắc phục thực trạng CTR ở TP Thanh Hóa 

- Phát triển kinh tế đi đôi với vấn đề phát triển bền vững. 

 + Xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xử lý chất thải cho các cụm công nghiệp, làng 

nghề… 

 + Bố trí lại quy hoạch công nghiệp trên địa bàn, xây dựng các nhà máy công nghiệp, 

cụm CN, khu CN xa khu dân cư sinh sống. Tiến hành di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trên 

thượng nguồn sông Mã, sông Chu và KCN, CCN tập trung. 

 + Tiến hành trồng cây xanh tạo nên một vòng đai cây xanh xung quanh các khu công 

nghiệp nhằm điều hòa không khí, bảo vệ môi trường. 

 - Khắc phục thực trạng CTR nhằm bảo vệ môi trường đô thị 

 + Xây dựng và hoàn thiện khu xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn TP Thanh Hóa. 
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 + Đầu tư thí điểm mô hình nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại TP Thanh Hóa, nhà máy 

xử lý rác thải nguy hại tại các KCN, CCN.. 

 + Tiến hành thí điểm chương trình phân loại rác ngay từ các hộ gia đình. Trong tương 

lai có hay không một TP Thanh Hóa "xanh, sạch, đẹp" với quá trình phân loại rác ngay trong 

từng hộ gia đình? Như vậy cần tiến hành đầu tư và phân loại rác ngay từ đầu, vừa tạo ra một 

thói quen tốt trong người dân, vừa bảo vệ môi trường và dễ hơn khi xử lý rác và tái chế chất thải 

rắn. 

+ Một số đoạn sông trên địa bàn TP, như sông Cầu Hạc, Cầu Bố, Cầu Cốc, Cầu Sâng 

cần phải nạo vét và kè bờ.   

 - Nghiên cứu khoa học công nghệ 

 + Đầu tư nghiên cứu cũng như áp dụng những khoa học công nghệ vào quá trình phân 

loại, xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP Thanh Hóa nhằm bảo vệ môi trường và tiến tới mục tiêu 

phát triển bền vững. 

 + Đầu tư mua sắm các trang thiếp bị hiện đại cho quá trình thu gom cũng như xử lý 

CTR. 

 - Đối với các xã ven TP hoạt động nông nghiệp nên nhân rộng mô hình VAC, làm thùng 

chứa rác tự tạo, hố chứa rác tự phân hủy, hố ủ phân rác trát bùn… ngay tại các hộ gia đình. 

 - Đối với cơ cấu tổ chức và Ban quản lý môi trường cần tăng cường năng lực tổ chức bộ 

máy ngành tài nguyên môi trường nói chung và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường từ tỉnh đến cơ sở. 

 - Về vấn đề tài chính 

 + Bố trí tăng tỉ lệ đầu tư từ ngân sách tỉnh cho sự nghiệp môi trường nói chung và cho 

xử lý chất thải rắn nói riêng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay cần tiến hành đầu tư xây dựng 

một khu chứa rác, xử lý rác thải sinh hoạt khoa học, xa tụ điểm dân cư và tiến hành đóng cửa 

ngay lập tức khu chứa rác Cồn Quán đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân 

sống xung quanh đó. 

Hiện TP Thanh Hóa đã khảo sát tìm địa điểm xây dựng khu chứa và xử lý rác thải mới 

và đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt của TP 

Thanh Hóa và các vùng lân cận tại khu vực Thung Chim – Núi Vàng thuộc xã Đông Nam, 

huyện Đông Sơn, có diện tích khoảng 30 – 35 ha, cách Quốc lộ 45 khoảng 5km, cách TP Thanh 

Hóa khoảng 15km. TP đã giao cho Công ty MT&CTĐT Thanh Hóa lập dự án đầu tư. Người 

dân đang mong mỏi UBND TP xúc tiến nhanh việc lập dự án và các bước thực hiện dự án để có 

một khu xử lý rác thải của TP và các vùng lân cận quy mô, hiện đại, không ô nhiễm môi trường, 

phù hợp với điều kiện sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và sớm trở thành hiện thực. 

 + Chủ động chuẩn bị dự án, tăng cường sự hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ tối đa các 

nguồn viện trợ quốc tế trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác xử lý chất thải 

rắn nói riêng. 

 Tăng cường quá trình quản lý nhà nước đối với việc thu gom và xử lý chất thải rắn. 

Kiểm soát, giám định công nghệ xử lý chất thải rắn đối với các khu xử lý CTR sinh hoạt, CTR 

nguy hại, CTR y tế… 
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3. KẾT LUẬN  

 Kinh tế, xã hội trên địa bàn TP Thanh Hóa phát triển khá mạnh, cuộc sống của nhân 

dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những biến đổi tích cực đó có rất nhiều vấn 

đề xã hội nảy sinh, trong đó có sự tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tới vấn đề 

môi trường và chất thải rắn. 

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn của Công ty Môi trường và Công trình đô thị chưa cao chỉ 

đạt khoảng 75%. Xe chở rác luôn trong tình trạng quá tải, thiếu trạm trung chuyển rác. Bãi chôn 

lấp ở phường Phú Sơn là bãi chôn lấp hở không hợp vệ sinh, không có các công trình phụ trợ 

như thu gom và xử lý khí thải, nước rỉ rác.  

Quá trình xử lý rác thải ở khu chứa rác Cồn Quán còn nhiều bất cập gây ô nhiễm 

nghiêm trọng đến môi trường sống, gây trở ngại cho cuộc sống của nhiều người dân. 

Bãi rác Phú Sơn đã trong tình trạng quá tải nhưng vẫn chưa có biện pháp đóng cửa triệt để.  

Người dân ở những khu vực ven sông, hồ … còn hiện tượng xả chất thải rắn vào nguồn 

nước gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt, gây khó khăn cho công tác thu gom và vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn. 
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VẬN DỤNG ƯU THẾ CỦA VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN  

DU LỊCH BỀN VỮNG Ở SẦM SƠN, THANH HÓA 

Ngô Xuân Sao1 

TÓM TẮT 

Du lịch là một trong những lĩnh vực được Đảng, Nhà nước quan tâm, đang trở thành một 

ngành công nghiệp “không ống khói”, trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của 

đất nước trong thời kì giao lưu, hội nhập, toàn cầu hóa. Phát triển du lịch cần phải có sự kết 

hợp đồng bộ của nhiều cơ quan, ban, ngành và nhân dân. Thanh Hóa nói chung, Sầm Sơn nói 

riêng là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, đất “thang mộc” của các triều đại phong kiến Việt Nam, 

nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di sản văn hóa độc đáo. Chính vì vậy, phát huy lợi 

thế của văn hóa trong hoạt động du lịch là cách giúp du lịch Sầm Sơn – Thanh Hóa phát triển 

bền vững, trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong thời kì công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Từ khóa: Văn hóa du lịch  

1. MỞ ĐẦU 

Dân gian Việt Nam có câu: “Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta”, "Đi 

cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”; hoặc “Đi một ngày đàng, học một sàng 

khôn” đều đã nhấn mạnh đến tính chất “Đi”/du lịch của con người. “Đi”/du lịch cũng là hình thức để 

học hỏi, tìm hiểu, khám phá, làm giàu tri thức cho mình. Cha ông ta đã biết du lịch từ xa xưa! Du 

lịch thực sự là một nhu cầu thiết yếu của con người, ngày nay, đã trở thành ngành công nghiệp 

“không ống khói”. Du lịch ở Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng, là một trong những lĩnh vực 

được Đảng, Nhà nước, các ban, ngành quan tâm để phát triển và phát triển bền vững, trở thành một 

trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong thời kỳ giao lưu, hội nhập, toàn cầu hóa. 

Thanh Hóa là vùng đất “thang mộc” của các triều đại phong kiến xưa kia, là vùng đất 

“Địa linh nhân kiệt”, có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh thắng. Một “Việt Nam thu nhỏ” với 

đầy đủ các loại hình cảnh quan môi trường Núi – Đồng bằng – Biển. Với 102 km bờ biển, cùng 

các cửa sông, cửa biển nhiều bãi biển đẹp, thủy, hải sản phong phú, Thanh Hóa có điều kiện để 

phát triển du lịch sinh thái, du lịch môi trường và du lịch nhân văn. Làm thế nào để phát huy 

được tiềm năng dồi dào của Thanh Hóa trong phát triển du lịch? Đó là một vấn đề đòi hỏi có 

đầu tư tâm huyết và tham gia của nhiều ngành, nhiều cơ quan, của tất cả những người làm du 

lịch. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ trình bày một số quan điểm về vận dụng ưu thế 

của văn hóa trong phát triển du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững ở Sầm Sơn Thanh Hóa 

những năm 2011 – 2020. 

                                           
1ThS. Khoa Khoa học xã hội , trường Đại học Hồng Đức   
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2.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Lợi thế của văn hóa trong hoạt động du lịch  

Văn hóa là một khái niệm vô cùng phong phú và đa dạng, một dân tộc văn minh hay dã 

man đều có nền văn hóa của mình.Mỗi dân tộc sẽ lựa chọn cho mình một phương thức sống, 

thành một "kiểu lựa chọn riêng" [1,Tr.17] để làm nên sự đa dạng của văn hóa. Có thể nói, tìm 

kiếm, thưởng thức, trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ ở những vùng đất mới luôn là mong ước 

của mỗi người, nằm trong bản chất thích khám phá ở con người. "Nhiều ghi chép từ thời cổ đại 

(như của Herodotus, Julius Cesar), cho thấy sự thích thú của con người trong việc khám phá 

những vùng đất mới và đi du lịch, như là một trong những biểu hiện của đời sống văn minh 

(civilized life), đã khá phổ biến từ thế kỷ 12. Khi nhu cầu có thực và du lịch thành hiện tượng 

phổ biến, tất yếu sẽ nảy sinh kinh doanh, dịch vụ, nảy sinh ngành du lịch với những quan hệ có 

tính đặc thù của nó"[2.Tr.1]. 

 Du lịch là khám phá vùng đất mới, nền văn hóa mới, "là sự di chuyển tạm thời của con 

người đến một nơi khác ngoài nơi làm việc của họ, là những hoạt động diễn ra trong thời gian 

lưu trú và những cơ sở vật chất khác để phục vụ nhu cầu du lịch của họ" (Mathieson và Wall); 

"du lịch là cuộc hành trình đến một điểm để hưởng thụ thiên nhiên hoặc phục hồi sức khỏe hay 

vì một lý do tinh thần mà nơi đó, khác với nơi cư trú sinh sống lao động hàng ngày" nhằm đáp 

ứng nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng... trong một khoảng thời gian nhất định [3.Tr9].  Vì 

vậy, hoạt động du lịch là một hoạt động có nhiều điểm đáng chú ý mà người làm công tác du 

lịch, phát triển, kinh doanh du lịch không thể không quan tâm. Đó là: 

- Làm cho du khách thoát khỏi cuộc sống thường nhật bằng việc thay đổi không gian 

sống trong những ngày lưu trú, đem họ hòa mình vào một không gian mới với thiên nhiên, với 

con người ở điểm đến có những sắc thái văn hóa khác lạ, hấp dẫn, hứng khởi. 

- Mỗi lần du khách đến là một lần muốn được khám phá sự mới lạ ở địa phương, dân 

tộc. Phải được "trải nghiệm" một nét văn hóa nào đấy – thiên nhiên, cuộc sống, con người, được 

giải trí ở nơi mới trong một thời gian nhất định mà thấy mới mẻ, hấp dẫn, không bị nhàm chám, 

đơn điệu, không cảm thấy "biết rồi", giống những điều mà mình đã biết. Chính bởi điều đó mà 

văn hóa địa phương càng mới lạ, càng không sao phỏng nơi khác thì càng hấp dẫn du khách. 

- Sản phẩm du lịch (Đặc sản địa phương, sản phẩm thủ công, làng nghề, những món quà 

lưu niệm hấp dẫn, cùng giá cả hợp lý) cũng là những món quà hấp dẫn với khách du lịch. Đặc 

biệt, dịch vụ du lịch, văn hóa du lịch cần chu đáo có tính chuyên nghiệp cao là "cần câu" níu giữ 

chân du khách. 

Những phương châm này đã được các nhà nghiên cứu du lịch xây dựng nên và trở thành 

những nguyên tắc hoạt động của họ. Thiết tưởng đây cũng là những nguyên tắc mà du lịch Việt 

Nam nói chung, Sầm Sơn Thanh Hóa nói riêng theo đuổi. Vì những lẽ đó, người làm du lịch 

phải luôn được bồi dưỡng và biết phát huy lợi thế của văn hóa trong hoạt động du lịch để du lịch 

Thanh Hóa phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới. 
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2.2. Những lợi thế của khu du lịch Sầm 

Sơn trong hoạt động du lịch. 

Sầm Sơn là một khu du lịch biển có bề dày 

hơn 100 năm, biển Sầm Sơn đẹp, thơ mộng, nhiều 

dấu tích văn hóa truyền thống. Sầm Sơn vừa có 

biển lại vừa có núi (Sơn), không gian Sầm Sơn 

đậm đặc chất huyền thoại và lịch sử, nhiều di tích 

lịch sử văn hóa, có những di tích chỉ có ở Sầm 

Sơn, gắn với Sầm Sơn như đền Độc Cước, đền Cô Tiên, Hòn Trống Mái, đền Bà Triều(1), dãy 

Trường Lệ... Sầm Sơn cũng có những lễ hội nổi tiếng, gắn với tâm linh người dân vùng biển 

Thanh Hóa (Lễ hội bánh chưng bánh dày; lễ hội đền Độc Cước, lễ hội Cầu ngư...). Bãi biển mỹ 

miều, sạch sẽ, tôm cá, sản phẩm biển dồi dào... Nghề đánh cá cùng bè mảng Sầm Sơn cũng là 

một nét riêng độc đáo... Sầm Sơn luôn là điểm đến hấp dẫn du khách.  

Cách Hà Nội gần 160km, Sầm Sơn là điểm đến thuận lợi, thu hút được nhiều du khách từ 

Thủ đô và các vùng phụ cận trong những ngày hè, ngày nghỉ cuối tuần, là nơi vừa có thể kết 

hợp nghỉ dưỡng và tổ chức các hội nghị, hội thảo các cấp. 

Từ Sầm Sơn, du khách có thể kết hợp tắm biển, nghỉ dưỡng và tham quan, tìm hiểu các 

địa danh văn hóa nổi tiếng ở xứ Thanh thuận lợi như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Khu du lịch 

Hàm Rồng, Khu du lịch Bến En, thắng cảnh Nga Sơn, đền bà Triệu, đền Hàn Sơn, đền Sòng, 

Phố Cát hoặc có thể xa hơn ra Ninh Bình, vào Nghệ An... 

Thanh Hóa là một tỉnh đông dân, Sầm Sơn cũng là điểm đến, thu hút khách du lịch địa 

phương trong tỉnh đến nghỉ dưỡng và tổ chức các tua du lịch nội địa. 

Trong những năm qua, cùng với xu thế phát triển của đất nước, lại được sự quan tâm của 

tỉnh. Sầm Sơn đã chuyển mình, đi lên. Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, hoạt động du lịch 

phần nào đáp ứng được nhu cầu của du khách thập phương và nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, 

Sầm Sơn vẫn chưa phát huy hết lợi thế của mình trong xu thế phát triển hiện đại, vẫn chưa thành 

"Biển nhớ", "Điểm hẹn", "Điểm đến"... của du khách! Vẫn còn những "hạt sạn" cần phải nhặt, 

bỏ để Sầm Sơn thật sự là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch. Một trong những điều cần phải 

nhìn nhận, đó là văn hóa du lịch chưa thật tốt. Trước hết là người làm du lịch! 

- Qua thăm dò, điều tra, tìm hiểu và thực tế ở Sầm Sơn: ai cũng công nhận Sầm Sơn có 

bãi biển đẹp, thức ăn ngon, phong phú, nhiều người thích Sầm Sơn không chỉ là nơi tắm biển 

mà còn hấp dẫn vì Sầm Sơn có nhiều danh thắng, đền, chùa, di tích lịch sử... đáp ứng nhu cầu 

tâm linh, nhưng họ không ngần ngại khẳng định dịch vụ Sầm Sơn "đắt đỏ" - một số hàng quán, 

nhà nghỉ, nhà hàng "chặt chém du khách", họ như "bị biến thành bò sữa", hàm lượng "văn hóa" 

trong dịch vụ du lịch còn hạn chế... 

                                           
 (1) Đền Bà Triều ở Sầm Sơn gắn với huyền tích về tổ sư của nghề dệt săm súc, một phương tiện đánh bắt 
hải sản của ngư dân Sầm Sơn (không phải Bà Triệu, nữ anh hùng đánh đuổi giặc xâm lược Đông Ngô thở 
ở làng Phú Điền xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.  

Hòn Trống Mái 
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- Thứ nữa là ý thức văn hóa của một bộ phận 

trong nhân dân và nhân viên phục vụ trong các nhà 

hàng khách sạn chưa cao, cung cách làm du lịch còn 

yếu. Văn hóa giao tiếp - ứng xử của một bộ phận cán 

bộ nhân viên, của người làm dịch vụ du lịch còn hạn 

chế, chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại. Nhu cầu 

du lịch hiện đại phải đáp ứng 4 yếu tố: giao thông -     

an toàn - giá cả và thông tin quảng bá. Bốn yếu tố này 

sẽ tác động việc đến thu hút khách du lịch, giúp du 

lịch phát triển đồng bộ, bền vững và hiệu quả. 

- Sầm Sơn là một khu du lịch có tiềm năng nhưng tại sao vẫn không khai thác hết được 

tiềm năng du lịch (nếu so sánh với các khu du lịch khác trong nước)? còn một vấn đề nữa là do 

nhận thức của một bộ phận cơ quan hữu quan, một bộ phận nhân dân và cả một bộ phận cán bộ 

ngành du lịch trong hoạt động du lịch. Hơn nữa, trình độ và ý thức về giá trị của các hành vi văn 

hóa trong nhân dân và trong các hoạt động dịch vụ du lịch chưa được như mong muốn của du 

khách, chưa khai thác hết tiềm năng của điểm du lịch.  

- Một số cán bộ, hướng dẫn viên du lịch, người làm dịch vụ du lịch ở Sầm Sơn nhưng tính 

chuyên nghiệp chưa cao, chưa am hiểu và chưa làm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của các du 

khách khi tới các địa danh văn hóa, các di tích danh thắng ở Sầm Sơn và những địa danh trong 

tỉnh – nơi du khách tìm đến. Công tác hướng dẫn viên du lịch còn chưa thật sự chuyên nghiệp.  

2.3. Bồi dưỡng và phát huy lợi thế văn hóa trong hoạt động du lịch ở Sầm Sơn 

Du lịch và văn hóa là hai thực thể gắn bó chặt chẽ với nhau trong hoạt động kinh doanh 

du lịch. Nói văn hóa du lịch là nói đến hai mặt: một là cách ứng xử của người làm du lịch trong 

hoạt động du lịch; hai là trình độ thao tác phục vụ trong du lịch. Một khái niệm bao hàm hai vấn 

đề: hình thức - ý thức và nội dung - tri thức. Nếu như vấn đề thứ nhất thuộc về văn hóa ứng xử, 

phong cách ứng xử, thái độ ứng xử thì vấn đề thứ hai thuộc về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. 

Phải thông qua quá trình đào tạo mang tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ 

du lịch. Phát triển du lịch bền vững phải có sự đồng bộ cả hai vấn đề này. 

Hoạt động du lịch ở Sầm Sơn nói riêng, ở Việt Nam nói chung muốn đáp ứng nhu cầu du 

khách, thu hút du khách trong và ngoài nước trở lại nhiều lần trong một điểm đến cần phải đào 

tạo, bồi dưỡng văn hóa du lịch. 

2.3.1. Người làm du lịch cần có một nhận thức sâu sắc về những giá trị của văn hóa Việt 

Nam nói chung, những giá trị của văn hóa ở Sầm Sơn nói riêng, trong mối quan hệ giữa văn hóa 

Việt Nam với văn hóa các vùng miền khác của hoạt động du lịch. Phải am hiểu, tự hào về tính 

độc đáo, tính truyền thống và đa dạng trong văn hóa Sầm Sơn (từ tín ngưỡng, tôn giáo, phong 

tục đến tập quán, sinh hoạt, ẩm thực...).    

2.3.2. Bồi dưỡng văn hóa du lịch cho tất cả các đối tượng làm du lịch ở Sầm Sơn là một 

việc làm cần thiết và thường xuyên. Làm thế nào để người Sầm Sơn hiểu, tự hào về quê hương 

mình, hiểu biết, giải thích, giới thiệu cho du khách những địa danh văn hóa của quê hương thấu 

đáo, nhiệt tình, thể hiện một phong cách giao tiếp lịch sự, mến khách, thân thiện và không "chặt 

chém" du khách. Phải làm sao cho du khách vui vẻ rút tiền chi trả mà vẫn thoải mái, cảm ơn. 

 
Phương đình đền Mậu Xương 
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2.3.3. Văn hóa giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch cũng phải thường 

xuyên được trau dồi, rèn luyện. Khi giao tiếp nếu không tuân thủ các chuẩn mực, các qui tắc thì dễ 

bị đánh giá là “thiếu văn hoá”,“thiếu giáo dục” thậm chí bị cho là “hỗn láo” hoặc nhẹ nhàng hơn 

“không lịch sự”. Nói như Feurzinger: Giao tiếp không cần kiểu cách gì hết, cứ thật tình, lương 

thiện, kính trọng giá trị kẻ khác rồi cư xử tự nhiên là nắm được 2/3 nghệ thuật  gây thiện cảm. 

2..4. Một số giải pháp văn hóa trong hoạt động du lịch ở Sầm Sơn 
2.4.1. Muốn hoạt động du lịch ở Sầm Sơn ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của du khách 

và hiệu quả kinh tế cao trước hết phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và ý thức làm 

du lịch cho người Sầm Sơn. Phải bắt đầu từ tất cả các đối tượng. Từ người dân địa phương đến nhà 

hàng, khách sạn, các bộ phận dịch vụ. Mọi hoạt động du lịch, kinh doanh, phục vụ nhằm đáp ứng 

nhu cầu của du khách, giá cả hợp lý, không chặt chém, nâng giá. Đối xử với du khách thân thiện, 

cởi mở, công bằng. Xử lí nghiêm (thậm chí rút giấy phép kinh doanh, dịch vụ có thời hạn hoặc vô 

thời hạn) với tất cả các đối tượng làm ảnh hưởng đến uy tín của Sầm Sơn trong lòng du khách. 

2.4.2. Thường xuyên mở các lớp nâng cao nghiệp vụ văn hóa du lịch cho các đối tượng 

làm du lịch. Như: Nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong 

hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch; Nghệ thuật 

bán hàng; Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch vv... 

Động viên và bắt buộc tất cả các đối tượng làm du 
lịch ở Sầm Sơn tham gia học tập. Bắt đầu từ cán bộ, 

hướng dẫn viên du lịch đến khối phố dân cư, nhân 

viên nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, các đối tượng 

dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch...  

2.4.3. Bồi dưỡng, bổ sung những kiến thức văn 

hóa về Sầm Sơn để người Sầm Sơn ai cũng am hiểu, 

có thể kể cho du khách những huyền tích, huyền 

thoại về Sầm Sơn (đền Độc Cước, đền Cô Tiên, dãy 

Trường Lệ, đền Bà Triều, đền thờ Hoàng Minh Tự, 

đến đền An Dương Vương, đền/chùa Mậu Xương...). Giành một phần kinh phí biên soạn 

những bản thuyết minh về các danh thắng ấy một cách ngắn gọn, súc tích, hình thức đẹp để du 

khách được hiểu biết về các danh thắng ở Sầm Sơn. Đó cũng là một cách thu hút, hấp dẫn du 

khách khi đến với Sầm Sơn. Nhất là khách nội địa, du lịch gắn với tâm linh, cầu an cho bản 

thân và gia đình.  

2.4.4. Ở những nơi gắn với tâm linh cần tạo không gian "thiêng", giáo dục, ngăn cấm, phạt 

tiền với những người bán hàng chèo kéo, o ép du khách mua hàng, làm phiền du khách... Có chính 

sách, chế tài khen thưởng, xử phạt nghiêm minh với tất cả những đơn vị, cơ quan, nhà hàng đến 

người dân có những hành vi, hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín, kinh doanh du lịch ở Sầm Sơn. 

2.4.5. Đầu mỗi mùa du lịch kết hợp các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa du lịch cho các 

đối tượng tham gia làm du lịch với mở các cuộc thi. Thi Người Hướng dẫn viên du lịch biển Sầm 
Sơn; Tìm hiểu Văn hóa du lịch Sầm Sơn; hoặc thi chế biến Món ăn đặc sản biển Sầm Sơn. Hoặc tổ 

chức thi đua giữa các khối phố, các bãi tắm với các nội dung phù hợp, vừa để nâng cao nhận thức 

về văn hóa du lịch vừa làm cho người Sầm Sơn thêm yêu mến, tự hào về quê hương mình... 

Với du khách, Tổ chức những tua du lịch nghỉ dưỡng với du lịch tham quan tìm hiểu các 

địa danh văn hóa trong tỉnh một cách hợp lí (như du lịch khám phá miền Tây xứ Thanh, du lịch 

tìm hiểu các vùng đất "Địa linh nhân kiệt" - nơi phát tích các triều đại vua Lê, chúa Trịnh, chúa 

Bè mảng – một nét độc đáo của ngư 
dân Sầm Sơn 
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Nguyễn trong lịch sử xã hội Việt Nam, hay tổ chức cho du khách đến các danh lam thắng cảnh 

nổi tiếng của xứ Thanh: Bến En, Pù Luông, Suối cá Thần Cẩm Lương...). Hoặc tổ chức tour du 

lịch biển gắn với nét độc đáo – bè mảng Sầm Sơn cho những du khách thích khám phá mạo 

hiểm, được đi bè, mảng đánh bắt cá, câu mực cùng ngư dân trên biển, hưởng thụ những sản 

phẩm hải sản do chính mình đánh bắt được. Có thể thành lập đội bè mảng làm theo kiểu truyền 

thống chuyên phục vụ nhu cầu khám phá biển của du khách khi đến Sầm Sơn! Mở tour du lịch 

khám phá biển, đảo từ Sầm Sơn đến các đảo hòn Nẹ, hòn Mê cho du khách... 

3. KẾT LUẬN 

Du lịch biển nói chung, du lịch biển Sầm Sơn nó riêng rất phong phú, đa dạng, luôn là điểm 

đến hấp dẫn khách du lịch mọi lứa tuổi, quốc tịch. Du lịch biển đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, tham 

quan tìm hiểu khám phá bất tận của con người. Còn nhiều tiềm năng của du lịch biển Sầm Sơn 

chúng ta chưa khám phá và đánh giá nó một cách đầy đủ, khai thác nó một cách hiệu quả. Tuy 

nhiên, chừng đó thôi vẫn chưa đủ, cần có sự tham gia, phối kết hợp và đồng thuận cao của nhân dân 

địa phương, các ban ngành hữu quan. Nhất là sự phối kết hợp giữa văn hóa và du lịch. Đây chính là 

hai ngành đầu mối, liên kết các ngành khác lại để phát triển du lịch bền vững, đạt hiệu quả cao, đáp 

ứng nhu cầu phát triển du lịch bền vững ở Thanh Hóa nói riêng, Việt Nam nói chung. Tăng hàm 

lượng văn hóa du lịch trong hoạt động du lịch là một hoạt động tất yếu, thường xuyên, giúp Sầm 

Sơn "cất cánh", trở thành "Điểm đến", "Điểm hẹn" thường xuyên của du khách muôn phương. 
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EXPLOITING ADVANTAGES OF CULTURAL HERITAGE  IN 

DEVELOPING PERMANENT TOURISM IN SAMSON 

 THANH HOA 

ABSTRACT 

Tourism is one of the aspects which the government is interested in, it has become an 

industry without smoke, and a powerful economic sector of the country in the age of 

intergration, interaction, and globalization. Tourrism development needs the connectioin of 

different branches and peoples. Thanh Hoa in general and Sam Son in particular is the “magic 

land and heroes”, the “cradle” of many kingdoms, the place of many sightseeings,  and 

peculiar cultural heritage. Therefore, exploiting the advantages of culture in tourism is the way 

to help Sam Son – Thanh Hoa tourism develop permanently, become one of the powerful 

economic sectors of the local in the time of industrialization and modernization. 

Key word: Tourism culture 
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SO SÁNH ĐỐI CHIẾU CÁCH DÙNG HƯ TỪ « MÀ » 

TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG PHÁP 

Trịnh Thị Cẩm Xuân1 

TÓM TẮT 

 Hư từ « mà » là loại từ được dùng khá linh hoạt và đa sắc thái trong tiếng Việt. Thực tế 

cho thấy, việc sử dụng nó một cách chính xác trong tiếng Pháp là điều không đơn giản, đặc biệt 

đối với sinh viên không chuyên trường Đại học Hồng Đức. Vì vậy, việc so sánh đối chiếu cách 

dùng của hư từ này bằng những ví dụ cụ thể sẽ cho phép người học  phân biệt rõ sự khác nhau 

giữa hai ngôn ngữ tránh nhầm lẫn khi sử dụng tiếng Pháp.  

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

  Như chúng ta đều biết, tiếng Việt và tiếng Pháp thuộc hai loại hình ngôn ngữ hoàn toàn 

khác nhau. Tiếng Việt thuộc ngôn ngữ đơn lập, tức là mỗi một tiếng (âm tiết) được phát âm tách 

rời nhau và được thể hiện bằng một chữ viết. Còn tiếng Pháp là ngôn ngữ biến tố, các hình vị 

ngữ pháp luôn thể hiện chức năng của các đơn vị trong câu. Chính vì vậy, sự ảnh hưởng của 

tiếng Việt gây rất nhiều khó khăn cho người học Việt Nam trong quá trình tiếp thu một ngôn 

ngữ mới. Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng 

dạy và học ngoại ngữ, đối chiếu ngôn ngữ thực sự rất cần thiết và quan trọng. Việc so sánh một 

cách chặt chẽ và có hệ thống những vấn đề giữa hai ngôn ngữ là một hoạt động nghiên cứu cần 

được khích lệ thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ nói chung và tiếng 

Pháp nói riêng.  

  Trong tiếng Việt, hư từ cùng với trật tự từ cho phép tiếng Việt tạo ra nhiều câu cùng có 

nội dung thông báo cơ bản như nhau nhưng khác nhau về sắc thái biểu cảm. Trong số đó, hư từ 

«mà» được dùng thường xuyên trong ngôn ngữ hằng ngày cũng như trong ngôn ngữ văn học. 

Từ nối này có khả năng liên kết rộng rãi trong câu và có thể biểu đạt thái độ của người nói trong 

những văn cảnh cụ thể. Việc so sánh cách dùng của hư từ này giúp giảng viên truyền đạt kiến 

thức hiệu quả hơn cho sinh viên học tiếng Pháp và giúp sinh viên sử dụng từ loại một cách linh 

hoạt và chính xác hơn trong những văn cảnh ngôn ngữ cụ thể, tránh mắc những lỗi. 

2. NỘI DUNG  

2.1. Cách dùng của hư từ «mà» trong tiếng Việt và cấu trúc tương ứng trong tiếng 

Pháp:   

Trước khi nghiên cứu cách dùng của từ «mà» với tư cách là một hư từ, ta cần nghiên 

cứu những chức năng ngữ pháp khác nhau của nó.  

Thực vậy, «mà» trong tiếng Việt đóng vai trò là một đại từ liên hệ đứng sau một danh từ 

hoặc một nhóm động từ và thay thế chúng. Trong trường hợp này, mà tương đương với các đại 
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từ liên hệ trong tiếng pháp là «qui», «que», «dont», «où» và các đại từ liên hệ dạng kép: «au 

quel»,  «à laquelle»… 

 Tôi đã gặp cô gái mà cậu hết lời khen ngợi. 

J’ai vu la fille que tu a bien appréciée. 

 Tôi đi và gửi tấm thân này ở một miền đất nào đấy mà tôi biết hoặc chưa thể biết 

tên. (« Mãi mãi tuổi hai mươi »- Nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc)  

(Je suis parti et consacré le corps à l’endroit dont  je connais ou n’arrive pas à 

connaître  le nom.) 

Hơn nữa, « mà » được sử dụng như một liên từ để:  

+ Biểu đạt sự đối lập của hai hành động: «mà» cũng có thể được thay thế bằng « còn », 

« nhưng », « song » và trong tiếng Pháp từ tương ứng là: mais, cependant, pourtant. 

 Tình cờ anh gặp lại vầng trăng 

Một nửa vầng trăng thôi một nửa 

Trăng vẫn đấy  mà em xa quá 

Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên. (« Hai nửa vầng trăng »- Hoàng Hữu) 

…. 

(La lune restait si près , cependant  tu étais trop loin ) 

+ Biểu đạt một hệ quả: Nó nối hai mệnh đề độc lập có liên hệ nhân quả. Trong tiếng Việt, có 

thể thay bằng « nên » và trong tiếng Pháp, nó được dịch là «  alors », « donc »… 

 Bạn, đừng hát nữa, mà làm nao lòng bộ đội  

(« Mãi mãi tuổi hai mươi »- Nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc) 

(Tiens, ne chantez plus, les soldats sont donc troublés) 

Có những trường hợp,  «  Mà » tạo mối liên hệ logic giữa các mệnh đề trong câu :   

 Có lẽ vì thế mà Thị nở không sợ cái thằng mà cả làng sợ hắn. Gần gũi lâu cũng 

sinh quen, mà quen thì ít sợ lắm (Chí Phèo- Nam cao) 

(Gần gũi lâu cũng sinh quen, quen thì ít khi sợ, - gần gũi lâu thì ắt là ít sợ.) 

+ Biểu đạt một mục đích: Cụm từ tương ứng trong tiếng Pháp là “ pour”, « de », « à », « afin 

de »… 

 “Muốn đến với em vô cùng nhưng lại không thể đến, lại chỉ có thể đứng đấy mà dõi 

nhìn …( « Cuộc đời dài lắm » , Chu Lai) 

(Je désirais vraiment venir avec elle mais je ne pouvais pas, je ne me tenais que debout 

pour la suivre …) 

 Sao mày lại bỏ đi mà ngủ trên một quãng đồng trống trải, lạnh lùng... Năm à, quay 

lại đi! (« Mãi mãi tuổi hai mươi », Nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc) 

(Pourquoi tu est quitté afin de dormir dans les champs inabrités, glaciaux…Năm, 

retourne, s’il te plait !) 

 Cứ nghĩ : rồi đây sẽ khó mà có thể còn nhìn được mắt nhau nữa kia.  

(« Mùa lá rụng trong vườn »- Ma Văn Kháng) 

(Je pense, dans quelque temps, Il sera difficile de se voir.) 

+ Biểu đạt một giả thiết hay điều kiện: Nó có thể đi kèm với các liên từ chỉ điều kiện như : 

dẫu mà, giá mà, hễ mà, nếu mà, ngộ nhỡ mà, nhỡ mà… Có trường hợp, ta có thể tách hai từ 
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với mệnh đề giả thiết: nếu…mà ; nhỡ …mà ;… Trong tiếng Pháp, ta dùng « si », ou « à 

condition que »:  

 Nếu mai mà trời mát thì chúng ta đi công viên.  

S’il fait beau demain, on ira au parc. 

  « Nhớ khi giường bệnh đã nằm,  

Bà còn thủ thỉ tình thân thương chồng 

Tôi mà chết thì ông sẽ khổ, 

Vì, cứ nghĩ theo câu cổ ngữ ta 

Xưa nay con cái nuôi cha 

Cũng không chu đáo bằng bà nuôi ông » (« Khóc người vợ hiền »- Tú Mỡ) 

…. 

(Si je mourrais, tu serais malheureux) 

… 

Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, « mà » có thể được dịch sang tiếng Pháp là « si » 

nhưng nó tạo nên những câu phủ định với nghĩa phản đối hoàn toàn:  

Cô ấy mà đẹp thì tất cả đàn bà con gái làng hạ này có là tiên hết 

Si elle était belle, toutes les femmes de cette village seraient les fées. 

Với từ « mà », tác giả đã phủ định hoàn toàn vẻ đẹp của cô gái, nói cách khác, tác giả muốn 

khẳng định rằng cô gái ấy rất xấu.  

Đặc biệt, « mà » được sử dụng như cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp:  

Vợ vua xưa mà bằng nó à? (« Mùa lá rụng trong vườn- Ma Văn Kháng) 

(La femme du roi  n’est pas meilleure que elle.) 

 Dựa trên ngữ nghĩa của câu nói này, ta có thể dịch sang tiếng Pháp bằng cách dùng phủ định 

hoàn toàn và biểu đạt sự trách móc của người nói cũng như lời khen dành cho đối tường « nó ». 

2.2.  Cách dùng đặc biệt và giá trị ngữ dụng  

2.2.1. Khi nó đóng vai trò là hư từ  

Trong tiếng Việt, nó được dùng thường xuyên ở cuối câu để nhấn mạnh một thông tin 

hay khẳng định lại nội dung của toàn câu: 

 Không phải, mấy người ngồi trên xe người ta nói… đích danh tên bố mà. 

( « Cuộc đời dài lắm » , Chu Lai) 

(Non, papa, ceux qui étaient dans la voiture ont dit nominativement ton nom, hein.) 

Với hư từ « mà », cậu con trai đã khẳng định chắc chắn với bố của mình tất cả những gì nghe 

thấy trên xe.  

Ngoài ra, tác giả dùng hư từ « mà » để nài nỉ, cầu xin đối với người nói. 

Đã bảo hết cơm rồi, tí nữa chè chín thì ăn chè mà!... (« Nghèo » - Nam Cao) 

( J’ai déjà dit qu’il n’y avait plus de riz, on va manger du compote liquide tout à 

l’heure, hein !) 

 Đừng quấn mãi lấy chân mợ mà! ...(Những ngày thơ ấu- Nguyên Hồng) 

(Ne t’attache plus à moi donc !...) 
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Đặc biệt, sự có mặt của từ « mà » có thể làm câu khẳng định thành câu phủ định bằng cách nhắc 

lại nội dung của toàn bộ câu vừa nghe. Người nói bộc lộ một sự ngạc nhiên và mỉa mai về thông 

tin vừa nhận được:   

 - Kha đã đỗ tiến sỹ mỹ học rồi ! ( Kha a obtenu le doctorat de l’Art !) 

- Kha mà đỗ tiến sỹ à ?! (- Kha a obtenu le doctorat de l’Art ?!) 

Trong ngôn ngữ nói, hư từ « mà » thường được sử dụng như một từ thừa, không mang giá trị 

ngữ nghĩa nhưng lại thể hiện rõ nét thái độ của người nói:  

 Có chuyện gì thế? – Anh hỏi - mà vào hẳn trong này đi đã. (« Cuộc đời dài lắm », 

Chu Lai) ; (Qu’est-ce qu’il s’est passé ?- demande-t-il, mais entrez alors ! ) 

Câu này thể hiện thái độ bình thản của người nói trước những chuyện xấu xảy ra. 

 Mà anh sao thế ?   

Mais, qu’avez-vous donc ? 

Người nói thực sự quan tâm đến người đối thoại và thực sự muốn nghe anh ta trả lời. 

Trong văn học, từ này được nhắc đi nhắc lại trong một văn cảnh cụ thể để biểu đạt tình huống 

và miêu tả nhân vật:  

 Giá anh ta chịu cáng đáng cho thì hay quá! Anh ta cẩn thận mà sạch sẽ... Mà cũng 

túng. Vườn đất hẹp. Cáng đáng được thì thêm bốn sào vườn nữa, sưu thuế không 

phải đóng. Mà mỗi kì thuế, họ lại còn cho thêm tiền...( « Tư cách mõ » - Nam Cao) 

(…Il est soigneux et  voire même propre…Et pourtant, il est pauvre….De plus, chaque 

session de l’impôt, il lui a ajouté de l’argent…) 

Trong thơ, « mà » có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu trong câu và thể hiện mối quan hệ ngữ pháp 

hay mối quan hệ logíc trong đời sống nội tâm của tác giả:   

 « Họ chia tay sao chẳng nói điều chi 

   Mà hương thầm thơm mãi bước người đi”  

(“Hương thầm”, Phan Thị Thanh Nhàn) 

 (“ Ils se sont séparés sans avoir rien dit 

 Et  le parfum discret suivait toujours les pas… ») 

2.2.2. Khi nó đi kèm với các yếu tố khác  

+ Kết hợp với từ « lại », « mà lại » biểu thị sự phản đối hay phủ định: 

 « Con nói thế mà lại nghe được à ? » 

(Est-ce que tu peux dire comme ça ?) 

Tuy nhiên, trong câu này, « mà lại » biểu đạt sự đối lập hay sự khẳng định bất bình thường:  

 «Nó đã đến mà lại không nói gì »  

 (Il est venu, cependant, il n’a rien dit) 

Ngoài ra, khi « mà lại » được đặt cuối câu, nó lại là một lời trách:  

 « Tôi đã nói với anh mà lại »  

(Et pourtant, je vous l’ai dit) 

+ Kết hợp với từ « chi », « mà chi » đứng cuối câu nhưng biểu đạt ý giải thích và khuyên nhủ: 

 Vào luồn ra cúi công hầu mà chi  (Nguyễn Du):  
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(À quoi bon être duc et marquis si on doit faire des courbettes devant les autres ) 

+ Trong cấu trúc «  không những mà còn » : Biểu đạt mối quan hệ giữa hai mệnh đề hay hai vị 

ngữ:  

 « Nó không những đẹp người mà còn đẹp nết »  

(Elle est non seulement belle mais encore vertueuse. ) 

 «  Thuốc này không những không có tác dụng mà còn rất nguy hiểm »  

Ce médicament est inutile, voire même très dangeureux 

+ Kết hợp với từ « thôi », « mà thôi »  có nghĩa tương đương trong tiếng Pháp là  « seulement » 

hay « ne….que » 

 Ái ân ta có ngần này mà thôi!(Truyện Kiều, Nguyễn Du) 

(On n’a que autant de sentiments d'amour et de reconnaissance ) 

 Đông có bản lĩnh hơn, trách nhiệm hơn, Lý biết giới hạn mình trong cái ngưỡng xã 

hội quy định,…. thì chỉ có ý nghĩa là đáp ứng một nhu cầu tình cảm, một ao ước mà 

thôi (“Mùa lá rụng trong vườn », Ma Văn Kháng) 

(Đông affirmait plus sa personalité, avait plus de responsabilité, Lý savait limiter soi-

même devant les règles de la société, ….il y aurais donc seulement une pensée de 

satisfaire une demande sentimentale, un souhait.) 

+ Kết hợp với « sao »,  « mà sao », hay  «  sao mà » là một câu hỏi, một sự thắc mắc của tác giả 

đặt ra cho chính mình. Nhóm từ này biểu đạt rõ nét nhất tình thái của tác giả:   

 Họ là ai, có phải là bà mẹ Việt Nam từ ngàn đời thương anh bộ đội?.... Mà sao 

bàng quan thế, dửng dưng thế...... 

(« Mãi mãi tuổi hai mươi »- Nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc) 

(Qui sont-ils, Sont-elles des femmes vietnamiennes qui aiment les soldats depuis 

longtemps ?...Mais pourquoi étaient-elles trop indifférentes….) 

+ Kết hợp với từ  “ vậy” , “vậy mà”  là phương tiện kết nối đoạn văn và biểu đạt sự đối lập  

hoàn toàn. Nó còn biểu đạt sự ngạc nhiên hay tiếc nuối của người nói :  

 Nhưng bây giờ lại đang là mùa đông. Lẽ ra đang lạnh. Vậy mà chưa. 

(« Mãi mãi tuổi hai mươi »- Nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc) 

(Cependant, nous étions en hiver. Il faisait plutôt froid. Toutefois, pas encore.) 

 Ây vậy mà, chưa kịp bước qua cổng, một chiếc xe ôm đã xịch đến và ngồi đằng 

sau lại vẫn là cậu con (« Cuộc đời dài lắm »- Chu Lai) 

(Et pourtant, il n’arrivait pas à entrer, un taxi-moto s’arrêtait et c’était toujours 

son fils qui était derrière. ) 

3. KẾT LUẬN  

Tóm lại, nghiên cứu đối chiếu giữa hai ngôn ngữ là thực sự hiệu quả trong việc học 

ngoại ngữ và hiểu sâu hơn nữa ngôn ngữ mẹ đẻ. Thực vậy, sau khi nghiên cứu về hư từ  « mà » 

trong tiếng Việt và so sánh với tiếng Pháp, chúng tôi nhận thấy sự phong phú, đa dạng của ti 

cũng như sự khác biệt rất lớn so với tiếng Pháp. Từ những ví dụ cụ thể về cách dùng của hư từ 

này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp người học không nhầm lẫn khi chuyển dịch sang tiếng Pháp. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 9. 2011 

 
122

Ngoài ra, từ việc so sánh đối chiếu hai ngôn ngữ này, chúng tôi đề xuất phương pháp truyền đạt 

kiến thức ngữ nghĩa một cách hiệu quả và phong phú hơn.  
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ABSTRACT 

This article focuses on the study of the expletive word “ma” in Vietnamese, from which 

a contractive comparison with similar structures in French is made. The expletive word  “ma” 

is flexibly used with multi-nuances in Vietnamese. Therefore, it is not easy to use its equivalent 

forms in French. In order to help learners distinguish the difference between the uses of this 

expression in the two languages, this article presents specific examples extracted from 

diffeerent resoures which can help learners have an in-depth understanding of various uses of 

the expletive word “ma”. 

Key words: the expletive word, constractive comparison.  
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