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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Ra đời trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, từ 1945 đến 1975, văn học 

Việt Nam phải gánh vác một trọng trách nặng nề mà hai cuộc kháng chiến 

giành độc lập dân tộc giao phó: tuyên truyền, cổ vũ chiến đấu. Sau năm 1975, 

tuy không còn chiếm vị trí quan trọng hàng đầu như giai đoạn 1945 - 1975 

nhưng đề tài chiến tranh vẫn được các nhà văn, nhất là những nhà văn mặc áo 

lính chú ý khai thác. Khi tiếp tục viết về đề tài này, họ đã sáng tạo được nhiều 

tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng người đọc. Suốt ba mươi năm kháng chiến 

chống ngoại xâm, tiểu thuyết về chiến tranh đã góp phần quan trọng vào việc 

hình thành diện mạo nền văn học dân tộc. Sau 1975, trên tinh thần đổi mới tư 

duy nghệ thuật, tiểu thuyết về chiến tranh vẫn tiếp tục phát triển và góp phần 

không nhỏ vào sự đổi mới thể loại tiểu thuyết ở Việt Nam. 

1.2. Từ 1975 tới nay, tiểu thuyết Việt Nam nói chung đã đạt được nhiều 

thành tựu: phong phú về số lượng tác phẩm, đa dạng về khuynh hướng thẩm mĩ 

với những cách tân nghệ thuật táo bạo. Do đó, việc nhận diện sự vận động của 

văn học Việt Nam sau 1975 qua thể loại tiểu thuyết là cần thiết đối với công 

việc nghiên cứu văn học sử. Song trong khuôn khổ luận án, người nghiên cứu 

không thể bao quát thấu đáo toàn bộ thực tiễn thể loại, cho nên chúng tôi chỉ 

giới hạn ở một bộ phận tiêu biểu – tiểu thuyết về chiến tranh. Trên cơ sở nắm 

bắt các khuynh hướng chính và những đổi mới nghệ thuật của bộ phận tiểu 

thuyết tiêu biểu này, luận án sẽ chỉ ra đặc điểm của tư duy thể loại, đồng thời 

trực tiếp đề cập tới hai vấn đề của lí luận và văn học sử: có thể viết về chiến 

tranh như thế nào và có thể viết tiểu thuyết như thế nào?  

1.3. Trong các trường Đại học và Cao đẳng có chuyên ngành Ngữ văn, 

người học không thể bỏ qua phần văn học Việt Nam đương đại, một phần vì 

đây là giai đoạn văn học sôi nổi, có nhiều cách tân đáng chú ý; phần nữa là từ 
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quan điểm đổi mới, văn học hôm nay đặt ra vấn đề nhìn nhận, đánh giá lại 

nhiều hiện tượng trong quá khứ. Những kết quả nghiên cứu đã có vẫn cần 

được tiếp tục mở rộng, đào sâu để phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ giáo dục và 

đào tạo. Cho nên, việc nghiên cứu diễn tiến của thể loại qua bộ phận tiểu 

thuyết về chiến tranh sẽ đáp ứng thiết thực nhiệm vụ giảng dạy và học tập 

trong nhà trường.  

Trên đây là những lí do để chúng tôi chọn đề tài Tiểu thuyết về chiến 

tranh trong văn học Việt Nam sau 1975 – Những khuynh hướng và sự đổi 

mới  nghệ thuật. 

2. Lịch sử vấn đề 

Cho đến nay đã có khá nhiều bài báo và công trình khoa học nghiên 

cứu về tiểu thuyết chiến tranh ở Việt Nam sau 1975. Về cơ bản, có thể thấy 

việc nghiên cứu được diễn tiến theo hai chặng: Từ năm 1975 đến khoảng cuối 

thập kỉ 80 và khoảng từ đầu thập kỉ 90 tới nay.  

2.1. Tình hình nghiên cứu tiểu thuyết về chiến tranh từ 1975 đến khoảng 

cuối thập kỉ 80. 

Từ năm 1975 đến khoảng cuối thập kỉ 80, do sáng tác chưa thật sự có 

đột phá, việc nghiên cứu tiểu thuyết về chiến tranh thường ở quy mô nhỏ, 

trong phạm vi các bài báo, các bài điểm sách hay các nhận xét tạt ngang. Bên 

cạnh một vài bài dưới dạng điểm sách (ví dụ: Sao Mai và một số vấn đề của 

tiểu thuyết của Ngô Thảo), các bài báo chủ yếu xoay quanh các câu hỏi: Phản 

ánh chiến tranh như thế nào là chân thực? Giải quyết mối quan hệ giữa con 

người và sự kiện lịch sử ra sao? Sang thập kỉ 80, việc nghiên cứu đã có khởi 

sắc. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng một số tiểu thuyết đã “phản ánh chân 

thực hiện thực chiến tranh cách mạng” [162, tr.110], đã “đánh giá sự kiện và 

con người một cách sâu sắc hơn, nhìn cuộc chiến tranh một cách toàn diện và 

bao quát hơn” [39, tr.111]. Theo Bùi Việt Thắng, “Khuynh hướng phân tích 
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hiện thực chiến tranh, mối quan hệ của nó với con người là dễ nhận thấy 

trong các tiểu thuyết Đất trắng, Cửa gió, Năm 1975 họ đã sống như thế, Họ 

cùng thời với những ai, Đất không giấu mặt... Chính việc phân tích sự kiện 

lịch sử và tâm lí con người trong chiến tranh, mối quan hệ giữa con người và 

chiến tranh làm cho tiểu thuyết sau 1975 có một diện mạo mới” [172, tr.121].  

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận chất lượng nghệ thuật của một số 

tiểu thuyết về phương diện xây dựng nhân vật, về việc sử dụng điểm nhìn trần 

thuật... Bùi Việt Thắng nhận xét: “Trong xây dựng nhân vật người chiến sĩ, 

tiểu thuyết sau 1975 đã có hướng đi sâu vào miêu tả quá trình tâm lí nhằm cá 

thể hóa nhân vật” [172, tr.121-122]. Lại Nguyên Ân cũng có ý kiến khá sắc 

sảo về nghệ thuật kể chuyện của Chu Văn trong Sao đổi ngôi: “Với Sao đổi 

ngôi, Chu Văn dùng “thủ pháp trao quyền kể chuyện” cho nhân vật (câu 

chuyện do nhân vật chính xưng “tôi” kể lại) đã khiến cho tác phẩm vừa có 

cốt cách dân gian vừa giữ được những đường nét chính của tiểu thuyết hiện 

đại” [2, tr.16]. 

Không chỉ ghi nhận những thành tựu ban đầu, một số người còn chỉ ra 

mặt hạn chế của tiểu thuyết về chiến tranh sau 1975. Trong bài Viết về chiến 

tranh (1978), Nguyễn Minh Châu đã thẳng thắn nhận xét: “Nhìn lại những 

tác phẩm viết về chiến tranh của ta, các nhân vật thường khi có khuynh 

hướng được mô tả một chiểu, thường là quá tốt, chưa thực” [22, tr.57], “nhân 

vật chỉ đóng vai trò làm đường dây để xâu các sự kiện lại với nhau”, “nhân 

vật vẫn mờ nhạt” [22, tr.53]. Còn Lại Nguyên Ân thì thấy: “Ở nhiều cuốn 

tiểu thuyết thiên về chiều rộng trong văn học ta, nhiều trường hợp có thể thấy 

cốt truyện đa tuyến chưa được triển khai đến mức cần thiết đã bị “teo” lại, bị 

thu vào cốt truyện đơn tuyến, bút pháp tự sự khách quan bị lấn át bởi bút 

pháp biểu hiện trữ tình, những mảng đời sống được dàn ra (do ý đồ tạo nên 

chiều rộng của bức toàn cảnh hoành tráng) thiếu sự “kết dính” vào một chỉnh 
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thể, trở nên chơi vơi, gây cảm quan về sự hời hợt, vụn vặt, làm hại đến chính 

tính hoành tráng của tác phẩm”  [3, tr.126]. Đánh giá về Đất miền Đông, 

Trần Đăng Xuyền cho rằng: “Đất miền Đông đòi hỏi người viết đào sâu hơn 

nữa vào hiện thực, dựng lại những số phận, đặt ra được những vấn đề thuộc 

về con người trong chiến tranh. Nó đòi hỏi một cái nhìn khái quát nghệ thuật 

điển hình hóa cao hơn nữa. Nó còn thiếu cái nhìn nhiều chiều, sắc sảo của 

một nhà tiểu thuyết” [207, tr.126]. Nhưng phải đến thời kì đổi mới, với tinh 

thần nhìn thẳng vào sự thật, giới nghiên cứu mới đưa ra những nhận xét thẳng 

thắn về hạn chế của văn học chiến tranh. Đây là ý kiến của Trần Việt Dũng: 

“Các tác phẩm viết về chiến trường thực ra chỉ phô bày sự hiểu biết về chiến 

trường, kể chuyện chiến trường hơn là thể hiện một thái độ rất tôi của tác giả. 

Không có cá tính, đúng hơn là chối bỏ cá tính, chối bỏ quan niệm riêng của 

mình trước hiện thực là một trong những nguyên nhân tạo nên tình trạng yếu 

kém của các tác phẩm văn học của ta.” [34, tr.129]. 

Theo chúng tôi, hai bài Thử nhìn lại văn xuôi mười năm qua của Lại 

Nguyên Ân và Về một vài hướng tiếp cận với đề tài chiến tranh của Trần 

Cương đã đạt được mức độ khái quát nhất định. Trong Thử nhìn lại văn xuôi 

mười năm qua,  Lại Nguyên Ân trình bày ngắn gọn nhưng tương đối đầy đủ 

về sự phát triển của tiểu thuyết chiến tranh trong khoảng thời gian từ 1975 

đến 1985. Ông cho rằng “cảm giác cùng thời” là nét nhất quán ở các tác 

phẩm mà những tập đầu được viết ngay trong chiến tranh (Vùng trời, Những 

tầm cao, Dòng sông phẳng lặng), hoặc những tác phẩm tuy xuất bản sau 1975 

nhưng đã được dự kiến từ trước (Sao Mai của Dũng Hà, Biển gọi của Hồ 

Phương, Lửa từ những ngôi nhà của Nguyễn Minh Châu, Mở rừng của Lê 

Lựu, Thung lũng thử thách của Thái Bá Lợi, Cửa gió của Xuân Đức, Những 

người báo bão của Vân Thảo,…), “Do vậy cảm hứng ngợi ca và cổ vũ chiến 

công là nét nhất quán ở tất cả các sáng tác này” [2, tr.15]. Bên cạnh đó, 
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