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  PHỤ LỤC:                        

                         VĂN VÀ DẠY VĂN Ở TRƯỞNG PHỔ THÔNG 
 

          1.Tính chất và vị trí môn Văn  trong Chương trình Giáo dục Phổ 

Thông 

Bộ Giáo dục và đào tạo đang có chủ trương đổi mới chương trình và sách giáo 

khoa, trong đó môn Văn hay Ngữ Văn là một môn chủ chốt. Đây là dịp để nghĩ lại, 

nhìn lại toàn bộ tính chất của môn học cũng như việc giảng dạy nó ở trường phổ 

thông, từ đó có thể thay đổi, đi đến cách dạy hiệu quả hơn, bổ ích hơn (1). Sau đây, 

tôi xin nêu lên một số suy nghĩ riêng về vấn đề này. 

Giáo dục hiểu theo nghĩa rộng, là hoạt động nhằm truyền bá và phát triển 

những thành tựu mà con người đạt được trong quá trình chiếm hữu thế giới bằng 

cách truyền lại cho thế hệ trẻ những kinh nghiệm ấy. Những kinh nghiệm hay thành 

tựu này bao gồm ba nội dung chính là: kỹ năng lao động, tri thức và các cách ứng xử, 



các giá trị. Nhà trường như hình thức giáo dục chính quy (giáo dục không chính quy 

là giáo dục gia đình và xã hội) được xác lập để thực hiện ba nội dung giáo dục ấy. 

Các môn học trong chương trình giáo dục của nhà trường, tùy theo đặc trưng 

của mình sẽ thực hiện các nội dung giáo dục trên đây theo cách riêng. Ví dụ, các môn 

Lý, Hóa, Sinh chủ yếu cung cấp tri thức về thế giới tự nhiên. Ở đây các vấn đề kỹ 

năng lao động và giá trị không phải là nội dung giáo dục chính. Ngược lại, đối với các 

môn kỹ thuật –công nghiệp- nông nghiệp như trước đây hay công nghệ thông tin, kỹ 

năng sống như hiện nay thì yêu cầu trước hết không phải là tri thức mà là khả năng 

biết làm. Trường hợp các môn Lịch sử và Địa lý, vấn đề phức tạp hơn. Môn Sử không 

chỉ cung cấp những tri thức về các sự kiện, biến cố xã hội diễn ra trong quá khứ hay 

hiện tại mà còn chứa đựng cái nhìn và thái độ đối với các sự kiện, biến cố ấy, bởi vậy, 

hàm lượng “giá trị” trong môn Lịch sử rất lớn. Đó là chưa kể các sự kiện và biến cố 

ấy bao giờ cũng là sự kiện liên quan đến con người, về con người, khiến chúng không 

phải là những thứ vô hồn, những tài liệu khô khan. Ở phổ thông, môn Sử vừa là tri 

thức về lịch sử vừa là tình yêu quá khứ của dân tộc- quá khứ không chỉ bó hẹp trong  

đánh giặc, chống ngoại xâm, làm cách mạng, mà còn là quá khứ văn hóa, là quá khứ 

như kỷ niệm, như chặng đường sinh tồn đã qua không chỉ có vinh quang, tự hào mà 

còn biết bao nhiêu mất mát, đau thương của dân tộc. Cùng với tri thức, lòng yêu 

nước sẽ hình thành cùng với hiểu biết ấy. Thiết nghĩ, hiện nay tình trạng học sinh 

chán học Sử, sợ học Lịch sử có lẽ một phần cũng do quan niệm của chúng ta về môn 

Sử và cách dạy môn này. Đối với môn Địa lý, hiểu biết về điều kiện tự nhiên – xã hội 

và thái độ, tình yêu với môi trường nhân văn, môi trường tự nhiên cũng có ý nghĩa 

tương tự. Về phương diện này, Lịch sử và có lẽ cả Địa lý nữa nên được xem là những 

môn thuộc nhóm ngành Nhân văn (Humanities) hơn là các Khoa học xã hội (Social 

Sciences). 

 So với các môn trên đây, môn Văn có nhiều tính chất đặc biệt. Môn Văn thật ra 

là tập hợp của hai ngành Ngôn ngữ và Văn học. Trong chương trình phổ thông nước 

ta những năm 80 của thế kỉ trước, học theo Liên-xô (cũ), chúng ta cũng chia ra môn 



Tiếng Việt và Văn hay Văn học. Nhưng dù tách riêng ra hay gộp chung lại trong một 

môn học gọi là Văn hay Ngữ Văn, thì môn học này bắt buộc cũng có hai phần rõ rệt là  

Tiếng Việt và Văn học (có khi cũng gọi đơn giản là Văn như trong Sách giáo khoa của 

nhóm Cánh Buồm hay Chương trình THCS năm 1986 của Bộ Giáo Dục). 

Trước những năm 80, việc dạy Tiếng Việt chưa có vị trí độc lập. Sau đó, do sự 

phát triển của nhận thức về vị trí của ngôn ngữ trong “cuộc thay đổi hệ hình”, về tính 

chất của giáo dục ngữ văn cũng như do áp lực của tình trạng yếu kém về tiếng Việt 

của học sinh, vấn đề dạy tiếng Việt đã được đặt ra một cách có hệ thống, với những 

nhiệm vụ khá cụ thể. Cũng phải thừa nhận rằng đã có lúc mục tiêu dạy tiếng tỏ ra 

không thật chuẩn xác.  Dạy Tiếng Việt đôi khi đi quá xa dẫn đến chỗ biến thành dạy 

Ngôn ngữ học, khiến học sinh phải gánh chồng chất trong đầu một lô các khái niệm 

như âm vị, hình vị, âm tắc,âm xát, câu đẳng thức, câu nhận định v.v, trong khi đáng lẽ 

chỉ đơn giản là dạy các em biết cách diễn đạt, dùng từ và viết câu cho đúng. Những 

năm gần đây xu hướng này nhìn chung đã được khắc phục. Dạy Tiếng Việt đã đi vào 

quỹ đạo phát triển năng lực giao tiếp, kỹ năng viết, đọc hiểu văn bản, trên cơ sở đó 

hình thành tình yêu tiếng nói dân tộc và những tác phẩm viết bằng ngôn ngữ dân tộc. 

Nếu với phần Tiếng Việt, mục tiêu giảng dạy đã khá rõ thì với phần Văn học, 

“mục tiêu của dạy Văn vẫn còn là vấn đề còn nhiều tranh cãi” (2) không phải chỉ với 

chúng ta, mà còn với nhiều nhà giáo dục các nước. 

Từ lâu, ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới, môn Văn được xem như 

một môn học chủ chốt gánh vác trách nhiệm giáo dục giá trị vốn là một trong ba nội 

dung của hoạt động giáo dục. Tác phẩm văn học tự nó đã chứa đựng một hàm lượng 

giá trị rất cao, vì nó không chỉ là nhận thức mà còn gắn với cách cảm nhận, cách nhìn, 

với thái độ, với sự yêu ghét hay với cách ứng xử. Thông qua việc khai thác giá trị của 

các tác phẩm văn học, nhà trường sẽ tác động đến việc hình thành nhân sinh quan và 

cách sống của học sinh với mong muốn học sinh trở thành những công dân tốt. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác cho rằng môn Văn là một khoa học, môn học về 

Khoa học xã hội và Nhân văn, một môn học giống như Vật lý, Hóa học, Sinh học. Nếu 



Vật lý là khoa học về Tự nhiên và học sinh không thể trực tiếp “học Tự nhiên” mà chỉ 

có thể học sự nghiên cứu về Tự nhiên, thì Văn hay Ngữ Văn cũng vậy. Học sinh không 

thể “học Văn học” mà chỉ có thể học sự nghiên cứu về Văn học, tức Lý luận hay Phê 

bình văn học. Theo logic này, đã không thể “học Văn học” thì cũng không thể “dạy 

Văn học”. Tất cả những cái có thể trực tiếp dạy được- đó là khoa học về Văn học(3). 

Ở nước ta từ những năm 80, quan niệm này đã để lại những hệ lụy trong giảng dạy 

văn học, dẫn đến chỗ công việc dạy Văn tập trung quá nhiều vào “cung cấp sẵn các 

kết quả nghiên cứu về vẻ đẹp của các tác phẩm…, yêu cầu học sinh nắm được các khái 

niệm, thuật ngữ lý luận hoặc các vấn đề của lịch sử văn học” (4). 

Vấn đề đặt ra là: vậy môn Văn nói chung và Văn học nói riêng là môn học gì, 

tính chất và mục tiêu của nó ra sao? 

Trước hết, theo chúng tôi, coi môn Văn ở trường phổ thông là một môn khoa 

học tương tự như Vật lý, Hóa học, Sinh học là không hợp lý. Không phải môn học nào 

ở phổ thông cũng là khoa học. Nhạc, Họa, Thể dục là ví dụ. Khi gọi môn Văn là khoa 

học thì ở đây có sự lẫn lộn giữa dạy Văn ở phổ thông và dạy Văn ở đại học. Môn 

Văn ở đại học thực chất là ngành nghiên cứu về Văn học và Ngôn ngữ. Ở Nga, các 

khoa Văn ở trường đại học được gọi là các khoa Ngữ Văn (Philology). Ở Mỹ các khoa 

Văn gọi là Faculty of English hay English Department mà nhiều người thường hiểu 

lầm và dịch là khoa tiếng Anh, nhưng thực chất là khoa chuyên ngành, nghiên cứu về 

văn học và ngôn ngữ tiếng Anh. Trong các trường phổ thông ở Mỹ, việc dạy Văn học 

và ngôn ngữ thường được gọi tắt là Teaching of English. Nhiều người nước ngoài 

không hiểu, nghĩ nhà trường chỉ dạy Tiếng Anh chứ không dạy Văn học. Thực ra đó 

chỉ là cách gọi tắt, còn tên đầy đủ của môn này trong Chương trình phổ thông ở Mỹ là 

English Language Arts, tức Nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh. 

Thứ hai, giả sử môn Văn ở phổ thông được coi như một khoa học giống Vật lý, 

Sinh học, thì mục tiêu của học Văn sẽ là gì? Nếu đối tượng của Vật lý, Sinh học là thế 

giới tự nhiên và học Lý, Hóa, Sinh là để hiểu biết về Tự nhiên, thì tương tự như vậy, 

đối tượng của Văn là Ngôn ngữ và Văn học, học Văn là để hiểu về ngôn ngữ và văn 



học. Nhưng họcVăn để hiểu được ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ thì điều này không 

có gì phải bàn cãi vì ngôn ngữ là công cụ giao tiếp cơ bản của con người, là hiện 

tượng quan trọng liên quan đến toàn bộ ý thức và đời sống tinh thần của con người. 

Nhưng văn học thì sao? Văn học chỉ là một trong số các loại hình nghệ thuật. Văn học 

không thể có vị trí như Tự nhiên trong Vật lý hay Sinh học. Những kiến thức và kết 

quả nghiên cứu về văn học không mang tính phổ biến, có ý nghĩa sống còn hay ý 

nghĩa thực tế như những nghiên cứu về Tự nhiên và Xã hội. Trẻ em học Văn ở phổ 

thông sau khi ra trường nếu chỉ có trong tay một số kiến thức về thi pháp, tác giả, 

cách phân tích tác phẩm hay các giai đoạn, trào lưu phát triển của văn học thì với các 

em, những kiến thức ấy thật là xa xỉ, không cần thiết, nhất là với phần lớn những em 

không tiếp tuc học lên hay đi làm theo chuyên ngành văn học. 

Vậy sẽ có câu hỏi: tại sao nhà trường trước nay vẫn dạy văn học? Đó là vì phần 

lớn các thầy giáo dạy Văn và khuynh hướng chung vẫn không xem môn Văn như 

khoa học, hay đúng hơn, không đơn thuần là môn khoa học. Nó vẫn là môn Nghệ 

thuật ngôn ngữ (Language Arts) như tên gọi trong Chương trình giáo dục phổ thông 

Hoa Kỳ. Các nhà sư phạm nhìn thấy ở văn học phương tiện quan trọng có thể thực 

hiện  hiệu quả cao nhất  một trong những nội dung cơ bản của giáo dục nhà trường 

là giáo dục giá trị. Văn học có mặt trong chương trình không phải chủ yếu vì chính 

bản thân nó, mà vì nó là đại diện xứng đáng nhất của nghệ thuật, lại có quan hệ chặt 

chẽ với ngôn ngữ là loại hình giao tiếp cơ bản và phổ biến nhất của con người.. Dạy 

văn học thực chất là dạy nghệ thuật. Văn học chỉ là môn đại diện. Tuy trong chương 

trình, bên cạnh văn học còn có Nhạc và Họa, nhưng vì Văn học gắn với ngôn ngữ, nên 

chọn văn học thay mặt cho nghệ thuật để dạy là phù hợp nhất. Khác với Tự nhiên 

như đối tượng của Vật lý, Sinh học, Văn học như đối tượng của môn Văn là một hoạt 

động sáng tạo của con người. Văn học nói riêng và nghệ thuật nói chung không chỉ 

đơn giản là một vật thể mà là nơi cư ngụ của tinh thần, nơi ẩn trú của con người, nơi 

thể hiện tài năng và khả năng sáng tạo vô biên của con người. Bởi vậy, ở đây học Văn 

để biết văn học là gì cũng cần thiết nhưng dẫu sao nó vẫn chưa phải là cái đích thật 



sự của môn học này. “Những lời được nói lên là biểu trưng của kinh nghiệm tinh thần 

và những lời được viết ra là biểu trưng của những lời được nói” (Aristotle- De 

Interpretatione ). Học Văn không chỉ là học về những “biểu trưng” , mà còn để sống 

với nội dung “kinh nghiệm tinh thần” chứa đựng trong nó, để  trường thành qua nó, 

cùng với nó. Nói dạy văn ở phổ thông là dạy người (dạy người chứ không phải chỉ 

dạy làm người), còn dạy văn ở đại học là dạy nghề chính là nói theo nghĩa đó. Xét về 

phương diện này, nói “Hai tính chất của Ngữ văn: tính công cụ và tính nhân văn” như  

GS. Trần Đình Sử là rất đúng (5). 

Môn Ngữ Văn hay Văn là công cụ không chỉ theo nghĩa nó là phương tiện để rèn 

luyện cho học sinh khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, có kỹ năng đọc, viết, nghe, nói 

thành thạo mà còn là con đường để giúp hình thành năng lực tinh thần và nhân cách 

học sinh. 

Sở dĩ từ lâu trong chương trình giáo dục của các nước trên thế giới, bên cạnh 

các môn khoa học, bao giờ cũng có môn Văn là vì Văn  có những nét độc đáo riêng, 

nếu dạy Văn, học Văn làm tốt sẽ có đóng góp  rất quan trọng cho việc thực hiện mục 

tiêu giáo dục. 

Thứ nhất, Văn gắn với ngôn ngữ, mà ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp cơ bản 

nhất, phổ biến nhất, là hình thức phức tạp nhất của tư duy, của tồn tại. Dạy Văn, bao 

gồm cả dạy tiếng và dạy Văn học, là công cụ hết sức quan trọng để phát triển năng 

lực giao tiếp ( đọc, viết, nghe, nói), từ đó phát triển năng lực tư duy của con người. 

Thứ hai, Văn, trước hết là văn học, tiêu biểu cho phương thức “tư duy tự sự” 

(narrative mode of thought), cùng tồn tại song hành với “ tư duy mẫu hình” 

(paradigmatic mode of thought) (6). Nếu tư duy mẫu hình thiên về sự kiện, tính 

khách quan, giả thuyết, lý lẽ và sự minh chứng, thì tư duy tự sự là lối kiến tạo hiện 

thực theo cách kể chuyện, không chuộng phân tích và giải thích mà nghiêng về trực 

giác và tình cảm, liên tưởng và tưởng tượng, chấp nhận phi lí và phóng đại, đặc biệt 



thích hợp với nhận thức về con người.  “Nếu kinh nghiệm của chúng ta về thế giới tự 

nhiên hướng đến mô phỏng các phạm trù của khoa học quen thuộc, thì kinh nghiệm 

của chúng ta về những vấn đề của con người đưa đến việc sử dụng hình thức tự sự để 

nói về chúng.” (7). Dạy Văn là con đường hữu hiệu để phát triển năng lực “ tư duy tự 

sự”, kinh nghiệm thẩm mĩ và đời sống tinh thần nói chung của người học. 

Thứ ba, Văn, cụ thể hơn là tác phẩm văn học, chính là nơi bảo tồn, chứa đựng 

tập trung nhất kinh nghiệm sống và các giá trị, chân lý và sự tìm kiếm chân lí, đạo lí 

và sự trăn trở lương tâm, cái đẹp và tình yêu cái đẹp. Dạy Văn và học Văn là cơ hội để 

truyền bá những di sản tinh thần đã được tích lũy, là công cụ để giúp trẻ em không 

chỉ tiếp thu những giá trị tốt đẹp mà còn dựa vào đó soi mình, tự rèn luyện để có 

những phẩm chất của con người trung thực, tự do, nhân ái. 

Môn Văn hay dạy Văn và học Văn là sự gặp gỡ giữa yêu cầu giáo dục và tính 

chất của đối tượng môn học, tức ngôn ngữ và sáng tác văn chương. Công tác giáo dục 

nhìn thấy ở Văn khả năng và sức mạnh riêng trong việc đáp ứng như cầu giáo dục 

của mình. Đến lượt mình, tính chất của Văn cũng sẽ quy định đặc điểm nội dung và 

phương thức giảng dạy bộ môn. Xét theo phương diện này, đặc trưng của môn Văn là 

ở chỗ, dù vẫn có trang bị cho học sinh những tri thức nhất định về ngôn ngữ và văn 

học, môn Văn chủ yếu vẫn là môn học hướng về phát triển năng lực và phẩm chất 

người học hơn là cung cấp hiểu biết về đối tượng. Môn Văn có vị trí đặc biệt quan 

trọng trường phổ thông không chỉ vì nó gắn gắn với lời nói và ngôn ngữ, mà còn vì 

văn chương là nghệ thuật, là hình thức cảm nhận độc đáo về thế giới, là nơi thể hiện 

đậm đặc quan hệ sống còn của con người với tự nhiên và xã hội – quan hệ giá trị. 

Quan niệm đúng về tính chất và nhiệm vụ của bộ môn sẽ góp phần xác định 

đúng nội dung và phương pháp dạy và học Văn. Những năm qua, tình trạng sợ học 

Văn, chán học Văn và học Văn kém, viết tiếng Việt kém, thậm chí cả phần nào sự sa 

sút về đạo đức của học sinh trong nhà trường. ít nhiều đều liên quan đến việc dạy 



Văn mà gốc rễ của nó chính là ở quan niệm về tính chất và vị trí đặc biệt của môn 

Văn. 

      2.  Dạy Văn và vấn đè phát triển năng lực 

Ở nước ta lâu nay trong việc dạy Văn ở phổ thông đã tồn tại một số xu hướng 

khác nhau.  

Đầu tiên là bình giảng. Bản chất của cách dạy bình giảng là lấy tác phẩm làm 

chính. Công việc chủ yếu của thầy giáo là phân tích, giảng giải và bình giá để học sinh 

thấy được giá trị nội dung và hình thức của tác phẩm, trên cơ sở đó tiến tới đạt được 

các mục đích sau đây. Thứ nhất, giúp học sinh có một số kiến thức về những thành 

tựu của văn học dân tộc thông qua những tác phẩm nổi tiếng được chọn để dạy. Thứ 

hai, từ việc khai thác giá trị của các tác phẩm, đề cao những giá trị tinh thần chung 

cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thông qua đó tác động vào người học, 

giáo dục cho học sinh những phẩm chất đạo đức cần có. Trong cách dạy bình giảng, 

giáo viên  đóng vai trò chính, học sinh đóng vai trò người tiếp thu, chịu tác động giáo 

dục chủ yếu từ phía thầy giáo, từ ngoài vào.  Mặt mạnh của xu hướng bình giảng là 

khai thác  giá trị của tác phẩm, lôi cuốn và tác dộng đến học sinh chủ yếu bằng sức 

mạnh và vẻ đẹp của bản thân các giá trị. Trong trường hợp gặp giáo viên là người am 

hiểu văn chương và có sức dạy truyền cảm, giờ giảng Văn rất hấp dẫn và thường để 

lại ấn tượng lâu dài trong kỷ niệm về thời đi học của mỗi người. Điều này cũng có 

nghĩa là dạy Văn theo cách bình giảng phụ thuộc rất lớn vào người dạy. Chất lượng 

học Văn và dạy Văn chủ yếu trông vào người thầy. Thầy giỏi thì học sinh nhờ, thầy 

không hiểu biết và không mẫn cảm với văn chương thì học sinh đành chịu thiệt. 

Trong khoảng nửa thế kỷ qua, xu hướng bình giảng ở phổ thông  nước ta trải 

qua những giai đoạn khác nhau. Trước 1975, trong khi ở miền Nam giảng Văn 

hướng vào việc làm nổi bật các giá trị đạo đức và nhân văn cũng như những biện 

pháp tu từ có sức hấp dẫn mạnh mẽ của tác phẩm thì ở miền Bắc, dạy Văn tập trung 



chủ yếu vào việc khai thác giá trị hiện thực và khuynh hướng tư tưởng chính trị 

trong các bài thơ, đoạn văn trích giảng. Do yêu cầu tuyên truyền và giáo dục tư 

tưởng của giai đoạn đó, kết hợp với tính chất và nội dung của các tác phẩm được đưa 

vào sách giáo khoa văn học, việc giảng văn trong giai đoạn này nhiều khi biến thành 

hình thức tuyên truyền chính trị hay giáo dục tư tưởng nhiều hơn là học môn nghệ 

thuật ngôn ngữ. Bố cục giáo án dạy Văn thường bao giờ cũng bắt đầu bằng mục “Chủ 

đề” hay “Chủ đề tư tưởng” và kết thúc bằng “tính chiến đấu” hay giá trị nhân đạo của 

tác phẩm. 

 Đến giữa những năm 80, tính trạng này bắt đầu dần dần được khắc phục và 

thay thế bằng lời kêu gọi giảng văn phải dạy cái hay cái đẹp của tác phẩm. Dĩ nhiên 

đây là yêu cầu hợp lý và có cơ sở, nó không chỉ là phản ứng với lối dạy “tuyên huấn” 

cũ mà cái chính là thể hiện nguyện vọng muốn tìm được cách dạy Văn đích thực là 

dạy Văn chứ không phải dạy chính trị, một cách dạy tương thích với bản chất đích 

thực của Văn học. Và điều này thực tế đã mang lại cho việc dạy Văn ở phổ thông một 

không khí mới mẻ. Tuy nhiên cũng từ đây xuất hiện những thách thức mới. 

 Do quan niệm rằng muốn giảng cái hay cái đẹp của tác phẩm phải chỉ ra cho 

được những tìm tòi về sáng tạo nghệ thuật, cách diễn đạt, giáo viên giảng văn ở giai 

đoạn này có xu hướng đi sâu vào phân tích thi pháp và hình thức của tác phẩm. Nếu 

bình giảng trước đây nặng về cảm và bình, thì bây giờ giảng văn chủ yếu là phân tích 

và giảng giải. Cùng với việc di chuyển một cách máy móc chương trình và phương 

pháp dạy văn ở đại học vào phổ thông, cách giảng văn này vô tình dẫn đến và củng 

cố “khuynh hướng lý tính” trong dạy Văn ở phổ thông. Đặc điểm của khuynh hướng 

này là nhấn mạnh đến tri thức, trước hết là những kiến thức về tác phẩm văn học 

(thể loại, kết cấu, ngôn ngữ, không gian, thời gian nghệ thuật,…) cũng như về lịch sử 

văn học (tác giả, trào lưu, giai đoạn,…). Sách giáo khoa được biên soạn lại với đầy đủ 

các nội dung của khoa nghiên cứu văn học, bao gồm các phần văn học dân gian, văn 

học viết, văn học nước ngoài (văn học Nga, văn học phương Tây, văn học Trung 



Quốc, văn học Đông Nam Á), lý luận văn học. Phần hướng dẫn giảng dạy tác phẩm 

cũng tràn ngập những thuật ngữ và khái niệm nghiên cứu văn học, những câu hỏi 

cao siêu mà may ra chỉ các thầy dạy Văn ở đại học mới trả lời được. Cùng với xu 

hướng hơi thiên về dạy Ngôn ngữ học trong việc dạy tiếng Việt, cách dạy văn chương 

nặng về nghiên cứu làm đậm thêm tính chất hàn lâm trong dạy Văn ở phổ thông, dẫn 

đến chỗ học sinh cảm thấy học Văn quá khó, mất hứng thú và những tri thức về Văn 

học trở nên phù phiếm, chỉ học thuộc để đi thi. 

Trong khoảng hai thập niên gần đầy, dạy Văn ở nhà trường đã có những đổi 

mới. Tiếng Việt trở thành ưu tiên hàng đầu của dạy Ngữ Văn. Mục tiêu của dạy tiếng 

Việt cũng gần với đời sống hơn, thiết thực hơn. Dạy tiếng không chỉ còn là dạy ngữ 

pháp, từ ngữ mà còn dạy đọc và viết văn bản, dạy thức hành nói, thuyết trình, nhằm 

rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Đặc biệt, dạy Văn chú trọng vấn đề đọc hiểu 

như khâu đột phá trong cả dạy tiếng và dạy Văn học. Đây là một thay đổi, một bước 

tiến trong việc dạy Văn. Nó không hướng vào việc nâng cao kiến thức của học sinh về 

văn học mà hướng vào việc để học sinh trực tiếp tiếp xúc với văn bản, hướng vào 

việc phát triển một trong những năng lực cần có của người học Văn là năng lực đọc 

và do đó cũng chính là hướng vào người học, theo phương châm lấy người học làm 

trung tâm. Tuy nhiên khi thực hiện phương châm đúng đắn này, khi đề cao khâu đọc 

bằng việc sử dụng thuật ngữ “đọc hiểu” và xem khả năng tiếp nhận văn bản và tạo 

lập văn bản như hai phương diện chính của năng lực Ngữ văn (cả năng lực tiếng Việt 

và Văn học) vô hình trung đặc trưng của dạy văn chương đã bị lu mờ, hòa vào việc 

dạy Ngữ văn nói chung và thực chất là dạy tiếng. Văn chương như một nghệ thuật 

ngôn từ không còn là một hoạt động sáng tạo nghệ thuật mà hiện ra chủ yếu như 

một hoạt động ngôn ngữ, tác phẩm văn học không được quan sát như một công trình 

nghệ thuật mà chủ yếu như một văn bản, một loại văn bản- văn bản nghệ thuật. Điều 

này không ít thì nhiều chắc chắn ảnh hưởng đến kết quả của dạy Văn học và do đó 

cũng là của dạy Văn nói chung ở trường phổ thông. 



Nhìn lại tình hình dạy Văn ở phổ thông thời gian qua có thể thấy hai điểm nổi 

bật: thứ nhất là cách tiếp cận chủ yếu hướng vào tác phẩm hay văn bản, chứ không 

phải hướng vào người học; thứ hai là chú ý đến việc nhận thức, hiểu biết về tác 

phẩm (bao gồm cả tri thức về tác phẩm và giá trị chứa đựng trong nó) hơn là quá 

trình hình thành những năng lực và phẩm chất ở học sinh khi tiếp xúc, đọc tác phẩm, 

trong khi đây chính là nhiệm vụ đặc trưng của môn Văn, thể hiện sức mạnh và hiệu 

quả riêng của dạy Văn và học Văn. 

Hiện nay hệ thống giáo dục chúng ta đang có chuyển biến mới, nhấn mạnh đến 

phát triển năng lực hơn là cung cấp tri thức. Nếu yêu cầu này đúng với tất cả các 

môn, thì lại càng đúng hơn hết với môn Văn. Đây chính là cơ hội để môn Văn phát 

huy thế mạnh của mình, thực hiện sứ mệnh riêng của mình trong chương trình giáo 

dục phổ thông. Tuy nhiên yêu cầu dạy phát triển năng lực ở môn Văn như thế nào 

vẫn còn là vấn đề cần tiếp tục làm rõ. 

Trước hết là khái niệm “năng lực”. Trong nhiều trường hợp, khi nói đến dạy 

phát triển năng lực nhiều người thường hiểu năng lực như khả năng tiềm tàng, năng 

khiếu, sở trường, mặt mạnh của mỗi người, từ đó cho rằng dạy phát triển năng lực là 

để cho học sinh phát huy hết cái chúng vốn có, như người thì giỏi về Toán, người giỏi 

về Sử, người có năng lực thẩm mỹ hay thể thao v.v. Tuy nhiên cũng có nhiều trường 

hợp năng lực được giải thích như sự thành thục, khả năng làm tốt một việc gì đó 

hoặc  lao động chân tay hoặc lao động trí óc. Ở đây năng lực đồng nghĩa với kỹ năng 

(tiếng Anh là skill hay competence). “Kỹ năng mềm” (soft skill) chính là những kỹ 

năng không thuộc lĩnh vực lao động, kỹ thuật, công nghệ, ví dụ: kỹ năng giao tiếp, kỹ 

năng ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm v.v. Đồng nhất năng lực với kỹ năng là hiểu sai 

tinh thần của phương châm đổi mới giáo dục chuyển trọng tâm từ dạy kiến thức sang 

phát triển năng lực.Cuối cùng còn một nội dung quan trọng nữa của khái niệm năng 

lực mà người ta thường ít nhắc đến_ đó là năng lực như sức nghĩ, sức cảm, hay như 

vẫn thường nói là “năng lực tư duy”, một thứ năng lực tinh thần, bao hàm cả khả 



năng nhận thức, khả năng cảm nhận, suy tưởng. Chính mặt nội dung này của khái 

niệm năng lực là cái liên quan rất nhiều đến năng lực Văn. 

Năng lực Văn, cũng giống như năng lực Toán, bao gồm hai nội dung chính, đó là 

kỹ năng và năng lực “tư duy”. Nếu dạy Toán không chỉ là dạy kỹ năng biết làm toán, 

giải bài toán mà còn dạy tư duy thì dạy Văn cũng vậy. 

Dạy Văn trước hết là dạy kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ- dạy nghe,nói, đọc, 

viết, trong đó đọc và viết là hai khâu quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu đối với dạy 

tiếng Việt, việc dạy nghe và nói là bình thường, thì đối với dạy Văn học, việc dạy nghe 

và nói có những yêu cầu khác cần chú ý. Chẳng hạn, trong tiếp nhận tác phẩm văn 

học, nghe có ý nghĩa đặc biệt. Trẻ em không chỉ đọc truyện mà còn nghe kể chuyện, 

nghe đọc thơ, ngâm thơ. Biết đọc thơ, thích nghe đọc thơ cũng là một năng lực_ năng 

lực tiếp nhận độ vang của chữ, chất nhạc của âm. Tương tự như vậy, nếu học nói 

trong dạy tiếng Việt chỉ là luyện khả năng nói lưu loát, biết cách diễn đạt bằng lời thì 

đối với dạy văn học, yêu cầu dạy nói lại có thêm điểm khác, đó là những bài thực 

hành tập đọc diễn cảm, đọc thơ- đọc to hoặc ngâm thơ. 

Về kỹ năng viết, trước nay ở trường phổ thông vẫn có môn Làm văn hay Tập 

làm văn gánh vác công việc này. Ở đây có hai câu hỏi đặt ra. Thứ nhất, tại sao dù đã 

có hẳn môn Làm Văn mà nhiều năm qua, trình độ viết tiếng Việt của học sinh phổ 

thông nước ta vẫn còn kém, tình trạng viết sai câu, sai chính tả, diễn tả không mạch 

lạc vẫn khá phổ biến? Phải chăng do nhà trường còn quá chú trọng đến kiến thức 

hàn lâm mà coi nhẹ hoạt động viết, chú trọng học lý thuyết mà coi nhẹ khâu luyện 

tập, thực hành, chú trọng đến nhận diện và phân biệt các loại văn bản hơn là thực 

tập viết một loại văn bản cho thành thục? Thứ hai, xét dưới góc độ dạy văn học (chứ 

không phải dạy tiếng Việt), việc dạy viết có những đòi hỏi riêng, thiết tưởng cũng 

không nên bỏ qua. Chẳng hạn, dạy trẻ em làm thơ, viết truyện, thậm chí cả viết kịch. 

Có người sẽ cho rằng việc này khó, không thực tế, vì trẻ em không phải em nào cũng 

có năng khiếu sáng tác nghệ thuật và nhà trường cũng không có chức năng đào tạo 



các em sau này trở thành nhà văn, nhà thơ. Tuy nhiên, lập luận này không hoàn toàn 

thuyết phục. Thực tế trong chương trình Văn những năm qua trẻ em vẫn được giao 

các bài tập kể chuyện, viết những chuyện của mình, tả những người thân thuộc của 

mình. Đó cũng chính là sáng tác văn học. Tuy trong nhà trường các em không được 

giao cho làm thơ, nhưng ngoài đời hiện tượng trẻ em làm thơ rất phổ biến. Những 

bài đồng giao chắc tất cả không phải do người lớn sáng tác. Còn bây giờ, nhìn vào các 

trang Facebook hay Blog, chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều “sáng tác” của trẻ em. Cuối 

cùng, nếu nói rằng dạy viết truyện, làm thơ không phù hợp với mục tiêu của trường 

phổ thông, vì nhà trường không đào tạo người sáng tác nghệ thuật, thì sẽ có câu hỏi: 

Vậy tại sao trong trường vẫn có môn dạy vẽ, dạy nhạc? Phải chăng dạy vẽ, dạy nhạc 

là đào tạo họa sĩ, nhạc sĩ? Thật ra, nếu có dạy học sinh cách làm thơ, viết truyện thì 

cũng chỉ nhằm luyện tập khả năng viết, một cách làm quen với viết_ viết văn bản 

nghệ thuật và quan trọng hơn, qua đó hình thành thị hiếu thẩm mỹ, tư duy nghệ 

thuật_ một loại năng lực đặc biệt mà chúng ta sẽ nói đến sau. Vấn đề là ở liều lượng 

và tùy từng cấp học mà thôi. 

Trong nhóm năng lực thứ nhất, nhóm năng lực bao gồm các kỹ năng giao tiếp, 

bên cạnh viết (cùng với nghe, nói), đọc có vai trò rất quan trọng. Nếu đối với phần 

dạy tiếng Việt, dạy viết có vị trí lớn hơn cả, thì đối với phần dạy Văn học, khâu đọc lại 

giữ vai trò chính. 

Không nhắc lại và đi sâu vào “đọc” như một vấn đề của lý thuyết tiếp nhận, chỉ 

thu lại trong phạm vi việc dạy Văn ở phổ thông, chúng ta thấy nổi lên hai vấn đề 

chính_ đó là mục tiêu của đọc và yêu cầu về cách đọc, trong đó mục tiêu đọc sẽ chi 

phối phương thức đọc. Nếu mục tiêu của đọc tập trung vào yêu cầu nhận thức và do 

đó chủ yếu hướng về tác phẩm, nhận thức những giá trị tinh thần, di sản văn hóa 

được thể hiện qua tác phẩm cũng như nhận thức về chính bản thân giá trị tư tưởng – 

nghệ thuật của tác phẩm, thì yêu cầu về cách đọc cơ bản là đọc hiểu. Đọc hiểu bao 

hàm hai mức độ: đọc thông thạo văn bản và hiểu được nội dung (“nghĩa của văn 



bản”), giá trị của tác phẩm. Mức độ thứ nhất đòi hỏi học sinh phải vượt qua rào cản 

về ngôn ngữ và nắm được đặc điểm về thể loại của văn bản (ví dụ đọc bài thơ khác 

đọc truyện kể), mức độ thứ hai đòi hỏi phải có khả năng phân tích, phán đoán. Đọc là 

hành động của người học, nhưng đọc hiểu là yêu cầu của việc đọc mà trong đó thầy 

giáo có vai trò rất lớn. Mặc dù tác phẩm có thể được giải thích theo nhiều kiểu khác 

nhau và nguyên tắc “đọc hiểu” cho phép học sinh tự mình có thể hiểu tác phẩm theo 

cách riêng, nhưng nhìn chung toàn bộ hoạt động “đọc hiểu” vẫn hướng về tác phẩm 

là chính, lấy việc giải mã các văn bản là chính và do đó muốn hay không muốn, người 

thầy vẫn là nhân vật chính của lớp học, bởi vì giải thích hay phân tích để hiểu tác 

phẩm là công việc mà học sinh tự mình khó có thể làm lấy. 

Trường hợp khác, khi mục tiêu của đọc tập trung vào yêu cầu phát triển năng 

lực và phẩm chất, tức là không hướng về văn bản mà về người đọc, người học, lúc đó 

đọc đòi hỏi một cách riêng. Cách đọc này chủ yếu xuất hiện khi đọc tác phẩm văn 

học, chứ không phải đọc các văn bản ngôn ngữ nói chung, cũng tức là khi dạy và học 

phần văn học chứ không phải dạy và học tiếng Việt. Nó không loại bỏ cách “đọc hiểu” 

mà bao gồm cả “đọc hiểu”, coi đọc hiểu là một bộ phận của mình. Vậy đặc điểm của 

cách đọc này là gì? 

Trong tác phẩm “Interpretation Theory…” (Lý thuyết diễn giải), lý thuyết gia 

người Pháp Paul Ricoeur trình bày quan niệm của ông về diễn giải và đọc thông qua 

ba khái niệm: hiểu biết (understanding ), giải thích ( explanation) và hiểu 

(comprehension). Ông viết: “Đầu tiên, hiểu biết xuất hiện trong giai đoạn thu nhận 

ngây thơ nghĩa của văn bản như một tổng thế. Tiếp theo, hiểu hiện ra dưới hình thức 

một dạng hiểu biết có lý lẽ, được hỗ trợ của các quy trình giải thích…Như vậy, giải 

thích có vẻ như một trung giới (meditation) giữa hai khâu của hiểu biết” (8). Theo 

Paul Ricoeur, đọc hay tiếp nhận tác phẩm là một quá trình, nó không bó hẹp trong 

giải thích những ký hiệu và cấu trúc của văn bản hay trong sự hiểu nhờ sự giải thích 

ấy, mà còn là một hành động giao tiếp với văn bản, một sự diễn giải. Cùng với giải 



thích và hiểu, sự “thu nhận ngây thơ nghĩa của văn bản như một tổng thể” có ý nghĩa 

rất quan trọng. Nó mới thực sự là mảnh đất từ đó nảy sinh những cách hiểu khác 

nhau, những tâm trạng khác nhau, gợi ý cho những hành xử khác nhau. 

Cũng theo hướng coi trọng cách đọc tập trung vào phát triển năng lực, quan 

điểm của L. Rosenblatt – nhà sư phạm Ngữ văn Hoa Kỳ, có những điểm rất đáng chú 

ý. Tác giả đề nghị phân ra hai cách đọc: cách đọc “Trừu xuất”(efferent) và cách đọc 

“Thẩm mỹ” (aesthetic). Cách thứ nhất là cách đọc nhằm để hiểu, để rút ra ( “trừu 

xuất”) ý nghĩa từ văn bản, xem văn bản nói cái gì, nó gắn với phân tích, giảng giải và 

thích hợp với việc đọc các văn bản không phải văn học. Cách thứ hai là cách đọc các 

tác phẩm văn học, nó cũng nhắm tới việc hiểu những gì được diễn đạt bằng từ ngữ, 

“nhưng chủ yếu hướng tới cái chúng ta đang trải nghiệm, suy nghĩ và rung cảm trong 

quá trình đọc”, tác giả nhấn mạnh (9). Bản chất của cách đọc “thẩm mỹ”, theo 

L.Rosenblatt, là sự “giao thoa” (transaction) giữa người đọc và tác phẩm – một thuật 

ngữ tác giả mượn của J. Dewey. Dựa vào quan niệm của J. Dewey về sự thay đổi hệ 

hình trong khoa học, chuyển từ Nhị nguyên luận của R. Descartes xem con người 

tách rời Tự nhiên, sang tư duy Hậu – Einstein đặt con người trong mối quan hệ 

tương hỗ với môi trường, L Rosenblatt cho rằng đọc như sự “giao thoa” giữa tác 

phẩm và người đọc không phải là “tương tác” (Interaction) của hai thực thể đã hoàn 

chỉnh, tồn tại độc lập và tách rời nhau, mà là mối quan hệ tương hỗ, cùng quy định 

lẫn nhau, bổ sung cho nhau, cùng được hình thành, thay đổi và phát triển trong quá 

trình đọc, quá trình “giao thoa” với nhau (10). Nhờ đọc, tác phẩm, từ cuốn sách sẽ 

trở thành văn bản và nhờ đọc, người đọc cũng sẽ phong phú hơn, không chỉ về kiến 

thức mà còn về đời sống tinh thần, về những phẩm chất giá trị. 

 Quan niệm của L. Rosenblatt nhận được sự ủng hộ rộng rãi của những người 

dạy văn ở Hoa Kỳ. Trong cuốn sách “Why Literature” của C. Bruns xuất bản gần đây, 

một cuốn sách được đánh giá như công trình “nổi bật nhất trong vòng mười năm trở 

lại đây có đóng góp quan trọng vào cuộc thảo luận về việc dạy văn học đang diễn ra”, 



nối theo L. Rosenblatt, tác giả cũng đưa ra hai cách đọc: đọc “Đắm chìm vào” 

(immersive) và đọc “Tư duy” (reflective). Cách đọc “tư duy” là cách đọc đứng ngoài 

tác phẩm, đứng xa ra, tập trung vào phân tích và diễn giải, vào hiểu văn bản, cách 

đọc “đắm chìm vào” là cách đọc chìm vào thế giới nghệ thuật của tác phẩm để “sống” 

trong một “không gian trung chuyển” (transitional space) và “kiến tạo từ văn bản một 

thế giới”. Cách đọc “tư duy”  mang tính chất hỗ trợ. Cách đọc “đắm chìm vào” mới là 

cách đọc đặc trưng của đọc văn học, vì nó đáp ứng được mục tiêu của việc dạy văn là 

“dùng văn học để hình thành con người” (11). 

Những ý kiến trên đây cho thấy, đọc là một khâu quan trọng trong dạy và học 

văn, nhất là học văn chương. Phát triển năng lực đọc chính là phát triển năng lực của 

người học. Dạy văn chuyển từ hoạt động bình giảng, diễn giảng của thầy sang 

khuyến khích học sinh tự đọc là một bước chuyển từ dạy kiến thức sang dạy phát 

triển năng lực. Nhưng đọc văn bản chủ yếu không phải là đọc hiểu. Không hiếm 

những bài thơ, câu thơ đọc chưa hiểu ngay, hay đọc mãi vẫn không hiểu mà vẫn thấy 

hay, vẫn để lại ấn tượng sâu sắc, rất lâu. “Có những câu thơ người đọc chưa kịp hiểu ý 

nghĩa đã cảm thấy hay, thậm chí chưa bao giờ hiểu ý nghĩa mà vẫn cứ ám ảnh… 

Vì nghe nương tử trong câu hát 

      Đã chết đêm rằm trong nước xanh 

 Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu hai câu thơ này nhưng ngày càng thấy hay.” 

(Hoàng Ngọc Hiến) (12). 

Đọc văn học, dù “đọc hiểu”, đọc “thẩm mỹ” hay “đắm chìm vào”, là một trong 

những biểu hiện của năng lực Văn. Cùng với viết, nghe, nói, phát triển năng lực đọc 

cũng là phát triển năng lực văn của học sinh. Chuyển từ việc lấy giảng, bình của thầy 

giáo là chính sang để học sinh đọc, giúp các em đọc là chính- đó là một trong những 

yêu cầu quan trọng của đổi mới phương pháp dạy văn theo phương châm phát triển 

năng lực.Tuy nhiên, năng lực văn nói chung, trước hết là năng lực văn chương, 



không chỉ bó hẹp trong năng lực đọc, viết hay nghe, nói. Phát triển năng lực đọc và 

các kỹ năng giao tiếp vừa là mục tiêu của dạy và học văn vừa là con đường để hình 

thành một năng lực văn khác, trực tiếp gắn liền với đời sống tinh thần và khả năng 

sáng tạo văn học của con người. 

 Năng lực Văn đó là gì? 

Trước hết là năng lực NHÌN, nói rộng ra là năng lực cảm nhận thế giới thông 

qua các giác quan. Nghệ thuật là một cách nhìn thế giới. Nghệ sĩ có cách nhìn thế giới 

riêng, có những điểm khác với người thường hay nhà khoa học. Khi Trần Đăng Khoa 

viết: 

Ngoài thềm rơi cái lá đa 

Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. 

                                               (Đêm Côn Sơn) 

chúng ta thấy ngay từ nhỏ, nhà thơ “nhí” này đã bộc lộ một năng lực quan sát và 

lắng nghe rất nghệ sĩ. Bình thường ít ai để ý đến một chiếc lá đa nhỏ nhoi, lại càng ít 

để ý theo dõi lúc nó đang rơi và càng hiếm hơn lại quan sát, lắng nghe xem nó “rơi 

nghiêng” hay rơi thẳng, rơi phát thành tiếng hay rơi rất nhẹ (“rơi mỏng”). Thấy và 

nghe trộn lẫn vào nhau, chuyển hóa vào nhau làm cho hình ảnh chiếc lá đa trở nên 

lung linh huyền ảo, lặng yên rơi trong đêm, trong tâm tưởng. Cái nhìn của nghệ sĩ là 

cái nhìn đầy màu sắc cảm tính, nhiều khi pha trộn tất cả các giác quan, vì vậy thế giới 

hiện ra trong cái nhìn ấy thường nhòa đi không có đường nét mạch lạc và do đó dễ 

hiểu vì sao nó không thích hợp với sự phân tích, mổ xẻ. Cái nhìn nghệ sĩ giàu chất 

cảm giác, ấn tượng, nó không có sức mạnh của sự khái quát và lý lẽ, nhưng lại có sức 

mạnh của trực giác, của lối tư duy “chủ toàn” hơn “chủ biệt”( chữ của GS.Cao Xuân 

Huy). Nghệ sĩ là người hay chú ý đến cái cụ thể, cái cá biệt và quan sát cái cá biệt 

không phải để rút ra cái có tính chất quy luật, cái chung (như trường hợp Newton 

nhìn quả táo rơi và rút ra định luật vạn vật hấp dẫn), mà chỉ để đi sâu vào chính nó, 



dừng lại ở nó. Điều này giải thích vì sao văn học thường quan tâm mô tả những số 

phận nhỏ nhoi, những con người bình thường, riêng tư, không lặp lại. 

Phát triển năng lực NHÌN là phát triển khả năng phát nhận ra cái không bình 

thường trong cái quen thuộc, nhìn ra giá trị hay vẻ đẹp của những cái đơn sơ, giản dị, 

đôi khi tưởng như vớ vẩn, không đâu, là học cách khám phá sự phong phú của cuộc 

sống trong thế giới hàng ngày, từ đó làm phong phú cho cuộc sống của chính mình. 

Đó cũng là một cách sống sâu với cuộc đời, từ đó thêm hiểu, thêm yêu nó. 

Biểu hiện thứ hai của năng lực văn là năng lực NGHĨ. Ngôn ngữ là tư duy, Văn là 

môn học về ngôn ngữ nên dạy văn có hướng vào phát triển tư duy cũng là điều dễ 

hiểu. Tuy nhiên, vì Văn cũng còn là văn học, là nghệ thuật, nên phát triển tư duy 

trong dạy văn không chỉ là phát triển cách suy luận, cách nghĩ theo lối thông thường, 

mà còn có những nét đặc biệt. 

Chúng ta đều biết sáng tác nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng, là một quá 

trình – quá trình sáng tác của nghệ sĩ, quá trình tiếp nhận của người đọc, người xem. 

Đối với nghệ sĩ nhiều khi cái được làm xong (tác phẩm) chưa chắc đã quan trọng bằng 

quá trình làm ra nó. Tương tự như vậy, đối với người đọc cái cốt yếu không phải đọc 

cho xong để biết câu chuyện kết thúc thế nào và biết tác giả nói cái gì mà chính là sự 

trải nghiệm và suy nghĩ trong quá trình đọc. Khi đọc độc giả sẽ đối thoại với tác giả, 

đối thoại với nhân vật, lắng nghe cuộc đối thoại của tác giả và các nhân vật cũng như 

của các nhân vật với nhau, sẽ lần theo suy nghĩ của người viết, của các nhân vật, 

đoán định logic và động cơ của chúng, sẽ tiếp xúc với những tình huống phi lí, những 

nhân vật huyền thoại, với thế giới chứa đầy những giấc mơ, thời gian, không gian 

đảo lộn. Đọc văn học gắn với liên tưởng, tưởng tượng, gắn với cách nghĩ mở, đa diện, 

đa chiều. “Logic điều khiển văn bản- R. Barthes viết- không phải là hiểu-

comprehension (xác định tác phẩm nói cái gì) mà mang là hoán dụ-metonymy… Văn 

bản không phải là sự cùng tồn tại cạnh tranh nhau của các nghĩa mà là sự đi xuyên 

qua, tràn lên nhau và như vậy nó thích ứng không phải với sự diễn giải, thậm chí là 



diễn giải tự do, mà với sự bùng nổ, sự lan tỏa” (13). Tính đa nghĩa văn bản nghệ thuật 

làm cho cái nghĩ của người đọc phức tạp hơn, phong phú hơn. Nghệ thuật là “tư duy 

tự sự”. Dạy văn học văn cũng là một con đường phát triển “tư duy tự sự”, một kiểu tư 

duy có sức mạnh nhận thức riêng. 

Cùng với năng lực NGHĨ là năng lực CẢM. Cảm ở đây không phải là cảm giác, 

cảm nhận mà là cảm xúc, rung động, trước hết là rung động thẩm mỹ. Con người ai 

cũng có tình cảm, đời sống tình cảm là một phần của đời sống tinh thần của con 

người. Nhưng đời sống ấy phong phú hay nghèo nàn, đó cũng là dấu hiệu của phẩm 

giá, của vẻ đẹp con người. Đã là con người thì ai cũng có cảm xúc, có khả năng rung 

động, nhưng trong cuộc đấu tranh khắc nghiệt để sinh tồn, trong cuộc mưu sinh dai 

dẳng vì miếng cơm manh áo hay nhân danh những lý tưởng hão huyền, cảm xúc 

thường bị đẩy xuống phía sau, nhường chỗ cho những tính toán thuần lý. Lâu dần 

cảm xúc cứ héo dần đi, như dòng sông mỗi ngày khô kiệt , con người trở nên chai đi, 

thậm chí biến dạng. Nghệ thuật trở thành lối thoát, thành nơi nuôi dưỡng và vun đắp 

tâm hồn, cảm xúc của con người, đặc biệt là cảm xúc thẩm mỹ. “Cái cốt yếu nhất 

trong tác phẩm nghệ thuật- L.Tolstoi viết- đó là tâm hồn của tác giả” (14). 

Nói đến cảm xúc thẩm mỹ người ta thường nghĩ đến tình yêu cái đẹp. Nhưng 

thật ra những rung động trước cái đẹp không nói lên hết sự phong phú của kinh 

nghiệm thẩm mĩ của con người. Kinh nghiệm thẩm mĩ là một phần quan trọng của 

đời sống tinh thần con người, nó bổ sung và làm cân bằng đời sống tinh thần, cùng 

tồn tại bên cạnh nhận thức và chiêm nghiệm có tính chất lí trí. Buồn, vui, yêu, ghét 

thì ai cũng có, nhưng  như câu nói nổi tiếng cuả nhà phê bình người Anh J. Ruskin, 

giọt nước mắt của kẻ hà tiện mất tiền khác xa giọt nước mắt của cô gái đánh mất tình 

yêu. Tình cảm khi đạt đến độ cảm xúc mạnh mẽ và vô tư (“Tôi buồn không hiểu vì 

sao tôi buồn”- Xuân Diệu), sẽ trở thành tình cảm thẫm mĩ hay rung động thẩm mĩ. 

Rung động ấy là một năng lực, một thứ năng lực hoặc do bẩm sinh hoặc do vun bồi 

mà có. Cùng cả nhà đi chơi xuân, nhưng với Thúy Kiều, cảnh vật xung quanh không 



chỉ có “Cỏ non xanh tận chân trời / Cành lê trắng điểm một vài bông hoa” và “Dập dìu 

tài tử giai nhân/ Ngựa xe như nước áo quần như nêm” mà còn có nấm mồ vô danh 

hiu quạnh bên đường và “Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh”. Thúy Kiều không chỉ 

biết nhận ra vẻ đẹp của mùa xuân mà còn biết rung động trước những cảnh vật tàn 

tạ buồn thương. Năng lực thẩm mĩ của Kiều không phải chỉ ở cái tài làm thơ “Tay tiên 

gió táp mưa sa”, nghe kể chuyện Đạm Tiên xong có thể “Rút trâm sẵn giắt mái đầu/ 

Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần”, mà còn ở khả năng rung động dào dạt: 

                                       Lòng đâu sẵn mối thương tâm 

                                 Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa 

Dưới con mắt của người bình thường, người sống hồn nhiên và có phần vô tư 

như Thúy Vân, cái buồn vui của Kiều trông thật là vớ vẩn: 

                                       Vân rằng: “Chị cũng nực cười” 

                                 Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa 

Nhưng cái “dư nước mắt” ấy chính là năng lực thẩm mỹ, là dấu hiệu của một 

tâm hồn phong phú, thương người. Bồi dưỡng cho học sinh năng lực thẩm mỹ  cũng 

chính là bồi dưỡng con người, một nhiệm vụ của giáo dục, của dạy và học Văn,  nhất 

là dạy và học theo hướng tập trung phát triển năng lực và phẩm chất. 

Cuối cùng, bên cạnh các năng lực NHÌN, NGHĨ và CẢM, môn Văn còn phải chú ý 

trau dồi cho học sinh một năng lực nữa- đó là năng lực thưởng thức cái hay cái đẹp 

của tác phẩm văn chương. Đây thực ra là một yêu cầu cao và khó, chỉ có thể thực 

hiện ít hay nhiều trong suốt cả thời gian dài của chương trình phổ thông và tùy 

thuộc một phần vào đặc điểm cá nhân của mỗi người học. Đã đành nghệ thuật cũng 

là chơi, ai cũng có thể dễ dàng đễn với nghệ thuật và tác phẩm bao giờ cũng  mang 

đến cho người xem, người đọc, người nghe một sự hứng thú, vui thích (“Mua vui 



cũng được một vài trống canh”-Nguyễn Du), nhưng mặt khác, nghệ thuật cũng là một 

hoạt động sáng tạo hết sức khó khăn, tinh tế: 

                                             Ngâm thành câu năm chữ 

                                             Cháy hết mấy sợi râu  

                                                                        (Ngô Thì Sĩ) 

Từ cái nhìn, cái nghĩ ,cái cảm ra đến câu chữ, hình ảnh, âm điệu là quá trình hết 

sức phức tạp, sự kết hợp giữa hình thức với nội dung có quan hệ giống như hai mặt 

của tờ giấy, không dễ lần ra được. Học văn chương là cơ hội để học sinh bồi dưỡng 

một năng lực đặc biệt- năng lực cảm thụ tác phẩm văn chương, từ đó mở ra cánh cửa 

để có thể cảm nhận cái hay cái đẹp của tác phẩm nghệ thuật  nói chung, bởi vì trong 

bản chất của nó, văn chương cũng là nghệ thuật.  Ở đây vai trò của người thầy rất 

quan trọng. Nhấn mạnh đến việc để học sinh đọc và tự cảm nhận tác phẩm không có 

nghĩa là loại bỏ hoàn toàn bình giảng của thầy giáo. Phát huy năng động của học sinh 

không đồng nghĩa với việc biến giờ học văn thành giờ chỉ khuyến khích học sinh 

phát biểu ý kiến và trả lời các câu hỏi theo lối làm các bài thi trắc nghiệm. Đừng quên 

rằng những lời bình giảng “ có cánh” của thầy giáo nhiều khi cũng rất cần thiết. Vấn 

đề là phải đúng mức, đúng lúc, đúng chỗ. .  

Phát triển năng lực văn chương cũng là phát triển năng lực người, bởi vì xét 

đến cùng, đời sống tinh thần chính là nơi chứa đựng nhiều nhất tính người và tâm 

hồn, tình cảm hay tưởng tượng là những thứ lung linh nằm trong đáy sâu của thế 

giới tinh thần ấy. Văn chương là vấn đề giá trị, là vấn đề làm người. Điều này giải 

thích phần nào vì sao nhà trường xưa chỉ dạy Văn, dạy Kinh Sách Văn Thơ mà người 

đi học vẫn có thể trở thành trí giả, vì sao nhà vua chọn hiền tài, tìm người kinh bang 

tế thế chỉ qua những cuộc mở hội thi Văn. 

Văn chương là nghệ thuật, vì vậy dạy Văn không dễ. Dạy theo hướng phát triển 

năng lực và phẩm chất lại càng khó. Vì vậy trước hết Chương trình và Sách giáo khoa 



phải được tính toán kỹ, làm sao nội dung, liều lượng và cách dạy phải phù hợp với 

từng cấp học, từng lứa tuổi, đi từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức 

tạp, nhưng đồng thời cũng tránh quá tinh giản, coi thường sự phát triển trí tuệ và óc 

tưởng tượng của trẻ em. Cần lưu ý rằng từ lớp 1 đến lớp 10, tức trong khuôn khổ của 

Chương trình Giáo dục Phổ thông, dạy Văn có mục tiêu và yêu cầu riêng, còn từ lớp 

10-12, tức bước sang Chương trình Chuyên ban hay Dự bị Đại học, muc tiêu của dạy 

Văn sẽ có nhiều điểm khác. 

Môn Văn có vị trí đặc biệt trong nhà trường. Không phải vì nó cao quý hơn các 

môn khác mà vì tính chất, nội dung và cả cách dạy của nó. Học văn cũng để biết, biết 

về văn học, biết về xã hội, biết về con người, nhưng quan trọng là học văn để tự giàu 

có hơn lên, không chỉ giàu có về tri thức mà chủ yếu về năng lực và các giá trị- năng 

lực giao tiếp ngôn ngữ, năng lực rung động, cảm nghĩ và tư duy cũng như các giá trị 

nhân văn: lương tri, lòng nhân ái, khoan dung, yêu chuộng tự do.v.v. Dạy Văn theo 

hướng này đang là xu hướng chung của các nước trên thế giới (15). Bởi vậy có thể 

nói chừng nào việc dạy Văn còn bị coi nhẹ, chừng nào dạy Văn và học Văn không có 

kết quả thì đó là dấu hiệu đáng báo động. Không chỉ cho giáo dục mà cho cả đạo đức, 

cho văn hóa . 
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Richter, New York, 1989, tr.1007 

(14) Tolstoi L.N.  Sobrannie Sotchinenii (Toàn tập-tiếng Nga), tập 22, Moskva, 

1985, tr. 51-52 

(15) Trong một báo cáo tổng kết việc khảo sát toàn diện Chương trình và Giảng 

dạy văn học ở các trường trung học Hoa- Kỳ, sau khi phân tích ba truyền thống 

trong dạy văn ở Hoa Kỳ là : a) mang lại những hiểu biết về di sản văn hóa của nhân 

loại và quốc gia, b) phát triển kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ và c) tập trung vào sự 

phát triển của người học hơn đối tượng nhận thức, tác giả chỉ ra rằng, truyền 

thống thứ ba, tức cách tiếp cận  hướng vào quá trình (process- oriented 

approachs) đang là xu hướng chiếm ưu thế trong dạy văn ở trường phổ thông 

hiện nay. 

Xem Arthur N. Applebee, Literature in the Secondary School (Studies of 

Curriculum and Instruction in the United States). ( Văn học trong trường Trung 

hoc- Nghiên cứu về Chương trình và Giảng dạy ở Hoa-Kỳ). National Council of 

Teachers of English, 1993. 

             Ở Việt Nam, một trong những nổ lực đổi mới dạy Văn, học Văn theo hướng 

phát triển năng lực  và phẩm chất của người học được thể hiện trong việc biên 

soạn bộ  Sách giáo khoa Văn và Tiếng Việt do Phạm Toàn và nhóm Cánh Buồm 

thực hiện gần đây. Không bàn về  chi tiết, nhìn chung quan niệm và hướng đi của 

bộ sách là đúng đắn, nhất là cách hiểu về năng lực Văn và cách dạy Văn. 



 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

           Sáng tạo nghệ thuật là một  hình thức đặc biệt của sáng tạo. Nó không chỉ mang lại 

những sản phẩm của sự khéo tay hay của óc sáng chế mà là kết quả tổng hợp của cả tài năng 

và cảm xúc, của lí trí và tình cảm, của vật thể và tinh thần, tất cả được đúc lại thành tác 

phẩm nghệ thuật. Trong tác phẩm nghệ thuật, buồn vui, rung động hay những suy tư của 

nhà văn hiện ra trực quan hơn, dễ nắm bắt hơn, nhờ đó mà người đọc có thể biết được 

người viết nghĩ gì, vui buồn day dứt làm sao và quan  trọng hơn là nhờ đó mà người đọc có 

thể cùng rung động, tìm thấy mình hay chia sẻ với tác giả qua những gì ẩn hiện trong trang 

sách. Thế giới tinh thần của nghệ sĩ hiện hình qua tác phẩm nhờ ngôn ngữ, âm thanh, màu 

sắc, hình ảnh, tức những cái  chúng ta vẫn thường gọi là chất liệu và hình thức. Chất liệu và 

hình thức mang lại cho thế giới tinh thần ấy một hình hài, làm cho tác phẩm có một hình hài 

cụ thể. Không có cái hình hài ấy, không có tác phẩm nghệ thuật. Không có hình hài ấy nghệ 

thuật không tồn tại. Người ta không chỉ sống trong đời thường, trong cảnh người, cảnh vật, 

người ta còn sống trong chữ nghĩa, với chữ nghĩa, với màu sắc, âm thanh. Tác phẩm nghệ 

thuật cũng giống như con người, có cả phần hồn và phần xác, cả hai đều quan trọng, đều 

hấp dẫn. Nếu không thể tách phần xác khỏi phần hồn thì cũng không thể tách hình thức 

khỏi nội dung tác phẩm. Trong nghệ thuật , khác với mọi sản phẩm khác, hình thức và nội 

dung là một, dính chặt với nhau như hai mặt của tờ giấy, tồn tại không tách rời. Bởi vậy coi 

thường vai trò của hình thức hay quan niệm nội dung quyêt định hình thức một cách đơn 

giản  đều là không đúng, chứng tỏ không hiểu nghệ thuật.  

         Đối với sáng tạo nghệ thuật, coi nhẹ hình thức rõ ràng không đúng, nhưng tuyệt đối 

hóa vai trò của hính thức cũng không phải. Như nói ở trên, nghệ thuật cũng giống con 

người, có cả phần xác và phần hồn. Ngoài cái thân còn có cái hồn, cái hồn cũng quan trọng 

không kém cái thân, chưa nói có khi còn hơn. Trong nghệ thuật cái hồn ấy có khi là bức 

tranh về cuộc đời, về con người – con người trong sinh hoạt hàng ngày cũng như con người 

trong đời sống tinh thần của nó -, có khi là những rung động về tình yêu, về cái đẹp hay nỗi 

đau và cao hơn là những suy nghiệm của nhà văn về lẽ đời, lẽ tồn sinh hay tịch diệt. Cái hồn 

ấy rộng lớn và phong phú hơn rất nhiều giá trị hiện thực mà nhiều người có khi vẫn lầm 

tưởng là nội dung quan trọng nhất, tiêu chuẩn cao nhất của nghệ thuật. 

 

 

       



 

        Văn học có quan hệ chặt chẽ với hiện thực, nhưng đó không phải là quan hệ phản ánh 

mà là quan hệ kiến tạo. Nghệ thuật tạo ra hiện thực của mình. Con người sống với tác phẩm 

nghệ thuật như sống trong một hiện thực khác bên cạnh thực tại ngoài đời, giống như khi 

nằm mơ, khi chơi đóng vai, khi đi lễ trong chùa, trong nhà thờ. Nghệ thuật, trò chơi, tôn giáo 

đều cần thiết cho con người ở chỗ  giúp con người được sống trong nhiều thực tại, sống 

nhiều hơn với phần hồn, phần NGƯỜI, bớt bị cột chặt vào hiện thực đời thường, bớt thực 

dụng hơn.  

        Muốn tạo ra được hiện thực ấy, ngoài óc quan sát và trái tim nhạy cảm, điều đầu tiên 

nhà văn phải có là trí tưởng tượng. Tưởng tượng là dấu hiệu đặc trưng của nghệ sĩ. Nhưng 

chỉ tưởng tượng thôi không làm nên tác phẩm lớn. Trẻ em cũng rất giàu  óc tưởng tượng. Sự 

khác nhau giữa bức tranh trẻ em vẽ và tác phẩm của họa sĩ chủ yếu không phải ở  khả năng 

tưởng tượng mà ở ý nghĩa, sức chứa của những hình ảnh giống thực, siêu thực hay hoang 

đường. Ý nghĩa này đến lượt mình phụ thuộc rất nhiều vào tầm tư tưởng, quan điểm triết 

học, chính trị - xã hội và thẩm mĩ của nhà văn, phụ thuộc không phải theo kiểu “ thế giới 

quan quyết định sáng tác” như trước đây thường nói, vì những tư tưởng lí luận không phải 

là bản chất của tư duy nghệ thuật, không phải là nguồn gốc trực tiếp của sáng tác nghệ 

thuật, mà phụ thuộc theo nghĩa là nó tác động đến cách nhìn, cách cảm, cách nghĩ của nhà 

văn và do đó cuối cùng ảnh hưởng đến chiều sâu cảm xúc, độ lớn về tư tưởng, tầm khái quát 

và chất triết học của tác phẩm.Đây chính là những cái nhà văn và văn học hiện đại Việt Nam 

đang thiếu. 

    Trên đây là một số vấn đề vê sáng tác văn học và sáng tạo nghệ thuật nói chung tôi muốn 

trình bày lại một cách đầy đủ và kỹ lưỡng sau nhiều năm trăn trở, tìm tòi. Có một điều cũng 

cần nói thêm: sáng tạo nghệ thuật là một quá trình. Quá trình ấy không chỉ mang tính chất 

nội sinh và đi từ nhà văn đến tác phẩm mà còn là quá trình đi từ tác phẩm đến người đọc. 

Đọc, tiếp nhận cũng là sáng tạo. Trong tập sách này tôi có đề cập đến vấn đề này ở chỗ này 

chỗ kia, nhưng chưa có điều kiện xem xét một cách hệ thống. Đó là thiếu sót của cuốn sách 

và cũng là lỗi của tác giả. Hy vọng có dịp tôi sẽ trở lại vấn đề này. 

 

Sài Gòn, Tháng 2 năm 2018                                                                                  LÊ NGỌC TRÀ                       

 

 

 



 

 

 

HÌNH THỨC VÀ Ý NGHĨA CỦA HÌNH THỨC  

TRONG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT    

                                                      

         Mấy chục năm trở lại đây, đời sống văn học nghệ thuật nước ta đã có những 

chuyển động mới. Đã xuất hiện những tác phẩm có giá trị thực sự. Đã có những cách 

viết khác trước, những tìm tòi mạnh dạn về bút pháp, cách sử dụng ngôn ngữ, cách 

tường thuật. Bên cạnh sự thay đổi về thế giới quan, về cảm hứng, những đổi mới về 

cách thể hiện làm cho diện mạo của văn học, hội họa, sân khấu có những nét mới, đời 

sống văn nghệ vì thế cũng sinh động hơn, đỡ nhạt tẻ hơn. Tuy nhiên những thay đổi 

này có vẻ như còn lẻ tẻ, rời rạc và không mang tính đột phá. Tình trạng ấy có gốc rễ 

sâu xa trong cái ngoài nghệ thuật, trong tính chất nửa dơi nửa chuột của hoàn cảnh, 

trong não trạng ì ạch của xã hội nhưng đồng thời cũng bắt nguồn từ chính bản thân 

những người trong giới sáng tác. Sự ràng buộc của những quan niệm cũ, giáo điều về 

sáng tạo nghệ thuật, về nội dung và hình thức đã biến kiềm hãm thành tự kiềm hãm, 

không hài lòng thành tự hài lòng, dẫn đến triệt tiêu và tự triệt tiêu những cái mới lạ, 

những cái khác mình, những cái số đông không thừa nhận. Điều này bộc lộ khá rõ 

trong thái độ đối với những tìm tòi về hình thức nghệ thuật trong sáng tác. 

Phải nói rằng ở nước ta từ 1945 đến nay chưa lúc nào vấn đề hình thức nghệ 

thuật được đặt ra một cách thích đáng. Xuân Thu Nhã Tập với những thể nghiệm mới 

của nó được nhắc đến chủ yếu vẫn như một ví dụ tiêu cực. Về cơ bản, tư duy nghệ 

thuật phổ biến hiện nay vẫn là tư duy nội dung. Nội dung quan trọng hơn hình thức, 

nội dung quyết định hình thức, nội dung và hình thức có quan hệ lẫn nhau, nội dung 

thay đổi, hình thức thay đổi theo. Những cách hiểu mối quan hệ giữa nội dung và 

hình thức theo một quan niệm duy vật biện chứng đơn giản như vậy không những 

không giúp nhận thức đầy đủ mối quan hệ phức tạp giữa nội dung và hình thức 



trong sáng tạo nghệ thuật mà còn dẫn đến việc hạ thấp ý nghĩa của hình thức nghệ 

thuật, từ đó hiểu sai bản chất của nghệ thuật nói chung. 

Thật ra mối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong nghệ thuật phức tạp hơn 

rất nhiều và bản thân khái niệm hình thức nghệ thuật cũng như ý nghĩa của nó cũng 

không hề đơn giản. Để hiểu vấn đề này không phải chỉ cần có sự nhạy cảm thẩm mỹ 

mà còn cần có cái nhìn bao quát mang tính triết học, trên cơ sở gắn nghệ thuật với 

sự sống, sự  phát triển toàn diện của con người. 

Chúng ta vẫn thường nghe nói trong nghệ thuật hình thức và nội dung quan hệ 

với nhau rất chặt chẽ, nội dung có thể chuyển thành hình thức, quyết định hình thức, 

hình thức gắn với nội dung, “có tính nội dung”. Những quan niệm này không xuất 

hiện ngẫu nhiên mà có căn cứ triết học, mỹ học sâu xa, đặc biệt là trong tư tưởng của 

Hegel. 

Quả thật, có lẽ Hegel là người đầu tiên xem xét cặp phạm trù Nội dung và Hình 

thức một cách hệ thống. Trong tác phẩm “Bách khoa thư các khoa học triết học. 

Khoa học logic I ”, trong phần “Học thuyết về bản chất”, Hegel dành hẳn một mục 

bàn về Nội dung và Hình thức. Ông viết: “Nội dung không phải là không có hình thức, 

trái lại, nó không chỉ có hình thức ở bên trong nó mà còn có hình thức như cái gì ở 

bên ngoài [ngoại tại] nó. Ta có ở đây sự hóa đôi của hình thức: một mặt như là sự 

phản tư – trong mình, nó là nội dung; mặt khác, như là không được phản tư – trong 

mình, nó là sự hiện hữu ngoại tại dửng dưng đối với nội dung”1. Hình thức là nội 

dung, theo Hegel, có thể xảy ra trong nhiều trường hợp:  khi nó là “sự phản tư – 

trong mình” như vừa nói ở trên, là “quy luật của hiện tượng”2 cũng như khi nó không 

phản tư – trong mình, dửng dưng với nội dung, nhưng “trong trường hợp đó, bản 

thân nó cũng là một nội dung nhưng là một nội dung không - bản chất, trực tiếp và 

dửng dưng với nội dung đúng thực”3. Do tính chất của hình thức và nội dung như 

vậy nên có “sự chuyển hóa qua lại của cái này thành cái kia, khiến cho “nội dung” 

không gì khác hơn là sự chuyển hóa của hình thức thành nội dung, và “hình thức” 
 

1 G.V.F. Hegel. Bách khoa thư các khoa học triết học. Khoa học Logic I, dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn, NXB Tri thức, 

HN, 2008, tr.526 

2 Sách đã dẫn, tr.526 

3 Sđd, tr.532, dẫn giải của Bùi Văn Nam Sơn 



không gì khác hơn là sự chuyển hóa của nội dung thành hình thức”4. Hegel gọi sự 

chuyển hóa này là “mối quan hệ tuyệt đối” giữa nội dung và hình thức và là “một 

trong những sự quy định quan trọng nhất”5. 

 

 

Quan niệm về nội dung và hình thức này đã được Hegel triển khai cụ thể hơn 

trong “Những bài giảng về Mỹ học”, khi ông xem xét nghệ thuật như một giai đoạn 

trong sự vận động của ý niệm và do đó, cũng chính là một “hình thức của Tinh thần 

tuyệt đối”6. Chúng ta đều biết, theo Hegel, nghệ thuật, tôn giáo và triết học là những 

hình thức tồn tại của Ý niệm, xuất hiện trong những bước khác nhau của ý niệm trên 

con đường đạt đến sự hoàn thiện, đạt đến bản chất của chính mình. Trong khuôn 

khổ của nghệ thuật, Ý niệm cũng có những hình thức riêng, đó là “hình thức tượng 

trưng”, “hình thức cổ điển” và “hình thức lãng mạn”7. Theo cách gọi của Hegel, đây là 

“các hình thức của nghệ thuật” hay “các hình thức chung”, “các hình thức phổ quát 

của nghệ thuật”8. Các hình thức này khi được hiện thực hóa nhờ những chất liệu 

khác nhau, sẽ hình thành những “loại hình nghệ thuật” khác nhau như kiến trúc, điêu 

khắc, hội họa, âm nhạc, thơ ca9. Các nghệ thuật này có quan hệ chặt chẽ với Ý niệm 

tuyệt đối bởi vì chúng “là sự tồn tại hiện thực của các hình thức nghệ thuật”10 mà 

hình thức nghệ thuật bản thân nó không phải gì khác mà chính là sự bộc lộ của Ý 

niệm. 

Có thể nói trong các tác phẩm triết học và mỹ học của mình, Hegel sử dụng khái 

niệm hình thức chủ yếu trong nghĩa nói trên, tức là trong tương quan của nó với nội 

 
4 Sđd, tr.526 

5 Sđd, tr.526-527 

6 G.V.F. Hegel. Mỹ học (bộ 4 tập, tiếng Nga), tập 1, M, 1968, tr.19 

7 Sđd, tr.95 
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10 Sđd, tr.95 



dung được hiểu như Ý niệm tuyệt đối chứ không phải hình thức như một nhân tố 

của tác phẩm nghệ thuật, như chất liệu và hệ thống các phương tiện tổ chức nội dung 

cần diễn đạt. Hegel đã giải thích mối quan hệ giữa hình thức và nội dung chủ yếu là 

trong tinh thần ấy. Chẳng hạn. Hegel viết: “Một nội dung xác định cũng quy định cả 

hình thức tương ứng với nó”11. Nội dung không chỉ quy định hình thức mà còn có thể 

“chuyển vào hình thức”: “Để một chân lý nào đó – Hegel viết – có thể trở thành nội 

dung đích thực của nghệ thuật, điều cần thiết là trong bản thân nó phải chứa đựng 

khả năng chuyển vào hình thức cảm quan một cách thích hợp”,12 hay nói cách khác, 

“chỉ ở trong một phạm vi nhất định và đạt đến một trình độ nhất định thì chân lý mới 

có thể tìm được sự thể hiện dưới hình thức tác phẩm nghệ thuật”13. Theo Hegel, nội 

dung và hình thức có quan hệ chặt chẽ với nhau: “Nội dung và hình thức nghệ thuật 

thâm nhập vào nhau”14. Những khiếm khuyết của hình thức có thể xuất phát từ nội 

dung: “Tính chất không đáp ứng được của hình thức cũng bắt nguồn từ tính chất 

không đáp ứng được của nội dung”15. Còn nếu nội dung và hình kết hợp với nhau một 

cách hài hòa thì đó là một trạng thái lý tưởng: “Ý niệm với tư cách là hiện thực, khi 

nhận được hình thức thích đáng với khái niệm của mình, chính là lý tưởng”16. Sự 

thống nhất giữa hình thức và nội dung là yêu cầu bắt buộc của tác phẩm nghệ thuật: 

“Trong nghệ thuật, cũng như trong mọi lĩnh vực khác, chân lý và sự vững chắc của nội 

dung cốt yếu phải dựa trên một việc: nội dung này tự cho thấy là đồng nhất với hình 

thức”17 và “một tác phẩm nghệ thuật thiếu hình thức thích đáng thì không thể được 

gọi là một tác phẩm nghệ thuật”18. 

 
11 Sđd, tr.20 

12 Sđd, tr.16 

13 Sđd, tr.16 

14 Sđd, tr.77 

15 Sđd, tr.80 
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17 Hegel. Bách khoa thư các khoa học triết học. Sđd, tr.529 

18 Hegel. Sđd, tr.527-528 



Có thể nói trong tác phẩm triết học và mỹ học của mình, Hegel sử dụng khái 

niệm Hình thức chủ yếu trong tương quan với khái niệm Nội dung, nghĩa là không 

thể hiểu Nội dung ngoài quan hệ với Hình thức và ngược lại, không thể hiểu Hình 

thức ngoài quan hệ với Nội dung. Trong mối quan hệ này, Hình thức có hai phương 

thức tồn tại: thứ nhất, nó như sự xác định của Nội dung về phương diện lịch sử, tức 

là sự tồn tại của nội dung trong mỗi giai đoạn vận động của mình. Khi Hegel gọi Nghệ 

thuật, Tôn giáo, Triết học là những hình thức của Ý niệm hay Tượng trưng, Cổ điển 

và Lãng mạn là các hình thức chung của nghệ thuật là ông sử dụng khái niệm Hình 

thức theo nghĩa đó. Thứ hai, Hình thức như cái bên ngoài, cái hữu hình của nội dung, 

nhưng là cái bên ngoài không dửng dưng với nội dung mà là “sự phản tư – trong 

mình” có cùng bản chất với Nội dung và vì vậy cũng chính là Nội dung. 

Bên cạnh đó, ta thấy Hegel còn nói đến Hình thức trong một nghĩa khác, đó là 

hình thức không phải như hiện thân của Nội dung mà là phương tiện diễn đạt của 

Nội dung. “Bản thân cái cảm tính trong tác phẩm nghệ thuật – ông viết – là cái thuộc 

phạm vi của tinh thần, nhưng khác với ý tưởng khoa học, cái tinh thần ở đây tồn tại về 

bề ngoài dưới hình thức một sự vật”19. Tính chất “sự vật” của tác phẩm nghệ thuật có 

được là do nó gắn với “chất liệu”: “Cho dù tác phẩm nghệ thuật không thể nào thiếu 

được chất liệu cảm tính, thì chất liệu này cũng chỉ được phép tồn tại như là cái vỏ và 

cái ngoại hiện của cái cảm tính mà thôi20. Chính trên cơ sở này, Hegel nhiều lần nói 

đến sự hoàn thiện về kỹ thuật như một yêu cầu của tác phẩm nghệ thuật. Ông viết: 

“Chỉ khi lớn tuổi các nhà thơ dân tộc của chúng ta (tức Goethe.W, Schiller.F – L.N.T chú 

thích) mới dâng tặng cho chúng ta những tác phẩm sâu sắc và hoàn thiện về hình 

thức (L.N.T nhấn mạnh), nảy sinh từ nguồn cảm hứng thực sự”21, hoặc: “Do bản chất 

của mình là có tính chất liệu và tính cá nhân, tác phẩm nghệ thuật bị chi phối bởi 

nhiều yếu tố cụ thể hết sức đa dạng, trong đó quan trọng nhất là thời gian và địa điểm 

ra đời của tác phẩm và sau đó là cá tính xác định của mỗi nghệ sĩ và trình độ hoàn 

thiện về kỹ thuật của nghệ thuật”22. 
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Như chúng ta thấy, rõ ràng ở đây, Hegel đã đề cập đến một phương diện khác 

của hình thức, đến “mặt ngoài của hình thức”23 theo cách nói của ông, tức là hình 

thức trong ý nghĩa là sự diễn đạt của nội dung. Tuy nhiên, Hegel đã không chỉ ra cụ 

thể tính chất của hình thức này và quan hệ của nó với nội dung trong tác phẩm nghệ 

thuật ra sao. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi vì Hegel không phải là nhà lý luận nghệ 

thuật, ông là nhà triết học, mối quan tâm chủ yếu của ông là những vấn đề về triết 

học. Nghệ thuật được ông xem xét chủ yếu cũng dưới góc độ triết học. Do vậy, không 

phải ngẫu nhiên mà ông gọi những bài giảng về mỹ học của mình là “Triết học Nghệ 

thuật” hay “Triết học của sáng tạo nghệ thuật”. 

Nghĩa thứ hai này của khái niệm Hình thức cũng như toàn bộ vấn đề hình thức 

như là một phạm trù lý luận nghệ thuật chứ không phải phạm trù triết học được đặt 

ra và giải thích đầy đủ và chi tiết nhất lần đầu tiên trong các công trình của trường 

phái Hình thức Nga. Thật ra, nói cho công bằng, đồng thời và trước các nhà Hình 

thức Nga một chút, phải kể đến C.Bell (1881-1964). Nếu năm 1914 được đánh dấu 

như thời điểm khai sinh của trường phái Hình thức Nga với việc in thành sách bài 

phát biểu của V.Shklovxky “Phục sinh của từ” tại một quán cà phê ở Saint-Peterburg 

một năm trước đó, thì cũng vào năm 1914, C.Bell xuất bản ở London cuốn sách gây 

tranh cãi trong thời gian dài nhan đề “Nghệ thuật”. 

Trong tác phẩm nói trên, nhất là trong hai phần “Giả thuyết thẩm mỹ” (The 

Aesthetic Hypothesis) và “Giả thuyết siêu hình” (The Metaphysical Hypothesis), 

C.Bell đặt ra câu hỏi: cái gì làm cho một tác phẩm này được xem là nghệ thuật, còn 

tác phẩm khác thì không và sau khi quan sát các hiện tượng nghệ thuật, trước hết là 

nghệ thuật tạo hình, ông đi đến khẳng định: “Chỉ có một câu trả lời duy nhất có thể - 

đó là hình thức có ý nghĩa”24. Hình thức có ý nghĩa (Significant form) là gì? C.Bell 

không có một định nghĩa thật rõ ràng. Ông viết: “Khi tôi nói hình thức có ý nghĩa là tôi 

muốn nói đến một sự phối hợp của các đường nét và màu sắc (trắng và đen cũng là 

màu) gây cho tôi những rung động về mặt thẩm mỹ”25 và một chỗ khác: “Với ‘hình 
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thức có ý nghĩa’, tôi muốn nói đến những sự sắp đặt và phối hợp làm cho chúng ta 

rung động theo một kiểu đặc biệt”26. Như vậy, theo C.Bell “hình thức có ý nghĩa” – chứ 

không phải hình thức nói chung – là cái phân biệt tác phẩm nghệ thuật với không 

nghệ thuật và ít nhất nó phải có hai tính chất: thứ nhất, nó là những đường nét, màu 

sắc và sự phối hợp của các đường nét, màu sắc đó, và thứ hai, nó phải gây ra được 

rung động đặc biệt mà C.Bell gọi là “rung động thẩm mỹ”. Rung động thẩm mỹ khác 

“rung động đời sống” bình thường ở chỗ nó đưa con người vào một thế giới khác, 

“trong thế giới đó những rung động đời sống không có chỗ. Đó là một thế giới chỉ có 

những rung động với chính nó mà thôi”27. Những rung động này do hình thức của tác 

phẩm gợi ra chứ không phải do những cảnh tượng được miêu tả trong tác phẩm hay 

những tư tưởng mang đến và do vậy, “để thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, 

chúng ta không cần thứ gì ngoài cảm nhận về hình và màu và những kiến thức về 

không gian ba chiều”28. 

Nhưng vì sao “hình thức có ý nghĩa” lại có khả năng mang lại cho chúng ta rung 

động thẩm mỹ? Do bản thân đường nét, màu sắc và sự phối hợp của nó có gì đặc biệt 

chăng? C.Bell giải thích: “Hình thức được sáng tạo sở dĩ làm chúng ta rung động sâu 

xa đến vậy là do nó thể hiện rung động của chính người sáng tạo ra nó”29. Như vậy, cái 

mà C.Bell gọi là “ý nghĩa” của hình thức không phải ở chỗ hình thức mang một nghĩa 

(meaning) nào đó, chứa đựng một nội dung tư tưởng nào đó như thoạt đầu người ta 

có thể nghĩ, mà là ở giá trị của nó, ở chỗ nó có khả năng gây ra một cảm xúc thẩm mỹ 

nhờ tích tụ được một năng lượng tình cảm mà nghệ sỹ khi sáng tác đã trút ra ở đầu 

ngọn bút. Chính ở chỗ này, theo C.Bell “hình thức có ý nghĩa” khác “hình thức đẹp”. 

Cánh bướm có thể rất đẹp nhưng nó không gây cho chúng ta một cảm xúc giống như 

tác phẩm nghệ thuật. “Nó là hình thức đẹp (beautiful form) nhưng nó không phải là 

 
26 Như trên, tr.332 

27 Như trên, tr.333 

28 Như trên, tr.333 

29 Như trên, tr.338 



hình thức có ý nghĩa (significant form). Nó cũng làm chúng ta rung động nhưng không 

làm chúng ta rung động về mặt thẩm mỹ”30. 

Quan niệm của C.Bell về hình thức, đặc biệt là khái niệm “hình thức có ý nghĩa” 

do ông đưa ra nhận được nhiều phản ứng khác nhau, trong đó có cả những đánh giá 

nặng nề. “Khái niệm hình thức có ý nghĩa tự nó rất tiếc là không xác định.-Noel Carroll 

viết- Nói chính xác thì nó là gì? Nhà hình thức chủ nghĩa không chỉ cho chúng ta thấy 

cách nào có thể phân biệt đâu là hình thức có ý nghĩa và đâu là hình thức không có ý 

nghĩa… Cái gì làm cho sự sắp đặt các hình này thành có ý nghĩa còn cái khác thì 

không? Chúng ta không biết làm sao xác định cả. Như vậy, sự mù mờ nằm ngay trong 

tim của chủ nghĩa hình thức. Một lý thuyết như vậy là không hữu dụng vì thuật ngữ 

trung tâm của nó không rõ ràng”31. 

C.Bell không phải là nhà triết học cũng không phải là nhà lý luận nghệ thuật. 

Ông chủ yếu là nhà phê bình nghệ thuật và kinh nghiệm sáng tạo của ông về cơ bản 

dựa vào hội họa và điêu khắc. Tham vọng của ông muốn đi tìm một bản chất cốt lõi, 

một cái gì chung nhất cho các tác phẩm nghệ thuật với việc đưa ra khái niệm “hình 

thức có ý nghĩa” có thể chưa thành công, tuy nhiên cảm hứng về hình thức của ông 

góp phần tạo một cú hích quan trọng, thúc đẩy sự vận động của tư duy nghệ thuật, 

dẫn đến sự hình thành và phát triển của trào lưu chủ nghĩa hình thức nở rộ cả trong 

thực tiễn sáng tác lẫn trong phê bình – lý luận thế kỷ XX. Bản thân khái niệm “hình 

thức có ý nghĩa” của C.Bell cũng đã được tìm thấy trong công trình của M.Bakhtin và 

cho đến nay, C.Bell vẫn được đánh giá như “kiến trúc sư buổi đầu của mỹ học phân 

tích đương đại… Lý luận nghệ thuật mang tính chủ nghĩa hình thức của ông đã trở 

thành một trong những lý thuyết kinh điển của mỹ học triết học thế kỉ XX”32. 

Đồng thời với C.Bell ở Anh, các nhà hình thức Nga như V.Shklovsky, 

B.Eikhenbaum, B.Tomashevxky, Y.Tynyanov, R.Jakobson, V,Propp cũng khơi dậy một 

phong trào tập trung vào nghiên cứu hình thức, tạo nên một trường phái được mệnh 

danh trong lịch sử mỹ học và lý luận văn học là Chủ nghĩa hình thức Nga. Các nhà 
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hình thức Nga không đi sâu vào lý luận có tính chất triết học về hình thức, vấn đề 

quan hệ giữa hình thức và nội dung mà chú ý trước hết đến các yếu tố cụ thể của 

hình thức tác phẩm, đặc biệt là ngôn ngữ. Nếu những khái quát của C.Bell chủ yếu 

căn cứ vào nghệ thuật tạo hình thì những kết luận của các nhà hình thức Nga xuất 

phát từ việc khảo sát tác phẩm nghệ thuật ngôn từ. Nhưng tham vọng của các nhà 

hình thức Nga lớn hơn C.Bell. Nếu C.Bell chỉ muốn tìm câu trả lời cái gì làm cho tác 

phẩm nghệ thuật khác các tác phẩm khác, thì các nhà hình thức Nga đi xa hơn, muốn 

tạo ra một “phương pháp hình thức” mà thực chất là muốn “sáng tạo nên một khoa 

học văn học tự trị xuất phát từ những phẩm chất độc đáo của chất liệu văn học” 

(B.Eikhenbaum) và từ đó xem xét lại cả cách nghiên cứu lịch sử văn học: lịch sử văn 

học không phải lịch sử của các nhà văn, các tác phẩm, các trào lưu với đời sống xã 

hội có quan hệ với chúng, mà là sự tiến hóa của các hình thức và “sự nghiên cứu phải 

đi từ chức năng kiến tạo đến chức năng văn học, từ chức năng văn học đến chức năng 

ngôn từ”33. 

Bên cạnh việc đi sâu khảo sát thi pháp của tác phẩm thơ và truyện, nêu bật vai 

trò của các “mẫu hình nhịp điệu”, “chủ âm” trong thơ, phân biệt cốt truyện (syuzhet) 

và cách kể (fabula) trong văn xuôi, các nhà hình thức Nga, giống như C.Bell cũng nêu 

vấn đề: cái gì làm cho tác phẩm được xem là nghệ thuật, cụ thể là cái gì biến lời nói 

thành thơ, cái gì có khả năng thống nhất tất cả các loại hình nghệ thuật. Và họ cũng 

như C.Bell tìm yếu tố này không phải trong nội dung mà trong hình thức của tác 

phẩm, trước hết là trong chất liệu, trong ngôn ngữ. Nếu đối với C.Bell, đó là “hình 

thức có ý nghĩa” thì đối với R.Jakobson, đó là “tính văn chương” còn với V.Shklovxky, 

đó là thủ pháp “ lạ hóa”. R.Jakobson viết: “Thơ ca là ngôn ngữ trong chức năng thẩm 

mỹ của nó. Như vậy, đối tượng của khoa học về văn chương không phải là văn chương, 

mà là tính văn chương”34, tức là “cái làm cho một tác phẩm này thành tác phẩm văn 

chương”35. Ông giải thích thêm: “Đối tượng làm việc của nhà ngôn ngữ học khi phân 

tích văn bản thơ ca là “tính văn chương” hay nói cách khác, là quá trình biến lời nói 

 
33 Y.Tynyanov. On Literary Evolution (Về tiến hóa văn học). Trong sách: The Critical Tradtion. Classic Texts and 

Contemporary Trends. Ed.by David H.Richter, New York, 1989.p.756 

34 Literaturnoxt (tiếng Nga) 

35 R.Jakobson. Những công trình về thi pháp học (tiếng Nga), M. 1987, tr.275 



thành tác phẩm thi ca và hệ thống các thủ pháp mà nhờ chúng, quá trình này được 

hoàn thành”36. Trong quá trình ấy, R.Jakobson đặc biệt lưu ý đến khái niệm “chức 

năng thi ca”. Chức năng thi ca có mặt trong tất cả hoạt động ngôn ngữ của con người, 

nhưng có vai trò chủ đạo trong ngôn ngữ thơ. Theo ông, sở dĩ phải nghiên cứu kỹ 

chức năng thi ca và tính văn chương như những đặc điểm hình thức của thơ vì “hình 

thức thơ ca rõ ràng thuộc vào số các hiện tượng phổ quát của văn hóa nhân loại”37. 

Nếu đối với R.Jakobson cái quyết định “tính văn chương” là vị trí của “chức 

năng thi ca” trong văn bản thì đối với V.Shklovxky đó là cách sử dụng ngôn ngữ bình 

thường làm sao để sự vật vốn đã quen thuộc hiện ra một cách mới mẻ, lôi cuốn sự 

chú ý. V.Shklovxky gọi đó là thủ pháp “lạ hóa”38. “Mục đích của nghệ thuật – ông viết -  

là gợi lên một sự rung động về sự vật như khi nó được cảm nhận, chứ không phải như 

nó vốn được biết. Thủ pháp của nghệ thuật là làm cho đối tượng thành “lạ đi”, làm cho 

các hình thức khó hơn, làm tăng độ khó và độ dài của sự cảm nhận bởi vì quá trình 

cảm nhận là quá trình có mục đích thẩm mỹ tự thân và nó cần phải kéo dài ra. Nghệ 

thuật là cách thưởng thức sự khéo léo của việc sáng tạo đối tượng, còn đối tượng thì 

không quan trọng”39. 

Tuy không phải không quan tâm đến nội dung của tác phẩm văn học, đến ý 

nghĩa xã hội và đạo đức của văn học, nhưng các nhà hình thức chủ yếu vẫn tập trung 

vào hình thức, coi cái được thông báo vẫn là cái ở hàng thứ hai và quan niệm rằng 

nếu tác phẩm lôi kéo sự chú ý với mình là do chính hình thức của nó thì ở đây hình 

thức đã trở thành một phần của nội dung bởi vì hình thức là một phần của cái được 

thông báo. Việc coi trọng ý nghĩa của hình thức nghệ thuật, nhất là đi sâu nghiên cứu 

các thủ pháp, đặc điểm ngôn ngữ thơ ca là một đóng góp lớn của trường phái hình 

thức Nga. “Trong các công trình của các nhà hình thức – M.Bakhtin viết – bên cạnh 

những khẳng định hoàn toàn không có cơ sở, chủ yếu là những cái mang tính khái 
 

36 Nhưtrên, tr.81 

37 Như trên, tr.80 

38 “lạ hóa” dịch từ tiếng Nga “Oxtrannenie” hay tiếng Anh: “Defamiliarization” 

39 V.Shklovxky: Art and Technique (Nghệ thuật và thủ pháp) trong sách: The Critical 

Tradition: classic text and contemporary Trends, Ed. By David H.Richter, New York, 1989, 

tr.741 



quát, chúng ta bắt gặp rất nhiều những quan sát có giá trị khoa học… Việc nghiên cứu 

mặt kỹ thuật của tác phẩm nghệ thuật ngôn từ nói chung lần đầu tiên đã được bắt 

đầu trên mảnh đất của mỹ học chất liệu ở Tây Âu cũng như ở Nga”40. 

Tuy nhiên, ở đây chủ nghĩa hình thức Nga cũng vấp phải những trở ngại rất lớn. 

Cái mà M.Bakhtin gọi là “những khẳng định hoàn toàn không có cơ sở” chính là tham 

vọng của các nhà hình thức muốn biến “phương pháp hình thức” thành phương pháp 

luận chung, biến thi pháp học từ một thứ “mỹ học chuyên ngành”, “mỹ học chất liệu” 

(chữ dùng của M.Bakhtin) thành mỹ học triết học. “Mỹ học chất liệu” của các nhà 

hình thức Nga, theo M.Bakhtin, hoàn toàn không có liên hệ gì với mỹ học hình thức 

của Kant hay Herbart, chứ đừng nói gì đến mỹ học nội dung của Hegel hay Schelling, 

bởi vì nó thiếu một cơ sở triết học – mỹ học chung, không biết tự giới hạn mình chỉ 

trong mặt kỹ thuật của sáng tạo nghệ thuật mà muốn vươn lên trở thành một lý luận 

có tính chất khái quát. M.Bakhtin đã phân tích bốn sai lầm có tính chất nguyên tắc và 

những khó khăn không thể khắc phục được của mỹ học chất liệu, đó là, thứ nhất, nó 

không có khả năng luận giải khái niệm hình thức nghệ thuật; thứ hai, nó không có 

khả năng lý giải sự khác biệt căn bản giữa đối tượng thẩm mỹ và tác phẩm nghệ 

thuật, giữa các bộ phận và những liên hệ trong nội bộ đối tượng này với các bộ phận 

và những liên hệ có tính chất chất liệu bên trong tác phẩm; thứ ba, nó thường xuyên 

lẫn lộn hình thức kiến tạo với hình thức kết cấu41 và cuối cùng, thứ tư, nó không giải 

thích được sự tồn tại của nhãn quan thẩm mỹ ở ngoài nghệ thuật42. 

Trong công trình “Vấn đề nội dung, chất liệu và hình thức trong sáng tác nghệ 

thuật ngôn từ” được viết năm 1924, M.Bakhtin đã trình bày khá đầy đủ quan niệm 

của ông về hình thức nói chung cũng như những yếu tố tạo nên hình thức của tác 

phẩm nghệ thuật, trước hết là nghệ thuật ngôn từ. 

Lập trường xuất phát của M.Bakhtin ở đây là: hình thức phải được giải thích 

trong quan hệ với nội dung, không tách rời nội dung. Chúng ta bắt gặp ở ông những 
 

40 M.Bakhtin: Những vấn đề văn học và mỹ học (tiếng Nga), NXB Văn học, Moscow, 1975, 

tr.13 

41 Hình thức kiến tạo: dịch từ tiếng Nga “Arkhitektonitseskaia forma” và Hình thức kết cấu :”Kompozitxionnaia 

forma” 

42 Nhãn quan thẩm mỹ: chữ tiếng Nga:“ Estetitseskoe videnie” 



cách diễn đạt mối quan hệ giữa hình thức và nội dung rất gần với Hegel. Chẳng hạn, 

ông viết: “Nhiệm vụ cơ bản của mỹ học là nghiên cứu khách thể thẩm mỹ trong sự độc 

đáo của nó… và trước hết, cần hiểu khqach1 thể thẩm mỹ một cách tổng hợp trong 

toàn bộ của nó, hiểu hình thức và nội dung trong mối tương quan tất yếu và cơ bản 

của chúng: hình thức như là hình thức của nội dung và nội dung như là nội dung 

của hình thức, hiểu sự độc đáo và quy luật của mối quan hệ tương hỗ giữa chúng”43 

(L.N.T nhấn mạnh). M.Bakhtin thường xuyên nhắc lại điều này: “Hình thức nghệ 

thuật là hình thức của nội dung”44, “Nội dung chính là nội dung của một hình thức này 

và hình thức chính là hình thức của nội dung này”45 hoặc “Nội dung và hình thức thâm 

nhập vào lẫn nhau, không tách rời nhau”46. Như vậy, theo M.Bakhtin, hình thức 

không phải là cái “có tính nội dung” như một số người vẫn nói, mà là chính nội dung, 

một nội dung được diễn đạt trong hình thức47. 

Từ quan niệm trên, M.Bakhtin tiếp tục đi sâu diễn giải khái niệm hình thức 

trong sáng tạo nghệ thuật. Theo ông, hình thức có hai mặt, nó vừa là chất liệu, gắn 

với chất liệu, vừa là cái vượt ra khỏi giới hạn của chất liệu. “Hình thức, ông viết, một 

mặt thực sự là có tính chất liệu, hoàn toàn tồn tại dựa trên chất liệu và kết chặt với nó, 

mặt khác, về phương diện giá trị lại đưa chúng ta vượt khỏi giới hạn của tác phẩm với 

 
43 M.Bakhtin: Những vấn đề văn học và mỹ  học (tiếng Nga), NXB Văn học, Moscow, 1975, 

tr.70 

44 Sđd, tr.56 

45 Sđd, tr.42 

46 Sđd, tr.34 

47 Trong bài viết nói trên, M.Bakhtin có sử dụng mệnh đề “Xoderjatennaia khudojextvennaia 

forma”, khiến một số người dịch là “hình thức nghệ thuật có tính nội dung” và từ đó dẫn đến 

nói rằng: hình thức nghệ thuật không phải là kỹ thuật thuần túy mà “có tính nội dung”. Cách 

diễn đạt này không phải hoàn toàn sai, nhưng không chính xác về phương diện khoa học và 

cũng không đúng với ý của M.Bakhtin: đối với ông, hình thức không phải chỉ có “tính nội 

dung” mà là chính nội dung. Toàn văn câu M.Bakhtin viết như sau: “Ngôn ngữ với tính xác 

định ngôn ngữ học của nó không đi vào bên trong của đối tượng thẩm mỹ mà ở lại đằng sau 

nó, còn bản thân khách thể thẩm mỹ thì được tạo thành từ nội dung được hình thức hóa về 

phương diện nghệ thuật hay là từ hình thức nghệ thuật của nội dung)”. (M.Bakhtin, Sđd, tr.49) 



tư cách là chất liệu được tổ chức, là một vật”48. Điều này gợi cho chúng ta nhớ tới câu 

nói của Hegel đã dẫn ở trên: “Nội dung không phải là không có hình thức, trái lại, nó 

không chỉ có hình thức ở bên trong mà nó còn có hình thức như cái gì ở bên ngoài 

[ngoại tại] nó. Ta có ở đây sự hóa đôi của hình thức: một mặt… nó là nội dung, mặt 

khác… nó là sự hiện hữu ngoại tại, dửng dưng đối với nội dung”. Cái mặt ngoại tại, 

dửng dưng đối với nội dung này, đối với M.Bakhtin chính là chất liệu chưa được tổ 

chức thành hình thức, chưa trở thành “hình thức có ý nghĩa nghệ thuật” hay “hình 

thức có ý nghĩa thẩm mỹ”49. 

Đáng chú ý là ở đây thuật ngữ mà M.Bakhtin sử dụng hầu như trùng với thuật 

ngữ “Hình thức có ý nghĩa” của C.Bell. Không rõ M.Bakhtin có chịu ảnh hưởng của 

C.Bell không (bài viết của M.Bakhtin ra đời 10 năm sau khi cuốn “Art” của C.Bell xuất 

bản), nhưng trong cách giải thích khái niệm này của hai tác giả, chúng ta thấy có 

những điểm gặp nhau. Chẳng hạn, khi giải thích về hình thức có ý nghĩa, M.Bakhtin 

viết: “Hình thức có ý nghĩa nghệ thuật quả thực luôn có liên quan đến một điều gì đó, 

có định hướng giá trị đối với một cái gì đó thông qua chất liệu kết chặt với chất liệu và 

không tách rời nó”50. Ở một chỗ khác, ông viết: “Trong hình thức tôi tìm thấy mình, 

tìm thấy tính tích cực sáng tạo hình thức mang định hướng giá trị đang sản sinh của 

mình, tôi cảm thấy một cách sinh động hoạt động tạo ra tác phẩm của mình, thêm 

nữa, đó không chỉ trong khâu sáng tạo đầu tiên, không chỉ trong chính sự sáng tác mà 

cả khi quan sát tác phẩm nghệ thuật: trong một mức độ nào đó tôi phải trải 

nghiệm mình như là người sáng tạo ra hình thức để nói chung là làm sao có thể 

có được hình thức có ý nghĩa nghệ thuật đúng như bản chất của nó”51. 

Nói cách khác, “hình thức có ý nghĩa nghệ thuật” là hình thức có khả năng tác 

động vào người ta, làm sống dậy ở người ta cảm giác của người sáng tạo, khơi dậy 

tình cảm của con người: “Tôi cần phải sống với hình thức giống như thái độ định 

hướng giá trị tích cực của tôi đối với nội dung để tôi có thể sống với nó về phương diện 

 
48 M.Bakhtin, Sđd, tr.24 

49 Dịch từ chữ tiếng Nga: “khudojextveenno znatsimaia forma” và “Estetitsexki znatsimaia forma” 

50 M.Bakhtin, Sđd, tr.15 

51 M.Bakhtin, Sđd, tr.57 



thẩm mỹ: trong hình thức và bằng hình thức tôi ca hát, kể chuyện, miêu tả, bằng hình 

thức tôi thể hiện tình yêu của mình, sự khẳng định và niềm yêu thích của mình”52. 

Muốn làm được điều đó, tức là muốn trở thành “hình thức có ý nghĩa thẩm mỹ”, hình 

thức phải “chứa đầy một năng lượng tư tưởng tình cảm”53. 

Điều này làm chúng ta nhớ lại giải thích của C.Bell về “hình thức có ý nghĩa”: 

“Hình thức có ý nghĩa – ông viết – truyền cho chúng ta tình cảm mà người sáng tạo đã 

rung động, còn cái đẹp thì không truyền cái gì cả”54. Chính vì vậy, “hình thức có ý nghĩ 

có sức mạnh gợi nên tình cảm thẩm mỹ ở bất cứ ai có khả năng rung động với nó”55. 

Rõ ràng giữa C.Bell và M.Bakhtin có những điểm chung: đó là cùng sử dụng thuật 

ngữ “hình thức có ý nghĩa”, cùng khẳng định năng lượng cảm xúc tính tụ trong hình 

thức cũng như cùng nhấn mạnh vai trò của người sáng tạo trong quá trình rung 

động và truyền rung động vào ngọn bút. Tuy nhiên sự khác nhau ở đây cũng rất lớn. 

Khác với khái niệm “hình thức có ý nghĩa” của C. Bell, M.Bakhtin luôn luôn sử 

dụng khái niệm “hình thức có ý nghĩa nghệ thuật” hay “hình thức có ý nghĩa thẩm 

mỹ” nhằm lưu ý rằng cái “ý nghĩa” mà hình thức có ở đây không phải là ý nghĩa triết 

học, xã hội hay đạo đức mà là ý nghĩa thẩm mỹ - nghệ thuật. Ý nghĩa thẩm mỹ này, và 

đây mới là sự khác nhau quan trọng, theo M.Bakhtin, không thể tồn tại ngoài quan 

hệ với nội dung: “Nằm ngoài quan hệ với nội dung - M.Bakhtin viết – tức là ngoài 

quan hệ với thế giới và những nhân tố của nó, thế giới với tư cách là đối tượng của 

nhận thức và của hành động luân lý, hình thức sẽ không thể có ý nghĩa thẩm mỹ, 

không thể thực hiện được những chức năng cơ bản của mình”56. Quan niệm này hoàn 

toàn khác quan niệm của C.Bell: “Việc thưởng thức hình thức thuần khiết, C.Bell viết, 

đưa ta vào trạng thái hưng phấn một cách hết sức đặc biệt và hoàn toàn tách xa 

những quan tâm về cuộc sống”57. Đặc biệt, nếu đối với C.Bell “hình thức có ý nghĩa” là 
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53 M.Bakhtin, Sđd, tr.14 
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khái niệm trung tâm, là cái phân biệt nghệ thuật với không nghệ thuật thì với 

M.Bakhtin, khái niệm này không có vị trí và tầm quan trọng như vậy. Việc ông phê 

phán “Mỹ học chất liệu” coi hình thức là nền tảng mà chúng tôi đã phân tích ở trên, 

nói lên điều đó. 

Đối với M.Bakhtin, hình thức nghệ thuật (cũng tức là “hình thức có ý nghĩa nghệ 

thuật”) có vị trí rất lớn. Tuy nhiên, Ông cho rằng  không được coi nó là tất cả và nhất 

là không được đánh đồng nó với chất liệu. Chính trên cơ sở sự phân biệt này, 

M.Bakhtin đã phát triển một tư tưởng rất có giá trị về hình thức trong sáng tạo nghệ 

thuật. Đóng góp của M.Bakhtin không phải là ở chỗ ông yêu cầu định nghĩa hình thức 

trong quan hệ với nội dung, nhấn mạnh sự gắn kết chặt chẽ giữa nội dung và hình 

thức, sự thâm nhập, chuyển hóa vào nhau của chúng. Điều này Hegel đã làm. Cái mới 

ở đây là cách giải thích cụ thể của ông về hình thức trong tác phẩm nghệ thuật. 

Tương tự với quan niệm của Hegel về “sự hóa đôi của hình thức”: hình thức vừa 

là cái ở bên trong nội dung, vừa là cái ở bên ngoài nội dung, vừa là chính nội dung, 

vừa là sự hiện hữu ngoại tại, dửng dưng với nội dung, M.Bakhtin cho rằng hình thức 

trong nghệ thuật có hai mặt. Ông viết: “Hình thức nghệ thuật là hình thức của nội 

dung nhưng là một hình thức hoàn toàn tồn tại dựa trên một chất liệu, dường như 

dính chặt với chất liệu. Bởi vậy hình thức cần được hiểu và nghiên cứu trên hai hướng: 

1) Từ bên trong của khách thể thẩm mỹ thuần túy 58, như là hình thức kiến tạo, tức là 

hình thức có định hướng giá trị, hướng tới nội dung, gắn với nội dung và 2) từ bên 

trong của toàn bộ tác phẩm được kết cấu bằng chất liệu: đó là nghiên cứu kỹ thuật 

của hình thức”.59 

Theo M.Bakhtin, cần phân biệt khách thể thẩm mỹ với tác phẩm nghệ thuật, 

hình thức với chất liệu và hình thhức kiến tạo với hình thức kết cấu. Ông cho 

rằng thiếu sót lớn nhất của “Mỹ học chất liệu” và các nhà hình thức là họ đã nhầm lẫn 

các khái niệm này, từ đó dẫn đến những sai lầm mang tính chất phương pháp luận 

và gặp những khó khăn không giải quyết được. 

 
58 “Thuần túy” ở đây, theo M.Bakhtin nghĩa là còn chưa gắn với chất liệu. 

59 M.Bakhtin, Sđd, tr.56 



Khách thể thẩm mỹ là gì? M.Bakhtin giải thích: đó là “nội dung của hoạt động 

thẩm mỹ (của quan sát) định hướng vào tác phẩm”, nó “khác với bản thân tác phẩm 

bên ngoài là cái cho phép cả những cách tiếp cận khác mà trước hết là sự tri nhận, tức 

là sự tiếp nhận cảm tính (bên ngoài) được sắp đặt bởi các khái niệm”60. Nhưng nội 

dung này không phải là cái gì hoàn toàn trừu tượng: “Khách thể thẩm mỹ là nội dung 

đã có một hình thức”61. Ông nói rõ hơn: “Khách thể thẩm mỹ như nội dung của nhãn 

quan  nghệ thuật và sự kiến tạo của nội dung đó… là một thực tồn hoàn toàn mới, 

không mang tính chất khoa học tự nhiên và cũng không mang tính chất tâm lý học và 

dĩ nhiên cũng không phải ngôn ngữ học: đó là một tồn tại thẩm mỹ độc đáo, hình 

thành trong khuôn khổ của tác phẩm nhờ con đường khắc phục tính xác định ngoài 

thẩm mỹ, tức tính chất chất liệu – sự vật của nó62. 

Nói một cách dễ hiểu, theo quan niệm của M.Bakhtin, khách thể thẩm mỹ khác 

tác phẩm nghệ thuật. Đối tượng thẩm mỹ là nội dung của cái nhìn nghệ thuật, là cách 

cảm nhận cuộc sống. Nội dung này có hình thức của mình. M.Bakhtin gọi hình thức 

ấy là hình thức kiến tạo. Đối tượng thẩm mỹ không phải là cái gì trừu tượng, không 

định hình mà đã xác định nhờ nội dung của cái nhìn nghệ thuật đã có một hình thức 

là hình thức kiến tạo. Đối tượng thẩm mỹ này khi được cụ thể hơn trong một chất 

liệu thì lúc đó chúng ta sẽ có tác phẩm nghệ thuật. Cách tổ chức các chất liệu thành 

tác phẩm M.Bakhtin gọi là kết cấu. Hình thức kết cấu là hình thức “cấp 2”, khác hình 

thức kiến tạo là hình thức “cấp 1”. Các hình thức kết cấu là hình thức tổ chức chất 

liệu, chúng mang tính chất mục đích luận, tính chất “phục vụ” cho một nhiệm vụ nào 

đó và thường được đánh giá dưới góc độ thủ pháp, kỹ thuật, khác các hình thức kiến 

tạo là những hình thức của tồn tại thẩm mỹ trong sự độc đáo của nó, “những hình 

thức của giá trị tâm hồn và thể xác của con người thẩm mỹ, những hình thức của 

thiên nhiên như môi trường sống của con người,những hình thức của sự kiện trong 

phương diện  đời sống cá nhân, xã hội và lịch sử của nó”63. Các hình thức kiến tạo này 
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không “phục vụ” cái gì cả, người ta không sáng tạo ra nó cũng như không thể sáng 

tạo ra sự kiện. Hình thức kiến tạo quy định sự lựa chọn của hình thức kết cấu. Ví dụ, 

bi kịch là hình thức kiến tạo, nó lựa chọn cho mình hình thức kết cấu tương tự là 

kịch, hay trữ tình là hình thức kiến tạo thì chọn các bài thơ trữ tình là hình thức kết 

cấu. Theo sự phân loại này, châm biếm, anh hùng hóa, điển hình, tính cách là những 

hình thức kiến tạo thuần túy, trường ca, truyện dài, truyện ngắn là những hình thức 

thể loại thuộc hình thức kết cấu. Chương, khổ thơ hay dòng thơ là những đơn vị 

mang tính chất kết cấu thuần túy. Riêng tiết tấu, theo M.Bakhtin, có thể thuộc loại 

này hay loại kia: nếu chúng ta hiểu tiết tấu như cái gì bên trong thuộc tình cảm thì nó 

là hình thức kiến tạo, nếu hiểu nó như cách sắp xếp các chất liệu âm thanh có thể 

cảm nhận, tri nhận trực tiếp bằng tai thì nó thuộc hình thức kết cấu. 

M.Bakhtin cho rằng một trong những sai lầm cơ bản của Mỹ học chất liệu là nó 

không phân biệt được sự khác nhau giữa hình thức kiến tạo và hình thức kết cấu, 

thường “hòa tan các hình thức kiến tạo vào các hình thức kết cấu” và “biểu hiện cực 

đoan của khuynh hướng này là phương pháp hình thức Nga, ở đó các hình thức kết 

cấu và thể loại có tham vọng ôm trọn toàn bộ đối tượng thẩm mỹ”64. Điều tệ nhất của 

mỹ học chất liệu, theo ông, là “kết cấu của tác phẩm trực tiếp được coi là chính giá trị 

nghệ thuật, là bản thân khách thể thẩm mỹ”65. 

Nói tóm lại, đối với M.Bakhtin, chất liệu không phải là hình thức. Hình thức chỉ 

trở thành hình thức khi nó có quan hệ với nội dung, là hình thức của nội dung. Chất 

liệu muốn trở thành hình thức phải được tổ chức lại trong một kết cấu. Những hình 

thức kết cấu này được quy định bởi những hình thức kiến tạo là hình thức tồn tại của 

bản thân nội dung cái nhìn nghệ thuật hay nhãn quan thẩm mỹ. Nhờ có hình thức 

kiến tạo này, nội dung của cái nhìn nghệ thuật trở thành khách thể thẩm mỹ là một 

tồn tại độc lập hoàn toàn, không dính gì đến chất liệu. Chỉ khi được hiện thực hóa 

nhờ các chất liệu, đối tượng thẩm mỹ mới trở thành tác phẩm nghệ thuật.  

M.Bakhtin chủ yếu không phải là nhà lý luận văn học hay nghiên cứu văn học. 

Đúng hơn, ông là nhà tư tưởng, nhà triết học. M.Bakhtin không đi sâu vào tất cả các 
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khía cạnh phức tạp và chi tiết về hình thức của tác phẩm nghệ thuật, nhưng những 

quan niệm mang tính chất phương pháp luận cũng như việc phân tích một số khái 

niệm của ông trên đây là những chỉ dẫn sâu sắc và có ý nghĩa rất lớn trong việc 

nghiên cứu hình thức nghệ thuật. 

*** 

Từ việc phân tích những quan niệm khác nhau về hình thức trên đây, chúng ta 

thấy hình thức trong sáng tạo nghệ thuật là một khái niệm rất phức tạp. Rốt cuộc thì 

hình thức nghệ thuật là gì, yếu tố nào là hình thức và bản chất của nó nằm ở đâu. Đó 

là những vấn đề vẫn đang tiếp tục được thảo luận. Có ý kiến cho rằng, trước hết, nên 

phân biệt hình thức của tác phẩm với hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Hình thức 

nghệ thuật là cái bên trong gắn với nội dung còn hình thức của tác phẩm có thể bao 

gồm cả hình thức nghệ thuật và hình thức vật chất của tác phẩm như bìa, giấy, chữ in 

đối với văn học, khung vải, giấy đối với hội họa… Vấn đề hình thức vật chất bên 

ngoài có liên quan đến hình thức tồn tại của tác phẩm66. Nhưng bản thân hình thức 

nghệ thuật như là “cái bên trong” so với cái có tính vật chất bên ngoài đến lượt mình 

cũng lại có hai mặt: hình thức bên trong và hình thức bên ngoài. Đối với M.Bakhtin, có 

vẻ như “hình thức kiến tạo” là hình thức bên trong và “hình thức kết cấu” là hình 

thức bên ngoài. Khái niệm “hình thức bên trong” theo R. Wellek & A.Warren, bắt 

nguồn từ Plotinus và Shastesbury, về sau thường được sử dụng rộng rãi trong mỹ 

học Đức, tuy nhiên việc đưa ra khái niệm này chỉ làm phức tạp thêm vấn đề, bởi vì 

“ranh giới giữa hình thức bên trong và bên ngoài vẫn còn hoàn toàn không rõ”67. 

Để khắc phục sự đối lập giữa nội dung và hình thức như giữa cái trừu tượng và 

cái cụ thể, từ đó dẫn đến việc giải thích không đúng bản chất của tác phẩm văn học, 

các nhà cấu trúc đề nghị thay khái niệm hình thức bằng khái niệm “cấu trúc”và theo 

họ, ở đây chứa đựng “toàn bộ sự khác biệt giữa chủ nghĩa hình thức với chủ nghĩa cấu 

 
66 Về phương thức tồn tại của tác phẩm văn chương, xem: R. Wellek & A.Warren: Theory of Literature, chapter 

12: “The Mode of Existence of a Literary work of Art” (Phương thức tồn tại của tác phẩm văn học nghệ thuật), 

Third Edition, A Hawest/HBJ Book, New York, 1977, tr.142-158, R. Ingarden: Những công trình nghiên cứu về mỹ 

học (tiếng Nga), NXB Văn học nước ngoài, Moscow, 1962, t.r21-91 
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trúc”68. Sự khác biệt ấy nằm ở chỗ nào? Trong bài viết “Cấu trúc và hình thức (Suy 

nghĩ về một công trình của Vlardimir Propp)”, Lévi – Strauss giải thích: “Hình thức 

được xác định để đối lập với một chất liệu xa lạ với nó; còn cấu trúc thì không có nội 

dung khác biệt, nó chính là một nội dung có thể nắm bắt được trong một tổ chức logic, 

được quan tâm như là một đặc điểm của hiện thực”, “Hình thức và nội dung đều cùng 

bản chất, có thể làm sáng tỏ được bằng một phương pháp nghiên cứu như nhau. Nội 

dung rút thực tiễn từ kết cấu của nó, và điều mà người ta gọi là hình thức là “sự sắp 

đặt thành cấu trúc” những kết cấu cục bộ mà nội dung dựa vào”69. Theo Lévi – 

Strauss, “Đối với chủ nghĩa hình thức, hai lĩnh vực đó tuyệt đối tách rời nhau, bởi chỉ 

có hình thức là rõ ràng, còn nội dung chỉ là cặn bã không có ý nghĩa. Đối với chủ nghĩa 

cấu trúc không có sự đối lập ấy: không có một bên là cái trừu tượng, còn bên kia là cái 

cụ thể”70. 

Cùng phê phán chủ nghĩa hình thức và cùng sử dụng khái niệm cấu trúc, nhưng 

R.Ingarden có một cách giải thích khác về tác phẩm văn học, xuất phát từ lập trường 

mang tính chất Hiện tượng học (Phenomenology). Ở đây “Tác phẩm văn học được 

hiểu như một sản phẩm của những hoạt động sáng tạo chủ quan của tác giả, hoàn 

toàn mang tính cố ý thuần túy. Nhân tố ngôn ngữ, xét về mặt kiến tạo, giữ vai trò căn 

bản trong tác phẩm, nhưng xét về phương diện thẩm mỹ, chỉ có vai trò phụ”71. 

R.Ingarden không phân tích tác phẩm dựa trên việc sử dụng khái niệm Nội dung và 

Hình thức mà theo “Quan niệm hai chiều và nhiều lớp”72. Trong chiều thứ nhất, theo 

ông tác phẩm có ít nhất bốn lớp: 1) lớp âm thanh của từ và những kết hợp ngôn ngữ 

ở một trật tự cao, 2) lớp của những kết hợp có nghĩa xác định (nghĩa của các từ và ý 

nghĩa của các câu), 3) lớp của những đối tượng được miêu tả (con người, sự vật, sự 

 
68 Lévi –Strauss: Cấu trúc và hình thức. Trong sách “Chủ nghĩa cấu trúc và văn học” của Trịnh Bá Đĩnh, NXB Văn 

học, 2002, tr.421 

69 Lévi –Strauss, như trên, tr.397, 421 

70 70 Lévi –Strauss, như trên, tr. 421 

71 R.Ingarden. Những công trình nghiên cứu v ề mỹ học (tiếng Nga),  Moscow, 1962, tr.156 

72 R.Ingarden, Sđd, tr.156 



kiện) và 4) lớp của những hình dạng mang tính chất sơ đồ73. Còn chiều thứ hai là 

chiều nào? R.Ingarden giải thích: “Cấu trúc và những đặc tính của các lớp nói trên tạo 

ra mối liên hệ hữu cơ của chúng. Còn các yếu tố của các lớp này (đặc biệt là những kết 

hợp ngôn ngữ) thì tạo ra trong tác phẩm một chiều khác: đó là sự tuần tự của các 

phần và các đoạn… Như vậy, tác phẩm đồng thời vừa là nhiều lớp, vừa là nhiều 

đoạn”74. Theo R.Ingarden, quan niệm của ông cho phép “giải thích được bản chất của 

tất cả các yếu tố của tác phẩm văn học và chỉ ra được cấu trúc độc đáo cũng như 

phương thức tồn tại đặc thù của tác phẩm văn học và đồng thời với nó là mối liên hệ 

của tác phẩm với tác giả, với người đọc và cuối cùng là thái độ của nó với thế giới hiện 

thực”75.  

Quan niệm về hình thức nghệ thuật của R.Ingarden, M.Bakhtin và Lévi – Strauss 

dù dựa trên những lập trường phương pháp luận khác nhau căn bản, vẫn có điểm 

chung – đó là thừa nhận vai trò của hình thức và quan hệ của hình thức với nội dung 

theo truyền thống Hegel, bác bỏ quan niệm chủ nghĩa hình thức theo cương lĩnh của 

C.Bell hay các nhà hình thức Nga. Có người gọi đó là quan điểm “Tân hình thức” 

(Neoformalism)76. Quan điểm này, như chúng ta thấy, có rất nhiều điểm hợp lý. Tuy 

nhiên, theo Noel Carroll, nó vẫn chưa đem lại một cách lý giải căn bản về bản chất 

của hình thức nghệ thuật, bởi vì “cái mà chúng ta gọi là hình thức nghệ thuật của tác 

phẩm phụ thuộc vào quan niệm của chúng ta về nội dung của tác phẩm. Nhưng khái 

niệm nội dung, như nó vẫn được hiểu, lại hết sức lờ mờ”77, thậm chí trong nhiều 

trường hợp “không phải tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều có nội dung”78. 

 
73 “Những hình dáng mang tính chất sơ đồ” theo R.Ingarden là những hình ảnh, bức tranh ở dạng tổng quát, như 

sự vật nhìn từ xa, chưa rõ đường nét cụ thể. “Những hình dáng” này không đơn thuần là những cái nhìn thấy 

bằng mắt, nó được xác định cả bằng đặc điểm của đối tượng được quan sát lẫn hoàn cảnh xảy ra sựquan sát và 

cả đặc điểm tâm sinh lý của chủ thể quan sát (xem thêm R.Ingarden, Sđd, tr.28-29 ) 

74 R.Ingarden, Sđd, tr.156 

75 R.Ingarden, Sđd, tr.156 

76 Noel Carroll: Philosophy of Art, Sđd, tr.125-136 

77 Noel Carroll, Sđd, tr.137 

78 Noel Carroll, Sđd, tr.153 



Một khó khăn nữa là, dù vấn đề nội dung quy định hình thức, có ảnh hưởng đến 

hình thức được công nhận rộng rãi, nhưng cụ thể mối quan hệ đó là như thế nào, nội 

dung đã tác động đến hình thức bằng cách nào – đó là những câu hỏi không dễ trả 

lời. Ở đây có hàng loạt vấn đề đặt ra. Chẳng hạn, như chúng ta biết, khi Hgel dùng 

chữ Hình thức, ông ám chỉ hai nghĩa: Hình thức của sự phát triển và Hình thức của sự 

thể hiện. Trong trường hợp hình thức là phương thức tồn tại của nội dung (đối với 

Hegel, đó là Ý niệm tuyệt đối) trong quá trình phát triển của nó thì quy luật “nội 

dung chuyển thành hình thức” là hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì hình thức (chẳng hạn chủ 

nghĩa cổ điển) không phải là gì khác mà chính là ý niệm tìm được hình thức tồn tại 

của mình trong giai đoạn vận động ấy. Nhưng nếu đó là hình thức như là cái bên 

ngoài, thể hiện cái bên trong thì trong trường hợp đó, cái bên trong chuyển thành cái 

bên ngoài như thế nào, quyết định cái bên ngoài như thế nào, Hegel không chỉ ra rõ. 

Trong công trình  dẫn ra ở trên, M.Bakhtin đã nhận thấy điều đó và đặt vấn đề: 

“Bằng cách nào mà hình thức vốn hoàn toàn được thực hiện dựa trên chất liệu, lại trở 

thành hình thức của nội dung, gắn với nội dung về mặt giá trị, hay nói cách khác, bằng 

cách nào hình thức kết cấu, tức việc tổ chức chất liệu thực hiện được hình thúc kiến 

tạo, tức là thực hiện được sự thống nhất và tổ chức các giá trị nhận thức và đạo đức” 

hay “Bằng cách nào mà hình thức với tư cách là sự thể hiện bằng ngôn từ thái độ chủ 

quan chủ động đối với nội dung lại có thể trở thành hình thức sáng tạo và hoàn kết nội 

dung?”79. 

M.Bakhtin giải thích như sau: “Tác giả - người sáng tạo là yếu tố tạo thành của 

hình thức nghệ thuật” và chính “Tính chủ động tạo sinh của tác giả - người sáng tạo 

và người tiếp nhận nắm lấy tất cả các phương diện của ngôn từ: nhờ chúng anh ta có 

thể tạo ra một hình thức có khả năng hoàn kết, hướng vào nội dung”80. Ông phân biệt 

năm yếu tố của ngôn từ như là chất liệu của tác phẩm văn học81 và trình bày quá 

 
79 M.Bakhtin, Những vấn đề văn học và mỹ học (tiếng Nga), Sđd, tr.57, 59 

80 M.Bakhtin, Sđd, tr.58, 62 

81 Năm yếu tố của ngôn từ gồm: 1) mặt âm thanh của ngôn từ,tức chính yếu tố âm nhạc của nó, 2) nghĩa 

chỉ sự vật của từ (với tất cả những sắc thái và biến thể của nó, 3) quan hệ ngôn từ (tất cả các quan hệ và 

tương quan thuần túy ngôn từ), 4) ngữ điệu của ngôn từ (trên bình diện tâm lý,tức bình diện tình cảm –ý 

chí ),khuynh hướg giá trị của ngôn từ, thể hiện tính đa dạng của những quan hệ giá trị ở người nói, 5) 



trình bản ngã sáng tạo của nghệ sỹ và người tiếp nhận đi vào chất liệu, chuyển vào 

ngôn từ, trong đó, theo ông yếu tố thứ năm tức cảm giác về tính chủ động ngôn từ, 

cảm giác về sự tạo ra một cách chủ động âm thanh mang nghĩa là yếu tố điều khiển, 

là tiêu điểm của các năng lượng tạo sinh, trong nó phản ánh cả bốn yếu tố kia. 

Cách giải thích của M.Bakhtin mang đậm “phong cách M.Bakhtin”, mang tính 

triết học nhiều hơn nghiên cứu văn học. Tuy nhiên đó là một trong những nỗ lực 

hiếm hoi tìm kiếm cái cách mà “nội dung chuyển thành hình thức”, hình thức bên 

trong chuyển thành hình thức bên ngoài, bởi vì thực ra vấn đề nội dung và hình thức 

đã được đặt ra từ rất lâu82 và tính có trước của nội dung trong quan hệ với hình thức 

cũng đã được nói đến trong mỹ học phương Đông từ rất sớm, nhưng bản thân cơ chế 

của việc chuyển từ nội dung thành hình thức, từ ý ra lời ít khi được làm sáng tỏ đầy 

đủ. Chẳng hạn, trong tư tưởng thẩm mỹ cổ Trung Hoa chúng ta thường bắt gặp quan 

niệm: “Đạo là gốc của Văn”, có Đạo rồi mới có Văn hay “Ở trong lòng là chí, nói ra lời 

là thơ”. Nhưng từ Đạo ra văn là một quá trình vô cùng phức tạp, từ “chí” ra thơ cũng 

trải qua nhiều chặng, nhiều kiểu khác nhau. Chí có thể tồn tại ở nhiều dạng chứ 

không phải chỉ ở thơ. Vậy thì chí khi nào thì đi vào thơ và làm thế nào để thành thơ. 

Chính Lưu Hiệp cũng đã nhìn thấy điều đó khi ông viết: “Tình cảm khác nhau, văn 

cũng phải biến đổi theo những thuật khác nhau, không thể không căn cứ vào tình cảm 

mà lập ra cái thể của nó” (Văn Tâm Điêu Long)83. Nhưng đây cũng vẫn là những ý 

tưởng chung chung, giống như khi Hegel viết: “Để cho một nội dung có thể trở thành 

đối tượng của miêu tả nghệ thuật, tự bản thân nó cũng phải có khả năng trở thành đối 

tượng của sự miêu tả này”84. Nói như vậy để thấy những phân tích trên đây của 

M.Bakhtin cũng như quan niệm của ông về sự hình thành và đặc điểm của tiểu 

thuyết như một thể loại được trình bày trong các công trình nổi tiếng như “Những 

 
Cảm giác về tính chủ động ngôn từ, cảm giác về sự tạo ra một cách chủ động âm thanh mang nghĩa  

(xem M.Bakhtin, Sđd, tr. 62 ) 

82 Trong “Văn Tâm Điêu Long”, Lưu Hiệp viết: “Tác phẩm văn chương sở dĩ  phức tạp là vì nội dung và hình thức 

(tôi nhấn mạnh – L.N.T) đều đa dạng, người hiểu văn học thường có cái thích riêng của mình, cho nên không ai 

thấy được toàn diện” (dẫn theo Phương Lựu: Tinh hoa lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Giáo dục, HN, 

1989, tr.77) 

83 Dẫn theo Phương Lựu: Tinh hoa lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Giáo dục, HN, 1989, tr.64 

84 Hegel, Mỹ học, Sđd, tr.75 



vấn đề của thi pháp Dostoievxky” có ý nghĩa rất lớn về phương pháp luận cũng như 

về thi pháp học trong việc nghiên cứu hình thức của tác phẩm nghệ thuật nói chung 

và tác phẩm văn học nói riêng. 

*** 

 Nghiên cứu hình thức nghệ thuật bằng cách đặt nó trong quan hệ với nội dung, 

như chúng ta thấy, rõ ràng là một cách tiếp cận đúng, cho phép nhận ra những đặc 

tính rất căn bản của hình thức cũng như những nét thuộc bản chất của nghệ thuật. 

Tuy nhiên, để hiểu đầy đủ tính chất, vai trò và đặc biệt là ý nghĩa của hình thức trong 

sáng tạo nghệ thuật, từ đó hiểu ý nghĩa của nghệ thuật đối với đời sống con người, 

việc tuyệt đối hóa quan hệ nội dung – hình thức và nhất là tuyệt đối hóa sự phụ 

thuộc của hình thức vào nội dung sẽ dẫn đến những ngộ nhận, sai lầm không phải 

chỉ ở phương diện lý thuyết mà cả trong thực tiễn sáng tác nghệ thuật. 

Chúng ta đều biết khi nói đến ý nghĩa của hình thức nghệ thuật, điều đầu tiên 

thường được nhắc đến đó là hình thức phụ giúp nội dung. Phụ giúp như thế nào? Từ 

xưa, Khổng Tử đã nói: “Ngôn chi vô văn, hành nhi bất viễn” (Lời không văn vẻ, không 

đi được xa). Trong “Văn Tâm Điêu Long”, Lưu Hiệp cũng viết: “Sách và lời của thánh 

nhân đều gọi là văn chương, không văn vẻ sao được? Nước tinh lỏng thì kết thành gợn 

sóng. Cây tinh chắc thì nở được hoa, đó là văn phụ thuộc vào chất. Hổ báo mà không 

có vằn thì da vàng như của chó dê, con tê con chủy có da cứng, nhưng màu da nó phải 

sơn đỏ, đó là chất nhờ văn vậy”85. Ở đây vai trò của hình thức là làm nổi bật, làm đẹp 

nội dung. Quan niệm này ngày nay đã trở thành phổ biến: “Cái đẹp hoàn hảo của hình 

thức… - V.Soloviev viết – gia tăng tác động của tinh thần được thể hiện trong nó”86. 

Nhưng bên cạnh vai trò tô điểm ấy, thực ra hình thức có một chức năng căn bản 

hơn nhiều, đó là đem lại cho nội dung vốn là cái mang tính tinh thần một sự tồn tại 

hiện thực – vật chất. M.Bakhtin giải thích điều này như sau: “Khách thể thẩm mỹ chỉ 

thực tồn thông qua việc tạo ra một tác phẩm sử dụng chất liệu cụ thể (nhãn quan 

 
85 Lưu Hiệp: Văn Tâm Điêu Long, dẫn theo Phương Lựu: Tinh hoa lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, 

NXB Giáo dục, HN, 1989, tr.65-66 

86 V.Soloviev: Bước đầu tiên hướng tới một mỹ học đích thực. Trong sách “Siêu lý tình yêu” 

(Phạm Vĩnh Cư dịch), NXB Tri thức, 2011, tập 3, tr.72 



thẩm mỹ tồn tại bên ngoài nghệ thuật mang tính lai tạp cũng chính vì ở đây không có 

được sự tổ chức chất liệu một cách hoàn hảo ở một mức độ nào đó, vì dụ như khi nhìn 

ngắm thiên nhiên); trước khi tác phẩm này được tạo ra và độc lập tách rời với sự sáng 

tạo này, khách thể thẩm mỹ không tồn tại, nó thực tồn lần đầu tiên là cùng với tác 

phẩm”87. Ông còn nói rõ hơn ở một chỗ khác. Trong cuốn “Những vấn đề của thi pháp 

Dostoievxky”, ông viết: “Không hiểu hình thức mới của cái nhìn thì không thể hiểu 

đúng được những gì mà lần đầu tiên được nhận ra và được phát hiện trong cuộc sống 

nhờ hình thức ấy. Hình thức nghệ thuật nếu được hiểu đúng thì nó không tạo hình 

thức cho một nội dung đã có sẵn và được tìm thấy, mà là cái hình thức cho phép lần 

đầu tiên tìm thấy và nhận ra nội dung” 88. 

Những ý kiến trên đây của M.Bakhtin là những chỉ dẫn sâu sắc và cực kỳ quan 

trọng. Nó không phải chỉ lý giải đúng bản chất của mối quan hệ giữa nội dung và 

hình thức mà còn nâng vị trí của hình thức nghệ thuật lên một tầm cao khác, ở đó 

hình thức không phải có vai trò phụ thuộc mà là đồng đẳng với nội dung, sinh ra 

cùng một lúc với nội dung, dính liền với nội dung, không tách rời. Thậm chí nếu 

không có hình thức, không được diễn đạt ra bằng từ ngữ, bằng màu sắc, đường nét, 

âm thanh, nội dung tự bản thân nó cũng là chưa hoàn chỉnh, chưa được định hình, 

chưa hoàn kết. Chất liệu và cùng với nó là các thủ pháp, kỹ thuật tổ chức chất liệu 

không chỉ mang lại cho nội dung một hình thức bên ngoài mà còn làm cho nó trở nên 

đầy đủ, hoàn chỉnh. “Tư tưởng không thể hiện trong ngôn từ mà được hoàn thành 

trong ngôn từ” (L.Vuigodsky)89. Không hiểu điều này sẽ không hiểu bản chất của 

sáng tạo nghệ thuật, không hiểu sứ mạng và khó khăn của việc tìm tòi hình thức 

trong sáng tác nghệ thuật. 

Khó khăn nằm ở chỗ, trước hết, nghệ sỹ phải tìm cho được một hình thức mà ở 

đó nội dung cảm thấy nó hiện ra đầy đủ, trọn vẹn, đã “hoàn thành”. Nhưng đây là 

công việc không dễ, bởi vì nội dung mà nghệ sỹ muốn diễn đạt là một nội dung đặc 

biệt, khác các thông báo thông thường. Trong những văn bản – không nghệ thuật 

 
87 M.Bakhtin: Những vấn đề văn học và mỹ học, Sđd, tr.55 

88 M.Bakhtin: Những vấn đề của thi pháp Dostoievxky, NXB Giáo dục, HN, 1993, tr.34 

89 L.S.Vuigodsky, Tuyển tập các công trình tâm lý học (tiếng Nga), Moscow, 1956, tr.323 



(văn bản hành chính, khoa học) nội dung thông báo thường mang tính chất đơn 

nghĩa, đã được xác định rõ ràng, đã hoàn kết, việc mã hóa thành hình thức chỉ cần 

đơn giản, cốt làm sao người tiếp nhận nắm được cái nghĩa cơ bản, hiểu vấn đề là 

được. Còn nội dung nghệ thuật thì khác, nó là thế giới tinh thần của con người, là 

những băn khoăn về chân lý, day dứt về thiện ác, là tình yêu cái đẹp, ước mơ hạnh 

phúc, khao khát tự do, hy vọng và tuyệt vọng. Nội dung nghệ thuật cũng không phải 

là những tư tưởng có sẵn, những tình cảm chung chung mà là những ý tưởng dang 

dở, những rung động không thể gọi tên, những cảm giác, ấn tượng mờ ảo. “Cảm giác 

và tình cảm là những thứ cá biệt còn tư tưởng là những cái chung chung”( T.S.Eliot 

)90. Những ý nghĩa và tình cảm ấy như sự sống, lúc nào cũng sinh sôi, biến đổi, đa 

dạng, riêng tư, không kết thúc. Đem lại cho cái sinh thể riêng tư, đa dạng, luôn luôn 

biến động ấy một hình hài thích hợp là điều vô cùng khó khăn. Không phải ngẫu 

nhiên mà từ xưa Khổng Tử đã nói: “Chất thắng văn tất dã, văn thắng chất tử, văn 

chất bân bân, nhiên hậu quân tử” (chất nhiều hơn văn thì không tránh khỏi thô thiển, 

văn nhiều hơn chất thì không tránh khỏi hư rỗng. Văn và chất phối hợp thích đáng thì 

đó mới là người quân tử vậy)” (Luận Ngữ)91. Yêu cầu về tính thích đáng này cũng là 

điều mà Hegel coi là cái thuộc bản chất không thể thiếu của một tác phẩm nghệ 

thuật: “Một tác phẩm nghệ thuật thiếu hình thức thích đáng thì không thể được gọi 

là một tác phẩm nghệ thuật chính là vì lý do đó: nó không phải là một nghệ phẩm đích 

thực”92. 

Nhưng thế nào là “hình thức thích đáng”? Nghệ thuật đã chọn cho nội dung đặc 

biệt của mình một hình thức thích đáng đó là hình tượng. Các hình tượng nghệ thuật 

với tính chất đa nghĩa, nửa hư nửa thực là hình thức thích đáng nhất với tính chất 

đặc biệt của nội dung nghệ thuật. Nhưng điều đó vẫn còn quá chung chung. Hình 

thức phải “thích đáng” với cái gì và “thích đáng” như thế nào? Thích đáng theo kiểu 

“cấu trúc” phải phù hợp với “chất liệu” như các nhà cấu trúc luận chủ trương hay 

theo kiểu ý cao cả thì lời văn phải hùng tráng như quan niệm của mỹ học truyền 

thống phương Đông hay thích đáng theo cách mà các nghệ sỹ thường nói là làm sao 

 
90 T.S.Eliot: The Social Function of Poetry. Trong sách “Poetry Theory and Practice”, New York, 1962, tr.133 

91 Dẫn theo Phương Lựu: Tinh hoa lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Giáo dục, HN, 1989, tr.28 

92 Hegel: Bách khoa thư các khoa học triết học, Sđd, tr.527-528 



tìm được cách diễn tả đạt nhất, thích hợp nhất điều mình muốn viết. Chẳng hạn, 

L.Tolstoi khi kể về công việc sáng tác của mình, đã nói: “Anh không thể hình dung là 

tôi khó khăn như thế nào khi bắt đầu những bước đầu tiên của công việc cày sâu trên 

cánh đồng mà tôi buộc phải gieo hạt. Phải nghĩ cặn kẽ và nghĩ đi nghĩ lại tất cả những 

gì có thể xảy ra với tất cả các nhân vật tương lai của tác phẩm sắp tới, một tác phẩm 

rất lớn, và nghĩ thật kỹ hàng triệu những kết hợp có thể để lựa ra trong đó 

1/1000000, thật khó khủng khiếp”93. 

Cảm giác về sự khó khăn của việc tìm cho được hình thức diễn tả thích đáng 

điều mình muốn nói là cảm giác chung của tất cả những người cầm bút, là ám ảnh 

của mọi nghệ sỹ. Từ lâu, trong “Văn Tâm Điêu Long”, Lưu Hiệp đã nhận thấy điều 

đó: “Khi trí tưởng tượng bắt đầu hoạt động, hàng vạn cảnh tượng xô đẩy nhau xuất 

hiện trước mắt, những quy tắc hướng dẫn chẳng còn có giá trị gì, nhà văn tha hồ thả 

mình trôi theo đà lôi kéo của trí tưởng tượng… Đến khi cầm lấy bút, trước khi sáng 

tạo còn cảm thấy hào hứng tăng lên gấp bội. Đến khi hoàn thành tác phẩm lại thấy 

chưa diễn tả được phân nửa điều mình muốn nói”94. Điều này cũng hoàn toàn không 

xa lạ với các nghệ sỹ thời nay. Họa sỹ Bùi Xuân Phái cũng từng tâm sự: “Vẽ trúng ý 

thích cao độ của mình không phải chuyện dễ”95. 

Vẽ trúng, viết trúng được điều mình nghĩ, điều mình muốn giãi bày đúng là một 

nhu cầu của người sáng tác nghệ thuật và cũng là một đòi hỏi đối với hoạt động sáng 

tạo hình thức, góp phần tạo nên giá trị của tác phẩm. Nhưng nếu chúng ta quan niệm 

hoạt động sáng tạo nghệ thuật không phải chỉ là quá trình đi từ nghệ sỹ đến tác 

phẩm mà còn là quá trình tiếp nhận, đi từ tác phẩm đến người đọc thì cái hay, giá trị 

thẩm mỹ của tác phẩm không phải chỉ nằm ở chỗ nghệ sỹ tìm được hình thức “thích 

đáng”, nói trúng ý nghĩ của mình, mà còn biểu hiện ở chỗ người đọc, người xem cảm 

thấy nhà văn, họa sĩ đã nói trúng, suy tư, cảm xúc của mình, điều mình cũng nghĩ, 

cũng cảm thấy nhưng tự mình không diễn tả được và cũng thấy không phải ai cũng 

 
93 L.N.Tolstoi, Thư gửi A.Fet, ngày 17/11/1870 trong cuốn L.N.Tolstoi bàn về văn học (tiếng 

Nga) NXB Văn học, Moscow, 1955, tr.128 

94 Lưu Hiêp: Văn Tâm Điêu Long . Dẫn theo: Dương Ngọc Dũng “Dẫn nhập tư tưởng lý luận văn học Trung Quốc”, 

NXB Văn học, 1999, tr.211 

95 Bùi Xuân Phái: Tâm tư nghệ thuật, NXB Mỹ Thuật, 2003, tr.72 



nói hộ mình một cách chính xác, đầy đủ như vậy. Sức hấp dẫn của tác phẩm một 

phần nằm ở sự trùng hợp giữa kinh nghiệm sống của nhà văn và người đọc. Sự trùng 

hơp này có được vừa do bản thân nội dung của những kinh nghiệm sống ấy, vừa do 

hình thức trình bày nó, cách diễn tả nó. Đó cũng là một khó khăn nữa của công việc 

sáng tác nghệ thuật và do đó cũng là một tiêu chuẩn để đánh giá tác phẩm. “Tính 

nghệ thuật – F.Dostoievski viết – là khả năng thể hiện tư tưởng của mình qua các 

nhân vật và hình tượng trong tiểu thuyết rõ ràng đến mức độc giả khi đọc tiểu thuyết 

cũng hiểu tư tưởng của nhà văn hoàn toàn giống như chính nhà văn hiểu nó khi viết 

tác phẩm của mình”96. L.Tolstoi còn nói rõ hơn: “Tác phẩm nghệ thuật – ông viết – chỉ 

thực sự là tác phẩm nghệ thuật khi người tiếp nhận không thể hình dung một cái gì 

khác hơn như chính là cái mình đã nhìn thấy, hoặc nghe thấy, hoặc hiểu, khi anh ta 

trải qua cảm giác giống như là nhớ lại, rằng điều đó có lẽ mình đã gặp nhiều lần, đã 

biết từ lâu, chỉ có điều mình không biết cách nói, thế mà bây giờ người ta nói cho mình 

cái của chính mình… Còn nếu người tiếp nhận cảm thấy cái mà nghệ sỹ trình bày cho 

anh ta cũng có thể là khác… thì khi đó không còn là nghệ thuật nữa”97. 

Như đã nói ở trên, đây là một khó khăn rất lớn đối với việc sáng tạo hình thức 

trong nghệ thuật. Tuy nhiên, khó khăn ấy không dừng ở đây. 

Sáng tạo nghệ thuật rõ ràng không thể tách rời việc nghệ sỹ tạo ra hình 

thức.Nhưng ở đây cũng có những điều cần xem xét kỹ. Đối với những “Hình thức bên 

trong”, hoặc hình thức mà M.Bakhtin gọi là “hình thức kiến tạo”, những nỗ lực của 

chủ quan nghệ sỹ hoàn toàn bị giới hạn, bởi vì theo như M.Bakhtin giải thích, đây 

không phải là cái nghệ sỹ có thể tạo tác, sắp xếp như đối với “hình thức kết cấu” mà 

chúng vốn là “những hình thức của giá trị tâm hồn và thể xác của con người thẩm mỹ, 

những hình thức của thiên nhiên như là môi trường sống của con người, những hình 

thức của sự kiện trong phương diện đời sống cá nhân, xã hội và lịch sử của nó”. Nói 

cách khác, hình thức bên trong chịu sự quy định trực tiếp của thế giới tinh thần của 

nghệ sỹ, nó là hình thức tồn tại trực tiếp của những tư tưởng – tình cảm của nghệ sỹ. 

Nghệ sỹ không “sáng tạo” ra nó mà chỉ thể hiện nó, hay nói chính xác hơn, là tìm cách 

để nó được tự thể hiện, hiện ra trong tác phẩm nhờ những “hình thức bên ngoài”: 
 

96 F.Dostoievski: Bàn về nghệ thuật (tiếng Nga), Moscow, 1973, tr.68-69 

97 L.Tolstoi, Toàn tập (bộ 24 tập, tiếng Nga), Moscow, tập 22, 1985, tr.343 



chất liệu, thủ pháp. Cách hiểu mối quan hệ giữa hình thức bên trong với nội dung 

như vậy rất gần với cách hiểu tương quan giữa văn học và Đạo trong mỹ học cổ 

Trung Hoa và Việt Nam98. Nghệ sĩ không tạo ra Văn. Văn toát ra từ Tâm, từ Đạo, là vẻ 

bề ngoài của Đạo, của Tâm, gắn chặt với Tâm, với Đạo. Đạo là cái hồn, cái cốt của 

Văn. Đạo đổi thì Văn đổi. Tâm sáng thì văn đẹp. Trong việc tạo ra loại hình thức này, 

công lao không thuộc về tài nghệ, sự khéo léo của nghệ sỹ mà thuộc về cái Đạo, cái 

Tâm. Nói cái tài là ở cái tình chính vì vậy. 

Tuy nhiên, trong nghệ thuật bên cạnh hình thức bên trong còn có hình thức bên 

ngoài. Những hình thức này thường không quan hệ trực tiếp với nội dung mà thông 

qua những hình thức bên trong, mặc dù vậy tính chất “phục vụ” (chữ dùng của 

M.Bakhtin) của nó đối với nội dung là hoàn toàn rõ ràng. Điều đó cũng có nghĩa là 

trong sáng tác nghệ thuật, nghệ sỹ phải tạo ra được những hình thức (bên ngoài) 

“thích đáng”, có khả năng diễn tả những điều mình muốn nói cũng như làm cho 

người tiếp nhận cảm thấy như được nói hộ, nói trúng ý mình. Nhưng phải chăng 

chức năng và ý nghĩa của việc tạo ra những hình thức bên ngoài chỉ có vậy và cái khó 

của sự sáng tạo hình thức cũng chỉ ở đó? Chúng ta phải xem xét kỹ hơn điều này. 

Trong tác phẩm “Mỹ học”, Hegel viết: “…những hình tượng và âm thanh có tính 

cảm tính hiện ra trong nghệ thuật không chỉ vì bản thân mình và sự biểu hiện trực 

tiếp của mình (chúng tôi nhấn mạnh – L.N.T), mà còn để trong hình thức này có thể 

thỏa mãn những nhu cầu tinh thần cao nhất, bởi vì chúng có khả năng đánh thức và 

chạm đến tất cả những gì sâu thẳm của ý thức cũng như gợi lên tiếng vang của chúng 

trong tinh thần”99. Như vậy, theo Hegel, hình thức trong tác phẩm nghệ thuật bên 

cạnh việc hiện ra để thỏa mãn một mục đích khác còn hiện ra cho chính nó. Thế nào 

là hiện ra cho chính nó, “vì bản thân mình”? Trong một chỗ khác, Hegel viết: “Do bản 

 
98 Trong chương Nguyên Đạo (Văn Tâm Điêu Long), Lưu Hiệp viết: “Bên cạnh con người, bất lỳ vật gì, cả động vật 

lẫn thực vật, cũng đều có văn của nó cả. Con rồng, con phượng lấy vẩy, lông như vẽ thêm mà báo trước điềm 

lành. Con hổ, con beo nhờ có bộ da vằn vện mà có vẻ uy nghi. Màu sắc tươi đẹp của mây, của ráng còn vượt  tài 

khéo của người họa s ĩ. Hoa lá của cỏ cây không chờ cái tài của người dệt gấm mới đẹp. Những điều nói trên 

đâu phải là trang sức bên ngoài, mà là tự  nhiên đó vậy… Ôi! Những vật vô tri vô giác kia mà còn đẹp rực rỡ vậy, 

con người là cái vật có tâm, lẽ nào chẳng có văn sao? (Dẫn theo Phương Lựu: Tinh hoa lý luận văn học cổ điển 

Trung Quốc, NXB Giáo dục, HN, 1989, tr.53) (nhấn mạnh của chúng tôi – L.N.T) 

99 Hegel, Mỹ học, Sđd, tập 1, tr.45 



chất chất liệu và đơn nhất của nó, tác phẩm nghệ thuật được quy định bởi rất nhiều 

yếu tố bộ phận khác nhau, trong đó quan trọng nhất là thời điểm và địa điểm xuất 

hiện của tác phẩm, sau đó là cá tính riêng của nghệ sỹ và mức độ hoàn thiện về kỹ 

thuật của nghệ thuật. Để có hiểu biết cơ bản về một tác phẩm nghệ thuật nào đó và 

ngay cả chỉ để thưởng thức nó một cách đầy đủ, nhất thiết phải chú ý đến tất cả các 

mặt này” (chúng tôi nhấn mạnh – L.N.T)100. Nghĩa là trong số “tất cả các mặt” tạo 

nên tác phẩm và có thể mang lại khoái cảm cho độc giả, khán giả thì “mức độ hoàn 

thiện về kỹ thuật” là một mặt không thể bỏ qua. 

Từ ý kiến của Hegel trên đây, có thể thấy hình thức bề ngoài, cái thường gắn với 

chất liệu, kỹ thuật, có giá trị riêng của nó. Giá trị đó không phải lúc nào cũng phụ 

thuộc vào giá trị của nội dung mà nó thể hiện cũng như biểu hiện ở tính “thích đáng”, 

tức sự tương thích của nó với nội dung. Bằng chứng là nó có thể được coi là hoàn 

thiện cả trong trường hợp khi nội dung mà nó thể hiện không đáp ứng yêu cầu của 

nghệ thuật chân chính. Hegel cũng đã thừa nhận: “Có nghệ thuật mà xét về mặt kỹ 

thuật và các mặt khác có thể được coi là hết sức hoàn thiện trong phạm vi nhất định 

của mình, nhưng khi đối chiếu với khái niệm nghệ thuật và với lý tưởng thì không đáp 

ứng được – đó không phải là nghệ thuật hoàn thiện”101. Nghệ sĩ, hơn ai hết là những 

người hiểu rõ giá trị đó của hình thức: “Các từ ngữ tự bản thân nó và độc lập với cái 

nghĩa mà nó thể hiện (tức là độc lập với ý nghĩa từ vựng của nó) có một vẻ đẹp và giá 

trị riêng” (C.Baudelaire)102. 

Như vậy cái khó của sáng tạo hình thức trong nghệ thuật đã rõ. Một mặt, nghệ 

sĩ phải đem lại cho nội dung mà mình muốn thể hiện một hình thức phù hợp với nó, 

mặt khác anh ta phải làm sao cho cái hình thức ấy đủ sức tồn tại “vì bản thân mình”, 

tức là phải thật hoàn thiện để có thể mang lại một khoái cảm thẩm mỹ riêng. Khó là ở 

chỗ có khi nói được ý lại không có được vẻ đẹp của lời, còn nếu chạy theo vẻ đẹp của 

lời thì lại đánh mất ý. Đó là một “khó khăn kép” mà không phải lúc nào người sáng 

tác cũng có thể vượt qua. Không phải ngẫu nhiên nhà thơ Tế Hanh tâm sự: 

 
100 Hegel, Mỹ học, Sđd, tập 1, tr.41 

101 Hegel, Mỹ học, Sđd, tập 1, tr.80 

102 Dẫn theo R.Jakobson: Những công trình về thi pháp học (tiếng Nga), NXB Progress, Moscow, 1987, tr.83 



Đọc một bài thơ hay 

Ý nghĩa đầu tiên thấy mình làm được 

Ý nghĩa sau cùng thấy mình bất lực 

Đó là cái bất lực mà bất kỳ người cầm bút nào cũng cảm thấy hết sức rõ rệt.  

Để hiểu đầy đủ ý nghĩa của hình thức nghệ thuật và tài năng của nghệ sỹ, cần 

phân biệt rõ hai mặt này trong chức năng của hình thức, đặc biệt là đánh giá đúng 

mức giá trị của những tìm tòi, khám phá nhằm đem lại cho hình thức nghệ thuật sự 

mới mẻ, độc đáo, gợi lên khoái cảm thẩm mỹ cao. Các nhà hình thức không phải 

không có lý khi coi việc tạo ra hình thức là một yêu cầu tối thượng của sáng tạo nghệ 

thuật, nhìn thấy ở đây bản chất của nghệ thuật và ý nghĩa đặc trưng của nó đối với 

việc thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con người. Nếu sai lầm của chủ nghĩa hình thức 

là tuyệt đối hóa hình thức thì công lao của nó cũng nằm ở đây. Nó lôi kéo sự chú ý 

của công chúng không chỉ vào nội dung, vào sự kiện, ý nghĩa, con người mà còn vào 

câu chữ, đường nét, màu sắc, âm thanh, nó muốn xem hình thức không chỉ như 

phương tiện truyền đạt, diễn tả mà còn như đối tượng của sự nhìn ngắm, thưởng 

thức. Nó muốn khắc phục một thói quen, một thị hiếu được hình thành từ lâu, đã trở 

thành thâm căn cố đế dưới ảnh hưởng của quan niệm: nội dung quyết định hình 

thức, nội dung là chính, hình thức là phụ, tức là cách tiếp nhận tác phẩm hướng 

thẳng ngay vào ý nghĩa, vào nội dung câu chuyện, vào tình cảm, vào chủ đề, bỏ qua 

sự hiện diện của câu chữ, hình ảnh, màu sắc, chỉ nhìn thấy giá trị của tác phẩm trong 

những cái được biểu đạt, còn bản thân cái biểu đạt thì chỉ được coi như một kí hiệu, 

một phương tiện, một sự vật vô hồn. Cách thưởng thức nghệ thuật như vậy hoàn 

toàn trái với bản chất của sáng tạo nghệ thuật và xa lạ với cảm nhận của nghệ sĩ khi 

sáng tác. Đối với nhà thơ, J.P.Sactre viết: “từ là sự vật chứ không phải là kí hiệu. Bản 

chất hai mặt của kí hiệu cho phép, khi muốn, cái nhìn có thể xuyên qua nó như xuyên 

qua tấm kính và hướng thẳng đến sự vật được gọi tên. Nhưng bản chất hai mặt này 

cũng cho phép một cách khác: hướng cái nhìn vào chính sự tồn tại hiện thực của kí 

hiệu và xem bản thân kí hiệu này như một sự vật. Người bình thường khi nói, ở mặt 

phía kia của từ, gần sát với từ; còn nhà thơ thì luôn luôn ở phía bên này (tức là ở 

ngoài từ - L.N.T). Đối với người bình thường, từ ngữ là những cái có tính chất công cụ 

và quen thuộc như vật dụng trong nhà, còn đối với nhà thơ, chúng là nguyên thủy, đầu 



tiên. Người nói coi từ ngữ như những quy ước hữu ích, những công cụ bị mòn dần 

theo thời gian, và khi không dùng được nữa thì vứt bỏ; còn đối với nhà thơ, chúng là 

hoa trái của thiên nhiên, cũng sinh sôi nảy nở trên mặt đất, tự nhiên như cây cỏ”103. 

Đối với nghệ sĩ, câu chữ, màu sắc, âm thanh không chỉ là chướng ngại cần phải 

chinh phục, vượt qua mà chúng còn là những sinh thể, những sự vật có hồn. Nghệ sĩ 

vật lộn với chúng, sống với chúng, buồn vui với chúng. Anh ta không diễn đạt, thể 

hiện ý nghĩa, tình cảm của mình trong từ ngữ, âm thanh, màu sắc mà mang cho 

chúng một hình hài, một tồn tại hiện thực. Quá trình sáng tạo nghệ thuật bao giờ 

cũng là sự kết hợp của hai dòng tình cảm khác nhau: dòng tình cảm “đời” và tình 

cảm thẩm mỹ. Nhà thơ Xuân Diệu đã nói rất hay về quá trình tâm lý này của người 

sáng tác: “Khi tôi nói xúc cảm, tôi không chỉ nói rung động về tình cảm mà thôi, bởi vì 

người ta có thể rung động rất nhiều, thiết tha chân thành đến ứa lệ, nhưng ra nước 

mắt chưa hẳn đã là thơ, khi tôi nói xúc cảm là tôi nói rung động về tình cảm cộng với 

đồng thời một cơn rung động về vần điệu, hình tượng, âm thanh, một hứng thú 

sáng tạo vậy”104. 

“Rung động về vần điệu, hình tượng, âm thanh” chính là nội dung của “Hình 

thức ý nghĩa” mà C.Bell đã nói đến. Những từ ngữ, màu sắc, âm thanh không chứa 

đựng những rung động này không phải là hình thức nghệ thuật đích thực. Chính nhờ 

những rung động này, “hứng thú sáng tạo” này của nghệ sĩ mà tác phẩm mang lại cho 

người thưởng ngoạn một rung động đặc biệt gọi là rung động thẩm mỹ. 

Đối với người bình thường, rung động thẩm mỹ không phải là dễ và lúc nào 

cũng có thể đạt tới. Nó phụ thuộc vào hoàn cảnh thưởng ngoạn, vào sức mạnh của 

“cơn rung động về vần điệu, hình tượng, âm thanh” mà người sáng tác đưa vào tác 

phẩm cũng như bản tính, năng khiếu của từng người. Thông thường, người ta hay 

hoặc chỉ có những “rung động về tình cảm mà thôi”. Ngay đối với người sáng tác, 

không phải ai và lúc nào cũng có được “một cơn rung động về vần điệu, hình tượng, 

âm thanh” thật mãnh liệt, nhấn chìm cả anh ta và do đó cuốn hút, hấp dẫn người 

 
103 J.P.Sactre: Văn học là gì? Trong sách: “Mỹ học và lý luận văn học nước ngoài thế kỉ 

XIX – XX” (tiếng Nga), NXB Đại học Moscow, 1987, tr.317 

104 Xuân Diệu: Đi trên đường lớn, Nxb. Văn học, 1968,tr.53 



xem, người đọc. Điều đó chứng tỏ việc sáng tạo hình thức – chúng ta muốn nói đến 

hình thức bên ngoài (từ ngữ, màu sắc, âm thanh…) gắn với “hứng thú sáng tạo” của 

nghệ sĩ và rung động thẩm mỹ của người đọc, người xem, người nghe cũng là một 

công việc hết sức khó khăn và có ý nghĩa rất to lớn. Cái gọi là năng khiếu hay tài năng 

nghệ thuật nằm chính ở đây. Nghệ sĩ khác người bình thường trước hết không phải ở 

cái tình, ở tư tưởng mà ở khả năng cảm nhận và làm chủ con chữ, làm chủ ngọn bút, 

làm chủ phím đàn, ở khả năng mang lại cảm giác về cái đẹp, sự hoàn thiện, khả năng 

“lạ hóa” những cái đã quen thuộc, khả năng tìm thấy những cách diễn đạt mới mẻ, 

độc đáo. Trong cách nói hằng ngày, chúng ta hay lạm dụng khái niệm tài năng, làm 

mất đi ranh giới giữa cái có thực và cái hư ảo và từ đó vô tình hạ thấp giá trị của tài 

năng mà thực chất là hạ thấp ý nghĩa của nghệ thuật. 

Nghệ thuật ngoài ý nghĩa xã hội còn có một sứ mạng khác – sứ mạng này thậm 

chí còn lớn lao hơn – đó là vai trò của nó đối với sự phát triển của con người. Nghệ 

thuật, theo cách nói của Hegel là một “hình thức” tồn tại và phát triển của ý niệm, tức 

là của nhận thức, của đời sống tinh thần của con người. Ý thức con người sinh sôi, 

nảy nở trong nghệ thuật. Con người lớn lên về mặt tinh thần trong nghệ thuật: tự do 

hơn, sâu sắc hơn, nhân văn hơn. Đời sống tình cảm của con người trở nên phong 

phú, tinh tế, lung linh huyền ảo hơn nhờ nghệ thuật. Nghệ thuật là mảnh đất nuôi 

dưỡng những phẩm chất và giá trị tinh thần mà con người tích lũy được trong quá 

trình trút bỏ tính chất sinh vật nguyên thủy của mình để trở thành “sinh vật có tính 

loài” (K.Marx), tức con người có ý thức105. 

Quá trình “người hóa” này gồm hai mặt: Hegel giải thích nó như sau: “Nhu cầu 

chung nhất về nghệ thuật xuất phát từ nguyện vọng hợp lý của con người muốn nhận 

thức về tinh thần thế giới bên trong và bên ngoài bằng cách hình dung nó như một đối 

tượng trong đó y nhận ra được “cái tôi” của mình. Con người thỏa mãn nhu cầu tự do 

tinh thần này, một mặt, bằng cách ý thức được bên trong cho mình cái đang tồn tại, 

mặt khác, bằng cách mang lại cho cái “tồn tại cho mình”này một hình hài và khi tự 

nhân đôi mình, con người làm cho cái tồn tại bên trong y trở thành cái mà bản thân 

 
105 K.Marx: Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844, trong  “C.Mác & F.Ăng-ghen tuyển tập” (6 tập), NXB Sự thật, 

1980, tập 1, tr.120 



mình và người khác có thể nhìn thấy và nhận thức được”106. Nói một cách khác, con 

người trưởng thành và trở nên người hơn trong cả hai quá trình: quá trình phát 

triển của ý thức và quá trình làm cho ý thức ấy trở thành trực quan để “con người 

ngắm nhìn bản thân mình trong thế giới do mình sáng tạo ra” (K.Marx). 

Trong thế giới do con người sáng tạo ra ấy có tác phẩm nghệ thuật. Nhờ có sáng 

tạo nghệ thuật, không chỉ tinh thần mà cả giác quan của con người cũng được thỏa 

mãn: “Phẩm chất đầu tiên của bức tranh – họa sĩ Pháp E. Delacroix nói – đó là làm 

sao để nó trở thành ngày hội của đôi mắt”107. Không chỉ ý thức, tình cảm, đời sống 

tinh thần của con người phong phú hơn, nhân đạo hơn mà đôi mắt, lỗ tai, bàn tay 

cũng sắc sảo, tinh tế, thính nhạy và khéo léo hơn, các quá trình tâm sinh lý như trực 

giác,cảm giác,tri giác,tưởng tượng cũng phức tạp hơn,phát triển hơn. Sự hình thành 

và phát triển các quan năng này trực tiếp và chủ yếu là gắn với quá trình sáng tạo 

hình thức nghệ thuật.Điều đó có nghĩa là sáng tạo nghệ thuật, trước hết là việc mang 

lại cho tác phẩm một hình thức bên ngoài, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển các 

giác quan và năng lực thể chất của con người, từ đó góp phần vào làm tăng “chất 

người” của “sinh vật có tính loài”. 

Nhờ có sáng tạo nghệ thuật, tài năng của con người thể hiện trong việc chinh 

phục chất liệu, tìm tòi và sử dụng các thủ pháp, kỹ thuật được nâng cao. Trong quá 

trình ấy, người sáng tác cũng sẽ nhận được một “hứng thú sáng tạo” có khả năng 

mang đến một niềm vui, một hạnh phúc vô bờ. “Một người khi đã vui với niềm vui 

sáng tạo thì những niềm vui khác là vô nghĩa” (J.W.Goethe). 

Nhờ những khám phá, tìm tòi về hình thức, những “cơn rung động về vần điệu, 

hình tượng, âm thanh” của nghệ sỹ, công chúng cũng sẽ được thụ hưởng một khoái 

cảm đặc biệt – đó là khoái cảm thẩm mỹ. Khoái cảm thẩm mỹ làm cho đời sống con 

người giàu thêm, nâng tâm hồn con người lên, làm cho con người cảm thấy đời sống 

bớt tầm thường, bớt trần tục hơn, thấy cuộc đời lung linh, huyền ảo hơn. Tiếp xúc 

với nghệ thuật nhiều, đôi mắt con người cũng có khả năng nhìn ra được nhiều cái 

đẹp hơn, đôi tai có thể lắng nghe trong từng âm thanh, từng tiếng đàn những giọng 

 
106 Hegel, Mỹ học, Sđd, tập 1, tr.38 

107 E. Delacroix: Nhật ký của E. Delacroix (tiếng Nga), Moscow, 1950, tr.586 



điệu khác nhau, tiếng trong tiếng đục khác nhau. Bằng cách ấy, nghệ thuật đã mở 

thêm một cánh cửa, một lối đi để con người đến với thế giới bao la của tiếng nói, của 

âm thanh, ánh sáng, sắc màu trong đời sống, trong thiên nhiên và do đó cũng mang 

lại cho người thưởng thức một niềm vui, một hạnh phúc giống như “hứng thú sáng 

tạo” của nghệ sỹ. Bằng cách ấy, những sáng tạo hình thức đã giúp vào sự hoàn thiện 

của con người: phát triển toàn diện thế giới tinh thần và những giác quan gắn nói nó, 

thân thể tinh thần của nó. Sáng tạo hình thức vì vậy không chỉ có ý nghĩa nghệ thuật, 

mà còn có ý nghĩa nhân văn. 

*** 

Hình thức nghệ thuật có ý nghĩa rất lớn. Nhờ nó nghệ thuật trở thành nghệ 

thuật. Nghệ thuật không phải chỉ có hình thức. Nhưng không có hình thức sẽ không 

có nghệ thuật. Ý nghĩa của hình thức không chỉ hạn chế trong quan hệ của nó với nội 

dung. Bản thân hình thức cũng có giá trị riêng và tác động riêng. 

Ngày nay, việc đề cao hình thức không còn mới mẻ nữa. Nghiên cứu hình thức 

trong sáng tác nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng đã khắc phục được tính cực 

đoan của nó, đã không còn đóng vai trò là một phương pháp luận, một “mỹ học 

chung” như M.Bakhtin đã từng phê phán. “Lý luận chung về các hình thức văn học gọi là thi 

pháp học” (Gérard Genette) và “Thi pháp học không phải là một phương pháp – như cấu trúc 

luận và những phương pháp khác – mà đúng hơn là một cách nhìn các sự kiện” (Tzvetan 

Todorov)108. Nhưng điều đó không có nghĩa là tầm quan trọng của hình thức và việc nghiên 

cứu nó giảm đi. 

Thực tiễn sáng tác nghệ thuật, đặc biệt là trong thơ ca và nghệ thuật tạo hình ở nước 

ta cũng như trên thế giới thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI cho thấy các hình thức thể hiện đã có 

nhiều thay đổi căn bản, táo bạo, đã trở nên đa dạng và khó hình dung hơn. Những tuyên bố 

ủng hộ cái mới bao giờ cũng sẵn sàng, nhưng chấp nhận nó thì không dễ, nhất là chấp nhận 

cho mình. Thị hiếu luôn luôn mang tính bảo thủ. Nếu thị hiếu ấy lại nhiễm sắc thái ý thức hệ 

thì tình trạng lại còn nặng nề hơn. Bởi vậy hiện nay ở nước ta, thái độ đối với hình thức 

nghệ thuật thể hiện trong cách tìm tòi, sáng tạo và cách cảm nhận, đánh giá tác phẩm đang 

 
108 French Literary Theory Today (Lý luận văn học Pháp hiện nay), Ed. By Tzvetan Todorov, Cambridge University 

Press, New York, 1991, tr.9, tr. 3 

 



là một thách thức lớn đối với người sáng tác cũng như công chúng. Ở đây không có giới hạn 

cho cái mới; chỉ có giới hạn về cái hay và cái dở. ở đây không phải tất cả màu nào, chữ nào, 

âm nào cũng đều được xem là mang nghĩa, có nghĩa, có tính ngụ ý hay ẩn dụ.. Nghĩa của 

hình thức có khi nằm trong chính nó. Ở đây không thể lấy tấm lòng thay cho câu chữ, lấy ý 

để thay cho lời, thay cho đường nét, màu sắc, ở đây là chỗ của tài năng. Tài năng trong sáng 

tác đã khó, tài năng trong thưởng ngoạn – thưởng ngoạn màu, thưởng ngoạn chữ, thưởng 

ngoạn âm – có lẽ còn khó hơn. 

Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy cái khó của sáng tạo hình thức trong nghệ thuật. Nhưng 

chính trong cái khó này bao hàm ý nghĩa, sứ mạng của nó. Bởi vậy cổ vũ cho những tìm tòi 

mạnh dạn về hình thức cũng chính là cổ vũ cho sáng tạo trong nghệ thuật, cổ  vũ cho sự 

phát triển toàn diện, tự do của con người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chất liệu và Hình thức 

Nghĩa và Ý nghĩa 

                                                

Đối với người làm nghệ thuật, hình thức là một nỗi ám ảnh. Ám ảnh vì 

khi sáng tác hay phê bình người ta không thể thoát khỏi nó. Nó là cái trực tiếp, 

cái đầu tiên, cái cám dỗ mạnh mẽ. Nhưng ám ảnh cũng phần vì luôn luôn phải 

chống cự lại cái mặc cảm về “chủ nghĩa hình thức”, về cái tiên đề “nội dung 

quyết định hình thức” hay những thứ tương tự. Ở Việt Nam, cái cảm thức ấy có 

vẻ như lại rõ rệt hơn. 

Hình thức là gì? Ý nghĩa của nó đối với sáng tạo nghệ thuật như thế nào? 

Về vấn đề này, tôi đã có dịp trình bày trong bài viết “Hình thức và ý nghĩa của 

hình thức trong sáng tạo nghệ thuật”, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Văn học số 

tháng 1 và tháng 2 năm 2013. Ở đây tôi muốn giải thích thêm một số khái 

niệm liên quan đến hình thức và chất liệu và xem xét nó trong một trường rộng 

hơn là văn hóa thẩm mỹ. 

    1. Chất liệu, hình thức và hình thức nghệ thuật 

Trong các giáo trình Lý luận văn học, ngôn ngữ thường được gọi là chất 

liệu của nghệ thuật ngôn từ, giống như màu trong hội họa, âm thanh trong 

trong âm nhạc, gỗ, đá trong điêu khắc. Nhưng đồng thời ở đây ngôn ngữ cũng 

được xem là hình thức của tác phẩm. Mọi sự phân tích tác phẩm về phương 

diện nghệ thuật đều đề cập đến ngôn ngữ. Vậy trong trường hợp nào ngôn ngữ 

là chất liệu và trong trường hợp nào ngôn ngữ là hình thức? 

Muốn trả lời câu hỏi này trước hết phải xác định rõ hai khái niệm chất 

liệu và hình thức. Trong tác phẩm “Phê phán năng lực phán đoán” I.Kant bàn 

khá nhiều về hình thức, mối quan hệ giữa hình thức, chất liệu và cái đẹp. Khi 

thảo luận về bản chất của phán đoán thẩm mỹ (Kant gọi là “Phán đoán sở thích 

thuần túy”), ông viết: “Sự kích thích, hấp dẫn của của màu sắc hay các âm thanh 

dễ chịu của nhạc cụ có thể được bổ sung vào, nhưng chính thiết kế 

(Zeichnung/Design) đối với màu sắc và kết cấu (Komposition) đối với thanh 

âm mới là cái tạo nên đối tượng đích thực của phán đoán sở thích thuần 



túy. Còn bảo rằng tính thuần túy của màu sắc và thanh âm hay sự đa dạng và 

đối nghịch của chúng dường như có góp phần vào tính đẹp thì điều này hoàn 

toàn không có nghĩa rằng bởi chúng là dễ chịu nên hầu như mang lại một sự bổ 

sung cùng một loại cho sự hài lòng ở nơi hình thức. Trái lại ý nghĩa thực sự 

đúng ra chỉ là: chúng làm cho hình thức có thể được trực quan một cách rõ 

ràng hơn, chính xác hơn và đầy đủ hơn…” (1) 

Theo lập luận của I.Kant, phán đoán sở thích thuần túy tức phán đoán 

thẩm mỹ, khác các phán đoán sở thích không thuần túy (Ví dụ sự hài lòng đối 

với cái dễ chịu hay sự hài lòng đối với cái tốt) ở chỗ đối tượng của nó không 

phải là bản thân sự vật mà chỉ là hình thức của nó mà thôi và hình thức này 

phải được hiểu không phải như màu sắc hay âm thanh mà là sự tổ chức, kết 

hợp của chúng theo một kiểu nào đó. H.Gadamer đã xác định điều này. Trong 

cuốn “Chân lý và Phương pháp”. Ông viết: “Kant có một quan niệm rất khác về 

hình thức. Đối với ông, quan niệm về hình thức ám chỉ cấu trúc của đối tượng 

thẩm mỹ chứ không phải như cái đối lập với nội dung mang nghĩa (meaningful 

content) của tác phẩm nghệ thuật, nó chỉ đối lập với cái hấp dẫn hoàn toàn 

thuần túy cảm giác (sensuous) của chất liệu”. (2) 

Tuy không chia sẻ với I.Kant quan niệm về bản chất cái đẹp, M.Bakhtin 

cũng phân biệt khái niệm chất liệu và hình thức theo một tinh thần như vậy. 

Trong công trình “Vấn đề nội dung, chất liệu và hình thức trong sáng tác 

nghệ thuật ngôn từ”, ông đặt vấn đề: “Làm sao mà hình thức vốn được hình 

thành hoàn toàn dựa trên chất liệu lại có thể trở thành hình thức của nội dung, 

có quan hệ giá trị với nội dung, hoặc nói cách khác, làm sao hình thức kết cấu, 

tức sự tổ chức chất liệu, lại có thể tạo thành hình thức kiến tạo, thống nhất lại 

và tổ chức các giá trị nhận thức và đức lý?”. (3) 

Từ những ý kiến trên đây, chúng ta có thể thấy, tuy hình thức gắn với 

chất liệu, được tạo thành trên cơ sở chất liệu, nhưng chất liệu không được coi 

là hình thức. Hình thức là sự tổ chức chất liệu, là sự khắc phục chất liệu. Điều 

này giải thích vì sao M. Bakhtin cho rằng: “Ngôn ngữ trong tính xác định ngôn 

ngữ học của mình, không phải là đối tượng thẩm mỹ của nghệ thuật ngôn từ” 

(4) và vì sao ông phê phán gay gắt khuynh hướng nghiên cứu chỉ dựa vào ngôn 

ngữ “trong tính xác định ngôn ngữ học” của nó – khuynh hướng mà ông gọi là 



“Mỹ học chất liệu” và chỉ ra rằng “Mỹ học chất liệu không có khả năng lý giải 

hình thức nghệ thuật”. (5) 

Vậy hình thức nghệ thuật là gì? Theo M. Bakhtin có hai cách tiếp cận với 

hình thức nghệ thuật: cách thứ nhất là “từ bên trong đối tượng thẩm mỹ thuần 

túy” (“thuần túy” được hiểu là chưa gắn với chất liệu) và cách thứ hai là từ góc 

độ “kỹ thuật của hình thức”. Nghiên cứu theo cách thứ nhất là nghiên cứu 

“hình thức kiến tạo” của tác phẩm, tức hình thức của sự cảm nhận cuộc sống 

trong tưởng tượng, trực tiếp gắn với nội dung của rung động thẩm mỹ hướng 

đến tác phẩm. Nghiên cứu theo cách thứ hai là nghiên cứu “hình thức kết cấu” 

của tác phẩm, tức hình thức tổ chức chất liệu thành tác phẩm. (6) 

Đáng chú ý là ở đây M. Bakhtin đã có sự phân biệt quan trọng: phân biệt 

“hình thức của chất liệu” với “hình thức nghệ thuật”. Ông viết: “Hình thức 

được hiểu như hình thức của chất liệu là hình thức chỉ với tính xác định tự nhiên 

học - toán học hay ngôn ngữ học - của nó; nó là sự sắp xếp chất liệu như thế nào 

đó thuần túy bề ngoài, bị tước mất yếu tố giá trị. Ở đây hoàn toàn vắng mặt độ 

căng ý chí - tình cảm của hình thức”. (7) 

M. Bakhtin cũng lưu ý, khi nghiên cứu “hình thức kết cấu” của tác phẩm, 

tức nghiên cứu hình thức dưới góc độ kỹ thuật, không được lẫn nó với hình 

thức của chất liệu, “dù bất cứ trường hợp nào cũng không được giải thích nó 

như hình thức của chất liệu”. (8) 

Để làm rõ hơn bản chất của hình thức nghệ thuật và phân biệt nó với 

hình thức của chất liệu, M.Bakhtin gọi hình thức nghệ thuật là “hình thức có ý 

nghĩa thẩm mỹ” hay “hình thức có ý nghĩa nghệ thuật” (9). Điều này làm 

chúng ta liên tưởng tới quan niệm của C.Bell về “hình thức có ý nghĩa” được 

nêu lên trước đó. (10) 

Bên cạnh việc phân biệt hình thức của chất liệu với hình thức nghệ 

thuật, M. Bakhtin còn phân biệt hình thức nghệ thuật với “hình thức nhận 

thức”. Đặc tính của hình thức nhận thức nằm ở chỗ, “Hình thức này – ông viết 

– không có tác giả - người sáng tạo: tôi thấy trong đối tượng có một hình thức 

nhận thức, nhưng tôi không hề cảm thấy trong hình thức ấy một chút gì là của 

mình, một chút gì là tính chủ động sáng tạo của mình”, và “ở đây chứa đựng sự 



khác nhau căn bản giữa hình thức nghệ thuật và hình thức nhận thức” (11). 

Theo M. Bakhtin, sở dĩ có sự khác nhau này là bởi vì khoa học đòi hỏi sự khách 

quan, nó cũng chủ động, sáng tạo, nhưng không mang tính cá nhân, cảm tính, 

trong khi nghệ thuật “là lĩnh vực của sáng tác và cảm nhận chủ quan, mang 

đậm tính cá thể, ở đây với hình thức và bằng hình thức, tôi ca hát, tôi kể chuyện 

và miêu tả, thông qua hình thức tôi bộc lộ tình yêu của mình, ý kiến và sở thích 

của mình” (12). 

Từ sự phân tích trên đây chúng ta thấy hình thức là một khái niệm phức 

tạp, có nhiều mặt, gắn với một số khái niệm khác cần được minh định thật rõ 

trước khi có thể nói về ý nghĩa hoặc giá trị của nó. 

Thứ nhất là hình thức và chất liệu. Chất liệu cũng có “hình thức” của nó, 

nhưng chất liệu đứng riêng ra chưa phải là hình thức theo đúng nghĩa chúng ta 

vẫn nói tức là chưa phải là hình thức thẩm mỹ hay hình thức nghệ thuật. Từ 

ngữ là chất liệu, mỗi từ cũng có “hình thức” riêng của nó, nhưng chỉ khi các từ 

được sắp xếp theo một trật tự nào đó chúng ta mới có một hình thức (dưới 

dạng mệnh đề hay câu). Trong tác phẩm văn học, nhiều trường hợp chỉ một từ 

cũng đã thành một câu, nghĩa là cũng đã có hình thức. Tuy nhiên phải hiểu 

rằng ở đây từ này đã được sắp xếp, nằm trong một hệ thống, văn cảnh nào đó. 

Tương tự như vậy, trong âm nhạc, một âm chỉ là chất liệu. Chỉ khi các âm được 

kết hợp lại theo một qui tắc nhạc luật nào đó (dưới dạng âm điệu hay giai 

điệu) chúng ta mới có hình thức. 

Thứ hai, khi tổ chức chất liệu hay “hình thức của chất liệu” thành hình 

thức, tùy thuộc vào mục đích đặt ra, chúng ta có thể có ít nhất hai loại hình 

thức khác nhau: hình thức nghệ thuật và hình thức - không nghệ thuật. Cái 

mà M. Bakhtin gọi là “hình thức nhận thức” thuộc vào loại thứ hai. Đặc điểm có 

tính chất bản chất của hình thức nghệ thuật, theo C. Bell, là ở chỗ “nó thể hiện 

rung động của chính ngưới sáng tạo ra nó” và do đó “làm chúng ta rung động về 

mặt thẩm mỹ” (13), còn theo M. Bakhtin, như đã nói ở trên, là ở chỗ nó chứa 

đựng hình ảnh tác giả - người sáng tạo, chứa đựng sự can dự của người viết và 

người đọc. Vậy đặc điểm của “hình thức của chất liệu” và “hình thức - không 

nghệ thuật” nằm ở đâu? 



Khi phân tích quan điểm của I.Kant, M.Bakhtin và C.Bell về sự khác nhau 

giữa chất liệu và hình thức, giữa hình thức nghệ thuật và hình thức nhận thức, 

chúng ta thấy ở đây tiêu chí dựa vào đó để xét hoặc là cấu trúc (hình thức là 

chất liệu được tổ chức) hoặc giá trị (hình thức nghệ thuật mang trong nó thái 

độ tư tưởng – tình cảm tác giả). Điều đó là hoàn toàn đúng và có cơ sở. Tuy 

nhiên những cách tiếp cận này dường như vẫn chưa nói hết sự khác nhau giữa 

các khái niệm trên và vì vậy cũng có nghĩa là chưa bộc lộ đầy đủ bản chất của 

hình thức nói chung, hình thức nghệ thuật nói riêng. 

Để tìm hiểu vấn đề này, chúng ta thử quan sát một trường hợp cụ thể. 

Trước mắt chúng ta là hòn đá có màu xám, chiếc xe hơi màu xanh lục và bức 

tranh có màu vàng. Màu xám là hình thức của hòn đá, màu xanh lục là hình 

thức của xe hơi, và màu vàng là hình thức của bức tranh. So sánh ba màu này, 

chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng màu xám chỉ đơn giản là màu của hòn đá, là 

hình thức của chất liệu, nó có thể làm cho chúng ta thích hoặc không thích, có 

thể gợi cho chúng ta những liên tưởng nào đó tùy tâm trạng và chủ quan của 

chúng ta, nhưng tự bản thân nó không diễn tả bất cứ điều gì, không nhằm thể 

hiện điều gì. (Còn việc có phải tạo hóa làm ra nó như vậy để nói lên điều gì thì 

chỉ có Trời mới biết!). Điều này khác với trường hợp màu xanh lục của chiếc xe 

hơi. Khác trước hết vì đây màu không phải do trời tạo ra mà là do người làm 

ra. Mà đã do người làm ra thì khi làm thường bao giờ người ta cũng ngụ ý gì 

đó, ví dụ màu xanh lục là màu xanh của cây cối, sơn xe màu xanh lục là để góp 

phần quảng bá cho việc bảo vệ môi trường hoặc để tạo sự khác biệt với một 

công ty xe hơi khác thường sơn xe màu đỏ v.v. Trong đời sống có rất nhiều sản 

phẩm do con người tạo ra mang hình thức này – hình thức mà chúng ta có thể 

gọi là hình thức – không nghệ thuật. Ở đây màu gắn với một nghĩa nào đó, biểu 

đạt một ý nào đó. Cái ý được biểu đạt ở đây có thể đơn giản hay phức tạp 

nhưng nói chung đều là cái được cố tình đưa vào ngay từ đầu. Đó chính là 

điểm chung giữa màu của xe hơi và màu của bức tranh đồng thời cũng là điểm 

khác nhau của chúng với màu của hòn đá, tức hình thức của chất liệu. 

Tiếp cận hình thức dưới góc độ cái biểu đạt và cái được biểu đạt tức là 

dưới góc độ của Ký hiệu học sẽ giúp chúng ta hiểu sâu sắc và đầy đủ hơn bản 

chất của hình thức. Hình thức bao giờ cũng là cái biểu đạt, nó luôn luôn biểu 

đạt một cái gì đó. Không biểu đạt nó không phải là hình thức mà chỉ đơn giản 



là chất liệu. Tư tưởng này đã được Roland Barthes nêu lên và trình bày khá kỹ 

trong tác phẩm “Những huyền thoại” (Mythologies). 

Tiếp thu quan niệm của Ferdinand de Saussure về cái biểu đạt, cái được 

biểu đạt và ký hiệu trong ngôn ngữ, R.Barthes cho rằng huyền thoại là “siêu – 

ngôn ngữ” (méta-langage) (14), tức là ngôn ngữ thứ hai, trong đó người ta nói 

về ngôn ngữ thứ nhất (R.Barthes gọi đây là ngôn ngữ đối tượng – langage – 

object). Hai hệ thống này chồng lên nhau, chèn vào nhau, tạo thành bản chất 

của huyền thoại. Huyền thoại nắm lấy ngôn ngữ - đối tượng giống như nhà văn 

sử dụng ngôn ngữ. Nếu “ngôn ngữ của nhà văn không phải lãnh trách nhiệm 

thể hiện thực tại, mà là biểu đạt nó” (15), thì ngôn ngữ - đối tượng đối với 

huyền thoại không phải là hệ thống các sự việc mà là hệ thống ký hiệu, là sự 

biểu đạt, là hình thức biểu đạt khái niệm. Bản chất của hình thức theo R. 

Barthes, là sự biểu đạt. “Huyền thoại – ông viết – không thể là một đối tượng, 

một khái niệm hay một ý niệm; đó là một phương thức biểu đạt, đó là một 

hình thức” (16). Ở một chỗ khác, ông nói rõ hơn: “Một hình thức chỉ có thể 

được phán xét (…) như sự biểu đạt chứ không phải như sự diễn tả”. (17) 

Hình thức với tư cách là cái biểu đạt, theo R.Barthes, không chỉ quan hệ 

với khái niệm mà nó biểu đạt, mà còn quan hệ với nghĩa của chất liệu (từ ngữ, 

hình ảnh) mà nó sử dụng và đặc thù của huyền thoại “là biến đổi nghĩa thành 

hình thức” (18). Quan hệ giữa hình thức và khái niệm, hình thức và nghĩa, quá 

trình nghĩa biến thành hình thức như thế nào là những vấn đề chúng ta sẽ có 

dịp đề cập ở phần sau. Ở đây điều đáng lưu ý là khi nhấn mạnh bản chất biểu 

đạt của hình thức, R.Barthes không hề tách rời hình thức với nội dung hay chỉ 

coi trọng vai trò của hình thức. Đồng thời với việc quan niệm: “Ký hiệu học là 

khoa học về các hình thức, bởi lẽ nó nghiên cứu các sự biểu đạt độc lập với nội 

dung của chúng” (19), ông cũng nhìn thấy trước sự phản bác có thể có và 

khẳng định: “Nếu bớt khiếp sợ bóng ma “chủ nghĩa hình thức”, có lẽ ngành phê 

bình gắn với lịch sử đã bớt cằn cỗi; có lẽ nó đã hiểu ra rằng nghiên cứu chuyên 

biệt các hình thức chẳng hề mâu thuẫn với những nguyên tắc cần thiết của tổng 

thể và của lịch sử. Mà ngược lại là khác: một hệ thống càng được xác định 

chuyên biệt trong các hình thức của nó thì càng dễ thích ứng với cách phê bình 

lịch sử. Nhại lại một lời quen thuộc, tôi sẽ nói rằng chút ít chủ nghĩa hình thức 

khiến xa rời lịch sử, nhưng chủ nghĩa hình thức nhiều nhiều lại đưa về gần lịch 



sử” (20). Và ông kết luận: “Đối với huyền thoại học cũng vậy: nó đồng thời thuộc 

về ký hiệu học với tư cách khoa học hình thức, và thuộc về tư tưởng học với tư 

cách khoa học lịch sử: nó nghiên cứu những tư tưởng – dạng – hình thức” (21). 

Khái niệm “tư tưởng – dạng – hình thức” gợi chúng ta liên tưởng đến quan 

niệm của M.Bakhtin về đối tượng thẩm mỹ như “nội dung đã được hình thức 

hóa về nghệ thuật (hay là hình thức nghệ thuật của một nội dung)” (22). 

Việc phân biệt chất liệu (hay hình thức của chất liệu) với hình thức, hình 

thức nghệ thuật với hình thức nói chung giúp chúng ta hiểu rõ hơn đặc điểm 

của hình thức nghệ thuật. Sự khác nhau căn bản giữa hình thức và chất liệu 

không phải chỉ ở chỗ hình thức là chất liệu đã được tổ chức, mà quan trọng là 

ở chỗ, hình thức bao giờ cũng có tính chất biểu đạt, còn chất liệu thì không. 

Cũng như sự khác nhau quan trọng giữa hình thức nghệ thuật với hình thức 

nói chung (hình thức nhận thức, hình thức của các sản phẩm lao động,…) nằm 

không phải chỉ ở nội dung hay ý nghĩa của cái được biểu đạt mà chủ yếu là ở 

tính chất mối quan hệ giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt, mức độ thẩm 

thấu của nội dung được biểu đạt vào cái biểu đạt. Trong tác phẩm nghệ thuật, 

hình thức nghệ thuật gắn chặt với nội dung như hai mặt của tờ giấy, như âm 

với dương, trong âm có dương, trong dương có âm; hình thức nghệ thuật 

không chỉ biểu đạt một tư tưởng, nói như M.Bakhtin, nó thấm đượm tình yêu, 

hạnh phúc, đau khổ và chính kiến của người sáng tác – nghệ sĩ. 

Để hiểu thêm tính chất và ý nghĩa của hình thức trong tác phẩm nghệ 

thuật, bên cạnh việc xem xét nó dưới góc độ cấu trúc, góc độ ký hiệu học và giá 

trị học, chúng ta cần khảo sát thêm hình thức dưới góc độ thẩm mỹ. 

 

2. Hình thức và cái đẹp 



“Có cái đẹp của hình thức. Vấn đề nổi bật và đặc thù nhất của mỹ học là 

vấn đề cái đẹp của hình thức” – tuyên bố George Santayana (23). Thật ra đây 

không phải chỉ là quan điểm của G.Santayana. Vấn đề cái đẹp của hình thức từ 

lâu đã được thừa nhận và thu hút sự chú ý của các nhà mỹ học và phê bình 

nghệ thuật. Chỗ gây tranh cãi không phải là về ý nghĩa của nó, mà là mức độ 

tầm quan trọng, tương quan của nó với nội dung và đặc biệt là những biểu 

hiện cụ thể của nó. Nói cách khác, vì sao một hình thức lại được coi là đẹp, 

hình thức đẹp ở chỗ nào, nhờ đâu – đó mới là vấn đề cần được quan tâm giải 

thích. Thêm nữa, khi nói đến cái đẹp của hình thức chúng ta phải nói rõ đó là 

hình thức nào: hình thức của chất liệu, hình thức của các sản phẩm hay hình 

thức nghệ thuật, bởi vì, như đã phân tích ở trên, đó là những khái niệm có nội 

dung rất khác nhau. Nếu không làm rõ điều này sẽ khó đi đến một nhận thức 

nhất quán. 

Vấn đề đầu tiên gặp phải ở đây là: có hay không cái đẹp của chất liệu hay 

hình thức của chất liệu? 

Người đặt ra và lý giải câu hỏi này rất sớm cũng là I.Kant. Xuất phát từ 

quan niệm rằng phán đoán thẩm mỹ là một phán đoán sở thích thuần túy, khác 

phán đoán thường nghiệm ở chỗ sự hài lòng do nó mang lại chỉ gắn với hình 

thức của sự vật chứ không phải với chất liệu của nó, I.Kant phê phán ý kiến 

cho rằng chất liệu cũng có vẻ đẹp riêng. Ông viết: “Thật thế, những sự kích 

thích không chỉ rất thường được nhập chung vào với tính đẹp (trong khi tính 

đẹp lẽ ra chỉ liên quan đơn thuần đến hình thức) như là phần đóng góp cho sự 

hài lòng mang tính thẩm mỹ nói chung, thậm chí tự thân chúng còn được xem là 

những cái đẹp, nghĩa là đã biến chất liệu của sự hài lòng thành hình thức. Đây 

là một sự ngộ nhận…” (24). Và ông giải thích thêm: “Một màu sắc đơn thuần, 



chẳng hạn màu xanh của một bãi cỏ, một tiếng nhạc đơn thuần (khác với âm 

thanh và tiếng ồn) chẳng hạn của một vĩ cầm được nhiều người xem tự nó là 

đẹp, mặc dù cả hai chỉ đơn thuần là chất liệu của các biểu tượng, nghĩa là có vẻ 

chỉ lấy cảm giác làm cơ sở và vì thế lẽ ra chỉ đáng gọi là dễ chịu thôi. Nhưng ta 

cũng đồng thời nhận thấy rằng các cảm giác về màu sắc cũng như về tiếng nhạc 

chỉ được xem là đẹp một cách chính đáng trong chừng mực cả hai là thuần túy.” 

(25).  

Như vậy, theo I.Kant, chất liệu dù không tách rời hoàn toàn với cái đẹp 

vẫn không có vẻ đẹp riêng. Nó chỉ có khả năng gây nên sự kích thích và rung 

động, cảm giác dễ chịu chứ không phải là sự hài lòng thẩm mỹ, bởi vì nó mang 

tính cá biệt, trong khi một trong những yêu cầu cơ bản đối với cái đẹp hay 

phán đoán thẩm mỹ là phải có tính phổ biến và đặt cơ sở trên hình thức. “Một 

phán đoán sở thích không bị ảnh hưởng bởi sự kích thích lẫn rung động (dù hai 

cái này vẫn có thể được kết hợp với sự hài lòng trước cái đẹp), và vì thế, cơ sở 

qui định của nó chỉ đơn thuần là tính hợp mục đích của hình thức chính là một 

phán đoán sở thích thuần túy (tức phán đoán thẩm mỹ_LNT)” (26). 

Sự kích thích và rung động do chất liệu tạo nên “có thể được kết hợp 

với sự hài lòng trước cái đẹp” và “đóng góp cho sự hài lòng mang tính thẩm 

mỹ” như thế nào? I.Kant giải thích: “Ý nghĩa thực sự đúng ra chỉ là: chúng làm 

cho hình thức có thể được trực quan một cách rõ ràng hơn, chính xác hơn và 

đầy đủ hơn; ngoài ra, làm cho sự hình dung được sinh động lên nhờ sự kích 

thích hấp dẫn của chúng, khi chúng đánh thức và duy trì sự chú ý đến bản thân 

đối tượng.” (27) 

Rõ ràng, đối với I.Kant, chất liệu bản thân nó không có ý nghĩa thẩm mỹ. 

I.Kant có cái lý của mình và xét riêng trong hệ thống học thuyết của ông, quan 



niệm nói trên không phải không có tính thuyết phục. Tuy nhiên từ thực tế cảm 

thụ thẩm mỹ cũng như từ việc xem xét cái đẹp dưới ánh sáng của những lí 

thuyết mỹ học khác, việc phủ nhận giá trị thẩm mỹ của bản thân chất liệu hay 

hình thức của chất liệu vấp phải những khó khăn lớn.  

Trong đời sống hàng ngày, khi nghe một bài hát hay, ai cũng thích. Có 

người thích vì lời bài hát, có người thích vì giai điệu của nó, nhưng nghe hát 

hay thì chắc ai cũng phải thích giọng của người hát. Giọng là âm thanh phát ra 

từ cổ họng của ca sĩ. Chất giọng là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức 

hấp dẫn của tiết mục hát. Nhưng thường thì thấy được cái hay của giọng không 

dễ, cũng giống như khi nghe một bản nhạc, chúng ta rất dễ bị quyến rũ bởi giai 

điệu, tiết tấu của nó, nhưng cảm cho được cái hay của từng âm thanh của mỗi 

nhạc cụ, nghe cho đến từng nốt nhạc thì không phải ai cũng làm được. Cái khả 

năng thẩm âm, tức khả năng cảm thụ vẻ đẹp của chất liệu ấy, đòi hỏi không 

phải sự luyện tập mà còn cả năng khiếu. Mỗi âm, ngoài độ vang của nó, còn có 

âm sắc riêng. Sắc là màu của âm, nghe được âm sắc của giọng hát, của tiếng 

đàn là như vừa nghe được độ cao thấp, trầm bổng của âm thanh, vừa “nhìn 

thấy” được sắc màu của nó, giống như khi Kim Trọng thưởng thức tiếng đàn 

của Thúy Kiều: 

Trong như tiếng hạc bay qua 

     Đục như nước suối mới xa nửa vời 

(Truyện Kiều) 

Trong lĩnh vực hội họa, điêu khắc hay kiến trúc cũng vậy. Có lẽ không ở 

đâu vai trò của chất liệu bộc lộ rõ rệt như ở đây. Thuốc nước, sơn dầu hay sơn 

mài, mỗi thứ đều có màu và sắc riêng, có ngôn ngữ riêng, người bình thường 



có thể không nhận ra, không cảm thấy hết, nhưng đối với họa sĩ thì đó là điều 

phải biết đầu tiên. Họa sĩ phải cảm nhận cho được tố chất của màu, cái ấm 

lạnh, tối sáng của nó, nhìn ra cho được vẻ đẹp riêng trong từng chất liệu như 

gỗ, đá, thạch cao, đồng… và khai thác hết ưu thế của từng chất liệu. 

 Một trong những nền nghệ thuật tôn trọng và đề cao vẻ đẹp của chất liệu 

là nghệ thuật Nhật Bản. Xuất phát từ một nguyên lý mỹ học được cho là bắt 

nguồn từ tư tưởng thẩm mỹ của Thiền sư Yoshida Kenko (1283 – 1350) coi sự 

giản dị (Simplicity) là cái đẹp (28), nghệ thuật truyền thống Nhật Bản luôn 

luôn chú trọng đến đặc tính vốn có của chất liệu hay đối tượng miêu tả. “Một 

tác phẩm nghệ thuật thành công, cần phải giúp cho công chúng cảm nhận được 

chất liệu được sử dụng và sự vật được mô tả. Ngược lại, một phác họa được tạo 

ra chủ yếu như phương tiện cho nghệ sĩ tự thể hiện mình và không hề tôn trọng 

những đặc tính của bản thân chất liệu, thì nó bị coi là “giả tạo” hay “khiên 

cưỡng” (29). Nguyên tắc này được quán triệt trong hầu hết các hoạt động 

thẩm mỹ và nghệ thuật truyền thống của người Nhật, từ cách thiết kế vườn, 

cách cắm hoa, cách uống trà đến cách làm thơ, vẽ tranh hay diễn kịch. 

Vấn đề cái đẹp của chất liệu không phải chỉ là vấn đề của thực tiễn sáng 

tạo nghệ thuật; nó cũng là một vấn đề của mỹ học. Trong lĩnh vực này, đáng 

chú ý nhất là quan điểm của triết gia người Mỹ gốc Tây Ban Nha George 

Santayana (1863 – 1952). Nếu đối với I.Kant, cái đẹp là một hình thức của 

phán đoán, đẹp là một “phán đoán sở thích thuần túy”, thì đối với G.Santayana 

cái đẹp là một khoái cảm (pleasure). Trong tác phẩm nổi tiếng The sense of 

Beauty đã nhắc đến ở trên, G.Santayama định nghĩa cái đẹp như sau: “Cái đẹp 

là khoái cảm được nhìn nhận như phẩm chất của một vật” (30) và “một đối 



tượng không thể được coi là đẹp nếu nó không mang lại khoái cảm cho ai cả”. 

(31) 

Khoái cảm cái đẹp, theo G.Santayana, trong một chừng mực nhất định, 

gắn với sự cảm nhận trực tiếp của các giác quan: “Khoái cảm của chúng ta với 

tư cách là khoái cảm của xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác và thị giác có 

thể trở thành những yếu tố của cái đẹp cũng giống như những tư tưởng… trở 

thành những yếu tố của đối tượng” (32). Khoái cảm cái đẹp không chỉ gắn với 

khoái cảm của các giác quan, nhưng cái sướng của giác quan, tức cái sướng do 

cái đẹp cảm tính mang lại có sức mạnh đặc biệt: “Cái đẹp cảm tính (sensuous 

beauty) không phải là yếu tố tác động lớn nhất hay quan trọng nhất, nhưng nó 

là yếu tố sơ đẳng và nền tảng nhất, và cũng là phổ biến nhất”. (33) 

Quan niệm trên đây của G.Santayana làm chúng ta liên tưởng đến những 

cảm nghĩ của Nguyễn Tuân về công việc viết văn, về vị trí của các giác quan 

trong cảm nhận câu chữ. Nguyễn Tuân cho rằng viết văn không chỉ là vấn đề 

của “tấm lòng và khối óc”; nó còn là vấn đề của tai, của mũi, thậm chí cả của 

bàn tay. Thường đối với nhà văn, nhà thơ, đã nghĩ kỹ rồi mới cầm bút viết ra. 

Nhưng khi đã viết ra rồi, chưa hẳn đã là xong. “Viết ra nhưng mà đọc lại – 

Nguyễn Tuân viết - … Tự mình duyệt lấy lời văn, lời viết của mình, tự mình thẩm 

tra lại cái yếu tố, cái lời trong của mình, trong năm giác quan đem ra làm công 

cụ để kiểm nghiệm, cặp mắt soi xuống dòng trang vẫn là giữ vai trò cầm trịch 

trong việc nhận dạng và đánh giá từng bước cho bộ điệu của đoạn văn. Nhưng 

cặp mắt chưa đủ để lọc hết mọi bụi bặm vẫn còn bám theo cái tiếng vừa mới 

phát biểu của mình. Cho nên phải dùng cả cái tai mình nữa. Và để phát huy tột 

cùng hiệu năng của tiếng nói mình, có khi phải dùng tới cả năm giác quan. 

Ngoài việc soi lắng, hình như còn phải ngửi lại, nếm lại cái lời mình viết ra kia, 



trước khi bưng nó ra cho người khác thưởng thức… Có khi lại như chính lòng 

bàn tay mình phải sờ lại những góc cạnh câu viết của mình, xem lại xem có nên 

cứ gồ ghề chân đất như thế, hay là nên gọt nó tròn trĩnh đi thì nó dễ vào lỗ tai 

người tiêu thụ hơn.” (34) 

Có thể xem những ý kiến của Nguyễn Tuân như sự minh họa cho tư 

tưởng của G.Santayana về vị trí của các giác quan trong việc thưởng lãm cái 

đẹp.  

Từ quan niệm về cái đẹp như khoái cảm và có mối quan hệ trực tiếp với 

giác quan,  G. Santayana dễ dàng đi đến thừa nhận cái đẹp của chất liệu, vai trò 

của chất liệu trong việc mang lại khoái cảm thẩm mỹ cho con người. Ông cho 

rằng “Hình thức không thể là hình thức của cái không có gì” (35), mà bao giờ 

cũng gắn với chất liệu; nó là sự sắp xếp và quan hệ của chất liệu. Hình thức có 

sức tác động lớn hơn nhiều so với chất liệu, tuy nhiên “Nếu trong quá trình đi 

tìm hay sáng tạo cái đẹp, chúng ta coi thường chất liệu của sự vật và chỉ chú ý 

đến hình thức của nó, thì chúng ta đã bỏ qua một cơ hội chưa từng có để làm 

tăng thêm những rung động của chúng ta.” (36). Từ đây, ông khẳng định: “Cái 

đẹp của chất liệu là nền tảng của tất cả cái đẹp cao hơn.” (37) 

Rõ ràng, quan điểm của G.Santayana rất khác với I.Kant. Ở đây, công 

bình mà nói, lý luận của G.Santayana gần với cách nghĩ của người sáng tác, với 

thực tế cảm thụ thẩm mỹ hơn và cũng nhận được tán đồng của các nhà mỹ học 

hiện đại. “Cảm giác thẩm mỹ - nhà mỹ học Nga A.Burov viết - là hiện tượng rất 

phức tạp. Trong nó các nhân tố tự nhiên và xã hội tồn tại gắn kết với nhau 

không tách rời” (38). Thực ra trong quá trình lập luận của mình, I.Kant cũng có 

mâu thuẫn. Một mặt, như đã trình bày ở trên, ông dứt khoát không thừa nhận 

cái đẹp của chất liệu, nhưng mặt khác, có chỗ ông viết: “Mọi màu sắc đơn giản, 



trong chừng mực chúng là thuần túy, thì được xem là đẹp” (39). Rõ ràng sự 

ràng buộc của hệ thống và yêu cầu phải tuân thủ tính nhất quán của lý thuyết - 

ở đây là lý thuyết về phán đoán sở thích thuần túy, tức là cái đẹp – đã làm cho 

I.Kant rơi vào tình huống khó xử, lúng túng. Điều đó gây ra cảm giác khiến 

Schopenhauer nói một cách hài hước rằng hình như Kant “hoàn toàn chỉ nghe 

người khác kể lại chứ không hề tận mắt nhìn thấy cái đẹp.” (40) 

Từ những trình bày trên đây chúng ta thấy, cái đẹp có quan hệ chặt chẽ 

với hình thức, thậm chí đối với I.Kant và một số người khác, cái đẹp về cơ bản 

là vấn đề hình thức, phán đoán sở thích thuần túy, tức cái đẹp chủ yếu liên 

quan đến hình thức, bắt nguồn từ hình thức.  

Nhưng hình thức có thể bao gồm cả hình thức của chất liệu và hình thức 

như sự tổ chức của chất liệu. Ranh giới giữa chúng không cố định, bền vững và 

cách hiểu của các nhà mỹ học về đâu là chất liệu, đâu là hình thức cũng không 

phải lúc nào cũng nhất trí. Chính H.G.Gadamer cũng nhận xét: “Việc Kant, do 

thiên kiến hàn lâm của mình, không coi màu là hình thức và chỉ xem nó như một 

yếu tố tạo ra những kích thích có tính chất cảm giác, sẽ không mê hoặc được ai 

vốn đã quen với hội họa hiện đại, ở đó màu đã được sử dụng về mặt cấu trúc.” 

(41) 

Đó là chưa kể ngay bản thân khái niệm chất liệu không phải lúc nào cũng 

được hiểu chỉ như các yếu tố vật chất khách quan (âm thanh, màu sắc…) mà 

còn theo nhiều nghĩa khác. Nếu đối với các nhà Hình thức Nga, “ Chất liệu của 

thơ ca là từ “ ( V. Zhirmunski, Yu. Tynianov ) hay “đề tài”, tức các sự kiện, tình 

huống của cuộc sống ( B. Eikhenbaum ) thì  đối với J.Dewey đó lại là các cảm 

xúc, hình ảnh, ký ức… Trong tác phẩm “Hành động biểu hiện” (The Act of 

Expression), J. Dewey đã phân biệt khái niệm chất liệu bên trong và chất liệu 



bên ngoài và lý giải bản chất của nghệ thuật trong mối quan hệ với hai yếu tố 

này. Theo J.Dewey, nghệ thuật là sự biểu hiện – biểu hiện tư tưởng, tình cảm 

của con người. Biểu hiện (Expression) khác sự bộc lộ (Discharge). Bộc lộ là sự 

phát lộ trực tiếp của cái bên trong, còn biểu hiện là sự phát lộ cái bên trong 

thông qua các chất liệu bên trong và chất liệu bên ngoài: “Chỉ ở đâu chất liệu 

được sử dụng như một phương tiện thì ở đó mới có sự biểu hiện và nghệ thuật” 

(42). Chất liệu bên trong cũng được nhào nặn để thực hiện chức năng làm 

phương tiện biểu hiện như chất liệu bên ngoài. Ông viết: “Ai cũng hiểu rằng 

những chất liệu có tính vật chất tạo thành tác phẩm nghệ thuật khi đi vào tác 

phẩm cần phải trải qua sự biến đổi… nhưng ít ai nhận thức được rằng một sự 

biến đổi tương tự cũng xảy ra đối với các chất liệu “bên trong” (inner material), 

tức những hình ảnh, quan sát, ký ức và xúc cảm. Các chất liệu này cũng được 

nhào nặn liên tục; chúng cũng cần được cai quản. Sự biến đổi này chính là tạo ra 

một hành động biểu hiện thực sự… 

Một tác phẩm trở thành tác phẩm nghệ thuật là dựa trên mức độ mà hai 

quá trình này được kết hợp trong một hoạt động duy nhất… Chỉ khi nào chất 

liệu “bên trong” và “bên ngoài” liên tục được tổ chức, tạo thành mối liên kết hữu 

cơ với nhau thì cái được tạo ra mới không phải là một tài liệu học tập hay sự 

minh họa cho một cái gì đó quen thuộc.” (43) 

Tuy không sử dụng thuật ngữ “chất liệu bên trong” nhưng T.S.Eliot cũng 

có quan điểm tương tự Dewey khi ông cho rằng sáng tác không phải là bộc lộ 

trực tiếp con người nhà thơ, những tình cảm chân thành của nhà thơ mà là sử 

dụng những tình cảm vốn có, những “tình cảm có ý nghĩa” để diễn đạt những 

cảm xúc trong lòng nhà thơ. Ông viết: “Trên thực tế có một sai lầm của sự lập dị 

trong thơ ca là người ta muốn đi tìm những tình cảm mới của con người để thể 



hiện… Công việc của nhà thơ không phải là tìm những tình cảm mới mà sử 

dụng những tình cảm vốn bình thường và khi nhào nặn chúng đưa vào thơ ca 

thì sẽ thể hiện những cảm xúc mà trong tình cảm thực có lẽ chẳng bao giờ có… 

Có rất nhiều người cảm nhận được sự thể hiện của những tình cảm chân 

thành trong thơ và có một số ít hơn có thể cảm nhận được cái hay của thủ pháp. 

Nhưng rất hiếm người biết khi nào thì có sự thể hiện của tình cảm có ý nghĩa là 

tình cảm có cuộc sống của mình trong bài thơ chứ không phải trong đời nhà 

thơ.” (44) 

Để sang một bên ý kiến thú vị của J.Dewey và khái niệm chất liệu “bên 

trong” ông nêu ra, ở đây chúng ta chỉ nói đến chất liệu “bên ngoài”. Chất liệu 

này bản thân nó có ý nghĩa thẩm mỹ rất lớn. Nó mang lại cho người thưởng 

thức những rung động do vẻ  độc đáo, thô mộc của chất liệu tự nhiên ẩn trong 

từng phiến gỗ, khối đá , trong âm thanh của tiếng suối chảy, tiếng chim hót, 

tiếng thông reo cũng như trong từng sắc màu, từng con chữ của bức tranh hay 

bài thơ. Mất đi khả năng cảm nhận một cách “xác thịt” sức hấp dẫn của chất 

liệu là mất đi một phần khả năng thưởng thức cái đẹp. Khả năng này không 

phải chỉ cần thiết khi nhìn ngắm các sự vật, cảnh vật trong tự nhiên mà cả khi 

thưởng lãm tác phẩm nghệ thuật. Chất liệu khi đi vào tác phẩm nghệ thuật, 

không còn như trong trạng thái tự nhiên ban đầu mà đã được tổ chức lại thành 

hình thức. Tuy nhiên hình thức này không phải là cái gì trừu tượng mà luôn 

luôn gắn với chất liệu. Vì vậy khi nói đến cái đẹp của hình thức tác phẩm không 

thể bỏ qua vẻ đẹp của chất liệu tạo nên hình thức, cho dù chất liệu này đã gắn 

chặt với hình thức và không còn là nó giống như trước khi bước vào tác phẩm, 

tham gia vào quá trình kiến tạo tác phẩm với tư cách là một tồn tại thẩm mỹ. 



Cũng cần nói thêm rằng, do chỗ chất liệu không chỉ được tổ chức thành 

hình thức nghệ thuật mà còn thành hình thức nói chung hay có thể gọi là hình 

thức – không nghệ thuật, nên vị trí và tính chất của cái đẹp chất liệu ở mỗi loại 

hình thức cũng có khác. Trong nghệ thuật, như đã nói ở trên, tính chất biểu đạt 

của hình thức triệt để hơn, sự gắn bó của cái được biểu đạt và cái biểu đạt 

khăng khít hơn, vì vậy tính cảm giác vật chất của chất liệu bộc lộ ít hơn, sự 

“khắc phục chất liệu” ở đây diễn ra gay gắt hơn, cốt làm sao cho chất liệu trút 

được càng nhiều càng tốt cái vỏ vật thể của mình để trở thành thuần túy hình 

thức, để có thể bay lên cùng với những ý tưởng, những ấn tượng mông lung. 

Trong khi đó, ở những cách tổ chức chất liệu khác ngoài nghệ thuật, chất liệu 

còn giữ lại khá nhiều sức hấp dẫn bề ngoài của mình những yếu tố trực tiếp 

kích thích vào cảm giác của mình. Chúng ta có thể nhận thấy khá rõ sự khác 

nhau này khi so sánh màu trong đồ gốm sứ với màu của bức tranh, đồng trên 

quả chuông với đồng trên pho tượng, âm của cái chuông gió với âm của tiếng 

đàn T’rưng… 

Thừa nhận vẻ đẹp của chất liệu và của hình thức – không nghệ thuật là 

cơ sở để thừa nhận một “nhãn thức thẩm mỹ ngoài nghệ thuật” (M.Bakhtin) 

(45) tức thừa nhận rằng cái đẹp, dù tập trung và tiêu biểu nhất trong nghệ 

thuật, vẫn có mặt trong tất cả hoạt động con người, thậm chí cả trong tự nhiên. 

“Loại cái đẹp hình thức… - nhà mỹ học Canada F.Sparshott viết – hiện diện như 

nhau trong các quá trình tự nhiên và trong những sản phẩm của con người.” 

(46). 

Nhưng một khi đã thừa nhận cái đẹp tồn tại cả trong tự nhiên và trong 

nghệ thuật thì sẽ xuất hiện câu hỏi: vậy thì đâu là sự khác nhau giữa cái đẹp 



trong tự nhiên và trong nghệ thuật, cũng như đâu là sự khác nhau giữa cái đẹp 

và nghệ thuật? 

Tuy không trực tiếp bàn về cái đẹp trong nghệ thuật và sự khác nhau 

giữa cái đẹp trong tự nhiên với cái đẹp trong nghệ thuật, I.Kant đã nêu ra 

những chỉ dẫn quan trọng. Theo ông, có hai loại vẻ đẹp: “Vẻ đẹp tự do và vẻ 

đẹp đơn thuần phụ thuộc. Vẻ đẹp trước không lấy khái niệm về đối tượng phải 

như thế nào làm tiền đề; cái đẹp sau lấy khái niệm ấy và tính hoàn hảo của đối 

tượng tương ứng với khái niệm ấy làm điều kiện tiên quyết. Loại trước gọi là 

những vẻ đẹp tự tồn cho mình của sự vật này hay sự vật kia; loại sau – gắn với 

một khái niệm (vẻ đẹp có điều kiện) – dành cho những đối tượng phục tùng khái 

niệm về một mục đích nhất định” (47). Hoa, nhiều loài chim, nhiều loài thủy tộc 

có vỏ, những hoa văn ở các khung ảnh hay trên giấy dán tường… theo Kant, là 

những vẻ đẹp tự do, thuộc loại thứ nhất, còn vẻ đẹp của con người, của một 

con ngựa, một tòa nhà là vẻ đẹp phụ thuộc, tức loại thứ hai. Trừ một câu Kant 

cho rằng “các màn ứng tác (không có chủ đề) trong âm nhạc, thậm chí toàn bộ 

loại âm nhạc không lời” là thuộc về vẻ đẹp tự do (48), không thấy ông nói về 

cái đẹp của nghệ thuật (49). Tuy nhiên, từ luận điểm trên đây có thể suy ra 

rằng cái đẹp của hình thức trong nghệ thuật – với Kant, cái đẹp chỉ gắn với 

hình thức – cũng là cái đẹp phụ thuộc, bởi vì trong nghệ thuật, hình thức bao 

giờ cũng gắn chặt với nội dung, cũng “phục tùng khái niệm về một mục đích 

nhất định”. 

Sự khác nhau giữa cái đẹp trong tự nhiên và trong nghệ thuật chủ yếu 

không nằm ở mức độ hoàn thiện và sự tinh xảo mà ở chỗ khác. Đứng trước 

bức tranh vẽ một cảnh đẹp thiên nhiên, có người đề cao tài nghệ và sự khéo 

léo tuyệt vời của nghệ sĩ, nhưng cũng chính nghệ sĩ mới là người thú nhận sự 



bất lực của mình khi muốn lột tả hết vẻ đẹp của phong cảnh. Bởi vậy ở đây khó 

nói cái đẹp nào hơn cái đẹp nào. Nhưng khi Hegel đặt nghệ thuật cao hơn tự 

nhiên, ông có cái lý của mình. Ông giải thích: “Bởi vì cái đẹp của nghệ thuật là 

cái đẹp được sinh ra và nuôi dưỡng trên mảnh đất của tinh thần, bởi vậy 

tinh thần và những tác phẩm của nó cao hơn tự nhiên và các hiện tượng tự 

nhiên chừng nào thì cái đẹp trong nghệ thuật cũng cao hơn cái đẹp tự nhiên 

chừng ấy.” (50) 

Cũng có người không đồng ý với quan niệm trên và cho rằng “cái đẹp của 

một bức tượng bán thân không thể nào cao hơn cái đẹp của một con người cụ 

thể sống động”, rằng “tự nhiên và cuộc sống cao hơn nghệ thuật” (51), nhưng 

phải thừa nhận rằng ở đây Hegel đã chỉ ra sự khác nhau cơ bản giữa cái đẹp tự 

nhiên và cái đẹp nghệ thuật, giữa cấu tạo hình thức trong tự nhiên và cấu tạo 

hình thức trong tác phẩm nghệ thuật. 

Khi cố gắng giải thích giá trị thẩm mỹ của hình thức, chúng ta bắt buộc 

phải đụng chạm đến vấn đề cái đẹp. Nhưng có người sẽ hỏi: phải chăng cái đẹp 

chỉ liên quan đến hình thức, với Kant thì đúng như vậy, còn với những ý kiến 

khác thì sao? Cái đẹp quan  hệ với nghệ thuật như thế nào? Đây là một vấn đề 

lớn và phức tạp, không nằm trong đối tượng khảo sát chính của bài viết này. Ở 

đây chúng tôi chỉ lưu ý một số điểm cần thiết. 

Cũng trong tác phẩm “Những quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuật với hiện 

thực” vừa nhắc đến ở trên, nhà mỹ học Nga N.G.Tchernyishevsky (1828 – 

1889) có một nhận xét quan trọng. Ông viết: “Sự lẫn lộn giữa cái đẹp của hình 

thức vốn là phẩm chất bắt buộc phải có của tác phẩm nghệ thuật với cái đẹp 

như là một trong nhiều đối tượng của nghệ thuật, là một trong những nguyên 

nhân dẫn đến tình trạng lạm dụng đáng buồn trong nghệ thuật”. (52) 



 Theo Tchernyishevsky, tuy có chung một từ đẹp, nhưng ở đây đẹp chỉ 

những sự vật khác nhau, do vậy cần có những nhìn nhận cụ thể. Thứ nhất, đẹp 

như là phẩm chất của hình thức tác phẩm. Với tính chất là phẩm chất của 

hình thức tác phẩm, đẹp không chỉ tồn tại trong nghệ thuật, bởi vì những qui 

tắc tạo nên vẻ đẹp của hình thức nghệ thuật về cơ bản cũng tồn tại trong các 

hoạt động khác của con người (53). Thứ hai, đẹp như một trong những đối 

tượng tái tạo và đánh giá của nghệ thuật. Bản chất của cái đẹp này khác hoàn 

toàn với cái đẹp của hình thức. Nó không nằm ở sự hài hòa, cân đối của các yếu 

tố, ở sự phù hợp của hình thức với nội dung mà ở sức sống của sự vật và hiện 

tượng, ở ý nghĩa của chúng đối với con người. Nhưng tính phổ biến của cái đẹp 

thứ nhất (đã là nghệ thuật thì hình thức phải đẹp) đã dẫn đến sự ngộ nhận về 

tính phổ biến của cái đẹp thứ hai: dường như đối tượng của nghệ thuật chỉ là 

cái đẹp, nghệ thuật chỉ nói về cái đẹp, diễn tả cái đẹp. Theo Tchernyishevsky, 

nghệ thuật nhận thức và tái tạo tất cả những gì liên quan đến con người, được 

con người quan tâm, chứ không phải chỉ có cái đẹp, ngay cả khi cái đẹp được 

hiểu như là cái bao gồm cả cái Bi và cái Hài, bởi vì “Đẹp, Bi, Hài – đó chỉ là ba 

yếu tố xác định nhất trong số hàng ngàn yếu tố liên quan đến cuộc sống và nếu 

phải kể ra các yếu tố ấy thì phải kể hết tất cả những tình cảm, những khát vọng 

làm rung động trái tim con người.” (54) 

Nếu trước đây “tất cả những tình cảm, những khát vọng làm rung động 

trái tim con người” thường được gọi chung là cái đẹp và “các từ xinh, đẹp, 

diễm lệ, lớn lao, trác việt, tuyệt diệu và vô số các từ khác, liên quan đến thể 

chất và cả tinh thần” đều được xem là “những sắc thái của cái đẹp” như 

D.Diderot quan niệm (55), thì ngày nay các nhà mỹ học có xu hướng gọi chúng 

là cái thẩm mỹ hay kinh nghiệm thẩm mỹ để phân biệt với cái đẹp như một 



yếu tố trong đó. Tuy nhiên cho dù phạm vi cái thẩm mỹ rộng đến mức nào, nó 

cũng không nói hết nội dung của nghệ thuật cũng như bản chất của nghệ thuật. 

Cái đẹp của hình thức, kinh nghiệm thẩm mỹ và nghệ thuật là những 

khái niệm khác nhau.  

Cái đẹp hình thức là một trong những dấu hiệu phổ biến của sự vật, tồn 

tại cả trong tự nhiên, trong sản phẩm lao động, tồn tại ngay chính ở thân thể 

và bề ngoài của con người cũng như ở tác phẩm nghệ thuật. Nó là một trong 

yếu tố tác động mạnh mẽ và thường gặp nhất, tạo nên cảm xúc thẩm mỹ hay 

kinh nghiệm thẩm mỹ của con người. 

Tuy nhiên kinh nghiệm thẩm mỹ của con người không chỉ bó hẹp trong 

những rung động trước cái đẹp. Nhiều sự vật và hiện tượng mang dáng vóc 

cao cả, anh hùng, lãng mạn hay nhuốm màu tang thương, bi đát hoặc ngược lại 

mang tính chất khôi hài, ngộ nghĩnh… đều có thể tạo nên những cảm xúc đặc 

trưng, đồng dạng với rung động trước cái đẹp, được gọi chung là cảm xúc 

thẩm mỹ. Chính cảm xúc này đã tạo nên đặc sắc riêng của nội dung nghệ thuật. 

Nếu nghệ thuật là một hình thức nhận thức và trải nghiệm về cuộc sống, thì 

bất cứ hình thức nhận thức và trải nghiệm nào ở đây cũng đều thông qua tình 

cảm, gắn với cảm xúc thẩm mỹ, thấm nhuần niềm vui hay sự mất mát của cái 

đẹp, nỗi buồn về lý tưởng, cảm giác về sự hư vô hoặc cái cười về sự hài hước 

của những thứ tự mình không còn nhận ra sự kệch cỡm của mình. Kinh 

nghiệm thẩm mỹ là nội dung đặc trưng của nghệ thuật, tập trung chủ yếu 

trong nghệ thuật, cho dù là nó không phải chỉ có trong nghệ thuật. “Kinh 

nghiệm thẩm mỹ là một phương diện quan trọng trong kinh nghiệm nghệ thuật 

của chúng ta, nhưng nó không phải là tất cả” (Noel Carroll) (56), cũng tương tự 

như cái Đẹp, cho dù bao lâu nay gắn chặt với nghệ thuật vẫn không phải lúc 



nào cũng đồng nghĩa với nghệ thuật, càng không phải chỉ tìm thấy trong nghệ 

thuật. “ Cái Đẹp là một lưạ chọn đối với nghệ thuật chứ không phải là một điều 

kiện bắt buộc. Nhưng nó không phải là một lựa chọn đối với cuộc sống. Nó là 

một điều kiện bắt buộc đối với cuộc sống chừng nào chúng ta muốn sống đẹp” 

( Arthur Danto )(57) 

Xét về một phương diện nào đó, phạm trù cái đẹp và kinh nghiệm thẩm 

mỹ rộng hơn phạm trù nghệ thuật, bởi vì cái đẹp và kinh nghiệm thẩm mỹ tồn 

tại cả bên ngoài nghệ thuật. Nhưng xét về một phương diện khác, nghệ thuật 

có tính chất bao quát và toàn diện hơn. Nghệ thuật không phải chỉ là lĩnh vực 

của cái thẩm mỹ mà còn là lĩnh vực của nhận thức, của đạo đức. Nó vừa là hiện 

tượng cá nhân vừa là một hiện tượng xã hội, vừa chứa đựng điều Thiện tuyệt 

đối vừa là “một điều ác khổng lồ” (chữ dùng của L.Tolstoi), vừa như có nghĩa, 

vừa như vô nghĩa, vừa nghiêm chỉnh vừa bông đùa, vừa vô tư vừa thực dụng. 

Nghệ thuật toàn vẹn như chính cuộc sống, nó không phiến diện như khoa học 

hay chính trị. “Hiện thực, cuộc sống – M.Bakhtin viết – tồn tại không chỉ ngoài 

nghệ thuật, mà cả trong nghệ thuật, trong nghệ thuật với đầy đủ toàn bộ các 

mặt giá trị của mình: cả xã hội, chính trị nhận thức và những mặt khác. Nghệ 

thuật phong phú, nó không khô khốc, không chuyên biệt, nghệ sĩ là chuyên gia 

chỉ với tư cách là nghệ nhân (người thợ), tức là chỉ trong quan hệ với chất liệu.” 

(57). Tính toàn vẹn, tính chất “chủ toàn” (chữ dùng của Cao Xuân Huy) này 

không chỉ là đặc trưng mà quan trọng hơn, nó là cái hữu thể (ontology) của 

nghệ thuật, “và cái hữu thể này của nghệ thuật do chỗ tự bản thân nó đã vượt 

ra khỏi khuôn khổ của nghệ thuật nên có thể gọi nó là siêu nghệ thuật” 

(metakhudozhestvennost) (58). Chính tính chất “siêu nghệ thuật” đã làm cho 

nghệ thuật không chỉ rộng hơn, đa diện hơn mà trong một phương diện nào 



đó, có thể nói còn có tầm quan trọng, có ý nghĩa lớn hơn cái đẹp và kinh 

nghiệm thẩm mỹ. 

 

3. Hình thức, nghĩa và ý nghĩa 

Trong thưởng thức nghệ thuật, chúng ta rất thường bắt gặp câu hỏi: Tác 

phẩm này nói cái gì? Đó là một câu hỏi có phần chính đáng và rất dễ thông 

cảm, bởi vì nghĩa và sự biểu đạt nó bao giờ cũng là dấu hiệu cơ bản của “tính 

nghệ thuật”, giúp phân biệt cái nghệ thuật và không nghệ thuật. “ Nghĩa và sự 

hiện thân ( embodiment) của nó là những điều kiện thiết yếu để một vật nào đó 

có thể  được coi là tác phẩm nghệ thuật”( Arthur Danto) (60). Nói có phần 

chính đáng chứ không phải là hoàn toàn chính xác là bởi vì không phải mọi tác 

phẩm đều nhằm mục đích nói cái gì đó. Nhưng điều này chúng ta sẽ trở lại sau. 

Xuất phát từ định đề về tính cố ý của tác phẩm cũng như về mối quan hệ chặt 

chẽ giữa nội dung và hình thức, người ta sẽ đi tiếp đến câu hỏi: cái này có 

nghĩa gì hay nói cách khác những hình thức nghệ thuật này có nghĩa gì, hình 

ảnh này, âm thanh này, bố cục này nói lên cái gì. Cách cố gắng đi tìm ý nghĩa 

nhận thức của hình thức tức nội dung trực tiếp của tác phẩm rất phổ biến 

trong thưởng thức nghệ thuật của số đông, đặc biệt trong cách dạy văn, phân 

tích tác phẩm văn học trong nhà trường. Không phải vô cớ mà Roland Barthes 

đã nhận xét: “huyền thoại được đọc như hệ thống sự việc trong khi nó chỉ là hệ 

thống ký hiệu” (59). Còn nhà tâm lý học Nga B.M.Teplov thì viết: “Trong cảm 

thụ thẩm mỹ, hình thức cảm tính của sự vật – tức bản thân “cái được nhìn thấy”, 

“được nghe thấy” có một ý nghĩa khác hoàn toàn so với trong các loại hình cảm 

thụ khác. Đối với cách cảm thụ bình thường, bắt gặp hàng ngày thì cái chính 



không phải là “hình” và “âm vang” của sự vật mà chủ yếu là nghĩa của chúng”. 

(60) 

Thói quen luôn luôn truy tìm nghĩa của hình thức trong tác phẩm có 

nguồn gốc, ít nhất, trong những quan niệm hay thị hiếu sau đây. 

Thứ nhất, quan niệm về sự gắn bó của nội dung và hình thức trong tác 

phẩm nghệ thuật, về vai trò quyết định của nội dung với hình thức, coi mọi yếu 

tố hình thức đều thế này hoặc thế khác chịu sự chi phối của nội dung. Quan 

niệm này, về cơ bản, không sai, nhưng nếu tuyệt đối hóa nó cũng sẽ không 

đúng, bởi vì “không phải tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều có nội dung” (61). 

Bản thân I.Kant khi phân biệt vẻ đẹp tự do và vẻ đẹp đơn thuần phụ thuộc 

cũng lưu ý: “những bức họa à la grecque (theo kiểu Hy Lạp), hoa văn ở các 

khung ảnh hay trên giấy dán tường… tự chúng không có ý nghĩa gì cả; chúng 

không hình dung điều gì – không đối tượng nào phục tùng một khái niệm nhất 

định – và là những vẻ đẹp tự do. Có thể kể vào đây các màn ứng tác (không có 

chủ đề) trong âm nhạc, thậm chí toàn bộ loại âm nhạc không lời.” (62) 

Thứ hai, thị hiếu thẩm mỹ lấy văn học làm trung tâm. Văn học là nghệ 

thuật ngôn từ, lấy ngôn ngữ làm chất liệu. Từ ngữ thường gắn với nghĩa. Tác 

phẩm văn học sử dụng từ ngữ nên vấn đề hàng đầu đối với thưởng thức văn 

học là đọc hiểu, trước hết là hiểu nghĩa của văn bản, nghĩa của từ ngữ và các 

phương tiện diễn đạt của tác phẩm. Những người chỉ quen đọc tác phẩm văn 

học, khi tiếp xúc với tác phẩm âm nhạc hay hội họa, dễ di chuyển thói quen 

cảm thụ văn học sang cảm thụ âm nhạc và hội họa, lúc nào cũng tìm nghĩa của 

từng âm điệu, hình, màu, bố cục. Thói quen này thực sự đã trở thành rào cản, 

ngăn người xem, người nghe đến với tác phẩm hội họa, âm nhạc, trừ trường 

hợp họ thưởng thức ca khúc là những bản nhạc mà ý nghĩa của nó đã được 



chuyển tải trong ca từ hay khi xem tranh chân dung, tranh phong cảnh có 

những dòng phụ đề ghi bên dưới. Chúng ta vẫn thường nghe người xem tranh 

hay nghe một bản sonate than phiền: “Tôi không hiểu gì cả!”. Cách tiếp cận với 

tác phẩm nghệ thuật bắt đầu bằng sự hiểu hay không hiểu này rõ ràng bắt 

nguồn một phần từ quan niệm về nghĩa và ý nghĩa của hình thức trong tác 

phẩm nghệ thuật, căn cứ trên kinh nghiệm thưởng thức văn học, trước hết là 

thưởng thức tác phẩm văn xuôi. 

Văn xuôi gắn chặt với ngôn ngữ và do đó cũng gắn chặt với nghĩa. “Nghệ 

thuật văn xuôi – J.P.Sartre viết – có được nhờ ngôn ngữ là phương tiện mà ngay 

từ đầu trong bản chất của mình đã mang nghĩa, tức là các từ ngữ trước hết 

không phải là các sự vật mà là cái chỉ sự vật” (63). Đối với người đọc văn xuôi, 

từ ngữ, hình ảnh là những ký hiệu chỉ những sự vật, hiện tượng nào đó, bao 

hàm một nghĩa nào đó, biểu đạt một tư tưởng, tình cảm nào đó. Đọc là giải mã 

các ký hiệu ấy để nhận biết cái được biểu thị trực tiếp – tức nghĩa của từ hay 

của hình ảnh – hay xa hơn là hiểu được quan niệm được ẩn chứa đằng sau đó. 

Nhưng dù là lĩnh hội nghĩa hay quan niệm thì tựu trung đó vẫn là tiếp cận tác 

phẩm nghệ thuật theo nguyên tắc tiếp cận văn xuôi đặt nền tảng trên việc coi 

văn học là nghệ thuật lấy ngôn ngữ làm chất liệu, lấy mối quan hệ cái biểu đạt 

và cái được biểu đạt theo kiểu ngôn ngữ làm căn bản. 

Điều này rõ ràng rất khác với hội họa hay âm nhạc. Nghệ sĩ là người ít 

khi xem màu sắc và âm thanh như ngôn ngữ. Khi đặt một mảng màu lên khung 

vải hay sắp xếp các màu bên cạnh nhau, người họa sĩ không nhằm sử dụng 

chúng như những ký hiệu để biểu thị một cái gì đó nằm ngoài nó, không nhằm 

hướng sự chú ý của người xem lướt trên bề mặt của màu để đi tới một sự vật 

nào đó ở phía sau. Bản thân màu tự nó không mang nghĩa như từ ngữ và họa sĩ 



cũng không muốn biến nó thành ký hiệu mang nghĩa. Vì vậy thưởng thức hội 

họa khác thưởng thức văn xuôi và quan hệ giữa hình thức và nghĩa trong tác 

phẩm nghệ thuật tạo hình cũng không giống như trong tác phẩm văn xuôi. 

Khi so sánh việc cảm thụ tác phẩm hội họa với tác phẩm văn xuôi chứ 

không phải là tác phẩm văn học nói chung, chúng tôi có ý muốn dựa vào ý kiến 

sau đây của J.P.Sartre: “Vương quốc của ký hiệu - đó là văn xuôi, còn thơ ca thì 

gần với hội họa, điêu khắc, âm nhạc” và đối với nhà thơ “từ ngữ là sự vật chứ 

không phải là ký hiệu” (64). Nói cách khác, đối với không ít nhà thơ (chứ không 

phải tất cả), từ ngữ giống như màu, nhà thơ sử dụng từ ngữ giống như họa sĩ 

sử dụng màu, anh ta không quan tâm đến nghĩa của từ hay nếu có quan tâm thì 

cũng chỉ xem nó như một hình thức, một sự vật. Đó là lý do tại sao thơ ca loại 

này được xem như một “phản – ngôn ngữ” hay một “sự sát hại ngôn ngữ”. (65) 

Từ thực tiễn của việc cảm thụ tác phẩm nghệ thuật, chúng ta thấy vấn đề 

tiếp cận giá trị của hình thức tác phẩm quả thực không đơn giản. Ở đây nếu chỉ 

khảo sát và đánh giá các yếu tố hình thức như những cái mang nghĩa và qua 

chúng bằng mọi cách đi tìm cho được cái nghĩa được biểu đạt thì, như đã thấy 

ở trên, rõ ràng không thực tế. “Nếu tất cả nghĩa – J.Dewey viết – đều có thể 

được thể hiện như nhau bằng từ ngữ, thì các nghệ thuật như hội họa và âm 

nhạc sẽ không tồn tại. Có những giá trị và những nghĩa chỉ có thể được thể hiện 

thông qua những cái đập ngay vào mắt và vào tai, và nếu hỏi giả sử như khi thể 

hiện bằng từ ngữ chúng sẽ có nghĩa gì thì chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại 

riêng biệt của chúng”. (66) 

Trong một bức tranh có khi màu sắc và hình nét không được sắp đặt để 

diễn tả một cái gì cả, tức là chúng không phải là phương tiện mang nghĩa, có 

tính cố ý, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng, từ các màu và hình 

này có thể toát lên một cái gì đó. Chẳng hạn màu trắng của cái áo có thể gợi lên 



cảm giác về sự tinh khiết, màu xanh của cây lá gợi sự bình yên, sự pha trộn của 

màu đỏ và nâu trong những bố cục xộc xệch có thể nói lên một điều gì đó bất 

an trong cảm xúc của người vẽ. Nói lên ở đây là tự bản thân hình thức nói lên 

chứ không phải họa sĩ cố ý gửi gắm qua màu sắc, bắt màu sắc nói lên. 

D.Diderot đã từng nhận xét về điều này. Trong “Những tùy bút về hội họa”, ông 

viết: “Nếu tư tưởng của anh thường là buồn bã, ủ ê và đen tối, nếu màn đêm 

luôn luôn tỏa bóng trong đầu óc u sầu của anh, nếu anh trục xuất ánh sáng ra 

khỏi căn phòng của anh, nếu anh tìm sự cô đơn và bóng tối, thì ông sẽ trông chờ 

ở anh một cảnh tượng có thể mãnh liệt, nhưng tối tăm, mờ nhạt và ủ ê lại không 

phải là lí do hay sao?...Một họa sĩ lộ ra trong tác phẩm của mình chẳng kém mà 

còn hơn một nhà văn trong tác phẩm của nhà văn. Thế nào cũng xảy đến một 

lần anh ta thoát ra khỏi tình cảnh của mình, thấy được thể chất và chiều hướng 

giác quan của mình… Người nghệ sĩ buồn bã hoặc sinh ra với một cơ thể yếu ớt, 

sẽ một lần sáng tác nên bức tranh màu sắc khỏe khoắn, nhưng chẳng bao lâu 

anh ta sẽ quay về với cách tô màu tự nhiên của mình”. (67) 

Cái mà “họa sĩ lộ ra trong tác phẩm của mình”, tức là cái mà anh ta cố ý 

thể hiện trong tác phẩm với cái tự lộ ra do bản tính, do tư tưởng của anh ta 

vốn như vậy – đó là hai cái khác nhau, chứa đựng những nghĩa, những nội 

dung nhận thức khác nhau. Sự phân biệt này rất quan trọng. Nó cho thấy, chỉ 

xét trên phương diện nhận thức, trong tác phẩm nghệ thuật chúng ta phải giải 

mã ít nhất hai lớp nghĩa khác nhau, tạm gọi là nghĩa - cố ý và nghĩa – không 

cố ý. Nghĩa – cố ý là nghĩa được nghệ sĩ chủ đích đưa vào, là cái được biểu đạt, 

nghĩa – không cố ý là nghĩa vốn có của chất liệu được mang vào tác phẩm khi 

chất liệu được tổ chức thành hình thức hoặc nghĩa của hình thức đã vô tình 

nhiễm “sắc tố” nào đấy của nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo, cũng tức là dấu ấn 

tính cách, tình cảm và quan niệm mà anh ta để lại trên các yếu tố hình thức 

trong khi sắp xếp chúng thành chỉnh thể của tác phẩm. Chỉ thấy nghĩa – cố ý và 

bằng mọi cách truy tìm nó mà không quan tâm đến nghĩa – không cố ý sẽ dễ 

lúng túng khi tiếp nhận tác phẩm hội họa, âm nhạc, thơ ca hiện đại. Ngược lại, 

chỉ thấy nghĩa - không cố ý mà không nhận thấy được cái được biểu đạt đằng 

sau nó, sẽ không hiểu được bản chất của huyền thoại. 

Roland Barthes đã phân tích rất kỹ trường hợp sau trong tác phẩm 

“Những huyền thoại”. Theo ông, một từ, một hình ảnh trước khi trở thành cái 



biểu đạt đã mang sẵn một nghĩa. Nhưng vì “ngôn ngữ là hình thức chứ không 

phải là thực thể” (Saussure) (68) nên nghĩa cũng là hình thức.  R.Barthes cho 

rằng: “Do một sai lầm đã có từ lâu đời mà giới phê bình lẫn lộn nghĩa (sens) với 

nội dung (fond). Ngôn ngữ (langue) xưa nay chẳng qua chỉ là một hệ thống các 

hình thức” (69). Cũng do sự lẫn lộn nghĩa (sens) như là hình thức với nội dung 

(fond), nên thường xảy ra tình trạng “người tiếp nhận huyền thoại xem sự biểu 

đạt như hệ thống các sự việc: huyền thoại được đọc như hệ thống sự việc trong 

khi nó chỉ là hệ thống ký hiệu”. (70) 

Đặc thù của huyền thoại, theo R. Barthes, “là biến đổi nghĩa thành hình 

thức” (71). Đây thực chất cũng chính là quá trình “lạ hóa” mà các nhà hình 

thức Nga hay nói  đến hay quá trình “khắc phục ngôn ngữ” mà nhiều nhà lý 

luận đã đề cập. Chẳng hạn, xuất phát từ quan niệm cho rằng: “Mục đích của 

nghệ thuật là khơi dậy một cảm giác về sự vật như nó được cảm nhận chứ 

không phải như nó vốn được biết. Thủ pháp của nghệ thuật là làm cho sự vật 

thành “lạ” đi”, V.Sklovsky đã phân tích cái cách mà L.Tolstoy sử dụng để làm 

cho sự vật với cái nghĩa quen thuộc trở nên lạ đi, khác đi. Ông viết: “Tolstoy 

biến cái quen thuộc trở nên xa lạ bằng cách không gọi sự vật bằng tên đã quen 

thuộc. Ông miêu tả sự vật dường như nó lần đầu tiên được nhìn thấy, một sự 

việc dường như lần đầu nó xảy ra. Khi mô tả một cái gì đó ông tránh không 

dùng tên chỉ các bộ phận của nó đã quen thuộc mà thay vào đó đã dùng tên của 

các bộ phận tương ứng ở các sự vật khác” (72). Tên của sự vật là cái nghĩa của 

nó. Để sự vật trở thành cái biểu đạt, trước hết phải khắc phục cái nghĩa vốn có 

gắn với cái tên của nó. Quá trình khắc phục ngôn ngữ này là bản chất của sáng 

tạo văn học, đặc biệt là của thơ ca, “Văn học – D.Likhatchiov viết – đó không 

phải chỉ là nghệ thuật ngôn từ, đó còn là nghệ thuật khắc phục ngôn từ… Trong 

văn học luôn diễn ra sự khắc phục những nghĩa thông thường, nghĩa từ điển của 

ngôn từ” (73).  

Cái hay của thơ ca và cái khó của thơ ca chính là ở chỗ mỗi từ đều có sẵn 

một nghĩa cố định. Dùng từ này để diễn tả một cái gì đó không trùng với nghĩa 

có sẵn của nó là rất khó; nhà thơ phải vượt qua nó, vượt qua không phải bằng 

sự khắc phục có tính chất phủ định đơn thuần, làm mất hết sự sống của từ, 

biến nó thành một thứ ký hiệu vô hồn như trong toán học, mà vượt qua bằng 

cách “biến nghĩa thành hình thức”, một hình thức vừa vẫn giữ được vẻ tươi 



mới của từ, vừa in đậm dấu vết tâm trạng và cá tính nhà thơ, lại vừa biểu đạt 

một nội dung sâu xa chứa đựng tiếng nói của nhà thơ về tình yêu, nỗi buồn, về 

thời cuộc, vượt qua bằng cách nói như R.Jakobson “không phải xóa đi cái nghĩa 

sở chỉ (the reference) mà làm cho nó trở nên mơ hồ nước đôi (ambiguous)” 

(74). Với cách đó tác phẩm thơ ca nói riêng và nghệ thuật nói chung sẽ mang 

vô số nghĩa, nghĩa đen nghĩa bóng, nghĩa gần nghĩa xa, nghĩa rộng nghĩa hẹp, 

nghĩa trực tiếp nghĩa gián tiếp, các nghĩa chồng lên nhau làm cho tác phẩm trở 

nên đa nghĩa, mập mờ, nước đôi. Chính tính chất nhiều lớp, nhập nhằng nhiều 

khi như tối nghĩa này là đặc điểm bản chất của thơ ca. “Tính mơ hồ nước đôi 

(ambiguity) là tính chất nội tại, không thể chuyển nhượng của mọi loại thông 

báo tự hướng vào mình, hay nói ngắn gọn, là đặc điểm tất yếu của thơ ca.” (75) 

Trở lên chúng ta đã nói về quan hệ giữa nghĩa và hình thức, về cách tiếp 

nhận nghĩa của tác phẩm ở người đọc cũng như về cách ứng xử của nghệ sĩ, 

nhà thơ với chất liệu để biến âm thành âm mang nghĩa, biến nghĩa thành hình 

thức. Tuy nhiên trong nghệ thuật, hình thức không chỉ quan hệ với nghĩa. Nếu 

chỉ xếp hình thức trong quan hệ với nghĩa tức là chỉ xét hình thức trong khuôn 

khổ cặp phạm trù hình thức - nội dung và trong cách nghĩ thông thường, ở đây 

vai trò hình thức vẫn chỉ được xem như cái mang nghĩa, phương tiện chuyển 

tải nghĩa. 

Để hiểu đầy đủ hơn tầm quan trọng của hình thức nghệ thuật, bên cạnh 

việc xem xét vấn đề hình thức và nghĩa, cần khảo sát thêm một vấn đề nữa có 

liên quan ở đây, đó là nghĩa và ý nghĩa. 

Xung quanh các khái niệm nghĩa và ý nghĩa có rất nhiều cách hiểu khác 

nhau. Trong tác phẩm “Giáo trình ngôn ngữ học đại cương”, F.Saussure phân 

biệt nghĩa (signification) với giá trị (value). Mỗi từ, theo Saussure, đều mang 

một nghĩa, “nghĩa là mặt kia của hình ảnh – âm thanh”, nhưng nghĩa này sẽ 

thay đổi khi các từ kết hợp với những từ khác và lúc đó bên cạnh nghĩa, từ sẽ 

mang thêm một giá trị. Giá trị cũng là một yếu tố của nghĩa nhưng không là 

nghĩa. “Nội dung của từ chỉ thực sự được xác định nhờ sự hợp lực của mọi thứ 

tồn tại bên ngoài nó. Là một phần của hệ thống, từ không chỉ mang sẵn một 

nghĩa mà còn và đặc biệt còn mang một giá trị và đó là một cái gì đó hoàn toàn 

khác”.(76) 



Tiếp thu tư tưởng trên đây của F.Saussure, trong công trình “Cơ sở của 

ký hiệu học”, Roland Barthes thay thế cặp khái niệm nghĩa và giá trị bằng 

nghĩa và ý nghĩa. Nghĩa theo R.Barthes,“là hành động thống nhất cái được  

biểu đạt và cái biểu đạt, một hành động mà sản phẩm của nó là ký hiệu” (77). 

Khái niệm nghĩa xuất hiện khi chúng ta xem xét ký hiệu từ điểm nhìn “kết cấu”, 

còn ý nghĩa xuất hiện do sự phân bố của các yếu tố ngôn ngữ, do vị trí của ký 

hiệu trong môi trường xung quanh nó. Như vậy, tuy không sử dụng cặp khái 

niệm nghĩa và giá trị, nhưng về thực chất R.Barthes vẫn dùng các từ nghĩa và ý 

nghĩa với nội hàm như quan niệm của F.Saussure. 

Ở đây, khi đặt vấn đề nghĩa và ý nghĩa của hình thức nghệ thuật, chúng 

ta sẽ không sử dụng các thuật ngữ này như trong lý thuyết ký hiệu học của 

R.Barthes hay ngôn ngữ học của F.Saussure. Ở đây, nghĩa được hiểu vừa là nội 

dung được biểu đạt vừa là nghĩa như cái vốn có của cái biểu đạt, còn ý nghĩa là 

giá trị, tầm quan trọng của cái biểu đạt, tức là của hình thức. Và nếu hiểu như 

vậy thì ý nghĩa của hình thức không chỉ giới hạn trong nghĩa và chữ “giá trị” ở 

đây cũng không phải “giá trị” theo cách hiểu của Saussure. 

Tạm để sang một bên vấn đề “chất liệu bên trong” như quan niệm của 

J.Dewey và “hình thức kiến tạo” được hiểu như hình thức bên trong theo quan 

niệm của M.Bakhtin,  chúng ta sẽ đi sâu xem xét mối quan hệ giữa nghĩa và ý nghĩa 

của hình thức với tư cách là cái biểu đạt, bao gồm hình thức của chất liệu và hình 

thức kết cấu. (78) 

Như đã nói ở trên, hình thức nghệ thuật vừa gắn với chất liệu, vừa là sự 

khắc phục chất liệu. Vì bản thân chất liệu đã mang nghĩa nên nghĩa của hình 

thức bao gồm ít nhất là nghĩa của chất liệu và nghĩa mà sự khắc phục chất liệu 

mang lại, tức là nghĩa như nội dung của cái được biểu đạt. Cái nghĩa này tạo 

nên một giá trị quan trọng của hình thức - đó là nội dung nhận thức của tác 

phẩm. Hình thức không phải nội dung nhận thức nhưng nó chuyên chở nội 

dung nhận thức, bởi vậy cũng có thể nói về ý nghĩa nhận thức của hình thức, 

về tầm quan trọng của hình thức đối với việc chuyển tải nghĩa của tác phẩm. 

Nhưng ý nghĩa hay giá trị của hình thức trong tác phẩm nghệ thuật 

không bó hẹp chỉ trong quan hệ với nghĩa. Đó chính là chỗ khác nhau giữa 

ngôn ngữ học và thi pháp học nói riêng và nghệ thuật học nói chung. Trong 



ngôn ngữ học, như F.Saussure đã chỉ ra, ngôn ngữ là hình thức chứ không phải 

là chất liệu và “cái biểu đạt trong ngôn ngữ không phải là cái có tính chất âm 

học mà là cái phi vật thể, nó được tạo ra không phải bằng thực thể chất liệu của 

nó mà bằng sự khác nhau đã phân biệt hình ảnh – âm thanh của nó với tất cả 

những cái khác nhau” (79). Trong ngôn ngữ, cũng theo Saussure, chất liệu 

không gắn với nghĩa, quan hệ giữa chất liệu và nghĩa hoàn toàn mang tính võ 

đoán (arbitrary), cũng giống như giá trị của đồng tiền không phụ thuộc vào 

chất kim loại bằng đồng hay bằng bạc dùng để đúc nó và bởi vậy không thể nói 

trong từ tư tưởng được vật chất hóa hay âm thanh được tinh thần hóa. Ở đây 

âm thanh tự nó không mang nghĩa. “Điều quan trọng trong từ là - Saussure viết 

-  không phải tự bản thân âm thanh mà chính những sự khác nhau về âm thanh 

mới tạo ra sự phân biệt của từ này với tất cả các từ khác do sự khác nhau này 

có mang nghĩa” (80). Cũng tương tự như vậy, trong hệ thống tín hiệu khác là 

văn tự, theo Saussure hình thù của chữ viết không quan trọng, nó không liên 

hệ gì với nghĩa: “Cho dù tôi viết chữ màu trắng hay màu đen, viết nổi hay viết 

chạm, dùng bút hay dùng đục thì tất cả điều này chẳng quan trọng gì đối với 

nghĩa của chữ”. (81) 

Đều này rõ ràng khác với nghệ thuật. Trong tác phẩm nghệ thuật, như đã 

phân tích ở trên, không chỉ  hình thức mà cả chất liệu cũng đều có thể mang 

nghĩa. Hình thù và chất liệu của chữ viết, xét về phương diện ngôn ngữ học, có 

thể không có quan hệ gì với nghĩa nhưng nếu xét về phương diện sáng tạo 

nghệ thuật, thì lại rất quan trọng. Thư pháp là một ví dụ rất điển hình. 

Trong công trình “Ngôn ngữ học và Thi pháp học” R. Jakobson đã chứng 

minh rằng trong thơ ca, khác trong ngôn ngữ, âm có quan hệ với nghĩa. 

“Những từ tương tự về âm thanh, R.Jakobson viết, kéo theo sự tương đồng về 

nghĩa” (82). Ông dẫn câu nói của Alexander Pope “Mỗi âm thanh cần phải được 

xem như một tiếng vang của nghĩa”, những kết cấu âm thanh của dòng thơ, khổ 

thơ, bài thơ là những “dòng chảy ngầm của nghĩa” và kết luận: “Trong thơ ca 

bất kì sự tương đồng rõ rệt nào về âm cũng được xét như sự tương đồng hay 

bất tương đồng về nghĩa”. (83) 

Như vậy, khác với ký hiệu ngôn ngữ, trong ký hiệu nghệ thuật, trong 

huyền thoại, âm và nghĩa hay nói rộng ra là cái vật chất và cái tinh thần không 



kết hợp với nhau một cách “võ đoán” mà gắn chặt với nhau, tác động lẫn nhau. 

Nếu với ngôn ngữ học không thể nói trong từ “tư tưởng được vật chất hóa và 

âm thanh được tinh thần hóa” (F.Saussure), thì với nghệ thuật ngược lại âm 

thanh và tư tưởng hòa quyện rất chặt với nhau. Đó chính là bản chất của sáng 

tạo nghệ thuật, bản chất của quá trình đạt đến cái tuyệt mỹ. Trong tác phẩm “Ý 

nghĩa chung của nghệ thuật”, nhà mỹ học Nga thế kỉ XIX V.Soloviov đã viết về 

điều này một cách đầy cảm hứng: “Quả thật, chừng nào tinh thần chưa có khả 

năng làm cho nội dung bên trong của mình biểu hiện trực tiếp ra ngoài, hay là 

nhập thân vào hiện tượng vật chất và mặt khác, chừng nào vật chất chưa có 

khả năng tiếp thu tác động lý tưởng của tinh thần, chưa có khả năng nhuần 

thắm tinh thần, tự cải biến hay hóa hình thành tinh thần, thì tức là bản thân lý 

tưởng, mà nội dung của nó chính là sự liên kết hoàn hảo của toàn bộ cái hiện 

hữu, trong sự hiện diện của nó ở đây chưa có đủ sức mạnh để thực hiện mình 

đến cùng hay là thể hiện đầy đủ bản chất của mình. Cái tinh thần trừu tượng, 

không có khả năng nhập thân một cách sáng tạo và cái vật chất vô hồn, không 

có khả năng nhuần thắm tinh thần - cả hai đều không ứng hợp với kiểu thức 

sinh tồn lý tưởng hay là xứng đáng và cả hai đều mang trên mình dấu chỉ rành 

rành về tính không xứng đáng ấy: cả hai đều không đẹp và không thể đẹp. Như 

vậy, để cho phẩm chất đẹp ấy hiện diện đầy đủ cần có: 1. Sự vật chất hóa trực 

tiếp của bản chất tinh thần và 2. Sự tinh thần hóa đến cùng hiện tượng vật 

chất….”. (84) 

Sự thống nhất giữa cái vật chất và cái tinh thần trong nghệ thuật không 

chỉ là sự thống nhất giữa âm và nghĩa, màu với nghĩa hay chữ với nghĩa. Đó chỉ 

là một phương diện- phương diện nhận thức - trong mối quan hệ giữa chất 

liệu, hình thức với ý nghĩa hay giá trị của chúng. Ý nghĩa của cái biểu đạt rộng 

hơn nội dung (tức nghĩa) mà nó được biểu đạt. Ngoài giá trị nhận thức, cái 

biểu đạt còn mang nhiều giá trị khác, trong đó có giá trị giao tiếp và giá trị 

thẩm mỹ. Đọc câu thơ của thi sĩ Ngân Giang: 

 Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa  

Giáp vàng, khăn trở lạnh đầu voi 

 Chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá 



Trăng chếch lưng trời bóng lẻ soi. 

chúng ta không chỉ biết nhà thơ nói về Hai Bà Trưng cưỡi voi đeo băng 

tang, xông pha chống chọi với kẻ thù phương Bắc, trong lòng tràn ngập nỗi 

đau mà còn cảm thấy lòng mình trào dâng một cảm xúc bi tráng toát lên từ 

hình ảnh vó ngựa kinh hoàng, làm cho quân thù khiếp đảm, từ sắc vàng lấp 

lánh oai nghiêm trên chiến bào của người nữ tướng và nhất là từ vành khăn 

tang như ướt đẫm, trĩu nặng nỗi đau, làm lạnh cả đầu con voi chiến. Câu  “Giáp 

vàng, khăn trở lạnh đầu voi” với những âm có dấu nặng, dấu huyền kéo câu thơ 

chùng xuống, nhất là mấy chữ “lạnh đầu voi” với âm sắc đặc biệt của nó như 

một dòng điện chạy khắp bài thơ, truyền đi nỗi buồn tê tái, dấy lên ở người 

đọc một cảm xúc vừa chiêm ngưỡng, vừa hào hùng, vừa đau thương. 

Nghệ thuật , theo L.N. Tolstoi, là “ phương tiện giao tiếp của con người, có 

khả năng kết nối mọi người trong một tình cảm chung” ( 85 ). Tác phẩm nghệ 

thuật là một thông điệp luôn luôn có địa chỉ, có hướng tác động. “ Nghệ thuật 

là hình thức cao nhất của hoạt động giao tiếp” ( I.A.Richards )( 86 ). Cao nhất vì 

nó là kênh chuyển tải những điều tinh vi, tinh tế, phức tạp nhất trong ý nghĩ, 

tình cảm của con người, nhưng cao nhất cũng vì chất liệu hay hình thức của tác 

phẩm không chỉ có chức năng chứa đựng, truyền đạt thông tin, diễn tả một tư 

tưởng, một tình cảm nào đó mà còn nhằm khơi dậy những cảm xúc, những 

rung động, mang lại cho người đọc, người xem, người nghe không chỉ niềm vui 

của sự khám phá và hiểu biết mà còn niềm vui của khoái cảm thẩm mỹ. Chính 

khả năng tác động này mới là ý nghĩa quan trong của hình thức. “ Nghệ thuật là 

ngôn ngữ của nghệ sĩ, - A.A. Potebnia viết- và cũng giống như việc người ta 

không thể dùng lời nói để truyền đạt ý nghĩ của mình cho người khác mà chỉ có 

thể khơi dậy trong anh ta ý nghĩ của chính mình, tác phẩm nghệ thuật cũng 

không thể thông báo kiểu như vậy.” “ Bản chất, sức mạnh của tác phẩm không 

nằm ở chỗ nó nói cái gì, mà ở chỗ nó tác động đến mgười đọc hay người xem 

như thế nào”(87).  Khi C.Bell khẳng định rằng đặc trưng của nghệ thuật là ở 

chỗ nó tạo ra những “hình thức có ý nghĩa” (Significant form), ông đã dùng 

chữ “ý nghĩa” (Significant) theo nghĩa đó: “Khi tôi nói hình thức có ý nghĩa, 

C.Bell viết, là tôi muốn nói đến một sự phối hợp của các đường nét và màu sắc 

(trắng và đen cũng là màu) gây cho tôi những rung động về mặt thẩm mỹ”. (88) 



Chính việc tạo ra những rung động này, trong đó có rung động thẩm mỹ, 

trong một chừng mực nào đó có thể nói, mới là ý nghĩa quan trọng của sự lựa 

chọn chất liệu hay hình thức. Triết gia Anh nổi tiếng thế kỉ XIIIV, George 

Berkeley đã từng nói về điều này rất rõ. Ông viết: “Việc truyền đạt ý niệm bằng 

từ ngữ không phải là mục đích chủ yếu và duy nhất của ngôn ngữ như nhiều 

người nghĩ. Có những mục đích khác, như làm dậy lên niềm đam mê, kích thích 

hay ngăn cản hành động, gây nên một trạng thái tâm lý nào đó – đối với những 

mục đích này thì trong nhiều trường hợp, mục đích truyền đạt ý niệm chỉ là thứ 

yếu, và đôi khi hoàn toàn không có vai trò gì… Phải chăng trong lúc nghe hay 

đọc một bài văn lại không thường xảy ra hiện tượng là: những tình cảm mãnh 

liệt như sợ hãi, yêu thương, thù hận, ngưỡng mộ, khinh bỉ v.v.. lập tức trỗi dậy 

trong lòng mình nhờ nhìn thấy một vài từ nào đó mà không có bất kì ý niệm nào 

xen vào giữa. Thật vậy, trước hết từ ngữ có thể đã gây ra những ý niệm thích 

hợp cho việc sản sinh những tình cảm nói trên; nhưng, nếu tôi không lầm, người 

ta sẽ nhận thấy rằng, một khi ngôn ngữ đã trở nên quen thuộc, thì việc nghe âm 

thanh hay nhìn thấy các kí tự thường lập tức xuất hiện với những tình cảm vốn 

đã quen được sản sinh nhờ sự có mặt những ý niệm mà bây giờ hoàn toàn 

không cần đến”. (89) 

              *      * 

        * 

Hình thức trong sáng tạo nghệ thuật là một khái niệm phức tạp, nhiều 

mặt. Người ta có thể nói về hình thức bên trong và hình thức bên ngoài. Hình 

thức bên trong được hiểu như sự tượng hình của bản thân các ý niệm hay tình 

cảm, nó chưa gắn với chất liệu. Hình thức bên ngoài có khi là hình thức của 

chất liệu hay bản thân chất liệu, có khi là những phương tiện diễn đạt đã gắn 

với chất liệu. Khái niệm chất liệu cũng có nhiều phương diện khác nhau. Có chất 

liệu bên ngoài và chất liệu bên trong. Chất liệu bên ngoài như âm thanh, gỗ, đá, 

từ ngữ, chất liệu bên trong như các ý nghĩ,  tình cảm, ấn tượng v.v.. Bản thân 

chất liệu đã mang nghĩa và có những ý nghĩa khác nhau, trong đó có ý nghĩa 

thẩm mỹ. Khắc phục chất liệu là quy luật của hoạt động sáng tạo nghệ thuật, ở 

đó bên cạnh sự khắc phục tính bướng bỉnh thô mộc tự nhiên của chất liệu để 

hình thành tác phẩm theo những quy tắc của ngôn ngữ học, của khúc thức âm 



nhạc hay những nguyên tắc của cái đẹp mỹ thuật, đáng chú ý còn có sự khắc 

phục về nghĩa, “biến nghĩa thành hình thức”. 

Đặc trưng của hình thức nghệ thuật, sự khác biệt của hình thức trong tác 

phẩm nghệ thuật với hình thức trong những sản phẩm khác, trong các công 

trình khoa học là ở chỗ, trong tác phẩm nghệ thuật, cái biểu đạt và cái được 

biểu đạt thẩm thấu vào nhau, liên đới với nhau, cái biểu đạt không phải là chất 

liệu hay là sự tổ chức chất liệu vô hồn mà thấm đượm tinh thần, tình yêu hay 

nỗi buồn, tâm trạng, suy tư của tác giả; nói cách khác, nó là những “hình thức 

có ý nghĩa”, những hình thức không chỉ có sứ mạng mang nghĩa mà còn tự 

mình ẩn chứa những vẻ đẹp và có khả năng gợi nên những cảm xúc thẩm mĩ, 

tác động mạnh mẽ vào tình cảm người đọc, người xem, người nghe. 

Hiểu cho đầy đủ giá trị, ý nghĩa của hình thức cũng là khó, nhưng cảm 

cho được sức mạnh bí ẩn, vẻ đẹp, sự quyến rũ của nó có lẽ còn khó hơn nhiều. 

Nghệ thuật cũng là sự sống. Để hiểu và quan trọng hơn, để cảm được tác phẩm 

nghệ thuật, không gì bằng sống với nó. Chỉ có tình yêu và sự gần gũi với nghệ 

thuật mới giúp chúng ta đến gần được với nó, tìm thấy niềm vui và hạnh phúc 

trong nó./. 
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ARISTOTLE và MIMESIS:  MÔ TẢ HAY MÔ PHỎNG 

 



 

Quan hệ của nghệ thuật với hiện thực là một vấn đề căn bản của nghệ thuật. Quan hệ 

này rất phức tạp, có nhiều mặt, nhiều nghĩa. Trong lý luận và thực tiễn sáng tác văn nghệ ở 

nước ta cho đến nay quan hệ ấy chủ yếu vẫn tập trung vào mệnh đề văn học phản ánh hiện 

thực. Quan niệm này trực tiếp bắt nguồn từ lý luận văn học mác-xít ở Liên Xô (cũ) và tư 

tưởng văn nghệ Mao Trạch Đông ở Trung Quốc. Một trong những tác giả tiêu biểu của lý 

luận phản ánh mác-xít là G. Lukács. Trong tác phẩm “Nghệ thuật và chân lý khách quan”, G. 

Lukács đã từng viết: “Mục đích của những nghệ thuật lớn là đem lại bức tranh về hiện thực” 

và “tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi phản ánh toàn bộ quá trình khách quan của đời sống một 

cách chính xác khách quan” (1). 

Nhưng bản thân tư tưởng văn học phản ánh hiện thực của G. Lukács cũng như nhiều 

nhà nghiên cứu văn học ở nước ta có nguồn gốc một phần trong cách hiểu lý luận về 

“mimesis” của Aristotle được trình bày trong tác phẩm “Poetics” của ông (2). 

Khi giải thích thuật ngữ “mimesis” và quan niệm của G. Lukács về “mimesis”, một số 

nhà nghiên cứu nước ngoài cho rằng “mimesis” chính là bắt chước hiện thực, phản ánh hiện 

thực khách quan bên ngoài vào trong tác phẩm nghệ thuật: “Thuật ngữ “mimesis” được 

nhấn mạnh là để phục vụ cho việc diễn tả khả năng có tính chất phổ quát của văn học là bắt 

chước hiện thực (imitate reality) và đôi khi nó gây nên tranh luận do chỗ những người sử 

dụng thuật ngữ này muốn coi bắt chước (imitation) như vấn đề trung tâm hay bản chất của 

nghệ thuật, đặc biệt các nhà phê bình mác-xít chẳng hạn đã cố tình nhấn mạnh rằng văn học 

và nghệ thuật “phản ánh” hiện thực ngoài văn học (3). 

Trong xu hướng giải thích “mimesis” như phản ánh hiện thực, đáng chú ý nhất là tác 

phẩm của nhà Ngữ văn người Đức Erich Auerbach nhan đề: “Mimesis: Mô tả hiện thực trong 

văn học phương Tây” (1946). Mặc dù trong tác phẩm này không có chỗ nào E. Auerbach giải 

thích “mimesis” là gì, nhưng bản thân nhan đề cuốn sách đã nói rõ quan niệm của ông, đó là 

xem văn học như bức tranh của đời sống hiện thực và “mimesis”, realism (chủ nghĩa hiện 

thực), representation of reality ( tái hiện hiện thực) với ông được coi như là một. “Auerbach 

có một luận điểm cơ bản về văn học phương Tây – đó là xem nó không gì khác hơn như là sự 

mô tả hiện thực và ông đã tìm cách lý giải những thành tựu rộng lớn của nó từ cổ đại cho đến 

sự tái hiện đầy đủ nhất gần đây về hiện thực xã hội (trong  tác phẩm của các nhà hiện thực 

Pháp) và hiện thực bên trong (trong sáng tác của Proust và Woolf)” (4). 

Ở Việt Nam, cách hiểu “mimesis” của Aristotle như là bắt chước hiện thực, phản ánh 

hiện thực hầu như phổ biến. Trong cuốn “Sơ thảo nguyên lý văn học”, một giáo trình đại học 

đầu tiên về Lý luận văn học ở nước ta, xuất bản năm 1961, các tác giả viết: “A-ri-stô-tơ là 

một nhà lý luận văn học ưu tú… Học thuyết bắt chước của ông là một học thuyết tiến bộ: ông 

không chủ trương bắt chước tự nhiên một cách máy móc, ông yêu cầu đi sâu vào hiện thực, 

khám phá ra đặc điểm của sự vật” (5). Đối tượng của văn học, theo các tác giả, là toàn bộ hiện 



thực và “văn học phản ánh phong cảnh thiên nhiên, các vật thể và con người trong mọi mối 

quan hệ với xã hội và thiên nhiên” (6). 

Tương tự như vậy, trong cuốn sách giáo khoa “Lý luận văn học” do Nxb. Giáo dục ấn 

hành năm 1995, trên cơ sở quan niệm coi “nghệ thuật phản ánh hiện thực trên một phạm vi 

hết sức rộng lớn” và “phương tiện phản ánh hiện thực của nghệ thuật là hình tượng”, các tác 

giả giáo trình đã giải thích lý thuyết “mimesis” của Aristotle cũng theo tinh thần ấy: 

“Aristotle lần đầu tiên đã chú ý đến đặc trưng nổi bật của nghệ thuật là sự mô phỏng tự 

nhiên”. “Sự mô phỏng tự nhiên” mà ông nói ở đây bao hàm việc tái hiện cuộc sống bằng hình 

tượng” (7). 

Đây cũng là quan niệm thể hiện trong bộ giáo trình “Lý luận văn học” quy mô, của 

nhiều tác giả, được NXB.Giáo dục in lại nhiều lần: “Arixtôt cho văn học “bắt chước” thực tế, 

nhưng không máy móc, sao chép mà vẫn phải khái quát, sáng tạo” (8). 

Cách hiểu mimesis của Aristotle như “yêu cầu đi sâu vào hiện thực”, “tái hiện cuộc 

sống” hay “bắt chước thực tế”, từ đó coi nhiệm vụ cơ bản của nghệ thuật là phản ánh hiện 

thực một phần có liên quan đến bản dịch tác phẩm của Aristotle. Trong cuốn “Nghệ thuật 

thơ ca” do Nxb. Văn hóa Nghệ thuật ấn hành năm 1964, nhóm dịch giả cho rằng thuyết bắt 

chước và toàn bộ quan niệm nghệ thuật của Aristotle tập trung vào yêu cầu “tái hiện cuộc 

sống” và từ đó thực hiện “chức năng nhận thức hiện thực” của nghệ thuật. Trong lời giới 

thiệu tác phẩm “Nghệ thuật thơ ca”, nhóm dịch giả viết: “Từ toàn bộ học thuyết của A-ri-xtô-

tơ về nghệ thuật thơ ca, chứ không phải từ những câu và những chữ riêng lẻ của ông, ta thấy 

rõ rằng nhà thơ cần phải tái hiện cuộc sống không phải bằng những tình huống riêng lẻ, mà 

bằng cách phân tích, khái quát để vạch ra bản chất của chúng” (9), và “Đây là những kiến giải 

khá quan trọng của A-ri-xtô-tơ nhằm khẳng định chức năng nhận thức  hiện thực của thơ ca 

…” (10). 

Nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu và phê bình văn học nước ta lâu nay đã đọc và hiểu 

Aristotle theo tinh thần những diễn giải trên đây. 

Tuy nhiên, theo chúng tôi, nếu đọc kỹ “Poetics” của Aristotle và mạnh dạn thoát khỏi 

những định kiến hay ám ảnh của phản ánh luận mác-xít, chúng ta sẽ có cái  nhìn khách quan 

hơn về tư tưởng nghệ thuật của Aristotle nói chung và thuyết “mimesis” của ông nói riêng. 

Trước tiên hãy đọc lại những ý kiến của  Aristotle. 

Chúng ta đều biết “Poetics” của Aristotle là tác phẩm đầu tiên trong văn học cổ đại 

phương Tây viết theo thể loại nghiên cứu. Trước ông tư tưởng lý luận nghệ thuật đều được 

trình bày dưới dạng đối thoại hay những phát biểu riêng lẻ. Với “Poetics”, tư tưởng này đã 

tìm được thể loại đích thực của nó, thích hợp với việc mô tả nghệ thuật thơ ca như đối 

tượng của nghiên cứu khoa học. Với Aristotle, sáng tác nghệ thuật không phải chỉ là một 



hoạt động đầy cảm hứng, là lĩnh vực của tài năng, thiên bẩm mà còn là techne, tức là kỹ 

năng, một cách làm ra sự vật, một hoạt động sáng tạo, chế tạo (thời cổ Hy Lạp không có từ 

chỉ riêng nghệ thuật, “techne” bao gồm cả đóng giày, làm đồ gỗ, âm nhạc, hội họa và cả thi 

ca). Trong “Poetics”, Aristotle chủ yếu không đi sâu vào những vấn đề chung mà trực tiếp 

bàn về cấu trúc của tác phẩm, trước hết là tác phẩm bi kịch, tức là bàn về những vấn đề kỹ 

thuật của sáng tác, về cách làm ra tác phẩm. Đó là cái mới của “Poetics”. 

Tuy nhiên trước khi trình bày những vấn đề thi pháp cụ thể, Aristotle đã dành một 

đoạn ngắn nói “về thơ ca nói chung”, trong đó nổi bật lên là quan niệm xem thơ ca  và các 

nghệ thuật như là sự mô phỏng (mimesis) (11). Ông viết: 

“Sử thi, bi kịch cũng như là hài kịch, thơ (Dithyramb) và phần lớn nhạc sáo và 

nhạc đàn lục huyền (lyre) – tất cả những cái đó nói chung đều không phải gì 

khác hơn là sự mô phỏng (mimesis); chúng phân biệt với nhau dựa trên ba 

phương diện: hoặc là phương tiện mô phỏng, hoặc là đối tượng mô phỏng, 

hoặc là cách thức mô phỏng” (12). 

Thế nào là mô phỏng, Aristotle không giải thích. Các nhà nghiên cứu đều thừa nhận 

điều đó: “Chính bản thân Aristotle cũng không đưa ra định nghĩa rõ ràng chút nào về khái 

niệm mô phỏng hay mô phỏng cái gì”(13), hoặc “… Không có chỗ nào Aristotle giải thích mô 

phỏng một cách chi tiết về phương diện lý luận mà chỉ để mặc chúng ta suy luận từ những 

nhận xét rải rác của ông trong cuốn “Poetics” và những chỗ khác”(14). 

Chính điều này đã gây nên những cách hiểu khác nhau không chỉ về thuật ngữ 

“Mimesis” mà cả về tư tưởng lý luận nghệ thuật của Aristotle nói chung, từ đó nảy sinh 

nhiều quan niệm khác nhau, trong đó có quan niệm “văn học bắt chước (phản ánh) hiện 

thực”. 

Có thực sự khi nói rằng các nghệ thuật đều có một điểm chung là tính chất mô 

phỏng, Aristotle muốn ám chỉ đến việc các nghệ thuật dù thế này hay thế khác đều mô tả, 

phản ánh thế giới khách quan bên ngoài không, còn nếu không thì ý nghĩa cơ bản của 

“mimesis” ở đây là gì? Chúng ta thử đọc lại những chỗ Aristotle nói đến “mimesis” trong 

“Poetics”. 

Sau khi xác định mô phỏng như đặc điểm chung nhất của các loại hình nghệ thuật, 

Aristotle giải thích sự khác nhau giữa chúng về phương tiện, đối tượng và cách thức mô 

phỏng. Phương tiện, theo ông, là những thứ hiện nay chúng ta thường gọi là chất liệu hay 

ngôn ngữ nghệ thuật, ví dụ như màu sắc, đường nét trong hội họa, giai điệu, tiết tấu trong 

âm nhạc, từ ngữ trong văn học. Cách thức là cách tường thuật, ví dụ như có trường hợp tác 

giả đứng ngoài kể, có trường hợp tham gia vào câu chuyện, hoặc có trường hợp chỉ thông 

qua hành động của các nhân vật. Đáng chú ý nhất là đoạn Aristotle giải thích sự khác nhau 

của các nghệ thuật do sự khác nhau về đối tượng mô phỏng: 



“Nhưng vì tất cả các nghệ thuật mô phỏng đều mô phỏng những người hành 

động, mà những người hành động thì bắt buộc thường là tốt hoặc là xấu (…) 

cho nên rõ ràng là mỗi sự mô phỏng sẽ mỗi khác nhau và như vậy vì mô phỏng 

những đối tượng khác nhau, sự mô phỏng cũng sẽ khác nhau… Đó cũng chính 

là sự khác nhau giữa bi kịch và hài kịch – một loại thì muốn mô phỏng những 

người tồi tệ nhất, một loại thì muốn mô phỏng những người ưu tú nhất so với 

những người thường” (tr.114). 

Ở đây mới đọc qua, nếu chỉ căn cứ vào câu bi kịch mô phỏng những người tốt, còn 

hài kịch mô phỏng những người xấu, chúng ta dễ nghĩ rằng theo Aristotle, kịch hay nghệ 

thuật nói chung là mô tả con người và rộng ra là hiện thực, đời sống con người. Thực ra, nếu 

đọc kỹ đoạn văn trên cũng như toàn bộ “Poetics” chúng ta sẽ thấy không hẳn như vậy. Đối 

tượng mô phỏng của kịch không phải những người tốt hay những người xấu mà là những 

người hành động. Chính việc mô phỏng những người hành động mới là bản chất của sáng 

tạo nghệ thuật, là điểm chung của các loại hình nghệ thuật. 

 Nhưng như vậy thì làm sao phân biệt được đâu là sử thi, đâu là bi kịch, đâu là hài 

kịch một khi “tất cả các nghệ thuật mô phỏng đều mô phỏng những người hành động”? 

Aristotle lập luận rằng trong trường hợp đó, cần căn cứ vào tính chất của đối tượng mô 

phỏng, cụ thể là vào phẩm chất của những người hành động. Đó chính là lý do vì sao 

Arirtotle nói bi kịch thì mô phỏng người tốt, còn hài kịch thì mô phỏng người xấu. Trong 

văn cảnh này rõ ràng mô phỏng người xấu hay người tốt chỉ có thể được hiểu là để phân 

biệt giữa bi kịch và hài kịch, chứ không phải là dấu hiệu để phân biệt đâu là nghệ thuật và 

đâu là sử thi hay khoa học. Nó là dấu hiệu thứ cấp chứ không phải là dấu hiệu bản chất. Dấu 

hiệu bản chất là “mô phỏng những người hành động”. Ở đây hoàn toàn không có sự ám chỉ 

nào về mô tả con người và hiện thực bên ngoài như chức năng của nghệ thuật. 

Nhưng như vậy có thể xuất hiện câu hỏi: “Mô phỏng những người hành động” và mô 

tả con người khác nhau chỗ nào, bởi vì “con người hành động” cũng là con người? Phải 

chăng ở đây khi nói nghệ thuật mô phỏng con người hành động, Aristotle ngụ ý rằng đối 

tượng của nghệ thuật là con người và đời sống hiện thực? Chính Aristotle đã giải thích điều 

này trong “Poetics”. Ông viết: 

“Bi kịch không phải là sự mô phỏng con người mà là mô phỏng hành động, 

cuộc sống, hạnh phúc, bất hạnh cũng là hành động. Mục đích của bi kịch là 

hành động như thế nào đó, chứ không phải là phẩm chất, trong khi mà chính 

các tính cách lại làm cho con người mang các phẩm chất và chúng cũng 

thường hạnh phúc hay bất hạnh chính do hành động (15). Như vậy trong bi kịch 

hành động được xây dựng không phải để mô phỏng các tính cách mà ngược lại 

các tính cách chỉ được đề cập đến thông qua hành động…” (tr.121-122). 



Như chúng ta thấy, theo Aristotle, “bi kịch không phải là sự mô phỏng con người” hay 

“mô phỏng các tính cách” mà là mô phỏng hành động, “những người hành động”. Vì sao vậy? 

Vì ông hiểu mô phỏng không phải là phản ánh hay mô tả như cách chúng ta thường hiểu. 

Với Aristotle, “mimesis”, mô phỏng là một khái niệm về phương thức sáng tạo chứ không 

phải về chức năng nhận thức, một khái niệm thi pháp chứ không phải khái niệm về ý nghĩa 

nhận thức của nghệ thuật. Đây là cách làm ra tác phẩm, làm với lối phỏng theo, bắt chước. 

Chữ “mimesis” lâu nay vẫn thường dịch là “bắt chước” không phải không có cơ sở. Tuy 

nhiên, theo chúng tôi, dùng chữ mô phỏng thích hợp hơn vì nó diễn đạt đúng tư tưởng của 

Aristotle hơn(16). Ông cho rằng khi sáng tác người ta đều có một cách làm giống nhau, đó là 

mô phỏng. Không mô phỏng không phải là sáng tác, không biết mô phỏng không phải là 

người sáng tác nghệ thuật:  

                  “Người sáng tác chỉ là người sáng tác khi anh ta mô phỏng và cái anh ta mô 

phỏng là hành động” (tr.127) 

(Câu này trong bản dịch tiếng Anh ý còn rõ hơn: “Nhà thơ hay “người làm ra” 

(maker) cần phải là người làm ra cốt truyện chứ không phải vần thơ, do anh ta mô phỏng mà 

anh ta là nhà thơ và cái anh ta mô phỏng là hành động” (17 )) 

             Theo các nhà nghiên cứu, những công trình triết học của Aristotle có thể chia thành 

ba loại: khoa học lý thuyết ( Logic học hay Vật lý học ), khoa học thực tiễn ( Đạo đức học và 

Chính trị học ) và khoa học tạo tác ( Thuật hùng biện và Poetics ). Mục đích của khoa học tạo 

tác là chế tạo, làm ra một vật phẩm nào đó.Với tính cách là một công trình thuộc khoa học 

tạo tác, đề tài của “ Poetics ”rõ ràng là cách làm ra tác phẩm, nguyên tắc sáng tác chứ không 

phải là bàn về bản chất của nghệ thuật.   

              Aristotle đã bàn về mimesis trong văn cảnh này và bởi vậy mimesis ở đây không phải 

là mô tả, phản ánh như chức năng mà là mô phỏng như một nguyên tắc sáng tạo, một “ 

phương pháp “ làm ra tác phẩm. Chính với cách hiểu như vậy nên Aristotle đã nêu lên ba 

yêu cầu đối với mô phỏng mà những yêu cầu này rõ ràng thuộc về phương thức sáng tác 

chứ không phải về nhiệm vụ của văn học: 

                              “ Vì nhà thơ là người mô phỏng (…) nên anh ta nhất định bao giờ cũng phải 

mô phỏng theo một trong ba cách sau đây: hoặc là như nó đã hay đang 

hiện diện, hoặc như nó được nói đến hay được cảm thấy, hoặc như nó cần 

phải như vậy.” ( tr.157 )   

             Mô phỏng (mimesis) là hành động “làm ra”, chế tác chứ không phải hành động nhận 

thức. Trong bài báo viết về tác phẩm “Poetics” của Aristotle, nhà mỹ học Nga N.G. 

Tchernyshevsky đã chứng tỏ ông hiểu đúng ý của Aristotle khi ông viết: “Nói chung, chúng 

ta mô phỏng là do xuất phát từ ý muốn làm ra một cái gì đó chứ không phải là để biết một 

điều gì đó; mô phỏng – đó không phải là ước vọng lý thuyết mà là ước vọng thực tiễn” (18). 



Vì mô phỏng là một hành động tạo ra, làm ra, nên nó gắn với kỹ năng nhiều hơn là 

với nhận thức.  Chỉ hiểu như vậy chúng ta mới biết vì sao Aristotle đặt nhan đề tác phẩm 

của ông là “Poetics”( trong tiếng Hy lạp cổ, từ Poetikes có nghĩa là những vật được làm ra, 

được chế tác )và chỉ hiểu  như vậy chúng ta mới giải thích được vì sao Aristotle cho rằng mô 

phỏng là bản tính của con người, có từ thời thơ ấu và có tính chất bẩm sinh cao: 

“Mô phỏng vốn sẵn có với con người ngay từ thời thơ ấu; chính con người khác 

các sinh vật ở chỗ con người có khả năng mô phỏng nhiều hơn hết… 

Và bởi vì mô phỏng vốn là bản tính của chúng ta không kém gì hòa âm và tiết 

tấu (…), cho nên những người ngay từ đầu đã có năng khiếu bẩm sinh, dần dần 

phát triển năng khiếu ấy, đã tạo ra thơ ca từ những ngẫu hứng của mình” 

(tr.116) 

Nếu mô phỏng có tính bẩm sinh không kém gì hòa âm và tiết tấu thì rõ ràng nó là 

một năng lực thiên về hoạt động thực tiễn hơn là nhận thức. Hiểu như vậy chúng ta sẽ thấy 

khi Aristotle nói tất cả các nghệ thuật đều giống nhau ở chỗ cùng mô phỏng là ông muốn ám 

chỉ rằng các nghệ thuật đều cùng là hành động sáng tạo, cùng làm ra tác phẩm bằng cách mô 

phỏng các hành động; hành động được hiểu không phải như hành vi, cử chỉ, động tác mà 

như sự sống, như cái đang diễn ra. Chính trong nghĩa này chúng ta hiểu vì sao Aristole viết: 

“Bi kịch không phải là mô phỏng con người mà là mô phỏng hành động, cuộc sống, hạnh 

phúc”. Cuộc sống ở đây là một hành động chứ không phải là hiện thực bên ngoài như đối 

tượng nhận thức. Hạnh phúc cũng không phải như phẩm chất của con người, của hiện thực 

mà như cái gắn liền với hành động, kết quả của hành động (“hạnh phúc hay bất hạnh chính 

do hành động”). Aristotle thường nhắc đến tính chất quá trình của hành động là bởi vậy. 

Một hành động, theo ông, luôn hàm chứa trong nó cái diễn ra, có đầu, có giữa, có kết thúc: 

“Chúng ta đã thừa nhận rằng, bi kịch là sự mô phỏng hành động toàn vẹn và 

hoàn chỉnh, có qui mô nhất định – vì có khi hành động toàn vẹn nhưng lại 

không có quy mô. Hành động toàn vẹn là hành động có đầu, có giữa và có cuối” 

(tr.123-124). 

Aristotle cho rằng một hành động như vậy “giống như một sinh thể thống nhất và 

toàn vẹn” (tr.152), mô phỏng hành động sẽ mang lại cho người xem khoái cảm, sự hài lòng. 

Quan niệm mô phỏng như sự bắt chước, lặp lại một quá trình sống, như một hành 

động tương tự “sinh thể thống nhất và toàn vẹn” nhằm mang lại khoái cảm thẩm mỹ, chứ 

không phải mô phỏng như mô tả, phản ánh để nhận thức, giải thích vì sao trong “Poetics” 

Aristotle không nói đến mô phỏng thiên nhiên. N.G. Tchernyshevsky nhận thấy điều này và 

có ý trách Aristotle tại sao không đề cập đến vấn đề mô phỏng thiên nhiên. Ông viết: “Trong 

“Poetics” Aristotle không hề nhắc chữ nào đến thiên nhiên: ông chỉ nói về con người, về hành 



động của họ, về những sự kiện liên quan đến con người như những đối tượng mà thơ ca mô 

phỏng” (19). 

Thật ra ở đây có sự hiểu lầm. N.G. Tchernyshevsky thì nghĩ rằng Aristotle dùng chữ 

mô phỏng để chỉ việc mô tả hiện thực, nhưng hiện thực thì không chỉ có con người, sự kiện 

xã hội mà còn có cả thiên nhiên, trong khi với Aristotle “mô phỏng” chỉ là cái cách mà nghệ 

thuật tạo ra tác phẩm – tạo ra cái tương tự với cái bên ngoài nhằm mang lại  hiệu quả thẩm 

mỹ. “Truyền thống cơ bản của văn hóa phương Tây là tạo hình (image making). Do Aristotle 

đã quá quen với việc người ta ưa chuộng tạo hình nên quan niệm của  ông coi mimesis (mô 

phỏng) như  cơ sở chung của hội họa, điêu khắc và thơ ca đã được chấp nhận rộng rãi đối với 

các nền văn hóa…” (20). 

Aristotle cũng có nhắc đến mô phỏng thiên nhiên nhưng là ở chỗ khác chứ không 

phải trong “Poetics” và ở đây từ Priroda (tiếng Nga) hay Nature (tiếng Anh) nên dịch là tự 

nhiên chứ không phải thiên nhiên. Trong tác phẩm “Vật lý” (cuốn 2), ông viết: “Nghệ thuật 

mô phỏng tự nhiên”. Mệnh đề nổi tiếng này, theo S.H. Butcher - nhà nghiên cứu và là dịch giả 

tên tuổi người Anh tác phẩm của Aristotle, thường bị giải thích không đúng. S.H. Butcher 

cho rằng khi nói “Nghệ thuật mô phỏng tự nhiên”, Aristotle không ám chỉ tự nhiên như hiện 

thực kinh nghiệm, thế giới bên ngoài mà như “một lực lượng sáng tạo, tạo thành, gắn với 

chất liệu và hình thức, kết hợp chúng lại với nhau để đạt được mục đích nhất định” (21).Về 

điểm này nhà mỹ học Anh Harold Osborne cũng có ý kiến tương tự. Theo ông khái niệm 

Mimesis của Aristotle “ không giống như quan niệm của chúng ta về chủ nghĩa tự nhiên 

(naturalism )”, vì vậy “ Khi Aristotle nói rằng nghệ thuật “mô phỏng” tự nhiên ( Vật Lý, cuốn 

II, 3; Thiên Văn, cuốn IV, 3; De part, Animal., cuốn IV, 10), ông hiểu chữ “nghệ thuật” là một 

hoạt động tạo tác nói chung và không có ý ám chỉ rằng tác phẩm nghệ thuật ( khác các sản 

phẩm ích dụng ) là những bản sao hay sự tái hiện lại các đối tượng tự nhiên.( Điều này đã 

được S.H.Butcher làm rõ trong cuốn sách của ông “ Lý luận của Aristotle về Thi ca và Mỹ thuật 

in năm 1895)”.(22)   

Rõ ràng qua đây chúng ta thấy “Nghệ thuật mô phỏng tự nhiên” và “Nghệ thuật mô 

phỏng hành động” có cùng chung một gốc. Tự nhiên như một “lực lượng sáng tạo” và hành 

động như một “sinh thể thống nhất và toàn vẹn” đều là những thực thể sinh động, có quá 

trình, có sự diễn ra, có khởi đầu và kết thúc với hạnh phúc hay bất hạnh. Nhờ mô phỏng con 

người hành động, cũng giống như mô phỏng tự nhiên, nghệ thuật trở thành  một sinh thể, 

một lực lượng sáng tạo có sức mạnh và đầy hấp dẫn, “bổ sung cho cái mà tự nhiên không thể 

đạt đến” (Aristotle, Chính trị học). Mô phỏng tự nhiên ở đây không phải là mô tả, tái hiện tự 

nhiên mà là học theo cách tự nhiên sáng tạo để sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật. 

Một lần nữa chúng ta thấy khi gọi tất cả các nghệ thuật là mô phỏng, Aristotle không 

ám chỉ rằng chúng giống nhau do có chung một đặc điểm là đều cùng mô tả, phản ánh, mà 

ông chỉ muốn nói rằng nghệ thuật là một hành động sáng tạo, đã là nghệ thuật thì đều cùng 



kiến tạo tác phẩm theo cách “mô phỏng một hành động” hay “người hành động” nhằm mang 

lại sự hài lòng cho người đọc, người xem và đạt đến những hiệu quả tâm lý tích cực. Mô 

phỏng ở đây không liên quan gì đến mô tả thực tại. “Mô phỏng (mimesis) cần được hiểu như 

là khả năng tái hiện trong văn học, bộc lộ thông qua việc sắp xếp các hành động bằng ngôn 

ngữ và tưởng tượng. Mô phỏng tạo ra một thế giới ảo không nhằm chỉ dẫn đến hiện thực” (23). 

Cách hiểu mimesis như sự mô tả các hiện tượng của thế giới hiện thực bên ngoài, 

theo một số nhà nghiên cứu, là cách giải thích Aristotle không đúng. “ Liệu có phải ông ( 

Aristotle—LNT ) nghĩ rằng về bản chất nghệ thuật là tái hiện hiện thực ( representation ) 

không?—nhà lý luận nghệ thuật nổi tiếng Anh R.G.Collingwood khẳng định—Ngay từ đầu 

của tác phẩm Poetics ông đã nói là không.” (24) Trong một bài nghiên cứu khác nhan đề 

“Những nhận xét nhân đọc “Poetics” của Aristotle”, nhà mỹ học nổi tiếng người Ba Lan R. 

Ingarden viết: “Theo như tôi biết, cho đến nay từ “bắt chước” này trong nghệ thuật và đặc 

biệt là trong thơ ca vẫn được giải thích không chỉ theo nghĩa lý luận về nguồn gốc nghệ thuật, 

mà còn theo nghĩa lý luận về chức năng của thơ ca và lý tưởng mà nghệ thuật phải cố đạt 

đến; “bắt chước” là làm sao qua những đối tượng được “phản ánh” hay được “mô tả” trong 

tác phẩm thơ ca, chúng ta có được nhiều nhất có thể bức tranh hoàn chỉnh, chính xác về 

những gì tồn tại trong hiện thực bên ngoài nghệ thuật”(25). Tuy nhiên, theo R. Ingarden, hiểu 

như vậy là không chính xác. Ông cho rằng mặc dù khái niệm mimesis ở Aristotle có nhiều 

nghĩa và đúng là Aristotle khi dùng thuật ngữ mimesis đã “lẫn lộn những vấn đề hết sức khác 

nhau”, nhưng “giải thích theo kiểu lâu nay rằng “bắt chước” và “sự bắt chước” là tạo ra trong 

nghệ thuật bức tranh về những đối tượng của thế giới hiện thực chỉ là hệ quả do cách đọc 

công trình nghiên cứu của Aristotle một cách hời hợt…” (26). Ông khẳng định: “mimesis, theo ý 

kiến của Aristotle, nói chung không phải là “bắt chước” theo nghĩa tạo ra trong tác phẩm bức 

tranh về những sự vật tồn tại bên ngoài nghệ thuật, bên ngoài tác phẩm” (27). 

Nhưng nếu “bắt chước” hay “mô phỏng” không phải là mô tả, phản ánh, thì tại sao 

Aristotle lại nói về ý nghĩa nhận thức của các nghệ thuật mô phỏng khi ông viết: 

“Bản năng mô phỏng in sâu trong con người từ thời thơ ấu; sự khác nhau giữa 

con người và con vật  là ở chỗ con người là sinh vật sống có khả năng mô 

phỏng giỏi nhất và thông qua mô phỏng có được những bài học đầu tiên; và 

việc cảm nhận những thứ được mô phỏng cũng mang lại thích thú không 

kém.”( Câu này chúng tôi dịch theo bản tiếng Anh của S.H.Butcher, Sđd, tr. 55 

).                                                                                                                                                                                                           

Đây là một vấn đề phức tạp, cần được xem xét kỹ lưỡng. Làm rõ vấn đề này không chỉ giúp 

chúng ta hiểu đúng quan niệm của Aristotle về mimesis mà còn nhận thức đầy đủ hơn tư 

tưởng thẩm mỹ của ông nói chung. 

Chúng ta đều biết trong văn học cổ Hy Lạp, Aristotle không phải là người đầu tiên sử 

dụng từ mimesis. Trước ông, Plato đã nhiều lần nói đến mimesis. Plato gọi nhà thơ là người 



bắt chước (“Poet is a imitator”) và thừa nhận có “thơ ca bắt chước” (Imitative poetry), 

“nghệ thuật bắt chước” (Imitative Art). Thậm chí Plato còn dùng cả mệnh đề “bắt chước 

những hành động của con người”  – điều mà về sau trong “Poetics” Aristotle xem như đặc 

điểm chung của các loại hình nghệ thuật. Nhưng theo Plato thế nào là Mimesis? Đọc kỹ tác 

phẩm của Plato chúng ta thấy ít nhất ở ông có hai cách hiểu khác nhau. 

Trong tác phẩm Cộng Hòa của Plato, ở phần III, sau khi thảo luận về nội dung của tác 

phẩm, về những đề tài cần được khuyến khích hay bị cấm, có lợi hay có hại đối với việc giáo 

dục những công dân tương lai của thành quốc, Socrates nói với Adeimentus rằng ông bắt 

đầu chuyển sang bàn về style ( phong cách) và manner (phương thức) và khái niệm mimesis 

xuất hiện nhiều từ đây. Theo lời Socrates, tất cả thần thoại và thi ca đều là trần thuật ( 

narration). Có ba kiểu trần thuật: “ hoặc là trần thuật đơn giản, hoặc là mô phỏng (mimesis), 

hoặc là kết hợp cả hai”(28). Trần thuật đơn giản là nhà thơ tự đứng ra nói, kể, mô phỏng là 

cách nhà thơ đứng sau lưng nhân vật, để nhân vật tự nói. Bi kịch và hài kịch , theo Plato, là 

nghệ thuật “ hoàn toàn mô phỏng” vì ở đây chỉ có các nhân vật tự diễn chứ không có tác giả 

trực tiếp đứng ra nói. Ngược lại, thơ (Dithyramb) là “ ví dụ rõ nhất” của cách trần thuật đơn 

giản vì ở đây “ chỉ có nhà thơ đứng ra nói”. Sử thi (Epic) và một số loại thi ca khác thì “kết 

hợp cả hai kiểu” trên, nghĩa là vừa có mô phỏng, vừa có giọng người trần thuật.(29) Đặc điểm 

phong cách sử thi của Homer, theo Plato, là ở đây có cả hai kiểu trần thuật (mode of 

narration): trần thuật đơn giản và mô phỏng, nhưng mô phỏng thì ít hơn, trần thuật đơn 

giản nhiều hơn. Điều này khác với những tác phẩm mà ở đó mô phỏng chiếm nhiều hơn, 

còn trần thuật đơn giản ít hơn.(30) 

 Từ những trích dẫn trên, chúng ta thấy ở đây Mimesis với Plato là một khái niệm 

thuộc về phong cách, về kiểu trần thuật, tức là thuộc về cách kiến tạo tác phẩm nói chung. 

Quan niệm này gần với quan niệm của Aristotle về điểm thứ ba phân biệt sự khác nhau giữa 

các nghệ thuật ( khác nhau về phương thức mô phỏng ) được trình bày trong phần III cùa 

Poetics. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng dù cùng xem Mimesis như khái niệm không thuộc 

phạm trù chức năng, nội dung mà thuộc phạm trủ phương thức xây dựng tác phẩm, giữa 

Plato và Aristotle cũng có sự khác nhau: nếu với Plato Mimesis chỉ là một trong ba kiểu trần 

thuật và chỉ bộc lộ đầy đủ trong bi kịch, hài kịch và một phần ở sử thi, chứ không có ở thơ 

(dithyramb), thì với Aristotle, Mimesis là đặc điểm chung của tất cả nghệ thuật, bao gồm cả 

sử thi, bi kịch, hài kịch, thơ (dithyramb), nhạc sáo, nhạc đàn lục huyền ( Poetics, tr. 12 ). Các 

loại hình này khác nhau không phải ở chỗ có dùng hay không dùng Mimesis trong trần 

thuật, như Plato quan niệm, mà ở sự phân biệt về phương tiện, đối tượng và phương thức 

Mimesis. 

Trở lên là cách hiểu thứ nhất của Plato về Mimesis. Tuy nhiên cũng trong tác phẩm 

Cộng Hòa, nhưng ở phần X, chúng ta lại bắt gặp ở ông một cách giải thích có phần khác. 



             Khi được hỏi Mimesis là gì, Socrates trả lời rằng “bắt chước” (ở đây chúng tôi dịch 

chữ Mimesis là bắt chước chứ không phải là mô phỏng để phân biệt với cách hiểu thư nhất-

LNT) cũng giống như đặt một tấm gương và quay một vòng chung quanh, nhìn vào đó 

chúng ta sẽ thấy “mặt trời và bầu trời, mặt đất và chính bạn, rồi động vật và cây cối, cũng 

như tất cả mọi thứ chúng ta nói đến” (31). Bắt chước theo kiểu đó, tức kiểu tấm gương, có 

giúp chúng ta hiểu biết gì về hiện thực không, Socrates nói là không. Trả lời câu hỏi “Nghệ 

thuật vẽ tranh thuộc loại nào – loại bắt chước sự vật như nó hiện ra, tức là bắt chước vẻ bên 

ngoài hay bắt chước hiện thực”, Socrates nói hội họa chỉ là “sự bắt chước vẻ bên ngoài” (32). 

Plato thường nhắc đến hình ảnh cái gường và sự sáng tạo ra nó trong quan hệ với 

người thợ mộc, họa sĩ và Thượng đế. Người thợ mộc tạo ra cái gường để nằm, cái gường 

bằng gỗ, có hình dáng, thước tấc, màu sắc cụ thể, đặt ở một phòng nào đó. Nhưng trên đời 

không phải chỉ có một cái gường như vậy mà còn có rất nhiều cái gường với hình dáng, màu 

sắc, thước tấc khác nhau. Tất cả chúng đều được gọi là gường. Vậy cái gường là gì? “Bất cứ 

khi nào nhiều cái riêng biệt có chung một cái tên – Plato nói – thì chúng cũng có một ý niệm 

tương ứng về hình thái (form)” (33). Ai là người tạo ra “hình thái” cái gường? Đó là Thương 

đế. “Thượng đế biết điều đó và Ngài muốn làm người sáng tạo hiện thực của cái gường hiện 

thực, chứ không phải là người chế tạo cụ thể ra cái gường cụ thể và bởi vậy Ngài đã sáng tạo 

một cái giường mà xét về bản chất và bản tính là duy nhất” (34). 

Người thợ mộc, theo Plato, khi làm ra cái gường thì cũng chỉ tạo ra một trường hợp 

cụ thể của gường và cái gường cụ thể này chỉ là bản sao vật chất của cái gường do Thượng 

đế sáng tạo ra. Còn họa sĩ khi vẽ cái gường thì bao giờ cũng mô tả một cái gường cụ thể do 

người thợ mộc làm ra và vì vậy bức tranh cái gường của anh ta không phải là hình ảnh thực 

của cái gường (do Thượng đế tạo ra) mà chỉ là hình ảnh của bản sao cái gường cụ thể, hiện 

thực. Nghệ thuật bắt chước trở thành bản sao của bản sao là như vậy. Do đó nếu chỉ mô tả 

cái tồn tại bên ngoài, nghệ thuật bắt chước không có ý nghĩa nhận thức, cách xa chân lý, 

cách xa sự thực. “Tất cả những người sáng tác thơ ca, bắt đầu từ Homer, đều là những nhà 

bắt chước; họ sao chụp (copy) hình ảnh của cái thực và tương tự, nhưng không bao giờ đạt 

đến chân lý” (35). 

Ở đây, khác với trường hợp đầu, Mimesis không được hiểu như phương thức kể 

chuyện, như một hình thức “ thủ vai” mà được xem như một đặc tính của nghệ thuật có liên 

hệ với việc nhận thức và mô tả thế giới hiện thực bên ngoài.  Không phải ngẫu nhiên mà 

trong phần này chúng ta bắt gặp nhiều lần Plato nhắc đến khái niệm đối tượng hay đề tài ( 

subject) cũng như sự hiểu biết của nghệ sĩ về đối tượng mà mình mô tả (“bắt chước”). Qua 

lời Socrates nói với Glaucon: “Như vậy  chúng ta hoàn toàn nhất trí với nhau là những nhà 

thơ bắt chước chẳng hiểu biết đối tượng mà họ bắt chước là gì. Bắt chước kiểu ấy thì chẳng 

khác gì một loại trò chơi hay thể thao”(36) Plato khẳng định: “ Một nhà thơ không thể sáng tác 

hay trừ khi anh ta hiểu hiết đối tượng của mình, còn nếu anh ta không hiểu thì anh ta sẽ 

chẳng bao giờ là nhà thơ.”(37) 



Những phân tích trên đây cho thấy trong trường hợp này, Plato hiểu mimesis là sự 

phản ánh theo kiểu tấm gương, là bắt chước, mô tả những vẻ bên ngoài chứ không phải bản 

chất của sự vật, hiện tượng và do đó ông hoàn toàn có lý khi phủ nhận ý nghĩa nhận thức 

của bắt chước. Plato đã đặt mimesis trong quan hệ với chân lý nhận thức, xem xét nó trên 

bình diện này và đặt tính chân thực như tiêu chuẩn của tác phẩm, nhưng ông không tìm 

thấy giá trị của nó. 

 Aristotle là học trò của Plato, ông hiểu ý thầy mình và ông biết rằng nếu coi Mimesis 

như mô tả, phản ánh đơn giản thì đúng là nghệ thuật bắt chước sẽ không thể tiếp cận đến 

bản chất của hiện thực, đến chân lý như Plato khẳng định. Chính vì vậy Aristotle đặt vấn đề 

theo hướng khác, gần với cách hiểu của Plato về Mimesis trong trường hợp đầu. 

Khi sử dụng thuật ngữ Mimesis, Aristotle không giải thích nó trong quan hệ với chân 

lý và quan hệ với hiện thực bên ngoài mà trong quan hệ với hoạt động sáng tạo và vì vậy ở 

đây mimesis không có nghĩa là mô tả, phản ánh mà là mô phỏng, thậm chí có khi chỉ là một 

kiểu trần thuật, như cách hiểu thứ nhất của Plato. Điều này giải thích vì sao có chỗ , giống 

với Plato, Aristotle coi Mimesis là kiểu tác giả không trực tiếp đứng ra nói mà để cho nhân 

vật hành động : “ Nhà thơ càng ít đứng ra nói càng tốt, bởi vì có như thế anh ta mới đúng là 

người mô phỏng” ( Poetics, Chương XXIV, tr. 155 ). 

 Với Aristotle mimesis không phải là sự tái hiện những sự vật, hiện tượng của thế giới 

bên ngoài mà là một phương thức sáng tạo. Đặc trưng của phương thức sáng tạo này là “mô 

phỏng hành động” hay “mô phỏng người hành động”. Ở đây không có vấn đề nghệ thuật và 

chân lý, không có việc mô tả nhiều hay ít “mặt trời và bầu trời, mặt đất và chính bạn, động 

vật và cây cối….” như có chỗ Plato đặt ra, mà là tính thống nhất của hành động, logic của sự 

phát triển tình huống và cốt truyện nhằm đạt đến hiệu quả thẩm mỹ. “Trong “Poetics” 

Aristotle đặt đối tượng nghiên cứu trong quan hệ hoàn toàn khác. Ông không nhằm giới thiệu 

với độc giả về chính bản thân hoạt động văn học, dù cũng có làm điều đó và cũng không loại 

bỏ những tác động có hại nào đó, tương tự Plato. Nhưng ở đây mục đích của Aristotle  có 

khác... Aristotle muốn trình bày cho thấy sáng tạo thơ ca được hiểu như techne (kỹ năng) 

nằm ở chỗ nào” (38) và đó là “một cách giải thích mới về mimesis”, mới ở chỗ xem xét nghệ 

thuật mimesis “trong quan hệ với chính nó, chứ không phải với bên ngoài nó” (39). 

 Điều này giải thích vì sao khi nêu lên những lý do khen chê đối với tác phẩm, tức là 

những tiêu chuẩn đánh giá tác phẩm, Aristotle  khác Plato, không hề nhắc đến tính chân 

thực hay sự hiểu biết về đối tượng : 

“Những trách cứ đối với thơ ca có thể phân thành năm loại: vì những cái không 

thể có, vì những cái phi lý, vì cái có hại về đạo đức, vì cái mâu thuẫn hay trái với 

các quy tắc nghệ thuật” (tr.161). 



Nếu Plato cho rằng nhà thơ mà không hiểu biết gì về đối tượng mình miêu tả 

thì không thể gọi là nhà thơ, thì Aristotle lại nhấn mạnh đến mặt khác. Theo 

ông, khi phán đoán về sai lầm của nghệ thuật thi “ sai lầm của việc không biết 

là con hươu cái không có sừng không quan trọng bằng việc mô tả nó một cách 

không sinh động” (tr. 158) 

             Điều ông quan tâm nhiều nhất là tính chỉnh thể của tác phẩm, mối liên hệ hợp lý của 

các sự kiện và hiệu quả thẩm mỹ-nghệ thuật của các thủ pháp nói riêng cũng như của tác 

phẩm nói chung. Với ông cốt truyện là cái chủ yếu và ông luôn nhắc đi nhắc lại điều này 

trong “Poetics”. 

“Trong bất kỳ tác phẩm bi kịch nào nhất thiết cũng có 6 phần… Nhưng quan 

trọng nhất là cấu trúc các sự kiện” (Chương VI, tr.121). 

 

“Tất cả cần phải xuất phát từ bản thân cấu trúc của cốt truyện, làm sao để nó 

diễn ra như là kết quả của những sự kiện trước đó do tất yếu phải như vậy hay 

do có thể phải xảy ra như vậy, bởi vì một cái gì đó xảy ra hay không xảy ra do 

cái gì hay sau cái gì – đó là những chuyện hết sức khác nhau” (Chương X, 

tr.128). 

Rõ ràng trọng tâm chú ý của Aristotle không phải là quan hệ của sự kiện, tính cách 

với hiện thực ngoài tác phẩm mà là mối liên hệ nội tại của chúng. “Tuân thủ mối liên hệ nhân 

quả này là cần thiết nhưng không phải nhằm hoàn thiện “sự bắt chước” theo nghĩa là sao 

chép hiện thực cho thật chính xác, mà là để thuyết phục người xem tin rằng họ đang tiếp xúc 

với một hiện thực cụ thể nào đó – một hiện thực mà tự nó không có liên quan gì tới thế giới có 

thực, tồn tại ngoài tác phẩm nghệ thuật”(40). 

Tuy nhiên cần lưu ý rằng khi nêu yêu cầu về sự thống nhất của hành động, tính nhất 

quán của cốt truyện như là tiêu chuẩn của tính nghệ thuật, Aristotle không dừng lại ở đó. 

             “Bi kịch không phải chỉ là sự mô phỏng một hành động hoàn chỉnh mà   

còn là mô phỏng một hành động gợi lên xót thương và sợ hãi” (tr.128-129). 

“Gợi lên xót thương và sợ hãi”, tác động mạnh vào tình cảm là yêu cầu bắt buộc với 

tác phẩm nghệ thuật mô phỏng nói chung và bi kịch nói riêng: 

             “Nếu nhà thơ sáng tác ra cái không thể có thì đó là sai lầm; nhưng nếu 

nhờ làm thế mà anh ta đạt đến mục đích của nghệ thuật đã nói ở trên, tức là 

làm cho phần này hay phần kia của tác phẩm có sức tác động mạnh hơn thì 

tức là anh ta làm đúng” (tr.157). 



Bằng cách khêu gợi xót thương và sợ hãi, theo Aristotle, bi kịch như là sự mô phỏng 

con người hành động đáp ứng được hai đòi hỏi. Thứ nhất là mang lại sự thích thú, hài lòng 

cho người xem: 

          “Trong bi kịch, nhà thơ cần phải mang lại sự hài lòng thông qua việc mô         

phỏng sự xót thương và sợ hãi…” (tr.133) 

Thứ hai là tạo nên hiệu quả thanh tẩy (Katharsis hay Catharsis) giúp người xem như 

thoát ra khỏi những tình cảm ấy: 

                                “Bi kịch là sự mô phỏng một hành động quan trọng và hoàn chỉnh, có quy mô 

nhất định; sự mô phỏng được thực hiện nhờ ngôn ngữ - ngôn ngữ này được 

trau chuốt theo nhiều cách khác nhau trong những thành phần khác nhau 

của tác phẩm. Đây là sự mô phỏng bằng hành động chứ không phải bằng 

cách kể chuyện và nó có tác dụng thanh tẩy thông qua việc gợi lên tình cảm 

xót thương và sợ hãi” (tr.120).  

             Cần lưu ý rằng trong khi Plato đòi xua đuổi nghệ sĩ, nhà thơ ra khỏi thành quốc, cấm 

họ hành nghề nếu tác phẩm của họ lan truyền một thứ tình cảm buồn 

thương, sầu khổ không có lợi cho việc giáo dục những công dân tương lai, 

thì việc đề cao chức năng thanh tẩy của nghệ thuật được thực hiện thông 

qua mô phỏng những hành động gợi lên tình cảm xót thương và sợ hãi, là 

một đóng góp lớn của Aristotle trong quá tình khám phá bản chất và đặc 

trưng của nghệ thuật.  

Những lý giải trên đây một lần nữa cho thấy, vì quan niệm Mimesis là mô phỏng chứ 

không phải là mô tả hay phản ánh nên ở đây Aristotle không đặt vấn đề về ý nghĩa nhận 

thức của nghệ thuật mà chỉ nói về hiệu quả thẩm mỹ của nó. Người ta “vui sướng” khi nhìn 

những cảnh mô phỏng và sự mô phỏng mang lại “hài lòng” cho tất cả mọi người ( Poetics, 

tr.116). Vui sướng hay hài lòng là biểu hiện của những cảm xúc thẩm mỹ chứ không phải là 

đặc điểm của hành động nhận thức. Đối với Aristotle, mục đích của tác phẩm bi kịch không 

phải là tiếp cận chân lý, nhận thức bản chất của hiện thực bên ngoài như ở Plato mà là tác 

động vào người xem, tạo ra hiệu quả Katharsis. “Khi định nghĩa bi kịch, Aristole đã phân tích 

các đại lượng của nó (cốt truyện, tính cách, tư tưởng, phong cách, bài hát và cảnh tượng ) rồi 

sau đó lần lượt khảo sát từng phần, bắt đầu từ phần quan trọng nhất là cốt truyện. Gần một 

nửa nội dung của Poetics được dành để phân tích cốt truyện…Tất cả các vấn đề kỹ thuật này 

cuối cùng được giải thích trên nền tảng của mục đích của cốt truyện là Katharsis.”(41) 

             Vì đặt mục đích là katharsis chứ không phải là nhận thức và giáo dục đạo đức nên 

mimesis với Aristotle không phải là mô tả các tính cách, con người, sự kiện mà là “mô phỏng 

hành động” để tạo ra cảm xúc thẩm mỹ, một hiệu ứng katharsis. Khái niệm Mimesis của 



Aristotle chỉ có thể được hiểu đúng khi đặt nó trong quan hệ với mục tiêu của sáng tạo nghệ 

thuật mà ông nêu ra. 

             Trở lại ý kiến của Aristotle về chỗ “con người là sinh vật sống có khả năng mô phỏng 

giỏi nhất và thông qua mô phỏng có được những bài học đầu tiên”,(42) chúng ta thấy dường 

như Aristotle cũng đã đề cập đến giá trị nhận thức của hành động mô phỏng. Ông còn nói 

thêm rằng: 

                                          “hiểu biết là niềm vui thích không chỉ riêng đối với các nhà triết học  

mà còn đối với mọi người nói chung, chỉ có điều với người bình thường thì mức độ hạn chế 

hơn” (tr.116) 

Để hiểu rõ tư tưởng của Aristotle, cần tìm hiểu thêm quan niệm của ông về ý nghĩa 

nhận thức mà ông đề cập ở đây . 

Như đã nói ở trên, Plato từ chối nghệ thuật “bắt chước” vì cho rằng nó chỉ mang lại  

những hình ảnh bên ngoài mà không đạt đến chân lý và bản chất của hiện thực. Aristotle 

không đặt Mimesis trong quan hệ với hoạt động nhận thức và luân lý mà trong quan hệ với 

hoạt động sáng tạo, vì vậy ở ông không có vấn đề chân lý như ở Plato mà lại xuất hiện vấn 

đề khác – đó là rung động thẩm mỹ (“sự vui thích”, “hài lòng”) và thanh tẩy (Katharsis). Tuy 

nhiên, khi định nghĩa nghệ thuật như là mô phỏng, Aristotle vẫn nhìn thấy yếu tố nhận thức 

ở đây và do đó đã nói về “những bài học đầu tiên” mà con người nhận được khi mô phỏng 

cái gì đó cũng như niềm vui thích do “sự hiểu biết” mang lại khi nhìn ngắm những hình ảnh 

mô phỏng. Nhưng vậy thì đâu là điểm đặc biệt trong quan niệm của Aristotle về ý nghĩa 

nhận thức của mô phỏng? 

Như chúng ta biết, hành động nhận thức của con người thường bao gồm hai mặt cơ 

bản: nhận thức như sự thu nhận tri thức và nhận thức như sự hiểu ra, nhận ra. Hai mặt này 

không tách rời nhau, nhưng không đồng nhất. Lý luận nghệ thuật đề cao sự mô tả, phản ánh 

hiện thực thường nhấn mạnh mặt thứ nhất, coi việc cung cấp bức tranh đời sống  với những 

chi tiết về con người, sự kiện là giá trị nhận thức cao nhất của tác phẩm (43). Nhưng nhận 

thức, đặc biệt là nhận thức nghệ thuật không chỉ và chủ yếu không phải là mang lại những 

kiến thức về thế giới hiện thực bên ngoài mà chính là sự nhận biết, hiểu ra, sự nghiềm 

ngẫm, chiêm nghiệm. Thiết nghĩ khi nói về tính chất của nhận thức mà nghệ thuật mô 

phỏng mang lại, dường như Aristotle thiên về mặt này. Chúng ta hãy đọc lại câu ông viết: 

“Khi nhìn ngắm những hình ảnh mô phỏng, người ta cảm thấy vui thích là vì 

trong lúc quan sát người ta học được và suy luận xem đó là cái gì, kiểu như “Ồ, 

đúng anh ta đấy!” (tr.116). 

Rõ ràng niềm vui thích ở đây không phải do “thu nhận được những kiến thức” mà là 

do sự nhận biết, nhận ra. “Ý nghĩa nhận thức của mô phỏng nằm ở sự nhận 



biết.”(recognition) – Gadamer H.G)(44)). Trong trường hợp ý kiến của Aristotle vừa nêu trên, 

đúng như nhận xét của R. Ingarden, cần lưu ý hai điểm. “Thứ nhất, ở đây không nói đến giá 

trị nhận thức thuần túy mà về việc chúng ta nhận biết điều gì đó về thế giới hiện thực, về “sự 

vui thích” và “hài lòng” mà chúng ta có được lúc xem những tác phẩm “mô phỏng” và do đó 

cũng là về những rung động mang tính chất tình cảm chứ không phải mang tính chất nhận 

thức. Thứ hai, cái gợi lên “niềm vui thích” này không phải là do nhận thức một hiện thực nào 

đó (như nhiều người thường nói khi giải thích quan điểm của Aristotle) mà hoặc là do “bản 

thân sự mô phỏng”, tức là do nghệ thuật mô phỏng hay việc thỏa mãn cảm giác về tài nghệ 

mô phỏng, hoặc là do “sự hài lòng” có được khi quan sát “những hình ảnh” (45). Thêm vào đây 

có thể nói, nhận thức không chỉ là nhận thức về hiện thực bên ngoài, gắn với thông tin hay 

tri thức cụ thể về con người, sự kiện bên ngoài. Nhận thức còn là sự thức tỉnh,”ngộ” ra, sự 

hiểu biết về cuộc đời, về chính bản thân mình, những cái nằm sau sự kiện, mong manh, vĩnh 

cửu. 

Có lẽ chỉ hiểu Mimesis và bản chất của nhận thức theo tinh thần ấy chúng ta mới hiểu 

tại sao Aristotle nói: 

                     “Thơ ca nhiều triết học hơn và nghiêm chỉnh hơn lịch sử” (tr.126). 

Thơ ca nhiều triết học hơn vì nó không mô tả sự kiện mà chỉ mô phỏng sự kiện, nhờ 

đó nó không bị trói vào cái cá biệt, cụ thể mà có điều kiện để thoát ra, vươn tới sự nhận biết 

bản chất, tới “cái chung”, tới những khái quát rộng lớn hơn, mang tính triết học. 

Điều này chứng tỏ mặc dù không sử dụng thuật ngữ Mimesis theo hướng của Plato, 

Aristotle vẫn trung thành với tư tưởng của thầy mình về tính chất của nhận thức mà nghệ 

thuật cần phải đạt tới, như nhận xét của H.G. Gadamer: “Sự nhận biết (recognition) với tính 

cách là nhận thức đích thực đối với bản chất (essence) chính là cơ chế chủ yếu của hoạt động 

tạo dựng bức tranh trong nghệ thuật. Vì Plato coi toàn bộ nhận thức, về bản chất, là sự nhận 

biết, nên điều đó đã cho phép Aristotle có cơ sở để nói  thơ ca nhiều triết học hơn  lịch sử” (46). 

Trong bài viết về Aristotle đã dẫn ở trên, nhà mỹ học Nga thế kỷ XIX 

N.G.Tchernyshevsky cho rằng mặc dù phủ nhận ý nghĩa của “bắt chước” và nghệ thuật “bắt 

chước”, nhưng Plato có công lớn khi xem xét nó trong quan hệ với đời sống, với hiện thực. 

Ông viết: “ Nếu Plato quả có cực đoan khi cho rằng thơ ca chỉ là trò giải trí vô bổ, thì công lao 

của ông lại nằm ở chỗ ông đã đặt nghệ thuật trong quan hệ với đời sống” (47). Điều này, theo 

N.G.Tchernyshevsky, nói lên chỗ hơn của Plato so với Aristotle. “Aristotle – ông viết – thua 

Plato trong việc đề ra những yêu cầu cao, Aristotle nhìn nghệ thuật, đặc biệt là thơ ca và âm 

nhạc với thái độ rộng lượng hơn rất nhiều, thậm chí là yêu mến, những khái niệm của ông về 

ý nghĩa của âm nhạc và thơ ca không có tính chất giáo huấn như ở Plato, mà đúng là có toàn 

diện hơn rất nhiều, nhưng đồng thời đôi khi cũng rất nhỏ nhặt” (48). 



Ý kiến này trùng với sự phê bình của J.Atkins khi nhà nghiên cứu người Anh cho 

rằng trong “Poetics” Aristotle đã tập trung quá nhiều vào phân tích cấu trúc của tác phẩm bi 

kịch mà không chú ý đến những vấn đề lớn hơn như số phận con người, quan hệ của con 

người với vũ trụ, quan hệ của nghệ thuật với hiện thực (49). 

Để sang một bên chuyện những ý kiến phê phán Aristotle trên đây đúng hay sai, 

chúng ta thấy những người phê phán ông vô tình hay cố ý đều không coi định nghĩa nghệ 

thuật như Mimesis của Aristotle là “vấn đề lớn”, thuộc “quan hệ của nghệ thuật với đời 

sống”, mà chỉ là vấn đề thuộc  phạm trù  đặc trưng thi pháp của tác phẩm. Điều đó cũng có 

nghĩa là với Aristotle cũng như với những người phê phán ông, Mimesis được hiểu không 

phải là mô tả hay phản ánh hiện thực như chức năng của nghệ thuật mà chỉ là sự “mô phỏng 

hành động” như  một vấn đề techne, vấn đề kỹ thuật. “Aristotle là người đầu tiên khám phá 

và trình bày những dấu hiệu đặc trưng của loại hoạt động này của con người. Bản chất của 

cách giải thích của ông có thể tóm lại trong ba luận điểm chính: techne, như Aristotle khẳng 

định, gắn liền với tạo tác và cũng giống tự nhiên, nó tạo khả năng để xuất hiện các vật phẩm, 

nó gắn với cái chung chứ không phải cái đơn lẻ và luôn nghiên cứu nguyên nhân của các hiện 

tượng” (50). 

Phải thừa nhận rằng với thuyết Mimesis, Aristotle cùng với thầy mình là Plato đã đặt 

nền móng cho vấn đề văn học và hiện thực, nói đúng hơn là quan hệ giữa tác phẩm văn học 

và thế giới bên ngoài, một trong những vấn đề căn bản của nghệ thuật còn mãi đến bây giờ. 

Tuy nhiên có một điều đáng ngạc nhiên và cũng ít được nhiều người chú ý là tuy coi nghệ 

thuật chỉ là bản sao của bản sao và phủ nhận ý nghĩa nhận thức của mimesis hiểu như bắt 

chước nhưng Plato mới chính là người đặt vấn đề văn học và nhận thức hiện thực, còn 

Aristotle tuy coi mimesis là đặc tính chung của các nghệ thuật nhưng chỉ xem xét nó như 

một phương thức sáng tạo, một cách “làm ra” tác phẩm  nhằm mục đích không phải để nhận 

thức và giáo dục mà là để đạt đến  hiệu quả thanh tẩy ( Katharsis ). Trong Poetics, mặc dù có 

đôi chỗ Aristotle nói đến ý nghĩa nhận thức của nghệ thuật, nhưng đó là ý nghĩa nhận thức 

của nghệ thuật như một hoạt động tinh thần của con người nói chung, chứ không phải ý 

nghĩa có được do nghệ thuật gắn với mimesis, xuất phát từ tính chất mimesis của nó. Trên 

hết mimesis không phải là một khái niệm về chức năng mà là khái niệm về phương thức, hay 

nói như Plato lúc đầu, là về style ( phong cách ). 

Với cách hiểu nội dung tác phẩm và quan niệm của Aristotle như trên, theo chúng 

tôi, “Poetics” hoàn toàn có thể dịch sang tiếng Việt là “Thi pháp” và thuật ngữ Mimesis mà 

Aristotle sử dụng để định nghĩa nghệ thuật trong trường hợp này nên dịch là “Mô phỏng”. 

Mimesis có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Từ sau khi xuất hiện tác phẩm 

Poetics, nhất là từ thế kỷ XVIII đến nay, đã hình thành nhiều quan niệm và nhiều cách giải 

thích khác nhau về Mimesis của Aristotle.(51) Nhưng cho dù dịch Mimesis là mô phỏng hay 

bắt chước, cho dù trong Poetics ranh giới giữa mô phỏng và mô tả không phải lúc nào cũng 



thật rõ ràng, theo chúng tôi, không nên quan niệm Mimesis trong Poetics là ám chỉ nghệ 

thuật mô tả hiện thực bên ngoài với mục tiêu nhận thức. Đây không phải là cách hiểu chủ 

đạo của Aristotle về mimesis trong Poetics. Vấn đề quan hệ của nghệ thuật với thế giới bên 

ngoài dĩ nhiên là một “ vấn đề lớn”, nhưng như những phân tích trên cho thấy, nó không 

phải là tư tưởng chính của Aristotle trong cuốn sách và là quan niệm xuyên suốt nội dung 

của “Poetics”. Hiểu như vậy không hề hạ thấp ý nghĩa của “Poetics” mà ngược lại có phần 

làm rõ hơn vị trí và đóng góp của Aristotle trong lịch sử tư tưởng thẩm mỹ của nhân loại. 

Trong suốt một thời gian dài, ở châu Âu sáng tạo nghệ thuật luôn được xem như một họat 

động chỉ của tài năng thiên phú, kết quả của những cảm hứng linh diệu, không thể dạy 

được. Với “ Poetics”, Aristotle cho thấy nghệ thuật , trong trường hợp này là bi kịch, là có thể 

học được, đánh giá được nếu nắm được nguyên tắc mô phỏng và những vấn đề có tính chất 

kỹ thuật khác như tổ chức cốt truyện, xây dựng tính cách, lựa chọn ngôn ngữ v.v. Năng lực 

nghệ thuật là năng lực có thể có được “qua đào tạo” và nghệ thuật, Aristotle viết trong Siêu 

hình học, “ là khoa học nhiều hơn là kinh nghiệm; trong trường hợp đầu người ta có thể dạy 

được, còn trong trường hợp sau thì không”(52). Đây chính là đóng góp to lớn và cái mới của 

Aristotle. 

* * * 

           Đặt vấn đề về cách hiểu thuật ngữ MIMESIS trong Poetics của Aristotle cần thiết ở chỗ 

nó liên quan đến một trong những đề tài lớn thường gặp trong thực tiễn sáng tác và nghiên 

cứu văn học -  đó là văn học và hiện thực.  

           Đây là vấn đề phức tạp và như đã nói lúc đầu, nó có nhiều mặt, nhiều phương diện. 

Trước hết , văn học và hiện thực có thể hiểu như quan hệ của nhà văn với đời sống ( hiện 

thực). Ở đây hiện thực đời sống là cội nguồn của sáng tạo, là mảnh đất nhà văn sống, trải 

nghiệm, vui buồn với nó, tích lũy kinh nghiệm sống từ nó, ở đây có thể nói về tác động của 

văn học, của nhà văn đến cuộc sống cũng như tác động của hiện thực đến sáng tác của nhà 

văn, đến sự phát triển của văn học. Mặt khác, văn học và hiện thực cũng có thể được xem 

xét trên bình diện tác phẩm và hiện thực bên ngoài và trên phương diện này khái niệm hiện 

thực sẽ có những cách giải thích khác nhau. Ở đây hiện thực có thể là nội dung của tác 

phẩm, là hiện thực cuộc sống bên ngoài – hiện thực vật lý và hiện thực tâm lý, cả cái đang 

tồn tại và cái có khả năng diễn ra - được phản ánh trong tác phẩm, có thể là sự mô phỏng 

như một phương thức kiến tạo tác phẩm nghệ thuật mà Aristotle đã nói đến, có thể là một 

“thế giới giả” được nhà văn làm ra nhằm một mục đích nào đó hoặc có thể như một “ngôn 

ngữ”, một huyền thoại ( “huyền thoại là ngôn từ” – Roland Barthes) hoặc một thế giới khác- 

một thế giới hoàn toàn do nhà văn sáng tạo ra, không giống với hiện thực chúng ta nhìn 

thấy bên ngoài. Văn học và hiện thực, bởi vậy, là vấn đề phức tạp, nhiều mặt, rộng hơn vấn đề 

văn học phản ánh hiện thực.  



         Tất cả những mặt này không tồn tại độc lập mà đan xen, chồng chéo với nhau nên 

thường bị lẫn lộn. Tuyệt đối hóa mặt nào cũng đều không đúng. Nói hiện thực đời sống là vô 

cùng quan trọng không có nghĩa là công việc của nhà văn chỉ tập trung vào việc mô tả, phản 

ánh hiện thực. Nói hiện thực là đối tượng nhận thức  thì nhận thức ở đây cũng không phải 

chủ yếu là cung cấp những kiến thức về đời sống hay mang lại bức tranh về hiện thực xã 

hội. Nói phản ánh hiện thực là cần thiết thì không có gì sai nhưng không nên lúc nào cũng 

xem nó là duy nhất, bắt buộc và có giá trị hàng đầu. Nói văn học, xét trong bản chất và tổng 

thể, không chỉ là phản ánh hiện thực hoàn toàn không có nghĩa là phản đối văn học phản 

ánh hiện thực; vấn đề là phản ánh như thế nào mà thôi. Nói nghệ thuật là mô phỏng theo 

cách hiểu của Aristotle thì cũng không nên nghĩ rằng mô phỏng là con đường duy nhất mà 

mọi hành động sáng tạo nghệ thuật phải tuân theo. Nói hiện thực là chất liệu, là nguyên mẫu 

thì không có nghĩa là lúc nào hình tượng nghệ thuật cũng phải giống như thật.  

          Văn học nghệ thuật là hoạt động “tinh thần- thực tiễn” ( K.Marx) của con người, một 

hoạt động ý thức. Nhưng ý thức không chỉ đặc trưng ở tính chất phản ánh, văn học nghệ 

thuật do đó cũng không chỉ đặc trưng  trong quan hệ với hiện thực. Ý thức tự nó còn là vô 

thức, tiềm thức,là một Tồn tại nội sinh mang tính chất Hiện tượng học, đó là chưa nói ý thức 

nghệ thuật còn gắn với sáng tạo, với hình thức,với chất liệu. Đó là những vấn đề không kém 

quan trọng hơn quan hệ văn học và hiện thực và lại càng không kém quan trọng hơn vấn đề 

văn học phản ánh hiện thực. 

        “Poetics” là một tác phẩm hết sức có giá trị. Nhưng như nhận xét của một nhà nghiên 

cứu nước ngoài, “ nó được kính nhiều hơn là được hiểu ”( more respected than understood 

)(53). Đọc lại “Poetics” của Aristotle là để hiểu Aristotle đúng hơn nhưng cũng là dịp nhìn lại 

một số vấn đề đang đặt ra trong lý luận và thực tế sáng tác văn nghệ nước ta hiện nay. 
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                                  VĂN HỌC VÀ HIỆN THỰC 

                                              Bài thứ nhất 

                                                                                              

        Vấn đề hiện thực là một trong những quan tâm lớn của văn học từ xưa đến 

nay. Mặc dù trong thế kỉ của chúng ta mối quan hệ văn học và hiện thực như 

một vấn đề lý luận không được đặt ra cấp thiết và rộng rãi như trong thế kỉ 

XIX- XX, nhưng ở nhiều mức độ khác nhau, nó vẫn thường hiện diện trong 

phát biểu của các nhà văn và các nhà phê bình, nhất là ở Việt Nam. Có thể nói ở 

nước ta hiện nay, hiện thực vẫn là một chữ ám ảnh những người sáng tác, 

những người làm lý luận và đặc biệt là những người được phân công “ quản lí ” 

văn nghệ. Cho dù thuật ngữ “chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa” không còn 

có vai trò và được nhắc đến nhiều như trước nhưng phản ánh hiện thực vẫn là 

tinh thần chung, là phương châm mà giới sáng tác được cho là phải hướng tới. 

Thực tế này đòi hỏi cần có những nghiên cứu sâu hơn vấn đề đặt ra. Cách đây 

30 năm, tôi đã có bài viết về chủ đề này gây nhiều ý kiến tranh cãi ( LNT, Vấn 

đề văn học phản ánh hiện thực,Văn Nghệ số 20-14/5/1988). Nay tôi muốn 

trình bày lại hiểu biết và quan điểm của mình một cách đầy đủ và kĩ hơn sau 

nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi và nghiền ngẫm.  

 

VĂN HỌC VÀ CUỘC SỐNG  

PHẢN ÁNH NHƯ ĐẶC TÍNH CỦA Ý THỨC 

       Sự phức tạp của mối quan hệ giữa văn  học và hiện thực bắt nguồn một 

phần từ sự chồng lấn của những nghĩa khác nhau trong từ “Hiện thực” cũng 

như những giải thích khác nhau về nội dung của “ hiện thực” mà văn học “phản 

ánh”, mô tả. 

       Chẳng hạn, nói đến hiện thực người ta thường nghĩ ngay đến toàn bộ thế 

giới đang tồn tại, bao gồm cả tự nhiên, xã hôi và con người.“ Hiện thực” trong 

cách hiểu này có khi đồng nghĩa với “đời sống” hay có khi còn gọi là “đời sống 

xã hội” ( G.V Plekhanov: “Nghệ thuật và Đời sống xã hội”) hay “ sinh hoạt xã 

hội” ( Hải Triều, trong “Văn học và Chủ nghĩa Duy vật”). Với cách hiểu ấy, văn 



học cũng chỉ là một bộ phận của đời sống, của hiện thực và quan hệ của văn 

học với hiện thực ở đây là quan hệ phụ thuộc. Hiện thực nào, xã hội nào văn 

học ấy, hiện thực thay đổi, văn học thay đổi theo, mặc dù văn học cũng có thể 

tác động lại hiện thực, kiềm hãm hay thúc đẩy xã hội phát triển. 

       Tuy nhiên, chữ “Hiện thực” trong mệnh đề “văn học và hiện thực” không 

phải chỉ có nghĩa ấy. Trong nhiều trường hợp, hiện thực nhằm chỉ một tồn tại 

khách quan, nằm ngoài tác phẩm văn học, như là đối tượng phản ánh hay mô 

tả của văn học. Ở đây quan hệ giữa hiện thực và văn học không phải là quan hệ 

kiểu hiện thực quyết định, chi phối văn học mà là quan hệ giữa khách thể và 

chủ thể, giữa  những sự vật của thế giới bên ngoài và nội dung của tác phẩm. 

Nói cách khác, một mặt là quan hệ là nhà văn với đời sống, một mặt là văn bản 

với hiện thực (bên ngoài). Chính sự nhập nhằng giữa hai mặt này là lí do giải 

thích vì sao văn học thường được kêu gọi phải phản ánh hiện thực, đặc biệt là 

với những người chủ trương nghệ thuật vị nhân sinh, văn chương phụng sự xã 

hội hay văn nghệ là đinh vít, bánh xe, là một bộ phận trong sự nghiệp cách 

mạng. Lí do rất đơn giản: văn học là một thành phần của xã hội, gắn bó máu 

thịt với đời sống, với hiện thực, do đó nhà văn có trách nhiệm phải “tả thực” 

phải mô tả đời sống để giúp quần chúng “giác ngộ”, đấu tranh để xây dựng xã 

hội mới. “ Chủ nghĩa tả thực xã hội cốt ở sự tả một cách chân thực, rành mạch 

những hiện trạng quá khứ hay hiện tại, làm thế nào cho sự tả thực ấy có thể đưa 

quần chúng đến chỗ giác ngộ, tranh đấu để kiến thiết xã hội chủ nghĩa” ( Hải 

Triều,363 ).  

         Như vậy, ở đây tả thực hay “phản ánh” hiện thực xuất phát từ sự gắn bó 

của văn học với hiện thực, của nhà văn với đời sống, chứ không phải từ nhu 

cầu nội tại của bản thân văn học như một hình thức nhận thức hay như một 

phương pháp sáng tạo nghệ thuật. Quan hệ đầu mang tính nhân quả, tả thực ở 

đây là tất yếu, bắt buộc, trong quan hệ sau, phản ánh hay tả thực là không nhất 

thiết, có tính lựa chọn. Lý luận văn học Mác-xit đặt nền tảng trên mối quan hệ 

văn học và xã hội, đề cao nội dung xã hội và tính chất vị nhân sinh của nghệ 

thuật, tất yếu phải nhấn mạnh phản ánh hiện thực như một yêu cầu đối với 

văn học. 



         Tuy nhiên, vấn đề phản ánh hiện thực trong lý luận, văn học mác-xit 

không chỉ đơn giản như vậy. Nếu đối với phần đông các nhà chính trị, các nhà 

“quản lí” văn nghệ và các nhà văn cán bộ ở các nước xã hội chũ nghĩa yêu cầu 

phản ánh hiện thực được lập luận theo cách hiểu trên đây, chủ yếu dựa trên 

quan điểm duy vật về mối quan hệ văn chương – xã hội, thì đối với giới lí luận, 

yêu cầu này được đặt trên một nền tảng khác. Đó là lí luận phản ánh. Theo 

phản ánh luận mác-xit, vật chất quyết định ý thức, ý thức phản ánh tồn tại, tồn 

tại xã hội quyết đinh ý thức xã hội. Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội 

thuộc kiến trúc thượng tầng nên tất yếu nghệ thuật cũng phản ánh đời sống xã 

hội, nội dung tác phẩm nghệ thuật chính là hình ảnh của xã hội trong đó nó tồn 

tại. 

       Thật ra, từ phản ánh luận như một vấn đề triết học đến văn học “phản ánh 

hiện thực” như một vấn đề lí thuyết sáng tạo có một khoảng cách nhất định. 

Chỉ căn cứ vào phản ánh như một đặc tính của ý thức theo quan điểm duy vật 

mác-xit để từ đó xem phản ánh như nhiệm vụ và chức năng của toàn bộ hoạt 

động sáng tạo nghệ thuật nói chung là không có cơ sở. Ở đây có một số điểm 

cần làm rõ. 

       Thứ nhất, phản ánh luận xem phản ánh là đặc tính chung của ý thức trong 

quan hệ với hiện thực chứ không phải là nhiệm vụ hay chức năng của ý thức. 

Mọi ý thức, dù là ý thức tôn giáo, đạo đức, khoa học hay nghệ thuật, xét theo 

triết học mác-xit, đều mang tính phản ánh, nhưng điều đó không có nghĩa là 

mọi ý thức đều phải phản ánh, mô tả hiện thực dưới hình thức này hay hình 

thức khác. Thừa nhận nghệ thuật mang tính phản ánh không bắt buộc đưa tới 

yêu cầu nghệ thuật phải phản ánh hiện thực theo nghĩa vẫn thường được hiểu.  

Nội dung tác phẩm văn học, theo quan điểm phản ánh luận, xét đến cùng, là sự 

phản ánh dưới hình thức này hay hình thức khác hiện thực của thời đại, cho 

dù đó là thần thoại, cổ tích, truyện kể của các nhà hiện thực phê phán hay tiểu  

thuyết hiện đại. Nhưng đó là xét đến cùng, dựa trên đặc tính chung, chứ không 

phải căn cứ vào trách nhiệm của nhà văn và chức năng của văn học. Phản ánh 

luận nếu có thể vận dụng, thì tốt nhất không phải đối với sáng tác văn học mà 

là trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử văn học hay nghiên cứu văn hóa theo quan 

điểm xã hội học.  



        Thứ hai, việc áp dụng phản ánh luận mác-xit vào sáng tạo nghệ thuật là nỗ 

lực của các nhà mỹ học và lí luận văn học mác-xit; nó không bắt nguồn trực 

tiếp từ quan niệm của những người sáng lập chủ nghĩa Mác- Lê nin. Trong các 

tác phẩm của K.Marx, F.Engels, V.Lenin, không thấy có chỗ nào trực tiếp nói 

văn học cần phản ánh hiện thực. F. Engels đúng là có đánh giá cao chủ nghĩa 

hiện thực của Balzac, nhưng đó cũng chỉ là thị hiếu của F. Engels bộc lộ trong 

bức thư gửi một nhà văn quen biết chứ chưa phải toàn bộ quan niệm của ông 

về sáng tạo nghệ thuật, lại càng không phải trực tiếp xuất phát từ quan điểm 

duy vật của ông về tồn tại và ý thức. Tài liệu được viện dẫn nhiều nhất là 

những bài báo của V.Lenin về L.Tolstoi. Tuy nhiên nếu chịu khó đọc kĩ, chúng 

ta sẽ thấy khi V.Lenin gọi “ L.Tolstoi như tấm gương của cách mạng Nga” và 

cho rằng L.Tolstoi “ đã phản ánh trong các tác phẩm của mình” “ một số mặt 

quan trọng của cuộc cách mạng”, thì ở đây V.Lenin xét L.Tolstoi chủ yếu dưới 

góc độ phản ánh luận triết học, chứ không phải dưới góc độ sáng tạo nghệ 

thuật. Sự thật là trong tác phẩm của L.Tolstoi không có bức tranh hiện thực 

nào của cách mạng Nga theo cách chúng ta vẫn thường nói. Tư tưởng cơ bản 

của V.Lenin ở đây là : dù L.Tolstoi “ không hiểu” , nhưng vì là “ một nghệ sĩ vĩ 

đại”, tức là người có tài năng và nhạy cảm sâu sắc, không bị các thiên kiến cản 

trở, L.Tolstoi đã tiếp nhận tất cả các mặt của cuộc sống, trong đó cuộc cách 

mạng Nga đang là tâm bão và điều đó đã được phản ánh trong ý thức của 

L.Tolstoi hoặc dưới dạng tác phẩm nghệ thuật hoặc những quan điểm được 

phát biểu trực tiếp. Phản ánh ở đây phải hiểu là được phản ánh. V.Lenin đã 

viết về điều này rất rõ : “ Sự phá sản nhanh chóng, nặng nề, gay cấn của tất cả “ 

những lề thói” cũ của nước Nga cũ đã được phản ánh trong tác phẩm của 

Tolstoi- nhà nghệ sĩ cũng như trong quan điểm của Tolstoi-nhà tư tưởng”  và “ 

Tư tưởng của Tolstoi là tấm gương của sự yếu đuối, của những thiếu sót trong 

cuộc nổi dậy của nông dân chúng ta, nó phản ánh sự nhu nhược của nông thôn 

gia trưởng, tính nhút nhát, hủ lậu của “ người mu-gic hà tiện, căn cơ” ( Lenin, 

216,208,225 ) 

         Những trích dẫn trên đây cho thấy khi V.Lenin gọi L.Tolstoi là “ tấm 

gương của cách mạng Nga” là ông muốn nói đến đặc điểm của ý thức L.Tolstoi 

– một thứ ý thức, theo quan điểm mác-xit, bao giờ cũng là sự phản ánh dưới 

hình thức này hay hình thức khác, ở mức độ này hay mức độ khác tồn tại 



khách quan hay hiện thực xã hội. Đời sống nông thôn Nga hiện ra hết sức chân 

thật trong tác phẩm L.Tolstoi đối với V.Lenin không phải là cái thuộc phạm trù 

phản ánh mà thuộc phạm trù sáng tạo nghệ thuật. Ở đây V.Lenin không dùng 

chữ “ phản ánh” mà dùng chữ “ miêu tả”, “ vẽ ra” và coi đó là lĩnh vực của nghệ 

thuật, của nghệ sĩ. “ Tolstoi hiểu biết tuyệt vời về nông thôn Nga, về sinh hoạt 

của người địa chủ và người nông dân. Trong các tác phẩm nghệ thuật của mình, 

ông đã miêu tả đời sống sinh hoạt này thật hay, khiến chúng  trở thành những 

kiệt tác của văn học thế giới”. Đó là “ một nghệ sĩ thiên tài đã không chỉ vẽ ra 

những bức tranh không gì sánh nổi về đời sống nước Nga, mà còn mang lại 

những tác phẩm hàng đầu của văn học thế giới”. ( Lenin, 218,216). Cần lưu ý 

rằng trong tư tưởng của Lenin, quan trọng hàng đầu đối với văn học không 

phải là mối quan hệ văn học và hiện thực mà là tính đảng của người cầm bút.  

        Phản ánh luận mác-xít đã được V.Lenin phát triển cặn kẽ trong cuốn “ Chủ 

nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” và chính ông đã vận dụng nó  

khi phân tích trường hợp L.Tolstoi. Nhưng V.Lenin không phải là người đề ra 

yêu cầu văn học phản ánh hiện thực. Người trực tiếp nêu ra chủ trương này 

một cách hệ thống chính là nhà mỹ học người Hungary G. Lukács. ( xem 

Trương Đăng Dung, NCVH số 11-12/2016 ). Về quan điểm của G.Lukács chúng 

tôi sẽ đề cập ở phần sau, chỉ một điều có vẻ hơi lạ cần phải nói ngay ở đây là, 

trong suốt một thời gian dài, đối với nhiều nước trong phe xã hội chũ nghĩa cũ, 

G.Luckács được xem như một “ phần tử xét lại”, bị phê phán và cấm cửa, tác 

phẩm của ông không được dịch và phổ biến. Vậy vì sao lí luận “ Văn học phản 

ánh hiện thực” mà G. Luckács là người chủ trương và biện hộ kiên định nhất 

lại vẫn có ảnh hưởng lớn và phổ biến rộng rãi ở các nước xã hội chủ nghĩa, đặc 

biệt là ở Việt Nam? Phải chăng lí luận này chủ yếu không xuất phát từ quan 

niệm phản ánh luận mà từ nhận thức về mối quan hệ giữa văn học và đời sống 

xã hội, về sự gắn bó và trách nhiệm của nhà văn đối với hiện thực đời sống 

như đã phân tích ở trên? Đó là vấn đề đòi hỏi phải có những nghiên cứu cụ thể. 

 

PHẢN ÁNH NHƯ CHỨC NĂNG CỦA VĂN HỌC 

 



        Thực tại bên ngoài có nhiều lí do để hiện diện trong tác phẩm nghệ thuật. 

Một trong những lí do đó là quan niệm văn học cần phản ánh hiện thực.Trong 

văn học phương Tây, quan niệm này bắt nguồn từ cách giải thích tư tưởng của 

Plato và Aristotle về “Mimesis”. “Học thuyết cho rằng tất cả nghệ thuật đều mô 

tả nói chung được thừa nhận là học thuyết gắn liền với Plato và Aristotle” ( 

R.Colingwood, 43). Mặc dù không trực tiếp chủ trương nghệ thuật phải phản 

ánh hiện thực, nhưng cả Plato và Aristotle đều nhận thấy có mối liên hệ không 

thể bỏ qua giữa tác phẩm và thế giới bên ngoài. Nếu Plato có thái dộ phủ định 

đối với khả năng nhận thức thế giới của nghệ thuật khi cho rằng “mimesis” chỉ 

là phản ánh như kiểu tấm gương, chỉ giúp người ta nhận biết những nét bên 

ngoài chứ không thể nhận thức được “bản chất”, tức cái Plato gọi là “hiện thực” 

( reality), thì Aristotle lại hiểu “Mimesis” theo một cách khác. Đó không phải là 

sự phản ánh  hiện thực mà là một phương thức  sáng tạo nghệ thuật. Nó không 

nhằm mục đích nhận thức mà cái chính là mang lại một khoái cảm đặc biệt 

tương tự trạng thái  “ xót thương” hay “ sợ hãi”, nhờ đó tác phẩm đạt đến hiệu 

quả “katharsis” (thanh tẩy ).( Về Mimesis xem bài báo của tôi trên NCVH 

8/2016 ). Dù Plato và Aristotle không coi phản ánh là chức năng của nghệ 

thuật, nhưng mối liên hệ giữa tác phẩm và thực tại bên ngoài mà hai ông đặt ra 

đã gợi ý và tạo tiền đề cho những người làm lý luận và sáng tác nghệ thuật các 

thời đại sau căn cứ vào đó xây dựng và phát triển quan niệm của mình. 

        Trong một thời gian dài ở Châu Âu việc hướng về Tự nhiên, lấy Tự nhiên 

làm khuôn mẫu, làm đối tượng giải thích chiếm một vai trò lớn trong tư tưởng 

các nhà triết học và lí luận nghệ thuật. F.Bacon gọi  “Con người là đầy tớ và kẻ 

giải thích tự nhiên ” và cho rằng :” Sự tinh tế của giới tự nhiên vượt rất nhiều 

lần sự tinh tế của cảm tính và của lí tính, do vậy, tất cả những trực giác, những 

suy luận, những kiến giải tuyệt vời này đều là sự nhảm nhí ; chỉ có điều không có 

ai nhận thấy điều đó mà thôi” ( Bacon, 19,12) 

        Tự nhiên không chỉ là đối tượng nghiên cứu của khoa học; nó còn là đối 

tượng của nghệ thuật và giá trị của tác phẩm nghệ thuật phụ thuộc vào quan 

hệ của nó với tự nhiên. Tư tưởng này thể hiện đặc biệt rõ rệt trong những ý 

kiến của D.Diderot bàn về nghệ thuật. Trong tác phẩm triết học “Về sự giải 

thích Tự nhiên”, ông viết: “ Nếu sự quan sát tự nhiên không phải là thị hiếu chủ 

đạo của nhà văn hoặc của nghệ sĩ, ta đừng chờ họ tạo nên được cái gì đáng giá” 



và “ các sản phẩm của nghệ không hoàn hảo, ít giá trị chừng nào người ta chưa 

có ý định mô phỏng tự nhiên hết sức chính xác hơn nữa” (Diderot, 26,27 ). Quan 

niệm ấy được D.Diderot nhắc đi  nhắc lại nhiều lần trong các tùy bút về hội 

họa: “ Hội họa đẹp, ông viết, đó là sự mô phỏng tự nhiên một cách thật sự”, “Sẽ 

không có kiểu cách, cả trong hình vẽ, cả trong màu sắc, nếu người ta mô phỏng 

tự nhiên một cách nghiêm ngặt”. Ông khẳng định : “Người ta chỉ thấy được giá 

trị của tác phẩm bằng cách quy nó về với tự nhiên” ( Diderot, 230,200,26). 

       Cùng một tâm thức ấy, các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ diễn đạt mối quan hệ 

của nghệ thuật với tự nhiên thành quan hệ với thế giới bên ngoài và nghệ 

thuật được ví như tấm gương phản chiếu hiện thực .“Tấm gương –F.Stendhal 

viết – không cần phải lôi cuốn sự chú ý bằng sắc màu của mình mà chỉ cần đem 

lại hình ảnh rõ ràng về cái mà nó tái hiện. ” ( Stendhal, 464 ). Nhà phê bình và 

thi sĩ người Anh S.T.Coleridge còn đi sâu, nói rõ hơn bản chất của mối quan hệ 

ấy. Trong bài “ Bàn về thơ ca hay nghệ thuật”, ông viết : “ Nghệ thuật là sự bắt 

chính tự nhiên” nhưng “ không phải bản thân cái hiện diện mà chính là cái được 

nó mô tả mới là cội nguồn đem lại khoái cảm” ( Coleridge,24). Nói theo ngôn 

ngữ lí luận hiện nay, quan trọng không phải là cái biểu đạt (signifier) mà là cái 

được biểu đạt ( signified) và cái được biểu đạt ở đây phải hiểu là hiện thực bên 

ngoài tác phẩm. 

        Quan niệm coi trọng nội dung phản ánh của nghệ thuật đã trở thành một 

trong những xu hướng phổ biến trong sáng tác và tư tưởng lí luận của các thời 

đại tiếp sau ở  Châu Âu, dẫn đến sự hình thành của “ Chủ nghĩa hiện thực” ( 

Realism) như sự tập trung cao nhất của mối liên hệ giữa văn học và thế giới 

bên ngoài. Louis Aragon thậm chí còn cho rằng “lịch sử nghệ thuật nói chung là 

lịch sử của chủ nghĩa hiện thực ” và theo ông, “ Bất kỳ trào lưu nghệ thuật mới 

nào nảy sinh, cho dù thoạt đầu mới nhìn có vẻ  như nó rất ít quan tâm đến hiện 

thực bên ngoài, nhưng thực ra trước hết nó vẫn là sự phản ánh hiện thực” ( 

Aragon, 207,213). Và dĩ nhiên về phương diện này L.Aragon không đơn độc. 

Trước ông, sau ông và đương thời với ông cũng có rất nhiều người có quan 

điểm tương tự. Trong một bài viết đề cao E.Zola, H.Barbusse tuyên bố “ Nghề 

nghiệp của chúng tôi, các nghệ sĩ nói, là mô tả hiện thực của thời đại chúng tôi. 

Chúng tôi lấy lại công thức này, nó bao giờ cũng đúng” và ông khẳng định : “Mô 

tả, giải thích, đó chính là  công việc  của người nghệ sĩ lương thiện” ( Barbusse, 

155,157). 



        Trong lĩnh vực lí thuyết, mối liên hệ của nghệ thuật với thế giới bên ngoài 

nói chung và chủ nghĩa hiện thực nói riêng được tập trung nghiên cứu nhiều 

nhất trong những công trình của E.Auerbach, G.Lukács và các tác giả xô-viết ( 

B. Sutchkov, S. Petrov, V. Dneprov…). Trong tác phẩm: “Mimesis :Sự mô tả hiện 

thực trong văn học phương Tây” (1946), E.Auerbach khảo sát chi tiết quá trình 

thay đổi của xã hội qua các tác phẩm văn học đồng thời nêu lên đặc điểm của “ 

cái nhìn về hiện thực” thể hiện trong văn học Châu Âu qua các thời kỳ cũng như 

“ cách văn học lí giải hiện thực thông qua việc mô tả hay “ bắt chước  hiện thực” 

( Auerbach,554-555). E.Auenbach nói ông không quan tâm đến “ chủ nghĩa 

hiện thực nói chung”, tức là không đi sâu vấn đề lý luận về Mimesis, nhưng 

cách đặt vấn đề và phương pháp luận nghiên cứu của ông thể hiện một cách 

tiếp cận khá phổ biến trong giới lý luận và phê bình đối với quan hệ của văn 

chương và thực tại. 

       Nếu E.Auerbach là người vận dụng nguyên tắc phản ánh vào việc phân tích 

những tác phẩm cụ thể, thì G.Lukács mới là người phát triển đầy đủ nhất lý 

thuyết phản ánh vận dụng vào văn học nghệ thuật. Trong các tác phẩm của 

mình, đặc biệt là trong “ Lịch sử chủ nghĩa hiện thực”,“ Đặc trưng của Cái thẩm 

mỹ”),“ Nghệ thuật và chân lý khách quan “, G.Lukács đã trình bày khá chi tiết hệ 

thông quan điểm của mình về vấn đề này. Căn cứ trên những tiền đề của phản 

ánh luận mác-xít, G.Lukács cho rằng “ Nghệ thuật và khoa học phản ánh cùng 

một hiện thực khách quan” ( Lukács 1986,294). Nghệ thuật là sự phản ánh 

mang tính chất “ nhân hình hóa” ( Antropomorfism) còn khoa học là  “phản 

ánh phi- nhân hình hóa” ( Lukács 1986, 267). Hiện thực là “ vật tự nó” , nghệ 

thuật là “ vật cho ta”, “ vật tự nó” sẽ biến thành “ vật cho ta” nhờ “ sự phản ánh 

đúng đắn” nó trong tác phẩm nghệ thuật. Nhưng trong sáng tạo nghệ thuật, 

G.Lukács giải thích thêm, với tư cách là chủ thể của sự sáng tạo, nghệ sĩ đối lập 

đồng thời với hai “ vật tự nó” : một là thế giới hiện thực mà anh ta mô tả và hai 

là bản thân cái nhìn của anh ta về thế giới này. Phản ánh hiện thực và khách 

thể hóa cái nhìn về hiện thực là những quá trình cùng đem lại “ vật cho ta” ( 

Lukács 1986, 292). 

          Đối với G.Lukács, phản ánh hiện thực là “ đặc tính khởi đầu của cái thẩm 

mỹ” và “ chức năng” của tác phẩm nghệ thuật là “ phản ánh hiện thực”. Thậm 

chí ông cho rằng “ mục tiêu của tất cả các nền nghệ thuật lớn là mang lại bức 



tranh về hiện thực” ( Lukács1992, 59). Do quan niệm “ hình thức nghệ thuật 

cũng là một loại phản ánh hiện thực”, ông chủ trương nghệ thuật cần mang 

hình thức của “vật  tự nó”, hay nói cách khác, tác phẩm nghệ thuật cần mô tả 

cuộc sống trong chính hình thức của cuộc sống, giống với hình thức tồn tại của 

đời sống mà chúng ta quan sát hằng ngày. Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng các 

chi tiết của đời sống được mô tả trong tác phẩm cần được lựa chọn kỹ lưỡng, 

bởi vì “ một chi tiết tương hợp với cuộc sống theo kiểu chụp ảnh vẫn có thể là 

ngẫu nhiên, tùy tiện và chủ quan” ( Lukács 1992, 66). 

       Là người triệt để theo đuổi quan niệm nghệ thuật phản ánh hiện thực, coi 

chân lý khách quan là tiêu chuẩn và giá trị cao nhất của tác phẩm, nhưng 

G.Lukács đồng thời cũng luôn luôn nhấn mạnh sự thống nhất biện chứng của 

yếu tố khách quan và chủ quan trong sáng tạo nghệ thuật, nhấn mạnh “ sự phụ 

thuộc rất lớn của phản ánh nghệ thuật vào đặc điểm của chủ thể” cũng như tính 

sáng tạo của hoạt động nghệ thuật trong quá trình phản ánh thế giới khách 

quan. “ Mỗi tác phẩm nghệ thuật lớn- ông viết, - đều sáng tạo “ thế giới riêng 

của mình. Các tính cách, các tình huống, hành động…trong mỗi tác phẩm đều có 

phẩm chất riêng không giống với bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào khác và cũng 

hoàn toàn khác với mọi thứ trong hiện thực đời thường” ( Lukács 1992, 60). 

        Đặc biệt, tuy coi nghệ thuật và khoa học đều cùng phản ánh chung một 

hiện thực khách quan, nhưng G.Lukács cũng nói thêm rằng “ tồn tại được nói 

đến trong quan niệm thẩm mỹ bao giờ cũng là thế giới con người”, “ thế giới con 

người là đối tượng cơ bản, tối hậu của phản ánh nghệ thuật” và “chính bởi vậy 

nó có những  điểm khác biệt căn bản với kiểu phản ánh phi nhân hình hóa” ( tức 

phản ánh của khoa học – L.N.T). Ông còn đi xa hơn khi đặt vấn đề về tính toàn 

nhân loại, phân tích mối quan hệ giữa tính toàn nhân loại với vấn đề con người 

cá thể trong quá trình nghệ thuật phản ánh thế giới con người. Ông viết: “ 

Trong nghệ thuật, quá trình phát triển của nhân loại liên quan trực tiếp với mỗi 

một con người riêng biệt”, “ Tuy nhiên rõ ràng là cần đặc biệt chú ý đến tính 

toàn nhân loại, bởi vì mỗi con người riêng biệt của đời sống hằng ngày bắt buộc 

phải lệ thuộc rất lớn vào hoàn cảnh sống của bản thân mình”, do đó anh ta 

không thể tự do thoát ra khỏi những điều kiện cụ thể ấy để vươn tới cái chung ( 

Lukács 1986. 264-271). 



        G.Lukács là nhà mỹ học mác-xít tài năng và uyên bác. Ông có đóng góp lớn 

trong việc phát triển lý luận văn học phản ánh hiện thực. Quan điểm thẩm mỹ 

của ông thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, phong phú về sáng tạo nghệ thuật, nhất 

là về bản chất tinh thần và ý nghĩa nhận thức của tác phẩm văn học nghệ thuật. 

Tuy nhiên ông đã tỏ ra không đúng khi tuyệt đối hóa chân lý khách quan trong  

sáng tạo nghệ thuật, coi  phản ánh hiện thực là bản chất phổ quát của nghệ 

thuật, chưa chú ý đầy đủ đến hiện thực bên trong và nguyên lí chủ quan trong 

sáng tạo nhưng lại đề cao quá mức tính đảng, tính khuynh hướng. 

      Từ quan điểm của G.Lukács cũng như từ thực tiễn hoạt dộng sáng tác nghệ 

thuật xưa nay, chúng ta thấy rõ ràng quan niệm coi hiện thực như đối tượng 

phản ánh của nghệ thuật, như nội dung cơ bản của tác phẩm có vị trí rất lớn 

trong tư tưởng của các nhà lí luận, các nhà văn và dĩ nhiên trong cả tâm thức 

của người đọc. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Vì sao? Vì sao tác phẩm nghệ thuật 

thường được ví như “ tấm gương”, vì sao thuật ngữ “tấm gương” thường được 

sử dụng khá nhiều trong phát biểu của các nhà văn, nhà phê bình khi nói về 

văn học nghệ thuật? Vì sao văn chương cần “phản ánh hiện thực”? 

         Trước hết phải thừa nhận rằng tính thích chụp ảnh và “soi gương” là một 

nét tâm lí phổ biến của con người. Nhìn mình trong ảnh hay trong gương là 

một cách ngắm mình để nhận ra vẻ đẹp hay cái xấu của mình, để thấy mình 

giống như được nhìn dưới con mắt của người khác, để thấy một cái mình khác 

không phải bằng xương bằng thịt mà như một ảo ảnh  nhưng lại giống hệt 

mình, để thấy lại mình trong một không gian khác, một thời gian khác, một 

ánh sáng hay một góc quay khác.Về phương diện này, văn học phản ánh cũng 

giống như một kiểu soi gương. Dẫu đã quen với phong cảnh  thiên nhiên hay 

cảnh sinh hoạt hằng ngày, người bình thường vẫn muốn nhìn thấy, nghe kể, 

nghe tả về chúng một lần nữa trong bức tranh hay trong câu chuyện. Đó là 

không kể có những sự kiện, những cảnh vật mà do điều kiện sống hạn chế, 

ngưởi ta chưa từng thấy từng biết bao giờ. Khi đó việc nhìn một bức tranh, 

nghe kể một câu chuyện  trở thành nhu cầu cần thiết cho con người. 

         Nhu cầu đầu tiên có lẽ là sự hiểu biết. 

        Trong bài thơ “ Sở kiến hành “ ( Bài hành về những điều trông thấy ), sau 

khi tả cảnh một người đàn bà đói rách với ba đứa trẻ thơ lưu lạc quê người, 



xin ăn dọc đường , đối ngược với cảnh các quan lớn đang ngồi bên mâm cao cỗ 

đầy, thịt cá dư thừa, vứt đi không hết, Nguyễn Du thốt lên: 

                            Thùy nhân tả thử đồ 

                            Trì dĩ phụng quân vương? 

               ( Ai vẽ bức tranh này, dâng lên cho nhà vua?) 

         Để sang một bên vấn đề viết về “ những điều trông thấy” (“Những điều 

trông thấy mà đau đớn lòng ” ) như một nét mới trong quan niệm nghệ thuật 

của Nguyễn Du, chúng ta thấy ở đây có một điểm đáng chú ý- đó là mục đích vẽ 

bức tranh. Nhà thơ muốn ai đó đã chứng kiến cảnh đau xót và bất công này vẽ 

một bức tranh  dâng lên cho nhà vua biết.  

        Biết về những điều xảy ra trong thế giới bên ngoài chính là nhu cầu đầu 

tiên của văn học phản ánh, trước hết là văn học của chủ nghĩa hiện thực. 

L.Aragon đã từng nói rằng, thế giới mà các nhà văn mô tả chính là thế giới họ 

đang sống và “ Bức tranh của những bậc thầy này mang lại cho nhà lịch sử hình 

ảnh chính xác và vô cùng quý giá về những hìện tượng của đời sống xã hội thời 

đại ấy”. Thậm chí ông còn khẳng định : “Con đường đặt ra trước các họa sĩ, các 

nhà văn Pháp ấp ủ khát vọng vĩnh cửu muốn hiểu biết thế giới, không còn nghi 

ngờ gì nữa, đó là con đường của chủ nghĩa hiện thực Pháp”.( Aragon, 207, 213). 

Ý kiến của L.Aragon gợi nhớ đến những nhận xét của F. Engels về giá trị hiện 

thực của tác phẩm Balzac mà hầu như sách giáo khoa Lí luận văn học mác-xit 

nào cũng trích dẫn. Và không phải chỉ đánh giá của các nhà phê bình, thực tế 

cho thấy rất nhiều tác phẩm văn học đã được sáng tác theo quan niệm cho 

rằng văn học có thể giúp người ta hiểu biết về đời sống thông qua việc mang 

lại một bức tranh hiện thực về nó.  

       Thừa nhận văn học phải mô tả, “phản ánh” hiện thực là một việc, nhưng 

“phản ánh” hiện thực như thế nào và để làm gì là một việc khác. Ở đây có rất 

nhiều vấn đề  đặt ra, xoay quanh ba nhóm chính : a/ hiện thực được phản ánh 

phải là hiện thực nào, b/ phản ánh hiện thực đó nhằm mục đích gì, c/ cần phản 

ánh bằng hình thức nào. Có thể nói toàn bộ sự phong phú, phức tạp, những 

thành tựu và khiếm khuyết của văn học hiện thực cũng như những thách thức 



đặ ra đối với lý luận nghệ thuật “phản ánh” đều tập trung vào ba nhóm vấn đề 

trên đây. Chúng ta thử dừng lại xem xét cụ thể từng trường hợp một. 

        Trước hết là vấn đề hiện thực nào. Trong tác phẩm dẫn ở trên, S.Coleridge 

đã từng nêu vấn đề này hết sức rõ ràng “ Chúng ta cần phải bắt chước ( 

imitate) tự nhiên! – ông viết – Đúng, nhưng cái gì ở tự nhiên, - tất cả và mọi thứ 

chăng ? Không, chỉ có cái đẹp trong tự nhiên” ( Coleridge,25 ). Lập trường của 

S.Coleridge cũng là lập trường của Charles Batteux và các nhà văn của chủ 

nghia cổ điển cũng như chủ nghĩa lãng mạn phương Tây thế kỉ XVII- XVIII, 

những người chủ trương chỉ bắt chước “ la belle nature” ( tự nhiên đẹp), 

những cái cao cả, cao quý và loại trừ cái xấu, cái tầm thường khỏi đối tượng 

của sự mô tả. Chỉ đến khi xuất hiện trào lưu hiện thực chủ nghĩa của thế kỉ XIX, 

khi “ hiện thực tư sản” được hình thành thì cuộc sống thường ngày với tất cả 

những hình dạng và màu sắc của nó mới bước vào văn học, trở thành đối 

tượng mô tả của nhà văn. Có thể nói, cùng với sự phát triển của trào lưu hiện 

thực (“chủ nghĩa hiện thực phê phán”), thực tại đời sống bên ngoài đã trở 

thành mục tiêu quan sát và đối tượng mô tả của văn học với tất cả chiều rộng 

và chiều sâu của nó. Tác phẩm văn học không chỉ dừng lại ở việc mô tả những 

cảnh sinh hoạt, cuộc sống lam lũ của những người nghèo khổ, bất hạnh, cũng 

như không hạn chế bằng việc “ phản ánh trong minh lịch sử của các giai cấp và 

cuộc đấu tranh của các giai cấp” ( G.Plekhanov, 186), mà mở rộng tầm ngắm 

vào toàn bộ “ thế giới con người” (G. Lukács), đi sâu vào số phận, tâm lý và đời 

sống tinh thần của con người. 

       Trong quá trình hướng về hiện thực bên ngoài, lấy cảnh vật và con người 

làm đối tượng mô tả, một trong những thành tựu quan trọng mà văn học hiện 

thực đạt được là mô tả thế giới bên trong của con người. Khi đề cập đến thành 

tựu của Balzac và các nhà văn hiện thực cùng thời, Alain Robbe- Grillet có 

nhận xét: “ Phân tích tâm lý đã tạo thành nền tảng của toàn bộ văn xuôi : nó chi 

phối quan niệm của cuốn sách, việc miêu tả các tính cách, sự tiến triển của cốt 

truyện. Một cuốn tiểu thuyết “ hay” thậm chí là vì nó được xem như sự nghiên 

cứu về một đam mê hay xung đột của những đam mê…” ( Robbe-Grillet, 73-74 ).  

         Việc diễn tả thế giới bên trong thậm chí còn được xem như đặc trưng của 

phản ánh nghệ thuật. Trong tác phẩm “Ảo ảnh và Hiện thực” (Illusion and 



Reality), C.Caudwell, dưới ảnh hưởng của quan điểm mác-xít, cho rằng khoa 

học và nghệ thuật đều mang tính chất phản ánh, nhưng nếu khoa học phản ánh 

thế giới của các hiện tượng hay hiện thực bên ngoài ( outer reality), thì nghệ 

thuật phản ánh hiện thực bên trong hay “ hiện thực tình cảm” ( feeling reality). 

Sở dĩ thơ ca tuy chủ yếu thể hiện cảm xúc và ý nghĩ của con người nhưng vẫn 

được xem là “ phản ánh hiện thực” bởi vì theo Caudwell, nó chứa đựng “ ảo 

ảnh” của hiện thực, tình cảm và cảm xúc của con người bao giờ cũng là tiếng 

vọng của đời sống bên ngoài, phản ánh những biến động của thế giới hiện thực 

khách quan. 

       Quan niệm về “ hiện thực bên trong”  đã mở rộng ranh giới của khái niệm 

hiện thực và từ đó làm phong phú thêm nội dung “ phản ánh” của văn học hiện 

thực cũng như cách hiểu về phản ánh trong lý luận và phê bình văn học. 

      Thực ra khái niệm “ hiện thực bên trong” và phản ánh nó không phải là phát 

minh của C.Caudwell hay các nhà lý luận văn học hiện đại. Người Hy - Lạp xưa 

đã từng nói đến “ Sự bắt chước tâm hồn” ( Imitation of the soul) ( Osborne,36). 

Hegel cũng đã từng nói về sự hiện diện của một “ tồn tại bên trong” ( inner 

being) của con nguời như một “hiện thực bên ngoài” ( external reality) của anh 

ta khi con người muốn sản sinh ra mình và nhận ra mình trong thế giới bên 

ngoài ( Hegel,36). K.Marx trong “ Hệ tư tưởng Đức” cũng thừa nhận có một 

hiện thực tinh thần như thế, tồn tại song song với hoạt động vật chất : “Sự 

phân công lao động- K.Marx viết-, mang lại khả năng, hơn thế nữa, mang lại cái 

hiện thực là hoạt động tinh thần và hoạt động vật chất”( Mác-Ănghen, 292). 

Một trong những thiếu sót trong quan niệm của G. Lukács là mặc dù vẫn thừa 

nhận sự tồn tại hiện thực của thế giới bên trong con người, nhưng ông lại quá 

tuyệt đối hóa vị trí của “ hiện thực vật chất và khách quan”,“ hiện thực xã hội ” 

và coi “ sự phản ánh các tư tưởng” chỉ là biểu hiện của chủ nghĩa duy tâm 

khách quan, chủ nghĩa thần bí, là rơi rớt của lý luận Plato về nghệ thuật ( 

Lukács 1992, 64). 

       Chính việc “ phản ánh” thế giới bên trong đã làm sâu sắc thêm nhận thức 

của con người về thế giới, làm cho văn học hiện thực không chỉ mang lại 

những hiểu biết về các biến cố và sự kiện, về bức tranh của một xã hội, một 

thời đại, mà còn thâm nhập vào đời sống tình cảm và đời sống tinh thần của 



con người. Trong một chừng mực nào đó, có thể nói chính cái sau này mới tạo 

nên sự hấp dẫn thực sự, tạo nên chiều sâu nhận thức của văn học theo định 

hướng “phản ánh”.  

        Khi nói về việc mô tả “ hiện thực” bên trong với mục tiêu nhận thức, có 

một vấn đề cần được chú ý, đó là sự phân biệt giữa mô tả tâm lí với khám phá 

hiện thực tinh thần của con người. Lịch sử văn học cho thấy không phải chỉ 

chủ nghĩa hiện thực mà cả chủ nghĩa tình cảm, chủ nghĩa lãng mạn cũng đi vào 

thế giới bên trong của con người. Nhưng nếu tác phẩm lãng mạn chỉ thể hiện 

những tình cảm và khát vọng, thì tác phẩm hiện thực còn mô tả tỉ mỉ và chính 

xác những tình cảm và khát vọng ấy, quá trình một cảm xúc hay một ý nghĩ 

nảy sinh, biến đổi, dẫn đến những cảm xúc hay ý nghĩ khác hay bất chợt bùng 

lên với những hồi ức, liên tưởng, khi thì về quá khứ, khi thì về tương lai, trước 

khi trở về với hiện tại. Đó chính là “ Biện chứng của tâm hồn” như nhận xét của 

nhà văn, nhà phê bình Nga N.Tcherniyshevsky về tác phẩm của L.Tolstoi. Văn 

học hiện thực với những đại diện tiêu biểu như Balzac, L.Tolstoi, Stendhal, 

Flaubert đã mang lại những bức tranh tuyệt vời về thế giới nội tâm và đời 

sống tình cảm của con người với tất cả sự tinh tế, sắc thái khác nhau. 

      Tuy nhiên, khi hướng về hiện thực bên trong như một đối tượng nhận thức, 

văn học hiện thực không dừng lại ở thế giới tình cảm, ở mô tả tâm lí. Nó còn đi 

sâu vào  hiện thực tinh thần của con người để khám phá những bí ẩn của hiện 

thực ấy và do đó cũng là bí ẩn của con người. Về phương diện này, có thể xem 

sáng tác của F.Dostoevsky như biểu hiện đầy đủ, rực rỡ nhất. 

        F.Dostoevsky đôi khi thích tự gọi mình là nhà văn hiện thực, đề cao cuộc 

sống và sự hiểu biết cuộc sống như yêu cầu tối thượng của văn học “ Hãy ghi 

nhớ lời di huấn của tôi - ông viết – đừng bao giờ bịa ra những tình tiết, những 

biến cố này nọ. Cứ lấy cái do chính đời sống mang lại. Đời sống phong phú hơn 

gấp nhiều lần tất cả những hư cấu của chúng ta. Không có óc tưởng tượng nào 

nghĩ giúp cho chúng ta cái mà đôi khi bản thân đời sống hết sức bình thường 

đơn giản đem đến ; hãy tôn kính đời sống!”. Nhà nghệ thuật hiện thực, theo ông, 

“ cần phải hiểu biết hiện thực được mô tả chính xác đến tận chi tiết nhỏ nhất”, 

điều mà với ông, ở Nga chỉ có L.Tolstoi làm được. Ông khẳng định “ Chủ nghĩa 

hiện thực rất sâu sắc – điều đó không có gì phải nói”, nhưng đồng thời ông cũng 



tuyên bố dứt khoát : “ Tôi có quan niệm hoàn toàn khác về hiện thực và chủ 

nghĩa hiện thực so với các nhà văn hiện thực và nhà phê bình của chúng ta” ( 

Dostoevsky 1987,31).  

       Khác ở chỗ nào ? Dostotevsky chỉ nói : “ Chủ nghĩa duy tâm (идеализм) của 

tôi – đó là cái hiện thực hơn chủ nghĩa hiện thực của họ” (34). Nhưng một 

người khác, một người tôn sùng ông, xem gặp gỡ ông “ như gặp gỡ quê hương 

tinh thần của mình” đã chỉ ra điều đó cụ thể hơn. Đó là triết gia Nga nổi tiếng 

N.Berdyaev.  

      Trong cuốn sách “ Thế giới quan của Dostotevsky”, N.Berdyaev cho rằng đối  

với Dostotevsky, con người không đơn thuần là thực thể tâm lí mà còn là thực 

thể tinh thần. Nếu trước tác phẩm “ Ghi chép dưới nhà hầm”,  Dostotevsky vẫn 

còn là nhà văn tâm lí, một nhà nhân văn đồng cảm, thương xót “ Những người 

tội nghiệp”, “ Những kẻ bị nhục mạ và khinh rẻ”, thì với sự khởi đầu của “ Ghi 

chép dưới nhà hầm”, Dostotevsky đã thay đổi. “ Ông không còn chỉ là nhà tâm lí 

học, ông là nhà siêu hình, ông khảo sát đến tận chiều sâu bi kịch của tinh thần 

con người. Ông không còn là nhà nhân văn theo nghĩa xưa cũ của từ ngữ, ông 

đã còn rất ít điểm chung với George Sand, V.Hugo, Dickens v.v.”( Berdyaev,45). 

Trong tác phẩm của Dostotevsky, theo N.Berdyaev, tư tưởng chiếm vị trí hết 

sức to lớn và “ Biện chứng tư tưởng là một loại đặc biệt trong nghệ thuật của 

ông. Bằng nghệ thuật của mình ông đã thâm nhập vào những cơ sở tiên khởi 

nhất của cuộc sống tư tưởng và cuộc sống tư tưởng xuyên thấu vào nghệ thuật 

của ông” ( Berdyaev, 18). Đáng chú ý là ở đây cái nổi bật trong sáng tác của 

Dostotevsky là “ Biện chứng của tư tưởng”( идейная диалектика ) chứ không 

phải là “ Biện chứng của tâm hồn” ( диалектика души ) như đặc sắc của tác 

phẩm L.Tolstoi mà N.Tchernyishevsky đã nêu. Bởi vậy, theo N. Berdyaev, “ 

Những ai không quan tâm đến biện chứng tư tưởng của Dostotevsky… thì đối 

với những người ấy ông chỉ là nhà văn và nhà tâm lí…” ( Berdyaev, 56). 

       Vậy rốt cuộc “ Phải chăng Dostotevsky là nhà văn hiện thực ?”, N. Berdyaev 

đặt câu hỏi và ông tự trả lời: “Dostotevsky không thể được gọi là nhà văn hiện 

thực , ngay cả với nghĩa  là chủ nghĩa hiện thực tâm lí” và “ Nếu như có thể gọi 

Dostotevsky là nhà văn hiện thực thì đó là nhà hiện thực huyền vi ( 

мистический реализм ). Là “hiện thực huyền vi” bởi vì với Dostotevsky hiện 



thực mà ông hướng đến và mô tả không phải là hiện thực của sinh hoạt 

thường nghiệm bên ngoài, cảnh sống hằng ngày. “ Ở ông- N.Berdyaev viết- hiện 

thực là cái chiều sâu tinh thần của con người” ( Berdyaev,42,44). Chính 

Dostotevsky cũng đã từng nói : “ Con người là một bí ẩn. Cần phải khám phá 

con người…”( Dostoevsky 1930,550). Ông đáng giá rất cao Balzac không phải 

vì Balzac đã mô tả trong tác phẩm của mình “ toàn bộ lịch sử xã hội Pháp” với 

những “chi tiết kinh tế học” phong phú hơn cả sách vở của các nhà lịch sử, kinh 

tế và thống kê thời ấy cộng lại, như đánh giá của F.Engels, mà vì sáng tác của 

Balzac chứa đựng sự phong phú của tinh thần nhân loại: “ Balzac thật là vĩ đại! 

– ông viết - các tính cách nhân vật của ông – đó là những tác phẩm của trí tuệ 

hoàn vũ.” ( Dostoevsky 1987,34). 

       Từ những phân tích trên đây chúng ta thấy khi hướng về hiện thực, xem 

hiện thực như đối tượng quan sát, nghiên cứu, mô tả, nghệ thuật hết sức chú 

trọng nguyên tắc nhận thức. Có thể nói sức mạnh của văn học “ phản ánh” cơ 

bản là sức mạnh nhận thức về hiện thực . Gíá trị và đặc điểm của nhận thức ở 

đây phụ thuộc vào hai điểm. Thứ nhất, cái nhìn về hiện thực hay quan niệm về 

hiện thực của nhà văn. Chẳng hạn, theo E.Auerbach, “ Cái nhìn hiện thực thể 

hiện trong các tác phẩm  văn học Cơ- đốc giáo thời hậu kỳ cổ đại và Trung thế kỉ 

hoàn toàn khác cái nhìn hiện thực của chủ nghĩa hiện thực thời hiện đại”. ( 

Auerbach, 555). Hay nếu Dostotevsky nhìn và muốn khám phá con người như 

một thực thể tinh thần, thì E.Zola nhìn con người dưới góc độ của khoa học tự 

nhiên và do đó, sứ mạng của “ Tiểu thuyết Thực nghiệm” ( Experimental 

Novel), theo ông, là mang lại “ kiến thức về con người, kiến thức khoa học về 

con người, cả trong các quan hệ cá nhân  và xã hội của nó” ( Zola, 52). Cái nhìn 

hiện thực bộc lộ đặc biệt rõ rệt khi thế giới quan của nghệ sĩ bị chi phối không 

phải của quan điểm tôn giáo hay khoa học tự nhiên mà bởi những thiên kiến 

chính trị - đạo đức. Thế giới có thể trở nên toàn màu hồng hay màu xám, nhìn 

đâu cũng thấy “ Đất nở hoa” và “ Trời mỗi ngày lại sáng”, thấy “ Tổ quốc bao giờ 

đẹp thế này chăng” hay ngược lại thấy xã hội bế tắc, tối đen như đêm “ Tắt 

đèn”, như đời chị Dậu. Đã có một thời văn học cách mạng ở các nước xã hội 

chủ nghĩa tràn ngập một màu hồng. Đó không hẳn là sự ngụy tạo bắt nguồn từ 

sự giả dối của người cầm bút. Trong phần lớn trường hợp đó là niềm tin ngây 

thơ, thành thật của những người mà cái nhìn đã hoàn toàn được giáo dục và 



thấm nhuần thế giới quan cộng sản về một thế giới đại đồng, quan điểm cách 

mạng tràn đầy lạc quan về cuộc sống, về văn học nghệ thuật.  

        Chính quan điểm sáng tác là nhân tố thứ hai góp phần quyết định chất 

lượng nhận thức và cách “phản ánh” cuộc sống trong nghệ thuật. Điều này thể 

hiện đầy đủ nhất trong chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Khi đề cao văn 

học hiện thực, F.Engels đồng thời cũng đưa ra yêu cầu về tính khuynh hướng 

tư tưởng của tác phẩm ( Thư gửi M.Kauskaya 26/11/1885). Vấn đề tính 

khuynh hướng trong văn học được đẩy cao lên một bước với bài báo “ Tổ chức 

Đảng và văn học Đảng” của Lenin (1905) và từ đó được vận dụng rộng rãi 

trong lí luận - phê bình nghệ thuật mác-xít. Louis Aragon tuyên bố hết sức rõ 

ràng: “ Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa yêu cầu nhận thức hiện thực là để 

cải tạo nó.” ( Aragon, 214). G.Lukács khi coi phản ánh hiện thực khách quan 

như chức năng của nghệ thuật cũng luôn luôn nhấn mạnh rằng, phản ánh nghệ 

thuật không chỉ tuân theo yêu cầu của nhận thức mà còn phải đáp ứng mục 

tiêu kêu gọi, tuyên truyền. Ông viết: “ Sự mô tả cuộc sống được tổ chức và sắp 

xếp chặt chẽ và phong phú hơn so với sự trải nghiệm cuộc sống bình thường có 

quan hệ chặt chẽ với chức năng xã hội tích cực, với hiệu quả tuyên truyền ( 

propaganda) của tác phẩm nghệ thuật chân chính. Một sự miêu tả như vậy 

không có gì chung với chủ nghĩa khách quan giả dối và nhạt nhẽo của lối phản 

ánh “ không can dự” không đứng ở đâu và không kêu gọi hành động” ( Lukács 

1992,63). 

        Xuất phát từ quan điểm trên, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa không đặt 

vấn đề phản ánh khách quan toàn bộ hiện thực trong sự phức tạp của nó mà 

chủ trương “ phản ánh chân thật cuộc sống trong quá trình phát triển cách 

mạng của nó” ( Điều lệ Hội nhà văn Liên-xô, 1934 ), “ thể hiện một cách chân 

thật và hùng hồn cuộc sống mới, con người mới”, “ tạo nên được những hình 

tượng sinh động, những điển hình hùng hồn có sức thuyết phục mạnh mẽ về đạo 

đức mới,về con người mới” ( Trường Chinh,242,259 ). Việc phản ánh cuộc sống 

theo nguyên tắc lựa chọn những gì phù hợp với yêu cầu của tính đảng, yêu cầu 

giáo dục tư tưởng và tuyên truyền đã phục vụ đắc lực cho những mục tiêu 

cách mạng, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng không ít đến tính chân thật và 

giá trị nhận thức của tác phẩm, dẫn đến sự tồn tại của một kiểu văn học “ hiện 



thực phải đạo”, như có nhà phê bình đã từng nhận xét ( Hoàng Ngọc Hiến, báo 

Văn Nghệ  9/6/1979). 

       Cuối cùng, trong văn học định hướng hiện thực, bên cạnh vấn đề đối tượng 

được tập trung mô tả và mục tiêu  phản ánh, việc tái hiện đời sống dưới hình 

thức nào cũng là vấn đề thường gây tranh cãi. Thị hiếu phổ biến thường quen 

với lối  mô tả giống như thật mà các nhà lí luận gọi là “ phản ánh cuộc sống 

trong chính bản thân hình thức của cuộc sống” hay “ hình thức của vật tự nó”. 

Nhưng thế nào là mô tả giống ? Câu trả lời cũng không đơn giản. Chẳng hạn, ở 

các tiệm vẽ tranh chân dung có nơi gọi là “ vẽ truyền hình”, có nơi gọi là “ vẽ 

truyền thần”. Cả hai đều tuân theo tiêu chuẩn đầu tiên là phải giống. Nhưng rõ 

ràng giống theo kiểu “ truyền hình” có thể rất khác với giống theo kiểu “ 

truyền thần”. Một đằng đòi hỏi sự trùng khớp đầy đủ đến tận các chi tiết nhỏ 

nhất giữa bức tranh và nguyên mẫu, một đằng chỉ cốt nói lên cái thần, không 

câu nệ việc bỏ qua các chi tiết cụ thể hay khuếch đại một vài nét nào đó, miễn 

là bức tranh tạo được ấn tượng chính xác về đối tượng được mô tả. Một điểm 

nữa cũng rất quan trọng là khi nói tác phẩm này mô tả giống hay thực, thì 

giống ở đây là giống với cái gì, với hiện thực kinh nghiệm mà mình đã tận mắt 

thấy hay hiện thực mà mình hình dung trong đầu thông qua sách vở và hiện 

thực được lấy làm chuẩn ở đây là hiện thực nào, hiện thực như cái thực tồn 

bên ngoài hay như ảo ảnh của nó trong ý thức, hiện thực như cái nhà văn quan 

niệm, như cái được mô tả trong tác phẩm của anh ta hay như cái hiện ra trong 

đầu người đọc, người tiếp nhận? Nói một cách khác, đó là “giống với cái đã có, 

đang có hay cái được nói đến, được mường tượng, cái cần phải có” ( Aristotle, 

157). Thực tế cho thấy đa phần những người đọc truyện hay xem tranh đều 

không có điều kiện chứng kiến trực tiếp cảnh vật được mô tả trong tác phẩm, 

nhưng hầu hết vẫn thường sử dụng tiêu chuẩn thực hay không thực, giống hay 

không giống khi quan sát, đánh giá tác phẩm. Một người Việt Nam chưa bao 

giờ đến Nga, chưa hề nhìn thấy mùa thu ở nước Nga nhưng khi xem bức tranh 

“Mùa thu vàng” của I.Levitan vẫn có cảm giác rằng nó rất thực. Một thanh niên 

sống trong thời đại hiện nay, chỉ biết nông thôn Việt nam trước năm 1945 qua 

sách báo nhưng khi đọc “Chí Phèo” của Nam Cao vẫn có thể khẳng định tác 

phẩm có giá trị cao vì đã phản ánh chân thực xã hội thời ấy.  



         Phương pháp sáng tác coi hiện thực như đối tượng phản ánh không tự 

hạn chế trong cách mô tả cuộc sống trong bản thân “ hình thức của cuộc sống” 

mà thường mở rộng bằng cách sử dụng nhiều biện pháp khác nữa và sự đa 

dạng của cách xây dựng hình tượng nghệ thuật ở đây không phải lúc nào cũng 

bị xem là xa rời nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa hiện thực. Điều này được lí 

giải bằng nhiều cách. Trước hết nó được cho là bắt nguồn từ bản chất của sáng 

tạo nghệ thuật vốn là hoạt động gắn với tưởng tượng, cho phép sử dụng nhiều 

thủ pháp khác nhau, kể cả  cách điệu, tượng trưng, khuếch đại. Thứ hai, việc 

chuyển từ nguyên tắc mô tả giống như thật sang sử dụng các thủ pháp nghệ 

thuật hiện đại trong nhiều trường hợp được giải thích là do sự vận động nội 

tại của nghệ thuật dưới tác dộng của thay đổi xã hội. “ Hiện thực biến đổi, – B. 

Brecht viết- để tái hiện nó, các phương tiện tái hiện cũng phải thay đổi”. Những 

hình thức mà Balzac và L.Tolstoi sử dụng và được G. Lukács đề cao, theo B. 

Brecht, chỉ thích hợp với độc giả của thời ấy. Đó  là “phương pháp cũ đã mòn 

rồi, các tác nhân kích thích cũng không còn sức mạnh như trước. Các vấn đề mới 

đã xuất hiện và đòi hỏi những kĩ thuật mới.” Bởi vậy “ nếu bắt chước phương 

pháp của các nhà hiện thực này, chúng ta sẽ thôi không còn tự mình là những 

nhà văn hiện thực nữa” ( B.Brecht, 71-72). 

        Cuối cùng, theo các nhà phê bình, nguyên tắc mô tả cuộc sống trong bản 

thân “ hình thức của cuộc sống” không mâu thuẫn và xa lạ với các thủ pháp 

hiện đại bởi vì chính bản thân cuộc sống cũng tồn tại dưới những hình thức rất 

phong phú,đa dạng. Chính Aristotle cũng đã từng nói: “ Nhiệm vụ của nhà thơ 

không phải là nói về cái đã xảy ra, mà là về cái có thể có” và “ Nếu người ta 

trách sao nhà thơ không mô tả ( sự vật) như nó đang tồn tại, thì có thể bác lại 

rằng đó là vì nhà thơ mô tả như nó cần phải có “.( Aristotle, 126,158). “ Cái cần 

phải có” là cái không thể trực tiếp nhìn thấy và mỗi người có thể hình dung nó 

theo nhiều kiểu khác nhau, bởi vậy hình thức mà trong đó nó hiện ra hay nói 

cách khác, hình thức mà nhà văn dùng để mô tả nó cũng có thể khác thường. 

         F. Dostotevsky đã nói về điều này rất hay khi giải thích vì sao ông có quan 

niệm “ hoàn toàn khác về hiện thực và chủ nghĩa hiện thực”. Theo ông, “ con 

người hiện ra đầy đủ trọn vẹn chỉ trong tương lai chứ hoàn toàn không  bộc lộ 

hết trong hiện tại” và “ Toàn bộ hiện thực không được nói lên hết trong những 

cái chính yếu bởi vì một phần rất lớn của nó lại nằm trong ngôn ngữ tiềm ẩn, 



không được nói ra của tương lai”. Chất hoang đường tạo nên bút pháp “ phi 

hiện thực” của tác phẩm bắt nguồn trong chính sự huyền ảo và dị thường của 

bản thân hiện thực. “ Đối với tôi – Dostotevsky viết-, cái gì có thể kỳ ảo và 

không ngờ hơn hiện thực ? Cái gì có thể đôi khi không thể tưởng tượng nổi hơn 

là hiện thực ?... Tôi có cái nhìn riêng đặc biệt của mình về hiện thực ( trong nghệ 

thuật) và cái mà đa số hầu như vẫn gọi là huyền ảo và phi thường thì đối với tôi, 

đôi khi lại là cái tạo nên bản chất của hiện thực” ( Dostoevsky 1987, 35,35). 

       Tất cả những phân tích trên đây cho thấy nghệ thuật theo định hướng hiện 

thực, lấy hiện thực làm đối tượng “phản ánh”, tái hiện là một hiện tượng hết 

sức phong phú, đa dạng, đôi khi rất khác nhau. Dostotevsky như chúng ta thấy 

thậm chí còn gọi sáng tác của mình không phải là “ Realism” mà là “ Idealism”. 

Tính chất đa dạng và phức tạp này bắt nguồn từ quan niệm của nhà văn về 

hiện thực và sự lựa chọn hiện thực để tái hiện, từ quan niệm về mục tiêu “phản 

ánh” và thái độ “phản ánh” cũng như từ đặc điểm tư duy nghệ thuật của mỗi 

nhà văn, cách sử dụng thủ pháp sáng tạo sở trường của mỗi nghệ sĩ. Chính từ 

sự khác nhau này đã hình thành trong lịch sử văn học thế giới những kiểu văn 

học hiện thực khác nhau với nhiều tên gọi quen thuộc như : chủ nghĩa tự 

nhiên, chủ nghĩa hiện thực xã hội, chủ nghĩa hiện thực tư sản, chủ nghiã hiện 

thực tâm lí, chủ nghĩa hiện thực “ huyền vi”, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ 

nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa hiện thực huyền ảo vv… 

        Văn học định hướng hiện thực là một xu hướng lớn, rất phổ biến và đạt 

được những thành tựu rực rỡ với những tên tuổi vĩ đại và những tác phẩm bất 

hủ. Sức mạnh cơ bản nhất của văn học hiện thực là sự phân tích xã hội, khả 

năng nhận thức, trước hết là nhận thức về hiện thực xã hội và hiện thực về con 

người. Tác phẩm hiện thực đem lại cho người ta một cái nhìn mới, một cái 

nhìn khác về những điều đã thấy hay đã biết, từ đó khám phá thêm những cái 

mới trong đời sống, trong con người, giúp người ta không chỉ biết được nhiều 

hơn mà còn hiểu sâu hơn – hiểu sâu hơn không chỉ hiện thực bên ngoài mình 

mà còn cả chính mình, cuộc đời mình, cái bên trong mình. Mặt khác, bởi vì 

trong tác phẩm định hướng hiện thực bao giờ sự tái hiện đời sống cũng kèm 

theo sự  phán xét của tác giả về cái được “phản ánh”, nên ngoài giá trị nhận 

thức, tác phẩm hiện thực còn thường được đánh giá căn cứ vào “ tính chân lí 

lịch sử của khuynh hướng tư tưởng” của tác phẩm” ( Pospelov, 295), tức ý 



nghĩa lịch sử - toàn dân tộc của sự ca ngợi hay kết án, thương yêu hay căm 

giận. Về phương diện này có thể nói chủ nghĩa nhân đạo và sự phê phán xã hội 

là những giá trị tư tưởng lớn nhất của văn học hiện thực. 

        Tuy nhiên, cũng như bất cứ định hướng sáng tác nào khác, xu hướng coi “ 

phản ánh” hiện thực như chức năng cơ bản của nghệ thuật và từ đó mọi sự xét 

đoán về tác phẩm đều căn cứ vào quan hệ của nó với hiện thực bên ngoài, cũng 

có những đối thủ và thách thức không nhỏ. Tạm để sang một bên sự phản bác  

xuất phát từ quan điểm của Plato cho rằng nghệ thuật “ mimesis” ( mô tả) chỉ 

tái hiện được những biểu hiện bên ngoài của hiện thực chứ không thể thâm 

nhập vào “ hình thái” ( Form ), tức bản chất ( Essence) của nó ( Plato, 54), cũng 

như sự khước từ nó do những khác biệt mang tính chất hệ hình ( Paradigm) 

của Chủ nghĩa hình thức ( Formalism) hay Lí thuyết biểu hiện ( Expressive 

Theory), bản thân văn học “ phản ánh hiện thực” cũng tiềm ẩn những nguy cơ 

có thể dẫn đến việc hạ thấp giá trị của tác phẩm. Thực tiễn sáng tác của văn 

học hiện thực, đặc biệt là văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa đã chứng tỏ điều 

đó. 

       Một trong những nhược điểm thường gặp của văn học đề cao nguyên tắc 

phản ánh là nhiều khi tập trung quá mức vào ghi chép, mô tả đời sống, dẫn đến 

làm giảm sức mạnh  tư tưởng và chiều sâu nhận thức của tác phẩm. Người viết 

dường như coi trọng việc kể lại một câu chuyện có thật, tả lại một sự kiện vừa 

diễn ra, mô tả một cảnh sống nào đó, “ phản ánh” nó hơn là suy tư về nó. Ở 

đây, nói theo cách của Aristotle, văn học đã tỏ ra “ không triết học hơn lịch sử”. 

Người đọc dường như được hướng vào việc thu nhận kiến thức, hiểu biết về 

hiện thực được phản ánh nhiều hơn là thâm nhập vào sự vận động và mâu 

thuẫn bên trong của đời sống cũng như những chiêm nghiệm của nhà văn về 

nhân sinh, thế sự. 

       Một biểu hiện khác cũng thường dẫn đến hạ thấp uy tín của văn học “ phản 

ánh” là ở chỗ khá nhiều tác phẩm văn học hiện thực chủ yếu hướng vào tái 

hiện đời sống hằng ngày, cảnh sinh hoạt, ăn ở hay các sự kiện xã hội, tức là chủ 

yếu hướng vào hiện thực “ vật chất”, hiện thực xã hội bên ngoài. Gía trị tư 

tưởng của tác phẩm do đó cũng chủ yếu xoay quanh chủ nghĩa nhân đạo : bày 

tỏ sự cảm thông, thương xót những cuộc đời nghèo khổ, bất hạnh bị chà đạp 



hay tố cáo sự bất công xã hội, áp bức, bóc lột con người. Những tác phẩm ưu tú 

của văn học hiện thực đã vượt qua giới hạn này, đi vào hiện thực bên trong của 

con người, khám phá “ Biện chứng của tâm hồn” và từ đó tiến sâu một bước 

nữa, vượt ra khỏi ranh giới của chủ nghĩa tâm lí, bước vào thế giới của tư 

tưởng, vào hiện thực tinh thần. Chính ở đây văn học sẽ trở nên triết học hơn 

bao giờ hết. Tác phẩm nghệ thuật lúc ấy không chỉ là cẩm nang về đời sống, 

một hành động chính trị, một cảm xúc riêng tư, một tình cảm đạo đức mà còn 

chứa đựng những khám phá của nhà văn về bí ẩn của con người, những động 

cơ chìm sâu trong tiềm thức, vô thức, những trăn trở về tự do, những tìm tòi 

về chân, thiện, mỹ. Nếu không cố gắng đạt đến đó, văn học hiện thực chỉ dừng 

lại ở dạng phổ biến, thông thường và trong trường hợp đó, theo Dostotevsky “ 

chủ nghĩa hiện thực là trí tuệ của đa số, của đám đông, một đám đông không 

nhìn thấy xa hơn cái mũi của mình, nhưng còn đầu óc thì tinh ranh và thông tỏ, 

hoàn toàn thích hợp với cái trước mắt”. ( Dostoevsky 1987, 31). 

        Một nguy cơ khác đối với việc “phản ánh” hiện thực trong văn học, ảnh 

hưởng đến tính chân thực của sự tái hiện đời sống và giá trị nhận thức của tác 

phẩm – đó là sự thể hiện lộ liễu tính khuynh hướng và tính chất áp đảo của 

mục tiêu giáo dục, tuyên truyền đối với mục tiêu nhận thức. Nếu trong trường 

hợp đầu, tính khuynh hướng lộ liễu chỉ làm tổn hại đến giá trị nghệ thuật của 

tác phẩm do tình trạng tác giả đứng ra thuyết lí nặng nề, thì đối với trường 

hợp sau, sự lấn át của mục tiêu tuyên truyền không chỉ hạn chế ý nghĩa nhận 

thức của tác phẩm mà còn làm thay đổi bản chất của hoạt động sáng tạo nghệ 

thuật, biến nghệ thuật thành công cụ hay vũ khí, thành phương tiện để đạt 

những mục tiêu ngoài nghệ thuật. Lúc ấy văn học không những bị giới hạn 

trong việc lựa chọn đối tượng phản ánh như đã nói ở trên ( chỉ phản ánh cái 

điển hình tiên tiến, cái mới, cái tốt, trong quá trình phát triển cách mạng…) mà 

còn bị hạn chế trong thái độ, cách nhìn đối với cuộc sống nói chung cũng như 

những hiện tượng được mô tả nói riêng. Cảm hứng bi kịch, nỗi buồn, thậm chí 

cả thái độ trào phúng, nếu không gắn với mục tiêu phục vụ chính trị đều được 

coi là không thích hợp. Kết quả là văn học định hướng hiện thực đã không thực 

hiện được chức năng cơ bản của mình : hiện thực đã không được “phản ánh” 

đầy đủ trong tất cả chiều sâu và sự đa dạng của nó, nhận thức của người đọc 

về hiện thực qua các tác phẩm văn học, do đó, cũng hời hợt, phiến diện, một 



chiều. Đó là vì ngay từ đầu nghệ thuật đã không hiện ra trong bản chất của nó.“ 

Nghệ thuật không đơn giản là công cụ của ý chí chính trị-xã hội; nghệ thuật có 

giá trị như tài liệu về xã hội chỉ khi nó thực sự là nghệ thuật chứ không phải khi 

nó được sử dụng như một vũ khí” ( Gadamer, 579). Nếu không thực sự là nghệ 

thuật, văn học hiện thực dễ biến thành “trí tuệ của đám đông, của đa số”. 

       Trong suốt quá trình tồn tại của mình, nghệ thuật theo định hướng hiện 

thực luôn được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của giới phê bình, đặc biệt là phê bình 

văn học mác-xít. Tiêu chuẩn đánh giá tác phẩm theo xu hướng này thường tập 

trung xoay quanh hai điểm chính : một là tính chất của bản thân hiện thực 

được phản ánh và hai là nghệ thuật mô tả hiện thực ấy. Giá trị của tác phẩm 

phụ thuộc trước hết vào giá trị của hiện thực được lựa chọn làm đối tượng 

phản ánh cùng với thái độ đối với nó, sau đó là tài năng của tác giả trong việc 

mô tả hiện thực. Tác phẩm không được xem như một công trình sáng tạo nghệ 

thuật mà như tấm gương trong suốt, xuyên qua nó có thể nhìn thấy hiện thực 

bên ngoài rõ hơn, hấp dẫn hơn. Theo quan điểm phê bình mác – xít, hiện thực 

càng đẹp, càng lớn giá trị tác phẩm phải càng cao. Nhiệm vụ của nghệ sĩ, của 

nhà văn là phải tạo ra được những tác phẩm lớn ngang tầm thời đại và muốn 

thế người cầm bút phải sống với hiện thực vĩ đại của cách mạng, phản ánh 

chân thật và hùng hồn hiện thực ấy. Yêu cầu thường được đặt ra đối với người 

sáng tác là tại sao hiện thực chúng ta đang sống thì to lớn mà văn hoc nghệ 

thuật lại không có những tác phẩm lớn. Trong một thời gian dài, sự lý giải đơn 

giản quan hệ văn học và hiện thực kiểu như vậy đã chiếm vị trí chủ đạo trong 

phê bình nghệ thuật chính thống ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Ngoài 

cách hiểu mang nặng tính thực dụng và tính chất ý thức hệ, khuynh hướng này 

còn bộc quan niệm phiến diện và có phần hời hợt về ý nghĩa nhận thức của 

văn học hiện thực nói riêng. Ở đây mọi phẩm chất của tác phẩm đều quy về giá 

trị hiện thực và giá trị hiện thực này không được hiểu như tinh thần phân tích 

xã hội, nhận thức bản chất của cuộc sống, bí ẩn của con người, như sự “ hiểu 

đời” (chữ của Cao Bá Quát ), mà ở việc cung cấp “ bức tranh hiện thực” về một 

giai đoạn lịch sử nào đó, cung cấp những kiến thức về một tầng lớp, giai cấp, 

một cảnh sinh hoạt của một thời. Cách tiếp cận và phân tích tác phẩm như vậy 

đã ngự trị rất lâu trong giới nghiên cứu và trong nhà trường Việt Nam, để lại 

những hậu quả vẫn còn phổ biến cho đến tận hôm nay. 



          Nghệ thuật sáng tác theo định hướng hiện thực, xem thế giới hiện thực 

bên ngoài như đối tượng nhận thức là một khuynh hướng lớn trong lịch sử 

nghệ thuật nhân loại. Tuy nhiên tính chân thực của sự “phản ánh” không phải 

là tiêu chuẩn chính yếu, là giá trị duy nhất hay cốt lõi của tác phẩm nghệ thuật 

và bản thân việc “phản ánh hiện thực” cũng không phải là đặc trưng bản chất 

của nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng. “ Nếu tính văn học ( Literariness) 

không nằm ở tính thẩm mỹ, thì nó cũng không nằm chủ yếu ở tính bắt chước ( 

mimetic)” ( Paul de Man, 205). Mặc dù văn học hiện thực hết sức phổ biến và 

tồn tại lâu đời, nhưng đối với mĩ học hiện đại, “ Lí luận nghệ thuật mô tả hiện 

thực không phải là lí thuyết mang tính tổng quát về nghệ thuật” ( Noel Carroll, 

56). Ngay trong bản thân lĩnh vực lý luận – phê bình , thuyết phản ánh hiện 

thực cũng không còn giữ vai trò như trước : “ Quan niệm cho rằng nghệ thuật 

là phản ánh…hầu như không có vị trí ưu thế trong tất cả các lí thuyết về văn 

học”. ( M.Abams, 10-11). 

     Vậy cuối cùng nên ứng xử với vấn đề văn học “phản ánh hiện thực” như thế 

nào ? 

     Thực tế cho thấy, dù không phải là toàn bộ nghệ thuật, nghệ thuật hiện thực 

vẫn là một bộ phận lớn trong di sản văn hóa tinh thần của nhân loại. Nhiều tác 

phẩm vẫn đang được sáng tác theo nguyên tắc “phản ánh” hiện thực. Công 

chúng vẫn quen với việc tiếp nhận tác phẩm hiện thực. Chủ nghĩa hiện thực 

vẫn là “ trí tuệ của đám đông, của đa số”. Vấn đề là ở chỗ không nên tuyệt đối 

hóa giá trị hiện thực và phương pháp sáng tác hiện thực. Nghệ thuật không 

nhất thiết lúc nào cũng phải phản ánh thực tại bên ngoài, xem phản ánh như 

chức năng cao nhất. Mô tả hiện thực cũng không phải là cách duy nhất để sáng 

tác.“ Phản ánh” hiện thực, cho dù là phản ánh có chọn lựa, có sáng tạo, có kèm 

theo sự đánh giá và phán xét của người viết đối với cái được mô tả chứ không 

phải phản ánh theo kiểu tấm gương, sao chép hoặc thờ ơ, thì đó cũng chỉ là 

một mặt của hành động sáng tạo, của nội dung tác phẩm. L. Tolstoi đã từng 

nói: “ Chủ nghĩa hiện thực làm yếu tư tưởng” ( L. Tolstoi, 39). Nghĩa là “ chủ 

nghĩa hiện thực” và “ tư tưởng” là hai mặt khác nhau và ý của L. Tolstoi ở đây 

là nếu nhà văn quá sa đà vào “phản ánh” đời sống hoặc vào mô tả thật chân 

thực  để cho hấp dẫn thì điều đó có thể khiến người viết sao nhãng việc thể 

hiện những quan niệm, những “tư tưởng” và đồng thời do đó cũng lôi kéo 



người đọc khỏi những vấn đề được đặt ra, tức là “ làm yếu” những mặt khác, 

đặc biệt là tư tưởng. 

         Ba mươi năm trước tôi có viết: “…văn học trước hết không phải là phản 

ánh hiện thực mà là sự nghiền ngẫm về hiện thực”. Người phản bác thì cho rằng 

đó là phủ nhận văn học phản ánh hiện thực, người đồng tình thì nghĩ  nói như 

vậy cũng chỉ cốt đề cao vai trò của chủ thể, tính tích cực của sự phản ánh. Thật 

ra ai đọc kỹ bài viết sẽ thấy tôi không hề phủ nhận hoàn toàn việc văn học 

phản ánh hiện thực và cũng không phải chỉ nhấn mạnh tính tích cực của nhà 

văn trong quá trình phản ánh.“ Nghiền ngẫm về hiện thực” nói ở đây không 

phải là một phương diện của sự phản ánh, không phải “nghiền ngẫm” để phản 

ánh cho sâu sắc hơn, mà là một mặt khác của nghệ thuật, của tác phẩm. “Phản 

ánh” và “ nghiền ngẫm” ở đây là hai hành động khác nhau. “Phản ánh hiện 

thực” là để mang lại bức tranh về đời sống, còn “ nghiền ngẫm về hiện thực” là 

để có một tư tưởng, là sự trăn trở, chiêm nghiệm về cuộc đời, về thế sự, về sự 

sống, về cõi nhân sinh nói chung.Tư tưởng ấy, nói theo L. Tolstoi, không phải là 

một mặt của “chủ nghĩa hiện thực”, mà là một phương diện khác tồn tại độc 

lập, có thể cùng với “chủ nghĩa hiện thực”mà cũng có thể không.   

        Nghệ thuật không chỉ mang lại bức tranh về đời sống mà còn chứa đựng tư 

tưởng – tình cảm của người cầm bút và những khám phá sáng tạo nghệ thuật 

của nghệ sĩ. Trong nghệ thuật, giúp người ta biết thêm điều gì đó về thế giới 

bên ngoài là cần thiết, nhưng mang lại cho người ta trải nghiệm về những chân 

lí xưa cũ hay dù chỉ là những rung động thoáng qua, những cảm giác về một 

âm thanh, một màu sắc cũng đều cần thiết như nhau. Bởi vậy quan trọng 

không phải là “hiện thực” hay “không hiện thực” mà ở nội dung tinh thần, ở giá 

trị tư tưởng- nhận thức và chất lượng nghệ thuật của tác phẩm. 

       Xem xét và đánh giá lại quan niệm mác-xit về “văn học phản ánh hiện thực” 

không đồng nghĩa với việc phủ nhận hoàn toàn khả năng nhận thức và mô tả 

hiện thực của văn học, cũng như khước từ nguyên tắc hiện thực XHCN không 

có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn chủ nghĩa hiện thực và nguyên tắc sáng tác hiện 

thực nói chung. Ngày nay nếu văn học theo định hướng “phản ánh hiện thực” 

không được chào đón như trước đây nữa thì ngoài vấn đề giá trị và chất lượng 



của tác phẩm, tài năng của nhà văn, đó còn do yếu tố thị hiếu, yếu tố thời đại. 

Mỗi thời thường có những chọn lựa, sở thích về cái hay, cái đẹp riêng.  

      Nhưng bất luận nghệ thuật theo định hướng hiện thực được đón đợi hay 

không đón đợi, “ việc nghiên cứu lý thuyết về mô tả hiện thực vẫn còn là một 

nhiệm vụ cấp bách của triết học về nghệ thuật” ( Noel Carroll, 56). 
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       VĂN HỌC VÀ HIỆN THỰC 

                        Bài thứ hai 

                                                               

        Trong nhiều tác phẩm văn học, bức tranh hiện thực đóng vai trò “ tấm 

gương” phản ánh cuộc sống và thế giới bên ngoài. Giá trị của tác phẩm được 

đo bằng tính chân thực của sự phản ánh, bằng nghệ thuật phản ánh và đặc biệt 

bằng việc căn cứ vào chỗ tác phẩm mang lại bao nhiêu hiểu biết về hiện thực 

được phản ánh, giúp người đọc nhận thức đến đâu về hiện thực ấy, cũng như 

bản thân hiện thực ấy có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội và con người, có 

xứng đáng để phê phán hay ca ngợi hay không. Thực tiễn phát triển của chủ 

nghĩa hiện thực cho thấy, nhiệm vụ “phản ánh hiện thực” có thể được thực 

hiện bằng những cách khác nhau, nhà văn không bắt buộc phải mô tả “giống” 

mà có thể sử dụng những thủ pháp ước lệ, tượng trưng. Trong những tác 

phẩm kiểu này, “hiện thực” giữ vai thứ nhất, vì “ hiện thực” thường được hiểu 

như cái quyết định – quyết định nội dung và giá trị của tác phẩm, quyết định 



quan hệ của văn chương với thực tại. Tuy nhiên, không phải lúc nào “hiện 

thực” cũng có vị trí như vậy. 

 

HIỆN THỰC TRONG VAI THỨ HAI  

         Trong nhiều tác phẩm, điển hình là các tác phẩm thuộc thể loại tự sự và 

hội họa tái hiện theo lối vẽ bức tranh,“ hiện thực” chỉ giữ vai thứ hai. Nói là 

điển hình bởi vì thật ra việc dựng lên một bức tranh cảnh, vật thiên nhiên hay 

đời sống không chỉ có trong văn xuôi hay hội họa, mà là một đặc điểm tương 

đối phổ biến của hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Ở phương Đông, nguyên tắc 

mỹ học này có nguồn gốc sâu xa trong tư tưởng “lập tượng dĩ tân ý” ( dựng 

hình ảnh để diễn đạt hết ý ) của Chu Dịch. Người Trung Hoa cổ xưa quan niệm 

sự vĩ đại, thần kì của trời đất là ở chỗ không bảo cho biết bằng lời, mà bảo cho 

biết bằng hình tượng. Hình tượng là phương thức tồn tại của ý. Danh họa 

Trung Hoa đời Tống là Tông Bính từng nói : “Thần khí không có tượng hình 

riêng của nó mà nương vào tượng của muôn vật.” ( xem Lâm Ngữ Đường, 55 ). 

Nguyên tắc này bộc lộ đặc biệt rõ nét trong nền nghệ thuật của các nước mang 

chất văn hóa Hán, ở đó sáng tác nghệ thuật chủ yếu hướng nội chứ không phải 

hướng ngoại, bức tranh cảnh vật, đời sống được mô tả không nhằm nhận thức 

hiện thực bên ngoài, mang lại một bản sao về thực tại mà chỉ cốt để nói lên cái 

tình, cái chí của người viết.  

         Ở Phương Tây, người đầu tiên đặt vấn đề về tính chất mô phỏng của nghệ 

thuật một cách hệ thống là Aristotle với khái niệm Mimesis. Khác với Platon là 

người giải thích Mimesis như hành động mang lại một bản sao hình hài bên 

ngoài của hiện thực, mà điều đó theo ông là không thể và không mang lại kết 

quả gì cho việc nhận thức nó, Aristotle giải thích Mimesis theo hướng khác. 

Trong “Poetics”, ông hiểu Mimesis không phải là phản ánh, mô tả thực tại bên 

ngoài mà như một phương thức sáng tạo nghệ thuật, một cách làm ra tác 

phẩm dựa trên nguyên tắc mô phỏng hành động, mô phỏng tự nhiên. Theo 

Aristotle đây là nguyên tắc chung của tất cả các loại hình nghệ thuật và cũng là 

đặc tính chung của hoạt động sáng tác. “Sử thi, bi kịch cũng như hài kịch, thơ 

(Dithyramb) và phần lớn nhạc sáo và nhạc lục huyền (lyre) – tất cả những cái 



đó nói chung đều không phải gì khác hơn là sự mô phỏng (mimesis)” và “Người 

sáng tác chỉ là người sáng tác khi anh ta mô phỏng…” ( Aristotle, 112, 127).  

         Mimesis là một khái niệm phức tạp. Người đời sau giải thích quan niệm 

của Aristotle theo nhiều nghĩa, dẫn tới những cách hiểu khác nhau về nghệ 

thuật mà một trong những quan điểm khá phổ biến như chúng ta đã thấy, là 

hướng văn học ra thế giới bên ngoài, coi phản ánh và nhận thức hiện thực bên 

ngoài là bản chất, chức năng của nghệ thuật. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên 

cứu, Mimesis cũng có thể hiểu theo cách khác. Đó là “phương pháp” ( 

C.Caudwell, Illusion and Reality, VIII, S.4) hay “ công cụ”. “ Nói chung nghệ thuật 

được xem là mô phỏng, nhưng mô phỏng ở đây chỉ mang tính chất công cụ, 

nhằm tác động đến người đọc, người xem” (Abrams M.,11).  

       Với tư cách là “phương pháp”, “công cụ”, những hình ảnh hiện thực (con 

người, cảnh vật) hiện ra trong tác phẩm không nhằm ám chỉ một hiện tượng 

cụ thể nào đó ở bên ngoài mà chỉ là một phương thức diễn đạt trong sáng tạo 

nghệ thuật. Phương thức này bộc lộ tập trung và rõ rệt nhất trong kịch, tự sự 

và hội họa. Không phải ngẫu nhiên khi đưa ra khái niệm Mimesis, Aristotle đã 

lấy bi kịch làm tài liệu chủ yếu để phân tích. Theo Aristotle, phương thức sáng 

tác của bi kịch bắt nguồn từ hình thức mô phỏng vốn tồn tại trong bản năng 

của con người, thể hiện trong trò chơi “đóng vai” của trẻ em. Các nhà soạn kịch 

đã mượn hình thức này, phát triển thành sự “ mô phỏng các hành động” như 

một nguyên lí cơ bản của nghệ thuật sáng tác bi kịch. Sân khấu không thể tồn 

tại nếu không có hành động của các nhân vật và sự kiện gắn với chúng. Những 

hành động này có thể được đọc như sự “phản ánh” những tính cách xã hội 

ngoài đời ( kịch K.Stanislavsky), có thể đọc như những ẩn dụ về cuộc sống ( 

kịch B.Brecht), nhưng trước hết chúng là những hình tượng sân khấu, không 

có chúng, sân khấu không thành sân khấu. 

         Cũng tương tự như vậy, ở phương Tây, trong một thời gian dài, hội họa 

gắn với cách vẽ tranh về cảnh vật, con người, tức là những hình ảnh thuộc thế 

giới bên ngoài. Cho dù họa sĩ vẽ với mục đích gì, cách thức duy nhất để được 

coi là một tác phẩm hội họa là phải có bức vẽ với những hình ảnh hiện thực. “ 

Nhiều nhà lý luận tuyên bố rằng sự giống nhau giữa bức tranh và những cái 

được vẽ ra là điều kiện để bức tranh có ý nghĩa ; chính nhờ sự giống nhau giữa 



bức tranh và những sự vật trong thế giới mà bức tranh có ý nghĩa và dựa vào 

đây người ta có thể nói thế nào là một bức tranh” ( Encyclopedia of Aesthetics, 

vol. 4, 143). Cách vẽ theo nguyên tắc mô phỏng hay “giống” này phát triển từ 

rất sớm trong nghệ thuật tạo hình Hy- Lạp thế kỉ thứ VI và IV trước công 

nguyên và kéo dài cho đến tận ngày nay. Hội họa Trung Hoa cũng từ lâu gắn 

với nguyên tắc này. Danh họa đời Tống là Quách Hy (1020- 1090) đã từng nói : 

“ Họa có nghĩa là hình ảnh, nghĩa là hình ảnh là cái làm ra hội họa”( xem Lâm 

Ngữ Đường, 111). Ưu thế của phương pháp này là sự dễ hiểu và tính chất gần 

gũi của các hình tượng, tạo điều kiện để công chúng rộng rãi có thể dễ dàng 

đến với tác phẩm. Chính vì thế các họa sĩ bằng cách này hay cách khác thường 

dùng cách mô phỏng để dựng tranh. Họa sĩ Tạ Tỵ đã từng nổi tiếng với nhiều 

họa phẩm trừu tượng, nhưng ông cũng thừa nhận : “ Tôi mê các tác phẩm của 

Van Gogh, Gauguin và Matisse.Tôi nghiên cứu và tìm hiểu mỹ thuật tạo hình ở 

mỗi tác giả. Nhưng sau một thời gian, tôi thấy các nhà danh họa trên vẫn phải 

dựa vào thiên nhiên và sự vật cũng như con người để tạo dựng tác phẩm”. (Tạ 

Tỵ, 23). 

        Cách “dựng tác phẩm” dựa trên nguyên tắc mô phỏng cũng là phương thức 

đặc trưng của văn học tự sự. Tác phẩm tự sự - truyện ngắn hay tiểu thuyết , 

truyện dài - thường tồn tại dưới hình thức những câu chuyện. Trong chuyện 

bao giờ cũng có cảnh, có người, có sự việc, giống những thứ chúng ta vẫn bắt 

gặp trong đời, tức là trong hiện thực. Toàn bộ câu chuyện tạo nên một “ bức 

tranh”, thông qua nó nhà văn diễn tả những gì mình muốn nói. Trong tác phẩm 

“Cộng Hòa”, Plato đã phân biệt hai kiểu tường thuật: Diegesis và Mimesis. Nhà 

văn có thể trực tiếp phát biểu những suy nghĩ của mình ( diegesis) hoặc có thể 

để tự thân các nhân vật, cảnh vật và các tình tiết nói lên (mimesis) ( Plato 83, 

85). Theo đây có thể thấy, khác với thể loại trữ tình, bên cạnh bi kịch và hài 

kịch, tự sự là đại diện tiêu biểu nhất của mimesis, của cách tạo dựng tác phẩm 

theo nguyên tắc mô phỏng. Cho dù về sau này, cùng với sự tiến hóa của văn 

học, tác phẩm tự sự có những thể loại khác nhau ( văn chương dòng ý thức, 

văn chương phi cốt truyện ) nhưng nếu đã là tác phẩm tự sự thì dặc trưng cơ 

bản của nó vẫn là mô phỏng, vẫn tồn tại dưới hình thức những câu chuyện. “ 

Nhà văn sinh ra là để “ kể chuyện”. Kể chuyện hay ! Có thế thôi. Giống như cầu 

thủ đá bóng: sinh ra là để đá bóng giỏi”. ( Nguyễn Huy Thiệp,174). 



        Kể chuyện là một phương thức tồn tại của tác phẩm văn chương và xét 

trên bình diện này, cảnh vật và con người ở đây cũng mang “tính chất hiện 

thực”, nhưng chỉ là “hiện thực” ở vai thứ hai. Sở dĩ gọi là vai thứ hai vì ở đây 

‘hiện thực” đóng vai trò như một phương thức tạo dựng tác phẩm và không ai 

căn cứ vào sự hiện diện của nó để xác định giá trị hiện thực hay tính chân thực 

của tác phẩm. 

                  Nguyên tắc mô phỏng là một đặc điểm phổ biến của nhiều tác phẩm nghệ 

thuật, nhưng nó không mang tính phổ quát, nói lên đặc trưng của nghệ thuật 

nói chung. Âm nhạc và kiến trúc là những loại hình không mô phỏng. Trong 

văn học, nguyên tắc mô phỏng cũng chủ yếu áp dụng với thể loại tự sự. Các thể 

loại trữ tình không được xây dựng trên nguyên lí mô phỏng. Hội họa hiện đại 

cũng vậy. “Ngày hôm nay, sau gần một thế kỉ của hội họa trừu tượng, lí luận này 

(tức thuyết mô phỏng _L.N.T) tỏ ra thất bại rõ rệt. Chắc chắn là những bức họa 

nổi tiếng của Mark Rothko và Yves Klein không hề mô phỏng một thứ gì cả - 

chúng thuần túy là những mảng màu – vậy nhưng chúng vẫn được xem là 

những tác phẩm chủ yếu của nghệ thuật thế kỉ XX. Thế cho nên lý luận cho rằng 

nghệ thuật là mô phỏng đối với chúng ta không thể coi là lí luận tổng quát về 

nghệ thuật, bởi vì nó không đủ tầm bao quát rộng rãi. Rất nhiều thứ chúng ta 

xem là nghệ thuật không đáp ứng yêu cầu được cho là bắt buộc phảỉ có đối với 

bất cứ cái gì muốn được coi là nghệ thuật: tính mô phỏng ( N.Carroll,21). 

      Trong tác phẩm nghệ thuật mô phỏng cũng tồn tại một “hiện thực”. Tuy 

nhiên so với “ hiện thực” như sự phản ánh, nó chỉ giữ vị trí thứ hai trong quan 

hệ với thực tại và nếu quan sát kĩ chúng ta sẽ thấy ngay vị trí này của nó cũng 

không bền vững. Trong tác phẩm nghệ thuật, nhất là tác phẩm văn học, bên 

cạnh “hiện thực -mô phỏng” còn có một “ hiện thực” nữa, cũng ở vai thứ hai, 

nhưng gần với “hiện thực -phản ánh” hơn và cũng thường bị lẫn lộn với nó 

hơn. Để dễ phân biệt, chúng ta tạm gọi đó là “hiện thực- biểu tượng” hay “ hiện 

thực- phúng dụ” và thử xem xét khái niệm này thông qua một vài ví dụ cụ thể. 

       Trong thơ quốc âm của Nguyễn Trãi, có một bài thơ nổi tiếng là bài “ Tùng” 

: 

Thu đến cây nào chẳng lạ lùng 



Một mình lạt thuở ba đông 

Lâm tuyền ai rặng già làm khách  

Tài đống lương cao ắt cả dùng 

……………………………. 

       Về một phương diện nào đó có thể xem đây là bài thơ nói về cây Tùng, một 

loài cây sống trên núi cao, mùa Thu đến bắt đầu rụng lá, nhìn khác với lúc lá 

xanh, một mình đối diện với mùa Đông lạnh lẽo, đủ vững vàng cứng cỏi để có 

thể dùng làm cột nhà. Hình ảnh cây Tùng trong bài thơ với những chi tiết cụ 

thể về hình dáng, màu sắc, tính chất rất giống cây Tùng trong thiên nhiên. Bởi 

vậy, trong một mức độ nào đó, có thể nói về “ tính hiện thực” của hình ảnh cây 

Tùng và do đó cũng là “ tính hiện thực” của bài thơ. Tuy nhiên ai cũng biết rằng 

hình ảnh cây Tùng ở đây có tính chất quy ước nhiều hơn là hiện thực. Nói cách 

khác ở đây Nguyễn Trãi không đặt mục tiêu “ phản ánh”, khắc họa hình ảnh 

cây Tùng như một loài cây của tự nhiên mà để nói về mình, về cốt cách và tấm 

lòng của mình đối với dân, với nước. Bởi vậy nếu xem hình ảnh cây Tùng trong 

bài thơ là hiện thực, thì đó chỉ là “ hiện thực – biểu tượng”. Kiểu tư duy nghệ 

thuật này rất phổ biến trong văn học dân gian, văn học cổ và Trung đại cũng 

như văn học hiện đại dưới nhiều hình dạng khác nhau. 

         Chẳng hạn, trong truyện ngụ ngôn, chúng ta thường bắt gặp không phải 

kiểu “ hiện thực – biểu tượng” mà là “ hiện thực – phúng dụ”. Hai loại hình 

tượng này có những điểm giống nhau, nhưng không đồng nhất với nhau.“Cả 

trong phúng dụ ( allegory) và biểu tượng (symbol) đều tồn tại cái chung và cái 

đơn nhất. Nhưng trong phúng dụ cái đơn nhất bị cuốn vào việc trình bày cái 

chung cho trực quan, còn trong biểu tượng, bức tranh trực quan minh họa cho 

một cái chung nào đó”. ( Losev A., 138). Nói cách khác, “Biểu tượng xuất hiện 

trong loại hình tượng song song, trong đó hình tượng thiên nhiên có ý nghĩa 

trực tiếp…Nếu biểu tượng mất ý nghĩa trực tiếp của mình, nó biến thành phúng 

dụ. Phúng dụ là kiểu hình tượng ngụ ý, không có ý nghĩa độc lập và trực tiếp mà 

chỉ là phương tiện để ngụ ý. Bởi vậy nó có tính chất lí trí hơn biểu tượng” ( 

Pospelov G.N., 36). “Hiện thực -phúng dụ” còn có thể bắt gặp trong những 

truyện cổ tích động vật, thậm chí cả trong văn học viết, ví dụ như “ Tây Du Ký” 



hay “ Hóa thân”, “ Hang ổ” và “Một bản báo cáo gửi Viện Hàn Lâm” của F.Kafka, 

những tác phẩm mà theo Robbe- Grillet, chỉ là “ những câu chuyện mang tính 

chất phúng dụ (allégories)” (Robbe- Grillet, 301). 

         Nếu “hiện thực – phúng dụ” thường dễ nhận ra thì “hiện thực- biểu tượng” 

lại thường dễ bị lẫn lộn với “hiện thực- phản ánh” do ý nghĩa độc lập và trực 

tiếp của nó. Trong nhiều trường hợp, ý nghĩa này được tô đậm bởi những chi 

tiết chân thực. Chẳng hạn, ai đọc “Chiến tranh và Hòa bình” của L.Tolstoi cũng 

đều nhớ đoạn tả cảnh mùa xuân và hình ảnh cây sồi mà công tước Andrei 

Bolkonsky nhìn thấy trên đường trở về trang trại của con trai mình ở Riazan. 

Cây sồi hiện lên to lớn, vạm vỡ, cây lá rậm rạp, những lớp vỏ cây bị bóc ra, 

phơi cái già của năm tháng. Cây sồi đứng giữa những hàng bạch dương đang 

mỉm cười với vẻ già nua, với những cành cây như những cánh tay và ngón tay 

chìa ra vụng về, cau có như muốn chứng tỏ đối với nó tất cả đều vô nghĩa, “ chỉ 

một mình nó không quy phục vẻ cám dỗ của mùa xuân và không muốn nhìn thấy 

cả mùa xuân, cả mặt trời”. Bằng dáng vẻ bề ngoài của mình cây sồi dường như 

muốn nói cả mùa xuân, tình yêu và hạnh phúc tất cả đều chỉ là “sự lừa dối vô 

nghĩa và ngu ngốc”. Hình ảnh cây sồi ở đây chính là biểu tượng của cuộc đời 

công tước Bolkonsky, bản thân cấu trúc hình tượng cây sồi và cấu trúc cuộc 

đời Bolkonsky hoàn toàn đồng nhất. Tuy nhiên xét ra riêng, hình ảnh cây sồi ở 

đây vẫn có ý nghĩa độc lập, tức có “ tính hiện thực”, và “ ai muốn phân tích tỉ mỉ 

bức tranh cây sồi này của Tolstoi dĩ nhiên vẫn có thể tạm thời và bước đầu tách 

ra khỏi tính chất biểu tượng và lúc đó sẽ có được một bức tranh hoàn toàn tự 

nhiên chủ nghĩa về cây sồi hay điển hình về loài cây này trong trạng thái nhất 

định” (Losev A., 214). 

        Từ ví dụ trên đây chúng ta thấy nổi lên mấy đặc điểm của “hiện thực – biểu 

tượng”. Thứ nhất, nó có thể có ý nghĩa độc lập tương đối, nghĩa là có thể được 

phân tích như một hình tượng hiện thực. Mức độ của tính hiện thực, tính chi 

tiết của bức tranh khác nhau ở mỗi tác phẩm, ví dụ trong bài “Tùng” của 

Nguyễn Trãi hình ảnh cây Tùng không được trình bày với nhiều chi tiết thực 

như hình ảnh cây sồi trong tác phẩm của L.Tolstoi. Thứ hai, khác với “hiện 

thực- phản ánh”, “ hiện thực- biểu tượng” cho dù có tính “ hiện thực” không 

tồn tại độc lập mà luôn luôn gắn liền với một cái khác ngoài nó, có cấu trúc 

đồng dạng với nó. Mức độ và tính chất của mối quan hệ này có thể dễ thấy 



hoặc khó nhận ra tùy thuộc phong cách và sự khác nhau ở mỗi tác phẩm. 

Chẳng hạn, khi phân tích tác phẩm “Germinal” của E.Zola, nhà phê bình Pháp 

Herri Mitterand chứng minh rằng trong tác phẩm này “Cấu trúc huyền thoại là 

một cấu trúc sâu xa hơn cấu trúc bề mặt của các biến cố được kể” ( Mitterand 

H., 157). Nhưng theo ông, nếu chỉ căn cứ vào các biến cố được kể, người ta sẽ 

thấy đây là một tác phẩm hiện thực hoàn toàn “có thể thỏa mãn với cách lí giải 

“hiện thực chủ nghĩa” về tác phẩm mà ta đã thấy dưới hình thái hoàn chỉnh 

nhất, thành thục nhất, thông minh nhất trong “Mimesis” của Auerbach” ( 

Mitterand H., 151), vì tác giả đã kể một câu chuyện với đầy đủ các chi tiết cụ 

thể về lao động và sinh hoạt ở một khu mỏ miền Bắc nước Pháp, về phong trào 

công nhân, kỹ nghệ mỏ với các nhân vật có lai lịch, diện mạo đầy đủ. Tuy 

nhiên, theo nhà phê bình, nếu không thỏa mãn với các lý giải “hiện thực chủ 

nghĩa”, chúng ta sẽ thấy tác phẩm chứa nhiều ẩn dụ sâu xa: ẩn dụ về sự ngạt 

hơi, về kẻ bị chung thân cấm cố, chuột chũi, về kẻ bị đày địa ngục, và hầm mỏ 

thì gợi tới khái niệm chôn vùi, gợi lên không gian bóng tối, nơi bản năng sống 

dậy, con người trở thành thú vật. Những quang cảnh hầm lò, sinh hoạt của 

công nhân được miêu tả dường như không nhằm phản ánh một thực tại xã hội, 

lịch sử cụ thể nào mà nhằm nói lên tình trạng chứa đầy tính bi kịch và tai biến 

của loài người. Tác phẩm “Germinal” bởi vậy, nếu chỉ được phân tích dưới góc 

độ “hiện thực” sẽ mất đi sức mạnh khái quát và giá trị căn bản của nó. 

        Nếu trong tác phẩm trên đây của E.Zola “ hiện thực- biểu tượng” có nhiều 

nét hiện thực và điều đó dễ cản trở việc nhìn ra ngụ ý của tác giả ( tương tự 

như việc sử dụng ngay hình ảnh và chi tiết của hiện thực cụ thể để cấu trúc tác 

phẩm theo phương thức huyền thoại trong sáng tác của Phạm Thị Hoài), thì 

trong “Vụ án” hay “Lâu đài” của F.Kafka nó mang nhiều nét khác. Các nhân vật 

của ông không có diện mạo, lai lịch rõ rang, thậm chí tên tuổi cũng không đầy 

đủ (ví dụ như Jozef K. trong “Vụ án” hay nhân viên trắc lượng K. trong “ Lâu 

đài”). Tòa nhà chính quyền địa phương trong “ Lâu đài” nằm trên một quả đồi 

không biết ở đâu, đường đi đến và lối ra phủ đầy tuyết, không biết dẫn tới đâu. 

Không gian và thời gian đều không xác định, bị tước tính lịch sử- cụ thể, chỉ 

còn lại những định danh như “một khu rừng” , “một căn nhà”, “một làng nọ” 

hay “một buổi sáng”, “một tuần lễ sau”… Bức tranh “hiện thực” trong tác phẩm 

F.Kafka đầy chất phi lý. Tính biểu tượng của hiện thực được mô tả ở đây nhờ 

đó bộc lộ rõ hơn. Điều đó có thể làm cho những người quen cảm nhận và lý 



giải tác phẩm theo lối “hiện thực chủ nghĩa” thấy xa lạ, thậm chí bác bỏ, nhưng 

ngược lại, đối với độc giả và các nhà phê bình đòi hỏi đổi mới và sự độc đáo, 

tác phẩm của F.Kafka lại có giá trị nghệ thuật to lớn, trở thành hiện tượng 

mang tính cách tân trong sự tiến hóa của văn học, tiêu biểu cho khuynh hướng 

sáng tác theo “ phương thức huyền thoại” ( Roger Garaudy). 

        Trong tác phẩm “Những huyền thoại” ( Mythologies), R.Barthes chỉ ra rằng 

những câu chuyện được kể hay “hiện thực ở vai thứ hai” này chính là huyền 

thoại, “huyền thoại…là một phương thức biểu đạt, đó là một “hình thức” và 

“huyền thoại là ngôn từ” ( Barthes R., 289). Huyền thoại đã trở thành “hình 

thức,” thành “ ngôn từ” như thế nào ? R.Barthes giải thích như sau : một cảnh 

vật, một câu chuyện hay sự kiện ngoài đời vốn có ý nghĩa riêng của chúng. Khi 

được nhà văn nắm lấy đưa vào tác phẩm, chúng mất đi ý nghĩa trực tiếp của 

mình , trở nên trống rỗng, trở thành cái biểu đạt. Cái biểu đạt này có hai mặt , 

một mặt đầy ắp nghĩa ( tức là nghĩa mà cảnh vật vốn có ngoài đời ) và mặt kia 

trống rỗng, tức là khi cảnh vật mất đi ý nghĩa ban đầu, trở thành hình thức. 

Đặc thù của huyền thoại “là biến đổi nghĩa thành hình thức”. Huyền thoại 

không liên quan gì đến đối tượng thông điệp, bởi vậy không nên lẫn lộn hiện 

thực phản ánh ( tác giả gọi là “hiện thực về mặt tư tưởng học”) với “ hiện thực 

về mặt ký hiệu học”. ( Barthes R., 327, 336).  

       Trong tác phẩm văn học, bên cạnh hình tượng “ hiện thực – phản ánh”, 

“hiện thực- mô phỏng”, “ hiện thực- biểu tượng”, còn bắt gặp một số hình tượng 

“ hiện thực” khác nữa (ví dụ cảnh vật trong các bài thơ sáng tác theo nguyên 

tắc Phú, Tỷ, Hứng), trong đó đáng chý ý nhất là bức tranh hiện thực trong các 

tác phẩm viết, vẽ theo lối “ mượn cảnh tả tâm” rất phổ biến trong nghệ thuật 

Đông phương xưa. Hầu hết các bài thơ vịnh cảnh đều thể hiện đặc điểm này : 

 

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao 

Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu 

Nước biếc trông như tầng khói phủ 

Song thưa để mặc bóng trăng vào… 

              ( Nguyễn Khuyến – Thu Vịnh) 

 

         Nhiều người nghĩ rằng Nguyễn Khuyến tả mùa thu, thật ra không phải. 

Danh họa Trung Hoa Nghê Toản đã từng nói về những bức tranh phong cảnh 



của mình như sau : “Cái ta gọi là vẽ chỉ là một vài đường bút đơn giản, chớp 

nhoáng và lãng mạn. Vẽ không cốt giống hình thức mà chỉ là để thỏa mãn mình” 

( Xem Lâm Ngữ Đường,172). Ngô Thì Nhậm khi bàn thơ với Phan Huy Ích cũng 

nói : “ Mây gió, cỏ hoa xinh tươi kỳ diệu tới đâu, hết thảy cũng đều từ trong lòng 

nảy ra, gửi vào sự vật mà hiện lên ở ngôn ngữ”. (  Ngô Thì Nhậm, 74).   

       Thơ văn phương Đông xưa thường chú trọng đến TÂM  nhiều hơn đến 

CẢNH, nói cảnh cũng chủ yếu là nói tâm, “ lấy tình tham cảnh” ( Lê Qúy Đôn). 

  

Trên cành khô 

Cánh quạ đậu 

Chiều thu 

 

Bài thơ trên đây của nhà thơ Nhật Bản Matsuo Bashô ( 1644- 1694) cũng nói 

về mùa thu như thơ Nguyễn Khuyến, nhưng có lẽ cả hai đều không nhằm tả 

cảnh thu. Cái cốt yếu ở đây là cái nhìn, là  tâm trạng. “Mimesis hiểu với nghĩa là 

mô tả cảnh vật bên ngoài chưa bao giờ là mục đích của mỹ học Nhật Bản truyền 

thống”  Richie Donald, 23). Nếu ở Nguyễn Khuyến là tấm lòng thanh thản, 

thanh cao, xen một chút quạnh hiu của người đã dũ được bụi trần về sống 

cảnh điền viên nhưng vẫn  không khỏi cảm thấy có chút cô đơn xa vắng, thì đối 

với Bashô đó là cảm thức buồn vắng, cô liêu, thể hiện sự tĩnh lặng của vũ trụ, 

của một trạng thái tâm linh gắn với chiêm nghiệm Thiền quán , tiêu biểu cho 

phong cách Sabi trong thẩm mĩ Nhật Bản. 

         Trong các tác phẩm thuộc dạng trên, những hình ảnh hiện thực (bầu trời, 

cây trúc , nước hồ, ánh trăng hay cành cây khô, con quạ) có một phần giống với 

“ hiện  thực - biểu tượng ” ở chỗ cả hai đều chỉ giữ vai thứ hai, nghĩa là đều chủ 

yếu không nhằm “ phản ánh” một hiện thực nào đó bên ngoài và cũng không 

phải là yếu tố chính quyết định nội dung, giá trị của tác phẩm và cả hai cũng ít 

nhiều đều có dáng dấp hiện thực. Tuy nhiên, nếu “ hiện thực- biểu tượng ” là 

hình tượng có tính chất và cấu trúc tương tự với tính chất và cấu trúc của cái 

mà nó biểu đạt (cây Tùng tương tự như người quân tử), thì trong những bức 

tranh hay bài thơ kiểu mượn cảnh tả tâm, cảnh vật được miêu tả không bị bắt 

buộc phải tuân theo logic ấy; nó phóng túng hơn, lỏng lẻo, ngẫu nhiên, mang 

tính chât hô ứng, minh họa nhiểu hơn là mang tính biểu tượng. Sự phân biệt 



này không phải lúc nào cũng dứt khoát, rạch ròi, nhưng chỗ khác nhau là có 

thật.  

       Việc phân biệt các dạng tồn tại khác nhau của “ hiện thực” trong tác phẩm 

rất cần cho phê bình và nghiên cứu lịch sử văn học. Ít nhất nó cũng giúp tránh 

khuynh hướng quy tất cả hình ảnh mang tính hiện thực trong tác phẩm về giá 

trị “phản ánh”, dẫn đến chỗ đánh giá tác phẩm chỉ dưới góc độ hiện thực nhiều 

hay ít .Điều này đã và đang xảy ra trong thực tế nghiên cứu và giảng dạy văn 

học ở nước ta.  

       Trong công trình nghiên cứu xuất sắc: “Thực tại, cái thực và vấn đề chủ 

nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam”, Trần Đình Hượu đặt câu hỏi : “Văn 

học trong bản chất có nội dung phản ánh hiện thực.Nhưng có phải vì vậy mà 

thành tựu của bộ môn ngôn ngữ đó chỉ được tính bằng nội dung phản ánh hiện 

thực, bằng nghệ thuật phản ánh hiện thực ?” ( Trần Đình Hượu, 283). Và câu 

trả lời của ông là không. Tác giả lý giải rằng trong thơ văn xưa, “ Văn học nhằm 

biểu đạt không phải cái thực mà cái thần của một trạng thái hòa nhập giữa tâm 

và cảnh. Theo con đường đó văn học phương Đông đã đạt đến những thành tựu 

rất cao nhưng không phải khuynh hướng hiện thực chủ nghĩa”. Ở đây quan 

trọng là “sự trung thực với tâm chứ không phải thực với cảnh”. ( T.Đ.Hượu, 

342, 303). 

         Đáng chú ý là khi đi sâu phân tích một số tác phẩm cụ thể, Trần Đình 

Hượu đã chỉ ra sự tồn tại của những dạng hình tượng “ hiện thực’’ khác nhau 

trong thơ văn xưa. Chẳng hạn, dẫn ra bài “Tự thuật” của Ngô Thế Lân ( 1726 - ? 

):  

 

             Than ôi, lạ thay! chim lợn kêu 

Năm canh kêu sủa, gió thổi hun hút 

Thái Sơn nghiêng đổ, ban ngày tối mò 

Đất bằng nổi sóng, mây đen mịt mùng 

……………………………………….. 

ông cho rằng mặc dù viết về một sự kiện rất nhỏ, rất cụ thể là chim lợn kêu, 

nhưng “chim lợn kêu chỉ là một biểu tượng để nói thực tại, để nói cảm xúc của 

tác giả” Và điều đó “làm cho bài thơ xa phương pháp sáng tác hiện thực” 

(Tr.Đ.Hượu, 302 ). Trong trường hợp khác, để minh chứng cho luận điểm ngày 



xưa người đọc “ quan tâm đến trước hết cái “tâm” của tác giả hơn là phần cảnh 

mà tác giả nói tới”, ông đưa ra bài thơ “Hữu cảm” cũng của Ngô Thế Lân: 

 

Gió bụi xa trông một màu đen tối mịt mùng 

Cáo ngồi, sói nhảy giữa khe núi…. 

Trong đám người ăn rau có người gạt lệ… 

Đáng thương cho mảnh non sông gấm vóc. 

Ở đây, theo nhà nghiên cứu, bài thơ có nhiều câu nói khá rõ thực trạng xã 

hội nhưng tác giả vẫn dùng đầu đề  Hữu cảm là vì “nổi lên trong bài thơ là tấm 

lòng xót xa của tác giả chứ không phải thực tại dầu là chi tiết hay đại thể “( 

Tr.Đ.Hượu , 300), 301).  

Nhận xét của Trần Đình Hượu đã đụng chạm đến một vấn đề phức tạp và 

tinh tế - đó là vị trí và mối quan hệ của các dạng hình tượng trong tác phẩm 

nghệ thuật. 

Chúng ta biết rằng “nghệ thuật”, “hình tượng” và “biểu tượng” có những 

điểm tương đồng. Tất cả nghệ thuật đều có tính chất biểu tượng. Biểu tượng 

bao giờ cũng là sự kết hợp giữa hình ảnh và ý tưởng, tư tưởng. Hình tượng 

nghệ thuật là cái lõi của nghệ thuật, cũng chứa đựng sự thống nhất tương tự. 

“Biểu tượng là hình tượng kết hợp trong nó những trải nghiệm của nghệ sĩ và 

những cái lấy từ thiên nhiên . Với ý nghĩa ấy tác phẩm nghệ thuật về bản chất là 

có tính biểu tượng ” ( Bely A., 8 ). Trong dạng hình tượng “hiện thực- phản ánh 

” và “ hiện thực- biểu tượng” ( hay có thể gọi theo cách khác là “biểu tượng- 

hiện thực” và “ biểu tượng – biểu tượng ”), tính thống nhất vốn có, bình 

thường của hình tượng bị phá vỡ, hoặc là hình ảnh hoặc là tư tưởng vượt ra 

giới hạn của chính nó để trở thành hoặc gần với thực tế hơn (hình tượng hiện 

thực ) hoặc gần với cái được ám chỉ hơn (hình tượng biểu tượng). Trong thực 

tế sáng tác, ranh giới của sự vượt qua này cũng như ranh giới giữa các dạng 

hình tượng nhiều khi rất khó nhận ra như trường hợp bài Tự thuật và Hữu 

cảm của Ngô Thế Lân dẫn ở trên.  

Đặc biệt trong bài Hữu cảm, qua phân tích của Trần Đình Hượu chúng ta 

còn thấy có vấn đề về tương quan giữa “ hiện thực- phản ánh ” và ý đồ của tác 

giả cũng như vị trí cúa nó trong việc xác định giá trị tác phẩm. Ông thừa nhận 

bức tranh thực tại được vẽ ra trong bài thơ có chỗ chi tiết, có chỗ đại thể, 



không mang tính biểu tượng và do đó trong mức độ nào đó có thể coi là có tính 

hiện thực . Tuy nhiên nổi lên trong đó là tấm lòng của tác giả chứ không phải 

bức tranh thực tại. “Hiện thực - phản ánh ” ở đây chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ, chỉ 

mang tính tương tác và minh họa chứ không tạo thành nội dung chính của tác 

phẩm. Điều này cho thấy “hiện thực - phản ánh ” không chỉ tồn tại trong tác 

phẩm của chủ nghĩa hiện thực cũng như “hiện thực- biểu tượng” chỉ tồn tại 

trong tác phẩm của chủ nghĩa tượng trưng, hoàn toàn xa lạ với những tác 

phẩm hiện thực. Vấn đề là tương quan, mức độ và liều lượng của chúng. Bởi 

vậy để đánh giá một hình tượng hay một tác phẩm có giá trị hiện thực nhiều 

hay ít, có thuộc phương pháp của chủ nghĩa hiện thực hay không , cần phải 

xem xét kỹ lưỡng để tránh những kết luận khiên cưỡng. Kinh nghiệm nghiên 

cứu văn học trung đại Việt Nam, đặc biệt là Truyện Kiều cho thấy rõ điều đó. 

Chúng ta đều biết phương châm sáng tác của Nguyễn Du và cũng là đặc 

điểm có bản của Truyện Kiều thể hiện ngay trong câu thơ mở đầu tác phẩm :  

 

         Trăm năm trong cõi người ta…. 

…. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng 

 

Có sự thực, có những điều trong thấy, nhưng cái chính vẫn là tấm lòng, 

cái tâm của tác giả. “Cấu trúc” của Truyện Kiều tương tự với “cấu trúc” của bài 

Hữu cảm của Ngô Thế Lân. Nhìn chung, dù có những câu thơ nói về thực tại, 

chứng tỏ một nét mới trong tư duy nghệ thuật của Nguyễn Du thể hiện rõ nhất 

trong bài “Sở kiến hành” (1), Truyện Kiều vẫn nằm trong khuôn khổ quan niệm 

văn học Nho giáo chủ trương “Không nhằm trình bày, mô tả sự thật khách quan 

mà nhằm bộc bạch, gửi gắm tâm sự” (Trần Đình Hượu, 331,336). Đó là chưa kể 

những hình ảnh hiện thực trong Truyện Kiều mang nhiều tính chất của hình 

tượng “hiện thực – biểu tượng” hơn là “hiện thực – phản ánh”. Nguyễn Du đã 

“mượn” câu chuyện và cảnh vật ở nước ngoài để kể câu chuyện của mình chứ 

không phải trực tiếp mô tả thực tại thời đại ông. Thêm một mức nữa, toàn bộ 

câu chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân khi đi vào Truyện Kiều đã bị thay đổi, 

lược đi nhiều chi tiết cụ thể. Đó không phải là để “ phản ánh” hiện thực cho 

chân thực hơn mà cái chính là để diễn tả cho đầy đủ hơn quan niệm của 

Nguyễn Du về Tài Mệnh và tấm lòng của ông đối với “kiếp người ”, với những 

số phận hồng nhan bạc mệnh. Thực tại trong Truyện Kiều không hiện ra với 



những chi tiết chân thực, phản ánh một hoàn cảnh xã hội lịch sử- cụ thể mà chỉ 

là chuyện của ngàn đời, của cả “kiếp người”, chỉ là một hiện thực bất định, một 

“cõi người ta” chung chung, tương tự như thế giới mang đậm màu sắc ẩn dụ 

trong thuyết của F.Kafka. Gần như tất cả bức tranh phong cảnh trong Truyền 

Kiều đều mang tính biểu tượng, được khắc họa theo nguyên tắc thi học cổ 

điển, mượn cảnh tả tâm.  

 

(1) Tôi đã trình bày vấn đề này trong luận văn bảo vệ ở ĐHSP Hà Nội 

năm 1974 và in lại thành một tiêu mục ( Quan niệm của Nguyễn Du về “Những 

điều trông thấy ”) trong cuốn sách của tôi “ Văn chương, Thẩm mỹ và Văn hóa”, 

NXB. Giáo dục, HN, 2007. 

Tất cả điều đó chứng tỏ rằng “Truyện Kiều vẫn là một tuyệt tác mà vẫn 

không phải là hiện thực chủ nghĩa”(Trần Đình Hượu, 329 ) và bởi vậy có lẽ vẫn 

còn quá sớm để nói đến “một chủ nghĩa hiện thực kiểu mới của Nguyễn Du” 

như một ý kiến phát biểu mới đây ( Đại thi hào dân tộc….,996). 

 Kết luận này không chỉ đúng với Truyện Kiều mà còn đúng với các 

truyện Nôm và các tác phẩm văn học Trung đại Việt Nam nói chung. Nói cách 

khác, cách đọc Truyện Kiều và truyện Nôm vẫn nằm trong cách đọc văn học 

Nho giáo Trung đại và ở đây sự phân biệt “hiện thực- phản ánh” với “hiện thực- 

biểu tượng” cũng như liều lượng, vị trí của chúng trong tác phẩm rõ ràng có ý 

nghĩa thiết thực. 

 

 

   Những điều trình bày trên đây có thể tóm tắt lại như sau: 

1.Vấn đề hiện thực thường được đặt ra với nghệ thuật không chỉ vì nghệ sĩ 

phải luôn sống với hiện thực, bản thân nghệ thuật cũng là một phần của hiện 

thực và nếu xét dưới góc độ của chủ nghĩa duy vật, hiện thực chi phối sự phối 

sự vận động và tồn vong của nghệ thuật, mà còn vì bằng cách này hay cách, 

dưới hình thức này hay hình thức khác, hiện thực luôn luôn hiện diện trong 

tác phẩm nghệ thuật. 

2. Hiện thực có thể xuất hiện trong tác phẩm dưới dạng cái mô phỏng ( 

mimesis), chỉ đóng vai trò là một cách dựng tác phẩm, rõ nhất là với kịch, tự sự 

và hội họa. Có những loại hình nghệ thuật (âm nhạc, kiến trúc) không tạo dựng 

tác phẩm theo phương thức mô phỏng, nhưng nhìn chung đây là cách lâu đời 



và phổ biến nhất. Tạm gọi  hiện thực ở đây là “ hiện thực- mô phỏng”. Hiện 

thực này mang ý nghĩa văn hóa nhưng không có ý nghĩa nhận thức. 

3. Khi nhu cầu nhận thức về thế giới tự nhiên và thực tại xã hội bên ngoài phát 

triển, nghệ thuật bắt đầu hướng ra thế giới bên ngoài, nghệ sĩ tập trung quan 

sát đời sống, hiện thực trở thành đối tượng mô tả, phân tích cơ bản của tác 

phẩm. Xuất hiện chức năng phản ánh của văn học và theo đó là sự hiện diện 

của “hiện thực- phản ánh” trong tác phẩm. “ Hiện thực- phản ánh”  không phải 

là bức tranh hiện thực tự phát mà bất kì tác phẩm nghệ thuật nào, kể cả thần 

thoại hay thơ trữ tình, xét theo quan điểm phản ánh luận cũng đều có ; nó là 

kết quả của hành động sáng tác cố ý, hướng vào nhận thức hiện thực bên 

ngoài. 

     “ Hiện thực – phản ánh” thường được gắn với chủ nghĩa hiện thực. 

Nhưng chủ nghĩa hiện thực là một khái niệm phức tạp, đa nghĩa. Có trường hợp 

chủ nghĩa hiện thực được hiểu như một phương châm sáng tác( “phương pháp 

sáng tác”) lấy việc nhận thức thế giới bên ngoài làm chính, coi trọng cái có thực, 

coi trọng các chi tiết chính xác,các tính cách điển hình. Có trường hợp nó lại 

được hiểu như một phương pháp nghệ thuật, phương pháp mô tả, coi trọng cái 

sống động, giống thật, sự phát triển hợp lí của cốt truyện, của tâm lí hay hành 

động nhân vật. Có trường hợp chủ nghĩa hiện thực được hiểu như cả hai, vừa 

cái này vừa cái kia và ngoài điều đó ra còn bao gồm cả tính khuynh hướng của 

sự mô tả và thái độ chính trị - xã hội của nhà văn. Đó là chưa kể khái niệm chủ 

nghĩa hiện thực còn được dùng để chỉ một trào lưu hay khuynh hướng trong 

lịch sử văn học.  

4. Nghệ thuật không phải tất cả và lúc nào cũng chỉ tập trung nhận thức thực 

tại bên ngoài. Từ xưa ở phương Đông, “ thi dĩ ngôn chí”, “ văn dĩ tải đạo” vẫn là 

nguyên tắc sáng tác chủ đạo. Ở phương Tây, cùng với sự ra đời của chủ nghĩa 

lãng mạn và sự lan truyền của lí thuyết Plato - mới về nghệ thuật ( Neo-

Platonic theory of art) thể hiện khá đầy đủ trong mỹ học của Schopenhauer, 

cũng xuất hiện những tác phẩm không hướng vào nhận thức thế giới bên 

ngoài mà vào việc thể hiện thế giới bên trong của nghệ sĩ. Trong các tác phẩm 

này cũng có hình ảnh của hiện thực, nhưng ở đây nó chỉ ở “ vai thứ hai”, xuất 

hiện chủ yếu không phải dưới dạng “ hiện thực- phản ánh”mà dưới dạng “ hiện 

thực- biểu tượng”. “ Hiện thực- biểu tượng” là biểu tượng cấp độ hai, bởi vì bản 

thân nghệ thuật tự  nó đã mang tính biểu tượng. 



Trong con mắt của các nhà hình thức, cả hai loại tác phẩm gắn với “ hiện 

thực- phản ánh” và “ hiện thực- biểu tượng”, tuy có khác nhau nhưng đều thể 

hiện cái nhìn tự nhiên chủ nghĩa (naturalism) về nghệ thuật, bởi vì ở  đây điều 

quan trọng vẫn hoặc là “ cái gì được phản ánh”, hoặc là “ cái gì được bộc lộ 

thông qua nó”. Đối với nghệ thuật hiện đại, quan trọng không phải là sự đối lập 

giữa “ hiện thực- phản ánh” và “ hiện thực- biểu tượng” mà là sự đối lập của 

nghệ thuật “ tự nhiên chủ nghĩa” và “phi- tự nhiên chủ nghĩa” mà các xu hướng 

hội họa hiện đại là ví dụ điển hình ( H.Osborne,60). Ở đây mọi sự phá vỡ cấu 

trúc hình thức đều không mang tính chức năng, không “ phục vụ” việc phản ánh 

hay thể hiện mà chỉ đơn giản là sáng tạo.  

5.Trong tác phẩm nghệ thuật có thể có nhiều dạng “hiện thực” và ranh giới giữa 

các dạng “ hiện thực” này không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Tác phẩm được 

gọi là hiện thực hay lãng mạn, cổ điển hay hiện đại không phải ở chỗ nó chỉ gắn 

với “ hiện thực” này hoặc “ hiện thực” kia mà ở chỗ trong nó dạng “hiện thực” 

nào nổi bật, chiếm ưu thế cũng như tương quan của nó với những mặt khác 

trong việc xác định giá trị của tác phẩm. “ Xuất phát từ cấp độ nào đấy của tư 

duy, khuynh hướng hiện thực, khuynh hướng hình thức và khuynh hướng tượng 

trưng xuất hiện đồng thời, tạo ra sự thống nhất không thể phân cách được.” ( 

Butor  M., 227 ). 

 

HIỆN THỰC NHƯ SỰ KIẾN TẠO  

 

Nghệ thuật là một hiện tượng thuộc lĩnh vực “ tinh thần- thực tiễn” ( 

K.Marx). Nhưng chỉ xét riêng dưới góc độ tinh thần, trong quan hệ với thực tại 

khách quan, nghệ thuật không chỉ mang tính chất phản ánh mà còn mang tính 

chất kiến tạo ( construction). “ Bức tranh có thực tại của mình” ( Gadamer 

H.,140). Đặc điểm cơ bản của sự kiến tạo nghệ thuật về hiện thực là nghệ thuật 

kiến tạo hiện thực bằng biểu tượng. “ Tất cả nghệ thuật thực sự đều mang tính 

biểu tượng” ( Berdyaev N., 41) và “ Tôn giáo, triết học, nghệ thuật và khoa học là 

những hệ thống biểu tượng quan trọng nhất” ( Berger P. và Luckmann T., 64). 

Con người sống hằng ngày trong thế giới của các biểu tượng. Nghệ thuật với tư 

cách là hệ thống các biểu tượng, trở thành một trong những khu vực khác nhau 

của thực tại, bên cạnh “thế giới của những giấc mơ, của những điều tưởng 

tượng huyễn hoặc,… thế giới của kinh nghiệm tôn giáo, thế giới của sự chiêm 



ngưỡng khoa học, thế giới trò chơi của trẻ em và thế giới kẻ điên” ( Schutz A., 

232). 

Cần lưu ý rằng khái niệm biểu tượng ( symbol) có hai cấp độ ( Losev A., 

145). Ở cấp độ thứ nhất, cấp độ chung nhất, biểu tượng là đặc tính cơ bản của 

nghệ thuật, tất cả nghệ thuật đều mang tính biểu tượng, nghệ thuật là một 

trong những hệ thống biểu tượng hiện hữu trong đời sống. Ở cấp độ thứ hai, 

biểu tượng được hiểu như một loại hình tượng, ví dụ hình tượng “ hiện thực- 

biểu tượng” mà chúng tôi phân tích ở trên. Khi chúng ta nói nghệ thuật kiến tạo 

thế giới bằng biểu tượng là chúng ta nói biểu tượng trong nghĩa thứ nhất, tức ở 

cấp độ một. Trong nghĩa này, cả hình tượng “ hiện thực- phản ánh” cũng không 

nằm ngoài tính biểu tượng. 

Tương tự như vậy, khái niệm “kiến tạo” cũng cần được giải thích theo hai 

nghĩa. Trong nghĩa thứ nhất, khi nói hiện thực như sự kiến tạo, chúng ta xem 

xét vấn đề dưới góc độ bản thể luận và tinh thần cơ bản ở đây không phải là 

Phản ánh luận mà là Hiện tượng học (Phenomenology). Hiểu thực tại như sự 

kiến tạo theo tinh thần ấy giải thích vì sao nghệ thuật nhìn chung mang tính 

biểu tượng. Trong nghĩa thứ hai, “hiện thực như sự kiến tạo”có thể được hiểu 

như một vấn đề của sáng tác nghệ thuật. Ở đây hiện thực được xem xét không 

phải như sự kiến tạo của ý thức về thực tại khách quan mà như thế giới mà 

nghệ sĩ tạo ra trong tác phẩm hoặc cùng ra đời với sự ra đời của bản thân tác 

phẩm. “Viết tiểu thuyết không nhằm thông báo như biên niên sử, như bằng 

chứng hoặc mối quan hệ khoa học vẫn làm, nó tạo nên hiện thực” ( Robble- 

Grillet A.,298 ).  Để lại một bên vấn đề mang tinh chất phương pháp luận triết 

học, chúng ta thử đi sâu khảo sát kĩ hơn vấn đề hiện thực như sự kiến tạo trong 

nghĩa thứ hai. Có nhiều quan niệm khác nhau về việc kiến tạo hiện thực trong 

văn học nghệ thuật. 

F.Dostoevsky có lần nói : “ Đấy, người ta cứ bảo sáng tạo là cần phản ánh 

cuộc sống. Tất cả điều đó chỉ là vớ vẩn : nhà văn ( nhà thơ) là người tự mình 

sáng tạo ra cuộc sống, thêm nữa, đó là một cuộc sống trước nó chưa từng hiện 

hữu đầy đủ”. ( Dostoevsky, 471-472). Rõ ràng đối với F.Dostoevsky, sáng tạo 

trước hết không phải là phản ánh mà ông hiểu như mô tả cuộc sống thường 

ngày đang diễn ra trước mắt. Sáng tạo là kiến tạo một hiện thực mới trước đó “ 

chưa từng hiện hữu đầy đủ”. Nếu đối với Dostoevsky, hiện thực ấy không phải 

là sinh hoạt thường nghiệm mà là một hiện thực siêu hình, hiện thực số phận 



tinh thần của con người, hiện thực của những ý tưởng, của mối quan hệ của con 

người với Thượng đế, với ác quỷ, còn đối với V.Hugo và các nhà lãng mạn, hiện 

thực ấy là cuộc sống được dẫn dắt bằng những nguyên lí cao cả và bay bổng của 

Tình yêu và Cái thiện, bằng những lí tưởng đầy chất thơ về Tự do và Hạnh 

phúc, thì đối với F.Kafka đó là một thế giới đầy phí lí, ác mộng, trong đó con 

người bị đè bẹp bởi chủ nghĩa quan liêu, máy móc, bị biến dạng, trở nên hoàn 

toàn biệt lập về tinh thần, trở thành kẻ có lỗi với ngay chính bản thân, kẻ tự giết 

chính mình, một thế giới hiện ra như sự dự báo, như ẩn dụ về chủ nghĩa phát 

xit, về một xã hội quan liêu, toàn trị, cực quyền.  

“ Cuộc sống trước nó chưa từng hiện hữu” mà nhà văn sáng tạo không hề 

cắt đứt với hiện thực xã hội và cuộc sống của con người, nhưng đó là một thực 

tại mới, một cuộc sống khác với cuộc sống chúng ta vẫn nhìn thấy hằng ngày. 

Khác không phải theo nghĩa vì nó chỉ tồn tại dưới dạng biểu tượng, tồn tại trên 

trang sách, trong bức tranh, trong tinh thần. Khác vì ở đây cuộc sống hiện ra lạ 

hơn, bí ẩn hơn. Nghệ thuật bản thân nó là sự lệch chuẩn. Sáng tạo nghệ thuật 

thực sự lại càng đòi hỏi sự lệch chuẩn. Thiếu nữ trong tranh Tô Ngọc Vân trông 

mềm mại, duyên dáng hơn. Phố Hà Nội trong tranh Bùi Xuân Phái xô lệch hơn, 

buồn vắng hơn. Thị Nở trong truyện của Nam Cao xấu xí hơn nhưng cũng thiện 

tâm hơn. Nếu trong văn học của chủ nghĩa hiện thực, nỗ lực của nhà văn tập 

trung vào việc sáng tạo những nhân vật điển hình, thì trong tác phẩm của các 

nhà văn lãng mạn nổ lực ấy hướng vào xây dựng những hình tượng mang đậm 

chất ảo tưởng. Điển hình hay ảo tưởng cũng dều là những cái không bình 

thường, vượt ra khỏi ranh giới của hiện thực bình thường. 

Điều cần lưu ý ở đây là khi Dostoevsky nói nghệ sĩ “ tự mình sáng tạo ra 

cuộc sống” chứ không phải “phản ánh cuộc sống”, chúng ta hiểu ông đã phân 

biệt rất rõ sự kiến tạo hiện thực theo lối mô tả, phản ánh hiện thực tồn tại bên 

ngoài với kiến tạo hiện thực như sự phóng chiếu của cái Tôi nghệ sĩ. Theo cách 

thứ nhất “ hiện thực” hiện ra như bức tranh của cuộc sống bên ngoài được sửa 

sang cắt gọt, tô đậm nhạt theo chủ quan của người vẽ, người viết, còn theo kiểu 

thứ hai, hiện thực được kiến tạo là một thế giới hoàn toàn được “ bịa đặt”. Nhà 

văn Kim Lân đã từng thổ lộ: “ Tất cả những truyện Vợ nhặt, Ông lão hàng xóm, 

Con chó xấu xí đều dựa trên cái nền là sự thật. Còn những truyện khác, kể cả 

Làng, hầu hết là tôi bịa. Bịa cả nhân vật lẫn tình tiết. Bởi không có sự thật nào 

như thế cả. Nhưng cái bịa ấy là cái điều mà chính tác giả muốn nói. Và chính tác 



giả muốn nói nên mới sinh ra cái bịa. Gọi là bịa chứ kỳ thực chính là sáng tạo…Và 

kỳ lạ khi mình bịa ấy mình viết say mê hơn nhiều. Không biết khi mình say sưa 

bịa ấy có phải là những giây phút thăng hoa nhất của người viết không?” ( báo 

Văn Nghệ, số 45,ngày 5/11/2016). 

 Hiện thực ngoài đời được phản ánh vào tác phẩm tự thân đã có tiếng nói 

riêng của nó, chỉ có “ hiện thực” được “ bịa “ ra ấy mới là tiếng nói của chính 

tâm linh người viết, là cuộc sống được tạo ra bởi cái Tôi của nghệ sĩ, là sự hiện 

hình của thế giới tinh thần của người sáng tác. Nó là cuộc đời như anh ta nhớ 

lại, hiện ra trong hồi ức, trong kỷ niệm, là thế giới như anh ta yêu ghét, chiêm 

nghiệm, mong muốn có. Thế giới ấy, hiện thực ấy, từ một phong cảnh, một nhân 

vật cho đến một câu chuyện đời, tất cả đều gắn với tưởng tượng, với thế giới 

bên trong của cái Tôi người sáng tác, đều ra đời từ tâm linh, từ sáng tạo của 

nghệ sĩ như sự sống ra đời từ xương sườn của Eva.Thế giới ấy đến lượt mình 

lại mở rộng ra, nhân rộng ra và biến dạng đến không cùng trong tưởng tượng 

của người xem, người đọc. Bởi vậy với nghệ thuật và trong nghệ thuật, “ hiện 

thực” là mênh mông, vô tận. Có hiện thực mà trong đó nhà văn đang sống, có 

hiện thực như ảo ảnh của hiện thực ấy trong ý thức của nhà văn, có hiện thực 

như anh ta hình dung, quan niệm, có hiện thực như thế giới anh ta miêu tả 

trong tác phẩm  hoặc như thế giới hiện ra trong tâm trí người đọc, người xem. 

Sáng tạo nghệ thuật quả thật đã làm phong phú thêm ý thức về thực tại, về thế 

giới chúng ta hiện hữu và do đó cũng làm phong phú thêm đời sống tinh thần 

của con người. Bởi vậy vấn đề hiện thực trong văn học không nên được xem xét 

chỉ dưới góc độ lý luận phản ánh mà còn nên được nghiên cứu cả trên các bình 

diện khác như triết học Hiện tượng học, Phân tâm học, Ký hiệu học, Lý thuyết 

tiếp nhận.  

  

Sáng tác theo nguyên tắc kiến tạo hiện thực có thể sử dụng nhiều thủ 

pháp nghệ thuật khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là việc thay đổi cách nhìn 

và sự biến đổi của không gian, thời gian. Hiện thực được kiến tạo có thể hiện ra 

như bức tranh thiên nhiên sinh động, buồn vắng trong sáng tác của I.Levitan, 

có thể hiện ra như những giấc mơ trong thơ A.Breton, như thế giới đầy màu sắc 

cổ tích trong tranh M.Sagan. Nó không chỉ xuất hiện dưới đôi mắt quan sát tỉnh 

táo của ý thức mà có thể hiện ra trong dòng chảy của vô thức, tiềm thức như 

trong tác phẩm của M.Proust, có thể hiện ra như một thế giới với những hình 



hài con người bị biến dạng, với những trật tự bị phá rời, phi lí, trong một không 

gian nhìn từ những viễn vọng (pespectives) khác nhau và thời gian cũng bị đảo 

lộn, hiện tại, quá khứ và tương lai trộn vào nhau.  

Kiến tạo hiện thực theo nghĩa chúng ta đang nói ở đây không phải là đặc 

tính của mọi hành vi sáng tác nghệ thuật, nhưng đồng thời nó cũng phải là 

phương pháp riêng của một trào lưu, một chủ nghĩa nào. Nó là yêu cầu đặc 

trưng cho sự sáng tạo đích thực trong nghệ thuật. Thần thoại và cổ tích là 

những tác phẩm đầu tiên sáng tác theo nguyên tắc này. Các nhà văn tiêu biểu 

của chủ nghĩa hiện thực như Gogol, Dostoersky, Balzac cũng đều không xa lạ 

với lối kiến tạo hiện thực. Đó là chưa kể các tác giả của thời đại mới như 

M.Bulgakov, G.Marquez, E.Hemingway, F.Kafka… Không trực tiếp phản ánh 

hiện thực mà là sáng tạo ra “ cuộc sống chưa từng hiện hữu” nhưng vẫn có mối 

liên hệ với nó - đó là một quan niệm về nghệ thuật và kiến tạo hiện thực.  

Tuy nhiên, bên cạnh quan niệm trên đây còn có cách hiểu khác cũng rất 

quan trọng.  

 Năm 1938, W.Kandinsky- họa sĩ được coi là người sáng lập trường phái 

biểu hiện - trừu tượng (Abstract Expressionism) trong nghệ thuật tạo hình, 

tuyên bố : “ Nghệ thuật này sáng tạo bên cạnh thế giới hiện có một thế giới mới. 

Thế giới mới này không có quan hệ gì với hiện thực bên ngoài. Nó tuân theo bên 

trong nó những quy luật của vũ trụ” ( Kandinsky W.,59). “ Thế giới mới” mà 

Kandinsky muốn sáng tạo không phải là “ cuộc sống chưa từng hiện hữu”, 

không phải là một hiện thực được kiến tạo theo tinh thần của Dostoevsky mà là 

một thế giới khác - đó chính là tác phẩm nghệ thuật. Bức tranh mang trong 

mình lí do tồn tại của chính nó, bản thân nó là một thực thể sống. Nó cũng là 

một sự vật, tồn tại hiện thực, có màu sắc, có hình dáng, có linh hồn, chứa đựng 

thế giới tinh thần bên trong của nghệ sĩ, chứa đựng “ những quy luật của vũ trụ” 

Trong tác phẩm cuả Kandinsky và các họa sĩ hiện đại cũng như của các 

nhà hình thức chủ nghĩa cũng có hiện thực, có sự kiện và cảnh vật đời sống bên 

ngoài, nhưng ở đây hiện thực không phải đối tượng phản ánh hay đối tượng 

mô phỏng mà chỉ là chất liệu. Theo J.Tynianov, chất liệu có hai loại: “ chất liệu 

ngôn ngữ và chất liệu bên ngoài” ( Tynianov Yu., 180)). Chất liệu bên ngoài này 

gồm “ toàn bộ thực tế có trước tác phẩm nghệ thuật : các hoàn cảnh thường 

ngày và lịch sử của nó, các tư tưởng trừu tượng hình thành ở trong nó, tổng thể 



các cảm xúc phi thẩm mỹ được tác giả tái tạo lại, các thực thể tự nhiên và cụ thể 

vây quanh nó” (  Novikov V.,53). 

Ở đây hiện thực ngoài đời cũng được kiến tạo lại, nhưng không phải kiến 

tạo theo nghĩa sửa sang cho nó điển hình hơn, có chọn lọc hơn, trông đẹp đẽ 

hay ghê tởm hơn hoặc giả cho phù hợp hơn với việc diễn tả một tư tưởng, một 

biểu tượng. Kiến tạo ở đây là sử dụng hiện thực như một thứ chất liệu và nghệ 

sĩ đập vỡ nó, tháo rời nó rồi ráp lại để tạo thành một “hiện thực” mới là chính 

tác phẩm nghệ thuật như cách mà Apollinaire và các nhà thơ siêu thực đã làm, 

như cách mà G.Braque và P.Picasso chủ trương và thực hiện trong sáng tác hội 

họa của mình. Với tư cách là chất liệu, hiện thực thậm chí còn được bê nguyên 

vào nghệ thuật như trường hợp cái bồn tiểu trong tác phẩm “ Vòi phun nước”( 

Fountain) của Marcel Duchamp và “ Những thùng xà phòng Brillo” của 

A.Warhol hay những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ( Installation) hiện đại. Ở đây 

bản thân các sự vật được trưng ra không đóng vai trò là đối tượng để quan sát 

mà chỉ là “ngôn ngữ” - “ ngôn ngữ hiện thực” ( Language of Reality) (Arthur 

Danto, 29).  

Đối với văn học có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là khi “ chất 

liệu bên ngoài”, tức con người và các sự kiện xã hội được sử dụng như những 

“thực thể”, những “vật liệu”, chỉ được bày ra, không hề chứa đựng bất kỳ hàm ý 

gì, như trường hợp một số tác phẩm theo kiểu “ văn học tư liệu”. Thứ hai là khi 

ngôn ngữ được sử dụng chỉ như một  sự vật, bị tước hết nghĩa vốn có và nghĩa 

nó định biểu đạt, chỉ được trưng bày ra như một thực thể, lúc đó bài thơ sẽ có 

dáng dấp như một tác phẩm sắp đặt, bởi vì theo quan niệm của các nhà hình 

thức, ngôn ngữ cũng là chất liệu như đời sống thường nhật ; nó cũng là hiện 

thực, vì nó là một bộ phận của hiện thực, của đời sống : “ Cuộc sống xã hội đi vào 

quan hệ đối tác với văn chương trước tiên bằng hoạt động diễn đạt bằng lời nói 

của nó”. ( Tynianov Yu.,187). Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua những bài 

thơ thể hiện tìm tòi của một số nhà thơ “ tượng trưng” hay “hình thức”. Tuy 

nhiên cũng cần lưu ý rằng cho dù cả khi ngôn ngữ cố ý được sử dụng thuần túy 

chỉ như “ chất liệu”, nó vẫn không mất đi bản chất của nó như “ ngôi nhà của 

hữu thể” (M. Heidegger). Trên cả tư cách chất liệu và công cụ thông báo, giao 

tiếp, ngôn ngữ tự nó cũng là hiện thực.  

Những quan niệm trên đây về kiến tạo hiện thực dù khác nhau đều có 

một cái lõi chung là sáng tạo. Nghệ thuật thực ra không phản ánh mà sáng tạo 



hiện thực, tạo ra một hiện thực mới. Đó có thể chỉ là thế giới của màu sắc, 

đường nét hay âm thanh như trong tác phẩm của các nhà hình thức, duy mỹ, có 

thể là thế giới tinh thần mà các nhà thơ thường tạo ra bằng cách tự phân đôi, tự 

nhân đôi mình trong các tác phẩm trữ tình, có thể là thế giới trông như thực tại 

chúng ta đang sống với những cảnh vật, con người quen thuộc nhưng hoàn 

toàn không phải là hiện thực được phản ánh, không phải là “ảo ảnh của hiện 

thực” mà là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới được “bịa đặt” để nghệ sĩ 

thể hiện một cách nhìn về cuộc sống, gửi gắm tình yêu và cảm xúc của mình hay 

nhập hồn vào nhân vật, đối thoại với họ, buồn vui yêu ghét thay họ, cùng họ. 

Thế giới mới ấy hoặc là để giúp người ta hiểu đầy đủ hơn thực tại đang sống, 

hoặc là để tạo một biểu tượng, một “ mô hình” về xã hội tương lai mang lý 

tưởng của nghệ sĩ, hoặc là chỉ để thỏa mãn khát khao tìm tòi, sáng tạo vô biên 

của con người. Nhưng chung nhất kiến tạo hiện thực bắt nguồn sâu xa từ đời 

sống tinh thần và cái tôi của nghệ sĩ, từ bản chất muốn ngoại thể hóa mình ra 

thành cái khác với mình như một hành động tự giải thoát, hành động tự chiêm 

ngưỡng – chiêm ngưỡng mình trong thế giới do chính mình sáng tạo. Hiện thực 

được kiến tạo chính là nơi cư ngụ của cái tôi tinh thần của nghệ sĩ, nơi nghệ sĩ 

tìm thấy mình và cũng là nơi anh ta sáng tạo ra chính mình, sáng tạo ra một cái 

tôi hoàn toàn khác với cái tôi bình thường. Nó là vương quốc của tự do - tự do 

sáng tạo, tự do tinh thần, tự do của mỗi cá nhân, “mỗi người đã chính một tự 

do”(  thơ Thanh Tâm Tuyền). 

 

Để kiến tạo hiện thực cũng như để có thể bước vào thế giới do nghệ sĩ 

kiến tạo, điều thiết yếu trước tiên cần phải có là tưởng tượng. Tưởng tượng 

vốn là năng lực bẩm sinh của con người. Trẻ em rất giàu trí tưởng tượng là vì 

vậy. Con người chinh phục tự nhiên đầu tiên  cũng là bằng thần thoại, bằng 

tưởng tượng. Óc tưởng tượng đã bị tước đoạt và hao mòn bởi lí trí và tính thực 

dụng. Nghệ thuật trao lại tuổi thơ cho nhân loại bằng cách trả lại năng lực 

tưởng tượng cho con người thông qua việc tạo ra một hiện thực mới chỉ có 

trong tưởng tượng, trong tinh thần, chỉ đến được bằng tưởng tượng. Sự phong 

phú của tưởng tượng, của đời sống tinh thần quyết định sự phong phú của hiện 

thực được kiến tạo, của tác phẩm. Tưởng tượng nghèo nàn không chỉ cản trở 

việc tiếp thu nổ lực sáng tạo của nghệ sĩ mà đôi khi còn dẫn đến việc xuyên tạc 



động cơ sáng tác của người cầm bút và hiểu một cách méo mó thế giới được 

sáng tạo. 

Hiện thực là khái niệm quan trọng đối với văn học, nghệ thuật. Nhưng 

không nên bó hẹp vấn đề hiện thực và văn nghệ  trong mối quan hệ mang tính 

chất quyết định luận của đời sống xã hội đối với văn học cũng như trong chức 

năng phản ánh hiện thực bên ngoài của tác phẩm nghệ thuật. Đối với nghệ 

thuật, hiện thực không chỉ là thực tại đời sống thường nhật mà còn là thực tại 

được kiến tạo bằng ý thức. “ Thế giới bao gồm nhiều thực tại khác nhau” ( 

Berger P. & Luckmann T., 38). Con người có thể sống trong nhiều thực tại khác 

nhau như khi lao động, khi nằm mơ, khi xem kịch, khi đọc truyện, khi chơi sắm 

vai, khi thực hành lễ nghi tôn giáo. Dẫu biết rằng trong số các thực tại ấy, thực 

tại của đời sống thường nhật, theo Berger và Luckmann, được coi là “ thực tại 

tối thượng, hoàn hảo nhất”, luôn luôn bao trùm lên các lãnh địa khác của ý thức, 

tự áp đặt mình lên trên ý thức theo một cách đồ sộ nhất, manh mẽ nhất và “ý 

thức luôn trở về với thực tại tối thượng như trở về từ một chuyến viễn du”, 

nhưng cuộc sống không thể chỉ cột chặt vào “thực tại tối thượng”, vào đời sống 

thường nhật. Con người cần được sống trong nhiều thực tại khác nhau. Sự độc 

tôn của văn học hiện thực dễ dẫn đến nguy cơ làm nghèo thế giới nghệ thuật, 

ràng buộc và hạn chế tầm nhìn, tư duy sáng tạo của nghệ sĩ, làm mòn thị hiếu 

nghệ thuật của công chúng, dễ đưa cách cảm thụ nghệ thuật trở về với “tư duy 

duy thực ấu thơ” ( Jean Piaget ) đồng nhất ký hiệu với cái được biểu đạt, lẫn lộn 

bức tranh được miêu tả với thực tại, sân khấu với cuộc đời. Tất cả điều đó sẽ 

góp phần làm gia tăng sự lệ thuộc của con người vào “ thực tại tối thượng”, vào 

đời sống thường nhật, vào chủ nghĩa thực dụng, kìm hãm sự thăng hoa của 

những giá trị tinh thần. Mọi biểu hiện của đầu óc duy vật và vô thần triệt để đều 

là những thứ là xa lạ với bản chất cuộc sống và lại càng xa lạ hơn với nghệ 

thuật.  

Năng lực sống và tạo ra những thực tại khác nhau ngoài đời sống thường 

nhật là chỉ dấu về sự phong phú của cuộc sống tinh thần và tài năng sáng tạo 

của cá nhân. Và ở  đây nghệ thuật có tầm quan trọng đặc biệt.  
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NGHEÄ SÓ 

 

Ngheä só ñích thöïc ôû moät phöông dieän naøo ñoù chính laø moät kieåu Jesus veà tinh thaàn. Anh ta phaûi ñau 

noãi ñau cuûa xaõ hoäi, cuûa ñôøi ngöôøi ñeå töø ñoù caát tieáng noùi dieãn ñaït noãi ñau chung cuûa nhaân loaïi. 

Khoå ñau vaø khoù nhoïc chieám moät nöûa kieáp ngöôøi. Noãi ñau vì vaäy deã trôû thaønh ngoân ngöõ chung cuûa 

nhaân loaïi. Khaû naêng truyeàn baù roäng raõi cuûa hình töôïng Jesus moät phaàn naèm trong chính cuoäc ñôøi 

bò naïn cuûa nhaø truyeàn ñaïo aáy. 

Ngheä só coù theå soáng sung söôùng khoâng keùm thieân haï veà vaät chaát, nhöng anh ta khoâng coù quyeàn ñau 

khoå vaø daèn vaët ít hôn moïi ngöôøi. Noãi ñau ñôøi laø moät trong nhöõng neùt ñaëc tröng cô baûn nhaát cuûa 

taâm hoàn ngheä só. Ngöôøi ta vaãn coi nhaø thô nhö keû than vay khoùc möôùn laø vì vaäy. Thuyù Vaân cöôøi 

chò mình kheùo dö nöôùc maét khoùc ngöôøi ñôøi xöa khi ñöùng tröôùc moä cuûa Ñaïm Tieân cuõng vì Thuyù 

Kieàu ñaâu phaûi chæ laø moät coâ gaùi hoàng nhan maø coøn laø ngheä só – laøm thô nhö tay tieân gioù taùp möa 

sa vaø chôi ñaøn nghe nhö trôøi cao soâng roäng. 

Trong ñôøi, gaëp caûnh ngoä ñau thöông maø khoå taâm laø leõ töï nhieân, ai cuõng vaäy, chaúng noùi laøm gì, 

cuõng nhö ñöùng tröôùc caûnh ñeïp maø vui thì khoâng coù gì laï. Ngheä só khaùc ñôøi laø ôû choã ngöôøi ta khoå 

moät anh ta khoå hai, ngöôøi ta vui ít anh ta vui nhieàu vaø thaäm chí buoàn trong caû khi vui. Bôûi leõ coù 

caùi vui naøo laïi khoâng gaén lieàn vôùi maát maùt vaø coù haïnh phuùc naøo cho duø thaät to lôùn laø vónh vieãn 

ñaâu. Bieän chöùng khaéc nghieät cuûa cuoäc ñôøi laâu nay vaãn vaäy. Ñoù laø chöa keå raèng nieàm vui do caùi 

ñeïp mang laïi bao giôø cuõng keøm theo noãi buoàn veà söï baát löïc cuûa con ngöôøi muoán vöôn tôùi liù töôûng, 

ñaït ñeán söï hoaøn thieän. Caùi ñeïp, söï hoaøn thieän laø voâ taän, voâ cuøng, trong khi ñôøi ngöôøi chæ laø moät 

“coõi nhaân gian beù tí” Töø ñoù maø sinh ra khaùt voïng, ra noãi buoàn. Nieàm vui vaø noãi buoàn gaén vôùi lí 

töôûng aáy chính laø anh em sinh ñoâi, laø baïn ñoàng haønh treân moïi con ñöôøng saùng taïo. Noùi ngheä thuaät 

laø noãi buoàn veà caùi ñeïp chính laø trong nghóa ñoù. 

Ngheä só voán khoâng khaùc bieät haún vôùi ngöôøi thöôøng. M. Gorki noùi : “Con ngöôøi baûn tính laø ngheä 

só”. Ñieàu ñoù giaûi thích vì sao moïi ngöôøi ñeàu coù theå gaàn guõi vôùi ngheä thuaät, coù theå ñoïc truyeän, nghe 

nhaïc, xem tranh. Nhöng töø ngöôøi bình thöôøng ñeán ngheä só thöïc söï laø caû moät khoaûng caùch beà ngoaøi 

ñoâi khi töôûng nhö mong manh nhöng laïi khoâng deã gì vöôït qua noåi. Coù ngöôøi vieát vaên, laøm thô chæ 

laø do chuùt ít naêng khieáu naøo ñoù veà chöõ nghóa, coøn trí tueä vaø taâm hoàn thì chaúng coù gì ñaëc bieät. Taùc 

phaåm cuûa hoï chuû yeáu laø söï dieãn dòch thaønh vaên xuoâi hoaëc vaên vaàn nhöõng yù nghó chung chung vaø 

nhöõng caûm xuùc deã daõi. Coù ngöôøi thì coù taøi vaên chöông haún hoi nhöng laïi saùng taùc chuû yeáu baèng caùi 

ñaàu, baèng trí tueä. Ñoïc vaên, ngöôøi ta thaáy söï thoâng minh cuûa taùc giaû nhieàu hôn laø söï phong phuù cuûa 

cuoäc ñôøi, tình yeâu vaø söï day döùt cuûa nhaø vaên veà nhöõng ñieàu troâng thaáy. Coù ngöôøi laïi chæ vieát vaên 

baèng traùi tim, baèng nhöõng caûm xuùc hoàn nhieân, baèng taám loøng chaân thaät. Taùc phaåm cuûa hoï raát deã 

laøm lay ñoäng loøng ngöôøi nhöng laïi thöôøng thieáu ñi beà roäng, chaát trieát hoïc, moät chuùt sieâu hình ñeå 

cho noù ñuû söùc soáng qua thôøi gian, naêm thaùng. 



Ngheä thuaät thöïc söï ñoøi hoûi caû taøi naêng vaø taâm hoàn, caû söï thoâng minh vaø loøng traéc aån, caû caûm xuùc 

vaø söï chieâm nghieäm vöôït leân treân thôøi gian – lòch söû. 

Ngheä só coù caùi haïnh phuùc hôn ngöôøi laø ñöôïc laøm moät thöù lao ñoäng töï do nhaát - lao ñoäng saùng taïo, 

ñöôïc laøm vieäc theo caûm höùng chöù khoâng phaûi do cöôõng böùc, theo giôø giaác, quy trình. Khoâng phaûi 

ngaãu nhieân maø K. Marx mô öôùc veà xaõ hoäi töông lai nhö laø xaõ hoäi maø ôû ñoù moãi ngöôøi laø moät Rafael 

( hoa sy Y thoi Phuc Hung – LNT). Nhöng buø vaøo ñoù ngheä só phaûi ñöa taâm hoàn ra höùng chòu noãi 

ñau cuûa cuoäc ñôøi, phaûi neám traûi caû noãi ñaéng cay moãi laàn thaát baïi, moãi khi loøng töï aùi bò ñuïng chaïm 

ñeán taän cuøng, ñeán möùc muoán boû ngheà, gaùc buùt. Ngheä só ñöôïc höôûng nhöõng nieàm vui maø ngöôøi bình 

thöôøng khoâng coù. Nhöng anh ta laïi coù nhöõng gioït nöôùc maét maø ñôøi khoâng thaáy, nhöõng veát thöông 

maø ngöôøi thöôøng khoâng phaûi chòu. 

Ñoù laø haïnh phuùc vaø noãi ñau cuûa nhöõng ai daán thaân, cuûa nhöõng ngöôøi saùng taïo. Thôøi naøo thì cuõng 

vaäy thoâi. Ngheä só khoâng toát hôn maø cuõng khoâng xaáu hôn ngöôøi ñôøi, nhöng vinh quang vaø cay ñaéng 

thì coù leõ anh ta nhieàu hôn thieân haï. Bôûi vì ngheä só thöïc söï bao giôø cuõng chính laø moät ngöôøi saùng 

taïo, daán thaân. 

Noùi ñeán ngheä só laø noùi ñeán taøi naêng thì cuõng thöôøng tình. Khoâng taøi hôn ngöôøi laøm sao laøm ñöôïc 

ngheä só. Caùi taøi aáy ngöôøi ñôøi bao giôø cuõng thaáy, cuõng chieâm ngöôõng, thaùn phuïc. Nhöng noùi raèng 

caùi taøi cuõng chính laø caùi tình thì khoâng phaûi ai cuõng nhaän ra ngay, maëc duø ñoù môùi laø caùi phaàn coát 

loõi cuûa thieân taøi, cuûa ngheä só. 

Vôùi nhaïy caûm ñaëc bieät veà söï yeáu ôùt cuûa caùi ñeïp, veà caùi rieâng, veà quyeàn soáng, quyeàn töï do daân chuû 

cuûa töøng moãi con ngöôøi, ngheä só giöõ moät moái quan heä phöùc taïp vôùi nhaø chính trò. Khi chính trò 

truøng vôùi löông tri, hoï laø baïn ñöôøng, khi chính trò daãm ñaïp leân löông tri, hoï laø ñòch thuû. Ñoù laø 

ñieàu ai cuõng thaáy. Nhöng ngay caû khi chính trò theo ñuoåi moät muïc ñích toát ñeïp thì nhaø vaên vaãn 

khaùc nhaø chính trò. Vaø maëc duø khaùc nhau, caû hai ñeàu caàn cho xaõ hoäi, bôûi vì cuoäc soáng luoân luoân 

caàn nhöõng tieáng noùi ña daïng. Khoâng phaûi moïi söï khaùc bieät ñeàu daãn tôùi xoaù boû nhau maø ngöôïc laïi 

coù theå boå sung cho nhau ñeå xaõ hoäi ñöôïc caân baèng, ñeå chính trò trôû neân nhaân baûn hôn, coøn vaên 

hoïc thì cao roäng vaø ñuùng ñaén hôn. 

Khi traû lôøi caâu hoûi vì sao Leâ nin yeâu thích M. Gorki, nöõ vaên só Xoâ vieát noåi tieáng M. Saghinhian, 

ngöôøi ñaõ töøng vieát nhieàu taùc phaåm veà Leânin cho raèng sôû dó Leâ nin yeâu thích M. Gorki laø vì Leâ nin 

“caàn M. Gorki moät caùch soáng coøn”. Baø vieát tieáp : “Ai nghó raèng trong thö töø vôùi Gorki chæ coù 

Leânin daïy cho Gorki vaø chæ coù Leânin ñôn phöông caàn cho Gorki thoâi thì thaät sai laàm. Neáu ñoïc kó 

töøng chöõ trong nhöõng laù thö naøy anh seõ caûm thaáy moät Gorki hoang mang, nhöôïng boä, Gorki 

böôùng bænh, nhaïy caûm, taøi naêng röïc rôõ caàn thieát ñeán chöøng naøo cho Il’ich (töùc Leâ nin – LNTø) 

ñang nghieàn ngaãm veà tình baïn cuûa hoï, veà nhöõng caâu traû lôøi cuûa moät con ngöôøi hình nhö laø 

khoâng gioáng mình, khaùc mình, xa laï vôùi mình. – nhaø chính trò caàn ngheä só nhö caàn khoâng khí, 

baùnh mì, nhö tay phaûi caàn tay traùi …”. 



Khoâng phaûi ai caàm buùt, baám maùy, caàm coï ñeàu laø ngheä só. Chæ khi naøo anh soáng troïn ñôøi vì ngheä 

thuaät, xa laùnh moïi thöù bon chen chính trò, ñau noãi ñau cuûa ñôøi, maûi mieát ñi tìm caùi ñeïp vaø nhöõng 

giaù trò tinh thaàn, chæ khi naøo taùc phaåm cuûa anh caàn cho ñôøi nhö khoâng khí, baùnh mì, luùc ñoù anh 

môùi thöïc söï xöùng ñaùng vôùi danh hieäu aáy. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

VAI TRO CỦA TÖ TÖÔÛNG LÍ LUAÄN 

VỚI SÁNG TÁC CUÛA NHAØ VAÊN 

 

 

Ngheä thuật laà hình thức nhaän thöùc vaø ñaùnh giaù cuoäc soáng moät caùch tröïc tieáp. Taùc phaåm 

vaên hoïc laø tieáng noùi cuûa nhöõng aán töôïng, nhöõng suy nghó vöøa nhö xaùc ñònh, vöøa nhö chöa 

xaùc ñònh, vöøa nhö troïn veïn, vöøa nhö coù giôùi haïn, laïi vöøa nhö mieân man, voâ bôø beán. Ñoù laø 

nhöõng caûm giaùc mang tính hình töôïng. Nhaø vaên saùng taùc laø khi caûm thaáy ñau ôû ñaâu ñaáy 

trong taâm hoàn, khi coù ñieàu gì ñoù muoán chia seû göûi gaém. Vaên hoïc chính laø noãi buoàn veà caùi 

ñeïp, veà lí töôûng, laø noãi ñau giaèng xeù veà soá phaän con ngöôøi, laø söï caén röùt löông tri khoâng 

yeân, laø cuoäc ñaáu tranh noäi taâm giöõa hai phaàn toái vaø saùng, giöõa thieän vaø aùc, khi con ngöôøi 

ñaõ coù khaû naêng töï phaân ñoâi. 

Vì vaäy, tuy laø ôû cuøng caáp ñoä, nhöng yù thöùc ngheä thuaät khoâng ñoàng nhaát vôùi yù thöùc thoâng 

thöôøng. Ñeå coù ñöôïc naêng löïc nhaän thöùc vaø ñaùnh giaù tröïc tieáp cuoäc soáng theo kieåu aáy, nhaø 

vaên ñoøi hoûi phaûi nghieàn ngaãm saâu saéc caûm giaùc vaø nhöõng ñieàu troâng thaáy (khoâng phaûi taát 

caû moïi söï nghieàn ngaãm ñeàu dieãn ra ôû caáp ñoä lí luaän), nhaát laø phaûi coù tính tích cöïc xaõ hoäi 

cao, töùc laø caùi chí höôùng maõnh lieät muoán leân tieáng, muoán chia seû nhöõng suy nghó, aán töôïng 

cuûa mình nhaèm keát aùn, beânh vöïc hay döï baùo moät ñieàu gì ñoù cho toaøn boä xaõ hoäi. 

Coù noãi ñau, coù aán töôïng phong phuù veà ñôøi soáng vaø coù ngoân ngöõ thì trong moät chöøng möïc 

naøo ñoù cuõng coù nghóa laø ñaõ coù vaên hoïc. Ngaønh ngheä thuaät naøy troâng coù veû nhö deã laøm laø 

vaäy. Vaø sôû dó coù quaù nhieàu ngöôøi töï xöng hay ñöôïc goïi laø “nhaø vaên”, “nhaø thô” cuõng vì theá 

! Song, cuõng gioáng nhö tuy goïi laø hoa nhöng coù traêm ngaøn loaïi khaùc nhau, ñaâu phaûi hoa 

naøo cuõng xöùng vôùi teân hoa, ñaâu phaûi hoa naøo cuõng thôm cuõng ñeïp, vaên hoïc cuõng coù raát 

nhieàu thöù, nhieàu haïng. Caùi hay vaø ñoä lôùn cuûa moät baøi thô, moät truyeän ngaén hoaëc cuoán 

tieåu thuyeát phuï thuoäc vaøo chieàu saâu cuûa caûm xuùc, söï ña daïng cuûa caùc aán töôïng, ñoä chín 

cuûa nhöõng yù nghó vaø söï töøng traûi veà ñôøi soáng, khaû naêng laøm chuû tieáng meï ñẻ ñeán möùc coù 

theå caûm thaáy ñöôïc ñoä naëng nheï, saùng toái, maët saáp ngöûa cuûa töøng chöõ. Maø caùi ñoù thì ñaâu 

phaûi “nhaø vaên”, “nhaø thô” naøo cuõng coù ! 



Sức hấp dẫn cuûa nhaø vaên vaø taùc phaåm phuï thuoäc vaøo chieàu saâu cuûa caûm xuùc vaø ñoä chín 

cuûa suy nghó. Nhöng ñeán löôït mình, khaû naêng nhaän thöùc vaø ñaùnh giaù tröïc tieáp cuoäc soáng 

naøy laïi chòu aûnh höôûng heát söùc quan troïng cuûa moät yeáu toá khaùc naèm ngoaøi noù, cuûa moät 

maët khaùc trong y thức cuûa nhaø vaên. Ñoù chính laø caùc tö töôûng lí luaän, caùc quan nieäm 

trieát hoïc, chính trò, ñaïo ñöùc, toân giaùo, thaåm mó cuûa taùc giaû. 

Tö töôûng, ôû caáp ñoä naøy khoâng phaûi laø nguoàn goác tröïc tieáp cuûa noäi dung ngheä thuaät. Moïi söï 

dieãn giaûi caùc lí thuyeát, caùc quan ñieåm baèng hình aûnh, hình töôïng, tröõ tình hoaù moät chaân lí 

hay nhaän thöùc chính trò, vaên vaàn hoaù nhöõng chuû tröông chính saùch, khaåu hieäu, laâu nay 

theo thoùi quen vaãn goïi laø vaên hoïc, nhöng thöïc ra ôû ñaây chaát vaên hoïc khoâng nhieàu. Ngoaøi 

moät soá rung caûm nhaát ñònh, chaát vaên trong caùc saùng taùc kieåu naøy chuû yeáu naèm ôû phaàn 

ngoân ngöõ vaø ôû nhöõng hình töôïng coù tính chaát minh hoaï maø nhieàu khi thöôøng bò hieåu nhaàm 

nhö daáu hieäu ñaëc tröng duy nhaát cuûa ngheä thuaät. 

YÙ nghóa thöïc söï quan troïng cuûa tö töôûng lí luaän ñoái vôùi saùng taùc vaên hoïc laø noù laøm cho suy 

nghó vaø caûm xuùc cuûa nhaø vaên saâu hôn, roäng hôn, coù taàm côõ daân toäc, thôøi ñaïi. Nhaø thô Ñöùc 

H. Heine ñaõ töøng vieát : 

Theá giôùi cheû laøm ñoâi 

Veát nöùt xuyeân qua traùi tim nhaø thô. 

Ñoù chính laø bieän chöùng cuûa caùi chung vaø caùi rieâng trong vaên hoïc. Quan taâm ñeán caùi rieâng 

laø boån phaän cuûa nhaø vaên. Ngheä só khoâng ñöôïc pheùp chæ noùi ñeán noãi ñau chung tröøu töôïng. 

Vaên hoïc khoâng yeâu caàu anh ñau hoä cho ngöôøi khaùc, cho cuoäc ñôøi maø baûn thaân mình trong 

loøng laïi nguoäi laïnh. Tröôùc heát chính anh phaûi ñau, tröôùc heát phaûi laø noãi ñau cuûa anh. 

Nhöng caàn hôn, noãi ñau cuûa anh phaûi laø “noãi ñau nhaân loaïi”. Maø ñeå ñöôïc nhö theá nhaø 

vaên ñoàng thôøi cuõng phaûi laø nhaø tö töôûng lôùn, phaûi theo ñuoåi nhöõng quan nieäm trieát hoïc 

lôùn, phaûi coù nhöõng chính kieán xaõ hoäi lôùn, coù nhöõng quan ñieåm saâu saéc vaø trieät ñeå veà ñaïo 

ñöùc, toân giaùo vaø ngheä thuaät. Baøi hoïc saùng taùc cuûa Shakepeare, Goethe, Balzac, 

Dostoevkij, L. Tolstoi, ,T.Man, B. Brecht, cuûa Nguyeãn Du vaø caùc nhaø vaên vó ñaïi ñeàu nhö 

vaäy. 

Nhôø ñöùng treân ñænh cao cuûa caùc tö töôûng lí luaän lôùn, nhaø vaên coù khaû naêng khaùm phaù vaø 

nhaän thöùc hieän thöïc saâu hôn, roäng hôn. “Con ngöôøi laø caû moät bí maät lôùn” (Dostoievkij) 

Nhöng ñeå hieåu con ngöôøi khoâng phaûi chæ caàn ñi saâu vaøo chính noù, maø laïi caàn phaûi hieåu vuõ 

truï, caùc quan heä xaõ hoäi, lòch söû, caùc quan heä cuûa con ngöôøi vôùi töï nhieân. Taám göông tinh 

thaàn vaø ñôøi soáng taâm hoàn cuûa moãi ngöôøi phöùc taïp ñeán möùc naøo laø do khaû naêng cuûa noù 



soáng vaø caûm nhaän taát caû nhöõng bieán ñoäng vaø moái lieân heä muoân maøu muoân veû cuûa theá giôùi. 

Khoâng hieåu ñaày ñuû vaø saùng roõ caùc söï kieän vaø caùc moái lieân heä naøy seõ khoù nhìn ra nhöõng 

ñöôøng daây phöùc taïp trong taâm lí, tính caùch con ngöôøi, töø ñoù cuõng khoù maø coù ñöôïc khaùm 

phaù gì saâu saéc vaø ñoäc ñaùo veà con ngöôøi, khoù maø töø söï mieâu taû caùc tính caùch cuï theå noùi leân 

ñöôïc vaán ñeà gì lôùn lieân quan ñeán soá phaän chung cuûa caû xaõ hoäi, cuûa daân toäc hay cuûa moät 

traøo löu lòch söû. 

YÙ nghóa cuûa caùc quan ñieåm lí luaän ñoái vôùi saùng taùc vaên hoïc boäc loä ñaëc bieät roõ reät trong 

vaán ñeà hình thaønh khuynh höôùng tö töôûng cuûa taùc phaåm. Nhöõng ngoä nhaän veà chính trò, 

nhöõng laàm laãn veà trieát hoïc, nhöõng tìm toøi veà toân giaùo, ñaïo ñöùc vaø thaåm mó thöôøng phaûn 

aùnh vaøo taùc phaåm, nhaát laø trong vieäc ñaùnh giaù, phaùn xeùt caùc tính caùch hay caùc hieän töôïng 

xaõ hoäi ñöôïc mieâu taû. Ñoâi khi nhaø vaên ñeà cao, ñöùng veà phía caùi khoâng ñaùng ñöôïc ca ngôïi 

vaø khaúng ñònh, nhö tröôøng hôïp Gogol trong phaàn II cuûa Nhöõng linh hoàn cheát , hoaëc 

ngöôïc laïi cheá gieãu vaø coâng kích caùi môùi, nhöõng löïc löôïng tieán boä, nhö Turghenev trong 

tieåu thuyeát Maây khoùi hoaëc nhaø vaên Na uy K. Hamson trong taùc phaåm Tröôùc coång hoaøng 

cung. 

Vieäc nhaø vaên coù nhöõng heä thoáng quan ñieåm tö töôûng rieâng noùi leân ñoä chín cuûa caùc suy 

nghó vaø tính chaát da dieát, trieät ñeå cuûa nhöõng tìm toøi nhieàu khi ñau khoå, phaûi traû giaù, trong 

suoát caû cuoäc ñôøi saùng taïo cuûa mình. Quaù trình ñoù thöôøng khoâng taùch rôøi vieäc tieáp xuùc, hoïc 

hoûi ñeå chieám lónh vaø ñoái thoaïi vôùi nhöõng di saûn vaên hoaù lôùn, vôùi caùc hoïc thuyeát trieát hoïc 

vaø caùc tö töôûng chính trò – ñaïo ñöùc lôùn cuûa thôøi ñaïi. ÔÛ ñaây roõ raøng ngheä só khoâng phaûi chæ 

caàn coù traùi tim lôùn maø coøn phaûi coù trí tueä lôùn, khoâng phaûi chæ caàn coù caûm xuùc vaø töôûng 

töôïng maø coøn caàn phaûi coù khaû naêng ñoïc, tìm hieåu, nghieàn ngaãm. Ñi ñeán chaân liù treân con 

ñöôøng naøy cuõng chaúng bao giôø thanh thaûn caû. Dostoevskij noùi: “Trong ñau khoå coù tö 

töôûng”. Ñau khoå veà vaät chaát vaø ngheøo ñoùi laøm hao moøn ngheä thuaät, coøn ñau khoå veà tinh 

thaàn thì laïi ñeû ra ngheä thuaät. 

Chính vì phaûi traû giaù cho nhöõng tìm toøi ñeå coù ñöôïc moät chính kieán, moät quan nieäm hay ñeå 

tænh ra, hieåu ra chaân lí – trong vaên hoïc ñoù khoâng phaûi luùc naøo cuõng laø chaân lí môùi maø 

thöôøng laïi laø nhöõng giaù trò thöïc söï bò che ñaäy hay bò thôøi gian phuû buïi – neân loøng yeâu gheùt 

trong caùc taùc phaåm ñöôïc vieát ra môùi coù theå döõ doäi, coù theå loâi cuoán ngöôøi ñoïc maïnh meõ. 

Chính luùc ñoù nhaø vaên môùi coù theå vieát ra nhö “maùu chaûy ôû ñaàu ngoïn buùt” ñöôïc. Giaù trò 

nhaân ñaïo vó ñaïi cuûa Truyeän Kieàu chaéc khoâng phaûi chæ coù ñöôïc do Nguyeãn Du bieát xuùc 

ñoäng tröôùc “nhöõng ñieàu troâng thaáy”. Khuùc Ñoaïn tröôøng taân thanh veà cuoäc ñôøi cay ñaéng 

eâ cheà cuûa moät ngöôøi con gaùi taøi hoa chính laø noãi ñau vaø söï nghieàn ngaãm nhieàu naêm cuûa 

nhaø thô baät leân thaønh tieáng, gaén lieàn vôùi caû moät quan nieäm cuûa Nguyeãn Du veà ccõi nhaân 



sinh, vôùi caû moät trieát hoïc bi ñaùt veà sôïi daây raøng buoäc oan nghieät khoâng coù caùch gì côûi boû 

ñöôïc cuûa kiếp tai hoa, của soá phaän laøm ngöôøi. Chính nhôø noù maø tieáng keâu vang rộng hôn, 

nỗi đau cũng sâu sắc hơn. 

.Khaû naêng laäp thuyeát, döïng leân caùc moâ hình xaõ hoäi vaø lòch söû chæ coù ôû thieân taøi, khoâng 

phaûi nhaø vaên naøo cuõng laøm ñöôïc. Nhöng töï mình löïa choïn, töï mình ñi ñeán, giaûi thích, 

phaùt trieån caùc tö töôûng vaø hoïc thuyeát ñaõ coù thì khoâng phaûi laø quaù sieâu phaøm, hôn nöõa noù 

laø ñieàu baét buoäc ñoái vôùi nhaø vaên neáu anh ta muoán coù ñöôïc nhöõng taùc phaåm lôùn ñeå ñôøi. 

Caùi chính laø phaûi töï mình tìm laáy, ñi ñeán baèng caùi ñaàu cuûa mình roài soáng heát mình vôùi noù, 

baèng taát caû maùu thòt cuûa mình. Moïi söï saùng taïo ñeàu gioáng nhau ôû choã taâm huyeát vôùi ñôøi, 

laïi coù theâm taâm huyeát vôùi moät lí töôûng – ñoù chính laø söùc maïnh nhaân ñoâi cuûa hai söï saùng 

taïo gaëp nhau coäng laïi. 

ÔÛ ta, ñoâi khi uy tín vaø söï phoå bieán cuûa chuû nghóa Maùc – Leâ nin laøm cho nhieàu ngöôøi löôøi 

suy nghó, khoâng tìm toøi trong lónh vöïc nhaän thöùc. Chuû nghóa Maùc chæ trôû thaønh ñoäng löïc 

cuûa söï saùng taïo khi nhaø vaên baét gaëp noù treân con ñöôøng tìm toøi tö töôûng gian khoù cuûa chính 

mình. Coøn neáu chæ hoïc tieáp nhaän noù như một thứ chân lí có sẵn, bất di bất dịch, khi cần laáy 

ra duøng thì ñoái vôùi saùng taïo ngheä thuaät, trieát hoïc Maùc–xít vaãn chæ ñoùng vai troø laø moät thöù 

cẩm nang, đảm bảo cho taùc phaåm co tính laäp tröôøng, chöù chöa coù ñöôïc söùc maïnh nhö cuûa 

moät thöù chính kieán, trieát lí, hoã trôï cho söï caûm nhaän tröïc tieáp cuoäc soáng cuûa nhaø vaên. 

Ñeå hieåu saâu saéc cac tư tưởng triết học cuõng nhö ñeå coù ñöôïc nhöõng quan nieäm rieâng veà theá 

giôùi, nhaø vaên phaûi hoïc, phaûi ñoïc vaø tìm hieåu heát söùc roäng raõi, phaûi tieáp xuùc vôùi nhieàu di 

saûn tö töôûng khaùc nhau. Treân con ñöôøng tìm toøi nhö vaäy khoù maø coù ai luùc naøo cuõng chæ ñi 

ñuùng. Ñi ñuùng kieåu ñoù töùc laø chæ ñi treân con ñöôøng coù saün, coøn khoâng ñi theo ñöôøng moøn 

thì theá naøo cuõng coù khi gặp bất trắc. Ngöôøi caàm buùt ma luùc naøo cuõng ñuùng thì caùi ñuùng ñoù 

không hẳn đã hay. Noù noùi leân tính thuï ñoäng, ít baûn lónh vaø trình ñoä tö töôûng thaáp cuûa ngöôøi 

saùng taùc. 

Vaên hoïc Vieät Nam töø xöa tôùi nay coù moät ñaëc ñieåm laø raát giaøu chaát vaên. Ngöôøi saùng taùc ña 

phaàn soáng nhôø chaát vaên trong con ngöôøi mình nhö chaát töôi töï nhieân cuûa caây xanh, hoa 

traùi. Coøn quaù ít nhöõng nhaø vaên ñoàng thôøi laø nhöõng nhaø tö töôûng, caû veà quan nieäm vaø 

trong saùng taùc. Dó nhieân, loãi khoâng phaûi chæ ôû nhaø vaên. Nhöng vì anh troùt nhaän vôùi ñôøi caùi 

traùch nhieäm laøm phaàn hoàn cuûa noù, neân loãi cuûa anh phaûi naëng hôn ngöôøi khaùc. 

Ñaõ coù cuoäc ñôøi laø coù vaên hoïc, cuõng nhö heã coù ñaát, coù naéng gioù taát laø coù hoa laù caây coû. 

Nhöng muoán cho caây cao boùng caû, muoán cho hoa thôm röïc rôõ, muoán cho coù traùi lôùn maø vò 

vaãn ñaäm ñaø thì khoâng theå chæ troâng vaøo khaû naêng töï nhieân cuûa caây, cuûa ñaát. 



Chuùng ta ñang soáng trong moät thôøi kì bieán ñoåi. Baûn thaân caùi cuõ ñaõ töï thaáy baát löïc vaø 

chính noù ñang coù nhu caàu ñoåi môùi. Nhöõng chaân lí cuï theå ñaõ ñi heát giôùi haïn cuûa mình. Xaõ 

hoäi trôû laïi soáng cuoäc ñôøi thöôøng. Moïi thöù nhö coâng khai, côûi môû vaø thaønh thaät hôn. Nhöng 

chính luùc naøy nghóa vuï cuûa ngöôøi caàm buùt laïi khoù khaên hôn tröôùc. Vaên hoïc vaãn phaûi tieáp 

tuïc hoã trôï cho cuoäc ñôøi thanh toaùn vôùi caùi cuõ, vì vaäy pheâ phaùn vaãn caàn. Nhöng moät khi 

maø cuoäc soáng laïi aên naên tröôùc vaên hoïc, thì söï saùm hoái cuûa nhaø vaên cuõng muoän roài. Chính 

baây giôø laïi phaûi ñi tìm veà phía tröôùc. 

Nghóa laø vaãn coøn cơ hội cho nhöõng ai than phieàn laø chöa kòp hoaëc chöa laøm ñöôïc söù maïng 

cuûa nhaø vaên – nhaø tö töôûng. 
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NGHỆ SỸ VÀ NHÀ TƯ TƯỞNG 

 

 

Kỷ niệm 100 năm ngày mất L.N.Tolstoi 

 

Nghệ sĩ không nhất thiết phải là nhà tư tưởng. Nhưng nghệ sĩ vĩ đại trong 

mức độ này hay mức độ kia, là nhà tư tưởng, nhất là đối với nhà văn, nhà tiểu 

thuyết.  

Nghệ thuật là lĩnh vực của trí tưởng tượng, của tình cảm, của cảm xúc, 

nhưng nghệ thuật khác cái đẹp. Immanuel Kant đã phân biệt điều này rất rõ. 

Nhiều người nghĩ rằng  Kant chủ trương cái đẹp là vô vị lợi, không dính dáng 

đến tư duy khái niệm nên cũng coi nghệ thuật chỉ là lĩnh vực của sự ngẫu 

hứng, của khoái cảm thẩm mỹ, của cái đẹp vô tư (“nghệ thuật vị nghệ thuật”). 

Đó là sự nhầm lẫn lớn. Quả thật Kant  đã viết:” Cái đẹp là cái gì được hình dung 

như đối tượng của sự hài lòng phổ biến, độc lập với mọi khái niệm” (i). Nhưng đó 

là nói về cái đẹp (ii). Còn khi nói về nghệ thuật, Kant cho rằng ở đây“Phán đoán 

sở thích vẫn dựa trên một khái niệm, dù rằng đó là một khái niệm không được 

xác định”(iii) .Phán đoán thẩm mỹ dựa trên một khái niệm không được xác định 

ấy chính là cốt lõi của “ Tài năng thiên bẩm” trong sáng tạo nghệ thuật mà Kant 

gọi là “Ý niệm thẩm mỹ”.Ý niệm thẩm mỹ cũng gắn với khái niệm, nhưng“ Một ý 

niệm thẩm mỹ không thể trở thành một nhận thức, vì nó là một trực quan (của 

trí tưởng tượng) mà không một khái niệm tương xứng nào có thể được tìm ra 

cho nó”(iv). Vấn đề bản chất của tư duy nghệ thuật, đặc điểm của yếu tố chủ 

quan như là nguồn gốc trực tiếp của nội dung nghệ thuật mà Kant đã đề cập 

đến   trong khái niệm Ý niệm thẩm mỹ về sau đã được các nhà lý luận văn học 

Nga đặt ra trong những nghiên cứu của mình. M.M. Bakhtin gọi đó là “ Tư duy ý 

chí -tình cảm[Emotxionalno-volevoemưslenie](Tư duy giọng 

điệu)[intoniryuishee mưslenie]”<5>,G.N.Pospelov gọi là “ Cảm quan tư tưởng 

“[ideologitseskoe mirosozertxanie]<6>. 



Tuy không phải là tư duy khái niệm nhưng do bản chất của nó, Ý niệm 

thẩm mỹ chịu tác động rất lớn của những tư tưởng, hệ thống quan điểm lý 

luận của nhà văn. Tầm cỡ và sự sâu sắc của những tư tưởng này ảnh hưởng 

đến tầm cỡ của tác phẩm và sự vĩ đại của nhà văn. Tính đúng đắn hay sai lầm 

của quan điểm lý luận có thể làm sâu sắc thêm hoặc làm hại  tính chân lý lịch 

sử hay tính thiện luân lý của tác phẩm. L.N.Tolstoi là một trong những nhà văn 

mà chính kiến và bản thân sáng tác nghệ thuật của ông giúp chúng ta hiểu sâu 

sắc thêm điều đó. 

L.Tolstoi đã từng viết: “Nhà văn nào không có một quan điểm rõ ràng, xác 

định và mới về thế giới, hơn nữa lại cho rằng thậm chí điều đó là không cần 

thiết, thì anh ta không thể mang lại những tác phẩm nghệ thuật”(7).  L. Tolstoi 

đã bỏ ra 15 năm để suy nghĩ , nghiền ngẫm và viết tiểu luận “Nghệ thuật là gì”, 

trong đó ông không chỉ trình bày những quan niệm  về nghệ thuật mà cả 

những quan niệm triết học, đạo đức, xã hội của mình. Sau khi hoàn thành cuốn 

sách, ông viết trong Nhật ký ngày 3/112/1897 :”Công việc của tôi khi viết 

“Nghệ thuật”(tức cuốn “Nghệ thuật là gì?”-L.N.T.) đã làm tôi hiểu rõ thêm nhiều 

điều. Nếu trời cho tôi còn viết những tác phẩm nghệ thuật thì chúng sẽ hoàn  

toàn khác. Và viết chúng cũng sẽ vừa nhẹ nhàng, vừa khó khăn hơn. Để xem 

sao”(8). Như chúng ta thấy, đối với L.Tolstoi, trăn trở để có một hệ thống quan 

niệm “rõ ràng và xác định” về thế giới, về nghệ thuật có ảnh hưởng rất quan 

trọng đối với sáng tác nghệ thuật. 

Bản thân L.Tolstoi không chỉ là nghệ sĩ. Ông còn là nhà tư tưởng.L.Tolstoi 

có cả một học thuyết về xã hội, tôn giáo, đạo đức và thẩm mỹ. Suốt cuộc đời 

ông ôm ấp lý tưởng nhân đạo gắn với Chúa trời, với tình yêu, tình anh em, liên 

kết tất cả mọi người. Để làm được điều đó, L.Tolstoi chủ trương con người 

phải tự hoàn thiện mình và biết yêu thương. “Cuộc sống chân chính-ông viết- 

nằm trong sự vận động tiến lên phía trước, trong sự hoàn thiện mình và hoàn 

thiện cuộc sống của thế giới thông qua việc hoàn thiện những người khác”(9). 

Khác với triết gia và thi sỹ Nga V. Soloviev ca ngợi tình yêu “như là biện minh 

và cứu vớt cá nhân bằng sự hy sinh chủ nghĩa vị kỷ”, như “một biểu hiện cao 

nhất của sự sống cá thể đã tìm thấy trong thể kết liên với một sinh linh khác cái 

bản chất vô tận vô biên của chính mình” (10), F. Dostoievsky và L. Tolstoi coi tình 

yêu như sự cứu rỗi, như phương tiện để kết nối con người, để thay đổi xã hội. 



“Sự nghiệp vĩ đại của tình yêu và khai sáng chân chính- F. Dostoievxky viết – Đó 

là mơ tưởng của tôi”(11). Ông cho rằng :”Để có được nguyên lý tình anh em, tình 

yêu, cần phải yêu thương. Cần làm sao hướng cái bản năng nhất đến tình anh 

em, đến cộng đồng, sự đồng thuận…”(12). 

L.Tolstoi cũng có những quan điểm tương tự. Ông viết “Tôi chờ đợi và mơ 

ước, và không chỉ mơ ước mà còn cố gắng, về một tiến bộ quan trọng duy nhất 

khác – đó không phải là có điện, là bay vào không trung, mà là tiến bộ của tình 

anh em, của sự kết liên, của tình yêu, của sự xác lập vương quốc Chúa trời trên 

mặt đất”.(13) Ngày 15/2/1895, L. Tolstoi ghi trong nhật ký: “Chúa trời đã giúp 

đỡ tôi; giúp bằng cách hiện ra trong tôi, dù còn yếu ớt, như là tình yêu, tình yêu 

đối với những cái mang lại cho chúng ta điều ác”(14) 

Vậy phải chăng L. Tolstoi chủ trương không chống lại điều ác? Ông giải 

thích: “Tôi nói không nên chống lại bạo lực bằng bạo lực, những người phản đối 

tôi lại nói rằng tôi nói không nên đấu tranh với cái ác?(1v). L. Tolstoi nói rõ hơn 

quan điểm của ông ở một chỗ khác. Ông cho rằng trong tình trạng nước Nga 

khắp nơi đói rách và ngu dốt, cái xấu cái ác lan tràn, người ta thường chọn  

hoặc là dùng bạo lực để chống lại hoặc là đứng về phe chính quyền. Nhưng 

theo ông cả hai lối thoát đều đóng kín, bởi vì “không thể phá bỏ tất cả bằng bạo 

lực – nó chỉ làm tăng thêm phản ứng chống lại mà thôi; còn vào đứng chung 

hàng ngũ với chính quyền cũng không được vì nó sẽ trở thành công cụ của chính 

quyền. Còn lại chỉ một cách: đó là đấu tranh với chính quyền bằng vũ khí của tư 

tưởng, của lời nói, của hành động trong cuộc sống, chứ không lùi bước trước nó, 

cũng không đứng chung hàng ngũ với nó, không làm tăng thêm sức mạnh cho 

nó. Chỉ cần một điều này thôi và chắc chắn sẽ có kết quả”(1vi). 

Những tư tưởng chính trị, xã hội, đạo đức, quan điểm triết học của 

L.Tolstoi để lại dấu vết rất rõ trong sáng tác của nhà văn và tạo nên tầm cỡ, 

tính khái quát, đem lại ý nghĩa toàn nhân loại cho những tiểu thuyết của ông. 

Không có những chiêm nghiệm sâu sắc về lịch sử, về nhân dân, về vai trò của 

cá nhân và quần chúng, về tiến bộ, về con đường phát triển xã hội sẽ không có 

“Chiến tranh và Hòa bình” với những giá trị to lớn của nó. Không có những triết 

lý sâu xa về cái thiện và cái ác, về hạnh phúc và khổ đau, về cách để hoàn thiện 

mình từ đó hoàn thiện thế giới, không có những quan niệm và trăn trở về lối 



thoát cho xã hội Nga nghèo đói và chìm trong tăm tối cũng sẽ không có “Phục 

sinh” với những ý nghĩa xã hội và đạo đức mãi mãi trường tồn của nó. 

Quan điểm triết học của L.Tolstoi về con người và xã hội chi phối quan 

điểm thẩm mỹ của ông rất rõ rệt.Nghệ thuật theo L.Tolstoi phải được hướng 

đạo bằng tôn giáo, thấm nhuần ý thức tôn giáo, không phải tôn giáo của Nhà 

thờ chính thống mà là tôn giáo của tình yêu thương, tình anh em, tình nhân 

loại.Chính vì vậy trong bản chất của nó, nghệ thuật có hai điểm quan trọng. 

Thứ nhất, nghệ thuật là sự giao cảm, là giao tiếp bằng tình cảm .“Tính giao 

cảm là dấu hiệu hết sức rõ ràng của nghệ thuật, mức độ của tính giao cảm cũng 

là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá phẩm chất của nghệ thuật”,(1vii), “ Nghệ thuật là 

hoạt động giao cảm, nghệ thuật càng có sức giao cảm lớn thì càng tốt”.(1viii).  Vì 

sao tính giao cảm lại được xem là đặc điểm quan trọng nhất của nghệ thuật? 

L.Tolstoi viết trong tiểu luận “Nghệ thuật là gì?”: “Nghệ thuật, bất kỳ nghệ 

thuật nào  tự bản thân nó cũng có đặc tính là kết nối con người. Nghệ thuật nào 

cũng làm cái việc là những người tiếp nhận tình cảm do nghệ sĩ truyền đạt tự 

kết nối bằng tâm hồn, trước hết là với chính nghệ sĩ và sau đó là với tất cả 

những người cùng nhận được ấn tượng chung đó”(1ix), “Nghệ thuật phải làm sao 

để tình cảm anh em và tình yêu đối với những người gần gũi ngày nay không chỉ 

là phẩm chất của những phần tử ưu tú trong xã hội mà trở thành những tình 

cảm quen thuộc, thành bản năng của tất cả mọi người”(20). Những ý kiến trên 

đây giải thích vì sao L.Tolstoi chọn khả năng giao cảm làm dấu hiệu cơ bản 

nhất của nghệ thuật. 

Thứ hai, một khi nghệ thuật là giao cảm thì tính chất của tình cảm được 

nghệ sĩ truyền đạt, theo L. Tolstoi vô cùng quan trọng. Ông viết: “Tuy nghệ 

thuật nói chung là sự truyền đạt bất cứ tình cảm nào nhưng trong ý nghĩa chặt 

chẽ của từ này, chúng ta chỉ gọi những tác phẩm truyền đạt những tình cảm 

được chúng ta công nhận là quan trọng mới là nghệ thuật”(21). Chính từ đây L. 

Tolstoi coi đạo đức là vấn đề quan trọng số một của nghệ thuật: “Mỹ học là thể 

hiện của luân lý, tức là nói theo cách Nga: nghệ thuật thể hiện những tình cảm 

mà nghệ sĩ trải qua. Nếu những tình cảm này tốt, cao cả thì nghệ thuật cũng sẽ 

tốt và ngược lại. Nếu nghệ sĩ là con người có đạo đức thì nghệ thuật của anh ta 

sẽ có đạo đức và ngược lại”(22) 



Xuất phát những quan điểm thẩm mỹ trên đây, L. Tolstoi đã đề ra tiêu 

chuẩn đánh giá tác phẩm nghệ thuật. Trong suốt nhiều năm, ông luôn luôn 

nhắc đi nhắc lại ba yếu tố quyết định phẩm chất của tác phẩm: “Ba điều kiện 

của tác phẩm nghệ thuật chân chính là: 1)Thái độ đúng đắn, tức là có đạo đức 

của tác giả đối với đối tượng, 2) Vẻ đẹp của hình thức, 3) Sự chân thành, tức là 

tình yêu đối với cái tác giả mô tả”(23). Căn cứ vào những tiêu chuẩn trên đây, L. 

Tolstoi xem xét và đánh giá các nhà văn và sáng tác của họ. Chẳng hạn trong 

lời tựa viết cho tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Pháp Guy De Maupassant, 

L.Tolstoi cho rằng Maupassant là người viết có tài, có khả năng quan sát tinh 

tế, biết cách thể hiện những điều mình muốn nói một cách giản dị, rõ ràng và 

đẹp. Maupassant cũng viết rất chân thành, không điệu bộ, bộc lộ sự yêu ghét rõ 

ràng. Tuy nhiên theo L. Tolstoi, một số truyện ngắn của ông hoàn toàn đánh 

mất tiêu chuẩn đầu tiên vốn là “điều kiện gần như chủ yếu để xác định phẩm 

chất của tác phẩm nghệ thuật” tức là thái độ đúng đắn, đạo đức của nhà văn 

đối với cái được miêu tả. L. Tolstoi viết: “Ông ấy ( tức Maupassant-LNT ) yêu và 

miêu tả cái mà lẽ ra không nên yêu và miêu tả cũng như không yêu và không 

miêu tả cái mà lẽ ra cần phải yêu và miêu tả”(24). Chẳng hạn trong truyện “Bạn 

gái của Paul” (La femme de Paul) Maupassant “không chỉ vô cảm mà còn khinh 

miệt, mô tả những người dân lao động nông thôn như những con vật”(25). 

Như chúng ta thấy, không phải ngẫu nhiên L.Tolstoi đưa ra những tiêu 

chuẩn trên. Chúng bắt nguồn từ những quan điểm chính trị-xã hội của nhà văn, 

gắn chặt với quan niệm thẩm mỹ của ông, với cách hiểu của ông về nghệ thuật. 

L. Tolstoi không quan tâm nhiều đến chủ nghĩa hiện thực, thậm chí ông còn 

cho rằng “chủ nghĩa hiện thực làm yếu đi tư tưởng”(26). Cái ông đề cao không 

phải là tính chân thực của sự mô tả mà là tính chân thực của người cầm bút, 

tức là sự chân thành như ông đã viết và đặc biệt là tính chân lý lịch sử (chứ 

không phải tính chân lý nhận thức) của những phán xét đạo đức mà nhà văn 

dành cho đối tượng được miêu tả. Đây không chỉ là đóng góp của L.Tolstoi về 

mỹ học và lý luận văn học mà còn là gợi ý quan trọng đối với người sáng tác. 

Tuy nhiên lập trường đạo đức của L. Tolstoi cộng với những quan điểm 

mang tính chất dân  túy của ông về văn hóa, phủ nhận nghệ thuật quý tộc, cổ 

vũ cho tính dễ hiểu như phẩm chất bắt buộc của tác phẩm nghệ thuật(27) làm 

cho ý kiến của ông nhiều khi cực đoan và đầy thiên kiến. Chẳng hạn ông cho 



rằng âm nhạc là nghệ thuật đầu tiên, sớm hơn cả khuynh hướng suy đồi trong 

thơ ca, chủ nghĩa tượng trưng trong hội họa đã đi lạc khỏi con đường chính 

đạo, rơi vào ngõ cụt và người đầu tiên làm điều đó chính là nhạc sĩ thiên tài 

Beethoven. Ông viết: “Tất cả những tài năng lớn này: Goethe, Shakespeare, 

Beethoven, Michenlangelo song song với những kiệt tác đã sản sinh ra những 

cái không chỉ là tầm thường, mà còn là ghê tởm. Những nghệ sĩ hạng trung tạo 

ra những thứ hạng trung và không bao giờ tạo ra những cái thật tệ hại. Còn 

thiên tài được mọi người công nhận thì sản sinh ra hoặc là những tác phẩm 

đúng là vĩ đại thật hoặc những thứ hoàn toàn nhảm nhí. Shakespeare, Goethe, 

Beethoven, Bach.v.v.” (28)  

 Đặc biệt, L Tolstoi hết sức ác cảm với Shakespeare. Cả trong nhật ký, thư 

từ và bài báo về Shakeapeare, ông luôn luôn biểu thị một thái độ bất công đối 

với nhà viết kịch lỗi lạc của nước Anh. Tháng 1 năm 1896 trong một bức thư 

gửi nhà phê bình nghệ thuật I. Strakhov, ông viết: “Mấy hôm rồi để kiểm tra lại 

nhận xét của mình về Shakespeare, tôi đã đọc “Hamlet”, “Vua Lia”, và nếu tôi đã 

từng có chút ít hoài nghi rằng tôi đã ghét Shakespeare không đúng thì bây giờ 

sự hoài nghi này hoàn toàn biến mất. “Hamlet “quá ư là một tác phẩm thô thiển, 

phi luân, tồi tệ và vô nghĩa”(29). 

Bảy năm sau (1903), trong bài báo “ Về Shakespeare và về kịch”, L.Tolstoi 

lại còn nói kỹ và nặng nề hơn: “Tôi còn nhớ tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi 

lần đầu đọc Shakespeare. Tôi hy vọng sẽ có được một khoái cảm thẩm mỹ lớn. 

Nhưng sau khi lần lượt đọc xong những tác phẩm được xem là hay nhất của 

Shakespeare như “ Vua Lia”, “ Romeo và Juliet”, “Hamlet”, “Macbet” không 

những tôi không thấy có chút khoái cảm nào mà còn cảm thấy ghê tởm một 

cách khủng khiếp, thấy chán và hoài nghi là liệu có phải tôi điên không khi coi 

những tác phẩm được toàn thể thế giới có học vấn xem như đỉnh cao của sự 

hoàn thiện, là những tác phẩm vô nghĩa và quả thật rất tệ hại, hay là chính cái ý 

nghĩa mà toàn bộ thế giới có học vấn này gán cho các tác phẩm của 

Shakespeare là điên rồ. Sự hoài nghi này càng tăng bởi chỗ tôi thấy mình luôn 

luôn cảm được hết sức sinh động vẻ đẹp của thi ca trong tất cả các hình thức 

của nó, vậy thì tại sao tôi không chỉ không thích mà còn ghê tởm những tác 

phẩm đã được toàn thế giới coi như những tác phẩm thiên tài của Shakespeare” 
(30) L.Tolstoi đối chiếu sáng tác của Shakespeare với ba tiêu chí đã nêu trên và 



đi đến kết luận: “Các tác phẩm của Shakespeare không đáp ứng được yêu cầu 

của bất kỳ nghệ thuật nào cả và ngoài ra, khuynh hướng của chúng thì hết sức 

thấp hèn, vô đạo đức” (31). 

L.N.Tolstoi là nhà văn đầy mâu thuẫn. Mâu thuẫn trong triết học, trong 

học thuyết về tôn giáo, về xã hội, về đạo đức, mâu thuẫn ngay trong quan niệm 

thẩm mỹ của ông. Bàn về nghệ thuật, ông viết: “Nghệ thuật không phải là khoái 

cảm, là sự an ủi hay trò vui, nghệ thuật là một sự nghiệp vĩ đại. Nghệ thuật là 

giác quan của sự sống của nhân loại, có nhiệm vụ biến nhận thức lý trí của con 

người thành tình cảm”(32). Nhưng có khi ông lại thốt lên làm chúng ta không 

khỏi kinh ngạc: “Toàn bộ cái gọi là nghệ thuật – đó là một điều ác khổng lồ, một 

điều ác được đưa thành hệ thống…Cho dù những gì tôi nhận được ở cái gọi là 

nghệ thuật quan trọng đến chừng nào thì dẫu vậy, bây giờ nếu tôi có phải chọn 

lại một lần nữa giữa nghệ thuật như người ta vẫn hiểu với không có nghệ thuật 

thì chắc tôi sẽ chọn cái sau cho chính mình cũng như cho bất kỳ những ai mà tôi 

mong cho họ tốt lành”(33). 

Mâu thuẫn trong thế giới quan nhất là ở các nhà văn lớn, không phải lúc 

nào cũng là hiện tượng tiêu cực, cần phải khắc phục như lâu nay vẫn được viết 

trong các giáo trình lý luận văn học mac-xit, được giảng dạy ở các trường đại 

học nước ta. Ngược lại nó chỉ chứng tỏ sự phong phú và phức tạp của thế giới 

tinh thần của nghệ sĩ, chứng tỏ sự trăn trở, không ngừng suy nghĩ, không 

ngừng tìm kiếm của người sáng tạo. Bản thân L.Tolstoi, bên cạnh nhà truyền 

giáo là một nghệ sĩ thực sự, một “Tài năng thiên bẩm” với “Ý niệm thẩm mỹ” 

tuyệt vời, nói theo khái niệm của Kant. Ông luôn luôn dành ưu tiên cho sự 

quan sát trực tiếp cuộc sống, quan sát con người với tất cả sự đa dạng và chiều 

sâu của nó. Ông viết:“Mục đích chủ yếu của nghệ thuật, nếu có nghệ thuật và 

nghệ thuật quả là có mục đích, thì mục đích đó là làm sao thể hiện cho được,nói 

lên cho được những bí ẩn mà không thể nói bằng những lời đơn giản. Nghệ 

thuật chính là như vậy.Nghệ thuật là kính hiển vi giúp nghệ sĩ nhìn thấy những 

bí ẩn của tâm hồn mình và trình bày những bí ẩn chung đối với tất cả ấy cho 

mọi người” (34).  

Chính nhờ quan sát cụ thể như vậy nên trái với nhà đạo đức L.Tolstoi luôn 

luôn xét con người trên hai cực thiện và ác, nghệ sĩ L. Tolstoi nhìn con người 



như một sinh thể phức tạp, một số phận, một cái gì luôn luôn biến đổi. Ngày 

3/2/1898, tức là lúc đã bảy mươi tuổi, L. Tolstoi ghi trong nhật ký: “Một trong 

những lầm lẫn thường gặp nhất là ở chỗ cứ coi người ta là tốt, độc ác, ngu, 

thông minh. Con người luôn luôn biến đổi và trong nó chứa đựng tất cả mọi khả 

năng: có thể ngu rồi trở thành thông minh, có thể ác rồi trở thành tốt và ngược 

lại. Sự vĩ đại của của con người là ở đó. Và bởi vậy không thể phán xử con người. 

Anh ta là người như thế nào? Trong khi anh lên án thì anh ta đã khác rồi; Cũng 

không thể nói : tôi không yêu. Anh nói xong người ta đã khác(35). 

Hơn một tháng sau, ngày 21/3/1898, L. Tolstoi lại tiếp tục ý nghĩ ấy: “Giá 

mà viết được một tác phẩm nói lên cho rõ sự diễn biến của con người thì thật 

tốt, nói lên cho được rằng cũng con người đó thôi nhưng khi là một kẻ độc ác, 

khi thì là thiên thần, khi thì sáng suốt, khi thì ngu ngốc, khi thì như chàng lực sĩ, 

khi thì chỉ là một sinh thể yếu đuối…Mỗi người cũng như tất cả mọi người, 

không có ai mặt nào cũng đều hoàn thiện….”(36) 

Chính vì hiểu con người như vậy, hiểu văn học như vậy, nên mặc dù vẫn 

coi văn học chính trị, tức văn học trực tiếp lên tiếng về những vấn đề xã hội 

cấp bách, đang diễn ra là cần thiết, L. Tolstoi cho rằng có một thứ văn học khác 

quan trọng hơn, có ý nghĩa to lớn hơn, vĩnh cửu hơn. Trong bài phát biểu ở Hội 

người yêu văn học Nga (1859), ông nói; “Dù ý nghĩa của văn học chính trị phản 

ánh những mối quan tâm hiện thời của xã hội có vĩ đại như thế nào, dù nó cần 

thiết đối với sự phát triển của nhân dân như thế nào thì vẫn có một thứ văn học 

khác phản ánh trong nó những quan tâm vĩnh cửu, toàn nhân loại, phản ánh ý 

thức quý giá nhất, sâu xa nhất của nhân dân, một thứ văn học gẩn gũi với con 

người của mọi dân tộc,mọi thời đại,một thứ văn học mà nếu không có nó thì 

không dân tộc nào có sức mạnh và sức sống có thể phát triển”. (37) 

Để có một thứ văn học có giá trị toàn nhân loại và vĩnh cửu ấy, nhà văn 

phải là người đi tìm. Tìm tòi cả về tư tưởng và nghệ thuật. Không phải ngẫu 

nhiên, L. Tolstoi coi sự chân thành như một điều kiện bắt buộc của sáng tác 

nghệ thuật. Mọi tìm tòi dù sai dù đúng nếu chân thành đều được trân trọng. 

Sức sống, cái hay của tác phẩm nghệ thuật có được phần lớn cũng nhờ ở sự 

tìm tòi chân thành của người cầm bút. L. Tolstoi đã nói về điều này hết sức sâu 

sắc: “Để tác động được lên người khác, nghệ sĩ cần phải là người đi tìm, tác 



phẩm của anh ta cũng là sự đi tìm. Nếu anh đã tìm thấy hết rồi, biết hết rồi và 

thuyết dạy hay cố tình an ủi, anh sẽ không tác động được. Chỉ khi nào anh đang 

đi tìm thì người xem, người nghe, người đọc mới hoà chung với anh cùng đi tìm” 
(38). 

L.N.Tolstoi là người đi tìm. Tìm chân lý, tìm con đường giải thoát nước 

Nga, tìm cội nguồn của hạnh phúc và đau khổ, tìm đến Chúa Trời mà không 

cần qua Nhà thờ, tìm cách chống lại điều ác mà không dung bạo lực, tìm cách 

để  hoàn thiện mình. Suốt cuộc đời L.Tolstoi luôn trăn trở, ăn năn. Ngoài tám 

mươi tuổi ông vẫn bỏ nhà ra đi trong đêm tối, đi tìm. Sức sống của sáng tác L. 

Tolstoi một phần có lẽ là ở chỗ nó không phải là sự diễn đạt những tư tưởng 

có sẵn mà thể hiện sự trải nghiệm của một con người trong cuộc hành hương 

đi tìm cái Thiện và ý nghĩa của cuộc sống. Ở đây nghệ sĩ và nhà tư tưởng hoà 

chung làm một và đều cùng đang đi tìm. Đó chính là cái góp phần tạo nên sự vĩ 

đại của L.Tolstoi. 
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