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Lời nói đầu
Văn học hậu hiện đại, lí thuyết và tiếp nhận là chuyên luận (có thể
dùng làm giáo trình dành cho hệ đào tạo Sau đại học) được biên soạn chủ
yếu theo tinh thần tống hợp các tri thức hậu hiện đại tù lí thuyết cùa
]ean-ĩranqois Lyotard, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Michel Foucault,
Roland Barthes, Julia Kristeva, Richard Rorty, Fredric Jameson, Linda
Hutcheon...
Ngoài ra, dựa vào thực tiễn sáng tác của các tác giả văn chương hậu
hiện đại nổi tiếng thế giới như Franz Kafka, Samuel Beckett, Umberto Eco,
Gunter Grass, Gabriel Garcia Marquez, John Updike, Don DeLillo, Paul
Auster, Allan Ginsberg, Italo Calvino, J.M. Coetzee, Orhan Pamuk,... và
Việt Nam như Nguyễn Khải, Nguyền Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp,
Báo Ninh, Thanh Thào, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Ngọc Tư,... chúng tôi
đúc kết một số nguyên tắc sáng tác hậu hiện đại như "cực hạn", "huyền
áo", "mảnh vỡ", "mê lộ",... và đề xuất một số khái niệm mới như "Mờ hoá"
(Declearisation), "Giải tôi" (Deself), “Đa vãn bản" (Multitextuality),...
những khái niệm này chua xuất hiện trong các công trình hậu hiện đại
trên thế giới.
Đối tượng tác phẩm được chuyên luận khảo sát tập trung vào văn
chương hậu hiện đại. Chủ yếu là các tác giả, tác phẩm cuả Anh, Mỹ, Đức,
Colombia, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam,... nổi tiếng trong lịch sử văn
học va cd nhưng tac gtd, tac phdrn đuọc tuyỂn Uụy trung chưung trinh phổ
thông, đại học ở Việt Nam. Qua đó, chuyên luận nhằm giúp học viên có
được những kiến thức cần thiết về chù nghĩa hậu hiện đại, giúp các giáo
viên tham khảo, nâng cao trình độ chuyên môn; chuẩn bị tốt cho công tác
giảng dạy (đối với giáo viên) và học tập có hiệu quả (đối với học viên).
Đ ề thực hiện cuốn sách này, ngoài những chương viết thuần tuý lí
thuyết (bảy chương đầu) và chương cuối mang tính khái quát, mười bốn
chương còn lại, chúng tôi chủ trương xây dựng lí thuyết dựa trẽn việc
phân tích tác phẩm cụ thể. Mục đích của cách làm đó nhằm giúp người đọc
nắm rõ lí thuyết, biết cách áp dụng lí thuyết vào phê bình tác phẩm và giúp
cách trình bày lí thuyết khỏi rơi vào khô khan.
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Sách được cấu trúc theo đơn vị chương. Mỗi chương hướng đến những
vấn đề cụ thể từ nguồn gốc, khái niệm đến các khuynh hướng chính, đặc
thù bút pháp,... của chủ nghĩa hậu hiện đại. Qua trình tự các chương,
người đọc sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về diện mạo của văn học
hậu hiện đại nói chung, về tiến trình cũng như đặc trưng riêng cùa các thể
loại nhu truyện kể, thơ và kịch hậu hiện đại.
Do danh từ riêng M ỹ và H oa K ỳ được dùng phổ biến hiện nay, nên
chúng tôi đều sử dụng cả hai danh từ này trong chuyên luận. Vì đáy là
danh từ riêng nên chúng tôi không chuyển ẫ'\)" thành "i", tương tự với các
tên riêng như Tony Morrison.
Chủ nghĩa hậu hiện đại đến nay đã không còn xa lạ với giới nghiên cứu
và giảng dạy văn chương Việt Nam. Nhiều cuộc hội thảo, kể cả hội thảo
mang tầm quốc tế về văn chương hậu hiện đại đã được tổ chức (Viện Văn
học, 2008), tuy nhiên đến nay chưa có một cuốn chuyên luận nào về vãn
học hậu hiện đại được in ở Việt Nam ngoại trừ cuốn "Truyện ngắn hậu
hiện đại thế giới" (do chúng tôi chú biên, và giới thiệu) và cuốn tuyển chọn
các bài viết (dịch) có nhan đề "Văn học hậu hiện đại thế giới, những vấn đề
lí thuyết" được in vào năm 2003. Trong khi đó, trên thế giới, các công
trình lớn nhỏ nghiên cứu về chủ nghĩa hậu hiện đại đã vượt quá con số vài
triệu cuénn>.
Tình hình tụt hậu này ở ta còn có thể thấy rỗ trong chương trình giáo
dục nhà trường. Đến nay, chi có năm trường đưa chuyên đề chù nghĩa hậu
hiện đại trong văn học vào dạy cho đối tượng là học viên cao học. Bản thân
chúng tôi đã báy năm nay dạy chuyên đề này cho các lớp cao học ở Đại học
Huế (gồm Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học) và Đại học Sư phạm Đà
Nãng, Dại học Sư phạm Thánh phó Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Đại học
Khoa học - Đại học Huế, Đại học Văn hoá cũng có dạy chuyên đề này (cụ
thể ờ khoa Lí luận và Sáng tác văn học) cho đối tượng là sinh viên đại học.
Đại học Sư phạm Hà Nội, nơi chúng tôi đang công tác, trừ hai chuyên
ngành, Văn học nước ngoài và Lí luận văn học, vẫn chưa đưa chuyên đề
này vào dạy đại trà cho các ngành nghiên cứu văn học Sau đại học nói
chung. Trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay, ngay từ sau đổi mới vào năm
1986, xã hội Việt Nam đã bước sang thời kì hậu hiện đại, một thời kì chắp
(1) Khi bán M o sách này hoàn thành, chuyên luận "Lí thuyết vãn học hậu hiện đại" (NXB Đại học
Su phạm, 2021) của Phuơng Lựu được ấn hành.
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nhận nhiều cách nhìn, nhiều cách đánh giá khác nhau về các sự vật hiện
tượng. Đương nhiên văn chương cũng chuyến mình theo xu hướng chung
đó, nhưng vẫn còn dè dặt. Gần đây đã xuất hiện một vài đề tài luận án tiến
sĩ (chưa báo vệ) về các yếu tố hậu hiện đại trong sáng tác của các nhà vãn
Việt Nam sau đối mới. Như thế, tình hình nghiên cứu văn học đang có
nhiều dấu hiệu tích cực đế bắt kịp xu thế nghiên cứu chung của nhân loại.
Có thể tiếp cận và giảng dạy một tác phẩm văn chương theo nhiều cách
khác nhau, thậm chí khai thác theo lối xã hội học, theo lối cấu trúc hay phân
tâm học,... song với các tác phẩm văn chương hậu hiện đại, vốn là sản
phẩm cùa một hệ hình tư duy kiều mới nên đòi hỏi phải có cách khai thác
mới. Do vậy, cần phải có cóng cụ phê bình hậu hiện đại thì mới có thế có
được cách tiếp cận tối ưu tác phấm hậu hiện đại.
Cần thấy rằng đến nay, văn chương hậu hiện đại của ta chưa thực phát
triển mạnh, chưa trở thành một lối viết chù đạo để có thể thay đồi hoàn
toàn tư duy thẩm mĩ của đại bộ phận độc giá. Song có thể khẳng định nền
văn chương Việt đương đại đã và đang hướng theo xu thế của thời đại. Bên
cạnh những sáng tác theo phong cách hiện đại, chúng ta đang trên hành
trình văn chương hậu hiện đại Việt Nam.
Điều vướng mắc là, trong phong cách cùa mỗi một nhà văn hiện nay
đều có sụ đan cài các lối viết hậu hiện đại, hiện đại và thậm chí là cả cố
điển. Việc chọn ra các nhà hậu hiện đại ‘‘chính hiệu" quả thật khó. Trong
phạm vi quan sát cá nhân mấy mươi năm nay, chúng tôi chọn ra các tác
giả, tác phẩm sau:
Thơ có Lê Đạt ( “Bóng chữ"), Thanh Thảo ( "Khối vuông rubíc")...
Tiru thuyết có Ríin wịvh ("Thán phật! tình yêu"). Ph(im Thi Hnài
(“Thiên sứ"), Nguyễn Bình Phuơng ("Những đứa trẻ chết già")...
Truyện ngắn có Nguyễn Khải, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Minh
Châu, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Ngọc Tư...
Kịch có kịch Lưu Quang Vũ (“Hồn Trương Ba, da hàng thịt")...
Ngoài ra, có thể k ể một số nhà văn khác, nhưng sáng tác cùa họ đến thời
điểm này chua đạt đến được đinh cao hậu hiện đại nhu những cây bút trên
đây. Những tác phẩm được chúng tôi chọn phân tích đương nhiên tiêu biểu
cho ván chương hậu hiện đại Việt Nam. Và may mắn thay, một số ("Chiếc
thuyền ngoài xa", "Một người Hà Nội", "Đàn ghi ta của Lorca", "Hồn
Trương Ba, da hàng thịt") đã được tuyển chọn vào chương trình Trung học
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phổ thông. Những tác phẩm văn chương hậu hiện đại Việt Nam, nếu được
dịch sang tiếng Anh và được giới thiệu một cách hệ thống thì ít nhắt văn
chương Việt sẽ có chỗ đứng vững chắc trong khu vực, và phần nào đó ở thế
giới. Công việc này đòi hỏi cóng sức của nhiều người.
Là trào lưu sáng tạo và phê bình đề cao sự tự do của cả chủ thể sáng tạo
lẫn chủ thề tiếp nhận thẩm mĩ, đòi hỏi tính đối thoại liên tục, không
ngừng,... đương nhiên lí thuyết hậu hiện đại bao quát một phạm vi rộng
hơn nhiều những gì được chúng tôi trình bày trong sách này. Thêm nữa,
khái niệm hậu hiện đại là một khái niệm mở và có thể có nhiều cách hiếu
khác nhau. Những nỗ lực ở đây chi mang tính chất cá nhãn, có thể đâu đó
có chỗ bắt cập, đặc biệt là đối với việc nắm bắt nhũng lí thuyết uyên thâm
của nhiều học giá trên thế giới.
Giới thiệu và áp dụng lí thuyết phê bình vãn học phương Tây vào Việt
Nam quá thật không dễ. Chúng tôi biết dù có nỗ lực đến mẩy vẫn không
thề bao quát hết thành tựu mà thực tiễn văn chương Việt và nhân loại có
được. Chúng tôi không có tham vọng gì ngoài việc đề xuất một khả năng
tổng hợp, dẫu chưa trọn vẹn, các kiến thức cơ bán về LÍ THUYẾT h ậ u
HIỆN ĐẠI. Hi vọng với nỗ lực này, cuốn sách sẽ hữu ích đối với những
người sủ dụng.
Chúng tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Trần Đình Sủ
và PGS.TS Đặng Anh Đào, những bậc thầy đã dạy bảo, khuyến khích,
năng đỡ tôi trong suốt chặng đường nghiên cứu, giảng dạy, cũng như trực
tiếp đọc và đóng góp cho chuyên luận nhiều ý kiến quý báu.
Cuốn sách này được in lần đầu vào năm 2012. Ba năm qua, nghiên cứu
hậu hiện đại ở Việt Nam đã có những bước tiến dài. Hiện tại đã có hơn 10
cuốn chuyên luận, hơn 10 luận án tiến sĩ và trên cả 100 luận văn thạc sĩ
triển khai theo hướng hậu hiện đại đã được bảo vệ. Trong vòng 10 năm tới,
nghiên cứu hậu hiện đại sẽ vẫn là một trong những mũi nhọn và còn ảnh
hưởng sâu rộng trong đời sống phê bình học thuật ở Việt Nam.
Mặc dù đã rất cố gắng chinh sửa, nhưng chắc chắn Văn h ọc hậu hiện
đại, lí thuyết và tiếp nhận khó tránh khỏi những hạn chế nhất định.
Mong bạn đọc, anh (chị) học viên cùng các giảng viên trong quá trình sử
dụng, góp ý chân thành đề sách hoàn thiện hơn khi có điều kiện tái bản.
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015
GS.TS. LÊ HUY BẢC
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