
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

_____________________ 
 
 

 
 
 

LÊ NHẬT KÝ 
 
 
 
 

THỂ LOẠI TRUYỆN ĐỒNG THOẠI  
TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

 
 
 
 
 
 

LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGỮ VĂN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2011 



 

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
_____________________ 

 
 
 
 

 
LÊ NHẬT KÝ 

 
 
 
 

THỂ LOẠI TRUYỆN ĐỒNG THOẠI  
TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

 
 
 

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam 
Mã số: 62.22.34.01 

 
 

LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGỮ VĂN 
 
 

 
Người hướng dẫn khoa học: 

 
     PGS-TS. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 
 

 
 
 
 
 
 

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2011 



 

 
LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của 

riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực, có nguồn 

gốc rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng 

được ai công bố trong bất kì công trình nào khác 

Tác giả luận án 



1 
 

 

MỤC LỤC 

DẪN NHẬP...................................................................................................................... 3 

1. Lí do chọn đề tài .......................................................................................................... 3 

2. Lịch sử vấn đề .............................................................................................................. 3 

3. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu ........................................................................... 12 

4. Đóng góp của luận án ................................................................................................ 14 

5. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 15 

6. Cấu trúc của luận án ................................................................................................. 15 

CHƯƠNG 1:  TRUYỆN ĐỒNG THOẠI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI –  LÝ THUYẾT 
VÀ LỊCH SỬ THỂ LOẠI ............................................................................................. 17 

1.1. Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại  – những vấn đề lí thuyết .......................... 17 
1.1.1. Thuật ngữ truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam ........................................ 17 
1.1.2. Các quan niệm về truyện đồng thoại ở Việt Nam ................................................ 19 
1.1.3. Những độ chênh về thuật ngữ ............................................................................. 23 
1.1.4. Đặc trưng thể loại truyện đồng thoại ................................................................. 26 
1.1.5. Truyện đồng thoại với một số thể loại khác ........................................................ 35 

1.2. Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – khái quát về lịch sử ................................ 41 
1.2.1. Những nền tảng truyện kể truyền thống .............................................................. 41 
1.2.2. Quá trình phát triển của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại............................ 48 
1.2.3. Thành tựu phát triển của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại ........................... 56 

CHƯƠNG 2: TRUYỆN ĐỒNG THOẠI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI –NHÌN TỪ 
PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG ....................................................................................... 64 

2.1. Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – những cảm hứng chính .......................... 64 
2.1.1. Cảm hứng về thế giới tự nhiên ........................................................................... 64 
2.1.2. Cảm hứng về thế giới con người ........................................................................ 70 

2.2. Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – những bài học giáo dục .......................... 81 
2.2.1. Những bài học giáo dục nhân cách dành cho trẻ em .......................................... 81 
2.2.2. Những bài học có thể có ích cho cả người lớn .................................................... 95 

CHƯƠNG 3: TRUYỆN ĐỒNG THOẠI  VIỆT NAM HIỆN ĐẠI -   NHÌN TỪ 
PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT ............................................................................... 101 

3.1. Hệ thống nhân vật và các biện pháp xây dựng nhân vật .................................... 101 



2 
 

 

3.1.1. Hệ thống nhân vật ............................................................................................ 101 
3.1.2. Các biện pháp xây dựng nhân vật .................................................................... 105 

3.2. Nghệ thuật tổ chức cốt truyện .............................................................................. 116 
3.2.1. Các cách xây dựng cốt truyện .......................................................................... 117 
3.2.2. Các kiểu cốt truyện .......................................................................................... 120 
3.2.3. Cốt truyện đồng thoại và kĩ thuật kể chuyện ..................................................... 124 
3.2.4. Một số hạn chế về nghệ thuật tổ chức cốt truyện .............................................. 135 

3.3. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ .............................................................................. 135 
3.3.1. Ngôn ngữ nhân vật ........................................................................................... 135 
3.3.2. Ngôn ngữ người trần thuật ............................................................................... 140 

CHƯƠNG 4: TRUYỆN ĐỒNG THOẠI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI – NHÌN TỪ 
PHƯƠNG DIỆN VỊ TRÍ THỂ LOẠI ......................................................................... 150 

4.1.Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – những điều kiện phát triển ................... 150 
4.1.1. Điều kiện khách quan ....................................................................................... 150 
4.1.2. Điều kiện chủ quan .......................................................................................... 154 

4.2. Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – những đóng góp ................................... 156 
4.2.1. Kế thừa có phát triển truyện đồng thoại dân gian............................................. 156 
4.2.2. Đáp ứng nhu cầu của một lớp công chúng đặc biệt .......................................... 160 
4.2.3. Tham dự vào sách giáo khoa ............................................................................ 164 
4.2.4. Nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều bộ môn nghệ thuật khác .......................... 167 

4.3. Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại  –  những thành tựu về tác giả ................ 172 
4.3.1. Tô Hoài – người đi tiên phong và tạo được đỉnh cao ........................................ 172 
4.3.2. Võ Quảng – người kết nối dân gian với hiện đại............................................... 177 
4.3.3. Viết Linh – người chọn một lối đi riêng ............................................................ 181 
4.3.4. Xuân Quỳnh – người phả chất thơ vào truyện đồng thoại ................................. 185 
4.3.5. Trần Đức Tiến – người chạy tiếp sức trên con đường đồng thoại ..................... 190 

KẾT LUẬN .................................................................................................................. 196 

1. Đánh giá thành tựu phát triển của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại ............. 196 

2. Đề xuất biện pháp phát triển truyện đồng thoại Việt Nam hiện 
đại.......................................................................................................................................197 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 199 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, BÀI BÁO TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN 
ĐẾN LUẬN ÁN ........................................................................................................... 219 

PHỤ LỤC TÁC PHẨM KHẢO SÁT.......................................................................... 221 



3 
 

 

DẪN NHẬP 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Truyện đồng thoại là một thể loại đã có quá trình phát triển lâu dài, đạt được 

nhiều thành tựu, có một vị trí quan trọng trong văn học Việt Nam hiện đại. Thường 

xuyên xuất hiện trong không gian gia đình và lớp học, truyện đồng thoại trở thành 

người bạn thân thiết của tuổi thơ, là nguồn dinh dưỡng tinh thần không thể thiếu 

trong quá trình trưởng thành của mỗi con người. Trong hoạt động giao lưu giữa các 

nền văn hóa với nhau, nhiều tác phẩm truyện đồng thoại đã được dịch và giới thiệu, 

góp phần mở rộng biên độ ảnh hưởng của văn học Việt Nam ra thế giới.  

Dù vậy, cho đến nay, ở Việt Nam vẫn chưa có một công trình nào tập trung 

nghiên cứu về truyện đồng thoại. Chọn đề tài Thể loại truyện đồng thoại trong văn 

học Việt Nam hiện đại, chúng tôi muốn khảo sát một cách hệ thống thể loại này, 

góp phần khắc phục một khoảng trống đáng tiếc trong đời sống nghiên cứu văn học 

thiếu nhi Việt Nam.  

2. Lịch sử vấn đề 

 Truyện đồng thoại hiện đại xuất hiện cùng với quá trình hiện đại hóa văn học 

Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ XX và ít nhiều gây được tiếng vang với tác 

phẩm Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Dù vậy, trong giai đoạn từ 1930 đến 1945, 

giới lí luận phê bình đương thời chưa chú ý đến truyện đồng thoại, ngoài đoạn văn 

ghi nhận về “mấy truyện nhi đồng có tiếng” của Tô Hoài trong Nhà văn hiện đại 

của Vũ Ngọc Phan [203, tr.422]. 

 Từ năm 1945 đến nay, truyện đồng thoại được đề cập tới trong một số 

chuyên luận, giáo trình, bài báo khoa học, bài đọc sách, lời bình...  

Căn cứ vào nội dung, chúng tôi thấy có thể khái quát các ý kiến trong các 

công trình nghiên cứu trên thành bốn nhóm sau: 

2.1. Nhóm thứ nhất: Nghiên cứu về đặc trưng, chức năng của thể loại 

truyện đồng thoại. Liên quan đến vấn đề này có các bài viết sau: Tìm hiểu đặc 
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điểm của đồng thoại của Vân Thanh [237], Lại nói về truyện đồng thoại viết cho 

thiếu nhi của Võ Quảng [212], Về sức tưởng tượng của đồng thoại của Nguyễn 

Kiên [117] và Truyện đồng thoại viết cho lứa tuổi nhi đồng của Định Hải [65]. Đề 

cập đến đặc trưng của truyện đồng thoại, các tác giả trên đều khẳng định: Truyện 

đồng thoại phản ánh cuộc sống không theo quy luật tả thực mà theo quy luật của 

tưởng tượng. Nguyễn Kiên cho rằng: “Đặc điểm nổi bật của đồng thoại là ở sự 

tưởng tượng vô cùng phong phú và rộng rãi, tưởng chừng như người viết có thể bịa 

đặt tha hồ” [117, tr.3]. Theo họ, nhờ tưởng tượng mà cuộc sống trong truyện đồng 

thoại “hiện lên rõ hơn, lộng lẫy hơn, có sức khái quát cao hơn”. Nhờ đó, thể loại 

này dễ dàng bắt nhịp với tuổi thơ, tham gia rất sớm vào quá trình hình thành nhân 

cách của mỗi con người [212, tr.76]. 

Khi nói về đặc trưng của truyện đồng thoại, các tác giả trên cũng bàn đến vấn 

đề nhân vật. Theo họ, hệ thống nhân vật của truyện đồng thoại rất đa dạng, nhưng 

trọng tâm vẫn là loài vật, và chúng được miêu tả theo một số nguyên tắc nhất định: 

nhân cách hóa, cách điệu hóa…: “nhân vật của đồng thoại không chỉ là người mà 

còn đủ cả các loài vật, loài có xương sống hoặc không có xương sống, biết nhảy, 

biết bay, biết lội (...), là các loài cây cỏ hoa quả mọc ở bất cứ khí hậu nào. Cả từ cây 

kim sợi chỉ cho đến đoàn tàu, chiếc cầu sắt, đều có thể biến thành nhân vật của đồng 

thoại” [212, tr.75]. Ghi nhận truyện đồng thoại ít nhiều gần gũi với truyện cổ tích và 

ngụ ngôn, Định Hải và Vân Thanh cho rằng, chính nhờ kết hợp nhuần nhuyễn khía 

cạnh tự nhiên và xã hội mà nhân vật truyện đồng thoại mang một vẻ riêng, vừa phản 

ánh thế giới loài vật, vừa trở thành ẩn dụ về cuộc sống con người [65],[237]. 

Bàn về vai trò, chức năng giáo dục của truyện đồng thoại có các tác giả Ngô 

Quân Miện, Lã Thị Bắc Lý và Nguyễn Ánh Tuyết. Tác giả Ngô Quân Miện nhận 

thấy: “Việc đưa những tình cảm, tư tưởng cao đẹp vào tâm hồn các em nhi đồng qua 

con đường đồng thoại là con đường có hiệu quả hơn hết” [148, tr. 85]. Nhà tâm lí 

học Nguyễn Ánh Tuyết trong Đồng thoại với việc giáo dục trẻ thơ cũng có quan 

điểm tương tự khi viết rằng: Truyện đồng thoại ngắn gọn, đậm chất mơ tưởng, có 

khả năng khơi dậy ở các em những cảm xúc thú vị, bất ngờ; đồng thời nó “khiến 
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cho một đứa trẻ từ một thính giả thụ động biến thành một người tham gia tích cực 

vào các sự kiện của các nhân vật vốn chỉ là chim muông, cây cỏ hay những vật vô 

tri, vô giác mà trở thành người bạn thân thiết với chúng” [271, tr.255]. Bài viết 

Truyện đồng thoại với giáo dục mẫu giáo của Lã Thị Bắc Lý [139] tiếp cận vấn đề 

theo hướng khác, đó là đi vào phân tích những tác động cụ thể như việc bồi dưỡng 

lòng nhân ái, cảm xúc thẩm mĩ... Trên cơ sở đó, tác giả đã minh chứng được khả 

năng to lớn của truyện đồng thoại trong việc thực hiện chức năng giáo dục, một 

chức năng vốn rất được coi trọng trong văn học thiếu nhi. 

Những ý kiến về đặc trưng, chức năng của truyện đồng thoại nói trên, theo 

chúng tôi, có giá trị về mặt lí luận, sẽ được lưu tâm khi bàn về cách hiểu truyện 

đồng thoại ở Việt Nam. 

2.2. Nhóm thứ hai: Nghiên cứu về tình hình phát triển và thành tựu của 

truyện đồng thoại. Vấn đề này thường được nghiên cứu trong thành tựu chung của 

văn học thiếu nhi, hoặc trong thành tựu riêng của một tác giả.   

2.2.1. Nghiên cứu truyện đồng thoại trong diễn biến và thành tựu 

chung của văn học thiếu nhi: Trên Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 6/1962, nhà 

nghiên cứu Vân Thanh có bài viết Văn học thiếu nhi Việt Nam, đánh giá thành tựu 

văn học thiếu nhi qua mấy năm đầu phát triển. Đề cập tới một số tác phẩm truyện 

đồng thoại tiêu biểu như Trăng rơi xuống giếng (Đào Vũ), Cuộc đời chìm nổi của 

chú Kíplê (Vũ Cận), Cái tết của Mèo con (Nguyễn Đình Thi)..., Vân Thanh cho 

rằng, các tác giả đã xây dựng được những câu chuyện vui tươi, dí dỏm, có tác dụng 

làm phong phú thế giới tưởng tượng của các em [232, tr.30]. 

 Đúng một năm sau, cũng trên Tạp chí Văn học (số 6/1963), Vân Thanh tiếp 

tục nêu lên tình hình phát triển của truyện đồng thoại qua bài Truyện viết cho thiếu 

nhi gần đây. Tập trung phân tích hai tác phẩm: Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng 

công (Vũ Tú Nam) và Đám cưới chuột (Tô Hoài, tái bản),  Vân Thanh tỏ ý không 

tán đồng việc giáo dục các em bằng nhân vật phản diện (Văn Ngan), vì nếu các em 

bắt chước những hình tượng xấu thì rất nguy hại [233, tr.61]. Nhà nghiên cứu cũng 
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băn khoăn về tính không hợp thời của truyện Đám cưới chuột (Tô Hoài) trong hoàn 

cảnh xã hội mới.  

Trong bài viết Chặng đầu của nền văn học viết cho thiếu nhi, Vũ Ngọc Bình 

ghi nhận sự xuất hiện của các cây bút trẻ như Văn Biển, Trần Hoài Dương... đã đem 

lại cho truyện đồng thoại giai đoạn chống Mỹ nhiều nét mới mẻ [16, tr.7]. Bài Tìm 

hiểu đặc điểm của đồng thoại của Vân Thanh cũng thể hiện một cái nhìn tương tự: 

sự phát triển của truyện đồng thoại trong giai đoạn chống Mĩ gắn liền với việc mở 

rộng chức năng phản ánh hiện thực, “đem lại cho nội dung đó hơi thở của thời đại” 

[237, tr.113]. 

Nhân năm Quốc tế thiếu nhi (1980), một cuộc hội thảo toàn quốc về văn học 

thiếu nhi đã được Hội nhà văn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội (ngày 22 – 23/8/1981), 

thu hút sự tham gia đông đảo các nhà văn và nhà nghiên cứu. Tại Hội thảo này, nhà 

văn Nguyên Ngọc, thay mặt Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam trình bày bản 

báo cáo đề dẫn 35 năm văn học thiếu nhi. Báo cáo khẳng định: cùng với nhiểu thể 

loại văn xuôi khác, truyện đồng thoại đã đạt được bước tiến mạnh mẽ, nhiều tác 

phẩm “có sức sống, sức tỏa sáng lâu dài” [167, tr.8]. Cũng tại Hội thảo này, nhà văn 

Ngô Quân Miện có bài viết riêng về truyện đồng thoại với nhan đề Đồng thoại với 

việc bồi dưỡng tâm hồn các em . Trong phần đầu bài viết, tác giả khẳng định, truyện 

đồng thoại là loại truyện thích hợp nhất với các em nhi đồng, được nhiều người 

quan tâm khai thác. Nhờ vậy, theo thời gian, “cái vốn đồng thoại của chúng ta ngày 

một thêm dày và đa dạng hơn trước” [148, tr.82].  

Trên Báo Văn nghệ số 30/1983, nhà thơ Định Hải cho rằng, truyện đồng 

thoại của ta có truyền thống từ xa xưa, phát triển mạnh trong thời kì hiện đại với sự 

đóng góp của nhiều thế hệ tác giả. Đặc điểm của truyện đồng thoại là viết về con vật 

nhưng là để nói về con người, về cuộc sống mới. Ưu điểm rõ nhất của truyện đồng 

thoại Việt Nam là “vui tươi, ngộ nghĩnh, ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng, tế nhị, ít 

khiên cưỡng”. Tuy vậy, truyện đồng thoại Việt Nam thường hay trùng lặp đề tài, 

nhân vật... Vì vậy, sức hấp dẫn của thể loại ít nhiều bị hạn chế... [65, tr.3]. 
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 Trong Phác thảo 50 năm văn học thiếu nhi Việt Nam, Vân Thanh thừa nhận: 

“Kể từ Dế Mèn của Tô Hoài, dòng đồng thoại luôn chảy trong văn học thiếu nhi 

Việt Nam” [243, tr.15].   

 Tài liệu Văn học thiếu nhi của tác giả Cao Đức Tiến được biên soạn nhằm 

mục đích phục vụ chương trình bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên mầm non, 

hệ trung học sư phạm. Theo Cao Đức Tiến, những truyện đồng thoại thành công 

đều “được viết bằng bút pháp vui tươi, hóm hỉnh, giàu chất thơ” [259, tr.64]. 

 Chuyên luận Truyện viết cho thiếu nhi sau 1975 (vốn là Luận án Tiến sĩ Ngữ 

Văn) của Lã Thị Bắc Lý là công trình nghiên cứu về một số thể loại truyện viết cho 

thiếu nhi trong khoảng thời gian từ 1975 đến 2000. Trong công trình này, tác giả 

không đặt nhiệm vụ khảo sát thể loại truyện đồng thoại với lí do: sau năm 1975, 

truyện đồng thoại “không còn phù hợp nữa” [140, tr.104]. Xem phần Phụ lục giới 

thiệu 96 tác phẩm được tác giả sử dụng khảo sát, chúng ta không thấy có tác phẩm 

nào thuộc thể đồng thoại. Phải chăng, những thay đổi của xã hội Việt Nam sau 1975 

đã khiến cho truyện đồng thoại không còn thích ứng, buộc phải từ giã văn đàn? 

 Marian Tkachov là nhà văn, đồng thời là một dịch giả đã chuyển ngữ thành 

công Dế Mèn phiêu lưu ký và một số truyện đồng thoại khác của Tô Hoài, Vũ Tú 

Nam và Nguyễn Đình Thi sang tiếng Nga. Từ công việc của mình, ông đã thực hiện 

bài viết Truyện đồng thoại Việt Nam nhằm giúp bạn đọc Nga làm quen với văn học 

Việt Nam. Ông đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết của truyện đồng thoại Tô Hoài với 

hội họa truyền thống, và xem “con người với súc vật nói cùng một thứ ngôn ngữ 

(...), điều đó đã làm câu chuyện thêm tính thuyết phục” [263, tr.276]. 

2.2.2. Nghiên cứu truyện đồng thoại trong thành tựu riêng của tác giả: 

Trong trường hợp này, đối tượng nghiên cứu chính là tác giả, là toàn bộ văn nghiệp 

của tác giả, trong đó có những tác phẩm truyện đồng thoại. Dạng nghiên cứu này 

thường xuất hiện trong các chuyên luận, giáo trình và một số bài viết có tính chất 

khắc họa chân dung tác giả văn học. 

 Trước hết, phải kể đến nhà văn Tô Hoài. Trước 1945, Tô Hoài được Vũ 

Ngọc Phan khen là có lối viết truyện cho trẻ em “linh động và dí dỏm”, đượm màu 
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sắc thôn quê [203, tr.422]. Sau cách mạng, Tô Hoài được nhiều nhà nghiên cứu 

quan tâm. Hầu hết các công trình nghiên cứu về Tô Hoài ít nhiều đều có đề cập đến 

mảng truyện đồng thoại. Có thể kể đến: Tô Hoài viết cho lứa tuổi măng non [46], 

Nhà văn Tô Hoài [160], Truyện loài vật của Tô Hoài [51], Tô Hoài, 60 năm 

viết...[126]... Theo các nhà nghiên cứu, Tô Hoài đã sáng tạo được một thế giới loài 

vật hết sức sinh động, có nhiều phát hiện, thể hiện một tâm hồn nhạy cảm, đầm ấm 

của tác giả trước cuộc đời [51, tr.29]. Họ cũng đánh giá cao mảng truyện đồng thoại 

trước 1945 của ông, xem Dế Mèn phiêu lưu ký là một thành công xuất sắc, xứng 

đáng là kiệt tác của văn học thiếu nhi Việt Nam [48].  Về những truyện đồng thoại 

sau 1945, Hà Minh Đức, Phong Lê và Trần Đình Nam ghi nhận đó là kết quả của 

những nỗ lực nhằm đổi mới cách viết [51, tr.29], song hiệu quả nghệ thuật chưa 

được như ý, “không còn gây được ấn tượng sâu sắc như những truyện ông viết 

trong mấy năm (mới) vào nghề” [126, tr.23]... Dù vậy, trong tương quan chung, Tô 

Hoài vẫn xứng đáng là người ăn “giải cạn” ở thể loại này [160, tr.38].  

 Kế đến, phải kể tới nhà văn Võ Quảng – cây đại thụ của văn học thiếu nhi 

Việt Nam (1920 – 2007). Về ông, có các công trình, bài viết sau: Đồng thoại qua 

ngòi bút của Võ Quảng của Vũ Ngọc Bình [19], Truyện viết cho thiếu nhi dưới chế 

độ mới của Vân Thanh [239], Võ Quảng, 40 năm thơ văn cho thiếu nhi của Phong 

Lê [125], Đôi điều về truyện đồng thoại Võ Quảng của Bùi Văn Tiếng [261]; và các 

giáo trình: Văn học thiếu nhi Việt Nam của Dương Thu Hương và Trần Đức Ngôn 

[108], Văn học thiếu nhi Việt Nam của Lê Thị Hoài Nam [158], Văn học trẻ em của 

Lã Thị Bắc Lý [141], Văn học cho thiếu nhi của Châu Minh Hùng và Lê Nhật Ký 

[105]. Các ý kiến đều thống nhất nhận xét: nhiều truyện của Võ Quảng được “cấu tứ 

trên những sự tích dân dã” [19, tr.4], giàu chất triết lí, nhưng đó là thứ triết lí “hồn 

nhiên mà sâu xa” [125, tr.358], “thực sự là những công trình sư phạm góp phần giáo 

dục cho các em cả về trí tuệ, về thẩm mĩ và về phép đối nhân xử thế trong cuộc đời” 

[141, tr.45]. 

 Đến nay, ngoài Tô Hoài và Võ Quảng, chúng ta chưa có những nghiên cứu 

riêng về Viết Linh, Văn Biển, Trần Hoài Dương và Trần Đức Tiến...  
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2.3. Nhóm thứ ba: Nghiên cứu về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác 

phẩm truyện đồng thoại. Ở đây, tác phẩm truyện đồng thoại được xem là đối 

tượng nghiên cứu chính. Mục đích của người nghiên cứu là khám phá vẻ đẹp nội 

dung và nghệ thuật của tác phẩm. Nằm trong hướng nghiên cứu này có các bài viết 

thuộc dạng phân tích, bình giảng, giới thiệu về một tác phẩm hay một tập truyện 

đồng thoại cụ thể. Tùy vào tính chất, quy mô của bài viết mà tác giả đề cập tới một 

hay nhiều phương diện giá trị của tác phẩm.  

 Trên Báo Văn nghệ (số 310/1969), Hoàn Mỹ có bài giới thiệu về cuốn sách 

Cô Bê 20 của Văn Biển [157]. Theo tác giả, cuốn sách đầu tay này của Văn Biển đã 

thể hiện được một cách sinh động, ý vị về đề tài cuộc sống mới, con người mới và 

tỏ ra có ưu thế khi miêu tả nội tâm và cảnh sắc thiên nhiên [157, tr.14]. 

 Giới thiệu tập truyện Gánh xiếc lớp tôi của Viết Linh, Vũ Ngọc Bình cho 

rằng, phần lớn các truyện trong tập là đồng thoại khoa học, có “hình tượng đượm 

chất thơ, tạo nên cái trữ tình tươi mát bên cạnh mạch tự sự chủ đạo của toàn tập” 

[18, tr.11]. 

 Năm 1991, nhân dịp Con chuột mù của Bùi Hiển được tái bản, Văn Hồng đã  

Tản mạn về Con chuột mù, khen đó là một “áng văn hay”, vì tác giả đã vượt qua 

được cái khó của thể loại đồng thoại, miêu tả sinh động mối quan hệ bố chồng – 

nàng dâu vốn ít được chú ý trong cuộc sống cũng như trong văn chương. Theo ông, 

câu chuyện về loài chuột này lấp lánh tính người, tình người. Do vậy, “nửa thế kỉ đã 

trôi qua, thiên đồng thoại này vẫn chưa mất đi bao nhiêu ý nghĩa thời sự” [100, 

tr.99]. 

Trong Tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi từ sau cách mạng tháng Tám (Nxb 

Giáo dục, 1999) do Phong Thu biên soạn có 17/70 truyện đồng thoại được chọn. 

Cuối mỗi truyện, người tuyển chọn đều đưa ra một lời bình ngắn gọn, nhấn vào một 

điểm đặc sắc nào đó của câu chuyện. Trong khi bình, Phong Thu đã chú ý làm nổi 

bật tính chất đồng thoại của một số tác phẩm. Cụ thể, với  truyện Ếch Xanh đi học, 

ông viết như sau: “Câu chuyện đồng thoại vui kể về chú Ếch Xanh đi học cứ như là 

kể về một cậu học trò nào đó đã ham chơi, lười học lại còn không nghe lời mẹ nên 
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mới gặp phải những chuyện rắc rối dại dột và trở nên yếu hèn” [255, tr.156]. Truyện   

Đôi cánh của Ngựa Trắng của nhà văn Thy Ngọc cũng được xem là “câu chuyện 

nhỏ, chứa đến mấy bài học lớn đựng trong cái lẵng “đồng thoại” hấp dẫn, xinh 

xinh...” [255, tr.264]. 

Dạng bài lời bình còn xuất hiện trong hai tập sách Những câu chuyện bổ ích 

và lí thú (Nxb Giáo dục, 2001) do Trần Hòa Bình và Lê Hữu Tỉnh tuyển chọn. Ở 

đây, chỉ có lời bình về truyện Chuyện của Bong Bóng của Lương Đình Khoa là 

đáng chú ý: “Chọn lối viết đồng thoại, tác giả đã tìm được một hình thức diễn đạt 

phù hợp với ý tưởng có màu sắc triết lí” [15, tr.132].  

Giữa năm 2007, nhà xuất bản Trẻ ấn hành cuốn Tôi là Bêtô của Nguyễn Nhật 

Ánh. Trong dịp này, một số nhà nghiên cứu, nhà văn đã có bài phê bình về cuốn 

sách này. Nhà nghiên cứu Phong Lê, trên tờ nhật báo Thanh Niên (ngày 27/5/2007), 

tỏ rõ sự hồ hởi: “Đã lâu lắm, tôi mới lại được đọc một truyện thú như thế”. Theo 

ông, cái hay của Tôi là Bêtô nằm ở lối kể tự nhiên về những chuyện đời thường mà 

không tẻ nhạt, lại gợi được nhiều ý tưởng và triết lí hồn nhiên. Trên tờ nhật báo đó, 

nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng dành cho cuốn sách những lời khen ngợi qua 

việc ghi nhận về thủ pháp nhân cách hóa không những được nhà văn sử dụng mà 

ông còn kể về con vật đó bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất với một thứ ngôn ngữ 

gần gũi, giản dị khiến cho người đọc dễ dàng đồng cảm với nhân vật chính của câu 

chuyện. Mặt khác, màu sắc triết lí trong mỗi câu chuyện nhỏ cũng góp phần làm 

nên giá trị thẩm mĩ cho tác phẩm [248]. 

Trên Kiến thức ngày nay (số 613/2007), Lã Thị Bắc Lý xem Tôi là Bêtô là 

một thành công mới của Nguyễn Nhật Ánh. Điểm mạnh ở thiên truyện này là xây 

dựng nhân vật và cách kể chuyện lôi cuốn, ngôn ngữ giàu chất thơ [142].  

 Đọc tập truyện Xóm đồ chơi, nhà văn Lý Lan nhận thấy: “Những câu chuyện 

Lưu Thị Lương kể đều ngắn gọn, súc tích theo tiêu chuẩn của truyện đồng thoại và 

hàm chứa bài học luân lí” [121].   

Trong số những tác phẩm được quan tâm tìm hiểu, Dế Mèn phiêu lưu ký của 

Tô Hoài là thiên truyện được nói tới nhiều và kĩ hơn cả. Ngoài những phân tích 
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trong các giáo trình văn học thiếu nhi, chúng ta còn bắt gặp nhiều bài viết khác về 

tác phẩm này. Có thể kể tới bài viết của Văn Giá [56], Nguyễn Lộc – Đỗ Quang 

Lưu [134], Vũ Văn Sỹ [227], Trần Đăng Xuyền [299]... Những bài viết đó đều 

thống nhất khẳng định: Dế Mèn phiêu lưu ký là thiên truyện đồng thoại xuất sắc 

nhất của Tô Hoài nói riêng, của văn học Việt Nam nói chung. Về nghệ thuật, tác 

phẩm bộc lộ thế mạnh của ngòi bút Tô Hoài là miêu tả loài vật sinh động, ngôn từ 

góc cạnh và giàu biểu cảm. 

Có thể nhận thấy, số tác phẩm được đưa ra phân tích, bình giảng chưa nhiều. 

Điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nhận thức nói chung của công chúng về tình 

hình sáng tác, chất lượng của truyện đồng thoại. 

2.4. Nhóm thứ tư: Nghiên cứu truyện đồng thoại nhằm những mục đích 

khác. Hướng nghiên cứu này xem truyện đồng thoại như một văn liệu có giá trị 

minh chứng cho một tư tưởng lí luận, hay một nhận định nào đó về xuất bản. 

 Tập tiểu luận, phê bình và hồi ức Từ mục đồng đến Kim Đồng (Nxb Kim 

Đồng, 1996) của Văn Hồng đề cập tới khá nhiều vấn đề của văn học thiếu nhi. Tập 

sách cung cấp cho độc giả nhiều thông tin thú vị về quá trình phát triển không ít 

thăng trầm của nhà xuất bản Kim Đồng, từ 1957 đến 1996. Trong cuốn sách đó, 

Văn Hồng có đoạn văn nói về tác phẩm Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng công 

(Vũ Tú Nam) bị phê phán gay gắt ngay khi vừa phát hành (1962), bản thân nhà văn 

Vũ Tú Nam bị quy chụp tội “ám chỉ Đảng viên phá hoại sản xuất (!)”. Theo Văn 

Hồng, sự việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phát triển của truyện đồng 

thoại. Bởi vì: “Từ đó trở đi, các tác giả thường né tránh đồng thoại, hoặc viết một 

cách đơn giản, minh họa” [100, tr.201]. Như vậy, từ câu chuyện về tình hình xuất 

bản của nhà Kim Đồng, tác giả đã cung cấp cho chúng ta thông tin bổ ích về hoạt 

động tiếp nhận, phê bình truyện đồng thoại trong giai đoạn 1955 – 1975. 

 Trong Lí luận văn học – vấn đề và suy nghĩ (viết chung với Huỳnh Như 

Phương), Nguyễn Văn Hạnh dẫn trường hợp Dế Mèn phiêu lưu ký để lưu ý về 

phương pháp nhận diện thể loại Ký: “Ở đây, tác giả không đặt ra vấn đề ghi chép sự 
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việc đã xảy ra trong thực tế một cách trung thực. Cho nên, đây không phải là ký mà 

là truyện, mặc dù hình thức của nó là du ký” [72, tr.100]. 

 Nói về phương pháp xử lí văn bản khi nghiên cứu tư tưởng của nhà văn, 

Nguyễn Xuân Nam trong Lí luận văn học (Phương Lựu chủ biên) cũng đã lấy Dế 

Mèn phiêu lưu ký làm ví dụ minh họa [191, tr.711]. 

Dương Huyền Ngân khảo sát Dế Mèn phiêu lưu ký là để tiếp cận bản sắc 

tiếng Hà Nội, văn hóa Hà Nội [164].  

 Trên đây là bức tranh chung về nghiên cứu, phê bình truyện đồng thoại ở 

Việt Nam trong nửa thế kỉ qua. Thực tế cho thấy, truyện đồng thoại Việt Nam đã 

được quan tâm ở cả trong và ngoài nước. Các ý kiến đề cập tới nhiều khía cạnh 

khác nhau của thể loại: đặc trưng, chức năng, tình hình phát triển và giá trị tác 

phẩm. Dù ý kiến chưa thật nhiều, chưa thật phong phú và hầu hết đều dừng lại ở 

dạng nhận định, ít đi sâu phân tích, lý giải, nhưng nếu được hệ thống lại sẽ giúp cho  

chúng ta những thông tin bổ ích, phục vụ thiết thực cho việc triển khai nghiên cứu 

đề tài. 

3. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Truyện đồng thoại đã có từ lâu trong lịch sử các nền văn học. Từ thực tiễn 

đời sống của mình, quần chúng nhân dân đã sáng tạo nên những thiên đồng thoại 

đẹp và phong phú. Về sau, bị hấp dẫn bởi truyện đồng thoại dân gian, nhiều nhà văn 

cũng đã đi vào khai thác thể loại này. Kết quả, bên cạnh những tác phẩm truyện 

đồng thoại dân gian, mỗi nền văn học đều có thêm bộ phận truyện đồng thoại thành 

văn. Dù dân gian hay thành văn, truyện đồng thoại bao giờ cũng là một thực thể văn 

chương sinh động, ẩn chứa nhiều điều hấp dẫn, lí thú đối với người nghiên cứu. 

Luận án chọn truyện đồng thoại Việt Nam thành văn làm đối tượng 

nghiên cứu, nhưng giới hạn ở những sáng tác trong thời kì hiện đại của nền 

văn học. Sở dĩ như vậy là vì, trong thời kì trung đại, việc sáng tác văn chương cho 

thiếu nhi chưa được quan tâm. Chỉ đến khi nền văn học chuyển sang phạm trù hiện 
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đại, nhiều nhà văn mới chú ý đến trẻ em, xem các em là một đối tượng độc giả có 

nhu cầu và đòi hỏi riêng. Trên cơ sở nhận thức như vậy, các nhà văn đã bắt tay sáng 

tác thơ văn cho thiếu nhi, trong đó có truyện đồng thoại. Như vậy, nghiên cứu về 

truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam hiện đại là nghiên cứu những tác phẩm 

được viết ra bởi các nhà văn như Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Võ Quảng, Nguyễn 

Kiên và nhiều cây bút khác. Những sáng tác ấy được nhà văn hoàn thành và công 

bố trong hơn nửa thế kỉ nay, kể từ 1932 trở lại đây.  

Văn học thiếu nhi là một hệ thống mở, dung nạp cả những tác phẩm thông 

thường (viết cho người lớn) nhưng phù hợp với lứa tuổi các em. Dựa theo quan 

điểm đó, luận án sẽ chú ý tới cả những tác phẩm như Con chuột mù (Bùi Hiển), Ký 

ức của con Vện (Trần Tiêu)...  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án chủ trương tiếp cận truyện đồng thoại từ góc độ thể loại. Vấn đề 

thể loại vốn được quan tâm từ lâu trong các nền văn học. Ở Việt Nam, trong nhiều 

thập kỉ qua, đã có không ít công trình nghiên cứu được triển khai theo hướng này, 

thu được nhiều kết quả rất khả quan. Có thể nói, nghiên cứu văn học theo thể loại, 

trong hiện tại và tương lai, vẫn là hướng đi có nhiều triển vọng. Vận dụng vào lĩnh 

vực văn học thiếu nhi vốn là mảnh đất chưa được khai phá nhiều, công trình càng 

trở nên thiết thực, ý nghĩa. 

Tiếp cận đối tượng từ góc độ thể loại, luận án quan tâm tới hai phương diện 

chủ yếu là lịch sử và cấu trúc tác phẩm. Trên phương diện lịch sử, luận án có 

nhiệm vụ trình bày về quá trình, đặc điểm phát triển của thể loại qua các giai đoạn 

lịch sử văn học; đảm bảo việc phát hiện đặc điểm phát triển của thể loại ở từng giai 

đoạn phải gắn với những sự kiện về tác giả, tác phẩm cùng những tác động qua lại 

của các yếu tố trong thể loại. Như vậy, lịch sử vận động của truyện đồng thoại 

không chỉ được tái hiện với dáng vẻ bề ngoài mà còn được chú ý tới những quá 

trình và quy luật phát triển nội tại. Trên phương diện cấu trúc, luận án có nhiệm 

vụ khảo sát các yếu tố hợp thành nội dung và hình thức thể loại, tác phẩm. Cụ thể, 

đó là hệ thống đề tài, cảm hứng, hệ thống hình tượng, cốt truyện, ngôn ngữ và giọng 
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điệu... Song để làm được điều này, người nghiên cứu trước tiên phải dành thời gian 

sưu tầm, tập hợp tác phẩm, chọn mẫu (tác giả, tác phẩm tiêu biểu) nhằm đảm bảo 

cho việc phân tích, khái quát về đặc điểm thể loại theo những phương diện nghiên 

cứu đã được xác định ở trên. 

Nghiên cứu về truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại, luận án còn có nhiệm 

vụ làm rõ mối liên hệ của thể loại với văn chương truyền thống, cùng những 

đóng góp cụ thể của nó với văn học, văn hóa Việt Nam. Nhiệm vụ này được xác 

định dựa trên cơ sở nhận thức về mối liên hệ của đối tượng với văn học, văn hóa 

Việt Nam. Theo đó, truyện đồng thoại là một bộ phận hợp thành, vận động trong sự 

tương tác với các thể loại khác của nền văn học. 

Giải quyết tốt các nhiệm vụ trên đây, luận án tất yếu sẽ đạt được những kết 

quả tích cực, góp phần làm giàu thành tựu nghiên cứu về truyện đồng thoại ở Việt 

Nam. 

4. Đóng góp của luận án 

- Trên cơ sở khảo sát một cách toàn diện lịch sử phát triển của thể loại truyện 

đồng thoại Việt Nam hiện đại, luận án cung cấp những kết quả cần thiết góp phần 

vào việc tổng kết, đánh giá lịch sử văn học viết cho thiếu nhi; rộng ra là lịch sử văn 

học nước nhà. 

- Làm sáng tỏ vốn liếng và những đóng góp của các tác giả đối với thể loại 

truyện đồng thoại mà lâu nay còn ít được quan tâm, giới thiệu; 

- Góp phần củng cố và bổ sung những tri thức lí thuyết thể loại, hình thành 

một cách hiểu có tính hệ thống về truyện đồng thoại; 

- Xây dựng và giới thiệu cho nhà trường (các cấp) bộ văn tuyển về truyện 

đồng thoại Việt Nam; gợi ý các phương pháp phân tích, vận dụng tác phẩm truyện 

đồng thoại vào việc rèn luyện năng lực viết văn cho sinh viên, học sinh; 

- Kết quả công trình sẽ là nguồn tư liệu cần thiết giúp cho việc biên soạn giáo 

trình, chuyên đề văn học thiếu nhi, phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập trong 

nhà trường cao đẳng và đại học;  
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- Ngoài ra, luận án còn có ý nghĩa nhất định đối với người sáng tác, để trong 

suy nghĩ sáng tạo của mình, họ tìm cách đổi mới nghệ thuật viết truyện đồng thoại, 

tiếp tục tạo ra những tác phẩm hay, thỏa mãn yêu cầu chung của xã hội và đặc biệt 

là độc giả trẻ em. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Ngoài phương pháp luận nghiên cứu văn học mácxít và lý thuyết tự sự học,  

luận án sẽ vận dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp nghiên cứu cấu trúc – hệ thống 

- Phương pháp nghiên cứu loại hình  

- Phương pháp nghiên cứu thi pháp học lịch sử. 

Cùng với các phương pháp trên, luận án còn sử dụng hệ thống các thao tác 

như thống kê, phân loại, phân tích, so sánh, tổng hợp... Các phương pháp và thao 

tác nghiên cứu nói trên sẽ được vận dụng linh hoạt trong quá trình xử lí đề tài. 

6. Cấu trúc của luận án 

Luận án gồm có 255 trang. Ngoài Mục lục (2 trang), Thư mục tài liệu tham 

khảo (20 trang, với 307 đề mục), Danh mục các công trình, bài báo đã công bố liên 

quan đến đề tài (2 trang), và Phụ lục hệ thống tác phẩm khảo sát (37 trang), nội 

dung chính của luận án được trình bày 196 trang, gồm: 

DẪN NHẬP (14 trang, từ tr.3 đến tr.16)  

Chương 1: Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – lí thuyết và lịch sử thể 

loại (47 trang, từ tr.17 đến tr. 63) 

 Chương này đề cập tới một số vấn đề lí thuyết về truyện đồng thoại: nguồn 

gốc thuật ngữ, quan niệm của văn học Việt Nam và đặc trưng, chức  năng của thể 

loại. Kế đó, trình bày về lịch sử thể loại truyện đồng thoại hiện đại ở Việt Nam: cội 

nguồn và tình hình phát triển qua các giai đoạn lịch sử.  

Chương 2: Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – nhìn từ phương diện nội 

dung  ( 37 trang, từ tr.64 đến tr.100) 



16 
 

 

 Chương này trình bày về các dạng nội dung, cảm hứng được thể hiện trong 

truyện đồng thoại, gồm: thế giới loài vật, thế giới trẻ em và thế giới người lớn, 

những bài học giáo dục dành cho trẻ em, và có thể có ích với cả người lớn. 

Chương 3: Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – nhìn từ phương diện nghệ 

thuật (49 trang, từ tr.101 đến tr.149) 

 Chương này sẽ trình bày về những thành công và hạn chế trong nghệ thuật 

xây dựng nhân vật, nghệ thuật tổ chức cốt truyện và nghệ thuật ngôn ngữ.  

 Chương 4: Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – nhìn từ phương diện vị trí 

thể loại (46 trang, từ tr.150 đến tr.195) 

Chương này lí giải những nguyên nhân đưa đến thành công cũng như hạn 

chế của truyện đồng thoại, những đóng góp của nó đối với nền văn hóa, văn học dân 

tộc. 

KẾT LUẬN ( 3 trang, từ tr.196 đến tr.198) 
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Chương 1:  TRUYỆN ĐỒNG THOẠI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI –  

LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ THỂ LOẠI 

 

1.1. Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại  – những vấn đề lí thuyết 

Cách nay đã nhiều năm, trên Tạp chí Văn học số 4/1974, nhà nghiên cứu Vân 

Thanh có viết rằng: “Lâu nay đọc đồng thoại, viết đồng thoại, nhưng vẫn chưa có 

lúc nào bàn bạc cho cặn kẽ với nhau: đồng thoại là gì? Không phải chỉ ở ta, mà 

ngay ở các nước bạn nhiều khi cũng chưa thật có sự thống nhất hoàn toàn trong 

quan niệm về đồng thoại” [237, tr.104]. Ghi nhận ấy, đến nay, dường như vẫn còn 

nguyên ý nghĩa thời sự. Bởi vậy, trước khi bàn về lịch sử phát triển, các phương 

diện nội dung và nghệ thuật của truyện đồng thoại, chúng ta không thể không nói 

đến quan niệm của văn học Việt Nam về thể loại này. 

1.1.1. Thuật ngữ truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam 

Thuật ngữ truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam vốn có nguồn gốc 

Trung Hoa, được xác lập vào đầu thập niên 60 của thế kỉ XX. Vào thời điểm đó, 

chúng ta đang triển khai xây dựng nền văn học mới với sự chú ý đặc biệt tới độc giả 

thiếu nhi. Nhằm nâng cao chất lượng phong trào, nhà xuất bản Văn học đã tổ chức 

dịch, giới thiệu một số tài liệu nước ngoài về lí luận và kinh nghiệm sáng tác cho 

các em. Đó là những tài liệu: Kinh nghiệm viết cho các em (Nhiều tác giả,1960), 

Sáng tác đồng thoại và một số vấn đề khác (Kim Cận, 1961), Làm thơ cho các em 

(Nhiều tác giả, 1961)...Trong những tài liệu nói trên, có một số bài viết của Kim 

Cận [23], Hạ Nghi [169], [170] bàn về sáng tác truyện đồng thoại hiện đại ở Trung 

Hoa. Về tính chất, đó là loại bài trao đổi về nghiệp vụ sáng tác, nhưng qua những gì 

mà các tác giả đã trình bày, chúng ta có thể hình dung được quan niệm của nền văn 

học này. 

Theo Kim Cận và Hạ Nghi, đồng thoại là một thể loại văn học nhi đồng, 

có hình thức đặc thù là nhân cách hóa loài vật. Trong Mạn đàm về vấn đề sáng 
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tác văn học nhi đồng, Hạ Nghi viết như sau: “Đồng thoại là một loại chuyện giàu 

tưởng tượng (...). Nhân vật đồng thoại bao gồm tất cả động, thực vật được nhân 

cách hóa” [170, tr.14].  Trong Sáng tác đồng thoại và một số vấn đề khác, Kim Cận 

cũng khẳng định điều đó: “Tiếng chim lời thú là một hình thức biểu hiện thường 

dùng trong đồng thoại. Nhân vật chính trong đồng thoại thường là chó, mèo, lang 

sói... mà đôi khi mới là người” [23, tr.17]. Mặt khác, hai tác giả cũng cho rằng, 

đồng thoại là một loại truyện giàu tưởng tượng; thiếu tưởng tượng, đồng thoại lập 

tức biến thành ngốc thoại, nhưng tưởng tượng mà vô căn cứ lại hóa thành mộng 

thoại. Cả hai đều không phù hợp với bản chất của thể loại này [170, tr.15]. 

Vào thời điểm những năm 1960, 1961 và cả nhiều năm về sau nữa, những 

bài viết của Kim Cận, Hạ Nghi gần như là nguồn tài liệu nước ngoài duy nhất bàn 

về truyện đồng thoại được giới thiệu ở Việt Nam. Vì lẽ đó, việc xem chúng là một 

căn cứ lí thuyết giúp xác lập thuật ngữ truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam là 

điều dễ hiểu. Hơn nữa, trong quan hệ với nền văn hóa Trung Hoa lúc bấy giờ, chúng 

ta luôn giữ thái độ đề cao. Thư của Hội văn nghệ Việt Nam gửi Hội Liên hiệp Văn 

học Nghệ thuật Trung Hoa có đoạn như sau: “Tấm gương sáng của văn nghệ Trung 

Quốc là bài học quý báu cho văn nghệ mới Việt Nam. Chúng tôi cố gắng học tập 

các bạn” [222, tr.152].  

Như vậy, đến đầu thập niên 60 của thế kỉ XX, ở Việt Nam, thuật ngữ truyện 

đồng thoại đã được xác lập theo con đường vay mượn từ thế giới bên ngoài, trực 

tiếp từ nền văn hóa Trung Hoa. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, trước đó khá lâu, 

danh từ đồng thoại của Hán ngữ đã có mặt ở Việt Nam, đã được ghi nhận lần đầu 

tiên bởi Hán – Việt từ điển của Đào Duy Anh (1932). Nhiều năm sau, danh từ này 

đã được ông Lê Văn Chánh dùng làm nhan đề cuốn sách Cổ kim đồng thoại, một 

tuyển tập truyện kể dành cho trẻ em. Sách do nhà xuất bản Minh Tân ấn hành vào 

năm 1952. Những điều trên, về một mặt nào đó, có ý nghĩa như là sự chuẩn bị cho 

việc ra đời thuật ngữ truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam vào đầu thập niên 

60 của thế kỉ XX.. 
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Từ 1961 trở đi, thuật ngữ truyện đồng thoại chính thức được giới nghiên cứu, 

phê bình ở Việt Nam sử dụng. Sớm nhất, có lẽ là Vũ Ngọc Bình, qua bài viết Những 

thiếu sót cần khắc phục trong sáng tác cho thiếu nhi hiện nay đăng trên báo Văn 

nghệ, số tháng 6/1961. Bài viết có đoạn như sau: “Còn đồng thoại là một thể loại 

không xa lạ gì với con em chúng ta. Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài, Cái tết của 

Mèo con của Nguyễn Đình Thi gần đây đã chứng tỏ đồng thoại là một loại truyện 

khá đặc sắc cho thiếu nhi” [17, tr.8]. Kế đó, phải kể đến Võ Quảng với bài viết 

Đảng và văn học thiếu nhi [215], Vân Thanh với Văn học thiếu nhi Việt Nam 

[232]... Theo thời gian, thuật ngữ truyện đồng thoại được sử dụng ngày một phổ 

biến hơn. Trong các hình thức phổ biến thuật ngữ, ngoài những công trình có tính 

chất hàn lâm, chúng ta không thể không kể đến một bộ phận quan trọng khác là các 

giáo trình đại học, các sách giáo khoa, tài liệu dùng trong học đường. Những tài liệu 

này tuy không nhiều nhưng ảnh hưởng của nó đối với xã hội thì đặc biệt sâu rộng. 

Đây chính là nơi truyền đạt quan niệm chính thống về truyện đồng thoại trong nhiều 

thập kỉ qua. Tính đến thời điểm này, thuật ngữ truyện đồng thoại đã đi được một 

chặng đường dài đúng nửa thế kỉ, đã được nhiều người biết đến và sử dụng. Vậy 

nên, đặt vấn đề tổng kết cách dùng, cách hiểu của văn học Việt Nam về truyện đồng 

thoại vào lúc này là hoàn toàn cần thiết và có cơ sở. 

1.1.2. Các quan niệm về truyện đồng thoại ở Việt Nam 

Nếu danh từ thông thường là tên gọi của một vật, một hiện tượng thì thuật 

ngữ lại là tên gọi của một quan niệm. Nó phản ánh cách lí giải của bản thân nhà 

khoa học về một hiện tượng chủ quan hay khách quan được tập hợp lại theo những 

tiêu chí nhất định nào đó. Theo ý nghĩa đó, bàn về thuật ngữ truyện đồng thoại trong 

văn học Việt Nam thực chất là tìm hiểu quan niệm của nền văn học về một thực thể 

nghệ thuật được gọi tên là truyện đồng thoại. 

Về phương pháp, đi tìm quan niệm văn học, chúng ta sẽ căn cứ vào cái hữu 

ngôn và vô ngôn. Trong đó, cái hữu ngôn là những phát biểu hiện ra thành lời, được 

ghi chép thành văn bản; cái vô ngôn thì ngược lại, ẩn tàng qua hình tượng, việc làm, 
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xác định có phần khó khăn hơn. Với mong muốn làm rõ quan niệm của văn học 

Việt Nam về truyện đồng thoại, chúng tôi chủ trương tìm hiểu trên nhiều nguồn tư 

liệu khác nhau. Cụ thể như sau: 

- Nguồn từ điển, gồm các bộ Từ điển văn học (i) và Từ điển ngôn ngữ(ii):  

(i). Các bộ từ điển thuộc nhóm văn học được khảo sát gồm: Từ điển văn học 

(Bộ cũ), (Nhiều tác giả) [178], Từ điển văn học (Bộ mới), (Nhiều tác giả) [194], Từ 

điển thuật ngữ văn học (Nhiều tác giả, Lê Bá Hán chủ biên) [185], Bách khoa thư 

Văn học thiếu nhi Việt Nam, (tập 1) (Vân Thanh – Nguyên An biên soạn) [187], Từ 

điển tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam (Nhiều tác giả) [193]. Rất tiếc, các bộ từ 

điển nói trên không thấy có mục từ về truyện đồng thoại.  

(ii). Các bộ từ điển thuộc nhóm ngôn ngữ được khảo sát gồm: Từ điển Hán – 

Việt (Đào Duy Anh) [1], Hán – Việt từ điển (Thiều Chửu) [26], Từ điển tiếng Việt 

(Bùi Quang Tịnh và Bùi Thị Tuyết Khanh)[265], Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn 

ngữ học, 2001) [288]. Trong các bộ từ điển này đều có mục từ “đồng thoại”, và 

cách giảng theo hai cách – tạm gọi là giảng theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Riêng Từ 

điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (bản in 2001) giảng “đồng thoại” theo 

nghĩa hẹp: “Đồng thoại: thể truyện cho trẻ em, trong đó loài vật và các vật vô tri 

được nhân cách hóa tạo nên một thế giới thần kì thích hợp với trẻ em”  [288, 

tr.344].  

 - Nguồn ý kiến của các nhà văn: Nhà văn là người trong cuộc, những ý kiến 

của họ vì thế là kết quả của quan sát và trải nghiệm. Tuy không chủ tâm làm lí luận, 

nhưng rải rác mỗi chỗ một ít, khi lẫn vào bài nhận xét về một cuộc thi sáng tác văn 

học, khi hạn chế trong một đoạn phát biểu khiêm tốn, những ý kiến về truyện đồng 

thoại của các nhà văn Võ Quảng, Nguyễn Kiên, Trần Hoài Dương... luôn có giá trị, 

giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong việc làm sáng tỏ vấn đề đang bàn. 

Trước hết, xin được nhắc đến ý kiến của nhà văn Võ Quảng (1920 – 2007). 

Ông là nhà văn có nhiều tiểu luận, phê bình về văn học thiếu nhi. Với riêng truyện 

đồng thoại, ý kiến của ông thể hiện qua các bài viết sau đây: Nói về các loại truyện 

viết cho thiếu nhi [211], Về một số quyển truyện viết cho thiếu nhi [214] và Lại nói 
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về truyện đồng thoại viết cho thiếu nhi [212]. Bài viết Lại nói về truyện đồng thoại 

viết cho thiếu nhi  có tính chất tổng kết những suy nghĩ của ông về đặc trưng, bản 

chất của thể loại truyện đồng thoại. Ở bài viết này, ông vừa “nói lại”, vừa “nói 

thêm” nhằm làm rõ quan niệm của bản thân về truyện đồng thoại – điều trước đó, 

ông đã có một số phát biểu lẻ tẻ. Theo ông, đó là một thể loại văn học hiện đại dành 

cho trẻ em, có nhân vật “không chỉ là người mà đủ các loài vật”, có “sự tung hoành 

của tưởng tượng”, phản ánh cuộc sống không theo quy luật tả thực và có mối quan 

hệ gần gũi với cổ tích và ngụ ngôn. Nhìn chung, tư tưởng của ông về truyện đồng 

thoại là sáng rõ, nhất quán.  

Đoạn văn giới thuyết trong bài Về sức tưởng tượng của đồng thoại sau đây 

thể hiện rõ quan niệm của nhà văn Nguyễn Kiên về truyện đồng thoại: “Theo tôi 

hiểu thì đồng thoại, như ta gọi một cách quy ước với nhau như vậy, là một thể tài 

hiện đại, nảy sinh trên cơ sở kế thừa và phát triển trực tiếp từ một số thể loại văn 

học dân gian như truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyền thuyết, chuyện vui dân gian...” 

[117, tr3]. 

Nhà văn Trần Hoài Dương trong thư gửi trực tiếp cho chúng tôi đã viết rằng: 

“Trong văn học viết cho thiếu nhi, truyện đồng thoại chiếm một vị trí rất quan 

trọng, đặc biệt là cho lứa tuổi nhi đồng. Truyện đồng thoại dễ hấp dẫn trẻ em hơn, 

có thể chuyển tải những ý tưởng sâu sắc, những nội dung giáo dục cao bằng những 

hình thức nhẹ nhàng, kì diệu, cuốn hút”. Ở một đoạn khác, ông viết: “Đặc trưng tiêu 

biểu nhất của truyện đồng thoại là nó có tính chất biểu tượng rất cao, ẩn chứa những 

triết lí sâu sắc nhưng phải được diễn đạt bằng một phong cách vừa giản dị, vừa bay 

bổng và đầy chất kì diệu”(Thư đề ngày 8/3/2006). Trong một bức thư khác, ông tỏ 

ra không đồng tình với cách dùng thuật ngữ truyện đồng thoại hiện hành. Theo ông, 

hiểu truyện đồng thoại là “truyện viết mang tính nhân cách hóa loài vật, đồ vật, 

mang nhiều ẩn dụ, ngụ ngôn...” như vậy là đã xa rời cái nguyên ý ban đầu của nó 

(Thư đề ngày 3/3/2007). 

Nhà văn Nguyễn Châu, tác giả hai tập đồng thoại Nhái Bén ra biển và Anh 

em nhà Kiến phát biểu:  
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Thể loại truyện đồng thoại luôn là thế mạnh của văn học cho 

trẻ em, nó thật sự lôi cuốn sự chú ý của trẻ. Chuyện những đồ vật, loài 

vật biết suy nghĩ, biết hoạt động như con người thì quá lạ đối với trẻ 

(...). Truyện đồng thoại có thể nói được tất cả những chuyện lớn bé, từ 

chuyện học hành của trẻ đến những vấn đề lớn về sự sống còn của nhân 

loại...(Thư đề ngày 12/10/2007). 

 Quan niệm của các nhà văn về truyện đồng thoại thường không được trình 

bày dưới dạng định nghĩa. Chúng ta chỉ có thể bắt gặp điều đó khi tìm tới nguồn ý 

kiến khác – ý kiến của các nhà nghiên cứu, lí luận... 

- Nguồn ý kiến của các nhà nghiên cứu, lí luận văn học: Định nghĩa được đề 

xuất sớm hơn cả là của nhà nghiên cứu Vân Thanh. Trong bài viết Tìm hiểu đặc 

điểm của đồng thoại đăng trên Tạp chí Văn học số 4/1974, Vân Thanh ghi nhận 

cách hiểu về truyện đồng thoại giữa các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước vẫn 

còn có chỗ chưa thống nhất. Chủ động gạt đi những điều cần được bàn bạc thêm, 

nhà nghiên cứu đưa ra định nghĩa về truyện đồng thoại như sau: 

Đồng thoại là một thể loại đặc biệt của văn học, có sự kết hợp 

nhuần nhuyễn giữa hiện thực và mơ tưởng. Ở đây, các tác giả thường 

dùng nhân vật chính là động vật, thực vật và những vật vô tri, lồng cho 

chúng những tình cảm của con người. (Cũng có khi nhân vật là người). 

Qua thế giới không thực mà lại thực đó, tác giả lồng cho chúng những 

tình cảm và cuộc sống của con người. Tính chất mơ tưởng hoặc khoa 

trương là những yếu tố không thể thiếu được trong đồng thoại [237, 

tr.104].  

Tuy hơi dài và có chỗ chưa thật dứt khoát (câu văn trong dấu ngoặc đơn), 

song định nghĩa trên được nhiều người biết đến, sử dụng hoặc dựa vào đó để đưa ra 

định nghĩa mới (xin xem: Lã Thị Bắc Lý [141], Lê Thị Hoài Nam [158], Cao Đức 

Tiến [259], Nguyễn Ánh Tuyết [270]...). Điều đó chứng tỏ định nghĩa đã phản ánh 

được những đặc điểm cơ bản của truyện đồng thoại, phù hợp với cách hiểu của 

nhiều người. 
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Gần đây, trong tài liệu chuyên đề Văn học (biên soạn theo chương trình dự 

án phát triển giáo viên tiểu học của Bộ GD – ĐT), hai tác giả Cao Đức Tiến và 

Dương Thị Hương đã đưa ra định nghĩa về truyện đồng thoại như sau: “Truyện 

đồng thoại: là sáng tác của các nhà văn hiện đại, sử dụng nghệ thuật nhân hóa loài 

vật để kể chuyện về con người, đặc biệt là trẻ em, vì vậy nhân vật chủ yếu là loài 

vật” [260, tr.215]. 

Trong Văn học cho thiếu nhi, hai tác giả Châu Minh Hùng và Lê Nhật Ký 

xem truyện đồng thoại hiện đại là: “Thể loại văn học được các nhà văn viết riêng 

cho các em với bút pháp kế thừa từ đồng thoại dân gian gọi là đồng thoại hiện đại. 

Vẫn là truyện lấy loài vật (con vật, cỏ cây, hoa quả...) làm đối tượng miêu tả, với tư 

cách là văn học viết, đồng thoại hiện đại phải mới so với đồng thoại dân gian” [104, 

tr.107]. Định nghĩa trên thừa nhận truyện đồng thoại dân gian là nền tảng phát triển 

của truyện đồng thoại hiện đại. 

Tóm lại, từ những nguồn tài liệu đã dẫn ở trên, chúng ta nhận thấy có hai 

điều đáng nói. Thứ nhất, trong suy nghĩ chung của nhiều người, nói đến truyện 

đồng thoại là nói đến những sáng tác hiện đại trong nền văn học nước nhà. Thứ 

hai, nội hàm tuy có sự co giãn, nhưng thuật ngữ truyện đồng thoại chủ yếu được 

dùng theo nghĩa hẹp. Vì vậy, cách hiểu phổ biến lâu nay là, truyện đồng thoại là 

một thể loại (hay thể tài) truyện kể hiện đại dành cho trẻ em, có hình thức đặc thù là 

nhân cách hóa loài vật. “Đồng thoại, theo Đào Duy Anh, là truyện chép cho trẻ em 

(Hán – Việt từ điển) – Văn Hồng viết – Nhưng trong nghĩa thông thường lâu nay 

vẫn dùng, đồng thoại có nghĩa hẹp hơn: truyện loài vật được nhân cách hóa” [100, 

tr.83].  

Nhớ rằng, quan niệm trên đã tồn tại trọn nửa thế kỉ nay, được nhiều người 

chấp nhận. Vì vậy, chúng ta cần tôn trọng và góp phần khẳng định. 

1.1.3. Những độ chênh về thuật ngữ  

Trong Bản sắc văn hóa Việt Nam, nhà nghiên cứu văn hóa Phan Ngọc có viết 

rằng, “một tư tưởng từ ngoài vào, dù đó là Nho giáo, chủ nghĩa Mác hay tư tưởng 
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hậu công nghiệp, khi vào tâm thức Việt Nam (...), thế nào cũng trải qua một độ 

khúc xạ, và do đó chịu một độ lệch. Người Việt Nam nói chung không hề cảm thấy 

có độ lệch ấy, cứ cho là mình làm đúng như ở nước xuất phát” [178, tr.204]. Nhận 

định trên hoàn toàn phù hợp với trường hợp thuật ngữ đang bàn. 

Như đã nói, thuật ngữ truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam vốn vay 

mượn từ Trung Hoa. Nhưng trong quá trình sử dụng, nó đã được quy ước lại, thể 

hiện cách hiểu riêng của văn học Việt Nam. Đối chiếu với lí thuyết Trung Hoa về 

truyện đồng thoại, chúng ta thấy có những độ chênh thuật ngữ rất thú vị. 

Các tài liệu: Tinh hoa tri thức văn hóa Trung Quốc [109], Nhi đồng văn học 

khái luận [302], Nhi đồng văn học khái luận [303], Nhi đồng văn học thập bát 

giảng [305] và Nhi đồng văn học khái luận [306]... cho thấy: thuật ngữ đồng thoại 

trong văn học Trung Hoa được du nhập từ Nhật Bản vào cuối thời đại nhà Thanh, 

với dấu mốc đầu tiên là bộ Tùng thư đồng thoại do Tôn Dục Tu chủ biên, Thương 

vụ ấn thư quán xuất bản (1909). Ban đầu, đồng thoại được hiểu là toàn bộ những tác 

phẩm có tính kể chuyện cho trẻ em. Về sau, đến thời Ngũ Tứ, đồng thoại mới được 

xem là một thể loại có vị trí độc lập, bên cạnh thần thoại, truyền thuyết, tiểu thuyết 

nhi đồng và nhiều thể loại khác. Về nguồn gốc, truyện đồng thoại nảy sinh từ trong 

dân gian. Từ chính đời sống phong phú của mình, quần chúng nhân dân đã sáng tạo 

nên những thiên đồng thoại hay và đẹp. Về sau, một số nhà văn hiện đại với vai trò 

tiên phong là Diệp Thánh Đào đã kế thừa dân gian, và học tập văn học phương Tây 

đã sáng tác nên nhiều tác phẩm truyện đồng thoại cho thiếu nhi. Như vậy, từ góc độ 

chủ thể sáng tạo, người Trung Hoa thừa nhận, trong kho tàng đồng thoại của mình 

gồm có hai bộ phận sáng tác là đồng thoại dân gian và đồng thoại hiện đại (còn 

gọi là đồng thoại thành văn được sáng tác trong thời kì hiện đại). Căn cứ vào loại 

hình nhân vật, đồng thoại được chia thành ba tiểu loại: đồng thoại siêu nhân thể, 

đồng thoại thường nhân thể và đồng thoại nghỉ nhân thể. Mỗi tiểu loại như vậy 

có những đặc điểm riêng. Cụ thể, trong đồng thoại siêu nhân thể nhân vật chính là 

lực lượng thần kì; còn trong đồng thoại thường nhân thể, đó là những con người 

bình thường. Ở tiểu loại đồng thoại nghỉ nhân thể, nhân vật là những sự vật có sinh 
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mệnh hoặc không có sinh mệnh được nhân cách hóa. Trong ba tiểu loại nói trên, 

đồng thoại nghỉ nhân thể phổ biến hơn cả, nhất là trong văn học hiện đại. Ngoài ra, 

trong văn học hiện đại còn có một mảng đồng thoại hướng tới thể hiện đề tài khoa 

học, được gọi là đồng thoại khoa học (hay đồng thoại trí tuệ). 

Chúng ta không khó nhận ra, cách hiểu về truyện đồng thoại ở ta “hẹp” hơn 

rất nhiều so với cách hiểu của người Trung Hoa. Tuy cùng xem truyện đồng thoại là 

một thể loại tự sự, nhưng nếu như lí thuyết Trung Hoa cho rằng, thể truyện này gồm 

cả những sáng tác dân gian lẫn hiện đại thì với chúng ta, nó chỉ gồm những sáng tác 

hiện đại. Nghĩa là, trong quan niệm của văn học Việt Nam, truyện đồng thoại là một 

thể loại tự sự hiện đại. Mặt khác, sự khác biệt còn thể hiện ở loại hình tác phẩm. 

Nếu văn học Trung Hoa quan niệm thể loại truyện đồng thoại là một tổng thể gồm 

những tác phẩm đồng thoại siêu nhân thể, đồng thoại thường nhân thể và đồng thoại 

nghỉ nhân thể thì với văn học Việt Nam, thể loại này chỉ gồm những truyện đồng 

thoại nghỉ nhân thể - tức truyện về loài vật nhân cách hóa. Hệ quả là, văn học Việt 

Nam xem đồng thoại và cổ tích là hai thể loại hiện đại dành cho thiếu nhi; thừa 

nhận chúng tuy mặt mũi lắm lúc khó phân biệt nhưng trước sau vẫn là hai thực thể 

độc lập. Chúng tôi nghĩ, đó là sự phân chia có cơ sở. 

Đến đây, chúng ta đã có thể khẳng định rằng, tuy chịu ảnh hưởng lí thuyết về 

truyện đồng thoại của Trung Hoa nhưng văn học Việt Nam chỉ tiếp thu một phần, 

và đó là phần cốt lõi, trọng tâm. Trên cơ sở đó, nền văn học tiếp tục tự mình xây 

dựng nên một quan niệm riêng, phù hợp với suy nghĩ chung của nhiều người. 

Không thể nói rằng, đến nay, hệ thống lí thuyết về thể loại truyện đồng thoại của ta 

đã hoàn chỉnh, nhưng những gì đã có cần được xem là nỗ lực của nền văn học nhằm 

góp một tiếng nói riêng vào vấn đề “chia cắt” bức tranh văn học thiếu nhi theo thể 

loại. Đó là điều đáng trân trọng, song cũng cần thấy một thực tế khác: xu hướng 

giản hóa nội hàm thuật ngữ, rộng ra là một hệ tư tưởng hay một lí thuyết cụ thể nào 

đó vốn là đặc điểm nổi bật của văn hóa Việt Nam. Nó khiến cho mọi điều có vẻ trở 

nên giản dị, phù hợp với thực tiễn chung của nền văn hóa. Song điều đó đã khiến 
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cho chúng ta lắm lúc thấy mình chẳng giống ai, và người nghiên cứu không khỏi 

bối rối khi đối chiếu với quy chuẩn chung của thế giới. 

Mở rộng tìm hiểu sang các nền văn học phương Tây, chúng ta thấy có sự tồn 

tại của thuật ngữ truyện đồng thoại: Children’s story (tiếng Anh), Contes pour 

enfants (tiếng Pháp), Сказка для детей (Tiếng Nga)... Tuy nhiên, người châu Âu 

chỉ dùng Children’s story/Contes pour enfants/Сказка для детей theo cái nghĩa 

rộng thông thường là “truyện (dành cho) trẻ em” mà thôi. Vì vậy, sẽ là khó khăn 

nếu chúng ta cố công đi tìm một thuật ngữ tương đương thuật ngữ truyện đồng thoại 

như ta đang dùng hiện nay. Xem ra, có phần gần gũi là thuật ngữ Animal story – xin 

lưu ý: chỉ gần gũi thôi, vì trên thực tế, Animal story có hàm nghĩa rộng hơn nhiều. 

Tóm lại, về tên gọi cũng như quan niệm, truyện đồng thoại là một thuật ngữ 

có nội hàm co giãn. Đó là kết quả khách quan biểu hiện tính dân tộc và tính lịch sử 

của thể loại. Do đó, để chiếm lĩnh được thể loại truyện đồng thoại trong văn học 

Việt Nam hiện đại, chúng ta cần phải xác định xem nó có những dấu hiệu đặc trưng 

nào? 

1.1.4. Đặc trưng thể loại truyện đồng thoại  

Thể loại là dạng thức cơ bản của tác phẩm văn học, được hình thành và tồn 

tại tương đối ổn định trong quá trình phát triển của lịch sử văn học. Mỗi thể loại bao 

giờ cũng là tập hợp của nhiều tác phẩm có sự tương đồng về loại hình, thể hiện chủ 

yếu ở “cách thức tổ chức tác phẩm, về đặc điểm các loại hiện tượng đời sống được 

miêu tả và về tính chất của mối quan hệ của nhà văn đối với các hiện tượng đời 

sống ấy” [185, tr.202]. Bản thân mỗi thể loại luôn có những tố chất thẩm mĩ thể 

hiện cá tính riêng, đồng thời là cái để phân biệt nó với những thể loại khác. Tuy 

nhiên, là một thành phần của loại nên giữa các thể luôn có sự gần gũi, tương tác và 

xâm nhập lẫn nhau. Vì vậy, đặc trưng thể loại không phải là một cái gì tuyệt đối 

riêng biệt, mà gắn với cái chung, song được thể hiện ra có phần đậm nét hơn, ở cả 

nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Nằm trong dòng tự sự, truyện đồng thoại trở 

thành một thể loại riêng nhờ những đặc trưng cơ bản sau: 
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1.1.4.1. Trước hết, truyện đồng thoại được sáng tác ra nhằm mục đích 

giáo dục trẻ em. Từ rất sớm, trong định nghĩa về truyện đồng thoại, người ta đã 

nhấn mạnh đến mục đích sáng tác này của truyện đồng thoại. Từ điển Từ Hải viết: 

“Đồng thoại là những câu chuyện đặc biệt vì trẻ em mà biên soạn. Về cơ bản, nó có 

kết cấu đơn giản, dễ hiểu, chủ yếu là gây sự hứng thú. Về mặt giáo dục thường dùng 

để khơi gợi, mở mang tư tưởng cho trẻ thơ...” [301, tr.807]. Nhà văn Tô Hoài, khi 

bàn về sáng tác truyện đồng thoại, cũng nhấn mạnh: “Đã đành, tác phẩm hay sẽ trở 

nên tác phẩm của chung mọi người. Nhưng viết cho các em, trước nhất, phải là của 

các em. Ví dụ: chức năng giáo dục ở một sáng tác cho các em là quan trọng bậc 

nhất, không thể bàn cãi” [80, tr.49].  

Ngoài những bài học thực tế trong gia đình và ngoài xã hội, các nhà văn đã 

triệt để sử dụng nghệ thuật như một phương tiện hữu hiệu nhất để giáo dục thiếu 

nhi. Là một thể loại truyện loài vật nhân cách hóa, truyện đồng thoại tác động vào 

trẻ em theo con đường riêng. Đó là con đường thông qua những câu chuyện kể về 

loài vật nhằm tạo ra nơi độc giả nhỏ tuổi những xúc cảm nghệ thuật chân thực, từ đó 

để có nhận thức lí tính. Tiếp xúc với truyện đồng thoại, trẻ em không vội vàng rút ra 

bài học mà dành nhiều thời gian để đồng cảm với những số phận, những nhân vật 

trong truyện. Quan niệm về cái đẹp, cái xấu sẽ dần hình thành trong suy nghĩ của 

các em. Có thể khẳng định, truyện đồng thoại không phải là một thể loại triết lí, 

không chủ trương tác động vào lí trí mà là tâm hồn, tình cảm của các em một cách 

cảm tính và cụ thể. Do đó, bài học trong truyện đồng thoại thường cụ thể, nhẹ 

nhàng mà sáng rõ, chứ không thâm trầm triết lí sâu xa như ta vẫn thường thấy ở 

thể loại truyện ngụ ngôn. 

Phân tích hai tác phẩm Số Một và số Không của Ngô Quảng Hiếu và Anh 

chàng số Chín của Trần Ninh Hồ, chúng ta sẽ thấy được phần nào điều vừa nói . Ở 

hai truyện này, các tác giả đều dùng những con số tự nhiên làm nhân vật, cùng đề 

cập đến một thực tế là khi các con số liên kết lại với nhau chúng sẽ đưa đến một số 

lớn hơn. Tuy vậy, ở mỗi tác phẩm, “nội dung hiện thực” được trình bày không giản 

đơn như điều ta vừa nói. Mỗi tác phẩm theo đuổi một mục đích riêng, do đó, giữa 
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chúng có những điểm khác nhau căn bản. Truyện của Ngô Quảng Hiếu được viết 

theo thể ngụ ngôn, ngắn gọn đến cô đúc, thể hiện thái độ phê phán của tác giả đối 

với một hiện tượng xã hội thường thấy là khi có một lũ phụ họa bám theo sau thì 

một kẻ chẳng ra gì vẫn có thể trở thành nhân vật khổng lồ (!). Trái lại, Anh chàng số 

Chín của Trần Ninh Hồ là một truyện đồng thoại. Về hình thức, nó kể lể dài dòng 

hơn, mang tính chất “tâm sự” hơn. Nó đem đến cho các em cả một câu chuyện cuộc 

đời, chứ không đơn giản chỉ là một bài học như cách làm của truyện ngụ ngôn. Anh 

chàng số Chín – nhân vật chính của tác phẩm – tự cho mình là cao nhất, to nhất nên 

đâm ra hợm mình, coi thường tất cả các bạn còn lại trong hộp chữ số của bé Hoàng. 

Tình huống làm thay đổi nhận thức của các nhân vật trong cuộc là khi bé Hoàng 

thực hiện việc ghép số theo hướng dẫn của cô giáo, chỉ cần ghép số Một với số 

Không là đã đủ để lớn hơn anh chàng số Chín hợm mình rồi. Điều kì diệu của toán 

học, chân lí đời sống hiện dần qua bài học ghép số giản đơn và được chính các nhân 

vật trong cuộc nhận ra với một cảm xúc đầy tính chất con trẻ: “Ôi, (...) – nếu chúng 

mình sớm biết xích lại gần nhau dù chỉ hai số thôi, thì nhất định anh chàng số Chín 

sẽ không còn bao giờ dám kiêu căng, khinh thường sự nhỏ bé của chúng mình nữa. 

Và số Chín, nếu anh ta nghĩ lại và xích lại gần bạn bè thì nhất định chính anh ta 

cũng sẽ lớn hơn lên rất nhiều, rất nhiều”. Đọc truyện của Trần Ninh Hồ, chúng ta 

thấy đó là câu chuyện được viết cho trẻ em, cung cấp cho các em bài học về ý nghĩa 

của sức mạnh đoàn kết. Truyện có phê phán, nhưng nhẹ nhàng; căn bản đó vẫn là 

tiếng nói nhân hậu, yêu thương. Trong khi đó, truyện của Ngô Quảng Hiếu là tiếng 

nói mỉa mai, phê phán của tác giả trước tệ nạn bè cánh, huênh hoang của thế giới 

người lớn. 

Bài học giáo dục trong truyện đồng thoại phong phú, không giới hạn trong 

một chủ đề cụ thể như ta vẫn thường thấy ở cổ tích, ngụ ngôn. Về điều này, Võ 

Quảng đã có lần phát biểu: “Chủ đề đồng thoại không giống như cổ tích chủ yếu đề 

cập đến cái thiện cái ác, mà còn giáo dục đủ các loại tình cảm, tạo thành con người 

có bản lĩnh, làm trọn nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ làm người” [212, tr.75]. 
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Bài học trong truyện đồng thoại được truyền đạt qua hệ thống hình tượng 

loài vật. Do hình tượng loài vật trong truyện đồng thoại được xây dựng đồng thời là 

hình tượng trẻ em, cho nên tác động của nó mang tính chất trực tiếp, gần gũi và 

thiết thực.  

Tâm lí học đã chứng minh rằng, thời thơ ấu là một giai đoạn quan trọng 

trong cuộc đời của một con người. Những gì đến với chúng ta trong những năm 

tháng ấy đều để lại dấu ấn sâu đậm. Truyện đồng thoại, với ưu thế của một thể loại 

được viết theo cách nhìn, cách cảm của trẻ em đã thể hiện được vai trò to lớn trong 

việc mang cái đẹp, cái cao cả, cái thiện, cái chân định vị vào tâm hồn trẻ thơ. 

Chuyện con gà, con dế... hóa ra lại mách bảo được cho các em biết bao điều cần 

thiết về kĩ năng giao tiếp, ứng xử và lẽ sống trong cuộc đời. Dĩ nhiên, tác động của 

văn chương bao giờ cũng diễn ra từ từ nhưng có chiều sâu, có khả năng tạo nên sức 

mạnh tinh thần to lớn trong những năm tháng về sau. 

1.1.4.2. Nhân vật chính của truyện đồng thoại là loài vật và các vật vô 

tri khác được nhân cách hóa. Trong các tác phẩm tự sự, nhân vật là một yếu tố thi 

pháp quan trọng, thể hiện rõ đặc trưng của thể loại. Chẳng hạn, nhân vật chính của 

truyền thuyết bao giờ cũng phải là những cá nhân lịch sử, trong khi đó, nhân vật của 

truyện cổ tích lại là những con người đời thường... Tìm hiểu đặc trưng truyện đồng 

thoại, cố nhiên, chúng ta không thể không xem xét vấn đề nhân vật của thể loại, 

nhất là nhân vật chính.  

Thế giới nhân vật trong truyện đồng thoại rất phong phú, đa dạng, bao gồm 

con người và loài vật, nhưng vừa phổ biến, vừa giữ vai trò chính là các con vật. Có 

thể nói, truyện đồng thoại đã tạo ra một hệ thống nhân vật riêng, mang tính chất đặc 

thù. Đó là kết quả của một lối tư duy nghệ thuật mới, hướng vào loài vật và con 

người, phản ánh đồng thời hai đối tượng này, hấp dẫn độc giả bằng những hình 

tượng vừa quen vừa lạ, vừa thực vừa hư. Trong cuộc sống, con chó, con gà, cây 

chuối, bút chì... là những đối tượng không xa lạ gì với các em. Nhưng khi viết về 

con chó biết khóc, con gà biết suy nghĩ, cây chuối yêu thương đàn con, bút chì trốn 

học... thì những điều ấy, trong mắt trẻ thơ lại thật hấp dẫn, thật lạ.  
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Nhân cách hóa là một thủ pháp nghệ thuật truyền thống, nảy sinh từ xa xưa 

và được vận dụng rộng rãi trong văn học nghệ thuật, nhất là thơ văn cho thiếu nhi. 

Sở dĩ như vậy là vì thủ pháp này đã có sự thích ứng cao đối với đặc trưng tâm lí trẻ 

em. Trong cuộc sống, quan hệ của trẻ em với thế giới loài vật diễn ra theo nguyên 

tắc “vật ngã đồng nhất”. Các em thường đối xử với đồ vật, các con vật như với một 

sinh thể có tâm hồn, tình cảm. Văn hào Pháp Anatole France từng nói: “Trẻ em và 

những loài vật rất hiểu nhau. Hòn đá biết nói cho những người nào biết nghe”. Loài 

vật sống theo bản năng, mà các em (nhi đồng) trong mọi hoạt động cũng đầy tính 

bản năng, cho nên giữa chúng và loài vật dễ có được sự đồng cảm, thấu hiểu. Với 

cái nhìn hồn nhiên của mình, nhi đồng rất giàu trí tưởng tượng, các em thấy cái gì 

cũng có hồn người, từ con chó, con mèo, con chim, con cá, đến cỏ cây hoa lá và cả 

những đồ vật không có sức sống như cái bàn, cái ghế, viên gạch, hòn bi. Đối với các 

em, đó là thế giới bạn bè, ẩn chứa nhiều điều kì diệu, có thể thỏa mãn được nhu cầu 

phiêu lưu, khám phá và nâng cánh ước mơ, tưởng tượng bay bổng. Đối với người 

sáng tác, loài vật là một nhân vật không thể thiếu được trong văn chương dành cho 

các em. Bởi, nó là hiện thân của cái đẹp, đem lại cho các em cuộc sống phong phú, 

mở rộng hiểu biết và bồi đắp tâm hồn. Cho nên, chúng ta không lạ khi trong thơ văn 

viết cho các em xuất hiện đông đảo hình tượng loài vật... Trên thực tế, văn chương 

Việt Nam và thế giới đã có nhiều tác phẩm viết rất thành công về loài vật. Chúng ta 

không khó để kể ra đây truyện về chú Ếch Ping của S.Agold, Dế Mèn của Tô 

Hoài... Chính những thiên truyện như vậy đã làm say mê biết bao trái tim bạn đọc, 

làm nên sức sống của văn học.  

Nhân vật loài vật trong truyện đồng thoại được miêu tả bằng thủ pháp nhân 

cách hóa. Thủ pháp nghệ thuật này không chỉ tạo nên hình thức nghệ thuật phù hợp 

với tâm lí trẻ em mà còn đem lại cho hình tượng ý nghĩa biểu trưng. Nhìn chung, 

mỗi nhân vật đồng thoại đều ít nhiều phản ánh tính cách của một hạng người hay 

một đặc điểm nào đó của con người. Như đã biết, cuộc sống được phản ánh trong 

truyện đồng thoại hoàn toàn không phải là diện mạo vốn có của nó được hiển hiện 

trước mắt các độc giả nhỏ tuổi mà là sự phản chiếu khúc xạ kì lạ. Vật mà nó tượng 
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trưng chỉ là ảnh xạ. Chẳng hạn, truyện Con Giun và con Ong của Nghiêm Văn 

Tỉnh: Trong truyện, con Ong xinh đẹp, cần mẫn làm mật, còn Giun chỉ thích ăn 

không thích làm. Vì thế, nó bị biến thành một loài xấu xí. Về sau, Giun nhận ra sai 

lầm của mình nên đã quyết tâm sửa đổi, chăm chỉ làm việc, được mọi người đề cao. 

Hình tượng Ong và Giun trong truyện trên, rõ ràng, là hình ảnh biểu trưng cho 

những hạng người khác nhau trong xã hội. Tác giả đã không đem chúng viết thành 

con người, mà chỉ cố gắng xây dựng mối liên hệ ngầm để người đọc liên tưởng đến 

những hạng người có thái độ khác nhau đối với vấn đề lao động. Con Ong, như thế 

là hình ảnh của những người yêu lao động, say mê làm ra của cải có ích cho đời. 

Còn con Giun lại là hình ảnh của sự thức tỉnh, chuyển biến từ lối sống tiêu cực sang 

tích cực, ngoại hình tuy có xấu xí nhưng việc làm thật đẹp. Hình tượng Con Ong và 

con Giun, rốt cục, là hình ảnh về những con người lao động vì sự tốt đẹp của cuộc 

sống. 

Nhân cách hóa trong truyện đồng thoại thường được nhà văn vận dụng vào 

việc xây dựng hình tượng loài vật đồng thời là hình tượng trẻ em. Ở đây, người viết 

truyện miêu tả loài vật nhưng thực chất là hướng vào trẻ em như một đối tượng 

phản ánh. Điều này gần như không xảy ra trong truyện cổ tích và ngụ ngôn, bởi các 

thể loại đó đặt trẻ em vào vị thế của người ngoài cuộc, vị thế của người nghe để tiếp 

nhận tri thức thẩm mĩ. Trong khi đó, truyện đồng thoại chủ động đưa các em 

tham gia vào câu chuyện, giúp trẻ em tìm thấy bóng dáng cuộc sống của mình 

trong xã hội loài vật, trong tính nết của từng con vật. Tiếp xúc với hình tượng Võ sĩ 

Bọ Ngựa trong truyện cùng tên của Tô Hoài, chúng ta thấy nhân vật này được nhà 

văn phú cho những đường nét tính cách trẻ em. Bọ Ngựa khác nào một đứa trẻ hiếu 

động, bởi mẹ vừa đi vắng đã vội quên ngay lời mẹ dặn, rời “nhà” ra xem thế giới 

rộng lớn thế nào. Bọ Ngựa rất hiếu thắng, vừa mới bắt nạt được Châu Chấu Ma và 

Gián Ống đã đòi cả bác Cồ Cộ, mụ Bọ Muỗm phải gọi mình là Võ sĩ Đại Mã. Nghe 

tin Dế Mèn đi phiêu lưu trở về, Bọ Ngựa nghĩ ngay đến việc bắt chước lên đường đi 

xa... Bọ Ngựa có nhiều điểm đáng chê trách nhưng vẫn là một nhân vật đáng yêu, 
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tâm hồn trong trắng, biết hối lỗi khi nghe những lời phân tích đúng sai, thiệt hơn 

của mẹ...  

Trong khi gán cho loài vật những đường nét tính cách, tình cảm của con  

người, truyện đồng thoại vẫn tìm cách bảo lưu những đặc điểm tự nhiên vốn có của 

chúng. Nguyên tắc miêu tả kết hợp này có tác dụng nới rộng diện tích nghĩa của 

hình tượng, khiến cho nhân vật đồng thoại hiện ra vừa là nó (vật), vừa là hình tượng 

ẩn dụ về con người. Phân tích nhân vật Bù Nhìn Rơm trong truyện Con Bù Nhìn 

Rơm của Diệp Thánh Đào, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Bù Nhìn Rơm, trước hết, là 

một đồ vật, được người nông dân dựng lên để xua đuổi chim chóc, bảo vệ mùa 

màng. Nhưng dưới bàn tay nghệ thuật tài tình của Diệp Thánh Đào, nó không còn 

đơn thuần là một đồ vật. Bởi nó gợi lên trong mỗi độc giả hình ảnh một con người 

đang “nhẫn nại, lặng lẽ đứng giữa cánh đồng chịu nắng chịu mưa, xua đuổi lũ chim 

đang muốn nhặt hết những hạt giống mới gieo”. Nó cũng có lúc “mơ màng”, thả 

hồn theo cánh bướm; lại cũng có lúc “bạt vía kinh hồn” khi chứng kiến cảnh tượng 

đau thương... Nguyên tắc miêu tả kết hợp đòi hỏi nhà văn phải có sự am hiểu và tôn 

trọng các đặc điểm tự nhiên của loài vật, sử dụng thủ pháp nhân hóa để tạo dịch 

chuyển đối tượng từ trường tự nhiên sang trường xã hội. Một khi đạt được sự hài 

hòa, thống nhất giữa nhân tính và vật tính như vậy, hình tượng nhân vật truyện đồng 

thoại sẽ có được sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với độc giả. 

1.1.4.3. Đặc trưng thứ ba của truyện đồng thoại giàu hư cấu, tưởng 

tượng. Đặc trưng này được hầu hết các nhà nghiên cứu, nhà văn thống nhất thừa 

nhận. Chính chất tưởng tượng này cho phép đồng thoại chạm đến những yếu tố 

huyền ảo, phi thực. Trong Truyện đồng thoại viết cho thiếu nhi, Võ Quảng viết: 

“Không có chỗ nào gọi là xa xôi, không có vấn đề gì gọi là cao siêu mà truyện đồng 

thoại không với tới được. Làm được việc đó là vì truyện đồng thoại mang một thuộc 

tính cơ bản: sự tung hoành của chất tưởng tượng” [221, tr.74]. Các tác giả Nhi đồng 

văn học khái luận xem tưởng tượng là hạt nhân của đồng thoại khi viết: “Bất kì hình 

thức văn học nào cũng đều tồn tại sự tưởng tượng, thậm chí có thành phần của 

huyễn tưởng. Trong đồng thoại, tưởng tượng chiếm ưu thế. Tưởng tượng là hạt 
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nhân của đồng thoại và cũng là linh hồn của đồng thoại. Không có tưởng tượng sẽ 

không có đồng thoại” [313, tr.10].  

Tâm lí học khẳng định rằng, tưởng tượng có vai trò quan trọng trong đời 

sống nói chung và nhất là trong văn chương, nghệ thuật. Lãnh tụ vô sản Nga  

V.I.Lênin từng có nhận định nổi tiếng như sau: “Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng chỉ 

có nhà thơ mới cần tưởng tượng. Đó là một định kiến sai lầm ngu xuẩn. Ngay cả 

trong toán học cũng cần có tưởng tượng. Không có nó thì không thể có phép vi 

phân và tích phân”. Nhận định trên mặc nhiên thừa nhận lĩnh vực văn học nghệ 

thuật là mảnh đất màu mỡ, là nơi mà tưởng tượng được tự do tung hoành, bay lượn. 

Bởi bản chất của nghệ thuật là sáng tạo nên những thế giới không có trong thực tế, 

nhằm thể hiện quan niệm của nhà văn về cuộc sống, thể hiện những ý nghĩa của 

hiện thực được nhà văn khám phá và mong muốn khẳng định. Với ý nghĩa đó, 

tưởng tượng được xem là cái khuấy động ban đầu của nghệ thuật, là mảnh đất cho 

những mầm xanh, hoa trái sinh sôi. Người nghệ sĩ sử dụng tưởng tượng để sáng tạo 

nên các tác phẩm nghệ thuật đồng thời gửi gắm tư tưởng tình cảm của mình ở trong 

đó. Chẳng hạn, trước khi máy bay được phát minh, con người đã biểu đạt giấc mơ 

được bay trong không trung của mình bằng hình tượng chiếc thảm bay; trước khi 

tàu ngầm ra đời, Jules Verne đã có Hai vạn dặm dưới đáy biển hết sức kì thú... 

Những hình tượng đó, dĩ nhiên là kết quả tưởng tượng sáng tạo của nhà văn, là hình 

tượng giấc mơ của nhân loại muốn được vùng thoát khỏi đời sống hiện tại để được 

thăng hoa trong một thế giới khác. 

Khi viết truyện đồng thoại, các tác giả đã tận dụng tối đa sức mạnh của tưởng 

tượng vào việc phản ánh và biểu thị cuộc sống. Tư duy lí tính ở trẻ em vốn còn non 

yếu, khả năng cảm thụ hiện thực còn hạn chế. Vì vậy, tưởng tượng giúp các em phá 

bỏ những ràng buộc, những hạn chế trong cuộc sống thường ngày, đưa các em vượt 

ra khỏi trạng thái bình thường để bay lượn thỏa thích trong thế giới lí tưởng. Nó đã 

thích ứng với đặc điểm tâm lí và thiên tính yêu thích tưởng tượng của trẻ em, đem 

lại nhiều khoái cảm thẩm mĩ, chắp cánh cho ước mơ bay cao, bay xa. 
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Về cơ bản, tác giả truyện đồng thoại không dựa vào dạng thức vốn có của 

cuộc sống để phản ánh bản chất của hiện thực mà tập trung khái quát cao độ 

bản chất của hiện thực. Sau khi rút ra được tư tưởng cơ bản của hiện thực rồi, 

người sáng tác sẽ đem hình tượng loài vật, đồ vật bình thường nhào nặn bằng ánh 

sáng của trí tưởng tượng, khiến cho chúng hiện ra với những màu sắc lung linh, nửa 

hư nửa thực. Điều đó có nghĩa là, tưởng tượng trong truyện đồng thoại không thoát 

li đời sống hiện thực. Chính hiện thực là nơi bắt đầu cũng là nơi trở về của tưởng 

tượng. Hiện thực gợi ý, mách nước để tưởng tượng nảy sinh và thăng hoa. Đến lượt 

mình, nó trở lại phản ánh, khái quát bức tranh hiện thực vốn đa dạng và phức tạp. 

Tô Hoài, một cây bút xuất sắc trong văn chương đồng thoại từng cho biết: “Tôi 

chưa viết một mẩu đồng thoại nào mà không do thực tế tư tưởng và đời sống xung 

quanh mình” [80, tr.49].  

Tưởng tượng đem lại cho truyện đồng thoại khả năng vượt thoát những hạn 

chế của cuộc sống, mở rộng biên độ của sáng tạo. Tưởng tượng giúp nhà văn có thể 

đề cập đến cuộc sống ở  chốn ao sâu, dưới hầm mỏ hay trên trời cao... Trong truyện 

đồng thoại, thực tế cuộc sống có thể bị đẩy lùi, ẩn mình đi trong cái vỏ hình thức có 

vẻ hoang đường, nhưng chính nhờ tưởng tượng mà thực tế hiện ra lộng lẫy hơn, sức 

khái quát cao hơn. Và khi thực tế đã được khái quát cao, ý nghĩa tượng trưng của 

tác phẩm sẽ giàu có hơn lên rất nhiều. Nhờ vậy, hình tượng đồng thoại dễ đập vào 

mắt các em, dễ làm cho các em xúc động và qua đó, thực hiện các chức năng nghệ 

thuật khác nhau như giáo dục, giải trí... 

Chúng ta đã có dịp đề cập tới ý kiến của Hạ Nghi về hai khả năng có thể xảy 

ra trong sáng tác truyện đồng thoại. Một là, tưởng tượng thoát li cơ sở đời sống, mọi 

suy nghĩ thiếu căn cứ thì đồng thoại không còn là đồng thoại nữa mà là mộng thoại. 

Ngược lại, thiếu tưởng tượng, hình tượng nghệ thuật khô cứng, đồng thoại sẽ trở 

thành ngốc thoại: “Mộng thoại làm cho các em thành người si. Ngốc thoại làm các 

em thành người ngốc” [170, tr.15]. Cả hai đều không thích hợp, đều làm giảm sức 

mạnh của thể loại trong việc biểu đạt cuộc sống, thể hiện ước mơ của con người, 

nhất là của tuổi thơ. 
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Những đặc trưng trên đây sẽ là căn cứ để nhận diện thể loại truyện đồng 

thoại. Tuy nhiên, do truyện đồng thoại có những chỗ giao cắt với truyện cổ tích, ngụ 

ngôn và loài vật, vì vậy, cần thiết phải phân biệt nó với những thể loại liên quan... 

1.1.5. Truyện đồng thoại với một số thể loại khác 

1.1.5.1. Với truyện cổ tích loài vật, truyện đồng thoại có mối quan hệ hết 

sức gần gũi. Quan hệ đó thể hiện rõ ở những tác phẩm có nội dung lí giải đặc điểm 

tự nhiên của loài vật. Ví dụ: Vì sao Hươu cao cổ cao – cổ? (Vân Long), Vì sao Ve 

Sầu kêu về mùa hè? (Lan Phương)... Truyện cổ tích loài vật là sản phẩm sáng tạo 

của quần chúng nhân dân. Nó ra đời từ rất sớm, nhằm đáp ứng nhu cầu đúc kết 

những kinh nghiệm, những hiểu biết về đời sống và tập tính loài vật của con người 

cổ đại. Do đó, truyện cổ tích loài vật mang những dấu vết quan niệm của người xưa 

về thế giới tự nhiên. Về sau, tác giả dân gian đã hòa lẫn những kinh nghiệm và hiểu 

biết về loài vật với những kinh nghiệm, hiểu biết xã hội khiến cho truyện cổ tích 

loài vật không còn nguyên cái vẻ đẹp buổi ban sơ. Các con vật trong truyện cũng 

mang những tính tình, tính cách rõ nét của các hạng, loại người trong xã hội.  

Theo nhận định chung, đối tượng tiếp nhận của truyện cổ tích loài vật ban 

đầu có thể là cả người lớn lẫn trẻ em. Nhưng về sau, khi hiểu biết của con người đã 

được tăng lên thì những câu chuyện kể về loài vật chỉ còn hấp dẫn với trẻ em. Trẻ 

em vẫn tìm được sự hứng thú, tin tưởng vào những lời giải thích chất phác của dân 

gian. Về điều này, Phạm Minh Hạnh đã có nhận xét đúng đắn: “Trẻ em tìm được 

con đường đi tới sự hiểu biết thế giới xung quanh mình và cuộc sống dần dần qua 

những câu chuyện đơn giản và hấp dẫn về loài vật. Vì thế đối tượng chính của 

truyện về loài vật là trẻ em” [73, tr.28]. 

So với truyện cổ tích loài vật, truyện đồng thoại sử dụng hệ thống nhân 

vật phong phú hơn, đa dạng hơn. Ngoài các con vật, truyện đồng thoại còn sử 

dụng các đồ vật, cỏ cây, thậm chí là các kí tự, khái niệm làm nhân vật.  Ngoài một 

số ít tác phẩm tiếp tục đi vào chủ đề sự tích, tiếp nối truyền thống truyện cổ tích loài 

vật, còn lại hướng tới miêu tả thế giới loài vật như chính thế giới của trẻ em, để qua 
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đó mách bảo những bài học về cuộc sống. Bởi vậy, ngay trong những tác phẩm có 

nội dung sự tích thì chủ đề giáo dục vẫn trỗi lên như một cảm hứng chủ đạo. 

Đó là chưa nói, về mặt cấu trúc, hình tượng nhân vật đồng thoại thường hiện ra 

rõ nét hơn, có cá tính hơn, và thường là cá tính trẻ em. 

Như vậy, điểm chung giữa truyện đồng thoại và truyện cổ tích loài vật là nội 

dung giải thích đặc điểm tự nhiên của các vật. Có thể xem truyện cổ tích loài vật 

chính như là tế bào gốc, qua quá trình vận động đã chuyển hóa thành truyện đồng 

thoại, tiếp tục gây ảnh hưởng đối với đời sống tinh thần của trẻ em hôm nay. 

1.1.5.2. Với truyện ngụ ngôn, truyện đồng thoại cũng có nhiều điểm gần 

gũi. Nói về truyện ngụ ngôn, đầu thế kỉ XX, ông Nguyễn Văn Ngọc, trong Lời tựa 

cuốn Đông Tây ngụ ngôn (1927) có nói đại ý rằng: Chữ ngụ nghĩa là gá gửi; chữ 

ngôn nghĩa là nhời nói. Ta dùng hai chữ ngụ ngôn để chỉ cái lối văn, hoặc văn xuôi, 

hoặc văn vần, thường đặt thành câu chuyện đem kể, rồi nhân câu chuyện mà dẫn 

những lời quy châm về luân thường đạo lí để cảm hóa lòng người. Về sau, tư tưởng 

đó cũng được tái khẳng định trong ý kiến sau đây của nhà nghiên cứu folklore Cao 

Huy Đỉnh: Cái lối ẩn dụ việc đời phần nhiều bằng hình tượng súc vật là đặc điểm 

của ngụ ngôn. Mỗi con vật biết nói, biết nghĩ, biết hành động là một biểu tượng của 

một loại người nhất định. Quan hệ xung đột hoặc đồng tình giữa chúng là những 

quan hệ xã hội thực sự nói lên những vấn đề đạo đức thực sự. Tổng hợp các ý kiến 

trên, chúng ta có thể đi đến kết luận: truyện ngụ ngôn là một thể loại có mục đích 

răn đời thông qua hình thức chủ yếu là những câu chuyện kể về loài vật.  

Như vậy, nội dung giáo huấn và kiểu loại nhân vật là hai yếu tố đưa đến 

mối quan hệ gần gũi, tương giao giữa truyện ngụ ngôn và đồng thoại. 

Về ranh giới giữa truyện ngụ ngôn và đồng thoại, từ lâu, một số nhà 

nghiên cứu, nhà văn ở Việt Nam như Phạm Minh Hạnh [73], Võ Quảng [212], 

Nguyễn Ánh Tuyết [271], Vân Thanh [237] và Cao Đức Tiến – Dương Thị Hương 

[260]... đã đưa ra nhiều ý kiến xác đáng. Từ ý kiến của những người đi trước, chúng 

ta thấy sự khác biệt giữa truyện đồng thoại và ngụ ngôn thể hiện ở ba phương diện 

sau: dung lượng (i), tính chất bài học giáo huấn (ii) và phương pháp truyền đạt (iii).  
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(i). Về dung lượng, điểm nổi bật ở truyện ngụ ngôn là sự ngắn gọn, súc 

tích của ngôn ngữ và chi tiết. Theo Phạm Minh Hạnh: “Thông thường thì ngụ 

ngôn có độ dài rất khiêm tốn, có truyện chỉ 60 đến 70 từ (...). Thường thì truyện ngụ 

ngôn chỉ khoảng 200 – 300 từ, ít truyện có đến 500 – 700 từ hay 1000 từ” [73, tr.50 

– 51]. Tính ngắn gọn là một nét đặc trưng của truyện ngụ ngôn, một thể loại không 

chấp nhận lối giải thích dài dòng, vòng vo, tỉ mỉ. Thông thường, truyện ngụ ngôn 

tựa trên một tình tiết, một sự việc và được diễn đạt một cách hàm súc qua sự ám chỉ, 

so sánh, ẩn dụ để cho con người liên tưởng, tìm ra những ý nghĩa triết lí sâu xa.  

Trong khi đó, truyện đồng thoại thường có dung lượng lớn hơn, đúng như 

nhận xét sau đây của Cao Đức Tiến và Dương Thị Hương: “Dung lượng truyện có 

thể dài ngắn bất kì, nhưng cơ bản dù sao cũng dài hơn truyện ngụ ngôn, vì ngụ ngôn 

chỉ bao hàm một tình huống, trong khi đồng thoại là cả một câu chuyện có mở đầu, 

có kết thúc” [255, tr.173]. Chúng ta không khó để kiểm chứng điều đó nếu “chịu 

khó” nhìn vào thực tiễn sáng tác truyện đồng thoại của Việt Nam và thế giới. Những 

truyện đồng thoại có độ dài khiêm tốn nhất cũng phải đạt 500 – 600 từ, phổ biến là 

từ 1000 – 3000 từ, và không hiếm những truyện có 10.000 từ trở lên. Độ dài như thế 

là cần thiết giúp cho truyện đồng thoại diễn tả được một cách cụ thể, rõ ràng 

các tình huống, sự việc của câu chuyện. Nhờ đó, nhà văn “tâm sự” với các em 

được nhiều hơn, bài học giáo dục theo đó mà thấm sâu hơn. Về tâm lí, bản thân các 

em không thích những câu chuyện quá ư ngắn gọn, chỉ vài ba dòng văn, hoặc đôi ba 

lời kể. Với khuôn khổ chật hẹp, mọi chi tiết, sự việc sẽ bị giản lược tối đa, truyện dễ 

gây cho các em cảm giác hụt hẫng. Mặt khác, khi đạt tới một độ dài cần thiết, 

truyện đồng thoại sẽ thuận lợi hơn trong việc miêu tả nhân vật, tình huống..., tạo 

được khoảng cách nhất định so với ngụ ngôn. 

(ii). Bài học trong truyện đồng thoại đơn giản và cụ thể, phù hợp với tuổi 

thơ. Trong khi đó, bài học ở truyện ngụ ngôn thường thâm trầm, ý nghĩa triết 

lí sâu xa. Chúng ta hãy quan sát qua trường hợp sau – truyện Cá Sấu mắc răng: Cá 

Sấu bị kẹt miếng thịt trong chân răng, vô cùng nhức nhối, khó chịu. Sấu bèn nhờ Cò 

gỡ hộ và hứa sẽ đền ơn. Thế nhưng, khi Cò gỡ xong, Sấu không thực hiện lời hứa 
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mà còn bảo: “Mày rút chân ra được khỏi miệng tao là phúc lắm rồi, còn đòi gì nữa”. 

Truyện này không đơn giản nói về việc Sấu vô ơn, sâu xa nó nêu ra triết lí: những 

kẻ độc ác không làm điều ác đã có thể coi là thiện rồi!  

Hay triết lí về phép thắng lợi tinh thần trong truyện Con Cáo và chùm nho 

của Aesop: Một ngày hè nóng bức, con Cáo đi lang thang trong vườn cây và chợt 

phát hiện ra chùm nho chín tít trên cành cây cao. Cáo quyết định hái chùm nho để 

giải cơn khát. Nó lùi lại mấy bước lấy đà, rồi chạy đến bật cao lên hi vọng sẽ hái 

được chùm nho. Nhưng liền mấy lần mà không được, nó bỏ đi và vênh váo nói: 

“Nho còn xanh quá!”... Để hiểu được ý nghĩa sâu xa của những tác phẩm như vậy, 

người đọc cần có vốn kinh nghiệm, sự từng trải và trình độ tư duy đã phát triển ở 

mức cao. Những điều kiện để tiếp nhận ngụ ngôn như vậy chỉ có thể có được ở độc 

giả người lớn. Vì lí do này mà nhiều người đã thống nhất khẳng định, đối tượng chủ 

yếu của truyện ngụ ngôn là người lớn. Trẻ em tiếp nhận truyện ngụ ngôn thường chỉ 

ở phần diễn truyện, chưa thể hiểu được nghĩa lí sâu xa của tác phẩm.  Xuất phát từ 

thực tế trên, các nhà nghiên cứu Mĩ đã nói một cách hình ảnh rằng: “Bài ngụ ngôn 

như một vở kịch ngắn, các súc vật là vai chính, chân lí được lóe sáng từ hình tượng 

câu chuyện... tất cả những thứ đó có sức hấp dẫn kì diệu sự chú ý của các em và 

người lớn; những bài ngụ ngôn như vậy có khác gì các viên sỏi xinh mà ta lượm 

được trên bãi biển rồi bỏ vào túi như một kho kinh nghiệm để khi cần đến đem ra 

đối chiếu tức thì” [73, tr.41]. 

(iii). Về phương pháp truyền đạt, cả ngụ ngôn lẫn đồng thoại đều lấy loài vật, 

đồ vật, cỏ cây làm nhân vật và đều nhân cách hóa chúng. Tuy nhiên, ở truyện đồng 

thoại, nhân vật tồn tại trên hai tư cách: vừa là đối tượng nhận thức phản ánh, vừa là 

phương tiện chuyển tải bài học giáo dục. Còn nhân vật của truyện ngụ ngôn thì 

ngược lại, chỉ là phương tiện chuyển tải nội dung giáo dục. Là phương tiện nên 

nhân vật truyện ngụ ngôn được thay thế một cách dễ dàng. Ví dụ: các nhân vật 

Rùa, Thỏ trong truyện Rùa và Thỏ có thể thay bằng cặp Ốc Sên, Chồn hay Gấu, 

Ngựa mà không hề phương hại đến nội dung tác phẩm. Với truyện đồng thoại, sự 

thay thế sẽ khiến cho câu chuyện sụp đổ hoàn toàn. Chẳng hạn, khi thay nhân vật 
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Dế Mèn trong Dế Mèn phiêu lưu ký bằng một hình tượng khác, chắc chắn những nội 

dung miêu tả về nó sẽ không còn cơ sở để tồn tại. Điều đó có nghĩa là, tác phẩm bị 

đặt trước tình trạng bị “biến động”, nhiều lớp nội dung phải bỏ đi, bên cạnh viết 

mới một số lớp nội dung khác cho phù hợp với nhân vật. 

Truyện ngụ ngôn không đặt mục tiêu miêu tả nhân vật. Cách làm của nó 

là xây dựng một tình huống, một hành động bản chất của nhân vật, đưa lên trang 

giấy để suy ngẫm. Ngược lại, miêu tả nhân vật là một yêu cầu có tính bắt buộc 

của thể loại truyện đồng thoại. Khi xây dựng nhân vật, nhà văn thường chú ý khắc 

họa về ngoại hình, hành động, đời sống nội tâm... Vì vậy, nhân vật truyện đồng 

thoại thường hiện ra trọn vẹn hơn, có hình, có tâm trạng hơn. 

Đến đây, chúng ta có thể khẳng định: biện pháp nghệ thuật của truyện ngụ 

ngôn và đồng thoại có sự giống nhau là cùng lấy nhiều đối tượng khác nhau, nhất là 

loài vật làm nhân vật. Điểm khác là, truyện ngụ ngôn dùng lối ẩn dụ, kín đáo; còn 

ở truyện đồng thoại lại là sự cách điệu.  Truyện ngụ ngôn chủ trương nêu ra các bài 

học kinh nghiệm, những triết lí ứng xử trong cõi nhân sinh để giúp con người tự 

hoàn chỉnh mình; còn với truyện đồng thoại, mục đích là cung cấp kiến thức từ 

thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp để các em học tập, trưởng thành. Cho nên, 

ở truyện ngụ ngôn, bài học càng thâm thúy, sâu sắc bao nhiêu thì càng hấp dẫn bấy 

nhiêu. Ngược lại, với truyện đồng thoại, sức hấp dẫn nằm ở vẻ giản dị, hồn nhiên 

và nhiều cảm xúc. Do đối tượng tiếp nhận khác nhau nên tính chất cảm hứng ở mỗi 

thể loại cũng khác nhau. Cảm hứng chủ đạo của ngụ ngôn là phê phán, lấy sự phủ 

định để khẳng định; còn truyện đồng thoại ưu tiên trình ra những hình tượng tốt 

nhằm khuyến khích các em bắt chước làm theo. 

Bàn về “số phận lịch sử” của truyện ngụ ngôn, một số nhà nghiên cứu văn 

học dân gian ở Việt Nam đã cho rằng, nó sẽ chững lại trong thời hiện đại và chỉ còn 

là một phương thức giáo dục nhi đồng [178, tr.458]. Nhà nghiên cứu văn học thiếu 

nhi Lã Thị Bắc Lý cũng xem truyện đồng thoại là “một biến thể của truyện ngụ 

ngôn” [140, tr.104]. Những nhận định trên đây tuy cách diễn đạt ít nhiều có khác 

nhau nhưng đều thừa nhận mối quan hệ chặt chẽ giữa truyện ngụ ngôn và đồng 



40 
 

 

thoại. Rõ ràng, trong sự phát triển của mình, ở phương diện giáo dục, truyện đồng 

thoại đã kế thừa truyện ngụ ngôn. Vì vậy, sự tồn tại của chất ngụ ngôn trong truyện 

đồng thoại là điều khó tránh khỏi. 

1.1.5.3. Cuối cùng, “gần gụi với truyện đồng thoại có truyện loài vật” 

[211, tr.158], một thể loại trong hệ thống văn học viết cho thiếu nhi. Thể loại này có 

chức năng phản ánh đời sống sinh hoạt của loài vật. Vì vậy, nhân vật chính trong 

truyện là các con vật.  

Điểm giống nhau chủ yếu giữa truyện đồng thoại và truyện loài vật là 

miêu tả nhân vật, làm cho nhân vật hiện ra như nó vốn có ngoài đời. Tuy nhiên, 

miêu tả trong truyện đồng thoại thường mức độ hơn, không quá cụ thể, chi tiết 

như ở truyện loài vật. 

So với truyện loài vật, nhân vật trong truyện đồng thoại có sự tự do và rộng 

hơn nhiều. Biện pháp miêu tả nhân vật cũng có điểm khác nhau căn bản. Trong khi 

truyện loài vật lấy tả thực làm trọng tâm, thì truyện đồng thoại là nhân cách hóa. 

Kết quả, nhân vật truyện đồng thoại hiện lên trong tác phẩm vừa là nó (loài vật), 

vừa là hình ảnh biểu trưng về con người. Nhân vật của truyện loài vật chỉ mang ý 

nghĩa tả thực.  

Truyện loài vật ít chất tưởng tượng, các con vật hiện ra như ta vẫn thấy trong 

đời sống thực. Nhưng bằng chính cái thực đó, nhà văn giúp cho các em thấy được 

sự biến hóa kì diệu của thế giới tự nhiên, có thể rút ra được bài học cần thiết cho 

cuộc sống của mình. Chẳng hạn, trong truyện Ong bắt dế, nhà văn Vũ Tú Nam đã 

đặc tả hình ảnh con ong giữa trưa hè nắng gắt “cần cù, gan góc đi lùng bắt dế, sửa 

soạn chu đáo cho những đứa con của nó ra đời”. Ngòi bút miêu tả của nhà văn thật 

công phu, giúp các em hiểu được tập tính loài ong, đồng thời có thể liên hệ, rút ra 

cho mình bài học rèn luyện từ chính đức tính cần cù, biết lo xa trong cuộc sống của 

nhân vật. Ở truyện loài vật, bài học giáo dục (nếu có) là hệ quả của sự khám phá, 

miêu tả tính cách tự nhiên của con vật. Trong khi đó, ở truyện đồng thoại, bài học 

giáo dục là chủ đích, là cái cần đạt được trong miêu tả nhân vật, tổ chức câu 

chuyện... 
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Những phân biệt nói trên cho thấy, truyện đồng thoại đã kế thừa và phát triển 

nhiều yếu tố thi pháp của các thể loại cổ tích, ngụ ngôn và loài vật. Đó là kết quả 

của mối quan hệ tương tác, sự xâm nhập và thâu hóa lẫn nhau giữa các thể loại. Nhờ 

vậy, bản thân mỗi thể loại có được những điều kiện cần thiết để phát triển. Mặt 

khác, về một mặt nào đó, chúng ta cũng có thể nghĩ tới tính dung hợp như một đặc 

trưng của thể loại truyện đồng thoại, khiến cho nó có họ hàng anh em với nhiều thể 

loại khác, không dễ phân biệt. Điều đáng nói là, nhờ sự kết hợp đó mà truyện đồng 

thoại gia tăng được khả năng phản ánh hiện thực, không chỉ nói chuyện gần, chuyện 

trẻ em, mà còn cả chuyện xa, chuyện người lớn. 

Là một thể loại hiện đại, truyện đồng thoại  tất yếu mang dấu ấn phong cách 

sáng tạo của từng cá nhân nhà văn. Bởi vậy, việc khái quát các đặc trưng của thể 

loại hiển nhiên là điều không dễ dàng. Làm tốt nhiệm vụ này, chúng ta rất cần sự 

giúp sức của các nhà chuyên môn và những nhà văn quan tâm tới việc xây dựng hệ 

thống lí luận văn học thiếu nhi. 

1.2. Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – khái quát về lịch sử  

1.2.1. Những nền tảng truyện kể truyền thống 

 Trước khi truyện đồng thoại hiện đại nảy sinh và phát triển, trong văn học 

Việt Nam, đã có sự tồn tại của một bộ phận tác phẩm truyện kể về loài vật do quần 

chúng nhân dân và các tác giả trung đại sáng tác. Chúng tôi xem những sáng tác đó 

là một phần lịch sử của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại. 

1.2.1.1. Nền tảng đầu tiên của truyện đồng thoại hiện đại là truyện cổ tích 

loài vật. Những truyện cổ tích lấy con vật làm đối tượng miêu tả để nhận thức đặc 

điểm tự nhiên của chúng trong mối quan hệ xã hội – thẩm mĩ với con người, gọi là 

truyện cổ tích loài vật. Đây là truyện cổ tích dành riêng cho trẻ em nên còn có thể 

gọi là truyện đồng thoại dân gian. 

Trong nghiên cứu văn học nói chung, loại truyện này ít khi xác lập thành một 

thể loại riêng mà xếp chung với các thể loại khác như thần thoại, truyền thuyết, cổ 

tích. Theo các nhà folklore, thần thoại về loài vật có nguồn gốc từ tín ngưỡng vật 
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linh, bái vật. Người nguyên thủy quan niệm thế giới loài vật cũng có linh hồn sự 

sống như con người. Một số có sức mạnh, khả năng phi thường được con người 

thần thánh hóa: Cá hóa Rồng, Xà Tinh, Ngư Tinh, Chúa Sơn Lâm, con Cóc là cậu 

ông Trời… 

Sau này, trong tín ngưỡng văn hóa, phong tục, người ta lập đền thờ cúng tế 

và tổ chức lễ hội. Nhu cầu giải thích các sự tích xa xưa ấy đã cho ra đời truyền 

thuyết loài vật: Truyền thuyết về con chim phượng hoàng, truyền thuyết về con rùa 

vàng của người Kinh... 

Thời kỳ đấu tranh chinh phục thế giới loài vật, các sinh vật trở nên gần gũi 

với con người, yếu tố thần linh mất dần. Những đặc điểm tự nhiên của loài vật trở 

thành đối tượng nhận thức thẩm mỹ và sự sống của chúng được đặt trong mối tương 

quan với xã hội loài người. Theo chúng tôi, loại truyện này mới đúng  là cổ tích loài 

vật trong hệ thống thể loại cổ tích nói chung. 

Ở đây, trên cơ sở tâm lý tiếp nhận thẩm mĩ của trẻ em, chúng ta khu biệt thể 

loại cổ tích loài vật hay đồng thoại dân gian bởi các tiêu chuẩn sau: 

- Đối tượng chính được mô tả trong truyện là loài vật, nhằm mục đích giải 

thích đặc điểm, nguồn gốc tự nhiên của nó bằng liên tưởng, tưởng tượng. Thiếu đặc 

điểm này, truyện có xu hướng chuyển sang ngụ ngôn.  

- Loài vật cũng có xã hội của nó giống như con người. Truyện giúp các em 

nhận thức những vấn đề tinh tế của xã hội loài người thông qua lăng kính của loài 

vật.  

Loại truyện hướng vào giải thích đặc điểm, nguồn gốc tự nhiên của loài vật 

thường đi theo một qui luật cấu trúc đơn giản. Về bố cục, truyện thường tồn tại hai 

phần: phần truyện và phần kết rút ra từ phần truyện. Hai phần này gắn bó với nhau. 

Phần truyện mang ý nghĩa giải thích về quá khứ xa xưa. Phần kết qui về cái hiện tại 

vốn có của tự nhiên. Lối bố cục này phổ biến ở loại truyện có gắn với sự tích: Gốc 

tích bộ lông Quạ và Công, Sự tích chim Quốc… Thực chất, tư duy của loại truyện 

này đi theo hành trình ngược. Từ tri giác đặc điểm hiện có của một hiện tượng tự 

nhiên, xã hội nào đó, người kể dựng chuyện  bằng một tưởng tượng về quá khứ xa 
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xăm của nó. Chẳng hạn, từ bộ lông vằn vện của con hổ, người ta liên tưởng đến sợi 

dây trói và giả thiết rằng hổ trước kia có bộ lông trắng. Khi thách đố với trí khôn 

của con người, hổ bị thua cuộc, bị trói vào gốc cây. Những lằn dây bị đốt cháy còn 

in hình trên bộ lông hổ. Còn trâu chỉ có một hàm răng dưới vì khi cười sự thất bại 

của hổ, hàm trên va vào đá rụng hết, từ đó không mọc ra được nữa. (Trí khôn của ta 

đây). Nhìn bộ lông sặc sỡ, cầu kỳ của chim công, đối lập với bộ lông đen thủi của 

loài quạ, người kể tưởng tượng trước kia chúng đều trắng. Chúng ăn cắp màu và vẽ 

cho nhau. Quạ vẽ cho Công cẩn thận, Công có bộ lông đẹp. Quạ hấp tấp vì ham ăn 

làm cho Công vội vàng đổ mực đen lên người Quạ làm cho Quạ đến nay vẫn giữ 

mãi bộ lông xấu xí (Quạ và Công). Những cách giải thích ngộ nghĩnh như thế làm 

trẻ em rất thích.  

Thế giới nghệ thuật của loại truyện này có thể là loài vật tồn tại với tư cách 

một hệ thống độc lập (Quạ và Công, Thằn Lằn trộm chân, Cò, Vạc, Cộc, Dũ Dĩ, Đa 

Đa, Chèo Bẻo và Ác Là …, có khi xen lẫn với con người (Trí khôn của ta đây, Tại 

sao Cọp ăn thịt người, Quạ và chim Khách, Rắn bốn chân và Rùa đen...). Khi loài 

vật tồn tại với tư cách là hệ thống hình tượng độc lập, chức năng giải thích nguồn 

gốc, đặc điểm tự nhiên của chúng đóng vai trò quan trọng. Nhân vật xuất hiện trong 

một môi trường tự nhiên nhất định như lẽ tồn tại của nó. Quạ, Công sống ở trên 

rừng, Lươn sống dưới nước, còn Cò, Vạc, Cộc, Chuột … sống ở ngoài đồng, chim 

Cút sống trong bụi rậm, Chèo Bẻo làm tổ trên cây cao… Loại nhân vật này chủ yếu 

được miêu tả ở sự biến đổi hình thức, từ dạng này sang dạng khác: từ trắng thành 

đen hoặc sắc màu sặc sỡ, từ không chân thành có chân, từ lông dài thành lông ngắn 

… Phần bản chất được khơi ra ở một vài đặc điểm sơ giản: Quạ thích ăn thịt, Công 

thích múa, khoe mã, Thằn Lằn hay chạy  trong rừng, chốc chốc lè lưỡi, Cò đi ăn 

ngày sải cánh ung dung, Vạc lẩn lút về đêm, Cút tự ti, lúc nào cũng trốn tránh … 

Tất nhiên, những đặc điểm ấy không thuần túy là sản phẩm tự nhiên mà liên tưởng 

từ bản chất của con người trong sinh hoạt đời thường. Chức năng giải thích tự nhiên 

có xu hướng chuyển sang những ý nghĩa xã hội đơn giản. 
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Khi loài vật tồn tại trong mối quan hệ với sự sống con người thì chức năng 

giải thích tự nhiên có phần mờ nhạt. Chức năng xã hội đóng vai trò nổi bật. Các 

nhân vật gần như được nhân cách hóa một cách toàn diện. Những gì thuộc về đặc 

điểm tự nhiên của chúng đều có quan hệ chiếu ứng với tính cách của con người. Cái 

hung dữ và kiêu ngạo của Hổ, một nét tính cách tất yếu của kẻ mạnh muốn làm 

chúa tể. Cái tật hay kêu “quang quác” của quạ chỉ làm cho con người khó chịu 

muốn xua đuổi, ngược lại tiếng kêu “khách khách” vui vẻ của con chim Khách làm 

cho người ta thích thú… Những chi tiết ấy đều mang nghĩa hàm ngôn về quan hệ 

ứng xử, cách sống của con người.  

Xung đột trong loại truyện đồng thoại giải thích tự nhiên diễn ra đơn giản. 

Cốt truyện được xây dựng trên cơ sở một giả tưởng nào đó về sự thay đổi từ quá 

khứ đến hiện tại. Toàn câu chuyện là hư cấu. Cốt lõi của sự thật không nằm ở sự 

thay đổi biến hóa của tự nhiên mà dựa vào bản chất sự sống của con người. Loài vật 

sinh ra vốn mang tính chất đặc trưng của giống loài. Người kể tưởng tượng ra sự 

thay đổi đột biến để tạo nên tính bất ngờ kỳ thú của câu chuyện để hấp dẫn trẻ em. 

Bất ngờ nhưng vẫn hợp lý và thuyết phục con trẻ. Có khi đơn giản vì một sai lầm 

hoặc cẩu thả mà Quạ từ trắng thành đen, Chèo Bẻo cả tin vào bạn để cho Ác Là ăn 

thịt mới biết cảnh giác làm tổ tận chót vót trên cành cao. Có khi do những ham 

muốn cờ bạc vô độ mà Vạc, Cộc, Đa Đa mắc nợ phải bán cả đồng ruộng cho Cò để 

rồi lén lút trong đêm tối kiếm ăn với tiếng kêu thảm thiết. 

Xung đột có khuynh hướng chuyển dần sang hình thái xã hội phức tạp hơn 

khi con vật đối mặt với con người. Đây là những truyện phản ánh thời kỳ đấu tranh 

chinh phục của con người đối với loài vật. Có cả những cuộc đấu sức lẫn đấu trí. 

Những con vật hung dữa như cọp, quạ, diều hâu, rắn, sói… thường trở thành đối thủ 

với con người. Con người có trí khôn và sức mạnh của cộng đồng có thể chiến 

thắng những con vật hung dữ và nguy hiểm. Đặc biệt thú vị đối với trẻ em là chính 

con người thay quyền tạo hóa đã làm biến đổi đặc điểm tự nhiên của loài vật. Trong 

truyện Trí khôn của ta đây trí tuệ của con người không chỉ làm cho Hổ khiếp sợ mà 

còn sáng tạo cho nó bộ lông mới. Truyện Rắn bốn chân và Rùa đen với cuộc thi tài 
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do con người tổ chức đã làm cho giống Rắn độc ác và ngu ngốc thua Rùa đen hiền 

lành và thông minh. Bát cháo ngô nóng trừng phạt loài Rắn kia phỏng chân đi khập 

khiễng và cái đầu lúc nào cũng đung đưa như bị nghẹn cổ. 

Loại truyện phổ biến nhất của đồng thoại dân gian chính là hướng vào miêu 

tả “xã hội loài vật”. Không cần có hình ảnh con người, loài vật vẫn có xã hội của 

nó. Thực chất, đây là loại truyện đã chuyển hóa nhuần nhuyễn thế giới cuộc sống xã 

hội của loài người sang loài vật. Đặc điểm tự nhiên của loài vật và cuộc sống xã hội 

của loài người được đồng hóa ở mức cao nhất. Chính vì thế, loại truyện này song 

hành một lúc hai chức năng thẩm mĩ: 

- Khám phá những bí ẩn của thế giới tự nhiên qua loài vật. 

- Qua loài vật, nhận thức  bản chất xã hội của chính con người (Khác với ngụ 

ngôn, loài vật chỉ là công cụ, phương tiện để nhận thức cuộc sống của con người).  

Đặc điểm của loại truyện này nằm hẳn trong cổ tích loài người. Có điều, 

những gì rất riêng của loài vật được người kể chú trọng để đảm bảo tính tự nhiên. 

Nhân vật chính được phân thành hai tuyến đối lập: Tuyến chính diện và 

tuyến phản diện. Thường tuyến chính diện là những con vật bé nhỏ, hiền lành, 

thông minh. Người kể thường chọn những con vật như Thỏ, Sóc, Gà rừng, Cóc tía, 

Hươu, Nai… đại diện cho cái thiện, cho lý tưởng tình thương và sự cưu mang. 

Nhiều truyện ở Việt Nam và thế giới có một nhân vật chính lặp đi lặp lại, đó là Thỏ. 

Con vật đặc biệt này được xem có trí thông minh xuất chúng. Có lẽ, cái nhìn ấy xuất 

phát từ thành ngữ “Lành như thỏ”, cũng là đặc điểm tự nhiên của nó. Thỏ từng lừa 

Cọp nhảy xuống giếng để cứu sống cả khu rừng (Mưu con Thỏ). Thỏ lừa cá Sấu để 

thoát thân (Thỏ và cá Sấu). Thỏ lập mưu cứu người tiều phu thoát khỏi lòng dạ đen 

tối của cá Sấu (Cá Sấu thua mưu con Thỏ)… Người ta thường nói “gan Cóc tía”. 

Cóc vốn nổi tiếng trong thần thoại, từng kiện trời, nghiến răng bắt trời làm theo ý 

mình. Bây giờ trong làng súc vật, Cóc nhỏ bé nhưng dám thi tài với Hổ. Cái vẻ lầm 

lì tự nhiên của Cóc thì sợ gì Hổ. Hổ có thể ăn thịt những con vật khác chứ bao giờ 

lại ăn thịt Cóc. Ở truyện Gan Cóc tía, dựa vào đặc điểm tự nhiên ấy, người kể hư 

cấu chuyện Cóc tía thi nhảy xa với con Hổ kiêu hãnh. Cóc nhường Hổ đứng trước, 
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mình sẵn sàng đứng sau đằng đuôi. Lúc Hổ nhảy, Cóc ngoặm lấy đuôi Hổ. Hổ 

phóng sang bờ suối đuôi văng ra đằng trước thế là Cóc thắng. Chưa hết, Cóc còn há 

miệng ra nói: “Ngoài tài nhảy xa, tao còn có tài bắt sống Hổ để ăn thịt nữa. Mày 

xem miệng tao thì rõ”. Cóc há miệng ra đầy lông. Hổ hoảng sợ chạy cong đuôi. 

Nhân vật phản diện đại diện cho cái ác thường là những con thú hung dữ như Cọp, 

Cáo, Sói, cá Sấu… Tất cả đều được xây dựng trên cơ sở tự nhiên hợp lý. Tiếng gầm 

của Cọp vang động cả núi rừng làm cho các con vật bé nhỏ phải run sợ (Mưu của 

Thỏ). Con Cáo chuyên lừa bịp và trộm cắp (Cáo trộm gà) cá Sấu giả nhân giả nghĩa, 

lừ lừ giả chết, thậm chí dùng nước mắt để lừa kẻ khác mà ăn thịt (Nước mắt cá Sấu, 

Thỏ và cá Sấu). Những con vật ấy dễ làm cho trẻ em liên tưởng đến những nhân vật 

xấu xa độc ác trong cổ tích loài người. 

Về mặt ngôn từ, trong đồng thoại, có thể nói dân gian đã nhân cách hóa khá 

đặc sắc thế giới loài vật tạo tiền đề cho những liên tưởng nghệ thuật trong văn học 

nói chung. Khi giải thích tự nhiên , những đặc điểm của loài vật được đặt dưới cái 

nhìn hồn nhiên, liên tưởng đến tính cách ngộ nghĩnh của con trẻ. Bộ lông được gọi 

là “bộ váy” đi dạ hội (Quạ và Công). Cái cười rụng hết răng của trâu trong Trí khôn 

của ta đây có khác gì câu thơ Trần Đăng Khoa: “Hếch cái mũi trâu cười. Nhe cả 

hàm răng sún”.  Nhất là đặc điểm âm thanh tiếng kêu của loài vật cứ như tiếng nói 

của con người. Không gán ghép miễn cưỡng mà liên tưởng khá hợp ly, giàu tưởng 

tượng. Họ nhà Vạc, đánh bạc thua Cò, bán hết ruộng đất phải mò ăn đêm. Cú sốc 

tâm lý ngày ấy bây giờ trở thành căn bệnh, lúc nào cũng luôn mồm: “Thua một vác, 

thua một vác”. Cũng trong cuộc chơi ấy, Dũ Dĩ mất tất cả, còn trở thành con nợ, 

thỉnh thoảng kêu lên những tiếng kêu ai oán: “Đông Tây tứ chi bán hết! Mần như ri 

cũng cực! Mần như ri cũng cực!”. Dòng họ nhà Đa Đa không dám trở lại đồng 

ruộng, cứ luẩn quẩn trong rừng, thỉnh thoảng tiếc cội nguồn của cha ông ngày trước: 

“Tiếc rổ tép đa đa! Tiếc rổ tép đa đa!”. Còn Chuột thông đồng với Cò, lúc viết giấy 

nợ, viết số 3 thành con số 9, sau này sợ Vạc, Dũ Dĩ, Đa Đa trả thù, cứ lén lút mà 

kêu: “Chín chục!, chín chục!” (Cò, Vạc, Cộc, Dũ Dĩ, Đa Đa và Chuột). 
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Khi kể chuyện đồng thoại, tác giả dân gian thường dùng những động từ, tính 

từ của con người biểu thị cho tính cách của loài vật làm cho chúng không còn vô tri 

vô giác nữa mà có hồn, sống động như con người. Thằn Lằn “lấm la, lấm lét, chốc 

chốc lè lưỡi ra” vì sợ họ nhà lươn đòi lại chân (Thằn Lằn ăn cắp chân). Rắn bốn 

chân “đầu bị lửa bén, cháy đỏ lên, cái đầu cứ gật gù mãi” (Rắn bốn chân và Rùa 

đen). 

Tóm lại, truyện đồng thoại dân gian có cả một kho tàng phong phú làm bài 

học sáng tác cho truyện đồng thoại hiện đại. 

1.2.1.2. Trong lịch sử phát triển của mình, văn học Việt Nam đã trải qua 

thời kì trung đại kéo dài mười thế kỉ. Vì nhiều lí do, các tác giả trung đại chưa quan 

tâm tới việc sáng tác cho thiếu nhi. Tuy vậy, trong thành tựu chung của văn học thời 

kì này, chúng ta vẫn bắt gặp một số truyện kể về loài vật nhân cách hóa. Trong 

Thánh Tông di thảo, có truyện Muỗi nhà và Muỗi đồng kể về cuộc gặp gỡ giữa hai 

con vật chuyên đi hút máu người và gia súc, qua đó gián tiếp đề cập tới cuộc sống 

của con người. Trong Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ có sử dụng hình thức con 

người và loài vật trò chuyện với nhau, như ở truyện Chuyện bữa tiệc đêm ở Đà 

giang: nhân vật vua Trần Phế Đế đi săn, đêm nghỉ lại ở bờ bắc sông Đà, con Cáo rủ 

Vượn già đến gặp Hồ Quý Ly và hai bên đã đối đáp, nghị luận khá lâu về chuyện 

thời thế. Đặc biệt, được biết đến rộng rãi hơn là những truyện thơ: Lục súc tranh 

công, Trinh thử và Trê Cóc. Nhân vật trong các truyện thơ này đều là các con vật, 

được tác giả nhân hóa và gán cho những vai xã hội cụ thể. Ở Lục súc tranh công, 

người đọc được chứng kiến cuộc tranh công của sáu con vật, gồm: Chó, Trâu, 

Ngựa, Dê, Gà và Lợn. Ở Trinh thử, đó là chuyện phẩm hạnh đoan chính của nàng 

Chuột Bạch bị thử thách bởi kẻ tà dâm Chuột Đực. Được xem là hấp dẫn hơn cả là 

truyện thơ Trê Cóc, vừa ám chỉ xã hội, vừa phản ánh quy luật tự nhiên rất hài hòa, 

thú vị. Nhìn chung, các tác giả truyện thơ muốn thông qua thế giới loài vật để đạt 

được một nội dung luân lí đạo đức, góp phần thanh lọc xã hội. Tuy không nhằm 

mục đích sáng tác cho trẻ em nhưng những sáng tác đó chắc chắn đã được lưu 

truyền trong đời sống dân gian, được các bậc phụ huynh đọc, kể cho con em mình. 
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Chúng ta ghi nhận ở đây đóng góp của các tác giả trung đại trong việc duy trì hình 

thức truyện kể về loài vật nhân cách hóa, tiếp tục chứng tỏ đó là một hình thức văn 

chương hấp dẫn, có thể chuyển tải được nhiều vấn đề khác nhau của cuộc sống, nhất 

là những bài học, những triết lí về văn hóa ứng xử. Không phải ngẫu nhiên mà sau 

này, con người hiện đại vẫn tìm đến với những sáng tác đó. Trong lĩnh vực truyện 

đồng thoại, Tô Hoài chẳng đã viết Trê Cóc trên cơ sở khai thác truyện thơ cùng tên 

đó sao! 

 Từ dân gian đến trung đại, những truyện kể về loài vật đã tự mình lập thành 

một dòng riêng, vận động qua không gian và thời gian, không ào ạt mà vẫn đầy sức 

sống, trở thành một tiền đề quan trọng góp phần đưa đến việc ra đời của truyện 

đồng thoại hiện đại, một thể văn đặc biệt dành cho trẻ em. 

1.2.2. Quá trình phát triển của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại 

 Các nhà nghiên cứu đã thống nhất lấy năm 1932 làm mốc khởi đầu thời kì 

hiện đại của văn học Việt Nam. Từ đó cho đến nay, văn học Việt Nam đã trải qua 

những chặng đường phát triển khác nhau, nhưng nhìn chung, vẫn chưa vượt thoát ra 

khỏi phạm trù hiện đại. Là một thành tố của nền văn học Việt Nam hiện đại, quá 

trình phát triển của thể loại truyện đồng thoại vì thế sẽ được xem xét, mô tả trong 

khung lịch sử chung đã được xác định. 

1.2.2.1. Từ năm 1932 đến 1945 là giai đoạn hình thành, xuất hiện của thể 

loại truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại. Sở dĩ khẳng định như vậy là vì, trong giai 

đoạn này, lịch sử văn học nước nhà đã chứng kiến sự xuất hiện của một số tác phẩm 

do các nhà văn Tô Hoài, Trần Tiêu, Thy Ngọc sáng tác. Sớm nhất, đó là truyện Con 

Dế Mèn do Tô Hoài viết năm 1941, theo đơn đặt hàng của nhà xuất bản Tân Dân. 

Khi thấy Con Dế Mèn được khách, nhà Tân Dân đề nghị Tô Hoài viết tiếp Dế Mèn 

phiêu lưu ký. Về sau, hai tác phẩm này được gộp lại thành Dế Mèn phiêu lưu ký như 

ta vẫn thấy lâu nay. 
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 Sau thành công của Dế Mèn phiêu lưu ký, Tô Hoài còn sáng tác thêm nhiều 

truyện đồng thoại khác nữa. Đó là Võ sĩ Bọ Ngựa, Ba anh em, Dê và Lợn, Trê Cóc, 

Đám cưới chuột và nhiều tác phẩm khác.  

Đương thời, độc giả còn biết đến Ký ức của con Vện của Trần Tiêu, Hai lần 

thoát xác của Thy Ngọc. Cả hai đều được xuất bản vào năm 1944. Ở giai đoạn này, 

người viết cho thiếu nhi chưa nhiều, lại quan tâm muộn nên số lượng tác phẩm còn 

khiêm tốn. Tuy nhiên, những truyện đồng thoại ra đời ở giai đoạn này đều đạt được 

nhiều kết tinh nghệ thuật đặc sắc. Không ngoai nếu nói rằng, thể loại truyện đồng 

thoại đã bắt đầu quá trình phát triển của mình thật ngoạn mục, tạo tiền đề thuận lợi 

cho những bước phát triển về sau.  

 Sự ra đời (hay suy vong) của bất cứ thể loại nào cũng đều có những lí do của 

nó. Với truyện đồng thoại, đó là những lí do gì? Theo chúng tôi, có thể nói tới mấy 

nguyên nhân sau đây: 

 - Một là, tác động của văn học thiếu nhi phương Tây: Từ đầu thế kỉ XX trở 

đi, cuộc tiếp xúc văn hóa Đông – Tây diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Nhiều tác phẩm 

văn học nước ngoài đã được dịch, giới thiệu ở Việt Nam. Có thể kể đến Không gia 

đình (Hector Malot: 1830-1907), Truyện cổ Perrault (Charles Perrault: 1628 –

1703), Ngụ ngôn La Fontaine (Jean de La Fontaine: 1621-1695) Truyện cổ 

Andersen (Hans Christian Andersen: 1805-1875)... Những tác phẩm đó đem lại 

nhiều điều mới lạ, vì vậy, tác động mạnh tới nhận thức chung của công chúng, đặc 

biệt là lực lượng sáng tác. Nhà văn Hoàng Nguyên Cát nhớ lại: thế hệ ông rất thích 

đọc sách văn học phương Tây. Bản thân ông có ấn tượng mạnh nhất là truyện Chú 

lính chì dũng cảm của Andersen. Truyện Thỏ và Rùa cũng rất thú vị ở phần kết: Rùa 

thắng cuộc, được nhận chiếc bắp cải ngon lành và Rùa đã chủ động chia cho Thỏ 

hai lá... to nhất [180, tr.151]. Chúng tôi nghĩ, ngoài việc gây hứng thú cho độc giả, 

văn học phương Tây còn đem lại những gợi ý, những mách bảo về sáng tác. Hẳn là, 

trong việc tìm tòi hình thức thể hiện sao cho phù hợp với tâm lí, thị  hiếu của trẻ em, 

các nhà văn Việt Nam không thể không tham khảo kinh nghiệm từ những nền văn 

học lớn, những tác giả nổi tiếng như La Fontaine, Andersen... 
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 - Hai là, tác động của báo chí và nhà xuất bản: Trong trường hợp này, báo 

chí và nhà xuất bản tham gia gợi ý cho nhà văn về thể loại mà công chúng ưa thích.  

Chúng ta có hai ví dụ minh họa: một, Tô Hoài viết Dế Mèn phiêu lưu ký và nhiều 

truyện đồng thoại khác theo đơn đặt hàng của nhà xuất bản Tân Dân; hai, Thy Ngọc 

viết Hai lần thoát xác theo đơn đặt hàng của nhà xuất bản Cộng Lực.  

 - Ba là, truyền thống văn học dân tộc: Những truyện cổ tích loài vật và 

truyện văn xuôi, truyện thơ trung đại chính đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát 

triển của truyện đồng thoại, cả về đề tài, cốt truyện lẫn thi pháp. 

 - Bốn là, chính tài năng của nhà văn: Đây là nguyên nhân chủ quan, quyết 

định đến sự thành bại, được mất của thể loại. Trong giai đoạn 1932 – 1945, nền văn 

học nước nhà tự hào đã có sự hiện diện của cây bút trẻ Tô Hoài. Bằng nhiều tác 

phẩm, nhất là Dế Mèn phiêu lưu ký, Tô Hoài đã nhanh chóng gây được tiếng vang 

cho thể loại truyện đồng thoại, thu hút được nhiều cây bút khác tham gia sáng tác... 

- Cuối cùng, chế độ kiểm duyệt đương thời: Sự kiểm duyệt gắt gao của chính 

quyền đương thời cũng là lí do – tuy hơi cá biệt – khiến người cầm bút tìm đến với 

thể đồng thoại, mượn thế giới loài vật để che đậy tư tưởng xã hội của mình. Những  

truyện Chuột thành phố, Đám cưới chuột của Tô Hoài có liên quan đến lí do này. 

 Như vậy, thể loại truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại nảy sinh trên cơ sở 

nền văn học chú ý đến nhu cầu của độc giả trẻ em. Chỉ qua mấy năm ngắn ngủi, thể 

truyện này đã hoàn thành cuộc ra mắt của mình một cách thật ấn tượng, thú vị, để 

lại cho chúng ta nhiều sáng tác hay, hấp dẫn. 

1.2.2.2. Giai đoạn từ 1945 đến 1954 gần như là một khoảng trống trong lịch 

sử phát triển của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại. Đến nay, chúng ta chưa tìm 

thấy có tác phẩm nào được sáng tác trong giai đoạn này.  

Năm 1949, nhà xuất bản Tân Dân in Chuột thành phố của Tô Hoài, nhưng 

đây là tác phẩm được viết từ trước 1945.  

Nhìn sang lĩnh vực văn chương người lớn, chúng tôi thấy có hai tác phẩm 

sử dụng hình thức đồng thoại. Đó là vở kịch Cỏ độc lập của Nguyễn Tuân, và tiểu 

thuyết Cuộc đời của một đôi dép của Phùng Quán. Hoàn cảnh chiến tranh đòi hỏi 
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giới văn nghệ sĩ phải viết những tác phẩm có khả năng phục vụ kịp thời cuộc kháng 

chiến chống Pháp. Đó là lí do khiến các nhà văn  tập trung khai thác các thể loại báo 

chí và truyện, thơ hiện thực. Lúc này, lực lượng người viết cho thiếu nhi còn rất 

mỏng, và hoạt động sáng tác cũng chịu sự quy định chung của quan niệm thẩm mĩ 

thời đại kháng chiến. Kết quả, những truyện viết cho thiếu nhi giai đoạn này đều 

theo khuynh hướng hiện thực, xoay quanh đề tài kháng chiến, như Chiến sĩ ca nô, 

Hai bàn tay chiến sĩ (Nguyễn Huy Tưởng), Chú Giao làng Seo (Nguyễn Tuân), 

Dưới chân cầu mây (Nguyên Hồng)... 

1.2.2.3. Từ 1955 đến 1975 là một giai đoạn phát triển mạnh của thể loại 

truyện đồng thoại. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, miền Bắc hoàn toàn 

được giải phóng, hồ hởi xây dựng xã hội mới, cuộc sống mới. Đây là điều kiện 

thuận lợi để văn học thiếu nhi phát triển, trở thành một bộ phận quan trọng của nền 

văn học mới. Sự kiện có ý nghĩa là vào ngày 17/6/1957, nhà xuất bản Kim Đồng 

được thành lập, chuyên lo việc in ấn sách văn học cho thiếu nhi. Kể từ đó, nhà Kim 

Đồng trở thành nơi hội tụ của những người làm nghề viết, nơi khởi phát nhiều 

phong trào sáng tác văn học cho thiếu nhi. Nhiều tác giả, tác phẩm truyện đồng 

thoại đã được phát hiện bởi nhà xuất bản này. 

Ngay trong lứa quả đầu mùa của nhà Kim Đồng có hai tác phẩm truyện đồng 

thoại đặc sắc là Lớp học anh Bồ Câu Trắng (Thy Ngọc), Trăng rơi xuống giếng 

(Đào Vũ). 

Bước vào thập niên 60 của thế kỉ XX, hoạt động sáng tác truyện đồng thoại 

thực sự khởi sắc. Nhiều cây bút mới, nhiều tác phẩm mới liên tục được giới thiệu. 

Nếu như ở những năm 1960 – 1963, công chúng được làm quen với Cuộc đời chìm 

nổi của chú Kíp-lê (Vũ Cận), Cái tết của Mèo con (Nguyễn Đình Thi), Ông than đá 

(Viết Linh), Bê và Sáo (Phạm Hổ)..., thì chỉ mấy năm sau, đã thấy có thêm Cái Mai 

(Võ Quảng), Cô Bê 20 (Văn Biển), Chú Đất nung (Nguyễn Kiên)... Trong tiểu luận 

Phác thảo 50 năm văn học thiếu nhi Việt Nam, Vân Thanh cho rằng: “Mảng sách 

đồng thoại nở rộ trong chống Mĩ” [243, tr.25].  Thiết nghĩ, đó là một nhận định có 
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cơ sở, phản ánh được không khí sáng tác truyện đồng thoại sôi nổi của một thời đại 

cả dân tộc “vừa đánh giặc, vừa làm thơ”. 

Điều đáng nói, ở giai đoạn này, đội ngũ sáng tác truyện đồng thoại đã 

phát triển hơn trước rất nhiều. Bên cạnh Tô Hoài, Thy Ngọc là những cây bút đã 

thành danh từ trước 1945, lực lượng sáng tác đã có thêm nhiều tên tuổi mới: 

Nguyễn Đình Thi, Võ Quảng, Nguyễn Kiên, Phong Thu, Trần Hoài Dương, Văn 

Biển, Hải Hồ, Anh Chi... Đó là sự bổ sung cần thiết, đảm bảo yêu cầu làm giàu kho 

tàng truyện đồng thoại cũng như duy trì sức sống lâu bền cho thể loại.  

Sự mở rộng đề tài phản ánh đã đem lại cho truyện đồng thoại giai đoạn 

này một vẻ riêng, khó lòng tìm thấy ở những giai đoạn khác. Không dừng lại ở 

việc khắc họa đời sống sinh hoạt của loài vật và trẻ em, nhiều tác phẩm truyện đồng 

thoại đã hướng tới thể hiện những đề tài lớn, mang ý nghĩa thời đại. Cụ thể, đó là đề 

tài kháng chiến và xây dựng CNXH, gắn với cảm hứng ngợi ca, khẳng định. Liên 

quan đến những đề tài đó có những tác phẩm tiêu biểu như: Chim chích lạc rừng, 

Cá đi ăn thề (Tô Hoài), Cô Bê 20 (Văn Biển), Chuyến đi thứ hai (Võ Quảng), Câu 

chuyện Buồm Nhỏ (Anh Chi), Chuyện chú Trống Choai (Hải Hồ)... Những tác phẩm 

nói trên là kết quả từ những nỗ lực của các nhà văn nhằm mở rộng khả năng phản 

ánh hiện thực của truyện đồng thoại, đưa văn học thiếu nhi hòa vào tiếng nói chung 

của văn đàn đương thời. Hướng vận động này, có thể nói, là phát triển bó sát vào 

văn chương người lớn.  

Ngoài ra, sự thể hiện đề tài khoa học cũng tạo thêm một nét riêng cho 

truyện đồng thoại giai đoạn này. Những truyện đồng thoại khoa học xuất hiện 

trong giai đoạn này vẫn thường được nhắc đến là: Ông than đá (Tập truyện, Viết 

Linh), Cô Kiến trinh sát (Vũ Kim Dũng), Những kẻ thù nhỏ bé (Trần Quán Anh)... 

Mảng sáng tác này có số lượng tác phẩm không nhiều. Có hai lí do đưa đến kết quả 

nói trên: cái khó của thể loại và việc nhà văn Việt Nam không mấy sở trường về đề 

tài này. Viết Linh, một người trong cuộc, viết: “Truyện viết cho nhi đồng đã khó, 

truyện khoa học viết cho nhi đồng càng khó hơn” [130, tr.95].  
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Nhìn chung, trong những năm 60, 70 của thế kỉ XX, truyện đồng thoại Việt 

Nam hiện đại đã phát triển theo xu hướng mở rộng về đề tài, có “tham vọng” phản 

ánh nhiều mảng hiện thực đời sống khác nhau. Nhờ lực lượng tác giả được bổ sung 

đáng kể, có tài và giàu tâm huyết, truyện đồng thoại giai đoạn 1955 – 1975 đã gặt 

hái khá nhiều thành tựu, trở thành một mảng mạnh, góp phần làm nên “giai đoạn 

hoàng kim” của văn học thiếu nhi Việt Nam. 

Ở khu vực đô thị miền Nam, trong những năm 1955 – 1975, có diễn ra hoạt 

động sáng tác văn học cho thiếu nhi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 1960 trở 

đi, nhiều tờ báo, tạp chí như Hồn Trẻ, Văn nghệ thiếu nhi... ; nhà xuất bản: Hoa 

Hướng Dương, Nắng Sớm, Sách Đẹp, Viễn Du, Hoa Hồng... đã chú ý đến việc in ấn 

thơ, truyện cho thiếu nhi. Người viết cho các em cũng khá nhiều, trong đó được dư 

luận đánh giá cao là các tác giả: Nhật Tiến, Lê Tất Điều, Minh Quân... Tùy theo nhu 

cầu, thị hiếu của từng lứa tuổi mà các tác giả có sự lựa chọn nhất định về mặt thể 

loại. Trong giai đoạn này, thể loại truyện tranh (cho lứa tuổi nhỏ), truyện sinh hoạt 

(cho lứa tuổi mới lớn) phát triển mạnh. Tiếc là, thể loại truyện đồng thoại chưa có 

được những thành công nổi bật, chưa tạo được dấu ấn sâu đậm trong tâm trí độc giả. 

Về mảng sáng tác này, đến nay, chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn về mặt tư liệu 

(hệ thống tác phẩm, tiểu luận phê bình), cho nên, chưa thể đưa ra những kết luận 

cuối cùng. Vấn đề này sẽ được chúng tôi triển khai tìm hiểu kĩ hơn trong một công 

trình khác, nhất là công trình nghiên cứu về văn học thiếu nhi ở vùng đô thị miền 

Nam 1945 - 1975. 

1.2.2.4. Từ 1975 đến 1985, thể loại truyện đồng thoại phát triển trong hoàn 

cảnh đất nước đã thống nhất vẹn toàn. Nếu như trước 1975, hoạt động sáng tác 

truyện đồng thoại chủ yếu diễn ra ở trung tâm Hà Nội thì sau 1975, đã có thêm 

trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với một lực lượng văn nghệ sĩ khá đông đảo và 

có tài. Nếu trước đây, chúng ta có nhà xuất bản Kim Đồng, báo Thiếu niên tiền 

phong thì giờ đây, đã có thêm nhà xuất bản Măng Non (về sau sát nhập vào nhà 

xuất bản Trẻ), báo Khăn Quàng Đỏ... Không gian văn hóa được mở rộng, và cùng 
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với nói là lực lượng công chúng đông lên gấp nhiều lần. Trong hoàn cảnh xã hội 

mới như vậy, thể loại truyện đồng thoại đã phát triển ra sao? 

Chúng tôi đã có dịp đề cập tới nhận định của Lã Thị Bắc Lý trong Truyện 

viết cho thiếu nhi sau 1975: “Khi văn học chuyển hướng, chủ yếu đi vào thân phận 

con người với những vấn đề đời tư, thế sự thì đồng thoại và văn miêu tả không còn 

phù hợp nữa, chúng lập tức được chuyển hướng” [140, tr.104]. Theo nhận định trên, 

truyện đồng thoại “không còn phù hợp” với hoàn cảnh xã hội Việt Nam sau 1975 

nên buộc phải “chuyển hướng”, thậm chí có thể phải từ giã văn đàn. Thực tế có 

đúng như vậy không? Chúng tôi nghĩ là không. Bởi lẽ, xét về quy luật, “truyện viết 

cho các em lấy loài vật làm nhân vật lúc nào cũng thích hợp” [78, tr.12]. Xét thực tế 

sáng tác, chúng tôi thấy, có không ít truyện đồng thoại được viết trong giai đoạn 

này. Đơn cử một số truyện tiêu biểu: Cuộc phiêu lưu của Ong Vàng (Vũ Duy 

Thông, 1978), Chuyến đi của Mày Mạy (Chu Linh, 1981), Thành phố đáy hồ (Trần 

Gia Thái, 1981), Lòng mẹ (Viễn Phương, 1982), Bóng út xanh xanh (Hải Hồ, 

1985)... Như vậy, thể loại truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại đến giai đoạn 1975 

– 1985 vẫn tiếp tục dòng chảy của mình, có thể không sôi nổi như ở giai đoạn trước, 

nhưng tuyệt đối không phải là sự dừng bước hay từ giã văn đàn. 

Về đề tài – cảm hứng, truyện đồng thoại giai đoạn 1975 – 1985 cho thấy có 

sự chuyển hướng, thu hẹp vào những vấn đề đời sống của trẻ em. Những đề tài quốc 

gia đại sự, thậm chí đề tài khoa học đã không còn được chú tâm khai thác nữa. Đó 

là sự chuyển hướng cần thiết, bởi “sứ mệnh lịch sử” của thể loại là phục vụ công 

chúng trẻ em, viết về trẻ em và viết cho trẻ em. 

1.2.2.5. Từ 1986 đến nay, thể loại truyện đồng thoại phát triển trong bối 

cảnh đất nước đổi mới. Hoàn cảnh lịch sử này đã tác động sâu sắc đến sự phát triển 

của văn học nói chung. Trong khi ở khu vực văn học người lớn, tình hình diễn ra rất 

sôi nổi, đa dạng và nhiều thành tựu thì trái lại, văn học thiếu nhi lâm vào tình trạng 

khủng hoảng. Những người viết cho thiếu nhi gặp rất nhiều khó khăn. Có thể nói, 

đó là cái khó khăn của những người lần đầu đi ra biển lớn, được công chúng đặt vào 

thế lựa chọn bình đẳng. Sách truyện nước ngoài vào ta phần lớn đã đạt tới tầm kinh 
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điển, được mến mộ ở nhiều nền văn học khác nhau. Cho nên, không lấy làm lạ khi 

truyện kể về chú mèo máy Đôrêmon, Ếch Ping hay Pipi tất dài... đã nhanh chóng lôi 

kéo độc giả xa dần chú Dế Mèn của Tô Hoài hay Mèo con của Nguyễn Đình Thi, 

đặt chúng trước nguy cơ trở thành những vẻ đẹp « vang bóng một thời ».  

Điều đáng mừng, trong hoàn cảnh khó khăn đó, nền văn học vẫn có không ít 

cây bút tham gia sáng tác truyện đồng thoại cho các em. Không kể những cây 

bút đã thành danh, những tác giả đồng thoại mới ở giai đoạn này gồm: những nhà 

văn, nhà thơ đã có thành tựu trong lĩnh vực văn chương người lớn (Nguyễn Quang 

Thiều, Nguyễn Trọng Tạo, Trần Đức Tiến, Kim Hài, Lý Lan...), những cây bút viết 

cho thiếu nhi (Lưu Thị Lương, Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Thị Bích Nga...), những 

cây bút thiếu nhi (Châu Giang, Trường Giang, Hoàng Đình Hải...) và có cả tác giả 

là người dân tộc thiểu số (Vương Anh).  

Về tác phẩm, sự xuất hiện của những tác phẩm dài hơi là một điểm mới 

của truyện đồng thoại giai đoạn này: Cuộc bỏ trốn của những con dấu (Phạm 

Đức), Cuộc phiêu lưu của Ong Vàng (Vũ Duy Thông), Ca sĩ mùa hè (Nguyễn 

Trọng Tạo), Con quỷ gỗ (Nguyễn Quang Thiều),  Làm mèo (Trần Đức Tiến), Phép 

màu của Mèo con (Tô Hải Vân), Trang trại Bình Minh (Kim Hài), Thủy cung dậy 

sóng (Lê Trọng Minh), Ngàn dặm xa (Nguyễn Đình Chính), Cuộc phiêu lưu của 

chú Tễu (Lê Phương Liên), Đi tìm hoang dã (Nguyễn Vĩnh Nguyên)... Thực ra, 

những tác phẩm có dung lượng của một truyện dài đã xuất hiện ở những giai đoạn 

trước. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, những tác phẩm như vậy xuất hiện tập trung hơn. 

Việc mở rộng quy mô tác phẩm như vậy phản ánh điều gì? Một, đó là nhu cầu của 

người viết cho các em được thỏa cơn khát phiêu lưu trong thế giới đồng thoại rộng 

lớn. Hai, sự mở rộng quy mô tác phẩm cho phép “nới rộng” độc giả, không chỉ nhi 

đồng mà cả tuổi mới lớn, không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng cùng đọc. 

Một ghi nhận khác về tác phẩm ở giai đoạn này là có một số trường hợp 

được viết dưới hình thức thơ, gọi là truyện thơ đồng thoại. Nằm trong số đó có 

những tác phẩm như: Chuyện ở bờ ao, Ông khách giao thừa, Một cuộc du lịch của 

Nguyễn Hoàng Sơn,  Sáo và Cú Mèo Phạm Đông Hưng, Dòng suối thần kỳ của Bế 
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Kiến Quốc... Tuy không nhiều nhưng truyện thơ đồng thoại cũng góp phần đem lại 

vẻ phong phú, đa dạng cho thể loại. 

Tiếp nối tinh thần của truyện đồng thoại 1975 -1985, truyện đồng thoại từ 

1986 đến nay tập trung viết về cái đời thường, gần gũi, nhưng ẩn chứa nhiều điều 

mới lạ, phù hợp với quan niệm và ước vọng của tuổi thơ; chất hiện thực giảm đi, 

chất phiêu lưu, huyễn tưởng được tăng cường.  Ở đây, cần ghi nhận vai trò của 

Quỹ văn hóa Đan Mạch với Dự án phát triển văn học thiếu nhi Việt Nam đã và đang 

hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua. Tinh thần của Dự án là phát triển văn 

học giả tưởng, xem đó là một lối thoát tích cực cho văn học thiếu nhi Việt Nam hiện 

nay. Như vậy, Dự án này phù hợp với truyện đồng thoại, một thể loại giàu tưởng 

tượng, một thể loại có khả năng tạo ra một thế giới khác, kì lạ để chuyển tải những 

vấn đề về nhân sinh, thế sự. 

Tóm lại, kể từ lúc xuất hiện cho đến nay, thể loại truyện đồng thoại ở Việt 

Nam đã trải qua hơn nửa thế kỉ phát triển. Sự phát triển của thể loại truyện đồng 

thoại Việt Nam hiện đại nhìn chung là liên tục, có sự tiếp nối giữa các thế hệ cầm 

bút. Vì vậy, số lượng tác phẩm ngày một nhiều thêm, thành tựu được bổ sung, khiến 

cho thể loại đạt được nhiều đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa tinh thần của 

cộng đồng nói chung, trẻ em nói riêng. 

1.2.3. Thành tựu phát triển của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại 

1.2.3.1. Về đội ngũ sáng tác, chiếu theo quan niệm: “tác giả văn học là 

những người làm ra (...) tác phẩm văn học” [185, tr.242], chúng tôi thống kê được 

275 tác giả. Theo chúng tôi, đó là một thành tựu không nhỏ, cho thấy mối quan tâm 

khai thác của người viết cho thiếu nhi. Với lực lượng đông đảo như vậy, sự phát 

triển của truyện đồng thoại qua từng giai đoạn lịch sử được đảm bảo. Sẽ ý nghĩa 

hơn rất nhiều nếu chúng ta nhớ lại trước 1945, số tác giả viết truyện đồng thoại 

không vượt quá 5. Sau 1945, nhờ phong trào được tổ chức bài bản nên bên cạnh các 

nhà văn, nhà thơ, một số thành phần khác trong xã hội cũng hào hứng tham gia xây 

dựng nền văn học phục vụ thiếu niên nhi đồng. Nhờ vậy, đội ngũ sáng tác cho thiếu 
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nhi nói chung, đội ngũ sáng tác truyện đồng thoại nói riêng không ngừng được bổ 

sung, danh sách người viết dài thêm theo thời gian. 

Trong lực lượng người viết truyện đồng thoại nói trên, chúng ta thấy có 

nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau: chuyên nghiệp có, không chuyên có, 

người lớn có, thiếu nhi có... Mỗi thành phần như vậy có những đặc điểm về sáng tác 

và đóng góp riêng. 

Trong lực lượng chuyên nghiệp, đáng chú ý có một số cây bút chuyên viết 

cho thiếu nhi như Võ Quảng, Phạm Hổ, Trần Hoài Dương, Phong Thu... Bản thân 

họ, nói như Trần Đăng Khoa được “thượng đế thửa ra làm đồ chơi cho trẻ em”, có 

sự gần gũi, hiểu biết sâu tâm lí trẻ em. Đó là chỗ thuận lợi để họ tiếp cận thành công 

thế giới tâm hồn các em. Ngoài ra, cũng là điểm đáng nói: có 15 nhà thơ góp mặt 

trong danh sách đội ngũ tác giả viết truyện đồng thoại, đơn cử: Vũ Duy Thông, 

Xuân Quỳnh, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Hoàng Sơn... Thơ và truyện đồng thoại 

vốn gần gũi với nhau trong cách nhìn thế giới (nhân hóa sự vật), có lẽ vì vậy mà 

không ít nhà thơ đã xem đồng thoại cũng là nơi phô diễn tài năng, cảm hứng sáng 

tạo của mình. Truyện đồng thoại của nhà thơ thường giàu chất trữ tình, khác nào 

một bài thơ văn xuôi, góp phần làm cho diện mạo thể loại thêm phần đa dạng. 

Các cây bút nghiệp dư tham gia viết truyện đồng thoại khá đông đảo, chiếm 

khoảng 50%. Trong đó, những người xuất thân từ nghề giáo chiếm một tỉ lệ đáng 

kể. Văn học thiếu nhi vốn coi trọng nội dung giáo dục, đó có lẽ là một trong những 

lí do khiến nhiều nhà giáo đến với văn chương, dùng văn chương để chuyển tới các 

em những bài học thẩm mĩ, đạo đức. Trong quá trình sáng tác, bản thân họ luôn 

đứng trước thử thách là làm sao giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhà sư phạm 

và người nghệ sĩ. Bởi, nếu để nhà sư phạm lấn át người nghệ sĩ thì hình tượng tác 

phẩm dễ rơi vào tình trạng minh họa, giáo điều, khó gây được hứng thú cho các em. 

 Sự xuất hiện của một số cây bút thiếu nhi như Hải Thi, Trường Giang, 

Nguyễn Minh Trang, Đào Thị Thúy... đã góp một mảnh hồn riêng vào thế giới đồng 

thoại. Truyện của các em có cái trong trẻo, yêu thương của tấm lòng con trẻ. Tiếc 
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là, chưa có trường hợp nào nổi lên như Trần Đăng Khoa trong lĩnh vực thơ ca thời 

chống Mỹ. 

 Lực lượng viết truyện đồng thoại ở Việt Nam, có thể nói, là khá đông đảo và 

có sự nối tiếp giữa các thế hệ. Đó là điều đáng mừng, đáng ghi nhận. Xin được so 

sánh một chút: thể loại truyện lịch sử cho thiếu nhi trong hơn nửa thế kỉ qua chỉ 

được sáng tác bởi mấy tên tuổi sau: Nguyễn Huy Tưởng, Hà Ân, An Cương, Lê 

Vân (giai đoạn 1955 – 1975), Lưu Minh Sơn (đầu thế kỉ XXI); truyện cổ tích hiện 

đại cũng có tình trạng tương tự: trước 1945, có Khái Hưng, Nguyễn Văn Nghiêm, 

Vị Hồ ; sau 1945, có Phạm Hổ, và hiện nay gần như không có người tiếp nối... Như 

vậy, sự quan tâm của người sáng tác đối với truyện đồng thoại tập trung hơn rất 

nhiều. 

 Cố nhiên, nghệ thuật không trọng số đông, nếu số đông đó không tạo ra được 

những đóng góp về tác phẩm, nhất là tác phẩm hay. Về mặt này, trước khi bàn về 

chất lượng sáng tác, chúng ta hẵng xét xem mức độ đóng góp về tác phẩm của các 

tác giả ra sao?  Dựa vào tiêu chí số lượng tác phẩm mà mỗi tác giả đóng góp, chúng 

tôi phân thành 26 nhóm sau đây (xin xem trang sau): 
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TT Nhóm tác giả 

(theo số lượng TP) 

Số lượng 

(tác giả) 

Tổng số 

(tác phẩm) 

Tác giả 

(minh họa) 

1 1 177 177 Nguyễn Đình Thi 

2 2 28 56 Kim Hài 

3 3 13 39 Tạ Duy Anh 

4 4  8 32 Trần Ninh Hồ 

5 5  8 40 Phạm Thành Long 

6 6 4 24 Lan Phương 

7 7  1 7 Cửu Thọ 

8 8  2 16 Nguyễn Quỳnh 

9 9  2 18 Xuân Quỳnh 

10 10  2 20 Phạm Viết Lãm 

11 11  3 33 Chu Huy 

12 13  3 39 Đức Ban 

13 14  1 14 Vũ Tú Nam 

14 15  1 15 Đồng Xuân Lan 

15 16  1 16 Lưu Thị Lương 

16 17  3 51 Thy Ngọc 

17 18  2 36 Trần Hoài Dương 

18 19  1 19 Nguyễn Văn Chương 

19 20  1 20 Nguyễn Tú Ba 

20 23  3 69 Trần Đức Tiến 

21 24 1 24 Võ Quảng 

22 26  1 26 Lê Quốc Hùng 

23 29  2 58 Tô Hoài 

24 30 1 30 Cao Văn Tư 

25 58 1 58 Phong Thu 

26 117  1 117 Nguyễn Đình Quảng 
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Bảng thống kê trên phản ánh bốn điều sau đây: 1) nhóm tác giả một truyện 

đông nhất (177 người); 2) Những tác giả có uy tín không thuộc số những người viết 

nhiều nhất (Tô Hoài, Võ Quảng, Trần Hoài Dương...); 3) Tổng hợp lại, chúng ta có 

được một khối lượng tác phẩm thật phong phú: 1054 truyện; và 4) Nhìn sâu hơn, 

hoạt động sáng tác truyện đồng thoại giữa các tác giả chưa có sự đều tay. Số người 

viết một, hai tác phẩm còn quá nhiều.  

 Trong văn học thiếu nhi Việt Nam, có một vài trường hợp tác giả chuyên 

canh trên một thể loại nhất định, ví dụ: Hà Ân với truyện lịch sử. Ở thể loại truyện 

đồng thoại, chúng ta không thấy xảy ra điều tương tự... 

1.2.3.2. Về tác phẩm, thành tựu thể loại truyện đồng thoại thể hiện ở số 

lượng nhiều và có đỉnh cao. Ở trên, chúng ta đã nêu ra con số 1054 tác phẩm là kết 

quả sáng tác của 275 tác giả trong hơn nửa thế kỉ qua. So sánh với những thể loại 

khác trong cùng hệ thống như truyện lịch sử, truyện cổ tích hiện đại... thì truyện 

đồng thoại có số lượng lớn gấp nhiều lần. Cụ thể, truyện cổ tích hiện đại chưa vượt 

qua con số 100 tác phẩm, truyện lịch sử chỉ vài chục. Duy có thơ, số lượng tác 

phẩm là tương đương. 

Tác phẩm truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại có sự phong phú về đề tài, 

cốt truyện, dung lượng và lời văn: 

- Về lời văn, có 7 tác phẩm viết bằng văn vần (truyện thơ), 1047 tác phẩm 

còn lại được viết bằng văn xuôi. Như vậy, văn xuôi là hình thức sáng tác chủ yếu 

của truyện đồng thoại. 

- Về dung lượng, 64 tác phẩm có quy mô của một truyện dài và 990 tác 

phẩm có quy mô của một truyện ngắn. Điều này cho thấy, truyện đồng thoại có thể 

viết ngắn, có thể viết dài, nhưng hình thức ngắn phổ biến hơn, vì phù hợp với khả 

năng tiếp nhận của các em. 

- Về cốt truyện, có thể nói tới hai nhóm tác phẩm: 1) Những truyện được 

sáng tác dựa trên một cốt truyện dân gian có sẵn, ví dụ: Trê Cóc (Tô Hoài), Bài 

học tốt (Võ Quảng)...; 2) Những truyện có cốt truyện hoàn toàn mới, ví dụ: Những 

chiếc áo ấm (Võ Quảng), Mùa xuân trên cánh đồng (Xuân Quỳnh)...  
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- Về nhân vật, truyện đồng thoại có các tiểu loại sau: 1) Truyện đồng thoại 

về các con vật, ví dụ: Chuyện chú Trống Choai (Hải Hồ), Cuộc phiêu lưu của Mèo 

con và Chó con (Chu Hồng Hải)...; 2) Truyện đồng thoại về các đồ vật, ví dụ:  Đĩa 

Nhựa và Đĩa Hát (Nguyễn Phan Hách), Chị Tẩy và em Bút Chì (Trần Hoài 

Dương)...; 3) Truyện đồng thoại về thực vật, ví dụ: Hoa Râm Bụt (Xuân Quỳnh), 

Chuyện của hoa Phù Dung (Nguyễn Thái Vận)...; và 4) Truyện đồng thoại về 

những vật vô tri khác, ví dụ: Nốt nhạc trầm (Nguyễn Hải Vân), Cuộc phiêu lưu của 

những con chữ (Trần Hoài Dương), Cuộc bỏ trốn của những con dấu (Phạm Đức)... 

Trong các tiểu loại kể trên thì truyện đồng thoại về các con vật có số lượng nhiều 

nhất. Đây cũng là một lí do khiến truyện đồng thoại còn được gọi là truyện loài vật 

nhân cách hóa. 

- Về đề tài, truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại có thể lập thành những 

nhóm sau: 1) Nhóm truyện về sự tích loài vật, ví dụ: Mắt Giếc đỏ hoe (Võ Quảng), 

Vì sao hươu cao cổ lại cao cổ (Vương Trọng)...; 2) Nhóm truyện về đề tài khoa học, 

ví dụ: Ông than đá (Viết Linh), Lũ bướm đêm (Thế Vũ)...; 3) Nhóm truyện về đề tài 

sinh hoạt của loài vật, ví dụ: Cái Tết của Mèo con (Nguyễn Đình Thi), Cuộc phiêu 

lưu của hòn sỏi (Nguyễn Kiên)...; 4) Nhóm truyện về đề tài xã hội, ví dụ: Chuyến đi 

thứ hai (Võ Quảng), Câu chuyện Buồm Nhỏ (Anh Chi)... Trong các nhóm trên, 

nhóm truyện về đề tài sinh hoạt loài vật có số lượng nhiều nhất. 

- Về bút pháp, cách phân chia dưới đây của Ngô Quân Miện [148, tr.83] là 

có thể chấp nhận được: 1) Những truyện viết ít nhiều trực tiếp về hiện thực cuộc 

sống con người, ví dụ: Cái Mai (Võ Quảng) Cô Bê 20 (Văn Biển)...; 2) Những 

truyện không trực tiếp viết về cuộc sống con người, ví dụ: Những chiếc áo ấm (Võ 

Quảng), Bồ Nông có hiếu (Phong Thu)... Xin được lưu ý thêm, loại truyện không 

phản ánh trực tiếp hiện thực cuộc sống con người trong đồng thoại chiếm phần chủ 

yếu. 

Kết quả phân chia trên đây tuy chỉ có tính chất tương đối nhưng đã phản ánh 

được tính đa dạng của thể loại.  
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Không chỉ phong phú về số lượng, truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại 

còn cống hiến cho độc giả khá nhiều tác phẩm đặc sắc. Những tác phẩm như Ký 

ức của con Vện, Cái Tết của Mèo con, Những chiếc áo ấm, Mùa xuân trên cánh 

đồng, Chuyện của hoa Phù Dung... từ lâu đã in sâu vào tâm trí bạn đọc mà mỗi khi 

nhắc đến thể truyện này là lập tức người ta không thể không nhắc đến. Đặc biệt, 

phải kể đến Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Đó là một đỉnh cao của thể loại, 

niềm tự hào của văn học Việt Nam hiện đại. 

Chúng ta không phủ nhận, trong kho tàng truyện đồng thoại Việt Nam còn có 

không ít những tác phẩm chưa hay, chưa đặc sắc, thậm chí là dở. Nhưng đó là lẽ 

đương nhiên, bởi truyện đồng thoại là một thể loại có hiệu lực mạnh nhưng khó 

viết, đòi hỏi tác giả phải có tư tưởng, sự hiểu biết sâu về đời sống tự nhiên, xã hội 

và sức tưởng tượng phong phú...[65, tr.3]. Vậy nên, những gì đã thể nghiệm, những 

gì đã thành công đều cần được trân trọng ghi nhận công sức đóng góp của nhiều thế 

hệ tác giả ở thế kỉ XX và đầu thế kỉ XX này. 

 

Tiểu kết: 

Thuật ngữ truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam được vay mượn từ 

Trung Hoa, nhưng trong quá trình sử dụng, nó đã được quy ước lại nhằm phù hợp 

với cảm thức ngôn ngữ dân tộc và quan niệm của nền văn học. Theo đó, truyện 

đồng thoại trong quan niệm của văn học Việt Nam là một thể loại tự sự hiện đại, sử 

dụng hình thức nhân cách hóa loài vật và các vật vô tri khác nhằm tạo nên một thế 

giới vừa kì lạ, vừa gần gũi, vừa hư, vừa thực, phù hợp với tâm lí, thị hiếu của trẻ em 

– đối tượng ưa nhìn cuộc sống trong những phép màu. 

Truyện đồng thoại giàu hư cấu tưởng tượng, phản ánh cuộc sống không theo 

quy luật tả thực; quy mô thường nhỏ nhưng sức chứa lại rất lớn, có thể đề cập cả 

những vấn đề lớn lao, chứ không đơn thuần chỉ là những chuyện thường ngày của 

con trẻ. Nhờ vậy, đây là một thể loại có khả năng mở rộng về đối tượng độc giả, đan 

cài trong tác phẩm nhiều lớp nội dung tư tưởng khác nhau... 
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Thể loại truyện đồng thoại Việt Nam nảy sinh và phát triển trong bối cảnh 

hiện đại của nền văn học nước nhà. Bắt đầu từ thập niên 40 của thế kỉ XX, những 

tác phẩm truyện đồng thoại đầu tiên được sáng tác bởi Tô Hoài, Thy Thy Tống 

Ngọc (tức Thy Ngọc sau này), Trần Tiêu... Từ sau khi nền văn học mới được hình 

thành với sự chú ý đặc biệt tới độc giả thiếu nhi, tuy bị chi phối khá mạnh mẽ bởi 

cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, nhưng thể loại truyện đồng thoại đã có được 

những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Đến nay, sau hơn nửa thế kỉ phát triển, 

nó góp vào nền văn học nước nhà hơn ngàn tác phẩm, trong đó có không ít những 

tác phẩm hay, làm phong phú đời sống tinh thần trẻ em Việt Nam. Đáng nói, thể 

loại đã có những tác giả, tác phẩm tiêu biểu mà điển hình là Tô Hoài với Dế Mèn 

phiêu lưu ký. 

Giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại sẽ 

được mô tả, phân tích kĩ trong các chương tiếp theo của luận án này. 
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Chương 2: TRUYỆN ĐỒNG THOẠI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI –

NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG 

 

2.1. Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – những cảm hứng chính 

Trong tác phẩm văn học, nội dung là một phương diện sáng tạo của nhà văn. 

Nội dung không đơn giản là cái hiện thực ngoài đời được đưa vào tác phẩm mà là 

những vấn đề nhà văn muốn đề cập, những tư tưởng, cảm xúc mà nhà văn muốn 

bộc lộ. Nói cách khác, nội dung tác phẩm chính là hiện thực khách quan đã được 

đồng hóa thẩm mĩ bởi chủ thể sáng tạo. Lí luận văn học gọi đó là cảm hứng, hay 

cảm hứng tư tưởng [191, tr.268].  

Truyện đồng thoại là truyện kể về loài vật, nhưng mục đích sâu xa là để nói 

về cuộc sống của con người, cung cấp cho trẻ em những bài học giáo dục về nhận 

thức và nhân cách. Trên đại thể, mỗi một tác phẩm truyện đồng thoại đều hàm chứa 

nhiều lớp nội dung, cảm hứng khác nhau.  

2.1.1. Cảm hứng về thế giới tự nhiên 

2.1.1.1. Trước hết, truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại đề cập tới những 

điều kì lạ, kì thú trong thế giới tự nhiên. 

Tự nhiên là môi trường sống, đồng thời là đối tượng khám phá, khai thác của 

con người. Thế giới tự nhiên bao la, muôn hình vạn dạng, thật không có gì so sánh 

được. Nói chung, khi đứng trước thế giới tự nhiên, dù giàu tưởng tượng đến mấy, 

con người cũng phải lạ lùng, kinh ngạc bởi sự đa dạng, muôn màu, muôn vẻ của nó. 

Sự tồn tại của cảm hứng về thế giới tự nhiên trong truyện đồng thoại là lẽ tất 

yếu, bởi thể loại này lấy loài vật, cỏ cây, sông nước... làm đối tượng nhận thức, 

miêu tả. Như đã nói, trong khi nhân cách các đối tượng tự nhiên, nhà văn đồng thoại 

vẫn phải đảm bảo nguyên tắc bảo lưu các đặc điểm tự nhiên của chúng. Do đó, thế 

giới tự nhiên hiện ra trong truyện đồng thoại rất phong phú, đa dạng với nhiều sự 

vật, hiện tượng khác nhau. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là loài vật và những sự vật 
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hiện tượng có mối quan hệ gần gũi với con người. Đối với người lớn, những sự vật 

hiện tượng trong truyện đồng thoại không có gì xa lạ, nhưng với các em, đó là cả 

một thế giới cần phải nhận thức và lí giải. 

Bản thân người viết truyện đồng thoại luôn phải am hiểu sâu sắc về loài vật 

và những đối tượng khác trong thế giới tự nhiên. Bằng nghệ thuật miêu tả khéo léo, 

nhà văn làm cho thế giới tự nhiên, loài vật hiện ra một cách sinh động, trở thành 

nguồn kiến thức khơi sâu vào hiểu biết và đánh thức khát vọng khám phá của các 

em. Chẳng hạn, truyện Chèo Bẻo đánh Quạ của Tô Hoài là cả một kho tri thức về 

đời sống, “phong tục” của các loài chim: Tu Hú mỗi khi đẻ trứng đều phải gửi nhờ 

ở tổ Sáo Sậu, Dẻ Cùi; chim Chích Bông siêng bắt sâu nên được gọi là chim Sâu; 

Chào Mào đẹp mã, chuyên kiếm ăn ở vườn ổi... Truyện Ếch Cốm quê vùng hồ của 

Trần Kim Lung có những kiến thức thú vị về “kì nghỉ đông” của họ hàng nhà ếch... 

Trong muôn vẻ kì lạ của thế giới tự nhiên, các nhà văn chú ý đặc biệt tới 

những biến hóa kì diệu của loài vật. Giải thích điều này, nhà thơ Phạm Hổ cho 

rằng, “sự biến hóa đến kì diệu của thiên nhiên từ lá sang hoa, từ hoa sang quả, từ hạt 

đến cây (...) thật bổ ích cho các em, cả về hiểu biết, cả về sự phát triển của trí tưởng 

tượng, sự bồi đắp về tâm hồn...” [179, tr.19]. Truyện Trong một hồ nước của nhà 

văn Võ Quảng nói về hiện tượng Nòng Nọc đứt đuôi thành Nhái Bén. “Một hôm, 

Giếc nhìn thấy từ trên bụng của Nòng Nọc có hai cục thịt lòi ra, Giếc tưởng đó là 

đôi vây của Nòng Nọc đang mọc. Hai cục thịt đó mỗi ngày một dài ra. Hóa ra 

không phải đó là đôi vây, mà nhìn kĩ, đó là đôi chân trước của Nòng Nọc...”. 

Truyện  Xin Cơm và Xin Tương của Nguyễn Kiên cũng có nội dung tương tự: Xin 

Cơm và Xin Tương là đôi bạn sống ở xóm ao bèo. Hàng ngày, chúng cùng nhau vui 

chơi, cùng nhau đi kiếm ăn... Xin Cơm cứ ngỡ cuộc sống đầy ắp niềm vui này sẽ 

kéo dài mãi mãi, nhất là khi có lời khẳng định chắc nịch từ phía Xin Tương. Thế 

rồi, một ngày kia, Xin Tương bất ngờ biến mất, khiến cho Xin Cơm hốt hoảng đi 

tìm, hết góc ao này đến bờ ao nọ, hỏi hết Cà Niễng đến Sạt Sành mà không mảy 

may tin tức. Thì ra, anh chàng Xin Tương đã lên bờ, hóa thành con chuồn chuồn, 

hàng ngày vô tư bay lượn ven bờ ao, chẳng biết gì về người bạn Xin Cơm vẫn đang 
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đỏ mắt đi tìm mình... Những truyện như vậy có khả năng tạo cho các em sự ngạc 

nhiên, thích thú. Nếu viết khéo, nhà văn còn có thể giúp các em mở rộng nhận thức 

sang những vấn đề xã hội. Chẳng hạn, qua truyện Trê Cóc của Tô Hoài, các em 

không chỉ thấy hiện tượng sinh trưởng của loài cóc mà còn thấy được tầm quan 

trọng của hiểu biết. Theo truyện, vợ chồng Trê vì thiếu hiểu biết nên đã bắt các 

nòng nọc về làm con để rồi lâm án, bị bọn quan lại đánh đòn và đòi của đút. Tương 

tự, nếu có hiểu biết, vợ chồng nhà Cóc đã chẳng phải nhờ đến cửa quan đòi lại đàn 

con... Các tác giả truyện đồng thoại đã khéo léo tạo ra những liên hệ sâu xa, gợi mở 

những vấn đề có ý nghĩa xã hội, nhân sinh. Đó là điều cần thiết, đem lại vẻ đa dạng 

và chiều sâu cho nội dung tác phẩm.  

Nếu như Tô Hoài, Võ Quảng quan tâm đến sự biến hóa thì Viết Linh lại phát 

hiện giúp bạn đọc những tập tính đặc biệt của loài vật. Trong truyện Ông bố đảm 

đang, ông kể về hiện tượng cá Rô Phi (đực) nuôi con trong miệng. Cái cách nuôi 

con này ít ai biết nên đã có lúc Rô Phi bị hiểu lầm là kẻ chỉ biết rong chơi, la cà. 

Hình ảnh Rô Phi há miệng để các con chui vào, rồi đưa đến nơi kiếm mồi, hoặc lúc 

“thu con” đưa về nhà có cái gì đó ngồ ngộ, là lạ sẽ khiến cho các em thích thú và  

nhớ mãi... 

Sự kì lạ, kì thú của thế giới tự nhiên còn được các nhà văn tiếp cận từ góc 

nhìn khoa học. Theo Nguyễn Huy Đàn, những tác phẩm văn chương kể về các hiện 

tượng tự nhiên, về lối sống muôn vẻ của động vật, thực vật “không chỉ có tác dụng 

nâng cao nhận thức, tình cảm của trẻ đối với thiên nhiên, mà bằng hư cấu, nhân hóa, 

còn mở rộng ở trẻ mối đồng cảm với những buồn vui, may mắn, rủi ro của người 

khác, hướng trẻ tới lòng vị tha cao đẹp” [41, tr.5]. Nhìn chung, các tác giả đều lấy 

những sự vật, hiện tượng thiên nhiên mà các em thường gặp làm đề tài, rồi cố gắng 

miêu tả thật tinh tế, sao cho tính tư tưởng, tính tri thức, tính nghệ thuật hòa quyện 

với nhau trong truyện, tạo nên bức tranh cuộc sống vô cùng kì diệu, dựng nên một 

mảnh trời nghệ thuật cho tưởng tượng của trẻ em tha hồ bay lượn. Nhờ kết hợp 

được tính tri thức, tính tư tưởng và tính nghệ thuật với nhau nên truyện đồng thoại 

khoa học sẽ gieo vào lòng các em những giọt tri thức trong lành, mở rộng tầm mắt 
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của các em, kích thích niềm say mê khám phá những bí ẩn của thế giới tự nhiên, 

đồng thời giúp các em thấy được khả năng to lớn của con người trong việc khai thác 

tự nhiên, biến tự nhiên thành nguồn lợi phục vụ cho cuộc sống của mình. 

Mảng truyện đồng thoại khoa học ở Việt Nam chủ yếu được sáng tác vào 

những năm 60, 70 của thế kỉ XX với sự tham gia của một số cây bút như Thế Vũ, 

Viết Linh, Vũ Kim Dũng... Mảng sáng tác này tuy không phong phú nhưng vẫn góp 

được tiếng nói riêng vào việc khám phá vẻ đẹp của thế giới tự nhiên. 

Có thể xem truyện Cuộc đời chìm nổi của chú Kíplê của Vũ Cận (1960) là 

tác phẩm mở đầu của nhóm truyện đồng thoại khoa học. Trong truyện này, Vũ Cận 

đã sử dụng một hàm lượng tri thức khoa học nhất định, giới thiệu với các em về lịch 

sử dòng họ nhà than. Tác giả nói tới việc cánh rừng già bị thiêu cháy, rồi bị “vùi sâu 

dưới lòng đất và cháy âm ỉ cho đến ngày hóa kiếp thành loài than”. Tác giả cũng nói 

về kết cấu của dòng họ nhà than, những tên gọi mà con người đặt cho từng loại 

than: “Họ nhà than chúng tôi, dù ở trên núi hay nằm sâu dưới đất, đều họp nhau 

thành từng lớp xen kẽ với những lớp đá hay đất. Lớp than, các nhà chuyên môn gọi 

là vỉa than”... 

Câu chuyện về họ nhà than còn được thể hiện trong Ông Than Đá của nhà 

văn Viết Linh. Tình huống truyện là cuộc họp mặt của họ nhà than. Theo đó, các 

nhân vật lần lượt xuất hiện: Ông Than Đá, bác Khí Than, Than Cốc, cô Dược Liệu, 

anh Nước Hoa... Truyện gây cho các em nhiều bất ngờ khi biết được những Dược 

Liệu, Nước Hoa... lại được làm ra từ than đá. 

Trong truyện đồng thoại khoa học, sự kì lạ của thế giới tự nhiên thường được 

miêu tả trong mối quan hệ với con người. Đó là lí do giải thích vì sao, ở truyện 

đồng thoại khoa học có sự hiện diện của cảm hứng ngợi ca vẻ đẹp lao động sáng tạo 

của con người. 

Tóm lại, miêu tả những đặc điểm tự nhiên của thế giới loài vật là một nội 

dung cơ bản của truyện đồng thoại Việt Nam. Đó là kết quả tất yếu khi nhà văn tái 

hiện mặt tự nhiên của hình tượng nhân vật. Mặt khác, đó cũng là kết quả của việc 

miêu tả môi trường hoạt động, sinh tồn của loài vật. Với nội dung này, truyện đồng 
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thoại đã góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng nhận thức, mở rộng hiểu biết cho 

các em về thế giới tự nhiên.  

2.1.1.2. Thế giới loài vật được miêu tả trong mối quan hệ cộng sinh đa dạng 

với con người. 

Trong mối quan hệ này, loài vật trở nên có “số phận”, đồng thời cũng là “đối 

tác” khiến con người bộc lộ nhân tính. Khai thác mối quan hệ này, các tác giả 

truyện đồng thoại nhằm mục đích thể hiện tiếng nói nhân văn, ca ngợi tình yêu 

thương loài vật và phê phán những hành động tàn nhẫn, phi nhân tính. 

Ngay từ trước năm 1945, Tô Hoài đã quan tâm tới mối quan hệ giữa loài vật 

và con người. Trong truyện Ba anh em, ông nói về nỗi khổ của hai chú chó Vện và 

Đen vì luôn phải nhận những trận đòn khủng khiếp từ ông chủ. Trong truyện Hai 

con ngỗng, ông nói đến sự vô tâm của Cai Vườn khiến cho hai con Ngỗng liên tục 

bị đói.  

Viết về vấn đề này có lẽ “gay gắt” hơn cả là Trần Tiêu với truyện Ký ức của 

con Vện (1944). Ngay từ đầu truyện, Vện – nhân vật chính của tác phẩm – đã mơ 

ước rằng, “một ngày kia, người bỏ được lòng vị kỉ, lòng tự cao, nó che lấp bản tính 

thì người đáng thay quyền tạo hóa làm chúa tể của muôn loài”. Khi ước mơ như 

vậy, Vện đang trải qua những ngày tháng đầu đời không mấy tốt đẹp. Mấy anh em 

Vện bị chủ nhà đem ra chợ bán, bị người mua mặc cả, chê bai. Bản thân Vện bị lỏ 

đuôi nên bị người ta chê ỏng, chê eo: “Lỏ đầu thì bán, lỏ trán thì nuôi, lỏ đuôi thì 

thịt”. Kể từ khi ấy, Vện bắt đầu biết “chua xót cho số phận” của mình, biết mình 

đang sống trong định kiến khắc nghiệt của người đời. Ở với chủ, Vện trở thành nơi 

để con người trút giận khi bực tức một điều gì đó, dù không liên quan gì đến mình. 

Người ta cũng phủ nhận cả những việc làm tốt của Vện... Thiên truyện Ký ức của 

con Vện là tác phẩm có tính luận đề, một câu chuyện dài về cuộc đời lắm bất hạnh, 

bi thương của chó Vện. Nỗi bất hạnh ấy của chó Vện là do con người tạo nên. 

“Phúc họa đều do bởi tay người” – điều chiêm nghiệm này của Vện cũng chính là 



69 
 

 

điều mà nhà văn Trần Tiêu, một cây bút tiêu biểu của Tự lực văn đoàn muốn gửi 

gắm, khẳng định. 

Gần đây, một số truyện đồng thoại tiếp tục khai thác mối quan hệ này trên cơ 

sở mở rộng, khám phá nhiều chiều cạnh khác nhau của vấn đề. Trên một số trang 

viết của Trần Đức Tiến, Nguyễn Quang, Nguyễn Nhật Ánh..., người đọc không ít 

lần bắt gặp cảnh con người đối xử tàn nhẫn với loài vật. Đó là trường hợp của lão 

Hớn chuyên dùng bả mướp đánh bắt người mẹ thân yêu của chó Đốm (Lan Phương 

– Chú Đốm côi cút); hay những kẻ chuyên bắt mèo bán sang bên kia biên giới 

(Nguyễn Quang – Tiểu Hổ phiêu lưu)... Điều quan tâm chủ yếu của các tác giả là 

việc những con vật được sống trong tình cảm yêu thương của con người. Chuyện kể 

của Tun (Võ Văn Trực), Chú Đốm côi cút (Lan Phương), Làm mèo (Trần Đức 

Tiến)... là những truyện như vậy.  

Trong Chuyện kể của Tun, nhà văn Võ Văn Trực để cho chó Tun tự kể về 

cuộc đời mình. Nếu người đọc đã gặp trong Ký ức của con Vện giọng kể bùi ngùi, 

chua xót thì ở đây sẽ là giọng vui tươi, hồ hởi. Chó Tun đã trải qua những ngày 

tháng hạnh phúc trong ngôi nhà của ông Văn và chị Túy Anh. Hạnh phúc đó được 

Tun cảm nhận rõ rệt hơn khi bản thân bị bọn người chuyên nghề trộm chó bắt nhốt 

vào khu nhà kho ẩm ướt, tối tăm và trong một cái lồng chật hẹp. Tun không thể 

tưởng tượng nổi khi “cơm, thịt, cá cứ đổ bừa bãi lẫn với phân, với nước đái, thối 

khẳm”, khác hẳn “ở nhà, tôi đã quen ăn sạch sẽ. Vài ngày ông Văn lại rửa đĩa một 

lần trắng tinh, cơm đổ vào bốc hơi thơm ngon”. Tun càng sung sướng bội phần khi 

thoát khỏi chốn ngục tù và trở về trong sự vui mừng của mọi người, nhất là chị 

Thúy Anh.  

Trong Chú Đốm côi cút của Lan Phương,  chó Đốm bị mất mẹ nhưng bù lại 

đã được những người như bà Ngần, chị Na cưu mang. Về sau, trên hành trình đi tìm 

mẹ, chó Đốm còn được anh Tuấn, cậu Dần và những đứa trẻ giúp đỡ... 

Có thể nói, những truyện kể trên đã tạo được xúc động cho người đọc, đánh 

thức ở các em nỗi xót thương, lòng trắc ẩn đối với loài vật. Chính trong mối quan hệ 
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này, loài vật được cảm thụ sâu sắc hơn, và con người cũng bộ lộ rõ hơn nhân tính 

của mình.  

2.1.2. Cảm hứng về thế giới con người  

Văn chương, dù viết về đề tài gì, đối tượng nào, cuối cùng vẫn là nhằm thể 

hiện cuộc sống con người. Hơn nữa, trong mục đích sáng tác của mình, các tác giả 

truyện đồng thoại không viết vì bâng quơ, vì muốn làm cho lạ, mà “muốn đem vào 

đồng thoại một nội dung xã hội” [79, tr.49]. Theo ý nghĩa đó, chúng ta sẽ đề cập 

đến cảm hứng về thế giới con người trong truyện đồng thoại với những biểu hiện đa 

dạng, phức tạp, liên quan tới cả người lớn lẫn trẻ em. 

2.1.2.1. Trước hết, đó là cảm hứng về thế giới tuổi thơ hồn nhiên, trong 

sáng. 

Nhân vật đồng thoại thường được nhà văn phú cho những đường nét tính 

cách trẻ em. Vì vậy, tiếp xúc với thế giới nhân vật đồng thoại, chúng ta dễ dàng cảm 

nhận được đó là thế giới tuổi thơ với tất cả những biểu hiện sinh động của nó. Điều 

đáng nói, thế giới ấy được tái hiện trên nền cảm hứng nhân văn mà hạt nhân là lòng 

yêu thương, trân trọng vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ. 

Sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng là những biểu hiện đáng yêu ở trẻ em. Con 

người ta khi chưa bước sang tuổi trưởng thành, chưa bị miếng cơm manh áo cũng 

như những ràng buộc xã hội khác làm tha hóa, đấy là lúc đời sống tinh thần có được 

sự tự nhiên, lành mạnh nhất. Sự hồn nhiên, ngộ nghĩnh là chất thơ của đời sống, 

đồng thời cũng là chất thơ của văn chương. Trong phạm vi truyện đồng thoại, có 

khá nhiều cây bút đi sâu khai thác nét tính cách này, tạo nên những trang viết thú vị, 

hấp dẫn. 

Trước hết, cần phải kể đến Trăng rơi xuống giếng của nhà văn Đào Vũ. 

Thiên truyện này được nhà văn hoàn thành và xuất bản vào năm 1957. Ngay lần đầu 

ra mắt, tác phẩm đã được in tới 25.065 bản. Cái hay của Trăng rơi xuống giếng là ở 

chỗ khai thác khéo léo tình huống nhầm lẫn để nói lên tấm lòng nhân hậu của trẻ. 

Trong văn học, tình huống nhầm lẫn được nói đến khá nhiều: Sự tích hòn Vọng phu 
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(dân gian), Ba anh mê  ngủ (dân gian), Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)... Mỗi tác phẩm 

có cách khai thác riêng. Ở truyện của Đào Vũ, tình huống nhầm lẫn không nhằm thể 

hiện nội dung bi kịch hay đả kích; trái lại, phản ánh nét ngộ nghĩnh, đáng yêu ở trẻ 

thơ. Khi nhìn thấy bóng trăng trong lòng giếng, những Thỏ, những Chó, những 

Mèo... đều tưởng là người bạn Trăng bị rơi xuống giếng. Phát hiện này khiến chúng 

“hốt hoảng”, “lo lắng”: Mèo thì trố mắt “kinh ngạc”, còn Chó “hai tay ôm mặt, 

nước mắt chảy ròng”, Gà mái mơ “sụt sùi”... Hình ảnh các con vật tìm cách vớt 

Trăng được miêu tả ấn tượng và cảm động: Ngỗng thò cái cổ dài xuống giếng, Chó 

chạy đi lấy gàu, Mèo muốn dùng câu liêm... Với Đào Vũ, sự nhầm lẫn ở các em là 

do vốn hiểu biết còn non nớt, kinh nghiệm chưa có. Vì thế, hành động của chúng trở 

nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Từ câu chuyện vớt trăng, nhà văn nói đến lòng trắc 

ẩn, tình yêu thiên nhiên như một tính thiện sẵn có ở trẻ em mà người lớn chúng ta 

cần trân trọng và phát huy. 

Gần gũi với Trăng rơi xuống giếng có truyện Ếch chia trăng của nhà văn 

Phong Thu. Khi viết tác phẩm này, Phong Thu không tránh khỏi áp lực từ thành 

công của Đào Vũ. Nhà văn đã lao tâm khổ trí, cuối cùng tìm được cho truyện một tứ 

hay: chia trăng. Ở đây, nhà văn để cho cụ Ếch Hoa dùng mẹo, bắt mỗi ếch cầm một 

lá khoai có nước để khi nhìn vào ai cũng thấy ông trăng của mình. Chờ cho đến khi 

các ếch mỏi tay, làm đổ nước, cũng là mất luôn ông trăng, cụ Ếch Hoa mới yêu cầu 

các cháu nhìn lên trời cao, rồi giảng giải: “Ông trăng trên cao kia mới là ông trăng 

thật. Còn tất cả chỉ là cái bóng của ông trăng thôi. Và ông trăng là của chung, không 

là của riêng ai hết, các cháu ạ!”. Từ câu chuyện ngồ ngộ về chuyện chia trăng, nhà 

văn đã dẫn các em đến với bài học về cuộc sống – bài học phân biệt về hình và 

bóng, về cái chung và cái riêng... 

 Thế giới tuổi thơ trong truyện đồng thoại chủ yếu được mô tả qua những mối 

quan hệ đời thường, quan hệ mẹ con, quan hệ bạn bè, quan hệ thầy trò... Chính từ 

những mối quan hệ đó, các nhân vật sẽ bộc lộ cái hay, cái dở của lứa tuổi mình. Khi 

miêu tả, các tác giả đã thể hiện một quan niệm giàu tính nhân văn qua cái nhìn bao 

dung, tin tưởng vào khả năng hướng thiện của các em.  
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 Trong Con mèo lười, Tô Hoài đã dựng lên cảnh nhộn nhịp của những con vật 

đang náo nức chuẩn bị đi vỡ nương, thông qua đó nhằm phê phán nhẹ nhàng một 

chú Mèo... lười. Mèo ta đã từng phát biểu một cách thật thà, không chút ngượng 

ngùng là: “Chẳng may tớ phải sinh làm giống mèo mũi đỏ, tớ không biết bắt chuột, 

tớ chỉ biết ăn vụng”. Bao giờ, chú Mèo lười này cũng đủ lí lẽ để bào chữa cho tính 

lười của mình. Hơn nữa, chú còn âm mưu lôi kéo các bạn Bê ngây thơ, các chú Ỉn 

thật thà cũng lười như mình. Nhưng nhờ có tình yêu thương, đoàn kết của tập thể 

nên chú Mèo đã tự giác sửa dần khuyết điểm, trở thành người tốt. Qua Con mèo 

lười và nhiều tác phẩm khác, Tô Hoài quan niệm: Con người, nhất là tuổi trẻ, sẽ 

trưởng thành lên từ chính những sai lầm, vấp váp của bản thân. 

 Trên tinh thần như vậy, Nguyễn Kiên kể chuyện về chú Ếch Xanh biếng học, 

ham chơi. Do không chịu học hành nên khi gặp phải Cua, Ếch Xanh đã run sợ một 

cách thảm hại. Sự thiếu hiểu biết (xưa nay, cua vốn sợ ếch) đã dẫn Ếch Xanh đi từ 

hết dại dột này đến dại dột khác, rất đáng chê trách. Nhưng cũng chính từ những 

chuyện rắc rối đó mà Ếch Xanh đã lớn lên về nhận thức. Chú đã biết, trời không 

phải như một cái vung. Hành trình thay đổi không gian, từ nơi lòng giếng ra cánh 

đồng, lên trên bầu trời (nhờ Cò đưa đi), rồi trở về với lớp học thầy giáo Cóc, đã giúp 

cho Ếch Xanh khai mở tầm mắt, tăng vốn hiểu biết và biết gắn bó hơn với mọi 

người.  

 Cảm hứng nhân văn trong truyện đồng thoại còn gắn liền với việc phát hiện 

và khẳng định những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn, nhân cách của các em. Nữ nhà 

văn Lý Lan trong Bù Tọt là ai? đã thể hiện cái nhìn đầy trân trọng về tình cảm đồng 

loại qua câu chuyện các nhân vật Cóc, Nhái, Ếch, Chàng Hiu... đi thăm Bù Tọt. Khi 

biết Bù Tọt bị ốm, Ễnh Ương soạn ngay thông báo, kêu loa cho tất cả họ hàng biết 

Bù Tọt bị cảm thương hàn; chuyện Chẫu Chàng đến nấu cháo cho Bù Tọt ăn... 

Người đọc thêm phần ấn tượng khi cuối truyện xuất hiện thêm nhân vật Chàng Hiu, 

dù chưa rõ Bù Tọt là ai, nhưng nghe nói là bà con đồng loại thì lập tức vội vã lên 

đường đi thăm, đến nỗi quên hỏi địa chỉ. Vì thế, ba ngày sau Ễnh Ương vẫn chưa 
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thể tìm ra được nhà Bù Tọt... Chi tiết có khả năng tạo tiếng cười, song sâu xa, nó 

như một “nhãn tự”, có giá trị làm nổi bật vẻ đẹp của lòng trắc ẩn, yêu thương. 

 Vẻ đẹp thế giới tuổi thơ trong truyện đồng thoại còn được miêu tả trực tiếp 

qua chính nhân vật trẻ em. Chúng ta sẽ gặp nhân vật Bé trong Chim Chích lạc rừng 

(Tô Hoài), Thúy Anh trong Chuyện kể của Tun (Võ Văn Trực), Ni trong Tôi là Bêtô 

(Nguyễn Nhật Ánh)... Các nhân vật này có điểm chung là đều giàu tình cảm yêu 

thương loài vật. Có thể nói, sự gắn bó, nhạy cảm, nâng niu các con vật cũng là một 

biểu hiện về nhân tính, bản tính của con người. Nó làm nên sự phong phú và tinh tế 

của đời sống tinh thần của trẻ em. 

 Tóm lại, tuổi thơ qua truyện đồng thoại hiện lên thật đẹp, thật đáng yêu. Khi 

phản ánh vấn đề này, các tác giả đã thể hiện được sự hiểu biết và tấm lòng thương 

yêu con trẻ vô bờ bến. Nhờ vậy, hình ảnh thế giới trẻ thơ được tái hiện qua truyện 

đồng thoại mang vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên – một thanh âm trong trẻo giữa cuộc 

đời mà mỗi người cần phải biết nâng niu, yêu quý. 

 Trong cảm hứng về thế giới tuổi thơ, truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại 

còn đề cập tới cuộc đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp, khẳng định cái thiện, cái 

đẹp sẽ mãi mãi đồng hành với các em. Nữ nhà thơ Xuân Quỳnh, trong Truyện cổ 

tích về loài người, có viết đại ý rằng, trái đất ban đầu chỉ có trẻ em, sau đó mới vì 

trẻ em mà sinh ra những thứ khác. Tư tưởng bài thơ là, thế giới tồn tại và phát triển 

đều không ngoài mục đích vì những gì tốt đẹp cho trẻ em. Tình yêu thương trẻ em 

đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều nhà văn, nhà thơ. Trong truyện 

đồng thoại, tình cảm này được miêu tả trên nhiều phương diện khác nhau, trong đó 

nổi bật là cuộc đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu – thế lực đưa đến những mất mát, 

bất hạnh của trẻ em. 

 Về phương diện này, truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại rất gần với cổ 

tích. Điểm khác là, cuộc đấu tranh mà truyện đồng thoại đề cập không có sự can 

thiệp của lực lượng kì ảo, con người tự mình trực tiếp đối mặt với cái ác, cái xấu và 

bằng trí thông minh, lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết để chế ngự nó. Với Trang 

trại Bình Minh, Kim Hài đưa bạn đọc đến với cuộc sống ở một khu trang trại vốn 
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nổi tiếng là thanh bình. Đó là thế giới của các con vật như Trống Cồ, bác Bò Nâu, 

bác chó Vàng, Vịt Bầu... Ở đó, hàng ngày, những đứa trẻ đến trường học hành, vui 

chơi dưới sự dạy bảo tận tình của cô giáo Dê Tuyết. Thế nhưng, nhiều biến cố đau 

buồn đã xảy ra kể từ khi Mèo Mun và thầy giáo Cáo xuất hiện. Nhiều đứa trẻ bị 

biến mất một cách đột ngột, nhiều gia đình lâm vào cảnh ngộ thương tâm. Không để 

cái ác hoành hành, bác Chó Vàng, cô Dê Tuyết... quyết tâm đi tìm chân tướng sự 

việc, vạch trần bộ mặt nham hiểm của Mèo Mun và thầy giáo Cáo. Truyện kết thúc 

theo lối có hậu, phù hợp với ước mơ của con người về sự chiến thắng của cái thiện. 

 Truyện Hiệp sĩ áo cỏ của Tạ Duy Anh cũng đề cập tới cuộc đấu tranh không 

khoan nhượng giữa một bên là Hiệp sĩ Lang Trắng, Lang Đen và bên còn lại là Hắc 

Tặc, Diều Hâu, Mụ Cắt... Ở chương VIII, tác giả miêu tả rất sinh động cảnh Hiệp sĩ 

Lang Đen cứu những đứa trẻ con nhà Đốm khỏi nanh vuốt của bọn Diều, Cắt. Diều 

Hâu trong truyện là một kẻ tinh quái, lợi dụng lúc lão Đốm mãi đánh nhau với tên 

Chột, mụ liền sà xuống, cất giọng ngọt lịm dụ dỗ bọn trẻ: “Ôi, các chú bé của ta mới 

đẹp làm sao (...). Các chú có muốn tập bay không? Các chú sẽ lượn như các thiên 

thần trên chín tầng trời ấy”. Tiếp xúc với nhân vật này, các em dễ thấy có sự gần gũi 

với nhân vật mụ phù thủy trong truyện kể châu Âu về nàng Bạch Tuyết. Kẻ ác biết 

che đậy bằng bộ mặt nhân nghĩa đẻ đánh lừa trẻ con. Nhưng ở đây không có quả táo 

hay chiếc lược tẩm độc; không có sự chậm trễ của bảy chú lùn. Tạ Duy Anh giải 

quyết vấn đề theo cách khác, để Hiệp sĩ Lang Đen ra tay trừng trị kẻ ác. Lời Hiệp sĩ 

Lang Đen nói với bọn trẻ: “Ở đời người tốt thì nhiều nhưng cũng không ít kẻ ác. 

Các con phải thương yêu nhau bởi vì chỉ có lòng yêu thương và trái tim dũng cảm 

mới đem lại những điều tốt lành”, có thể nói, cũng là tư tưởng của tác giả qua thiên 

truyện này. 

 Thông qua việc khẳng định sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác, cái 

cao cả đối với cái thấp hèn, các tác giả đưa trẻ em tiếp cận một cách nhẹ nhàng triết 

lí đã có từ ngàn đời, tích tụ và lắng sâu vào trong truyện cổ dân gian. Đó là triết lí 

“ở hiền, gặp lành”, “ác giả, ác báo”, giúp các em biết yêu quý, nâng niu cái đẹp, 

căm ghét cái xấu. Ngoài ra, truyện đồng thoại còn giúp các em thấy được bản chất 
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tốt đẹp của cuộc đấu tranh chống lại cái ác chính là để bảo vệ, che chở, để dựng xây 

cho các em một thế giới tốt đẹp... 

2.1.2.2. Cảm hứng về thế giới người lớn: “từ thung lũng đau thương ra cánh 

đồng vui”(Chế Lan Viên). 

Đây cũng là một nội dung cơ bản của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại. 

Cảm hứng này được triển khai trên nhiều khía cạnh khác nhau, song tựu trung, đề 

cập tới cuộc sống trong xã hội cũ và những đổi thay trong xã hội mới... 

Tạo được ấn tượng cho người đọc, trước tiên, phải kể đến những trang viết 

gợi về cuộc sống đói nghèo, bế tắc trong xã hội cũ.  Ở nội dung này, các tác giả 

chủ yếu nói về cái đói và miếng ăn như một nỗi ám ảnh, một nỗi khổ không riêng 

ai, cả con người lẫn loài vật. 

Cái đói và miếng ăn, như nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh nhận xét, là 

một nội dung nổi bật trong văn chương 1930 – 1945. Dựa trên những tác phẩm của 

Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng và đặc biệt là Nam 

Cao, nhà nghiên cứu gọi đó là “xu hướng văn chương của những người đói” [147, 

tr.272]. Đi vào đề tài này, các cây bút hiện thực quả có nhiều thuận lợi trong việc 

mô tả tình trạng đời sống cùng cực, bế tắc của con người, nhất là những người nông 

dân nghèo như anh Pha, chị Dậu, Chí Phèo... Văn chương đồng thoại, qua thế giới 

loài vật, cũng gián tiếp nói lên phần nào thực tế đen tối đó. 

Cái đói, miếng ăn là một thử thách ghê gớm đối với nhân cách của con 

người. Nó có thể làm cho người ta trở nên cao cả, song cũng rất dễ khiến người ta 

trở nên thấp hèn. Ở khả năng thứ nhất, trong truyện đồng thoại, chúng ta bắt gặp 

hành động Dế Trũi chìa đôi càng chân của mình ra và đề nghị Dế Mèn ăn cho khỏi 

chết đói, để tiếp tục hành trình thực hiện lí tưởng mà hai anh em đã chọn. Chi tiết 

này quả có hơi hướng truyện Tàu, nhưng gây được ấn tượng mạnh, làm nổi bật 

được vẻ đẹp tình bạn của Dế Trũi. 

Hành động của Dế Trũi thuộc kiểu ứng xử của con người lí tưởng. Bởi vậy, 

nó không phổ biến trong đời thường, khi mà cái đói hiện hữu như một mối đe dọa 
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tới sự tồn vong của muôn loài. Trong cảm nhận chung, cái đói luôn là một nỗi khổ 

đầy ám ảnh, đè nặng lên tâm trí của mỗi nhân vật. Cái đói khiến những điều khác 

bỗng trở nên vô nghĩa, đúng như  một nhân vật trong truyện Hai con ngỗng (Tô 

Hoài) đã nói: “Chao ôi, khổ nhất là cái đói. Khi người ta đói thì trời đất cũng không 

nghĩa lí gì nữa”. Một sự thừa nhận thực tế hay là một triết lí đầy chua chát của 

những kẻ đói? Thật thảm hại, khi đọc văn Tô Hoài, chúng ta bắt gặp cảnh Chuột 

Cộc, Chuột Lé phải ăn cả xà phòng, dây giày – những thứ vốn không phải là miếng 

sống của chúng. Rồi chúng tranh giành, đánh giết lẫn nhau không thương tiếc, bất 

chấp cả tình đồng loại (Chuột thành phố). Viết về những cảnh như thế, ngòi bút Tô 

Hoài tỏ ra đầy cám cảnh. Ông xót xa khi viết về nhân vật Mèo vì đói mà đổi trắng 

thay đen, nói xấu hai chó Vện và Đực khiến cho chúng liên tục bị chủ đánh đòn. 

Sau này, lí giải cho những việc làm xấu xa của mình, Mèo chỉ nói đúng có một câu 

ngắn gọn rằng: “Tại em đói quá” (Ba anh em).  

Trong truyện đồng thoại, ngoài chuyện đói no của loài vật, độc giả đôi lúc 

được trực tiếp cận cảnh hình ảnh cuộc sống đói nghèo của con người. Trong Chuột 

thành phố, Tô Hoài miêu tả Chuột Cộc tìm vào một ngôi nhà có vẻ khang trang để 

kiếm ăn đã không thể ngờ “chĩnh gạo không. Chai nước mắm không”. Câu văn 

ngắn với hai từ “không” tiếp nối nhau, nghe gọn mà buồn, chất chứa cả một sự thất 

vọng, ngao ngán đến não lòng. Khi viết những câu văn như thế, ngòi bút Tô Hoài 

hẳn cũng nhiều xót xa, đau đớn!  

Cái đói, miếng ăn cũng được nhà văn Bùi Hiển thể hiện qua truyện Con 

Chuột mù. Thiên truyện này được nhà văn hoàn thành vào năm 1941, cùng năm Tô 

Hoài viết Dế Mèn phiêu lưu ký. Truyện kể về một gia đình chuột, gồm có ông Chuột 

mù trong vai nhân vật chính, con trai út, con dâu và các cháu chuột của ông. Ông 

Chuột mù từng là một “con người” khỏe mạnh, tháo vát, dũng cảm và từng trải. 

Ông đã đau khổ nhiều vì gia đình: con cái khi trưởng thành thì bỏ đi, người vợ buồn 

phiền đổ bệnh mà chết. Duy có đứa con út là vẫn ở với ông, và ông hàng ngày vẫn 

phải quần quật đi kiếm miếng ăn về nuôi con, kể cả khi nó đã nên bề gia thất. Và 

trong một lần như thế, ông đã gặp nạn, bị người tưới axit làm mù cả hai con mắt. 
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Người bố đáng thương này không những không được cảm thông mà trái lại, luôn bị 

chị con dâu nhiếc móc là “lão già ăn bám báo hại”. Lâm vào cảnh ngộ ông, người ta 

có quyền phẫn nộ. Nhưng ông vẫn nhẫn nhục chịu đựng, ra chiều cảm thông với 

con cháu. Phải chăng, ông đã nhận thấy: chính những vất vả hàng ngày, gánh nặng 

cuộc sống đã khiến cho người con dâu vốn thùy mị nết na trở nên đổi tính. Câu 

chuyện về số phận nhân vật ông Chuột mù của Bùi Hiển đặt ra nhiều vấn đề cho 

chúng ta suy nghĩ, nhất là vấn đề đối nhân xử thế trong hoàn cảnh cuộc sống khó 

khăn. 

Cái đói, miếng ăn là một biểu hiện về mức độ thảm hại của đời sống, đồng 

thời là nguyên nhân đẩy con người vào tình trạng bế tắc, không lối thoát. Trong 

Mèo già hóa cáo, Tô Hoài để cho hai nhân vật Mi Mi và chó Nhôm than thở với 

nhau về tình trạng bị chủ bỏ đói. Với chúng, cuộc sống như hiện tại thật khổ: 

 Mimi  cười ngọt ngào:    

- Em nói đúng đấy, lão chủ nhà này rất cay nghiệt. Không bao giờ lão 

cho anh em mình được ăn no. Chao ôi, nghĩ nỗi ở đây thì khốn lắm. 

 Nhôm đáp ngập ngừng:    

 - Vâng, ở đây khổ thực!   

Trong tình trạng cuộc sống như vậy, các nhân vật hoặc cam chịu, hoặc tìm 

cách giải thoát. Không chịu nổi sự áp chế hàng ngày của thằng Xược, Dê rủ Lợn 

(Dê và Lợn) rời bỏ trang trại, đi tìm nơi nào có cỏ xanh, nước ngọt để sống. Chúng 

ra đi từ sáng sớm, đi mãi, đi mãi, nhưng khi mặt trời về núi, chúng lại thấy mình 

đang có mặt tại chính nơi xuất phát. Câu chuyện về chuyến bỏ trốn không thành đầy 

tính ẩn dụ, gợi lên cái vòng luẩn quẩn, sự bế tắc của con người trong xã hội những 

năm trước 1945.  

Cảm hứng phê phán hiện thực, về sau, còn xuất hiện trong Cuộc đời chìm nổi 

của chú Kíplê (Vũ Cận), Cái mai (Võ Quảng)... Trong những tác phẩm đó, các tác 

giả đã tái hiện một cách cảm động về cuộc đời đau thương của những người công 

nhân, nông dân trong xã hội cũ. Ở vùng mỏ, những người công nhân quanh năm 

phải ăn “gạo mục, hôi không kém gì cám lợn ở nhà địa chủ”, “ăn cá mắm khô (...) 
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khắm lặm, rữa ra như thịt người chết trôi”(Cuộc đời chìm nổi của chú Kíplê). Ở 

nông thôn, người nông dân cũng chẳng khá hơn khi làng mạc bị đốt phá, đất đai, 

nhà cửa bị cường hào địa chủ cướp đoạt...(Cái mai). Trong hai truyện trên, lớp nội 

dung tố khổ này vừa có ý nghĩa “hoài niệm quá khứ”, vừa là “mặt đối lập” để nhà 

văn tô đậm cảm hứng ngợi ca về cuộc sống mới, con người mới. 

Vẻ đẹp cuộc sống mới, con người mới được thể hiện chủ yếu trong 

truyện đồng thoại giai đoạn 1955 – 1985. Đó là giai đoạn mà văn học Việt Nam 

tập trung phản ánh trực tiếp những hiện thực lớn – kháng chiến và xây dựng CNXH 

– trên tinh thần ngợi ca, ủng hộ. Thái độ thẩm mĩ này đã chi phối sâu sắc tới hoạt 

động sáng tạo của hầu hết các nhà văn. Trước yêu cầu này, các tác giả Tô Hoài, Võ 

Quảng... đã có nhiều trăn trở nhằm làm sao để truyện đồng thoại hòa vào tiếng nói 

chung của văn chương thời đại. Kết quả, nhiều sáng tác ra đời, cho thấy truyện đồng 

thoại hoàn toàn có thể tiếp cận được những đề tài lớn:  Chim Chích lạc rừng, Cá đi 

ăn thề (Tô Hoài), Những câu chuyện, Chuyến đi thứ hai (Võ Quảng), Cô Bê 20 

(Văn Biển), Cuộc phiêu lưu của Muối Bếp (Hương Lan)... Mỗi tác phẩm có một nội 

dung riêng, cụ thể, song nhìn chung, cảm hứng bao trùm là niềm vui hồ hởi trước 

thành quả lao động đã làm đổi thay bộ mặt cuộc sống từng ngày, từng giờ nơi nông 

thôn, ruộng đồng. 

Cảm hứng ngợi ca nông thôn miền Bắc đổi mới nhanh chóng được Tô Hoài 

thể hiện qua câu chuyện về việc chim Chích Bông đi tránh rét trở về bị lạc đường 

(Chim chích lạc rừng). Thực ra, Chích Bông lạc đường không phải vì “ngớ ngẩn” 

như dân gian từng nói (“Ngớ ngẩn như chim chích lạc rừng”) mà do cảnh vật dưới 

đường bay của chú đã thay đổi nhiều quá. Cái hồ nước ven làng ngày xưa, bây giờ 

rộng mênh mông, lại thêm có con mương dẫn nước từ sông vào; đằng sau những lò 

gạch là “miên man chập chùng không biết bao nhiêu là tường vàng, là mái đỏ, là 

người, là máy”... Trên con đường trở về, Chích Bông ngỡ ngàng nhận ra cuộc sống 

mới đang “tưng bừng mở hội”, đầy sinh khí. 

Tô Hoài xứng đáng là một cây bút đồng thoại có tài. Ông biết nghĩ ra các 

phương án khác nhau để cùng trình bày một chủ đề, một cảm hứng. Ngoài Chim 
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Chích lạc rừng, nhà văn còn có Cá đi ăn thề không kém phần thú vị. Trong truyện, 

nhà văn miêu tả Rô Ron đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy những Cá Ngão, Thờn Bơn 

từ sông Hồng vào được cánh đồng Đan Hoài chơi xuân. Phép mầu nào đã giúp 

chúng vượt được đê sông Hồng cao ngất? “Chính là cái bơm điện đã hút các bác Cá 

Ngão nhảy lên”. Truyện đề cập tới một thành tựu xây dựng cuộc sống mới trên 

nông thôn miền Bắc, đó là thành tựu về cơ giới hóa, điện khí hóa. 

Nằm trong cảm hứng này, chúng ta không thể không kể tới Chuyến đi thứ 

hai của Võ Quảng. Từ truyện dân gian về chú Cóc lên trời kiện Ngọc Hoàng đòi 

mưa cho hạ giới (Cóc kiện trời), Võ Quảng đã xây dựng nên một hình tượng mới, 

tương tự. Đó là nhân vật Cóc Tía với đặc điểm ham đọc sách, có lí tưởng. Cóc Tía 

tự hào và nuôi chí nối nghiệp tổ tiên, mong ước một ngày nào đó mình lại đi lên 

trời, lại đem được mưa về cho hạ giới. Cóc Tía đã có cơ hội, nhưng chuyến đi của 

chú không thành. Trên đường trở về, dưới đôi cánh của Cò Bạch, Cóc Tía nhận ra 

mặt đất rất nhiều ao hồ đầy nước, cánh đồng chằng chịt mương. Thì ra, “nhân dân 

vùng này, trong mấy năm qua đã đắp những đập cao ngăn nước, cho nước chảy vào 

các ao hồ (...). Hoa màu luôn xanh tốt, ngô lúa phất cờ. Họ chẳng cần có con Cóc 

gọi mưa! Ông trời có mưa hay không mưa, họ cũng chẳng làm sao cả!”. Quả có sự 

phấn khích quá mức của tác giả trong đoạn văn này, nhưng thiết nghĩ, đó cũng là 

điều dễ hiểu, dễ đồng tình, nếu chúng ta đặt nó vào hoàn cảnh sáng tác những năm 

60, 70 của thế kỉ XX. 

Trong số các sáng tác về đề tài cuộc sống mới, con người mới, Cô Bê 20 của 

Văn Biển là một trường hợp khá đặc biệt. Đó là sáng tác đầu tay của một kĩ sư địa 

chất, hướng vào ca ngợi một nhân vật có thật, nổi tiếng lúc bấy giờ là anh hùng lao 

động Hồ Giáo. Viết về người thật, việc thật, Văn Biển không chọn lối văn tả thực 

mà chọn thể đồng thoại, thông qua loài vật (cô Bê 20) để kể về những việc làm, 

những tâm tư tình cảm của Hồ Giáo cùng những công nhân khác ở nông trường 

chăn nuôi. Qua lời kể của nhân vật, vẻ đẹp hình tượng Hồ Giáo hiện lên mỗi lúc 

một rõ nét. Đó là hình ảnh con người lao động mới, hết lòng vì công việc, yêu 
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thương loài vật, tôn trọng đồng nghiệp. Hình thức đồng thoại đã được Văn Biển 

khai thác hiệu quả khiến cho câu chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn. 

Mạch cảm hứng ngợi ca con người mới còn được triển khai ở cả đề tài chiến 

tranh cách mạng. Ở Câu chuyện Buồm nhỏ, nhân vật là một chú Mèo có tên là 

Buồm Nhỏ. Chú được gửi từ đất liền ra đảo Mê, ở cùng các anh bộ đội. Ở đảo, 

Buồm Nhỏ đã sống, chiến đấu như một người lính thực thụ. Từ những gì đã được 

chứng kiến, chú hết sức tự hào về những người lính đảo đã dũng cảm chiến đấu bảo 

vệ vùng biển, vùng trời của Tổ Quốc. Với Chuyện chú Trống Choai, Hải Hồ giới 

thiệu với bạn đọc nhỏ tuổi về hành trình của chú gà Trống Choai theo chân anh bộ 

đội lên trận địa pháo, được “hít thở” không khí chiến tranh, được thấy “cảnh yên 

tĩnh của rừng đêm bị phá toang”, “những mảnh bom lẫn đất đá văng vèo vèo, đập 

vào thành xe chan chát”... Thiên hướng của các tác giả là dựng lên trong tác phẩm 

của mình một không khí chiến tranh đầy lãng mạn. Một chú Mèo ra đảo, một chú 

Trống Choai trên trận địa pháo đã đem lại nét bình yên, trong trẻo giữa một không 

gian đầy khói lửa. Nó cũng là tấm gương phản chiếu tâm hồn của những người lính, 

nhất là những người lính trẻ, hồn nhiên, yêu đời, chiến đấu hi sinh vì những lẽ giản 

đơn mà hết sức cao cả.  

Theo tìm hiểu của chúng tôi, truyện đồng thoại sau 1975 chỉ có Đêm hội múa 

bờ ao (Viễn Phương) là vẫn tiếp tục thể hiện cảm hứng về cuộc sống mới. Tác giả 

ca ngợi dòng điện Trị An làm thay đổi cuộc sống của cư dân xóm bờ ao. “Xưa nay 

vẫn thế, đêm đêm khi cô Đom Đóm thắp đèn, bác Ễnh Ương vỗ trống, cô Vạt Sành 

trỗi nhạc re... re là đêm hội múa bờ ao lại bắt đầu rôm rả”. Kể từ khi chú Bóng Đèn 

có cái đầu ngồ ngộ xuất hiện, cuộc sống ở xóm bờ ao trở nên sôi động hơn, hân 

hoan hơn. “Điện Trị An về đó! Hôm nay hạ thế để thắp sáng xóm làng! Mồ hôi 

công sức của anh em công nhân đổ ra từ mấy năm nay đó! Tiền của bạc vàng bà con 

cô bác đó. Điện về đến rồi! Đất đai cây cỏ cũng vui”. Đoạn văn ngập tràn âm hưởng 

vui tươi, tự hào. Đó cũng chính là niềm tự hào của người cầm bút trước thành quả 

xây dựng cuộc sống mới ở vùng đất phương Nam sau chiến tranh. 
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Tóm lại, bị quy định bởi hoàn cảnh lịch sử và thái độ thẩm mĩ, những đề tài 

lớn có ý nghĩa thời đại đã xâm nhập vào văn chương viết cho thiếu nhi, trong đó có 

thể loại truyện đồng thoại. Ở đây, truyện đồng thoại cho thấy có khả năng thể hiện 

nhiều đề tài khác nhau; cho thấy có những giai đoạn, nó phát triển bó vào văn 

chương người lớn... 

2.2. Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại – những bài học giáo dục 

Phần này chủ yếu nói về các bài học giáo dục về nhân cách, về đạo đức, ứng 

xử của con người trong các mối quan hệ xã hội đa dạng, cần có và nên có để xứng 

đáng tồn tại với tư cách là một CON NGƯỜI.  

2.2.1. Những bài học giáo dục nhân cách dành cho trẻ em  

Truyện đồng thoại được sáng tác ra nhằm mục đích giáo dục trẻ em. Vì vậy, 

bài học giáo dục trở thành một nội dung quan trọng của truyện đồng thoại Việt Nam 

hiện đại. 

Nghệ thuật là nơi biểu hiện cao nhất, tập trung cô đọng nhất mối quan hệ 

thẩm mĩ của con người với hiện thực. Vì thế, nghệ thuật có khả năng to lớn trong sự 

tác động tới tư tưởng, tình cảm của con người, tới sự phát triển toàn vẹn của nhân 

cách. Nghệ thuật có sức mạnh riêng của nó, và sức mạnh này bắt nguồn từ chính 

sức mạnh của hình tượng vốn mang vẻ đẹp của cái cụ thể, sinh động, chứ không 

khô khan, trừu tượng. Theo Đỗ Quang Lưu: “Với những hình tượng thẩm mĩ phong 

phú, đặc sắc được xây dựng thông qua mọi loại hình truyện kể (...), vốn văn học ban 

đầu của trẻ em sẽ được gầy dựng, được vun đắp dần dần. Đây là nhân tố có tác dụng 

khá quyết định đến sự hình thành tâm hồn, tính cách của trẻ em thông qua con 

đường văn học” [138, tr.36]. 

Khảo sát 1054 tác phẩm, chúng tôi thấy, dù hình thức biểu hiện có khác nhau 

nhưng các tác giả đều hướng đến thể hiện một số bài học giáo dục cụ thể. Theo đó, 

chúng tôi khái quát thành những bài học cụ thể sau đây: 

2.2.1.1. Bài học giáo dục về lí tưởng cuộc sống: Truyện đồng thoại nêu lên 

cho các em về sự cần thiết phải có lí tưởng và mục đích cuộc sống. Cụ thể, mỗi 
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người cần phải chọn cho mình một lí tưởng để theo đuổi và cống hiến, không nên 

bằng lòng với cuộc sống tầm thường, chật hẹp. Nội dung này được thể hiện rõ ở hai 

hình tượng của nhà văn Tô Hoài là Dế Mèn và Chuột Nhắt. Đó là hai hình tượng 

được tác giả xây dựng từ trước năm 1945, một giai đoạn lịch sử mà vấn đề lí tưởng 

được giới trẻ quan tâm đặc biệt.  

Hình tượng Dế Mèn (và cả Dế Trũi) trong Dế Mèn phiêu lưu ký là hình 

tượng về những con người say mê lí tưởng. Dế Mèn năng động, không bằng lòng 

cuộc sống an nhàn, tháng ngày quẩn quanh bên bờ đầm nước, ăn cỏ uống sương, lúc 

hứng chí thì nghêu ngao vài câu hát bâng quơ... Không chịu bó mình nơi không gian 

chật hẹp đó, Dế Mèn quyết định đi ra với thế giới rộng lớn để “xem xét các nơi cho 

mở mang trí óc ra”. Cùng với Dế Trũi, bước chân Dế Mèn đã đi qua nhiều vùng đất 

khác nhau, và ở đâu, Dế Mèn cũng hô hào, cổ vũ mọi người cùng nhau chung sống 

hòa bình, thân ái. Lí tưởng của Dế Mèn là lí tưởng “thế giới đại đồng”, là mong ước 

hòa bình, không có chiến tranh, loạn lạc. Lí tưởng này, trong hoàn cảnh xã hội lúc 

bấy giờ, có chỗ viễn vông, không thực tế, nhưng đẹp, phù hợp với giấc mơ lãng 

mạn của những người trẻ tuổi.  

Vấn đề lí tưởng cũng được Tô Hoài đặt ra trong truyện Đám cưới chuột, qua 

hình tượng nhân vật Chuột Nhắt. Nhân vật này được giới thiệu là một chàng trai ốm 

yếu và xấu xí. Bù lại, anh ta chăm học và đã thi đỗ tú tài. Con đường công danh 

những tưởng đã rộng mở trước mắt, nhưng một tai nạn bất ngờ ập đến khiến cho 

Chuột Nhắt bị thọt. Khi bị tiểu thư Chuột Chù từ hôn, Chuột Nhắt rơi vào tuyệt 

vọng, trở thành kẻ sầu đời, suốt ngày tự giam mình trong phòng kín, trút uất hận 

vào những bài vè chế giễu gia đình Viên ngoại. Về sau, nhờ ông Chuột Cống, một 

người học rộng hiểu nhiều, Chuột Nhắt đã hiểu ra nhiều điều, đặc biệt trong đó là 

vấn đề lẽ sống. Nhà văn viết, “gã Chuột Nhắt đã có một lí tưởng để theo”, “có một 

nghĩa vụ để làm”. Cuộc sống, hình ảnh Chuột Nhắt thay đổi hẳn trong con mắt mọi 

người: gã nhanh nhẹn trong mọi công việc của gã, dù gã vẫn mang cái chân bệnh 

tật; gã vẫn chưa có vợ, nhưng chẳng quan trọng, “lập thân trước đã chứ!”. Qua hai 

hình tượng nói trên, tác giả hết mực đề cao vai trò của lí tưởng, xem lí tưởng là hiện 
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thân của cái đẹp có tác dụng dẫn dắt con người vươn lên, chiếm lĩnh những tầm cao  

cuộc sống, nâng cao tư cách bản thân mình trong cộng đồng. 

2.2.1.2. Bài học giáo dục về tình yêu quê hương, đất nước: Người Việt Nam 

xưa nay vốn rất coi trọng tình cảm gắn bó với quê hương xứ sở và xem đó là một 

tiêu chí đánh giá nhân cách con người. “Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn 

nổi thành người”(Đỗ Trung Quân). Như ta vẫn thường thấy, người Việt Nam rất 

hào sảng mỗi khi ngâm lên câu thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” của Lý Thường 

Kiệt, hay Hịch Tây Sơn: “Đánh cho để dài tóc/ Đánh cho để đen răng/ Đánh cho nó 

chích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn/Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi 

hữu chủ”... Người Việt càng tự hào về Trần Bình Trọng, Giang Văn Minh... bao 

nhiêu thì lại càng phẫn nộ bấy nhiêu với những kẻ “rước voi về giày mả tổ” như 

Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống... Lòng yêu quê hương đất nước không phải tự dưng 

mà có, nó là kết quả của quá trình bồi dưỡng, hấp thụ các giá trị văn hóa cộng đồng, 

là ngọn lửa lớp trước truyền cho lớp sau, là dòng sông thời gian mà mỗi thế hệ sẽ 

phải biết mình có trách nhiệm “trong khoảng trăm năm cần có tớ” như nhà nho 

Phan Bội Châu từng ý thức. 

Trong thời đại ngày nay, thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch đối với thiếu 

niên nhi đồng, nền giáo dục, nghệ thuật của chúng ta đã xác định việc bồi dưỡng 

lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho các em là một nhiệm vụ quan trọng, thường 

xuyên.  

Truyện đồng thoại cũng góp tiếng nói riêng của mình vào nhiệm vụ đầy ý 

nghĩa nói trên. Cách riêng đó thường là dựa vào một đặc điểm, một hiện tượng nào 

đó trong tự nhiên rồi nhào nặn thành câu chuyện mang ý nghĩa xã hội, gợi được liên 

tưởng về mối quan hệ của con người với quê hương đất nước. 

Trong tự nhiên, loài cá hồi có một đặc điểm là mỗi khi đến kì vượt cạn, nó sẽ 

vượt ngàn trùng dương trở về dòng sông quê hương để sinh nở. Dựa trên hiện tượng 

ấy, Nguyễn Phan Hách viết Hương vị quê nhà, miêu tả chuyến trở về quê hương của 

Cá Hồi (Mẹ) thành một câu chuyện đầy cảm xúc. Khi chưa về thì nó “bồn chồn nôn 

nóng”, khi đến nơi rồi thì “xao xuyến”, “sung sướng” vì được tắm mình trong 
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khung cảnh quen thuộc của tuổi thơ... Với Cá Hồi (Mẹ), quê hương thật sự là chốn 

bình yên để những đứa con của nó chào đời, lớn lên cho đến khi đủ sức đi ra biển 

lớn. Người mẹ ấy trước khi từ biệt dòng sông đã không giấu được xúc động, thầm 

thì  trao gửi cho các con tình yêu và niềm tin tưởng:  “Các con ơi! Ngủ ngoan nhé! 

Rồi dòng sông sẽ đánh thức các con (...). Dòng sông là của các con, các con hãy yêu 

lấy nó, hãy ghi nhớ đến tận đáy tâm can vị nước ngọt thơm này để mai sau khi ra 

biển, nếm vị nước sông mà tìm về...”.  Trong lời tâm tình kia của người mẹ, chúng 

ta thấy được điều tác giả muốn nói với độc giả của mình là quê hương đã làm nên 

một phần máu thịt của mỗi con người, không thể chia cắt, bội bạc... 

Với truyện Chú Ếch lạc loài, Nguyễn Thái Vận xuất phát từ một thực tế về 

những chú ếch từ nhỏ đã chui vào sống trong quả dừa đã được khoét sẵn. Sống ở đó 

lâu ngày, sẵn có cái ăn cái uống nên ếch trở nên “to béo mà bủng beo”, mất khả 

năng kiếm ăn, mất khả năng di chuyển... Loại ếch ấy, người ta gọi là Ếch Dừa. 

Trong truyện của mình, Nguyễn Thái Vận nói về chú Ếch Dừa như một kẻ lạc loài, 

đáng thương và đáng trách. Đáng thương, vì hoàn cảnh cuộc sống đã làm tê liệt đời 

sống tinh thần của Ếch Dừa. Đáng trách, vì khi có cơ hội để trở về chốn quê hương 

ao bùn của mình, nó vẫn không biết tận dụng. Kết quả, Ếch Dừa trở thành món đặc 

sản trong thú vui ẩm thực của con người. Viết câu chuyện này, tác giả Nguyễn Thái 

Vận muốn nêu lên triết lí: con người ta một khi tách rời quê hương thì rất dễ lâm 

vào những cảnh ngộ đáng thương, thậm chí là thảm hại.  

Vào thập niên 80 của thế kỉ XX, nhà thơ Viễn Phương có viết một số truyện 

đồng thoại, trong đó đáng chú ý là truyện Chuyện chú chim trú đông và ông lão làm 

nên mặt trời và Lòng mẹ. Ở truyện thứ nhất, ông khai thác hiện tượng loài chim én 

hàng năm đi trú đông để nói đến tình cảm gắn bó keo sơn của nhân vật Én con với 

quê hương là Đầm Mặt Trời Vàng. Én con lần đầu tiên sẽ theo bầy đàn bay về 

phương Nam ấm áp đã không giấu được cảm xúc khi phải chia tay vùng đất xinh 

tươi mà nó đã sinh ra và lớn lên. Hoàn cảnh chia li dường như đã làm cho Én con 

thêm phần lưu luyến. Câu văn của tác giả cũng theo đó mà dồi dào cảm xúc hẳn lên: 

“Phong cảnh ở đây thật vô cùng đẹp đẽ, chơi mãi, ngắm mãi không bao giờ biết 
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chán. Ra khỏi bìa làng là đến Đầm Mặt Trời Vàng. Nơi ấy có những bạn Giang con, 

Sếu con, Họa Mi, Se Sẻ con cùng nhau vui chơi, cùng nhau bay nhảy suốt ngày. 

Lên trên rừng thì có lắm hoa đẹp, trái thơm. Ngoài trảng có thức ăn nhiều vô kể...”. 

Trong đoạn văn trên, tác giả dùng khá nhiều cụm từ gợi tả sự tuyệt đối như vô cùng 

đẹp đẽ, không bao giờ biết chán, lắm hoa đẹp, nhiều vô kể đã nói được niềm tự hào 

to lớn của Én con với mảnh đất quê hương mình. Tình yêu của Én con thật sâu nặng 

nên đêm đêm, nó theo giấc mơ mà tìm về quê hương: “Trong mơ, dưới mặt trời, Én 

thấy mình có một quê hương”. Nhớ đến thành mơ là một nỗi nhớ sâu sắc, câu 

chuyện nhờ đó có thêm độ ngân rung như một bài ca về tình yêu quê hương, đất 

nước.  

Ở truyện Lòng mẹ, tác giả cũng nói về chuyện con người đi xa quê hương 

nhưng với cảm hứng phê phán. Ông viết, những kẻ tôm, cá cạn lòng non dạ li khai 

quê hương, để rồi phải nhận lấy nỗi ngậm ngùi của những tháng ngày xa xứ. Đặt 

những truyện này vào hoàn cảnh xã hội Việt Nam những năm 80 của thế kỉ XX, 

chúng ta thấy có hơi hướng thời sự, và do vậy, thông điệp này của nhà thơ không 

hẳn dành riêng cho lớp người nhỏ tuổi... 

Tóm lại, chủ đề tình yêu quê hương, đất nước đã được thể hiện qua nhiều câu 

chuyện hay, cảm động, có ý nghĩa tích cực đối với việc bồi dưỡng tư tưởng, tình 

cảm cho các em, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay. 

2.2.1.3. Bài học giáo dục về lòng nhân ái: Cùng với tình yêu quê hương, 

truyện đồng thoại còn chú trọng giáo dục các em lòng nhân ái, biết yêu thương đồng 

loại, yêu thương loài vật... Nội dung này được nhiều tác giả, tác phẩm đề cập đến, 

và chủ yếu thông qua các hình tượng đẹp, tích cực. 

Khái niệm lòng nhân ái có nội hàm rất rộng. Nó không chỉ là tình cảm yêu 

thương giữa con người con người mà còn là tình cảm đối với loài vật, cỏ cây...  

Có ý kiến cho rằng, con người ta lúc còn nhỏ có trái tim nguội lạnh, lớn lên 

sẽ là kẻ đê tiện. Còn theo nhà văn Pháp Vauvenargues thì, “đối với một người hung 

tợn nhất (...), nếu người ấy hãy còn yêu loài vật thì chưa phải là một người hung 

tợn”. Qua ý kiến trên, có thể nói, việc giáo dục lòng nhân ái cho trẻ em là hết sức 
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cần thiết, và một trong những cách làm hiệu quả là thông qua truyện kể về thế giới 

loài vật. 

Ở khía cạnh này, các tác giả truyện đồng thoại Việt Nam đề cập tới nhiều 

biểu hiện khác nhau. Có thể đó là tình mẹ dành cho con, là tình con dành cho mẹ; 

cũng có thể đó là tình bè bạn, tình đồng loại... Dù viết về mối quan hệ nào thì họ 

đều cố gắng làm nổi bật lòng nhân ái như một giá trị đặc biệt của cuộc sống. Trên 

cơ sở ngợi ca những nhân vật, những hành động cụ thể, truyện đồng thoại sẽ hình 

thành ở các em khả năng biết cảm thụ vẻ đẹp của cuộc sống, qua đó hình thành nên 

những kĩ năng sống thích hợp. 

Chúng ta sẽ phân tích một số trường hợp cụ thể để làm rõ vấn đề này. Trước 

hết, hãy nói về truyện Bồ Nông có hiếu của Phong Thu. Truyện này ngợi ca tấm 

lòng hiếu thảo của một người con đối với mẹ. Người con đó là chú Bồ Nông nhỏ 

tận tụy chăm sóc người mẹ ốm đau, tật bệnh. Ngày ngày, chú lúc thì “hun hút đêm 

sâu, mênh mông ruộng vắng”, lúc thì “trên đồng nẻ, dưới ao khô”, miệt mài kiếm 

mồi về nuôi người mẹ. Từ những ngày dầm mưa, dãi nắng ấy, Bồ Nông nhỏ đã hiểu 

rõ những nỗi khổ mà mẹ mình trải qua, hiểu rõ mẹ đã thầm lặng hi sinh, nhường 

từng miếng ăn cho con cái như thế nào. Ý nghĩ ấy làm chú lớn lên, trưởng thành 

hơn rất nhiều. 

Tình cảm nhân ái còn được các nhà văn miêu tả qua mối quan hệ tình bạn. Ở 

phương diện này, phải thừa nhận, thể loại truyện đồng thoại có nhiều tác phẩm hay 

như Ba anh em (Tô Hoài), Những chiếc áo ấm (Võ Quảng), Mùa xuân trên cánh 

đồng (Xuân Quỳnh)... Mỗi truyện có cách tiếp cận riêng, thể hiện được những vẻ 

đẹp khác nhau của mối quan hệ này. Nhưng bao trùm, có thể nói, đó là lòng trắc ẩn. 

Hai chú chó Vện và Đen khi thấy Mèo gặp nạn liền ra tay cứu giúp, mặc dù trước 

đó cả hai không ít lần bị Mèo hại đến trối chết (Ba anh em). Những Dế Mèn, Bọ 

Ngựa, Xiến Tóc, Ếch Xanh đã hốt hoảng khi nghe tin Sẻ Đồng và Ong Đất giận 

nhau, rồi cùng nhau tìm nguyên nhân để hóa giải hiểu lầm (Mùa xuân trên cánh 

đồng). Những nhân vật trong truyện của Võ Quảng cũng có biểu hiện tương tự khi 

biết tin Thỏ không may đánh rơi mất áo khoác, trong khi mùa đông giá rét đã về. 
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“Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được”. Nỗi lo này bắt đầu từ Nhím, rồi lập 

tức lan ra, trở thành nỗi lo chung của những người bạn khác như Ốc Sên, Tằm, Bọ 

Ngựa... Đưa những nhân vật này vào tác phẩm, Võ Quảng cho thấy có sự khéo léo 

trong việc dựng tình huống và triển khai câu chuyện. Để có tấm áo cho Thỏ, các 

nhân vật đã hợp sức với nhau: Tằm dệt vải, Ốc Sên vạch phấn, Bọ Ngựa cắt vải, còn 

Nhím và Ổ Dộc xâu kim và may. Nhờ khai thác đúng “sở trường” của từng con vật 

mà câu chuyện của nhà văn trở nên hợp lí, thể hiện được ý nghĩa về sự đoàn kết và 

sức mạnh của tình bạn... 

Lòng nhân ái được nhà văn Trần Hoài Dương thể hiện cảm động qua câu 

chuyện về bầy chim sẻ với cây gạo già. Trên đường đi tránh rét, bầy chim sẻ dừng 

chân nghỉ qua đêm trong hốc cây gạo già. Nhìn thấy cây gạo “khắp thân mình chỉ 

toàn những cục bướu tròn và thô ráp”, chúng rất thương, bèn bàn nhau ủ ấp cho 

người bạn già. Chúng đâu ngờ, cây gạo cảm động trước mối chân tình ấy nên “suốt 

đêm, những dòng nhựa rạo rực tuôn trào trong thân cây, thôi thúc những nụ hoa 

sớm nở hơn” để ngày mai kịp đem đến cho những người bạn sẻ niềm vui bất ngờ. 

Niềm hạnh phúc đã đến với bầy sẽ khi mới tinh mơ, chúng sửng sốt nhận ra “khắp 

mình cây gạo phủ đầy những hoa đỏ. Những cục bướu tròn mà hôm qua bầy sẻ 

tưởng là những nốt sần bệnh tật, nay nở bung thành những bông hoa đỏ tươi lập lòe 

như những đốm lửa”. Cây gạo già lặng lẽ vui trước niềm hỉ hả của bầy sẻ: chúng cứ 

ngỡ là nhờ hơi ấm của mình mà cây gạo sống lại và nở hoa. Với Trần Hoài Dương, 

cái đẹp là sự cống hiến thầm lặng, là mong ước đem lại niềm vui cho mọi người. 

Lòng vị tha được nói bằng thứ ngôn ngữ mượt mà, giàu cảm xúc đã khiến cho Bầy 

chim sẻ khác nào là một bài thơ văn xuôi dịu nhẹ, đầy dư ba. 

Với một hệ thống hình tượng ẩn dụ phong phú, truyện đồng thoại đã mô tả 

được những biểu hiện khác nhau của vẻ đẹp lòng nhân ái. Thiết nghĩ, khi được tiếp 

xúc với những câu chuyện như vậy, tình cảm tốt đẹp trong các em sẽ nảy nở, sinh 

thành... 

2.2.1.4. Bài học giáo dục về thái độ sống khiêm tốn, trung thực: Nhân cách 

con người được thể hiện qua những giao tiếp, ứng xử hàng ngày. Theo đó, vấn đề 
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thái độ cũng là một bài học không thể thiếu trên bước đường trưởng thành của các 

em. Giáo dục các em, truyện đồng thoại chú trọng nhấn mạnh thái độ khiêm 

nhường, khiêm tốn. Để làm nổi rõ ý nghĩa câu chuyện, các tác giả đã theo phương 

pháp ngụ ngôn, xây dựng những hình tượng phê phán, những nhân vật kiêu căng, 

hợm mình, xem thường kẻ khác. 

Lấy ví dụ về hình tượng nhân vật cây Tầm Gửi trong truyện Cây Tầm Gửi 

của Nguyễn Phan Hách. Bản thân nó chỉ là một loài cây sống tầm gửi trên thân cây 

bưởi, “uống dòng nhựa ngọt như dòng sữa chảy cuồn cuộn trong lòng những thớ gỗ 

thơm phức”, chẳng mất công mất sức gạn lọc từng li từng tí những giọt sữa hiếm 

hoi của đất để nuôi thân. Tầm Gửi không hiểu điều đó, trái lại, đắc chí khi biết mình 

cao hơn bưởi. Thói kiêu căng và hợm mình đó khiến cho Tầm Gửi phải nhận lấy 

một chung cục thảm hại: “Hôm ấy, cậu Bé ra trảy bưởi. Hai tay cậu nâng niu những 

quả vàng âu yếm. Chợt cậu nhìn thấy cành tầm gửi. Cậu trèo phắt lên. “Cắc” một 

phát – thế là cả nhà tầm gửi bay sà xuống trở thành đống lá khô mục nát dưới gốc 

bưởi”(Cây Tầm Gửi). 

Tính hiếu thắng vốn là một biểu hiện thường thấy ở trẻ em. Trẻ thường muốn 

mình quan trọng trong con mắt của người khác. Cho nên, các em thường hay ra oai, 

khoe tài. Đó là một nét tính cách của lứa tuổi, rất cần được uốn nắn, vì nó tiềm ẩn 

những hệ lụy xấu lâu dài về sau. Vì thế, bên cạnh Nguyễn Phan Hách, chúng ta còn 

thấy khá nhiều tác giả tham gia viết về đề tài này, như: Nguyễn Hải Vân (Cây 

Thông và Dây Leo), Chu Huy (Cô Mướp và bác Vạn Tuế), Xuân Quỳnh (Hoa Râm 

Bụt), Trần Hoài Dương (Cô Bé Mảnh Khảnh)... 

Thái độ trung thực trong cuộc sống cũng là điều mà các tác giả viết truyện 

đồng thoại đề cao, xem là bài học không thể thiếu trên bước đường trưởng thành 

của các em. Để làm nổi bật chủ đề, các tác giả tập trung xoáy vào lối sống thiếu 

trung thực, giả dối, lừa lọc. Các truyện Số phận gã Ruồi Ong của Nguyễn Kiên và 

Dáng Chuột, hình Chim của Viễn Phương là những tác phẩm tiêu biểu cho chủ đề 

này. 
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Nhân vật chính trong truyện của Nguyễn Kiên là một chú Ruồi Ong. Lợi 

dụng cái vẻ ngoài giống ong nên Ruồi Ong nên “tập nói năng sao cho trơn tru, lưu 

loát”, rồi tập “bay lên cao, vo ve quanh những đóa hoa”. Ruồi Ong tự nhận mình là 

Ong, đến bên những đóa hoa, “chén phấn hoa và mật hoa no nê đến mức cái bụng 

căng phồng, cứ chảy xệ ra”; rồi lượn lờ tán tỉnh cô Muỗi... Sự thật cuối cùng cũng 

được phơi bày khi Ong Ruồi bị mắc vào lưới nhện và Muỗi từ chối cứu giúp với lí 

do “anh là ong kia mà”. “Chiếc áo không làm nên ông thầy tu”, Ruồi Ong khi cháy 

nhà đã lộ ra “mặt chuột”, kêu khóc thảm hại, thực đáng cười! 

Trong truyện Viễn Phương, Dơi lợi dụng vẻ ngoài nửa giống chuột, nửa 

giống chim để chơi trò hai mặt. Lúc ở bên Chuột thì nói xấu Chim, lúc ở bên Chim 

thì nhận mình cùng dòng giống. Chỉ đến khi Chim, Chuột đánh nhau chí tử, hai bên 

đều cần Dơi giúp sức thì cái bản chất tráo trở lập tức lộ ra, sự thật bị bóc trần.  

Trong các truyện trên, các nhân vật đều mang bản chất của kẻ gian manh, 

biết lợi dụng lợi thế của bản thân để mưu lợi cá nhân. Loại bài học này, đối với các 

em, có giá trị lâu dài về sau hơn là hiện tại. 

2.2.1.5. Bài học giáo dục về sự cần thiết phải trở thành chính mình: Chúng 

ta cần phải biết trở thành chính mình, đó cũng là một nội dung giáo dục mà truyện 

đồng thoại muốn nhắn nhủ với các độc giả của mình. Có thể quan sát nội dung này 

qua những truyện sau đây: Sáo Sậu học bay (Phạm Thành Long), Chuyện cậu Gà 

Tồ (Thu Hằng), Cò đổi món ăn (Trần Khải Thanh Thủy), Đĩa Nhựa và Đĩa Hát 

(Nguyễn Phan Hách)...  

Trong những truyện trên, các nhân vật có điểm chung là đều mong muốn 

mình được trở thành người khác: Gà Tồ muốn thành chim Công (Chuyện cậu Gà 

Tồ), Sáo Sậu muốn thành chim Cắt (Sáo Sậu học bay), hay Đĩa Nhựa nằng nặc đòi 

được làm Đĩa Hát (Đĩa Nhựa và Đĩa Hát)... Đòi hỏi ấy, hoặc bị từ chối (chim Cắt 

không dạy cho Sáo Sậu bay), hoặc bị thất bại thảm hại (Đĩa Nhựa đau đớn bởi chiếc 

kim máy quay đĩa). Thông điệp của các tác giả: mong ước được lớn lên, được nâng 

cao giá trị của mình không phải là điều xấu, nhưng cần thực tế, tránh những ước mơ 

viễn vông.  
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Cũng cần nói thêm, khi triển khai nội dung giáo dục này, dù có phê phán, các 

tác giả cũng không gay gắt, nặng lời. Nhà văn Nhật Tuấn cho rằng, nếu con người 

biết nhận ra mình sớm thì đó cũng là một niềm vui, như chú Chó Nhà lên phố đi học 

làm xiếc, nhưng đã kịp quay về vì biết mình không có tài (Chó Nhà đi làm xiếc). 

2.2.1.6. Bài học giáo dục về cách nhìn người: Bài học này có tác dụng bồi 

dưỡng kinh nghiệm về giao tiếp và thái độ ứng xử. Thực tế là, con người ta không ít 

lần mắc lỗi trong việc nhận thức, đánh giá về đối tượng giao tiếp. Lỗi ấy, một phần 

bị cái vẻ ngoài của đối tượng đánh lừa.  

Ở lứa tuổi nhỏ, sự nhầm lẫn trước hết là do vốn kinh nghiệm của các em còn 

ít. Cún con trong truyện Cún con (Phong Thu), Bé Chuối trong Bé Chuối và bác Bồ 

Kết (Chu Huy)... thuộc trường hợp này. Lần đầu đi ra đường, Cún con thấy Sâu 

Róm “áo vàng, chấm đỏ, chấm đen” rất đẹp liền gọi là bạn, còn với bác Cóc da dẻ 

xù xì, mắt lồi, mồm rộng thì gọi là thằng. Bé Chuối cũng vậy, thấy bác Bồ Kết mình 

đầy gai nhọn liền nghĩ ngay “ai mà kết thân được”. Bài học mà Cún con (và tất 

nhiên là cả với bé Bồ Kết nữa) nhận được từ mẹ là “cứ nghe họ nói, nhìn việc mà họ 

làm, chứ đừng chỉ nhìn bộ quần áo, da dẻ của họ”.  

Trong Dế Mèn phiêu lưu ký, chúng ta cũng gặp một tình huống tương tự. Đó 

là chuyện Dế Mèn xưa nay vốn coi thường anh em nhà Dế Trũi bởi cái vẻ “quê 

kệch, mình dài thuồn thuỗn, bốn mùa mặc áo gilê trần”. Chỉ đến khi chứng kiến 

cảnh Dế Trũi đánh nhau rất hăng với hai mụ Bọ Muỗm, Dế Mèn mới hiểu ra rằng, 

“không nên chỉ xem vẻ ngoài mà coi thường ai một cách hồ đồ như vậy”. Ở trường 

hợp này, bài học mà nhân vật có được là kết quả của sự thức nhận thực tế, từ quan 

sát, chiêm nghiệm qua nhiều lần tiếp xúc với đối tượng. 

Truyện kể dân gian thường trang bị cho các em cái nhìn thống nhất giữa hình 

thức và nội dung. Chẳng hạn, cô Tấm là hiện thân của cái đẹp trọn vẹn, còn mẹ con 

Cám, trái lại, xấu từ ngoài hình đến phẩm hạnh. Nguyên tắc xây dựng nhân vật này 

được vận dụng triệt để trong truyện kể truyền thống. Trong văn học giai đoạn 1932 

– 1945, nhân vật chị Dậu trong Tắt đèn cũng được miêu tả theo nguyên tắc này. 

Đến Nam Cao, nhà văn đặt lại vấn đề nhìn người khi lần lượt đưa ra những nhân vật 
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như Chí Phèo, Thị Nở... với đặc điểm cơ bản là ngoại hình xấu, thậm xấu nhưng 

bản chất có nhiều điều tốt đẹp. Là chỗ quen thân, gần gũi với Nam Cao, hẳn Tô 

Hoài có sự chia sẻ quan niệm nghệ thuật này. Chỉ có điều, ông không đi sâu vào vấn 

đề như Nam Cao, nhưng qua hình tượng Dế Mèn, Dế Trũi cũng đã góp được một 

tiếng nói có ý nghĩa về mặt giáo dục. 

Nhìn rộng ra, truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại không đi sâu vào vấn đề 

này nhưng qua những gì đã được thể hiện, các tác giả muốn ngay từ sớm giúp cho 

các em sự cẩn trọng cần thiết trong việc nhìn nhận, đánh giá con người; hay chí ít 

cũng là hình thành một ý niệm: vẻ ngoài chưa làm nên một con người thực sự. 

2.2.1.7. Bài học giáo dục về ứng xử trước miếng ăn: Đây cũng là bài học về 

giao tiếp ứng xử trong một hoàn cảnh cụ thể và trước một đối tượng cụ thể là miếng 

ăn. Đi vào nội dung này, các tác giả không nói về vẻ đẹp văn hóa trong ăn uống, mà 

hướng vào hai điều cơ bản sau đây. Thứ nhất, đó là sự cần thiết phải ăn uống điều 

độ, ăn uống có khoa học. Lời khuyên này được Viết Linh gửi gắm qua truyện Lời 

bác giữ kho với nhiều chi tiết thú vị. Bác Dạ Dày làm nghề coi kho, nổi tiếng là 

người sống điều độ. Vào dịp tết, vì nể tình, bác đã để các vị khách lần lượt vào 

trong kho của mình. Đầu tiên là anh Bánh Chưng, sau đến cô Giò Thủ, chị Mứt... 

Kết quả, các cô Ruột sôi lên sùng sục, bản thân bác cũng cảm thấy rất khó chịu, 

buộc phải... mở cửa kho, của cải vì thế mà mất sạch. Thứ hai, các tác giả cảnh báo 

về tác hại của thói tham ăn. Nhân vật chim Sẻ trong truyện  Đôi cánh của Trần 

Vọng Đức đã đánh mất bầu trời tự do, gặm nhấm nỗi buồn trong cái lồng chim chật 

hẹp chỉ vì mất tỉnh táo khi đứng trước miếng ăn. Quạ đã không thể sửa chữa lại bộ 

lông đen của mình, dù cơ hội đã có, cũng chỉ vì bị hấp dẫn bởi bữa tiệc nơi nhà 

chim Cú (Phạm Thành Long – Lại chuyện Quạ và Công)... 

Tham lam là một tính xấu của con người. Biểu hiện của nó rất đa dạng. 

“Nhân tham tài nhi tử, điểu tham thực nhi vong”, truyện Cây khế (Việt Nam), Ông 

lão đánh cá và con cá vàng (Nga), Con Thiên Nga trắng (Nhật Bản)... đã nói rất hay 

về vấn đề này. Ở truyện đồng thoại Việt Nam, chủ đề lòng tham được giới hạn khía 

cạnh tham ăn. Lời nhân vật người mẹ Vành Khuyên nói với đứa con là Hạt Cườm 
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trong truyện Hạt Cườm tham ăn của Hồ Phương có lẽ đã giải thích được vì sao 

người viết truyện cho thiếu nhi lại quan tâm như vậy: “... Con ơi, tham lam là tính 

xấu lắm! Bé thì tham ăn, lớn lên sẽ còn tham lam nhiều cái khác. Như vậy tất cả bạn 

bè sẽ xa lánh con. Hơn thế nữa, tính tham lam còn dẫn tới tội lỗi hoặc những tai vạ 

khác không lường hết được!”. 

2.2.1.8. Bài học giáo dục về đức tính siêng năng: Nội dung này trước hết 

được thể hiện qua một số truyện mang cảm hứng phê phán như Anh Cút Lủi, Mắt 

Giếc đỏ hoe (Võ Quảng), Con Vẹt nghèo (Phong Thu), Ếch Xanh đi học (Nguyễn 

Kiên), Tu hú lười biếng (Hồng Thủy)... Các nhân vật trong truyện được nói đến trên 

tư cách một kẻ lười biếng, hoặc trong lao động, hoặc trong học tập. Vì thế, kẻ thì 

không có nhà để ở (chim Cút Lủi), kẻ thì không có được tiếng hót riêng cho mình 

(Vẹt)... 

Người đọc còn gặp trong truyện đồng thoại những hình tượng tích cực. Đó là 

trường hợp nhân vật Gõ Kiến say mê công việc trong Chuyện nhỏ rừng xanh của 

Vân Long. Gõ Kiến suốt ngày mải mê tìm bắt những kẻ phá hoại rừng xanh. Tuy có 

lúc bị hiểu lầm nhưng khi biết các loài chim khác đang cần mình, Gõ Kiến lại trở 

về, vui vẻ làm việc. Tác giả gọi Gõ Kiến là nghệ sĩ của rừng xanh, hàm ý tôn vinh 

lao động, xem cái đẹp là sự lao động, cống hiến. 

Tính lười biếng vốn là một hiện tượng thường thấy ở trẻ em. Vì thế, giáo dục 

đức tính chăm chỉ trong học tập, lao động cho các em là điều hết sức cần thiết. Thu 

Hằng viết truyện Để mai phê phán Thỏ Nâu cứ nại lí do để lần khân, không hoàn 

thành các công việc theo đúng qui định. Cũng với tinh thần phê phán, Trần Đức 

Tiến xây dựng hình tượng chú Kiến Vàng không chịu lao động, suốt ngày mơ màng 

đến xứ Biếu Không. Kiến Vàng mang ảo tưởng về một xứ Biếu Không nào đó và tự 

mình đi tìm nó. Kiến Vàng không tìm thấy cái xứ sở thần tiên ấy, trái lại suýt nữa 

đã phải làm mồi cho Gõ Kiến. Nhờ có bác Giun Đất cứu thoát, đưa trở về nhà. Kiến 

Vàng bắt đầu hiểu ra giá trị của lao động, đã biết tự mình làm ra của cải và dựng 

xây nhà cửa. “Cuộc sống cần lao nhưng đầy ắp niềm vui và hạnh phúc này đáng giá 

gấp vạn lần cái xứ sở hão huyền ấy”.  
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2.2.1.9. Bài học giáo dục về thái độ tôn trọng môi trường: Hiện nay, dư luận 

xã hội đang nói nhiều về vấn đề bảo vệ môi trường. Đó là bởi con người, trong khi 

chạy theo lợi ích kinh tế đã “nhẫn tâm” tàn phá môi trường sống của cộng đồng, gây 

nên nhiều phản ứng gay gắt từ phía dư luận xã hội và báo chí.  

Đối với những người viết truyện đồng thoại, không phải đến hôm nay mà từ 

rất sớm, họ đã quan tâm tới vấn đề này. Lí do thật đơn giản: đối với các em, “hoa 

quả và các con vật cũng là bạn của chúng ta”(Tô Hoài). Vì vậy, chúng ta cần phải 

bảo vệ chúng, nhất là những loài có ích để cuộc sống của mình trở nên phong phú 

hơn. 

Tháng 11/1959, hai tác giả Phạm Viết Linh và Phạm Văn Đỗ viết truyện Bản 

thông báo viết trên lá cây nhằm mục đích kêu gọi các em không nên bắn ná, bẫy 

chim, làm hại các loài có ích. Để gây hứng thú cho các em, hai tác giả đã đưa vào 

câu chuyện nhiều nhân vật khác nhau như Giơi, Cú, Chuột Cộc, Gõ Kiến, Chim 

Sẻ... Trong đó, điểm nhấn là chuyện Giơi bị Chuột Cộc giở trò nham hiểm lừa dối, 

bác Cóc và chim Cú hiểu lầm nhau... Cuối truyện là hình ảnh cuộc họp của các loài 

có ích với sự tham gia của nhiều giống chim và thú. Tác giả gọi đó là “cuộc họp kì 

lạ” vì mọi loài đều mong muốn tìm cách “cải chính những thành kiến sai lầm của 

các cậu bé đối với bọn họ”. Tinh thần của hội nghị được thể hiện qua bản Thông 

cáo do chim Sẻ chấp bút. Nguyên văn như sau: 

Gửi các bạn nhỏ thân mến của rừng cây, của vườn quả, của các loài 

chim và loài thú. 

Khi các bạn thấy chim Sâu lách chách và chuyền trên cành cây, các 

bạn nên nhớ rằng chim Sâu đang bắt sâu bọ, cũng như thầy lang Gõ 

Kiến đi chữa bệnh cho cây. Các bạn đừng phá tổ các loài chim ăn sâu 

bọ. 

Khi các bạn nghe Cú kêu cờ ... rúc và đậu ở đầu nhà, các bạn nên 

nhớ rằng Cú đi bắt chuột, cũng như Mèo, các bạn đừng ghét Cú và xua 

đuổi Cú. Cú xấu xí, cũng như Cóc, nhìn bề ngoài cũng dễ sợ như Thằn 

Lằn và Thạch Sùng nhưng chúng tôi đều là những loài có ích, chúng tôi 
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bắt ruồi muỗi và côn trùng. Đừng thấy chúng tôi xấu xí mà khinh, đừng 

thấy chúng tôi hiền lành mà bắt chúng tôi đem hành hạ. 

Các bạn bảo vệ chúng tôi, chúng tôi giúp ích các bạn, như thế có tốt 

hơn không? 

Thân mến chào các bạn 

Những người bạn tốt của các bạn 

Gần đây, chủ đề này tiếp tục được hai tác giả Trần Đồng Minh và Kim Hài 

qua Cuộc phiêu du của hai chàng ni lông (Trần Đồng Minh) và Cuộc phiêu lưu của 

chai nước (Kim Hài). Cả hai tác phẩm đều lấy các đồ vật phế thải làm nhân vật. Ở 

truyện của Trần Đồng Minh, đó là nhân vật Ni Lông Trắng và Ni Lông Xanh; còn ở 

truyện Kim Hài là Chai Nước, Chiếu Rách, Ni Lông, Ván Mục... Với những nhân 

vật này, độc giả sẽ được dẫn dắt vào những không gian đầy mùi xú uế, ngột ngạt... 

Nhân vật Chai Nước (truyện Kim Hài) tâm sự, chúng tôi trôi dật dờ, lang thang, 

“níu kéo lẫn nhau” khiến cho dòng sông “bốc mùi đau ốm và len lỏi ở giữa là một 

thứ nước rỉ rác hôi thối độc địa”; chúng tôi băng qua đồng ruộng và bắt gặp nỗi 

tuyệt vọng của họ nhà Lúa, nhà Cá, nhà Tôm... Không hẹn mà gặp, cả hai tác giả 

Trần Đồng Minh và Kim Hài đều xây dựng hình ảnh những cô bé, câu bé đi nhặt 

rác, góp phần hồi sinh dòng sông, hồi sinh cánh đồng... Hình ảnh ấy vừa có ý nghĩa 

thực tế, vừa là sự kì vọng của tác giả về trách nhiệm của tuổi trẻ trong vấn đề bảo vệ 

môi trường. 

Những bài học giáo dục kể trên vừa có ý nghĩa trực tiếp, vừa có ý nghĩa lâu 

dài đối với quá trình hình thành và phát triển nhân cách của các em. Có thể nói, 

những bài học giáo dục được thể hiện trong truyện đồng thoại đã đáp ứng được yêu 

cầu chung của nền văn hóa, yêu cầu về việc bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ 

tương lai của đất nước. Việc xác định bài học giáo dục của tác phẩm phụ thuộc rất 

nhiều vào năng lực cảm thụ của người đọc. Vì vậy, những gì đã khái quát không 

phải đã thâu tóm hết được tư tưởng giáo dục của các nhà văn. Thực tế vốn phong 

phú hơn nhiều... 
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2.2.2. Những bài học có thể có ích cho cả người lớn  

Viết cho trẻ em nhưng điều đó không có nghĩa là nhà văn không kí thác tâm 

sự, tư tưởng triết lí của mình vào trong truyện đồng thoại. Mặt khác, như đã nói, 

truyện thiếu nhi không đơn giản chỉ để đọc một lần, nó vẫn chứa đựng những vấn 

đề có ý nghĩa về lâu, về dài. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để cho rằng, có 

những bài học mà truyện đồng thoại đặt ra độc giả người lớn không thể không quan 

tâm, suy ngẫm, tìm kiếm ý nghĩa thiết thực cho bản thân mình. 

Trước hết, truyện đồng thoại giúp cho người lớn nhận rõ trách nhiệm của 

mình trong việc trưởng thành nhân cách của trẻ em. Tô Hoài viết truyện Mèo già 

hóa cáo, phê phán hai mèo Mi Mi và Tam Thể nghịch ác, bị bà lão Mèo Mướp 

mắng cho một trận nên thân. Kết truyện tác giả viết: “Từ khi mẹ chúng chết, không 

được một lời dạy bảo nào. Hôm qua, lần này là lần thứ nhất, hai đứa trẻ nghe mấy 

câu răn dạy. Chúng ngẫm nghĩ lắm”. Đoạn văn này gợi lên hai điều. Thứ nhất, hoàn 

cảnh đáng thương của hai chú mèo (mẹ mất). Thứ hai, chúng là những đứa trẻ biết 

ăn lời (ngẫm nghĩ). Vậy thì, những hành động nghịch ác của chúng khiến cho chó 

Nhôm bị đánh đòn, hai gà bị chết... là do chúng không được dạy bảo, hành động 

theo bản năng, không biết hậu quả của việc làm. 

Điều mà truyện đồng thoại khiến cho độc giả người lớn phải suy nghĩ nhiều 

hơn cả vẫn là những vấn đề thuộc về thái độ, tính cách và sự ứng xử... trong cuộc 

sống. Chúng ta có nhiều ví dụ để minh chứng cho điều vừa nói. Chúng ta đã nói đến 

tính hiếu thắng như một nét tính cách của trẻ em, nhưng hiếu danh, và kèm theo nó 

là thói sĩ diện lại gần như là căn bệnh của người lớn. Vậy nên, đọc Cuộc phiêu lưu 

của hòn sỏi của Nguyễn Kiên, chúng ta thấy truyện đồng thoại này gần như là để 

dành cho người lớn. Chỉ vì muốn nổi tiếng hơn người nên chị Sẻ Nâu âm thầm ra 

bờ sông tha về một hòn sỏi và loan tin mình đã đẻ hơn chị Sẻ Vàng một trứng. Cũng 

vì háo danh mà anh chàng Trống Tía quyết định mình “phải trở thành con gà khác 

mọi con gà”, bằng cách nuốt một hòn sỏi vào bụng. Người đọc dĩ nhiên sẽ đoán 

được cái kết cục buồn cười: quả trứng thứ năm của chị Sẻ Nâu không thể nở thành 

chim sẻ, anh Trống Tía bị hòn sỏi hành hạ... Người đời vốn háo danh, thích thiên hạ 
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lác mắt nhìn mình, nhưng khốn nỗi, điều cần làm để hơn người, để được người kính 

trọng lại không chịu làm, chỉ lo làm những điều kì quặc, thật đáng chê trách. 

Cũng vấn đề này, trước 1945, Tô Hoài chẳng đã bày tỏ thái độ phê phán gia 

đình Thử Ông khi bày trò đón rước, vinh quy bái tổ cho Chuột Nhắt linh đình đó 

sao. Nhà văn cũng phê phán thói đời a dua, xu nịnh, không ngớt lời tán tụng Thử 

ông, Thử bà và tân khoa Chuột Nhắt (Đám cưới chuột). Thật đúng như câu ca xưa, 

tương truyền là của Huyền Quang thi sĩ: “Khó khăn thì chẳng ai nhìn – đến khi đỗ 

trạng trăm nghìn nhân duyên”. 

Một vấn đề khác cũng rất đáng suy ngẫm ở đây là thái độ đối với công việc 

mà mình đang làm. Người đời vốn hay “đứng núi này, trông núi nọ”, thích đứng 

vào công việc của người khác hơn là tiếp tục công việc hiện tại của mình. Chúng ta 

hãy xem nhà văn Võ Quảng thể hiện quan điểm của mình như thế nào qua truyện 

Đò Ngang. Nhân vật chính của truyện là Đò Ngang, “chăm chỉ làm việc nhưng có 

lúc (...) cũng suy nghĩ”, nhất là mỗi khi tiếp xúc với bác Thuyền Mành. Đò Ngang 

nghĩ, chắc ở những nơi Thuyền Mành đi qua có biết bao cái lạ, cái hay để học tập, 

để lớn lên. Đò Ngang thấy đôi bờ của mình chật hẹp, lắm lúc muốn vứt bỏ để đến 

một nơi nào đó mới mẻ. Võ Quảng trân trọng suy nghĩ, khát vọng này của Đò 

Ngang, nhưng không đồng tình ở chỗ, cái lớn không nằm ở kích thước mà ở hiệu 

quả của công việc. Chính Đò Ngang đã làm được việc có ích là “nối lại đôi bờ”, 

được mọi người ùa ra đón mừng mỗi khi cập bến. Hơn nữa, cuộc sống xung quanh 

mình chứa đựng biết bao điều mà mình chưa để tâm khám phá. Võ Quảng không 

phủ định việc mỗi người thực hiện những chuyến đi xa, hay đặt mình vào những 

công việc khác, tìm kiếm những cơ hội khác, nhưng rõ ràng, ông muốn trước tiên, 

hãy ý thức rõ ý nghĩa và làm tốt công việc hiện tại của mình, nhất là không được tự 

ti. Biết đem lại niềm vui cho mọi người thì tất yếu chúng ta sẽ được nhận về niềm 

vui, nhiều hơn những gì đã cho. Vũ Ngọc Bình đánh giá Đò Ngang là truyện có ý 

đẹp [19, tr.4]. Chúng tôi nghĩ, đó là nhận xét có cơ sở! 

Trong kho tàng truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại, có khá nhiều tác phẩm 

viết về các nhân vật nghệ sĩ. Do đó, vấn đề nghệ thuật, dù vô tình hay hữu ý cũng đã 
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được đặt ra trong tác phẩm. Có thể nó không mới nhưng là cần thiết, góp phần tô 

đậm triết lí về bản chất của nghệ thuật, bản chất của hoạt động sáng tạo. Theo tìm 

hiểu của chúng tôi, có ba điều cơ bản được các tác giả đề cập tới trong truyện đồng 

thoại. Trước tiên, đó là triết lí về sự tự do trong sáng tạo nghệ thuật. Có thể quan 

sát nội dung này qua hai truyện sau đây là Cô Bé chân đất và anh Dế Mèn (Nguyễn 

Kiên) và Tiếng hót chim Họa Mi (Viễn Phương). Ở truyện của Nguyễn Kiên, ca sĩ 

Dế Mèn nói với Cô Bé Chân Đất rằng, “cái cách ăn cỏ thú nhất của loài dế chúng 

tôi là phải được đứng chống càng trên nền đất ẩm, vít từng ngọn cỏ xuống mà 

ngoạm”; “họ nàh dế vốn ở hang, sống cuộc đời bay nhảy, thích ngắm trăng khuya 

và ăn những nõn cỏ đẫm sương”. Cô Bé Chân Đất dường như hiểu được điều sâu xa 

trong lời nói của Dế Mèn, do đó, cô quyết định mở nắp hộp diêm, trả Dế Mèn về 

với không gian quen thuộc của nó với ý nghĩ: “Ở ngoài vườn cây, bạn sẽ hát hay 

hơn, nghe rộn ràng, tha thiết hơn”. Truyện của Viễn Phương có phần “dữ dội” hơn 

khi ông đặt ca sĩ Họa Mi vào tình huống bị Nhện Hùm giam giữa một mạng lưới 

dày và hôi hám. Nhện Hùm bắt Họa Mi phải hát cho nó nghe, nhưng Họa Mi dứt 

khoát chối từ: “Tôi chỉ hát được khi nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời”. Trong 

câu chuyện này, xung đột giữa Họa Mi và Nhện Hùm có thể xem là xung đột giữa 

nghệ thuật và sự tàn bạo, và kết luận của nhà văn là, nghệ thuật không thể chung 

sống, không phụng sự cái ác. Tư tưởng này xem ra có chỗ gần gũi với Chữ người tử 

tù của Nguyễn Tuân mà nhiều người đã biết. 

Người nghệ sĩ cần phải có phong cách riêng, có giọng riêng. Đó cũng là 

thông điệp mà các tác giả Phong Thu, Nguyễn Phan Hách, Thu Hằng... muốn nói 

đến. Xin nêu một trường hợp – truyện Thi nhạc của Nguyễn Phan Hách. Truyện 

gồm có nhân vật Giáo sư dạy nhạc Vàng Anh và các học trò gồm: Ve Sầu, Gà 

Trống, Họa Mi và Vịt Bầu. Tình huống câu chuyện là các thí sinh thi hát kết thúc 

khóa học. Khi các thí sinh biểu diễn xong, Giáo sư Vàng Anh đã lặng đi vì xúc 

động. Điều ông hạnh phúc nhất là các học trò của mình “tuy trình độ có khác nhau, 

người hơn kẻ kém, nhưng mỗi người đều có một phong cách khác nhau, không ai 

cóp nhặt ai, bắt chước ai...”. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà các hiện tượng đạo 
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văn, đạo nhạc, bắt chước nhau đang trở nên phổ biến, đang làm phiền lòng công 

chúng thì bài học nói trên quả là không thừa. 

Nghệ thuật chỉ khiến cho người ta xúc động khi nó hát ca về nỗi đau, và 

bản thân người nghệ sĩ phải có những trải nghiệm thật sự. Vấn đề này được 

Trần Đức Tiến đề cập tới qua hình tượng nhân vật Dế Lửa trong truyện Nhạc sĩ Dế 

Lửa. Với tâm trạng của kẻ nhớ nhà, nhớ quê hương, và cả nỗi ân hận về những sai 

lầm của mình trong cuộc sống, chàng nhạc sĩ Dế Lửa đã cất lên tiếng hát, giãi bày 

tâm tư của mình qua bản Nỗi buồn dưới trăng. Lần đầu tiên, Dế Lửa đã chinh phục 

được cậu chủ, khiến cho cậu chủ “thấy buồn”, “thấy tội nghiệp”, thấy Dế Lửa là 

“một nhạc sĩ tài ba”. Và rất khó khăn, nhưng cậu chủ đã quyết định trả tự do cho 

nhạc sĩ Dế Lửa... 

Chúng ta còn có thể tìm thấy nhiều vấn đề có ý nghĩa triết lí về cuộc sống 

qua những câu chuyện kể về loài vật mà các tác giả truyện đồng thoại đã viết. Thế 

giới tự nhiên, như Phạm Hổ nói, là một nhà sư phạm đại tài, không cần lên giọng 

dạy dỗ ai, nhưng tự thân cuộc sống của nó đã cho con người rút tỉa ra nhiều bài học 

quí giá. Sẽ rất đáng suy nghĩ về lối sống của loài mèo mà Tô Hoài và Trần Đức 

Tiến đã đề cập tới trong truyện của họ (Mèo già hóa cáo, Làm mèo). Đó là, khi về 

già, biết mình không còn có ích cho người, loài mèo sẽ tìm một nơi vắng vẻ nào đó 

để sống và trút hơi thở cuối cùng. Vận sang chuyện con người, chúng ta thấy, ở đời 

đâu phải ai cũng thấm nhuần được hai chữ “tri túc” mà Nho học đã dạy. Thế cho 

nên, bài học làm người muôn thuở vẫn còn được đặt ra, vẫn là nỗi khắc khoải của 

các nhà giáo dục, trong đó có các nhà văn... 

Lại nữa, chuyện về anh chàng Văn Ngan của Vũ Tú Nam chẳng phải đã gợi 

cho chúng ta liên tưởng đến những kẻ cái gì cũng biết một tí, nhưng làm gì cũng dối 

trá vì hám danh, hám lợi, lười biếng, hãnh tiến và cơ hội chủ nghĩa? Vân vân và vân 

vân...  

Hẳn sẽ có những cách lí giải khác nhau về lớp nội dung này trong truyện 

đồng thoại. Chẳng hạn, có người sẽ cho đó là hệ quả của lối sáng tác “mượn nhi 

đồng nói người lớn”; hay do nhà văn chưa nắm kĩ những nhu cầu của lứa tuổi trẻ 
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em... Trong sáng tác văn học cho thiếu nhi, không phải không có những hiện tượng 

như vậy. Song, thiết nghĩ, sự xuất hiện của lớp nội dung phù hợp với cả bạn đọc 

người nằm trong mục đích sáng tạo của nhà văn. Dựa vào khả năng của thể loại, các 

tác giả đã tìm cách nới rộng diện tích nghĩa của hình tượng, phú cho hình tượng 

nhiều nội dung, ý nghĩa khác nhau. Kết quả, truyện đồng thoại được nhiều đối 

tượng khác nhau tiếp nhận, và tất yếu sẽ góp phần làm cho nội dung tác phẩm thêm 

phong phú. 

Sự tồn tại nhiều lớp nội dung trong truyện đồng thoại là điều cần thiết. Điều 

đó sẽ khiến cho tác phẩm văn học thiếu nhi như một chiếc thang có nhiều nấc giá 

trị. Bản thân người đọc sẽ tùy vào trình độ, khả năng của mình để “leo” cho phù 

hợp. 

 

Tiểu kết: 

Nội dung, cảm hứng trong truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại được thể 

hiện khá đa dạng. Không chỉ đề cập tới những vấn đề về loài vật, về trẻ em và 

những gì liên quan đến lứa tuổi này, truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại còn 

hướng tới thể hiện cả những đề tài lớn, có ý nghĩa thời đại như xây dựng CNXH, 

kháng chiến chống ngoại xâm... Sự đa dạng về nội dung, cảm hứng nói trên, cho 

thấy truyện đồng thoại có khả năng phản ánh nhiều mặt cuộc sống, đồng thời là 

ảnh hưởng của thời đại lên văn học thiếu nhi rất đậm nét. Nói cách khác, là một 

thể loại hiện đại, dù viết cho lứa tuổi thiếu nhi, nhưng truyện đồng thoại không nằm 

ngoài quỹ đạo chung của văn học Việt Nam, một nền văn học gắn chặt với chính trị, 

lấy việc thể hiện các nội dung chính trị như một nhiệm vụ cao cả. 

Ưu thế của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại là ở nội dung phản ánh thế 

giới tự nhiên, khơi dậy nơi các em khát vọng tìm hiểu, thái độ tôn trọng và bảo vệ 

tự nhiên. Đặc biệt, truyện đồng thoại đã cung cấp cho các em những bài học có ý 

nghĩa, những kinh nghiệm bổ ích cho quá trình trưởng thành và hoàn thiện nhân 

cách. Có thể nói, những bài học giáo dục mà truyện đồng thoại đề cập đến đều 

rất đúng, rất trúng với mục tiêu đào luyện các em thành những con người phát 



100 
 

 

triển toàn diện của nền văn hóa mới. Vấn đề là, những bài học đó đã được trình 

bày như thế nào, khéo léo hay khiên cưỡng, cao giọng hay thủ thỉ, tâm tình, có dễ đi 

vào lòng người hay không? Nói cách khác, nội dung tốt mà thiếu một hình thức 

nghệ thuật phù hợp cũng khó lòng tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm. Để làm nổi 

bật giá trị truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại, trong chương 3 tiếp sau đây, chúng 

tôi sẽ tập trung bàn về nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật tổ chức cốt truyện 

và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ... là những khía cạnh cơ bản của nghệ thuật tự sự, 

nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em... 
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Chương 3: TRUYỆN ĐỒNG THOẠI  VIỆT NAM HIỆN ĐẠI -   

NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT 

 

3.1. Hệ thống nhân vật và các biện pháp xây dựng nhân vật 

 Nói về nhân vật, trong Sổ tay truyện ngắn, Tô Hoài cho rằng: “Nhân vật là 

nơi duy nhất tập trung hết thảy, giải quyết hết thảy trong một sáng tác” [80, tr.127]. 

Đúng vậy, nhân vật không chỉ là hình thức để nhà văn khái quát hiện thực cuộc 

sống một cách hình tượng mà còn là nơi tập trung các giá trị nghệ thuật của tác 

phẩm. Thông qua nhân vật nhà văn thể hiện quan niệm nghệ thuật và lí tưởng thẩm 

mĩ về con người. Với tư cách là một chất liệu có mối quan hệ nội tại và thống nhất 

sâu sắc với cấu trúc của tác phẩm, nhân vật được thừa nhận là một thành phần quan 

trọng, không thể vắng mặt trong loại hình văn chương tự sự. Đó là lí do mà luận án 

đặt vấn đề tìm hiểu về nhân vật truyện đồng thoại... 

3.1.1. Hệ thống nhân vật  

3.1.1.1. Thế giới nhân vật truyện đồng thoại Việt Nam rất đông đúc và đa 

dạng. Có thể nói, đó là một thế giới đa chủng, bao gồm con người, loài vật, đồ vật, 

thực vật và những vật vô tri khác. Các nhân vật hoặc được khai thác từ nguồn 

truyện kể truyền thống, hoặc và chủ yếu là từ nguyên mẫu có sẵn trong thực tế đời 

sống. 

Trước hết, muông thú là loại nhân vật phổ biến trong truyện đồng thoại. 

Chỉ tính riêng những tác phẩm lấy muông thú làm nhân vật chính thì đã có tới 

857/1054 truyện, chiếm tỉ lệ 81,30%. Từ những loài sống dưới nước cho đến những 

loài bay trên trời; từ những con vật nuôi đến những loài thú hoang dã ... hầu hết đều 

được khai thác, xây dựng thành nhân vật của truyện đồng thoại. Về thú, có: voi, chó, 

mèo, trâu, ngựa, lợn, dê...;  về chim, có: gà, vịt, bồ câu, quạ, chèo bẻo, bồ nông...; 

về cá, có: chuối, rô ron, thờn bơn, trê...; về côn trùng, có dế, bọ ngựa, cào cào, ong, 

ruồi...; và loài lưỡng cư: cóc, ếch, nhái, chẫu chàng... Trong Nhà văn Việt Nam hiện 

đại – chân dung phong cách, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh có nhận xét về 
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thế giới loài vật trong truyện Tô Hoài như sau: “Thế giới loài vật của ông (...) chẳng 

có những phượng hoàng, kì lân, chẳng có hổ báo sư tử ghê gớm gì, chỉ toàn những 

con vật tầm thường vẫn sinh sống hàng ngày quanh ta, như con chó con mèo, con gà 

con vịt, hay loài giun dế, cóc nhái...” [147, tr.287]. Nhận xét ấy, có thể nói, phù hợp 

với tình hình chung của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại. 

Sau muông thú, đối tượng được chú ý khai thác là cỏ cây, hoa lá. Theo 

Phạm Hổ, thiên nhiên là hiện thân của cái đẹp, một cái đẹp có khả năng cảm hóa và 

làm phong phú đời sống tinh thần của mỗi chúng ta. Vì vậy, “thiên nhiên là một 

nhân vật không thể thiếu được trong thơ văn viết cho các em” [179, tr.19]. Đúng 

vậy, viết về các loài hoa, quả thực sự là một hứng thú của các nhà văn viết cho thiếu 

nhi. Các tác giả truyện đồng thoại Việt Nam đã đưa vào trong tác phẩm của mình 

không ít những cây, những hoa quen thuộc như hồng nhung, râm bụt, phù dung, 

mướp, vạn tuế... Có 67/1054 truyện viết về đối tượng này, đạt tỉ lệ 6,35%. 

Các đồ vật được chọn làm nhân vật trong truyện đồng thoại thường là những 

thứ gần gũi, gắn bó với đời sống sinh hoạt và học tập của các em như thước kẻ, bút 

chì, quyển sách, phấn, búp bê... Ở đây, chúng ta cũng thu được một kết quả tương 

tự: có 67/1054 truyện viết về các đồ vật, đạt tỉ lệ 6,35%. 

Ngoài ra, một số hiện tượng tự nhiên như mây, gió, mặt trời...; một số ký 

tự, khái niệm như chữ a, dấu huyền, nốt si, nốt la... cũng đã được xây dựng thành 

nhân vật trong truyện đồng thoại của Trần Hoài Dương, Xuân Quỳnh, Phạm Đức... 

Loại nhân vật này không nhiều, nhưng sự xuất hiện của chúng góp phần làm cho thế 

giới nhân vật đồng thoại thêm phong phú, đa dạng. 

Nhân vật con người vẫn có mặt trong truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại. 

Chẳng hạn, thằng Nhớn, thằng Bé, thằng Xược, Cai Vườn... trong truyện của Tô 

Hoài, bác bảo vệ Viện Bảo tàng trong truyện của Trần Hoài Dương, chị Hồng trong 

truyện của Đào Vũ... Tuy nhiên, nhân vật con người ít được sử dụng, và nếu có thì 

cũng không giữ vai trò chính. Theo khảo sát của chúng tôi, nhân vật con người chỉ 

xuất hiện trong 107/1054 tác phẩm. Khảo sát riêng trường hợp Tô Hoài, kết quả thu 

được là 6/29 truyện có sử dụng nhân vật con người.  
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Truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại hầu như vắng bóng các nhân vật 

thần kì. Chúng ta không gặp những Bụt, những Tiên Ông, Tiên Bà hay mụ phù 

thủy độc ác vốn rất phổ biến trong truyện cổ tích. Ngay cả các con vật cũng không 

được thần thánh hóa, không có sức mạnh siêu phàm, hô phong hoán vũ...  Sự vắng 

bóng lực lượng thần kì trong truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại là lí do tạo nên 

khoảng cách nhất định giữa nó với truyện cổ tích.  

Hệ thống (nhân vật) nói trên cho thấy sự tự do và rộng rãi về nhân vật của 

truyện đồng thoại. Chính đặc điểm này đem lại cho thể loại những khả năng to lớn 

trong việc chiếm lĩnh và phản ánh hiện thực đời sống, thể hiện quan niệm nghệ 

thuật của nhà văn. Vấn đề này sẽ được phân tích làm rõ, song trước hết cần phải xác 

định nhân vật chính của thể loại là những đối tượng nào? 

3.1.1.2. Nhân vật chính của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại là các con 

vật, đồ vật, cỏ cây và những vật vô tri khác. Trong số đó, đối tượng được quan tâm 

khai thác nhiều nhất là các con vật – nhất là những con vật nhỏ bé, quen thuộc. 

Điều này, có thể giải thích bằng mấy lý do sau đây: 

Thứ nhất, xuất phát từ không gian địa lý và không gian văn hóa: Là một 

cộng đồng sống bằng nghề trồng lúa nước, người Việt gần gũi thiên nhiên, thuận 

theo mùa màng và nương theo thời tiết, đất đai. Những muông thú nói trên gần như 

cộng sinh với cư dân người Việt ở nông thôn, tham dự trong đời sống thường ngày 

của họ. Những con vật như chó, mèo, chim, cá... từ lâu đã đi vào sáng tác dân gian, 

trong các tác phẩm truyện kể, trong những bài đồng dao, vè... Trong hoạt động sáng 

tạo của mình, các tác giả truyện đồng thoại đã kế thừa và phát triển truyền thống đó. 

Chúng ta không phủ nhận thực tế có một số truyện mà ở đó nhân vật là những sếu, 

lạc đà, cá heo... – những con vật vốn xa lạ với không gian địa lý Việt. Đó là nhờ sự 

mở rộng không gian vận động của tác giả, mối quan hệ giao lưu giữa các nền văn 

hóa. Tuy nhiên, những nhân vật như vậy xuất hiện với một mức độ không đáng kể 

trong truyện đồng thoại Việt Nam.  

Thứ hai, xuất phát từ trải nghiệm và cả hạn chế của chủ thể sáng tạo:   

Trước hết, đó là sự trải nghiệm của tác giả mà Tô Hoài là một ví dụ điển hình. 
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Chính từ những trò chơi thời niên thiếu đã tạo nên ở Tô Hoài một vốn sống phong 

phú. Vì vậy, “khi cầm bút, những nhân vật trong truyện không cần phải nghĩ mãi 

mới ra mà nó đã nằm sẵn giữa say mê của mình” [79, tr.49]. Ông đã thành công với 

Dế Mèn phiêu lưu ký và nhiều truyện đồng thoại khác một phần lớn là nhờ vào vốn 

hiểu biết phong phú về thế giới loài vật đó. 

Cũng liên quan đến vấn đề trải nghiệm, nhưng đây là hạn chế của chủ thể 

sáng tạo: người viết thiếu vốn sống (thực tế, sách vở), và phần nữa là kĩ thuật văn 

chương nên khi sáng tác thường dựa vào những gì có sẵn rồi bắt chước làm theo. 

Hiện tượng này thường xảy ra ở một số tác giả nghiệp dư, sáng tác như là hành 

động hưởng ứng, ủng hộ phong trào, hoàn toàn không nhằm mục đích làm văn 

chương. Quan sát cuộc thi sáng tác văn học cho thiếu nhi do nhà xuất bản Kim 

Đồng tổ chức năm 1983, nhà thơ Định Hải nhận thấy, vào thế giới truyện đồng 

thoại Việt Nam, người đọc gặp toàn những gà, những thỏ, những cá hết sức quen 

thuộc [65, tr.3]. Đọc những truyện đồng thoại do các cô giáo mần non sáng tác được 

in trong hai tập Thơ, truyện dành cho bé (2005), chúng ta cũng sẽ nhận thấy điều 

tương tự.  

Thứ ba, xuất phát từ chủ thể tiếp nhận: Trẻ em vốn yêu thích loài vật. 

Thông thường, những con vật nhỏ bé như chó, mèo, gà, thỏ... đều là những con vật 

hiền lành, đáng yêu. Ở lứa tuổi của mình, các em rất mạnh về bản năng, có thể lắng 

nghe và hiểu được tiếng nói của loài vật và có mối quan hệ đặc biệt với chúng theo 

kiểu “vật ngã đồng nhất”. Các em gắn bó với loài vật như bầu bạn. Vì vậy, đưa các 

con vật vào truyện là một yêu cầu không thể thiếu trong nghệ thuật thơ, văn cho 

thiếu nhi. 

Thứ tư, xuất phát từ dụng ý nghệ thuật của chủ thể sáng tạo: Viết về 

những con vật quen thuộc, những cỏ hoa gần gũi, nhà văn muốn hướng các em vào 

việc khám phá thế giới bắt đầu từ những gì gần gũi nhất. Trong Những chuyện xa 

lạ, Tô Hoài nói rằng, “hãy biết yêu những cái mình trông thấy rồi hẵng thích chuyện 

đường xa mình chưa trông thấy”. Quan niệm như vậy là hoàn toàn đúng đắn, song 

đó sẽ là một thử thách không nhỏ đối với người sáng tác. Bởi nếu không biết lạ hóa 
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những gì quen thuộc thì nhà văn sẽ khó lòng gây được hứng thú, gây được sự ngạc 

nhiên nơi các em. Tác phẩm của họ sẽ nhanh chóng đi qua trên những đôi tay hờ 

hững... 

Nhân vật trong tác phẩm tự sự xét về mặt loại hình gồm có: nhân vật chính, 

nhân vật phụ (khía cạnh kết cấu), nhân vật tích cực, nhân vật tiêu cực, nhân vật 

trung gian (khía cạnh quan điểm), nhân vật tính cách, nhân vật chức năng, nhân vật 

tư tưởng (khía cạnh cấu trúc). Trong đó, nhân vật chính là nhân vật đóng vai trò chủ 

chốt, xuất hiện nhiều, giữ vị trí then chốt của cốt truyện hoặc tuyến cốt truyện, liên 

quan đến các sự kiện chủ yếu của tác phẩm, là cơ sở để tác giả triển khai đề tài cơ 

bản của mình. Tùy vào mục đích sáng tạo của tác giả, trong từng tác phẩm cụ thể, 

nhân vật chính sẽ hiện ra trên tư cách một nhân vật tích cực hay nhân vật tiêu cực, 

nhân vật tính cách hay nhân vật chức năng, nhân vật tư tưởng. Khi khảo sát phương 

diện nghệ thuật của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại, chúng tôi chủ yếu đi từ hệ 

thống nhân vật chính để từ đó soi chiếu những khía cạnh còn lại. 

3.1.2. Các biện pháp xây dựng nhân vật  

3.1.2.1. Trước tiên, đó là biện pháp đặt tên nhân vật. Như đã biết, nhân vật 

văn học là một hiện tượng nghệ thuật ước lệ, được nhận biết bằng nhiều dấu hiệu 

khác nhau. Bên cạnh các yếu tố như tiểu sử, nghề nghiệp, đặc điểm về số phận, tính 

cách... thì tên gọi là một dấu hiệu, nếu không nói là dấu hiệu nhận biết đầu tiên. Vì 

vậy, tìm hiểu về nghệ thuật xây dựng nhân vật truyện đồng thoại, chúng ta không 

thể không xem xét cách đặt tên nhân vật  của các tác giả. 

Trong truyện đồng thoại, mỗi nhân vật đều có tên gọi riêng, và tên gọi ấy 

thường được viết hoa trong tác phẩm. Điều này là điều cần thiết, giúp nhận diện đối 

tượng có phải nhân vật hay không. Ví dụ: “Trong cặp sách em học sinh nào chẳng 

có cái thước kẻ. Anh chàng Thước Kẻ bạn bè với anh Bút Mực, chị Bút Chì và cô 

Tẩy”(Nguyễn Kiên – Vì sao Thước Kẻ chui ra khỏi cặp?). Trong đoạn văn trên, 

Thước Kẻ, Bút Mực, Bút Chì, Tẩy là những nhân vật cụ thể của câu chuyện, còn 
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“cặp sách” chỉ có ý nghĩa là một đồ vật, một không gian tồn tại của các nhân vật 

vừa kể. 

Khi đặt tên cho nhân vật, các tác giả thực hiện theo hai cách. Thứ nhất, gọi 

tên nhân vật theo danh từ chung. Các nhân vật trong truyện Nguyễn Kiên vừa 

nêu ở trên thuộc trường hợp này. Thứ hai, dựa theo một đặc điểm nào đó của đối 

tượng. Có mấy biểu hiện cơ bản sau đây: 

- Gọi theo đặc điểm ngoại hình: Gà Nhép, Chuột Lé, Ếch Xanh...;  

- Gọi theo chức vụ, nghề nghiệp: Huyện Chạch, Lục Lươn, Khán Mè...;  

- Gọi theo thứ bậc quan hệ: Thỏ mẹ, Thỏ anh, bác Gấu, chị Cào Cào... 

Theo chúng tôi, cả hai cách gọi tên nói trên đều vừa dễ nhớ, vừa phù hợp với 

đặc điểm tâm lí trẻ em.  

Tên gọi nhân vật, ngoài ý nghĩa định danh, bao giờ cũng hàm chứa một 

lượng thông tin nhất định về thái độ và tình cảm của nhà văn đối với nhân vật. Thái 

độ đó, tình cảm đó có thể tích cực hay tiêu cực, đều là tín hiệu dẫn người đọc thâm 

nhập vào thế giới bên trong của hình tượng. Ở truyện đồng thoại, các tên gọi giàu 

tính biểu cảm. Đơn cử: tên gọi Cô Bé Mảnh Khảnh trong truyện ngắn cùng tên của 

nhà văn Trần Hoài Dương ẩn chứa tình cảm yêu thương, thái độ bênh vực của tác 

giả đối với nhân vật hoa Hoàng Lan khi nó bị những kẻ lắm lời chê bai một cách 

nhẫn tâm. Tình cảm đó, thái độ đó được tác giả nói rõ trong truyện: “Người viết 

truyện này thấy chúng gọi như thế nhẫn tâm quá, liền thay bằng một tên gọi dịu 

dàng hơn: Cô Bé Mảnh Khảnh”. Một trường hợp khác: Mèo Cháu Ông, tên gọi của 

một chú mèo con trong truyện Làm mèo của Trần Đức Tiến. Đằng sau cái vẻ ngồ 

ngộ, tên gọi này chan chứa tình cảm yêu thương, trìu mến của ông chủ (một người 

viết văn) dành cho nhân vật Mèo con.  

3.1.2.2. Miêu tả ngoại hình là một phương diện cơ bản trong nghệ thuật xây 

dựng nhân vật của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại. So với truyện kể truyền 

thống, truyện đồng thoại hiện đại đã có sự chú ý nhất định về ngoại hình, muốn 

thông qua ngoại hình để làm gợi tả nội tâm, nêu bật tính cách nhân vật. Nhờ vậy, 
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khi tiếp xúc với thế giới nhân vật đồng thoại, độc giả cảm thấy được cái sinh động, 

đa dạng của thế giới loài vật.  

Nhìn chung, do quy mô của tác phẩm và đặc điểm tiếp nhận của lứa tuổi nên 

truyện đồng thoại chủ trương miêu tả ngoại hình nhân vật theo lối chấm phá, 

ngắn gọn. Theo đó, tác giả chỉ tập trung vào một vài nét tiêu biểu nào đó của nhân 

vật, rồi dùng các từ ngữ, biện pháp thích hợp để miêu tả, làm cho chúng hiện ra như 

vốn có, và mang màu sắc biểu cảm. Chúng ta quan sát đoạn văn sau đây  miêu tả về 

nhân vật Bói Cá trong truyện Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài:  

Lão Bói Cá xưa nay nổi tiếng là già mà hay làm đỏm trái mùa. 

Đã hóp má rồi lại hay tỏ vẻ hơ hớ trai lơ. Lão sắm đâu được bộ cánh 

màu sặc sỡ không hợp tí nào với bộ mặt âm thầm của lão. Bụng trắng, 

lưng xanh thắt đáy, đôi cánh nuột nà tím biếc. Chân lão đi đôi hia đỏ 

hắt. Nhưng cơ khổ, lão phải vác giữa mặt một cặp mỏ kếch xù mà đen 

quá, dài quá, xấu quá. Mõ lão dài hơn người lão và to đến nỗi trông 

giống như có ai nghịch ác đem đóng cả chiếc cọc tre gộc vào giữa mặt 

lão. 

 Ngoại hình của nhân vật Bói Cá được Tô Hoài khắc họa qua cái nhìn của Dế 

Mèn. Ngoại hình ấy được chú ý làm rõ ở mấy điểm sau: má hóp, mỏ dài, cánh sặc 

sỡ, bụng trắng, lưng xanh, chân đỏ... Với mỗi nét ngoại hình như vậy, Tô Hoài chỉ 

dùng một vài từ ngữ, hình ảnh so sánh, đặt các hình ảnh vào thế đối nghịch (già >< 

làm đỏm, hóp má >< hơ hớ trai lơ, bộ cánh sặc sỡ >< bộ mặt âm thầm) đã làm nổi 

bật được chân dung đối tượng, đồng thời cho thấy thái độ của chủ thể quan sát đối 

với Bói Cá, sự cảm nhận tinh tế và một thái độ thiếu thiện cảm. Từ xưng hô “lão” 

mà tác giả dùng để gọi Bói Cá đã thể hiện rõ điều đó. Ở đây, nét ngoại hình của Bói 

Cá đã tạo được sự liên hệ thú vị tới hạng người “làm đỏm trái mùa” không hiếm 

trong xã hội mà hẳn Tô Hoài cũng đã từng gặp và khinh khi. 

 Nghệ thuật miêu tả nhân vật của Tô Hoài thể hiện tập trung trong đoạn văn 

giới thiệu về Dế Mèn ở đầu tác phẩm:  
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Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi 

chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng Dế thanh 

niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở 

khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn thử sức lợi hại 

của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn 

cỏ (...). Đôi cánh tôi trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài 

kín xuống tận chấm đuôi (...). Đầu tôi to và nổi lên từng tảng, rất 

bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như 

hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi 

hùng dũng. 

 Đối với các độc giả lớp trước, đây là đoạn văn thuộc diện nằm lòng giới 

thiệu về một nhân vật đầy ấn tượng. Hiện lên trong đoạn văn là một chàng Dế Mèn 

khỏe mạnh, cường tráng và đẹp mã. Để làm nổi rõ được hình ảnh đó của nhân vật, 

Tô Hoài đã chọn được những từ ngữ, hình ảnh so sánh đắc địa. Nói riêng  về ngoại 

hình, chúng ta thấy, ông tả đôi càng mẫm bóng, cái vuốt nhọn hoắt, đôi cánh dài, 

đầu to, hàm răng đen nhánh, còn sợi râu dài và uốn cong. Ở đây, mỗi bộ phận của 

đối tượng được nhà văn miêu tả với một nét đặc sắc riêng. Nét đặc sắc ấy được diễn 

tả qua một loạt các tính từ giàu tính tạo hình, gồm mẫm bóng, cứng dần, nhọn hoắt, 

to, đen nhánh vừa có tác dụng khu biệt, vừa nhấn mạnh đặc điểm của từng bộ phận. 

Những tác giả khác như Trần Hoài Dương, Võ Quảng, Nguyễn Kiên... cũng 

khắc họa ngoại hình nhân vật bằng vài nét thoảng qua. Đoạn văn sau đây của Trần 

Đức Tiến giới thiệu về nhân vật Kiến Vàng chỉ có một câu tả ngoại hình:  

Họ hàng nhà Kiến sống ở xóm Chân Núi nổi tiếng là những 

người hay lam hay làm. Ai cũng thạo một thứ công việc gì đó và họ 

sống đàng hoàng nhờ vào sức lao động của mình. Chỉ riêng Kiến 

Vàng là không giống ai. Suốt ngày thấy anh chàng diện bộ đồ láng 

coóng đi lại nhởn nhơ ngoài đường (Đi tìm xứ Biếu Không). 

 Đoạn văn sau đây của Nguyễn Kiên tả nhân vật chim Sơn Ca cũng không 

vượt quá hai câu: “Chú Sơn Ca lớn lên rất nhanh, lông cánh dài ra và cứng mượt. 
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Chú ta đã trở thành một thiếu niên, đúng vào cái tuổi hăng hái, vui tươi và yêu đời 

một cách say sưa nhất. Mình chú màu vàng nâu, ngực phớt hồng và mỏ rất nhỏ màu 

chì pha bạc” (Khúc hát của Sơn Ca). 

 So với truyện kể truyền thống, việc miêu tả ngoại hình và thế giới nội tâm 

nhân vật là một bước tiến của nghệ thuật truyện kể hiện đại. Dĩ nhiên, điều này có lí 

do của nó. Truyện kể truyền thống tồn tại bằng phương thức truyền miệng, phụ 

thuộc nhiều vào trí nhớ, cho nên, tác giả dân gian chấp nhận bỏ qua một số phương 

diện miêu tả vốn gây khó khăn cho việc ghi nhớ tác phẩm. Đối với các thể loại 

truyện hiện đại, tình hình đã đổi khác: trẻ em biết đọc, tự mình tiếp xúc trực tiếp với 

tác phẩm, cho nên, người viết có thể phát triển những yếu tố ngoài cốt truyện ở một 

mức độ nhất định nào đó phù hợp với sự tiếp nhận của các em. 

3.1.2.3. Xây dựng hệ thống hành động, thông qua hành động để làm nổi rõ 

phẩm chất, tính cách nhân vật là một biện pháp nghệ thuật cơ bản của truyện đồng 

thoại Việt Nam hiện đại. Chính xác hơn, miêu tả hành động, thông qua hành động 

để khắc họa phẩm chất, tính cách nhân vật là trung tâm cảm hứng sáng tạo của các 

nhà văn viết truyện đồng thoại.  

Theo quan niệm chung, hành động là việc làm cụ thể của nhân vật trong các 

tình huống đời sống và trong các quan hệ ứng xử. Hành động làm bộc lộ tính cách 

của nhân vật, đồng thời tạo mạch truyện được triển khai, thông suốt, khiến cho nội 

dung câu chuyện hiện ra một cách trọn vẹn, đảm bảo đúng theo ý muốn của nhà 

văn. Đứng về mặt tiếp nhận, chúng ta đều biết, hệ thống hành động gắn liền với 

diễn biến của cốt truyện, diễn biến của “số phận” nhân vật – điều mà độc giả trẻ em 

quan tâm và ghi nhớ  được lâu dài.  

 Khảo sát truyện Dế Mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài), Mai Thị Nhung nhận thấy,  

với riêng nhân vật Dế Mèn, Tô Hoài miêu tả tới 162 hành động, trong khi đó chỉ có 

9 lần miêu tả diễn biến nội tâm [198, tr.68].  

Bản thân chúng tôi khi mở rộng khảo sát một số tác phẩm của Vân Long, 

Nguyễn Kiên, Trần Hoài Dương... cũng thu được kết quả tương tự: 



110 
 

 

 - Nhân vật Gõ Kiến trong Chuyện nhỏ trong rừng (Vân Long): số hành động 

được miêu tả: 7 , số lần xuất hiện nội tâm: 0; 

 - Nhân vật Sẻ Nâu vợ trong Cuộc phiêu lưu của hòn sỏi (Nguyễn Kiên): số 

hành động được miêu tả: 7 , số lần xuất hiện nội tâm: 2; 

 - Nhân vật chữ A trong Cuộc phiêu lưu của những con chữ (Trần Hoài 

Dương): số hành động được miêu tả: 35 , số lần xuất hiện nội tâm: 4... 

 Cố nhiên, trong việc khắc họa hình tượng nhân vật, điều quan trọng không 

phải ở chỗ tác giả đưa ra nhiều hay ít các hành động mà là hiệu quả của việc miêu tả 

những hành động đó. Đôi khi, chỉ cần một vài hành động tiêu biểu đã có thể nói lên 

được nhiều điều về nhân vật. Xin được phân tích về những hành động mà Nguyễn 

Kiên dùng để khắc họa nhân vật Sẻ Nâu vợ trong truyện Cuộc phiêu lưu của hòn 

sỏi. Đây là nhân vật háo danh, không chịu thua kém người khác. Biểu hiện trong 

truyện là việc chị ta đã âm thầm ra bờ sông tha về tổ một hòn sỏi và loan tin đã đẻ 

hơn chị Sẻ Vàng một quả trứng. Để làm rõ nét tính cách này, nhà văn sử dụng bảy 

(7) hành động sau đây:  

Sẻ Nâu cùng chồng tha rác về làm tổ -> Sẻ Nâu đẻ trứng -> Sẻ Nâu không 

bằng lòng khi nghe Sẻ Vàng cũng đẻ được bốn quả trứng như mình -> Sẻ Nâu 

thông báo với chồng đẻ được quả trứng thứ năm -> Sẻ Nâu nói với chồng, nhờ hòn 

sỏi chị mới hơn được chị Sẻ Vàng về số trứng -> Sẻ Nâu thừa nhận hòn sỏi được 

mang từ sông về, và Sẻ Nâu đem hòn sỏi trả lại chỗ cũ.  

Ở đây, các hành động được Nguyễn Kiên miêu tả theo nguyên tắc tăng tiến. 

Do đó, tác giả đã làm rõ được cái tính hiếu thắng của nhân vật Sẻ Nâu vợ. Từ chỗ 

không bằng lòng khi biết có người cũng đẻ được số trứng như mình, chị ta đã lập 

mưu mang về một hòn sỏi nhằm làm cho thiên hạ sẽ “phải lác mắt đi” về tài đẻ 

trứng của mình. Rồi, chị ta tìm cách chống chế khi nghe chồng bảo “quả trứng thứ 

năm của mình bị ung”... Hệ thống các hành động có sự liên kết, hợp lí đến từng chi 

tiết khiến cho hình tượng về người háo danh, hiếu thắng hiện ra một cách rõ nét, lí 

thú. 
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Chúng tôi cũng thật sự ấn tượng về nghệ thuật miêu tả nhân vật Cá Chuối mẹ 

đi tìm mồi cho con của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh trong truyện Cá Chuối con. Để có mồi 

cho các con, Chuối mẹ phải dấn mình vào chỗ nguy hiểm. Ban đầu, Chuối mẹ phải 

bơi đến rạch nước cạn, phơi mình dưới cái nắng gắt của mùa hè. Loài cá vốn ở 

nước, lên cạn hẳn khó thở và nếu đợi con mồi lâu thì có thể nguy đến tính mạng. 

Rồi Chuối mẹ phải nằm im để cho bầy kiến đốt, cốt để được nhiều con mồi hơn...  

Qua các hành động, người đọc thấy mức độ hi sinh của Chuối mẹ cứ chồng lên, cao 

dần... Phẩm chất hi sinh, vẻ đẹp của người mẹ đã được Xuân Quỳnh thể hiện thật ấn 

tượng và có sức thuyết phục. Theo Phạm Hổ, làm được như vậy là nhờ tác giả đã 

công phu quan sát, suy nghĩ. Và sâu xa hơn, là cái tình đối với những người mẹ biết 

hi sinh cho con” [183, tr.79]. 

 Yếu tố hành động khiến cho nhân vật truyện đồng thoại mang tính chất của 

loại nhân vật động, hướng ngoại, ít biểu hiện về đời sống nội tâm. Đó là một thực 

tế, một đặc điểm của thế giới nhân vật truyện đồng thoại. 

3.1.2.4. Nhân vật truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại còn được thể hiện 

qua các xung đột, tình huống và sự kiện. Đặt nhân vật vào các xung đột, tình huống 

hay sự kiện nào đó là cơ sở để bộc lộ phầ sâu kín nhất, cũng như phẩm chất, tính 

cách của nhân vật. Đó là yêu cầu chung của nghệ thuật tự sự mà bản thân các tác giả 

đã ý thức rõ và nỗ lực không ngừng nhằm sáng tạo nên những nhân vật có khả năng 

đi vào tâm trí độc giả.  

Trong truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại, hệ thống các xung đột, tình 

huống, sự kiện được nói đến khá đa dạng. Những mâu thuẫn, xung đột đó phụ thuộc 

vào tính chất của các mối quan hệ xã hội của nhân vật. Ví như, quan hệ giữa vợ 

chồng Cóc với Huyện Chạch, Khán Mè trong Trê Cóc (Tô Hoài) là quan hệ xã hội, 

và mâu thuẫn giữa các nhân vật này là mâu thuẫn giai cấp. Ngược lại, quan hệ giữa 

Nhện mẹ và Thằn Lằn trong Nhện mẹ, Nhện con (Trần Vọng Đức) tuy cũng là quan 

hệ xã hội nhưng xung đột giữa các nhân vật này xuất phát từ nhu cầu sinh tồn... Tuy 

nhiên, tình huống, xung đột được sử dụng phổ biến nhất trong truyện đồng thoại 



112 
 

 

trước sau vẫn là tình huống, xung đột có tính chất đời thường, gắn liền với các 

mối quan hệ giữa loài vật với loài vật, loài vật với con người... 

Trong truyện kể dân gian, mọi biến cố, xung đột tác động tới phẩm chất, số 

phận nhân vật gần như phi lí, nếu xét trên góc nhìn hiện đại. Còn trong truyện đồng 

thoại hôm nay, người viết có xu hướng xóa mờ đi lớp mây huyền ảo để đưa câu 

chuyện về với đời thường, sự hợp lí theo tiêu chuẩn cuộc sống thực tế. Vì vậy, các 

tình tiết tạo biến cố, xung đột, tình huống trong cốt truyện đồng thoại luôn hướng 

tới sự hợp lí, chân thực. Ở truyện Đêm biểu diễn, Võ Quảng kể chuyện Cáo đi ăn 

trộm gà. Nó tìm đến ngôi nhà to nhất với ý nghĩ: “Nhà to thường chứa nhiều gà 

béo”. Quả nhiên, khi đến nơi, nó thấy cả một đàn gà “con nào cũng lông lá rực rỡ, 

mào đỏ rất cao, đeo yếm thắm”, “con nào cũng to béo khác thường”. Cáo ta thèm rỏ 

dãi, vội chộp lấy một gà to và chạy biến về hang. Điều lạ lùng xảy ra khi Cáo cắn 

một miếng vào cổ gà và cảm thấy “sao giống như giẻ rách”, “vừa nhạt, vừa hôi”, 

“cổ gà lại chứa đầy móc”. Hóa ra không phải là gà thật mà là gà đạo cụ của đoàn 

văn công. Rốt cuộc, Cáo già mà vẫn ngây ngô. Cách dàn dựng tình huống và giải 

quyết xung đột truyện như vậy làm cho câu chuyện về loài vật không còn xa xăm, 

huyền ảo nữa mà trái lại, mới tinh, cứ như vẫn xảy ra trong cuộc sống. 

Trong Lời bác giữ kho, Viết Linh xây dựng xung đột giữa nguyên tắc và sự 

cả nể. Nhân vật chính của tác phẩm là bác Dạ Dày vốn nổi tiếng nguyên tắc, điều 

độ. Thế nhưng, một lần vào ngày tết, bác để cho các vị khách như Bánh Chưng, Giò 

thủ, Dưa Hành, Mứt vào hết trong kho của mình. Bác đâu ngờ, điều đó làm cho các 

chị Ruột bị sôi lên sùng sục, bản thân bác cũng cảm thấy khó chịu nên cuối cùng, 

đành phải mở cửa để các vị khách rời kho. Đây là một câu chuyện vui, có ý nghĩa 

giáo dục về nhiều mặt, không đơn thuần chỉ là chuyện ăn uống điều độ. 

Trong Dế Mèn phiêu lưu ký, nhà văn Tô Hoài đã sử dụng rất thành công 

nhiều tình huống, sự kiện, giúp triển khai một cách tự nhiên chủ đề tác phẩm, bộc lộ 

vẻ đẹp của nhân vật. Một trong những sự kiện đáng nhớ đó là hội võ mùa xuân ở 

vùng hoa cỏ may. Trên đường đi phiêu lưu, hai anh em Dế Mèn và Dế Trũi đã 

ngang qua vùng đất này vào mùa lễ hội. Cả hai đã có cơ hội tham gia tranh hùng 
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cùng võ sĩ Bọ Ngựa. Lễ hội mùa xuân đã thành nơi hội tụ của mọi cư dân gần xa, là 

dịp để những chị Cào Cào “áo đỏ áo xanh mớ ba mớ bảy” khoe sắc, các anh Châu 

Chấu lơn tơn đón đường co kéo các nàng Cào Cào xinh đẹp...; nhất là, để các võ sĩ 

tranh tài. Chính cuộc tranh tài đó đã phô bày cái hay, cái dở của từng nhân vật: Bọ 

Ngựa ngông nghênh, tự phụ; Dế Mèn “anh hùng cái thế” mà khiêm nhường... Tình 

thế trở nên khó xử khi anh em Dế Mèn trở thành chánh, phó thủ lĩnh của vùng hoa 

cỏ may. Mục đích của cả hai là đi phiêu lưu, vì vậy, để “giải thoát” cho nhân vật 

của mình, Tô Hoài phải tạo ra tình huống: Dế Trũi bị bọn Châu Chấu Voi bắt đi đâu 

mất. Nhờ lí do này mà Dế Mèn mới rời được vùng hoa cỏ may lên đường đi tìm 

bạn. Hành trình phiêu lưu của nhân vật được tiếp tục, câu chuyện về tình bạn được 

triển khai, mô tả... Có thể nói, Tô Hoài các sự kiện, tình huống đã được Tô Hoài sắp 

đặt một cách nhuần nhị, tự nhiên và hết sức hợp lí. Chính điều đó đã làm cho câu 

chuyện về Dế Mèn, Dế Trũi thêm phần thuyết phục. 

Tóm lại, tình huống, xung đột trong truyện đồng thoại nhìn chung khá đa 

dạng. Đó là lẽ đương nhiên khi thể loại này có số lượng nhân vật đông đảo và mỗi 

tác phẩm chọn miêu tả nhân vật trong những bối cảnh đời sống khác nhau. Tuy 

nhiên, cũng như các chi tiết, xung đột trong truyện đồng thoại mang tính chất đời 

thường, gần gụi với chính cuộc sống của trẻ em, được xét đoán bởi con mắt và cái lí 

của trẻ em. Phê bình truyện Xóm đồ chơi của Lưu Thị Lương, nhà văn Lý Lan có 

thuật lại một chuyện đáng suy nghĩ sau: “Cháu tôi chỉ phàn nàn một điểm: thiếu 

lôgic. Chẳng hạn cái gối bị con chó tha liệng vô rổ đồ chơi, bị ngộ nhận là một con 

rùa, bị kêu ca phàn nàn ghét bỏ, cho đến khi cái gối được bà chủ nhà nhấc lên nó 

mới tiết lộ thân phận khiến đám đồ chơi áy náy. Hóa ra cái gối biết nói! Vậy sao 

ngay từ đầu nó không nói năng gì để gây ra biết bao ngộ nhận!” [121]. Trước đó 

khá lâu, Tô Hoài cũng được bạn đọc góp ý về sự thiếu chính xác ở chi tiết “cái răng 

trắng tởn” của Dế Mèn và “hình ảnh chim gáy đi ăn đôi” [89]. Xem thế đủ biết, bạn 

đọc truyện đồng thoại trong khi vẫn mơ được bay lượn trong bầu trời của sự tưởng 

tượng vẫn đòi hỏi nhà văn sự chính xác, chân thực trong từng chi tiết, hình ảnh... 
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3.1.2.5. Hình tượng nhân vật loài vật trong truyện đồng thoại mang tính 

biểu tượng về con người. Đó là kết quả của việc sử dụng biện pháp nhân hóa vào 

việc miêu tả nhân vật loài vật. Nhân hóa là gán cho loài vật những nét tính cách, 

tình cảm và tư tưởng của con người, khiến cho chúng trở thành hình tượng ẩn dụ, 

tượng trưng cho một hạng người nào đó trong xã hội. Trong Dế Mèn phiêu lưu ký, 

nhân vật người anh hai (Dế Hai) là hình tượng về những người mắc phải chứng 

bệnh tâm lí rất đáng thương là bệnh sợ; còn người anh trưởng (Dế Trưởng) lại là 

hình tượng về con người bảo thủ, sản phẩm của văn hóa làng xã truyền thống. 

Nghệ thuật nhân hóa buộc nhà văn phải miêu tả “xã hội” loài vật theo mô 

hình xã hội con người. Theo đó, mỗi nhân vật của truyện đều sắm một vai xã hội 

nhất định theo sự bố trí của tác giả: Giáo sư Vàng Anh, ca sĩ Ve Sầu, cô giáo Dê 

Tuyết, học trò Ếch Xanh, bác sĩ Sơn Dương, thi sĩ Còng Gió... Có thể nói, hiện lên 

trong truyện đồng thoại là một xã hội loài vật – loài người hết sức phong phú, đa 

dạng. Tuy nhiên, chiếm số lượng đông đảo hơn cả vẫn là hình tượng loài vật – trẻ 

em. Vì sao vậy? 

Ở thế giới hiện đại, tình cảm, tâm hồn của trẻ em cũng tinh tế và phức tạp 

hơn. Truyện đồng thoại miêu tả loài vật nhưng thực chất là hướng vào trẻ em  như 

một đối tượng phản ánh. Nếu ở cổ tích loài vật, ngụ ngôn, trẻ em gần như chỉ là 

người nghe, đứng ngoài cuộc để tiếp nhận tri thức thẩm mĩ thì ở truyện đồng thoại, 

trẻ em thực sự là người trong cuộc, thông qua câu chuyện tìm thấy bản thân mình. 

Khác với truyện kể dân gian, truyện đồng thoại không xây dựng nhân vật như là tấm 

gương người lớn để trẻ em noi theo, mà miêu tả cuộc sống loài vật như chính cuộc 

sống của trẻ em. Để làm được điều này, nhà văn sẽ xây dựng “xã hội” loài vật theo 

mô hình xã hội con người – trẻ em. Chim Sẻ tổ chức sinh nhật, chim Sâu đi học, 

Kiến thi an toàn giao thông... là những sự kiện sinh hoạt đời thường phổ biến trong 

đời sống trẻ em đã được sử dụng làm bối cảnh cho không ít tác phẩm truyện đồng 

thoại. 

Mặt tự nhiên của loài vật được miêu tả sống động, hài hòa với mặt xã hội 

khiến cho nhân vật đồng thoại trở thành một chỉnh thể nghệ thuật sống động, xóa 
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nhòa ranh giới giữa loài vật và con người. Trong miêu tả nhân vật, truyện đồng 

thoại chú ý thích đáng đến yêu cầu cá tính hóa nhân vật. Nhờ thế, mỗi nhân vật có 

được một vẻ riêng. Chẳng hạn, thầy đồ Cóc trong truyện Dế Mèn phiêu lưu ký của 

Tô Hoài được xây dựng là một kẻ khoác lác, còn trong truyện Ếch Cơm và Nhái 

Bén của Phong Thu lại là một thầy giáo giỏi, biết cách nâng đỡ các tài năng... Hay 

như hình tượng Chuột cũng mang những nét riêng qua ngòi bút Tô Hoài và Bùi 

Hiển. Chúng ta đã có dịp đề cập tới nhân vật ông Chuột mù trong truyện Bùi Hiển, 

đó là hình ảnh về con người giàu đức hi sinh trong cuộc sống đời thường. Trong khi 

đó, ở Tô Hoài, nhân vật Chuột Nhắt lại là hình ảnh ẩn dụ về con người trí thức, có 

lúc bi lụy đến tuyệt vọng, nhưng cuối cùng đã giác ngộ lí tưởng, hăng hái làm nhiều 

việc có ích cho đời. Nếu như trong văn chương trung đại, con chuột là hình tượng 

về quan lại tham ô, đục khoét, dâm dật (xin xem Thạc thử của Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

truyện thơ Trinh thử) thì sáng tác của Tô Hoài lẫn Bùi Hiển đã không theo định kiến 

thông thường, mà được viết với một quan niệm mới mẻ, ít nhiều thiện cảm. Bởi họ 

– như Vũ Ngọc Phan nói về Tô Hoài – “có tấm lòng hiền từ, rất dễ cảm động trước 

sự khổ lão của loài người cũng như của loài vật, nên Tô Hoài đã tả những loài vật 

theo một ngọn bút riêng” [203, tr.420]. Quả vậy, nếu không có quan niệm riêng, từ 

người mà suy ra muôn loài, hẳn các tác giả nói trên không thể tả những con chuột 

như những gì mà chúng ta đã biết. 

Nghệ thuật nhân hóa có tác dụng gia tăng ý nghĩa biểu trưng về con người 

của thế giới loài vật. Biểu tượng trong truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại cho 

thấy có sự kế thừa và tôn trọng truyền thống tâm lí văn hóa dân tộc, trên cơ sở có 

những đổi mới, sáng tạo nhất định. Khi miêu tả loài vật, nhà văn một mặt làm cho 

chúng hiện ra như chính nó trong thực tế, nhưng mặt khác, lại định hướng, lại làm 

cho nó hiện ra như một con người trong xã hội, được mô tả trong vận động và phát 

triển. Sự đổi mới về ý nghĩa biểu tượng của hình tượng loài vật thường gắn với tính 

cách con người hiện đại, gắn với cái nhìn của trẻ em về loài vật. Nhờ vậy, nó đem 

lại nét mới mẻ trong cảm quan hiện thực của nhà văn, đem lại những điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp cận hiện thực cuộc sống cho các độc giả trẻ em. 
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3.1.2.6. Trở lên là những mô tả, phân tích về những biểu hiện có tính chất 

tiêu biểu và thành công về nghệ thuật xây dựng nhân vật của truyện đồng thoại Việt 

Nam hiện đại. Ở đây, chúng tôi xin đề cập tới một số hạn chế của thể loại về 

phương diện nghệ thuật này. Thể hiện rõ nhất là việc “quẩn quanh” với các con 

vật quen thuộc, chưa mạnh dạn khai thác những đối tượng mới, gắn với đời sống 

hiện đại làm nhân vật. Mặt khác, có những nhân vật được xây dựng nhằm mục đích 

minh họa, giải thích chủ đề, chưa có được cá tính sinh động, đa dạng. Những nhân 

vật như vậy thường thiếu sức sống, sự sinh động cần thiết để hấp dẫn độc giả, tác 

động sâu sắc vào tâm tư tình cảm của các em. Lại nữa, tuy là cá biệt nhưng cũng 

nêu ra ở đây truyện Sói con của Phương Dung (in trong Thơ, truyện dành cho bé, 

tập I, nxb Giáo dục, 2005) xây dựng về tình bạn thắm thiết giữa Sói con và Thỏ 

Nâu. Trong trường hợp này, độc giả khó có thể tin rằng có một tình bạn giữa một kẻ 

chuyên ăn thịt và một kẻ luôn là miếng mồi ngon. 

Văn học Việt Nam tự hào về thành công của nhà văn Tô Hoài qua hình 

tượng Dế Mèn. Đó là một hình tượng được miêu tả đầy đặn, có diễn biến về tính 

cách, có ngoại hình đẹp và đời sống nội tâm, hành động phong phú. Rất tiếc, cho 

đến nay, đã hơn nửa thế kỉ trôi qua nhưng nền văn học của chúng ta vẫn chưa có 

thêm được hình tượng nào mang tính vượt trội như thế! 

3.2. Nghệ thuật tổ chức cốt truyện 

Theo Lê Tiến Dũng: “Cốt truyện là hình thức tổ chức cơ bản nhất của truyện 

bao gồm các giai đoạn phát triển chính, các sự kiện chính và hành động chính trong 

tác phẩm” [33, tr.102]. Các tác giả công trình Từ điển thuật ngữ văn học cũng cho 

rằng: “Hệ thống các sự kiện cụ thể, được tổ chức theo yêu cầu tư tưởng và nghệ 

thuật nhất định, tạo thành một bộ phận cơ bản, quan trọng nhất trong hình thức động 

của tác phẩm văn học thuộc các loại tự sự và kịch” [185, tr.88]. 

Dựa vào các ý kiến trên, chúng tôi quan niệm: Cốt truyện (plot) là toàn bộ 

những sự kiện được nhà văn kể trong văn bản tự sự (và văn bản kịch) mà người đọc 

có thể kể lại. Cốt truyện là yếu tố quan trọng bậc nhất, không thể thiếu trong bất kì 
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một hình thức tự sự nào. Loại bỏ cốt truyện, văn bản tự sự lập tức chuyển sang dạng 

văn bản khác. Trong tác phẩm tự sự (và cả kịch), cốt truyện là cái khung để đỡ cho 

toàn bộ tòa nhà nghệ thuật ngôn từ đứng vững. Về bản chất, cốt truyện là sự sắp xếp 

thẩm mĩ, không tuân theo trật tự biên niên của sự kiện và quan hệ nhân quả nghiêm 

ngặt, thống nhất theo ý đồ chủ quan của người kể về những sự kiện của một câu 

chuyện nào đó, nhằm mục đích nêu bật được tư tưởng chủ đề và tạo sức hấp dẫn tối 

đa tới người đọc.  

3.2.1. Các cách xây dựng cốt truyện  

3.2.1.1. Cách thứ nhất, dựa vào cốt truyện có sẵn: Trong trường hợp đang 

bàn, cốt truyện có sẵn được lấy từ nguồn văn học dân gian. Như đã biết, viết lại 

truyện cổ vốn là một cảm hứng của không ít nhà văn viết cho thiếu nhi. Gọi là cổ, 

nhưng trong đời sống, xét đến cùng, những gì mang tính phổ quát, không bao giờ 

lạc hậu. Các mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa con người với con 

người, dù đơn giản hay phức tạp thời nào cũng có. Ngay cả quan niệm, tư tưởng của 

loài người, trải qua bao nhiêu biến động của lịch sử, có những cái lỗi thời, nhưng 

cũng có giá trị trường tồn. Bởi vậy, không phải vô cớ mà những câu chuyện ngày 

xửa, ngày xưa cho đến tận bây giờ, cả người lớn và trẻ con ai cũng thích. Đối với 

các nhà văn, ngoài chuyện thưởng thức đơn thuần, họ đã khai thác các giá trị dân 

gian để viết nên thành những tác phẩm mới. Có thể nói, đó là một hoạt động sáng 

tạo không kém phần thử thách, bởi những truyện cổ được khai thác để viết lại bao 

giờ cũng hay, cũng đặc sắc, nhà văn kém tài rất dễ rơi vào lối phóng tác tầm 

thường. Đúng vậy, viết lại truyện cổ là biến một sáng tác dân gian, truyền miệng 

thành văn học thành văn, hiển nhiên, cần những cách tân để cái cổ thành cái hiện 

đại. Ở đây, viết lại không đơn thuần chỉ là câu chuyện kĩ thuật mà quan trọng là 

quan niệm nghệ thuật, tư tưởng thẩm mĩ mà nhà văn mong muốn thể hiện. 

Trên cái nhìn lịch sử, việc viết lại truyện dân gian diễn ra từ thời trung đại. 

Truyện Người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ có gốc gác từ dân gian. Tương 

tự là các truyện thơ nôm như Trê Cóc, Thạch Sanh, Chàng Chuối... Đến thời hiện 
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đại, hoạt động viết lại truyện cổ dân gian diễn ra “sôi nổi” hơn, gắn với việc phục 

vụ nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau. Trong văn học thiếu nhi, ngay buổi đầu phát 

triển cũng đã có một số tác phẩm viết theo hướng này. 

Nói riêng về thể loại truyện đồng thoại, những tác phẩm được viết trên cơ sở 

cốt truyện dân gian chiếm số lượng không nhiều (15/1054 tác phẩm) nhưng là một 

bộ phận không thể bỏ qua. Thuộc bộ phận này, có thể kể đến: Anh Cút Lủi, Mắt 

Giếc đỏ hoe, Bài học tốt (Võ Quảng), Trê Cóc, Cái Cò, cái Vạc  (Tô Hoài), Con 

Cóc là cậu ông Giời (Nguyễn Huy Tưởng), Lại chuyện Quạ và Công (Phạm Thành 

Long), Lại chuyện Thỏ và Rùa (Trần Thanh Địch)... Điểm chung giữa những tác 

phẩm này là đều nói về nội dung sự tích loài vật. Vậy khi khai thác chính những cốt 

truyện có nội dung tương tự, các tác giả hiện đại muốn đưa ra một cách giải thích 

mới, chưa hẳn đã hay hơn tiền nhân, nhưng chí ít là khác và có ý nghĩa riêng nhất 

định. Xin chứng minh bằng truyện Bài học tốt của Võ Quảng: Truyện này có liên 

quan tới truyện dân gian Sự tích vết rạn trên mai rùa, kể về nhân vật Rùa đến nhà 

Khỉ ăn giỗ, bị tai nạn. Cụ thể, do nhà Khỉ ở trên cao nên Rùa muốn lên được trên đó 

phải ngậm vào đuôi Khỉ để bạn kéo lên. Khi lên gần đến nơi, Rùa mở miệng đáp lại 

lời chào của họ hàng nhà Khỉ nên bị rơi xuống đất, mai bị vỡ ra thành nhiều mảnh. 

Truyện của Võ Quảng xây dựng một tình huống khác, một hình ảnh khác về nhân 

vật Rùa. Đó là một chú Rùa thích đi đây đi đó để ngắm xem phong cảnh đất nước, 

nhưng tính chú lại ngại đi nên đã nại ra hết lí do này đến lí do khác để không phải 

lên đường. Chuyến đi rồi cũng được thực hiện, nhưng chỉ sau năm ngày hăng hái, 

Rùa đã phải nhờ Ngựa đi hộ. Kết quả, Ngựa chạy nhanh quá nên Rùa bị cành cây 

quăng quật ra xa, làm cho mai bị vỡ ra... Về nội dung, cả hai tác phẩm đều hướng 

tới giải thích nguồn gốc những vết dọc ngang trên mai rùa. Cả hai đều cho rằng, đó 

là dấu vết của tai nạn, hoặc bị rơi từ nhà cao xuống đất, hoặc bị cành cây quật bắn ra 

xa. Về tình tiết, truyện của Võ Quảng có sự phong phú hơn, trong khi truyện dân 

gian giản lược hơn. Sự xuất hiện của các đoạn miêu tả về suy nghĩ của Rùa trước 

khi lên đường, cảnh thiên nhiên khi mùa thu đến đã làm cho hình tượng nhân vật 

Rùa có đường nét về cá tính và đời sống nội tâm. Nhân vật Rùa trong truyện Võ 
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Quảng có dáng dấp của một đứa trẻ hiếu động, thích đi đây đi đó, song lại có “tính 

hay ngại”. Cốt truyện của Võ Quảng chịu sự chi phối sâu sắc của nội dung giáo dục, 

còn ở truyện dân gian là nội dung giải thích đặc điểm loài vật, dù vẫn có thể rút ra 

được bài học về ứng xử (Lịch sự là cần thiết nhưng cần đúng lúc, đúng chỗ). Sự gia 

tăng các chi tiết miêu tả đem lại cho truyện Võ Quảng những nét mới mẻ, cho thấy 

bước phát triển của truyện kể hiện đại dành cho thiếu nhi. 

Theo nhìn nhận của chúng tôi, so với dân gian, cốt truyện đồng thoại hiện 

đại mang chứa nhiều lượng thông tin hơn, không chỉ thông tin sự kiện mà còn 

có thông tin quan niệm, thông tin cảm xúc... Bởi vậy, tác động của truyện đồng 

thoại liên đến nhận thức, tình cảm của người đọc, người nghe có phần đa dạng hơn. 

3.2.1.2. Cách thứ hai, dựa vào tưởng tượng, hư cấu: Truyện viết lại tuy là 

một xu hướng khá phổ biến trong văn học thiếu nhi, nhưng xem ra so với loại 

truyện tự nhà văn nghĩ ra để viết thì nó chỉ chiếm một tỉ lệ khiêm tốn. Như vậy, việc 

tạo ra cốt truyện mới, cốt truyện đầu tiên là một trong những khâu quan trọng, xét 

toàn bộ quá trình sáng tác của nhà văn. Dựa vào vốn hiểu biết lí luận và đời sống, 

kết hợp với tưởng tượng, hư cấu, nhà văn sẽ xây dựng nên một cốt truyện mới theo 

quan niệm của mình. Vai trò của tưởng tượng, hư cấu trong hoạt động này rất lớn. 

Vì lẽ đó mà có người đã gọi những truyện được viết ra với loại cốt truyện này là 

truyện hư cấu. Tất nhiên, gọi như thế chỉ để nhấn mạnh, chứ không nhằm đối lập 

nó với những tác phẩm có cốt truyện được hoài thai từ cái có sẵn. Trong sáng tác, 

dù viết lại hay viết mới, người nghệ sĩ đều phải vận dụng tối đa trí tưởng tượng và 

quyền hư cấu nghệ thuật vào việc khắc họa bức tranh đời sống và các nhân vật của 

mình. 

Tuy là sản phẩm mới, đầu tiên, nhưng cốt truyện của nhà văn vẫn có sự liên 

hệ nhất định với thành tựu chung của văn chương dân tộc và nhân loại. Nghĩa là, 

những thành quả sáng tạo của người đi trước bằng những cách khác nhau sẽ giúp 

nhà văn hình thành nên cốt truyện như mong muốn. Ví dụ, Tô Hoài bị hấp dẫn bởi 

những cốt truyện phương Tây như Rôbinxơn Cruxô (Daniel Defoe), Không gia đình 

(H. Malot), Giulivơ du ký (Jonathan Swift) nên đã viết Dế Mèn phiêu lưu ký thành 
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câu chuyện phiêu lưu [82]. Tác phẩm Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng công 

cũng được Vũ Tú Nam viết trên cơ sở học tập tiểu thuyết về chàng hiệp sĩ Don 

Quixote của Cervantes [162]...  

3.2.2. Các kiểu cốt truyện  

Khi phân loại cốt truyện, người ta thường dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau, 

như: sự kiện, thời gian, nhân vật, nội dung, kết cấu, trường phái... Tùy vào tiêu chí 

mà người nghiên cứu có được những kết quả phân loại cụ thể. Đối với truyện đồng 

thoại, chúng ta cũng có thể xuất phát từ nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại cốt 

truyện. Theo đó, có thể nói tới mấy loại sau đây: cốt truyện tuyến tính, cốt truyện 

đơn tuyến, cốt truyện hành động, cốt truyện phiêu lưu...  

Tuy nhiên, đặc điểm có tính bao trùm, phổ biến của cốt truyện đồng thoại 

Việt Nam hiện đại là cốt truyện tuyến tính – hành động. Cốt truyện này có những 

đặc điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, nó tổ chức tự sự theo mạch thời gian. Theo đó, việc gì xảy ra 

trước, kể trước; việc gì xảy ra sau, kể sau; quan hệ nhân quả được duy trì, kịch tính 

được chú trọng.  

Thứ hai, cốt truyện này được xây dựng dựa trên chuỗi các hành động của 

nhân vật. Nói cách khác, yếu tố hành động luôn được coi trọng, là cơ sở để triển 

khai miêu tả nhân vật và thể hiện chủ đề tác phẩm. Tùy dung lượng tác phẩm mà số 

lượng hành động sẽ được sử dụng nhiều hay ít. 

Cốt truyện tuyến tính – hành động đã được sử dụng rộng rãi trong truyện kể 

dân gian. Việc sử dụng loại cốt truyện này ở truyện đồng thoại có ý nghĩa tiếp tục. 

Bởi vì, nó phù hợp với trình độ tiếp nhận của trẻ em. Dĩ nhiên, với tư cách một thể 

loại hiện đại, cốt truyện đồng thoại có những yếu tố mang tính chất của văn chương 

tự sự hiện đại... 

Nằm trong hệ thống cốt truyện tuyến tính – hành động nói trên, chúng ta có 

thể nói tới hai nhóm cốt truyện sau đây: Cốt truyện phiêu lưu (Adventurous plot) và 
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Cốt truyện đối thoại (Dialogic plot). Mỗi loại cốt truyện như vậy có những đặc điểm 

riêng. 

Cốt truyện phiêu lưu ra đời từ thời cổ đại và được tiếp tục vào những thời 

kì sau đó. Sự ra đời của cốt truyện phiêu lưu, một mặt đáp ứng nhu cầu thưởng thức 

văn học truyền miệng không liền mạch của cư dân cổ đại; mặt khác đấy là biện 

pháp hữu hiệu nhất để khắc họa chân dung nhân vật khi mà người kể chưa biết cách 

xâm nhập vào thế giới nội tâm sâu kín của con người. 

Cốt truyện phiêu lưu có hai đặc điểm chính, trái ngược nhưng dung hòa, 

cùng tồn tại trong một chỉnh thể. Một là, nó rất lỏng lẻo, có thể mở rộng vô biên với 

những cuộc phiêu lưu tiếp nối của nhân vật. Hai là, nó rất chặt chẽ trong sự liên kết 

nội tại của chính cuộc phiêu lưu. Có như thế, nó mới tạo nên xung đột nội tại, kết 

thúc cuộc phiêu lưu này, nhân vật bước vào cuộc phiêu lưu khác mà chẳng có mối 

quan hệ nhân quả nào với cuộc phiêu lưu trước đó. 

Cốt truyện phiêu lưu luôn bao gồm những hành động gay cấn có mối an 

nguy đến tính mạng của người tham dự. Điều này giải thích vì sao, người đọc ở mọi 

thời đại đều ưa thích truyện phiêu lưu. Trẻ em, những người tính vốn hiếu động, 

không thích những gì bình lặng, càng có lí do để say mê, để được đặt mình vào 

những thử thách vốn được tạo ra cho các nhân vật của câu chuyện. 

Cốt truyện phiêu lưu được sử dụng trong truyện đồng thoại Việt Nam hiện 

đại bắt đầu với Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Truyện kể về hai chuyến phiêu 

lưu của Dế Mèn. Ở chuyến phiêu lưu thứ nhất, Dế Mèn đi vào xã hội loài người. 

Tình huống khiến Dế Mèn phải di chuyển, rời bỏ không gian đầm nước là do hai 

cậu học trò (thằng Nhớn, thằng Bé) bắt đưa về làm trò chơi. Sau khi thoát khỏi ngục 

tù, Dế Mèn trở về quê hương và không lâu sau đó đã cùng với Dế Trũi kết làm anh 

em, thực hiện chuyến đi thứ hai. Lần này, Dế Mèn đi vào xã hội loài vật, qua nhiều 

nơi, gặp gỡ nhiều đối tượng khác nhau. Đây là chuyến đi của một Dế Mèn đã 

trưởng thành, một Dế Mèn say mê lí tưởng và hào hiệp... Với trên 150 trang sách, 

khổ 13 X 19 cm, nhiều lớp nội dung, nhiều sự kiện, hành động khác nhau song Tô 

Hoài vẫn chủ trương trình bày câu chuyện theo trật tự thời gian sự kiện. Nghĩa là, 
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cốt truyện Dế Mèn phiêu lưu ký mang tính chất của một cốt truyện tuyến tính – hành 

động, thể hiện nội dung phiêu lưu của nhân vật Dế Mèn. 

Sau thành công nói trên của Tô Hoài, một số nhà văn đã để tâm khai thác 

loại cốt truyện này. Đến nay, kho tàng truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại đã có 

56/1054 tác phẩm viết theo cốt truyện phiêu lưu. Có thể kể tới: Cuộc phiêu lưu của 

Mèo con và Chó con (Chu Hồng Hải), Cuộc phiêu lưu của Ong Vàng (Vũ Duy 

Thông), Ngàn dặm xa (Nguyễn Đình Chính)... Trong truyện Tô Hoài, nhân vật 

phiêu lưu vì mục đích lí tưởng “thế giới đại đồng”. Trong những truyện ra đời sau 

1945, nhân vật phiêu lưu chủ yếu là để nhằm thỏa mãn nhu cầu khám phá thế giới, 

tìm kiếm những điều mới lạ trong môi trường xung quanh mình. Sự khác nhau này 

có liên quan chặt chẽ tới hoàn cảnh xã hội, thời đại và quan điểm sáng tác của nhà 

văn. 

So với cốt truyện phiêu lưu, cốt truyện đối thoại được sử dụng ít hơn nhiều. 

Thống kê từ 1054 tác phẩm, chúng tôi thấy có 35 tác phẩm sử dụng loại cốt truyện 

này. Đặc điểm của cốt truyện đối thoại là trình bày nội dung câu chuyện trên cơ sở 

các nhân vật đối thoại với nhau. Ví dụ, truyện Những câu chuyện của Võ Quảng: 

Mùa xuân, các loài chim như Sáo Sậu, Chèo Bẻo, Vành Khuyên... tụ tập về khu 

rừng nằm dọc bên hồ. Trong cuộc gặp gỡ này, chúng thi nhau kể về những điều 

trông thấy. Vành Khuyên kể đã nhìn thấy những con mương thẳng tắp, những mái 

nhà ngói đỏ. Bồ Chao liến thoắng về “hai cái trụ cao chống trời”... Nhân vật này 

chưa dứt lời thì đã có những nhân vật khác xem vào. Lời thoại của các nhân vật trở 

thành đường dây kết nối để cho mạch truyện không bị đứt đoạn và tiếp tục phát 

triển. Ngôn ngữ nhân vật có vị trí vô cùng quan trọng, khác nào chất keo dính kết 

các thành phần của tác phẩm. 

Hình thức cốt truyện đối thoại được sử dụng trong khá nhiều tác phẩm truyện 

đồng thoại, tạo nên một mảng sáng tác có những nét đặc điểm riêng. Có thể kể tới 

một số tác phẩm tiêu biểu như: Những chuyện xa lạ (Tô Hoài), Ông Than đá (Viết 

Linh), Ai đáng khen nhiều hơn (Phong Thu), Con Bướm, con Ong và con Kiến 

(Nguyễn Kiên)... Tiếp xúc với những tác phẩm này, người ta dễ có cảm giác chúng 
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là những truyện không có cốt truyện, hoặc là cốt truyện quá giản đơn. Quả đúng 

như vậy, cốt truyện này không có biến cố, xung đột như ta vẫn thấy ở những cốt 

truyện thông thường. Người viết truyện chỉ cần một tình huống tạo nguyên cớ là các 

nhân vật hội tụ và lên tiếng trò chuyện với nhau. Như truyện Ông Than đá (Viết 

Linh): nguyên cớ là cuộc họp mặt dòng họ nhà than, các nhân vật Khí Than, Than 

Củi, Nước Hoa... theo đó lần lượt xuất hiện và tự giới thiệu về mình. Qua sự đối 

đáp, trò chuyện giữa các nhân vật đó, nhà văn kết hợp truyền đạt tri thức khoa học, 

vừa tái hiện niềm vui trước thành tựu sáng tạo của con người. Hay truyện Ai đáng 

khen nhiều hơn (Phong Thu), ngoài mấy dòng khai truyện của tác giả, phần còn lại 

của văn bản là toàn bộ cuộc đối đáp giữa ba mẹ con nhà Thỏ, gồm Thỏ mẹ, Thỏ anh 

và Thỏ em, diễn ra sau khi hai anh em đi hái nấm trở về. Thỏ em thì “hớn hở”, 

“nhanh nhảu”; còn Thỏ anh thì “tươi cười” nhưng không “nhanh nhảu” như người 

em của mình... Từ những câu nói của các nhân vật, người đọc nhận ra “cái thế giới 

bên trong” của chúng. Đó là niềm vui, sự hãnh diện của Thỏ em khi hoàn thành tốt 

công việc được mẹ giao. Đó cũng là sự bộc lộ niềm vui nhưng là niềm vui của 

người anh đã lớn, biết “kiềm chế”, “không khoe” những việc làm tốt của mình. Như 

vậy, tiếp xúc với những truyện có cốt truyện đối đáp, công chúng chỉ có thể tự mình 

tiếp xúc với văn bản trần thuật để lắng nghe sự vọng lên từ bên trong của mỗi phát 

ngôn. Loại tác phẩm này rất khó kể lại, và nếu kể cũng ít gây được hiệu quả thẩm 

mĩ cao. 

Cốt truyện đối thoại trong văn học Việt Nam đã xuất hiện từ lâu, qua những 

tác phẩm như Hai Phật cãi nhau, Muỗi nhà và Muỗi đồng (Lê Thánh Tông), Long 

hổ đấu kì (Đoàn Thị Điểm) và nhiều ngụ ngôn khác. Điểm qua như vậy để thấy, cốt 

truyện đối thoại như một nguồn mạch đã được khơi dòng từ nhiều thế kỉ trước, đến 

thời hiện đại xâm nhập vào địa hạt truyện đồng thoại và đã làm cho thể loại này 

thêm phần đa dạng hơn. 
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3.2.3. Cốt truyện đồng thoại và kĩ thuật kể chuyện  

Khi bàn về văn chương tự sự, các nhà lí luận trong và ngoài nước đã thống 

nhất thừa nhận nghệ thuật kể chuyện có một ý nghĩa quan trọng đối với sự thành bại 

của tác phẩm. G.N. Pospelov, trong Dẫn luận nghiên cứu văn học, xác định: “Đóng 

vai trò quyết định trong loại văn học tự sự (...) là sự trần thuật, tức là một câu 

chuyện về các sự kiện xảy ra, được kể từ phía người khác” [209, tr.66]. Khi bàn về 

sức hấp dẫn của truyện kể Andersen, Hà Đan nhận thấy, “Andersen đã tìm được cho 

mình một lối đi riêng và ông gặt hái được khá nhiều thành công” [39, tr.21]. Lối đi 

riêng mà Hà Đan nói đến ở đây chính là kĩ thuật kể chuyện của nhà văn.  

Nhà văn nào cũng muốn mình trở thành người kể chuyện hay, được các độc 

giả ưa thích. Để làm được điều đó, người viết truyện trước hết phải biết được những 

cái hay trong nghệ thuật kể chuyện. Cái hay đó, theo nhà văn Phạm Hổ, liên quan 

đến cốt truyện, nhân vật, tình huống, chi tiết, giọng điệu... [93]. Chúng tôi nghĩ, khi 

viết truyện, hầu hết các nhà văn đều ý thức rõ vấn đề này. Vấn đề là, họ đã thể hiện 

điều đó ra sao?  

3.2.3.1. Trước hết, chúng ta hãy xét thẳng vào các thành phần cơ bản của 

cốt truyện, gồm: khai truyện, thân truyện và kết truyện. 

Khai truyện là một thành phần cơ bản của cốt truyện, có chức năng gọi mời, 

dẫn dắt độc giả vào nội dung câu chuyện. 

Mỗi nhà văn, mỗi thể loại có những cách vào truyện riêng của mình. Với 

truyện đồng thoại, chúng tôi thấy, cách vào truyện khá linh hoạt, đa dạng. 

Trước hết, đó là cách mở đầu theo lối kể chuyện của dân gian. Như đã 

biết, truyện kể dân gian thường bắt đầu bằng cụm từ “ngày xửa, ngày xưa”. Cụm từ 

này đơn sơ, giản dị mà có sức thu hút kì lạ. Nó dẫn dắt người nghe vào một thế giới 

khác với thế giới hiện thực hàng ngày. Khi học tập dân gian, các nhà văn hẳn muốn 

tận dụng sức khơi gợi, lôi cuốn của cụm “ngày xửa, ngày xưa” này. Một số tác 

phẩm của Võ Quảng, Viễn Phương, Trần Đức Tiến, Lý Lan... đã chọn cách mở 

truyện như vậy. Đơn cử: 

- “Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng”(Võ Quảng – Bài học tốt); 
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- “Ngày xưa có ba con Kiến sống chung trong một căn nhà tròn bằng lá 

tre”(Lý Lan – Ba con Kiến).  

Chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ kích thích trí tò mò của trẻ em, rủ rê 

chúng tiếp tục đồng hành với người kể chuyện. 

Lối vào truyện như thế không phải được vận dụng ở tất cả mọi tác phẩm 

truyện đồng thoại. Một lẽ giản dị: truyện đồng thoại hiện đại không chủ trương đưa 

các em về quá khứ xa xăm, mà hướng vào cuộc sống hiện tại. Vì vậy, bên cạnh lối 

khai truyện truyền thống, các tác giả còn thực hiện theo những cách khác nữa. Đôi 

khi, truyện được mở đầu bằng một đoạn trò chuyện giữa người kể chuyện với 

bạn đọc, kiểu như:  

Cò ăn ngày, Vạc đi ăn đêm. Cò bay cả đàn, thật vui mắt. Những 

bạn của Bé hay ngủ trưa thì chẳng thể trông thấy Vạc. Vạc ăn đêm tang 

tảng sáng mới về. Đôi ba tiếng vạc... vạc kêu uể oải, xa dần, với cái 

bóng xám lủi thủi có vẻ buồn. 

Người ta kể ngày trước thì Cò và Vạc có đi đôi như trong truyện 

và ca dao nói: Cái cò cái vạc cái nông... Về sau kiện cáo thế nào đấy rồi 

Vạc xấu hổ mới phải tránh mặt mò mẫm ăn đêm thế. 

Câu chuyện thế này: (...) 

(Tô Hoài – Cái Cò, cái Vạc)  

 Có khi tác giả hiện diện và đảm bảo câu chuyện kể này mình là người 

trực tiếp chứng kiến, hoặc được trực tiếp nghe kể lại. Ví dụ: “Các bạn thử ngắm 

kĩ loài ngan mà xem (...). May sao mùa xuân năm ngoái, nhân ngày Tết rỗi rãi, một 

ông cụ ở tỉnh Nam kể cho tôi nghe câu chuyện khó có thể tin là thực, nhưng nghe 

ngồ ngộ và có ích. Nay xin chép ra đây để giới thiệu với các bạn”(Vũ Tú Nam – 

Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng công). Cách vào truyện như vậy dễ tạo cho 

người nghe niềm tin và cảm giác câu chuyện là có thực. 

 Phổ biến hơn cả vẫn là lối vào truyện trực tiếp, giới thiệu nhân vật, thời 

gian và không gian xảy ra câu chuyện. Ví dụ: 
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 - “Sống chung với bác Gà Trống trong xóm vườn này còn có ả Vịt lắm điều, 

chàng chó Vện khó tính, mụ Heo lai lười nhác và thầy đồ Cóc đạo mạo vẫn nhận 

mình là nhà thơ” (Trần Đức Tiến – Chuyện xóm vườn); 

 - “Sáng hôm ấy, trời trong và xanh. Chú Kỳ Nhông trang điểm để đi chơi” 

(Lý Lan – Chú Kỳ Nhông); 

 “Anh chàng Bổ Củi! Nghe thấy cái tên, ai cũng cho rằng anh ta hẳn lúc nào 

cũng khoác một cái cưa, vai vác chiếc búa và anh sống chủ yếu bằng nghề bổ củi. 

Nhưng, sự thật thì chưa một ai nom thấy tận mắt anh ta bổ củi, kể từ cái đóm diêm 

trở đi” (Viết Linh – Anh chàng Bổ Củi)... 

 Nhìn chung, lối vào truyện khá đa dạng, không cầu kì, nhưng cũng không 

đơn giản đến mức  đơn điệu, nhàm chán, làm mất hứng thú của người đọc, người 

nghe. 

 Nhà văn Nga Tsekhov từng nói rằng: “Viết truyện ngắn, cốt nhất phải tô đậm 

cái mở đầu và kết thúc”. Tuy nhiên, để toàn bộ câu chuyện hấp dẫn độc giả, người 

kể chuyện còn phải hay ở cả phần diễn truyện nữa. 

Phần diễn truyện bao giờ cũng chiếm dung lượng lớn nhất của tác phẩm. 

Phần này có nhiệm vụ trình bày diễn biến sự kiện, diễn biến nội dung câu chuyện. 

Đây là phần có khả năng lôi cuốn, hấp dẫn người nghe nhiều nhất. Vì vậy, người 

viết truyện phải xây dựng được những tình huống, biến cố có tính chất gay cấn, bất 

ngờ và nhiều ý nghĩa.  

Như đã nói ở trên, cốt truyện đặc trưng của truyện đồng thoại là cốt truyện 

tuyến tính – hành động. Do đó, nội dung câu chuyện được trình bày theo nguyên tắc 

thời gian trước sau của các sự kiện. Nói cách khác, cốt truyện trong trường hợp này 

được kết cấu theo tuyến thẳng, không đảo lộn trật tự các lớp sự kiện. Điều này 

khiến cho truyện đồng thoại có sự gần gũi với truyện kể truyền thống. Cái lối kể 

chuyện theo trật tự niên biểu này, trong bối cảnh hiện đại, rất dễ bị xem là đã cũ; 

nhưng cần thấy rằng, nó lại là con đường đúng đắn, phù hợp và hiệu quả đối với đối 

tượng bạn đọc thiếu nhi. 
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Kết cấu trùng điệp là một hình thức thường thấy trong nghệ thuật tổ chức 

cốt truyện đồng thoại. Đặc điểm của nó là việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần một hình 

ảnh hay một sự kiện cụ thể nào đó. Các hình ảnh, sự kiện được lặp lại có tác dụng 

gây ấn tượng, nhấn mạnh nội dung ý nghĩa tác phẩm. Lấy ví dụ truyện Con Cóc là 

cậu ông Giời của Nguyễn Huy Tưởng để phân tích. Trong tác phẩm này, hình ảnh 

Cóc rủ các con vật khác cùng đi lên thượng giới để đòi mưa được lặp tới bốn lần. 

Lần 1: rủ Ếch Nhái; lần 2: rủ Gà; lần 3: rủ Ong; và lần 4: rủ Hổ, Gấu. Theo đó, đoạn 

văn sau đây sẽ xuất hiện bốn lần liên tiếp trong tác phẩm: 

Một hôm, Cóc đi ngang bụi tre trụi lá. Một con Gà vàng nằm ẩn 

trong bụi tránh nắng, mệt lả gần chết. Bọn Cóc đi qua làm Gà giật mình, 

Gà phều phào hỏi: 

- Cóc ơi, Cóc! Nắng cháy thế này, Cóc đi đâu mà rầm rầm thế? 

Cóc giương to đôi mắt lồi, há cái miệng rộng, giơ lá cờ vẫy Gà và 

nói: 

- Giời ra tai đại hạn. Cóc lên kiện Giời, hỏi sao Giời không mưa.? 

Gà vàng đang nằm bỗng nhổm dậy. Gà hỏi: 

- Giời cao đi sao tới? 

Cóc nói:  

- Giời cao đi mãi cũng tới! 

Gà lại hỏi: 

- Cóc bé, Giời to, nói thế nào được với Giời? 

Cóc nói: 

- Giời làm hạn thì bé, mình đòi mưa thì to...”. 

Có thể nói, với sự lặp lại nhiều lần như thế, kết cấu trùng điệp đã làm bật lên 

được tình trạng khốn khổ vì hạn hán của hạ giới, đặc biệt là tính cách của nhân vật 

Cóc. Đó là một nhân vật biết vượt lên hoàn cảnh, quyết tâm cao độ và niềm tin tuyệt 

đối vào sự thành công: “Giời cao đi mãi cũng tới!” 
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 Kết cấu trùng điệp cũng được Võ Quảng vận dụng trong truyện Những chiếc 

áo ấm. Ở đây, hành động đi rủ các bạn cùng hợp sức may áo ấm cho Thỏ của Nhím 

được lặp đi lặp lại tới bốn lần. Ban đầu, Nhím đến rủ chị Tằm, rồi cùng chị Tằm đến 

rủ Bọ Ngựa, cùng Bọ Ngựa đến rủ Ốc Sên và cuối cùng là đến rủ Ổ Dộc. Hành 

động đó thực sự là một điểm nhấn quan trọng, thể hiện được vẻ đẹp của lòng trắc 

ẩn, tình bạn cao đẹp của các con vật. 

 Kết cấu đối lập cũng là một thủ pháp được sử dụng nhiều trong truyện đồng 

thoại Việt Nam hiện đại. Lối kết cấu này thường đặt các nhân vật, sự kiện, tình 

tiết... bên nhau nhằm tạo nên sự tương phản, làm cho các đối tượng hiện ra rõ nét 

hơn. Đọc Dế Mèn phiêu lưu ký, chúng ta thấy Tô Hoài khai thác khá triệt để thủ 

pháp nghệ thuật này vào việc khắc họa hình tượng Dế Mèn. Để giúp bạn đọc thấy rõ 

Dế Mèn là một tính cách không an phận, ông đặt Dế Mèn bên cạnh người anh Dế 

Trưởng. Dế Trưởng vốn bảo thủ nên khi nghe Dế Mèn rủ đi phiêu lưu thì đã lớn 

giọng mắng em, cảnh báo rời nhà ra đi sẽ gặp họa nhiều hơn phúc. Tương tự, để 

làm nổi rõ vẻ đẹp của con người say mê lí tưởng, năng động của Dế Mèn, ông đặt 

nhân vật này bên cạnh ẩn sĩ Xiến Tóc sầu đời, yếm thế. Chỉ gặp Xiến Tóc một lát, 

Dế Mèn đã ngao ngán, thất vọng: “... chẳng ngờ cái bác Xiến Tóc gai ngạnh, khắc 

khổ, tư lự, mấy năm chả gặp, bây giờ hóa ra ngây ngô, nhí nhảnh nỡm đời, đi rong 

chơi dặm dài với lũ Ve Sầu và Bướm”. 

 Truyện Mây Trắng và Mây Đen, một sáng tác tiêu biểu của đời văn Cửu Thọ, 

sử dụng thành công kết cấu đối lập trong việc khắc họa tính cách nhân vật Mây 

Trắng và Mây Đen. Tuy cùng là con của Thần Nước song “vì sinh ra ở hai nơi khác 

nhau nên tính tình của hai chị em cũng không giống nhau”. Mây Đen thì dịu dàng, 

luôn bay đi khắp nơi giúp người, còn Mây Trắng thì lại thích bay bổng, rong chơi, 

thấy mặt đất khô cằn mà không chịu giúp. Thủ pháp đối lập trong trường hợp này 

có tác dụng thể hiện cảm hứng phê phán của tác giả, được thể hiện qua lời nói sau 

đây của Sao Mai với Mây Trắng: “Áo em rất đẹp, đẹp hơn lần trước nhiều, nhưng 

em vẫn là một cô gái xấu vì em không giúp ích cho mọi người”. 



129 
 

 

 Thủ pháp hãm chậm được các tác giả vận dụng nhằm làm tăng sức hấp dẫn 

của truyện đồng thoại. Ở truyện Mùa xuân trên cánh đồng, Xuân Quỳnh có sử dụng 

thủ pháp nghệ thuật này. Thiên truyện là câu chuyện về tình bạn giữa các con vật 

trên cánh đồng, nhất là giữa Sẻ Đồng và Ong Đất. Câu chuyện thật hấp dẫn nhờ tài 

dẫn truyện khéo léo của Xuân Quỳnh. Mở đầu, tác giả miêu tả cảnh mùa xuân trên 

cánh đồng với những hoa cỏ xanh tươi, lòng người náo nức. Ai cũng muốn được đi 

chơi, được hòa mình vào trong không khí hội hè mà mùa xuân đưa lại. “Nhút nhát 

như anh Cuốc cũng mon men ra xem cá cô Sên thi múa. Lâm li  như anh Châu Chấu 

Ma cũng ngồi uống rượu với mấy bác Cà Cuống...”. Đoạn văn này gồm 20 câu đầy 

ắp cảm xúc hội hè, đầy ắp niềm vui của các con vật. Mạch văn bỗng nhiên thay đổi, 

tác giả hướng người đọc về phía nhân vật Sẻ Đồng. “Vậy mà Sẻ Đồng lại khóc. Chỉ 

riêng có Sẻ Đồng buồn (...). Nước mắt rơi xuống lã chã, ướt đẫm cả một bông mẫu 

đơn”. Câu văn : “Vậy mà Sẻ Đồng lại buồn” có ý nghĩa như một điểm nhấn, gây 

nên sự tò mò nơi độc giả. Vì sao giữa ngày vui, Sẻ Đồng lại buồn? Trí tò mò bị kích 

thích, bạn đọc mong muốn nhanh chóng đi tìm câu trả lời. Thủ pháp hãm chậm xuất 

hiện, làm giảm sự phát triển của mạch văn, bổ sung vào một nội dung mới có tác 

dụng nói rõ mối quan hệ giữa Sẻ Đồng và Ong Đất, nguyên cớ đưa đến việc giận 

nhau. Cuối cùng, khi mức độ trí tò mò đã đạt tới đỉnh điểm thì tác giả “tháo nút”, bí 

mật được khám phá, tất cả như được thở phào nhẹ nhõm, vui thích. 

 Trong Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài, thủ pháp hãm chậm cũng được sử 

dụng ở phần cuối thiên truyện: “Bạn đọc yêu quý! Có một biến đổi – tôi hay nói 

biến đổi quá, nhưng thật có một biến đổi, tôi không biết nói thế nào khác. Xin để tập 

sách xuống đó, lặng nghe tôi kể một chuyện khác”. Trước đoạn văn này, nhà văn Tô 

Hoài đang kể cho độc giả của mình về tình thế căng thẳng, nguy cơ nổ ra giao chiến 

giữa cánh Dế Mèn, Châu Chấu Voi với một bên là đội quân của Kiến Chúa. Khi 

mâu thuẫn bị đẩy lên tới đỉnh cao, người nghe đang muốn biết sự thể câu chuyện sẽ 

ra sao thì nhà văn rẽ ngang, “tôi kể một chuyện khác”. Người nghe buộc phải chấp 

nhận theo tác giả bước vào một trường đoạn mới của câu chuyện, trên cơ sở thắc 
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thỏm chờ đợi phút giây được quay trở lại đề tài chính là xung đột giữa anh em Dế 

Mèn với Kiến Chúa... 

Trẻ em là một đối tượng luôn ưa thích tiếng cười, cả trong đời sống thường 

ngày cũng như khi thưởng thức nghệ thuật. Thực tế đó đã đặt ra cho các tác giả viết 

truyện đồng thoại về sự cần thiết phải đưa được tiếng cười vào trong tác phẩm. Nếu 

như người lớn chúng ta sử dụng nhiều thao tác khác nhau để lần tìm giá trị tác phẩm 

thì trẻ em, chúng đến với những bài học một cách tự nhiên nhất, và như thế không 

gì dễ dàng cho chúng hơn là những tiếng cười. Sự hài hước lúc này trở thành 

phương pháp tuyệt vời nhất cho những bài học giáo dục nhân cách trẻ. 

Để tạo được tiếng cười, dĩ nhiên, người viết truyện phải vận dụng các thủ 

pháp gây cười, phải biết pha trò dí dỏm qua cấu trúc hình tượng, tình huống, ngôn 

ngữ...  Trước hết, cái hài trong truyện đồng thoại mang tính chất tiếng cười vui, 

không hàm ý nghĩa phê phán. Loại tiếng cười này thường toát lên từ những tình 

huống, những hành động, lời nói có tính chất ngộ nghĩnh của trẻ thơ. Ví như chuyện 

các con vật thi nhau vớt Trăng, sợ Trăng chết đuối trong truyện Trăng rơi xuống 

giếng mà chúng ta đã có dịp đề cập đến.  

Mặt khác, cái hài trong truyện đồng thoại còn được xây dựng nhằm mục 

đích phê phán. Liên quan đến điều này phải kể đến nhân vật thầy đồ Cóc trong 

truyện Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Đây là một nhân vật phụ, xuất hiện một 

lần duy nhất nhưng thật khó quên với các độc giả. Điểm gây cười ở nhân vật này là 

“dốt mà hay nói chữ”, khoác lác, luôn mồm khoe “là cậu thằng Trời” nhưng lại 

“thật thà” thú nhận đã “nghiến mòn hết cả răng” rồi mà vẫn không có nổi một giọt 

mưa. Sự đối lập giữa hiểu biết và lời nói, giữa địa vị và quyền uy đã làm thành 

những nét biếm họa sắc nét về chân dung thầy đồ Cóc...   

Một nhân vật biếm họa khác của truyện đồng thoại Việt Nam là Văn Ngan 

trong Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng công của Vũ Tú Nam (1963). Nhân vật 

này, cái gì cũng biết, nhưng biết không đến nơi đến chốn: “biết bay một tí, biết bơi 

một tí, biết chạy bộ một tí, lại biết hát ồ ề một tí”. Vậy mà, Văn Ngan ta lại cứ 

nghênh ngang tự đắc, gây nên biết bao chuyện đáng cười, đáng chê trách. Tiếng 
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cười của độc giả sẽ xuất hiện ngay từ đầu tác phẩm khi biết Văn Ngan “bé cái lầm”, 

đem lòng yêu anh Gà (Trống) Thiến vì cứ ngỡ đó là “một nàng công chúa”; khi 

chứng kiến cảnh Văn Ngan “bắt chéo chân, ngoẹo cổ lim dim mắt” và cất giọng ồ ề 

tán tỉnh Gà Thiến: “Tôi chờ cô tối hôm qua. Suốt canh chầy chẳng thấy cô ra...”. 

Lần theo câu chuyện, độc giả còn bắt gặp nhiều việc làm khác đáng cười, đáng chê 

của Văn Ngan.  Nhân vật này đã được Vũ Tú Nam xây dựng thành hình tượng điển 

hình cho loại người lười biếng, luôn tự huyễn hoặc mình bằng những ảo tưởng. 

Giọng điệu châm biếm, giễu cợt xuyên suốt, trở thành giọng điệu chủ đạo của tác 

phẩm. Tuy nhiên, sự châm biếm dù có đậm đặc thì tác phẩm của Vũ Tú Nam vẫn 

không tạo nên không khí nặng nề, đao búa. Bởi người viết đã chủ động sử dụng 

tiếng cười phê phán theo tinh thần xây dựng. Truyện của Vũ Tú Nam thích hợp với 

cả người lớn lẫn trẻ em: người lớn đọc chúng để nuôi dưỡng tinh thần thơ trẻ, còn 

trẻ em lại nhờ nó để lớn khôn.  

Tạo nên chất hài hước trong truyện đồng thoại còn phải kể tới vai trò của 

một số tình huống, các chi tiết, ngôn từ... được dùng để khắc họa nhân vật. Đọc 

truyện Ba anh em của Tô Hoài, các em cảm thấy thú vị với việc nhầm lẫn của hai 

chó Vện và Đen. Khi khách đến chơi nhà, hai cu cậu ngỡ là trộm liền xông vào cắn 

xé khiến khách “quần toạc ống tả tơi, chảy loe loét cả máu chân”. Nhưng khi kẻ 

trộm leo tường vào thì Vện và Đen lại “vẫy đuôi mừng”. Tình huống nhầm lẫn 

khiến cho chúng trở thành những kẻ vừa đáng cười, lại vừa đáng thương. Chúng 

đáng cười vì sự ngờ nghệch, song thật tội khi bị chủ nện cho những trận đòn tơi tả. 

Về chi tiết gây cười, có thể dẫn ra ở đây hành động Dế Mèn “lấy điệu vuốt 

cái râu tưởng tượng, làm ra vẻ đứng đắn” khi tiếp xúc với thầy đồ Cóc. Đó là chi 

tiết có giá trị gây cười, vì đã gợi lên hình ảnh ngồ ngộ của anh chàng Dế Mèn cường 

tráng, đẹp mã là thế nhưng không có râu (vì trước đó bị Xiến Tóc trừng phạt cắt mất 

rồi). Chi tiết nhân vật Ông Mèo Đen Đeo Kính “nhảy đến bàn làm việc, thò tay ấn 

nút khởi động máy tính” rồi gửi email cho bác sĩ Tâm trong truyện Phép màu của 

Mèo con của Tô Hải Vân cũng có giá trị tương tự. Vượt qua hơn 100 trang sách, 
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đến chi tiết này, người đọc không khỏi bất ngờ, thú vị với hành động của nhân vật 

Ông Mèo Đen Đeo Kính vốn là hành động chỉ có ở con người. 

Nhìn chung, việc sử dụng các thủ pháp để tạo chất hài hước ở thể loại truyện 

đồng thoại không phong phú như trong văn chương người lớn. Chẳng hạn, nó 

không dùng phép chơi chữ, đưa các yếu tố tục, dâm vào truyện... Điều đó có nguyên 

nhân từ đối tượng tiếp nhận của thể loại. Với các em, tiếng cười phù hợp là tiếng 

cười vui tươi, trong sáng, mang tinh thần xây dựng để yêu đời, để lớn khôn. Vì vậy, 

người viết phải biết sử dụng những thủ pháp gây cười phù hợp. 

Yếu tố hài hước có vai trò quan trọng trong việc biểu đạt nội dung tác phẩm, 

xây dựng cho người đọc cách nhìn tích cực về cuộc sống và cảm xúc thú vị khi tiếp 

nhận tác phẩm. Trong những năm qua, một số nhà văn đã thành công ở phương diện 

nghệ thuật này. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, sự khai thác chưa diễn ra rộng rãi và 

sâu sắc, vì thế, ít nhiều đã hạn chế sức hấp dẫn của thể loại này đối với các em.  

Nhà văn Nga K.I.Trucốpxki có lần nói rằng: “Cảm xúc khôi hài là một phẩm 

chất quý báu, khi đứa trẻ lớn, cảm xúc này sẽ làm tăng khả năng chống đối lại mọi 

môi trường khó chịu và nâng nó cao hơn mọi điều vụn vặt, bực dọc hàng ngày” 

[177, tr.132]. Như vậy, tiếng cười có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ em. Bản thân chúng 

lúc nào cũng mong muốn tìm được những tiếng cười sảng khoái, vui nhộn không 

chỉ trong vui chơi, học tập mà cả khi thưởng thức nghệ thuật.  

 Những thủ pháp nghệ thuật nêu trên không phải là độc quyền của thể loại 

truyện đồng thoại, nhưng chúng đã được vận dụng thường xuyên, tạo nên thành 

công và sự đặc sắc cho nhiều tác phẩm. Như vậy, phần diễn truyện chính là nơi hội 

tụ, thể hiện sinh động nhất nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật tạo sức hấp dẫn cho tác 

phẩm truyện đồng thoại. 

Kết truyện là thành phần không thể thiếu ở truyện đồng thoại. Sự tồn tại của 

nó, xét cho cùng, là để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của các độc giả nhỏ tuổi. Đối 

với các em, truyện kể phải có phần kết, thông báo kết quả diễn biến của câu chuyện, 

số phận của nhân vật. Các em sẽ không bằng lòng nếu câu chuyện kết thúc dở dang. 

Về phía người sáng tác, họ cũng tận dụng phần kết này để hoàn tất việc trao đổi, 



133 
 

 

nhắn gửi thông điệp của mình đến với độc giả. Như vậy, cả về người thưởng thức 

lẫn sáng tác đều coi trọng phần vĩ thanh này. 

Trong kết truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại mang tính chất có hậu và 

thường gắn với hai nội dung. Thứ nhất, nó thông báo kết quả của sự việc hay số 

phận nhân vật. Thứ hai, nó nêu lên bài học triết lí hay một tư tưởng nào đó của tác 

giả về đạo đức, nhân sinh. Lấy ví dụ truyện Trai Ngọc và Hải Quỳ của Vân Long để 

phân tích: Truyện kết thúc bằng việc Trai Ngọc thoát được sự tấn công của Hải Quỳ 

và bài học triết lí về nội dung và hình thức: “Hóa ra cái đẹp bên ngoài chưa hẳn đã 

là cái tốt, cái xấu bên ngoài chưa hẳn là cái xấu”... 

Gần đây, trong nỗ lực đổi mới thể loại, một số tác giả cũng đã cố gắng làm 

mới cốt truyện. Theo đó, chúng ta thấy có một vài truyện sử dụng kiểu kết thúc mà 

ở đó nhân vật còn trong tình trạng dang dở về số phận. Điển hình là truyện Làm 

mèo của Trần Đức Tiến: Nhân vật Mèo Cháu Ông đã trở về đúng ngôi nhà cũ của 

mình song lại không gặp được ông bà chủ. Vì thế, phía trước Mèo Cháu Ông là một 

con đường dài đi tìm chủ, chưa biết tốt xấu, được mất ra sao... Kết truyện như thế 

dễ tạo nên ở các em mối băn khoăn và lòng trắc ẩn, thương cho số phận một chú 

mèo con... 

3.2.3.2. Ngoài những thành phần cứng nói trên, ở cốt truyện đồng thoại còn 

có sự tồn tại những yếu tố ngoài cốt truyện. Vì vậy, bàn về cốt truyện và kĩ thuật 

kể chuyện trong truyện đồng thoại Việt Nam, chúng ta không thể không quan tâm 

tới những yếu tố thuộc khu vực này.  

Miêu tả thiên nhiên trong truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại trước hết là 

để khắc họa môi trường tồn tại của nhân vật. Ở truyện đồng thoại, thiên nhiên càng 

có cơ hội xuất hiện nhiều trong tác phẩm. Tất nhiên, mỗi nhà văn sẽ quan tâm tới 

đối tượng này theo những mức độ khác nhau. Bàn đến vấn đề này, chúng ta lại một 

lần nữa nghĩ về những trang viết thấm đẫm chất thơ của Tô Hoài. Theo nhà nghiên 

cứu Lã Thị Bắc Lý: “Tác giả đã bộc lộ một khả năng nhạy cảm và nắm bắt chính 

xác cái hồn của cảnh vật. Thiên nhiên qua cái nhìn của ông được thể hiện ra ở nhiều 
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góc độ” [141, tr.82]. Đọc ông, chúng ta như được tắm mình vào khung cảnh thiên 

nhiên thơ mộng. Đây là mùa xuân qua cảm nhận của Chích Bông trên đường đi 

tránh rét trở về: “Mùi hoa hồng, hoa huệ sực nức bốc lên. Trong không khí vắng 

bóng hơi nước lạnh lẽo. Không khí bây giờ sáng và đầy hương thơm. Cây hồng bì 

đã rũ bỏ những cái áo lá già đen thủi. Những cành xoan khẳng khiu đang trổ lá. 

Những cành xoan gầy lại buông ra những tàn hoa sang sáng, tim tím”(Chim Chích 

lạc rừng). Mùa xuân tươi tắn, đầy hương vị ngọt ngào cũng hiện ra trong đoạn văn 

đậm đà tính biểu cảm sau đây: “Những ngày xuân mới bắt đầu. Chim hót ơi ới đầu 

cành, ánh nắng lụa nõn phủ trên chòm cây. Những vạt cỏ trở lại non tươi, xanh mơn 

mởn khắp mặt đất, cỏ xuân nhấp ngọt như đường phèn” (Dế Mèn phiêu lưu ký). 

Miêu tả thiên nhiên, nhà văn còn nhằm mục đích thuyết minh, gợi tả về tâm 

trạng, tình cảm nhân vật. Ví dụ: “Chuồn Chuồn Tương đã thong thả bay đi trong 

hàng làn ánh trăng chảy lênh láng trên mặt lá sáng đẹp như ban ngày. Trăng sáng 

gây cho lòng ta một cảm giác dịu dàng và yêu đời, dù trong hoàn cảnh đau khổ”. 

Hay: “Hôm ấy nước đầm trong xanh. Những đám cỏ mượt rời rợi. Trời đầy mây 

trắng. Gió hiu hiu thổi như giục lòng kẻ ra đi”(Dế Mèn phiêu lưu ký)... Trong những 

trường hợp trên, thiên nhiên chưa phải là “bình chứa tâm trạng” nhân vật, nhưng có 

những liên thông nhất định với tâm trạng của nhân vật. Do đó, nó có chức năng 

(gợi) tả tình... 

Trữ tình ngoại đề cũng thi thoảng xuất hiện trong truyện đồng thoại Việt 

Nam hiện đại. Chẳng hạn, sau khi kể về vẻ đẹp của Hoa Hoàng Lan, nhà văn Trần 

Hoài Dương bất ngờ đưa ra quan niệm của mình về con người: “Có lẽ một con 

người đẹp thực sự, theo mình cũng có những nét gì gần giống như thế. Trong con 

người đó, kết hợp những cái tưởng như rất trái ngược nhau: vừa mạnh mẽ vừa yếu 

đuối, vừa sâu sắc vừa trong sáng, vừa từng trải vừa ngây thơ...”. Trữ tình ngoại đề 

trong trường hợp này có tác dụng thể hiện tư tưởng thẩm mĩ của tác giả, đồng thời 

giúp người nghe truyện thấy được mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên, qua đó 

có thể mở rộng liên tưởng nhằm làm phong phú vốn hiểu biết. 
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3.2.4. Một số hạn chế về nghệ thuật tổ chức cốt truyện 

Xây dựng những cốt truyện tuyến tính – hành động là cần thiết, vì phù hợp 

với tâm lí, thị hiếu của trẻ em. Tuy nhiên, thực tế còn khá nhiều cốt truyện sơ lược,  

ít chi tiết, tình huống gay cấn, phức tạp, mạch truyện ít bất ngờ, dễ đoán được diễn 

biến, kết quả của sự việc. Ngay cả những truyện viết theo dạng phiêu lưu thì không 

gian phiêu lưu cũng chật hẹp, thường chỉ từ nhà ra ngõ, ra cánh đồng... Ở những 

không gian quen thuộc như vậy, nhân vật khó gặp được thử thách gay cấn, cốt 

truyện do đó trở nên bằng lặng, thiếu khả năng gây nên dư chấn tâm lí ở người 

đọc... 

3.3. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ  

 Nghiên cứu sáng tác của một nhà văn hay bất kì một xu hướng, một trào lưu 

văn học nào cũng không thể không đề cập tới ngôn ngữ và giọng điệu. Bởi, “ngôn 

ngữ là cái áo của tư tưởng” (M.Gorki), “giọng văn là một cơ sở quan trọng để hiểu 

tác phẩm” [33, tr.52]. Hay nói như Tô Hoài: “Câu văn là cách kiến trúc thể hiện ý 

của tư tưởng chủ đề. Chữ là hòn gạch để xây nên cái ý ấy” [83, tr.205]. Như vậy, 

nói đến ngôn ngữ và giọng điệu trong tác phẩm là để qua đó thấy rõ tư tưởng, quan 

điểm của nhà văn. Ở đây, luận án tập trung ngôn ngữ và giọng điệu truyện đồng 

thoại trên hai bình diện cơ bản là ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ, giọng điệu người 

trần thuật. 

3.3.1. Ngôn ngữ nhân vật 

Theo Từ điển thuật ngữ văn học: “Ngôn ngữ nhân vật là lời nói của nhân vật 

trong tác phẩm tự sự và kịch (...). Nó là một trong những phương tiện quan trọng 

được nhà văn sử dụng để thể hiện cuộc sống và cá tính của nhân vật” [185, tr.147]. 

Ngôn ngữ nhân vật trong tác phẩm gồm hai loại: ngôn ngữ đối thoại và ngôn ngữ 

độc thoại. 

3.3.1.1. Ngôn ngữ đối thoại là dạng phổ biến trong tác phẩm tự sự nói 

chung, truyện đồng thoại nói riêng. M.Bakhtin đã có lần nói rằng, “trên tất cả mọi 



136 
 

 

nẻo đường đến với đối tượng, ở mọi hướng, ngôn từ đều gặp gỡ những lời của 

người khác và không thể không tương tác sống động và căng thẳng với chúng” [8, 

tr.98]. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật cũng được nhà văn lấy từ nguồn ngôn ngữ 

nói chung, nhưng đã được xử lí lại sao cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể. 

So với nhân vật truyện kể dân gian, nhân vật truyện đồng thoại hiện đại đã 

nói nhiều hơn. Các tác giả truyện đồng thoại đã chú ý xây dựng thành công những 

đoạn đối thoại giữa các nhân vật để vừa tái hiện hiện thực cuộc sống một cách sinh 

động, toàn vẹn, vừa để thể hiện rõ lập trường quan điểm của mình. 

Tô Hoài có sự chú ý đặc biệt đến việc khắc họa hình tượng nhân vật qua đối 

thoại. Vì thế, trong hầu hết các thiên truyện của ông, người đọc thường bắt gặp 

những mẩu đối thoại đặc sắc. Gây ấn tượng sâu sắc với người đọc là những đoạn 

đối thoại giữa Dế Mèn với hai người anh (Dế Trưởng, Dế Hai), Dế Mèn với thầy đồ 

Cóc (Dế Mèn phiêu lưu ký); đối thoại giữa hai chó Vện, Đen với Mèo (Ba anh em); 

hay giữa hai con Ngỗng với Cai Vườn (Hai con ngỗng)... Các nhân vật đều có ngôn 

ngữ riêng, thể hiện được dấu ấn cá nhân qua từng lời ăn tiếng nói. Thầy đồ Cóc là 

một kẻ sính chữ nên nói toàn những từ ngữ văn hoa mà sáo rỗng, kiểu như: “Hà cớ 

gì mà nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn?”, “Vậy bỉ phu xin hỏi nhị vị tráng sĩ, nhị 

vị xưa rày là tay ngang dọc nào biết trên đầu có ai, thế thì chắc nhị vị phải nghe 

tiếng từ lâu rằng bỉ phu mặc dầu thanh bạch ở dưới hang đất nhưng bỉ phu là cậu 

thằng Trời đấy! Nhị vị đã qua chơi nhiều nơi trên toàn cầu, nhị vị có gặp thằng cháu 

“trời đánh thánh vật” nhà tôi ở đâu không?”... Trong khi đó, ngôn ngữ, giọng điệu 

của Dế Trưởng là ngôn ngữ, giọng điệu của một huynh trưởng, một người biết mình 

có địa vị và quyền uy trong gia đình. Dế Trưởng không chấp nhận việc Dế Mèn đến 

thăm người anh hai trước khi đến thăm mình nên thay vì mừng rỡ là một lời nói 

mát, trách giận: “Chả dám! Chú còn nhớ phép lịch sự đến thăm anh. Xin chả dám”. 

Đặc biệt, khi Dế Mèn rủ đi du lịch “cho mở mang trí óc ra” thì Dế Trưởng đáp lại 

bằng hành động “cười khẩy” và cùng với những lời mỉa mai: “Đi không kiếm được 

miếng ăn ngon thì chỉ đi mỏi chân, có động dại mới đi như thế. Đi lang thang thất 

thểu thì ai ở nhà trông nom phần mộ tổ tiên, ai đèn hương cúng giỗ các cụ? Thời 
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bây giờ đứa nào cũng nống lên đi với đi! Quân bất mục bất hiếu là chú, chú có biết 

không?”. Đoạn văn được cấu trúc theo lối nhịp ngắn, chúng ta như cảm thấy được 

nỗi bực tức đang tăng dần ở Dế Trưởng. Nhân vật này không ủng hộ việc đi phiêu 

lưu, vì theo lập luận, nó khiến cho con người ta trở nên đói khát (xảy nhà ra thất 

nghiệp), mất tư cách (lang thang thất thểu), và nhất là mất nhân cách (không tròn 

đạo hiếu). Đoạn đối thoại trên cho thấy Dế Trưởng là một tính cách già trước tuổi, 

“mới dúm tuổi mà lụ khụ hơn cả người già lẫn cẫn”. Rõ ràng, chỉ qua đoạn đối thoại 

ngắn mà Tô Hoài đã khái quát được tính cách Dế Trưởng, tính cách bảo thủ vốn là 

đặc trưng của văn hóa làng xã, con người Việt Nam truyền thống. 

Đoạn đối thoại sau đây giữa nhân vật Ông Mèo Đen Đeo Kính với Mèo 

Cháu Ông trong Phép màu của Mèo con (Tô Hải Vân) cho biết nhân vật là những 

con người hiện đại, hiểu biết khoa học: 

Ông quay sang hỏi tôi: 

- Nào ta cùng tìm xem Ông của cháu ở đâu nhé. Máy tính trả lời 

được hết. Ông chủ của ông bảo thế. Nhưng... hèm hèm... Ta chưa thử 

bao giờ. Đây là lần đầu tiên đấy. Vốn dĩ ta cũng định thử tìm một bà 

bạn, bà Mèo Trắng, xem sau khi bỏ ta mà đi thì bà ấy sống như thế nào, 

nhưng chưa kịp làm. Nào, trước hết, ông của cháu tên là gì, làm nghề 

gì, địa chỉ cũ như thế nào, cao bao nhiêu mét, nặng bao nhiêu cân? Đó 

là những thông số cần thiết để truy tìm qua mạng. 

Nào tôi đâu có biết! 

(...) 

- Ông ơi, thế ông nặng bao nhiêu cân? 

- Vào đầu năm nay ta nặng bốn cân ba lạng rưỡi, sử dụng cân thí 

nghiệm có độ sai số không phẩy không năm...”. 

Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật nhiều khi còn xuất hiện dưới dạng văn vần. 

Có một thực tế là, trong truyện đồng thoại, các tác giả đã để cho nhân vật nói thơ. 
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Trong Sáo Sậu và đàn Trâu,  Võ Quảng đã để cho các nhân vật Sáo Sậu, Trâu đối 

đáp với nhau bằng thơ, cụ thể:  

Sáo thất vọng: 

- Lẳng la liên! 

Tôi rất phiền 

Vì cơn gió thổi 

Bọn gió đã đuổi 

Hết rận, hết ruồi! 

Đàn trâu nổi cười: 

- Hết rận, hết ruồi 

Đâu phải vì gió 

Hết cả giống đó 

Nhờ một chú em... 

 Đưa thơ vào truyện dưới dạng một thành phần ngôn ngữ nhân vật là một hiện 

tượng khá phổ biến trong sáng tác đồng thoại Việt Nam hiện đại. Sự xuất hiện của 

thơ tuy có làm cho mạch văn phát triển chậm, nhưng bù lại, nó làm cho tác phẩm 

thêm giàu chất trữ tình, phù hợp với tâm hồn thích ca hát của các em. Nhìn chung, 

những câu thơ, đoạn thơ trong truyện đồng thoại đều được viết theo phong cách 

đồng dao, nhịp ngắn, dễ nhớ, dễ hát... 

 Như vậy, ngôn ngữ đối thoại trong truyện đồng thoại mang vẻ đẹp của sự đa 

dạng, sinh động, giàu biểu cảm. Đó là kết quả của sự chọn lựa, xử lí và sáng tạo của 

các tác giả nhằm mục đích miêu tả nhân vật, thể hiện chủ đề và tư tưởng của mình 

về hiện thực cuộc sống. Nhờ ngôn ngữ đối thoại mà khoảng cách truyện như được 

rút ngắn. 
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3.3.1.2. Ngôn ngữ độc thoại cũng có mặt trong truyện đồng thoại trên tư 

cách một thành phần ngôn ngữ nhân vật. Tuy nhiên, thành phần ngôn ngữ này xuất 

hiện với tần số thấp, chứng tỏ đời sống bên trong của nhân vật đồng thoại ít được 

khai thác hơn. 

 Nói tới ngôn ngữ độc thoại là nói tới “lời phát ngôn của nhân vật nói với 

chính mình, thể hiện quá trình tâm lí nội tâm, mô phỏng hoạt động cảm xúc, suy 

nghĩ của con người trong dòng chảy trực tiếp của nó” [185, tr. 97]. Theo định nghĩa 

trên, ngôn ngữ độc thoại có ý nghĩa là một thủ pháp miêu tả nhân vật, soi sáng 

những nét nội tâm thầm kín của nhân vật, làn cho tính cách nhân vật hiện ra một 

cách trọn vẹn, đầy đặn hơn. 

 Để thể hiện dòng suy nghĩ, tâm tư của nhân vật dưới dạng độc thoại nội tâm, 

các tác giả có nhiều cách triển khai khác nhau. Trong phần cuối truyện Dế Mèn 

phiêu lưu ký, có một đoạn văn nói về tâm trạng của Dế Mèn khi nghĩ về người mẹ. 

Đoạn văn có dáng dấp của một lời đối thoại, nhưng thực chất là dòng độc thoại nội 

tâm: “Mẹ ơi! Lá vàng thì lá rụng, sự xoay vần tự nhiên, muôn loài chưa ai cưỡng lại 

được, con vì thế mà buồn, nhưng con vẫn ân hận rằng lần này trở về không còn 

được quỳ ôm đôi càng gầy yếu của mẹ để mà kể lại những ngày luân lạc và những 

việc con đã làm ích cho đời để mẹ nghe”. Đọc đoạn văn, chúng ta thấy được cái tỉnh 

táo trong nhận thức của một người đã trưởng thành, cái đau buồn của một người con 

khi ngày trở về đã không có được niềm hạnh phúc là quỳ xuống ôm chân mẹ để hồ 

hởi kể lại những tháng ngày ý nghĩa đã qua. Thời gian đã cho Dế Mèn sự trưởng 

thành đĩnh đạc, nhưng thời gian của đã biến mẹ thành người thiên cổ, vĩnh viễn giấu 

mình dưới nấm mồ xanh. Trong Dế Mèn phiêu lưu ký, Tô Hoài có hai lần miêu tả về 

mối quan hệ giữa Dế Mèn và mẹ. Nhưng đây là lần ông chú ý khắc họa tâm trạng 

nhân vật, khắc họa hình ảnh con người tâm trạng của Dế Mèn. Việc khắc họa như 

vậy là phù hợp với hoàn cảnh của nhân vật... 

 Với Trần Hoài Dương, nhà văn sử dụng hình thức câu hỏi: “Hoa nở có mùa. 

Mùa xuân đi qua, làm sao hoa mình tươi thắm mãi? Phải làm sao cho sắc đỏ được 
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lưu truyền cả bốn mùa, để ánh mắt tin cậy của cô bé luôn trong trẻo”(Sắc đỏ). Thấp 

thoáng trong đoạn văn trên là nỗi băn khoăn của Cây Gạo: làm sao để duy trì “ngọn 

lửa” thiên nhiên qua bốn mùa, để niềm vui trẻ thơ không bao giờ bị mất đi? 

 Nhân vật Mèo Cháu Ông trong truyện Làm mèo của Trần Đức Tiến phải trải 

qua nhiều ngày tháng lang thang do phải đi tìm mẹ, rồi do ông bà chủ chuyển nhà. 

Trên hành trình phiêu dạt ấy, đã có những lúc Mèo Cháu Ông nhớ nhà, nhớ ông bà 

chủ giàu lòng yêu thương. Những lúc như thế, trong lòng Mèo Cháu Ông lại vang 

lên tiếng nói của khát vọng hạnh phúc: “Ông ơi, cháu lại muốn được nằm cuộn tròn 

trong lòng ông. Không phải để vòi vĩnh ông xoa đầu hay mở chạn lấy miếng gì đó 

ăn cho đỡ nhạt miệng. Cháu muốn được trò chuyện với ông...”. Những dòng độc 

thoại nói trên cho thấy cảnh ngộ hiện tại đáng thương của nhân vật, tâm tư và 

nguyện vọng của Mèo Cháu Ông về một cuộc sống được chở che. Điều đó cũng có 

nghĩa, nhân vật không thích đời sống “lang bạt kì hồ”, mặc dù hiện tại nó đang có 

điều kiện để làm điều đó. Trong ý nghĩa sâu xa, suy nghĩ trên góp phần thể hiện triết 

lí về lẽ sống mà tác giả đặt ra trong tác phẩm, đó là tư cách làm mèo (hay làm 

người). 

 Tóm lại, tuy xuất hiện ít nhưng do được đặt đúng chỗ, hợp lí nên hệ thống 

ngôn ngữ độc thoại đã góp phần đem lại thành công cho các tác giả trong vấn đề 

xây dựng nhân vật, tạo cho tác phẩm có chiều sâu về ý nghĩa triết lí... 

3.3.2. Ngôn ngữ người trần thuật 

 Đặc sắc của nghệ thuật ngôn ngữ truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại còn 

được thể hiện ở ngôn ngữ người trần thuật (hay người kể chuyện). Đó là phần lời 

văn đảm nhiệm chức năng trần thuật, giới thiệu, miêu tả, bình luận đối với các nhân 

vật cũng như các sự vật hiện tượng khác được đề cập trong tác phẩm.  Mặt khác, 

ngôn ngữ người trần thuật còn là yếu tố cơ bản thể hiện phong cách nhà văn, truyền 

đạt cái nhìn, giọng điệu và cá tính của tác giả. Với những khả năng như vậy nên 

ngôn ngữ người trần thuật giữ một vai trò quan trọng trong các tác phẩm tự sự. 
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 Ngôn ngữ người kể chuyện trong tác phẩm tự sự gắn liền với với phương 

thức trần thuật, phạm vi đề tài phản ánh, lập trường quan điểm của nhà văn và đặc 

điểm tâm lí đối tượng tiếp nhận. Theo đó, ngôn ngữ người kể chuyện sẽ bao gồm 

nhiều phương diện, nhiều thành phần khác nhau. Ở đây, chúng ta sẽ chú ý đến việc 

sử dụng từ ngữ và cách tổ chức câu văn của các tác giả. 

3.3.2.1. Về mặt từ ngữ, có thể nói, truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại sở 

hữu một kho từ vựng phong phú, gồm nhiều lớp từ mang vẻ đẹp của sự trong sáng, 

biểu cảm. Hệ thống ngôn ngữ với những đặc điểm như vậy không phải là kết quả 

ngẫu nhiên mà là sản phẩm của hoạt động nghệ thuật có chủ đích. Phát biểu sau đây 

của Trần Hoài Dương, có thể nói, cũng là quan niệm chung của những người trong 

cuộc: “Tôi cố gắng chắt lọc từ cuộc sống ngổn ngang bề bộn những gì tinh túy nhất, 

trong ngần nhất để viết cho các em”...  

 Nhìn vào hệ thống ngôn ngữ truyện đồng thoại Việt Nam, chúng ta bắt gặp ở 

đó không ít những từ ngữ có tính chất mới mẻ, sáng tạo. Đọc Tô Hoài, chúng ta sẽ 

có cảm giác thích thú với cách dùng từ của ông. Chẳng hạn, ông không dùng miếng 

ăn như thông thường mà dùng miếng sống, không nói sức yếu mà nói nghèo sức, 

đổi một từ để thành ngữ tính mệnh treo đầu sợi tóc thành tính mệnh treo đầu sợi 

râu... Để có những từ ngữ như vậy, Tô Hoài nói, ông không ngồi vắt óc suy nghĩ 

mà phải tìm vào thực tế đời sống, nhặt nhạnh từng chữ một rồi ghi chép và tìm cách 

đặt vào câu văn sao cho đắc địa nhất. Một khi được đặt đúng vị trí, từ ngữ sẽ lập tức 

tỏa sáng, tạo được hiệu quả biểu đạt cao. 

 Về cơ bản, ngôn ngữ người trần thuật gồm có hai lớp cơ bản là ngôn ngữ 

miêu tả và ngôn ngữ kể. Mỗi lớp ngôn ngữ như vậy có những đặc điểm riêng, cụ 

thể. 

Nằm trong lớp ngôn ngữ miêu tả gồm có các tính từ, từ láy, từ đồng nghĩa, 

thành ngữ, từ ghép phân nghĩa... Có thể nói, tiếng Việt có vốn từ ngữ phong phú đủ 

sức giúp nhà văn miêu tả, tái hiện mọi sự vật hiện tượng, mọi khía cạnh tinh tế của 

tâm hồn con người. Khả năng đó còn được mở rộng, nâng cao nếu như nhà văn biết 

tận dụng sự hỗ trợ của ngữ pháp và cách diễn đạt của tiếng Việt, đặc biệt là các biện 
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pháp tu từ như so sánh, nhân hóa... Đúng vậy, với sự trợ giúp của các phương tiện 

nói trên, con người và cảnh vật sẽ tìm thấy sự hòa đồng trong nhau: cảnh vật trở nên 

có hồn giống như con người, và tâm hồn con người thì hòa tan vào cảnh vật. Đoạn 

văn miêu tả cây gạo sau đây của Trần Hoài Dương thực sống động, mượt mà: 

Sáng tinh mơ, sẻ đầu đàn vừa ló ra khỏi hốc cây đã sửng sốt kêu lên: 

khắp mình cây gạo đã phủ đầy hoa đỏ. Những cục bướu tròn mà hôm 

qua bầy sẻ tưởng là những nốt sần tật bệnh, nay nở bung thành những 

bông hoa đỏ tươi lập lòe như những đốm lửa. Đàn sẻ bay ra khỏi gốc 

cây, lượn vòng cao vòng thấp, ríu ran trò chuyện, hỉ hả vui sướng. 

Chúng cứ tin một cách chắc chắn là nhờ hơi ấm của chúng sưởi cho cây 

gạo mà cây gạo sống lại và không cần trổ lá, đơm nụ, cây gạo lập tức nở 

hoa” (Đàn chim sẻ).  

 Trong đoạn văn trên, các từ ngữ: phủ đầy, nở bung, đỏ tươi, lập lòe, ríu ran, 

hỉ hả... được tác giả sử dụng vào việc tả vẻ đẹp của hoa gạo, niềm vui của bầy sẻ 

khi chứng kiến điều kì diệu của mùa xuân và tình yêu.  

 Nhà văn Võ Quảng là tác giả của không ít những câu văn, đoạn văn miêu tả 

đặc sắc. Ngôn từ miêu tả trong đoạn văn sau đây của ông rất giàu hình tượng: “Nhìn 

ra, mây đùn tan biến. Đồi núi trải ra như đàn rùa bò lóp ngóp. Và xa, rất xa, trên 

ngọn một quả núi cao, một lâu đài hiện ra như một hòn ngọc” (Bài học tốt). Trong 

đoạn văn ngắn gọn này, tác giả đã hai lần sử dụng biện pháp so sánh và một từ láy 

(lóp ngóp) để gợi tả vẻ đẹp trong trẻo, sinh động của mùa thu. Những cảnh sắc như 

vậy dễ phát động ở mỗi người những tình cảm dịu nhẹ, tích cực. 

 Biện pháp so sánh và từ láy, như vậy, đã được sử dụng thường xuyên trong 

miêu tả thiên nhiên, loài vật... Ở khía cạnh nghệ thuật này, mỗi tác giả có những 

cách thể hiện và thành công riêng. Song nếu xét về mặt điển hình, kết tinh nghệ 

thuật rõ ràng tập trung ở ngòi bút Tô Hoài. Phải thừa nhận, Tô Hoài là nhà văn có 

vốn từ láy rất phong phú và ấn tượng. Đọc ông, chúng ta thường gặp những từ láy 

mới lạ, ít thấy ở những nhà văn khác. Có thể kể đến những từ láy như: hủn hoẳn, 

kheo khư, tồm tộp, lêu bêu... Trong truyện đồng thoại, từ láy được Tô Hoài vận 



143 
 

 

dụng vào việc miêu tả nhân vật, ngoại cảnh thiên nhiên và thể hiện thái độ tình cảm 

của mình. Do đó, từ láy xuất hiện tập trung nhất là ở các đoạn miêu tả ngoại hình, 

hành động của nhân vật. Trong đoạn văn tả đàn cá đi chơi hội sau đây, nhà văn 

dùng đến bảy từ láy: 

Và ô kìa, giữa những khối nước đùn, lại thấy lũ lượt lên theo toàn 

các họ hàng nhà cá trắng vốn quê ngoài sông Hồng. Những anh chàng 

cá Ngão, cá Mương, cả cậu Bống, Thờn Bơn mảnh khảnh cũng loắt 

choắt luôn theo. Các cậu công tử cá trắng vừa nhoi lên, hủn hoẳn quay 

đầu quay đuôi, bỡ ngỡ, ngơ ngác một chút rồi hốt nhiên thấy sung 

sướng quá, thảnh thơi quá, nước mưa mới ấm áp quá, tức thì các cậu 

quay ngoắt đuôi, bơi miết, hòa luôn vào dòng cá đàn đông vui đang 

nhởn nhơ 

(Cá đi ăn thề) 

Hay như đoạn văn tả nhân vật Dế Mèn dưới đây có đến sáu từ láy được 

dùng: 

Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng 

lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như 

có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ 

đã thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã 

nghe tiếng phành phạch, giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi 

rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi 

to và nổi từng tảng rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai 

nhoàm nhoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn 

cong một vẻ rất đỗi hùng dũng...(Dế Mèn phiêu lưu ký). 

Việc sử dụng từ láy nhiều như vậy là xuất phát từ yêu cầu khắc họa nhân vật, 

làm cho nhân vật hiện ra một cách cụ thể, sinh động với những đường nét, góc cạnh 

tiêu biểu nhất. Thế giới nhân vật loài vật của Tô Hoài đa dạng, phong phú nhưng 

mỗi nhân vật là một chân dung có hình hài, đường nét và thần thái riêng. Trong 
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thành công này, từ láy đóng một vai trò hết sức quan trọng. Khả năng tạo hình và 

biểu cảm của nó đã làm toát lên được cái hồn của hình tượng nhân vật. 

Từ láy vốn có chức năng kép, vừa biểu đạt vừa biểu cảm nên trong các 

trường hợp vừa dẫn trên, chúng ta ít nhiều cảm nhận được thái độ, tình cảm của tác 

giả về đối tượng được miêu tả. Một số trường hợp rõ ràng hơn khi có những từ láy 

được dùng độc lập, thiên về nhận xét. Xin đơn cử ví dụ sau: “Bạn cứ để ý kĩ mà 

xem mũi lão Trê một tí. Trông dáng đáng ghét nhỉ! Ai mà cái đầu cái mặt bèn bẹt 

cứ lầm lầm lì lì (...). Mắt lão ti hí. Thường mắt ai ti hí đều tinh khôn, láu lỉnh. Thế 

mà con mắt ti hí của lão Trê lại đù đờ, nhìn chưa qua sải chân. Con mắt ti hí ấy cận 

thị ấy mà” (Cái kiện của lão Trê). Trong đoạn văn này, Tô Hoài tả đầu và mắt của 

lão Trê bằng các từ láy bèn bẹt, ti hí. Những từ này đã lột tả được đặc điểm của đối 

tượng. Với những từ láy lầm lầm lì lì, đù đờ, người đọc biết được thái độ không 

mấy thiện cảm của nhà văn đối với lão Trê (có lẽ do lão Trê đã cướp con của vợ 

chồng nhà Cóc). 

Tác phẩm văn học là một công trình kiến trúc ngôn ngữ, ở đó có sự tham gia 

của nhiều lớp từ khác nhau. Nói như vậy để thấy, giá trị thẩm mĩ của từ láy (hay 

một từ loại nào đó) chỉ có thể bộc lộ ra qua sự liên kết, tương giao với những thành 

phần ngôn ngữ khác. Trong sáng tạo, Tô Hoài tuân thủ chặt chẽ quy tắc của ngữ 

pháp tiếng Việt, đặt từ láy sau danh từ, động từ (ví dụ: tiếng phành phạch, nhai 

ngoàm ngoạp). Mặt khác, để tăng sức miêu tả, ông thường đưa từ láy vào cấu trúc 

so sánh. Trong trường hợp này, từ láy hoặc đứng trước hoặc đứng sau từ so sánh 

“như”: 

- “Làn da nhợt nhạt, da dẻ như người học trò mảnh khảnh, yếu ớt từ thuở bé 

đến giờ chưa biết đâu là nắng gió”(Dế Mèn phiêu lưu ký); 

- “Bốn chân như bốn cái tăm lũn cũn” 

- “Cái mõm lúc nào cũng nhai chệu chạo như để đối với cái đuôi hủn hoẳn 

một mẩu luôn luôn ngoe nguẩy...”(Dê và Lợn).  

Nghệ thuật so sánh của Tô Hoài luôn hướng đến cái cụ thể nhằm làm rõ sự 

hơn kém, ngang bằng hay đối lập của đối tượng. Ông hầu như không có kiểu so 
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sánh giữa một bên là cụ thể và một bên là trừu tượng hoặc ngược lại. Lối so sánh 

giữa cái cụ thể với cái cụ thể  phù hợp với khả năng nhận thức của bạn đọc nhỏ tuổi, 

và nếu mở rộng tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy đó là một nét phong cách nghệ thuật của 

Tô Hoài. 

Sử dụng từ láy trong truyện đồng thoại là một thế mạnh trong nghệ thuật 

ngôn ngữ của Tô Hoài. Vấn đề này có thể lập thành một đối tượng khảo sát riêng, 

chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta nhiều điều thú vị. Ở đây, qua phân tích một vài 

trường hợp, chúng ta khẳng định: từ láy đã góp phần quan trọng trong việc tạo dựng 

nên thế giới loài vật sống động, sắc nét và ấm áp tình cảm con người. 

Thể loại truyện đồng thoại đòi hỏi biện pháp nhân hóa phải được sử dụng 

thường xuyên. Biện pháp này có khả năng gia tăng chất thơ, tính biểu cảm cho ngôn 

ngữ người trần thuật. Trong Mùa xuân trên cánh đồng, Xuân Quỳnh sử dụng từ trèo 

rất đắc địa trong đoạn văn sau: “Mùa xuân, những mạch nước ngầm trong núi, trong 

rừng bỗng trèo lên mặt đất, tụ thành suối, chảy về cánh đồng chúng ta”. Trong 

trường hợp này trèo chỉ một hành động nội cảm, có tác dụng nhân hóa một hiện 

tượng tự nhiên, tạo cho người đọc cảm tưởng về “những mạch nước ngầm” không 

còn đơn thuần là một yếu tố tự nhiên mà khác nào những đứa trẻ đang rạo rực với 

cuộc du xuân của mình... 

Đặc biệt, các tác giả còn sử dụng những từ ngữ miêu tả dí dỏm, tạo cảm 

giác thích thú cho độc giả. Tả nhân vật Ấm Chuyên, Viết Linh viết: “Một lần thấy 

các bạn rủ đi tắm, Ấm Chuyên cứ lắc vòi quầy quậy” (Cậu Ấm Chuyên).  Tác giả 

dùng lắc vòi phù hợp với đối tượng (đồ vật) mà không đánh mất hiệu quả nhân hóa.   

Nhà văn Viễn Phương cũng có cách dùng từ rất đặc biệt khi miêu tả nhân 

vật. Tả cô Trê xấu hổ, ông viết: “Cô cá Trê thẹn đen cả người”. Từ thẹn đen là một 

sáng tạo của nhà văn về mặt từ ngữ miêu tả. 

Nhìn chung, ngôn ngữ miêu tả có tác dụng làm cho đối tượng hiện ra một 

cách cụ thể, sinh động và biểu cảm. Chính nhờ sự miêu tả này mà trẻ em khi đọc 

truyện đồng thoại sẽ được tiếp xúc với một thế giới tự nhiên phong phú, nhiều màu 

sắc, đáp ứng được yêu cầu hiểu biết và sở thích của lứa tuổi.  
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Bên cạnh lớp ngôn ngữ miêu tả, ngôn ngữ người kể chuyện còn có lớp ngôn 

ngữ kể. Kể là tường thuật, trình bày sự việc, con người một cách khái quát. Trong 

đồng thoại, kể thường đi liền với tả, hoặc nhận xét. Nhờ thế, chân dung nhân vật, 

phong cảnh được tái hiện chi tiết, cụ thể hơn.  

Trong quá trình tìm hiểu về hệ thống ngôn ngữ truyện đồng thoại Việt Nam 

hiện đại, chúng tôi nhận thấy một số tác giả đã học tập lời ăn, tiếng nói của nhân 

dân, đặc biệt là vận dụng thành ngữ, tục ngữ vào việc nhận xét về nhân vật. 

Điều đó khiến cho thành ngữ, tục ngữ trở thành một bộ phận ngôn ngữ của người 

trần thuật, cần được ghi nhận và phản ánh. Thống kê sơ bộ truyện Dế Mèn phiêu lưu 

ký, chúng tôi thấy có hơn 20 thành ngữ, tục ngữ được Tô Hoài vận dụng: ăn xổi ở 

thì, hôi như cú mèo, cá chậu chim lồng, dỏ mặt tía tai, gan liền tướng quân, khôn 

ngoan đá đáp người ngoài, kéo bè kéo cánh, lạnh như đá, đi một ngày đàng học một 

sàng khôn, giá áo túi cơm, vừa đánh trống vừa ăn cướp, tối như mực, trời đánh 

thánh vật, gan như cóc tía, ếch ngồi đáy giếng, tha phương cầu thực, ngựa non háu 

đá, đất lành chim đậu, cùng trời cuối đất, tối như hũ nút, đông như kiến... Việc vận 

dụng thành ngữ, tục ngữ khiến cho ngôn ngữ truyện đồng thoại trở nên gần gũi với 

lời ăn tiếng nói hàng ngày, dễ tạo được sự đồng cảm của độc giả. Bởi vì, người đọc 

tìm thấy bóng dáng những kinh nghiệm, những giá trị  của mình ở trong từng tác 

phẩm của nhà văn.  

Thành ngữ, tục ngữ đúc kết những kinh nghiệm ngàn đời của dân gian một 

khi được vận dụng khéo léo sẽ khiến cho nghệ thuật miêu tả đạt được chiều sâu. 

Như đã biết, trong nghệ thuật miêu tả, nhà văn không chỉ tả mà còn nhận xét. Đi 

vào văn chương Tô Hoài, chúng ta thấy rất rõ điều này. Ông đã sử dụng các thành 

ngữ, tục ngữ như một phương tiện ngôn ngữ hữu hiệu nhằm thực hiện yêu cầu đó 

của nghệ thuật miêu tả. Đó là lí do giải thích vì sao, các thành ngữ, tục ngữ thường 

hay xuất hiện cuối các đoạn văn miêu tả nhân vật của nhà văn. Đơn cử: 

- “Cái lão đại vương Ếch Cốm này chẳng biết cóc gì nhưng cái gì cũng nói 

trước, mình chưa nói hết câu nó đã nói nốt câu mình nói, cái gì cũng tỏ vẻ ta đã biết, 
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ngày trước thì cái gì ta cũng giỏi. Bây giờ mới rõ câu tục ngữ “ếch ngồi đáy giếng” 

thế mà thâm và ý nghĩa sâu” (Dế Mèn phiêu lưu ký). 

- “Nó là Gián Ống. Nó nhát nhất trần gian. Suốt ngày chỉ vẩn vơ to hó trước 

cửa, ngẩn ngơ nhìn xung quanh, hơi có tiếng động mạnh ở đâu là cuống cuồng tụt 

thoắt vào trong ống tổ. Bởi vậy, mới thành biệt hiệu là Gián Ống và mới thành câu 

tục ngữ: Nhát như Gián Ống”(Võ sĩ Bọ Ngựa). 

Việc dùng thành ngữ, tục ngữ ở đây không phải là chuyện chơi chữ, khoe 

chữ mà là kết quả của quá trình học tập, sáng tạo; là tình yêu văn hóa, ngôn ngữ dân 

gian của Tô Hoài và nhiều nhà văn khác. Đó là điều rất đáng trân trọng. 

3.3.2.2. Về cách đặt câu, phải thừa nhận các tác giả truyện đồng thoại về cơ 

bản đã tạo được những câu văn trong sáng, giàu hình ảnh. Đặc biệt, họ thường dùng 

loại câu văn ngắn, động, phù hợp sự tiếp nhận của các em. Theo nhìn nhận của 

chúng tôi, sáng tác của Tô Hoài, Trần Hoài Dương, Xuân Quỳnh... là những mẫu 

mực về câu văn trong sáng, giàu biểu cảm, rất cần học tập để viết những câu văn 

tiếng Việt hay và đẹp. Trường hợp đoạn văn sau đây của Vũ Duy Thông là một ví 

dụ: 

Bài hát hiện ra trước mắt chúng tôi những rừng hoa bát ngát, ánh 

mặt trời rực rỡ, sóng nước xôn xao. Bài hát như thì thầm cùng chúng tôi 

rằng cuộc sống đang trôi đi gấp gáp, đầy niềm vui nhưng cũng không ít 

mưa gió bão bùng. Bài hát nói rằng cuộc đời một con ong thật ngắn 

ngủi, khó lòng ôm hết các mùa hoa nhưng cuộc đời của cả loài ong sẽ là 

mãi mãi ấy. Bài hát nói rằng có nhiều loại cây cỏ, thứ độc thứ lành và 

chúng tôi phải lấy chính lòng mình ra để gạn chắt phần ngọt ngào cho 

mai sau... 

     (Cuộc phiêu lưu của Ong Vàng) 

Hay: 

Mặt trời của nhân gian mọc lên từ đồng cỏ. Mỗi người từ khi sinh ra 

cho đến lúc trở về với cát bụi, chỉ duy nhất một lần được trời tặng quà. 

Món quà đó là tuổi thơ. Vâng, trời chỉ tặng duy nhất có một lần. Những 
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lâu đài, miếu mạo, những bia đá, bản vàng... chẳng đáng kể gì trước 

món quà tuổi thơ. Bởi vì đồng cỏ nói: “Với ta, từ gã vua chúa giàu sang 

đến bầy trẻ trâu chỉ là những sinh linh bé nhỏ, yếu đuối” 

 (Tạ Duy Anh – Hiệp sĩ áo cỏ) 

Những câu văn linh hoạt, trong sáng, giàu hình ảnh như thế vừa đáp ứng 

được yêu cầu miêu tả đối tượng, vừa thể hiện được tình cảm của chủ thể sáng tạo. 

Đọc những đoạn văn như vậy, chúng ta không thấy chữ nghĩa sinh nở tự nhiên, câu 

văn co giãn nhịp nhàng, mềm mại.  

3.3.2.3. Nhìn chung, sự sáng tạo về ngôn ngữ của các tác giả đã tạo nên 

được những trang văn đẹp, đậm chất thơ, góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, 

trau dồi vốn ngôn ngữ cho các em. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại 

cũng không tránh khỏi một số hạn chế nhất định về nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ. 

Đáng nói nhất là còn có những câu văn, đoạn văn dễ dãi, từ ngữ thiếu sáng tạo và 

biểu cảm; hay  lối văn miêu tả  còn ít được chú trọng... 

 

Tiểu kết: 

 Nhìn từ phương diện nghệ thuật, thể loại truyện đồng thoại Việt Nam hiện 

đại đã đạt được những thành công rất khả quan về xây dựng nhân vật, tổ chức cốt 

truyện và sử dụng ngôn ngữ vào việc miêu tả, phản ánh đời sống. Xu hướng chung 

của các tác giả Việt Nam là viết về những con vật nhỏ bé, hiền lành, vừa tái hiện 

những đặc điểm tự nhiên của chính nó, vừa gián tiếp phản ánh cuộc sống con người. 

Đặc biệt, hình tượng loài vật trong truyện đồng thoại Việt Nam được phú cho những 

đường nét tính cách trẻ em, được xây dựng thành những hình tượng loài vật – trẻ 

em. Vì vậy, thế giới nghệ thuật truyện đồng thoại là thế giới của trẻ em, có ý nghĩa 

nhiều mặt đối với trẻ em. 

 Cách trần thuật câu chuyện theo trình tự thời gian sự kiện, sử dụng hệ thống 

ngôn ngữ giàu chất thơ... là phù hợp, có giá trị đối với việc thể hiện các nội dung 

khác nhau và gây được hứng thú đối với độc giả trẻ em. 
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 Với Dế Mèn phiêu lưu ký và nhiều tác phẩm khác, Tô Hoài đã đạt được 

những kết tinh nghệ thuật to lớn, xứng đáng là nhà văn đồng thoại xuất sắc. 

Do trình độ người viết truyện không đồng đều nên bên cạnh những thành 

công, thể loại truyện đồng thoại cũng không tránh khỏi những thiếu sót, những vụng 

về, rất cần được khảo sát kĩ hơn nữa để tìm cách khắc phục trong tương lai... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


