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Phải thành thật mà thưa rằng một số vấn đề lý thuyết mà luận văn đưa ra để 

lấy đó làm điểm tựa cho việc triển khai hoặc tôi chưa có điều kiện để tâm đến nơi 

đến chốn, hoặc hoàn toàn mới mẻ so với tôi, ví dụ lý thuyết về samizdat chẳng hạn. 

Đó là điều làm cản trở cho việc đọc thẩm định một luận văn đề cập tới một vấn đề 

phức tạp như thế này. Tuy nhiên, việc đọc vào một công trình mà ở đó có những tri 

thức mới mẻ lại đem đến hứng thú cho người tiếp nhận. Thêm nữa, nó cũng thôi 

thúc cho ý hướng cần bổ khuyết những gì mình chưa biết hoặc đang thiếu hụt. Đặc 

biệt, nó có khả năng kích thích suy tư và đối thoại. Trên một tinh thần như vậy, tôi 

có một vài chia sẻ và trao đổi với tác giả luận văn. 

Tôi nghĩ rằng, lâu nay xã hội Việt Nam chúng ta sống trong một chế độ toàn 

trị kéo dài, và thời hạn của nó thì không ai có thể lường hết được. Trong xã hội như 

vậy, mọi thực hành trên tất cả các lĩnh vực, không riêng gì thực hành văn hóa, mà 

cả thực hành chính trị, thực hành sống đều chịu ảnh hưởng và bị chi phối một cách 

rất đặc biệt. Xét riêng trong lĩnh vực văn hóa hiểu theo nghĩa rộng, hiện nay chúng 

ta đang trong một thời kỳ cực kỳ hỗn loạn, mất phương hướng. Cái mà lâu nay 

chúng ta vẫn nghe về việc “xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân 

tộc” ban đầu là một sáo ngữ, và hiện giờ đã trở thành một tử ngữ. Những khao khát 

đắp bồi, sáng tạo văn hóa bị mắc kẹt trong những định chế vừa do thể chế đương 

đại, vừa do truyền thống đặt ra. Sáng tạo văn hóa nên được hiểu trong hai cấp độ: 

như một chấn hưng văn hóa trên quy mô toàn xã hội và như những thực hành cá 



nhân/ nhóm. Nếu là quy mô toàn xã hội, thì các điều kiện cho nó thuộc về các 

chính sách văn hóa, tinh thần dân chủ, truyền thống dân tộc. Còn nếu là các cá 

nhân/ nhóm thì cần tất cả các điều kiện trên, và thêm một điều kiện  nữa: tài năng 

của chủ thể sáng tạo. Nếu chủ thể sáng tạo không có tài, thì mọi điều kiện trên là 

hoàn toàn vô nghĩa.  

Nói dài dòng một chút như trên kia, để tôi muốn đi vào một câu hỏi thật 

thiết yếu rằng, hiện nay giới làm văn hóa ở Việt Nam cần những điều kiện gì? Liệu 

có thể trông chờ vào các chính sách ưu tiên của thể chế này? Câu trả lời là chưa thể 

hoặc không thể. Vậy thì chỉ có cách “hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”, nghĩa là 

mỗi các nhân/ nhóm cá nhân phải bằng mọi thể nghiệm, sáng tạo, cách tân nhằm 

đạt tới thành tựu văn hóa. Nếu nhiệt tình cách tân mà không được bảo hiểm bằng 

tài năng thì khó có thể thành công, quá lắm họ chỉ được tôn vinh như vị trí của kẻ 

lát đường. 

Tôi nghĩ, nhóm Mở miệng là một nhiệt tình cách tân đáng khâm phục. 

Toàn bộ tinh thần của họ từ tuyên ngôn, đến việc làm thơ và xuất bản theo cách 

của họ biểu hiện hai vấn đề cơ bản: thứ nhất phản kháng lại thiết chế, đòi quyền 

thực thi dân chủ trong xã hội; và thứ 2, đòi dân chủ trong sáng tạo thi ca và trong 

phẩm tính thi ca. Ở điểm thứ nhất, tinh thần phản kháng của họ cần được ghi nhận. 

Hiện nay, do nhiều ràng buộc từ ngoại cảnh và từ chính đời sống mỗi cá thể, đại đa 

số mọi người không dám chọn con đường mạo hiểm, chứa chấp nhiều rủi ro như 

nhóm Mở miệng. Cũng không nên kết án họ. Ở  đây, cần có một cái nhìn tham 

chiếu từ phương Đông, lấy cái minh triết phương Đông để xét đoán mới có thể 

hiểu được. Riêng điểm thứ 2, cũng còn nhiều vấn đề để nói. Thí dụ vấn đề “không 

làm thơ” của nhóm Mở miệng với cái nghĩa là không làm thơ giống thơ của mọi 

người trong dòng chính thống, mà làm thơ kiểu khác, hay việc đấu tranh cho bình 

đẳng ngôn từ…Những ý hướng ấy đều rất cần thiết. Tuy nhiên, để minh chứng cho 

tinh thần của nhóm, những cây bút thơ này lại tìm đến cách “chế” văn bản thơ của 



các nhà thơ khác, hoặc bê hết tất cả những từ ngữ lâu nay vẫn coi là thông tục/tĩu 

(diễn đạt theo cách luận văn) vào trong thơ, cũng bộc lộ những vấn đề cần được 

thảo luận tiếp. Tôi vẫn cho rằng, ngôn ngữ chính là sản phẩm của văn hóa, đồng 

thời là chỉ báo của văn hóa. Cho nên, nó  có ý nghĩa lưu giữ ký ức tinh thần của 

dân tộc, và mang tính bảo thủ (hiểu theo nghĩa tương đối bền vững, ổn định). Tâm 

thức văn hóa giữ cho việc sử dụng ngôn ngữ của con người không sa vào sự văng 

tục văng mạng, đồng nghĩa với khiêu khích, phá phách. Cho nên, về điểm này, tôi 

là người không ủng hộ cho việc ca ngợi như trong luận văn đã thể hiện (tr 67). Ý 

thức về văn hóa như là cái phanh để giữ cho xã hội cũng như cá nhân tránh sa đà 

vào những lầm lạc có tính cách nhảm nhí (ý của nhà văn Nguyên Ngọc). 

Trở lại luận văn, mặc dù người viết đã xác định một lập trường khách 

quan, khoa học trong việc tiếp cận hiện tượng Mở miệng xem nó như là “cái đang 

là” và cố gắng cắt nghĩa nó từ cái nhìn văn hóa (có lẽ là “cấu trúc văn hóa” thì sát 

hơn), nhưng trên thực tế, ở không ít chỗ, và âm hưởng chung là không giấu nổi sự 

ủng hộ, ngợi ca nhóm này. Riêng tôi, tôi chỉ thừa nhận và ngợi ca họ như một thái 

độ nhập cuộc mang tính cách dấn thân xã hội, đòi dân chủ, khát vọng xây dựng 

một xã hội dân chủ với một nền văn hóa dân chủ, chứ tôi chưa dám thừa nhận các 

tác phẩm của họ như những giá trị thẩm mỹ. Sự tôn vinh quá mức về nhóm Mở 

miệng trong vai trò “thực hành văn hóa” như trong luận văn thể hiện (tr.105) mang 

màu sắc cường điệu. Những đóng góp của họ như một thái độ chính trị và như một 

thái độ cách tân nghệ thuật rất đáng được thừa nhận, nhưng không có nghĩa cứ nhất 

thiết phải thừa nhận tất cả những sản phẩm mà họ làm ra. Vả lại, tinh thần giải 

trung tâm, chống đại tự sự, chống toàn trị đã và đang có trong xã hội ta như một xu 

thế không thể đảo ngược, thì do công lao của  rất rất nhiều  cá nhân, nhóm, tổ chức, 

các diến đàn trong và ngoài nước cùng với cả tinh thần của thế giới phẳng (toàn 

cầu) mang lại chứ đâu phải chỉ do riêng một cá nhân/ nhóm nào. 



Đây là luận văn của một người thông minh, nhiều chữ, tiếp cận tri thức 

tận nguồn, cộng với cái  say sưa “khi người ta trẻ”, nên các kiến giải có cái vẻ ma 

lực của nó. Tác giả luận văn nhân trường hợp Mở miệng có tham vọng triển khai 

một số ý tưởng nghiên cứu riêng về văn hóa văn nghệ đương đại, nhất là câu 

chuyện ứng xử văn hóa đối với các hiện tượng văn nghệ. Tuy nhiên, tôi nghĩ, về 

lâu dài, để tránh tình trạng “mê sảng lý thuyết’ (chữ dùng của GS Hoàng Ngọc 

Hiến), rất dễ mắc phải, cần có cảm quan minh triết phương Đông như những tín 

hiệu nhắc ta tránh lầm lẫn, tránh sa đà vô ích. Tôi đánh giá cao luận văn ở phẩm 

chất trí thức của người viết: giàu tri thức, hiện đại, mang tính đối thoại và nhập 

cuộc. 

 

  Hà Nội ngày 02  tháng 12  năm 2010 

                      Người nhận xét 

             

 

 

          

                   PGS.TS Ngô Văn Giá 

   

 

 


