Lý Thuyết (văn Học) Là Gì?
Nguyễn Hưng Quốc
Gần đây, chúng ta hay nói đến lý thuyết văn học. Nhưng lý thuyết là gì?
Một trong những biểu hiện cụ thể nhất của tư duy tiền-lý thuyết là quan niệm cho lý
thuyết như một bộ tín lý và cẩm nang cố định, thậm chí, bất biến. Chẳng hạn, lý
thuyết sẽ cung cấp cho người ta những định nghĩa rõ ràng và dứt khoát về văn học,
những đặc điểm và những chức năng quan trọng nhất của văn học, mối quan hệ
giữa văn học và những lãnh vực khác như chính trị, đạo đức, v.v... Nền tảng của
quan niệm này là cái nhìn mang tính duy bản luận (foundationalism), dựa trên hai
tiền giả định chính: một, văn học là cái gì đã có sẵn, chúng ta chỉ cần “nhận diện”
bản chất và những đặc trưng cơ bản của nó; hai, văn học là một bộ phận trong cấu
trúc chung và cố định của toàn xã hội, chúng ta chỉ cần khám phá ra các mối quan
hệ giữa nó với các bộ phận khác. Cả hai tiền giả định này đều được tin tưởng trong
một thời gian khá dài. Tuy nhiên, càng ngày người ta càng thấy chúng ngây thơ.
Thứ nhất, văn học là một tiến trình không ngừng vận động và thay đổi, do đó, bất
cứ định nghĩa và bất cứ nỗ lực “nhận diện” nào cũng đều bất cập.
Thứ hai, vì bản - 1 -han chúng ta cũng chỉ là một bộ phận, thậm chí là một bộ phận
cực nhỏ của xã hội, mọi tham vọng nhìn xã hội như một toàn cảnh, từ đó, định vị
văn học một cách chính xác, chỉ là một ảo tưởng.
Xuất phát từ cái nhìn duy bản luận như vậy, lý thuyết biến thành một thứ thần học:
về thời điểm, nó có trước mọi sinh hoạt văn học; về chức năng, nó định hướng cho
các hoạt động văn học, kể cả sáng tác và phê bình; và về bản chất: nó có quyền lực
siêu tự nhiên, ít nhiều có tính chất tín ngưỡng.
Để vượt qua tính chất duy bản luận và tính thần học như vậy, người ta gắn liền lý
thuyết và phê bình, trong đó, lý thuyết đóng vai trò biện minh hơn là chỉ đạo phê
bình, hay, nói theo Sander Gilman, lý thuyết văn học là “ý thức tự giác về những
cách tiếp cận mang tính phương pháp luận mà người ta sử dụng” hay nói theo
Gerald Graff, một diễn ngôn liên quan đến việc hợp thức hoá các nguyên tắc và các
tiền đề của phê bình văn học. Nói cách khác, - 1 -han chữ của Murray Krieger, “cách
đọc có thẩm quyền” về một tác phẩm văn học được gọi là phê bình, “việc thẩm
quyền hoá cách đọc ấy chính là lý thuyết.”
Nhưng cái gọi là “thẩm quyền hoá” (authorization) ấy đến từ đâu? Oái oăm thay, nó
lại đến chính từ những hoài nghi đối với mọi thẩm quyền. Mà thẩm quyền lớn nhất
trong văn học chính là những hệ thống giá trị để căn cứ vào đó mọi người tiến hành
các hoạt động sáng tác và phê bình. Lý thuyết “gây sự” ngay với những hệ thống
giá trị ấy, hơn nữa, còn “gây sự” với những nền tảng trên đó các hệ thống ấy được
xây dựng. Khi “gây sự” với cả những nền tảng như vậy, lý thuyết tự động tạo ra
những khủng hoảng trong niềm tin và nhận thức: có thể xem đây như một trong
những chức năng đầu tiên của lý thuyết. Nó bắt người ta phải định nghĩa lại mọi
khái niệm, nhận diện lại mọi hiện tượng, cấu trúc lại mọi hệ thống.
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Tạo ra khủng hoảng, lý thuyết không bị bắt buộc phải giải quyết khủng hoảng. Có
khi, ngược lại, nó còn làm cho cuộc khủng hoảng càng trầm trọng thêm và ý thức về
cuộc khủng hoảng ấy càng sâu sắc thêm. Đến lúc nào đó, tự nó biến thành một sự
khủng hoảng: bản - 2 -han nó trở thành một vấn đề: từ lý thuyết, nó sinh ra lý
thuyết về lý thuyết. Lịch sử của lý thuyết về lý thuyết này càng dài, một định nghĩa
thực sự và chung nhất của khái niệm lý thuyết càng trở thành một ước mơ không
thể thực hiện được. Tính bất khả thực hiện này, đến lượt nó, lại trở thành một
quyến rũ lúc nào cũng lấp lánh trước mắt mọi nhà lý thuyết.
Tầm vóc của các sự khủng hoảng thay đổi theo thời gian. Trước, khủng hoảng
thường mang tính cục bộ, giới hạn trong từng vấn đề, ở đó, khi có ai hoài nghi về
một chức năng nào đó của văn học, chẳng hạn, hắn không nhất thiết phải hoài nghi
toàn bộ hệ thống ngôn ngữ và văn hóa đằng sau văn học. Bây giờ, ngược lại, khi
người ta đã phát hiện ra tính liên văn bản trong văn học, tính liên ngành trong văn
hoá, và tính liên chủ thể trong xã hội, không còn một khía cạnh nào có thể đứng
vững khi những khía cạnh khác bị đặt thành nghi vấn cả. Điều này dẫn đến hậu quả
là thế giới của lý thuyết càng ngày càng bao la đến gần như vô giới hạn.
Jonathan Culler ghi nhận, lý thuyết văn học “không còn là một mớ phương pháp
luận để nghiên cứu văn học mà trở thành một tổ hợp không cùng của những bài viết
về bất cứ điều gì dưới ánh mặt trời, từ những vấn đề thuần kỹ thuật trong triết học
kinh viện đến những biến đổi trong cách người ta nói và nghĩ về - 2 -han thể.”
Gắn liền với khủng hoảng về trí thức và niềm tin, bất cứ lý thuyết nào cũng mang
trong nó những khắc khoải và những nhiệt huyết, những ước mơ và những tuyệt
vọng, cái lạnh của trí tuệ và cái đau đáu của tâm hồn. Nó không phải là thứ gì mình
có thể dễ dàng vay mượn được. Không ít người cầm bút Việt Nam, khi nghĩ đến lý
thuyết văn học, thường có một quan niệm đơn giản là nhìn quanh trên thế giới, xem
có cái gì thích hợp thì… mượn đỡ. Thật ra, đó chỉ là một ảo tưởng.
Trong một cuộc họp báo được tổ chức tại hội nghị thượng đỉnh của khối G-8 vào
ngày 10 tháng Sáu năm 2004, nhân bàn về tham vọng dân chủ hoá các quốc gia Hồi
giáo ở Trung Đông của Mỹ, tổng thống Pháp Jacques Chirac có một câu nói mà tôi
rất thích: “Dân chủ không phải là một phương pháp; nó là một văn hóa.” Do đó, “cải
cách không thể được áp đặt từ bên ngoài; nó phải được hoàn thiện từ bên trong.”
Nhận định ấy, tôi nghĩ, cũng có thể được áp dụng cho lý thuyết văn học: lý thuyết là
một văn hóa. Nó không thể được vay mượn một cách máy móc: vay mượn như thế,
nó sẽ biến ngay thành giáo điều; và với tư cách giáo điều, nó chỉ có tác dụng tiêu
cực: nó giết chết sáng tạo.
Lý thuyết chỉ có thể được tiếp nhận khi, và chỉ khi, nó bị phê phán hoặc/và được
phát triển, nghĩa là, nói cách khác, nó bị đối xử như một kẻ thù trước khi là một kẻ
đồng hành. Điều đó giải thích tại sao, ở Việt Nam, mặc dù được du nhập trong cả
hơn nửa thế kỷ và mặc dù được nhà nước ủng hộ tối đa bằng cả một bộ máy tuyên
truyền, giáo dục và thậm chí, hành chính kềnh càng, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ
nghĩa vẫn chưa bao giờ tồn tại như một lý thuyết. Và điều đó cũng cho thấy tính nhà
nước và tính lý thuyết hầu như không bao giờ đi liền với nhau được.
Tự bản chất, lý thuyết gắn liền với cách mạng: nó ra đời từ những sự phản tỉnh đối
với chính sự suy nghĩ, từ những sự hoài nghi và phản kháng đối với những quy
phạm có sẵn, và từ khát vọng tái định hướng cách nhìn về văn học cũng như tái cấu
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trúc hiện thực văn học, từ đó, dẫn đến việc hình thành những quy phạm mới có khả
mở ra những chân trời mới và những hướng phát triển mới. Nhằm duy trì quyền lực
và tạo sự ổn định, nhà nước nào cũng cố gắng tước bỏ bản chất cách mạng ấy của
lý thuyết bằng cách loại trừ tính phê phán và chỉ giữ lại tính quy phạm, triệt tiêu tinh
thần hoài nghi và củng cố ý thức phục tùng, cuối cùng, giản lược mọi lý thuyết lại
thành những công thức cứng nhắc để làm kim chỉ nam cho các hoạt động sáng tác,
phê bình và biên khảo. Cách tiếp cận như vậy dẫn đến sự ra đời của những nô bộc
lý thuyết, những kẻ chỉ biết lặp lại như vẹt những mảnh vụn vỡ ra từ lý thuyết
nhưng không bao giờ có đủ khả năng để tiếp cận lý thuyết như một hệ thống quan
điểm khái quát và nhất quán. Cách tiếp cận như thế, tự bản chất, mang tính phản lý
thuyết, hơn nữa, phản trí thức:
thứ nhất, nó chỉ nhắm tới mục đích thực tiễn chứ không nhằm thoả mãn khuynh
hướng muốn biết và mở rộng tầm nhận thức của con người;
thứ hai, nó chỉ đòi hỏi người khác phải chấp nhận những công thức ấy như những
chân lý tuyệt đối và hiển nhiên chứ không được quyền nghi vấn hay tìm tòi tiếp.
Với tính phản lý thuyết và phản trí thức như vậy, cách tiếp cận lý thuyết của nhà
cầm quyền bao giờ cũng ở trong trạng thái nghịch lý: họ vừa tuyên bố là cần có lý
thuyết mới để chỉ đạo hoạt động văn học lại vừa cấm mọi tìm tòi, hơn nữa, có khi
còn cấm cả việc đọc và phiêu lưu vào những lãnh địa mới của tư tưởng; họ vừa kêu
gọi sự sáng tạo lại vừa đẩy mọi người vào thế thụ động, thậm chí nô lệ là chỉ được
quyền chấp nhận mệnh lệnh và những gì được ban phát. Hậu quả là nó chỉ có thể
đẻ ra một thứ lý-thuyết-phi-lý-luận, một hệ thống của những điều phải làm và
những điều không được làm.
Nói một cách tóm tắt, một trong những điều kiện quan trọng nhất của lý thuyết
chính là tinh thần phê phán: lý thuyết chỉ được ra đời từ, và được nuôi dưỡng bởi,
tinh thần phê phán. Không phải chỉ là điều kiện, theo Jonathan Culler, tinh thần phê
phán còn là một thuộc tính tất yếu của lý thuyết, bên cạnh ba thuộc tính căn bản
khác: tính liên ngành, tính phân tích và tính phản tỉnh. Trong ý nghĩa đó, theo tôi, lý
thuyết trước hết là một hình thái của phê bình: lý thuyết nào cũng được xây dựng từ
nỗ lực đả phá những quan niệm cũ kỹ, bất cập hay sai lầm trước đó. Mối quan hệ
giữa lý thuyết và phê bình, do đó, là một thứ quan hệ hai chiều và thực sự biện
chứng: phê bình vừa là một cách vận dụng lý thuyết nhưng đồng thời cũng vừa là
tiền đề của lý thuyết; lý thuyết, cũng vậy, vừa sinh ra từ phê bình lại vừa phục vụ
phê bình.
Hơn nữa, cũng có thể nói lý thuyết chính là phê bình về phê bình, hoặc còn được gọi
là siêu-phê hình (metacriticism): phê bình những tiền đề được - 3 -han làm cơ sở
cho hoạt động phê bình nói chung. Riêng ở Việt Nam, nói đến nhu cầu xây dựng
một hệ thống lý thuyết mới, điều cần thiết và khẩn thiết nhất là phải rèn luyện cách
suy nghĩ mang tính phê phán (critical thinking) mà một trong những đối tượng cần
phê phán đầu tiên chính là những quan điểm vốn được chấp nhận như những chân
lý lâu đời và hiển nhiên, những tiền đề được sử dụng như chỗ dựa vững chắc cho
các phán đoán của chúng ta về các hiện tượng văn học. Tiếc thay, tinh thần phê
phán lại là điều dường như chúng ta thiếu nhất.
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Đọc các bài tiểu luận do giới cầm bút Việt Nam viết, người ta dễ nhận ra một số đặc
điểm: một, bị ám ảnh bởi con người hơn là vấn đề, hai, sự sùng bái đối với quyền
lực và ba, dễ bị khuất phục trước tính đại chúng. Tranh luận, người ta hiếm khi phân
tích một cách khách quan các luận điểm chính của đối thủ mà chỉ chăm chăm tập
trung vào tính cách và các quan hệ xã hội của người ấy. Ngược lại, bênh vực cho
một ý kiến, thay vì phải dùng lý luận, người ta chỉ cần dẫn ra một câu tục ngữ, ca
dao, một danh ngôn, hay một lời phát biểu của một vị lãnh tụ nào đó, thế là coi như
xong: vấn đề đã được giải quyết và chân lý đã được sáng tỏ.
Hiếm người tự đặt câu hỏi: liệu những câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn hoặc những
lời phát biểu ấy có đúng hay không? Liệu lãnh tụ của mình, bước ra ngoài lãnh vực
chính trị, bàn chuyện văn học, nghệ thuật, có gì đáng tin cậy hay không? Ngay cả
khi họ bàn chuyện chính trị thì một nhà chính trị lớn có nhất thiết lúc nào cũng đúng
hay không? Liệu lời phát biểu của một chuyên gia, ngay cả chuyên gia - 4 -han đầu
trong một lãnh vực nào đó, có phải là toàn bộ chân lý hay không?
Nguyên tắc cơ bản của cách suy nghĩ mang tính phê phán là: không có gì có thể
được xem là chân lý trước khi chúng được chứng minh là chân lý. Trong việc chứng
minh ấy, người ta chỉ tin cậy vào một điều duy nhất: óc lý luận. Điều này có nghĩa là
mọi sự suy nghĩ mang tính phê phán đều được bắt đầu bằng ba điều kiện: sự hoài
nghi, sự tự tin và khát vọng tìm hiểu sự thật. Hoài nghi mọi quyền lực và tự tin ở
chính năng lực tư duy của mình. Nói cách khác, hoài nghi Thượng đế và tự tin ở con
người. Bất cứ lý thuyết gia nào, ở khởi thuỷ của cuộc ngao du vào thế giới lý thuyết,
cũng đều, như Nietzsche, tin là “Thượng đế đã chết”. Thượng đế không chết thì
người ta cũng sẽ khai tử Thượng đế để lý trí được lên ngôi, với nó, người ta đi tìm
lại chân lý một cách tự do và thanh thản.
Nhưng không có cuộc hành trình tìm kiếm chân lý nào bắt đầu từ con số Không. Sau
Adam và Eve, lý luận, thực sự là lý luận, bao giờ cũng là một sự tiếp nối của một
chuỗi lý luận dằng dặc trong lịch sử. Ngay cả khi tôi muốn bênh vực cho một luận
điểm đơn giản, chẳng hạn, “văn chương dâm uế không phải là văn chương”, tôi đã,
một cách tự giác hay không, tham gia vào một cuộc tranh luận mà - 4 -han triệu,
thậm chí - 4 -han - 4 -han triệu người trước tôi, đã từng tham gia: cuộc tranh luận
về quan niệm về văn chương, về chức năng của văn chương, về sự dâm uế, về quan
hệ giữa văn chương và đạo đức, giữa nhà văn và xã hội, giữa tính đặc tuyển và tính
đại chúng, v.v& Trong cuộc tranh luận ấy, sự khác nhau trong cách hiểu về những
khái niệm căn bản như “văn chương” hay “sự dâm uế” có thể dẫn đến những kết
luận hoàn toàn khác nhau. Không phải ngẫu nhiên mà trong nền giáo dục Tây
phương, người ta rất xem trọng tính lịch sử của vấn đề và khung lý thuyết khi giải
quyết một vấn đề cụ thể nào đó: đó là hai phần bắt buộc trong hầu hết các luận án
ở bậc đại học, đặc biệt, bậc hậu đại học, đồng thời, cũng là hai phần thường xuyên
xuất hiện trong các bài tiểu luận theo phong cách hàn lâm.
Một cung cách lý-luận-phi-lý-thuyết, dựa theo cảm tính và thành kiến, chỉ dẫn đến
những ý tưởng tản mạn, ngẫu nhiên, có khi đầy mâu thuẫn, hiếm khi vươn lên được
một tầm nhìn có tính chiến lược để có thể bao quát phần lớn những vấn đề liên hệ.
Một cung cách lý-luận-phi-lịch-sử, ở đó, người ta phát ngôn như mình là người đầu
tiên và duy nhất đề cập đến đề tài ấy, rất dễ có nguy cơ bất cập và lảm nhảm, chỉ
lặp lại người khác, thậm chí, lặp lại những cái sai của người khác.
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Ngoài tính chất phê phán, lý thuyết nào cũng cần có tính hệ thống. Nói đến tính hệ
thống, thật ra, cũng là nói đến các mối quan hệ chặt chẽ và có thứ bậc giữa các ý
tưởng và các luận điểm, giữa các “nguyên lý” và các hệ luận. Những ý nghĩ rời, bộc
phát tình cờ như một phản hồi tự nhiên khi chúng ta đối diện với vô số sự kiện khác
nhau trong đời sống không phải là lý thuyết. Lý thuyết là cách nhìn có tham vọng
bao quát toàn cảnh vấn đề và đi sâu vào “bản chất” của văn học, xây dựng những
tiền đề trên đó chúng ta có thể tiến hành việc đọc, việc diễn dịch và việc đánh giá
các tác phẩm văn học. Trong lý thuyết, các luận điểm phải được đẩy đến tận cùng
nhưng bao giờ cũng phải giữ được sự nhất quán: tất cả đều phải dựa trên một số
tiền đề chung nhất.
Tôi cho một trong những khuyết điểm lớn nhất trong sinh hoạt văn học nghệ thuật
cũng như văn hóa nói chung của Việt Nam từ xưa đến nay là hiếm khi chúng ta dám
đi đến tận cùng bất cứ điều gì. Không dám đi đến tận cùng, chúng ta không những
từ chối tư cách những người lập thuyết mà còn xóa bỏ mọi cơ hội và mọi hy vọng
làm cách mạng của các thế hệ kế tiếp: không ai có thể lật đổ được một cái vô hình.
Nhưng muốn đi đến tận cùng, ngoài sự - 5 -han cảm, người ta còn cần khả năng
phân tích và khái quát hóa. Jonathan Culler nói đến tính phân tích như một trong
những thuộc tính căn bản của lý thuyết. Đành là đúng.
Tuy nhiên, theo tôi, để hình thành lý thuyết, điều kiện cần không kém, nếu không
muốn nói là trước cả khả năng phân tích, chính là năng lực khái quát hóa để người
ta có thể nắm bắt được những gì thuộc về “bản chất”, sâu kín và trừu tượng nhất.
Nhờ tính chất khái quát hoá ấy, lý thuyết có độ mở và sức lan toả rất rộng: nó có
thể cung cấp hoặc gợi ý cho các chuyên gia ở các lãnh vực khác một cách nhìn mới
khi tiếp cận với các vấn đề thuộc lãnh vực chuyên môn của họ. Jonathan Culler gọi
đó là tính chất liên ngành và khẳng định: “Tác phẩm được xem là lý thuyết phải có

tác động vượt ra ngoài lãnh vực nguyên thủy của nó.”

Những lý thuyết về ngôn ngữ của Ferdinand de Saussure, về phân tâm học của
Sigmund Freud, về nhân chủng học của Claude Levi-Strauss, về lịch sử tính dục của
Michel Foucault, về ký hiệu học của Umberto Eco, về sự thay đổi trong điều kiện tri
thức của thời đại của Jean-Francois Lyotard…. đã có ảnh hưởng cực kỳ sâu đậm
trong lãnh vực nghiên cứu văn học. Từ thập niên 1960 về sau, càng ngày càng có
nhiều người được xem là lý thuyết gia văn học mặc dù đề tài nghiên cứu của họ rất
xa văn học: Không trực tiếp bàn đến văn học nhưng những khám phá và những
phân tích của họ về ý nghĩa, ngôn ngữ, văn hoá, lịch sử, chính trị hoặc về tâm thức
con người đã làm thay đổi cách nhìn về văn học còn hơn cả những lý thuyết thuần
túy văn học truyền thống.
Khi lý thuyết được xem như một cách nhìn sâu vào những nền tảng trên đó văn bản
trở thành tác phẩm văn học, theo cách nhìn của các nhà thẩm mỹ học, hoặc ngược
lại, tác phẩm văn học trở thành văn bản, theo cách nhìn của các nhà cấu trúc luận
và hậu cấu trúc luận, việc phân chia lý thuyết thành hai loại: lý thuyết mô tả (gồm
cả lý thuyết về diễn dịch) và lý thuyết quy phạm (normative theory) (bao gồm lý
thuyết mỹ học và lý thuyết chính trị/đạo đức) dần dần trở thành khiên cưỡng. Khi
việc mô tả đối tượng thay đổi, cách tiếp cận đối tượng ấy cũng thay đổi theo. Bởi
vậy, một trong những cống hiến có ý nghĩa nhất của lý thuyết là làm sụp đổ những
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điều được mọi người xem là hiển nhiên, mở ra những giác độ mới để từ đó người ta
có thể nhìn các hiện tượng văn học hoặc văn học nói chung một cách khác.
Những cách nhìn mới ấy gắn liền với những khái niệm mới: đó là lý do tại sao sự
xuất hiện của các lý thuyết mới bao giờ cũng dẫn đến sự ra đời của vô số thuật ngữ
mới. Trong tiếng Việt, cùng lúc với việc giới thiệu các lý thuyết mới là sự sử dụng
- 6 -han loạt những thuật ngữ mới như tính quy phạm, tính liên văn bản, tính bất
định, tính bất quyết, siêu-hư cấu, đại tự sự, văn hoá văn chương, cộng hòa văn học,
diễn ngôn (hay hành ngôn), điển phạm, cái thế vì, phi tuyến tính, chủ nghĩa hiện
đại, chủ nghĩa h(ậu h)iện đại, tr(ch)uyện, v.v… Nghe, dễ có cảm tưởng là làm dáng;
thậm chí, ồn ào, nhưng đó là điều không thể tránh được khi nội dung những điều
được diễn đạt chưa bao giờ từng phổ biến ở Việt Nam.
Nhấn mạnh vào chức năng làm thay đổi cách nhìn như vậy, chúng ta cũng đồng thời
chấp nhận tính tương đối của lý thuyết: mỗi lý thuyết mở ra một giác độ và không
có một lý thuyết nào có giá trị tuyệt đối. Các lý thuyết thường bổ sung cho nhau hơn
là loại trừ nhau: sự nở rộ của các lý thuyết làm cho, một mặt, tầm nhìn của mọi
người rộng ra, diện tích của văn học cũng trở thành bao la và đa dạng hơn hẳn; mặt
khác, khi thay đổi góc nhìn, hướng nhìn và cách nhìn, người ta cũng thay đổi cả
chính bản - 6 -han họ với tư cách người cầm bút cũng như với tư cách độc giả.
Một cái nhìn lý thuyết thừa nhận tính tương đối của lý thuyết như vậy thực chất là
một cái nhìn hậu-lý thuyết, cái nhìn xuất phát từ những vùng “cát cứ” của lý thuyết.
Chữ “cát cứ” (balkanization) này, tôi mượn từ Jeffrey Williams, chỉ một tình trạng
mới của lý thuyết từ những năm cuối cùng của thế kỷ 20, khi các đại-lý thuyết, vốn
thường được hình dung như những đế quốc, đã thuộc về quá khứ. Điều tôi muốn
thêm là: Trong thế bổ sung của các lý thuyết, các lý thuyết không “cạnh tranh” nhau
ở chuyện đúng hay sai (đúng hay sai so với cái gì? Dựa trên tiêu chuẩn nào?) mà
chủ yếu ở tính độc đáo của tư tưởng, độ hoàn chỉnh của hệ thống lý luận, ở cái sang
cả của tầm nhìn, và ở cái đẹp của trí tuệ tỏa sáng từ góc nhìn cũng như lấp lánh
trên từng cách nhìn.
Hình như chưa có ai nói đến cái đẹp của các lý thuyết văn học nhỉ?
NGUYỄN HƯNG QUỐC (31.3.2005)
Nguồn: https://hopluu.net/p130a370/24/ly-thuyet-van-hoc-la-gi
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