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Khi tham gia tọa đàm với nhóm Phụ Lục trong dự án Những Chân trời có Người bay 3, tôi đã
cố nghĩ cách để tôi, một nhà sử học, có thể chia sẻ ý tưởng chung với họ, một nhóm các 
nghệ sĩ. Mặc dù không trực tiếp đề cập, nhưng tôi vẫn nhận thấy ba vấn đề nổi bật trong 
các tác phẩm của Nhóm Phụ lục đều liên quan tới công việc của các nhà sử học: không 
gian, nhà nước (hoặc chính quyền) và vi lịch sử. Nếu phải tóm lược ý nghĩ của mình trong 
một câu thì tôi có thể nói rằng "Nhà nước tạo ra các không gian và vi lịch sử là cách giúp 
chúng ta suy nghĩ về những không gian mà nhà nước tạo ra (một cách không hoàn hảo)”.

Không gian và nhà nước

Hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về những không gian mà nhà nước tạo ra. Mấy năm trước, 
một số sinh viên Việt Nam đã thực hiện một video hoạt hình khá nổi tiếng "Việt Nam, đất 
nước hình chữ S". Video này đã dấy lên niềm tự hào của nhiều người Việt. Họ tự hào vì sinh 
viên Việt Nam đã thực hiện được một đoạn hoạt hình giỏi đến thế, đồng thời, họ cũng tự 
hào về Việt Nam và hình dáng của đất nước.

Có thể dễ dàng nhận thấy hành vi tự hào về một hình dạng trên bản đồ là một cái gì đó rất 
hiện đại. Đó chính là điều mà các nhà nước hiện đại đem tới, bởi họ là kẻ đầu tiên tạo ra 
bản đồ hiện đại bằng công nghệ mới nhất để có thể "thấy" rõ lãnh thổ của mình phục vụ 
cho mục đích cai trị hiệu quả. Đồng thời, họ muốn người dân trung thành với không gian và
chính phủ của không gian đó. Vì thế, hàng triệu cuốn sách đã được xuất bản để dạy người 
dân nhận biết về hình hài đất nước và củng cố lòng trung thành cũng như niềm tự hào về 
hình dáng trên tấm bản đồ hiện đại, chẳng hạn là hình chữ S của Việt Nam.

Trong khi đó chính là điều mà các nhà nước mong muốn đạt được, tất nhiên, nỗ lực của họ 
có thể không hẳn sẽ thành công tuyệt đối, thì mỗi quốc gia trên thế giới lại có hình dạng 
khác nhau và người dân ở các vùng khác nhau, hoặc người dân của các tiểu nhóm dân cư 
khác nhau lại có thể có cảm nhận và suy nghĩ hoàn toàn khác khi họ nhìn thấy hình dạng 
bản đồ đất nước. 

Vi lịch sử

Để hiểu được sự khác biệt giữa ý tưởng về một hình ảnh phản chiếu một đất nước trên bản 
đồ và cách con người trên thực tế suy nghĩ về hình ảnh đó như thế nào cũng như hình ảnh 
đó đại diện cho ai, ta có thể áp dụng phương pháp tiếp cận vi lịch sử. Vi lịch sử giúp con 
người suy nghĩ sâu sắc hơn về quá khứ bằng cách nhìn nhận một sự việc nhỏ nhưng đối 
lập, cũng không nhất thiết phải “đảo ngược”, một điều gì đó mà chúng ta thường xem nhẹ.

Thí dụ về vi lịch sử nổi tiếng là cuốn Cuộc thảm sát mèo vĩ đại. Đại thể cuốn sách này kể về
một số công nhân Pháp những năm đầu thế kỷ XVIII đã hân hoan giết chết các chú mèo. 
Thông thường ngày nay, khi tìm hiểu về nước Pháp đầu thế kỷ XVIII, người ta thường đọc 
về những triết gia vĩ đại ở thời kỳ đó, thời kỳ Khai sáng. Tuy nhiên, nhờ được biết những 
người công nhân bình thường vào thời điểm đó vui thích giết mèo ra sao, chúng ta sẽ nẩy 
ra thắc mắc: tại sao chúng ta chỉ nghĩ về những vấn đề kiểu như Khai Sáng khi nghĩ về 
nước Pháp thế kỷ 18.
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Cảm tác từ Cuộc thảm sát mèo vĩ đại, một nhà sử học người Mỹ đã viết một bài báo có tiêu
đề "Cuộc thảm sát chuột vĩ đại ở Hà Nội". Cuối thế kỷ XIX, người Pháp quyết định “hiện đại 
hoá” Hà Nội. Nhận thấy khu phố cổ không hiện đại, nhưng thay vì sửa sang, người Pháp lại 
xây hẳn một khu mới trong thành phố, khu phố Pháp với những con phố thẳng và "logic". 
Họ còn thiết kế một hệ thống thoát nước dưới lòng đất mà họ từng rất tự hào là một trong 
những hệ thống thoát nước đầu tiên ở châu Á. 

Nhưng, họ nhanh chóng nhận ra rằng, chuột (mà người Pháp tin là đến từ khu phố cổ) bắt 
đầu sinh sôi nảy nở trong hệ thống thoát nước và mò vào các toà nhà Pháp. Vì thế, họ hứa 
sẽ trả tiền cho số chuột mà người Việt giết được. Chẳng bao lâu, hàng ngày, người Việt 
mang tới hàng nghìn con chuột. Không muốn phải xử lý đống chuột chết, người Pháp quyết
định trả tiền cho người Việt theo số đuôi chuột với ý định là người Việt nên giết chuột, vứt 
thân đi, rồi mang đuôi tới để nhận tiền. Không lâu sau, người Pháp bắt đầu thấy có rất 
nhiều "chuột mất đuôi" ở Hà Nội vì người Việt bắt đầu bắt chuột, cắt đuôi để lấy tiền, song 
lại thả ra để chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở để có nhiều đuôi hơn... 

Kết luận

Đó là một thí dụ về vi lịch sử. Câu chuyện nhỏ về vụ thảm sát chuột này điển hình cho 
nghịch cảnh trong các kế hoạch “hiện đại hoá” Hà Nội của người Pháp. Tất cả những điều 
đó giúp chúng ta tư duy về quá khứ theo nhiều cách mang tính tổng thể hơn. 

Tôi nghĩ rằng Nhóm Phụ Lục đang thực hiện điều gì đó tương tự như thế. Bằng cách di 
chuyển từ Bắc vào Nam, nghĩa là đi dọc dải đất hình chữ S của Việt Nam, họ nhận ra rằng 
sự đồng nhất về hình dáng chữ S không thực sự sâu sắc như họ nghĩ. Họ thấy, chẳng hạn 
như,  một số vật dụng hàng ngày họ mang theo từ Hà Nội mà người Hà Nội coi là rất bình 
thường thì lại không nhất thiết là những món đồ thường thấy ở Sài Gòn.

Đó là vi lịch sử. Một lần nữa, vấn đề của vi lịch sử không nhằm "đảo ngược" cách nhìn nhận
về sự vật. Nó không thách thức sự tồn tại của hình chữ S, nhưng nó khiến chúng ta nhìn 
chữ S như một hình ảnh đa tầng và có nhiều ý nghĩa đối với các đối tượng khác nhau. Nói 
một cách khác, dự án của Nhóm Phụ Lục giúp chúng ta nhìn thấy phức hợp của cuộc sống. 
Và đó cũng chính là mục đích của vi lịch sử. 
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để biết thêm về chuỗi HỘI THẢO và TRƯNG BÀY trong khuôn khổ NHỮNG CHÂN
TRỜI CÓ NGƯỜI BAY 3
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