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MỞ ĐẦU  

 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Tự sự học là ngành nghiên cứu còn non trẻ. Nó được định hình từ những 

năm 1960 - 1970 ở Pháp nhưng đã nhanh chóng vượt biên giới, trở thành một trong 

những lĩnh vực học thuật được quan tâm trên thế giới. Ở Việt Nam, các công trình về 

tự sự học xuất hiện khá muộn và không đồng đều. Tuy nhiên, bước đầu đã có thể 

cung cấp một số công cụ hữu hiệu cho người nghiên cứu. Một trong những hướng 

nghiên cứu thi pháp học hiệu quả vào việc tiếp nhận tác phẩm văn học Việt Nam 

chính là vận dụng các khái niệm tự sự học. 

Ngày nay, cùng với sự vận động của đời sống xã hội Việt Nam là sự vận động 

của tư duy văn học với những biên độ thẩm mĩ mới. Tiểu thuyết là nơi hội tụ nhiều 

khát vọng cách tân và cho thấy khá rõ những mới mẻ trong nghệ thuật tự sự. Đặc biệt 

trong những năm gần đây, xuất hiện một số tiểu thuyết gây được tiếng vang lớn và để 

lại những ấn tượng sâu sắc cho người đọc bởi sự mới mẻ ở đề tài, cách đặt vấn đề của 

nhà văn. Do vậy, tiểu thuyết được coi là mảnh đất hấp dẫn mời gọi người nghiên cứu 

vận dụng lí thuyết về tự sự học giải mã tác phẩm. 

1.2. Nguyễn Bắc Sơn là một nhà văn nổi tiếng và được đánh giá cao trong 

dòng văn học Việt Nam đương đại. Nguyễn Bắc Sơn từng là nhà giáo, nhà quản lý 

giáo dục, quản lý báo chí. Ông có sự từng trải và quan trọng hơn là tha thiết với cuộc 

đời, bởi thế những trang viết của ông ấm nóng hơi thở của cuộc sống đương đại. Ông 

viết nhiều thể loại như truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bút ký, tiểu luận và cả 

báo chí. Nhưng có lẽ bạn đọc biết đến nhà văn Nguyễn Bắc Sơn nhiều hơn ở thể loại 

tiểu thuyết, khi đã chín về tuổi đời tuy vẫn trẻ về tuổi nghề. 

Dấn mình vào thể loại tiểu thuyết, ông đã đến với thực tế đời sống, cọ xát và 

va đập đến tận cùng với cuộc đời, chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong tiến 

trình đổi mới của đất nước. Cơ chế thị trường đang xuất hiện, nhiều giá trị bị đảo lộn, 

đời sống con người, tư duy và bản lĩnh cũng phải đổi thay để thích ứng với thời cuộc. 

Cũng chính ở thể loại này, nhà văn Nguyễn Bắc Sơn đã gặt hái được những thành 

công ngay từ cuốn tiểu thuyết đầu tay Luật đời và cha con ra mắt bạn đọc cả nước 

vào năm 2005. Tiểu thuyết Luật đời và cha con gây được tiếng vang trong dư luận vì 

sự mới mẻ ở đề tài, ở cách đặt vấn đề của nhà văn. Đó là các vấn đề xã hội với những 
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bất cập của cơ chế, độ vênh giữa lý luận và thực tiễn đời sống. Hay nhiều vấn đề 

nóng trong cuộc sống hiện đại cũng được thể hiện trong tác phẩm như: chuyện gia 

đình, chuyện hôn nhân, chuyện tình dục trong cuộc sống hiện đại…Đặc biệt tác phẩm 

có tính thời sự cao ở chỗ đặt ra vấn đề: Cần phải thay đổi phương thức Đảng lãnh đạo 

sao cho có hiệu quả cao. Chính vì điểm mới lạ đó, tiểu thuyết Luật đời và cha con đã 

được tổ chức tọa đàm tại báo Văn nghệ, được báo chí viết bài bình luận, phỏng vấn 

rất nhiều, chủ yếu là khen ngợi (khoảng 20 bài). Tiểu thuyết còn được tái bản tới 3 

lần trong sáu tháng (NXB Hội nhà văn 8/2005, NXB Văn học tái bản 10/2005, 

3/2006), được giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các hội văn hóa nghệ thuật 

Việt Nam. Liền sau đó, hãng phim truyện truyền hình Việt Nam dựng thành phim 

“Luật đời”  (26 tập) được khán giả nhiệt tình đón nhận và bình chọn là phim truyền 

hình hay nhất năm 2007. 

Sau thành công đầu tay đến năm 2008, Nguyễn Bắc Sơn lại  tiếp tục cho ra 

mắt tiểu thuyết Lửa đắng. Lần này, hiệu ứng của nó lại còn cao hơn cả Luật đời và 

cha con. Bởi vì Lửa đắng vẫn tiếp tục dòng cảm hứng tiểu thuyết luận đề, mổ xẻ trực 

diện những vấn đề liên quan đến quá trình đổi mới toàn diện trong xã hội, sự đấu tranh 

quyết liệt giữa cái cũ và cái mới. Những vấn đề Lửa đắng đặt ra gai góc mà hấp dẫn.  

Hai cuốn tiểu thuyết trên có nội dung chính trị sâu sắc, cho thấy nhà văn 

Nguyễn Bắc Sơn đã có sự tiếp nối nguồn mạch tiểu thuyết luận đề của Nguyễn Mạnh 

Tuấn. Nhiều nhà phê bình văn học đã so sánh lối viết của Nguyễn Bắc Sơn với 

Nguyễn Mạnh Tuấn - tác giả của những Đứng trước biển, Cù lao Tràm… làm sôi nổi 

văn đàn thời “tiền đổi mới”. Lựa chọn khuynh hướng này, Nguyễn Bắc Sơn chứng tỏ 

ông là một công dân có ý thức cao vì đề cập đến những vấn đề chính trị “nóng” mà 

dường như mọi người biết nhưng ngại đụng chạm vì nhiều lí do khác nhau. 

1.3. Đến nay tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn đã được tiếp cận trên nhiều phương 

diện khác nhau, nhưng chưa có công trình chuyên sâu về nghệ thuật tự sự. Vì vậy 

mục đích của đề tài là từ những tri thức lí luận về tự sự, tìm hiểu nghệ thuật tự sự của 

tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn. Chọn đề tài Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Nguyễn 

Bắc Sơn, chúng tôi muốn nhận diện một hiện tượng đáng chú ý trong đời sống văn 

chương nước ta mấy năm gần đây, qua đó tìm hiểu con đường vận động cùng những 

thể nghiệm cách tân của tiểu thuyết Việt Nam đương đại.  
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2. Lịch sử vấn đề  

   2.1. Những ý kiến bàn chung về nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam 

đương đại  

Trong văn học Việt Nam đương đ ại, tiểu thuyết chiếm một v ị trí quan trọng. 

Thể tài này được coi là “cỗ trọng pháo” trong nền văn học. Chính vì thế từ giữa thập 

kỷ 90, trong bối cảnh hội nhập, tiểu thuyết đã có sự tìm tòi theo một hướng mới, ở đó 

“hình thức của tiểu thuyết đã trở thành chủ đề quan trọng”. 

Tiểu thuyết Việt Nam đương đại đã có cách tân cả về nội dung lẫn nghệ thuật, 

nhất là giai đoạn từ sau đổi mới đến nay. Đây là giai đoạn mà văn học nói chung và 

tiểu thuyết nói riêng có những bước tiến đáng ghi nhận, đội ngũ sáng tác ngày càng 

đông đúc, số lượng tác phẩm dồi dào, trong đó có những tác phẩm thực sự có giá trị. 

Thực tế đó đòi hỏi giới nghiên cứu phải có sự quan tâm thích đáng đối với thể loại 

văn học chủ soái này.  

Trong công trình Văn học Việt Nam sau năm 1975 - những vấn đề nghiên 

cứu và giảng dạy do Nguyễn Văn Long và Lã Nhâm Thìn chủ biên, tập hợp khá 

nhiều ý kiến khác nhau về tiểu thuyết. Xin được điểm qua một số bài viết sau: 

Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - nhìn từ góc độ thể loại của Bùi Việt Thắng; Một 

cách lý giải về thực trạng tiểu thuyết Việt Nam đương đại của Nguyễn Hòa; Ý thức 

cách tân trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 của Nguyễn Bích Thu; Về một 

hướng thử nghiệm của tiểu thuyết Việt Nam từ cuối thập kỷ 80 đến nay của 

Nguyễn Thị Bình…  

Những công trình, bài viết trên đây đề cập khái quát về nghệ thuật tự sự trong 

tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Qua các công trình, bài viết đó, chúng tôi nhận thấy 

tiểu thuyết Việt Nam đang nỗ lực làm mới thể loại cho thích hợp với hiện thực mới 

phức tạp, đa chiều. Dư luận bạn đọc có chỗ thống nhất, cũng có chỗ xung đột, có cả 

cái nhìn hoài nghi bi quan nhưng không thể phủ nhận được một thực tế là các nhà văn 

nước ta đang rất giàu khát vọng cách tân tiểu thuyết. Trên cơ sở đó, chúng tôi nhận 

diện đóng góp của tác giả Nguyễn Bắc Sơn với hai cuốn tiểu thuyết Luật đời và cha 

con và Lửa đắng được đông đảo bạn đọc yêu thích. 

   2.2. Những ý kiến bàn về tiểu thuyết Luật đời và cha con và Lửa đắng 

 Sau khi xuất hiện trên văn đàn văn học đương đại, hai tiểu thuyết Luật đời và 

cha con và Lửa đắng đã được bạn đọc và khán giả đón nhận như một “hiện tượng 
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mới”. Các nhà nghiên cứu phê bình văn học, đạo diễn điện ảnh và cả những bạn đọc 

yêu thích văn chương đều có những bài nhận xét, đánh giá. Đặc biệt đã có rất nhiều 

tờ báo có bài phỏng vấn trực tiếp nhà văn Nguyễn Bắc Sơn như : báo Văn nghệ, An 

ninh thủ đô, Nhà báo và công luận, Người lao động... Mỗi tác giả quan tâm đến 

những khía cạnh khác nhau của tác phẩm. 

Là một nhà văn được yêu mến, một “hiện tượng” đang diễn ra, nên những bài 

viết tìm hiểu về sáng tác của Nguyễn Bắc Sơn được đăng tải nhiều trên các phương 

tiện truyền thông. Số lượng bài viết dồi dào, sắc thái, “cấp độ” tình cảm khác nhau, 

người viết có thể là nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học chuyên nghiệp hay đơn 

thuần chỉ là một độc giả yêu thích văn chương. 

2.2.1. Về tiểu thuyết Luật đời và cha con 

 Các nhà nghiên cứu phê bình văn học đánh giá tác phẩm ở nhiều khía cạnh 

nhưng đều thống nhất đánh giá cao thành công nổi bật của tác giả trong việc lựa chọn 

đề tài sáng tác mới, xông thẳng vào những vấn đề nóng bỏng, thậm chí có thể là mạo 

hiểm của cuộc sống hiện đại. Chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt một số bài viết đó: 

 Nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn trên báo Văn nghệ Trẻ số 40 (462) 

ngày 2/10/2005 đã khẳng định: “Luật đời và cha con  là cuốn tiểu thuyết Việt Nam 

đầu tiên mổ xẻ sự vận động  của toàn xã hội trong quá trình đổi thay cơ chế , một sự 

vận động đụng chạm đến từng gia đình, từng số phận” [47, tr.541]. Trong bài viết tác 

giả cũng thẳng thắn chỉ ra  một vài nhược điểm của tác phẩm là một số chương đoạn 

còn lan man, xô bồ, dễ dãi, chạy theo sự vụ, mượn mồm nhân vật để kể chuyện đời... 

Nhưng kết luận cuối cùng của bài viết là một lời khen ngợi: “Luật đời và cha con là 

một cuốn tiểu thuyết thuyết tình ái - chính trị gai góc và sinh động, một bước cố gắng 

thể hiện những vấn đề của cuộc sống và con người hiện đại ở góc nhìn mới mang tính 

luận đề, một cái nhìn trực diện về những diễn biến theo hướng suy đồi của xã hội 

hôm nay và chia sẻ những khó khăn của những người lãnh đạo có tầm nhìn mới, bản 

lĩnh mới và năng lực mới” [47, tr.543 - 544 ]. 

 Bài viết  Luật đời và cha con của nhà văn Hoàng Minh Tường (Báo Văn nghệ 

số 49 ngày 3/12/2005) cho rằng câu chuyện của tiểu thuyết Luật đời và cha con xoay 

quanh chuyện của một gia đình song cũng là chuyện của xã hội. Những tha hóa của 

các thành viên trong một gia đình nhìn bề ngoài mẫu mực, những mối quan hệ nhằng 


