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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

1. Trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam sau 1980 với biết bao thách 

thức, khó khăn để văn học nói lên tiếng nói đích thực của chính mình. Đứng 

trước sứ mệnh của lịch sử đó, các nhà văn phải tìm ra con đường cho chính 

mình phù hợp với công cuộc xây dựng đất nước và công cuộc Đổi mới xa hội. 

Nguyễn Minh Châu - người mở đường tinh anh- đặt những dấu ấn quan trọng, 

chọn đường cho các nhà văn, và tiếp sau là Nguyễn Khải. Với ngòi bút dồi 

dào sinh lực và  nhiệt huyết và con mắt tỉnh táo đến sắc lạnh, Nguyễn Khải đã 

dựng lên một thế giới muôn màu muôn vẻ về con người, cuộc sống và xã hội 

nước ta trong thời kì đổi mới đất nước. 

2. Nguyễn Khải là nhà văn đa tài, sáng tác thành công ở nhiều thể loại 

như: Truyện, tiểu thuyết, kịch, kí, tạp văn … Trong các tác phẩm của Nguyễn 

Khải, người đọc nhận thấy một mảng hiện thực rộng lớn có ý nghĩa tiêu biểu 

cho đời sống cách mạng của đất nước. Đánh giá về Nguyễn Khải với các sáng 

tác sau 1980 với những tìm tòi thể nghiệm, trăn trở và cảm hứng “tinh thần dân 

chủ và nhân bản” các nhà nghiên cứu luôn đặt Nguyễn Khải ở vị trí hàng đầu. 

Nguyễn Khải tự nhận mình là “giọt nắng nhạt”, những trang viết của 

ông luôn đậm nồng hơi thở cuộc sống, kịp thời đem đến cho người đọc nhiều 

lí giải đúng đắn và khêu gợi suy nghĩ về những vấn đề xã hội đang đặt ra 

trong cuộc sống. Vương Trí Nhàn viết: “Ông là một trong những nhà văn dẫn 

đầu của thời đại (…). Muốn tìm hiểu con người và thời đại trong tất cả cái 

hay cái dở của họ, nhất là muốn hiểu ý nghĩ của họ, đời sống tinh thần của 

họ, phải đọc Nguyễn Khải”. 

3. Nguyễn Khải cố gắng nhập cuộc thật sự như một con người có suy 

nghĩ, đi vào dòng đời với ý định “qua sự việc hàng ngày” dày đặc, bề bộn, 
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phức tạp mà nhìn thấy cái chân lí ở bề sâu đời sống. Dưới ngòi bút của nhà 

văn, cuộc đời không hiện ra đơn điệu, phẳng lặng, dịu dàng, êm đẹp. Ông 

muốn đi sâu vào cuộc sống thực với tất cả sự phong phú, sinh động, với tất cả 

mộc mạc thô nhám, sù sì của nó. Ông không né tránh, ngược lại, nhiều khi 

chủ động xông vào những hiện thực gai góc. Nguyễn Khải muốn đào xới, 

phanh phui để từ đó tìm ra sự thật. Ông thâm nhập những mũi nhọn của cuộc 

sống, nơi đang diễn ra những đấu tranh gay gắt. Hiện thực trong tác phẩm của 

Nguyễn Khải là hiện thực luôn “có vấn đề” là những “mảnh đất nóng” đang 

sôi sục những sự kiện, hiện tượng phức tạp và đó là cuộc đấu tranh trong con 

người. Những mâu thuẫn xung đột trong tâm tư tình cảm, trong những mâu 

thuẫn dằng dịt của xã hội. Tiểu thuyết Nguyễn Khải luôn có những “xung 

đột” có “chiến trường” mặt trận tư tưởng giăng trải khắp nơi, ở đâu cũng có 

hai thái cực, hai chiến tuyến hai phía đương đầu đối chọi nhau, hai giai cấp, 

hai đối thủ, hai quan hệ xã hội, hai thế lực, hai lối sống, hai đạo đức, hai 

phương pháp tư tưởng. 

4. Sớm hình thành một phong cách nghệ thuật, Nguyễn Khải luôn 

“đón bắt những vấn đề đạt ra trong cuộc sống hôm nay của cái ngày mai 

rất gần”. Ông không ngừng vươn lên chính mình “tự làm mới mình” trong 

hành trình lao động nghệ thuật khắt khe trên quan điểm “Nghệ thuật là 

khoa học thể hiện lòng người”. Vì vậy Nguyễn Khải là người được trao rất 

nhiều giải thưởng văn học.  

4. Nguyễn Khải là một trong những nhà văn có vị trí hàng đầu của đội 

ngũ nhà văn cách mạng với hai “cuộc chiến” cách mạng và Đổi mới, là một 

nhà văn có phong cách riêng, độc đáo ngay từ khi mới vào nghề. Tiểu thuyết 

của Nguyễn Khải sau 1980 càng thể hiện rõ phong cách của Nguyễn Khải với 

sự thay đổi nhưng vẫn luôn là Nguyễn Khải. Nghiên cứu “Phong cách nghệ 

thuật Nguyễn Khải trong tiểu thuyết sau 1980”, xét về mặt ý nghĩa lí luận 
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là góp phần tìm hiểu thi pháp nghệ thuật của Nguyễn Khải- một vấn đề đang 

được các nhà nghiên cứu lí luận phê bình  hiện nay qua tâm. Đồng thời đề tài 

“Phong cách nghệ thuật Nguyễn Khải trong tiểu thuyết sau 1980” góp 

phần quan trọng  trong nghiên cứu tiểu thuyết Nguyễn Khải sau 1980 mà còn 

mang ý nghĩa lí luận khẳng định đúng cho một Nguyễn Khải đa dạng về 

phong cách và giàu tính dân chủ, hiện đại , tiên tiến. Vì vậy đây là một đề tài 

mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn, góp phần tìm hiểu toàn diện hơn về 

nhà văn Nguyễn Khải- Một nhà văn xuất sắc của thời kì đổi mới; về ý nghĩa 

sư phạm: Đề tài sẽ làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên trong việc 

học tập và nghiên cứu về tác giả Nguyễn Khải. 

Đây là lí do để chúng tôi chọn đề tài này. 

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 

Nghiên cứu về Nguyễn Khải và các sáng tác của Nguyễn Khải từ trước 

đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu quan trọng. Chúng ta có thể kể 

một số nhà nghiên cứu và phê bình quen thuộc như: Lại Nguyên Ân, Hà Minh 

Đức, Phan Cự Đệ, Đào Thuỷ Nguyên, Nguyễn Văn Hạnh, Đoàn Trọng Huy, 

Vương Trí Nhàn, Trần Đình Sử, Bích Thu, Chu Nga, Huỳnh Như Phương… 

Tuy Nhiên các tác giả trên mới chủ yếu đi sâu vào vấn đề Nguyễn Khải với 

con người và các chặng đường sáng tác văn học gắn với dân tộc và thời đại, 

cùng phong cách Nguyễn Khải và sức chinh phục sáng tác của Nguyễn Khải 

đối với bạn đọc cũng như chuyện văn chuyện đời của ông. 

Hầu như  cho đến nay, chưa có công trình chuyên biệt nào nghiên cứu 

về phong cách nghệ thuật Nguyễn Khải trong tiểu thuyết sau 1980. Nếu có chỉ 

là những ý kiến riêng lẻ, những nhận xét khái quát, lẻ tẻ hay các bài viết về 

phong cách nghệ thuật Nguyễn Khải. 

Công trình đầu tiên có tính “tổng quát” về tác gia Nguyễn Khải là: 

“Đặc điểm của ngòi bút hiện thực Nguyễn Khải” của Chu Nga in trong tạp 

chí văn học số 2 năm 1974. Sau đó là bài “Đặc điểm sáng tác Nguyễn Khải” 
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in trong cuốn “Tác gia văn xuôi Việt Nam hiện đại sau 1975”, Chu Nga đã 

đánh giá một số đặc điểm sáng tác của Nguyễn Khải nhưng mới chỉ mang tính 

nhận diện ban đầu. 

Năm 1983, công trình nghiên cứu về tác gia Nguyễn Khải in trong cuốn 

“Nhà văn hiện đại 1945-1975, tập 2” nhà nghiên cứu Phan Cự Đệ khẳng 

định: “Nguyễn Khải là cây bút trí tuệ luôn luôn suy nghĩ sâu lắng về những 

vấn đề cuộc sống đặt ra và cố gắng tìm một lời giải đáp thuyết phục theo 

cách riêng của mình. Cho nên trong tác phẩm của nhà văn, thông qua những 

sự kiện xã hội, chính trị có tính chất thời sự nóng hổi, bao giờ cũng nổi lên 

những vấn đề khái quát có ý nghĩa triết học nhân sinh...”. Phan Cự Đệ đã nêu 

lên phong cách hiện thực tỉnh táo của ngòi bút Nguyễn Khải. Đồng thời, ông 

cũng phát hiện ra loại nhân vật sắc sảo như một loại nhân vật riêng của nhà 

văn, và lí giải những đặc điểm này. 

“Tuyển tập Nguyễn Khải”(3 tập), nhà xuất bản Văn học ấn hành 1996 

do Vương Trí Nhàn tuyển chọn và giới thiệu, giúp người đọc hình dung khá 

rõ nét tinh thần văn chương Nguyễn Khải. Đồng thời Nguyễn Khải được đánh 

giá cao trong sự hòa nhập với dân tộc và thời đại, đặc biệt là sự tìm tòi ham 

phá hiện thực. 

Công trình nghiên cứu “Phương pháp tiếp cận sáng tác của Nguyễn 

Khải trong giảng dạy văn học Việt Nam hiện đại” của Đào Thủy Nguyên chủ 

yếu tập trung khám phá thế giới nghẹ thuật của Nguyễn Khải qua ba cảm 

hứng nghệ thuật đó là: Cảm hứng nghiên cứu - phân tích; Cảm hứng khẳng 

định -    ngợi ca; Cảm hứng chiêm nghiệm –triết lí. Công trình đã làm nổi bật 

phong cách nghệ thuật Nguyên Khải. 

Ngoài ra nghiên cứu về Nguyễn Khải còn có rất nhiều các bài viết có 

chất lượng cao như: “Vài đặc điểm phong cách nghệ thuật Nguyễn Khải” 

(Đoàn Trọng Huy); “Nguyễn Khải và tư duy tiểu thuyết” (Nguyễn Thị Bình); 

“Thế giới nhân vật Nguyễn Khải trong cảm hứng phân tích” (Đào Thủy 


