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MỞ ĐẦU 

1.  Lí do chọn ñề tài 

Hơn nửa thế kỷ cầm bút, Nguyễn Quang Sáng có một số lượng tác 

phẩm khá lớn, nếu chỉ so về số chữ ông không thua các nhà văn nổi 

tiếng cùng thời như Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Anh Đức…Là 

người miệt mài lao ñộng, cộng với năng khiếu văn chương bẩm sinh, 

Nguyễn Quang Sáng ñạt ñược những thành công ñáng kể trên bước 

ñường văn học của mình và ông luôn “hi ện diện trước dư luận văn học 

như người của thời sự” . 

Với lối viết chân chất, mộc mạc, bình dị cộng với giọng văn ñặc 

chất Nam Bộ, Nguyễn Quang Sáng ñã tạo cho mình một nét riêng trong 

phong cách nghệ thuật. Nguyễn Quang Sáng  nhận ñược khá nhiều giải 

thưởng khác nhau về văn học nghệ thuật trong ñó có cả giải thưởng Hồ 

Chí Minh. Không những thế mà ông còn là người từng giữ nhiều chức 

vụ quan trọng của Hội nhà văn Việt Nam. Với sự thành công rực rỡ ấy, 

Nguyễn Quang Sáng ñã khẳng ñịnh ñược tên tuổi của mình trong nền 

văn học Việt Nam nói chung và văn học Nam Bộ nói riêng. Sự xuất 

hiện của Nguyễn Quang Sáng ñã góp phần không nhỏ vào những thành 

tựu mà văn học Nam Bộ ñạt ñược. 

Như vậy từ vị thế và vai trò nói trên, việc tìm hiểu về nhà văn 

Nguyễn Quang Sáng cũng như tìm hiểu về những sáng tác của ông là 

ñiều hết sức cần thiết. Tuy nhiên trên thực tế, các tài liệu, sách, bài phê 

bình viết về nhà văn này lại không nhiều cho nên chúng tôi ñã chọn ñề 

tài “Phong cách truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng” nhằm mục ñích 

tìm hiểu một cách ñầy ñủ về nhà văn này cũng như sự ñóng góp của 

ông  cho văn học Nam Bộ nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. 
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2.  Lịch sử vấn ñề 

 Cho ñến nay, ñề tài “Phong cách truyện ngắn Nguyễn Quang 

Sáng” , vẫn chưa có những công trình chuyên biệt dành nghiên cứu về 

ñề tài này, dường như tất cả chỉ dừng lại ở mức ñộ khảo sát, mang tính 

chất chung chung. Đặc biệt, năm 2007, trong “Truyện ngắn Việt Nam - 

Lịch sử - Thi Pháp - Chân dung ” Giáo sư Lý Hoài Thu ñã có một 

chương riêng viết về truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng, trong ñó có một 

phần viết về vài nét phong cách truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng. Đây 

có thể xem là công trình bổ ích mang tính chất ñịnh hướng cho chúng 

tôi về mặt lí luận cho ñề tài luận văn. 

Bên cạnh ñó, có một số bài viết khác, có liên quan ñến truyện ngắn 

Nguyễn Quang Sáng ở phương diện nghệ thuật như “Hình tượng người 

phụ nữ Nam Bộ trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng” và “Chi tiết 

trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng” của Trẩn Phỏng Diều cũng ñã 

ñem ñến cho chúng tôi những gợi ý bổ ích cho ñề tài của luận văn. 

Ngoài ra một số bài viết, nhận ñịnh khác bàn về truyện ngắn 

Nguyễn Quang Sáng cũng như chất Nam Bộ trong sáng tác của ông 

ñược ñăng tải trên các trang web cũng chính là những nguồn tư  liệu hỗ 

trợ cần thiết cho chúng tôi khi thực hiện ñề tài. 

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng mà luận văn ñề cập tới là: Những ñặc sắc về phương 

diện nội dung và nghệ thuật biểu hiện trong truyện ngắn Nguyễn 

Quang Sáng.  
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Với ñối tượng nghiên cứu như trên, phạm vi khảo sát giới hạn cho 

luận văn là một số truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng mà người viết 

ñã khảo sát và nghiên cứu từ các tư liệu sau: 

- Con ma da - Chiếc lược ngà, Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2005 

- Dân chơi - Tôi thích làm vua, Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2005. 

-  Người bạn lính, Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2005. 

- Nó và tôi - Quán rượu người câm, Nhà xuất bản Hội nhà văn, 

2005. 

4.  Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp phân tích tác phẩm 

4.2. Phương pháp thống kê, phân loại 

4.3. Phương pháp so sánh 

5.  Đóng góp của luận văn 

5.1. Về mặt lí luận:  

Luận văn là một công trình nghiên cứu có hệ thống về phong cách 

truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng, từ ñó cho thấy sựóng góp to lớn của 

Nguyễn Quang Sáng trong nền văn học Nam Bộ nói riêng và văn học 

Việt Nam nói chung. 

5.2. Về mặt thực tiễn: 

Luận văn sẽ là tài liệu cần thiết và bổ ích góp phần vào việc tìm 

hiểu, nghiên cứu sâu hơn về truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng. Ngoài ra 

còn có ý nghĩa ñịnh hướng, gợi mở cho việc tìm hiểu nghiên cứu về 

phương diện nghệ thuật trong các thể loại sáng tác khác nhau của 

Nguyễn Quang Sáng. 
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6.  Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn ñược cấu 

trúc thành ba chương sau ñây: 

Chương 1: Nguyễn Quang Sáng - Hành trình sáng tạo và quan ñiểm 

nghệ thuật. 

Chương 2: Phong cách truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng - Cảm 

quan về hiện thực cuộc sống và con người. 

Chương 3: Phong cách truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng - Các 

phương thức biểu hiện ñặc sắc. 
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Chương 1 

NGUYỄN QUANG SÁNG - HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VÀ 

QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT 

1.1.  Hành trình sáng tạo. 

1.1.1. Con ñường ñến với văn chương nghệ thuật. 

Tác giả Phan Hoàng trong bài viết “Những dấu ấn trên bước ñường 

văn học” ñã ví: “N ếu như bông hoa có “sứ mệnh” làm ñẹp cuộc ñời thì 

có lẽ Nguyễn Quang Sáng ñược sinh ra ñể viết văn, cho dù sứ mệnh 

thiêng liêng ấy ñược “trao” không sớm và ñến với anh như ngẫu 

nhiên.” [42, tr.305].  

1.1.2. Những chặng ñường ñời, chặng ñường văn chương 

Chặng ñường trước 1975, Nguyễn Quang Sáng sống trong không 

khí của cuộc chiến ñấu bảo vệ ñất nước của dân tộc, cho nên những tác 

phẩm của ông ra ñời ở chặng ñường này cũng mang hơi thở của thời 

cuộc. Năm 1954, khi tập kết ra Bắc, Nguyễn Quang Sáng  ñã viết và 

xuất bản truyện ngắn ñầu tay: “Con chim vàng”. Đây tuy là truyện ngắn 

không phản ánh không khí chiến tranh nhưng là tác phẩm ñánh dấu 

mốc quan trọng trong sự nghiệp cầm bút của nhà văn. Bắt ñầu với tiểu 

thuyết nhưng “trình làng” là truyện ngắn, ñó chính là ñiểm ñặc biệt 

trong sự nghiệp cầm bút của ông. Nhiều người sau khi ñọc truyện ngắn 

trên, không ngần ngại nhận ñịnh: “Nguyễn Quang Sáng là người của 

truyện ngắn”. Một thời, người ta biết ñến Nguyễn Quang Sáng là nhờ 

sự xuất hiện của “Con chim vàng”. Giai ñoạn tác phẩm ra ñời, ñược 

xem là giai ñoạn khởi ñầu cho sự nghiệp văn chương của ông.  

Mười năm sau, khi chia tay Hà Nội quay trở lại chiến trường miền 

Nam thì cũng là lúc ngòi bút của Nguyễn Quang Sáng ñã ñến giai ñoạn 
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chín muồi. Chính vì vậy mà nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản 

phim của ông lần lượt xuất hiện trước công chúng ở giai ñoạn này. Có 

thể nói tiêu biểu nhất cho chặng ñường văn chương Nguyễn Quang 

Sáng trước năm 1975, chính là sự xuất hiện của một loạt truyện ngắn 

viết về cuộc kháng chiến của nhân dân vùng quê sông nước Nam Bộ 

như: “Chi ếc lược ngà” (1966); “Chị xã ñội trưởng” (1966); “’Người 

ñàn bà Tháp Mười” (1966); “Quán rượu người câm” (1967); “Bông 

cẩm thạch” (1969)….  

Là nhà văn trưởng thành gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp 

và chống Mỹ của dân tộc, ñược trải nghiệm với những gian khổ nơi 

chiến trường, ñược sống và chiến ñấu với những con người mộc mạc, 

bình dị mà anh dũng phi thường cho nên ñó có thể xem ñó là nguồn 

cảm hứng ñể nhà văn sáng tác. Đọc truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng 

hay ñọc tiểu thuyết , kịch bản phim của ông người ñọc sẽ thấy ông dành 

khá nhiều giấy bút ñể viết về cuộc sống và con người Nam Bộ trong 

những năm tháng kháng chiến chống Pháp và Mỹ ở chiến trường miền 

Nam. Gắn bó, lăn lộn với cuộc chiến ñấu của dân tộc: “Nguyễn Quang 

Sáng thuộc thế hệ nhà văn cầm bút ñể trả nợ nghĩa ân của cách mạng 

và nhân dân ñã nuôi lớn ngòi bút và tâm hồn mình. Vì lẽ ấy hình ảnh 

cuộc chiến ñấu trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng ñược chuyển tải 

bằng một dư vị ñặc biệt - giản dị, tự nhiên nhưng ñầy xúc ñộng.” [9, 

tr.651].   

Cùng khai thác về ñề tài con người trong chiến tranh nhưng 

Nguyễn Quang Sáng khác với các nhà văn khác. Ông không ồn ào, 

không dữ dội mà lại lặng lẽ ñi sâu khám phá những mảng nhỏ của cuộc 

sống con người trong những năm tháng ác liệt ấy ñể xem “người ta ñã 
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sống ra sao giữa bom ñạn tàn khốc ñể vẫn là một con người bình 

thường như bao người bình thường khác.” [9, tr.651-652]. 

Sau 1975, ông vẫn viết về con người , về hiện thực cuộc sống 

nhưng ông lại khai thác dưới một cái nhìn khác một góc ñộ khác ñó là 

góc ñộ của thời ñại mới.Ở chặng ñường này ngoài những tác phẩm tiếp 

tục viết về ñề tài chiến tranh Nguyễn Quang Sáng có khá nhiều truyện 

ngắn viết về hiện thực cuộc sống, về con người trong cuộc sống hậu 

chiến. Ông khai thác con người ở thời ñại mới dưới nhiều góc nhìn và 

nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên phần lớn nội dung các tác phẩm 

viết về ñề tài này chủ yếu tập trung thể hiện sự cằn cựa, ganh tỵ, hơn 

thua của con người trong mọi mặt của ñời sống. Tính cộng ñồng, tình 

ñồng chí, ñồng ñội giờ lùi lại nhường chỗ cho sự nhỏ nhen, ích kỷ cá 

nhân, sự hơn thua ñược mất ở mỗi người. 

Ở chặng ñường sau năm 1975, ông không ñơn thuần chỉ dành thời 

gian viết về cuộc sống, về con người trong những năm tháng ác liệt của 

chiến tranh mà ông còn khám phá, khai thác con người trong xã hội 

thời kỳ hậu chiến. Nhìn chung nội dung toát lên chủ yếu từ những sáng 

tác của ông ñó là hiện thực cuộc sống  của người dân Nam Bộ trong 

những năm trong và sau chiến tranh. 

1.2.  Quan niệm nghệ thuật 

1.2.1. Quan niệm về nghề văn 

Nguyễn Quang Sáng là người có trách nhiệm nghề mà mình lựa 

chọn.  Với Nguyễn Quang Sáng, truyện phải có chi tiết  bởi“N ếu không 

có chi tiết thì truyện sẽ không thành truyện nó như một ñề cương, rất 

ñại khái …Văn học là sự tổng hợp của chi tiết mà chi tiết trong ñời 

sống không ai có thể sáng tác ñược. Nó xảy ra từ trong ñời sống và nhà 
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văn phải nắm bắt những chi tiết ñó ñể làm một trong những cái vốn cho 

văn học” [21]. Chính vì quan niệm như vậy mà trong hầu hết các sáng 

tác, ông ñều sử dụng những chi tiết từ thực tế cuộc sống mà ông quan 

sát ñược  ñể rồi những chi tiết ấy ñã ñem lại cho nhà văn một sự thành 

công ñáng kể.  

Là người giỏi quan sát cho nên Nguyễn Quang Sáng ñã phát hiện ra 

ñược những chi tiết khá ñộc ñáo trong cuộc sống chiến ñấu, những chi 

tiết ñó như là những chi tiết sống mà chỉ có những nhà văn, những 

người trong cuộc ñược chứng kiến, ñược trải nghiệm mới có thể nhận 

ra. Thời ñánh Pháp khi ñi qua cánh ñồng ban ngày mới ngụy trang còn 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ không những ta phải ngụy trang ban 

ngày mà kể cả ban ñêm bởi máy bay trực thăng của Mỹ luôn soi ñèn, 

thả trái sáng; chú gà trống ngứa cổ nhưng không ñược phép gáy; tắm 

sông không ñược ñể nước dợn sóng và một chi tiết khác khá ñộc ñáo 

mà có lẽ khó mấy ai nghĩ ñến ấy chính là chi tiết người mẹ bỏ ñứa con 

thơ vào túi ni lông rồi nhấn chìm xuống nước ñể tránh bị máy bay ñịch 

bắn…Những chi tiết này là những chi tiết từ hiện thực cuộc sống mà 

nhà văn ñã từng ñược chứng kiến trên mỗi bước ñi của mình. Với 

những chi tiết sống ñộng ấy ông ñã thu hút bạn ñọc ñến với tác phẩm 

của mình.  

Bên cạnh việc quan niệm sử dụng chi tiết trong tác phẩm thì khi 

cầm bút sáng tác Nguyễn Quang Sáng cũng  cho rằng ñể có một tác 

phẩm thành công thì cần phải có: chủ ñề, bố cục rõ ràng kết hợp với chi 

tiết nói trên ñể xây dựng nên tác phẩm. Chính vì quan niệm như vậy 

cho nên trong tác phẩm của mình ông luôn chú ý ñến những ñiều này. 

Và ông cũng ñã thừa nhận ông là nhà văn ưa “chơi bố cục” . Một bố 
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cục hợp lí, rõ ràng chắc chắn sẽ ñem lại cho tác phẩm một khả năng thu 

hút lớn bởi chính ông cũng ñã khẳng ñịnh: “M ột truyện hay phải bố cục 

sao cho hấp dẫn người ñọc từ ñầu ñến cuối.” [9,tr.656]. Như vậy, qua 

những khía cạnh, phương diện thể hiện quan niệm về nghề văn của 

Nguyễn Quang Sáng cho thấy ông là người rất chú trọng ñến tính tự sự 

của tác phẩm.  

1.2.2. Quan niệm về nhà văn 

Nguyễn Quang Sáng là người luôn ý thức rất rõ về trách nhiệm của 

người cầm bút ñồng thời ông cũng là người lao ñộng nghệ thuật 

nghiêm túc cho nên một người ñược gọi là nhà văn, trong quan niệm 

của ông trước hết phải là người có tâm huyết với nghề nghiệp. Đây 

chính là yếu tố ñầu tiên cần thiết ñể  trở thành nhà văn. Bởi theo ông, 

nếu không có lòng say mê, không nhiệt huyết với nghề mình lựa chọn 

thì rất khó ñể trở thành nhà văn theo ñúng nghĩa của nó. 

Là người luôn trăn trở với nghề cho nên khi cầm bút sáng tác ông 

luôn có những quan niệm rạch ròi: không nên biết một mà viết mười, 

viết văn có thể hư cấu ñể tạo sự hấp dẫn nhưng nhà văn không nên hoàn 

toàn bịa ñặt . Bên cạnh ñó Nguyễn Quang Sáng còn ñặt ra một tiêu chí 

khác, ñể trở thành nhà văn ñòi hỏi người cầm bút phải có vốn sống 

cộng với vốn kiến thức nhất ñịnh, nếu không có vốn sống và kiến thức 

nhà văn sẽ không viết ñược gì lên trang giấy của mình ngoài sự bịa ñặt. 

Nhà văn cần có sự hư cấu, tưởng tượng và sáng tạo. Nguyễn Quang 

Sáng từng phát biểu rằng: “Sáng tạo không ñồng nghĩa với bịa ñặt, 

giữa những dòng chữ bịa ñặt và trang giấy trắng, tôi xin ñể trang giấy 

trắng trung thực trên bàn viết.”  [47, tr.212]. Như vậy trong quan niệm 
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của Nguyễn Quang Sáng, nhà văn có quyền hư cấu nhưng không nên 

bịa ñặt bởi văn học là tấm gương phản ánh hiện thực. 

Ông quan niệm nhà văn chỉ nên viết về những gì mình biết không 

nên vì lợi nhuận hay vì danh lợi, tiền bạc mà viết về những ñiều mình 

không thật sự am hiểu bởi ñó không phải là cách ñể nhà nhà văn thành 

công mà nhiều khi chính ñiều ñó lại ñem ñến cho nhà văn sự thất bại 

trong nghề cầm bút của mình. Một khi ñã lựa chọn con ñường viết văn 

làm sự nghiệp, nhà văn không nên chạy theo lợi nhuận, .nếu vì ñồng 

tiền mà nhà văn ép mình viết vội thì có lẽ tác phẩm ñược tạo nên khó 

lòng có ñược một chỗ ñứng trong lòng bạn ñọc. Với Nguyễn Quang 

Sáng, viết văn cần phải có hứng, có cảm xúc, nếu không có cảm xúc thì 

những gì ñược viết ra cũng chỉ là mớ ngôn từ vô hồn mà thôi.  

Nguyễn Quang Sáng còn tâm niệm rằng nhà văn nên biết mười viết 

một phải tinh tường và sâu sắc về những vấn ñề mình viết và những gì 

nhà văn viết ra phải là những gì từ trong “gan ruột”, “máu thịt” của 

mình. Bởi theo ông nếu viết về những cái không biết thì nhà văn sẽ 

không bao giờ viết ñược một cách trơn tru còn viết về những ñiều do bị 

ép buộc phải viết thì có thể nói khó lòng ñể nhà văn có ñược một tác 

phẩm hay, vừa ý. 
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Chương 2 

PHONG CÁCH TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG SÁNG - 

CẢM QUAN VỀ HIỆN THỰC CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI. 

2.1. Hiện thực cuộc sống của người dân Nam Bộ trong những năm 

kháng chiến. 

2.1.1. Hiện thực cuộc chiến với tất cả sự khắc nghiệt, tàn khốc 

Phần lớn sáng tác của Nguyễn Quang Sáng viết về cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm của người dân Nam Bộ. Ông ñã trút hết tâm 

huyết của mình vào việc xây dựng hình ảnh những người nông dân chất 

phác của Nam Bộ trở thành những nhân vật văn học ñầy cá tính với 

lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc. Họ là những con người sống 

bộc trực, hồn nhiên và giàu tình nghĩa, thủy chung. Đó cũng chính là 

những phẩm chất cao quý của người dân miền quê sông nước này.  

Viết về ñề tài chiến tranh, nhưng Nguyễn Quang Sáng không xoáy 

ngòi bút của mình vào việc xây dựng những anh hùng của thời ñại mà 

nhà văn chỉ viết về những ñiều rất bình dị trong cuộc sống. Nhà văn 

“ ñặc biệt quan tâm cách người ta ñã sống ra sao giữa bom ñạn tàn 

khốc ñể vẫn là một con người bình thường như bao người bình thường 

khác.” [9, tr.651-652]. 

Con người luôn là trung tâm của mọi vấn ñề và luôn là ñối tượng ñể 

nhà văn hướng tới phản ánh. Nguyễn Quang Sáng cũng ñã hướng ngòi 

bút của mình tới người dân Nam Bộ và hiện thực cuộc sống của họ ñể 

khám phá và phản ánh. Như ñã nói ở trên, ông không viết về những gì 

cao siêu mà ông chỉ viết về những ñiều bình thường, giản ñơn của cuộc 

sống người dân Nam Bộ mà thôi.   
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2.1.2. Sức sống, phẩm chất cao quý của người dân Nam Bộ trong 

kháng chiến 

Hiện thực về cuộc sống của người dân Nam Bộ trong những năm 

kháng chiến ñược Nguyễn Quang Sáng khai thác dưới nhiều góc ñộ và 

khía cạnh khác nhau. Điều ñó cho thấy một sự ña dạng trong cách phản 

ánh và khai thác của nhà văn. Chính sự ña dạng ñó mà hiện thực cuộc 

sống của người dân Nam Bộ trong những năm kháng chiến ấy lại hiện 

lên một cách toàn diện và rõ nét hơn bao giờ hết. Trong hiện thực ấy, 

sức sống, những phẩm chất cao quý của người dân Nam bộ ñược bộc 

lộ.  

2.2. Hiện thực cuộc sống của người dân Nam Bộ trong những năm 

hậu chiến. 

2.2.1. Hiện thực cuộc sống gian khổ với những phẩm chất tốt ñẹp 

Trong bối cảnh ñất nước ñấu tranh chống giặc ngoại xâm thì dường 

như các nhà văn luôn hướng ngòi bút của mình về cuộc ñấu tranh ấy ñể 

phản ánh nhưng trong bối cảnh ñất nước hòa bình thì mọi sự lại ñổi 

thay. Mọi mối quan hệ xã hội mới mở ra khá ña dạng và phức tạp. Một 

cuộc chiến mới lại bắt ñầu nhưng cuộc chiến ấy không có tiếng súng 

mà chỉ có sự ồn ào, xô bồ, chen lấn lẫn nhau. Cuộc chiến ñấu này cũng 

gay go và ác liệt không kém với cuộc chiến tranh bom ñạn. Nguyễn 

Quang Sáng rời chiến trường ñã lâu nhưng suốt ngày ông vẫn tưởng 

tưởng, vẫn suy tư , hồi tưởng ñể tiếp tục viết về cuộc chiến ñã qua. Tuy 

nhiên ông là một nhà văn khá nhạy cảm với cuộc sống thường nhật cho 

nên ông không thể hoàn toàn quay lưng với hiện thực cuộc sống khá 

phức tạp ñang diễn ra quanh mình. Chính vì vậy mà trong sáng tác của 

Nguyễn Quang Sáng vẫn có những truyện ngắn nhà văn dành ñể viết về 
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hiện thực cuộc sống của người dân Nam Bộ trong những năm hậu 

chiến.Hiện thực ñó là hiện thực bon chen, cằn cựa, ganh tỵ giữa người 

với người trong cuộc sống. Cái lí tưởng và tình cảm giờ ñây dường như 

ñã lùi xa mà thay vào ñó là sự ích kỷ, nhỏ nhen, là sự so ño ñược mất 

giữa người với người.  

2.2.2. Hiện thực cuộc sống ñời thường phức tạp, xô bồ, bon chen 

Hiện thực cuộc sống ñời thường với sự bon chen, xô bồ hiện 

lên khá rõ nét trên trang văn Nguyễn Quang Sáng. Có thể xem “Con 

mèo Foujita”, là truyện ngắn tiêu biểu nhất cho mảng hiện thực này 

trong truyện ngắn của ông. Nhân vật Nam tất bật từ Nam ra Bắc ñể kịp 

mua một món hàng, khéo léo tính toán ñổi chiếc xe ô tô lấy những bình 

cổ giá trị...Nam luôn nghĩ mọi cách ñể kiếm lợi nhuận từ việc kinh 

doanh mua bán của mình. Ngoài những công việc kinh doanh khác, 

Nam còn ñầu tư phát hành sách mà ñặc biệt sách dành cho trẻ con bởi 

anh nghĩ: “Móc túi trẻ con dễ hơn móc túi người lớn. Tao bắt ñầu khá 

lên từ ñó, rồi tao thuê nhà ngoài mặt tiền. Tao như người tìm ñược cái 

ñầu mối của ñời sống xô bồ của ñô thị Sài Gòn. Cứ như vậy mà phăng, 

phất lên chẳng mấy hồi”. [40, tr.79]. Đọc tác phẩm ta lại gặp cách kể 

chuyện dung dị, tự nhiên và rất ñời của Nguyễn Quang Sáng.  

2.3. Hình tượng người phụ nữ Nam Bộ dưới cái nhìn của Nguyễn 

Quang Sáng 

2.3.1. Những con người bản lĩnh, thông minh, dũng cảm 

 Con người trong tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng hiện lên rất ña 

dạng và có lẽ nổi bật nhất chính là hình tượng người phụ nữ Nam Bộ 

trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Viết về người phụ nữ là 
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ñề tài không mới trong văn học bởi ñó là ñề tài có sức hấp dẫn khá lớn 

ñối với văn học thế giới nói chung và văn học Việt Nam nói riêng. 

Viết về một ñề tài không mới vậy mà những trang văn Nguyễn 

Quang Sáng dành viết về người phụ nữ Nam Bộ lại có một sức hấp dẫn 

lôi cuốn ñến lạ kỳ. Dưới ngòi bút của ông, họ là những con người thông 

minh, giàu bản lĩnh và sự tự tin. Có thể nói họ là những con người dũng 

cảm, gan dạ cộng với một tâm hồn trong sáng thủy chung son sắt. 

Trong hoàn cảnh chiến tranh, người phụ nữ Nam Bộ phải chịu ñủ 

mọi nỗi ñau, từ nỗi ñau mất con cho ñến nỗi ñau bị ñòn roi tra tấn của 

bọn giặc cướp nước thậm chí phải chấp nhận cả sự hi sinh. Mặc dù phải 

ñối mặt với gian khổ, khó khăn như vậy nhưng họ vẫn không ngại, họ 

luôn ñặt lợi ích của cộng ñồng lên trên lợi ích của cá nhân, của chính 

bản thân họ. Khói lửa chiến tranh như một phép thử tính cách tâm hồn 

của người phụ nữ Nam Bộ lúc bấy giờ. 

2.3.2. Những con người có tâm hồn cao thượng, trong sáng và giàu 

tình nghĩa 

  Hình tượng người phụ nữ Nam Bộ trong truyện ngắn Nguyễn 

Quang Sáng hiện lên với những cung bậc và màu sắc khác nhau. Nhưng 

dù mỗi người một tính cách, một tâm hồn nhưng tất cả ở họ vẫn có 

những ñiểm chung của người phụ nữ Nam Bộ ấy chính là sự bản lĩnh, 

thông minh, dũng cảm và ñặc biệt họ cũng là những con người có tâm 

hồn trong sáng và giàu nghĩa tình. Tất cả họ ñã hòa vào nhau ñể làm 

toát lên những nét tính cách ñáng trân trọng của người phụ nữ Nam Bộ 

của những năm tháng hào hùng ấy.  
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Chương 3 

PHONG CÁCH TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG SÁNG - 

CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN ĐẶC SẮC. 

3.1. Không gian và thời gian nghệ thuật 

3.1.1. Sự ñan xen không gian sông nước và chốn phồn hoa ñô thị 

Đọc truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng chúng ta luôn bắt gặp những 

khoảng không gian rộng lớn của vùng sông nước, ruộng ñồng Nam Bộ. 

Nguyễn Quang Sáng giống như một người thợ quay phim, ông ñưa máy 

quay, quay cận cảnh những bức tranh hiện thực cuộc sống của người 

dân vùng sông nước Nam Bộ. Trong nhiều truyện ngắn của ông, không 

gian Nam Bộ hiện lên với những con sông, những vàm cỏ, những con 

kinh, con rạch…chằng chịt nhau, với những loại cây mang ñặc trưng 

của miền quê sông nước như: tràm, ñước, dừa nước…hay ñó là những 

tên làng, tên xóm, tên gọi những dòng sông, những con ñường ñậm chất 

Nam Bộ: “Cù lao Giềng, Cù lao Ông Chưởng, xóm Cồn Cỏ, làng Mỹ 

Luông, Chợ Mới, Chợ Cái Xoài, Bảy Núi, lộ Cái Sắn, sông Tiền, sông 

Hậu…”.Viết về Nam Bộ, nhắc ñến là cả một không gian sông nước 

rộng lớn của Nam Bộ. Trong sâu thẳm tâm hồn của nhà văn, dòng sông, 

cánh ñồng, con kinh, chiếc xuồng, chiếc ghe, cây cầu dừa, cầu 

khỉ…luôn hiện hữu ở ñó. Viết về cuộc kháng chiến của người dân Nam 

Bộ trong những năm chống Pháp chống Mỹ nhà văn cũng không quên 

miêu tả cái không gian ñặc trưng ấy. 

Trong phần lớn tác phẩm của mình ngoài vùng quê sông nước Nam 

Bộ thì Sài Gòn - một không gian sầm uất của phố thị phồn hoa cũng là 

mảnh ñất ñể nhà văn hướng ñến khai thác tìm hiểu và viết về nó. Hình 

ảnh những dòng sông, chiếc ghe, chiếc xuồng, giề lục bình giờ ñây 
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ñược thay thế bằng những hình ảnh khá ñặc trưng của Sài Gòn - một 

trung tâm kinh tế lớn của ñất nước.  Không gian ñó có thể là con ñường 

trên phố, cũng có thể là một “quán nhỏ bên ñường dẫn vào những ngõ 

tắt”, cũng có thể là một “ngôi nhà ổ chuột ở ñất Sài Gòn”… 

Đọc truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng ta thấy ông không hề miêu tả 

cụ thể về một không gian phố thị mà chủ yếu cái không gian ấy ñược 

gợi lên thông qua những câu chuyện về cuộc sống mưu sinh của những 

con người nơi ñây. 

Không gian phố thị Sài Gòn cũng là một trong những không gian 

nghệ thuật mà Nguyễn Quang Sáng lựa chọn ñể ñưa vào trong những 

trang văn của ông. Tuy tần số xuất hiện của mảng không gian này có ít 

hơn so với không gian sông nước Nam Bộ nhưng ñó cũng là một 

khoảng không gian khá nổi bật trong truyện ngắn của ông.  

3.1.2. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thời gian quá khứ và hiện tại 

Thời gian hồi tưởng là kiểu thời gian bị quy ñịnh bởi cái mốc của 

ñiểm nhìn trần thuật và là thời gian ñược kể lại. Với cách vận dụng 

dòng thời gian hồi tưởng Nguyễn Quang Sáng có ñược một sự thành 

công lớn ở nghệ thuật kể chuyện của mình. Hầu như ở truyện ngắn nào 

của Nguyễn Quang Sáng cũng có sự hồi tưởng, nhớ lại và kể lại những 

câu chuyện ñã xảy ra trong quá khứ. Chính sự lặp lại này ñã tạo nên 

một nét rất riêng trong phong cách truyện ngắn của ông. 

Như chúng ta ñã biết hồi tưởng thường xuất hiện trong tác phẩm 

theo quy luật tương phản hoặc theo nguyên tắc liên tưởng. Trong truyện 

ngắn Nguyễn Quang Sáng, hồi tưởng hiện ra từ từ, không hề có sự cố ý 

hay gượng ép, tất cả ngỡ như vô tình nhớ lại mặc dù ngay cả khi chính 
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nhà văn ñã có sự chủ tâm ñi vào thế giới hồi tưởng của nhân vật. Sự hồi 

tưởng ñã tạo ra một khả năng ñối chiếu giữa quá khứ và hiện tại 

Chính sự ña dạng, phong phú trong kiểu vận dụng dòng thời gian 

hồi tưởng mà truyện ngắn của ông có một sức hấp dẫn khá lớn. Nó làm 

cho những câu chuyện ñược kể trở nên thật hơn bởi ñó là sự kể lại của 

chính các nhân vật chứ không phải của nhà văn. Đấy là một sự sáng tạo 

của Nguyễn Quang Sáng ở thể loại này. Sự sáng tạo của Nguyễn Quang 

Sáng ñã góp phần tạo nên một phong cách truyện ngắn mang hơi thở và 

tâm hồn của nhà văn. 

Đối lập với dòng thời gian hồi tưởng, truyện ngắn Nguyễn Quang 

Sáng còn sử dụng kiểu thời gian hiện tại ñể miêu tả và phản ánh hiện 

thực cuộc sống của con người. Kiểu thời gian này ñược nhận ra thông 

qua các mảng màu tâm trạng của nhân vật. Hầu như trong truyện ngắn 

nào của ông, các nhân vật xuất hiện cũng mang trong mình những tâm 

trạng khác nhau. Đó là những tâm trạng buồn vui lẫn lộn trước cuộc 

sống thực tại.  

3.2. Nghệ thuật tr ần thuật trong truy ện ngắn Nguyễn Quang Sáng 

3.2.1. Nghệ thuật “chơi bố cục” và tình huống. 

Nguyễn Quang Sáng là nhà văn ưa “chơi bố cục”  và tình huống. 

Với ông ñể có một truyện ngắn hay thì câu chuyện ñược viết phải bố 

cục sao cho hấp dẫn người ñọc từ ñầu cho ñến cuối truyện. Quan niệm 

này của ông cũng là một quan niệm mang tính truyền thống về tự sự. 

Quan niệm truyền thống cũng coi cốt truyện là yếu tố quan trọng của 

tác phẩm. Nói như vậy có nghĩa là tính có chuyện ñược ñặt lên hàng 

ñầu cho mỗi nhà văn khi chắp bút ở thể loại truyện ngắn. Để xây dựng 

một bố cục hay, ñòi hỏi nhà văn phải biết cách sắp xếp các chi tiết sao 
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cho khéo léo ñể câu chuyện diễn ra không ngừng và ñạt ñến ñỉnh ñiểm 

của nó. “B ố cục với Nguyễn Quang Sáng ñược hiểu là nghệ thuật sắp 

xếp lại, lựa chọn, kết cấu tình tiết, chi tiết, tình huống…tạo nên một 

tổng thể sinh ñộng và thu hút” [9, tr.656]. 

3.2.2. Nghệ thuật sử dụng những chi tiết “bi ết nói” 

“Truyện ngắn có thể không có một cốt truyện tiêu biểu, nhưng ñể 

sống ñược theo ñúng nghĩa của nó, như một sinh thể ñầy ñủ trọn vẹn lại 

không thể thiếu các chi tiết nghệ thuật.” [9, tr.658]. Nói như vậy, chi 

tiết ñối với truyện ngắn có một vai trò khá quan trọng. Nhờ có chi tiết 

mà từ tình huống cho ñến tính cách, hành ñộng, tâm tư của nhân vật 

ñược bộc lộ một cách toàn diện. Có lẽ ý thức ñược ñiều ñó cho nên 

chính nhà văn cũng quan niệm rằng: “N ếu không có chi tiết thì truyện 

sẽ không thành truyện” và “v ăn học là sự tổng hợp của chi tiết mà chi 

tiết trong ñời sống không ai có thể sáng tác ñược. Nó xảy ra từ trong 

ñời sống và nhà văn phải nắm bắt những chi tiết ñó ñể làm một trong 

những cái vốn cho văn học.”  [21]. Vì vậy mà trong mỗi truyện ngắn 

ông viết ra, ít hay nhiều trong ñó vẫn có những chi tiết mà ông “nhặt” 

ñược từ trong ñời sống. 

Như vậy, với việc sử dụng những chi tiết ñắt giá, tác phẩm của 

Nguyễn Quang Sáng  ñã ñi vào lòng người và khiến cho con người ta 

luôn nghĩ ngợi, luôn bị ám ảnh bởi những câu chuyện ñược kể. Có 

những chi tiết tưởng chừng như rất ñỗi bình thường, ấy vậy mà dưới 

ngòi bút của Nguyễn Quang Sáng nó ñã trở thành những chi tiết “ñắt 

giá” và giàu tính nghệ thuật.  
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3.3. Ngôn ngữ và giọng ñiệu. 

3.3.1. Ngôn ngữ 

3.3.1.1. Ngôn ngữ mang ñậm chất Nam Bộ. 

Với Nguyễn Quang Sáng,  ngôn ngữ Nam Bộ cũng chính là một 

trong những nét tiêu biểu cho phong cách truyện ngắn của ông. Bên 

cạnh không thời gian nghệ thuật và kiểu kết cấu truyện, Nguyễn Quang 

Sáng ñã thổi thêm vào ñấy cái hồn của người dân Nam Bộ thông qua 

ngôn ngữ ñể làm nên phong cách truyện ngắn của mình. 

Đến với truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng, bạn ñọc như ñược mở 

rộng thêm sự hiểu biết của mình về văn hóa cũng như ngôn ngữ của 

vùng ñất phương Nam. Sức hấp dẫn của truyện ngắn Nguyễn Quang 

Sáng phần lớn nhờ lối văn chương mộc mạc, bình dị, ngôn từ không 

cầu kỳ, trau chuốt nhưng ñộc ñáo, mang ñậm dấu ấn Nam Bộ. Chính 

vốn ngôn ngữ ấy ñem ñến cho người ñọc sự gần gũi, thân tình với 

những khung cảnh, làng quê, con người nơi ñây.  

3.3.1.2. Ngôn ngữ giàu chất trữ tình 

Bên cạnh ngôn ngữ ñậm chất Nam Bộ, ngôn ngữ truyện ngắn 

Nguyễn Quang Sáng còn thấm ñượm chất trữ tình sâu lắng. Là một 

người con của Nam Bộ nhưng ñể trở thành nhà văn Nguyễn Quang 

Sáng lại nhờ ñến không khí văn chương ở thủ ñô Hà Nội cho nên mặc 

dù văn chương ông có Nam Bộ ñến mấy thì ẩn chứa trong ñó vẫn có 

chút trữ tình của nó. Hà Nội là ñất kinh kì, là nơi hội tụ từ ngàn xưa của 

những văn nhân thi sĩ, những tài tử hào hoa phong nhã và ñặc biệt là 

người Hà Nội ưa sự bạc thiệp, thâm trầm cho nên những năm tháng 

Nguyễn Quang Sáng tập kết ra Bắc sống ở Hà Nội, tính cách người Hà 

Nội ñã hòa nhập với tính cách Nam Bộ của Nguyễn Quang Sáng cho 
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nên phần nào ñó nó ñã chi phối ñến ngôn ngữ của nhà văn. Không phải 

lúc nào văn ông cũng chỉ chứa những từ ngữ giản dị, phóng khoáng, thô 

ráp mà vẫn có không ít những từ ngữ giàu chất trữ tình. Đó là những 

ngôn từ khi nhà văn sử dụng ñể nói về những kỷ niệm tuổi thơ hoặc ñể 

diễn tả nỗi niềm xúc ñộng của nhân vật. Miêu tả những tâm trạng ấy 

chắc chắn nhà văn không thể sử dụng thứ ngôn ngữ khô cứng mà phải 

cần phải có một thứ ngôn ngữ mềm mại hơn, tình cảm và ấp áp hơn ñể 

có thể nói lên tất cả những cung bậc cảm xúc của tâm trạng nhân vật. 

Chất trữ tình trong truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng ñược bộc 

lộ thông qua ngôn ngữ ở mỗi truyện có sự khác sau. Có lúc ñó là tâm 

trạng của nhân vật, có lúc là nỗi buồn, là niềm vui của người kể 

chuyện…Mỗi một cách thể hiện ñều mang màu sắc khác nhau. Chính 

ñiều này ñã tạo nên sự phong phú trong ngôn ngữ truyện ngắn của nhà 

văn ñồng thời phần nào ñó nó cũng chứng tỏ Nguyễn Quang Sáng là 

nhà văn am hiểu về ngôn ngữ nhân vật lẫn ngôn ngữ của người kể 

chuyện. 

3.3.2. Giọng ñiệu 

3.3.2.1. Giọng ñiệu ngợi ca. 

Phần lớn tác phẩm của ông là viết về cuộc kháng chiến của người 

dân Nam Bộ cho nên trong tác phẩm của ông không thể thiếu ñi sự cảm 

khái, ngợi ca về những con người ñã anh dũng chiến ñấu cho sự nghiệp 

bảo vệ tổ quốc.  

Nguyễn Quang Sáng ñã ngợi ca về tình người trong những năm 

kháng chiến khốc liệt. Mặc dù phải ñối ñầu với hiểm nguy nhưng 

không vì thế mà họ quên ñi tính mạng của những người ñồng ñội. Họ 

sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh ñể những ñồng ñội của mình ñược sống 
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và chiến ñấu. Nguyễn Quang Sáng cũng ngợi ca nhưng ông không chủ 

ñộng xoáy ngòi bút vào việc mô tả dáng vẻ phi thường của những anh 

hùng trong chiến ñấu mà chủ yếu là ông chỉ ngợi ca họ ñã sống như thế 

nào giữa mưa bom khói ñạn ấy. 

3.3.2.2. Giọng ñiệu chân chất tự nhiên, suồng sã. 

Bên cạnh giọng ñiệu ngợi ca, Nguyễn Quang Sáng còn sử dụng 

giọng ñiệu chân chấ, mộc mạc, tự nhiên, suồng sã và thủ pháp nghệ 

thuật như ñùa. Chính giọng ñiệu tự nhiên của ông mà khi ñọc tác phẩm 

người ñọc có cảm giác những câu chuyện ông kể gần gũi vô cùng. 

Những câu nói vui ñùa cộng với những tâm trạng trong những khoảnh 

khắc ñó làm cho người ñọc cứ ngỡ như là của chính mình bởi nó quá 

gần gũi và thân quen trong cuộc sống thường nhật. Giọng ñiệu ñó ñược 

nhà văn ñưa vào trong tác phẩm khá tự nhiên làm cho câu chuyện ñược 

kể có phần hóm hỉnh, dí dỏm. 

Chính cái giọng ñiệu tự nhiên của nhà văn khi kể ñã khiến cho lối 

kể chuyện của nhà văn trở nên có duyên và thu hút người ñọc nhiều 

hơn. Có người ñã nhận xét ông là nhà văn có lối viết tự nhiên như nói 

quả không sai. Giọng ñiệu tự nhiên suồng sã ñã làm cho cách kể chuyện 

của Nguyễn Quang Sáng thêm phần phóng khoáng, hồn nhiên và rất 

ñời, rất ñáng yêu. 
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KẾT LUẬN 

 

Tuy ra ñời muộn, nhưng văn học Nam Bộ có sự phát triển ñáng 

kể và ñạt ñược những thành tựu to lớn. Sự ra ñời, phát triển và ñạt ñến 

ñỉnh cao của văn học Nam Bộ góp phần không nhỏ vào những thành 

tựu của văn học Việt Nam nói chung. Góp phần tạo nên sự thành công 

của nền văn học Nam Bộ, Nguyễn Quang Sáng miệt mài lao ñộng hơn 

nửa thế kỷ qua ñể mang lại cho văn học Nam Bộ những tác phẩm thực 

sự có giá trị. Nói ñến văn học Nam Bộ người ta không thể không nhắc 

ñến ông. Sự xuất hiện của Nguyễn Quang Sáng trong nền văn học Nam 

Bộ ñã góp phần không nhỏ trong việc ñem lại diện mạo mới cho nền 

văn học nơi ñây.  

 1. Hơn nửa thế kỷ miệt mài lao ñộng trên hành trình nghệ thuật, 

Nguyễn Quang Sáng là người lao ñộng nghệ thuật nghiêm túc với một 

quan niệm văn chương rõ ràng. Trong quan niệm của ông, truyện phải 

có chi tiết ñộc ñáo, bố cục chặt chẽ và tình huống bất ngờ. Đó là những 

yếu tố quan trọng tạo nên một tác phẩm hay. Với sự nghiệp văn chương 

không nhỏ, Nguyễn Quang Sáng ñã  khẳng ñịnh ñược vị thế và tên tuổi 

của mình trong dòng chảy của văn học. Là một nhà văn “ Đậm sâu một 

phong cách Nam Bộ”  cho nên truyện ngắn - một thể loại nhà nhà văn 

có những thành công ñáng kể cũng mang dáng dấp và hơi thở của 

phong cách ấy. Với những gì thể hiện trên trang viết, Nguyễn Quang 

Sáng xứng ñáng là nhà văn Nam Bộ nổi tiếng của thế kỷ XX. 

 2. Phong cách truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng ñược thể hiện 

trên nhiều bình diện khác nhau từ nội dung phản ánh cho ñến nghệ 

thuật biểu hiện. Ngay từ những truyện ngắn ñầu tay như “Con chim 
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vàng”, “Ông Năm Hạng”, “Tư Quắn”…Nguyễn Quang Sáng ñã khẳng 

ñịnh phong cách truyện ngắn của mình. Ở phương diện nội dung, phong 

cách truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng ñược ñịnh hình thông qua những 

mảng ñề tài nhà văn phản ánh trong tác phẩm. Đi nhiều và viết nhiều 

nhưng Nam Bộ vẫn là mãnh ñất hiện lên nhiều nhất trên trang văn 

Nguyễn Quang Sáng. Ở ñó, hiện thực cuộc sống của dân Nam Bộ ñược 

ông phản ánh khá ña dạng. Đó là hiện thực cuộc sống của nhân dân 

Nam Bộ trong những năm trong và sau cuộc kháng chiến. Với những gì 

thể hiện trên trang viết, Nguyễn Quang Sáng ñã khẳng ñịnh tài năng 

văn chương của mình. 

 3. Nguyễn Quang Sáng khẳng ñịnh phong cách truyện ngắn của 

mình trên hai phương diện nội dung lẫn nghệ thuật. Là một nhà văn 

“ ưa chơi bố cục”, tình huống kết hợp với nghệ thuật sử dụng những chi 

tiết lạ và giàu hình ảnh, Nguyễn Quang Sáng ñã ñem lại những nét rất 

riêng ở thể loại truyện ngắn. Cách cấu trúc tác phẩm của Nguyễn 

Quang Sáng ñã thể hiện một phong cách ñầy chi tiết lạ và giàu kịch tính 

trong mỗi câu chuyện. Từ quan ñiểm cho ñến tác phẩm, Nguyễn Quang 

Sáng luôn có sự thống nhất về việc sử dụng chi tiết và xây dựng bố cục 

cho tác phẩm. 

 Bằng tất cả những thủ pháp nghệ thuật, từ không gian thời gian, 

nghệ thuật tự sự cho ñến ngôn ngữ, giọng ñiệu, Nguyễn Quang Sáng ñã 

thể hiện ñược tất cả những gì ñặc trưng nhất của miền quê sống nước 

Nam Bộ. Chính vì vậy mà ñọc văn ông chúng ta ñược mở rộng tầm mắt 

trước mây trời sông nước cũng như hiểu hơn về văn hóa và tính cách 

của người dân nơi ñây. Ngay cả nhà thơ Hữu Thỉnh, trong chương trình 

“Trang văn học nghệ thuật” của Đài Truyền hình Hà Nội cũng nhận 
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xét: “V ăn chương Nguyễn Quang Sáng là thứ văn chương hồn hậu 

mang ñược hơi thở, phong cách khẩu khí, phông ñộ của người dân Nam 

Bộ, chất giọng và dường như là tất cả không khí, cuộc sống của người 

Nam Bộ, quang cảnh của Nam Bộ thấm vào Nguyễn Quang Sáng. Do 

ñó thấy anh làm văn không hề có sự cầu kỳ, không hề khó ñọc. Đọc văn 

của anh ta có cảm giác như mình tiếp xúc với cuộc ñời thật, với hơi thở 

cuộc sống thật, với từng con người mà mình ñã gặp ở ñâu ñó trong 

cuộc sống. Đó là nét ñặc sắc của Nguyễn Quang Sáng”. Những nhận 

xét của nhà thơ Hữu Thỉnh như ñã nói lên tất cả những gì có trong 

phong cách truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng. 

 Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về ñề tài, chúng tôi có ñủ cơ 

sở ñể khẳng ñịnh, Nguyễn Quang Sáng có một phong cách truyện ngắn 

rất riêng không lẫn lộn với bất kỳ nhà văn nào cùng viết về Nam Bộ. 

Và ông cũng là người góp phần ñưa văn xuôi Nam Bộ ñạt ñến những 

ñỉnh cao về phương diện nghệ thuật. Qua cách lựa chọn ñề tài, xây 

dựng bố cục, tình huống kết hợp với việc sử dụng những chi tiết “ám 

ảnh, biết nói” cùng với ngôn ngữ ñặc trưng, Nguyễn Quang Sáng ñã 

chứng tỏ tài năng và sự thành công của mình trong nền văn học Nam 

Bộ nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. 

  

 


