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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn ñề tài 

 Đồng hành cùng cuộc chuyển mình lớn lao của ñất nước, văn 

học Việt Nam sau 1975 chứng kiến cuộc vật lộn âm thầm nhưng quyết 

liệt của bao văn nghệ sĩ trên hành trình tìm kiếm “sinh lộ” mới cho văn 

chương Việt. Vì vậy, mỗi nhà văn không ngừng tìm kiếm, khai phá và 

sáng tạo. Họ không chỉ nhạy cảm với cái mới mà ñôi khi phải chấp nhận 

cả sự cô ñơn trên hành trình nghệ thuật của chính mình mà Nguyễn 

Khắc Phê có thể xem là một trong những trường hợp tiêu biểu. 

 Với quan niệm “ti ểu thuyết còn phải dựng nên một thế giới 

nghệ thuật, thế giới hiện thực, thế giới tâm hồn và cả hồn cốt một vùng 

quê…” [37], Nguyễn Khắc Phê ñã không ngừng tìm kiếm, khám phá 

con ñường sáng tạo văn chương cho riêng mình. Nguyễn Khắc Phê ñã 

“xâu chuỗi ñược những chi tiết nhỏ bé, giản ñơn trong cuộc sống 

thường nhật, thổi vào ñó một linh hồn ñể nó cựa quậy, sống trong ñộc 

giả” [19, tr. 17] và “bao giờ và ở chỗ nào cũng thế, nhà văn cần có sự 

tự do mới có thể sáng tạo ra những công trình bất hủ” [44].  

Nhìn lại con ñường ñã qua, dẫu có lúc còn cực ñoan thái quá, 

nhưng những gì Nguyễn Khắc Phê ñã làm ñược là ñiều không thể phủ 

nhận. Chính vì thế, lựa chọn ñề tài: Đặc ñiểm nghệ thuật tiểu thuyết 

Nguyễn Khắc Phê, chúng tôi không chỉ muốn góp phần khẳng ñịnh hơn 

về tâm huyết, tài năng cũng như những ñóng góp của Nguyễn Khắc Phê 

cho nền văn học dân tộc mà qua ñó còn thấy ñược cả những bước tiến 

mới của văn học Việt Nam trên hành trình khám phá, tìm kiếm chân lý 

sáng tạo cho riêng mình. 
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2. Lịch sử vấn ñề  

2.1. Những bài viết về tác phẩm Biết ñâu ñịa ngục thiên 

ñường 

Theo Trần Đình Sử, nhìn chung về sáng tác Nguyễn Khắc Phê, 

ñặc biệt là Biết ñâu ñịa ngục thiên ñường, ngôn ngữ hiện thực trong cái 

tính giản dị của nó, vẫn có sức thuyết phục ñối với ñông ñảo người ñọc 

và có lẽ cũng là chỗ mạnh của ngòi bút Nguyễn Khắc Phê. 

Ma Văn Kháng xem văn xuôi của anh là một thứ văn giàu chất 

hiện thực ñời sống, giàu sự trải nghiệm sâu sắc còn Từ Sơn “ngòi bút 

của anh Phê rỉ máu” [18, tr. 205]. Theo Ngô Minh, ngòi bút hiện thực 

của tác giả không né tránh khi kể lại những chuyện phi lí, trái ngang và 

biến cố ñảo lộn hãi hùng. Mặt khác, Nguyễn Mạnh Tiến, Ngô Hương 

Giang tham chiếu tác phẩm Biết ñâu ñịa ngục thiên ñường từ góc ñộ 

diễn giải học và phân tâm học, tìm ra những thông ñiệp trái chiều của 

tác phẩm: con người là gì? ñâu là tính thiện và ác? 

 Bên cạnh ñó, tác giả Phan Tuấn Anh dưới phương pháp luận 

của bộ môn văn học so sánh ñã có ñộng tác so sánh về “Bi k ịch dòng họ 

trong Biết ñâu ñịa ngục thiên ñường của Nguyễn Khắc Phê và Trăm 

năm cô ñơn của G.G.Marquez [18, tr. 172-176-182]. Còn ñối với Bửu 

Nam, ông xem Biết ñâu ñịa ngục thiên ñường là một loại “ti ểu thuyết 

vết thương”  [18, tr. 23] và ở một khía cạnh khác, tác giả Phạm Trần 

Quốc Bảo lại có sự ñồng nhất tiểu thuyết ñược viết theo một phong cách 

nhẹ nhàng, sâu lắng. Trần Thị Như Yến lại phát hiện ra kiểu bi kịch 

người trí thức trong Biết ñâu ñịa ngục thiên ñường “mà số phận mỗi 

người là những bước ngoặt khác nhau trong lối rẽ của dòng ñời” [18, 

tr. 198]. Hay ở một khía cạnh khác, có người còn xem ñọc Biết ñâu ñịa 

ngục thiên ñường mới ñúng thưởng thức tác phẩm văn học.  
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2.2. Về tác phẩm Thập giá giữa rừng sâu và Những ngọn lửa 

xanh 

Ở tác phẩm Thập giá giữa rừng sâu, Nguyễn Khắc Phê lại chú 

ý ñến “tình huống truyện”  [38, tr. 37]. Tác giả Trần Huyền Sâm lại cho 

rằng: “Ti ểu thuyết Thập giá giữa rừng sâu chứa ñựng nhiều ẩn số bất 

ngờ và có khả năng mở ra những tầng nghĩa sâu xa ñể người ñọc không 

ngừng chiêm nghiệm, suy ngẫm” [51].  

Ở tác phẩm Những ngọn lửa xanh, Nguyễn Thế Quang cho 

rằng: “câu văn, anh biết chải chuốt, kỹ lưỡng tổ chức ngôn từ thật tài 

tạo nên một giọng ñiệu phong phú có sức lôi cuốn lạ” [50]. Đối với 

Trần Xuân An, ở bài viết “Những ngọn lửa xanh - niềm hy vọng từ nỗi 

ñau thế sự” thì lại quan niệm rằng: “ Những ngọn lửa xanh có kết cấu 

thuộc loại chuẩn mực, không phá cách” và “bằng những thủ pháp gút - 

mở ñã khắc họa với những chi tiết tinh tế, sinh ñộng và phong phú” [2, 

tr. 34-37]. 

Như vậy, trong hầu hết những công trình này những nhận ñịnh 

có tính chất ñặt vấn ñề sơ lược chung chung, chứ chưa ñi vào phân tích 

các phương diện cụ thể của ñặc ñiểm nghệ thuật trong tiểu thuyết của 

Nguyễn Khắc Phê một cách tổng hợp, khái quát và có hệ thống. Tuy 

vậy, ñó là những gợi mở quan trọng ñể chúng tôi tiếp thu và làm cơ sở 

cho việc tiếp cận, nghiên cứu những ñặc ñiểm nghệ thuật trong tiểu 

thuyết Nguyễn Khắc Phê một cách bao quát và toàn diện hơn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chính là ba tiểu thuyết: Thập giá giữa 

rừng sâu (NXB Trẻ, 2002), Những ngọn lửa xanh (NXB Phụ nữ, 

2008), Biết ñâu ñịa ngục thiên ñường (NXB Phụ nữ, 2010). 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Với ñề tài nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu sáng tác của 

Nguyễn Khắc Phê ñể chỉ ra những ñặc ñiểm nghệ thuật ở một số phương 

diện tiêu biểu như: hệ thống hình tượng nhân vật, các mệnh ñề triết lý, 

ngôn ngữ, giọng ñiệu, không gian và thời gian nghệ thuật. Ngoài ra, 

chúng tôi còn giới hạn phạm vi ñối tượng ở nhiều tiểu thuyết khác của 

Nguyễn Khắc Phê trước ñó ñể có cái nhìn so sánh, ñối chiếu,… 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Với ñề tài này, chúng tôi sử dung kết hợp nhiều phương pháp 

khác nhau, cụ thể là: phương pháp nghiên cứu tác gia văn học, phương 

pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh, ñối chiếu và một số 

phương pháp hỗ trợ khác. 

5.  Đóng góp của luận văn 

Đề tài chúng tôi là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống 

một số phương diện nghệ thuật quan trọng trong sáng tác của Nguyễn 

Khắc Phê. Từ ñó, có thể ñưa ra những nhận xét, ñánh giá xác ñáng về 

ñặc ñiểm nghệ thuật trong sáng tác của ông. Qua ñó ñồng thời làm cơ sở 

ñể góp thêm một tiếng nói ñánh giá về hiện tượng văn học còn gây 

nhiều tranh cãi này. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, phần kết luận và phần tài liệu tham khảo, 

phần nội dung của luận văn ñược triển khai thành 3 chương như sau: 

Chương 1: Nguyễn Khắc Phê - cuộc ñời và hành trình sáng tạo 

Chương 2: Đặc ñiểm nội dung nghệ thuật của tiểu thuyết 

Nguyễn Khắc  Phê  

Chương 3: Đặc ñiểm hình thức nghệ thuật của tiểu thuyết 

Nguyễn Khắc Phê 
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Chương 1. NGUYỄN KHẮC PHÊ - CUỘC ĐỜI VÀ HÀNH TRÌNH 

SÁNG TẠO 

1.1. Nguyễn Khắc Phê - cuộc ñời và duyên nợ văn chương 

1.1.1. Cuộc ñời 

Nguyễn Khắc Phê sinh ngày 26 tháng 4 năm 1939. Ông là một 

trong số ít nhà văn có gốc gác “oách” nhất trong mười bảy nhà văn Việt 

Nam sống ở Huế. Ông là con nhà danh gia vọng tộc. Nguyễn Khắc Phê 

sinh ở Huế nhưng phần lớn ông sống ở quê, một vùng “ ñất học” bên 

dòng sông Phố, tỉnh Hà Tĩnh (xã Sơn Hòa - Hương Sơn - Hà Tĩnh). 

Trước khi trở thành nhà văn, Nguyễn Khắc Phê là cán bộ kỹ thuật trong 

ngành giao thông vận tải từ năm 1959 - 1974, từng chỉ ñạo hoặc giám 

sát thi công trên các công trình cầu ñường ở Lạng Sơn, Hà Đông, Nghệ 

An, Tây Quảng Bình.  

Nguyễn Khắc Phê có sách in từ năm 1968 và ñược học qua 

trường “B ồi dưỡng những người viết văn trẻ” khóa 3 (1969 -1970), ông 

ñược chuyển về Hội Văn nghệ Quảng Bình từ năm 1974. Gần 25 làm 

công tác quản lý văn nghệ, Nguyễn Khắc Phê ñã thực sự tìm ñược chỗ 

ñứng trên văn ñàn. Từ 1991 ñến nay tiếp tục tham gia BCH Hội, Phó 

chủ tịch Hội Văn nghệ Thừa Thiên Huế và hiện là thư ký Chi hội nhà 

văn Việt Nam tại Thừa Thiên Huế. Ngoài 15 tác phẩm ñã ñược xuất bản 

(trong ñó có 10 tiểu thuyết) thì 9 tác phẩm ở nhiều thể loại ñã từng ñược 

giải thưởng Trung ương, ñịa phương và có những cuốn gây xôn xao dư 

luận một thời. Và chính ông cũng tự ñánh giá những tác phẩm của mình: 

“vi ết về ñề tài lớn chứ chưa viết về tác phẩm lớn”.  Ở Huế, có Hoàng 

Phủ Ngọc Tường, Lâm Thị Mỹ Dạ và nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi khác 

làm nên “th ương hiệu”  cho Huế. Nhưng như nét ñặc thù cố hữu vốn có, 

trong một buổi sáng yên lành trầm mặc của mảnh ñất cố ñô, người ta 

biết Huế còn có một Nguyễn Khắc Phê. 
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1.1.2. Duyên nợ văn chương  

Nguyễn Khắc Phê nói rằng: “là người chẳng có mấy năng 

khiếu văn học”,  thế mà ñã hơn 40 năm cầm bút. Bài viết ñầu tiên của 

Nguyễn Khắc Phê ñăng trên báo Văn học năm 1959 (bài ký Những 

người ñi tiên phong) tuy vậy, mãi ñến năm 1968, cuốn sách ñầu tay - ký 

sự Vì sự sống con ñường - mới ra ñời. 

Nhìn chung, ông viết nhiều thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, 

phê bình, tạp văn, báo chí,…Đến nay hơn 70 tuổi, Nguyễn Khắc Phê ñã 

có 15 ñầu sách nhưng ñã có ñến 10 tiểu thuyết. Trong ñó, có một số tác 

phẩm ñã xuất bản và nhận ñược các giải thưởng như: truyện ngắn Một 

ñêm mưa (1962); Vì sự sống con ñường: tập ký sự (1968); Tiểu thuyết: 

Đường qua làng Hạ (1976); Đường giáp mặt trận (1976), Chỗ ñứng 

người kỹ sư (1980), Miền xa kêu gọi (1985), Những cánh cửa ñã mở 

(1986), Nếu ñược chết thay em (1989), Mười ngày và cả mười năm 

(1997), Thập giá giữa rừng sâu (2002), Những ngọn lửa xanh (2008), 

Biết ñâu ñịa ngục thiên ñường (2010), và tập phê bình - tiểu luận - chân 

dung văn nghệ sĩ Hiện thực và sáng tạo tác phẩm nghệ thuật,…Ngoài 

ra, còn hàng trăm bài báo (một số ký với bút danh Trung Sơn), truyện 

ngắn, bút ký, tạp văn, nghiên cứu phê bình in trên các báo chí Trung 

ương và ñịa phương. 

1.2. Hành trình sáng tạo tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê 

1.2.1. Giai ñoạn 1976 - 1986 

 Theo M.Gorki: “ Đề tài là tư tưởng nảy sinh trong kinh nghiệm 

của tác giả, do cuộc sống gợi ra cho nhà văn” [1, tr. 81]. Mở ñầu trong 

hành trình tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê là tiểu thuyết Đường qua 

làng Hạ (1976) rồi bộ tiểu thuyết hai tập Đường giáp mặt trận (1976) và 

Chỗ ñứng người kỹ sư (1980) với ñộ dài trên 800 trang, dựng lại một 
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giai ñoạn chiến ñấu trên ñường Trường Sơn. Đó là chỗ ñứng nơi “mũi 

nhọn sáng tác”. 

 Ở ñề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội, với vốn sống dày dặn gần 

mười lăm năm trong ngành cầu ñường, anh tỏ ra sung sức, dồi dào khi 

viết tiểu thuyết Miền xa kêu gọi (1985) và sau này là sự ra ñời của tiểu 

thuyết Những cánh cửa ñã mở (1986) viết về những công trình thủy lợi. 

Đây là tác phẩm Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa in lại trong bộ sách Tiểu 

thuyết thời kỳ ñổi mới, là cuốn tiểu thuyết mà Nguyễn Khắc Phê ñã viết 

với rất nhiều tâm huyết.  

1.2.2. Giai ñoạn 1986 - 2010  

Dấu hiệu quan trọng ñáng kể cho những chuyển biến của văn 

học là xóa bỏ ñi sự ám ảnh của chủ nghĩa ñề tài. Tuy vậy, khác với mạch 

nguồn ñó, Nguyễn Khắc Phê vẫn trung thành với ñề tài sản xuất mà tiểu 

thuyết Nếu ñược chết thay em (1989) là một ñiển hình sau ñổi mới của 

ông.  

Nếu nghệ thuật là một sự ngạc nhiên thì tiểu thuyết Thập giá 

giữa rừng sâu (2002) là sự minh ñịnh rõ nhất cho ñiều này. Tác phẩm ñề 

cập ñến những vấn ñề vừa có tính thời sự, vừa có tính muôn thuở. Tiểu 

thuyết Thập giá giữa rừng sâu là “một lời nói tối hậu với con người” thì 

tiểu thuyết Những ngọn lửa xanh (2008) ñó là sự nhắc lại với một cảnh 

tượng vừa ñau xót về tình cảm, vừa tủn mủn quá ñỗi buồn phiền về nhu 

cầu cần thiết nhưng nhỏ mọn trong ñời sống hằng ngày. So với những 

cuốn tiểu thuyết trước, năm 2010 Biết ñâu ñịa ngục thiên ñường - tác 

phẩm là những dồn nén và trải nghiệm sâu sắc của tác giả về cuộc ñời, 

con người và dân tộc và hoàn thành trong vòng 20 năm (1987 - 2007). 

Nhìn lại trong hành trình sáng tạo của tiểu thuyết Nguyễn Khắc 

Phê dường như ñó là một công việc nhọc nhằn, thừa thao thức và không 

thiếu thách thức nhưng những gì Nguyễn Khắc Phê ñã làm ñược là ñiều 
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không thể phủ nhận, là những thử nghiệm ñầu tiên nhưng ñó là bước ñi 

cần thiết ñể văn học tiếp tục mở ra những ngả ñường mới, tiếp cận gần 

hơn văn chương thế giới và ñồng thời tạo ñược một phong cách riêng 

trong nguồn chung của các tác giả cùng thời trên hành trình khám phá, 

tìm kiếm chân lý sáng tạo cho riêng mình. 

1.3. Quan niệm về sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Khắc Phê 

1.3.1. Quan niệm về vai trò của nhà văn 

Theo Nguyễn Khắc Phê, không chỉ “chủ nghĩa hiện thực xã hội 

chủ nghĩa”, mà bất cứ “chủ nghĩa”  nào cũng không nên tôn thành ngọn 

cờ, thành “phương pháp” buộc các văn nghệ sĩ phải theo. Ông cho rằng: 

“Tr ước khi cầm bút phải học làm người”. Suốt 15 năm sống trong 

ngành giao thông vận tải, Nguyễn Khắc Phê luôn ñược ở những nơi có 

thể gọi là tiền tiến, là mũi nhọn của cuộc sống, cuộc sống ấy chẳng 

những ñã rèn cách sống cần phải có của một người cầm bút chân chính 

mà còn cho ông một cái vốn quý vô giá ñối với người sáng tác. 

Ông quan cũng không quan niệm: “muốn tạo nên sức hấp dẫn 

của tác phẩm thì phải cố tìm cho ñược hình thức tân kỳ, ñộc ñáo, cố tạo 

cho ñược một câu chuyện ly kỳ hay một chuyện tình nhiều bi lụy, éo le 

và rắc rối” [40, tr. 58-61]. 

Nhưng một nhà văn ñược bạn ñọc nhớ ñến trước hết “nhờ có 

cách thể hiện cuộc sống với bút pháp riêng, xây dựng ñược một thế giới 

nghệ thuật ñộc ñáo giàu sức truyền cảm và gợi nghĩ ñến những vấn ñề 

sâu xa về lẽ sống ở ñời, chứ không phải là viết về ñề tài “nóng” hay 

“l ạnh”, “l ớn” hay “nhỏ” [42, tr. 22-24]. 

1.3.2. Quan niệm về công việc sáng tạo và chức năng của tiểu 

thuyết 

Nguyễn Khắc Phê ñã phát biểu: “Tôi thi ết nghĩ, những ai hoạt 

ñộng nghệ thuật ñều hiểu sự tìm tòi ñổi mới trong sáng tạo nghệ thuật là 
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lẽ sống còn của mình [41]. Mặc dù vậy, về nghệ thuật tiểu thuyết, 

Nguyễn Khắc Phê không có may mắn ñược các nhà phê bình xếp vào 

loại “ ñổi mới”.  Những tác phẩm của Nguyễn Khắc Phê vẫn theo kiểu 

“truy ền thống”, vẫn trung thành với “chủ nghĩa hiện thực”. Nguyễn 

Khắc Phê ñề cập ñến một vấn ñề khá thời sự. Trước xu thế hội nhập với 

thế giới không thể ñảo ngược, vấn ñề ñặt ra hẳn không chỉ là “ ñộ dày” 

của các bộ tiểu thuyết. Hội nhập với thế giới, chúng ta “ngộ”  ra mình ñã 

chậm bước quá nhiều nhưng ñồng thời nhiều mặt của cuộc sống, nhiều 

chuẩn mực giá trị bị ñảo lộn. Nguyễn Khắc Phê bắt ñầu chủ yếu với tiểu 

thuyết cũng vì ñược sống “gi ữa một hiện thực lớn lao”. Trong tiểu 

thuyết, ông quan niệm tình huống ñược xem là vấn ñề xương sống tạo 

nên sức hấp dẫn cho tác phẩm nó bao gồm: sự việc, không gian, thời 

gian và thái ñộ của con người,… 

Thực ra, với một thể loại “xương sống” như tiểu thuyết, chúng ta 

không thể chỉ gói gọn trong một số ít ỏi những quan niệm về chức năng 

và sự sáng tạo trong tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê nói riêng và của 

các tác giả khác nói chung mà lại xem là phù hợp với quy luật của cuộc 

sống. Vì bản thân xã hội bây giờ tự nó ñã “ ña âm”, bản thân con người 

thời ñại này ñã “ ña diện”  và cả “ ña năng”, làm sao tiểu thuyết có thể 

ñơn âm, có thể chịu khép mình vào một khuôn hình cũ kĩ ? 

 

Chương 2.  ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG NGHỆ THUẬT CỦA    

TIỂU THUYẾT NGUYỄN KHẮC PHÊ 

2.1. Hệ thống hình tượng nhân vật  

2.1.1. Hình tượng nhân vật người trí thức  

Khác với Nam Cao, người trí thức của Nguyễn Khắc Phê không 

rơi vào dằn vặt vì vật chất “c ơm áo gạo tiền”. Ông ý thức sự quan trọng 

của vật chất nhưng không bao giờ cho ñó là vấn ñề lớn ñối với trí thức. 
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Trong Những ngọn lửa xanh, chủ yếu khắc ñậm nỗi ñau của ông 

Thức một vị giáo sư ñại học cuối cùng túng quẩn rơi vào ngõ cụt và chết 

trong sự tức tưởi hay chính sự hỗn ngang của xã hội ñã làm cho số phận 

người trí thức như Nhơn trượt dài và muốn trở thành người lương thiện 

cũng không ñược, cái chết như một sự thú tội và ăn năn. Khác với số 

phận nhân vật trí thức trong Những ngọn lửa xanh, ở Biết ñâu ñịa ngục 

thiên ñường, nhà văn Nguyễn Khắc Phê chủ yếu tái hiện lại số phận một 

số trí thức trong gia ñình cụ Huy. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết chủ yếu xoay 

quanh tâm trạng của nhân vật Tâm khi ra Hà Nội thăm mẹ ñang nằm 

viện. Tâm không hề ân hận vì con ñường mình ñã lựa chọn. Bởi anh 

quan niệm “cõi nhân gian có biết bao nhiêu là con ñường”; bởi anh tin 

vào sự “ki ếp nhân sinh hiện hữu một cách ngẫu nhiên”, “sớm có linh 

cảm về sự mong manh của mọi ñiều nơi trần thế”  và sự ñưa ñẩy của số 

phận.  

Bản thân những người trí thức luôn sáng tạo, tạo ra cái mới, 

những tư tưởng tiên phong, thì luôn luôn phải ñồng nghĩa với cách mạng 

và cách mạng thì tưởng phải luôn luôn là “cách mạng”, thay ñổi cái cũ, 

nhưng ñến một giai ñoạn nào ñó có mâu thuẫn giữa trí thức và cách 

mạng. Chính vì thế, những nhân vật trí thức mà Nguyễn Khắc Phê xây 

dựng nên họ ñâu chỉ có “nhát”,  ñâu chỉ có “hèn”,  ñâu chỉ có “say sưa 

cho mình nhất thiên hạ”. 

2.1.2. Hình tượng nhân vật tín ñồ tôn giáo  

Trong văn xuôi Việt Nam nói chung và tiểu thuyết nói riêng, tác 

phẩm viết riêng về tôn giáo (Thiên Chúa giáo) xuất hiện không nhiều. 

Với những tiểu thuyết sau 1986, vấn ñề tôn giáo ñược Nguyễn Khắc Phê 

thử nghiệm trong tác phẩm của mình nhằm thiên hướng về cái thiêng 

liêng, cái thế giới bên kia 
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Soi rọi ñiều ñó vào trong tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê, 

chúng ta bắt gặp những nhân vật như Tâm, Nhơn, Quế, Sư Thầy Minh 

Trí, Thức,…mỗi nhân vật phải giấu mình ñể sống theo thời cuộc. Khi tất 

cả ñã an bài mới chợt nhận ra bản thể của mình ñã giấu ñâu ñó trong sâu 

thẳm quá xa, ñến ñộ không thể nào tìm lại ñược chính mình. Viết về tôn 

giáo, Nguyễn Khắc Phê ñã trở thành người ñi sâu khám phá phần chìm 

của “t ảng băng”  cuộc sống, ñã thể hiện rõ mối quan tâm một cách ñặc 

biệt ñến ñời sống tư tưởng của xã hội, của thời ñại. Qua những trang viết 

về tôn giáo, nhà văn càng giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn nỗi khó nhọc 

của phận người, và cũng từ ñó mà biết cảm thông và yêu thương con 

người hơn. 

2.1.3. Hình tượng nhân vật người phụ nữ  

Hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết Nguyễn Khắc Phê với 

khát vọng tình yêu và nỗi ñau êm dịu, ngọt ngào, ñeo ñẳng. Họ yêu bằng 

tình yêu khá kỳ lạ, yêu như là một khả năng thiên phú, yêu say ñắm 

nồng nàn và hi sinh tất cả cho người mình yêu. Tình yêu của họ ñầy trắc 

trở, thường rơi vào bi kịch nhưng không gieo vào người ñọc sự bi quan 

chán nản bởi nhân vật của chị ñã lôi cuốn người ñọc vào nỗi khao khát 

và niềm tin mãnh liệt của họ. Ngoài ra, Nguyễn Khắc Phê còn xây dựng 

hình tượng người phụ nữ với những trăn trở. Nội tâm nhân vật là biểu 

hiện rõ nhất của tính cách, phẩm chất con người. Nhân vật nữ trong tiểu 

thuyết Nguyễn Khắc Phê là những con người sâu sắc về những quan 

niệm nhân sinh với những trăn trở ñầy giông bão nhưng tất cả hướng 

ñến cái thánh thiện, lòng nhân hậu, vị tha ñầy nữ tính. 

Hầu hết số phận của các nhân vật nữ không suôn sẻ, họ thường 

tìm ñến sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, nhưng không chỉ có thế 

họ còn vượt lên ñịnh kiến, trau dồi tri thức ñể trở thành những con người 

có ích cho xã hội, góp phần nhỏ bé của mình tôn vinh vẻ ñẹp của cuộc 
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sống. Nhân vật nữ của ông không gánh vác những trọng trách trong xã 

hội nhưng vởi vị trí khiêm nhường của mình họ vẫn lấp lánh vẻ ñẹp nữ 

tính trong con người của xã hội hiện ñại. 

2.2. Các mệnh ñề tri ết lý 

2.2.1. Triết lý về hiện thực ñời sống thế gian  

Cũng từ quan niệm về nhân vật và sự tìm tòi các phương thức 

biểu hiện nhân vật mà tiểu thuyết sau 1986 ñã mang ñến cho người ñọc 

một bức tranh toàn cảnh thế giới nhân vật vô cùng phong phú sống 

ñộng. Trước hiện thực ñó, trong hiện thực ñời sống thế gian nhân vật 

ñược xây dựng với những kiểu triết lý ñộc lập rạch ròi về tốt - xấu, 

chính diện - phản diện, hèn nhát - dũng cảm, ñan xen giữa sự sống - cái 

chết nên mô hình nhân vật này ñã thể hiện ñơn giản, phiến diện, vừa 

không chật vật. Con người ngoài tính giai cấp còn mang tính nhân loại, 

bên cạnh vấn ñề ñạo ñức còn có vấn ñề nhân tính. Con người bên trong 

con người không chỉ có phần ý thức mà có phần vô thức ñầy bí ẩn. Cùng 

với hướng khám phá, thể hiện hiện thực của ñời sống thế gian thông qua 

nhân vật, tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê giá trị sự sống cá nhân ñược 

ñặt ra một cách quyết liệt và bức thiết. 

Trong những tác phẩm của Nguyễn Khắc Phê, một trong những 

tiếng nói cuối cùng của tác phẩm là tiếng nói nhân bản: hãy ñứng nhìn 

con người với cặp mắt thiên kiến, bên ngày là tôn giáo,  bên kia là cộng 

sản, bên này là con người chọn lựa theo kiểu lý tưởng “quốc gia” hay 

một thể chế khác; mà hãy sống và nhìn con người như nó vốn có - thật 

là con người, không bị ràng buộc bởi những ñịnh kiến này khác. Tồn tại 

lâu dài của con người là nó gắn bó trong một bản thể sâu xa, ñó là nhân 

cách của con người, ñó là dòng họ, gia ñình, và cuối cùng là tổ quốc, ñất 

nước.   
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2.2.2. Triết lý về sự ñổ vỡ niềm tin và chấp nhận thế cuộc 

Nhìn từ gốc ñộ nào ñó, con người nhân loại cũng mang một phần 

con người tự nhiên ở trong mình. Xem xét ở bình diện rộng những biểu 

hiện về tính tự nhiên của con người theo nghĩa của nó là “b ẩm sinh”, là 

“thiên tính”,  nó bao gồm phần Con cộng với phần Người. Tiểu thuyết 

trước 1975 thiên về triết lý với những con người lý tưởng, con người 

ñạo ñức. Tiểu thuyết trong thời kỳ ñổi mới không chỉ ñi sâu thân phận 

con người mà còn ñề cập ñến những khát vọng sống, khát vọng hạnh 

phúc cá nhân…Nó trả con người về với cái thuở ban ñầu “nhân chi sơ”  

vốn có của nó. Hòa trong mạch ngầm ñó, ở tiểu thuyết của Nguyễn 

Khắc Phê triết lý về thời gian sống ñời người ñó là triết lý về sự ñổ vỡ 

niềm tin, bất lực và chấp nhận thế cuộc. Nó không còn là khát vọng 

sống, che chở, thương yêu, linh cảm, niềm tin,…là những biểu hiện của 

nhân tính. 

Những triết lý xung ñột mà Nguyễn Khắc Phê nêu ra ñều dựa trên 

nền tảng ñạo ñức truyền thống. Lý tưởng về tôn giáo, về tự do, dân chủ, 

công bằng, bình ñẳng, bác ái không còn là tài sản riêng của một giai cấp, 

một tầng lớp xã hội nào mà ñã trờ thành tài sản chung có ý nghĩa nhân 

loại, thấm ñẫm tinh thần nhân văn, thể hiện bản chất người của con 

người, cần ñược ñề cao và ñấu tranh ñể gìn giữ, ở bất kỳ thời ñại xã hội 

nào. Nguyễn Khắc Phê muốn ñi ñến tận cùng của các quan niệm về tôn 

giáo, ñạo ñức xã hội, cố lý giải vì sao các quan niệm ấy tồn tại trong ñời 

sống xã hội, ñể cuối cũng khẳng ñịnh sự tồn tại hợp lý của chúng. 

2.2.3. Triết lý về tôn giáo 

Là con người, ai cũng có khát vọng ñược an vui nội tâm, ñược 

sống trong niềm tin và hy vọng vào những ñiều tốt ñẹp. Nếu niềm tin 

trong ñời thường là sự hy vọng, trông mong vào những ñiều bình dị 

trong cuộc sống, giúp con người vượt lên những khó khăn, làm cho ñời 
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sống tinh thần ñược thăng hoa thì niềm tin tôn giáo là toàn bộ nhận thức, 

thái ñộ của cá nhân ñối với một thế lực siêu nhiên. Mở rộng biên ñộ 

khám phá hiện thực về phía tâm linh, nhưng không như các nhà văn chủ 

yếu ñi vào thế giới tâm linh trong cuộc sống ñời thường (như linh tính, 

giấc mộng, sự thông linh giữa người sống và người chết,…), Nguyễn 

Khắc Phê quan tâm ñến con người trong cuộc sống tín ngưỡng tôn giáo. 

Từ gốc ñộ này, nhà văn ñã phát hiện ra ở tôn giáo những phẩm chất ñẹp 

ñẽ của một phạm trù văn hóa tinh thần, thấy ñược sức hấp dẫn bởi vẻ 

ñẹp hướng thượng của tôn giáo. 

Nhà văn cũng gởi ñến một thông ñiệp: không có niềm tin nào là 

tuyệt ñối vì nó phải gắn liền với thực tiễn và biến ñổi cùng với thực tiễn 

ñể ñem ñến những giá trị ñích thực cho con người. Bởi vậy, ñạo và ñời 

cùng chịu trách nhiệm trước Đức Chúa là Con Người. Vì vậy, tôn giáo 

nó góp phần mở ra một cách chiếm lĩnh hiện thực cho nền văn học dân 

tộc, góp phần làm dân chủ hóa nền văn học, ñồng thời còn ñem lại cho 

văn học cái nhìn rộng mở ñối với ñời sống xã hội. 

 

Chương 3. ĐẶC ĐIỂM HÌNH TH ỨC NGHỆ THUẬT CỦA 

TIỂU THUYẾT NGUYỄN KHẮC PHÊ 

3.1. Ngôn ngữ  

3.1.1. Ngôn ngữ ñời thường trần trụi 

Điều ñầu tiên dễ nhận thấy trong văn Nguyễn Khắc Phê là sự 

dung nạp những khẩu ngữ có thể gặp ở bất kỳ ñâu trong cuộc sống 

thường nhật như cái kiểu chửi thề thô tục. Đọc văn của Nguyễn Khắc 

Phê, người ta có cảm giác ngôn ngữ ñang ở trong trạng thái nguyên 

thủy, không pha trộn màu mè. Có những câu văn cụt ngủn, lửng lơ như 

lời nói hằng ngày chưa ñược dàn xếp theo quy luật của văn chương. 

Nhưng nhiều hơn cả là những câu văn dài, rườm rà nhiều hư từ, giới từ, 
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văn nói và văn viết không thể tách bạch. Có khi là những câu văn dài, 

liệt kê không ñồng ñẳng, gợi lên tính chất tự nhiên, chưa ñược sắp xếp 

như nó vốn có của mọi sự vật, hiện tượng trong ñời sống. 

Tác giả Nguyễn Khắc Phê là người con gắn bó với vùng Trung 

Trung bộ, lời ăn tiếng nói của con người nơi ñây ñã ñi vào tác phẩm của 

ông và thực sự ñem lại giá trị thẩm mĩ. Lớp từ ñịa phương ñược xem là 

một ñặc ñiểm thể hiện phong cách ngôn ngữ của tác giả. Việc ñưa vào 

tác phẩm những ngôn ngữ ñời sống chưa qua gọt giũa chính là cách 

Nguyễn Khắc Phê từ chối sự thuần khiết của ngôn ngữ tiếng Việt ñồng 

thời giễu nhại tính chất hoa mĩ của ngôn ngữ văn chương từ xưa ñến 

nay. Chọn lựa miêu tả một hiện thực bị lộn trái với tất cả sự ña ñoan 

phức tạp của con người, cách sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Khắc Phê 

là hợp lý và thể hiện dụng ý của nhà văn. Đọc văn của Nguyễn Khắc 

Phê khiến người ta chợt nghĩ về chức năng của văn chương muôn ñời. 

3.1.2. Ngôn ngữ trào phúng ñầy tính giễu nhại 

Tính trào phúng, giễu nhại của ngôn từ Nguyễn Khắc Phê trước 

hết ñược tạo dựng bởi những tổ hợp ngôn ngữ ñộc ñáo, cảm giác như 

cộm lên giữa câu văn, làm cho mạch văn của ông không chảy trôi một 

cách yên bình mà như có gì vướng lại giữa dòng, buộc người ñọc phải 

dừng lại xem xét, suy ngẫm. Bên cạnh việc tạo nên những tổ hợp ngôn 

ngữ ñộc ñáo, Nguyễn Khắc Phê còn sử dụng những hình ảnh ẩn dụ, 

những cách so sánh kì lạ góp phần tạo nên cái nhìn giễu nhại về ñối 

tượng. Tính trào phúng, giễu nhại ñôi khi còn ñược Nguyễn Khắc Phê 

thể hiện thông qua những kiểu câu văn có mệnh ñề phụ. Đây là kiểu câu 

văn quen thuộc ñặc trưng. Nhà văn với cái cách chú trọng bình diện ngữ 

nghĩa hơn là cú pháp ñã dồn sức nặng vào mệnh ñề phụ hàm chứa thông 

tin biểu cảm hoặc cách ñánh giá mà chủ yếu là giễu nhại. Trong những 

kiểu câu này, mệnh ñề phụ lại làm nên sức nặng ngữ nghĩa của câu.  
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Nguyễn Khắc Phê với kiểu ngôn từ trào phúng, giễu nhại không 

chỉ tạo nên một cuộc cách tân về ngôn ngữ, mở ra những khoảng rộng 

cho ngôn ngữ trong việc phản ánh thế giới mà còn lưu lại dấu ấn của 

một cây bút luôn nhìn ñời bằng con mắt giễu cợt chua cay nhưng thấm 

sâu niềm mong mỏi thiết tha.   

3.1.3. Ngôn ngữ giàu nhịp ñiệu 

Trước hết, nhịp ñiệu liên quan ñến việc kiến tạo câu văn mang 

dấu ấn Nguyễn Khắc Phê. Đó là kiểu câu văn không phân cách bằng 

dấu, có xu hướng kéo dài nhịp ñiệu, giống dạng thức thơ văn xuôi. Cũng 

có khi Nguyễn Khắc Phê thường chồng chất trong câu văn của mình 

những vế ñăng ñối về ngữ pháp ñể tạo nên nhịp ñiệu. Tuy nhiên, cách 

tạo nhịp thông thường và phổ biến nhất trong văn của Nguyễn Khắc Phê 

là việc sử dụng phép lặp ngôn từ. Bên cạnh ñó, ta thấy trong văn của 

Nguyễn Khắc Phê còn thấy ñưa vào những câu ca dao, tục ngữ, thanh 

ngữ, vè, lời bài hát,… mang ñặc trưng của vùng miền mà quan trọng 

hơn là thể hiện ñược tình yêu thương ñối với cuộc sống và con người. 

Với việc kiến tạo câu văn, sử dụng những phép lặp cố ý về ngôn 

từ, Nguyễn Khắc Phê ñã tạo nên một ngôn ngữ giàu nhịp ñiệu. Ngôn 

ngữ ấy không chỉ tạo nên một mĩ cảm trong cách cảm nhận mà còn bổ 

trợ cho việc thể hiện nội dung tư tưởng của tác phẩm. 

3.2. Giọng ñiệu  

3.2.1. Giọng mỉa mai, châm biếm 

Đây là giọng ñiệu chủ âm trong nhiều sáng tác của Nguyễn Khắc 

Phê. Nó xuất phát từ góc nhìn của nhà văn ñi vào ñời sống, một cái nhìn 

soi thấu  ñầy tính tra vấn ráo riết ñi tìm bản chất của ñối tượng như trong 

Thập giá giữa rừng sâu là sự bóc trần những xót xa giả dối và những tội 

lỗi phải ñược gột rửa sạch của Hùng Sơn. Với việc sử dụng mệnh ñề phụ 

và những tổ hợp từ ñộc ñáo mang sắc thái từ châm biếm, Nguyễn Khắc 
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Phê cũng khiến cho câu văn ñang ở giọng trần thuật khách quan bỗng 

chuyển sang sắc thái mỉa mai, giễu cợt. 

Trong Thập giá giữa rừng sâu, Những ngọn lửa xanh và Biết ñâu 

ñịa ngục thiên ñường, chúng tôi thấy giọng ñiệu mỉa mai, châm biếm 

ñược ông sử dụng tập trung vào ñối tượng chính là người trí thức. Ông 

công nhiên nhại văn thơ của các nhà văn, nhà thơ lớn, nhại cách nói sáo 

mòn mang hơi hướng khẩu hiệu tuyên truyền, nhại cách nói văn chương 

hoa mĩ. 

Rõ ràng, qua giọng ñiệu mỉa mai, châm biếm của nhà văn, người 

ta nhận rõ nơi ñây là một sự giả tạo, một sự tự ñánh bóng, “quá trình 

phủ thảm” của thế giới người lớn. Và tất nhiên, ngụy tạo thì chẳng thể 

ñi cùng một bản chất tốt ñẹp của sự việc. Có thể nói giọng mỉa mai, 

châm biếm tạo nên một bản “trường ca” ñầy gay cấn của văn Nguyễn 

Khắc Phê. Ông công khai mổ xẻ những nhược ñiểm của ñủ mọi tầng lớp 

người trong xã hội. Vì vậy, ñọc tác phẩm của ông, người ta nhận ra một 

tiếng cười sâu cay, sẵn sàng giết chết ñối tượng, song ẩn sau ñó là cách 

làm của một người có lương tâm, trách nhiệm ñồng thời cũng thật dũng 

cảm khi nhận những ung nhọt của chính tầng lớp mình. 

3.2.2. Giọng tra vấn ñậm chất triết lý 

Có một cái nhìn hoài nghi tra vấn trong các tác phẩm của Nguyễn 

Khắc Phê - một cái nhìn không ñơn giản, xuôi chiều mà luôn lật ñi lật lại 

vấn ñề, soi chiều hiện tượng ở nhiều gốc ñộ khác nhau. Cái nhìn ấy biểu 

hiện thành chất giọng tra vấn ráo riết, như tìm kiếm cái thật ñến tận cùng 

của cuộc sống, gạt bỏ tất cả lớp vỏ bọc giả dối hay hào nhoáng bên 

ngoài ñể hiện nguyên hình ñối tượng. Trong Những ngọn lửa xanh, 

Thập giá giữa rừng sâu và Biết ñâu ñịa ngục thiên ñường, giọng tra vấn 

hoài nghi không biểu hiện cụ thể ở những câu hỏi sử dụng liên tục mà 

biểu hiện không khí tác phẩm, ở cách ñặt những chi tiết, ở những tình 
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huống bất thường. Tất cả ñều làm gióng lên một câu hỏi: li ệu có phải là 

cuộc sống. 

Chất giọng tra vấn, hoài nghi tạo nên một nét riêng trong giọng 

ñiệu trần thuật của Nguyễn Khắc Phê. Nó phù hợp với một cái nhìn hiện 

thực ở chiều sâu, khám phá cái thật của cuộc sống, ñồng thời tạo nên 

những trang văn của ông một niềm bi cảm riêng: giễu nhại mà ñầy cay 

ñắng, xót xa. Đặc biệt hơn, giọng tra vấn trong văn của Nguyễn Khắc 

Phê luôn ñi li ền với giọng triết lý. Giọng triết lý không tách rời các chất 

giọng khác. Qua chất giọng hoài nghi, tra vấn ñậm chất triết lý của 

Nguyễn Khắc Phê, người ta bắt gặp ở ñó sự chán ghét trước một sự tồn 

tại vô nghĩa lý và một niềm khát khao muốn phá bỏ, muốn tung hô tất cả 

ñể tìm kiếm một sự tồn tại khác, trong ñó con người sống xứng ñáng 

hơn, ñúng nghĩa con người hơn. 

3.2.3. Giọng trữ tình khắc khoải, xót thương 

Giọng trữ tình ñiểm xuyết trong một số tác phẩm trở thành những 

ñiểm sáng quy tụ những tư tưởng và tình cảm của nhà văn. Hoặc giọng 

trữ tình xót thương rung lên khi nhà văn khắc khoải trước tình trạng của 

con người phải ñối mặt với sự thật và tỉnh ngộ nhận ra ở ñâu là sự thật 

và ñâu là sự giả dối. Nhà văn vừa lật mở những gốc khuất trong tâm hồn 

con người và không ngừng xót xa trước sự thay ñổi ấy. Giọng trữ tình 

xót xa trở thành giọng chủ âm của tác phẩm. Nhà văn dường như không 

kìm nén ñược nỗi ñau ñớn, thương xót trước những bi kịch sống của 

những kiếp người. Những câu văn chất chứa những suy tư của nhà văn 

về cuộc ñời, một sự chờ ñợi, kiếm tìm trong vô vọng khắc khoải vẻ ñẹp 

tự nhiên chân chính trên cõi ñời này, vẻ ñẹp mà con người trong cuộc 

dấn thân chinh phục ñịa vị, quyền lực ñã ñánh mất. 

Tóm lại, giọng trữ tình khắc khoải và xót thương, Nguyễn Khắc 

Phê ñã ñem tới cho tác phẩm của mình một sự dồn nén những rung cảm 
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thiết tha làm nao lòng bạn ñọc. Một chất thơ mạnh mẽ lan chảy, một 

niềm khát khao hướng về cái ñẹp thuần khiết bất chấp sự bủa vây của 

cuộc ñời phàm tục. 

3.3. Không gian và thời gian nghệ thuật  

3.3.1. Không gian nghệ thuật  

Nếu tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê trước 1975 lấy không gian 

sản xuất hoặc không gian chiến trường gắn với những trận ñánh và ñược 

xem là “mũi nhọn sáng tác” thì những tiểu thuyết sau này ñã có sự mở 

rộng về chiều không gian. Bên cạnh không gian thực còn có không gian 

di chuyển, bên cạnh không gian sử thi còn có không gian sinh hoạt ñời 

thường,… 

Không gian sinh hoạt ñời thường trong tiểu thuyết của Nguyễn 

Khắc Phê ñó là không gian phố phường; không gian căn phòng, nhà ở; 

không gian làng quê,…mà ở ñó các nhân vật của ông dường như hòa lẫn 

với những cảnh sống bình dị nhưng rất ñổi thân quen. Ở tiểu thuyết Biết 

ñâu ñịa ngục thiên ñường, không gian tiêu biểu nhất ñược nhắc ñến là 

không gian di chuyển. Đây là loại không gian tâm lý ñi về giữa quá khứ 

và hiện tại, mảng hiện thực chiến tranh và mảng hiện thực thời bình.  

Phong cách viết của Nguyễn Khắc Phê thường nghiêng về lối mô 

tả hiện thực kỹ lưỡng, nhiều vấn ñề ñược soi sáng, sự kiện và suy nghĩ 

cuộn vào nhau; ñi sâu vào tâm lý nhân vật chứ không khô khan, quá 

“chính trị”.  

3.3.2. Thời gian nghệ thuật 

Trong tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê, ông ñã sử dụng phạm 

trù hồi tưởng như là một yếu tố của thời gian nghệ thuật. Trong thế giới 

nghệ thuật của Nguyễn Khắc Phê, thời gian hồi tưởng về quá khứ hiện 

ra từ từ, không cố ý, ngỡ như vô tình, thậm chí ngay cả khi nhà văn chủ 

tâm ñi vào thế giới hồi tưởng của nhân vật. Bên cạnh ñó, sáng tác của 
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Nguyễn Khắc Phê còn có thêm một dòng thời gian tâm trạng. Nói 

chung, dòng thời gian tâm trạng trong tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê 

thường nặng nề, chậm chạp, gây cảm giác lâu hơn, dài hơn so với thời 

gian khách quan vì gắn liền tâm trạng ñau buồn và bi kịch của nhân vật. 

Tuy nhiên, bên cạnh dòng thời gian hồi tưởng về quá khứ, thời gian tâm 

trạng thì thời gian gắn với những biến cố trong cuộc ñời cũng là yếu tố 

thời gian trong thế giới quan.  

Những nhân vật trong tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê thường 

quay về thời gian hồi tưởng quá khứ, thời gian gắn với những biến cố 

trong cuộc ñời ñan xen là dòng thời gian tâm trạng thể hiện những hồi 

ức của nhân vật. Có thể nói, trong tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê, 

nhân vật vô hình chủ yếu chính là thời gian ñã mất.  

3.3.3. Sự ñan xen, xáo trộn các bình diện không - thời gian 

Trong tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê, quá khứ hội tụ trong 

hiện tại, và hiện tại như gợi lại những hình ảnh của quá khứ tạo ra sự 

ñan xen, xáo trộn các bình diện thời gian. Ở ñây, hiện tại và quá khứ soi 

sáng cho nhau, tọa nên sự cộng hưởng về cảm xúc và ấn tượng cho 

người ñọc. Trong Biết ñâu ñịa ngục thiên ñường, Nguyễn Khắc Phê ñã 

thành công trong việc xây dựng kết cấu tác phẩm theo lối ñồng hiện, lắp 

ghép ñặc tả kết hợp với dòng ý thức. Thủ pháp này cho phép sự liên kết 

nhau theo chiều thời gian, từ hiện tại trở về quá khứ và ngược lại. Với 

Thập giá giữa rừng sâu, thời gian cứ một dòng thời gian hiện tại là có 

một dòng thời gian quá khứ xen lẫn. Bên cạnh ñó, trong Những ngọn lửa 

xanh và Thập giá giữa rừng sâu, Nguyễn Khắc Phê ñã miêu tả viễn 

cảnh của tương lai. Hiện tại tối tăm ảm ñạm, còn tương lai ñó là một dự 

cảm, dư luận phong phanh, không chính xác. 

Với việc sử dụng thủ pháp nghệ thuật này, nó có tác dụng xóa 

nhòa ranh giới giữa quá khứ - hiện tại - tương lai. Nhân vật có thể dễ 



22 

dàng từ thực tại quay về quá khứ, vào những giấc mơ và những ám ảnh 

vô thức. Có thể nói ở ba tiểu thuyết này, thời gian ñồng hiện ñược sử 

dụng triệt ñể vì thế thời gian ở ñây không thể ñịnh lượng, ño ñếm bởi 

những hình ảnh của quá khứ và hiện tại. Nếu so sánh tỷ lệ thời gian quá 

khứ và hiện tại thì ở cả ba tiểu thuyết có tỷ lệ là: 1 hiện tại - 3 quá khứ. 

 

 
KẾT LUẬN 

Tác phẩm văn học là tiếng nói của con tim, là những rung ñộng 

tinh tế của tâm hồn, ñồng thời là sự phản ánh hiện thực cuộc sống và 

lịch sử qua lăng kính thẩm mỹ của người nghệ sĩ. Mỗi nhà văn ñều có 

quan niệm riêng, một nhận thức khác biệt về thế giới bên ngoài theo 

cách nhìn của mình. Văn học luôn có tính kế thừa và phát huy. Vì vậy, 

những người nghệ sĩ phải biết lĩnh hội những tinh hoa của nhân loại và 

kết hợp với sự nhận thức, hiểu biết về cuộc sống của mình, cùng với 

lòng nhiệt thành ñầy tâm huyết mới có thể sáng tạo nên những tác phẩm 

có giá trị. Bước vào làng văn vào ñúng giai ñoạn cao trào của thời kỳ 

ñổi mới văn học dân tộc, Nguyễn Khắc Phê ñứng trước nhiều cơ hội và 

thách thức: cơ hội ñược nói tiếng nói dân chủ, mang dấu ấn riêng của 

bản thân, song phải ñối mặt với nguy cơ chìm khuất trong vô vàn tên 

tuổi của văn học giai ñoạn này. Vì thế, ñể ñứng vững ñược, ông ñã nỗ 

lực tìm kiếm, cách tân không ngừng trên những trang văn, ở tất cả các 

phương diện ñặc biệt là nghệ thuật. 

Trong văn học Việt Nam trước 1975, hình tượng nhân vật luôn 

là mối quan tâm hàng ñầu của các nhà văn. Cách xây dựng hình tượng 

nhân vật thông thường là nhà văn kiểu khắc họa diện mạo, ngôn ngữ, 

hành ñộng, nội tâm ñể từ ñó làm nổi bật tính cách. Điển hình hóa và cá 

tính hóa trở thành một nguyên tắc cơ bản trong khắc họa nhân vật của 
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văn chương hiện thực và cũng là thước ño tài năng của người nghệ sĩ. 

Nhà văn có tài phải là người xây dựng ñược những nhân vật vừa có nét 

chung khái quát cho một kiểu người, một hiện tượng xã hội, lại vừa có 

nét riêng, không lẫn - tức là một người “v ừa quen vừa lạ”  (Biêlinxki). Ở 

phương diện nội dung nghệ thuật của tiểu thuyết Nguyễn Khắc Phê, bên 

cạnh những hình tượng nhân vật truyền thống: nhân vật người trí thức, 

nhân vật người phụ nữ thì Nguyễn Khắc Phê còn xây dựng ñược một 

hình tượng nhân vật mới ñó là hình tượng nhân vật tín ñồ tôn giáo. 

Khác với Nguyễn Khải, tôn giáo là mảng ñề tài gắn bó nhiều chục năm 

và chính từ ñề tài này mà ông bước hẳn vào nghề văn. Với Nguyễn 

Khắc Phê, mảng ñề tài tôn giáo ñược xem là bước thử nghiệm ñầu tiên 

nhưng ông hăng say viết và viết với một trạng thái gần như xuất thần 

nhằm hướng con người ñến sự toàn thiện, toàn mỹ. Với hệ thống hình 

tượng nhân vật không nhiều, không sinh ñộng nhưng Nguyễn Khắc Phê 

ñã chuyển tải ñược một thông ñiệp nhân sinh sâu sắc về con người thời 

hiện ñại. Mỗi nhân vật là một lời cảnh tỉnh về nguy cơ chết yểu trong 

cuộc ñời phàm tục ñồng thời biểu hiện niềm mong ước thiết tha về một 

cuộc sống thật sự có ý nghĩa cho những kiếp người trong cõi nhân sinh. 

Cùng với hệ thống hình tượng nhân vật, Nguyễn Khắc Phê ñã 

tạo ñược các mệnh ñề triết lý - những “sinh mệnh”  ñộc ñáo riêng cho 

tác phẩm. Nếu “nghệ thuật bắt ñầu ở nơi bắt ñầu của hình thức” 

(L.Vưgôtxki) thì có thể xem với các mệnh ñề triết lý, Nguyễn Khắc Phê 

ñã và ñang bắt ñầu cho mình một nghệ thuật mới - nghệ thuật của niềm 

say mê và sáng tạo. Ở ñó, có thể thỏa sức khai phá, tạo nên những “phát 

kiến” tuy có thể hơi “d ị biệt”  nhưng là minh chứng cho một tinh thần 

miệt mài tìm kiếm, khao khát cách tân và sáng tạo. Với các mệnh ñề 

triết lý: triết lý về hiện thực ñời sống thế gian ñến triết lý về sự ñỗ vỡ 

niềm tin và chấp nhân thế cuộc, triết lý về tôn giáo, Nguyễn Khắc Phê 
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ñã mở ra những nẻo ñường mới vào văn chương cũng như tạo ñược sân 

chơi cho các nhà văn tha hồ tìm kiếm, thể nghiệm trên bầu trời tự do của 

nghệ thuật.  

Người viết tiểu thuyết là người luôn hình dung trong tâm tưởng, 

những chi tiết sống ñộng, rồi sau ñó là tìm ngôn từ ñể diễn ñạt. Nhà văn 

là nhà nghệ thuật ngôn từ. Nhưng nghệ thuật ngôn từ của nhà tiểu thuyết 

không phải là sự trau chuốt vần ñiệu, mà làm sao cho ngôn ngữ nghệ 

thuật gần với ngôn ngữ thật của ñời sống, nhưng lại chính là ngôn ngữ 

nghệ thuật chứ không phải ngôn ngữ ñời sống. Về phương diện hình 

thức nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Khắc Phê ñược thể hiện trên ba 

phương diện: Ngôn ngữ, giọng ñiệu, không gian và thời gian nghệ thuật. 

Ngôn ngữ tiểu thuyết của ông luôn hướng ñến những “cái chưa có”, 

luôn tìm kiếm những cái mới, dân tộc mà hiện ñại ñể tiếng Việt trở 

thành phương tiện chứ không phải là vật cản quá trình hội nhập văn hóa 

Việt Nam với phong văn hóa thế giới. Với những cách tổ chức ngôn ngữ 

khác nhau từ ngôn ngữ ñời thường trần trụi, ngôn ngữ trào phúng ñầy 

tính giễu nhại và ngôn ngữ giàu nhịp ñiệu, Nguyễn Khắc Phê ñã từng 

bước thể nghiệm những con ñường mới tạo nên những cuộc “vượt rào” 

ñầy ngoạn mục cho ngôn ngữ văn chương trên hành trình nghệ thuật của 

chính mình.  

Có thể thấy dẫu không nhẹ nhàng, da diết như nhiều tác giả 

cùng thời nhưng Nguyễn Khắc Phê tạo cho mình một chất giọng riêng 

không lẫn, một sắc thái châm biếm, mỉa mai, tra vấn ñậm chất triết ly ở 

bề mặt nhưng trữ tình, khắc khoải, xót thương ở bề sâu. Đó không chỉ là 

một cách tân, vượt qua chất giọng ngợi ca của một thời mà còn là sự 

kiếm tìm, day dứt không nguôi của nhà văn trong việc tạo một chất 

giọng riêng, một cách chiếm lĩnh riêng về cuộc sống và con người. Cuối 

cùng trong hình thức thể hiện bên cạnh ngôn ngữ và giọng ñiệu, Nguyễn 
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Khắc Phê còn tạo ra cách xử lý không gian và thời gian nghệ thuật rất 

linh hoạt, xen lẫn quá khứ - hiện tại - tương lai ở: không gian nghệ 

thuật, thời gian nghệ thuật và sự ñan xen, xáo trộn các bình diện không 

- thời gian ñã tạo một sự mới lạ trong tác phẩm và cả hai ñi vào nghệ 

thuật cùng với cuộc sống ñược phản ánh như là một yếu tố của nó - 

phương thức tồn tại của thế giới vật chất.  

Với những cách tân trên các phương diện nghệ thuật, Nguyễn 

Khắc Phê ñã tự mở cho mình một lối ñi riêng trong nghệ thuật, ñịnh 

hình một phong cách ñộc ñáo, hấp dẫn. Dưới con mắt quan sát tinh tế, 

mỗi vấn ñề nổi cộm của cuộc sống ñều khiến ông trăn trở, băn khoăn. 

Dẫu ñời người có ngắn ngủi, thì những trang văn, những tác phẩm nghệ 

thuật vẫn còn mãi trong lòng người ñọc - nếu ñó là một tác phẩm chân 

chính. Ông viết về cuộc sống như vốn dĩ nó ñang có, dù trần trụi nhưng 

sự thật bao giờ vẫn là sự thật. Vì thế, Nguyễn Khắc Phê ñã dấn thân vào 

cuộc sáng tạo, cách tân và chấp nhận sự phán xét của dư luận. Không 

chỉ ñổi mới cách nhìn mà ông còn mạo hiểm bước vào những ñịa hạt 

mới mẻ bằng cách phá vỡ những khuôn thước nghệ thuật ñã trở nên mòn 

sáo, ăn sâu trong tiềm thức bao thế hệ người ñọc. Dù vẫn còn những hạt 

sạn trong tác phẩm, nhưng với những gì ñã làm ñược, Nguyễn Khắc Phê 

vẫn xứng ñáng là một trong những cái ñỉnh mà người ta vẫn còn nhìn 

thấy ñược khi lùi xa nhìn về phía chân trời của văn học dân tộc. 


