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MỞ ĐẦU 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Tiểu thuyết là một trong những thể loại tiêu biểu của văn chương. 

Từ khi ra ñời cho ñến nay, thể loại này có một vai trò rất quan trọng 

trong việc phát triển, cách tân văn học.  

Trong nền văn học Việt Nam, thể loại tiểu thuyết ra ñời muộn hơn 

so với các thể loại khác (như thơ ca) nhưng nó ñã phát triển không 

ngừng. Qua các thời kì, tiểu thuyết Việt Nam ñã có ñược những 

thành tựu ñáng kể. 

Trong số những nhà viết tiểu thuyết của nền văn xuôi hiện ñại Việt 

Nam, không thể không nhắc ñến Nguyễn Minh Châu. Nếu ở giai ñoạn 

trước 1975, Nguyễn Minh Châu nổi tiếng với những tác phẩm tiểu 

thuyết viết về ñề tài chiến tranh như: Dấu chân người lính, Cửa sông thì 

sau 1975, Nguyễn Minh Châu cũng ñã ñể lại dấu ấn của mình trên văn 

ñàn bằng bốn quyển tiểu thuyết: Lửa từ những ngôi nhà, Miền cháy, 

Những người ñi từ trong rừng ra và  Mảnh ñất tình yêu. 

Làm nên vị trí của Nguyễn Minh Châu sau 1975 là những sáng tác 

của ông ở nhiều thể loại như truyện ngắn, tiểu thuyết và nhiều bài 

phê bình, tiểu luận. Dù truyện ngắn là thể loại thành công nhất của 

Nguyễn Minh Châu ở giai ñoạn sau, nhưng những tác phẩm tiểu 

thuyết cũng ñã góp phần không nhỏ vào việc khẳng ñịnh vai trò ñặt 

nền móng, vai trò mở ñường của nhà văn này ở thời kì sau 1975. 

Việc nghiên cứu Đặc ñiểm tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu sau 

1975 sẽ  giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về ñóng góp của nhà 

văn Nguyễn Minh Châu cho nền văn học nước nhà. 

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ  

2.1. Nhìn chung về tình hình nghiên cứu sáng tác của Nguyễn inh 

Châu sau 1975 
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Điểm lại tình hình nghiên cứu về Nguyễn Minh Châu, chúng tôi 

thấy có rất nhiều bài viết, công trình nghiên cứu ñược công bố. Trong 

ñó, ñáng chú ý là các bài nghiên cứu của các tác giả sau:  

Cuốn sách Nguyễn Minh Châu con người và tác phẩm[28]do Lại 

Nguyên Ân và Tôn Phương Lan biên soạn, ñã tập hợp những bài viết 

của nhiều tác giả ñăng trên các Báo, Tạp chí viết về con người và tác 

phẩm của Nguyễn Minh Châu.  

Chuyên luận Phong cách nghệ thuật Nguyễn Minh Châu [30]của 

Tôn Phương Lan. Tác giả ñã tập trung nghiên cứu những ñặc sắc 

trong nghệ thuật xây dựng nhân vật ñể làm nổi bật phong cách nghệ 

thuật của Nguyễn Minh Châu.  

Hai tác giả Nguyễn Văn Long và Trịnh Thu Tuyết trong Nguyễn 

Minh Châu và công cuộc ñổi mới văn học Việt Nam sau 1975 [33], 

cho rằng Nguyễn Minh Châu ñã“v ượt lên những giới hạn của chính 

mình và của cả nền văn học, ñể tìm con ñường ñổi mới”[33, tr. 5]. 

Nguyễn Văn Hạnh trong bài viết “Nguyễn Minh Châu những năm 

80 và sự ñổi mới cách nhìn về con người” [17] cũng có nhận xét: nhà 

văn ñã mạnh dạn tự phủ ñịnh mình, ñổi mới cách viết, từ cái nhìn 

mới về con người, về cuộc sống.  

Lê Quý Kì trong “Nguyễn Minh Châu viết về chiến tranh sau 

chiến tranh”[25] ñã ñánh giá rất cao về sự ñổi mới trong cách viết 

của Nguyễn Minh Châu về ñề tài chiến tranh. Hồ Hồng Quang trong 

“Cái nhìn mới của Nguyễn Minh Châu về chiến tranh và người lính 

cách mạng trong các tác phẩm những năm 80”ñã khẳng ñịnh vị trí 

của Nguyễn Minh Châu, “vị trí của một trong những người có công 

ñầu trong việc góp phần ñổi mới văn học Việt Nam những năm 

80” [48, tr. 20].  
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2.2. Những bài viết, công trình liên quan trực tiếp ñến ñề tài  

Trong những công trình liên quan trực tiếp ñến ñề tài, ñáng chú ý 

là bài viết của Lại Nguyên Ân:“Tiểu thuyết Miền cháy, câu chuyện 

của ñất nước sau chiến tranh [1]. Ở bài viết này, tác giả ñã nói ñến 

nội dung chính của cuốn tiểu thuyết Miền cháy - cuốn sách nói về 

cuộc ñời, số phận của con người, về ñất nước sau chiến tranh. Bên 

cạnh ñó, người viết cũng ñề cập ñến vấn ñề về nghệ thuật của tác 

phẩm.  

Nguyễn Đình Thi ñã viết lời tựa cho bản dịch tiểu thuyết Miền 

cháy với một tiêu ñề ngắn gọn “Mi ền cháy”, ñăng trên báo Văn nghệ 

số 12, ngày 27- 3- 1982.  

Nhị Ca trong bài “Sắc ñiệu mới của ngòi bút Nguyễn MinhChâu” 

cho rằng ở cả hai cuốn tiểu thuyết Miền cháy và Lửa từ những ngôi 

nhà,“Nguyễn Minh Châu ñã phát triển ngòi bút phân tích tâm lý. Anh 

làm nảy ra các nét nội tâm..”[8, tr.16]. 

Thiếu Mai trong bài viết “Từ Dấu chân người lính ñến Những 

người ñi từ trong rừng ra nghĩ về  Nguyễn Minh Châu” thì nhận ñịnh: 

“Trong Những người ñi từ trong rừng ra, có lẽ tác giả muốn giải 

quyết cùng một lúc nhiều vấn ñề nên ñã khiến tác phẩm rời rạc, 

không tạo ñược sức“xoáy” cần thiết. Kể và tả nhiều vụ việc quá làm 

cuốn truyện vừa nặng, vừa thiếu chặt chẽ” [36, tr.19]. 

Vũ Hồng Ngọc trong “Mảnh ñất tình yêu - sự tiếp nối của những 

câu chuyện tình ñời”  ñã ñánh giá rất cao sự ñổi mới trong cách viết 

của Nguyễn Minh Châu: “Nét ñặc sắc bao trùm trong Mảnh ñất tình 

yêu là sự tiếp cận các giá trị nhân cách từ góc ñộ nhân bản” [43, tr.8]. 

Ngoài ra, còn có thể kể ñến những bài viết khác liên quan trực tiếp 

ñến ñề tài như: “M ảnh ñất tình yêu - sợ hãi, tình thương và hi vọng” 

6 

của Nguyễn Thanh [50], “Tìm tòi cũng là ñể tự khẳng ñịnh” của Tôn 

Phương Lan [27].  

Nhìn chung, những bài viết, nghiên cứu về sáng tác của Nguyễn 

Minh Châu, ñặc biệt là những sáng tác sau 1975 và những bài viết 

liên quan trực tiếp ñến ñề tài thì chưa có công trình nào ñi sâu nghiên 

cứu về ñặc ñiểm tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu sau 1975. Chọn ñề 

tài này, chúng tôi muốn trên cơ sở kế thừa, tiếp thu những ý kiến liên 

quan của những người ñi trước ñể từ ñó tìm hiểu kỹ hơn về ñặc ñiểm 

tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu sau 1975. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là những tác phẩm tiểu thuyết 

của Nguyễn Minh Châu viết sau năm 1975. Đó là:     

          -    Miền cháy  (1977) 

  -   Lửa từ những ngôi nhà (1977). 

               -   Những người ñi từ trong rừng ra (1982). 

         -    Mảnh ñất tình yêu (1987) 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của ñề tài là ñi sâu tìm hiểu về ñặc ñiểm tiểu 

thuyết Nguyễn Minh Châu sau 1975 trên cả hai phương diện nội 

dung và hình thức nghệ thuật tiêu biểu, ñặc sắc. 

Mặc dù ñối tượng khảo sát chính là tập trung vào 4 cuốn tiểu 

thuyết như ñã nêu, tuy nhiên ñể nhấn mạnh những ñặc ñiểm riêng của 

tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu sau 1975, trong quá trình thực hiện ñề 

tài, chúng tôi sẽ có ñối chiếu, so sánh với những tiểu thuyết của chính 

tác giả ở giai ñoạn trước và sáng tác của các nhà văn cùng thời như: 

Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng, Nguyễn Mạnh Tuấn… 
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4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để triển khai ñề tài này, chúng tôi sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu sau: 

4.1. Phương pháp lịch sử 

4.2. Phương pháp hệ thống, cấu trúc   

4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp 

4.4. Phương pháp so sánh, ñối chiếu  

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC CỦA ĐỀ TÀI 

Qua việc khảo sát, tìm hiểu những ñặc ñiểm của tiểu thuyết 

Nguyễn Minh Châu  sau 1975, luận văn ñưa ra một cái nhìn bao quát, 

hệ thống về sự cách tân, ñổi mới của tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu  

sau 1975.  

Trên cơ sở ñó, chúng tôi mong góp một cách nhìn tổng quát và 

ñánh giá khách quan, ñúng ñắn về vị trí và những ñóng góp của nhà 

văn Nguyễn Minh Châu cho tiểu thuyết Việt Nam hiện ñại. 

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, luận văn ñược 

triển khai thành 3 chương. 

Chương 1: Tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu  trong hành trình tiểu 

thuyết Việt Nam hiện ñại 

Chương 2: Đặc ñiểm nội dung của tiểu thuyết Nguyễn Minh 

Châu sau 1975 

Chương 3: Đặc ñiểm hình thức của tiểu thuyết Nguyễn Minh 

Châu sau 1975 
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CHƯƠNG 1 

TIỂU THUYẾT NGUYỄN MINH CHÂU TRONG  

HÀNH TRÌNH TI ỂU THUYẾT VIỆT NAM HI ỆN ĐẠI 

1.1. Về tiểu thuyết Việt Nam và sự ñổi mới tiểu thuyết Việt Nam  

sau 1975  

1.1.1. Vài nét về tiểu thuyết Việt Nam 

Ở Việt Nam tiểu thuyết xuất hiện khá muộn. Phải ñến thế kỉ 

XVIII ti ểu thuyết mới ra ñời với tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí, 

tác phẩm tiểu thuyết lịch sử ñầu tiên của Việt Nam có giá trị văn học 

ñặc sắc.  

Vào những năm cuối thế kỷ XIX, cùng với sự xuất hiện của văn học 

chữ quốc ngữ, thể loại tiểu thuyết cũng có thêm một bước tiến mới.  

Ở những năm ñầu thế kỷ XX, tiểu thuyết ñã bắt ñầu lớn mạnh.Tuy 

nhiên, phải ñến những năm 30 của thế kỷ XX, văn học Việt Nam mới 

xuất hiện tiểu thuyết với ñầy ñủ tính chất của thể loại hiện ñại.  

Đến giai ñoạn 1945 - 1975, ñội ngũ các nhà tiểu thuyết Việt Nam 

ñã ngày càng ñông ñảo. Tiểu thuyết bội thu vào thời ñiểm những năm 

60 và những năm chống Mỹ. Cốt truyện của tiểu thuyết ở giai ñoạn 

này chủ yếu dựa trên mô thức trần thuật của “ñại tự sự”và thường 

dựa trên hai tuyến nhân vật: ñịch - ta, tốt - xấu. Cảm hứng chủ ñạo 

của tiểu thuyết lúc này là cảm hứng ngợi ca, khẳng ñịnh.  

1.1.2. Sự ñổi mới  tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 

Quá trình ñổi mới của tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 bắt ñầu khá 

sớm nhưng thầm lặng với những tín hiệu có tính dự báo trong Miền 

cháy (1977), Lửa từ những ngôi nhà (1977) của Nguyễn Minh Châu, 

Cha và Con và...( 1979) của Nguyễn Khải....  

Mấy năm sau ñó, tiểu thuyết vừa mở rộng ñề tài, vừa cố cưõng lại 

mạch chảy của tư duy sử thi ñể gia tăng chất ñời tư, thế sự. Bên cạnh 



9 

cảm hứng ngợi ca ñã xuất hiện cảm hứng phê phán, nhận thức lại, 

góc ñộ quan sát, ñánh giá con người chuyển dần về phía ñạo ñức sinh 

hoạt. Nhân vật bắt ñầu có hình thức tồn tại phổ biển của kiểu nhân 

vật tiểu thuyết.  

Văn học thời ñổi mới là giai ñoạn chuyển biến từ tư duy sử thi 

sang tư duy tiểu thuyết, từ cảm hứng lịch sử dân tộc sang cảm hứng 

thế sự ñời tư. Vấn ñề con người ñược ñặt ra một cách bức xúc, mạnh 

mẽ trong cảm hứng sáng tạo của nhà văn. Các nhà văn không chỉ ñi 

sâu vào thân phận con người mà còn ñề cập tới khát vọng sống, hạnh 

phúc cá nhân, tình yêu ñôi lứa, ñi sâu vào thế giới nội tâm ñể khám 

phá chiều sâu tâm linh nhằm nhận diện hình ảnh con người ñích thực. 

Tiểu thuyết bắt ñầu tiếp cận với thế giới ñằng sau thế giới hiện thực, 

ñó là thế giới tâm linh, vô thức, tiềm thức, giấc mơ. Các nhà văn ñã 

cố gắng thoát ra khỏi kiểu “phản ánh hiện thực” ñược hiểu một cách 

thông tục của tiểu thuyết trước ñây. Với quan niệm nghệ thuật mới, 

họ ñã có ý thức thay ñổi hình thức biểu ñạt. Ngòi bút nhà văn khơi 

sâu vào cõi tâm linh, vô thức của con người, khai thác “con người 

bên trong con người”.  

1.2. Hành trình sáng tạo tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu 

1.2.1. Giai ñoạn trước 1975 

Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Minh Châu bắt ñầu từ tiểu thuyết 

Cửa sông. Tác phẩm ñược viết vào năm 1967. Với sáng tác này, 

Nguyễn Minh Châu mới thực sự trình diện như một cây bút văn xuôi  

mặc dù trước ñó ông ñã ñi nhiều, viết nhiều.  

Với ñời văn Nguyễn Minh Châu, Cửa sông ghi nhận bước ñi ban 

ñầu khá chững chạc của tác giả. Đây là một trong những cuốn tiểu 

thuyết ra ñời sớm nhất trong nền văn xuôi chống Mỹ. Ở tiểu thuyết 

này, Nguyễn Minh Châu ñã bắt ñầu hình thành một hướng viết ñể sau 
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ñó trở thành nhất quán trong các sáng tác của nhà văn, ñi sâu vào 

miêu tả, ca ngợi những phẩm chất tốt ñẹp có tính truyền thống của 

con người Việt Nam: nhân nghĩa, yêu lao ñộng, yêu quê hương, yêu 

ñất nước. Tuy vậy, bên cạnh những nét ñặc sắc riêng, Cửa sông vẫn 

mang một giọng ñiệu chung, của một giai ñoạn văn học.  

Năm 1972, tiểu thuyết Dấu chân người lính ra ñời (1972). Dấu 

chân người lính là ñỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác trước năm 1975 

của nhà văn này. Đó cũng là một trong số những tác phẩm tiêu biểu 

của nền văn xuôi chống Mĩ. Nguyễn Minh Châu ñã “góp một khúc ca 

hùng tráng vào bản anh hùng ca vĩ ñại của dân tộc”. Tác phẩm ñã trở 

thành “thành tích của một thời oanh liệt khi cả nước hồi hởi lên 

ñường ra trận”. Cửa sông và Dấu chân người lính là những sáng tác 

ñược viết bởi cảm hứng sử thi, cảm hứng anh hùng ca - một cảm 

hứng chủ ñạo của văn học thời chống Mỹ, góp phần hoàn thiện bức 

chân dung ñầu tiên của một nhà văn - chiến sĩ.  

1.2.2. Giai ñoạn sau 1975 

Với hai cuốn tiểu thuyết ñược viết ngay sau chiến tranh: Lửa từ 

những ngôi nhà và Miền cháy Nguyễn Minh Châu ñã bắt ñầu bộc lộ 

sự ñổi mới của mình trong quan niệm nghệ thuật về con người. Con 

người cá nhân và số phận cá nhân ñã bắt ñầu ñược quan tâm.  

Lửa từ những ngôi nhà ñược in năm 1977 nhưng không khí câu 

chuyện là của mười năm về trước. Lửa từ những ngôi nhà là bộ mặt 

khắc khổ của những người lính từng là anh hùng nơi chiến trường 

nhưng xa lạ với những lo toan ñời thường sau chiến tranh, sống bất 

an trong hòa bình. Trong trang viết của Nguyễn Minh Châu, cuộc 

sống hiện lên ña chiều, ñầy những vết nham nhở, góc cạnh. Ở ñó có 

cả niềm vui lẫn nỗi buồn, sự vật vã, bức bối phức tạp. Nhà văn ñã ñi 

sâu vào những góc che khuất của chiến tranh, của tâm hồn con người, 
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ñiều mà trước ñây, do nhiều nguyên nhân buộc ông phải “ngoảnh mặt 

làm ngơ” hoặc nhìn nhận khác.   

Cũng trong năm 1977, Miền cháy ñược xuất bản. Đây là tác phẩm 

ñánh dấu bước chuyển mình của Nguyễn Minh Châu từ chủ nghĩa 

hiện thực bay bổng giàu chất lãng mạn cách mạng và cảm hứng sử thi 

bước sang chủ nghĩa hiện thực tỉnh táo. Với Miền cháy, Nguyễn 

Minh Châu ñã ñưa người ñọc tới một mảng hiện thực mới mẻ hơn về 

cuộc sống, số phận và nhân cách của con người sau chiến tranh.  

Sau Miền cháy là tiểu thuyết Những người ñi từ trong rừng ra, 

cuốn sách ñược ra mắt bạn ñọc vào năm 1982. Đó là sự tiếp nối của 

Miền cháy, là một mảng của cuộc sống trong những năm hòa bình. 

Nhà văn viết Những người ñi từ trong rừng ra trong một mạch hiện 

thực tiếp nối với những vấn ñề mở ra rộng hơn, phức tạp hơn nhưng 

cũng có chỗ gây cảm giác hẫng hụt  khi nhân vật nhiều lúc bị cuốn ñi 

giữa dòng sự kiện bề bộn.  

Trong cả ba tác phẩm: Lửa từ những ngôi nhà, Miền cháy, Những 

người ñi từ trong rừng ra, dù là phản ánh cuộc sống trong hay sau 

chiến tranh, Nguyễn Minh Châu vẫn viết theo cảm hứng ngợi ca và 

khẳng ñịnh quen thuộc.  

Bẵng ñi một thời gian chăm chú vào thể loại truyện ngắn, tháng 4 

năm 1986 Nguyễn Minh Châu lại cho ra ñời cuốn tiểu thuyết Mảnh 

ñất tình yêu. Nét ñặc sắc bao trùm trong tác phẩm này là sự tiếp cận 

các giá trị nhân cách từ góc ñộ nhân bản. Có thể nói, Mảnh ñất tình 

yêu là cuốn tiểu thuyết cuối cùng trong cuộc ñời sáng tác của Nguyễn 

Minh Châu cũng là tiểu thuyết mang ñậm nhất dấu ấn tài năng và 

phong cách của ông.  

Xu hướng ñổi mới văn học trong thập kỉ 80 cùng giá trị ñích thực 

của các tác phẩm khiến dư luận dần ñi tới một ñánh giá thống nhất: 
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coi những sáng tác của Nguyễn Minh Châu là bước khởi ñầu của thời 

kì ñổi mới, ñồng thời khẳng ñịnh vị trí tiên phong của nhà văn. 

1.3. Đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người và hiện thực 

trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu sau 1975 

1.3.1. Đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người 

Trước 1975, Nguyễn Minh Châu quan niệm con người với vẻ ñẹp 

lí tưởng, với niềm tin sắc son vào cuộc sống và tình yêu.  

Sau 1975, Nguyễn Minh Châu thuộc vào những nhà văn ñi tiên 

phong trong sự ñổi mới quan niệm nghệ thuật về con người. Trong 

sáng tác của Nguyễn Minh Châu sau 1975, con người ñã ñược nhìn 

trong tính toàn vẹn, tổng thể, ña chiều, luôn vận ñộng, chuyển hóa. 

Với cách nhìn con người trong tính toàn vẹn, tổng thể, Nguyễn 

Minh Châu ñã lấy con người làm ñối tượng quan sát, phản ánh. Con 

người trong các sáng tác của nhà văn ở giai ñoạn này là con người tự 

quan sát, tự dày vò, tự phán xét, tự ý thức về bi kịch, bất hạnh trong 

số phận cũng ñồng nghĩa với sự thức tỉnh sâu sắc của ý thức cá nhân. 

Và ñó cũng là một trong những ñóng góp quý giá của Nguyễn Minh 

Châu cho văn học Việt Nam thời kì ñổi mới. 

Với việc miêu tả con người với muôn mặt ñời thường, Nguyễn 

Minh Châu ñã “Khẳng ñịnh cái ñẹp, chất thơ của ñời sống, nhưng 

Nguyễn Minh Châu không thi vị hóa cuộc sống, không nhìn cuộc 

sống một chiều, dễ dãi” [21, tr.126]. Nhưng ñồng thời khi nói về cái 

cái xấu, cái ác, cái chưa hoàn thiện, nhà văn không hề có thái ñộ bi 

quan. Dù là kiểu con người nào, nhà văn cũng có cái nhìn tin yêu, hi 

vọng. Bằng trách nhiệm của một người cầm bút, ông luôn mong 

muốn con người hãy sống nhân hậu và có trách nhiệm với gia ñình 

với cộng ñồng xã hội.  
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1.3.2. Đổi mới quan niệm nghệ thuật về hiện thực 

 Sau 1975, cùng với sự ñổi mới quan niệm về con người, Nguyễn 

Minh Châu cũng ñã tìm ñến với sự ñổi mới quan niệm về hiện thực. 

Sự ñổi mới quan niệm về hiện thực trong sáng tác Nguyễn Minh 

Châu thể hiện trước hết là ở quá trình mở rộng dần phạm vi phản ánh 

hiện thực: từ một hiện thực ñược giới hạn trong sự chi phối của hệ 

thống ñề tài có ñịnh hướng ñến một hiện thực toàn vẹn hơn, với sự 

phong phú, ña dạng của  ñề tài.  

Sự ñổi mới trong quan niệm về hiện thực trong tác phẩm của 

Nguyễn Minh Châu còn thể hiện ở việc chuyển ñổi hướng tiếp cận, 

phản ánh và lý giải hiện thực. Hiện thực ñược nới rộng bằng những 

tầng bậc chủ ñề ña nghĩa và sự bổ sung thêm những mô tiếp chủ ñề 

mới, gần như trống vắng trước ñây như mô típ chủ ñề tự ý thức và 

sám hối - một mô típ chủ ñề khá mới mẻ của văn học thời hậu chiến. 

Từ những mô típ chủ ñề xác ñịnh và hữu hạn, tới những tầng bậc 

chủ ñề ña nghĩa, từ một hiện thực ñược lí tưởng hóa trong sự vận 

ñộng xuôi chiều lạc quan tới một hiện thực ña chiều, sinh ñộng, 

những sáng tác của Nguyễn Minh Châu ñã trở thành một hiện tượng 

văn học ñặc biệt, gây ấn tượng trong thời kì ñổi mới, vừa ñưa văn học 

trở về gần hơn với cuộc ñời, vừa khẳng ñịnh giá trị nhân văn cao cả 

của văn chương. 
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CHƯƠNG II 

ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CỦA TIỂU THUYẾT 

NGUYỄN MINH CHÂU SAU 1975 

 2.1. Bức tranh hiện thực về chiến tranh và cuộc sống sau chiến 

tranh 

2.1.1. Hiện thực cuộc chiến tranh ñã qua 

Hiện thực của cuộc chiến tranh ñược Nguyễn Minh Châu  thể hiện 

trong những cuốn tiểu thuyết sau 1975 thật phong phú và rộng lớn,   

nhiều chiều, là thứ hiện thực không còn ñơn giản là “sự xâu chuỗi các 

sự kiện”. Nguyễn Minh Châu cũng không nói ñến “hiện thực mọi 

người ñang hi vọng, mơ ước” mà nói nhiều ñến hiện thực ñang tồn tại 

với những mặt sáng - tối. Ở những trang viết ấy hình ảnh của chiến 

tranh hiện ra ñó là hình ảnh về một cuộc chiến tranh khốc liệt, ñầy 

ñau thương và mất mát. Nó ñược thể hiện qua sự hồi tưởng của các 

nhân vật. 

Viết về chiến tranh sau khi chiến tranh ñã ñi qua, Nguyễn Minh 

Châu ñã có ñiều kiện ñể nhìn nhận lại về nó một cách sâu sắc hơn. 

Để rồi trên những trang văn của mình, nhà văn ñã tả ñược cái ngổn 

ngang, trần trụi của chiến trường, cái nghiệt ngã của chiến tranh. Từ 

chỗ ñứng bên ngoài, Nguyễn Minh Châu ñã dần chuyển sang cái nhìn 

từ bên trong, lấy những số phận cá nhân mà soi vào cuộc ñời và ñể 

rồi giúp người ñọc nhận ra sự tàn phá của chiến tranh ñối với thiên 

nhiên, ñối với con người.  

2.1.2. Hiện thực cuộc sống sau chiến tranh 

Hiện thực cuộc sống sau chiến tranh ñược Nguyễn Minh Châu  

miêu tả trong những tiểu thuyết sau 1975 là hiện thực của một ñất 

nước vừa bước ra khỏi chiến tranh với bao ngổn ngang, bề bộn.  
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Song song với việc phản ảnh hiện thực bên ngoài, tác giả ñã chú ý 

ñề cập ñến cái hiện thực bên trong, hiện thực ở lòng người. Hiện thực 

trong lòng người ở ñây chính là hiện thực về cuộc sống tinh thần và 

ñạo ñức của con người sau cả mấy chục năm trời ngụp lặn trong máu 

lửa chiến tranh. Viết về hiện thực sau chiến tranh, Nguyễn Minh 

Châu không ñề cập nhiều vào những mất mát về thể xác mà ñi sâu 

vào khám phá thể hiện ñời sống nội tâm con người sau chiến tranh. 

Nhà văn ñã ñề cập ñến một vấn ñề lớn - vấn ñề khoan dung, xóa bỏ 

hận thù và hòa hợp dân tộc.  

Như vậy, hiện thực vô biên trong mỗi con người ñã ñược Nguyễn 

Minh Châu miêu tả qua cuộc giao tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa 

tình cảm và lý trí, giữa hận thù và khoan dung, cuộc giao tranh không 

có gì ồn ào nhưng xảy ra từng giờ, từng ngày. 

2.2. Số phận con người 

2.2.1. Số phận của người lính 

Nhân vật người lính trong những tiểu thuyết của nhà văn ở giai 

ñoạn sau 1975 không chỉ xuất hiện trong những sự kiện ñạn bom ác 

liệt mà còn chủ yếu xuất hiện trong trạng thái suy tư, chiêm nghiệm, 

“sống với thời gian hai chiều”. Họ vừa là con người của thời hiện tại, 

của cuộc sống thường ngày vừa là con người của quá khứ, một quá 

khứ tuy ñã trở thành kí ức nhưng luôn là nỗi ám ảnh không nguôi ñeo 

ñẳng suốt cuộc ñời.  

Trong chiến tranh, người lính sống chết với những cái mất còn 

của ñất nước. Rời chiến trường, trở lại hậu phương, nơi không có 

tiếng súng, người lính lại phải ñối diện với “muôn mặt ñời thường”. 

Họ nhận thấy mình một thời mãi chinh chiến, say mê lý tưởng mà 

quên mất hiện thực ñang ở trước mặt.  

16 

Viết về chiến tranh, viết về người lính, trong những sáng tác sau 

1975, trong ñó có những cuốn tiểu thuyết của mình, Nguyễn Minh 

Châu ñã bắt ñầu có sự vượt qua khuynh hướng mô tả một chiều, ñi 

vào những số phận cụ thể ñể từ ñó có thể nói lên những ñiều sâu xa 

về cuộc sống.   

2.2.2. Số phận của người dân 

Từ sau 1975, trong những trang tiểu thuyết của mình, nhà văn ñặt 

ra các vấn ñề cấp bách của ñời sống sau chiến tranh. Và hơn thế nữa, 

ông còn nói lên nỗi khắc khoải về số phận cá nhân và sự tồn tại, phát 

triển của ñất nước, con người trong cuộc mưu sinh ñầy vất vả sau hơn 

ba mươi năm chiến tranh. Có thể nói, Nguyễn Minh Châu là nhà văn 

sớm viết về những nỗi mất mát. Đó là sự mất mát rất lớn của những 

cá nhân, những gia ñình trong chiến tranh. 

 Bên cạnh nhân vật người lính, Nguyễn Minh Châu cũng là nhà văn 

ñã thành công trong việc khắc họa cuộc ñời và số phận của những người 

dân bình thường, trong ñó ñặc biệt là số phận của người phụ nữ.  

 Nỗi niềm thường trực và ngày càng da diết thậm chí trở thành 

mạch cảm hứng chủ ñạo bao trùm phần lớn những trang viết của 

Nguyễn Minh Châu là sự trăn trở không nguôi về số phận con người 

cá nhân. 

Trong những cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu sau 1975, 

nhà văn vẫn dành nhiều trang viết về con người miền Trung. Nguyễn 

Minh Châu tập trung chú ý vào thân phận con người cùng với cái 

nhìn sâu rộng có tính lịch sử về quê hương. Viết về những con người 

lam lũ, Nguyễn Minh Châu như chia sẽ cùng họ những ñắng cay ngọt 

bùi của kiếp người. Số phận của con người nơi ñây không chỉ chịu 

ảnh hưởng bởi chiến tranh mà còn chịu ảnh hưởng bởi sự nghiệt ngã 

của thiên nhiên.  
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Qua những trang tiểu thuyết ñược viết sau 1975 của Nguyễn Minh 

Châu, người ñọc nhận ra: số phận của con người sống trên cõi ñời 

này luôn chịu sự tác ñộng, sự chi phối của hoàn cảnh. Đó là hoàn 

cảnh của chiến tranh, hoàn cảnh của thiên tai và còn là hoàn cảnh của 

sự tham lam, ñộc ác của con người, của ñồng loại.  

2.3. Vấn ñề ñạo ñức 

2.3.1. Đạo ñức của con  người trong thời chiến  

Tiếp nối Cửa sông và Dấu chân người lính, trong các tiểu thuyết 

sau 1975, Nguyễn Minh Châu vẫn tiếp tục ca ngợi vẻ ñẹp của con 

người Vi ệt Nam trong kháng chiến, trong thời kì chiến tranh. Chỉ có 

ñiều cảm hứng ngợi ca ấy gắn liền với cảm hứng về nỗi ñau thân 

phận của con người, về hiện thực nghiệt ngã của chiến tranh.  

Hiện lên trên trang sách của nhà văn vẫn là hình ảnh của những 

người lính gan dạ dũng cảm, vượt mọi khó khăn gian khổ, không nao 

núng trước kẻ thù. Đó là những con người có tình yêu sâu sắc với quê 

hương, với tổ quốc. Họ ñã hi sinh cả máu xương của mình vì ñộc lập 

tự do cho dân tộc.  

Bên cạnh vẻ ñẹp của người lính, Nguyễn Minh Châu cũng tập 

trung ca ngợi vẻ ñẹp của nhân dân, của những con người bình thường 

trong chiến tranh, ñặc biệt là những người phụ nữ. Với những nhân 

vật nữ, một mặt Nguyễn Minh Châu luôn khẳng ñịnh thiên chức nữ 

trong ý thức nhân vật và coi ñó như một thuộc tính. Mặt khác, từ 

thuộc tính này tác giả ñã xây dựng nên nhiều nhân vật bé gái rất ấn 

tượng với ñặc tính hay lam hay làm, dịu dàng và tình cảm.  

Cùng với việc ca ngợi những vẻ ñẹp sâu kín nơi tâm hồn của con 

người trong thời chiến, Nguyễn Minh Châu cũng ñã bắt ñầu nhìn thấy 

những cái không bình thường ở người lính trong chiến tranh. Nhà văn 

ñã tìm cách phân tính các quan hệ sâu kín của những hiện tượng và 
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tình huống cá biệt ñể làm bật lên cái phức hợp, phong phú và sống 

ñộng của nó. Và trên hướng ñó con người ñược soi chiếu vừa trong 

mối quan hệ giữa cá nhân với cách mạng, giữa cá thể với cộng ñồng, 

vừa trong mối quan hệ gia ñình, tình yêu, bạn bè và trong quan hệ với 

xung quanh, kể cả trong quan hệ với kẻ thù.     

2.3.2. Đạo ñức của con người trong thời bình  

Trong những tác phẩm tiểu thuyết viết sau 1975, Nguyễn Minh 

Châu vẫn tiếp tục ca ngợi những phẩm chất của con người vốn ñã có 

từ trong hoàn cảnh chiến tranh - lòng dũng cảm,  sự hi sinh, vượt qua 

những gian khổ ở những người lính, sự gan góc, bền bỉ, thông minh 

dưới cái vẻ bề ngoài lam lũ, nghèo nàn ở những người dân bình 

thường. Đi sâu vào ñời sống, sinh hoạt, nhà văn ñã phát hiện những 

phẩm chất ñược kết tinh qua lao ñộng sản xuất và ñấu tranh với thiên 

nhiên của con người ñể xây dựng và bảo vệ sự sống, gìn giữ những 

nét ñẹp truyền thống.   

Nguyễn Minh Châu ñã mô tả con người với toàn bộ thế giới bên 

trong, với tất cả cái mới và cái cũ, cái tốt và cái xấu, cái hoàn thiện và 

chưa hoàn thiện, với tình yêu trong trắng cũng như bao nhiêu lầm lạc. 

Nhà văn ñã cho người ñọc thấy ñược sự tác ñộng của hoàn cảnh ñối 

với tính cách, ñối với ñạo ñức của con người. Ngòi bút Nguyễn Minh 

Châu cũng nghiêm nghị, quyết liệt phê phán, cảnh tỉnh những sự tha 

hóa, xuống cấp về nhân cách, ñạo ñức và những tội ác nảy sinh trong 

những con người ñã bị chiến tranh “làm hư ñi”.  

Dù viết về cái xấu, cái ác, Nguyễn Minh Châu vẫn thể hiện cái 

nhìn tin yêu, hi vọng vào cuộc ñời. 
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CHƯƠNG III 

ĐẶC ĐIỂM  HÌNH TH ỨC CỦA TIỂU THUYẾT  

NGUYỄN MINH CHÂU SAU 1975 

3.1. Ngôn ngữ  và giọng ñiệu trần thuật 

3.1.1. Ngôn ngữ trần thuật 

Nhìn chung, ngôn ngữ trong những tác phẩm tiểu thuyết sau 1975 

của Nguyễn Minh Châu vừa có sự tiếp nối với giai ñoạn trước vừa 

bắt ñầu có những ñổi mới. Cùng với xu hướng vận ñộng chung, ngôn 

ngữ trong sáng tác tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu sau 1975 ñã  

có dấu hiệu thay ñổi, một trong những sự thay ñổi ấy chính là việc 

ñưa ngôn ngữ về gần với ngôn ngữ ñời thường.  

Trong những tác phẩm tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu ở giai 

ñoạn sau 1975 ngôn ngữ rất gần gũi với ngôn ngữ ñời sống nhưng 

không phải là thứ ngôn ngữ dễ dãi, tầm thường mà là ngôn ngữ ñược 

chắt lọc, chọn lựa kĩ càng, một thứ ngôn ngữ mang tính biểu cảm, 

biểu trưng.   

Vẫn với cái  duyên dáng của một ngòi bút trữ tình trong các sáng 

tác ở giai ñoạn trước 1975, những trang văn xuôi tiểu thuyết của 

Nguyễn Minh Châu ở giai ñoạn sau 1975 ñã ñạt ñến sự hài hòa giữa 

phẩm chất nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật biểu cảm trong lời văn 

nghệ thuật.  

     Nếu Nguyễn Khải tài hoa trong ngôn ngữ kể chuyện thì nét ñặc 

sắc trong ngôn ngữ nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu là ngôn ngữ 

miêu tả, miêu tả và phân tích diễn biến tâm lý phức tạp trong thế giới 

nội tâm của con người và ngôn ngữ miêu tả tài tình những bức tranh 

cảnh vật của thiên nhiên. Đó là những trang văn xuôi giàu chất thơ. 

      Những ẩn dụ, biểu tượng ña nghĩa trong truyện của Nguyễn Minh 

Châu tuy không tham gia vào cốt truyện và hành ñộng của nhân vật, 
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nhưng nó giải bày ñược suy nghĩ của tác giả, nâng tác phẩm lên ý 

nghĩa triết học. Thông qua những hình tượng mang tính biểu trưng, 

Nguyễn Minh Châu ñã khái quát, cô ñọng ñược vấn ñề bằng sự triết 

lý. Tính chất triết lý trong cách cảm nhận và phát hiện ñời sống, phát 

hiện về con người ñã tạo ra một vị thế mới của Nguyễn Minh Châu: 

nhà nghệ sĩ tư tưởng.  

Nguyễn Minh Châu ñã kết hợp nhuần nhuyễn sức khái quát cao 

của phương pháp hiện thực truyền thống, bút pháp miêu tả khách 

quan với phong cách trữ tình không thể lẫn, nên những vấn ñề của 

ñời thường, qua cảm quan văn học của ông vừa ñầy ắp chất thơ vừa 

giữ ñược tính sâu sắc của một trí tuệ mẫn cảm.  

3.1.2. Giọng ñiệu trần thuật 

Trong tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu sau 1975 có giọng ñiệu 

chính luận. Nhưng ñó không phải là giọng ñiệu chủ ñạo. Cùng trong 

mạch nguồn chung của văn xuôi hiện ñại Vi ệt Nam sau 1975 nhưng 

Nguyễn Khải thì triết lý, tranh biện sự trải nghiệm bản thân, Nguyễn 

Mạnh Tuấn lại có duyên với giọng văn chính luận sắc sảo, chặt chẽ 

còn Nguyễn Minh Châu lại giữ giọng ñiệu trữ tình làm chủ âm. 

Giọng ñiệu trữ tình ngợi ca vốn có trước ñây vẫn ñược Nguyễn 

Minh Châu tiếp tục thể hiện trong những tiểu thuyết sau 1975.  

Nguyễn Minh Châu ñã sử dụng giọng ñiệu trữ tình ngợi ca quen 

thuộc của mình. Tuy nhiên, giọng ñiệu ấy trở nên trầm lắng hơn, 

ñượm nhiều trắc ẩn hơn so với trước. Dù vẫn là giọng ñiệu trữ tình, 

ngợi ca nhưng nó không còn cái say sưa bồng bọt của tuổi trẻ mà ñã 

trở nên thâm trầm, sâu lắng hơn. Từ chỗ quan sát và khám phá ra 

những lẽ ñời, những triết lý nhân sinh trong ñời sống thường nhật, 

Nguyễn Minh Châu dần ñi vào việc tìm kiếm lẽ ñời trong số phận cá 

nhân và các vấn ñề xã hội. Từng bước nhà văn ñã hóa thân vào nhân 
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vật, sống cùng nhân vật ñể trên cơ sở ñó ông ñã tạo cho sáng tác của 

mình một giọng ñiệu da diết và cuốn hút hơn khiến người ñọc phải 

chiêm nghiệm, suy ngẫm. Vẫn là giọng ñiệu trữ tình ngợi ca nhưng 

trong tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu sau 1975 sự trang trọng, tôn 

kính ñậm chất sử thi ñã giảm dần và thay vào ñó là giọng thân mật 

ñời thường.  

3. 2. Điểm nhìn trần thuật 

3.2.1. Trần thuật  ngôi thứ 3 

Nhìn chung, tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu sau 1975 vẫn ñi 

theo kiểu trần thuật từ ngôi thứ 3.  

Vẫn ở góc nhìn trần thuật từ ngôi thứ ba nhưng sự chuyển ñổi 

quan ñiểm trần thuật từ khuynh hướng sử thi sang góc ñộ ñời tư, thế 

sự ñã ñem lại sắc thái nhân văn mới mẻ cho hình thức trần thuật cổ 

ñiển trong các sáng tác tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu sau 1975.  

Nếu khoảng cách giữa nhà văn và nhân vật trong các tác phẩm 

trước ñây ñược xác ñịnh bởi tâm thế tôn kính, ngưỡng mộ của người 

chép sử với những người làm ra lịch sử thì giờ ñây lại ñược tạo lập 

do chủ ý của  nhà văn, nhằm quan sát, chiêm nghiệm những quy luật 

của ñời sống nhân sinh thế sự. Với lối kể ñiềm nhiên khá ñặc thù của 

cách trần thuật khách quan hóa từ ngôi thứ ba ñã giúp nhà văn dễ 

dàng dẫn dắt người ñọc nhận thức ñược những cái không bình thường 

trong dòng ñời bình lặng. Với phương thức trần thuật này, khoảng 

cách giữa nhà văn và nhân vật ñược thu hẹp dần. Từ ñiểm nhìn bên 

ngoài (hướng ngoại) ñể tiếp tục khẳng ñịnh cho một tư tưởng sẵn có, 

ñiểm nhìn trần thuật ñã dần chuyển vào bên trong (hướng nội). Từ 

chỗ miêu tả theo quan ñiểm của tác giả, nhân vật ñã dần vận ñộng 

một cách khách quan theo tính cách trong hoàn cảnh cụ thể của mình.  
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Như vậy, ngay trong kiểu trần thuật từ ngôi thứ ba có duy trì một 

khoảng cách giữa tác giả và nhân vật, những tiểu thuyết của Nguyễn 

Minh Châu vừa tiếp nối cách viết trước kia lại vừa có sự chuyển ñổi 

trong quan niệm trần thuật, từ khuynh hướng sử thi sang góc ñộ ñời 

tư - thế sự.  

3.2.2. Trần thuật  ngôi thứ nhất  

Lối trần thuật ở ngôi thứ ba, ñược Nguyễn Minh Châu sử dụng 

trong các tiểu thuyết: Miền cháy, Lửa từ những ngôi nhà và Những 

người ñi từ trong rừng ra. Còn kiểu trần thuật từ ngôi thứ nhất ñược 

thực hiện từ vai trò của người dẫn truyện, tác giả lại rất thành công ở 

tiểu thuyết Mảnh ñất tình yêu. Nếu ở các truyện ngắn sau 1975, với 

lối trần thuật theo ngôi thứ nhất, Nguyễn Minh Châu thường chọn 

nhân vật là nhà văn, nhà báo, những người vừa có khả năng quan sát, 

nhận diện con người qua hình thể lại vừa có khả năng ñi sâu vào tâm 

lý và suy nghĩ của ñối tượng thì ở tiểu thuyết  Mảnh ñất tình yêu, nhà  

văn lại chọn nhân vật là một cậu bé. Hóa thân vào nhân vật này, 

Nguyễn Minh Châu ñã tạo ñược một ñiểm nhìn riêng cho tác phẩm. 

Nguyễn Minh Châu ñã sử dụng nhân vật người kể chuyện như sự 

hóa thân của chính tác giả, ít nhiều thể hiện bóng dáng tư tưởng, tinh 

thần, sự chiêm nghiệm và nhận thức của ông trước cuộc ñời, trước 

con người.  

Với kiểu trần thuật phi tác giả, trần thuật từ ngôi thứ nhất thông 

qua người kể chuyện, Nguyễn Minh Châu có ñiều kiện thể hiện tư 

tưởng, tình cảm và cả quan ñiểm của mình một cách tự nhiên hơn.  

3. 3. Nghệ thuật kết cấu  

3.3.1. Kết cấu theo trình tự thời gian  

Tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn trên ñại thể là 

những cuốn tiểu thuyết ñược kết cấu theo lối truyền thống - kết cấu 

theo trình tự thời gian.  
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Kết cấu ấy ñược thể hiện trước tiên ở việc tác phẩm ñược chia 

thành các phần, các chương dựa theo những sự kiện, những ñột biến 

với những hành ñộng bên ngoài của nhân vật là chủ yếu.  

Nhưng ñiều quan trọng thể hiện kết cấu theo trình tự thời gian ở 

những tác phẩm này chính là câu chuyện ñược kể theo những diễn 

biến của cuộc ñời nhân vật từ trước ñến sau hoặc theo diễn biến của 

thời cuộc cũng theo mạch thời gian tuyến tính.  

Kết cấu theo trình tự thời gian ñã ñem ñến cho những sáng tác của 

Nguyễn Minh Châu một sự rõ ràng, chặt chẽ, tạo ñiều kiện ñể người 

ñọc có thể theo dõi cốt truyện, nắm ñược những diễn biến chính của 

câu chuyện một cách dễ dàng.   

3.3.2. Kết cấu ñan xen thời gian 

Kết cấu ñan xen thời gian ở những cuốn tiểu thuyết sau 1975 của 

Nguyễn Minh Châu ñược thể hiện ở chỗ: trong khi kể lại những diễn 

biến chính của truyện theo một trình tự thời gian trước sau nhà văn 

vẫn xen vào những ñoạn hồi ức. Kết cấu ñan xen ấy còn thể hiện ở 

việc cùng một lúc có thể có nhiều sự việc, nhiều tâm trạng, nhiều cảm 

xúc lại ñan xen vào nhau mà những tâm trạng, những cảm xúc ấy có thể 

trái ngược nhau. Điều này ñã tạo nên một sự ñan xen giữa quá khứ và 

hiện tại, giữa thế giới hiện thực và thế giới tâm linh, ñồng thời cũng có 

tác dụng miêu tả những sự xáo trộn trong tâm lý nhân vật.  

 Sử dụng kết cấu ñan xen thời gian, Nguyễn Minh Châu ñã thể 

hiện ñược ý ñồ nghệ thuật của mình, cố gắng hạn chế việc chạy theo 

sự kiện, với những hành ñộng bên ngoài mà ñi vào hành ñộng bên 

trong của nhân vật. Bên cạnh những hành ñộng bên ngoài làm cơ sở 

kết cấu truyền thống là sự vận ñộng bên trong, vận ñộng của tâm lí, 

cảm xúc tạo nên những ñổi mới trong kết cấu tác phẩm. Với vệc xây 

dựng kết cấu ñan xen, tác giả ñã tạo dựng ñược những tình huống 
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tâm lí, ñưa nhân vật vào những cuộc vận ñộng, ñấu tranh nội tâm với 

bao day dứt, nếm trải.  

 Với việc chú trọng, ñi sâu vào ñời sống tâm hồn, vào những góc 

khuất trong thế giới tâm linh của con người, Nguyễn Minh Châu ñã 

nhanh chóng tìm ñến với kiểu kết cấu ñan xen thời gian. Kiểu kết cấu 

này cũng ñã góp phần làm nên sự thành công cho những tác phẩm 

tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu trên phương diện nghệ thuật. 
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KẾT LUẬN 

Nguyễn Minh Châu là một nhà văn có vị trí rất ñặc biệt trong nền 

văn học Việt Nam, một nhà văn có tài năng và tâm huyết ñối với sự 

nghiệp văn chương của nước nhà. Riêng ở thể loại tiểu thuyết, 

Nguyễn Minh Châu cũng ñã  góp mặt bằng những tác phẩm tiểu 

thuyết sử thi ở giai ñoạn trước 1975 và những tiểu thuyết viết về ñời 

tư, thế sự ở giai ñoạn sau 1975. 

Tìm hiểu về ñặc ñiểm tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu sau 

1975 qua các tác phẩm: Lửa từ những ngôi nhà, Miền cháy, Những 

người ñi từ trong rừng ra và Mảnh ñất tình yêu bước ñầu chúng tôi 

ñã nhận thấy những ñặc ñiểm sau: 

Cùng với những sáng tác của Ma văn Kháng, của Nguyễn Khải và 

của Nguyễn Mạnh Tuấn, cùng với hai tập truyện ngắn: Người ñàn bà 

trên chuyến tàu tốc hành và Bến quê của Nguyễn Minh Châu, tác 

phẩm tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu sau 1975 ñã tạo nên diện 

mạo của một giai ñoạn văn học tuy là một giai ñoạn rất ngắn - giai 

ñoạn những năm tiền ñổi mới. Có thể xem những tiểu thuyết viết sau 

1975 của Nguyễn Minh Châu là những khúc dạo ñầu của một thời kì 

văn học mới, là những chuẩn bị tích cực, một bước khởi ñộng, tạo ñà 

quan trọng và cần thiết cho việc ñổi mới ñối với sự nghiệp sáng tác 

của Nguyễn Minh Châu nói riêng và ñối với công cuộc ñổi mới của 

nền văn học dân tộc nói chung.  

 Xét trên phương diện nội dung, những tác phẩm tiểu thuyết của 

Nguyễn Minh Châu sau 1975 vừa tiếp nối những ñề tài quen thuộc 

của văn học thời chống Pháp và chống Mĩ, ñề tài về chiến tranh và 

người lính. Bên cạnh ñó ông cũng bắt ñầu có sự mở rộng ñề tài, tìm 

ñến những ñề tài về ñời tư, thế sự, ñề tài về cuộc sống và số phận của 

con người sau chiến tranh. Dẫu về phương diện nội dung, sự ñổi mới 
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của Nguyễn Minh Châu là chưa nhiều, nhưng ñiều quan trọng là 

những suy tư, những trăn trở của nhà văn về sự ñổi mới tư duy nghệ 

thuật. Điều này làm cho Nguyễn Minh Châu trở thành một trong 

những nhà văn ñi tiên phong trong công cuộc ñổi mới văn học Việt 

Nam sau 1975. Những sáng của ông ñã trở thành những tác phẩm 

mang tính dự báo về nền văn học mới.  

Xét trên phương diện hình thức nghệ thuật, các tác phẩm tiểu 

thuyết sau 1975 của Nguyễn Minh Châu ñã thể hiện những cố gắng 

rất nhiều của nhà văn trong việc cách tân nghệ thuật. Với những tác 

phẩm này, một mặt Nguyễn Minh Châu vừa tiếp nối những yếu tố 

nghệ thuật của văn học truyền thống, mặt khác lại có sự ñổi mới ñể 

tiến dần ñến với những yếu tố của văn học hậu hiện ñại. Sự kế thừa 

và cách tân ấy ñược thể hiện qua các phương tiện nghệ thuật như 

ngôn ngữ, giọng ñiệu, ñiểm nhìn trần thuật, kết cấu tác phẩm ... 

Nếu ñặt những cuốn tiểu thuyết: Miền cháy, Lửa từ những ngôi 

nhà, Những người ñi từ trong rừng ra và Mảnh ñất tình yêu bên cạnh 

tác phẩm viết về chiến tranh như Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh  

hay Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai...thì những cuốn tiểu thuyết của 

Nguyễn Minh Châu vẫn còn nhiều hạn chế. Nhưng ñặt trong thời 

ñiểm mà nó ra ñời - những năm ngay sau 1975, ñó lại là những ñóng 

góp quan trọng của nhà văn xứ Nghệ.  

Dẫu không phải là những ñỉnh cao nghệ thuật trong sự nghiệp 

sáng tác của Nguyễn Minh Châu, như Mảnh trăng cuối rừng, Dấu 

chân người lính, hay như Cỏ lau, Phiên chợ Giát, nhưng những tác 

phẩm tiểu thuyết sau 1975 của Nguyễn Minh Châu vẫn ñủ sức làm ta 

suy nghĩ, trăn trở mỗi khi ta nghĩ ñến những giá trị nhân bản của con 

người cũng như khi nghĩ về những ngày ñầu của công cuộc ñổi mới 

văn học Việt Nam sau 1975. 


