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MỞ ĐẦU 

1. Mục ñích, ý nghĩa của ñề tài 

Sau 1975, nền văn học Việt Nam ñã có những bước chuyển 

mình rất mạnh mẽ, ñáng ghi nhận ở hầu hết các thể loại, trong ñó có 

tiểu thuyết. Đây là thể loại chiếm ưu thế với nhiều lối viết, cách viết 

mới mẻ, ña dạng phù hợp với thực tế ñầy biến ñộng của xã hội. Là một 

thể loại năng ñộng, co giãn linh hoạt, có khả năng dung chứa những 

thể loại nhỏ; tiểu thuyết ñã ñược nhiều nhà văn chọn lựa ñể thể  

nghiệm, tìm tòi. 

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người cho rằng giai ñoạn 

ñầu thế kỉ XXI là “thời của tiểu thuyết” (Nguyễn Huy Thiệp). Bên 

cạnh thế hệ các nhà văn ñã khẳng ñịnh vị trí vững chắc trên văn ñàn, 

một ñội ngũ các cây bút trẻ ñã chấp nhận hệ số mạo hiểm cao, sẵn 

sàng thể nghiệm ñể làm mới tiểu thuyết. Nhiều tác giả ñã thành công, 

ñược ñông ñảo bạn ñọc ñón nhận, trong ñó có Nguyễn Đình Tú. 

Hơn 10 năm trước, cái tên Nguyễn Đình Tú ñã nổi lên như 

một hiện tượng văn chương ñầy triển vọng. Trải qua bao thăng trầm, 

cuối cùng tác phẩm của anh ñã thu hút ñược ñộc giả và giới phê bình 

nghiên cứu. Hai sáu tuổi trình làng tiểu thuyết ñầu tay cùng vài tập 

truyện ngắn, ngay lập tức, anh trở thành cây bút trẻ nhất ñược trao giải 

trong cuộc thi tiểu thuyết 1998 - 2002 do Hội Nhà văn và Bộ công an 

tổ chức. Tác phẩm ñược ñăng liên tục trên các tờ báo uy tín như: Văn 

nghệ quân ñội, Văn nghệ, Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền phong,… và làm 

tốn không ít giấy mực trong giới phê bình. Những giải thưởng liên tục 

ñến với Nguyễn Đình Tú, tính ñến giờ, số giải thưởng văn học mà anh 

nhận ñược cũng xấp xỉ bằng số năm cầm bút.   

Bước vào làng văn từ năm 1998, ñến nay Nguyễn Đình Tú ñã 

có trong tay bảy tập truyện ngắn cùng sáu tập tiểu thuyết: Hồ sơ một tử 

tù (2002), Nét mặt buồn (2005), Bên dòng Sầu Diện (2007), Nháp 

(2008), Phiên bản (2009) và gần ñây nhất là Kín (2010). Nguyễn Đình 
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Tú ñã tạo nên một “cơn lốc văn chương” khi chỉ trong vòng ba năm 

liên tục, anh ñã trình làng ba tập tiểu thuyết dày dặn Nháp, Phiên bản, 

Kín thể hiện sự vững vàng, ñổi mới cả về quan ñiểm, nội dung cũng 

như nghệ thuật tiểu thuyết. 

Tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú mang ñậm cảm hứng nhân văn 

trong việc chăm chú ñi tìm và giải mã “cái tôi bí ẩn”. Văn chương 

Nguyễn Đình Tú ngày càng mới mẻ, thể hiện ñược sự trải nghiệm 

cũng như bản lĩnh của một cây bút ñã trưởng thành. Tác phẩm của anh 

ngày càng in dấu ấn ñặc biệt trong văn học thập niên ñầu thế kỉ XXI 

và ñược ñánh giá là cây bút nghiêm cẩn, viết nhanh, viết khỏe nhưng 

cũng viết rất chắc tay. Nhà văn này chính là một trong số ít những nhà 

văn vẫn giữ ñược ngọn lửa ấm trong lòng với văn chương, ñể rồi khi 

gấp sách lại người ta vẫn thấy một sự lan toả, hiện hữu, ám ảnh mãi 

không thôi.  

Đề tài Đặc ñiểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú nhằm mục ñích 

khám phá thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú, qua ñó 

khẳng ñịnh sự ñóng góp của nhà văn trong thành tựu chung của văn 

xuôi Việt Nam ñầu thế kỉ XXI.  

2. Lịch sử vấn ñề nghiên cứu 

Vì là nhà văn mới và trẻ cho nên tình hình nghiên cứu tiểu 

thuyết Nguyễn Đình Tú vẫn còn khá khiêm tốn. 

Một số trang Web ñã ñề cập ñến tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú. 

Nhà văn Chu Lai cảm nhận về tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú qua nhan 

ñề Một bút pháp táo tợn và dịu dàng in ngay ở ñầu cuốn tiểu thuyết 

mang tên Nháp. Theo ông, từ nay  Nguyễn Đình Tú “Hoàn toàn ñã có 

thể ngẩng cao ñầu bước tiếp trên con ñường tiểu thuyết mênh mang 

nắng gió nhưng cũng quá ñỗi chông gai nhọc nhằn” [13, tr.6]. Trong 

Tạp chí Non nước số 139 - 140 [ñăng trên webcache.googleuserconten 

.com] có bài viết Từ Hồ sơ một tử tù ñến Nháp - một chặng ñường tiểu 

thuyết Nguyễn Đình Tú của Đoàn Minh Tâm. Tác giả Khuất Quang 
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Thụy có bài Một khái niệm mới về tiểu thuyết từ “H ồ sơ một tử tù”  

[ñăng trên http://evan.vnexpress.net, ngày 19/5/2010]. Với bài viết 

Điểm nhìn nghệ thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú [trên 

evan.vnexpress.net ngày 27/9/20210] Trần Tố Loan cho rằng, Nguyễn 

Đình Tú rất có ý thức trong việc ñặt ñiểm nhìn không gian - thời gian, 

nhưng nhấn mạnh, chính ñiểm nhìn tác giả và nhân vật mới là ñiểm 

ñáng chú ý nhất trong nghệ thuật kể chuyện của nhà văn. Bài Văn Học 

trong nước - Tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú của hai tác giả Trần Tố 

Loan, Bùi Việt Thắng [ñăng trên http://www.banvannghe.com, ngày 

19/2/2011]. Bài viết Chan chứa tình người - Đọc tiểu thuyết Bên dòng 

Sầu Diện của Nguyễn Đình Tú của tác giả Nguyễn Đức Thiện [ñăng 

trên webcache.googleusercontent.com, ngày 17/1/2011].  

Nguyễn Chí Hoan với bài viết Dịch chuyển tiêu cực trong tiểu 

thuyết Nháp [ñăng ngày 20/4/2010 tại nguyendinhtu.multiply.com] 

cho rằng, Nháp khá phức tạp nhưng cũng rất lôi cuốn; tác phẩm chứa 

ñựng nhiều ý tưởng manh nha chưa ñược triển khai thỏa ñáng. 

Phần ñầu cuốn tiểu thuyết Phiên bản, có ñăng bài viết của nhà 

văn Ma Văn Kháng với tiêu ñề Phiên bản - một mệnh ñề mang tính 

tường luận lý thú cho biết, tác phẩm này có một cốt truyện hay và ñó 

chính là mặt mạnh tạo nên thành công cho tác phẩm. 

Bên cạnh nhiều ý kiến khen ngợi thì vẫn có một số ý kiến 

chưa thực sự hài lòng với những gì mà Nguyễn Đình Tú ñã ñem lại 

trong thời gian qua. Dư luận xung quanh Nguyễn Đình Tú và tiểu 

thuyết của anh vẫn còn khá sôi nổi. Nhìn chung, ñã có một sự ñồng 

thuận rất cao về giá trị tác phẩm, dẫu không phải là không có những 

bất ñồng nhưng cũng vừa ñủ ñộ ñể ñánh giá tác phẩm của anh không 

trở thành ñơn ñiệu.  

Nhìn chung, tình hình nghiên cứu về tiểu thuyết Nguyễn Đình 

Tú hay ñặc ñiểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú ñang còn là lối ngỏ. 

Những ý kiến ñánh giá chủ quan hay khách quan của từng tác giả ở 
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trên tuy chưa thật toàn diện, chưa thật hệ thống nhưng ñây cũng là 

nguồn tài liệu quý giá, là cơ sở ban ñầu giúp chúng tôi hoàn thành ñề 

tài “Đặc ñiểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú”. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của luận văn là tiểu thuyết của Nguyễn 

Đình Tú. Trên tổng số sáu tiểu thuyết: Hồ sơ một tử tù (2002), Nét mặt 

buồn (2005), Bên dòng Sầu Diện (2007), Nháp (2008), Phiên bản 

(2009), Kín (2010) thì chúng tôi chỉ tập trung ở ba tiểu thuyết mới nhất 

của tác giả là: Nháp (2008) - Nxb Thanh niên; Phiên bản (2009) - Nxb 

Công an nhân dân; Kín (2010) - Nxb Văn học. 

 Phạm vi nghiên cứu ñề tài là những ñặc ñiểm của tiểu thuyết 

Nguyễn Đình Tú xét trên các bình diện: ñề tài và nhân vật, kết cấu, 

ngôn ngữ, giọng ñiệu; từ ñó khẳng ñịnh giá trị tác phẩm cũng như tài 

năng nhà văn. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

Thực hiện luận văn này, chúng tôi sử dụng ba phương pháp 

chính sau: 

- Phương pháp hệ thống - cấu trúc 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp 

- Phương pháp so sánh 

5. Cấu trúc ñề tài 

Luận văn của chúng tôi ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội 

dung chính của luận văm gồm ba chương:  

Chương 1: Đặc ñiểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú - từ bình diện ñề tài, 

nhân vật  

Chương 2: Đặc ñiểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú - từ bình diện kết 

cấu  

Chương 3: Đặc ñiểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú - từ bình diện ngôn 

ngữ, giọng ñiệu. 
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CHƯƠNG 1 

ĐẶC ĐIỂM TI ỂU THUYẾT NGUYỄN ĐÌNH TÚ - TỪ BÌNH 

DIỆN ĐỀ TÀI, NHÂN V ẬT 

1.1 Những ñề tài chính   

1.1.1. Thế giới tội phạm 

Nguyễn Đình Tú từng bộc lộ: “Nhà văn cầm bút viết chính là 

ñang tự lý giải mình và lý giải cuộc ñời”.  Bằng sự nỗ lực, nhà văn ñã 

ñi từ trong lòng cuộc sống trần trụi ñể ñem ñến một dự cảm trong văn 

chương, những cảnh huống nhân văn giàu sức thức tỉnh. Nháp, Phiên 

bản và Kín ñã phản ánh và rung chuông báo ñộng về sự tha hóa của 

một bộ phận thanh thiếu niên ñang trượt dài vào lầm lỗi, dính vào tội 

ác, làm ảnh hưởng ñến bộ mặt xã hội. Có thể nói, tiểu thuyết Nguyễn 

Đình Tú ñã tái hiện diện mạo một thời ñại ñang hình thành, biến 

chuyển, nhìn từ số phận những con người.  

Thế giới tội phạm ñược phơi bày trên những trang văn Nguyễn 

Đình Tú như những mảng phim quay chậm cận cảnh hiện thực cuộc 

sống, rất sinh ñộng và cũng rất nghiệt ngã, chua xót ñang hiển hiện 

trong thời ñại ngày nay. Viết về tội phạm, Nguyễn Đình Tú muốn 

mang ñến những bức thông ñiệp cảnh tỉnh mỗi con người hãy cố gắng 

hòa nhập, hòa ñồng, hãy sống tốt với nhau, cùng nhau cải tạo cuộc 

sống này tươi ñẹp hơn. 

1.1.2. Tình yêu, tình dục 

Sinh hoạt tình dục trong Nháp ñã thể hiện triết lý rằng con 

người có thể ñạt ñến sự hòa hợp, nhất thể với vũ trụ. Đến Phiên bản, 

tác giả ñã dành khá nhiều dung lượng ñể mô tả tình yêu. Những nhân 

vật ở ñây hầu như ñều là tội phạm nhưng dẫu là ai thì cái cơ bản nhất 

họ vẫn là con người, với ñầy ñủ phần “con” và phần “người”. Kín 

cũng ñề cập ñến những hoan lạc, tình yêu ở ñây gắn với tình dục, sự 

hoan lạc, với những khám phá. 
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Vấn ñề bản thể ñích thực ñược ñề cập rất rõ ràng cũng như 

tinh thần con người trong xã hội ñược tác giả ñem giải phẫu là ñiều 

cần thiết ñể con người nhận thức ñược khoảng cách nấc thang kinh tế 

và văn hóa. Ngòi bút của Nguyễn Đình Tú ñang hướng con người về 

cái thiện, cái ñẹp, cảnh báo con người về các quan hệ ứng xử, nguy cơ 

suy thái ñạo ñức, lối sống ñang tiềm ẩn trong những ñiều bất ổn. 

1.2. Các kiểu nhân vật ñặc thù 

1.2.1. Nhân vật với ñời sống bản năng 

Bản năng tính dục 

Phải ghi nhận sự thành công nhất ñịnh của Nguyễn Đình Tú 

khi rất khéo léo miêu tả về hình ảnh chăn gối, cảm xúc giao hoan và 

những vẻ ñẹp phồn thực của cơ thể con người mà không bị lặp, tưởng 

như dữ dội mà chừng mực, tưởng như sa ñà mà biết dừng lại ñúng lúc. 

Bởi vậy, người ñọc ñược chứng kiến các cung bậc sex thật tự nhiên. 

Thành công này ñã không những không ñem lại cảm giác “phản cảm” 

mà còn khiến ñộc giả tiếp cận thấy dễ chịu và ñồng cảm theo diễn biến 

tâm lý của nhân vật.  

Bằng sự nới rộng chiều kích hiện thực, tiểu thuyết không ngần 

ngại miêu tả chất sắc dục, xem tình yêu nhục thể là một là một khía 

cạnh rất riêng tư của con người. Ẩn sau những chuyện chăn gối 

giường chiếu, ñồng tính nóng bỏng kia là bức thông ñiệp gửi ñến về sự 

xót xa phần “con” của mỗi con người mà ta không thể phủ nhận ñược 

và ñưa tới một khát khao ñược sống là chính mình. Mặc nhiên, tác 

phẩm Nguyễn Đình Tú sex mà không nhơ nhớp, vì nó là sản phẩm 

kèm theo của mỗi số phận, nói ñúng ñược cái phần dục tính trong mỗi 

con người - ñiều mà chúng ta thường giấu giếm, ít ai dám thừa nhận. 

Bản năng sống 

So với Phiên bản, Nháp ít ñề cập ñến vấn ñề bạo lực hơn. Tuy 

nhiên, các nhân vật trong sự khắc nghiệt của hoàn cảnh, trước những 

bước ñường cùng ñều ñứng lên tự bảo vệ mình. Phiên bản là câu 



 9 

chuyện xoay quanh thế giới giang hồ: ñánh nhau, chém giết, chết chóc, 

thù hận,… nhưng xét ñến cùng, ñó là sự sát cánh, kết bè, trung thành 

bên nhau cùng tồn tại, tạo thế lấy mạnh thắng yếu. Kín cũng là câu 

chuyện làm xót lòng những ai ñã từng cầm cuốn sách trên tay. Trước 

quy luật cuộc sống  “cá lớn nuốt cá bé” các nhân vật ñã bộc lộ bản 

năng tự vệ của mỗi con người trước áp lực sinh tồn. 

Mang nặng niềm yêu ñời, yêu người, Nguyễn Đình Tú không 

khỏi xót xa trước những khổ ñau của con người thời “hiện tại”. Bởi, 

chiến tranh lùi xa rồi mà sao nỗi ñau vẫn tồn tại dai dẳng, dù dưới hình 

thức này hay hình thức khác. Nhưng vượt lên tất cả ñiều ñó là khát 

vọng ñược hòa giải, hòa nhập với cộng ñồng; là khát vọng vươn lên 

sống tốt, sống ñẹp của con người. 

1.2.2. Nhân vật bị chấn thương 

Chấn thương do ám ảnh tuổi thơ 

Hầu hết nhân vật ở tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú ñều trải qua 

một tuổi thơ nhiều mất mát. Những vết thương không liền miệng mà 

cứ toang hoác thêm, ñeo ñuổi, ám ảnh, khiến nhân vật luôn sống trong 

dày vò, ñau khổ, mất mát.  

Đến với Nháp, ám ảnh trong tâm trí Đại là hình ảnh cô gái có 

ñôi mắt nâu, lời hứa sẽ trông cây sấu trước nhà lúc chia tay cùng kỉ 

niệm gắn với con cào cào, viên ngọc ước của Thảo mà suốt những 

năm tháng Đại học, ñã khiến anh không ít lần gặp tai họa. Diệu (Phiên 

bản) trong cuộc vượt biên cùng bố mẹ ñã gặp phải cướp biển, bị chúng 

hãm hiếp. Những di chấn tinh thần ñó ñeo ñẳng, chi phối hành ñộng 

nhân vật, nó không xuất phát từ ý thức mà từ vô thức. Phương, Quỳnh 

(Kín) cũng những cô gái có tuổi thơ bất hạnh. Lớn lên một chút, họ ñã 

dùng chính nhan sắc của mình ñể ñi “bán trinh”, văng thân ra ñời kiếm 

sống, kiếm tiền lo cho bản thân và giúp ñỡ cả những người bạn của 

mình. Điều ñó ñã trở thành nỗi ám ảnh trong suốt quãng ñời trưởng 

thành. Cảm xúc bị cướp ñi, ñể lại sự khô khan và chai lạnh.  
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Ai ñó từng nói, nếu như dĩ vãng là cái ñã quên thì quá khứ là 

cái ñã xảy ra nhưng chưa chắc ñã quên. Và vì không thể quên nên con 

người cứ nhớ về một chuỗi ngày ñã qua nào ñó. Những trang văn của 

Nguyễn Đình Tú ñã cho thấy, ñôi khi kí ức lại ñem ñến cho ta một 

chút “lòng lành” của tâm hồn giữa cuộc sống bộn bề hôm nay. 

Chấn thương do sự xô ñẩy của hoàn cảnh 

 Các nhân vật của Nguyễn Đình Tú vốn là những thực thể 

không toàn vẹn, mang trên mình những vết thương tinh thần. Đó có 

thể là những ám ảnh tuổi thơ, bi kịch gia ñình, bi kịch do cuộc sống 

mang lại,... bên cạnh nhiều người ñược hưởng cuộc sống hạnh phúc, 

bình yên thì vẫn cũng có không ít người phải sống trong những mất 

mát, ñau khổ, mờ mịt của cuộc ñời.  

Chính những chấn thương về vật chất, tinh thần ñã ñẩy nhân 

vật rơi vào con ñường tha hóa, ñánh mất mình: Đại trong Nháp phải 

vào tù ra tội, Diệu (Phiên bản) một ngày kia bỗng trở thành một nữ 

giang hồ máu lạnh, vợ của một ñại ca giang hồ khét tiếng ở vùng ngã 

ba sông. Những ñứa trẻ bụi ñời ở nhà ga Hải Thành năm ấy (Kín) dù 

ít, dù nhiều cũng ñã mang dấu hiệu của sự hư hỏng, ñánh nhau, ñĩ 

ñiếm. Vết thương ấy hằn sâu trong tâm hồn mỗi con người. Cho nên, 

khi ñã trưởng thành mỗi người vẫn luôn mang nỗi hoài niệm xót xa về 

cái ñã qua, dù miền ấy thấm ñẫm bất hạnh, khổ ñau.  

1.2.3. Nhân vật tự ý thức 

Qua Nháp, Phiên bản, Kín Nguyễn Đình Tú ñã ñặt ra câu hỏi: 

Cái tôi là gì? Bằng cách nào nắm bắt ñược cái tôi? Anh ñã cùng nhân 

vật của mình chăm chú ñi tìm và giải mã sự bí ẩn của cái tôi. Nhà văn 

ñã diễn tả tinh tế cảm thức của thời ñại mà con người không còn tin 

vào cái ñại tự sự nữa, họ ñi tìm những mảnh vỡ của chính mình, mà, 

mỗi mảnh vỡ ấy chính là cái tôi của họ - cái tôi ña ngã.  

Những con người trong tác phẩm của anh hầu như ñang ñứng 

trước sự chênh vênh trong cuộc sống. Liệu ñó có phải là cái chênh 
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vênh khi không tìm ñược một bến neo dừng cho tâm hồn? Hay một sự 

chênh vênh vì không tìm thấy lí tưởng, hạnh phúc ñích thực của mình? 

Nhưng có lẽ tận cùng của sự chênh vênh là nỗi cô ñơn bản thể quá lớn 

trong những tâm hồn vốn ñã ñau khổ, trống trải.  

Nguyễn Đình Tú ñã không gieo vào lòng ñộc giả một sự tuyệt 

vọng, càng trong nỗi ñau thì niềm khao khát vươn lên lại càng mãnh 

liệt. Dẫu mỗi nhân vật là một phận ñời, ñam mê - lầm lạc, ñau khổ - lạc 

thú… nhưng họ vẫn luôn trên hành trình kiếm tìm giá trị cuộc sống. 

Phải chăng cô ñơn trong quan niệm của Nguyễn Đình Tú cũng là ñộng 

lực của cái Đẹp, cái Thiện. Cho nên, nhà văn ñã mở ra nhiều ngã rẽ 

cho nhân vật của mình tự lựa chọn “cách sống”, nhận thức và hành 

ñộng ñúng với lương tri. 

CHƯƠNG 2 

 ĐẶC ĐIỂM TI ỂU THUYẾT NGUYỄN ĐÌNH TÚ - TỪ BÌNH 

DIỆN KẾT CẤU 

2.1. Kết cấu lắp ghép 

2.1.1. Truyện lồng khung 

Kiểu kết cấu truyện lồng khung ñược vận dụng trong Nháp, 

Phiên bản và Kín ñã làm cho những tác phẩm này có dung lượng ñồ sộ 

và nội dung phong phú; thâu tóm rất nhiều các tri thức về tình yêu, bạo 

lực, hôn nhân, gia ñình, kinh doanh, tâm linh, tù tội,… vào trong một 

khung truyện chính.  

Các truyện kể ñược liên kết với nhau theo cách lồng khung, 

ñan cài vào nhau liên tục theo một kết cấu tương ñối phức tạp. Có sự 

xuất hiện của nhiều câu chuyện trong một câu chuyện lớn bao trùm, 

nhưng ñến kết thúc chúng ñã gặp gỡ ñược nhau, chứng tỏ nghệ thuật, 

tài năng chơi kết cấu khá chắc tay của nhà văn, mà ñiều này ở Việt 

Nam chưa từng có ai làm ñược như thế. Bằng cách này nhà văn ñã 

thao túng ñược người ñọc, khiến cho họ bị kích thích phải tự nguyện 
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dò ñoán ñể khôi phục lại trình tự ñã bị nhân vật phá vỡ, qua ñó ñi ñến 

ñược cái ñích cuối cùng của câu chuyện mà nhà văn ñang hướng ñến. 

2.1.2. Ghép mảnh tâm trạng 

Tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú càng ñào sâu bản chất hỗn ñộn 

của hiện thực cuộc sống cũng như sự ña chiều kích trong tâm hồn con 

người. Mỗi tâm hồn nhân vật của Nguyễn Đình Tú ñều chứa ñựng 

những phẩm chất khác nhau, là những thực thể tâm hồn phức tạp, luôn 

khao khát nhận thức ñược cuộc sống và tự nhận thức chính mình. 

Nguyễn Đình Tú khi sử dụng kết cấu tâm trạng ñã rất chú ý 

ñến những mặt chủ quan, cái xáo trộn khó lý giải trong tâm lý mỗi 

nhân vật. Với kết cấu này, nhà văn ñã khiến người ta phải thừa nhận, 

tác phẩm văn chương không nhất thiết cứ phải xây dựng những “nhân 

vật tròn” mà còn là những thực thể tâm hồn sống ñộng. Nhà văn ñã 

cho thấy nhiều cung bậc, nhiều khúc ñoạn của cảm xúc trong cuộc ñời 

nhân vật. Các mảnh tâm trạng ghép nối bên nhau theo dòng ý thức hỗn 

ñộn, thể hiện cảm quan nhân văn về nỗi cô ñơn bản thể.  

2.2. Kết cấu liên văn bản 

2.2.1. Liên văn bản từ sự tương tác thể loại 

Tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú dán cắt, “ôm chứa” vào lòng nó 

nhiều văn bản: lời bài hát, nhật ký, bức thư, trích báo, blog, entry… 

mang nhiều tiếng nói khác nhau. Bằng cách này, nhà văn có thể linh 

hoạt hóa cách viết, biến cái có thể thành cái không thể và ngược lại, 

góp phần làm mới cho văn chương.  

Nó minh chứng cho thời ñại con người ñang hoang mang, cô 

ñơn, bất an trước cuộc sống. Tuy nhiên, các hình thức này chỉ xuất 

hiện với li ều lượng vừa ñủ, tạo ñược chất liệu mới của tiểu thuyết, lạ 

nhưng không quá sức cảm thụ của bạn ñọc ở khía cạnh phản cảm.  

2.2.2. Liên văn bản từ cấp ñộ diễn ngôn 

Tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú ñưa vào nhiều diễn ngôn 

Kinh thánh, ñạo Phật, văn hóa Mẫu, tín ngưỡng, những cứ liệu lịch sử, 
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vấn ñề ngoại cảm, huyền thoại... Tuy nhiên, Nguyễn Đình Tú không 

hề “quá sa ñà” vào các yếu tố trên mà có ñiểm dừng ñúng lúc khiến tác 

phẩm của anh luôn mang giá trị “thức tỉnh”, “cảnh tỉnh” con người 

trước cuộc sống. 

Sử dụng kết cấu liên văn bản ñã cho phép nhà văn mở rộng 

biên ñộ trong tác phẩm của mình, tạo nên những hiệu ứng ña thanh 

trong tác phẩm, kích thích khả năng liên tưởng ñộc ñáo ở người ñọc. 

2.3. Kết cấu ñảo tuyến 

2.3.1. Khước từ lối kể chuyện tuyến tính  

Nhìn chung, tác giả ñã khước từ lối kể chuyện tuyến tính lần 

lượt, trước sau, mà câu chuyện bện xoắn vào nhau theo kiểu ñồng hiện 

kép. Lựa chọn kết cấu ña tuyến, ña ñiểm nhìn, với nhiều ngôi kể 

chuyện khác nhau, sự phối hợp của các ngôi ñể cho câu chuyện ñược 

linh hoạt. Nhờ thế, ñời sống nhân vật ñược soi chiếu từ nhiều phía, 

nhiều quan ñiểm, trở nên hấp dẫn hơn.  

Bước vào thế giới tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú, bạn ñọc sẽ 

không ít lần bị “mất hứng” bởi cách kể chuyện giống kiểu nhảy cóc từ 

câu chuyện nọ sang câu chuyện kia, rất dễ “bị rơi” ñộc giả. Và sự thực, 

bằng một kết cấu nhiều chiều, tác phẩm của anh hiện lên nhiều vấn ñề 

nhân sinh khắc khoải mà nếu những ai ñi ñến hết tác phẩm sẽ vỡ lẽ 

ñược dụng ý của nhà văn, càng yêu thích tác phẩm hơn. 

Kết thúc Nháp, Phiên bản, Kín, bạn ñọc không tránh khỏi 

những ngỡ ngàng khi chưa ñược chứng kiến “kết thúc cuối cùng” của 

câu chuyện, vẫn cảm tưởng như nó còn còn tiếp diễn, còn bỏ ngỏ. 

Cách kết thúc vấn ñề “mở” như vậy tạo ra cho tác phẩm của Nguyễn 

Đình Tú một biên ñộ mở tối ña, những gợi mở ñầy ẩn ý, nhiều tầng 

nghĩa trong cái dở dang, không trọn vẹn. 

2.3.2. Sử dụng kĩ thuật ñồng hiện 

Nhà văn sử dụng kĩ thuật ñồng hiện, xen kẽ hiện tại - quá khứ, 

mơ - tỉnh, thiện - ác, nội tâm - hành ñộng… với những dòng hồi ức, 
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những mảng kí ức ñể khám phá tường tận hết mọi khuất lấp trong tâm 

hồn nhân vật. Sử dụng kĩ thuật ñồng hiện, nhà văn ñã nới rộng chiều 

kích hiện thực, ñồng thời phản ánh quan niệm về một thế giới không 

dễ gì lý giải, ñứt vỡ.  

Ta thấy Nháp, Phiên bản, Kín bao giờ cũng ñược bắt ñầu 

trong “thì hiện tại”, bằng những cái hàng ngày của nhân vật. Sau ñó 

người trần thuật là tác giả hay nhân vật cũng ñều “ngược thời gian, trở 

về quá khứ”. Chính hành vi liên tưởng, hồi cố này ñã cho phép dựng 

lại chân dung số phận của nhân vật với một lộ trình phát triển có tính 

lịch sử, tạo ra khả năng ñối chiếu giữa hiện tại và quá khứ của những 

cuộc ñời. Nhờ kĩ thuật này, tầm suy nghĩ và cảm xúc mở rộng tới 

những “kênh” giao tiếp mới, phong phú hơn, bất ngờ hơn.  

CHƯƠNG 3 

 ĐẶC ĐIỂM TI ỂU THUYẾT NGUYỄN ĐÌNH TÚ - TỪ BÌNH 

DIỆN NGÔN NGỮ, GIỌNG ĐIỆU 

3.1. Ngôn ngữ trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú  

3.1.1. Ngôn ngữ người kể chuyện  

Đến với các tác phẩm của Nguyễn Đình Tú, người kể chuyện 

xuất hiện mang theo ngôn ngữ ña thanh, nhiều giọng.  

Tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú diễn tả một hiện thực cuộc sống 

ña chiều, con người ña dạng. Khẩu ngữ xuất hiện với mức ñộ dày ñặc, 

tiếng lóng, những câu chửi thề, biệt ngữ của thời kinh tế thị trường, 

nói lái,… nhà văn ñã giúp ñộc giả nhận thức ñược những mặt nổi cộm, 

thô nhám của hiện thực. Điều này sẽ không tránh khỏi dù ít dù nhiều 

sự “phản cảm” nơi bạn ñọc; song, nếu thiếu ñi mặt này, tác phẩm sẽ 

mất ñi tính chân thực, có khi hiện thực lại nhuốm màu “giả tạo”, 

không thể lật trái, cực tả hết những xù xì, góc cạnh của cuộc sống. 

Nhờ lớp ngôn ngữ này, Nguyễn Đình Tú ñã cố gắng kéo ngôn ngữ ñời 

sống gần với ngôn ngữ văn chương, giúp khoảng cách nhà văn và ñộc 

giả xích lại gần nhau hơn. 
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3.1.2. Ngôn ngữ nhân vật 

Ngôn ngữ ñối thoại ñược cá thể hóa 

Các nhân vật của Nguyễn Đình Tú khi tham gia ñối thoại ñã từ 

bỏ lối xưng hô ủy mỵ, thay thế bằng những cặp từ: mày - tao, ta - mi, 

hắn; ngôn ngữ ñối thoại có khi mang vẻ dữ dội, gay cấn song ñều 

nhằm phơi trải hiện thực và ñã chạm ñến những nhận thức về hiện tại 

gai góc, ngổn ngang, phức tạp.  

Lập trường ñối thoại diễn ra một cách “nghiêm túc” và “ñến 

cùng”. Chính lập trường này ñã khẳng ñịnh tính ñộc lập, tính tự do nội 

tại, chưa hoàn kết và tận quyết của nhân vật và bản thân “cuộc sống 

ñứng trước ngưỡng”. Ngôn ngữ ñối thoại tạo ra tính bất ngờ, tạo cảm 

giác thực của ñời sống ñã khúc xạ qua lăng kính của nhà văn.  

Độc thoại nội tâm 

Vốn dĩ, nhân vật của Nguyễn Đình Tú mang nhiều bi kịch, 

nhiều vết thương tâm hồn; thành thử, với ngôn ngữ ñộc thoại nhà văn 

ñã vén bức màn cho người ñọc nhận biết “con người bên trong” của 

nhân vật. Qua ñó hiển hiện một thực tại ñau xót, nhức buốt của con 

người khi ñối diện hiện thực.  

Để cho nhân vật của mình ñộc thoại nội tâm, Nguyễn Đình Tú 

ñã ñể cho nhân vật luôn trên hành trình kiếm tìm, ñánh giá lại mình và 

hiện thực môi trường xung quanh mình, ñể nhận thức xem mình là cái 

gì trong thế giới này, thế giới này là cái gì ñối với bản thân nhân vật. 

Ngôn ngữ nhân vật của Nguyễn Đình Tú cho thấy sự cô ñơn, bất an 

của con người ñang sống trong hoài nghi. 

3.2. Giọng ñiệu  

3.2.1. Giọng triết lý 

Giọng triết lí của Nguyễn Đình Tú ñược chắt ra từ chính cuộc 

ñời, chát chúa nhưng chan chứa niềm trăn trở, tin yêu. Qua những 

trang văn Nguyễn Đình Tú, có thể khẳng ñịnh: nội dung triết lí của anh 

khá phong phú, triết lí về nhiều vấn ñề: cách sống của con người, giá 
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trị của con người, bản chất con người, các vấn ñề xã hội… Giọng triết 

lí vì vậy cũng ña sắc ñiệu hơn, khi thì trĩu nặng yêu thương, khi thì 

trăn trở khắc khoải. Màu sắc triết lí trong tiểu thuyết của anh không 

nhằm là lên mặt, quy chụp, gò ép con người phải hành ñộng thế này 

hay thế khác mà là những dòng triết lí chảy bên cạnh mỗi cuộc ñời ñể 

con người cảm thông, chia sẻ hiểu biết lẫn nhau, giúp nhau trở nên 

hoàn mỹ hơn, người hơn. 

Từ những câu chuyện của nhân vật, nhà văn ñã nâng lên thành 

triết lí cuộc sống, cao hơn là triết luận về ñời, về thời, ñem ñến “những 

khoái cảm thẩm mĩ cho người ñọc và sự lay thức của dư luận”. 

3.2.2. Giọng giễu nhại, ỡm ờ 

Nhà văn rất nhanh, nhạy nhận ra cuộc sống ñúng với bản chất 

muôn mặt của nó, thấy cái lố bịch trong thực tại và khai thác ñến cùng. 

Nguyễn Đình Tú ñã nhại những quan chức chính quyền vì tham ô, lên 

tiếng phê phán những xu hướng tô hồng hiện thực, phong trào thành 

tích trở thành một trong những “căn bệnh” ngày nay, những con người 

“cơ hội”, l ợi dụng những khe hở ñể làm giàu phi pháp, bất chính… 

Từ cái nhìn trực diện hiện thực cuộc sống ñương ñại, Nguyễn 

Đình Tú ñã ñem ñến cho tiểu thuyết của mình một giọng giễu nhại vừa 

khách quan lạnh lùng song cũng vô cùng tinh tế chua xót. Cái ñích 

cuối cùng nhà văn muốn ñem ñến là tính bất ngờ, nhiều khi ñến cuối 

câu chuyện người ñọc mới bật ngửa ra trước cái hài hước mà người kể 

chuyện ñã ñem ñến, vì thế, tác giả ñã tạo ra ñược hiệu quả nhờ những 

“cú ñấm thẩm mĩ”. 

3.2.3. Giọng hình sự 

Nguyễn Đình Tú ñánh giá rất cao vai trò của hiện thực ñối với 

hoạt ñộng sáng tạo.  

Ta tìm thấy trong tác phẩm của Nguyễn Đình Tú chất giọng 

tỉnh táo nhiều lúc ñến mức lạnh lùng khi anh khai thác vấn ñề, diễn tả 

nó bằng một giọng ñiệu thản nhiên. Độc giả nhận thấy, những vấn ñề 
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mà Nguyễn Đình Tú nêu ra cứ giống như một câu hỏi phản biện có tác 

dụng ñánh thức sự ñối thoại thẳng thắn giúp con người có dịp nhìn lại 

mình và xã hội của mình một cách toàn diện và chân thật nhất. Chính 

vì thế, tác phẩm của anh luôn mang tính thời sự, tính thực tế cao.  

3.2.4. Giọng cảm thương 

Tiểu thuyết chính là sự thể nghiệm của người viết với hiện tại. 

Lên án hay xót xa cho nhân vật cũng có nghĩa là nhà văn ñang xót xa 

cho ñời. Có lẽ, những ai ña từng ñọc Nguyễn Đình Tú sẽ khó tránh 

khỏi cảm giác thấp thỏm, tái tê. Bởi, trước những câu chuyện ñược kể, 

tất cả như lắng ñọng lại, như òa vỡ trước những mảnh ñời, những số 

phận khác nhau.  

Hiện lên trên bề mặt từng con chữ là tình cảm, cảm xúc, luôn 

chan chứa, thấm ñượm niềm tin, tin khả năng tự vươn lên hoàn thiện 

mình ở con người. Những lời văn của Nguyễn Đình Tú có một sức lay 

ñộng lớn lao, giúp mọi người hãy biết yêu cuộc sống với tất cả ý vị sâu 

sắc, ñắng cay, mật ngọt của nó.  

KẾT LUẬN 

Cùng với những thành công ñã ñạt ñược, Nguyễn Đình Tú 

ñang trở thành khuôn mặt không còn xa lạ gì với ñộc giả trong nước. 

Nhìn lại chặng ñường anh ñã ñi, ñể có ñược mật ngọt ngày hôm nay, 

anh ñã sáng tạo với một tinh thần thực sự “cầu tiến”, cần mẫn, nghiêm 

túc. Tuy chưa hẳn là những ñột phá về mặt thể loại, song những ñóng 

góp của Nguyễn Đình Tú là rất ñáng trân trọng trên con ñường ñổi 

mới tiểu thuyết Việt Nam ñương ñại, tạo nên sắc thái mới mẻ, ñồng 

thời mở ra những khám phá mới, những hiệu ứng thẩm mỹ thú vị cho 

người ñọc. Không biết rằng, khi viết tác phẩm anh có xác ñịnh ñi cho 

ngòi bút của mình ñi theo khuynh hướng hậu hiện ñại - một khái niệm 

còn khá mới mẻ và ñược biết ñến cũng khá dè dặt ở Việt Nam hay 

không, nhưng rõ nét, tiếp cận với tác phẩm của anh chúng tôi nhận 

thấy cảm quan hậu hiện ñại là rất ñậm ñặc. 
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Mọi sự sáng tạo ñều không chấp nhận sự tùy tiện, xuyên tạc. 

Tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú ñã “làm phát lộ cái ẩn chứa ngay trong 

ñối tượng” [1, tr. 271]. Phải chăng vì lẽ này mà khi ñến với tác phẩm 

của Nguyễn Đình Tú bạn ñọc dường như: “Đều cảm thấy một sự mở 

mang ñặc biệt tích cực cái ý thức của mình” [1, tr. 279]; bởi họ ñã 

nhận thức ñược những ñối tượng mới, những kiểu người, những tính 

cách, những hiện tượng xã hội mới,… từ cuộc sống không bao giờ 

ñóng kín mà luôn luôn “mở”. Với ý thức miêu tả “miền ñất” hiện thực 

nhưng qua cái nhìn của Nguyễn Đình Tú ñã có một sinh khí hoàn toàn 

khác biệt, ñó là những trang viết ăm ắp vấn ñề, sự kiện dang dở, phức 

hợp “một hiện tại không hoàn kết”. Với một bút pháp mới lạ, “táo tợn 

và dịu dàng” trong việc khai thác và sử dụng ñề tài cùng việc dụng 

công trong sử dụng thủ pháp nghệ thuật; ta bắt gặp những nhân vật trẻ 

trong tác phẩm của anh thường mang tâm thế hoài nghi, lạc loài, vỡ 

mộng - một trong những trạng huống tinh thần của con người mà xét ở 

một phương diện nào ñó không phải là không có ý nghĩa tích cực trong 

cuộc sống. Nhà văn tâm niệm: “Văn học nói về cái mất mát ñể giữ gìn, 

nói về nước mắt ñể hạnh phúc, nói về khiếm khuyết ñể hoàn thiện”, 

cho nên, ñi vào ñúng bản chất, khám phá con người ở tầng vỉa sâu 

khuất lấp, ý thức và vô thức, ñược và mất,… tất cả ñược tác giả nhìn 

nhận trên tinh thần nhân văn rất hiện ñại.  

 Có thể nói, Nguyễn Đình Tú tuy là một nhà văn còn khá trẻ 

nhưng chỉ trong vòng hơn mười năm qua, người ta nhìn thấy ở anh 

một người nghệ sĩ ñầy ý thức, trách nhiệm với nghề, một cây bút 

nghiêm cẩn ñáng phục. Gặp gỡ anh trên những trang văn hay trang 

báo, người ñọc cảm nhận ñược hình tượng một nhà văn trẻ thẳng thắn, 

một tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ. Văn chương vốn không chỉ 

là “sân chơi” của các nhà văn mà còn là “sân chơi” của ñộc giả. Ý thức 

ñược ñiều này, Nguyễn Đình Tú ñã ñưa người ñọc ñến với lối chơi kết 

cấu ñầy thú vị, mới mẻ và sinh ñộng. Những cách tân trong kết cấu 
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của tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú là một sự nỗ lực lớn nhằm ñổi mới tư 

duy nghệ thuật của nhà văn. Những cách tân ñó ñã cho ra ñời những 

tác phẩm văn học ngồn ngộn chất hiện thực trong cuộc sống ñương 

ñại, tạo những “khoảng trắng” cho người ñọc ñồng sáng tạo, giá trị tác 

phẩm như thế nào tùy thuộc vào kinh nghiệm diễn giải của ñộc giả. 

Trên cánh ñồng chữ nghĩa, Nguyễn Đình Tú ñã nhận về mình 

không ít lời chê song những lời khen lại nhiều hơn gấp bội. Anh quả là 

một trong những cây bút còn rất trẻ ñang có sức “mời gọi” ñộc giả. 

Cùng với một ñội ngũ ngày càng ñông ñảo những người viết tiểu 

thuyết hiện nay, anh ñược xem là một gương mặt tiêu biểu trong số 

các cây bút tiểu thuyết ñương ñại, ñang có ñược những thành công 

nhất ñịnh ban ñầu, góp phần ñem lại diện mạo mới cho một thể loại 

văn học vốn ñã có những bước ñi lớn trong tiến trình văn học dân tộc. 

Bằng giọng ñiệu riêng của mình, Nguyễn Đình Tú phần nào ñó ñã có 

ñược sự tri âm giữa người viết và bạn ñọc, ñã không ít lần chạm ñến 

trái tim ñộc giả, mở ra cho ñộc giả rất nhiều suy tư  ngay cả khi ñã gấp 

sách lại rồi. Vì chưa có ñộ lùi thời gian cần thiết nên sự thẩm ñịnh với 

những tác phẩm này sẽ còn nhiều biến ñổi nhưng thực sự với những gì 

Nguyễn Đình Tú ñã làm ñược, người ta sẽ không còn dè dặt khi ñánh 

giá ñây một cây bút ñầy triển vọng, “một cây bút có nghề” trên văn 

ñàn tiểu thuyết Việt Nam ñương ñại.  

Chủ ñề “thanh tẩy” ñược nhà văn triển khai quy mô, ñã làm 

cho tác phẩm của anh mang ñậm cảm hứng văn hóa và nhân văn. Qủa 

thật, ñi suốt mạch chảy của Nháp, Phiên bản và Kín, chúng ta có thể 

nhận ra hành trình văn chương của Nguyễn Đình Tú, xét ñến cùng, ñó 

là hành trình kiếm tìm cái Đẹp, cái Chân, cái Thiện - những hạt nhân 

trong nhân cách các nhân vật của anh. Hướng tới giới trẻ hôm nay, 

những con người của xã hội hiện ñại, Nguyễn Đình Tú ñặt ra cho 

người ñọc một chút ngẫm suy về tất cả những gì “ñang bước ñi” của 

cuộc sống hiện tại. Tác phẩm Nguyễn Đình Tú minh chứng rằng, 
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người ta vẫn có thể tìm lại những gì mình ñánh mất nhưng tốt hơn hết 

là ñừng ñánh mất ñiều gì. Tác phẩm của anh khiến người ta sẽ phải 

“nhọc lòng” ñể rồi khi gấp cuốn sách lại bạn sẽ nhận ra những “lời 

khuyên” từ tác phẩm và thẳng thắn nhận ra những trang văn của 

Nguyễn Đình Tú chính là thứ “nghệ thuật bước ñi từ cuộc ñời”.  

  Sự thật thì, ở một góc ñộ nào ñó, muốn chê tức là còn muốn 

ñọc. Tác phẩm của Nguyễn Đình Tú chào ñời không ñược bình lặng 

cho lắm, song, thời gian sẽ là thước ño mọi giá trị. Chắc chắn rằng, 

nhà văn này sẽ còn gây nhiều bất ngờ, thú vị lẫn ngạc nhiên cho bạn 

ñọc và giới phê bình. Từ quan niệm “Tiểu thuyết là cả thế giới nhân 

sinh rộng lớn ngoài kia hắt vào trang viết”, ñến với tiểu thuyết Nguyễn 

Đình Tú là một thế giới không ngừng biến ñộng, ñổi thay, tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ rạn nứt. Khi cầm cuốn sách trên tay, bạn ñọc sẽ vui - 

buồn cùng nhân vật; xót xa nhen lên ñể thấy thương cuộc ñời này hơn, 

biết trân trọng những gì mình ñang có ñể biết vượt thoát lên khỏi 

những bi kịch hàng ngày và sống ñẹp. Nguyễn Đình Tú không thôi 

thao thức, không thôi nghĩ suy, vẫn “ngụp lặn” cùng chữ nghĩa ñể làm 

nên những bước ñi chuyên nghiệp, ñằm thắm và hiệu quả hơn trên 

hành trình ñến với văn chương. Xét cho cùng, văn học là khám phá thế 

giới nhân sinh quanh ta và Nguyễn Đình Tú ñang làm cái việc muôn 

thuở của nhà văn là “giải mã con người”, lý gi ải con người hiện ñại 

trong xã hội không ngừng ñổi thay. Bạn ñọc có quyền từ chối bước 

vào thế giới tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú, song, nếu ai ñã từng 

bước vào chắc chắn sẽ không thể bước ra với một cái ñầu trống rỗng 

và con tim yên ổn. 

 

 

 


