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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

     Sau đổi mới 1986, cùng sự thay đổi của những giá trị tích cực 

trong xã hội mới, thì sự xuất hiện của các thế hệ nhà văn mang nhiều 

phong cách đã đem đến nhiều trải nghiệm trong văn học với những 

thành tựu “hiện đại hóa”. Trong đó, tác phẩm của Nguyễn Đình Tú 

đã nổi lên như hiện tượng văn học mới trên văn đàn, cùng nhiều giải 

thưởng, nhiều đánh giá triển vọng. 

 Tuy nhiên, phía tiếp nhận cũng không ít ý kiến hoài nghi về 

giá trị những yếu tố tính dục trong sáng tác của Nguyễn Đình Tú. 

Với việc tìm hiểu đề tài Yếu tố tính dục trong tiểu thuyết Nguyễn 

Đình Tú, chúng tôi muốn giãi mã một vấn đề vốn bị xem là “cấm kị” 

của văn học truyền thống, từ đó có những nhận định, đánh giá khách 

quan, công bằng về hiện tượng Nguyễn Đình Tú nói riêng, tính dục 

trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại nói chung. 

2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Văn xuôi Việt Nam sau 1986 khai thác nhiều yếu tố tính dục 

và được nhìn nhận cởi mở. Một số tiền đề có tính lí luận và luận 

điểm khoa học của tính dục được đề cập đến trong các công trình của 

các tác giả Ngọc Cầm, Hồ Thế Hà, Nguyễn Thị Bình, Đoàn Cầm 

Thi… là những gợi ý bổ ích về mặt lí luận, giá trị thực tiễn cho đề tài 

luận văn. 

Bên cạnh những công trình chuyên ngành, có những bài viết, 

hầu hết gắn với tác phẩm và quan niệm của Nguyễn Đình Tú liên 

quan đến yếu tố tính dục sẽ là những gợi ý quý báu cho chúng tôi 

trong quá trình thực hiện đề tài của mình. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là yếu tố tính dục trong 

tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú ở các phương diện nội dung và hình thức 

thể hiện. Trong khuôn khổ một luận văn thạc sĩ, đề tài chỉ tìm hiểu 
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trong 3 tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú: Nháp (Nxb Thanh niên, 

2008), Phiên bản (Nxb Văn học, 2009) và Kín (Nxb Văn học, 2010).  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn dựa trên một số phương pháp cụ thể sau: Phương 

pháp phân tích – tổng hợp; Phương pháp xã hội học văn học; Phương 

pháp so sánh – đối chiếu. 

5. Đóng góp của đề tài 

Nghiên cứu ba tập tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú ở khía cạnh 

tính dục, luận văn góp phần chỉ ra những đóng góp như sau: 

- Là tài liệu bổ ích cho những tranh luận về hiện tượng sex là 

nhân bản hay phi nhân bản trong tiểu thuyết nhà văn trẻ này. 

- Trong bối cảnh mới của xã hội dân chủ, diễn ngôn tính dục 

như một biểu hiện về nhu cầu dân chủ hóa xã hội và văn chương.    

- Khẳng định giá trị tiểu thuyết Nguyễn Đình và đóng góp 

của nhà văn đối với những cách tân trong nền văn học Việt Nam 

đương đại. 

6. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Nội dung 

của luận văn gồm ba chương: 

Chương 1: Nguyễn Đình Tú và quan niệm về tính dục, văn 

học tính dục. 

Chương 2: Tính dục với cách xây dựng nhân vật và không 

gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú. 

Chương 3: Tính dục với phương thức thể hiện giọng điệu và 

ngôn từ nghệ thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú. 
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Chƣơng 1 

NGUYỄN ĐÌNH TÚ VÀ QUAN NIỆM VỀ 

TÍNH DỤC, VĂN HỌC TÍNH DỤC 

1.1. NGUYỄN ĐÌNH TÚ – CÂY BÚT SUNG SỨC CỦA VĂN 

XUÔI VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI 

1.1.1. Hành trình đến với văn chƣơng của Nguyễn Đình Tú 

 Nguyễn Đình Tú – chàng trai đất Hải thành, sinh viên 

trường Đại học Luật Hà Nội, ngay từ những ngày đầu trên giảng 

đường đã làm quen với văn học và trưởng thành lên từ phong trào 

Tác phẩm tuổi xanh của báo Tiền phong. Với cái duyên văn chương, 

sau khi đạt giải nhì Truyện ngắn của Tạp chí văn nghệ Quân đội 

(năm 2000), Nguyễn Đình Tú chuyển về công tác tại Tạp chí, từ đó 

chính thức đi vào hoạt động văn học nghệ thuật chuyên nghiệp. 

Nhìn chung, nói như Nguyễn Đình Tú, quá trình sáng tác của 

nhà văn quân đội này có thể chia thành ba chặng: “Chặng thứ nhất là 

những tác phẩm tuổi xanh (chủ yếu in ở các báo dành cho tuổi mới 

lớn), chặng thứ hai là những tác phẩm già dặn hơn một chút (chủ yếu 

in ở các báo và tạp chí chuyên về văn học), và chặng thứ ba là tiểu 

thuyết” [29]. 

Bắt đầu khởi nghiệp bằng truyện ngắn, tuy nhiên tác giả 

ngày càng chuyển hướng sang tiểu thuyết và ghi dấu ấn với các giải 

thưởng văn học giá trị như: Giải thưởng Truyện ngắn tạp chí Văn 

nghệ Quân đội, 1999; Giải thưởng tiểu thuyết nhà xuất bản Công an 

nhân dân phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam, 2002; Giải thưởng 

văn học 10 năm Bộ Công an; Giải thưởng văn học 5 năm Bộ Quốc 

phòng. Có thể nói, từ những thành tựu đạt được ở tuổi đời rất trẻ, 

Nguyễn Đình Tú là một trong những cây bút nổi bật trong thế hệ nhà 

văn 7X hiện nay. 
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1.1.2. Gia tài văn chƣơng của Nguyễn Đình Tú 

Khởi nghiệp bằng truyện ngắn với ba tập truyện, tập trung ở 

đề tài: chiến tranh và người lính, đạo và đời, bản năng và lương tri 

theo lối cấu trúc truyện trong truyện với nhiều mảng đời, cảnh đời 

phối hợp, đan xen vào nhau. Nhưng tiểu thuyết mới thực sự tạo nên 

tiếng vang lớn cho tên tuổi Nguyễn Đình Tú. Đặc biệt, Nháp (2008), 

Phiên bản (2009), Kín (2010), đánh dấu chặng đường sáng tác mới, 

tạo được phong cách sáng tác riêng, khiến tên tuổi Nguyễn Đình Tú 

không lẫn với rất nhiều gương mặt khác trong nền văn học trẻ nước 

nhà. 

Với ba tập truyện ngắn và năm tiểu thuyết chỉ trong vòng 

hơn mười năm cầm bút, Nguyễn Đình Tú đã khẳng định từng bước 

sự trưởng thành với sức sáng tạo không ngừng nghỉ, với tấm lòng 

nồng ấm giữa những ngổn ngang ở đời. 

1.2. QUAN NIỆM CỦA NGUYỄN ĐÌNH TÚ VỀ TÍNH DỤC 

1.2.1. Tính dục – nét nhân bản của con ngƣời hiện đại 

Đối với Nguyễn Đình Tú, “yếu tố sex không chỉ mang tính 

bản năng mà còn chi phối các giá trị chuẩn mực xã hội”, nên việc 

đưa sex vào văn học đơn thuần như một sản phẩm tinh thần của đời 

sống, chứ không có gì to tát để bàn cãi. 

Nói về tính dục, văn học như chạm vào cái yếu tính nhân bản 

nhất, thật nhất của con người hiện đại. Với quan niệm “tiểu thuyết là 

cả thế giới nhân sinh rộng lớn ngoài kia được hắt vào trang viết, vì 

thế cuộc sống có cái gì thì những trang tiểu thuyết của tôi có cái ấy”, 

tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú đề cập đến “bộ phận những người trẻ 

tuổi có những ẩn ức về tình dục, một ẩn ức do thời đại đem lại và 

cũng chính thời đại sẽ mở ra lối thoát cho họ”. 
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Khẳng định khuynh hướng tính dục trong văn học hiện nay, 

Nguyễn Đình Tú xem đó như là điều tất yếu bởi “sự vận động xã hội 

tạo ra những ẩn ức tình dục mới”. Đây là hướng khám phá hữu hiệu 

cuộc sống con người hiện đại của đội ngũ sáng tác hôm nay, trong đó 

có sự tiên phong của Nguyễn Đình Tú. 

1.2.2. Tính dục – nhân tố quan trọng của sự đổi mới văn học 

nghệ thuật 

 Văn học hiện đại đặt ra vấn đề tính dục như một nhu cầu tồn 

tại của nhân loại. Trong cách tiếp cận đó, tính dục không chỉ đơn 

thuần mang những đặc tính về mặt sinh học mà trên thực tế nó là văn 

hóa, là giá trị văn nghệ đích thực. Nguyễn Đình Tú thấy được, sự tác 

động của văn học nước ngoài vào Việt Nam đã đưa đến cho bạn đọc 

“một biên độ sex mở rộng đến không hạn”, khiến cho các nhà văn 

trong nước cũng phải suy nghĩ và vận động, tạo nên hiệu ứng trong 

bạn đọc và xã hội, trở thành nhân tố quan trọng để đổi mới văn học. 

Với cây bút trẻ này, đổi mới văn học nghệ thuật là cần thiết 

trong nền văn học trẻ và trong xu thế tiếp nhận đương đại. Đối với 

anh, những dụng ý nghệ thuật sau trang viết đậm đặc dục tính đã 

chạm đến cái tinh thần đổi mới văn học và tinh thần nhân bản của 

con người. Đó là một đóng góp không nhỏ của tác giả nhằm khẳng 

định tính dân chủ, nhân bản của văn xuôi đổi mới. 

1.3. QUAN NIỆM CỦA NGUYỄN ĐÌNH TÚ VỀ VĂN HỌC 

TÍNH DỤC 

1.3.1. Hƣớng khám phá hữu hiệu cuộc sống, con ngƣời 

Cuộc sống hiện đại đem đến tinh thần nhìn vào sự thật trong 

tư duy sáng tác và tiếp nhận của đời sống văn học. Qua những nhọc 

nhằn, ê chề, ràng buộc thân xác, tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú còn là 
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những trạng thái cảm xúc tình dục chạm đến miền sâu kín của con 

người.  

Viết về tính dục, văn học đương đại đã chạm vào những ẩn 

ức sâu nhất trong đời sống tinh thần của con người, làm đầy đặn 

chân dung của nhân vật trong chiều sâu tâm lí với những bất hạnh 

thể xác, những chấn thương tinh thần, những ám ảnh vô thức hay 

những nỗi đau thân phận… Đến với tác phẩm Nguyễn Đình Tú, 

người đọc được nhìn vào cái thật nhất của bản thân và cuộc sống, để 

có thể “thẩn thờ rưng rưng nghĩ về kiếp người”.  

1.3.2. Bản lĩnh, tài năng của ngƣời viết khi tiếp cận, xử lí một 

đề tài nhạy cảm 

Với Nguyễn Đình Tú, viết về tính dục nhưng tránh sa vào 

những trang viết tầm thường, thô tục không đơn giản như viết những 

trang sách giáo điều. Một vấn đề tưởng như đơn giản, gần với con 

người nhưng nói ra như mắc tâm bệnh ghê gớm, đồi trụy; mà chỉ cần 

không chắc tay người viết sẽ sa vào lối cụt. Vững tin và vững bước 

trên con đường mình đã chọn, tác giả luôn tâm niệm: Đằng sau 

những trường đoạn sex nóng bỏng, tác phẩm của anh chứa đựng 

những vấn đề của thế thái nhân tình, là “cái nóng ẩn chứa bên trong 

tác phẩm chứ không phải là cái nóng ở đề tài, ở bề nổi của những 

trang sách”.  

Dám nghĩ và dám viết về một đề tài “quen mà lạ” ấy, sáng 

tác của Nguyễn Đình Tú đã phần nào kéo văn chương sát gần với 

cuộc sống, giúp nhà văn hôm nay thức nhận được địa vị, trách nhiệm 

của mình như lời bộc bạch rất thẳng thắn, chân thành của chính tác 

giả: “Tình dục thì có gì mà nhạy cảm, ai chả quan tâm đến chuyện 

ấy, có điều có dám nói ra những suy nghĩ của mình không thôi”. 
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Vì vậy, thành công trong những trang tiểu thuyết “không 

phải ai cũng kể được” không chỉ là bản lĩnh “chấp nhận những gì văn 

chương đem lại”, mà còn là tài năng đích thực của nghệ sĩ chấp nhận 

gánh trên vai “nghiệp chữ” nhiều hệ lụy. 

1.3.3. Nỗ lực cách tân, hiện đại hóa văn xuôi đƣơng đại 

 Theo Nguyễn Đình Tú, Khuynh hướng tính dục ra đời trong 

sự tác động của văn học nước ngoài bởi các tác phẩm của những tác 

gia nổi tiếng đã đưa đến cho bạn đọc Việt Nam “một biên độ sex mở 

rộng đến không giới hạn”. Những tác phẩm có yếu tố tính dục ra đời 

như dấu hiệu cách tân, hiện đại hóa văn học Việt Nam đương đại, 

góp phần đưa văn chương nước nhà tiến gần hơn với văn chương 

nhân loại.  

 Trong nỗ lực đổi mới, dân chủ hóa văn học hôm nay, tính 

dục trở thành một nhân tố quan trọng. Cùng nội dung mới mẻ, nhà 

văn trẻ quân đội còn chú trọng về cách viết hiện đại. Theo đó, việc 

miêu tả tính dục trong tiểu thuyết mười năm đầu thế kỉ XXI nói 

chung và trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú nói riêng trở thành “cái 

cớ” để nhìn thấu bản thể, góp phần mang lại một quan niệm mới mẻ, 

giàu nhân bản về con người, mở rộng biên độ và hiệu quả khám phá 

cuộc sống của văn học. 
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Chƣơng 2 

TÍNH DỤC VỚI CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT VÀ KHÔNG 

GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN 

ĐÌNH TÚ 

2.1. TÍNH DỤC – CÁCH THỨC QUAN TRỌNG ĐỂ XÂY 

DỰNG NHÂN VẬT 

2.1.1. Tính dục – yếu tính dựng chân dung con ngƣời 

 2.1.1.1.  Con người bản năng 

Phân tâm học tìm hiểu trạng thái tâm lí của vấn đề tính dục, 

từ đó xem xét những ảnh hưởng của nó đối với tinh thần của con 

người. Bản năng tính dục là nguồn gốc của mọi công trình sáng tạo 

vĩ đại nhất. Có hai loại tính dục: tính dục lành mạnh là loại tính dục 

có ích và tính dục sa đọa khiến con người sa sút về mặt thể chất lẫn 

tâm hồn, gây nên tâm bệnh. 

Khai thác yếu tố bản năng trong tác phẩm với ý nghĩ “bản 

năng thì không có định hướng, không có sự chung thủy, cũng không 

có kết cục nào đang chờ đợi ở phía trước cả” [55, 242], nhân vật của 

Nguyễn Đình Tú hiện lên chân thật với những cảm xúc rất nhân văn, 

rất con người. Và từ bản năng đó con người gọi tên được các giá trị 

khác trong cuộc sống. 

2.1.1.2. Con người cô đơn 

    “Cô đơn là bản chất của con người” (S. Freud). Cô đơn cũng 

có nhiều kiểu loại: cô đơn trong sáng hay cô đơn trong cõi hoang 

mang cực độ. Ở khía cạnh tính dục, nhân vật của Nguyễn Đình Tú cô 

đơn trong những vết thương quá khứ và còn cứa sâu ở hiện tại.  

  Nhân vật thường tìm đến tình yêu như điểm tựa vững chắc 

khỏa lấp tâm hồn. Nhưng tình yêu không ngự trị trong trái tim, họ 

tìm đến tình dục như giải thoát khỏi cảm giác sợ hãi, lo lắng khi cảm 
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nhận được sự tồn tại thực của những cảm xúc mang tính chất tạm 

thời. Dù vậy, các nhân vật lạc loài cứ xoay cuộc đời mình trong cái 

vòng tròn mồ côi – như chính thân phận họ. Con người cố tìm một 

lối thoát trong chông chênh phương hướng. Họ -  những người trẻ cứ 

phải đấu tranh để tồn tại, cố tách ra khỏi vòng lẩn quẩn giữa thù hận 

và yêu thương, giữa thấp hèn và thanh cao, cả giữa sự sống và cái 

chết… Cô đơn từ trong bản thể, con người trong tiểu thuyết Nguyễn 

Đình Tú sống khao khát giao hòa nhưng chỉ thấy đơn độc. 

2.1.1.3. Con người hoài nghi, nổi loạn 

   Bị chấn thương tâm hồn, nhân vật Nguyễn Đình Tú méo 

mó trong suy nghĩ và hành động. Thỏa mãn và đi đến thỏa mãn tất cả 

đều diễn ra trong hoài nghi. Nhiều lúc trạng thái đó lên đến cực 

điểm, bế tắc, nổi loạn.  

 Cô đơn tận cùng, Thạch đến với tình dục đồng giới thả mình 

vào sự chế ngự của quỷ, nổi loạn đến tận cùng nhục dục. Còn 

Quỳnh, luẩn quẩn tìm cho mình thứ mùi con người – thứ mùi của 

đơn côi trần thế, của lạc loài thân phận. Tuy cảm nhận thứ mùi khác 

nhau của hoan lạc nhưng sao cô càng rơi vào nỗi bế tắc, vô định giữa 

những cảm xúc. Để đến đỉnh điểm của sự nổi loạn, thả mình trong 

thác loạn, dày vò thể xác như muốn phanh phui tất cả để tìm câu trả 

lời, để cố tự mình lí giải. 

Mất niềm tin vào giá trị cuộc sống, Thạch và Quỳnh đều tìm 

đến dục tính để thỏa mãn, khỏa lấp những lỗ hỏng trong tâm hồn. 

Nhưng lỗ hổng quá sâu mà họ lại chọn đường đi nông nỗi, để đến nỗi 

tự chôn vùi mình trong thăm thẳm bế tắc. Cuối cùng là cái chết trong 

tâm hồn: “Khỉ chết trong những hoan lạc rồ dại (…) Chết trong một 

nỗi chết ngổn ngang sự sống” [55, 433]. 
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2.1.1.4. Con người tâm linh 

Phân tâm học cho rằng, những khát khao không thành hiện 

thực sẽ dẫn đến rối loạn, ức chế. Khi ấy, con người sẽ rơi vào tình 

trạng lưỡng phân giữa ý thức và vô thức, điều đó dẫn đến những 

hành vi không bình thường. Là sự “biến dạng của một ước vọng bị 

dồn nén”, giấc mơ trong văn học hiện đại gắn với đời sống tâm linh 

của con người, với những kí ức vụt hiện từ miền sâu thẳm. 

Nhân vật trong tác phẩm Nguyễn Đình Tú luôn khát khao lời 

giải đáp cho ý nghĩa cuộc sống của mình, nhưng đôi lúc chính họ 

cũng không định hình được điều muốn kiếm tìm. Đối với họ, “quá 

khứ là một hố lầy khủng khiếp”, nhưng quá khứ đó cũng chính một 

phần tâm hồn họ muốn gặp lại. 

 Đi sâu vào cõi vô thức của con người, phản ánh bi kịch dưới 

góc độ tâm lý, Nguyễn Đình Tú đã tạo chiều sâu nhân văn cho tác 

phẩm với tất cả sự cảm thông, niềm chia sẻ trước những cảm xúc, 

những khát khao rất bản năng của con người. Trong tâm linh, cái mặt 

nạ đã được nhà văn lột bỏ, con người hiện lên với những bản chất rất 

thực của mình. Bằng cách ấy, tác giả giúp người đọc tiềm nhập vào 

miền sâu thẳm của con người mà theo cách bình thường không dễ 

nắm bắt được. 

 2.1.1.5. Con người xã hội 

Tổng hòa mối quan hệ xã hội, các nhân vật của Nguyễn Đình 

Tú mang thân phận con người trong thế kỷ XXI với việc thoát khỏi 

mọi áp chế, ràng buộc. Con người chạy từ thái cực này sang thái cực 

khác, ở đó bộc lộ sự lệ thuộc thảm thương của họ khi truy tìm niềm 

vui, sự giải thoát ở tình dục. Chính điều đó dẫn con người tìm đến 

nương náu trong tình yêu. Nhưng ngay cõi ngỡ bình yên, an ủi nhất 

ấy lại âm thầm tích “bão” làm nên những va đập đắng lòng. 
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Các nhân vật tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú hầu như rất ít 

hoặc không được sống trong những gia đình hòa thuận, yên ấm, dù 

còn rất trẻ. Họ thường bị đẩy ra, hoặc tự mình vẫy vùng đào thoát 

khỏi gia đình chật hẹp, hoặc mê man đi theo tiếng gọi bạn bè hay 

tình ái, với những ham muốn bất chợt, bất thường… Đó là bi kịch 

hiện đại của những con người trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc ở 

thế giới mà tiền bạc không là cứu cánh, gia đình là sa mạc hoang tàn 

còn tình yêu thì trở nên vô nghĩa lý ở đời… 

  Trong xã hội tiêu thụ, tác động bên ngoài đưa đẩy nhân cách 

phát triển theo nhiều chiều hướng, nhưng có thể kìm nén trong bản 

lĩnh cá nhân. Chạm vào cái nhức nhối từ lối sống buông thả của thế 

hệ trẻ, Nguyễn Đình Tú cũng thấy được phần nào nguồn gốc của căn 

bệnh thời đại này. Bên cạnh đó, người viết cũng không che giấu sự 

cảm thông, chia sẻ với nhân vật, bởi nhiều người trong số họ phải 

chống chịu với những ý nghĩ, những ham muốn bản năng – mà ý chí, 

lương tâm biết là lệch lạc - đang ngày đêm hiện hữu nơi thân xác.  

2.1.2. Các thủ pháp đặc trƣng trong xây dựng nhân vật từ góc 

độ tính dục 

 2.1.2.1. Thủ pháp nghịch dị hóa 

 Nghịch dị là “một kiểu tổ chức hình tượng nghệ thuật dựa 

vào huyễn tưởng, vào tính trào phúng, vào tính ngụ ngôn, ngụ ý, vào 

sự kết hợp và tương phản một cách kì quặc cái huyền hoặc và cái 

thực, cái đẹp và cái xấu, cái bi và cái hài, cái giống thực và cái biếm 

họa” [1, 215]. Với ý nghĩa đó, Nguyễn Đình Tú đã tạo sự nghịch dị 

trong tiểu thuyết của mình thông qua cái hài gắn với dục tính. Đó là 

tính nhập nhằng khó phân định giữa ý thức và vô thức, giữa tình yêu 

và bản năng… Ở đây, cái hài nằm ở ranh giới cái quan trọng và 

không quan trọng, là hai mặt trái ngược song hành một cách ngẫu 
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nhiên. Chính sự nhập nhằng này tạo nên sự nghịch dị để tự nó toát 

lên bức chân dung con người hiện đại.  

Cái hài trong những trang viết của Nguyễn Đình Tú không 

phải là tiếng cười cũng không phải là sự chế giễu. Nó đưa chúng ta 

vào bên trong, vào tận gan ruột của chuyện đùa, vào đến chỗ ghê tởm 

của bao vênh lệch trong cuộc sống. Tính hài hước đã diễn tả được sự 

phức tạp, nhập nhằng của thực tại. 

Đi đến tận cùng cái nghịch dị, Nguyễn Đình Tú tạo ra nỗi bi 

thảm về thân phận người ngày nay. Con người chỉ biết dựa vào tình 

dục để biết mình còn hiện hữu; nhưng chính lúc ấy họ thấy mình 

đang sống mòn trong giá trị làm người.  

  2.1.2.2. Thủ pháp đối lập 

  Với cách xây dựng những chi tiết trái ngược nhau, tiểu 

thuyết Nguyễn Đình Tú toát lên chân – dung – người phong phú 

trong xã hội hiện đại. Hình ảnh Đại và Thạch, là sự đối lập trong 

tương đồng giữa một bên không tìm được cái muốn tìm trong cuộc 

đời; và một bên không thể thỏa mãn được dục tính cho người đàn bà 

của mình. Từ đó, tác giả xây dựng được lối phản biện thông qua hai 

nhân vật. Mà triết lí nhân sinh lại nằm ở tính phủ định cái đẹp tuyệt 

đối và khước từ tính giao lệch lạc. 

Từ hai bục nhìn với đặc thù kể riêng, trong đối lập, ở Phiên 

bản, song song dòng chảy nội tâm của nhân vật hướng về nơi bình 

yên, nơi lắng đọng tâm hồn với Nhân là bức chân dung của một 

Hương ga khét tiếng trong giới giang hồ. Cuối cùng, sự đối lập được 

dung hòa ở cái chết của Hưng mã trên giường Hương ga, mà theo 

Ma Văn Kháng đó là “một cuộc tự chối bỏ cái ác từ trong tiềm thức, 

cái ác tự hủy hoại cái ác”.  
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Đi sâu vào chân dung con người mới, tác giả còn tạo nên sự 

đối lập giữa hình thức bên ngoài và nội tâm bên trong. Ngoài ra, sự 

đối lập còn diễn ra giữa quá khứ và hiện tại, tạo nên sự hoang hoải, 

vô nghĩa của cuộc sống không tìm được giá trị đích thực. 

  2.1.2.3. Thủ pháp đan xen thực ảo 

  Dòng ý thức trong tiểu thuyết nhà văn trẻ này là sự đan xen 

cảm giác theo thời gian tâm lí. Nhưng có một sự đan xen nữa mà 

Nguyễn Đình Tú thể hiện rất tài tình, chạm vào thế giới tâm linh của 

con người chính sự đan xen thực - ảo. Sự đan xen giữa quá khứ và 

hiện tại là điểm chung trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú. Quá khứ 

qua lăng kính của hoài niệm trở nên mờ ảo và nhân vật như đang 

sống trong ảo ảnh. Tất cả ẩn ức, thổn thức của nhân vật tự bộc bạch 

một cách tự nhiên.  

Ở đây, thủ pháp đan xen thực ảo đã “biến hiện thực thành 

hoang đường mà không đánh mất tính hiện thực” đồng thời nó cũng 

là đòn bẫy giúp nhà văn lý giải thế giới vô thức và hữu thức, chạm 

đến nội tâm thẳm sâu, bí ẩn của chính con người. 

2.2. TÍNH DỤC – HẠT NHÂN XÂY DỰNG KHÔNG GIAN 

NGHỆ THUẬT  

2.2.1. Không gian đời thƣờng đậm tính nhục cảm 

 Không gian đời thường trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú 

tập trung bó hẹp trong phòng ngủ hay những chốn riêng tư chỉ tồn tại 

hai nhân vật. Trong không gian phòng ngủ, nhân vật tự bộc lộ sự 

cuốn hút, kích thích giới tính vốn bị dồn nén. Trải qua giây phút bỡ 

ngỡ, sự chuẩn bị, chủ động của nhân vật đã chuyển đổi không gian 

đời thường từ vô tình đến cố ý đậm tính nhục dục.  



 14 

 Đôi lúc nhân vật cũng “lạ hóa” không gian đời thường để 

thay đổi “khẩu vị” yêu. Không gian đời thường có cái vẻ yên ả 

nhưng xáo động, bùng nổ trong khoái lạc giao hoan.  

Có thể nói, trong môi trường ấy, nhân vật hiện lên với đầy 

đủ các trạng thái cảm xúc nhục dục, lột tả được cái phần sâu kín của 

những ẩn ức dồn nén. 

2.2.2. Không gian tâm lí, tâm linh – nỗ lực khám phá con 

ngƣời bên trong con ngƣời 

 Không gian tâm lí, tâm linh được Nguyễn Đình Tú tái hiện 

thành những hình tượng nghệ thuật đặc hữu để khắc họa rõ nét tính 

cách và tâm lí nhân vật, khiến chiều kích đời thường được mở rộng ở 

bề sâu của nó. Nhân vật Nguyễn Đình Tú gặp gỡ nhau ở điểm chung 

của những vết thương lòng sâu hoắm. Ở đó, họ sống đời sống tình 

dục phóng khoáng, cởi mở như lấp đầy những lỗ hổng tâm hồn. 

Nhưng càng cố lấp, khoảng trống càng sâu hun hút. Chính không 

gian bên trong của tâm lí, tâm linh đã mở ra thế giới tâm hồn rối bời 

của cõi người, để họ nhận thấy thiếu khuyết của chính mình.  

Ngoài không gian tâm lí tồn tại trong những ám ảnh và ẩn ức 

của nhân vật, sự dồn nén còn đi sâu vào thế giới tâm linh, thể hiện 

qua những giấc mơ. Cũng trong giấc mơ, một không gian ảo hiện lên 

cùng nỗi lòng nhân vật. Qua đó, con người bộc lộ hết bản chất thật 

của mình. 
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Chƣơng 3 

TÍNH DỤC VỚI PHƢƠNG THỨC THỂ HIỆN GIỌNG ĐIỆU 

VÀ NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT 

NGUYỄN ĐÌNH TÚ 

3.1. TÍNH DỤC – NHÂN TỐ TẠO CÁC SẮC ĐỘ GIỌNG ĐIỆU 

ĐẶC THÙ 

3.1.1. Giọng bổ bã, trào lộng 

Khi những chuẩn mực bị lệch pha, cái hài, qua giọng điệu bổ 

bã, trào lộng, tích cực góp phần nói lên cái vô nghĩa lí ở đời. Viết về 

lối sống của thế hệ trẻ và văn hóa tính dục ở họ, Nguyễn Đình Tú, 

qua lăng kính hiện thực, xoáy vào tận cùng cái chua cay, vào vết 

thương đang sưng tấy của những ẩn ức bản năng. Ở Tú, cách nói như 

bâng quơ, hồn nhiên, để từ sự bâng quơ đó, tác giả cho thấy ý vị 

thâm trầm, sâu cay từ cái xấu xa, phi lí của cuộc sống. Đặc biệt, vấn 

đề vốn được xem là nhạy cảm, qua chất trào lộng, đã vượt ra khuôn 

khổ “kín”, phơi bày tất cả hỉ, nộ, ái, ố với đời.  

Cái vô nghĩa lí tồn tại trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú với 

tất cả các cung bậc qua giọng điệu trào lộng tạo nên bức tranh phi lí, 

ngổn ngang thể hiện bao điều trăn trở của tác giả. Chỉ có điều, dẫu 

giọng điệu của Tú trào lộng, chua cay nhưng cũng nồng ấm trong 

khắc khoải một cuộc sống tươi sáng. Giọng bổ bã, trào lộng như tự 

nhiên, có khi hóm hỉnh nhưng đôi lúc lắm mỉa mai, chua chát. Ẩn 

sau tất cả là khát khao những giá trị nhân văn ở con người. Bằng 

cách ấy, nhân vật của nhà văn trẻ quân đội này hiện lên với những 

cảm xúc trần trụi nhưng có ý nghĩa nhân sinh lớn lao. 

3.1.2. Giọng triết lí đắn đót 

Giọng điệu triết lí được đan dệt từ lời nhân vật, phối hợp 

những tâm tư, trải nghiệm ở nhà văn nhằm diễn tả sự phức tạp, nhiêu 
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khê của cuộc sống mà con người không thể lường hết. Trong tiểu 

thuyết Nguyễn Đình Tú, sắc điệu triết lí toát lên khi đề cập đến 

những vấn đề phức tạp trong cuộc sống, trên hành trình nhân vật 

khắc khoải đi tìm những giá trị đích thực cùng những bày tỏ và nhận 

định khái quát của tác giả về con người, về cuộc đời. Giọng triết lí 

trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú không diễn đạt một cách ồn ào mà 

đắn đót qua từng số phận, từng tình huống nhân vật trải qua để từ 

trong đó bật lên cái chiêm nghiệm sâu cay của những ẩn ức. Cái chua 

chát, hoài nghi về cuộc đời và con người xuất phát từ trải nghiệm 

nhân sinh sâu sắc. Đặc biệt, những phát biểu có tính khái quát ấy 

thường được lồng vào lời nói, suy nghĩ của nhân vật một cách tự 

nhiên. 

Đằng sau mỗi câu chuyện tính dục là những suy tư về cuộc 

sống, về con người, về tình yêu và hạnh phúc. Ở đó, tình yêu và tình 

dục chưa hay đã hòa hợp thì khao khát muôn đời của con người vẫn 

là được sống, được yêu. Mỗi trang văn, vì thế, là những suy nghĩ, 

những trăn trở, day dứt khôn nguôi của một cây bút đầy nhiệt tâm, 

giàu trải nghiệm.  

Đi tìm bản thể, nhân vật tiểu thuyết đương đại thường rơi 

vào tâm trạng cô đơn, khủng hoảng. Con người trong tiểu thuyết 

Nguyễn Đình Tú cũng vậy, sau  những giờ phút đối diện với bản thể 

họ đã tìm cái chết hay thả mình vào những ham muốn vô độ, bệnh 

hoạn như một lựa chọn thích hợp. Thực tại hiện tồn trở nên vô nghĩa. 

Mỗi tác phẩm là một cuộc tìm kiếm bản thể đầy giằng xé. Ngẫm, 

suy, triết lí… chính là một trong những yếu tố đậm nổi, chúng làm 

thành một giọng chủ đạo trong bản hợp âm nhiều chất giọng của anh. 

 Từ những cách nghĩ riêng và có phần phi chính thống, những 

lời bàn luận đắn đót thường khiến tác phẩm trở nên mới mẻ, bất ngờ. 
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Người đọc, hoặc gật gù đồng ý hoặc cau mày nghi ngại, song đều 

phải ngẫm nghĩ. Vì vậy, tính vấn đề của tác phẩm, chiều sâu của câu 

chuyện được nâng cao.   

3.1.3. Giọng hoài niệm xót xa 

Không dùng cốt truyện rõ ràng với các tình tiết diễn tiến theo 

trình tự logic khách quan, tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú được kết cấu 

theo dòng ý thức của các nhân vật có đời sống tâm linh không an tại 

và mang nhiều ẩn ức, ám ảnh dồn nén. Đa phần các câu chuyện đều 

bắt đầu ở thì hiện tại, sau đó theo dòng ý thức nhân vật trôi ngược về 

quá khứ. Thỉnh thoảng kỉ niệm quá khứ giao cắt với cảm giác hiện 

tại ngầm gợi ra một sự đối chiếu, liên kết đầy bất ngờ, thú vị. 

Giọng hoài niệm thường gắn liền với hồi ức, ảo giác, ẩn ức, 

chiêm bao… nhằm phơi mở những miền sâu kín của tâm hồn, kể cả 

vùng nằm ngoài sự kiểm soát của lí trí. Tác phẩm như dòng chảy ào 

ạt của kí ức. Đó là một dòng ý thức tràn ngập những đam mê, hồi ức, 

sám hối, ám ảnh, giấc mơ và cả sự mộng du. 

Truyện Nguyễn Đình Tú ngay cả trong cách kể phi tuyến 

tính thì mạch kể cứ bện xoắn vào nhau theo kiểu đồng hiện kép, song 

song xen lẫn quá khứ với hiện tại. Vì vậy, giọng hoài niệm thường 

song hành với thời gian dịch chuyển theo “gia tốc” ngược: hiện tại – 

quá khứ hoàn thành – quá khứ - hiện tại tiếp diễn. 

Có thể thấy, với giọng hoài niệm, Nguyễn Đình Tú đã chạm 

vào thế giới tâm linh và phơi mở trước mắt người đọc những miền 

sâu kín của tâm hồn, miền vô thức của con người.  

3.1.4. Giọng vô âm sắc 

Giọng điệu vô âm sắc là cách trình bày sự kiện từ bên ngoài 

và mang tính hành vi. Kiểu giọng này phần lớn là trần thuật ở ngôi 

thứ ba mang tính chất trung tính, thiếu điểm nhìn bên trong. Người 
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kể chuyện với thái độ dửng dưng khi chỉ tái hiện sự việc hay hành 

động bên ngoài. Nhân vật của Nguyễn Đình Tú là những tâm hồn 

méo mó trong xã hội rối bời. Điểm nhìn trong tiểu thuyết của anh 

liên tục chuyển đổi. Đó là những câu chuyện mà nhân vật thay nhau 

kể, bộc bạch. Người kể chuyện ngôi thứ ba đứng ngoài kể lại với 

giọng điệu vô âm sắc. Tất cả nhằm tô đậm thế giới khép kín, phần 

nào khủng hoảng về tâm trạng, niềm tin. 

 Trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú, giọng vô âm sắc do 

người kể chuyện cố ý bẻ vụn câu văn và kìm nén âm giọng, thậm chí 

lược bỏ lời chỉ dẫn khi kể lại các đoạn thoại của nhân vật hay bỏ cả 

chủ thể phát ngôn.  

Chú trọng đề cập đến nỗi cô đơn, đến các mối quan hệ rời 

rạc của con người hiện đại, vì vậy, suốt chiều dài câu chuyện, đôi lúc 

là giọng điệu trống rỗng, vô cảm do người kể chuyện không dừng lại 

để tả hay bình luận. Người kể chuyện với thái độ lãnh đạm, dửng 

dưng khi chỉ tái hiện sự việc hay những hành động bên ngoài. 

Giọng điệu trần thuật vô âm sắc cũng góp phần làm nỗi rõ 

một hiện thực phân rã, vỡ vụn, phi trật tự, qua đó làm nổi lên trạng 

thái cô đơn của con người. Câu chữ không màu mè, không quá trau 

chuốt mà trở nên vô cảm, như một lưỡi dao mổ lạnh lùng lách vào 

sâu thẳm tâm hồn nhân vật. 

 Giọng điệu vô âm sắc trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú 

còn thể hiện những rạn nứt đáng sợ trong đời sống giao tiếp hiện đại: 

Con người nói với nhau nhưng không hề hiểu nhau. Ngôn ngữ trần 

thuật nhiều lúc thiên về khả năng dung chứa thông tin, khả năng 

phản ánh hơn là khả năng biểu cảm.  

3.2. TÍNH DỤC – TÁC NHÂN HÌNH THÀNH MỘT ĐỘNG 

HÌNH NGÔN NGỮ ĐỘC SÁNG 
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 Trong văn học, ngôn ngữ là chất liệu cơ bản, là một yếu tố 

quan trọng thể hiện cá tính tính sáng tạo, tài năng của nhà văn. Đối 

với Nguyễn Đình Tú, trong ý thức về sự đổi mới và vươn đến cái 

mình chưa có, những đề tài và cách viết hiện đại đòi hỏi sự cách tân 

về ngôn ngữ. Đặc biệt, viết về tính dục với những ham muốn vô 

thức, mặc cảm, tác giả đã biết sử dụng yếu tố phân tâm để tạo nên 

một động hình ngôn ngữ độc sáng, phơi trải tâm tư ẩn khuất trong 

tâm hồn người.  

3.2.1. Ngôn ngữ thân thể và hệ từ thông tục 

Với cái đẹp, thân thể là biểu tượng. Nhưng thân thể cũng có 

ngôn ngữ của nó, như hình thức giao tiếp đặc biệt của con người. 

Trong ngôn ngữ thân thể, tình dục là một kênh giao tiếp đặc biệt. 

Tuy nhiên, với tiểu thuyết của nhà văn trẻ này, sự biểu cảm bằng 

thân thể không chỉ dừng lại ở những tình huống giao hoan mà có 

những biểu hiện rất phong phú, như một cử chỉ ôm ấp, một ánh mắt 

nâu tròn, một kiểu ăn mặc hay trang điểm…  

Bộ ngực là một trong những vẻ đẹp nữ tính nổi bật. Đối với 

Nguyễn Đình Tú, vẻ đẹp cơ thể người phụ nữ cũng thường tập trung 

ở bộ ngực. Sự đặc tả vẻ đẹp nữ tính này thường gắn liền với sự hòa 

hợp, giao hoan. Bên cạnh vẻ đẹp nữ tính, chất  manly cũng được đặc 

tả qua các đường nét gợi cảm nam tính và đặc biệt là “cái tạo vật 

thiêng liêng” mà người ta thường che giấu. Đây cũng là sự táo bạo 

của Nguyễn Đình Tú trong việc sử dụng ngôn ngữ và là bước đột 

phá trong cách tân nghệ thuật của nhà văn.  

Sử dụng ngôn ngữ thân thể nhẹ nhàng, giàu sức gợi, ở nhiều 

trường đoạn, tác giả như lấy điểm nhìn, góc quay điện ảnh để tạo nên 

lát cắt thăng hoa hòa hợp.  
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Có thể nói, ngôn ngữ tính dục trong tiểu thuyết nhà văn trẻ 

này không phải lúc nào cũng là đề tài sex mà phần nhiều dùng để 

chuyển tải những thông điệp khác. Nhờ vậy, nó đã vượt ra khỏi đề tài 

sex để phơi mở một thế giới vô nghĩa, vô hồn. Ở đó, con người cô 

đơn ngay chính bản thể mình. 

3.2.2. Ngôn ngữ đối thoại giàu tính triết luận 

Trong tiểu thuyết, không phải mọi lời thoại nhân vật đều giữ 

nguyên như những giao tiếp trong đời sống. Lúc này, lời thoại của 

nhân vật đã được nhìn nhận dưới cái nhìn chủ quan của người kể 

chuyện.  

Tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú với nhiều lối khai mở đi vào 

chiều sâu tâm lý nhân vật ở nhiều góc nhìn, nhiều quan điểm nên 

cũng cởi mở trong đối thoại. Tác phẩm của anh có tính đối thoại cao 

bởi thông qua đối thoại, nhà văn lí giải căn nguyên cảm giác cô đơn 

của các nhân vật. Viết về sự hoang hoải, những ẩn ức trong cuộc 

sống của giới trẻ, nhà văn tiềm nhập vào những miền khuất lấp nhất. 

Ở đó, tâm trạng nhân vật trải dài trong dòng ý thức rối bời, vì vậy 

ngôn ngữ đối thoại cũng có nhiều biến dạng. Các điểm nhìn đan xen 

nhau và khi được kể lại, lời nhân vật đã xâm nhập vào lời trần thuật, 

trở thành lời người kể chuyện. Vì vậy, lời thoại tất yếu cũng chuyển 

thành lời kể.  

Đối thoại còn ở dạng kể gián tiếp, chủ yếu thông qua hình 

thức giao tiếp tâm tưởng, hay còn gọi là đối thoại nội tâm. Vì vậy, 

đối thoại trong trường hợp này không còn mang chức năng giao tiếp, 

không phải là ngôn ngữ nhân vật mà chính là lời tự vấn, tự thú, dòng 

tâm trạng chảy thành ngôn từ của người kể chuyện.  

Kể lại đoạn đối thoại và thậm chí lược bỏ luôn sự hiện diện các 

chủ thể tham gia giao tiếp thông qua chỉ dẫn của người kể chuyện cũng 
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là một trường hợp của ngôn ngữ đối thoại trong lời người kể chuyện. 

Ngoai ra, trường hợp thường gặp nhất là người kể chuyện lược lại lời 

thoại của nhân vật bằng lời kể.  

Dễ thấy rằng hạt nhân làm bùng nổ tính đối thoại trong ngôn 

ngữ tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú là sự lật trở, soi rọi về tính dục dưới 

một lăng kính, tâm thế mới. Người viết, bằng việc để nhân vật tự bộc 

lộ, tự mình chiêm nghiệm đã tạo được chiều sâu, tính phản biện cho 

tác phẩm, góp phần mới hóa, hiện đại hóa chất liệu văn xuôi đương 

đại.  

KẾT LUẬN 

 

  1. Đi lên cùng cuộc sống, văn học ngày càng vươn đến khát 

khao khám phá thế giới nội tâm đa chiều với vô vàn những bí ẩn vi 

tế của con người hiện đại. Hòa trong cuộc chuyển mình mạnh mẽ của 

văn xuôi đương đại, yếu tố tính dục với sự hỗ trợ của lý thuyết Phân 

tâm học được xem là hướng tiếp cận cuộc sống hữu hiệu của nhà 

văn; và cũng là nơi bạn đọc chạm vào sự huyền diệu của thực tại 

khách quan và nhân tâm thế sự. Với Nguyễn Đình Tú, viết là một sự 

dấn thân, một hành trình gian nan nhưng kì thú để tự khẳng định 

mình. Gắn bó, trăn trở với đề tài tính dục, người viết đã thể hiện bản 

lĩnh và tâm huyết của một ngòi bút giàu khát khao làm mới bản thân 

và làm mới văn học Việt. 

2. Ở phương diện nội dung, dưới góc nhìn tính dục, những 

vùng khuất tối của cuộc sống được phơi mở trước mắt người đọc một 

cách chân thực và rõ nét trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú. Yếu tố 

tính dục giúp nhà văn có một cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về thế 

giới nội tâm qua việc khám phá mạch ngầm vô thức, bản năng. Tiểu 

thuyết của anh chạm vào cách sống, cách nghĩ của thanh niên thời 
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đại với những va đập để truy tầm lẽ sống, những ẩn ức sinh lí và đời 

sống tình dục bất thường của họ. Chuyện thấm đẫm khổ đau và nước 

mắt, nhưng chuyện cũng lãng mạn và phồn thực vô cùng. Vì thế, 

sáng tác của Nguyễn Đình Tú là sự đồng cảm với những buồn vui, 

khổ đau, sung sướng… rất thật của con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

Ở đó, sex chỉ là cái cớ, là nỗi ám ảnh đưa đẩy các tình tiết để tác giả 

đưa ra những băn khoăn nhức nhối của giới trẻ nói riêng và những 

luận giải bất tận về con người nói chung. Không chủ tâm kích thích 

bản năng dung tục, tầm thường của độc giả, các phương diện liên 

quan đến tính dục được người viết tái hiện rất gợi, rất linh thiêng. 

Chủ đề tư tưởng đậm tính nhân văn cùng tiếng nói tích cực của nhà 

văn trước thực tại khách quan không nằm ở tầng nổi của những cuộc 

ân ái mà nó được mã hóa ở tầng chìm buộc người đọc tự giải mã ra 

để tìm thấy ý nghĩa. Điều này có tác dụng rất lớn trong việc tạo ra 

cách đọc “phản tỉnh” rất cần thiết, quan trọng trong tiếp nhận văn 

học hôm nay.  

 3. Về hình thức biểu hiện, do sự “giật dây” của yếu tố tính 

dục, người viết thường cố tình xóa nhòa ranh giới không gian vô 

thức và hữu thức. Đó chính là sự mở rộng chiều kích phản ánh – biểu 

hiện, thể hiện sự đổi mới trong tư duy nghệ thuật theo chiều hướng 

hiện đại của nhà văn. Viết về cái gai góc trong xã hội hiện đại, giọng 

điệu Nguyễn Đình Tú khi lạnh lùng, sắc bén, khi da diết hoài niệm 

cùng những triết luận sâu sắc nhưng cũng đầy tính trào lộng. Ngoài 

ra, yếu tố tính dục góp phần tạo nên những sắc điệu thẩm mĩ đặc thù 

trong hệ thống ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ thân thể và hệ từ 

thông tục. Chất “văn” và chất “đời” trong sáng tác của anh, nhờ thế, 

đã được hòa quyện, thăng hoa. Điều này góp phần để sáng tác của 
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anh nói riêng, văn xuôi đương đại nói chung, tiến gần hơn vào cuộc 

sống.  

 4. Có thể nói, viết về tính dục hôm nay, đa phần người sáng 

tác, kể cả Nguyễn Đình Tú đều ở trong tâm thế của một diễn viên 

xiếc thăng bằng trên dây: một bên là những ghi nhận, hoan nghênh 

nhiệt thành; một bên cũng nghi ngại và chỉ trích không tiếc lời. Còn 

nhiều vấn đề khiến chúng ta chưa thật sự an tâm trong quan niệm 

cũng như cách tiếp cận, xử lí đề tài khá “nóng” này của nhà văn; 

nhưng thành công đáng trân trọng của tác giả được khá nhiều người 

đồng thuận là anh đã bước đầu làm nổi bật chiều kích nhân bản của 

tính dục với tính thời sự, với nhiều ý nghĩa nhân bản và giá trị thẩm 

mĩ của nó. Nhờ đó, vượt qua những nghi ngại ban đầu, tiểu thuyết 

Nguyễn Đình Tú đã dần đáp ứng được thị hiếu và tạo được sự “hòa 

giải” tích cực với tầm đón nhận của công chúng, nhất là độc giả trẻ 

tuổi nhiều khao khát cái mới và nỗ lực khẳng định bản thể. Đây là 

một vinh dự không nhỏ đối với người cầm bút. Chừng ấy cũng đủ để 

chúng ta ghi nhận đóng góp tích cực của nhà văn quân đội này cho 

văn xuôi đương đại và tin tin tưởng ở sức sống của những đứa con 

tinh thần hiện tại của anh cũng như sự trưởng thành của nhà văn trên 

con đường văn chương quá đỗi nhọc nhằn. 

 


