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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Mặc dù là thể loại xuất hiện muộn, không đông đảo về số 

lượng, lại rất kén chọn về người viết nhưng tùy bút cũng đã dần 

khẳng định vị trí của mình trên văn đàn văn học Việt Nam với những 

tên tuổi như Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng, Hoàng Phủ Ngọc 

Tường, Băng Sơn,… 

Không có chất ngông như của tùy bút Nguyễn Tuân, không 

gợi buồn u uẩn như tùy bút Vũ Bằng,..tùy bút Đỗ Chu đủ sức đi sâu 

vào lòng người bởi cái chất dung dị, đôn hậu mà không kém phần 

sâu lắng; bởi chút mượt mà, trữ tình nhưng rất đổi tinh tế và thấm 

đẫm triết lí nhân sinh; bởi một giọng kể sắc mà vẫn ngọt, có chỗ lem 

lém, cả cười nhưng cũng lắm chỗ trạnh buồn, chua chát.  

Có thể nói, sự xuất hiện của hai tập tùy bút đã thu hút không ít 

bài nghiên cứu, các bài báo, bài phê bình. Nhưng mỗi bài viết chỉ đề 

cập đến một khía cạnh nào đó trong sáng tác của Đỗ Chu.  

Với những lí do trên đây, chọn đề tài Đặc điểm tùy bút Đỗ 

Chu, chúng tôi muốn tìm hiểu thế giới hiện thực, con người và những 

giá trị nghệ thuật trong tùy bút của ông, góp một tiếng nói tìm ra 

những đặc điểm nhằm khẳng định vai trò, vị trí của Đỗ Chu ở một 

lĩnh vực  rất “kén chọn” – lĩnh vực tùy bút. 

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 

2.1. Những công trình, bài viết bàn về nội dung các tác 

phẩm tùy bút của Đỗ Chu 

- Nhà văn Nguyễn An trong bài viết Phiên bản Đỗ Chu đã 

giúp người đọc nhận thấy bao lo toan, bộn bề, bao suy tư trăn trở của 

một nhà văn nặng lòng với đời, nặng lòng với nghề như Đỗ Chu. 
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- Trong bài viết Đỗ Chu chiêm nghiệm về nghề văn và nghệ 

thuật, Phan Huy Dũng cũng đã nhấn mạnh bản lĩnh văn hóa, những 

trăn trở về nghề văn và nghệ thuật viết văn của Đỗ Chu. 

- Đi sâu, cặn kẽ hơn về tùy bút Đỗ Chu ở phương diện nội 

dung mà đặc biệt là nhìn nhận ở vấn đề con người, tiếp cận tùy bút 

Thăm thẳm bóng người, nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến đã nhận 

định “Cách nhìn Thăm thẳm bóng người” là một cách nhìn nhân hậu, 

nhiều chỗ có màu sắc tâm linh.  

2.2. Những công trình, bài viết bàn về một số thủ pháp nghệ 

thuật trong tùy bút Đỗ Chu 

- Bằng cách liên tưởng với nhà văn Nguyễn Công Hoan, Hà 

Khải Hưng đã có những phân tích hết sức sâu sắc về những sáng tạo 

nghệ thuật của Đỗ Chu trong những trang tùy bút.  

- Phan Huy Dũng cũng đã nhận xét về sự thống nhất trong 

phong cách của Đỗ Chu từ những ngày viết truyện ngắn đến tùy bút. 

Ông cũng đã nhận ra cái giọng “điềm tĩnh, khoan hòa” ấy của Đỗ 

Chu và khẳng định “Đó là giọng của người đang tự nói với mình hay 

đang tâm sự  rủ rỉ cùng bạn bè, sau nhiều trải nghiệm”. 

- Đồng quan điểm ấy, Lý Hoài Thu cũng đã có nhận xét 

“Trong bút kí của Đỗ Chu, người đọc bắt gặp một thứ ngôn ngữ giản 

dị, chân phương, nhẹ nhàng song vẫn thắm đượm chất triết lí, suy 

tư” . 

- Tác giả Đỗ Đức đánh giá cao bởi sự “sắc sảo” trong văn 

phong qua tập Thăm thẳm bóng người ở  lối viết mới mẻ, thanh thoát 

và đầy tự tin. 

-  Trong bài Nghiên cứu Văn chương – hy vọng về những điều 

tốt đẹp, Nguyễn Hòa đã ca ngợi văn phong Đỗ Chu: “Văn Đỗ Chu 
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viết kỹ, đẹp cả về giọng điệu lẫn những suy tưởng nhân tình” .  

- Nguyễn La trong bài Cái Tôi trong tùy bút đã chỉ ra được 

một nét kết cấu độc đáo trong tùy bút của Đỗ Chu. Đó là kết cấu theo 

kiểu “hình xương cá”. 

Điểm qua những bài phê bình, bài báo của các nhà nghiên cứu, 

ta nhận thấy nhìn chung đều khẳng định tài năng của văn tài Đỗ Chu 

ở lĩnh vực tùy bút không hề trồi sụt so với những ngày viết truyện mà 

dường như tinh túy hơn, sâu lắng hơn và già dặn đi nhiều. Mỗi bài 

viết là một khám phá ở một khía cạnh nào đó trong cái hay của tùy 

bút Đỗ Chu. Những nhận định cũng thường khái quát hoặc riêng lẻ 

một tập tùy bút. Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến, nhận xét, đánh giá 

của các nhà nghiên cứu đi trước, chúng tôi bước đầu đưa ra một cái 

nhìn về đặc điểm tùy bút Đỗ Chu. Từ đó góp phần khẳng định tài 

năng, phong cách Đỗ Chu ở một lĩnh vực rất “khó tính”.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tương nghiên cứu 

Những đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của tùy bút Đỗ Chu. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài “Đặc điểm tùy bút Đỗ Chu” là 3 

tập tùy bút Những chân trời của các anh (1986), Tản mạn trước đèn 

(2004) và Thăm thẳm bóng người (2008). 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp cấu trúc – hệ thống 

Phương pháp lịch sử 

Phương pháp phân tích – tổng hợp  

Phương pháp so sánh để đối chiếu  
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5. Bố cục luận văn  

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

chính của luận văn được chia làm 3 chương: 

Chương 1: Đỗ Chu – đời văn và tùy bút 

Chương 2: Hiện thực đời sống và cái tôi Đỗ Chu trong tùy bút 

Chương 3: Phương thức thể hiện trong tùy bút Đỗ Chu 

 

CHƯƠNG 1 

 ĐỖ CHU - ĐỜI VĂN VÀ TÙY BÚT  

 

1.1.  ĐỖ CHU – CON NGƯỜI VÀ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT 

1.1.1.  Vài nét về nhà văn 

Nhà văn Đỗ Chu tên thật là Chu Bá Bình, sinh ngày 5 tháng 2 

năm 1944 tại Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang. Ông viết truyện 

ngắn từ khi còn là học sinh trường phổ thông trung học Hàn Thuyên. 

Khi chiến tranh chống Mĩ nổ ra, cậu học sinh trường Hàn 

Thuyên ấy trở thành chàng lính cao xạ thuộc quân chủng Phòng 

không - Không quân. 

Đến năm 1965, ông tham gia học khóa II, trường Bồi dưỡng 

viết văn của Hội nhà văn Việt Nam sau đó chính thức công tác tại 

Hội nhà văn Việt Nam năm 1975. Ông là nhà văn thành công trong 

thể loại truyện ngắn và ký văn học với những tác phẩm đã đi vào 

lòng bạn đọc nhiều thế hệ. 

 Cũng như các nhà văn tiền bối, Đỗ Chu luôn quan niệm “Nhà 

văn cũng có lúc bế tắc, không viết nổi một dòng" và không viết được 

thì đi “cứ đi cái đã. Sống cái đã”. Với quan niệm đó, ông không bao 

giờ chịu bằng lòng với những gì đã có mà luôn trau dồi, kiếm tìm và 
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đã viết thì là viết rất kĩ. Bản thân ông cũng là một người không thích 

sự ầm ĩ,  sống âm thầm, lặng lẽ và cống hiến hết mình. 

Đỗ Chu là một nhà văn đa tài, có tâm hồn yêu thơ, am hiểu về 

thơ và khá sành về hội họa. Ông còn là một người con nặng lòng với 

quê hương, xứ sở.  

Còn trên bình diện tác phẩm, mặc dù dấn thân ở một thể loại 

đầy mới mẻ và nhiều thử thách nhưng Đỗ Chu không hề đánh mất 

mình mà vẫn “Vẫn một văn phong trữ tình, đằm thắm với nhịp điệu 

khoan hòa, trầm tĩnh, hướng về đời sống xã hội, con người, đặc biệt 

là những người lính” [20]. Hơn nữa, những vấn đề mà nhà văn đưa 

vào trong tác phẩm của mình hoàn toàn là những vấn đề mà công 

chúng quan tâm. Để thấy rằng, trang viết của Đỗ Chu mang tính 

nhân dân, tính dân tộc rõ nét. 

1.1.2.  Quan niệm nghệ thuật  

Là nhà văn có sớm ý thức “lập ngôn” về sứ mệnh của người 

cầm bút, Đỗ Chu quan niệm nhà văn phải tìm tòi, sáng tạo nên những 

tác phẩm có giá trị đích thực, gắn liền với thực tiễn. Với ông, trách 

nhiệm của mỗi nhà văn trước cuộc sống là “phải biết đặt ra những 

câu hỏi lớn”.  

 Ở thể loại tùy bút, Đỗ Chu đã có cách nhìn nhận khác hơn về 

vai trò của hiện thực, khả năng phản ánh hiện thực đời sống trong 

văn học “…cần phải gia tăng độ đậm sắc của hiện thực trên những 

trang viết.”. 

Đối với một thể loại khá “kén chọn” như tùy bút, nhà văn cho 

rằng: “Viết tùy bút, đi nhiều chưa quan trọng bằng đọc nhiều và nghĩ 

nhiều. Đi, có khi, thậm chí phải cần đi ít hơn một chút còn để thời 

gian mà đọc và ngẫm nữa” .  
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Với quan niệm “Tôi bây giờ không quan tâm đến hình thức 

khi viết. Ngay truyện ngắn tôi viết cũng đã thoát ra ngoài khuôn 

khổ”. Vì lẽ đó ranh giới giữa tùy bút và truyện ngắn khá mờ nhạt. Sự 

hòa nhập, giao thoa giữa hai thể loại tạo cho văn Đỗ Chu một đặc 

trưng riêng. 

1.2.  THỂ LOẠI TÙY BÚT 

1.2.1. Khái niệm về thể loại tùy bút và vị trí của tùy bút 

trong nền Văn học Việt Nam 

Tùy bút – lĩnh vực của cái độc đáo, thu hút không ít giấy mực 

của các nhà nghiên cứu. Nói đến tùy bút có nhiều cách định nghĩa 

khác nhau nhưng tựu trung lại thì đều nhận định viết tuỳ bút vừa dễ 

lại vừa khó. Bởi đó là một thể văn tương đối tự do, phóng khoáng. 

Nhà văn có thể tự do đưa đẩy, phóng bút ra mà viết, để cho dòng suy 

tưởng của mình được tung hoành và đặc biệt cái “tôi” nhà văn được 

thể hiện một cách rõ nét. Nhưng khó là ở chỗ người viết  phải có bản 

lĩnh riêng với cách cảm, cách nghĩ sâu sắc, độc đáo về cuộc đời. 

Đồng thời phải nhận thức được đặc trưng của thể loại để phát huy tối 

đa sức mạnh của thể loại, tạo nên những trang viết mới mẻ có sức 

hấp dẫn người đọc. 

Và một trong những đặc điểm cần phải kể đến của thể loại tuỳ 

bút là, so với các tiểu loại khác như bút kí, kí sự thì tuỳ bút mang 

không ít những yếu tố chính luận và chất suy tưởng triết lí. Tuy 

nhiên cần nhận thấy nổi lên ở tùy bút là chất trữ tình đằm thắm. Nhà 

văn thường kết hợp xen kẽ việc miêu tả đối tượng khách quan và bộc 

lộ cảm xúc chủ quan. Còn cấu trúc của tuỳ bút là cấu trúc lỏng, nội 

dung được triển khai theo một cảm hứng chủ đạo, một chủ đề, một ý 

tưởng nhất định. Về ngôn ngữ thì tuỳ bút có ngôn ngữ giàu hình ảnh 



7 

và chất thơ. Với những nét độc đáo, đặc sắc của mình tùy bút đã đưa 

văn xuôi về gần địa hạt thơ trữ tình. 

1.2.2. Tùy bút trong sự nghiệp sáng tác của Đỗ Chu 

Tuyển tập đầu tay Những chân trời của các anh (1986) tập 

hợp 14 tác phẩm viết từ những năm đất nước mới giải phóng cho đến 

khi cả nước bắt tay xây dựng cuộc sống mới. Tuyển tập không chỉ là 

một bản anh hùng ca, ca ngợi những người lính đã làm nên lịch sử 

mà còn là bức tranh cuộc sống đang đổi thay từng ngày từng giờ như 

những mầm non đang đâm chồi, nảy lộc khi xuân về. Cảm hứng sử 

thi cũng thấm đượm trong từng trang viết.  

 Tiếp đến Tản mạn trước đèn là tập tùy bút gồm 15 sáng tác 

đầy suy tư và chiêm nghiệm, là tâm thế của con người đã trải qua 

những biến động đổi thay của đất nước và bây giờ “chong đèn” nghĩ 

về cách mạng, nghĩ về bạn bè, người thân, về chuyện xưa, chuyện 

nay với những triết lí lớn về nhân tình thế sự.  

Với tinh thần “thừa thắng xông lên”, tháng 1 năm 2008 ông 

tiếp tục cho ra mắt bạn đọc tập tùy bút Thăm thẳm bóng người có độ 

dày trên 300 trang và được xem là “trang sách của người thắp lửa”.  

Thăm thẳm bóng người người ta thấy vẫn tiếp nối đề tài về đất 

nước, con người và những vấn đề xã hội đương thời nhưng cách viết 

có phần nhẹ nhàng, gần gũi, thấm thía và có chiều sâu hơn. Những 

bài học về đối nhân xử thế, về những giá trị nhân văn cũng được Đỗ 

Chu khơi gợi một cách tự nhiên, thâm trầm mà không kém phần sâu 

sắc.  

Cuốn sách chia ra ba phần: Hoa bờ giậu, Thăm thẳm bóng 

người và Về quê đốt lửa. Mỗi phần là những câu chuyện với nhiều 

dụng ý khác nhau. 
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Ba tập tùy bút với dung lượng chưa phải là đồ sộ nhưng đủ sức 

đi sâu vào lòng người bởi cái chất dung dị, đôn hậu nhưng không 

kém phần sâu lắng. Không có chất ngông như tùy bút Nguyễn Tuân, 

cũng không gợi buồn u uẩn như tùy bút Vũ Bằng, không tài hoa, lịch 

thiệp như tùy bút Hoàng Phủ Ngọc Tường…Ở Đỗ Chu, ta bắt gặp 

một ngòi bút đằm thắm mà sâu sắc. Nó như một món quà quí mà tác 

giả dành tặng cho bạn đọc, càng đọc càng thấy thấm thía, sâu xa. 

 

CHƯƠNG 2 

HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG VÀ CÁI TÔI ĐỖ CHU  

TRONG TÙY BÚT  

 

2.1. CHÂN DUNG QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC QUA NHỮNG 

CHUYẾN ĐI 

2.1.1.  Miền quê Kinh Bắc 

Là người con nặng lòng với quê hương Kinh Bắc, người đọc 

không ngạc nhiên khi Đỗ Chu dành trọn tập tùy bút Về quê đốt lửa 

để viết về quê hương yêu thương của mình.  

Những hồi ức tuổi thơ lần lượt hiện về trôi chảy miên man. Đó 

là những kỉ niêm từ ngày còn chăn trâu, đánh đáo, là tình yêu từ thủa 

lên mười với ước mơ rất giản dị, bình thường nhưng lại “hóa vô giá, 

không thể để mất” đã trở thành động lực sáng tạo suốt cả cuộc đời 

sáng tác văn chương của Đỗ Chu. 

Nhưng giấc mơ tuổi thơ yên bình ấy phút chốc bấn loạn như 

mặt nước hồ thu bị khuấy động khi tác giả nhớ về những tháng năm 

quê nhà bị giặc chiếm. Trong những dòng hoài niệm của tác giả, 

người ta nhìn thấy hình ảnh bi thương của người anh trai, chị Gái bị 



9 

giặc bắn chết khi đang làm nhiệm vụ. Những hình ảnh ấy trở thành 

nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng tác giả, nuôi dưỡng lòng ngưỡng 

vọng đối với một tinh thần gan góc kiên cường.  

Đối với tác giả, Kinh Bắc không chỉ đẹp về cảnh sắc thiên 

nhiên, anh hùng bất khuất với truyền thống chống giặc ngoại xâm mà 

người con của quê hương ấy còn nhận ra điều đặc biệt của quê hương 

mình là giọng nói và những câu hát quan họ tình tự muôn đời của các 

liền anh, liền chị. 

2.1.2.  Những vùng đất thân thương 

Là một nhà văn nối nghiệp thể tùy bút, ham đi, ham viết, đối 

với Đỗ Chu không chỉ có Kinh Bắc là quê hương mà mọi miền đất 

ghi dấu chân ông đều là cội nguồn của sáng tạo nghệ thuật, khơi 

nguồn cho cảm xúc và suy tư… 

Từ những trang đầu, người viết như vẽ lên một bức tranh Tây 

Nguyên có hình có khối, bạt ngàn trù phú và thanh bình. Nơi đó, có 

những khu rừng già bạc ngàn cổ sơ và nguyên sinh uy nghi, hùng vĩ 

bên cạnh dòng Drai Sák tung bọt nước trắng xóa.  

Tây Nguyên trong tùy bút Đỗ Chu là một Tây nguyên không 

chỉ “cổ xưa và nguyên sinh” mà còn “mẫn tiệp”, với một kho tàng 

văn hóa dân gian phong phú và những người con Tây Nguyên nặng 

tình như ông Y Bí Alêô, Y Blốc Eban, cụ Điểu, cụ giáo Thấu,… 

Tiếp đến, miền Trung – mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió trong 

tùy bút Cát nóng khiến người đọc ấn tượng bởi sự trùm phủ của cát. 

Trong tùy bút của Đỗ Chu, cát hiện lên thật sinh động, giàu biểu 

tượng nghệ thuật và càng không phải là thứ cát vô tri mà có một sức 

sống mãnh liệt.  
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Sống trong gió bão thiên tai, con người miền Trung tự bao giờ 

đã trở nên không còn biết cúi đầu chịu khuất phục trước những tai 

ương, thử thách mà luôn biết vươn lên, biết đấu tranh để giành sự 

yên bình, hành phúc và cũng rất đôn hậu, chân thành trong cách đối 

nhân xử thế. Từ những nổ lực không ngừng phấn đấu của người dân 

nơi đây, mà nhà văn đã có một cái nhìn có chiều hướng tương lai về 

mảnh đất đầy tình người này “sẽ đến một ngày không xa, miền đất 

nghèo này sẽ có nhiều đổi thay, có nhiều mở mang đáng kính nể”. 

Lật mở từng trang tùy bút của Đỗ Chu, ta như cùng ông phiêu 

diêu đến vùng đất lịch sử địa đầu của tổ quốc – Điện Biên mây trắng. 

Ngay từ cái đề tựa, tác giả đã khiến cho người đọc mường tượng một 

không gian có những áng mây trắng phiêu du cùng gió ngàn sương 

núi. Trong tác phẩm của mình, Đỗ Chu còn không quên khẳng định, 

Điện Biên luôn là miền đất gợi nhiều cảm hứng cho thi ca, nghệ 

thuật. Đứng từ mảnh đất Điện Biên, Đỗ Chu nhìn lại quá khứ, nhận 

thấy những khó khăn trong hiện tại nhưng cũng hy vọng về một ngày 

mai tươi sáng. Rằng Điện Biên đang từng bước vượt lên, cựa mình 

đứng dậy trở thành một sân cảng ngang tầm khu vực… 

2.2. VẺ ĐẸP CON NGƯỜI VIỆT NAM THEO DÒNG LỊCH SỬ 

2.2.1. Chân dung người chiến sĩ  

Bắt nhịp cùng bước đi của lịch sử, Đỗ Chu trong truyện ngắn 

lẫn tùy bút của mình cũng dành sự ưu ái đặc biệt đối với hình tượng 

người lính. Đỗ Chu nhìn thấy từ cuộc đời lính của họ biết bao gian 

khổ, mất mát và hi sinh. Thế nhưng dù đói, dù rét, dù cái chết cận kề, 

họ vẫn vươn mình lao lên chiến đấu để giữ lấy một vùng đất hẹp. Ta 

còn nhìn thấy từ bức tranh cuộc chiến ấy qua tùy bút Đỗ Chu, biết 

bao những con người lấy thân mình lấp lỗ châu mai. 
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Viết về người lính, Đỗ Chu không chỉ nhắc đến những gian 

khổ cũng như những chiến công mà nhà văn còn hướng ngòi bút đầy 

nhân đạo đến “những mái đầu xanh” hi sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. 

 Nhưng đâu đó, trong những trang tùy bút của Đỗ Chu, người 

ta lại bắt gặp giữa tiếng đạn giày xéo, vẫn nghe thấy tiếng hát trong 

trẻo của những cô du kích, tiếng chào nhau vội vàng của những anh 

lính trẻ và cả lời hẹn ước mai sau lẫn những hạnh phúc bình dị đang 

dựng xây trên những hố bom. Cái hay của Đỗ chu là nhà văn luôn 

mang một ánh nhìn có chiều hướng tương lai. 

Đôi khi, trong tùy bút của ông, người ta lại bắt gặp giữa cuộc 

chiến những cảnh rất đời thường, những câu chuyện rất lính. Hình 

ảnh các chiến sĩ những lúc tranh thủ cùng đọc thư nhà giữa cuộc 

chiến; những lúc các anh kể cho nhau nghe những chuyện quê nhà; 

những lúc san sẻ cho nhau những cái áo rét mùa đông, những ngụm 

nước lúc khát càng thấy tình đồng chí thật lớn lao. 

2.2.2. Chân dung những danh nhân văn hóa, người nghệ sĩ 

và trí thức 

Nếu Những chân trời của các anh là tập tùy bút mà Đỗ Chu 

dành trọn tâm huyết để viết về người lính, thì hai tập tùy bút tiếp 

theo Tản mạn trước đèn và Thăm thẳm bóng người lại là nơi ông gởi 

gắm những tâm tư, trăn trở của mình về sự đời, nghiệp văn, lẫn bóng 

dáng của những danh nhân văn hóa, những người nghệ sĩ và trí thức 

được điểm mặt qua dòng thời gian.  

Sống giữa lòng cuộc sống hôm nay, Đỗ Chu vẫn nhớ về quá 

khứ, về những con người của thời xưa cũ, những tài năng một thời. 

Đó là một đại thi hào Nguyễn Du - một thiên tài nhiều tâm trạng với 

một đời nếm trải bao nỗi bể dâu; là Nguyễn Trãi – ngôi sao khuê của 



12 

văn hóa Việt, có nhân cách cao đẹp nhưng lại có kết cục bi thảm bởi 

mưu sâu kế độc của bọn loạn thần;… 

Không chỉ nhắc đến những bậc tài hoa thời kì trước mà lật mở 

những trang tùy bút của Đỗ Chu, người ta còn thấy thấp thoáng bóng 

dáng của những nho sĩ uyên thâm, nhân cách ngời sáng như: cụ Vũ 

Phạm Hàm, cụ Hoa Bằng,…và những lương y danh đức ngời sáng, 

những bậc nho giáo ưu tú như cụ lang Bách, cụ Thiên Tích… Suy 

cho cùng ở những con người tài hoa ấy đều có điểm chung, đều là 

những bậc tài năng sống khiêm nhường và nặng lòng với đời, có 

trách nhiệm với con cháu. 

Đỗ Chu dành nhiều tâm huyết để viết về những văn nghệ sĩ, trí 

thức, khắc họa sinh động chân dung các bậc đàn anh văn sĩ bằng sự 

ngưỡng vọng tài năng, sự quý trọng nhân cách và niềm thương cảm 

cho số kiếp “tài mệnh tương đố”. Đó là một Nguyễn Tuân được Đỗ 

Chu nhìn nhận không phải ở cái dáng kiêu bên ngoài mà là ở cái cốt 

kiêu thuộc về bề sâu; là Kim Lân, nhà văn chú ý đến “cái chân”, 

thích cái  mộc mạc, ưa cái chân chất;…. 

Đỗ Chu không những là người yêu văn mà còn biết cả về thơ 

và sành về hội họa, nên trên những trang viết của ông, không ngẫu 

nhiên khi người đọc bắt gặp những trang tùy bút dành nhiều sự 

ngưỡng mộ đối với các nhà thơ như Chế Lan Viên, Hoàng Cầm,… 

Khi nói về mối quan hệ giữa văn học và hội họa, người xưa 

từng có câu: “Thi trung hữu họa”. Người nghệ sĩ ngôn từ và người 

nghệ sĩ màu sắc xem ra rất gần nhau. Họa sĩ Linh Chi và họa sĩ Mai 

Văn Hiến được Đỗ Chu nhắc đến nhiều trong tác phẩm của mình. Họ 

không chỉ là những họa sĩ tài ba, giàu tâm huyết mà còn là những 

người hết sức nặng lòng với dân tộc, mang khát vọng lớn trước nghệ 
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thuật và cuộc đời. Còn viết về những người nhạc sĩ tài hoa, Đỗ Chu 

dành niềm yêu kính và ngưỡng vọng với hai nhạc sĩ thiên tài Văn 

Cao và Trịnh Công Sơn. 

Trong thăm thẳm bóng dáng những con người tài năng được 

Đỗ Chu nhắc đến mỗi người là một hoàn cảnh, một cách sống, một 

phong cách nghệ thuật, song tất cả đều cống hiến hết mình cho nghệ 

thuật và cuộc đời.  

2.3.  CÁI TÔI ĐỖ CHU TRONG TÙY BÚT 

2.3.1.  Cái tôi vừa trữ tình vừa triết luận 

Bàn về cái tôi trữ tình trong tùy bút Đỗ Chu, nổi lên hai 

phương diện song song tồn tại đó là cái tôi trữ tình công dân và cái 

tôi trữ tình đời thường. Trong đó, cái tôi trữ tình công dân thể hiện 

đậm nét ở tập Những chân trời của các anh. Viết về họ, cái tôi trữ 

tình công dân của Đỗ Chu biểu hiện hết sức phong phú, đa diện: Ông 

ca ngợi họ, tìm thấy nơi họ những vẻ đẹp cao cả, thiêng liêng; ông 

vui sướng, tự hào và phấn khích khi viết về chiến công của những 

người lính; hay trước sự hi sinh cao cả của người chiến sĩ, ông lại 

cảm thấy mình thật nhỏ bé, tầm thường…Tiếng nói nghệ thuật của 

ông lúc bấy giờ là tiếng nói của lòng yêu nước thiết tha, nồng nàn 

phù hợp với tiếng nói của dân tộc và thời đại. 

Trở về với cuộc sống đời thường, Đỗ Chu dành hẳn hai tập tùy 

bút để nói về những người bạn tâm giao, những danh nhân văn hóa, 

nghệ sĩ, tri thức có tâm và nặng lòng với đời. Những nhân vật như 

Nguyễn Tuân, Kim Lân, Văn Cao, Linh Chi,…. đều được Đỗ Chu 

dành cho họ một thứ tình cảm thật dịu dàng, ấm áp.  
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Cái tôi trữ tình của Đỗ Chu thể hiện một cách đầy đủ nhất, rõ 

nhất là khi ông viết về quê hương, hoài niệm về tuổi thơ yêu dấu 

trong phần ba của tập sách Về quê đốt lửa.  

Bàng bạc trên những trang viết của Đỗ Chu, bên cạnh cái tôi 

trữ tình, người ta còn nhận thấy một cái tôi đầy chất triết luận. Trong 

tùy bút của mình, ông bày tỏ nhiều quan niệm về các vấn đề như mối 

quan hệ giữa thời gian và cuộc đời hay qui luật trong tâm hồn con 

người. Những vấn đề ấy không còn là mới mẻ nhưng khi Đỗ Chu 

nhắc đến thì nó lại vô cùng thú vị. Đối với nghề văn, ông  quan niệm 

là một trong những nghề không cho phép người lao động đặt chữ lợi 

lên hàng đầu. Còn về cuộc đời, mà Đỗ Chu còn là nhà văn nhiều trăn 

trở trước những vấn đề xã hội đương thời.  

2.3.2.  Cái tôi đầy tinh tế với tầm hiểu biết sâu rộng 

Tùy bút xưa nay vốn là một thể loại khá kén chọn. Nếu người 

ta đã từng biết đến một cây đại thụ Nguyễn Tuân đa tài vừa am hiểu 

điện ảnh, vừa tinh tường hội họa, âm nhạc,… thì Đỗ Chu cũng là một 

nhà văn viết tùy bút được ghi dấu với tầm hiểu biết sâu rộng và đầy 

tinh tế.  

Khi Đỗ Chu viết về quê hương, đặc biệt là miền quê Kinh Bắc, 

ta nhận thấy ông có sự am tường sâu rộng về văn hóa, đặc biệt là văn 

hóa dân gian, văn hóa Kinh Bắc. Đó là niềm đam mê đi tìm dấu tích 

của làng Việt cổ, đam mê trong từng điệu hát ả đào xưa. Còn khi viết 

về Tây Nguyên, Đỗ Chu lại tỏ ra rất am tường về sinh vật, thổ 

nhưỡng, văn hóa cũng như lịch sử dịch thuật khá thăng trầm và phức 

tạp của khan Đăm Săn.  

Ngoài ra, Đỗ Chu còn tinh thông nhiều lĩnh vực như tỏ ra rất 

am hiểu y hệt như một người chuyên khoa y học thực thụ khi nói về 
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cấu tạo và cơ chế hoạt động của hệ thống xương bàn chân. Rồi, chốc 

lác, ta lại thấy ông đóng vai một nhà khảo cổ khá sành sỏi về nghệ 

thuật làm gốm sứ.  

Không chỉ là một con người am tường hiểu rộng mà Đỗ Chu 

còn là một nhà văn có sự cảm nhận tinh tế và tài hoa. Ông tỏ ra rất 

nhạy cảm với vẻ đẹp của thiên nhiên, nắm bắt những biến đổi dù là 

nhỏ nhất ấy của tạo hóa. 

Như vậy, những hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như y 

học, văn học, văn hóa, địa lý, lịch sử,…đều được ông diễn đạt kết 

hợp với văn học không hề khô khang mà luôn tạo cảm giác cuốn hút 

người nghe. 

CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN TRONG TÙY BÚT ĐỖ CHU 

 

3.1. NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN VÀ KHẮC HỌA CHÂN 

DUNG NHÂN VẬT  

3.1.1.  Điểm nhìn trần thuật 

Có nhiều yếu tố để tạo nên tính hấp dẫn cho tùy bút Đỗ Chu 

mà quan trọng nhất ta phải kể đến chính là nghệ thuật trần thuật, đặc 

biệt là điểm nhìn trần thuật.  

Ở thể loại tùy bút, Đỗ Chu trần thuật chủ yếu ở ngôi thứ nhất. 

Trong đó, nhân vật kể chuyện xưng tôi . Tôi cũng là chủ thể sáng tạo 

– cái tôi người nghệ sĩ. Nhận vai ở ngôi thứ nhất, tác giả dễ dàng tự 

thuật về chuyện đời, chuyện người, tự do bày tỏ quan điểm, tư tưởng, 

tình cảm của mình một cách trọn vẹn, dồi dào và phong phú. Như  

khi Đỗ Chu viết về những người lính trong cuộc chiến tranh vệ quốc 

thì đó là sự hòa trộn của cái tôi đa diện nhiều cung bậc cảm xúc theo 
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nhịp đập của lịch sử. Còn khi viết về quê hương thì đó là cái tôi hoài 

vọng về tuổi thơ. Đặc biệt khi viết về những danh nhân văn hóa, 

những nhà tri thức tên tuổi thì cái tôi ấy của Đỗ Chu là cái tôi đầy 

ngưỡng vọng, thành kính trước tài năng và cốt cách của các bậc văn 

nhân. Khi bàn về vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân là 

tình hình kinh tế trong thời kì đổi mới, cái tôi Đỗ Chu không giấu nổi 

sự lo lắng trước sức ép trong cuộc chạy đua kinh tế. 

Xuyên suốt ba mươi hai bài tùy bút, điểm nhìn trần thuật của 

ông luôn có sự thay đổi đối tượng thẩm mĩ, tạo nên một thế giới đa 

dạng, nhiều màu sắc và không bị trùng lặp về nội dung phản ánh 

cũng như những sắc điệu tình cảm của chính người kể chuyện.  

3.1.2.  Thời gian trần thuật 

Cùng với điểm nhìn trần thuật, thời gian trần thuật góp phần 

làm cho tùy bút Đỗ Chu không hề đơn điệu mà ngược lại tạo nhiều 

điểm nhấn bất ngờ cho người đọc, khiến người đọc như cùng phiêu 

lưu, cùng trải nghiệm. 

Bắt nhịp với sự thuận lợi linh hoạt của thể tài tùy bút, Đỗ Chu 

có thể tự do chuyển tải, tự do đi lại giữa các chiều thời gian, cho nên 

trong tùy bút của ông, ta bắt gặp các trục thời gian chính: thời gian 

tâm tưởng về với quá khứ và thời gian hiện tại với nhiều trăn trở nghĩ 

suy về những vấn đề xã hội đương thời cùng sự đan xen xáo trộn các 

bình diện thời gian. 

Điểm qua các trang tùy bút của Đỗ Chu, người đọc dễ dàng 

nhận thấy dòng thời gian quá khứ xuất hiện với tần suất khá nhiều, 

miên man trên các tác phẩm. Đặc biệt với tập tùy bút Về quê đốt lửa, 

dòng thời gian tâm tưởng dường như ngự trị, chiếm lĩnh.  
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Đặc biệt với cấu trúc lồng truyện trong tập tùy bút Ghi chép ở 

Ban Mê, Đỗ Chu đã tận dụng tính linh hoạt của thể tùy bút mà đưa 

đẩy dòng thời gian theo mạch cảm xúc.  

Đôi khi ta lại thấy trong tập tùy bút Tản mạn trước đèn ông 

bàn nhiều về những vấn đề thời sự của xã hội. Chủ yếu những vấn đề 

ấy được ông nhìn nhận, phân tích trên bình diện thời gian hiện tại. 

Nhưng trong một số vấn đề như về giáo dục, Đỗ Chu đã lấy dẫn 

chứng bằng cách ngược dòng thời gian để bàn về “cái sự học” xưa 

kia của cha ông. 

Như vậy, với sự linh hoạt của thể tùy bút cùng cách sử dụng 

uyển chuyển dòng thời gian làm những câu chuyện Đỗ Chu kể, Đỗ 

Chu bình không hề khô khan hay nhàm chán lí sự suông mà ngược 

lại hết sức tinh tế nhẹ nhàng nhưng chuyển tải được dụng ý sâu xa lại 

có dẫn chứng cụ thể khiến người đọc càng đọc càng thấm.  

3.1.3.  Nghệ thuật khắc họa chân dung nhân vật 

Tìm đến những trang tùy bút Đỗ Chu người đọc nhận thấy ông 

không chỉ là một nhà văn mà còn là một nhà họa sĩ vẽ chân dung 

thiên tài, bởi mỗi con người xuất hiện trong tác phẩm của ông đều 

mang những chân dung, tính cách và cuộc đời không hề giống nhau 

hiện lên thật sống động và có giá trị tạo hình cao. 

Không chỉ vẽ lên chân dung của các nhân vật mà nhà văn còn 

hé lộ những nét tính cách của nhân vật qua những chi tiết tưởng 

chừng rất nhỏ và ít liên quan. Tính cách nhân vật trong tác phẩm tùy 

bút của Đỗ Chu, trừ một số bài viết về trận chiến thì hầu như không 

có những chi tiết mâu thuẫn, xung đột giữa các tuyến nhân vật. Tùy 

bút Thăm thẳm bóng người và Tản mạn trước đèn là hai tập tùy bút 

tập trung bàn về những danh nhân văn hóa, những tri thức bác học và 
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những nghệ sĩ đa tài…Ở đó chân dung của các nhân vật hiện lên 

không bóng loáng, khoa trương mà điềm đạm, cốt cách và tài năng.  

Bàn về những tri thức bác học, những nghệ sĩ đa tài, mỗi chân 

dung đều được ông lắp ghép từ rất nhiều chi tiết khác nhau của cuộc 

đời những con người ấy.  

Để ấn tượng về mỗi nhân vật không bị trùng lặp hay chồng 

chéo, nhà văn sử dụng một hệ thống ngôn từ đắc địa, ấn tượng, thâu 

tóm thần thái, tính cách cũng như những đặc điểm thuộc về nhân vật. 

Đặc biệt cách miêu tả tâm lí thông qua dòng độc thoại nội tâm đã 

giúp nhà văn đi sâu vào thế giới nội cảm của nhân vật, làm cho mỗi 

chân dung mang một nét mặt riêng không lẫn vào đâu được. 

Như vậy mỗi nhân vật xuất hiện trong tùy bút của Đỗ Chu là 

mỗi cuộc đời với một thần thái riêng, một cá tính, phong cách riêng. 

Và ẩn bên trong các nét vẽ thần thái đó, tác giả muốn gửi gắm những 

suy tư trăn trở của các nghệ sĩ về chuyện đời, chuyện văn. 

3.2.  NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT 

3.2.1.  Ngôn từ giản dị giàu chất thơ 

Ở địa hạt thể ký, nếu Nguyễn Tuân được mệnh danh là bậc 

thầy của ngôn ngữ rất kỳ công trong việc lựa chọn, sáng tạo và vận 

dụng ngôn từ… thì cũng trên lĩnh vực ấy, Đỗ Chu lại là người được 

đánh giá cao về văn phong và được coi là nhà văn luôn chú trọng tới 

vẻ đẹp và “sức bật” của câu văn và có ngôn ngữ văn giản dị giàu chất 

thơ. 

Có thể nhận thấy điều này hiển hiện rõ ràng ngay trong cách 

tác giả đặt tên cho các tác phẩm tùy bút của mình. Rồi những câu văn 

giản dị đầy trong trẻo khi tác giả hoài vọng về tuổi thơ trong tập Về 

quê đốt lửa. 
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Đỗ Chu không chuộng lối viết kĩ thuật hóa, cũng không có xu 

hướng bị chữ nghĩa đưa tới trường hợp duy mĩ nhưng bao giờ ngôn 

từ nghệ thuật của ông cũng giản dị, nhẹ nhàng, chân phương nhưng 

lung linh đẹp lạ kì. Nhất là những đoạn văn tả cảnh, lúc nào cũng 

mơn man, yên ả khiến người lạnh lùng nhất cũng phải xao lòng. 

Tóm lại, ngôn từ trong trẻo, đầy chất thơ trong văn phong ngọt 

ngào, tinh tế bàng bạc khắp các tác phẩm tùy bút là dấu ấn dễ nhận 

biết nhất về Đỗ Chu.  

3.2.2. Những câu văn giàu tính nhạc, nhiều liên tưởng so 

sánh 

Khảo sát lời các tác phẩm tùy bút của Đỗ Chu, ta nhận thấy lời 

văn nghệ thuật của ông vừa mực thước vừa giàu chất thơ, chất nhạc 

lại vừa có sự phối hợp nhịp nhàng với những câu văn nhiều liên 

tưởng so sánh. 

Tính nhạc trong câu văn của Đỗ Chu đôi khi mang âm hưởng 

của một kiểu văn biền ngẫu trong văn học trung đại Việt Nam với 

cách diễn đạt bằng câu văn dài tạo ra được một chuỗi vế câu có tác 

dụng chuyển tải trọn vẹn ý tưởng và nhạc hóa cú pháp văn xuôi, 

mang lại ngữ điệu, tính âm vang cao cho câu từ nghệ thuật. Ngoài ra, 

Đỗ Chu còn dùng lối viết trùng điệp hóa những vế câu dài làm cho 

ngữ khí câu văn thêm mạnh mẽ, mang tính thuyết phục cao. 

Trong tùy bút Sông Hồng sắc đỏ, Đỗ Chu đã sắp xếp các câu 

dài xen câu ngắn và những câu có cấu trúc khác nhau kết hợp với 

nghệ thuật điệp từ, điệp ngữ tạo ra một hợp âm đa thanh. 

Không những vậy, Đỗ Chu cũng thường bắt đầu các câu văn, 

các vế câu trong một câu, một cụm câu cách lặp lại nhiều lần một từ, 

một ngữ tạo cảm giác phấn khởi, hồ hởi khiến nhịp văn cũng theo đó 
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cũng dồn dập hơn, khí thế hơn. Rồi những câu văn mang đầy nhạc 

thể hiện cụ thể nhất trong tùy bút Cát nóng, khi Đỗ Chu vẽ lên cả 

một bản giao hưởng cát với sự lặp lại nhiều lần của điệp từ cát. 

Như vây, ở Đỗ Chu, qua các tập tùy bút, sự liên tưởng không 

hề thấy sự trùng lặp hay sáo mòn. Đôi khi đó là sự xen kẽ giữa 

những câu chuyện nhưng bao giờ cũng làm độc giả bất ngờ và thú vị 

bởi một sắc thái riêng. 

3.3. GIỌNG ĐIỆU 

3.3.1. Giọng sử thi hào hùng 

Tập tùy bút Những chân trời của các anh là tập tùy bút tập 

trung nhiều nhất những đoạn văn mang giọng sử thi hào hùng. Ở đó 

người đọc nhận thấy giọng điệu bao giờ cũng xuất hiện với tư thế cao 

vút, mạnh mẽ, tươi sáng và hào sảng… 

Diễn tả tư thế hiên ngang của người lính xông pha nơi trận 

mạc, lao mình vào chiến lửa, Đỗ Chu đã dùng giọng văn đầy hào 

hùng, khí thế với nhịp điệu khẩn trương dồn dập. Còn khi viết về sự 

ra đi oai hùng của những người lính nơi chiến trường khi tuổi đời 

còn quá trẻ, nhà văn đã thốt lên bằng giọng ngậm ngùi xót xa nhưng 

cũng đầy bi hùng…. 

Tóm lại, với giọng điệu sử thi hào hùng, nhà văn đã thể hiện 

cảm hứng yêu nước trong những hình tượng người lính thật hoành 

tráng góp phần làm cho tập tùy bút Những chân trời của các anh 

thêm hừng hừng khí thế.  

3.3.2. Giọng suy tư chiêm nghiệm  

Là một nhà văn nặng lòng với đời và nhiều trăn trở với 

nghề, nên thấp thoáng trên những trang viết của ông người ta 

nhận thấy bên cạnh giọng sử thi hào hùng viết về người lính 
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vẫn có giọng đầy chiêm nghiệm suy tư khi nhắc về những vấn 

đề xã hội hay vấn đề văn chương. Hai tập tùy bút Tản mạn 

trước đèn và Thăm thẳm bóng người thể hiện rõ nhất, trọn vẹn 

nhất chất giọng ấy. 

Ở giọng điệu suy tư, nhà văn lại tỏ ra hết sức tỉnh táo, có khả 

năng phân tích và nhận định vấn đề một cách sắc sảo, phù hợp với 

thực tế cuộc sống. Đặc biệt cái nhiễu loạn của xã hội cũng được Đỗ 

Chu phản ánh bằng giọng suy tư đầy trăn trở và có phần bức xúc. 

Lắng đọng trong tùy bút của Đỗ Chu còn là những suy tư, trăn 

trở đầy trách nhiệm về nghề văn, nghệ thuật, phẩm cách của người 

nghệ sĩ. Bàn về vấn đề này, ông bày tỏ quan điểm của mình bằng 

giọng văn đầy triết lí, nhẹ nhàng sâu lắng nhưng lại có sức thẩm thấu 

cao. Còn khi bàn về thiên chức của người cầm bút thì câu văn trở nên 

sôi nổi, cao giọng, nghiêm nghị. Khi vấn đề mang tính bức thiết thì 

âm hưởng câu văn cũng theo đó mà dồn dập, gấp rút, căng thẳng… 

Tản mạn trên những trang tùy bút của ông, đâu đó ta lại bắt 

gặp giọng văn trầm bình tâm tình, sâu lắng như một lời tự sự ẩn chứa 

những sắc điệu tình cảm nhiều cung bậc. Đó là khi tác giả viết về 

những miền đất thân yêu, những con người thân thiết.  

Như vậy, Đỗ Chu trong văn xuôi nói chung, tùy bút nói riêng 

lại có giọng điệu đa âm, đa sắc. 

3.3.3.  Giọng hài hước hỏm hỉnh 

Ở Đỗ Chu chất hài hước đời thường ít nhiều đã ảnh hưởng đến 

giọng điệu trong những tác phẩm tùy bút của ông. Hai giọng điệu hài 

hước hóm hỉnh và hài hước châm biếm khiến những trang tùy bút 

của Đỗ Chu trở nên đa dạng, phong phú, tạo cho người đọc cảm giác 
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như thể tiếp xúc với một con người với nhiều tính cách, nhiều giọng 

điệu. 

Dùng giọng điệu hài hước, hóm hỉnh khi viết về nghề văn, giới 

văn nghệ sĩ, thỉnh thoảng, Đỗ Chu lại đệm thêm các câu chuyện kể 

khôi hước luôn mang đến những sự thú vị, bất ngờ cho độc giả. Nhìn 

chung qua các trang tùy bút, nhà văn khai thác tiếng cười hài hước 

chủ yếu ở lối diễn đạt có trong lời nói và dòng ý thức của nhân vật.  

Bên cạnh giọng điệu hài hước hóm hỉnh ấy, khi bàn về những 

vấn đề xã hội có tính chất nóng bỏng như những hạn chế, bất cập ở 

các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, điện ảnh… giọng văn lúc này là tiếng 

cười trào phúng, hài hước châm biếm nhưng hàm ẩn một nỗi xót xa 

của một nhà văn nặng lòng với đời. 

Cùng với giọng sử thi hào hùng, giọng triết lí suy tưởng thì 

giọng hài hước hóm hỉnh góp phần làm cho các trang viết của Đỗ 

Chu không hề nhàm chán mà tự nhiên, cuốn hút. Mặc dù không phải 

là giọng chủ đạo nhưng giọng hài hước hóm hỉnh tạo một điểm nhấn 

trong phong cách của ông. 
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KẾT LUẬN 

Trên hành trình đến với văn chương, Đỗ Chu đã thử ghi bút 

trên nhiều thể loại: truyện vừa, truyện ngắn, bút kí trong đó, truyện 

ngắn là thể loại làm nên văn hiệu của ông. Tuy nhiên với sự ra đời 

của tập tùy bút Những chân trời của các anh, Tản mạn trước 

đèn rồi ba năm sau tác giả lại trình làng tập tùy bút Thăm thẳm bóng 

người, dường như đã phá vỡ “định mệnh” của một cây bút có sở 

trường về truyện ngắn. Đến với hai tập tuỳ bút này, Đỗ Chu đã đóng 

góp vào nền văn học nước nhà một tiếng nói đầy bản lĩnh và tài 

năng, một cái nhìn mới về con người và cuộc sống trong chiều sâu 

văn hóa. Và đến nay với hai tác phẩm đậm chất văn hóa này, Đỗ Chu 

cùng với Nguyễn Tuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Băng Sơn, Vũ 

Bằng …trở thành một trong số ít các nhà văn hiện đại Việt Nam tạo 

được dấu ấn đậm nét trong lòng người đọc. 

Nếu tùy bút Nguyễn Tuân đem đến cho người đọc dư vị của 

những trang tùy bút mang cái đẹp đến tận cùng, đến tuyệt mĩ; tùy bút 

Hoàng Phủ Ngọc Tường hấp dẫn lòng người bởi chất trữ tình đằm 

thắm; thì ở tùy bút Đỗ Chu người đọc bắt gặp sự đa dạng phong phú 

trong cảm hứng. Vẫn tìm về với vẻ đẹp xưa cũ, với quê hương, với 

những gì thân thuộc nhưng cách viết của ông không chỉ đơn thuần là 

khắc họa cảnh mà còn nhắc đến người, đến những người dân quê 

chân chất, đôn hậu. Đặc biệt miên man theo những trang tùy bút của 

ông, người đọc như ngược dòng thời gian trở về với những năm 

tháng chiến tranh hào hùng với những con người anh hùng quả cảm. 

Rồi tiếp nối với mạch cảm hứng Tản mạn trước đèn, Thăm thẳm 

bóng người lại đem đến cho độc giả cảm giác như đang trò chuyện 
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cùng những danh nhân văn hóa, tri thức, bác học lẫn những nghệ sĩ 

tài ba. 

Xuất phát từ đặc trưng của thể tùy bút: “Tùy bút lấy cái tôi của 

mình để dẫn chuyện, đưa chuyện, dĩ nhiên cái tôi ấy đã là một sự bảo 

hiểm để cam đoan với bạn đọc: Chính tôi chứ không phải ai đó kể lại 

chuyện này”. Như vậy, ở tùy bút  ẩn sau những vấn đề được phản 

ánh, nhận thức bao giờ cũng có sự hiện diện của một cái tôi của 

người nghệ sĩ. Ở tùy bút Nguyễn Tuân, đó là cái tôi cá tính hơn 

người, tài hoa uyên bác; tùy bút Hoàng Phủ Ngọc Tường là cái tôi 

khá nặng tình, gắn bó và yêu say đắm, nhẹ nhàng mà đằm thắm với 

sông Hương, kinh thành Huế; còn tùy bút Đỗ Chu, cái tôi ấy hiện lên 

đa diện, hội tụ nhiều vẻ đẹp, nhiều giá trị. Đó là cái tôi trữ tình, cái 

tôi triết luận, cái tôi tài hoa uyên bác… mà ẩn sâu bên trong là hình 

tượng cái tôi văn hóa đầy bản lĩnh. Có thể nói chính các vấn đề về 

văn hóa - lịch sử, về xã hội và con người… được đặt ra trong hai tập 

tùy bút đã khiến tác phẩm của Đỗ Chu đạt tới tầm triết lí nhân sinh, 

tới tầng sâu nhân bản. 

Mỗi tập tùy bút của Đỗ Chu là một sự trải nghiệm đem đến 

cho người đọc không chỉ dung lượng về nội dung mà còn cuốn hút 

bởi nghệ thuật trần thuật tài ba, giọng điệu đa phong cách và ngôn từ 

giản dị giàu chất thơ cùng những câu văn nhiều liên tưởng so sánh. 

Tóm lại, với lối viết tùy bút mang tính lưỡng hợp từ sự kết hợp giữa 

thi pháp truyện và thi pháp thơ đã làm nên sự độc đáo trong tác phẩm 

của ông. Và với thể loại tùy bút, Đỗ Chu đã góp cho vườn hoa tùy 

bút thêm nhiều hương sắc bằng những tác phẩm thật sự có giá trị. 


