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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí  do chọn đề tài 

Với chiến thắng mùa xuân lịch sử 1975, đất nước thống nhất; 

dù chưa phải hết những trở ngại, khó khăn, nhưng dù sao cuộc sống 

cũng đã trở lại với đời thường. Hoàn cảnh xã hội đã đổi thay, tâm lý 

độc giả cũng không còn như trước; vì vậy, dù muốn hay không, nền 

văn học nước nhà đã vận động và phát triển tiếp bước sang một thời 

kỳ mới. Mặt khác, từ sau Đại hội Đảng lần VI  (1986), công cuộc đổi 

mới toàn diện đất nước được phát động, trong lĩnh vực văn học nghệ 

thuật, văn nghệ sĩ cũng được “cởi trói”. Nhiều hiện tượng văn học 

trước đây cho là “có vấn đề”, nay được nhìn nhận đánh giá một cách 

thỏa đáng; đồng thời sự trở lại và khởi sắc của một số nhà văn như 

Nguyễn Xuân Khánh, Bùi Ngọc Tấn v.v... cũng đã góp phần làm cho 

nền văn học có thêm những thành tựu mới. 

Riêng Bùi Ngọc Tấn là một hiện tượng văn học khá đặc biệt ở 

giai đoạn văn học này. Đặc biệt là bởi chính mối quan hệ ràng buộc 

như định mệnh giữa văn chương và cuộc đời của tác giả. Văn 

chương làm cho ông hạnh phúc nhưng văn chương cũng đem đến 

cho ông nhiều bất hạnh: các tác phẩm của ông bị kiểm duyệt, bị cấm 

xuất bản và ông đã từng đi tù cũng vì duyên nợ văn chương. Thế 

nhưng điều đặc biệt là càng đau đớn, càng bị vùi dập trước sóng gió 

cuộc đời thì văn của Bùi Ngọc Tấn càng mặn mòi, càng sâu sắc và 

càng thêm khoan dung, nhân hậu. Dòng chảy của chủ nghĩa nhân đạo 

từ thời Nguyễn Du đến Nguyên Hồng, Nam Cao lại cuộn trào trên 

từng trang văn Bùi Ngọc Tấn. Cây đắng lại cho quả ngọt, tất cả đều 
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bắt nguồn từ quan niệm văn chương đầy tính nhân văn cao cả của 

ông. Giữa dòng xoáy của cuộc sống hiện đại đầy thực dụng, những 

truyền thống, giá trị tốt đẹp của con người đang bị xói mòn đi hay 

đang bị thử thách, giằng co giữa ranh giới tồn tại - diệt vong thì 

những quan niệm nhân văn thấm đẫm tình yêu cuộc sống và con 

người của Bùi Ngọc Tấn lại như mở ra một dòng chảy văn học  riêng 

để người đọc cảm thông, chia sẻ và trân trọng. 

Điều đáng nói nữa là nếu nhìn vào những cách tân nghệ thuật 

văn chương để đánh giá vai trò sáng tạo của nhà văn trong một giai 

đoạn văn học thì khó nhận thấy Bùi Ngọc Tấn giữa hàng loạt tên tuổi 

như Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh 

… Bùi Ngọc Tấn thuộc số nhà văn được Nguyên Ngọc gọi là "đội 

cận vệ già" của văn học. Nhưng gừng càng già càng cay, văn chương 

Bùi Ngọc Tấn như  thứ vàng ròng đã luyện qua nhiều lửa, như mặt 

biển êm đềm mà thăm thẳm với những trải nghiệm đầy tính triết lý 

sâu sắc. Tính hiện thực hòa quyện với tính nhân đạo, tính truyền 

thống vững chãi kết hợp với những cách tân rất "hậu hiện đại" hứa 

hẹn những khám phá đầy thú vị, bất ngờ cho người đọc. 

Với Bùi Ngọc Tấn, tiểu thuyết và truyện ngắn là hai thể lọai có 

vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp văn học của ông. “Biển và chim 

bói cá” (năm 2008) là cuốn tiểu thuyết duy nhất trong năm cuốn tiểu 

thuyết của ông được ra đời suôn sẻ và mang về cho ông giải thưởng 

danh giá của văn học Pháp mang tên nhà văn Pháp chuyên viết về 

biển Henri Queffélec nhằm tôn vinh những tác phẩm viết về biển 

trên thế giới tại Festival Sách và Biển vào tháng 4 năm 2012. “Người 

chăn kiến” (năm 2010)  đã tổng hợp những truyện ngắn được xem là 
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tiêu biểu nhất của nhà văn Bùi Ngọc Tấn và cũng đang được bạn đọc 

đánh giá cao. Có thể nói, với hai tác phẩm  này, Bùi Ngọc Tấn đã thể 

hiện được đặc điểm văn xuôi mang dấu ấn cá nhân của mình giữa 

hàng loạt những cây bút cùng thời với ông. Vì vậy, tìm hiểu đặc 

điểm văn xuôi Bùi Ngọc Tấn  qua hai tác phẩm nói trên sẽ thấy rõ 

hơn sự đóng góp của nhà văn, đồng thời cũng thấy được tính chất đa 

dạng, phong phú về tư tưởng và nghệ thuật của nền văn xuôi Việt 

Nam đương đại. 

2. Lịch sử vấn đề 

Nhà văn Nguyên Ngọc trong bài viết "Văn xuôi Việt Nam hiện 

nay, lô-gich quanh co của các thể loại, những vấn đề đang đặt ra và 

triển vọng", đã xem Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Xuân Khánh, Châu 

Diên…và những tác phẩm của họ là đã đạt được sự ổn định tương 

đối hơn cả . Tuy vậy, do hoàn cảnh của thời cuộc và hoàn cảnh riêng 

của nhà văn, phải đến năm 1995,  Bùi Ngọc Tấn mới thực sự trở lại 

văn đàn, năm 1998 ông mới vào Hội Nhà văn Việt Nam; do đó 

những công trình nghiên cứu và bài viết về ông cũng chưa thật nhiều. 

Dưới đây, luận văn chỉ điểm lại một số ý kiến bàn luận về hai tác 

phẩm gần đây nhất của ông: tiểu thuyết “ Biển và chim bói cá” và 

tập truyện ngắn “Người chăn kiến”: 

- Năm 2008, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng Công ty Nhã 

Nam ấn hành tiểu thuyết “Biển và chim bói cá”, ở trang bìa cuối 

sách, khi giới thiệu về tác giả và tác phẩm, đã có đoạn viết như sau: 

“… Có thể xem Bùi Ngọc Tấn là một người kể chuyện thuần theo lối 

truyền thống, kể bằng sự kiện, nhưng lại không thể nói ông là nhà 

văn bị lệ thuộc vào hiện thực ở cái vỏ diễn tiến bề ngoài.Ông viết 
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văn như người thiền quán tưởng từng hơi thở, mỗi chi tiết của cuốn 

sách óng lên một nỗi suy tư day dứt và cả tình cảm mãnh liệt của 

người viết đối với quê hương, với những nghịch lý  thản nhiên đến 

lạnh lùng của hiện thực vượt khỏi những tiêu chí đạo đức và làm 

người vẫn được mặc nhiên thừa nhận. Bùi Ngọc Tấn thuộc số người 

viết văn để nhắc ta một cái quyền, quyền được sâu sắc.”[31] 

- Năm 2010, cũng Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Nhã 

Nam đã ấn hành tập truyện ngắn Người chăn kiến của Bùi Ngọc Tấn. 

Thay cho lời bạt, ở cuối sách, có bài viết “ Bùi Ngọc Tấn, nhà văn 

và Hắn" của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Ông cho rằng: “Có 

sự gặp nhau giữa Bùi Ngọc Tấn và Nam Cao, cha đẻ của nhân vật 

Hắn bất hủ - Chí Phèo”, và gợi nhớ đến nhân vật “hắn” trong tác 

phẩm của một số nhà văn khác như Nguyễn Khải…”. Nhưng với tập 

truyện ngắn Người chăn kiến, Bùi Ngọc Tấn “đã trả lại Hắn cho đời 

trên những trang văn nhiều chua xót  nhưng không cay độc, nhiều 

buồn bã nhưng không uất hận… Từ Hắn  là một tiếng gọi khát khao 

tự do và hạnh phúc cho mọi người. Nhà văn đã thoát khỏi giam cầm 

và vượt lên mặc cảm”. 

- Châu Diên, một người bạn thân của Bùi Ngọc Tấn, khi đọc 

“Biển và chim bói cá” đã cho rằng:“đó là một tiểu thuyết viết bởi 

một bàn tay viết báo kì tài với văn phong báo chí điêu luyện”. Còn 

Khánh Phương, trong bài viết “Cái hài hước, giễu nhại trong Biển và 

chim bói cá của Bùi Ngọc Tấn”  thì cho rằng: 

“Tiểu thuyết mới của Bùi Ngọc Tấn, dù chủ  ý  hay không, 

nhưng khá gần gũi với khuynh hướng đang hình thành của tiểu 

thuyết thế giới hiện nay, đó là khắc họa bi kịch thời cuộc từ góc độ 
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những vấn đề con người, như nhân tính, nhân cách, tình yêu … một 

quan niệm sử thi về sự tan rã của đời sống có tổ chức của con 

người.” 

- Nhà thơ, dịch giả Dương Tường, phát hiện thêm về cách tổ 

chức tác phẩm: 

“Với một cấu trúc dứt khoát phi tuyến tính, không cốt truyện 

cũng chẳng có nhân vật chính, cuốn tiểu thuyết khoảng 500 trang 

này bày ra hỗn độn, tung tãi những mảnh đời vụn của những người 

làm công ăn lương […], Một chồng chất hỗn độn những nhân vật tuy 

khắc họa sắc nét, thậm chí đôi khi nổi bật như tác phẩm điêu khắc, 

nhưng hòa trộn thành một khối vô dạng hình, qua đó lấp ló sự suy 

tàn không tránh khỏi của cả một hệ thống …” 

- Vũ Thị Huyền phát hiện: “ Cái đẹp và sức thuyết phục của 

hiện thực” trong tác phẩm của Bùi Ngọc Tấn “… đã cho người viết 

bài này sự cảm nhận về cái đẹp của hiện thực. Một hiện thực không 

cần phải tô hồng hay bôi đen. Qua văn phong của mình, ngời ngời 

hiện lên đầy trung thực và chính sự trung thực của nhà văn đã mang 

lại cho người đọc cảm xúc nhân văn về cuộc sống – con người.” [15] 

Vũ Quốc Văn khi đọc truyện ngắn của Bùi Ngọc tấn đã khẳng 

định: “Tân Sắc Bùi Ngọc Tấn, một nhà văn đặc sắc”, bởi lẽ: 

“Đọc truyện nào cũng đầy ắp vốn sống, ngồn ngộn chi tiết và 

lấp lánh tài hoa, gợi mở. Bùi Ngọc Tấn có lối viết rất lạ. Văn Bùi 

Ngọc Tấn dung dị mà hiện đại, không uốn éo làm duyên hay phô 

diễn khoa trương…” 

Nhìn chung, qua các bài viết trên các báo và tạp chí, có thể 

nhận thấy dư luận đều ngày càng nhìn nhận đúng mức những thành 
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công của Bùi Ngọc Tấn qua “Biển và chim bói cá” và “Người chăn 

kiến”. Tuy vậy, phần lớn cũng chỉ mới phát hiện ở từng khía cạnh, 

nêu những cảm nhận “lóe sáng” bước đầu. Vẫn rất cần sự gia công 

tìm hiểu một cách hệ thống, đầy đủ và toàn diện hơn  để khám phá vẻ 

đẹp của văn chương Bùi Ngọc Tấn. 

Tiếp thu ý kiến của người đi trước, với luận văn “Đặc điểm 

văn xuôi Bùi Ngọc Tấn qua  “Biển và chim bói cá” và “Người chăn 

kiến”, chúng tôi mong sẽ có một cái nhìn khái quát, toàn diện hơn về 

những đóng góp của nhà văn Bùi Ngọc Tấn cho nền văn xuôi hiện 

đại Việt Nam. 

3. Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn chỉ đi vào tìm hiểu hai tác phẩm đại diện cho hai thể 

loại tiêu biểu của nhà văn Bùi Ngọc Tấn: tiểu thuyết “Biển và chim 

bói cá” (2008) và tập truyện ngắn “Người chăn kiến” (2010). 

3.2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn chỉ dừng lại ở mức phát hiện 

những đặc điểm nổi bật về nội dung và nghệ thuật của văn xuôi Bùi 

Ngọc Tấn qua hai tác phẩm này. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1 Phương pháp lịch sử 

4.2. Phương pháp phân tích – tổng hợp 

4.3. Phương pháp hệ thống 

4.4. Phương pháp so sánh 

5. Những đóng góp của luận văn 
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Với công trình nghiên cứu “Đặc điểm văn xuôi Bùi Ngọc Tấn 

qua tiểu thuyết “Biển và chim bói cá” và tập truyện ngắn “Người chăn 

kiến”, chúng tôi mong sẽ có một cái nhìn khái quát, toàn diện hơn  

những đóng góp của nhà văn này cho nền văn xuôi hiện đại Việt Nam. 

6. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài gồm có ba chương 

chính: 

Chương 1: Cuộc đời và con đường sáng tác của Bùi Ngọc Tấn 

Chương 2: Đặc điểm nổi bật của thế giới hiện thực trong sáng 

tác của Bùi Ngọc Tấn 

Chương 3: Đặc điểm nghệ thuật của văn xuôi Bùi Ngọc Tấn 

 



8 

 

CHƯƠNG 1 

CUỘC ĐỜI VÀ CON ĐƯỜNG SÁNG TÁC CỦA  

BÙI NGỌC TẤN 

 

1.1.CUỘC ĐỜI 

Nhà văn  Bùi Ngọc Tấn sinh ngày 3-7-1934 trong một gia đình 

địa chủ nhỏ ở làng Câu Tử Ngoại, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng. Bố mẹ ông có 4 con trai, ông là con út. 

Thưở nhỏ, Bùi Ngọc Tấn đã học rất giỏi và đã sớm bộc lộ tư 

chất văn chương. 

Năm 1954, Bùi Ngọc Tấn vào đội Thanh niên xung phong 

tham gia tiếp quản Thủ đô. Cuối năm 1954, hết đợt tiếp quản, được 

gọi đi học kỹ thuật ở nước ngoài nhưng ông đã từ chối và sau đó xin 

vào làm phóng viên báo Tiền phong với bút danh Tân Sắc. Cuối năm 

1959, ông chuyển về công tác ở báo Hải Phòng, thành phố quê 

hương. Là một nhà báo có tâm hồn văn nghệ, Bùi Ngọc Tấn sớm 

nhạy cảm phát hiện và cảnh báo những hiện tượng không đẹp trong 

công cuộc xây dựng xã hội mới, ông đã bị bắt với tội danh “tuyên 

truyền phản cách mạng” và vào các trại giam, sống cảnh làm tù 

không án gần sáu năm trời (từ tháng 11 năm 1968 đến tháng 4 năm 

1973). Ra tù, thất nghiệp 2 năm, bằng nghị lực, ông đã làm nhiều 

nghề để kiếm sống. Đến tháng 5 năm 1975, ông được nhận vào làm 

nhân viên văn phòng tại Quốc doanh đánh cá Hạ Long cho đến tháng 

5 năm 1995 thì nghỉ hưu. 

Cuộc đời của Bùi Ngọc Tấn là cuộc đời của một nhà văn đầy 

bất trắc, nhưng cũng chính ông đã biết chịu đựng, vượt lên bằng nghị 

lực và bằng chính tấm lòng nhân hậu đối với con người và cuộc đời. 
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1.2.QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT CỦA BÙI NGỌC TẤN 

1.2.1.Quan niệm về  văn chương 

Bùi Ngọc Tấn đã đến với văn chương một cách say mê và đầy 

trách nhiệm. Ông quan niệm văn chương chính là nhu cầu của sự lao 

động sáng tạo không ngừng trên con đường khám phá những giá trị 

mới, có như thế mới tạo nên những tác phẩm có giá trị vững bền. Bùi 

Ngọc Tấn xác định mục đích của văn chương: 

Thứ nhất, văn chương phải hướng đến tình yêu thương con 

người, trước hết là những người đau khổ. 

Thứ hai, sức mạnh cuả văn chương là nuôi dưỡng tâm hồn, 

làm cho con người sống tốt hơn lên. 

Thứ ba, văn chương đối với Bùi Ngọc Tấn chính là một cách 

để khẳng định sự tồn tại của nhà văn. 

1.2.2.Quan niệm về sáng tác văn chương 

Với những quan niệm về văn chương như đã trình bày ở trên, 

Bùi Ngọc Tấn đã đặt ra mối quan hệ mật thiết giữa văn chương với 

trách nhiệm của nhà văn. Nhà văn - người cầm bút phải tự ý thức về 

việc mình đang làm, phải biết trân trọng  cây bút trong tay mình và 

có trách nhiệm đối với nó. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, 

tính chiến đấu của nhà văn trong việc dùng ngòi bút để chiến đấu cho 

cuộc sống tốt đẹp hơn và lưu giữ ký ức của dân tộc. 

Khi đề cập đến nhà văn, bên cạnh tinh thần trách nhiệm và 

tính chiến đấu thì Bùi Ngọc Tấn còn đánh giá cao sự trung thực của 

nhà văn trong sáng tác văn chương. 

1.3. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG SÁNG TÁC 

Cuộc đời viết văn của ông có thể chia làm hai giai đoạn: 

-Giai đoạn từ năm 1954 tới tháng 11 năm 1968 (từ khi ông bị 

bắt bị bắt với tội danh “Tuyên truyền phản cách mạng” và bị đưa đi 
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tập trung cải tạo từ tháng 11 năm 1968 đến tháng 4 năm 1973). Giai 

đoạn này ông vừa làm báo vừa viết văn.Các tác phẩm chính của ông 

ở giai đoạn này có thể kể là: 

-  Mùa cưới 

-  Ngày và đêm trên vịnh Bái Tử Long 

-  Đêm tháng Mười 

-  Người gác đèn cửa Nam Triệu 

-  Nhật ký xi –măng 

-  Nhằm thẳng quân thù mà bắn. 

-Giai đoạn 2: Từ năm 1990 đến nay. bài viết “Nguyên Hồng, 

thời để mất”  in trên tạp chí Cửa Biển (1989) đã đánh dấu sự trở lại 

của Bùi Ngọc Tấn. Từ đó đến nay, ông đã xuất bản các tập sách sau: 

 -Nguyên Hồng, thời đã mất (1993) 

 -Một thời để mất, hồi ký (1995) 

 -Những người rách việc, truyện ngắn (1996) 

 -Một ngày dài đằng đẳng, truyện ngắn (1999) 

 -Chuyện kể năm 2000, tiểu thuyết (2000) 

 -Rừng xưa xanh lá, chân dung văn học (2002) 

 -Viết về bè bạn , chân dung nghệ sĩ (2003) 

 -Biển và chim bói cá, tiểu thuyết (2008) 

 -Người chăn kiến, truyện ngắn (2010) 

Nói về hai giai đoạn sáng tác này của mình, Bùi Ngọc Tấn 

đánh giá cao hơn về giai đoạn sau.  Nhà văn đã chuyển từ  văn học 

“tụng ca”, văn học “minh họa” sang văn học viết về con người như 

lời của tác giả viết ở lời bìa tập truyện "Người chăn kiến". 
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CHƯƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THẾ GIỚI HIỆN THỰC 

 TRONG SÁNG TÁC BÙI NGỌC TẤN 

 

2.1. HIỆN THỰC CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI VÙNG BIỂN 

2.1.1. Thiên nhiên biển cả 

Bằng chính những trải nghiệm của cuộc đời, Bùi Ngọc Tấn đã 

đóng góp những trang văn thật hay, thật đẹp về biển và nghề đánh cá. 

Biển trong trang văn của ông hiện lên khỏe khoắn, trong sáng và bao 

giờ cũng gắn với tàu thuyền và công việc lao động. Không có những 

cảnh biển êm đềm thơ mộng, hoang vắng như trong các tác phẩm 

văn học khác mà cảnh biển trong “Biển và chim bói cá” luôn trong 

trạng thái vận động, thân thuộc và gần gũi với con người. Cũng như 

người, biển lao động và  bộc lộ vẻ đẹp của mình một cách tự nhiên, 

đầy năng động. 

2.1.2. Cuộc sống sinh hoạt vùng biển 

Không chỉ tinh tế trong khả năng quan sát, miêu tả cảnh biển 

mà cuộc sống sinh hoạt vùng biển cũng hiện lên cụ thể, sinh động 

trong văn Bùi Ngọc Tấn. 

Đầu tiên, đó là nỗi vất vả của cuộc sống trên tàu. Mỗi chuyến 

ra khơi ít nhất là nửa tháng, mọi người phải quen dần với cách sống 

và sinh hoạt trên biển khi xa nhà, xa đất liền  biền biệt. Cuộc đời của 

người thủy thủ lao động mệt nhoài trên biển, cảnh sống trong tiếng 

máy tàu chưa phải là điều đáng sợ nhất mà đáng sợ nhất đối với họ là 

nỗi nhớ bờ, nhớ đất liền  bởi lẽ đất liền chính là gia đình, là vợ con, 

là người tình của họ. Ở đây, Bùi Ngọc Tấn chứng tỏ sự thông cảm, 
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am hiểu biết bao về người dân chài khi ông nói hộ họ những điều      

thầm kín. 

Chính từ sự thấu hiểu ấy, Bùi Ngọc Tấn không chỉ ngợi ca một 

chiều. Ông phát hiện ở họ, những con người bằng xương thịt rất cụ 

thể cả những tính tốt lẫn những nết xấu qua cái nhìn của cậu bé 

Phong ghi lại trong nhật ký. Ở họ bình thường thì rất bình thường 

nhưng vĩ đại cũng rất vĩ đại. 

Tình yêu giữa Chơn và Hòa là những trang viết trong sáng 

ngợi ca tình yêu đẹp và khát vọng hạnh phúc của người thủy thủ. 

2.1.3.  Câu chuyện về ngành kinh tế biển 

“Biển và chim bói cá” - Cuốn tiểu thuyết dày hơn 500 trang 

với chừng hơn hai mươi nhân vật, còn phản ánh chân thực, nhạy cảm 

về những cách làm kinh tế biển qua hình ảnh về sự tồn tại và tan rã 

của Quốc doanh đánh cá Biển Đông - một đơn vị kinh tế nhà nước có 

quy mô lớn trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế bao cấp sang nền kinh 

tế thị trường, mở ra một cái nhìn sâu rộng về đời sống con người 

trong một giai đoạn lịch sử. 

2.2. CẢM QUAN HIỆN THỰC VỀ CON NGƯỜI 

2.2.1. Con người thời cuộc 

Con người thời cuộc là một đóng góp mới mẻ của Bùi Ngọc 

Tấn . Con người thời cuộc có thể chia thành những dạng thức sau : 

a. Người " xu thời " 

Các nhân vật xu thời trong tác phẩm Bùi Ngọc Tấn  đại diện 

cho những người lợi dụng mọi mánh khoé, thủ đoạn để chà đạp lẫn 

nhau, đục khoét của công chỉ để làm giàu, làm lợi cho bản thân mình. 

Họ đại diện cho bộ phận người mới trong một giai đoạn chuyển giao 
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giữa hai cơ chế, khi mà cái mô hình cũ đang hấp hối, rệu rã và mô 

hình mới đang thai nghén, chưa định hình. Trong tuyến nhân vật xu 

thời cũng có thể chia thành hai nhóm nhỏ  với những cấp độ, đặc 

điểm " xu thời " khác nhau: những người biết chiếm hữu thời cơ và 

"những người rách việc". 

Đối với tuyến nhân vật "xu thời" này, mỗi người mỗi cảnh 

nhưng họ đều giống nhau ở chỗ thích nghi với thời cuộc để tạo ra 

những cơ hội cho mình tồn tại và luồn lách để vươn lên. Họ đều biết 

khai thác những điểm mạnh, điểm yếu của mình và người khác để 

tạo thành cơ hội. 

b. Người "lạc thời" 

Có thể định nghĩa người "lạc thời" trong  sự tương phản với 

khái niệm người "xu thời". Những nhân vật "lạc thời" nhìn chung  

mang nhiều đức tính tốt đẹp. Những phẩm chất tốt đẹp đó đã gắn 

chặt với con người họ và nó trở thành 'sức nặng" nhân cách mà họ có 

muốn quên đi cũng không được, làm ngơ cũng không xong. Và chính 

cái nhân cách đó đã trở thành vật cản khiến họ xoay xở một cách 

chậm chạp, lúng túng trước sự thay đổi của cuộc sống dẫn đến bỏ lỡ 

cơ hội, họ chậm thích nghi với cái hiện thực đang diễn ra trước mắt 

và từ đó khổ sở với bi kịch tự thân. 

2.2.2. Con người cô đơn 

Bùi Ngọc Tấn không quá đào sâu vào bi kịch tinh thần ở con 

người mà ông đề cập bi kịch cô đơn từ phương diện tồn tại xã hội, từ 

phương diện lý lịch bản thân. Con người cô đơn - con người lý lịch 

chính là một điểm nhìn tiến bộ về nhân sinh quan của Bùi Ngọc Tấn , 
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gửi gắm một tiếng gọi khát khao tự do và hạnh phúc cho thập loại 

chúng sinh. 

2.2.3. Những thân phận phó -người 

a. Người tù 

Bùi Ngọc Tấn có khá nhiều tác phẩm viết về người tù và ông 

viết rất hay về họ. Ông viết bằng tất cả những trải nghiệm của đời 

mình nên đầy sự thấu hiểu và thông cảm với những con người rơi 

vào hoàn cảnh tù tội. Khi đề cập đến thân phận người tù, Bùi Ngọc 

Tấn không chỉ phát hiện ở họ khát vọng hạnh phúc, tình yêu cuộc 

sống mãnh liệt mà ông lặn ngụp sâu vào những thân phận tù nhân để 

nhìn thấy trong muôn hình vạn dạng những  "án tù" đó, có những 

người tù không án - tù oan mang một bi kịch đặc biệt - bi kịch bị  

đánh cắp nhân cách từ đó đặt ra những vấn đề mang tính nhân văn 

sâu sắc. 

b. Những người nghèo khổ 

Hình tượng nhân vật con người nghèo khổ trong tác phẩm của 

Bùi Ngọc Tấn thường không quá tập trung vào biểu hiện đời sống 

nội tâm mà chủ yếu tập trung làm nổi bật phẩm chất tốt đẹp của họ. 

Chính cái nhìn nhân hậu, bao dung của ông về cuộc sống đã làm cho 

các nhân vật người nghèo khổ trong tác phẩm của ông không hề bị 

rơi xuống vực thẳm của tủi nhục, tuyệt vọng  của những thân phận 

"phó người" mà ngược lại họ vẫn giữ được cho mình nhân cách cao 

đẹp trước dòng xoáy của xã hội thực dụng. Đó cũng chính là niềm tin 

của Bùi Ngọc Tấn về vẻ đẹp lương thiện của con người. 
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CHƯƠNG 3 

ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT VĂN XUÔI BÙI NGỌC TẤN 

 

3.1. NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT 

3.1.1. Điểm nhìn nghệ thuật 

a. Trần thuật từ điểm nhìn của tác giả 

Trong tập truyện ngắn "Người chăn kiến", điểm nhìn trần thuật 

của tác giả thể hiện qua những suy nghĩ, thái độ, hoàn cảnh sống của 

nhân vật chính trong truyện. Dù truyện được trần thuật từ ngôi kể thứ 

nhất hay ngôi kể thứ ba thì bóng dáng về cuộc đời nhà văn Bùi Ngọc 

Tấn vẫn thấp thoáng ẩn hiện. 

Đọc tác phẩm Bùi Ngọc Tấn nên bắt đầu từ điểm nhìn của 

Hắn - nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Hắn là người luôn đi tìm vị trí mà 

mình bị đánh cắp, là người luôn khao khát được tồn tại một cách 

minh bạch dưới ánh sáng mặt trời, đòi hỏi xã hội phải biện minh, 

phải chịu trách nhiệm về những gì gây ra cho Hắn. Hắn là "người ở 

cực bên kia" nên hắn cô đơn, lạc lõng giữa xã hội này. 

Khi đã hiểu rõ về Hắn rồi thì ta sẽ thấy điểm nhìn trần thuật 

của  Hắn sẽ hiện diện, chi phối ngôi kể thứ nhất và cả ngôi kể thứ ba. 

b. Sự đa dạng về điểm nhìn trần thuật 

Có thể nói, sự đa dạng về điểm nhìn trần thuật của văn xuôi 

Bùi Ngọc Tấn được thể hiện qua những đặc điểm sau: 

Thứ nhất, đó là sự tồn tại song song của nhiều ngôi kể tạo nên 

nhiều điểm nhìn trần thuật khác nhau. 

Thứ hai, đó là sự di động điểm nhìn từ người kể chuyện sang 

nhân vật. 
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Thứ ba, sự đa dạng về điểm nhìn trần thuật còn được thể hiện 

ở chỗ là có khi cùng nói về một vấn đề nhưng mỗi người lại có mỗi 

điểm nhìn khác nhau. 

3.1.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật 

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong văn xuôi Bùi Ngọc Tấn 

tập trung vào những đặc điểm tiêu biểu sau: 

a. "Bình thường hóa" nhân vật 

Thế giới nhân vật hiện lên trong văn xuôi của Bùi Ngọc Tấn  

không có đặc điểm gì đáng để chú ý, nhưng khi ghép các mảnh đời 

của các nhân vật này lại bên nhau qua nghệ thuật " sắp xếp " của nhà 

văn thì nó lại rất sinh động như bản thân đời sống. Nhân vật của Bùi 

Ngọc Tấn là những con người tưởng chừng như đơn giản về tính 

cách, ở họ vừa có điểm tốt vừa có điểm không tốt, họ không quá nổi 

bật cũng không phải vô danh. Đó là những con người làng nhàng, 

không chia thành tuyến nọ tuyến kia. Họ như những con người của 

cuộc sống bình thường xung quanh chúng ta và trong mỗi chúng ta. 

b. Miêu tả nhân vật từ bình diện con người bên trong 

Khi miêu tả con người bên trong của nhân vật, Bùi Ngọc Tấn 

cũng không quá chú trọng đến những dòng tâm tưởng, những mâu 

thuẩn nội tâm dằn xé, phức tạp hay nói cách khác, Bùi Ngọc Tấn 

không miêu tả trực tiếp nội tâm nhân vật mà là miêu tả gián tiếp qua 

những cách thức sau: 

Thứ nhất, nhân vật bộc lộ mình thông qua hoàn cảnh, đó phải 

là những hoàn cảnh tiêu biểu với những chi tiết đáng nhớ đủ cho 

nhân vật bộc lộ  tính cách của mình một cách rõ nét. 
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Thứ hai, con người bên trong được thể hiện qua việc sử dụng 

độc thoại, đối thoại nội tâm. 

Thứ ba, con người bên trong của nhân vật không phải là con 

người tĩnh tại trong trạng thái suy tư, tâm tưởng, thụ động mà đó là 

con người hành động. 

c. "Biển và chim bói cá" - một cuốn tiểu thuyết không có 

nhân vật trung tâm 

Nhìn lại "Biển và chim bói cá" , ta thấy một số lượng nhân vật 

khá đông đảo khoảng chừng 90 nhân vật được nêu tên trong tác 

phẩm nhưng chẳng có nhân vật nào là chính, nhân vật nào là phụ và 

vì thế cũng không thấy ai là nhân vật trung tâm. Việc xóa bỏ nhân 

vật chính, nhân vật trung tâm là một thủ pháp độc đáo của Bùi Ngọc 

Tấn góp phần xây dựng một nhân vật tập thể đông đảo với ngổn 

ngang những điều tốt xấu là cách đưa tác phẩm đến gần với hiện thực 

nhất như tâm niệm của tác giả. 

3.1.3. Sức hấp dẫn từ hệ thống chi tiết 

Bùi Ngọc Tấn là một nhà văn thành công trong việc sử dụng chi 

tiết để tạo nên giá trị của tác phẩm, điều này khác nhau ở mỗi thể loại. 

Trong mỗi truyện ngắn ở tập "Người chăn kiến", nhà văn ưu 

tiên  chọn lựa chi tiết rất dụng công. 

Ở tiểu thuyết "Biển và chim bói cá" , Bùi Ngọc Tấn lại khai 

thác chi tiết với sự "sum suê, rậm rạp" đầy dụng ý nghệ thuật khác.  
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3.2. KẾT CẤU TRUYỆN 

3.2.1. Kết cấu theo trật tự tuyến tính 

Bùi Ngọc Tấn sử dụng kiểu kết cấu này trong tập truyện ngắn 

"Người chăn kiến". Hầu hết các truyện được kể theo một chiều của 

nhân vật chính. 

3.2.2. Kết cấu theo dòng chảy tâm lý 

Trong tập truyện ngắn "Người chăn kiến", kết cấu theo dòng 

chảy tâm lý tạo  mức độ liên tưởng câu chuyện có độ rộng và tự do 

chuyển mạch mà không bị gò bó theo yêu cầu nào. Sử dụng kết cấu 

theo dòng chảy tâm lý, Bùi Ngọc Tấn đã để các nhân vật được tự do 

thể hiện con người bên trong của mình. 

3.2.3. Kết cấu mảnh vỡ, phi tuyến tính 

Kết cấu mảnh vỡ, phi tuyến tính hay còn được gọi là kết cấu 

lắp ghép, phân mảnh được xem như một thủ pháp nghệ thuật của văn 

học hậu hiện đại. Tiểu thuyết "Biển và chim bói cá" cũng được nhà 

văn Bùi Ngọc Tấn vận dụng kiểu kết cấu đó, góp phần tạo nên tính vĩ 

đại về quy mô phản ánh hiện thực cuộc sống của tác phẩm. 

3.2.4. Kết cấu nghịch lý - bất ngờ 

Kết cấu nghịch lý - bất ngờ không phải là hiếm gặp trong văn 

xuôi hiện đại nhưng với Bùi Ngọc Tấn, ông đã vận dụng nó một cách 

điêu luyện, nhẹ nhàng mà đầy dụng ý nghệ thuật, gắn với cảm hứng 

về cái hài hước và cái bi thương. Cái hài hước và cái bi thương vốn 

đã tạo thành nghịch lý, giải quyết mối mâu thuẩn này sẽ dẫn đến một 

kết quả bất ngờ  đầy thú vị và sâu sắc. Kết cấu nghịch lý - bất ngờ 

cùng một lúc đẩy người đọc tiếp cận với tiếng cười và nước mắt. 
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3.2.5. Kết thúc truyện là kết thúc mở 

Văn xuôi Bùi Ngọc Tấn thường kết thúc  tác phẩm bằng kết 

thúc mở. Nhà văn đặt nhân vật vào một hoàn cảnh cụ thể để đặt ra 

vấn đề cho người đọc tự phán đoán, đánh giá. Một kiểu kết thúc nối 

liền nhân vật với độc giả, nối liền trang sách với cuộc đời. 

3.3. NGÔN NGỮ 

Bùi Ngọc Tấn vẫn trung thành với cách viết của mình: nhẹ 

nhàng mà sâu lắng, chân phương mà nên thơ. Đó là cái đẹp "rất văn" 

trong cách sử dụng ngôn ngữ. 

3.3.1.Ngôn từ chân phương mà giàu chất thơ 

Có thể thấy, cách sử dụng ngôn ngữ của Bùi Ngọc Tấn rất 

chân phương, dễ hiểu với người đọc và hàm súc trong nội dung biểu 

hiện.  Đọc văn Bùi Ngọc Tấn dù diễn đạt nỗi đau, bất hạnh, độc giả 

vẫn cảm thấy lòng mình thêm yêu thương chứ không thêm oán hận. 

Đó là hiệu ứng tâm lý qua cách sử dụng ngôn từ chân phương, giản 

dị mà giàu chất thơ của Bùi Ngọc Tấn. Cũng với cách nhìn nhận trên, 

Bùi Ngọc Tấn không mấy chú ý đến lớp ngôn từ dung tục đời thường 

hay lớp ngôn từ đầy ý niệm khơi gợi dục tính, bản năng của con 

người. Dường như với ông, "văn" trước hết phải đẹp mà nếu không 

đẹp thì cũng không nên làm xấu nó đi. 

3.3.2. Sự đa dạng về tổ chức mô hình đoạn văn 

Một trong những yếu tố tạo nên ngôn ngữ nên thơ của văn 

xuôi Bùi Ngọc Tấn là sự da dạng về mô hình đoạn văn. Vẻ đẹp của 

nó nằm trong chính sự cân đối, hài hòa, sự chặt chẽ từ hình thức đến 

nội dung của câu văn, đoạn văn. Đồng thời, trong mô hình đoạn văn, 

Bùi Ngọc Tấn thường sử dụng nhiều loại câu như câu đơn, câu ghép, 
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câu rút gọn, câu đặc biệt. Giữa các câu trong đoạn có sự liên kết chặt 

chẽ, câu trước mở ý cho câu sau, câu sau giải thích, bổ sung làm rõ ý 

cho câu trước. Các câu văn hô ứng, làm điểm tựa cho nhau làm cho 

cách diễn đạt trở nên nhẹ nhàng như những lời tâm sự cứ tràn chảy 

trên từng câu chữ. 

Với sự xuất hiện đa dạng các kiểu cấu trúc câu trong mô hình 

đoạn văn đã góp phần tạo nên sự cân đối nhịp nhàng, sự chặt chẽ gắn 

bó trong ngôn ngữ văn xuôi Bùi Ngọc Tấn. 

3.3.3. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ tự sự và ngôn ngữ báo chí 

Với sự kết hợp giữa ngôn ngữ tự sự và ngôn ngữ báo chí qua 

những trang phóng sự  sinh động, những góc khuất của đời sống  và 

con người ở một Liên hiệp đánh cá biển Đông lừng lẫy nhưng cũng 

chất chưa nhiều trái ngang bỗng hiện ra trước mặt bạn đọc như vật 

chứng không thể chối từ của một thời đại, đồng thời thể hiện một 

năng lực quan sát, ghi nhớ và miêu tả hiện thực tỉ mỉ đến từng chân 

tơ kẽ tóc của nhà văn. 

3.4. GIỌNG ĐIỆU 

Với cái nhìn khoan dung, nhân hậu; với cảm hứng hài hước 

trong cách quan sát và phản ánh cuộc sống, Bùi Ngọc Tấn đã tạo nên 

nhiều giọng điệu trong những trang văn của mình. 

3.4.1. Giọng hài hước, giễu nhại 

Một trong những yếu tố làm nên sự đổi mới giọng điệu trần 

thuật trong tiểu thuyết đương đại là giọng giễu nhại. Người kể đôi 

khi nhập thân vào nhân vật để nói bằng giọng nhân vật gây ra hiệu 

ứng hài hước vì giọng điệu đó tương phản với hoàn cảnh. Thường thì 
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Bùi Ngọc Tấn sử dụng giọng điệu này để tạo tiếng cười vô tư trào 

phúng chỉ để cho vui trước những tình huống dở khóc dở cười. 

3.4.2. Giọng điệu triết lý 

Bùi Ngọc Tấn viết về những gì mình đã trải qua, đã chứng 

kiến nên tất cả những cay đắng hay hạnh phúc mà ông nếm trải đã 

kết tinh, lắng đọng trong giọng điệu triết lý sâu sắc của ông. Giọng 

điệu triết lý ở đây thường được sử dụng để khẳng định lại ở tầm 

khái quát những điều đã hiện thực hóa trong cuộc sống. Tuy nhiên, 

có khi giọng điệu triết lý lại gắn với một quan niệm mới mẻ của 

riêng tác giả mà thôi vì thế nó trở thành độc đáo. 

3.4.3. Giọng điệu phức hợp, đa thanh 

Giọng điệu phức hợp, đa thanh thể hiện ở tính chất đối thoại 

trong ngôn ngữ trần thuật. Lời của nhân vật không được tách riêng ra 

mà nó tràn vào trong lời người kể, thậm chí xuất hiện cả hai, ba nhân 

vật cùng chen vào lời người kể.   

Cũng có khi cùng một lúc dồn dập nhiều giọng điệu xuất hiện 

tạo nên trạng thái khẩn trương, căng thẳng, ngột ngạt. 

Có khi sự chuyển đổi từ lời đối thoại sang giọng kể tạo nên sự 

chuyển ý liền mạch cho tác phẩm. 

 Có thể nói, giọng điệu phức hợp, đa thanh là một thủ pháp nghệ 

thuật độc đáo trong văn xuôi Bùi Ngọc Tấn. 
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KẾT LUẬN 

Văn xuôi Việt Nam luôn trong một quá trình vận động và phát 

triển không ngừng, đặc biệt là từ sau năm 1986, với công cuộc đổi 

mới được phát động, văn xuôi càng có thêm điều kiện mở rộng đề 

tài, khám phá thêm chiều sâu hiện thực đời sống và con người, kể cả 

những mảng đề tài trước đây có thể cho là " cấm kỵ ". Những đổi 

mới trong các khuynh hướng tiếp cận hiện thực, những cách tân về 

đề tài thể loại  đã làm xuất hiện nhiều nhà văn trẻ với những cách 

viết táo bạo, mới mẻ như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Tạ 

Duy Anh, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc 

Thuần... Bên cạnh đó là sự tìm tòi, đổi mới để đạt được sự ổn định 

tương đối hơn cả là của những tác giả thuộc "đội cận vệ già" của văn 

học (từ dùng của Nguyên Ngọc) như Bùi Ngọc Tấn, Châu Diên, 

Nguyễn Xuân Khánh...  

Luận văn này từ việc đi sâu tìm hiểu những đặc điểm nổi bật 

của  văn xuôi Bùi Ngọc Tấn qua tiểu thuyết "Biển và chim bói cá" và 

tập truyện ngắn "Người chăn kiến" đã không chỉ khẳng định sự đóng 

góp đầy tài năng và nghị lực bền bỉ của một nhà văn vượt lên số phận 

bằng tấm lòng nhân hậu đối với con người và cuộc sống, mà còn 

thấy được những chuyển biến và thành tựu của văn xuôi đương đại 

nước ta trên hành trình đổi mới và tự đổi mới. Luận văn đã tiếp thu ý 

kiến của người đi trước, nhìn lại từ cuộc đời, hành trình sáng tác và 

quan niệm nghệ thuật của nhà văn đi vào tìm hiểu, phát hiện  đặc 

điểm nổi bật của cảm quan hiện thực về cuộc sống và con người 

trong văn xuôi Bùi Ngọc Tấn. Đối với cuộc sống, Bùi Ngọc Tấn đã 

chọn cho mình hai mảng đề tài "thế mạnh" của ông đó là cuộc sống 
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và con người vùng biển, cuộc sống của những người hoạn nạn. Đối 

với con người,  Bùi Ngọc Tấn cũng như nhiều nhà văn khác cũng đề 

cập đến những con người dưới đáy xã hội như những "phó người", 

nhưng điều đáng ghi nhận là Bùi Ngọc Tấn đã đóng góp thêm những 

số phận mới trong văn học đó là con người thời cuộc, con người lý 

lịch. Ông đã phát hiện ra được một bi kịch tinh thần khác của con 

người không phải ở cái đói cái nghèo, ở nhân phẩm bị biến đổi mà ở 

bi kịch bị chối bỏ, bị lãng quên, bị gạt ra khỏi đời sống xã hội. Đó là 

bi kịch của những lớp người "bị gánh chịu lịch sử nhưng không cam 

chịu lịch sử", lớp người "đòi được quyền hiện hình và lên tiếng".Ông 

đã nhìn bằng  đôi mắt của người đã trải qua tất cả những bất hạnh đó, 

đã thấu hiểu tất cả bi kịch của thập loại chúng sinh.  Đồng thời, luận 

văn đã đi vào tìm hiểu một số đặc điểm nghệ thuật trong sáng tác văn 

xuôi của Bùi Ngọc Tấn từ đó góp phần làm rõ hơn phong cách nghệ 

thuật của nhà văn lão thành này. Điều đáng ghi nhận ở Bùi Ngọc Tấn 

là ông đã biết kế thừa những giá trị của văn học truyền thống với 

những thủ pháp mới của văn học hiện đại và hậu hiện đại. Ta bắt gặp 

ở Bùi Ngọc Tấn một lối viết chân thực, sinh động và rất đẹp trong lối 

hành văn như cách viết của Nam Cao, Nguyên Hồng  nhưng bên 

cạnh đó là sự tiếp thu nhuần nhuyễn thủ pháp văn học hậu hiện đại 

như đa giọng điệu, nhiều điểm nhìn trần thuật, kết cấu mảnh vỡ - lắp 

ghép,... Đặc biệt tiểu thuyết "Biển và chim bói cá" là cuốn tiểu thuyết  

không có nhân vật chính, không có cốt truyện được xem là dày nhất 

mà chưa từng có trước đó. Tập truyện ngắn "Người chăn kiến" thể 

hiện những quan niệm riêng của Bùi Ngọc Tấn về thể loại này: 

truyện ngắn thì phải kiệm lời, không đi sâu vào miêu tả tâm lý, tính 
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cách nhân vật nhưng tập trung xây dựng hoàn cảnh để nhân vật tự 

bộc lộ tính cách. 

Khám phá thế giới nghệ thuật của Bùi Ngọc Tấn, bạn đọc phải 

kính trọng và khâm phục tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, ý thức 

học hỏi không ngừng của nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Ông đã xem nghề 

văn không phải là một thú tiêu khiển mà đó là một "lao động cực 

nhọc". Bùi Ngọc Tấn đã viết văn bằng tất cả tâm huyết, tinh thần 

trách nhiệm của "người thư ký thời đại", ông đã không ngừng tìm tòi 

để đổi mới, cách tân, tạo nên diện mạo mới cho tác phẩm của mình, 

khẳng định một giọng điệu riêng trong bản hợp ca đa thanh đa sắc 

của văn học Việt Nam hiện đại. Đọc Bùi Ngọc Tấn, ta như thấy dòng 

chảy văn học tự cổ chí kim như mạch nước ngầm thấm đẫm trong 

từng trang văn của ông. Và cao hơn tất cả, mạnh hơn tất cả, Bùi 

Ngọc Tấn đã truyền tải được tình cảm khoan dung, nhân hậu của 

mình đến bạn đọc để mỗi người tự soi chiếu mình, tự thanh lọc mình 

để tự tin khi đối thoại với cái "vũ trụ không cùng". 

Tuy nhiên, hành trình đi vào trang văn của nhà văn là hành 

trình khám phá đơn độc của mỗi độc giả. Mỗi bạn đọc sẽ có những 

cách tiếp cận riêng từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá riêng 

không ai giống ai. Người viết luận văn này lại tự thấy những bước 

chân của mình càng nhỏ bé, những suy nghĩ của mình càng thiển cận 

khi đi vào khám phá văn chương Bùi Ngọc Tấn. Vì vậy, càng chờ 

mong được đón nhận những suy nghĩ, phát hiện mới từ những công 

trình tiếp tục. 


