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CỦA NGUYỄN BẮC SƠN DƯỚI GÓC NHÌN THI PHÁP HỌC 
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Tóm tắt 

Luật đời và cha con (2005), Lưả đắng (2008) là những cuốn tiểu thuyết không mới về đề tài, nhưng 

rất mới ở cách đặt vấn đề và điểm nhìn trần thuật của nhà văn. Tác giả mạnh dạn đưa vào tác phâm̉ 

của mình những vấn đề nóng bỏng của xã hội, những bất cập, những mặt trái của cơ chế, độ chông 

chênh giữa ly ́luận và thực tiễn, kể cả phương thức lãnh đạo của một số cán bộ cao cấp. Nguyễn Bắc 

Sơn thể hiện một ngòi bút trào lộng, giễu nhại sắc sảo trong việc xư ̉ly,́ chuyển tải những vấn đề nhức 

nhối, nóng bỏng của cuộc sống xã hội đương đại. 

Từ khóa: Xử lý chất liệu, hiện thực, tiểu thuyết, xã hội đương đại 

Abstract 

Life law and father and son (2005), Bitter fire (2008) are novels which are not new in the subject, 

but new in the way of issueing the matters and the writer’s narrative point of view. The author put into 

his works the hot issues of society, the inadequacies, the downside of the mechanism, the difference 

between theory and practice, including leadership methods of some senior staffs. Nguyen Bac Son 

represents a satire and parody style in handling, transferring the controversial topic the contemporary 

social life. 
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1. Bối cảnh văn học trào lộng 

hực tiễn cho thấy, văn học trào 
phúng/ trào lộng như một dòng mạch 
liên tục chảy trong tiến trình văn học 

dân tộc, từ văn học dân gian đến văn học bác 

học đều có sự góp mặt của tiếng cười. Có lúc nó 
tuôn chảy mạnh mẽ, có lúc nó ẩn mình len lỏi 

dưới những lớp đất màu mỡ, tích cóp phù sa để 

chuẩn bị cho sự dâng trào mới. Từ dòng mạch 

ấy đã sản sinh ra những ngôi sao sáng trên bầu 

trời văn học dân tộc. Kể từ Hồ Xuân Hương, 

Nguyễn Khuyến, Tú Xương đến Ba Giai Tú Xuất, 
Tú Mỡ, Nguyễn Công Hoan và đặc biệt là Vũ 

Trọng Phụng với những tiếng cười  dài, đa sắc 

thái, đa cung bậc. Mỗi giai đoạn lịch sử khác 

nhau, tiếng cười trong văn học có những đối 

tượng trào phúng/ trào  lộng  khác  nhau và thể 
hiện nó bằng những cung bậc, sắc thái khác 

nhau. Tiếng cười trong tiểu thuyết hiện thực 

1930 - 1945 công kích cái xấu xa, độc ác, 

cái giả trá của tầng lớp trên, của giai cấp thống 

trị và đồng cảm sâu sắc với những con người lao 

động nghèo khổ, thuộc tầng lớp dưới đáy xã 
hội. Tiếng cười trong tiểu thuyết hiện thực – 

trào lộng Việt Nam đương đại châm biếm, hài 

hước, giễu nhại những gì đang diễn ra trái với 

luân thường đạo lý, những lệch pha, nghịch 

chuẩn đã và đang diễn ra trong đời sống xã hội. 

Tiểu thuyết là thể loại văn học khúc xạ rõ nét 

nhất bộ mặt đời sống xã hội và những thăng 

trầm của nó đang diễn ra đầy biến động và phức 

tạp. Có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng trước 

hết là do tác động của sự thay đổi cơ chế xã hội. 

Là thể loại hội tụ nhiều khát vọng cách tân, từ 

sau 1986, tiểu thuyết Việt Nam chuyển mình, 

đổi mới tư duy thể loại, nghệ thuật tự sự và 

ngày càng giàu chất văn xuôi. Sự đấu tranh giữa 

cái cũ và cái mới, cái lỗi thời lạc hậu và  cái cách 

tân hiện đại, cái nhân bản và cái phi nhân bản là 

điều kiện thuận lợi để tiểu thuyết 



 

bám sâu gốc rễ vào hiện thực cuộc sống. Tiểu 
thuyết đương đại nhận thức, khám phá mâu 
thuẫn xã hội qua những số phận mang tính bi 
hài của những con người trong đời tư thế sự. 
Trạng thái tinh thần con người đương đại được 
thể hiện trong quá trình đi tìm ý nghĩa đích 
thực của cuộc sống. Bùi Việt Thắng cho rằng, 
“Con người hôm nay đang bị “sốc”, đang cần 
tìm lối thoát trước một đời sống vốn dĩ rất “đa 
sự”. Cái cô đơn, sự tuyệt vọng và cả sự rách nát 
của tâm hồn cũng là hiện trạng có thật trong 
đời sống tinh thần con người. Tiểu thuyết hôm 
nay không thờ ơ, né tránh sự thật đó”(6, tr.6, 7). 
Cơ chế xã hội thời bao cấp đã trở thành ấu trĩ 
lạc hậu, trước hiện thực xã hội đầy biến động 
của cơ chế thị trường, hàng loạt tiểu thuyết 
ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu mới của thời 
đại. Những góc khuất, những vùng tối, vùng 
cấm trước đây, những mặt trái của cơ chế thị 
trường đã và đang đứng trước nhu cầu xem 
xét lại, phải lật xới phơi bày. Sự xuống cấp của 
nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề nảy sinh lối 
sống cơ hội, thực dụng, suy thoái đạo đức là 
không thể tránh khỏi. Trách nhiệm, lương tâm 
và bản lĩnh đòi hỏi nhà văn cần phải lột mặt 
nạ, lên án cái xấu xa, đề cao cái tốt đẹp, cái cao 
thượng là điều cần phải làm. Có thể thấy, tiếng 
cười trào lộng là phương tiện hữu hiệu nhất để 
nhà văn công phá vào thực trạng xã hội. Trước 
đây, tiểu thuyết sử thi dùng tiếng nói quan 
phương để ngợi ca và lý tưởng hóa hiện thực. 
Tiểu thuyết hiện thực - trào lộng đương đại 
dùng tiếng cười để khám phá trực diện những 
mặt trái, những vùng tối của cuộc sống. Bằng 
tiếng cười trào lộng, các nhà văn có cái nhìn 
tinh nhạy trong việc nhận thức và xử lý chất 
liệu hiện thực, ngòi bút của họ tả xung hữu 
đột vào những mảng hiện thực mà trước đây 
cho là cấm kỵ, cần phải né tránh. Các nhà tiểu 
thuyết đã đem lại cho công chúng đương đại 
những tiếng cười đa diện, đa cung bậc và giàu 
giá trị nhân văn: Thời xa vắng (1986), Chuyện 
làng cuội (1993) - Lê Lựu, Mảnh đất lắm người 
nhiều ma (1990) - Nguyễn Khắc Trường, Người 
sông Mê (2003) - Châu Diên, Thượng đế thì cười 
(2003) - Nguyễn Khải, Vết sẹo và cái đầu hói 
(2006) - Võ Văn Trực, Ba người khác (2006) - Tô 
Hoài, Ma làng (2007) - Trịnh Thanh Phong, Khải 
huyền muộn (2005), Cơ hội của Chúa (2007) 

- Nguyễn Việt Hà, Luật đời và cha con (2005), 
Lưả đắng (2008) - Nguyễn Bắc Sơn. Mười le ̉một 
đêm (2006), SBC là săn bắt chuột (2011) - Hồ 
Anh Thái, Thần thánh và bươm bướm (2009) 
- Đỗ Minh Tuấn. v.v... Nguyễn Bắc Sơn là một 
hiện tượng văn học độc đáo, là nhà tiểu thuyết 
đương đại thể hiện rõ nét khát vọng cách tân 
tư duy nghệ thuật thể loại. Tiểu thuyết của ông 
biểu lộ sự từng trải, tha thiết với cuộc đời, ấm 
nóng hơi thở cuộc sống đương đại. Đặc biệt, 
cọ xát va đập đến tận cùng, chuyển tải được 
nhiều sự kiện quan trọng trong quá trình đổi 
mới đất nước. Cơ chế thị trường làm đảo lộn 
nhiều giá trị sống, bản lĩnh và tư duy nghệ 
thuật của nhà văn cũng cần phải thay đổi để 
thích ứng với thời cuộc. Nguyễn Bắc Sơn dũng 
cảm xông thẳng vào những vấn đề nhức nhối, 
thậm chí là rất mạo hiểm của hiện thực xã hội 
đầy biến động và phức tạp. 

2. Tiểu thuyết Luật đời và cha con 

Cuốn tiểu thuyết ra đời năm 2005, tác giả đã 
nhận thức và khám phá những vấn đề bức xúc 
của hiện trạng cuộc sống đất nước trong quá 
trình đổi mới. Đó là những vấn đề của cơ chế, 
của“luật đời” đã đụng chạm đến nền tảng gia 
đình, tình cảm, đạo đức và xã hội. Nó ảnh 
hưởng đến số phận mỗi con người, “buộc họ 
phải đối diện, tranh đấu với chính mình và hoàn 
cảnh để tự khẳng định mình sau những trải 
nghiệm và trả giá” (3, tr. 531). Cuốn tiểu thuyết 
đậm chất thế sự, ngồn ngộn chất liệu sống và 
giàu chất văn xuôi. Tất cả hiện hữu trong một 
thế giới đầy kịch tính, bất ngờ, đậm chất bi hài. 
Có thể nói, Luật đời và cha con là cuốn tiểu 
thuyết đầu tiên nhận thức,  phản  ánh sự vận 
động của toàn xã hội trong quá trình thay đổi cơ 
chế, đụng chạm đến từng gia đình và số phận 
của mỗi cá nhân con người. Tác phẩm có cái 
nhìn trực diện về một số hiện tượng diễn biến 
theo chiều hướng xuống cấp, suy đồi như cha 
con, vợ chồng, tình ái, chính  trị và chia sẻ khó 
khăn với những người lãnh đạo có tầm nhìn, 
bản lĩnh và sáng tạo. Tác phẩm xoay quanh câu 
chuyện của một gia đình, song cũng là câu 
chuyện của cả xã hội Việt Nam thời đổi mới. Đó 
là sự tha hóa, xuống cấp của các thành viên 
trong một gia đình mà bên ngoài là cán bộ, là trí 
thức, là mẫu mực.  Đó là những mối quan hệ 
nhằng nhịt, bất ổn 



 

cùng với những vấn đề nhạy cảm về đời sống 
chính trị xã hội và con người trong cơ chế thị 
trường. Nguyễn Bắc Sơn đã xây dựng hàng  loạt 
các nhân vật tiêu biểu cho những cảnh đời khác 
nhau, được liên kết bởi những mối quan hệ gia 
đình, bạn bè, công việc, bồ bịch,... Trong tác 
phẩm, có nhân vật từ thời bao cấp, có nhân vật 
là thế hệ thời đổi mới đại diện cho những “mẫu” 
nhận thức và “mẫu” lối sống khác nhau. Nhân 
vật Lê Hòe là mẫu người sinh ra trong chiến 
tranh, lớn lên ở quê rồi đi bộ đội, có hai vợ: một 
ở quê, một ở thành phố. Sau 1975, ông là cán bộ 
cao cấp trung ương, thường đi quán triệt nghị 
quyết của Đảng. Cuộc hôn nhân thứ nhất của Lê 
Hòe là với Mận, một cô gái cùng quê, sinh ra Lê 
Hồi. Bi kịch đầu tiên của cuộc đời ông là Mận và 
Lê Hồi đều chết sớm mà nguyên nhân phần lớn 
là do ông gây ra. Cuộc hôn nhân thứ hai của Lê 
Hòe là với bà Kim Phụng, ngày cưới của hai 
người đúng vào ngày mất của Lê Hồi. Kim Phụng 
là một phụ nữ sắc sảo, thực dụng, thích nghi với 
mọi sự biến đổi của thời cuộc, bà sinh ra Lê Đại 
và Thảo Tần. Lê Đại lớn lên trong sự dạy dỗ của 
bố mẹ, trưởng thành trong quân đội, anh rời 
quân ngũ khi  đất nước mở cửa, về công tác ở 
một cơ quan kinh tế thành phố Thanh Hoa rồi 
trở  thành một thương gia và xin ra khỏi  Đảng.  
Lê Đại kết hôn với Thụy Miên, sinh ra Lê Cường. 
Thụy Miên hết lòng với gia đình, chăm sóc 
chồng con, đảm đang việc nhà, nhưng đó là cái 
lớp  vỏ che đậy bên ngoài. Cô ngoại tình với 
Việt, trưởng phòng nghiệp vụ của công ty cô 
đang công tác. Kết quả của mối tình vụng trộm 
say nồng ấy là cái chết bi thảm của hai người và   
sự hư hỏng của Lê Cường khi phát hiện ra mẹ 
mình phản bội lại bố. Lê Cường sống chỉ biết 
hưởng thụ, ăn chơi trác táng, quan hệ tình dục 
bừa bãi, mối quan hệ của anh ta với Kiều Linh 
làm cho ông bà Lê Hòe điêu đứng. Trớ trêu, 
người vợ hai của Lê Đại sau này chính là Kiều 
Linh, người yêu của con hắn trước đó. Thảo Tần 
kết hôn với Trần Kiên, một kỹ sư trẻ đầy nhiệt 
huyết và năng động, có năng lực và cách nghĩ 
mới. Những tố chất ấy cộng với sự đỡ đầu của 
ông bố vợ nên tiến thân rất nhanh đến chức   Bí 
thư quận ủy Lâm Du. Trần Kiên và Thanh Diệu 
(Phó chủ tịch phụ trách kinh tế quận Lâm Du) 
thầm yêu nhau rồi trở thành người tình 

của nhau. Thanh Diệu là vợ của Vũ Sán (kiến 
trúc sư trưởng thành phố), anh này cặp bồ với 
Minh Nguyệt và với rất nhiều cô gái khác. Tất 
cả các nhân vật trong tác phẩm đều được vận 
hành trong một guồng máy xã hội, họ tự bộc 
lộ tính cách và nhân phẩm của chính mình. 
Bức tranh hiện thực trong Luật đời và cha con 
được nhận thức, phản ánh bằng các chất liệu 
phức tạp, ngổn ngang, bề bộn và nhằng nhịt 
của đời sống đương đại. Hiện thực đa dạng và 
phức tạp ấy được thể hiện bằng nhiều giọng 
điệu khác nhau, trong đó trào lộng là giọng 
điệu chủ đạo. Với giọng điệu ấy, tác phẩm đã 
phơi bày sự yếu kém, tha hóa, xuống cấp của 
đội ngũ lãnh đạo thành phố Thanh Hoa, một 
bộ máy công quyền quen thói dối trá cấp trên 
và ức hiếp những người dân thấp cổ bé họng. 
Đó là những mảng màu trắng đen, sáng tối, 
tốt xấu lẫn lộn, đan xen nhau. Trong bối cảnh 
mở rộng giao lưu và hội nhập quốc tế, không 
thể cứ bưng bít và giấu mãi những “ung nhọt” 
của xã hội, cần phải mổ xẻ và chữa trị triệt để. 
Nguyễn Bắc Sơn đã nhìn thấy được điều đó, 
tiểu thuyết của ông khai thác khá thành công 
đề tài cơ chế, xông thẳng vào những vấn đề 
nóng bỏng nhất, thậm chí có thể là mạo hiểm 
của cuộc sống đương đại. Luật đời và cha con 
thực sự gây một tiếng vang lớn, tác phẩm 
phản ánh trực diện những vấn đề nhạy cảm về 
đời sống chính trị, xã hội, con người. Bức tranh 
hiện thực trong cuốn tiểu thuyết được miêu tả 
như một hiện thực cùng thời đang sinh thành, 
biến chuyển và nhận vào mình những chất liệu 
ngổn ngang, bề bộn của cuộc đời. Tất cả các 
nhân vật đều được vận hành trong một guồng 
máy xã hội và bộc lộ tối đa phẩm chất và nhân 
cách của mình. Trong guồng máy xã hội ấy, các 
nhân vật đã vận động và phát triển đến tột 
cùng độ phát sáng, đến tận cùng phẩm chất 
và nhân cách của mình. Có thể nói, lần đầu 
tiên trong tiểu thuyết Việt Nam, các nhân vật 
bí thư, chủ tịch, thành uỷ, quận uỷ, uỷ ban, các 
công chức v.v… xuất hiện với tư cách những 
bộ phận quan trọng trong bộ máy công quyền 
đang vận hành. Nguyễn Bắc Sơn là nhà văn 
giàu bản lĩnh, sắc sảo đã khắc hoạ những bức 
tranh hoành tráng về các vấn đề thời sự nóng 
bỏng, nhức nhối của xã hội và con người với cả 
cái tốt lẫn cái xấu đan xen vào nhau. 



3. Tiểu thuyết Lửa đắng 

Tiếp tục phát triển các tuyến nhân vật trong 
Luật đời và cha con, mở rộng thêm nhiều nhân 
vật khác, Lưả đắng đã chuyển bước sang một 
lãnh địa mới. Một lần nữa, Nguyễn Bắc Sơn đã 
công phá trực diện vào hiện thực nóng bỏng của 
đất nước hôm nay, một hiện thực đầy phức tạp 
và nhọc nhằn của công cuộc đổi mới mà tác giả 
gọi là“cuộc vật vã trong cơn đau đẻ” (5, tr. 619). 
Đó là vấn đề chính trị xã hội nhức nhối trên 
nhiều bình diện, nhiều lĩnh vực như cơ chế, thể 
chế, cải cách hành chính, thay đổi những cái đã 
cũ kỹ, lạc hậu trong bộ máy chính trị không còn 
phù hợp với thời đại. Biểu hiện của nó là tham 
nhũng, hối lộ, bầu cử, chạy chức chạy quyền, 
vấn đề dân chủ và cả những tổn thất của những 
người đấu tranh xây dựng cơ chế mới. Qua hai 
tuyến nhân vật, một tiến bộ, một tha hóa, tác 
phẩm đã dựng lên một chiến tuyến khốc liệt vừa 
công khai, vừa âm thầm giữa cái kìm hãm đầy 
quyền lực và cái thúc đẩy sự phát triển, những 
kẻ thủ đoạn cản đường bằng mọi giá và những 
con người chính trực, cấp tiến xây dựng đất 
nước. Những nhân vật trong bộ máy công 
quyền không thắng nổi tà đạo trong chính con 
người họ nên biến thành những kẻ tha hóa, biến 
chất. Một Bí thư thành ủy và phe cánh của ông 
trong thường vụ vì quyền lợi cá nhân mà bao 
che, lấp liếm, quanh co, đối phó, đổ lỗi cho tập 
thể để thoái thác trách nhiệm. Một Trưởng ban 
kiểm tra thành ủy lộng quyền vô lối, duy mệnh 
lệnh. Một Vũ Sán điển hình cho loại công chức 
mắc bệnh “tha hóa quyền lực”, yếu kém về năng 
lực, ham tiền, hám gái, dùng thủ đoạn để thăng 
chức, dùng xã hội đen để dằn mặt báo chí. Một 
nữ cảnh sát điều tra đánh giá phẩm chất anh ta    
là “khinh cơ bản, toàn diện, vững chắc”. Họ tập 
hợp thành một hệ thống, không chỉ những kẻ 
mà là những bọn bất hợp lý, quan liêu, chồng 
chéo, trì trệ, bùng nhùng, không minh bạch, bẩn 
thỉu đang trà trộn trong bộ máy công quyền. Họ 
là bọn “ăn bẩn”, “ăn chặn”, “ăn bớt”, “ăn mảnh”, 
“ăn của đút” (5, tr.188). Nhân vật Tổng bí thư 
nhận ra căn bệnh của bọn này là “lãnh cảm 
thẩm mỹ cộng đồng”, là thói thờ ơ, vô trách 
nhiệm, nhập nhèm, lem nhem trong xây dựng, 
đất đai, quy hoạch đô thị... Hệ thống kiểm tra 
giám sát của Đảng, của chính quyền 

đều chưa làm tốt chức trách của mình, để cho 
bọn ăn tạp cứ thế lộng hành. 

Có thể thấy, Nguyễn Bắc Sơn có cái nhìn 
đầy lương tâm, trách nhiệm và có bản lĩnh của 
một người cầm bút. Lửa đắng đã lách mũi dao 
sắc nhọn vào những vấn đề hệ trọng của xã 
hội như phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng 
viên trong bộ máy công quyền, cải tổ đường 
lối, đổi mới cơ chế lãnh đạo của các cơ quan 
nhà nước. Tác phẩm đưa ra ánh sáng hàng loạt 
vụ bê bối, thoái hóa của một bộ phận không 
nhỏ quan chức của Văn phòng ủy ban, Sở kế 
hoạch đầu tư, Ban tổ chức chính quyền, Sở tài 
chính vật giá. Tất cả bọn họ đều co rúm, đổ lỗi 
cho nhau trước những chất vấn và chứng cứ 
của đồng chí Tổng bí thư trong một lần về 
thăm thành phố. Tác giả khéo léo dựng một 
màn bi hài kịch về những kẻ vốn quen cưỡi 
đầu cưỡi cổ người khác, nay bỗng câm lặng, 
thiểu não trước những chất vấn của nhân vật 
Tổng bí thư. Triết lý đồng tiền được xác lập từ 
khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, 
cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua 
được bằng rất nhiều tiền. Thật nguy hiểm khi 
vấn đề này đang tiến triển nhanh và len lỏi 
vào khắp các ngõ ngách của đời sống xã hội 
hôm nay như một đại dịch. Một quan chức 
đầu ngành dành hầu hết thời gian đương vị 
để nghiên cứu tìm ra cách ăn của đút lót. Một 
quan chức khác rất thông thạo động tác thò 
tay xuống gầm bàn tìm những tờ giấy bạc 
trước khi khách ra về. Ngài quan huyện của 
Nguyễn Công Hoan trước đây cũng có động 
tác thành thạo như thế, thò tay vào đĩa vét 
từng đồng hào của người dân lao động nghèo 
khổ, bần cùng. Một quan chức khác nữa nghĩ 
kế lập những dự án “ma” để chiếm đoạt tiền 
của nhà nước, mồ hôi nước mắt của nhân 
dân... Đồng tiền làm biến dạng cả một xã hội 
trong Lửa đắng và làm băng hoại, xuống cấp, 
tha hóa cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao của 
Đảng. Nguyễn Bắc Sơn thể hiện sự hoành hành 
của đồng tiền bằng giọng điệu trào lộng chua 
chát, cay đắng. Đó là nạn mua quan bán chức, 
mua bằng cấp, chiêu bài giữ ghế, ngầm hãm 
hại nhau, đủ mọi thủ đoạn hèn hạ bất chấp 
luân thường đạo lý. Tác giả đã dũng cảm chĩa 
thẳng mũi nhọn vào một đề tài sát thực với 
cuộc sống đương đại, mang tính thời sự nóng 



 

bỏng hiện nay. Song song với những cán bộ 
đảng viên thoái hóa biến chất, trong tác phẩm 
còn có những người lãnh đạo tâm huyết, dám 
tranh luận quyết liệt để bảo vệ lý tưởng sống, 
biết lắng nghe, biết ủng hộ cái mới, cái tiến bộ. 
Đó là Bí thư quận ủy Trần Kiên, Phó chủ tịch 
quận Thanh Diệu, bà Bội Trân, ông Thụ, Trưởng 
ban tư tưởng văn hóa trung ương, ông Trân, Bí 
thư thành ủy Thanh Hoa mới nhậm chức, nhân 
vật Tổng Bí thư... Tuyến nhân vật này được 
Nguyễn Bắc Sơn dụng công tạo dựng, gởi vào 
đó tất cả tâm huyết và hy vọng. Lần đầu tiên 
trong văn học đương đại, những nhân vật cấp 
cao trong hệ thống chính trị được khắc họa cụ 
thể và gần gũi với độc giả. Những nhân vật này 
phần nào làm ấm lòng người đọc, họ là chỗ 
dựa tinh thần cho những trăn trở, lo âu về sự 
thoái hóa, biến chất của không ít cán bộ đảng 
viên trong bộ máy chính quyền ở các cấp hiện 
nay. Thành phố Thanh Hoa trong tác phẩm như 
một nhân vật đầy cá tính, với tất cả sự phức 
tạp, bộn bề và nhức nhối của cơ chế vận hành 
bộ máy. Nhân vật Tổng bí thư đã đem lại niềm 
tin cho độc giả qua hành động kiên quyết tháo 
khớp những đốt nào hoại tử, nếu được thì lọc 
máu, cần nữa thì thay máu. Có thể thấy, Thanh 
Hoa là một thành phố được xây dựng từ một 
thành phố nguyên mẫu nào đó trong thời đổi 
mới. Như tác giả đã nói ở lời cuối sách: “Mọi sự 
hao hao, na ná, giống giống, thậm chí giống 
như in giữa tiểu thuyết và cuộc đời, nếu có 
chỉ là ngẫu nhiên trong sáng tạo của tác giả”. 
Với hơn 600 trang sách, những gai góc không 
làm bạn đọc sợ hãi, những luận đề không làm 
người ta mệt chán, vì tác giả khéo léo đứng 
sang một bên để làm người kể chuyện. Nhà 
văn không bình luận mà biết lồng các vấn đề 
khó nói nhất, nhức nhối nhất vào lời của các 
nhân vật, thông qua những cuộc chuyện trò, 
tranh luận, những cuộc họp. Tác giả làm mềm 
đi các vấn đề tư tưởng, chính trị, thế sự, bằng 
cách nói dân gian, khẩu ngữ, thành ngữ để 
diễn đạt sinh động những tệ nạn của xã hội. 
Đôi lúc, xen vào những đoạn trữ tình ngoại đề, 
những khắc họa nhân vật bằng những gam 
màu lãng mạn và lý tưởng. Điều đó, có thể làm 
cho người ta đau nhưng không bi lụy, buồn 
nhưng vẫn nhận thấy một thái độ sống tích 
cực, xây dựng, dám đấu tranh cho cái đúng, cái 

đẹp và lý tưởng. Lửa đắng là cuốn tiểu thuyết 
viết về đời sống đương đại với những nỗi đau 
trước cái xấu, cái ác và sự lộng hành của đồng 
tiền đang làm biến dạng một bộ phận không 
nhỏ của xã hội, nhưng không làm độc giả mất 
niềm tin vào cuộc sống. Nó là ngọn lửa đấu 
tranh giữa những chiến tuyến tư tưởng và lối 
sống trong“cuộc vật vã” sinh thành cái mới, cơ 
chế mới, không ngọt ngào nhưng phân định 
được vàng, thau. 

4. Những vấn đề chung của hai tác phẩm 

Thế giới nhân vật của Nguyễn Bắc Sơn là tập 
hợp xã hội của sự va đập tư tưởng giữa  hai 
chiến tuyến cũ và mới, tiến bộ và bảo thủ, nhân 
bản và vong bản. Những cái lẽ ra bị tiêu diệt 
nhưng còn giương đầy nanh  vuốt,  cái  mới 
đang nhú mầm nhưng còn phải vượt qua những 
phong ba bão táp khốc liệt của cơ chế thị 
trường. Đại tá Lê Hòe (ông nghị quyết) đại diện 
cho quan điểm tư tưởng quyết định lý luận. Lê 
Đại thể hiện tư tưởng đảng viên được làm kinh 
tế trong khuôn khổ cho phép của pháp luật. 
Trần Kiên là nơi tác giả gởi gắm quan điểm nhất 
thể hóa cán bộ lãnh đạo hiện nay. Trăn trở từ 
thực tiễn công tác, anh nung nấu xây dựng một 
nền hành chính sạch. Trải qua nhiều thăng trầm, 
có lúc bị vu cáo là chuyên quyền, độc đoán, tập 
trung quyền lực, bị kỷ luật, bị bôi nhọ. Nhưng 
anh vẫn vững vàng, kiên định, đầy bản lĩnh theo 
đuổi và thực hiện quan điểm nhất thể hóa bí 
thư và chủ tịch ở ngay quận của mình. Đoàn 
Hùng, Phạm Năng Triển, Vĩnh Bảo là những 
nhân tố mới, mắt bão của công cuộc đổi mới. 
Nhân vật Tổng  bí thư  là chỗ dựa tinh thần cho 
những nhân tố cấp tiến, nhiệt huyết với nhân 
dân, đất nước. Mỗi nhân vật phản diện chuyển 
tải một quan điểm sống, một mô hình sống, một 
kiểu mánh khóe, một kỹ nghệ kiếm tiền, một 
kiểu tha hóa khác nhau. Với họ, ai cũng muốn 
thể hiện quyền lực của mình, ai cũng muốn ảnh 
hưởng của mình rộng hơn, ngấm ngầm cản trở 
nhau. Lưu, Trần Đương, Minh, Cường tiêu biểu 
cho sự xuống cấp, tha hóa, biến chất, là những 
lực cản đối với công cuộc đổi mới. Nhân vật“Cụ” 
và“người lơ lớ” là ẩn dụ của quyền lực, luôn lấy 
chuẩn mực cũ làm thước đo cho những giá trị 
hiện tại, một thế lực ngầm đáng sợ, ẩn hiện 
khôn lường, ranh ma và xảo quyệt. Đó là những 
cuộc 



 

đấu tranh quyết liệt và sinh tử, những người 
tốt thì hoặc bị cách chức, hoặc bị hãm hại (tạt 
axit, con cái họ bị bắt cóc, sỉ nhục…), hoặc bị 
vu cáo một cách hèn hạ, nhẫn tâm. Trong khi 
đó, cái ác thì đang thắng thế, ngang ngược, 
trâng tráo, ma mãnh và thủ đoạn. Bộ máy hành 
chính bị chúng làm tê liệt, đổ lỗi cho nhau, né 
tránh vô trách nhiệm ngay ở cấp quận ủy, 
thành ủy. Nguyễn Bắc Sơn là nhà văn có lương 
tâm và bản lĩnh, dũng cảm phanh phui, lật mặt 
những vấn đề đau nhức của đời sống xã hội 
hiện nay. Tuy vậy, nhà văn không phủ định mà 
là tin tưởng một xã hội tốt đẹp đang nảy 
mầm, hồi sinh và phát triển. Những nhân tố 
mới là những mầm cây khỏe mạnh sẽ trỗi dậy, 
sẽ xanh tươi và đơm hoa kết trái, mặc dù phải 
hứng chịu những bão táp phũ phàng. Nhân 
vật Tổng bí thư là một sự cố gắng lớn của tác 
giả, đáng được ghi nhận và trân trọng. Lần đầu 
tiên, Nguyễn Bắc Sơn đưa vào tác phẩm của 
mình một nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của 
Đảng trong cơn lột xác dữ dội của công cuộc 
đổi mới. Tác giả nhận thức và phản ánh những 
vấn đề của cuộc sống hôm nay với những gam 
màu đậm tính thế sự, giàu chất văn xuôi. 
Những vấn đề nhà văn đặt ra trong tiểu thuyết 
của mình là những dự báo đang dần trở thành 
hiện thực. Đó là vấn đề cơ chế, thể chế, vấn đề 
chống tham nhũng, nhất thể hóa cán bộ lãnh 
đạo, lấy ý kiến toàn dân về những chủ trương 
lớn của Đảng. v.v… 

Có thể thấy, tiểu thuyết của Nguyễn Bắc 
Sơn không chỉ cách tân về nội dung và hình 
thức thể hiện, không đơn thuần chỉ là sự tìm 
tòi, lạ hoá mà còn là sự thay đổi quan niệm về 
tư duy thể loại. Nhà văn đã ý thức đưa vào tác 
phẩm các loại hình văn học nghệ thuật ở nhiều 
dạng thức khác nhau như chuyện tiếu lâm dân 
gian, thơ dân gian, âm nhạc, bức thư, các bài 
báo mang tính thông tấn, thời sự. Có thể xem 
đấy là một hình thức chuyển kênh, làm đa dạng 
hóa phương thức trần thuật, chuyển tải được 
những vấn đề mang tính thời sự trên nhiều lĩnh 
vực. Sự đổi mới ấy thể hiện ngay ở chủ thể sáng 
tạo, tác giả biết hướng tới sự nhận thức và tiếp 
nhận của công chúng đương đại. Những nỗ lực 
cách tân của Nguyễn Bắc Sơn đòi hỏi độc giả 
phải thay đổi cách đọc, cách cảm thụ tác phẩm, 
tránh tình trạng quen với lối đọc thời bao cấp. 

“Cái mà tác giả yêu cầu người đọc không còn là 
tiếp nhận ngay một thế giới đã hoàn hảo, đầy 
đủ, đóng kín đối với anh ta mà ngược lại anh ta 
phải tham gia vào việc sáng tác, đến lượt mình 
anh ta cũng phải sáng tạo ra tác phẩm - và cả 
thế giới nữa - và như vậy tức là anh ta học cả 
việc sáng tạo cuộc đời riêng của mình”(5, tr.66). 
Nguyển Bắc Sơn đang mở ra những lối đi mới 
cho tiểu thuyết trên nhiều phương diện: chủ 
đề tư tưởng, nhân vật tiểu thuyết, tính dự cảm, 
chất văn xuôi, giọng điệu, sự giản dị. Nhà văn 
đã phát huy thế mạnh của mình là hiểu biết sâu 
sắc về cuộc sống, có ý thức đưa chất hài hước, 
trào lộng mang màu sắc chợ búa, ngôn ngữ 
“quảng trường” vào đúng chỗ cần thiết, mang 
lại tính chân thực nghệ thuật và hiệu quả thẩm 
mỹ cao. 

M.T.H 
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chất liệu hiện thực của tiểu thuyết Việt Nam đương 

đại, Tham luận tại Hội thảo khoa học Phát triển 

văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội 

nhập quốc tế (do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 

Việt Nam tổ chức ngày 15/5/2014 tại Hà Nội). 

2. Alain Robbe Grillet (1997), Vì một tiểu thuyết 

mới, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội. 

3. Mai Hương (chủ biên, 2010), Từ điển tác 

phâm̉ văn xuôi Việt Nam, tập 3, Nxb. Giáo dục, Hà 

Nội. 

4. Nguyễn Bắc Sơn (2006). Luật đời cha và con, 

Nxb. Văn học, Hà Nội. 

5. Nguyễn Bắc Sơn (2008). Lửa đắng, Nxb. Lao 
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