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MỞ ĐẦU 

1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Nền văn học Việt Nam từ sau thời kì ñổi mới ñến nay ñã có nhiều biến 

chuyển, ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thời ñại và ñộc giả. Đặc biệt 

những năm cuối thế kỉ XX ñầu thế kỉ XXI, văn học Việt Nam bắt ñầu vươn 

ra tầm văn học thế giới. Trong thành tựu lớn của văn học ñương ñại, chúng 

ta ghi nhận một lớp nhà văn Việt ở hải ngoại, sáng tác của họ ñã góp phần 

làm cho nền văn học Việt Nam trở nên phong phú và ña dạng hơn. 

Một trong số những nhà văn hải ngoại có ñóng góp cho nền văn học 

nước nhà là Đoàn Ánh Thuận. Mặc dù sống và viết văn ở nước ngoài nhưng 

tác giả luôn ñau ñáu một nỗi niềm nhớ quê hương. Điều này ñược thể hiện 

rõ trong toàn bộ tác phẩm của nhà văn. Chính tác giả tâm sự: “Hà Nội là một 

ám ảnh dai dẳng, vì ở ñó tôi ñã sinh ra và lớn lên cho hết thời thơ ấu, nhưng 

khi viết về Hà Nội, tôi luôn cố gắng cư xử như một nhà văn với chủ thế sáng 

tạo của mình” (Hà Nội là một ám ảnh dai dẳng, Phong Điệp trò chuyện với 

nhà văn Thuận). Tiểu thuyết của Thuận ñã ñóng góp cho thành tựu mới của 

nền văn học ñương ñại Vi ệt Nam; ñược công chúng ñộc giả ñón nhận, giới 

nghiên cứu tìm hiểu và ñược Hội Nhà văn Việt Nam công nhận, ñánh giá 

cao (Paris 11 tháng 8 của Thuận nhận Giải thưởng Văn học của Hội Nhà 

văn Việt Nam năm 2006). 

Chủ ñề nổi bật trong sáng tác của tác giả Thuận là tâm trạng cô ñơn của 

con người xa xứ. Nhân vật trong tiểu thuyết Thuận là những con người sống 

chông chênh giữa hai miền văn hóa, cuối cùng rơi vào sự buồn chán, bế tắc.  

Sự cô ñơn của con người - vấn ñề muôn thuở mà văn học quan tâm - ñược 

nhà văn Thuận thể hiện một cách sâu sắc. Những trang văn của Thuận ñã 

phơi bày thế giới nội tâm phức tạp của những cái tôi ña dạng, qua ñó nhà 

văn thể hiện rõ quan niệm mới mẻ và cái nhìn ña chiều về số phận con 
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người- ñặc biệt là bi kịch tha hương trong một bối cảnh lạnh lùng, thực dụng 

ở phương Tây.  

Câu hỏi về số phận con người là vấn ñề chung của văn học nhân loại. Nó 

làm nên giá trị nhân văn sâu sắc ở nhiều tác phẩm ñã vượt qua mọi biên giới 

và thời gian. Tìm hiểu nỗi cô ñơn của con người trên “mảnh ñất ñời người” 

nhiều xáo ñộng ñể khẳng ñịnh sự ñóng góp của nhà văn Thuận trong mối 

quan tâm ñến số phận con người là việc làm cần thiết. Đấy chính là lý do tôi 

chọn ñề tài: Con người cô ñơn trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận. 

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Với năm cuốn tiểu thuyết (Made in Vietnam, Chinatown, Paris 11 

tháng 8, T mất tích, Vân Vy) nhà văn Thuận ñã thu hút ñược bạn ñọc bởi 

nội dung và nghệ thuật mang nhiều hơi hướng lạ. Nhận ñịnh về tiểu thuyết 

của Thuận chúng tôi tìm thấy những bài báo, những ý kiến phát biểu qua 

những trang Web, cụ thể như sau: 

Trong bài viết Với tôi văn chương là những chuyến ñi, tác giả Thủy Lê 

nhận ñịnh: “Đặc ñiểm chung tiểu thuyết của Thuận là thường gây lạ bằng 

những nhan ñề chứa ñịa danh quen thuộc: Việt Nam, Chinatown, Paris và 

nghe nói tới ñây còn có New York”. Cũng theo Thủy Lê: Những ñịa danh 

ñó liên quan ñến cuộc ñời và số phận nhân vật của Thuận; phần lớn nhân vật 

của Thuận “là những kiếp sống tha hương thậm chí ñã có lúc ñã chạm ñến 

tận cùng cay ñắng”.  

Tiểu Quyên trong bài viết Dòng chảy trầm của văn học xa xứ khẳng 

ñịnh: các nhà văn xa xứ có cách nhìn cuộc sống già dặn, triết lí và ñầy giá trị 

nhân sinh sâu sắc. Bài báo ñánh giá cao sáng tác của nhà văn Thuận, nhất là 

viết về thân phận người phụ nữ ly hương. Tác giả bài báo ñề cập ñến số 

phận những người xa xứ, nhất là nỗi cô ñơn, sự cô ñộc của con người trong 

thế giới hiện ñại phương Tây.   
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Tác giả Đoàn Minh Tâm trong bài viết Một vài ñặc trưng nghệ thuật tiểu 

thuyết của Thuận ñã chỉ ra ñược một vài ñặc trưng tiểu thuyết của nhà văn 

Thuận như sau: 

Thứ nhất, về không gian Paris, theo tác giả bài báo: Đây là không gian 

chủ ñạo, xuyên suốt trong ba tác phẩm Paris 11 tháng 8, Chinatown và T 

mất tích.  

Thứ hai, về người phụ nữ hướng nội, theo Đoàn Minh Tâm: “Thế giới 

nhân vật nữ Thuận sáng tác nên ña phần ñều là những người hướng nội”; 

nhân vật của Thuận có một ñời sống nội tâm mãnh liệt, họ luôn tự ñấu tranh 

cho bản thân mình, nhưng họ vẫn là những con người cô ñơn.  

Thứ ba, về kết cấu tiểu thuyết, theo tác giả bài báo, mỗi cuốn tiểu thuyết 

Thuận lại chọn một kiểu kết cấu riêng: Made in Vietnam có kết cấu theo lối 

mảng; Chinatown thì theo kết cấu thời gian; Paris 11 tháng 8 có kết cấu 

“vận hành theo nguyên lý ñối xứng”; còn T mất tích thì có kết cấu ñơn giản 

ñó là: “Bắt nguồn câu chuyện theo một nhánh phụ - việc T mất tích - rồi lan 

tỏa ra cuộc ñời chồng T và con gái”. 

Thứ tư, về bút pháp, “Văn Thuận là thứ văn lạnh, tưng tửng như không, 

ñược viết ra bởi một cái ñầu lạnh, thông minh nhiều hơn là từ một trái tim 

chan chứa tình cảm”. Mỗi một tác phẩm, tác giả Thuận sử dụng những bút 

pháp khác nhau: Made in Vietnam “sử dụng chất huyền ảo”; Chinatown 

sử dụng “bút pháp dòng ý thức”; Paris 11 tháng 8 “sử dụng ngòi bút sắc 

lạnh” …  

Bút pháp Thuận theo Đoàn Minh Tâm là “có chiều hướng tới cái bi. 

Nhưng cái bi của Thuận không khiến con người ta cảm thấy ñau buồn, bi 

quan và chán nản mà ngược lại ñưa con người ta ñến sự hoài nghi triết học. 

Sự hoài nghi bắt nguồn từ trí thông minh và nỗi cô ñơn của con người”.  
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Trong bài báo, Đoàn Minh Tâm nêu dự cảm rằng con người cô ñơn là 

một trong những kiểu nhân vật trung tâm của tiểu thuyết nước nhà trong một 

tương lai không xa.  

• Điểm qua tình hình nghiên cứu về tác giả Thuận, có thể khẳng 

ñịnh chưa có một công trình nghiên cứu nào ñề cập một cách 

toàn diện và hệ thống vấn ñề con người cô ñơn trong tác phẩm 

của nhà văn Thuận. Đây là ñề tài mới. Trên cơ sở kế thừa một số 

công trình ñi trước, chúng tôi tập trung vào hình tượng con 

người cô ñơn trong tác phẩm của nhà văn Thuận ñể chỉ ra quan 

niệm về con người và cá tính sáng tạo của nhà văn. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài luận văn là tiểu thuyết của nhà văn 

Thuận, với những tác phẩm: Chinatown, Paris 11 tháng 8, T mất tích, 

Vân Vy.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Tác phẩm của nhà văn Thuận có nhiều yếu tố cách tân, dấu ấn hiện ñại 

và hậu hiện ñại rõ nét, gợi nhiều vấn ñề ñể chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu. 

Nhưng do ñiều kiện thời gian và khả năng cho phép nên chúng tôi giới hạn 

phạm vi nghiên cứu là vấn ñề con người cô ñơn trong tiểu thuyết của nhà 

văn Thuận -  từ quan niệm về con người, hệ thống nhân vật; các kiểu con 

người cô ñơn; phương thức biểu hiện con người cô ñơn. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

         Thực hiện ñề tài Con người cô ñơn trong tiểu thuyết của nhà văn 

Thuận chúng tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp cấu trúc - hệ thống 

- Phương pháp phân tích   

- Phương pháp so sánh (ñồng ñại, lịch ñại) 
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5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 

a) Qua việc tìm hiểu Con người cô ñơn trong tiểu thuyết của nhà 

văn Thuận, ñề tài góp phần khẳng ñịnh những giá trị ñích thực 

trong văn chương của tác giả Thuận, qua ñó làm sáng rõ sự ñổi 

mới trong quan niệm về con người - một cách tân cơ bản của 

tiểu thuyết Việt Nam ñương ñại.  

b) Khẳng ñịnh sự ñóng góp của nhà văn Thuận trong thành tựu ña 

dạng và phong phú của văn học Việt Nam ñương ñại.   

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn ñược triển 

khai thành ba chương: 

Chương 1. Tiểu thuyết của nhà văn Thuận trong dòng chung của tiểu 

thuyết Việt Nam ñương ñại 

Chương 2. Các kiểu con người cô ñơn trong tiểu thuyết của nhà văn 

Thuận - từ bình diện phản ánh hiện thực và quan niệm về con người 

Chương 3. Phương thức biểu hiện con người cô ñơn trong tiểu thuyết của 

nhà văn Thuận. 

Chương 1 

TIỂU THUYẾT CỦA NHÀ VĂN THUẬN TRONG DÒNG CHUNG 

CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI 

1.1. Khái lược về tiểu thuyết Việt Nam ñương ñại trên bình diện 

quan niệm nghệ thuật về con người 

1.1.1. Con người cá nhân  

Trước 1975, trong bối cảnh ñất nước có chiến tranh văn học thời kỳ này 

viết ra với mục ñích phục vụ cách mạng, phục vụ cuộc kháng chiến vĩ ñại 

của dân tộc. Vì vậy khi ñề cập ñến hình tượng nhân vật, các tác giả của tiểu 

thuyết chú ý ñến con người cá nhân mà “cá nhân tự nguyện hòa tan trong 

cộng ñồng” và “Con người ñược nhận thức và ñánh giá chủ yếu theo tiêu chí 
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giai cấp. Từ những mối quan hệ xã hội chung nhất ñến bản ngã cá nhân ñều 

ñược nhìn nhận theo chuẩn mực chung”. Con người cá nhân trong tiểu 

thuyết của giai ñoạn văn học này chủ yếu là con người của cộng ñồng và ít 

ñược khám phá ở bình diện ñời tư. 

Nhưng sau thời kỳ ñổi mới, ñặc biệt tiểu thuyết ñương ñại lại tập trung 

khám phá con người cá nhân và bi kịch cá nhân. Đó là ñi sâu phản ánh số 

phận con người, tức là ñi vào tìm hiểu ñời tư, tính cách, tình cảm của con 

người.  

Theo dòng chảy chung của tiểu thuyết ñương ñại Vi ệt Nam, nhiều cây 

bút hải ngoại (như Đoàn Minh Phượng, Thuận, Linda Lê...) ñã góp phần làm 

cho diện mạo văn học thời kỳ này trở nên rõ nét hơn. Nhà văn Thuận - một 

cây bút trong bốn năm mà ñã cho ra ñời năm cuốn tiểu thuyết liên tiếp: 

Made in Vietnam, Chinatown, Paris 11 tháng 8, T mất tích, VânVy. 

Ngòi bút của nhà văn Thuận xuyên suốt các tác phẩm của mình là ñi sâu 

khám phá ñời tư, tình cảm, tính cách của nhân vật - nhân vật nữ, từ ñó làm 

bật lên bi kịch cá nhân - bi kịch về nỗi cô ñơn. 

1.1.2. Cảm thức về nỗi cô ñơn của con người 

Quan niệm con người cô ñơn là một nét mới mẻ của văn học ñương ñại. 

Con người trong văn học ñương ñại ñược khám ở nhiều bình diện khác 

nhau, và ở mọi vị thế, hoàn cảnh nào họ ñều là những con người cô ñơn.  

Nếu văn học trước 1975 có thiên hướng xây dựng nhân vật ñiển hình, 

mang tính chung sao cho phù hợp với xu thế của thời ñại. Nhưng văn xuôi 

sau 1975, nhất là thời kỳ ñổi mới thì nhà văn lại có xu hướng ñi tìm hiểu và 

khai thác ñời sống tâm hồn con người, ñặc biệt là về nỗi cô ñơn của con 

người ñược ñề cập rất nhiều. Bởi con người với tư cách cá nhân ñích thực 

luôn sống trong một thế giới ña chiều và ñầy bất ổn. 

Viết về nỗi cô ñơn của con người, Thuận ñã ñem ñến cho ñộc giả thấy 

ñược hình ảnh của con người trong xã hội mới dù ở chân trời Paris hay chân 
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trời Vi ệt Nam ñều sống trong tình trạng cô ñơn. Họ cô ñơn khi cuộc sống 

ñầy toan tính xô bồ, khi mọi thang giá trị ñạo ñức bị ñảo lộn, khi ñời sống 

phương Tây hiện ñại quá gấp gáp với lối sống buông thả ñã ñẩy họ vào con 

ñường tha hóa… Tiểu thuyết của Thuận khi viết về nỗi cô ñơn của con 

người không chỉ vạch trần hiện thực phũ phàng mà còn ñạt ñến ñược giá trị 

nhân văn sâu sắc. Chính ñiều này ñã thu hút ñộc giả quan tâm và yêu mến 

tác phẩm của chị. 

1.2. Hành trình sáng tạo và quan niệm sáng tác của nhà văn Thuận 

1.2.1. Hướng tìm tòi mới - “M ỗi tác phẩm là một chuyến ñi xa” 

Là một nhà văn từng trải, sinh ra và lớn lên ở thời ñiểm ñất nước gặp 

nhiều khó khăn, lại từng lăn lội với cuộc sống mưu sinh ở nơi xứ người 

(Nga rồi Pháp). Vì thế mà nhà văn có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, 

chính ñiều này ñã ñưa ñến cho Thuận một lối viết ñộc ñáo và sâu sắc.  

Với sự ra ñời của năm tiểu thuyết (Made in Vietnam, Paris 11 tháng 8, 

T mất tích, Chinatown, Vân Vy), ngòi bút Thuận ngày càng tìm tòi, ñổi 

mới và thật sự khẳng ñịnh mình trên văn ñàn Việt Nam.  

Tiểu thuyết Thuận ñã mang ñến một luồng gió mới, một món ăn tinh 

thần tuy mới tiếp xúc thì khó ñón nhận, nhưng càng ñọc lại càng mê. Sỡ dĩ 

ñược như vậy là vì mỗi cuốn tiểu thuyết của chị ra ñời ñều gắn với sự tìm 

tòi, và ñổi mới. Nhà văn ñã ñem ñến cho ñộc giả có một cái nhìn mới về thể 

loại tiểu thuyết và cách xây dựng nhân vật mang hơi hướng của hậu hiện 

ñại. 

1.2.2. “Viết văn là ñể nói lên số phận con người” 

Trong xu hướng của toàn cầu hóa, mọi thang giá trị của ñời sống thay 

ñổi, nhất là số phận con người trong xã hội mới. Với quan niệm con người 

cá thể, nhà văn Thuận chủ trương viết văn là ñể nói lên số phận con người. 

Những trang văn của Thuận trĩu nặng mối quan tâm ñến con người, nhất là 

bi kịch cá nhân - con người cô ñơn.  
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Phần lớn tiểu thuyết Thuận chủ yếu viết về cuộc sống tha hương của 

người Vi ệt xa xứ với một cái nhìn cảm thông, xót xa và sẻ chia những nỗi 

ñau, mất mát của họ. Cùng mô típ tha hương và nỗi cô ñơn bản thể người 

nhưng mỗi tác phẩm của Thuận là một biểu hiện riêng, không lặp lại chính 

mình.  

Viết văn mục ñích chính cũng là nói về số phận con người. Mà con 

người trong văn học ñương ñại ñược phản một cách toàn diện và có chiều 

sâu. Nhà văn Thuận ñã làm ñược ñiều này, nó ñược thể hiện rõ qua bốn 

cuốn tiểu thuyết (Paris 11 tháng 8, T mất tích, Chinatown, Vân Vy). Số 

phận con người ñược nhà văn ñề cập chủ yếu ñó là nỗi cô ñơn, và nó ñặc 

biệt khi con người sống trong xã hội hiện ñại. Từ nỗi cô ñơn của con người, 

nhà văn ñã phản ánh hiện thực phũ phàng về sự ñảo lộn của giá trị ñạo ñức 

cũng như lối sống mới sẽ gây nên hậu quả tai hại ñến sự phát triển xã trong 

hội tương lai. 

Chương 2 

CÁC KI ỂU CON NGƯỜI CÔ ĐƠN TRONG TIỂU THUYẾT THUẬN 

- TỪ BÌNH DI ỆN PHẢN ÁNH HI ỆN THỰC VÀ 

 QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI 

2.1. Hiện thực xã hội và kiểu con người cô ñơn giữa cuộc sống cộng 

ñồng 

2.1.1. Cô ñơn trước thực trạng xã hội phương Tây thực dụng 

Xuyên suốt tiểu thuyết của nhà văn Thuận không gian chủ ñạo là Paris - 

kinh ñô ánh sáng, là nơi hội tụ nền văn minh của nhân loại, ña văn hóa, ña 

chủng tộc. Với nhà văn Thuận - một công dân của thành phố hiện ñại như 

Paris, thì Paris ñược nhìn ở hai phương diện: ñó là có một Paris hoa lệ, giàu 

có hiện ñại, bên cạnh một Paris nghèo nàn nằm gỏn lọn trong lòng Paris giàu 

có. Paris vừa là thiên ñường (của người giàu) vừa là ñịa ngục (của người 
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nghèo, nhất là những người nhập cư nghèo sống lay lắt ñể tồn tại ñược nơi 

mảnh ñất này). 

Trong xã hội phương Tây hiện ñại - xã hội tiêu dùng, cuộc sống xô bồ, 

nhốn nháo và ñầy phức tạp những con người như Liên (Paris 11 tháng 8), 

nhân vật “tôi” ( Chinatown), T (T mất tích) không thích nghi với cuộc sống 

hiện ñại của người bản ñịa, nên họ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ và cô ñơn. 

Xã hội càng hiện ñại hóa bao nhiêu, thì mặt trái của nó tồn tại nhiều vấn 

ñề nhức nhối mang tính thời sự toàn cầu. Thuận ñã bám sát thực tiễn cuộc 

sống ñó, ñặc biệt là ñời sống của những thân phận tha hương, sầu xứ. Và từ 

cảm quan hậu hiện ñại, Thuận xây dựng phổ biến kiểu nhân vật phi lí, tha 

hoá, tồn tại trong một thế giới phân mảnh như những mảnh vỡ lạc lõng và cô 

ñơn. 

Chân trời tư bản chưa bao giờ là ñiểm dừng chân cho những thân phận 

nhập cư. Vì thế những người dân nhập cư dù ñó là cá nhân hay là cộng ñồng 

dưới bầu trời Paris họ luôn là những thân phận cô ñơn. Miền ñất hứa (Paris) 

sẽ mãi là “ñất hứa” của những cuộc di dân nhỏ bé. 

2.1.2. Cô ñơn vì ñộ chênh giữa hai miền văn hóa 

Tiểu thuyết của Thuận ñã phản ánh rõ tình trạng những con người di dân, 

những cộng ñồng di dân sang Paris rơi vào tình trạng cô ñơn, cô lập bởi họ 

ñang sống chông chênh giữa hai miền văn hóa. Họ không hòa nhập ñược 

vào cuộc sống xã hội phương Tây hiện ñại, vì thế họ cảm thấy xa lạ và cô 

ñơn, ñiều này ñược thể hiện rõ ở nhân vật Liên, Mai Lan (Paris 11 tháng 

8); nhân vật “tôi” ( Chinatown);  nhân vật Vy (Vân Vy). 

Phong tục tập quán và phong cách sống của người dân thành phố Paris 

rất hiện ñại, nên họ luôn sống rất thoải mái và rất vô tư ñến tàn nhẫn, khi ñối 

với họ mọi quyền lợi chính ñáng nhất ñều bắt ñầu từ quyền lợi của cá nhân. 

Hơn nữa họ coi trọng giá trị vật chất mà xem nhẹ giá trị tinh thần, chính 

ñiều này làm cho khoảng cách của người nhập cư và người dân nơi ñây càng 
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ngày càng lớn. Bởi theo quy luật của tình cảm con người, khi họ bước chân 

ra ñi tới một miền ñất mới, họ rất cần tình cảm của người dân bản ñịa ñể xoa 

dịu cái cô quạnh trong lòng, sưởi ấm những tâm hồn ñơn côi. Nhưng quy 

luật này sẻ không xảy ra trên mảnh ñất có nền văn minh lâu ñời như Paris, 

bởi ñơn giản họ là ñất nước tư bản. Nhà văn Thuận ñã xây dựng hình ảnh 

những thân phận ñơn côi trên mảnh ñất xứ người khi họ không thích nghi 

ñược phong tục tập quán, lối sống nơi ñây. 

Sự cô ñơn của con người khi sống chông chênh giữa hai miền văn hóa 

trong tiểu thuyết của Thuận ñược thể hiện ở sự ñối lập về phong tục tập 

quán, sinh hoạt, lối sống. Họ không thích nghi với lối sống hiện ñại nên rơi 

vào sự cô ñơn. Và một khi họ không thích nghi ñược với văn hóa nơi ñây họ 

lại tìm về cội nguồn, như một sự an ủi trong tâm hồn. 

2.2. Khoảng cách giữa các thế hệ và kiểu con người cô ñơn trong gia 

ñình 

2.2.1. Cô ñơn trong tình cảm của cha mẹ với con cái. 

 Tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái, ñó là một thứ tình cảm ñặc biệt, 

cao quý nhất. Nhưng không phải ai cũng nhận ñược tình mẫu tử ñó, nhân vật 

“tôi” ( Chinatown) là một người như vậy.  

Mái ấm gia ñình là nơi nuôi dưỡng chúng ta nên người và tình cảm cha 

mẹ với con là tình cảm thiêng liêng nhất không gì sánh bằng. Nhưng có lẽ 

ñiều này không dành cho hai mẹ con Mai Lan (Paris 11 tháng 8). Xã hội 

hiện ñại còn làm cho tình mẫu tử trở nên xa lạ, hai mẹ con mà giống như hai 

người bạn hay tệ hơn là như hai người dưng.  

Và không dừng lại tình mẫu tử như hai người bạn, mà còn bị xã hội hiện 

ñại ñẩy lên cao hơn ñó là tình trạng những người già cô ñơn khi bị chính con 

cái của mình bỏ rơi. Tình trạng người già bị ñối xử một cách tệ bạc như vậy, 

ñó là hồi chuông cảnh báo về xã hội ngày nay khi giá trị ñạo ñức bị ñảo 

ngược. Và ñánh thức chúng ta hãy tự lắng mình mà suy nghĩ trong cách ứng 
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xử con người với nhau, nếu không nó sẽ trượt dài trên con ñường tha hóa về 

bản chất người (ñặc biệt con người với nhau). Qua ñây chúng ta thấy ñược 

mặt trái xã hội ngày nay tồn tại quá nhiều bất cập. Thành phố Paris hiện ñại, 

giàu có nhưng lại tồn một vấn ñề hết sức nhức nhối, ñó là tình trạng người 

già bị bỏ rơi, bị cô ñơn. 

2.2.2. Cô ñơn trong tình cảm anh em  

Tục ngữ có câu “Anh em như thể tay chân”, nhưng ñối với Liên và anh 

trai (trong Paris 11 tháng 8) thì không như vậy. Sự thành ñạt của người này 

ñược ñánh ñổi bằng sự bất hạnh của người khác (anh trai thì càng ngày càng 

leo lên ñịa vị quyền lực, còn em gái thì chịu sự bất hạnh - xấu, không có 

mảnh tình vắt vai). Anh trai càng leo cao trên nấc thang quyền lực thì em gái 

sẽ nhận ñược những món quà tương xứng. Một sự trả ơn rất sòng phẳng của 

anh trai với em gái. Chính vì thế mà tình cảm anh em không thân thiết mà 

chỉ mang tính chất ñổi chác.  

2.2.3. Cô ñơn trong tình cảm vợ chồng  

Hạnh phúc của gia ñình là khi vợ chồng “tâm ñầu ý hợp”, cùng chung 

tay vun ñắp, chăm sóc lúc vui cũng như lúc buồn; lúc nghèo cũng như lúc 

giàu; lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm ñau… Nhưng sự thực trong xã hội 

hiện ñại, hạnh phúc gia ñình, hôn nhân mong manh và dễ vỡ. Bởi hôn nhân 

không phải ñược xây dựng trên nền tảng tình cảm mà nó tồn tại dựa vào hai 

chữ trách nhiệm. Bởi xã hội tư bản viên mãn luôn coi trọng giá trị của ñồng 

tiền, của vật chất mà lại xem nhẹ giá trị tinh thần và tình cảm giữa con người 

với nhau trở nên vô cảm. 

Hình ảnh gia ñình trong xã hội hiện ñại, ñã mất dần giá trị của nó. Sự 

phát triển ồ ạt và thái quá của xã hội ñã ảnh hưởng ñến giá trị ñạo ñức gia 

ñình. Gia ñình trong xã hội ngày nay không phải là một thể thống nhất với 

những thành viên gắn bó yêu thương trong một gia ñình, mà giờ ñây gia 

ñình như là một mảnh vỡ tồn tại những số phận ñơn lẻ, cô ñơn: Cha mẹ ñối 
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với con cái vì trách nhiệm; cha mẹ ñối với con cái chỉ vì sự sĩ diện của bản 

thân; anh trai ñối với em gái vì quyền lợi của mình; trong tình cảm vợ 

chồng, mỗi người là một khoảng trời riêng. Dù ở cương vị nào họ cũng là 

những con người cô ñơn. 

2.3. Quan niệm con người cá thể và kiểu nhân vật với nỗi cô ñơn bản 

thể 

Với bốn cuốn tiểu thuyết (Chinatown, Paris 11 tháng 8, T mất tích, 

Vân Vy), nhà văn Thuận ñã vẽ lên bức tranh về nỗi cô ñơn của con người 

(nhất là người phụ nữ) với nhiều gam màu khác nhau, ñặc biệt là về những 

thân phận tha hương nơi ñất khách quê người. Con người vốn là một thực 

thể sống phức tạp, ña chiều, ñể viết về nỗi cô ñơn của con người nhà văn 

Thuận ñã thực sự sống với nhân vật của mình mới thấu hiểu ñược tâm tư 

tình cảm của nhân vật. Có rất nhiều kiểu cô ñơn (cô ñơn hiện sinh, cô ñơn vì 

ñộ chênh giữa hai miền văn hóa; cô ñơn trong vòng tay gia ñình), nhưng có 

lẽ nỗi cô ñơn bản thể là nỗi cô ñơn ñáng sợ nhất.  

2.3.1. Cô ñơn gắn với mặc cảm về bản thân  

Xấu cũng là một bi kịch. Xấu có sức hủy hoại một ñời người. Điều này 

có lẽ ñúng với nhân vật Liên (Paris 11 tháng 8). Cuộc ñời Liên là những 

chuỗi dài cô ñơn. Liên cô ñơn từ khi bước chân tới trường ñến khi từ giã 

cuộc ñời. Bi kịch này bắt nguồn từ xấu. Xấu như là một ñịnh mệnh, nó hãm 

hại ñời cô. 

Nhân vật Liên của nhà văn Thuận ñang sống trong một xã hội hiện ñại, 

văn minh nhưng vì xấu nên cô ñã gặp bất hạnh, Liên cô ñơn giữa loài người, 

cô ñơn ngay trong chính mình. 

2.3.2. Cô ñơn trong tình yêu 

Thượng ñế ban cho loài người một thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết con 

người với con người, ñó là tình yêu. Tình yêu là một loại tình cảm rất ñặc 

biệt, không thể dùng lí trí ñể lý giải nó, mà chỉ có trái tim mới có lời ñáp án, 
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vì vậy nó rất trìu tượng mà cũng rất gần gũi, rất xa mà cũng rất gần. Để có 

một tình yêu viên mãn và ñúng nghĩa, bắt buộc phải có hai trái tim cùng 

nhịp ñập cùng hướng về nhau, biết vun ñắp và chăm sóc cho nó. Và trong 

tình yêu, hạnh phúc và bất hạnh là hai ranh giới mong manh. Hạnh phúc là 

có ñược tình yêu của hai trái tim cùng chung một nhịp ñập. Còn bất hạnh là 

người muốn có ñược tình yêu nhưng càng cố níu kéo thì càng thất bại. 

Nhân vật “tôi” trong tiểu thuyết Chinatown của nhà văn Thuận là một 

người bất hạnh trong tình yêu. Để có ñược tình yêu của mình, cô ñã phải 

vượt qua ñịnh kiến của gia ñình, xã hội. Rồi ngày vui của ñôi bạn trẻ lại diễn 

ra trong sự lẻ loi, nỗi buồn nó thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô dâu và chú 

rể. Và hạnh phúc trăm năm vừa mới bắt ñầu ñã vội khép lại khi người chồng 

ra ñi ñể lại cô và ñứa con còn rất nhỏ. Tất cả là nỗi ñau, nó âm ỉ trong cô 

suốt mười hai năm trời, chỉ có Thụy mới khép lại cánh cửa ñau thương, cô 

ñơn mà cô ñang từng ngày phải hứng chịu. 

Nếu như nhân vật “tôi” trong Chinatown cô ñơn trong tình yêu và bị bỏ 

rơi, còn Mai Lan (Paris 11 tháng 8) thì ngược lại. Mai Lan xinh ñẹp và 

quyến rũ, bên cạnh cô lúc nào cũng có ñàn ông vây quanh. Cô sống với 

những hoan lạc, thích thú của sự chiều chuộng, nâng niu của người tình. 

Nhưng ñó không phải là tất cả. Hạnh phúc của con người không chỉ là 

những phút giây hoan lạc. Hạnh phúc thực sự là khi có ñược một người thực 

sự yêu mình và mình yêu họ. Mai Lan không ñược như thế. Sau những giây 

phút hoan hỉ với người tình, Mai Lan ñối mặt với chính mình, lúc ñó cô mới 

thực sự thấm thía nỗi cô ñơn, sự trống vắng trong lòng khi không có một 

người ñàn ông nào thực sự ñến với cô vì tình yêu chứ bản thân cô vẫn luôn 

khao khát có một chỗ dựa vững chắc, có một tình yêu ñích thực. Liệu ñiều 

này có ñến với Mai Lan không? Đó là một câu hỏi, nhưng ñã có ngay lời 

ñáp. Vì cuộc sống xô ñẩy, phương trời Tây ñầy sự cám dỗ ñã ñẩy cô vào con 

ñường ăn chơi, trác táng, giờ rất khó ñể cô rút chân ra ñược.  
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2.3.3. Cô ñơn trong tình dục 

Yếu tố tình dục trong văn học trước ñây người ta thường né tránh và rất 

cấm kị khi nhắc ñến. Văn học sau 1986 thực sự ñã thoát khỏi những quy 

phạm của văn học xưa ñể ñưa nền văn học vào một kỷ nguyên mới. Đến văn 

học thời kỳ này, mọi thứ ñều có thể, văn chương ñược nới rộng ra nhiều chủ 

ñề và những người cầm bút có thể “thả lỏng” ngòi bút của mình ñể ñến với 

những chủ ñề khác nhau và ñi sâu hơn vào ñời sống tâm tư, tình cảm của 

con người. Và yếu tố tình dục ñã ñược ñề cập nhiều trong giai ñoạn văn học 

này.  

Với bốn cuốn tiểu thuyết (Paris 11 tháng 8, T mất tích, Chinatown, 

Vân Vy), nhà văn Thuận ñã ñi sâu, khám phá nỗi cô ñơn của con người ở 

nhiều dạng thức khác nhau, ñể cung cấp cho ñộc giả một cách nhìn mới về 

con người trong xã hội hiện ñại. Họ là những con người bất hạnh. Họ ñang 

cô ñơn. Nỗi cô ñơn kéo dài triền miên.  

Cảm thức cô ñơn lạc loài trên hành trình sáng tạo của nhà văn ở mọi lứa 

tuổi, nghề nghiệp, màu da, giới tính, quốc gia: một thế giới cô ñơn, lạc loài, 

bơ vơ không biên giới. Với Thuận viết về tâm trạng cô ñơn của con người 

nhất là những thân phận tha hương, những cuộc di dân nhỏ bé trở nên nhất 

quán, xuyên suốt, trong tác phẩm như là một cách thức thể hiện cảm quan 

nghệ thuật riêng của chị về con người, xã hội và văn chương hiện ñại. Trong 

xã hội hiện ñại, thế giới ñang từng bước chuyển mình tiến ñến nền văn minh 

bậc cao của nhân loại, nhưng mặt trái của sự phát triển ñã hé mở nhiều tiêu 

cực, nhiều vấn ñề nóng bỏng khi con người quá lạm dụng vào giá trị vật chất 

mà ñang mất dần giá trị tinh thần.  

Ở dạng thức nào, nhà văn Thuận cũng làm nổi bật sự cô ñơn. Đó là 

những nhân vật rất ñáng thương. Và thông qua tiểu thuyết, nhà văn ñã ñánh 

một hồi chuông cảnh báo về tình trạng con người trong thế giới hôm nay 

ñang chịu một sức ép lớn do sự phát triển xã hội không cân bằng với thế giới 
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con người. Đó là tình trạng con người cô ñơn, với nỗi bất an ñến tột ñộ của 

con người trước sự vây bọc của xã hội tiêu dùng, ñang dần ñánh mất chính 

nó. 

Chương 3 

PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN CON NGƯỜI CÔ ĐƠN TRONG TIỂU 

THUYẾT CỦA NHÀ VĂN THUẬN 

3.1. Nghệ thuật xây dựng nhân vật 

3.1.1. Nghệ thuật khắc họa chân dung ngoại hình nhân vật 

Nghệ thuật khắc họa chân dung nhân vật tiểu thuyết có sự khác nhau 

giữa truyền thống và hiện ñại. Đối với tiểu thuyết truyền thống, thì nhân vật 

vừa có nét ñặc thù ñể không bị thay thế, lại vừa ñủ tính chung ñể có thể ñại 

diện cho số ñông. Nhân vật truyền thống ñược tác giả cung cấp “lý l ịch” rất 

cụ thể, chi tiết như: tên tuổi, ngoại hình, tính cách, nghề nghiệp… mục ñích 

là tạo nên “ñường viền nhân thân”, sắc nét, gây ấn tượng và khu biệt nhân 

vật này với nhân vật khác. Còn với tiểu thuyết ñương ñại thì các nhà văn lại 

ít quan tâm ñến “lý l ịch” của con người, mà chủ yếu ñi sâu miêu tả tâm lí 

nội tâm nhân vật và những diễn biến xảy ra với nhân vật ñó; hoặc nhân vật 

có khi chỉ là những mảnh vỡ. 

Nhà văn Thuận ñang ñứng ở thời ñại mới, nên có nhiều sự ñổi mới và 

cách tân trong nghệ thuật xây dựng nhân vật. Đặc biệt trong việc khắc họa 

chân dung ngoại hình nhân vật thì rất mờ nhạt. Ngoại hình nhân vật chính 

hoặc phụ trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận (Paris 11 tháng 8, T mất 

tích, Chinatown, Vân Vy) thường ñược miêu tả rất sơ sài, chi tiết miêu tả 

nằm rải rác từ ñầu trang truyện ñến cuối trang truyện, người ñọc phải lần 

theo từng dấu vết của nhân vật mới có thể tìm một vài chi tiết nhỏ về ngoại 

hình nhân vật. 

Việc khắc họa chân dung nhân vật rất mờ nhạt, nhà văn Thuận muốn 

hướng cho ñộc giả về cách nhìn nhận con người không phải từ vẻ bề ngoài 
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mà quan trọng hơn ñó về tâm hồn, về số phận nhân vật sống trong cuộc ñời 

như thế nào. Đây cũng là xu thế của văn học ñương ñại, ngoại hình nhân vật 

khắc họa mờ nhạt (có khi còn lược bỏ), nhà văn chú trọng nhiều ñến ñời 

sống nội tâm của nhân vật.  

3.1.2. Nghệ thuật miêu tả tâm lí và tính cách nhân vật  

Để hiểu rõ hơn về con người của nhân vật chúng ta không thể không tìm 

hiểu về nội tâm tính cách nhân vật. Nhà văn Thuận miêu tả tâm lí và tính 

cách nhân vật qua ngôn ngữ ñối thoại, qua ñộc thoại nội tâm, qua hành ñộng 

và ngôn ngữ thể hình. 

Qua ngôn ngữ ñối thoại: những cuộc ñối thoại trong các tiểu thuyết của 

nhà văn Thuận thường rất ít xảy ra. Chúng ta ít thấy các nhân vật chính nói 

chuyện với ai. Đặc ñiểm chung của các nhân vật này thường rất ít nói, mà họ 

quen biểu lộ thái ñộ tình cảm bằng hành ñộng và sống nội tâm. Và nếu 

chúng ta bắt gặp ñâu ñó một số cuộc ñối thoại thì hầu như tác giả sử dụng 

lời thoại ngắn, nhân vật kiệm từ dường như không có nhu cầu tâm sự, giãi 

bày.  

Qua ñộc thoại nội tâm, ñể tô ñậm nỗi cô ñơn của nhân vật Thuận lại có 

xu hướng nghiêng về ñộc thoại nội tâm. Bởi vì nhân vật mà nhà văn muốn 

hướng tới thường là những con người chỉ toàn sống với những ký ức và luôn 

ñộc thoại với chính mình ñể giải tỏa nỗi niềm của bản thân (nhân vật tự nói 

với chính mình).  

Qua hành ñộng, ngôn ngữ hình thể: Đây là một cách biểu lộ tâm lí tính 

cách nhân vật. Trong ñối thoại hoặc muốn phản ñối một ñiều gì ñó, những 

nhân vật ít nói thường sử dụng hành ñộng của mình hay là dùng ngôn ngữ 

hình thể ñể ñối thoại với ñối phương.  

Sử dụng hành ñộng và ngôn ngữ hình thể trong ñối thoại (như Liên và T) 

cũng là một cách thức tô ñậm nỗi cô ñơn của con người. Và ñó là những con 

người sống nội tâm. Họ không muốn bày tỏ thái ñộ của mình hay không có 
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nhu cầu giãi bày tâm trạng của mình qua lời nói với người khác và cũng có 

thể do thói quen. Chính ñiều này ñã ñẩy họ vào sự cô ñơn triền miên. Họ là 

những con người chỉ biết sống lầm lũi, quen ñối diện với chính mình. Họ 

không thích ñối thoại.  

3.1.3. Thủ pháp tẩy trắng nhân vật 

Khác với tiểu thuyết truyền thống, một số tiểu thuyết ñương ñại rất ít ñề 

cập ñến diện mạo của nhân vật hay nói cách khác là xoá mờ ñường viền 

nhân thân (như nhân vật không tên tuổi, hoặc những cái tên viết tắt). Tiểu 

thuyết ñương ñại ít quan tâm ñến lai lịch của nhân vật, ngay tối thiểu cái tên 

cũng không có. Cái tên là dùng ñể gọi và phân biệt người này với người 

khác, nhưng dường như nhà văn Thuận lại không quan tâm ñến vấn ñề này. 

Việc tẩy nhân vật từ cái tên, thực chất là ñã xóa bỏ sự tồn tại của những cá 

thể người bằng cách không cung cấp dấu hiệu ñể so sánh nhân vật này với 

nhân vật khác. 

Trong tiểu thuyết T mất tích, Thuận ñã ñẩy con người vào tình huống 

mất tích, ñể rồi lộ ra một sự thật chua xót, ñó là tình trạng cô ñơn và vô danh 

của con người trong xã hội hiện ñại. T là nhân vật chính nhưng không ñược 

lộ diện một cách trực tiếp mà chỉ ẩn hiện ñâu ñó suốt 257 trang tiểu thuyết. 

Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết không có một cái tên trọn vẹn, chỉ là 

một chữ cái vô cảm: T. Việc T mất tích không ñể lại một dấu vết gì, không 

ai biết T ñi ñâu, ngay cả một tấm ảnh chân dung ñể nhận dạng cũng không 

có. T thực sự ñã trở thành nhân vật “phi nhân vật”, có tồn tại nhưng lại vắng 

bóng, mọi thông tin về T vẫn chỉ là ẩn số. 

Cũng nằm trong mạch nguồn của kiểu nhân vật này, nhân vật “hắn” 

trong Chinatown xuất hiện bên cạnh nhân vật chính - nhân vật “tôi” và số 

lần xuất hiện không thua gì nhân vật Thụy. Nhưng chúng ta sẽ biết gì về 

nhân vật này, khi một cái tên cũng không có. Nhân vật “hắn” tồn tại trong 
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tác phẩm nhưng là một sự tồn tại vô hình. Bởi mọi thông tin về cá nhân ñều 

mờ nhạt. 

Rồi có những nhân vật tồn tại trong tác phẩm, nhưng sự tồn tại ñó lại 

ñược xây dựng qua hồi tưởng, hình dung nên thông tin về nhân vật không 

chính xác. 

Kiểu nhân vật bị tẩy trắng ñó là biểu hiện của tình trạng con người cô 

ñơn và vô danh trong xã hội hiện ñại. Thuận ñã không ñi theo cách truyền 

thống về cách xây dựng nhân vật tiểu thuyết mà tạo ra kiểu nhân vật mới - 

nhân vật phi nhân vật. Đây là kiểu nhân vật tồn tại trong tác phẩm nhưng nó 

ñã bị tẩy trắng. Tẩy trắng nhân vật từ cái tên, tức nhà văn ñã cố tình không 

cung cấp dấu hiệu khu biệt nhân vật này với nhân vật khác. 

3.2. Tổ chức không gian, thời gian nghệ  thuật  

3.2.1.  Không gian nghệ thuật 

Nhà văn Thuận còn sử dụng không gian nghệ thuật như là phương thức 

thể hiện con người cô ñơn. Trong bốn cuốn tiểu thuyết (Paris 11 tháng 8, 

Chianatown, T mất tích, Vân Vy) nhà văn tạo nên nhiều môi trường khác 

nhau phù hợp với ñặc ñiểm số phận nhân vật, từ không gian hẹp ñến không 

gian trống rỗng và có cả không gian ảo - giấc mơ. 

Không gian hẹp là không gian nhỏ nhưng ñủ ñể nhân vật có một hành 

trình dài nhìn nhận lại chính mình và cảm nhận rõ sự cô ñơn của chính 

mình. Với không gian hẹp tạo ñiều kiện thuận lợi ñể tác giả có ñiều kiện 

khai thác cái hằng ngày ñời sống nhân vật ñể làm nổi bật tâm trạng cô ñơn 

của nhân vật. 

Không chỉ có không gian hẹp, nhà văn Thuận còn nới rộng không gian ra 

ñó là không gian trống rỗng. Đây là kiểu không gian hiện thực ñời thường 

ñông ñúc và nhốn nháo nhưng trống rỗng và vô cảm. Nhà văn ñẩy nhân vật 

của mình vào khoảng không gian trống rỗng, ñể thấy rõ sự lạc loài, bơ vơ và 

cô ñơn mà nhân vật mình ñang chịu ñựng. Đó là không gian nóng bức ở 
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Paris (trong Paris 11 tháng 8). Nhà văn ñã lấy không gian hiện thực của 

Paris mà cụ thể là trận nóng vừa mới tràn qua ñã lộ rõ bộ mặt xã hội phương 

Tây nhiều bất cập.  

Không gian rỗng ñược Thuận xây dựng thành công trong T mất tích. Đó 

là một không gian phi lí tồn tại những con người phi lí. Cuộc sống của các 

nhân vật trong tiểu thuyết tuy mỗi người là một gương mặt với số phận khác 

nhau, nhưng họ ñang sống một cuộc sống vô lí.  

Trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận còn có không gian ảo - giấc mơ. 

Đây là một không gian không có thật nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc, nó cũng 

là một biểu hiện sự khao khát thoát khỏi sự cô ñơn của con người.  

3.2.2. Thời gian nghệ thuật 

Thời gian nghệ thuật ở ñây là thời gian ñảo thuật gắn với sự ñan xen 

chồng chéo giữa quá khứ và hiện tại (Paris 11 tháng 8, Chinatown), với 

thủ pháp nghệ thuật kéo căng thời gian, dòng thời gian trôi chảy gấp gáp, 

nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện sinh (T mất tích) và thủ pháp dồn nén 

thời gian (Hai tiếng ñồng hồ trên toa tàu ñiện ñủ ñể nhân vật người phụ nữ 

nhìn lại hết cả ñời mình, ñời Thuỵ, và gặm nhấm nỗi buồn, cô ñơn). 

Chỉ trong vòng hai tiếng ñồng hồ (từ 10 giờ ñến 12 giờ) trên tàu ñiện 

ngầm, nhân vật tôi ñã có một chuyến hành trình dài tìm về quá khứ. Mọi thứ 

trong ñầu cô hiện ra lộn xộn không biết cái nào trước cái nào sau (từ khi còn 

ñi học, ñến khi yêu Thụy, rồi ở Nga, rồi ở Paris). Có lẽ nhờ ở trên tàu ñiện 

ngầm gần hai tiếng ñồng hồ, nhân vật tôi mới có dịp nhìn lại một cách “tổng 

quát” cuộc ñời mình. Đó là một chặng ñường dài chỉ toàn khổ ñau và ñơn 

ñộc. 

3.3. Giọng ñiệu 

3.3.1. Giọng ñiệu hoài niệm, bi thương 

Nhân vật của nhà văn Thuận chủ yếu là những người phụ nữ mang thân 

phận tha hương. Họ sống chông chênh giữa hai miền văn hóa, giữa hai 
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không gian (Paris và Việt Nam), và sự ñan xen thời gian hiện tại và thời 

gian của quá khứ. Nhân vật ñược tác giả khai thác ở chiều sâu tâm lí, phát 

hiện kiểu nhân vật phức hợp, ña tính cách. Chính ñiều này ñã chi phối ñến 

giọng ñiệu của nhà văn ñó là giọng ñiệu hoài niệm, bi thương trong tác 

phẩm. 

3.3.2. Giọng giễu nhại, hài hước 

Thuận là một nhà văn hải ngoại có cái nhìn về cuộc sống rất sâu sắc, nhất 

là ñối với những người nhập cư. Hiện thực trong tiểu thuyết Thuận là những 

mảnh vụn, bộn bề, lộn xộn với ngổn ngang bao sự ñời, vui buồn lẫn lộn, 

hạnh phúc và bất hạnh, bi và hài… Chính hiện thực bộn bề, ña dạng xen lẫn 

bi và hài ñã tạo nên giọng ñiệu giễu nhại và hài hước.  

Qua giọng ñiệu giễu nhại, hài hước nhà văn Thuận ñã phơi bày một thực 

trạng nhức nhối trong lòng xã hội phương Tây và trước thềm ñổi mới của xã 

hội Vi ệt Nam. Đằng sau sự hài hước, giễu nhại là nỗi lòng lo lắng băn khoăn 

của nhà văn Thuận về cuộc sống con người của xã hội hiện ñại ngày nay.  

3.3.3. Giọng vô cảm   

Giọng chủ ñạo trong tiểu thuyết Thuận là giọng vô cảm, nhưng ẩn ñằng 

sau nó là những nỗi lòng xót xa, thoáng buồn ñồng cảm cho những con 

người xa xứ cô ñơn. 

Giọng văn lạnh lùng, vô cảm của nhà văn Thuận, như là một bằng chứng 

về sự khách quan khi tác giả tiếp cận với hiện thực cuộc sống cũng như cuộc 

sống của các nhân vật nữ (tất cả ñều là tư liệu cuộc sống ñã ñược biến hóa 

vào văn chương). Nhưng ñằng sau sự lạnh lùng vô cảm là tấm lòng và nỗi 

niềm của nhà văn. Tấm lòng ñồng cảm cho những kiếp cô ñơn, nỗi niềm lo 

lắng về số phận những người phụ nữ trong xã hội hiện ñại. 
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KẾT LUẬN 

1. Ngày nay, trong xu thế chung của thời ñại hội nhập và giao lưu toàn 

cầu ñã xoá bỏ mọi khoảng cách, rào cản giữa các quốc gia trên thế giới. Đây 

là ñiều kiện thuận lợi ñể các nhà văn cùng sống dưới mái nhà của văn học 

thế giới, ñể cùng thực hiện một nhiệm vụ cao cả ñó là phản ánh hiện thực 

cuộc sống của con người hiện ñại, trong ñó có con người cô ñơn.  

Hòa nhập vào xu thế toàn cầu, trong những năm gần ñây, văn học Việt 

Nam thực sự chuyển mình ñổi mới và ñã gặt hái những thành tựu nhất ñịnh, 

trong ñó có sự góp phần của bộ phận văn học hải ngoại (như Đoàn Minh 

Phượng, Linda Lê và Thuận) tạo nên diện mạo chung cho văn học Việt 

Nam.  

Sự xuất hiện hàng loạt tác phẩm nổi tiếng gần ñây như: Cõi người rung 

chuông tận thế, Mười lẻ một ñêm (Hồ Anh Thái), Cơ hội của chúa, Khải 

huyền muộn (Nguyễn Việt Hà), Thiên sứ (Phạm Thị Hoài), Và khi tro 

bụi, Mưa ở kiếp sau (Đoàn Minh Phượng), … ñặc biệt xuất hiện năm cuốn 

tiểu thuyết: Made in Vietnam, Chinatown, Paris 11 tháng 8, T mất tích, 

Vân Vy (Thuận) ñã ñem ñến cho làng tiểu thuyết Việt Nam những ñổi mới 

về hiện thực và con người, về ñổi mới tư duy nghệ thuật. Thuận ñã mang lại 

cho văn học Việt Nam một dòng chảy mới, một nguồn gió lạ ở ñó có sự kết 

hợp và tiếp thu nhuần nhuyễn của tinh hoa văn học thế giới. Tiểu thuyết của 

Thuận là một thế giới cô ñơn, lạc loài, trống rỗng, phi lí và ñầy hoài nghi khi 

ñề cập ñến những con người cô ñơn (ñặc biệt những thân phận tha hương), 

ñể phần nào giúp chúng ta nhìn nhận về vấn ñề cô ñơn của con người trong 

xã hội ngày nay. 

Thuận ñã thể hiện quan niệm nghệ thuật về con người ñầy tính nhân văn. 

Hình tượng con người cô ñơn qua bốn cuốn tiểu thuyết: Chinatown, Paris 

11 tháng 8, T mất tích, Vân Vy. Họ cô ñơn khi sống trong xã hội phương 
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Tây thực dụng; họ cô ñơn khi sống chông chênh giữa hai nền văn hóa (Pháp 

- Việt); Họ cô ñơn trong “tổ lạnh” của vòng tay gia ñình và nỗi cô ñơn hiện 

hữu ngay trong chính bản thân mình. Nỗi cô ñơn mà các nhân vật nữ ñang 

phải hứng chịu có thể từ nhiều lí do khác nhau có thể do yếu tố khách quan 

tác ñộng cũng có thể do yếu tố chủ quan. Nhưng phần lớn sự cô ñơn của các 

nhân vật là do họ không thể hòa nhập vào cuộc sống mới nơi miền ñất hứa 

(Paris), họ mang thân phận tha hương, sầu xứ, họ bị chính cộng ñồng người 

bản ñịa gạt ra ngoài rìa xã hội. Và sự cám dỗ của xã hội tư bản ñã ñánh lừa 

họ, ñẩy họ vào lối sống gấp gáp, buông thả cuối cùng họ nhận lại sự ñau khổ 

cô ñơn.  

Trong bối cảnh xã hội phương Tây thực dụng, cuộc sống xô bồ, ñầy cám 

dỗ con người trở thành những cỗ máy vô cảm. Sự hiện hữu của con người ở 

ñây như những hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông của cuộc ñời. Họ là 

những số phận ñơn lẻ trong tổng hòa các mối quan hệ của xã hội. Những 

con người phi lí tồn tại giữa một xã hội phân mãnh, phi lí và trống rỗng. 

Hơn nữa trong xã hội này các chuẩn mực giá trị ñạo ñức của con người bị 

ñảo lộn, không còn sự tôn ti trật tự hay nề nếp gia phong mà nhường chỗ 

cho những con người cá nhân ích kỷ. Mỗi nhân vật là một thế giới riêng thu 

nhỏ, một vương quốc cho riêng mình. Chính ñiều này ñã ñẩy con người 

càng rời xa nhau hơn. Mặt khác trong nền kinh tế thị trường, khi giá trị vật 

chất ñược ñề cao và hạ thấp giá trị tinh thần, con người bị ñẩy vào những trò 

chơi ma quái của những thói hư tật xấu, nó ñã hủy hoại nhân cách con 

người, hủy hoại tương lai và cuộc sống của chúng ta. Và nó sẽ ñể lại những 

hậu quả khôn lường kèm theo những mầm mống tai họa cho tương lai. 

Thuận ñã vạch trần hiện thực phũ phàng xã hội ngày nay như là hồi chuông 

cảnh báo về số phận con người. Tình trạng con người cô ñơn vừa là mặt trái 

của xã hội ngày nay gây ra vừa tình trạng chung của con người trong thế 

giới vô cảm, dửng dưng.  
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Chỉ trong một thời gian ngắn, nhà văn Thuận ñã lần lượt cho ra 5 cuốn 

tiểu thuyết ñã phần nào chứng tỏ tài năng của nhà văn. Thuận ñã tìm cho 

mình một lối ñi riêng trong việc phản ánh hiện thực của xã hội Pháp và Việt 

Nam trong ñương ñại. Những tác phẩm của Thuận ñã ñi sâu khai thác vào 

cái ñời thường mang tính riêng tư cá nhân. Từ ñó phơi bày một thực trạng 

nhức nhối, mang tính thời sự của toàn cầu, ñó là tình trạng con người cô 

ñơn. Sáng tác của Thuận không chỉ nhằm vào phản ánh hiện thực ñời sống 

mà quan trọng hơn cả là hướng tới những thân phận con người, thấm ñẫm 

tính nhân văn sâu sắc.  

2. Tiểu thuyết Thuận mang ñến cho làng văn Việt Nam nói riêng và của 

thế giới nói chung những ñóng góp mới về hình tượng con người. Con 

người trong sáng tác của Thuận ñược khám phá ở chiều sâu tâm trạng cô 

ñơn. Từ ñó chúng ta thấy ñược tấm lòng yêu thương, ñồng cảm với con 

người của nhà văn. Và hình ảnh những thân phận cô ñơn trong xã hội hiện 

ñại là những hồi chuông cảnh báo về số phận con người trong xã hội ngày 

nay. Chính vì thế nghiên cứu tìm hiểu về tiểu thuyết của Thuận, chúng tôi 

mới khảo sát một mảng nhỏ của tiểu thuyết Thuận. Đây chính là cơ sở ñể 

nghiên cứu Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Thuận hoặc gợi hướng nghiên 

cứu Hình tượng con người cô ñơn trong tiểu thuyết Việt Nam ñương ñại. 

 


