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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Sau 1975, văn học Việt Nam đã có những bước chuyển 

mình tìm tòi những hình thức nghệ thuật mới. Bên cạnh sự cách tân 

mạnh mẽ của thơ và truyện ngắn, tiểu thuyết, tuy có chậm hơn, 

nhưng đã từng bước thay da đổi thịt để hòa nhập với tiểu thuyết hiện 

đại của thế giới. Sau 1986, khuynh hướng nhận thức lại hiện thực với 

cảm hứng phê phán mạnh mẽ trên tinh thần nhân bản chiếm ưu thế 

chủ đạo. Tiểu thuyết đã không chỉ thực sự đổi mới về tư duy nghệ 

thuật, bộc lộ khả năng vượt trội của mình trong cách “nhìn thẳng vào 

sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, bao quát được các vấn 

đề cơ bản của đời sống xã hội và con người mà còn quan tâm đến sự 

đổi mới chính nó. Bên cạnh Thiên sứ (Phạm Thị Hoài), Hồ Quý Ly 

(Nguyễn Xuân Khánh), Cơ hội của Chúa (Nguyễn Việt Hà), Lên xe 

xuống xe (Nguyễn Bình Phương), Giàn thiêu (Võ Thị Hảo), Mười lẻ 

một đêm (Hồ Anh Thái)... không thể không kể đến Made in Vietnam, 

Chinatown, Paris 11 tháng 8, T mất tích, Vân Vy, Thang máy Sài 

Gòn, Chỉ còn 4 ngày là hết tháng tư của nhà văn Thuận.  

1.2. Văn học Việt Nam đương đại chịu ảnh hưởng của nhiều 

trào lưu trên thế giới, trong đó có chủ nghĩa hiện sinh. Sau những 

bước thăng trầm, từ chỗ chỉ ít nhiều mang tinh thần hiện sinh, rồi “e 

dè” xuất hiện trở lại văn đàn vào cuối thế kỉ XX, đến những năm đầu 

thế kỉ XXI chủ nghĩa hiện sinh đã có sự trở lại đầy ấn tượng. Sự trở 

lại này như một điều tất yếu bởi các nhà văn đương đại gặp gỡ quan 
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điểm của triết học hiện sinh ở nhiều khía cạnh. Đặc biệt, tiểu thuyết 

Việt Nam trong bước chuyển mình hòa nhập với quá trình đổi mới 

của văn học nước nhà đầu thế kỷ XXI đã hình thành một lối viết hiện 

đại mang dấu ấn hiện sinh. Điều này thể hiện rõ ở nhóm tác giả tiểu 

thuyết mang cảm thức hiện sinh như: Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Danh 

Lam, Nguyễn Bình Phương, Đoàn Minh Phượng, Hồ Anh Thái... và 

không thể không kể đến nhà văn Thuận.  

1.3. Thuận là một gương mặt tiểu thuyết nổi bật của văn học Việt 

Nam đương đại với những sáng tác đầy trăn trở và những thể nghiệm 

mới. Với cách nhìn hiện thực và con người một cách toàn diện và sâu 

sắc, nhà văn luôn gửi vào tác phẩm của mình ước mơ tìm kiếm những 

giá trị nhân sinh tiềm ẩn trong dòng đời của mỗi con người, đi đến 

những góc khuất ở tận sâu thẳm tâm hồn con người để tìm ra ý nghĩa 

giá trị cho cuộc đời. Trong hành trình tiểu thuyết của Thuận, dấu ấn 

hiện sinh được thể hiện một cách đậm nét. Đây có thể được coi là một 

trong những đặc điểm nổi bật, làm nên sự độc đáo cho sáng tác của nhà 

văn này.  

Chọn đề tài Dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết của nhà văn 

Thuận, chúng tôi hy vọng nhận diện, đánh giá sự hiện diện của chủ 

nghĩa hiện sinh và giá trị của nó trong sáng tác của nhà văn. Từ đó, 

có thêm cơ sở để khẳng định sự độc đáo của tiểu thuyết Thuận cũng 

như những đóng góp của nhà văn đối với sự vận động và phát triển 

của tiểu thuyết Việt Nam đương đại nói riêng và tiến trình vận động 

của văn học Việt Nam nói chung. 
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2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 

Đã có khá nhiều bài viết đánh giá và nghiên cứu về tiểu thuyết 

của nhà văn Thuận. Dưới đây, chúng tôi đi vào lược điểm một số 

nhận định có liên quan đến đề tài: 

2.1. Về tiểu thuyết của Thuận nói chung  

Về tiểu thuyết Thuận nói chung, đã có một số bài viết đánh giá 

và nghiên cứu như: Một vài đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết của 

Thuận (Đoàn Minh Tâm), Đôi nét về thi pháp và kết cấu của 

Chinatown (Hoàng Nguyễn), Paris 11 tháng 8 - con người và số 

phận (Nguyễn Thị Thu Hà), Thang máy Sài Gòn (Đoàn Minh Hằng), 

Đọc “Chỉ còn 4 ngày là hết tháng tư” (Đoàn Minh Hằng), Thi pháp 

tiểu thuyết của nhà văn Thuận (Nguyễn Xuân Lệ Hằng)... Qua các 

bài viết đó, các tác giả đã có những nhận xét, đánh giá về giá trị nội 

dung, đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết của Thuận nói chung và từng 

tác phẩm nói riêng. Với những thành tựu của Thuận, tác giả Đoàn 

Minh Tâm đã khẳng định: Thuận “là một nhà văn trưởng thành”. 

2.2. Về dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết Thuận 

Về dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết Thuận, có một số đề tài 

nghiên cứu liên quan như: Vấn đề nhân vật trong tiểu thuyết Việt 

Nam đầu thế kỷ XXI (Hoàng Cẩm Giang), Cảm thức lạc loài trong 

sáng tác của Thuận (Trịnh Đặng Nguyên Hương), Con người cô đơn 

trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận (Hoàng Thị Liên), Con người 

mang tâm thức hiện sinh trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận (Hoàng 

Thị Thanh Hương). Qua các công trình nghiên cứu đó, các tác giả đã 

có một cái nhìn khái quát về hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết 
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Việt Nam đầu thế kỷ XXI và đặc điểm về nhân vật trong sáng tác của 

Thuận nói riêng, chỉ ra cho người đọc thấy những mô hình gia đình 

độc nhất vô nhị mà ở đó “tổ ấm” biến thành “tổ lạnh”, thấy được hiện 

thực phũ phàng về sự đảo lộn của giá trị đạo đức và thế giới nội tâm 

phức tạp của con người hiện đại trong tiểu thuyết của Thuận. 

Như vậy, vấn đề dấu ấn hiện sinh đã được các nhà nghiên cứu 

quan tâm. Song, đến nay chưa có công trình nào tập trung nghiên cứu 

về vấn đề này một cách hệ thống. Vì vậy, có thể nói Dấu ấn hiện sinh 

trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận là một đề tài có thể giúp người 

nghiên cứu tìm kiếm, phát hiện một cách cụ thể, hệ thống dấu ấn hiện 

sinh trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận. Qua đó, có thể đánh giá giá 

trị của tiểu thuyết Thuận một cách sâu sắc hơn.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Các dấu ấn hiện sinh được biểu hiện cụ thể qua: cảm quan về 

hiện thực, các phương diện nghệ thuật trong tiểu thuyết của nhà văn 

Thuận.      

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Các tiểu thuyết của nhà văn Thuận đã xuất bản: Made in 

Vietnam (NXB Văn Mới, California, 2002), Chinatown (NXB Đà 

Nẵng, 2005), Paris 11 tháng 8 (NXB Đà Nẵng, 2006), T mất tích 

(NXB Hội nhà văn, 2007), Vân Vy (NXB Hội nhà văn, 2008), Thang 

máy Sài Gòn (NXB Hội nhà văn, 2013), Chỉ còn 4 ngày là hết tháng 

tư (NXB Hội nhà văn, 2015). 
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phƣơng pháp cấu trúc - hệ thống  

4.2. Phƣơng pháp phân tích - tổng hợp  

4.3. Phƣơng pháp so sánh - đối chiếu 

5. Bố cục của luận văn 

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

của luận văn gồm 03 chương: 

Chƣơng 1. Tiểu thuyết Thuận trong dòng chảy tiểu thuyết 

mang khuynh hướng hiện sinh ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ 

XXI.         

Chƣơng 2. Dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết của nhà văn 

Thuận qua cảm quan về hiện thực.  

Chƣơng 3. Dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết của nhà văn 

Thuận nhìn từ phương diện nghệ thuật.  
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CHƢƠNG 1 

TIỂU THUYẾT THUẬN TRONG DÒNG CHẢY 

TIỂU THUYẾT MANG KHUYNH HƢỚNG HIỆN SINH 

Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI 

 

1.1. MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TIỂU THUYẾT MANG 

KHUYNH HƢỚNG HIỆN SINH Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM  

ĐẦU THẾ KỶ XXI  

1.1.1. Phản ánh đời sống hiện sinh của con ngƣời đƣơng đại 

Từ những năm 60 - 70 của thế kỷ XX, chủ nghĩa hiện sinh đã 

thực sự ảnh hưởng đến sự vận động và phát triển của văn học nước 

nhà.  

Sau năm 1986, chủ nghĩa hiện sinh có cơ hội tái xuất hiện. Cho 

dù viết về đề tài gì, tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn này đều xoay 

quanh những trăn trở, suy ngẫm khắc khoải về nhân vị, đi sâu vào 

phản ánh đời sống hiện sinh của con người đương đại, luôn thích 

nghi với những chuyển động phong phú của đời sống. 

Các phạm trù cơ bản của chủ nghĩa hiện sinh như quan niệm 

về phi lý, về những thân phận cô đơn, lạc loài đi tìm bản ngã, đến 

những con người nổi loạn, phi luân gắn với tình yêu, tình dục được 

các nhà văn vận dụng khá phổ biến, linh hoạt, sáng tạo.  

Tiểu thuyết Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI chú trọng 

thể hiện các quan niệm về tính chủ thể, về tự do, sự phi lí, về dấn 

thân, nổi loạn và đề cao thân xác. Khuynh hướng hiện sinh trong tiểu 

thuyết Việt Nam đương đại đã chứng tỏ sự mới mẻ của mình, góp 
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phần làm mạnh mẽ thêm sự phát triển và hội nhập của văn học Việt 

Nam với văn học thế giới. 

1.1.2. Các thủ pháp nghệ thuật mang đậm dấu ấn của chủ 

nghĩa hiện sinh  

Nhân vật thường được xây dựng như những phiến đoạn đứt rời 

và được mô tả bằng ngôn ngữ gãy gọn, những kết cấu vỡ vụn... Các 

tác giả tập trung khai thác nội tâm, suy nghĩ, trạng thái tâm lý cảm 

xúc của nhân vật để cho con người hiện hiện lên như một cá nhân 

riêng biệt với những suy nghĩ, cảm xúc rất riêng. 

Kết cấu được xây dựng theo kiểu phân mảnh, lắp ghép, kết cấu 

tự tham chiếu, kết cấu xoắn kép,... các sự kiện trong tác phẩm bị xáo 

trộn, lật tung khiến những bất ổn ẩn khuất trong sâu thẳm tâm thức 

của con người có điều kiện phơi bày.  

Thủ pháp “đối thoại trong độc thoại” và thủ pháp “dòng ý 

thức” được các tác giả sử dụng để phát hiện những bí ẩn của đời sống 

nội tâm nhân vật, đặc biệt là những trạng thái day dứt, bất an, lẫn lộn 

giữa ý thức và vô thức của con người.  

1.2. HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ 

VĂN THUẬN  

1.2.1. Con đƣờng đến với văn chƣơng nghệ thuật của 

Thuận  

Được học tập và làm việc lâu năm ở nước ngoài, Thuận có 

nhiều cơ hội để học hỏi và nếm trải cuộc sống, xây dựng một nền 

tảng vững chắc cho con đường sáng tạo văn chương nghệ thuật.  

Tài năng, vốn sống, sự từng trải, tri kiến văn hóa là những điều 
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kiện thuận lợi để Thuận có thể vững bước trên con đường sáng tạo 

nghệ thuật.  

Với một “bệ đỡ văn hóa tốt” (Nhà văn Dương Tường) cùng 

những trải nghiệm thực tế và sự nỗ lực tiếp thu, tìm tòi, sáng tạo của 

bản thân, nhà văn Thuận đã tạo được những dấu ấn đậm nét trong 

văn chương Việt Nam đương đại bằng bảy tiểu thuyết liên tiếp ra đời 

trong mười ba năm mới mẻ, hiện đại, không lặp lại nhau, góp phần 

phát triển văn chương Việt Nam đương đại. 

 1.2.2. Quan niệm nghệ thuật của Thuận 

Quan niệm nghệ thuật của mỗi nhà văn chính là kim chỉ nam 

định hướng cho sáng tác của họ góp phần không nhỏ làm nên thành 

công trong sáng tạo nghệ thuật của nhà văn. 

Thuận là một nhà văn có suy nghĩ nghiêm túc với nghề và 

không ngừng sáng tạo. Chị luôn yêu cầu mình phải không ngừng nỗ 

lực vượt lên “tạo ra những giá trị thẩm mỹ mới”.  

Chị luôn tâm niệm: “Nghệ thuật viết mới là điều tôi quan tâm 

hơn cả”. Quan điểm này đã trở thành phương châm phấn đấu của chị 

trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. 

Nhà văn Thuận là người luôn suy nghĩ, trăn trở về công việc 

của mình một cách tỉnh táo, đầy lí trí. Chị cho rằng: “Tính toán có 

khả năng dẫn đến lối thoát mới chứ hồn nhiên thì có nhiều nguy cơ 

lạc vào các đường mòn”.  

Với những quan niệm nghệ thuật rõ ràng, Thuận đã tạo ra những 

tiểu thuyết mang những giá trị thẩm mĩ mới, góp phần không nhỏ vào 

sự phát triển của văn học nữ Việt Nam đương đại. 
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1.3. TIỂU THUYẾT THUẬN - MỘT DẤU ẤN RIÊNG CỦA 

TIỂU THUYẾT MANG KHUYNH HƢỚNG HIỆN SINH Ở 

VIỆT NAM NHỮNG NĂM  ĐẦU THẾ KỶ XXI  

1.3.1. Khắc khoải về sự đổ vỡ niềm tin của con ngƣời 

Tiểu thuyết Thuận cho thấy một nỗi lo âu, hoài nghi, cô đơn, 

lạc lõng, chán nản, buồn lo, không còn niềm tin vào cuộc sống của 

con người giữa cuộc sống chất chồng áp lực. 

Trong tiểu thuyết của Thuận đầy ắp những con người có cuộc 

sống đa đoan, nhiều uẩn khúc, trắc trở, mang trong mình những vết 

thương tinh thần không dễ gì xóa bỏ, được nhà văn khắc họa bằng 

những gam màu xám xịt, mịt mờ. Đọc tiểu thuyết của Thuận, người 

ta không chỉ thấy hiện thực cuộc sống hiện lên với ngổn ngang những 

phi lý, nhàm chán, tẻ nhạt làm cho con người sống trong đó luôn cảm 

thấy cô đơn, lo âu, thấp thỏm, hoài nghi, dằn vặt quá khứ, lãnh đạm 

với hiện tại và hoài nghi về tương lai mà còn cảm nhận rất rõ nỗi 

buồn đau, day dứt, niềm khắc khoải về sự đổ vỡ niềm tin của con 

người trong tâm hồn nhà văn.  

1.3.2. Phản ứng mạnh mẽ trƣớc những trói buộc đối với 

con ngƣời    

Tiểu thuyết của Thuận không chỉ khơi ra những uẩn khúc sâu 

kín bên trong của tâm hồn con người như một sự phản ứng mạnh mẽ 

trước những luân thường đạo lý, những quan niệm cổ hủ, những tập 

tính, thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức và trói buộc con người mà 

nó còn bộc lộ những trăn trở, suy tư cùng ý thức phản ứng quyết liệt 

của chính tác giả với những trói buộc này. 
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 Tất cả sự phản ứng của các nhân vật trong tiểu thuyết của 

Thuận trước sự trói buộc thực sự là sự nhập cuộc của con người, là 

hành động thuộc về bản năng chứ không phải là hành động duy lý, 

thể hiện tinh thần phản kháng, phản ứng lại những trói buộc đối với 

con người của con người hiện đại trong cuộc hiện sinh.  
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CHƢƠNG 2 

DẤU ẤN HIỆN SINH 

TRONG TIỂU THUYẾTCỦA NHÀ VĂN THUẬN 

QUA CẢM QUAN VỀ HIỆN THỰC 

 

2.1. DẤU ẤN HIỆN SINH QUA CẢM QUAN VỀ CUỘC SỐNG  

 2.1.1. Cuộc sống - những dự cảm bất an về một “thế giới đổ vỡ” 

Martin Heidegger (1889 - 1976) cho rằng bản chất con người 

là lo âu, tâm trạng chủ yếu của con người là sự sợ hãi. Trước cuộc 

sống hiện đại đầy rẫy những bất công, phi lý, ngổn ngang những 

“buồn nôn”, bất an trở thành tâm lý chung của con người trong cuộc 

sống hiện đại. 

Tiểu thuyết của Thuận ngập tràn những ám ảnh và dự cảm về 

những điều không hay sẽ xảy ra với con người. Đó là những dự cảm 

bất an về sự mất an toàn trong cuộc sống, dự cảm về sự đổ vỡ trong 

hạnh phúc gia đình, lo sợ những điều không hay xảy ra với người 

thân. Đặc biệt, quyền được ở, nơi ở và việc làm cũng là những mối lo 

luôn canh cánh hiện hữu, ám ảnh trong những dự cảm về một tương 

lai mơ hồ, xám xịt. 

2.1.2. Cuộc sống - một thế giới hoang vắng tình ngƣời 

Gia đình luôn được xem là nền tảng của xã hội. Thế nhưng, 

cuộc sống gia đình trong tiểu thuyết Thuận là một thế giới hoang 

vắng tình người bởi ở đó, mô hình gia đình không còn mang đặc 

trưng truyền thống vốn có mà được xây dựng nên bằng trách nhiệm. 
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Ở đó tình cảm gia đình được hoán đổi bằng nhiệm vụ thực thi và 

những toan tính chi li. 

Không chỉ phơi trần sự hoang vắng tình người trong mối quan 

hệ huyết thống cha mẹ, con cái, anh em, tiểu thuyết Thuận cũng đi 

sâu phản ánh sự hoang lạnh trong mối quan hệ vợ chồng và sự thờ ơ, 

lãnh đạm giữa người và người trong cuộc sống. 

2.2. DẤU ẤN HIỆN SINH QUA CẢM QUAN VỀ                         

CON NGƢỜI 

2.2.1. Con ngƣời - những mảnh linh hồn sầu xứ 

Nhân vật trong tiểu thuyết của Thuận hiện lên với một nỗi 

niềm chung, đó là những mảnh linh hồn sầu xứ. 

Qua thế giới nhân vật của Thuận, ta thấy, mỗi nhân vật có một 

hoàn cảnh, một lý do để sầu nhưng chung quy lại, nơi đất khách họ bị 

ám ảnh bởi thân phận di dân bên lề xã hội Pháp phồn vinh. 

Mỗi người một khát vọng, một ước mơ, thân phận kẻ ly hương 

chịu sự va đập mạnh mẽ về nền văn hóa, khó bám rễ vào mảnh đất 

mới khi đã bứt khỏi cội nguồn quê cha đất tổ. Như một người khách 

nơi xứ lạ, cuộc sống của những người con ly hương diễn ra trong cái 

lạc lõng, bơ vơ của kẻ bên lề, họ luôn ôm nỗi sầu xứ và hoài vọng để 

tiếp tục sống. 

2.2.2. Con ngƣời - những bản thể bị chối từ 

Trong hành trình học tập và mưu sinh từ Việt Nam, sang Nga, 

đến Pháp, hơn ai hết, Thuận thấu hiểu thân phận của những di dân 

dân nhỏ bé lạc lõng, bơ vơ, bị hất hủi, miệt thị nơi đất khách bởi họ 

mang dòng máu ngoại lai và bị sự kỳ thị chủng tộc đánh bật ra khỏi 
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cộng đồng. Trong cuộc hiện sinh, họ cũng đã luôn tìm cách vẫy vùng 

để vượt thoát, họ đã “tự quyết” để vươn lên nhưng cuối cùng họ đều 

bị rơi vào bi kịch. Sống trong xã hội, giữa loài người nhưng không 

được loài người và xã hội chấp nhận, họ trở thành những bản thể bị 

chối từ. 

Con người trong tiểu thuyết của Thuận là những bản thể bị 

chối từ. Họ không chỉ bị chối từ khi sống nơi đất khách bởi sự kỳ thị 

chủng tộc mà có khi họ bị chối từ ngay trên chính quê hương. 

Xã hội hiện đại đầy rẫy những bất công, phi lý khiến cho con 

người càng cố hòa nhập thì càng bị cộng đồng đánh bật ra. Những 

người mang giới tính thứ ba cũng là cái cớ để họ bị chối từ. 

Từ những “bản thể bị chối từ”, nhà văn Thuận đã khái quát lên 

thân phận của những người Việt tha hương.       

2.2.3. Con ngƣời - hiện thân của những ƣớc mơ, khát vọng 

Trong cuộc hiện sinh của mình, các nhân vật trong tiểu thuyết 

Thuận luôn quẫy đạp, phản ứng mạnh mẽ với những trói buộc để cất 

lên ước mơ, khát vọng của đời mình.  

Một trong những khát khao cháy bỏng của con người trong 

tiểu thuyết Thuận là được đổi đời trên đất khách. Mỗi nhân vật của 

Thuận đã “tự quyết”, “vươn lên” nhưng giữa “cái hố sâu giữa phương 

Tây và thế giới thứ ba” dường như ước mơ vẫn mãi là ước mơ và 

khát vọng chỉ mãi là khát vọng. 

Bên cạnh những khao khát đổi đời, các nhân vật của Thuận 

luôn khát khao thỏa mãn tính dục. Thuận không chú trọng miêu tả 
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tính dục mà chỉ dùng nó để điểm xuyết, phơi bày thực trạng xã hội 

của con người đương đại trên hành trình hiện sinh của mình.  

Ước mơ, khát vọng giúp con người hiện sinh. Nhân vật trong 

tiểu thuyết của Thuận không chỉ mong muốn vượt thoát khỏi cuộc 

sống thực tại bi đát mà còn được sống là mình, với những ước mơ, 

khát vọng của riêng mình. 

Con người trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận trong hành 

trình đi tìm bản ngã luôn chấp nhận đối mặt với hiện thực. Trong tột 

cùng đau khổ và bi kịch của cuộc đời, họ luôn vượt thoát vươn lên 

bằng những ước mơ, khát vọng. Đó có thể là khát vọng thoát khỏi 

thực tại bi đát, khát vọng được yêu, được thỏa mãn dục vọng, được 

sống là chính mình, đúng với con người thật, với giới tính của mình... 

Thế nhưng, dẫu càng dấn thân họ càng nhận thấy sự phi lý của cuộc 

đời và mơ ước, khát vọng chỉ là niềm khao khát khó có thể chạm đến 

nhưng họ đã bằng mọi cách, qua mọi con đường để hướng đạt nó.  
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CHƢƠNG 3 

DẤU ẤN HIỆN SINH 

TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NHÀ VĂN THUẬN 

NHÌN TỪ PHƢƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT 

 

3.1. NGHỆ THUẬT KẾT CẤU 

3.1.1. Kết cấu phân mảnh, lắp ghép  

Với kết cấu phân mảnh, lắp ghép, tiểu thuyết của Thuận đã làm 

sáng lên những “vùng mờ” trong thế giới tâm linh con người, tô đậm 

chiều sâu tâm thức của con người trong cuộc hiện sinh. 

Xây dựng trên nền tảng phân mảnh, Thuận đã để cho nhân vật 

của mình tự do lần hồi trong quá khứ, mê mải trong hiện tại và mơ hồ 

về tương lai. Giúp người đọc hiểu tường tận hành trình dốc mình tận 

tụy, miệt mài đi tìm giá trị của bản thân, truy tìm ý nghĩa và giá trị 

hạnh phúc đích thực trong cuộc đời của nhân vật.  

Kết cấu phân mảnh là dạng thức tác giả “xé lẻ” chỉnh thể tạo 

thành nhiều kiểu kết cấu khác nhau. Hệ quả thẩm mĩ của kết cấu này 

là tạo được nhiều tầng nghĩa hơn cho tác phẩm, đồng thời, cũng phản 

ánh được tâm trạng vụn vỡ và cuộc sống vô hướng của con người 

hiện đại, thể hiện những bất ổn, lo âu trong đáy sâu tâm thức của họ. 

3.1.2. Kết cấu mở  

Nhằm xác định tính chất không hoàn kết của đời sống, tiểu 

thuyết đương đại đa phần hướng đến một kết cấu bỏ ngỏ, vẫy gọi - 

một kết cấu phát huy tối đa tâm thế sáng tạo của người đọc.  
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Chọn kết cấu mở, tiểu thuyết của Thuận gợi ra bao suy tư về 

cảnh huống tha hương của con người trong hành trình hiện sinh.  

Với cách kết thúc chưa hoàn kết hoặc đưa ra những giả định, 

Thuận đã lôi cuốn người đọc phải nhập cuộc cùng nhân vật. Như thế, 

người đọc đã cùng đồng hành với nhân vật trong quá trình “ưu tư”, 

“tự quyết”, “vươn lên”.  

3.2. KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT 

3.2.1. Không gian dịch chuyển, đầy biến động 

Để đổi đời, tìm đến với cuộc sống mới, nhân vật trong tác 

phẩm của Thuận sống trong không gian dịch chuyển, biến động.  

Nhân vật trong tiểu thuyết Thuận không chỉ quay cuồng trong 

sự dịch chuyển, biến động của không gian địa lý mà cả không gian 

tâm lý. Tiểu thuyết Thuận ám ảnh người đọc bằng chính những dịch 

chuyển, biến động sâu thẳm trong tâm hồn con người, biểu hiện cụ 

thể bằng sự đi về trong quá khứ và hiện tại, trong ký ức hoặc trong 

những giấc mơ của các nhân vật.  

 3.2.2. Thời gian dồn nén, gấp gáp 

 Thuận đã dụng công trong việc xây dựng thời gian nghệ 

thuật trên dòng tâm trạng và ý thức của nhân vật. Ở đó ta thấy thời 

gian được dồn nén trong quá khứ và gấp gáp trong hiện tại. 

 Để thể hiện tâm trạng cô đơn, sầu xứ của con người tha 

hương, Thuận đã sử dụng triệt để kỹ thuật dòng ý thức với thủ pháp 

“ngoái lại” như một phương thức xử lý thời gian. Trong sự “ngoái 

lại” đó, ta thấy thời gian được dồn nén trong dòng ý thức của nhân 

vật. 
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 Sự dồn nén thời gian có sức dung chứa cả cuộc đời nhân vật. 

Giây phút ấy con người có thời gian chiêm nghiệm lại tất cả lẽ sống 

của mình, nhận thức về giá trị của bản thân, tìm lại được chính mình. 

Người đọc có thể hiểu thấu được tâm tư, tình cảm, khát khao của 

nhân vật mà trước cuộc sống hiện đại xô bồ họ cất đi rất kĩ. 

3.3. NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU NGHỆ THUẬT 

3.3.1. Ngôn ngữ góc cạnh 

Ngôn ngữ trong tiểu thuyết Thuận là ngôn ngữ góc cạnh. Sự 

góc cạnh được hình thành từ cách sử dụng câu ngắn, kể mà không tả, 

hạn chế sử dụng thán từ, tính từ cả khi biểu lộ tâm lý hoảng loạn của 

nhân vật và sự sáng tạo trong việc cá thể hóa nhân vật bằng những 

câu giao tiếp kiệm lời, ngắn gọn, súc tích mà khái quát được bản 

chất, lối sống, cả hành trình hiện sinh của nhân vật. 

Ngôn ngữ Thuận rất hay sử dụng kiểu câu ngắn gọn, đôi lúc 

không đảm bảo kết cấu, không dùng nhiều tính từ, mỹ từ để biểu thị 

sự lạnh lùng trong mối quan hệ giữa người và giữa cộng đồng góp 

phần phơi bày thực trạng xã hội. Ở đó con người sống, giao tiếp với 

nhau lạnh lùng, lãnh cảm, không có nhu cầu chia sẻ và cũng không 

cần sự cảm thông, đồng cảm. Mỗi con người là một cá thể tồn tại rời 

rạc bên nhau.  

3.3.2. Giọng điệu đa thanh 

Để phản ánh đầy đủ bộ mặt với các chiều kích của xã hội hiện 

đại, khảo sát tiểu thuyết Thuận chúng ta thấy tiểu thuyết chị có lúc 

mang giọng hài hước, giễu nhại; có lúc lắng xuống mang giọng triết 
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lý, chiêm nghiệm, suy tư về cuộc đời và con người; có lúc mang 

giọng lạnh lùng, vô âm sắc. 

Cùng với các nhà văn đương đại Việt Nam, Thuận không 

ngừng nỗ lực để thay đổi tư duy nghệ thuật, đổi mới phương thức thể 

hiện để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn người đọc cả nội 

dung lẫn hình thức. Tính chất đa thanh trong giọng điệu có thể được 

coi là một thành công lớn của nhà văn trong sáng tạo nghệ thuật. Bởi 

nó không chỉ giúp nhà văn phát biểu thái độ của mình với cuộc sống 

con người, với nghệ thuật mà còn góp phần tô đậm chất hiện sinh cho 

tiểu thuyết của chị. 

3.4. BIỂU TƢỢNG NGHỆ THUẬT  

3.4.1. Con số   

Trong tiểu thuyết Thuận tràn ngập những con số và mỗi con số 

mang một ý nghĩa biểu tượng khác nhau. 

Đã từ lâu, từ Đông sang Tây, con số 13 được gắn với những 

điều không may mắn. Con số 13 xuất hiện khá nhiều trong tác phẩm 

của Thuận và thường cũng gắn với những sự kiện đau lòng không 

may mắn. Con số 13 trở thành biểu tượng của cái chết và là sự giải 

thoát cho một kiếp người ê chề, mệt mỏi, cô đơn, lạc lõng giữa thế 

giới hoang vắng tình người. Thuận là nhà văn sâu sắc và đầy sáng tạo 

khi chị lựa chọn và đưa số 13 vào tác phẩm làm biểu tượng cho sự 

kết thúc một hành trình hiện sinh của những con người không lối 

thoát. 

Bên cạnh số 13, tiểu thuyết Thuận cũng hay lặp lại với con số 

5, số 6 nhưng ấn tượng hơn cả là con số 4. Số 4 theo quan niệm của 
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phương Đông là “con số cực kỳ không may mắn” [78], theo quan 

niệm của phương Tây thì nó là “nền tảng vững vàng và làm việc 

chăm chỉ. Nó là một con số mạnh mẽ và ổn định, không cho phép sự 

phù phiếm tồn tại” [78]. Với sự sáng tạo táo bạo của Thuận, số 4 

trong tiểu thuyết của chị mang ý nghĩa biểu tượng khác. Ý nghĩa số 4 

trong tiểu thuyết Thuận là sự kết hợp quan niệm của phương Đông và 

phương Tây, gắn với chính trị Việt Nam. Nó vừa có ý nghĩa gắn với 

sự “không may mắn, bất hạnh” của phương Đông để nhắc nhớ những 

đau thương, tổn thất trong chiến tranh. Đồng thời cũng gắn với “cái 

nền tảng vững vàng” của phương Tây để khẳng định số 4, với người 

Việt Nam còn có ý nghĩa là dấu mốc đánh dấu những “bước ngoặt 

trong cuộc đời” con người.  

3.4.2. Phố   

“Phố” là nơi tập trung cư trú, chứng kiến hành trình hiện sinh 

của con người đương đại. Nơi đây, các vấn đề của cuộc sống, con 

người được thể hiện cụ thể, sinh động. 

“Phố” trong tiểu thuyết Thuận được khu biệt rõ ràng, quận 

Mười Sáu dành cho người Pháp: trắng - sạch - sáng; quận Mười Ba 

cho phố Tàu và nhà hàng Việt: chật - ẩm - bẩn; quận Mười cho 

những người gốc Ấn, Pakistan: tối - kín - bí. Như vậy, “phố” trong 

tiểu thuyết của Thuận đã khái quát nơi sinh hoạt của ai, đặc điểm môi 

trường sống như thế nào, mức sinh hoạt ra sao? 

Tên phố thường được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong tiểu 

thuyết của Thuận là “Chinatown” - nơi tập trung sinh sống của di dân 

Hoa Kiều. Tuy nhiên, qua hành trình tiểu thuyết của Thuận, chúng ta 
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có thể thấy “Chinatown” được nhắc đến không chỉ để gọi tên một 

khu phố tập trung Hoa Kiều mà đã được tác giả mặc vào đó một tấm 

áo khoác ngoài với lớp nghĩa mới rộng hơn. 

Chinatown trong tiểu thuyết của Thuận không chỉ là nơi tập 

trung sinh sống của di dân Hoa Kiều mà đó còn là nơi tập trung của 

những người gốc Á, biểu tượng của sự tha hương, lữ thứ và còn 

biểu tượng cho không gian chật hẹp của một cộng đồng dân cư bị 

tách biệt. 

Văn học hiện đại được xem là văn học của các ẩn dụ, biểu 

tượng. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sức hấp dẫn của 

tiểu thuyết Thuận chính là dòng chảy sâu kín của ngôn ngữ biểu 

tượng. 

3.4.2. Con tàu 

Bế tắc trước cuộc sống hiện đại đầy phi lý, buồn nôn, nhân vật 

của Thuận có chiều hướng xê dịch, ra đi để tìm tự do, hạnh phúc cho 

riêng mình. Trong cuộc hiện sinh ấy, nhân vật trong tác phẩm Thuận 

thường gắn với hình ảnh con tàu. 

Những chuyến tàu đã đồng hành cùng nhân vật của Thuận 

trong cuộc hiện sinh để đến với tự do, tình yêu, hạnh phúc của riêng 

mình. Nhưng không chỉ biểu tượng cho sự di chuyển, những chuyến 

tàu trong tiểu thuyết Thuận còn biểu tượng cho sự phiêu lưu, bấp 

bênh, trôi dạt nào đó của con người trong cuộc đời. 

Không chỉ thế, con tàu trong tiểu thuyết Thuận không chỉ biểu 

tượng cho sự dịch chuyển của không gian địa lý mà còn biểu tượng 

cho sự dịch chuyển trong không gian tâm lý của nhân vật; biểu tượng 
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cho không gian chật hẹp, bức bối, đầy biến động của con người trong 

cuộc hiện sinh và biểu tượng cho sự di chuyển trong không gian tâm 

hồn của con người đương đại.  

Việc xây dựng những biểu tượng về “con số”, “phố”, “con tàu” 

trong tác phẩm là biểu hiện của một sự kế thừa và sáng tạo của Thuận 

trong hoạt động nghệ thuật. Những hàm ý sâu xa được gợi ra từ các 

biểu tượng trong tiểu thuyết Thuận góp phần tạo nên những cảm xúc 

mới lạ trong lòng người đọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

KẾT LUẬN 

 

Trong sự vận động và phát triển của văn học Việt Nam, khi 

mỗi nhà văn phải nỗ lực tự tìm cho mình một lối đi riêng để bắt nhịp 

kịp với yêu cầu của thời đại, cách tân nghệ thuật và đổi mới nội dung, 

Thuận đã lựa chọn cho mình một con đường sáng tạo khá độc đáo 

khiến tiểu thuyết của chị mang đậm dấu ấn hiện sinh. 

Hòa vào dòng chảy của văn xuôi mang khuynh hướng hiện 

sinh ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI, tiểu thuyết Thuận là 

một dấu ấn riêng của văn xuôi đương đại mang khuynh hướng hiện 

sinh ở Việt Nam. Đi suốt hành trình sáng tạo nghệ thuật của nhà văn 

Thuận, chúng ta nhận thấy tiểu thuyết của chị là một niềm khắc khoải 

về sự đổ vỡ niềm tin của con người trước hiện thực cuộc sống và 

những phản ứng mạnh mẽ của con người trước những trói buộc họ 

trong cuộc hiện sinh. 

Dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết của Thuận thể hiện rõ ở cảm 

quan về cuộc sống và con người của nhà văn. Dưới góc nhìn ấy, xã 

hội mà các trật tự, an ninh, luân thường đạo lý, các giá trị đạo đức đã 

bị đảo lộn, khiến cho con người luôn thấp thỏm với những dự cảm 

bất an về một thế giới đổ vỡ được hiện lên một cách rõ nét. Trong thế 

giới hoang vắng tình người, con người rơi vào trạng thái cô đơn, lạc 

loài, bơ vơ trước cộng đồng, xã hội, thậm chí ngay chính trong gia 

đình mình. Nhìn từ góc độ nội dung, tiểu thuyết Thuận vừa thể hiện 

nỗi khắc khoải về sự đổ vỡ niềm tin của con người trước hiện thực 

cuộc sống và sự phản ứng mạnh mẽ của họ trước những trói buộc đối 
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với con người, đồng thời bộc lộ rõ sự băn khoăn, trăn trở của nhà văn 

về những số phận người mang linh hồn sầu xứ, những bản thể bị chối 

từ cũng như sự tồn vong của cuộc đời. 

Bằng nghệ thuật xây dựng kết cấu phân mảnh, lắp ghép, kết 

cấu mở, nhà văn đã đưa người đọc tham gia, đồng hành cùng nhân 

vật trong cuộc hiện sinh. Bằng kỹ thuật xây dựng không gian dịch 

chuyển đầy biến động từ không gian địa lý sang không gian tâm trạng 

trong cuộc hiện sinh của con người kết hợp với thời gian tâm trạng 

dồn nén trong quá khứ và gấp gáp ở tương lai, nhà văn đã phơi trần 

cuộc sống của con người đương đại trong cuộc hiện sinh và thế giới 

nội tâm phức tạp của những “cái tôi” mang tâm thức hiện sinh cũng 

được tác giả lật tung, đào xới. Với ngôn ngữ góc cạnh ngắn gọn, súc 

tích, khô khan kết hợp với những câu nói mang tính cá thể của nhân 

vật, Thuận đã mô phỏng sự vụn vỡ của hiện thực cuộc sống mà con 

người đang phải đối đầu một cách thuyết phục và nghệ thuật. Bên 

cạnh đó, việc vận dụng giọng điệu đa thanh lúc hài hước, giễu nhại, 

lúc thâm trầm, triết lý, lúc lạnh lùng, vô âm sắc đã giúp nhà văn làm 

nổi bật thế giới nội tâm phức tạp của nhân vật, “khai quật” những 

ngóc ngách, sắc thái tâm tư, tình cảm của nhân vật mà vì nhiều lý do 

họ vẫn giấu sâu, cất kỹ. Ngoài ra, hệ thống biểu tượng với các biểu 

tượng “con số”, “phố”, “con tàu” đầy sáng tạo cũng góp phần làm rõ 

nét thân phận tha hương, lữ thứ của con người hiện đại trong cuộc 

hiện sinh. Bằng những nỗ lực sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc, Thuận 

tạo được vị trí xứng đáng trên văn đàn văn học Việt Nam  đương đại.  
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Dù còn một số hạn chế nhất định nhưng qua hành trình tiểu 

thuyết của mình, Thuận đã thể hiện một sự sáng tạo không ngừng 

trong việc hướng tới biểu đạt một cách đặc trưng tâm hồn con người 

thời đại. Với ý thức cách tân nghệ thuật rất quyết liệt, Thuận đã thành 

công trong việc kế thừa và sáng tạo những giá trị nghệ thuật mới. 

Tiểu thuyết của chị vừa là tiếng nói của ý thức, vừa là tiếng nói của 

tiềm thức, của giấc mơ, thể hiện cái hiện tại đang vận động, biến 

chuyển không khép kín của số phận con người, thể hiện một cái nhìn 

nhân văn và mang dấu ấn hiện sinh rõ nét. Nó là sự khẳng định thêm 

bước phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đương đại, góp phần làm 

phát triển văn học nước nhà. 
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