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Tóm tắt: 

Nguyễn Quỳnh Trang là một cây bút nữ đã góp phần làm nên diện mạo mới của văn học Việt 
Nam đương đại. Trong tác phẩm của chị, hình ảnh người phụ nữ cùng với thiên tính nữ là một 
trong những biểu hiện phong phú, xúc cảm và nhiều suy tư. Xây dựng nên những nhân vật nữ 
cùng với ý thức khắc sâu thiên tính nữ trong tác phẩm của mình, Nguyễn Quỳnh Trang đã tái 
hiện lại một cách tự nhiên phần nào bối cảnh của thời đại. Mặt khác, tác giả gửi gắm vào đó 
những suy tư, day dứt, sự cảm thông cho số phận của những người phụ nữ. Qua đó, lên tiếng 
khẳng định vị thế của họ và thể hiện khát khao mong những người phụ nữ được hưởng một cuộc 
sống hạnh phúc xứng đáng với thiên chức cao quý của mình.   

         Từ khóa: Văn học Việt Nam đương đại; Nguyễn Quỳnh Trang; Thiên tính nữ; 1981; Nhiều 
cách sống.  

Abstract: 

 Nguyen Quynh Trang is a female writer who has contributed to a new face of Vietnam 
contemporary literature. In her works, the image of women with female inborn character is one 
of rich expressions, emotions and reflections. Forming female characters with conscious innate 
feminnity inculcated in their works, Nguyen Quynh Trang replays context of the times naturally. 
On the other hand, the author sends thoughts into it, torments and sympathises with the fate of 
the women. Thereby, she asserts their position and expresses her strong desire that women can 
enjoy a happy life that is worthy of their noble vocation. 
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