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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài. 

  Truyện ngắn Việt Nam từ sau 1975 đến nay phát triển mạnh mẽ cả về 

số lượng và chất lượng. Đặc biệt sau 1986, trong không khí dân chủ hóa của 

đời sống văn học, truyện ngắn Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. 

Hòa vào dòng chảy ấy không thể không kể đến những đóng góp của các nhà 

văn nữ thời kỳ đổi mới. Trên văn đàn, sự hiện diện truyện ngắn của những 

cây bút nữ  đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc như Phan Thị Vàng 

Anh, Nguyễn Thị Thu Huệ, Y Ban, Võ Thị Hảo, Nguyễn Ngọc Tư,…Trong 

số đó, sáng tác của Đoàn Lê dù không ồn ào gây “sốc” như một số tác giả nữ 

trẻ khác nhưng đọc tác phẩm của chị, độc giả dễ ấn tượng với con người, cuộc 

sống, với cảm hứng và cách viết của nữ sĩ. Sáng tác của Đoàn Lê thực sự đã 

làm sinh động, phong phú thêm cho đời sống văn xuôi nói riêng và văn học 

nước nhà nói chung. 

 Đoàn Lê tên thật là Đoàn Thị Lê, sinh ngày 15.04.1943 ở thành phố 

Bengich (nay là phố Lê Lợi – Hải Phòng). Không riêng gì ở Hải Phòng mà 

đối với giới văn nghệ sĩ cả nước tên tuổi nữ sĩ Đoàn Lê đã trở nên quen thuộc. 

Gọi chị là nhà văn, họa sĩ, nhà biên kịch, diễn viên hay đạo diễn đều đúng cả. 

Những “cầm kỳ thi họa” đem lại cho Đoàn Lê một danh tiếng tài hoa. Học vẽ 

từ bậc thầy như Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên. Học điện ảnh từ các bậc 

thầy của Nga và Việt Nam. Khởi nghiệp biên kịch điện ảnh với những tác 

phẩm được đồng nghiệp đánh giá tốt. Nhưng cuối cùng, văn xuôi mới là sở 

trường của người đàn bà thành phố cảng, vẻ thùy mị duyên dáng song hành 

với tính cách một người đàn bà quyết đoán, sắc sảo. Những điều dường như 

xung khắc ấy cùng lúc tồn tại trong một con người, dệt nên những trang văn 

xuôi tài hoa, vừa dịu dàng, vừa quyết liệt, lôi cuốn sự chú ý của người đọc 

cũng như giới nghiên cứu, giảng dạy văn học Việt Nam đương đại. Nói như 

Đoàn Lê: “tôi đặc biệt thích viết truyện ngắn, chỉ những gì không thể viết 
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ngắn được thì tôi đành chịu”. Hơn thế nữa, ở nữ nhà văn này, người đọc nhận 

ra sự hội tụ các yếu tố của nhiều loại hình nghệ thuật: điện ảnh, hội họa, thi ca 

qua các trang văn của chị.  

 Những tiểu thuyết đầy trăn trở tâm huyết của chị như Cuốn gia phả để 

lại,  Lão già tâm thần,  Người đẹp và đức vua, Tiền định gây được nhiều thiện 

cảm với bạn đọc. Cuốn gia phả để lại ngay khi mới ra mắt công chúng đã 

được nhận giải thưởng văn học của Hội nhà văn Việt Nam (1990). Song phải 

kể đến thành quả chị nhận được ở truyện ngắn. Truyện của chị được dịch tại 

Mỹ, Thụy Điển, Đức và ở đâu cũng được hoan nghênh. Có thể kể tên những 

tập truyện ngắn của Đoàn Lê như  Thành hoàng làng xổ số, Trinh tiết xóm 

Chùa, Người khách đêm giao thừa, Nghĩa địa xóm Chùa, …Và Sex. Đọc văn 

chị, ta bị cuốn hút bởi cách viết dung dị, những nhận xét hóm hỉnh và sâu sắc 

về nhân tình thế thái, về những buồn vui ấm lạnh của cuộc đời. Truyện ngắn 

của Đoàn Lê là một tiếng nói quen thuộc mà mới lạ, mang đậm dấu ấn sáng 

tạo của nhà văn. 

 Đến nay, tuy đã có một số bài giới thiệu, bình luận, đánh giá về tác 

phẩm Đoàn Lê của một số nhà văn, nhà nghiên cứu nhưng vẫn chưa phải là 

những công trình mang tính hệ thống, khẳng định vị trí của Đoàn Lê trong dòng 

văn học nữ đương đại và rộng ra trong nền văn xuôi Việt Nam đương đại. 

Trên đây là những lý do để chúng tôi chọn đề tài cho luận văn của mình 

là TRUYỆN NGẮN ĐOÀN LÊ. Tìm hiểu đề tài này, chúng tôi muốn tiếp cận 

và nhận diện những thành tựu về nội dung cũng như về nghệ thuật của  truyện 

ngắn Đoàn Lê, đồng thời đặt sáng tác của chị trong sự vận động và đổi mới 

của văn xuôi Việt Nam đương đại.  

2. Lịch sử vấn đề 

 Đam mê và miệt mài, viết văn, làm thơ, biên kịch, đạo diễn phim và vẽ 

tranh, một Đoàn Lê vẫn tiếp diễn trên con đường văn học nghệ thuật với 

nhiều chữ “sĩ”. Cuộc đời chị là vậy, đa mang, truân chuyên nhưng những đứa 
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con tinh thần của người đàn bà mảnh mai và cương nghị này lại có sức hấp 

dẫn, cuốn hút độc giả và giành được những giải thưởng danh giá. 

 Trong quá trình tìm hiểu về Đoàn Lê và tác phẩm của chị, chúng tôi thu 

thập được một số bài viết để tạo cơ sở cho một cái nhìn bao quát về truyện 

ngắn Đoàn Lê.  

2.1. Những ý kiến, những bài viết có tính chất khái quát về truyện ngắn 

Đoàn Lê. 

 Trong các bài viết về sáng tác của Đoàn Lê, chúng tôi để ý nhiều đến 

những bài viết của nhà văn Hồ Anh Thái – một nhà văn đã có cả một quá 

trình theo dõi những sáng tác của chị. Với số lượng bài viết về Đoàn Lê nhiều 

hơn cả, ông đã nắm được cái “thần” rất riêng, độc đáo trong giọng văn của 

chị: “ Một giọng văn được nhớ, nền nã, dung dị bao giờ cũng kèm theo chất 

hài hước ngấm ngầm” [60]. Hồ Anh Thái đã rất chú ý đến nghệ thuật sử dụng 

những yếu tố kì ảo của nữ văn sĩ này. Ông cho rằng yếu tố kì ảo của Đoàn Lê 

trong những truyện tiêu biểu nhất ấy là “cái thực lẫn với cái ảo chỉ làm lạ 

hóa, chỉ thay đổi một góc nhìn hiện thực chứ không phải yếu tố xoay chuyển 

và quyết định hiện thực nghệ thuật ” [59].  

 Chú ý đến bút pháp và giọng điệu, tạp chí Kirkus Peviews nhận xét: 

“Thảng hoặc Đoàn Lê có xu hướng ngụ ngôn kiểu Kafka như Lên ruồi…ở chỗ 

khác, những truyện ngắn đạt tới giọng điệu riêng tư thấm thía như trong 

Giường đôi xóm Chùa…” [60]. 

 Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiền – một người bạn của nhà văn, cũng có tới hai 

bài viết về chị. Ở Đoàn Lê – những cung bậc cuộc đời (http://vietbao.com.vn) 

đã đưa những nhận định không thể phủ nhận: “…Có lẽ nếm trải cuộc đời với 

đầy đủ những cung bậc buồn vui, những hạnh phúc và bất hạnh đã qua của 

người đàn bà đa đoan này đã làm nên những trang viết mang màu sắc Đoàn 

Lê”. Và thực sự là như thế, “không phải ngẫu nhiên mà những tác phẩm gan 

ruột của chị, chị đã có chỗ đứng thật đẹp trong trái tim người đọc” [27]. 
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