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Thư Tòa Soạn

Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần vừa có cuộc 
Triển lãm sẽ thực hiện trong 4 ngày, từ 

Thứ Năm 19/7/2018 tới hết ngày 22/7/2018. Tại 
Việt Báo Gallery, 14841 Moran St. Westminster. 
Ông sinh năm 1948, tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ 
Thuật Huế năm 1973 và triển lãm tranh cũng 
trong năm này tại Hội Việt Mỹ Đà Nẵng. Là 
thành viên của the East Hawaii Cultural Coun-
cil-USA. Ông đã từng có tranh triển lãm tại các 
tiểu bang ở Hoa Kỳ, ngoại quốc và Việt Nam.

Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần từ Việt nam sang 
định cư tại Hawaii từ 1997, từng là thành viên 
Hội Đồng Văn Hóa Hawaii, và bây giờ đang cư 
ngụ ở Quận Cam. Ông từng có 30 cuộc triển 
lãm riêng và chung kể từ năm 1973 tới giờ tại 
nhiều nơi trong nước, Singapore và Hoa Kỳ. 
Nhà thơ Trịnh Y Thư nhận xét: “We must go 
on searching. Chúng ta phải tiếp tục lên đường 
tìm kiếm. Câu nói của Paul Klee nghe như một 
châm ngôn. Đúng vậy, thuộc tính bất biến của 
nghệ thuật là luôn luôn đi tìm cái mới. Chẳng 
riêng gì hội họa, ở bất cứ bộ môn nghệ thuật 
nào khác, người nghệ sĩ lúc nào cũng bị ám ảnh 
bởi cuộc hành trình xuyên vũ trụ không bao giờ 
đến đích mà mình đang dấn bước. Con đường 
ấy không có mục đích. Nó cũng chẳng có sứ 
mệnh, mọi sứ mệnh gán ghép lên nghệ thuật đều 
dẫn đến nghĩa trang hoặc bãi phế thải ngoài rìa 
thành phố. Con đường không đưa ta đến chân-
thiện-mĩ bởi làm gì có chân-thiện-mĩ trên đời. 
Nó không màng đến thành công hay thất bại. Và 
nó nhận thức rất rõ một điều là nếu nó bắt gặp 
cái gì mới thì sớm muộn cái mới đó cũng sẽ trở 
nên cũ kĩ và chìm vào quên lãng. Theo tôi, đấy 
chính là bản chất muôn đời của nghệ thuật. “We 
must go on searching.”

Trên con đường đó, tôi vẫn thấy bóng dáng 
Nguyễn Đình Thuần, cô độc hơn bao giờ, lặng 
lẽ cất bước đều.”

•
Văn học Mỹ đã chết, tiểu thuyết Mỹ đă chết. 
Trong thời đại Facebook và internet, chữ in đã 
chấm dứt, vậy còn ai đủ thời giờ mà ngồi đọc 
hàng trăm trang truyện kể? Với một nền văn học 
đầy năng động và sáng tạo còn vậy, các nền văn 
học khác thì sao? Thơ Mỹ in ấn đã chuyển sang 
thơ trình diễn. Thơ Việt nếu lập lại mãi tự do và 
vần điệu thì còn ai đọc? Thơ Tân hình thức Việt 
đã đóng góp một sắc thái mới lạ trong thơ Việt. 
Một cuộc hội thảo về thơ Tân hình thức Việt diễn 
ra ngày 29/10/2014 tại Đại học Văn hóa Hà Nội. 
Các đại biểu tham dự đã bàn thảo nhiều vấn đề, 
góc cạnh liên quan đến câu chuyện thơ Tân hình 
thức và thơ Tân hình thức Việt. Một tuyển tập 
thơ Tân hình thức Việt được xuất bản vào năm 
2016, với những nhà nghiên cứu Việt và những 
nhà thơ Tân hình thức Mỹ. Một bộ 3 cuốn tiểu 
luận thơ Tân hình thức, Vũ Điệu Không Vần, 
Tân Hình Thức Nghĩ Về Cách làm Thơ, và Thơ 
và Không Thơ, trên 700 trang đã được xuất bản, 
bao gồm những tiến trình thơ, từ tự do đến Tân 
hình thức, đặc biệt là thơ tự do Mỹ. Một buổi 
đọc thơ Tân hình thức Việt Mỹ được nhà thơ 
Dana Gioia tổ chức ngày 20 tháng 11 năm 2016, 
tại thị xã Irvine, Orange County California, với 
sự tham gia của Khế Iêm, cùng sự phụ diễn của 
nhạc sĩ Tina Huỳnh, đang theo học tiến sĩ âm 
nhạc tại đại học USC’s Thornton School of Mu-
sic, thổi sáo một bài thơ của  TTKh. 

Nhưng cũng không thiếu những kẻ chống đối 
thơ Tân hình thức Việt. Họ không hiểu gì về thơ. 
Bản chất thơ là sáng tạo, mà sáng tạo là phải 
thay đổi cách làm thơ. Thơ tân hình thức Mỹ 
quay về với thể luật, trong khi thơ Tân hình thức 
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việt khác hẳn, kết hợp giữa thơ vần điệu và tự 
do. Đó là cách đúng nhất để thay đổi thơ, khó có 
một con đường nào khác. Câu hỏi đặt ra là tại 
sao ít có nhà thơ nào hưởng ứng, ngoài một số 
những nhà thơ Tân hình thức Việt, không như 
Tiền chiến và tư do trước kia? Trong thời đại 
Internet, ít người còn quan tâm tới thơ, nói chi là 
thay đổi thơ. Vả lại, thơ Tân hình thức Việt chỉ 
là một dòng thơ ngoại biên. Nhưng chả lẽ thơ 
ngoại biên lại không có quyền thay đổi cách làm 
thơ? Thôi thì, cứ coi Tân hình thức Việt như một 
Xuân Thu Nhã Tập trước kia cũng được.

Nguyễn Đạt
CON ĐƯỜNG TỚI ĐÓ 

Con đường tới đó con đường tới 
Đó sông sâu ở tận nơi đâu 
Chẳng thấy mà lòng xiết đau mãi 
Hoài nỗi đau không thể nên lời.

Đi tới đó đi tới đó cũng  
Không xa chẳng gần một ngã ba
Một ngã tư xin chào phố xá 
Con đường đã qua để tới đó.

Cũng không gì ngoài tách cà-phê 
Quán xưa có thể vẫn ở đó 
Hắn bây giờ quần jeans rất cũ 
Từ khuya lâu bạc phếch sắc màu. 

Ngôi quán ngày xưa bây giờ đã 
Thay cửa kính trong suốt không thấy
Chiếc bàn nhỏ một góc quán hắn 
Ngồi bên tách cà-phê mỗi ngày. 

Hắn cũng không buồn gì cũng không 
Buồn gì hết thảy đều như vậy
Thắp điếu thuốc kẹp giữa hai ngón 
Tay gầy xanh khói giữa kính trong. 

Uống cà-phê xong ắt hắn sẽ  
Về căn phần mái tôn hay ngói
Cũng vậy thôi không luận cứ gì 
Dẫu bi đát chẳng buồn để nói.  
Sài Gòn, VII-2018
  

   

Thạch Tốt
CÁNH CỬA

Cánh cửa như cánh hoa
mười giờ trước cửa luôn
mở em ạ ! giờ yên 
vui hớn hở có thấy

gì căn nhà hình như
vừa sáng nay hoa mười
giờ trong trái tim anh 
em dưới hiên nhà chùm 

cúc vàng là em đó 
em đi xa có thấy gì 
cánh cửa vẫn mở những 
sớm mai trầm lặng tôi
 
nói yêu em yêu em 
một ngày nào đó ( vầng 
trăng làm chứng) ? để bây 
giờ … vẫn rơi vẫn rơi
 
đi qua ngõ chung cư 
nhà nàng  còn nhớ không 
gã đàn ông lang thang 
huýt sáo nói lời xưa
 
tưởng rằng tưởng đã quên 
còn nhớ không nơi đó 
khẻ quay về cánh cửa 
như cánh hoa mười giờ 

nhớ em bên góc cà 
phê thơm hoàng hôn đã 
mù tan.

07/30/2018

Nguyễn Văn Bút
VÔ ĐỀ 
 
1.
Buổi chiều nào tôi hay
ngồi bên hiên trời trắng
đục có mấy khe hở
nứt trong trái tim mình 
không còn những giấc mơ
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thật và giả yêu nhau
cuồng nhiệt đến đau lòng
cậu bé cô độc một 
mình nhưng lại thích một
mình nhắm mắt thật lâu
để nghe tâm hồn cậu 
có còn chút an tâm
khi có đôi bàn tay
chạm vào tóc thật buồn
vào buổi chiều tôi hay
nghĩ về một tình yêu
khô khốc khi người đàn 
ông phả hơi thuốc bên
cuốn sách cháy một nửa
con ngươi hoảng loạn chạy
trốn những đôi mắt độc
ác và một mình co
ro bên hiên trời vào
buổi chiều tôi thiếp đi
trong chiêm bao để chờ
đợi một nụ cười hiền

2. 
Nhốt mình trên những ngón 
tay tôi luôn nhớ đến
người tôi yêu hát trên
đỉnh đồi có vài bông
hoa màu tím úa tàn
mang hồn ai gửi vào 
cơn gió day dứt người
tìm về ngồi trước sân
rơi nỗi nhớ trên bàn
tay ngửa lên ký ức
hứng giọt sương vang dội
cho ngày chia ly hồi
sinh ta lại có đôi
vào những đêm gió nam
thổi bay nỗi cô đơn 
trong trái tim tôi máu
vẽ nên bức tranh không
có người tôi yêu về 
trước sân lúc giấc mơ
xé toạc bức tranh làm
đôi tôi vẫn chờ người

Đỗ Quyên
TÂN HÌNH THỨC THƠ MƠ

(Lời tác giả nhắn một
số độc giả rằng nếu)

Như bạn vừa qua một 
chiêm bao đẹp về nội 
dung dưng mà lại cực 
kỳ xàm xét về hình 

Thức kiểu mặc cảm Ơ 
đíp theo ông thày người 
Áo (chớ hổng phải dân 
quần) tên Xicmun họ

Phơrớt thì hãy ra 
vái bàn thờ (nếu bác 
trai bác gái đã viên 
tịch) hoặc chào tạ song 

Thân (kìa hai bác dậy 
từ sớm tinh sương ngồi
chờ bạn chào bố chào 
mẹ con đi làm đây

ạ).

20/3/2018

Hường Thanh
HAI NÀNG THƠ 

Hai nàng thơ ngồi nói 
chuyện xửa xưa đến tối
khuya chuyện xửa xưa luôn 
nhắc lại chuyện xửa xưa 

về hai đứa con gái
cầm tay bỗng chốc bị
chia đôi hình ảnh ra 
nơi khác hình ảnh bên

kia là cuộc chạy trốn 
sau cổng sắt và hình 
ảnh bên này là cuộc
săn bắt con thú con 
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còn nhỏ như đứa con
gái còn thơ hai nàng
thơ ngồi nói chuyện trong
không gian thời kỹ thuật

số và hai nàng thơ 
liên tục tạo ra những con
số mạng đi tìm những 
dấu chân đã trốn chạy

họ đi tìm lại những
kẻ săn bắt những con
người trong thời kỹ thuật
số bởi hai nàng thơ

không hứng thú đến chuyện
chính trị những câu chuyện
đã khiến sự chia đôi
hình ảnh đến bây giờ.

Phạm Quyên Chi
LỜI HỨA

Thưa đức Vua ngài đang 
Nhìn tôi đó à à 
Tôi sẽ làm mọi chuyện 
Trở nên tốt đẹp hơn 
Cho ngài vào sáng sớm 
Ngày mai còn bây giờ 
Xin phép tôi ngã giá 
700 đồng bạc giấy 
300 đồng bạc vàng 
Xin lỗi tôi chỉ là 
Tên đầy tớ lỗ mãng
Ghét cay vật chất nhưng
Để trả thù đạo đức 
Tôi phải giả tạo yêu 
Sự ngớ ngẩn trước sự 
Xuất hiện của thứ đáng 
Phun nhổ đó hoặc tự 
Huyễn tưởng cầm chơi tân 
Tân thưa đức Vua ngài 
Chưa bao giờ giữ lời 
Hứa với người phụ nữ 
Giữ người duy nhất và 
Người ấy có lẽ đang 
Hạnh phúc với chồng mình 

Nàng ấy chỉ một lần 
Tin vào lời hứa của 
Người yêu vì nàng nghĩ 
Thưa đức Vua ngài có 
Thể thực hiện mà không 
Gặp bất cứ sự trở ngại 
Nào nhẽ ra nàng ấy 
Sẽ trở thành một hoàng 
Hậu danh giá hay đúng 
Hơn lúc này thưa đức
Vua ngài đang nhìn ngài 
Đó à thật mâu thuẫn!

.Xuân Thủy
MỞ RA
 
Mở ra mở ra tôi
cái tôi đầu ngày sau
cơn mê đêm qua không
biết không biết là gì
 
Là tôi hay là ai
là ai khác cuối ngày
tôi khép cánh cửa tôi
lại là tôi hay ai
 
Hay là ai khác tôi
cái tôi buồn hay vui
của ngày mở ra mở
ra tôi thấy tôi hay
 
Tôi thấy gì những tin
tức buồn trước mặt tôi
trên tờ báo sáng trên
cái máy móc chứa báo
 
Mạng hay gọi là in
tơ nét chỉ là những
tin buồn không thôi chỉ
là những tin vui không
 
Dành cho tôi một kẻ
không có tâm hồn một
gã lái xe có việc
làm kiếm tiền nuôi vợ
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Nuôi con cắm vào vô
lăng nghe đài những bản
nhạc xập xình những lời
tư vấn sức khỏe và
 
Đời sống tôi trong đời
này là thế là thế
thôi cần chi đâu mở
ra mở ra cái gì
 
Khi mỗi ngày đều thế
cần chi lặp lại làm
gì làm gì kia chứ
cho xong một đời tôi
 
Một bài thơ là cái
quái gì tôi không cần
biết không cần biết gì
sất tất cả tôi chỉ
 
Cần ăn ngủ và chơi
vài chai có tiền để
ăn có tiền để chơi
vài chai mà ngủ thì
 
Lúc nào chả được chả
cần phải có tiền có
vài chai làm gì cho
mệt nên bài thơ này
 
Là của người khác viết
về tôi chứ tôi ai
đời làm làm thơ làm
gì tôi đâu cần đọc
 
Nó một bài thơ làm
gì chỉ có những kẻ
khùng mới làm ra thơ
làm ra trang thơ này
 
Để cho mỗi khi mở
ra mở ra không thấy
những tin tức buồn những
tin vui của ai đó
 
Không dành cho tôi cho
những cái tôi buồn...
 
26-9-2018

Như Quỳnh de Prelle
YÊU LÀ MỘT TÂN HÌNH THỨC

Yêu là không có lý do nào cả
một ngày không yêu nữa lý do n
tại sao tình yêu vô điều kiện không 
tình yêu thì có điểm dừng yêu điên 

cuồng dại khờ khúc khủy không yêu xé 
lòng đợi chờ ai yêu đi yêu lại 
đâu phải dễ bỏ đi bỏ lại nhẹ 
như không yêu người rất khó yêu con 

chó thì rất nhanh yêu thiên nhiên thì
tuỳ vào nhận thức yêu đời thì cần 
zen Yêu là yêu hiếm hoi lắm tình

yêu là chết là sống song song là 
cùng nhau chấp nhận khác nhau không yêu. 
loài người sẽ lụi tàn 
 
18 Tháng bảy 2016 

Hà Nguyên Du
ĐỜI LÀ MỘ PHẦN

và hd / đl

đôi chân dầm sương nghe nhức 
nhối vết phỏng phải lửa hồn
 vẳng tiếng chim đầu thôn buồn
 nghe bời bời nhớ vị môi 

em  thơm đời thơ tàn nụ 
oan khuất ám ảnh mưa bão 
chờn vờn suốt suốt hơi thở 
phập phồng nhớ em ký ức 

thông reo dỗ dành giấc héo 
cây bứng thương quà em là 
nụ hôn ly biệt dường lệ 
thánh nữ nhỏ xuống núi đồi 

cao nguyên em rực ngời mà 
thống thiết buổi hiện đại mới 
thế giới nườm nượp kiêu binh
 chừng dương oai ta chờ em 
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chả còn ai những đêm
khó ngủ chập chờn ông
bà vẫn thoảng qua tôi
giật mình mà buồn nhớ

chuyện của ông bà tôi
biết có là bao giá
bây giờ tôi lại được
nghe cha mẹ kể thêm 

nhiều đêm qua tôi mơ
tôi mơ đêm qua ông
bà xoa đầu tôi hỏi:
“chuyện của chúng ta có

vô tình ngăn đường đi
của các cháu ta không?”…

12/2016
 

Như Quỳnh de Prelle 
TÌNH YÊU

tình yêu bay lên bay lên trời 
đậu xuống một ngọn cây có con 
chim đang hót ríu ran trong một 
buổi sáng mùa xuân đầy nắng nôi 
tôi nhìn thấy ô cửa và những đứa 
trẻ đang vui đùa chạy nhảy tung 
tăng trong vườn hoa và chiếc xích 
đu đẩy đi đẩy lại không ngưng 
lại như những chuyến bay gần xa 
dừng lại đâu đó và tiếp tục lên 
cao như những cánh diều no gió 
rồi tụt xuống mặt đất bất kỳ 
lúc nào không ai ý thức được 
không ai biết trước được nên làm 
gì để tránh tổn thương mất mát.

nắm  tay đi về rạng đông 
có hoa yêu thương trên cây 
đầu ngõ bàn tay vẫy mẹ 
yếu ớt những rạng ngời 

đôi chân dầm sương gót nứt 
phong ba đời thơ như cứu 
tinh bài nhạc phổ thơ em 
như lửa kích hoạt cho tờ 

lịch như xé vội ơi câu
thơ vũ hoàng chương chúng ta 
mất hết chỉ còn nhau mất 
hết và mất hết chỉ còn 

nhau và chỉ còn nhau nếu 
không nếu không đôi chân dầm 
sương sẽ quỵ ngang cho một 
luận kết “đời là mộ phần”

yêu em cao nguyên giờ này 
sương còn phủ quanh lạnh vai 
em gầy thân mỏng mà 
ngát hoa anh đào ơi em.!! 

chín / hăm tám / mười tám

Nguyễn Ngọc Trừu
CHUYỆN CỦA ÔNG BÀ TÔI

Cha mẹ thường kể về
ông bà nhất là lúc
tuổi càng cao tôi nhớ
nhiều lần tôi chỉ dạ

dạ vâng vâng, vâng dạ
dạ vâng đấy nhưng quả
thực tôi không mấy ghi
tâm cứ nghĩ tôi đã

biết nhiều về ông bà
nội ngoại của mình rồi
cha mẹ cũng rời xa
cả cô dì chú bác…
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THỜI TRANG VÀ HIỆN ĐẠI
____________________________

Michel Butor

Cho Marie-Jo

1. Quần áo như Ngôn ngữ

Trang phục cho chúng ta thông tin về người mặc. Suy diễn vô cùng phức tạp là điều mà thời trang 
quan tâm đến. Bên ngoài thời trang, dấu hiệu vô cùng đơn giản. Chúng ta thử vẽ một bức tranh về 
đó xem sao.

Trước tiên, quần áo là một biểu lộ cho nguồn gốc địa lý: sari của Hindu, boubou của Phi Châu. Y 
phục bình thường, không có giá trị như là dấu hiệu bên trong vùng mà nó được mặc, lại khoác lấy 
một giá trị như thế khi ta du hành. Điều này rất tiện vì trong mọi dịp, ngoại trừ những lúc tiệc tùng, 
ta mặc quần áo khác nhau để không thu hút sự chú ý về mình. Điểm này cũng đúng y vậy với cổ 
trang tỉnh lẻ.

Vài ba nghề nào đó có quần áo làm việc của nó: tạp dề của thợ sửa giày; quần yếm của thợ máy. 
Đây là những dấu hiệu thường được mặc, dấu hiệu “cửa tiệm” có thể được hệ thống hóa một cách 
nghiêm khắc bởi cái thân xác đã chấp nhận chúng: chức năng đồng phục hay ngược lại – những thứ 
được mặc bởi y tá; những thứ được mặc bởi tiếp viên hàng không của các hãng máy bay khác nhau.

Những đánh dấu mà mục đích của chúng là cho phép người mặc được nhận ra từ ngoài, chúng còn 
có thể dùng để mang lại thông tin về tổ chức này: đồng phục quân đội hay nhà thờ.

Khi xã hội là một tập thể có tôn ti mạnh mẽ, các đẳng cấp khác nhau có thể lộ ra của nó giúp ích cho 
tất cả mọi người: khác biệt về giai cấp hay đẳng cấp (tài sản) như đã biết trong các thể chế cổ điển, 
khác biệt giữa vai vế trong giới quý tộc.

Quần áo cũng biểu lộ sự khác nhau trong trạng thái: đàn ông và đàn bà, trẻ em, người lớn, ông bà 
lão. Ở vài nơi, không xưa lắm, có một ghi dấu riêng biệt dành cho đàn bà có chồng hay góa phụ. 
Ở thời đại bây giờ của chúng ta, áo trắng dài với mạng che mặt là vết tích cuối cùng của thăng cấp 
qua y phục, đi từ tình trang này qua tình trạng khác (độc thân thành người vợ - chú thích nd). Tang 
chế cũng vậy. 

Sau cùng, trong mỗi xã hội mà thời gian được chia ra rõ ràng, trần tục và thiêng liêng, ngày trong 
tuần và ngày lễ, sự phân chia này được tuyên bố bằng quần áo. Khi còn bé, tôi có một bộ đồ dành 
cho Chủ nhật và bộ kia cho “ngày thường”.

Sự rõ ràng của ý nghĩa quần áo này, mà tôi sẽ gọi là “cấp tiến”, được đảm bảo bởi những phê chuẩn 
mạnh mẽ. Nếu thường dân mặc đồng phục mà họ không được phép mặc, không những chỉ trông 
họ buồn cười, mà còn bị trừng phạt nữa. Mặc thử một bộ đồng phục dành riênng cho số người 
nào đó chỉ có thể được làm trong trường hợp đặc biệt, suốt buổi lễ hội kiểu riêng biệt nào đó biểu 
trưng cho việc thử nghiệm những dấu hiệu này. Những tình huống này có thể được chỉ định bằng 
từ chung chung “lễ hội,” mà trong lúc đó, quần áo được mặc như một loạ i trang phục cầu kỳ. Chỉ 
trong những trường hợp như thế mà vi phạm luật cấm biến thành giải trí; nó có thể vẫn được như 
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thế ở lúc khác bằng cách nhắc đến những dịp này (những buổi khiêu vũ với trang phục cầu kỳ) với 
điều kiện là sự vi phạm không quá mức nghiêm trọng. Thí dụ như, một đứa trẻ có thể tự cải trang 
như là một người cảnh sát ngày thứ Năm thứ ba của Lent (mùa chay); nhưng nếu nó làm thế trong 
những trường hợp khác, đấy sẽ được xem là góp mặt trong vài lễ hội nhỏ nào đó với bạn bè. Ở vài 
quốc gia nào đó, một người lớn có thể mượn đồng phục của cảnh sát cho lễ Mardi Gras (nhân đấy 
hắn có thể được khuyên rõ rằng nên có một phiên bản cố tình khác đi một chút để chắc chắn rằng 
mục tiêu của mình không bị hiểu lầm) nhưng nếu hắn mặc đồng phục ấy ở bất cứ ngày nào khác, 
hắn sẽ bị bắt ngay lập tức. Sân khấu kịch nghệ hay gánh xiếc là chỗ ẩn náu tuyệt diệu, nơi mà sức 
chịu đựng loại quần áo lễ-hội này có ưu thế trên căn bản bình thường; đó là lý do tại sao sự phân 
chia rõ rệt giữa nó và thính đường vẫn giữ được hiệu nghiệm như thế.

2. Trang sức và Nơi chốn

Nghiên cứu về những hình thức cấp tiến này hình thành căn bản cho bất cứ ký hiệu nào của quần áo. 
Chúng thường được định nghĩa bằng những giới hạn nhỏ hẹp mà trong đó, luôn vẫn có khả thi biến 
đổi. Khác hẳn với lối phân biệt quần áo/vải thô đồng phục, quân phục cho phép rộng rãi ở vài nơi rõ 
rệt nhất, nơi mà yếu tố “cầu kỳ” có chỗ đứng. Những người cá biệt dùng điều này khi họ muốn lôi 
kéo sự chú ý đến khuôn mặt, cơ bắp, đến bất cứ gì không còn là một phần của y phục biến căn của 
mình . Biến tố này (hay trang sức) có thể luôn luôn được diễn dịch ra như một lời mời, kèm theo 
với một số điều kiện lớn hay nhỏ nào đó; nó thường có cái gốc tình dục giấu kín.

Trang phục nam giới của trung lưu Anh giờ đang lan rộng ở phương Tây đến độ nó biến thành trung 
tính quan hệ với tất cả những thứ biến căn khác tán tụng; đó là hình thức y phục được chấp nhận bởi 
những người mặc đồng phục làm việc khi họ không còn ở nơi làm việc nữa. Như thế nó có giá trị 
ngụy trang cơ bản; nó giấu đi cái thứ mà những biến căn khác trưng bày. Để có thể làm được vai trò 
này, nó phải tuân theo luật lệ chính xác như đồng phục binh lính, và những chỗ dành cho đồ trang 
sức cũng nhỏ lại: cà vạt, khuy măng sét, vài ba biến đổi nhỏ trong lối cắt và hàng vải. Nó gồm có 
ba mảnh truyền thống (cộng thêm vải lót, giày và tất cả mọi phụ tùng không mấy thực dụng cũng 
như chỉnh sửa): quần dài, áo vét và áo gi-lê. Áo gi-lê đã trở nên phụ trội, đây là chỗ (có thể che giấu 
được) mà trong một thời gian dài sự tưởng tượng đã chủ ý đến.

Ngược lại, trang phục nữ giới, chỗ dành cho phụ tùng trang trí lại rộng hơn nhiều, hẳn nhiên phải 
có ở một xã hội nam giới chiếm ưu thế, vì đàn bà chỉ có được vài vị trí đáng chú ý trong xã hội đó, 
và vì họ có một nhu cầu hấp dẫn giới đối nghịch lớn hơn, giới mà họ dựa vào đấy. Sự phát triển 
nghiêng về trung tính đã đổi dạng toàn thể bề mặt thành một khu vực phụ tùng trang trí mà trong 
các giới hạn này tạo ra y phục nữ giới “cấp tiến”.

Một phụ nữ nhà quê có thể thêm vào phần quần áo truyền thống của mình, một cái lược cài, một 
mẩu nữ trang, một cành hoa nhỏ. Giá trị của vật thể sẽ thu hút sự chú ý đưa đến giàu có, cho gia 
đình và lịch sử dài của gia đình, hơn là giá trị của chính người phụ nữ ấy. Nó có giá trị hôn nhân, 
nhưng chỉ đến chừng mực là nó có ý nghĩa vô cùng chính xác cùng loại với chúng. Ngược lại, bông 
hoa, bởi vì tính mau héo tàn của nó, có thể được xem là một sở hữu vì nó nhắc đến tính không tránh 
khỏi của nó đối với người đã chọn, sắp đặt, và trưng bày nó ra với những lợi thế nhất. Như vậy, sự 
vô cùng quan trọng, cho đến ngày nay, về đề mục bông hoa trong trang phục nữ giới.

Thời trang chơi đùa trong quần áo chuyển điệu, cả hai trường hợp phụ nữ và quân nhân, nhưng ở 
nơi phụ nữ, nó bao trùm hết mọi thứ còn lại.
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Bởi vì quần áo trung tính của giới trung lưu Anh – cho đến ngày nay, đồng phục của người làm việc 
văn phòng khắp vùng Channel – đã biến thành thứ quần áo mà người có nghề nghiệp mặc vào sau 
khi cởi bộ quần áo làm việc ra, có một giá trị lễ hội hay thư giãn, nhưng lại là một giá trị không 
tương xứng, trong khi nó vẫn bị liên kết với một nghề nghiệp bị cho là tỉ mỉ. Đây là lý do tại sao xã 
hội phương Tây đã triển khai những loại quần áo khác nhau cho những theo đuổi giải trí khác nhau, 
và nhất là tùy nơi lễ hội: bộ đồ thể thao, đồ đi săn, đồ trượt tuyết, đồ mặc ở bãi biển.

Ở một nơi chơi tuyết, điều làm đúng là cho thấy mình không xa lạ với mọi thứ vây quanh, rằng 
mình biết loại hoạt động nào đang được theo đuổi ở đây. Thứ nào là trung tính ở thành phố sẽ không 
thích hợp ở đây; loại y phục trang nhã này có thể (thích hợp) ở chỗ khác, nơi đây thì chắc chắn nó 
làm người ta giật mình. Mặc một hoặc vài món quần áo trượt tuyết khi trở lại văn phòng cho thấy 
người mặc vừa mới trở về từ miền núi, và thổi luồng hơi trong sạch vào bầu không khí ảm đạm của 
chỗ làm hàng ngày. Nó nói ra điều gì đó về đời sống riêng tư và óc thưởng thức của một người, 
nhiều hơn thế nữa thể như đấy là những nghề tự do và không có tác năng chủ yếu, cho nên không 
có câu hỏi nào hết về thứ quần áo họ mặc phải chịu theo quy định của chính phủ:  ta có thể dễ dàng 
mặc quần trượt tuyết đi làm, ngay cả khi không hề đi trượt tuyết lúc nào hết cả năm, hay là chưa 
bao giờ làm việc ấy. Làm như vậy cho phép ta không phải chỉ nói rằng mình đã làm thế, mà còn là 
điều mà ta muốn làm.

Ở nơi nghỉ mát, quần áo trượt tuyết là trung tính theo địa phương, ai cũng mặc nó; làm khác đi, 
ngoại trừ trong vài trường hợp riêng biệt nào đó (thí dụ như tiệc tùng) sẽ cho thấy là có người đang 
rời cuộc chơi. Chỉ đến khi người đó trở lại mới gây ra chú ý. Nói một cách khác, biên giới của y 
phục trượt tuyết cho phép người mặc có một phạm vi rộng rãi nào đó, bằng cách lựa chọn khéo 
léo vài ba kiểu khác nhau bên trong những ranh giới này, một người có thể tự phân  biệt mình với 
những người khác, tự khoe mình ra.

Tương tự, dây nịt mua trong một chuyến đi Tây Ban Nha, giầy dép hẳn hòi từ Ý, áo choàng Nga, 
sẽ mang lại cho bạn một thoảng hương kỳ lạ, tách rời bạn với những người không thể đi đến những 
nơi như thế. Bất cứ gì làm ra một phần quần áo biến căn đều có thể được dùng như một biến tố bởi 
thời trang.

Y phục thời trang thủ vai của nó khi thu hút được sự chú ý đến đời sống của một cá biệt (thưởng 
thức, mơ ước và theo đuổi lạc thú) thay vì việc làm, quốc gia, hay đẳng cấp; vì điều này mà một 
cá biệt cần phải đóng một vai trong việc thiết lập nơi chốn: nơi du ngoạn trượt tuyết, bãi biển, tiệc 
khiêu vũ (sắp đặt thời trang có thể thay đổi bởi phụ trội tạm thời); một người đàn bà không thể nào 
thanh lịch ở Paris mà không phải thoạt đầu tự trưng bày mình ra như là một người ở Paris (giấu 
đi bất cứ nguồn gốc nào của bà, ngay lúc ấy), và mấy món quần áo tân kỳ sẽ không có giá trị thời 
trang nào hết trừ khi chúng được biểu lộ tương phản với bối cảnh trung tính của Paris; nếu vượt quá 
những ranh giới trung tính Paris, ta sẽ thu hút được sự chú ý, nhưng là một người  ngoại quốc, ta 
phải tự loại mình ra; như thế, rất quan trọng khi món phụ trang không thu hút sự chú ý về chính nó 
(là điều mà món đồ biến căn luôn luôn có, bởi vì ý nghĩa của nó luôn luôn quan trọng hơn những 
đặc trưng cá biệt mà nó che kín), rằng nó đang tạo dáng toàn thể với một người. Một cái áo không 
bao giờ có thời trang, người đàn bà mới có thời trang, và đây là tại sao, bất kể việc đóng vai trò 
quyết định trong khái niệm này, trang phục luôn luôn bị áp đảo bởi người đàn bà. Không có gì inh 
ỏi hơn khi một bộ đồ được chọn vì giá trị thời trang của nó mà nó thì hoàn toàn không thích hợp 
với người mặc; không chối cãi được ý nghĩa của nó là một (trong những) thất bại; ngay lập tức nó 
biến thành lỗi thời.
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3. Phát Động Thời trang, Theo Đuổi Thời trang

Thời trang là một hiện tượng cơ bản lịch tính. Chắc chắn tạp chí thời trang là cách hay nhất để 
nghiên cứu về nó, nhưng trong khi tạp chí đưa ra những ý kiến thời trang đúng lúc, mà không phải 
nhắc nhớ độc giả đến những phông nền trang phục mà chúng phải dựa vào để nổi lên trên (điều này 
hoàn toàn vô nghĩa đối với độc giả tạp chí khi lúc nào cũng có ngay trước mắt và luôn luôn tiếp tục 
dùng nó, lại không phải là trường hợp của phần lớn các nhà triệu chứng học), có một nguy cơ là nó 
đánh lừa các nhà nghiên cứu ở điểm này, và dẫn họ vào những ngõ hẻm tối mù.

Cho dù dàn cảnh thời trang là nơi trượt tuyết hay đời sống Paris, nằm trong áp dụng trung tính, một 
người đàn bà khám phá ra sự biến thể, hay đúng hơn là một tập hợp biến thể, mang lại thu hút tối đa 
về mình. Hẳn nhiên những người khác cũng gắng làm cho có được cùng một kết quả, hay nói khác 
đi là bằng cách bắt chước cô ta – hoặc là phỏng theo lối canh tân và thành công, hoặc bắt chước 
quá đáng và thường là thất bại. Ngay cả khi tất cả đều thành công, họ không còn là tất cả, vì cái lý 
do đơn lẻ rằng, chúng ta nói về nguyên cả nhóm, có khả năng chú ý về chính họ mà thôi; cho nên 
rất cần thiết nên nhìn đi chỗ khác ngay lúc này. Nhưng, vì một số người nào đó thất bại hẳn hoi, tập 
hợp biến thể quá rõ ràng và thu hút sự chú ý đến chúng hơn là đến người mặc; cho nên chúng có 
hiệu quả ngược, khiến người quan sát thận trọng và đưa ra tín hiệu cái nào đã lỗi thời.

Lỗi thời là một biến thể vạch ra hai thứ, chủ ý thời trang và tính không thỏa đáng của nó; rằng cái 
gì dè dặt sẽ có ít tác động hơn, và sẽ khó biến thành lỗi thời hơn, và có thể, không lỗi thời. Quần 
áo thời thượng nằm trên cả thời trang, chúng không trở thành lỗi thời, khi có thay đổi, những mẫu 
trước chỉ giản dị biến thành quá thời, có thể bị hất hủi, nhưng chúng không hề là lố lăng. Một bộ đồ 
cũ vừa đủ vượt quá những ranh giới cấp tiến, loại có trước thập niên 1900, không lố lăng, nó khác, 
và giờ thì chỉ có thể dùng như một thứ quần áo lạ mắt. Nói một cách khác, kiểu quần áo tiệc tùng 
của cha mẹ, của ông bà chúng ta, giờ khiến mình cười đau cả bụng. 

 Hợp thời trang có nghĩa là đi trước thời trang, để đề xướng nó. Làm thế nào mà sự kiện hẳn nhiên 
này  điều hợp được, không những chỉ với sự có mặt của những tạp chí thời trang, mà còn với toàn 
thể bộ máy hưởng lợi độc quyền từ cái hiện thực đơn giản rằng con người theo đuổi thời trang? 
Đấy là vì tính lịch đại của thời trang vô cùng chóng mặt: ta theo đuổi thời trang để phát động nó ở 
những nơi mà nó chưa có dịp xâm nhập; một  khi nó thành công ở đó, ta theo đuổi nó để được thuộc 
về nơi mà nó đã thành một đặc tính.

Một thời trang thành công chỉ biến mất khi một thời trang khác xuất hiện trở nên phổ biến rộng rãi 
giống như vậy. Nó sẽ bị mất đi giá trị thời trang tích cực và sẽ không còn lôi cuốn sự chú ý ở nơi đó; 
nó sẽ biến thành một phần của nơi đó; Cùng lúc, thời trang mới hơn có thể thành công, đóng vai trò 
của nó tuyệt hảo mà không phải lan rộng đến cùng một mức độ, và rồi đến phiên biến thành lỗi thời. 

4. Từ Xưởng Thương hiệu may đến Xưởng May Gia Đình

Trong khi rất khó để khám phá ra cái gì là giá trị thời trang, và rất đắt để tự mình tạo ra nhiều thực 
nghiệm, ta buộc phải đặt niềm tin vào các chuyên gia thời trang, tin cậy vào kiến thức mà họ theo 
đuổi.

Tạp chí thời trang chỉ là một khoảnh khắc, quan trọng nhưng hạng thứ, trong một tiến trình dài. 
Cuối hè, nó sẽ loan báo tập hợp mùa đông được giới thiệu bởi những thương hiệu may đã làm việc 
với những tập hợp ấy kể từ mùa đông năm ngoái, nếu không muốn nói là trước đó nữa. Vào ngay 
lúc này các nhà sản xuất quần áo hoàn tất những thiết kế mà họ sẽ cho tràn ngập thị trường trong 
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vòng vài tháng. Những quần áo này sẽ không được thấy trên đường phố cho đến mùa đông. Xưởng 
thương hiệu may giờ sẽ bắt đầu sửa soạn cho mùa đông kế. Chu kỳ kéo dài ít nhất là một năm, 
thường là lâu hơn. Trong lúc đó là tập hợp thời trang mùa hè với cùng khoảng cách thời gian.

Đây là vài nét sơ sài về việc phổ biến khám phá thời trang:

a) Dựa trên phông nền một trường hợp thời trang nào đó, nhà thiết kế tìm những ý tưởng sẽ dung 
hợp với thời trang không giống với cái gì đương thời, nhưng như họ tưởng tượng, nó sẽ biến thành 
như thế một năm sau đó, họ phải đủ khả năng để cảm nhận được vài thiết kế nào đó sẽ không lạc 
hướng, và thành công và dai dẳng, trong khi những thiết kế khác đã không còn dùng được nữa.

b) Dựa trên những đề xuất này, các thương hiệu may sẽ phát triển một tập họp được cho là bản mẫu 
của thứ được xem là có giá trị thời trang; không phải chỉ riêng các thương hiệu may thử các thứ mới 
mẻ, họ còn cố gắng đưa ra thứ theo đúng hướng. Sửa soạn cho biến cố này luôn luôn được bao trùm 
bởi màn bí mật lớn lao. Cái quan trọng nhất không phải chỉ tự chính món hàng mà là thứ  nó ám chỉ; 
trong khi đó vô cùng khó để đoán cái gì có giá trị thời trang, lại tương đối hợp lý để đánh giá một 
khi ta nhìn thấy nó. Đến lúc đó, rất quan trọng để sự khám phá ra khuynh hướng này hay khuynh 
hướng kia có thể được quy cho này hay  thương hiệu may kia, để nó được rửa tội, ký nhận; đây là 
thứ cho phép thương hiệu may biểu dương sự bạo gan của mình về sau nữa, rút từ uy tín nào đó.

c) Trình bày tập hợp là một thử thách then chốt. Không phải chỉ ở lúc này mà sự bí mật được tiết 
lộ với nhà báo, là người sẽ có phản ứng, lưu ý cái này và loại bỏ cái kia. Tuy nhiên, quan trọng hầu 
hết  là ở thời điểm này món đồ được đưa ra sẽ tiếp xúc với phái nữ là người mặc chúng. Do vậy, 
sự lựa chọn những người này vô cùng quan trọng. Một thời trang riêng rẽ nào đó sẽ thích hợp với 
kiểu người này nhưng lại không hợp với kiểu người khác. Hẳn nhiên là các thương hiệu may muốn 
đưa ra cái ấn tượng rằng quần áo của họ trông rất đẹp cho người mặc, và như vậy khoe ra những gì 
thuận lợi nhất cho người mặc; vóc người mẫu là kết quả của biến đổi, và đấy là quan trọng để khoe 
khoang một cách thuận lợi nhất bởi những gì đang xảy ra trong thời trang. Tuy vậy, sự dàn dựng 
này rất nhập nhằng vì thứ thật sự được bán, đặt tên, mang lại sự chú ý của mọi người ở buổi trình 
diễn không phải là người  mặc mà là trang phục. Trong khi sự hiện diện của người mẫu thời trang 
nhấn mạnh vào sự kiện, vóc người riêng rẽ nào đó trong thời trang, cho dù bà hay cô ấy cố gắng đến 
đâu chăng nữa, người mua không cần thiết phải dung hòa theo dạng ấy,. Chính là ngay trên người 
bà hay cô ấy, trang phục đó mới phóng đi nghề nghiệp thật sự của nó. 

d) Giữa những ý tưởng được đưa ra bởi các thương hiệu may, thứ sau cùng rồi được mặc là thứ 
xác định cái gì thật sự nằm trong thời trang. Vô cùng quan trọng đối với các nhà báo đến dự những 
buổi trình diễn thời trang có được lựa chọn đúng, nếu không, tạp chí của họ sẽ bị mất độc giả. Đàn 
bà nhìn những hình chụp và để ý xem quần áo cùng loại ấy có người mặc ngoài phố không. Những 
nhà sản xuất đồ-may-sẵn cũng cần phải chọn cho kỹ, nếu không, vài thương hàng của họ có thể sẽ 
không bán được.

e) Giờ thì càng lúc càng có nhiều quần áo may sẵn được mua, nhưng cái thử thách sau cùng của 
thời trang đàn bà, và là cái quan trọng bậc nhất, vẫn là may riêng hay may ở nhà. Ở đây, đàn bà 
hiểu rõ giá trị của óc sáng tạo của thương hiệu may từ bên trong, cho dù họ có được sự trợ giúp của 
thợ may chuyên nghiệp hay không, nhưng cái sự kiện rằng họ may hay được người khác may cho 
mình ở nhà – phải nhìn nhận là vì tiết kiệm (danh hiệu lớn thường rất đắt) nhưng cơ bản là lý do 
hiệu quả thời trang (đồ may sẵn thường là rẻ hơn, nhưng phẩm chất và mực độ trang nhã kém hơn 
nhiều) – khiến họ tìm những thiết kế không lỗi thời mau quá, mà vẫn giữ được giá trị tích cực của 
nó trong một thời gian dài.
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Hơn thế nữa, để thật sự là đúng mốt thời trang, người mua quần áo từ một thương hiệu may cần phải 
có một mức độ tự chủ nào đó, để dùng món hàng cô ta được mời mua, để biến đổi nó bằng cách 
thay đổi cả hai thứ phụ tùng và phối hợp. Người mặc theo quyết định của một thương hiệu may mà 
không có khả năng thay đổi bất cứ khía cạnh nào của món đồ luôn luôn mang hơi hướm một người 
đần độn chạy theo thời trang.

Khi một thương hiệu may thành công nhiều lần là nhà thiết kế chính yếu của thời trang, hắn được 
xem là có sáng kiến đáng kinh ngạc trong địa hạt này; như một người chơi cờ hay chơi bài bridge 
giỏi, chắc chắn rằng hắn sẽ thắng lần nữa, ngay cả với một con cờ hay lá bài xấu. Kểt quả là, sự 
chú ý lớn hơn sẽ dành cho bộ tuyển chọn của hắn; ta không thể bỏ qua dễ dàng, và liều lĩnh hơn với 
chiều hướng hắn đang sắp đặt. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết, thương hiệu may nào mà ý tưởng của 
họ tồn tại sẽ thu được nhiều uy tín hơn. Điều này quan trọng bởi vì những ý tưởng này không dựa 
một cách thái quá vào vóc dáng thời trang hiện thời, mà cũng còn vì họ không thể được phổ biến 
quá dễ dàng, rằng họ cho thấy có một phản kháng nào đó đối với việc tái sản xuất và phân tích. Ở 
đây, tính khéo léo kỹ thuật, những bí mật của cách làm ra trang phục, kỹ xảo, là then chốt, mà cũng 
cần thiết rằng những biến dạng của nó, tôi dám nói rằng, vừa đủ cao cấp để thích nghi với cá biệt 
đàn bà, rằng chúng gần như mất đi tính cá biệt của chúng và hầu như biến thành vô hình khi chúng 
thôi không còn dùng được nữa. 

Lịch tính của đồ thời trang ít ra là gấp đôi. Tính đầu tiên và khoe khoang nhất là về bộ tuyển chọn, 
phải kế tiếp nhau ít nhất là bán niên. Các báo chí tường thuật về chúng, và công bố theo sau đó, đưa 
ra ấn tượng rằng tuyển tập năm 1969 sẽ triệt gốc tuyển tập năm 1968, rằng tấm bảng đã được lau 
sạch và chúng ta bắt đầu lại từ con số không. Trên thực tế, vài ba thiết kế trước đó vẫn giữ nguyên 
giá trị của chúng trong khi vài ba thiết kế gần hơn lại không bao giờ có được giá trị nào hết. Có 
những năm xấu, và nếu các thương hiệu may Paris thiếu tinh thông, bỗng dưng thời trang có thể 
sống lại ở Luân đôn.

(Còn nữa)

Điểm Thọ dịch

       
Tóm tắt
Bài viết của Butor, một cách có phương pháp, đầu tiên được phát hành bằng tiếng Pháp vào năm 1969, 
liên quan đến những áp dụng cấu trúc đầu tiên trong thời trang bởi Roland Barthes trong các thập niên 
1950 và 1960, bao gồm trong cuốn Système de la Mode của ông. Tiểu luận của Butor được chia ra thành 
nhiều đoạn có chủ đề: quần áo như ngôn ngữ; trang sức và nơi chốn; phát động thời trang, theo đuổi thời 
trang; từ xưởng thương hiệu may đến xưởng may gia đình; ai tạo ra thởi trang?; ngôn ngữ quanh thời 
trang; ngôn ngữ như quần áo; avant-garde; thanh lọc các thứ cổ điển; và ai tạo ra văn chương?

 


