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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Sự chuyển mình mạnh mẽ của lịch sử dân tộc từ sau 1975 đã chi phối, 

làm thay đổi sâu sắc diện mạo văn học của đất nước vốn có truyền thống “thi thư”. 

Tuy vậy, phải mười năm sau (1986) với xu thế toàn cầu hóa, đa phương hóa, văn 

học Việt Nam mới thực sự tiến gần tới quỹ đạo của văn học thế giới. Tinh thần dân 

chủ thổi vào văn học đã làm thay đổi mọi quan niệm, mọi giá trị, những cách nhìn 

cũ. Đời sống văn học phát triển đa dạng, phong phú từ quan niệm nghệ thuật, quan 

niệm về thể loại, đến phương thức biểu hiện. Đội ngũ sáng tác đa dạng, tập hợp 

nhiều thế hệ nhà văn. Đặc biệt sự xuất hiện đông đảo các nhà văn nữ đã chứng tỏ 

sức sáng tạo, cá tính nghệ thuật, dần định hình một lối viết mang sắc thái giới. 

1.2. Trong sự vận động của văn học Việt Nam từ sau đổi mới, tiểu thuyết là 

thể loại phát triển mạnh mẽ và sâu sắc, chiếm được vị trí thống soái trên văn đàn. 

Tiểu thuyết là “nhân vật chính trong tấn bi kịch phát triển văn học thời đại mới”; 

“Nghiên cứu các thể loại khác tựa hồ như những tử ngữ; nghiên cứu tiểu thuyết giống 

như nghiên cứu những sinh ngữ, mà lại sinh ngữ trẻ” (Bakhtin); "Tiểu thuyết không 

chỉ là một thể loại (trong các thể loại văn học), mà là một giai đoạn, một cấp độ mới 

trong tư duy nghệ thuật của con người về thế giới. Tư duy đó xuất hiện và chỉ có thể 

xuất hiện khi con người bước vào thời kỳ hiện đại" (Kundera). Tiểu thuyết vẫn được 

xem là “cỗ máy cái” của văn học, là thể loại thể hiện rõ nét phong cách và sức mạnh 

quyền uy của người viết. Vì lẽ đó, trong văn học từ cổ chí kim, khi cái nhìn về giới 

còn thiên lệch, thành công của thể loại này vẫn thường gắn với tên tuổi của các cây 

bút nam với cái nhìn mang tầm vĩ mô về vũ trụ và cuộc đời. Thời đại toàn cầu hóa, 

mọi quan niệm về thể loại không còn khô cứng, cùng với tính chất linh hoạt, tiểu 

thuyết cho phép thể nghiệm những sáng tạo không ngừng trong cách nhìn về cuộc đời 

và con người. Với các nhà văn nữ, tiểu thuyết là thể loại thể hiện bản lĩnh của người 

cầm bút, đối thoại với quan niệm cũ “tiểu thuyết chỉ phù hợp với nam giới”. Trên lĩnh 

vực này, sự xuất hiện của tiểu thuyết nữ đã tạo thành một dòng riêng, đa âm sắc với 

các tên tuổi nhiều thế hệ: Phạm Thị Hoài, Đoàn Lê, Dạ Ngân, Lý Lan, Võ Thị Hảo, Y 

Ban, Bích Ngân, Thùy Dương, Võ Thị Xuân Hà, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Ngọc Tư, 

Phong Điệp, Phan Việt, Phan Hồn Nhiên… cùng với những nhà văn hải ngoại như 
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Đoàn Minh Phượng, Thuận, Lê Minh Hà.... Với nhiều phong cách khác nhau, mỗi 

trang viết trở thành những trăn trở, day dứt về cõi đời, cõi người mang cảm thức nữ 

giới. Trong thế giới nghệ thuật nữ giới, những vụn vặt đời thường đã bước vào văn 

học, gắn với những cảm xúc đa dạng. Tiểu thuyết nữ đương đại Việt Nam tuy chưa 

có những đỉnh cao, thiếu vắng “những nhà tiểu thuyết lực lưỡng”, nhưng những tìm 

tòi, dấn thân của người viết nữ đã thực sự đã thổi vào văn học một luồng gió mới, cân 

bằng hơn và mang màu sắc phái tính. 

1.3. Từ sau 1986, văn học Việt Nam có những bước chuyển mình thật sự 

mạnh mẽ và sâu sắc trong lĩnh vực sáng tác lẫn phê bình, nghiên cứu. Tuy vậy, vẫn 

còn độ chênh giữa sáng tác và phê bình văn học; vẫn có tình trạng “hụt hơi” của 

nghiên cứu, phê bình trước thành tựu mới mẻ, đa dạng của sáng tác văn học trong 

xu thế hội nhập toàn cầu. Hiện tượng này còn diễn ra đến gần cuối thế kỉ XX, khi 

mà chúng ta chưa có được một nền lí luận hiện đại. Đến khi những lý thuyết hiện 

đại phương Tây được giới thiệu, nhiều hiện tượng văn học Việt Nam được giải mã, 

trong đó có thuyết nữ quyền. 

Thật ra, trước khi văn học Việt Nam có sự nở rộ các cây bút nữ thì thế giới đã 

chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào nữ quyền – một phong trào đấu 

tranh vì quyền bình đẳng cho phái nữ. Phê bình nữ quyền luận bắt đầu thịnh hành từ 

cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, đó là bước nỗ lực lý thuyết hóa các phong 

trào đấu tranh cho nữ quyền rầm rộ trong xã hội Tây phương lúc bấy giờ. Lý thuyết 

nữ quyền và phê bình nữ quyền phát triển khá đa dạng, đâm nhánh theo nhiều hướng 

khác nhau trên cơ sở nguồn gốc ban đầu là đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ 

nữ. Như một lẽ tất yếu, nó đã ảnh hưởng và ăn sâu vào đời sống văn học, tạo ra hiện 

tượng “chủ nghĩa nữ quyền trong văn học” ở phương Tây lẫn phương Đông. Tuy 

nhiên, vấn đề có hay không chủ nghĩa nữ quyền trong văn học Việt Nam thì đến nay 

vẫn chưa có sự thống nhất. Dẫu vậy, có thể khẳng định: dấu ấn nữ quyền trong sáng 

tác của các cây bút nữ Việt Nam là khá đậm nét. 

Khi người phụ nữ cầm bút, dù muốn hay không thì ý thức giới vẫn hiện hữu 

trong mỗi trang viết. “Bản sắc nữ”, lối viết nữ hiển lộ trong tiểu thuyết của các nhà 

văn nữ đương đại. Việc vận dụng lý thuyết nữ quyền để tìm hiểu tiểu thuyết của các 

nhà văn nữ vì vậy trở thành hướng nghiên cứu có hiệu quả. Chọn và nghiên cứu 

Tiểu thuyết các nhà văn nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến 2010 - từ góc nhìn 
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nữ quyền, luận án hướng đến khẳng định những tiếng nói nữ giới, sự đóng góp của 

các nhà văn nữ trong diễn trình đổi mới tiểu thuyết nói riêng và văn học đương đại 

nói chung; đồng thời khẳng định sự hòa nhập của văn xuôi nữ Việt Nam trong sự 

liên kết văn hóa, văn học toàn cầu. Chọn tiểu thuyết của các cây bút nữ làm đối 

tượng nghiên cứu, chúng tôikhông có ý định phân chia rạch ròi tác phẩm của các 

nhà văn nữ và các nhà văn nam, mà tập trung làm nổi bật đặc điểm sáng tác của các 

cây bút nữ đang tạo ra một dòng độc đáo trong dòng chung của văn học đương đại 

trên tinh thần nữ quyền. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là tiểu thuyết của các nhà văn nữ Việt 

Nam giai đoạn 1986-2010. Soi chiếu từ lý thuyết nữ quyền, luận án hướng đến 

những tác phẩm mà tinh thần, ý thức nữ quyền thể hiện rõ nét, tiêu biểu.   

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án khái lược về lý thuyết nữ quyền và ứng dụng lý thuyết nữ quyền 

trong nghiên cứu tiểu thuyết các nhà văn nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến 2010. 

Từ góc nhìn của lý thuyết nữ quyền, luận án khảo sát tiểu thuyết nữ trên những vấn 

đề thuộc về nội dung và phương thức biểu hiện, cụ thể là đề tài, nhân vật và lối viết 

nữ qua nghệ thuật kể chuyện, giọng điệu và một số phương thức khác. 

Luận án khảo sát những tiểu thuyết được xuất bản ở Việt Nam trong giai 

đoạn từ 1986 đến 2010 của các nhà văn nữ trong nước cũng như ở hải ngoại (phần 

Phụ lục). Ngoài ra, do thực tiễn sáng tác phong phú và ngày càng đa dạng, luận án 

cũng nới rộng, khảo sát thêm một số tiểu thuyết xuất hiện trong thập niên thứ 2 của 

thế kỉ XXI (trong cái nhìn đối sánh) để làm rõ sự vận động của thể loại, trong đó có 

sự đóng góp của nữ giới. 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Tiếp cận tiểu thuyết nữ Việt Nam giai đoạn 1986-2010 từ góc nhìn nữ quyền, 

luận án hướng đến việc xác lập và khẳng định một lối viết nữ trong văn học Việt 

Nam đương đại. Luận án hệ thống những tiền đề dẫn đến sự xuất hiện sắc thái nữ 

quyền trong tiểu thuyết nữ, chỉ ra những biểu hiện trong lối viết. Từ đó, luận án đi 



4 

đến khẳng định, tinh thần nữ quyền trong tiểu thuyết các nhà văn nữ Việt Nam là sự 

kế thừa có phát triển, đa sắc thái hơn so với những giai đoạn văn học trước. 

Soi chiếu từ lý thuyết hiện đại, luận án làm nổi rõ sự đa dạng về cá tính sáng 

tạo nữ; tái dựng diện mạo của tiểu thuyết nữ trong thành tựu thể loại nói riêng và 

văn học Việt Nam đương đại nói chung. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Với mục tiêu trên, luận án hướng đến những nhiệm vụ trọng tâm: 

Thứ nhất, giới thuyết khái niệm nữ quyền, văn học nữ quyền để làm cơ 

sở cho việc xác định những biểu hiện của lối viết nữ (trên cả hai phương diện 

nội dung và hình thức nghệ thuật) trong tiểu thuyết các nhà văn nữ giai đoạn từ 

1986 đến 2010. 

Thứ hai, chỉ ra sự kế thừa và phát triển của ý thức nữ quyền trong tiểu thuyết 

các nhà văn nữ ở giai đoạn từ 1986 đến nay trong sự đối sánh với văn học các giai 

đoạn trước. 

4. Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Hướng tiếp cận 

Lý thuyết căn nền của luận án là nữ quyền luận. Trên thế giới, chủ nghĩa nữ 

quyền xuất hiện và tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống văn hóa, kinh tế, 

chính trị, xã hội. Với một bề dày lịch sử phát triển và hệ thống lý thuyết năng động, 

chủ nghĩa nữ quyền phân nhánh thành nhiều xu hướng. Trong phạm vi rộng của hệ 

thống lý thuyết nữ quyền, chúng tôi chủ yếu dựa vào lý thuyết phê bình nữ quyền 

Pháp vì có những nét phù hợp với phạm vi và đối tượng của đề tài. Chủ nghĩa nữ 

quyền Pháp chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi phân tâm học. Đối với văn học nữ, phân 

tâm học vừa gợi mở những nguyên nhân của bất bình đẳng giới, vừa là chìa khóa 

mở ra bí ẩn của thế giới tâm hồn giới nữ. Đặc biệt, chúng tôi xem những luận điểm 

của S. de Beauvoir (trong Giới tính thứ hai - Le deuxième sexe/ The Second 

Sex,1949)là cơ sở để triển khai luận điểm. 

Mặc khác, trong bối cảnh hiện nay, phê bình nữ quyền sinh thái đang tỏ ra 

phù hợp với vấn đề môi trường toàn cầu. Chúng tôi vận dụng lý thuyết nữ quyền 

sinh thái để khảo sát tiểu thuyết nữ, khẳng định mối quan hệ giữa môi trường và 

giới nữ, cũng như đạo đức sinh thái là vấn đề được các nhà văn nữ Việt Nam 

quan tâm. 
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Luận án vận dụng lý thuyết thi pháp học để nhận diện thế giới nghệ thuật tiểu 

thuyết các nhà văn nữ; đồng thời sử dụng các kiến thức liên ngành: Phân tâm học, 

Xã hội học, Văn hóa học, Tâm lý học… để làm sáng rõ những nét đặc thù của tiểu 

thuyết các tác giả nữ Việt Nam. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp loại hình: Dùng phương pháp loại hình để xác định đặc 

trưng thể loại tiểu thuyết; để thấy sáng tác của các nhà văn nữ vừa phát triển theo sự 

vận động của thể loại vừa có nét riêng của một lối viết từ góc nhìn nữ quyền. 

-Phương pháp hệ thống - cấu trúc: Nghiên cứu các tác phẩm dưới góc độ 

chỉnh thể, hệ thống từ lý thuyết nữ quyền kết hợp với lý thuyết hậu hiện đại, trần 

thuật học, văn học so sánh; từ đó khái quát các đặc điểm nổi bật của tiểu thuyết các 

nhà văn nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến 2010 từ góc nhìn nữ quyền. 

- Phương pháp thống kê, phân loại: Thống kê tài liệu, các kí hiệu, biểu tượng; 

phân loại các dữ liệu, từ đó tìm hiểu, đánh giá các phương diện của tác phẩm. 

- Phương pháp so sánh, đối chiếu:So sánh mức độ, độ đậm nhạt của sắc 

thái nữ quyền trong tiểu thuyết của các nhà văn nữ giai đoạn từ 1986 đến 2010 với 

các giai đoạn văn học khác để thấy sự thay đổi của lối viết nữ trong quan niệm; so 

sánh tiểu thuyết nữ với một số sáng tác của nam giới để nhìn nhận bản sắc và ý 

thức nữ quyền. 

5. Đóng góp của luận án 

5.1. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên biệt, hệ thống về tiểu thuyết 

nữ Việt Nam giai đoạn 1986-2010 từ góc nhìn nữ quyền; qua đó khẳng định vai trò, 

vị trí và giá trị của dòng văn chương nữ giới trong thành tựu chung của văn học 

Việt Nam đương đại. 

5.2. Dựng lại diện mạo tiểu thuyết nữ Việt Nam giai đoạn 1986-2010 từ góc 

nhìn nữ quyền, luận án góp phần khẳng định một lối viết nữ trong văn xuôi đương 

đại, là vấn đề cho đến nay vẫn còn gây tranh luận trong giới nghiên cứu, phê bình 

cũng như độc giả Việt Nam. 

6. Cấu trúc luận án 

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

án được triển khai thành bốn chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 
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Chương 2: Nữ quyền luận và sắc thái nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam 

hiện đại 

Chương 3: Hệ đề tài, nhân vật trong tiểu thuyết các nhà văn nữ Việt Nam 

giai đoạn 1986 - 2010 từ góc nhìn nữ quyền 

Chương 4: Lối viết nữ nhìn từ phương thức trần thuật trong tiểu thuyết các 

nhà văn nữ Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010 
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NỘI DUNG 

Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Giao thoa và được đan cài với nhiều lý thuyết khác, nội hàm khái niệm nữ 

quyền, lý thuyết nữ quyền, phê bình văn học nữ quyền không hể bất biến hay có 

duy nhất một cách tiếp cận. Từ gốc chung ban đầu là tư tưởng đấu tranh để đòi bình 

quyền cho giới nữ, thuyết nữ quyền phát triển ngày càng đa dạng, để lại dấu ấn trên 

nhiều phương diện đời sống và văn học. Vì vậy, rất khó để thống kê đầy đủ tình 

hình nghiên cứu lý thuyết nữ quyền và việc vận dụng lý thuyết nữ quyền để giải mã 

văn học. Một cách khái lược nhất, chúng tôi mô tả như sau: 

1.1. Tình hình nghiên cứu về lý thuyết nữ quyền 

1.1.1. Các công trình của nước ngoài được dịch thuật, giới thiệu ở Việt Nam 

Đầu thế kỉ XXI, khi các lý thuyết hiện đại phương Tây được tiếp nhận sâu 

rộng ở Việt Nam, các công trình lý thuyết nữ quyền, phê bình nữ quyền theo đó, 

được giới thiệu rộng rãi. Không chỉ những nghiên cứu của các nhà phê bình nữ 

quyền, các bài viết liên quan đến lý thuyết, phê bình nữ quyền có tính chất tổng 

hợp, gợi mở được cũng được dịch thuật, giới thiệu. Điều đó trở thành những chỉ dẫn 

quan trọng để giải mã xu hướng “tính nữ” trong văn học Việt Nam đương đại. 

Thoát thai từ phong trào cách mạng tư sản cận đại, cho đến nay, chủ nghĩa nữ 

quyền đã có bề dày lịch sử hơn hai thế kỉ và hiển nhiên nó đã tác động sâu rộng đến 

đời sống văn học. Là sản phẩm của chủ nghĩa nữ quyền, trải qua các giai đoạn, các 

“làn sóng”, phê bình nữ quyền ngày càng chứng tỏ được tính ưu việt của nó trong 

việc giải mã, khám phá các tầng sâu của cấu trúc văn bản. Từ những năm 70 của thế 

kỉ XX, ở phương Tây, phê bình nữ quyền đã hình thành một hệ thống lí thuyết hoàn 

chỉnh, bao gồm nhiều nhánh theo các khuynh hướng khác nhau. Đây có thể xem là 

một hiện tượng khá độc đáo trong văn học, bởi lẽ, với các tiền đề lí thuyết khác 

nhau (chủ nghĩa giải cấu trúc, phân tâm học, chủ nghĩa Mars, chủ nghĩa hậu hiện 

đại), lý thuyết nữ quyền, phê bình nữ quyền có sự phân hóa sâu sắc. Năm 1789, 

ngay sau khi Đại cách mạng tư sản Pháp bùng nổ, phong trào đòi quyền nam nữ 

bình đẳng đã diễn ra một cách sôi nổi. Tinh thần cơ bản của Tuyên ngôn Nhân 
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quyền: “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits” (Con người 

được sinh ra tự do và bình đẳng về các quyền lợi) đã trở thành cảm hứng cho sự ra 

đời của những tư tưởng đấu tranh cho bình quyền. 

Với ý nghĩa là lý thuyết nền tảng của phê bình nữ quyền, năm 1996, công trình 

Le Deuxième Sexe (Giới tính thứ hai – 1949) của Simone de Beauvoir được giới thiệu 

ở Việt Nam đã mở ra một hướng khả giải các sáng tác văn học nữ đương đại. Bằng sự 

am hiểu về nhiều lĩnh vực khác nhau, phân tích tỉ mỉ hơn về nhiều mặt bị áp bức, yêu 

cầu cao hơn nữa về việc giải phóng phụ nữ, Simone de Beauvoir đã luận giải về 

những đặc tính của giới nữ, khẳng định rằng không ngành khoa học nào đương thời 

đủ khả năng giải thích định nghĩa phụ nữ là giới thứ hai đối với nam giới. Bà phê 

phán gay gắt nền văn hóa phụ hệ đã đẩy phụ nữ ra vị trí ngoài lề xã hội cũng như văn 

học nghệ thuật. Từ đó, de Beauvoir kêu gọi phụ nữ hãy đứng lên đấu tranh giành lại 

vị trí của mình. Khi khẳng định rằng “người ta không sinh ra là đàn bà mà người ta 

trở thành đàn bà”, quan điểm của de Beauvoir đã làm lung lay thành trì bản thể luận 

của tất cả những tư duy triết học, phân tâm học trước đó. Không những thế, công 

trình của Simone de Beauvoir còn có tác dụng thúc đẩy phong trào phụ nữ chuyển 

sang một giai đoạn mới. Với tư cách là một nữ văn sĩ, bà đã phân tích vấn đề một 

cách sâu sắc và tinh tế, ngay ở cấp độ ngôn từ, báo hiệu cho sự hình thành dần phong 

trào nữ quyền. Không dùng khái niệm “nữ tính” mà dùng khái niệm “giới (tính) thứ 

hai” là cách thể hiện cái nhìn của Simone de Beauvoir về lý do phụ nữ không tìm 

được tiếng nói trong xã hội. Bà cho rằng khi một người đàn bà muốn thuyết minh về 

mình, thì trước hết phải nói I am Women, còn đàn ông thì không phải thế. Và như thế, 

ngay trong ngôn ngữ có lịch sử hình thành tự phát từ xa xưa, thì khái niệm nam tính 

và nữ tính vốn đã là một cặp khái niệm hoàn toàn không đồng đẳng. Dùng khái niệm 

“giới tính thứ hai” thay cho “nữ tính’, theo S. Beauvoir là cách để giảm bớt những 

thiên kiến do quan niệm hiện hành gán ép cho nữ giới. Bà kêu gọi các nữ văn sĩ hãy 

dùng sức mạnh ngôn ngữ đấu tranh chống lại sự khống chế của nam giới, chứ không 

phải quay về nương náu trong những ngôn từ quy thuận của mình. Hưởng ứng tinh 

thần này, đến đầu những năm 60, hàng loạt bài viết đánh dấu sự xuất hiện mạnh mẽ 

và tiếp diễn sôi nổi của phong trào phê bình nữ quyền. Mặc dù, có ý nghĩa tích cực 

đối với phong trào đòi bình quyền cho nữ giới, có ý nghĩa nền tảng đối với phê bình 

nữ quyền, nhưng những luậnđiểm của S.Beauvoir không tránh khỏi những chỗ cực 
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đoan. Bằng thái độ dứt khoát và táo bạo, bà cho rằng chính mô hình gia đình đã kìm 

hãm tự do của người phụ nữ. Làm vợ làm mẹ, rồi thành người giúp việc không công, 

người phụ nữ tự đánh mất mình. Vì vậy, theo bà, người phụ nữ phải thoát khỏi sự 

ràng buộc của gia đình. Sự phát triển của nhân loại đã chứng minh điều ngược lại, gia 

đình là nền tảng bền vững để giúp giải phóng mỗi cá nhân, cũng là giải phóng cho 

người phụ nữ. 

Được xem là cuốn sách đầu tiên đặt nền móng cho trường phái phê bình nữ 

quyền luận trong văn học, khơi nguồn cho phong trào nữ quyền, nhưng phải đến 

năm 2009, tiểu luận A room of One’s Own (Căn phòng riêng - 1929) của Virginia 

Woolf mới được giới thiệu ở Việt Nam. Với giọng điệu hài hước kín đáo, cách lập 

luận sắc sảo, thái độ thẳng thắn, V. Woolf đã đặt ra một luận điểm hết sức cơ bản, 

thực sự có ý nghĩa đối với các tác giả nữ: "Một phụ nữ muốn viết văn phải có tiền 

và một căn phòng riêng". Công trình của V. Woolf đã mô tả tình thế của các nhà 

văn nữ khi bị xem là bộ phận thứ yếu cấu thành nên diện mạo của nền văn học Anh. 

Đồng thời bà cũng đặt ra một vấn đề then chốt: Liệu các nhà văn nữ có thể sáng tạo 

nên những tác phẩm tầm vóc như Shakespeare hay không? Từ đó dẫn đến việc 

khẳng định, người phụ nữ cần được can dự vào một không gian xã hội rộng lớn 

hơn, thoát khỏi những định kiến thống trị nhận thức xã hội đang kìm kẹp giới họ. 

Bút pháp phóng khoáng của V. Woolf khi “làm mờ đi ranh giới giữa tiểu luận và hư 

cấu, giữa tự sự và triết lý” [89, tr.9] trong Căn phòng riêng đã tạo được sức thuyết 

phục trong từng luận điểm và cách lập luận của bà. Sau những công trình có ý nghĩa 

đặt nền móng cho phê bình nữ quyền của hai nữ văn sĩ này, dường như giới nghiên 

cứu ở Việt Nam vẫn loay hoay trong việc kiếm tìm một hệ thống lý thuyết nữ quyền 

hoàn chỉnh, cụ thể. Đáng tiếc là những tác phẩm có tính chất chuyên sâu ở giai đoạn 

sau của phong trào nữ quyền không được tiếp tục giới thiệu. Cho đến năm 2012, bài 

viết Phê bình nữ quyền của Raman Selden trích trong chương 6 của cuốn sách 

Hướng dẫn người đọc về lý thuyết văn học đương đại (A Reader’s Guide to 

contemporary Literary Theory- 1989) được giới thiệu trên Tạp chí Sông Hương, đã 

phần nào giải đáp những băn khoăn đối với việc tiếp nhận, giải mã các tác phẩm 

mang âm hưởng nữ quyền từ hệ thống lý thuyết nữ quyền. Trong phần Những vấn 

đề của lý thuyết nữ quyền, tác giả đã trả lời cho câu hỏi mà rất nhiều người kiếm 

tìm: lý do của sự phong phú, bất định của lí thuyết nữ quyền. Theo R. Selden, thứ 
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nhất, do các nhà nữ quyền không muốn “ôm” lí thuyết, nó mang tính kiêu hùng của 

nam giới trong thiết chế hàn lâm, trong khi “các nhà nữ quyền lại thường phơi bày 

tính khách quan giả trá của khoa học nam giới”, chẳng hạn như lí thuyết của Freud. 

Thứ hai, các nhà nữ quyền muốn phát triển một diễn ngôn nữ giới không bị ràng 

buộc về khái niệm (thường do nam giới tạo ra). Có nghĩa là họ muốn tự do về mặt 

diễn ngôn, không bị ràng buộc bởi sự cố định và xác quyết của lý thuyết. Mặc dù 

vậy, theo Selden, “các nhà nữ quyền bị thu hút bởi những lý thuyết từ chối xác nhận 

quyền lực hay chân lý nam tính như lý thuyết hậu cấu trúc kiểu Lacan và Derrida”. 

Phân tích Giới tính thứ hai của S. Beauvoir, R. Selden chỉ ra năm tiêu điểm “dính 

líu” đến hầu hết những cuộc thảo luận về giới tính: sinh học, kinh nghiệm, diễn 

ngôn, vô thức, những điều kiện kinh tế và xã hội. Đó cũng chính là những vấn đề 

trọng tâm của lý thuyết nữ quyền. Bằng việc phân tích các công trình phê bình nữ 

quyền, tác giả đi đến nhận định về sự đa dạng trong các cách tiếp cận thuyết nữ 

quyền. Nằm trong toàn thể vũ trụ lí thuyết, phê bình nữ quyền là một tiểu vũ trụ 

đang cố gắng tìm cách kiểm soát thuyết ngôn. Có lẽ, chính tính chất “mở” của 

thuyết nữ quyền khiến cho phê bình nữ quyền không ngừng mở rộng biên độ nghiên 

cứu những vấn đề liên quan đến giới tính. 

Cùng hướng đi và phương pháp tiếp cận như Raman Selden, bài viết Lý 

thuyết và phê bình nữ quyền: Từ phê bình xã hội đến phân tích diễn ngôn (1963 – 

1973) của Ellen Messer-Davidow (được giới thiệu trên Tạp chí Nghiên cứu văn học, 

năm 2013) là sự tổng kết và khảo cứu khá chi tiết những bước phát triển của lý 

thuyết, phê bình nữ quyền trong một thập kỉ. Bằng phương pháp thống kê, phân tích 

xã hội học về mặt tri thức, mặt tổ chức của nghiên cứu nữ quyền, phong trào nữ 

quyền, ông đi đến nhận định: cho đến đầu thế kỉ XXI, ở Mỹ “nền học thuật, phê 

bình và lý thuyết văn học nữ quyền đã làm thành một bộ phận của hệ thống tri thức 

được sản sinh trong lĩnh vực nghiên cứu nữ quyền” [20]. Khi phân chia các tác 

phẩm phê bình nữ quyền theo giai đoạn, tác giả đã chỉ ra được đặc điểm mang tính 

bản chất của lý thuyết, phê bình nữ quyền là phát triển lý thuyết bằng phương pháp 

lai ghép chéo ở cả học thuật và phê bình. Chẳng hạn như công trình Nền chính trị 

giới (Sexual Politics) của Kate Millett được coi là một tác phẩm phê bình học thuật 

khi dành một chương viết về giả thuyết, quá trình lịch sử, những bình luận về văn 

bản văn học và được hoàn thiện bằng chú thích, mục lục. Đặc biệt, khi lai ghép lý 
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luận nữ quyền cấp tiến về sự thống trị đẳng cấp - giới tính với việc tường thuật lại 

cuộc phiêu lưu của de Beauvoir để học hỏi kinh nghiệm chuyên ngành, "Millett đã 

đi xa hơn khi tiến tới xóa bỏ lằn ranh giới giữa ngoại vi – trung tâm, phổ thông – 

đặc tuyển" [95]. 

Quan điểm của Raman Selden sau đó còn được minh chứng bằng nghiên cứu 

về mối quan hệ giữa tự sự học và tri thức nữ quyền trong bài viết Hướng tới tự sự 

học nữ quyền của Susan S. Lanser (được giới thiệu trên Tạp chí Nghiên cứu văn 

học, 7/2015). Bài viết đã chứng tỏ khả năng tương thích của nữ quyền luận và tự sự 

học. Đưa ra lí do: phê bình nữ quyền nghiên cứu những truyện kể viết bởi phụ nữ, 

S. Lanser đã chỉ rõ tác động của nữ quyền luận đối với tự sự học. Ở đó, nữ quyền 

luận sẽ làm gia tăng những vấn đề mới, bổ sung những nét độc đáo cho tự sự học ở 

cấp độ truyện kể, ngữ cảnh và giọng điệu. Phân tích một tác phẩm văn học đã được 

mã hóa từ lý thuyết tự sự học, tác giả đã cho thấy khả năng giải mã những vấn đề 

liên quan đến người phụ nữ trong một tác phẩm văn học của tự sự học. Điều đó tạo 

nên nền tảng cho sự phát triển của tự sự học nữ quyền. Nghiên cứu của Susan S. 

Lanser một lần nữa đã minh chứng cho sự phong phú, năng động của lý thuyết nữ 

quyền. Khả năng dung hợp những lý thuyết khác nhau khiến thuyết nữ quyền không 

ngừng mở rộng nội hàm khái niệm, nâng cao khả năng tiếp cận và giải mã các tác 

phẩm văn học nữ quyền. Tuy vẫn dựa trên tiền đề về sự đối lập nhị nguyên giữa 

diễn ngôn nam tính và nữ tính nhưng bà đã đi xa hơn trong việc chỉ ra những khả 

năng của ngôn ngữ được lựa chọn bởi phụ nữ. Đó là giọng điệu phán xét bao quát 

hơn đối với những quy tắc, áp chế của chế độ gia trưởng. 

Bắt đầu bằng việc lược sử về chủ nghĩa nữ quyền, Judith Lorber trong bài 

viết Sự đa dạng của những chủ nghĩa nữ quyền và những đóng góp vào sự bất bình 

đẳng giới đã chỉ ra những vấn đề liên quan đến nghiên cứu nữ quyền, lần đầu tiên 

đề xuất những khái niệm có tính chất công cụ trong phê bình nữ quyền. Bài viết của 

J. Lorber trích từ phần một của cuốn Bất bình đẳng giới: Những lý thuyết và chính 

trị nữ quyền (2005), đến năm 2016 được giới thiệu ở Việt Nam. Trong đó, tác giả 

chỉ rõ những biểu hiện của bất bình đẳng giới, những vấn đề liên quan đến chính trị 

nữ quyền, trật tự xã hội theo giới tính từ góc nhìn nữ quyền. Đứng từ góc độ của 

những người đang nghiên cứu văn học nữ quyền thì Những lí thuyết nữ quyền là 

phần chỉ dẫn có ý nghĩa của tác giả đối vớiviệc tiếp cận lí thuyết nữ quyền. Theo 



12 

Lorber, những lí thuyết nữ quyền góp phần giải thích những lí do của bất bình đẳng 

giới. Khi phân tích bất bình đẳng giới, các nhà nữ quyền đã sản sinh ra những quan 

điểm đa phức hơn về giới tính, tính dục và dục tính. Từ cách nhìn này, tác giả đề 

xuất những khái niệm thuộc về lí thuyết nữ quyền: Giới tính (Gender), tính dục 

(Sex), dục tính (Sexuality). Nếu giới tính quy chiếu về vị thế xã hội, chỉ danh pháp 

lý, căn cước nhân thân (đàn ông và đàn bà) thì tính dục là sự giao thoa giữa thân thể 

và xã hội (nam, nữ, trung tính). Phức tạp hơn, dục tính là dục vọng tham luyến, dính 

líu cảm xúc diễn ra trong sự đa dạng của những mối quan hệ (đồng tính, lưỡng tính, 

dị tính). Với những khái niệm này, các nhà nữ quyền có thể phân tích sự giao thoa 

đa phức của tính dục, dục tính và giới tính. 

Được coi là cuốn sách tạo nên làn sóng nữ quyền thứ hai ở Mỹ, là "cuốn 

sách quan trọng nhất thế kỉ XX" (theo đánh giá của Barbara Seaman), ra mắt công 

chúng năm 1963, đến năm 2015, Bí ẩn nữ tính của Betty Friedan mới được giới 

thiệu ở Việt Nam. Bằng việc tìm hiểu cuộc sống của các bà nội trợ Mỹ qua các 

cuộc phóng vấn, điều tra, Friedan đã phơi bày thực trạng bất công đối với người 

phụ nữ. Bà đã mô tả những vấn đề không tên vẫn ngang nhiên tồn tại, những thứ 

đã hủy hoại lòng tự tin về khả năng tri thức của phụ nữ và giữ họ ở nhà. Điều này 

đã tạo ra sự khủng hoảng bản sắc nữ. Bằng những lập luận sắc bén, Friedan đã 

từng bước phủ nhận thuyết duy ngã tính dục của Freud và khẳng định đó là cái 

nhìn thiên kiến của phân tâm học đối với người phụ nữ. Tác giả đồng thời lên 

tiếng thể hiện những bực bội và khát khao bị ngăn trở của người phụ nữ, dự báo 

một cuộc đời mới cho người phụ nữ hiện đại. Với những phân tích sâu sắc về mặt 

xã hội học, công trình của Friedan được xem là một trong hai trụ cột (cùng với 

Giới tính thứ hai của S. Beauvoir) của phong trào phụ nữ, là cầu nối giữa bảo thủ 

và cấp tiến trong nữ quyền luận. 

Như vậy, cho đến thời điểm này, có thể nói rằng, thuyết nữ quyền không còn 

xa lạ với các nhà nghiên cứu và người đọc trong nước. Các công trình lý thuyết 

được dịch thuật đã góp phần mô tả về thuyết nữ quyền từ khi nó còn là phong trào 

đòi quyền bình đẳng/ quyền lợi cho phụ nữ đến khi trở thành một học thuyết trong 

lĩnh vực chính trị, triết học và văn học. Mặc dù vậy, mang tính chất đặc thù của một 

lĩnh vực "chưa hoàn tất", chúng ta chờ đợi những công trình mang tính chất phổ 

quát hơn nữa được giới thiệu ở Việt Nam để có thể hình dung cụ thể những bước 
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phát triển, những nhánh khác nhau của thuyết nữ quyền và dự báo sự phát triển của 

học thuyết này trong tương lai. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về lý thuyết nữ quyền của các tác giả trong nước 

Là sản phẩm của phong trào nữ quyền, với nền tảng khái niệm không bắt 

nguồn từ một công thức lí thuyết đơn lẻ nào, thuyết nữ quyền có thể thay đổi dựa 

trên thực trạng và mức độ cụ thể về văn hóa, lịch sử của sự tự ý thức, nhận thức và 

hành động. Đó là thách thức đối với việc tiếp nhận tác phẩm từ góc nhìn nữ quyền. 

Trong hoàn cảnh đó, việc giới thiệu, tổng hợp một cách có hệ thống về thuyết nữ 

quyền bởi chính các nhà nghiên cứu trong nước đã góp phần đem đến một bức tranh 

rõ nét hơn về diện mạo của lý thuyết, phê bình nữ quyền. 

Là người có công trong việc giới thiệu các lý thuyết phương Tây hiện đại vào 

Việt Nam, Nguyễn Hưng Quốc đã đưa ra một “tấm bản đồ” về nữ quyền luận 

(Feminism) với chỉ dẫn: chỉ nên sử dụng như một cơ sở để tham khảo vì không có 

một lý thuyết nào có thể được tóm lược một cách trung thành và trung thực. Với tinh 

thần đó, năm 2005, bài viết Nữ quyền luận được đăng trên https://www.tienve.org đã 

tổng kết cô đúc về lý thuyết, phê bình nữ quyền. Trên cơ sở khảo sát các công trình 

phê bình nữ quyền luận, Nguyễn Hưng Quốc đã chỉ ra ba đặc trưng cơ bản thuộc về 

thuyết nữ quyền được các nhà phê bình thừa nhận. Thứ nhất, nữ tính không phải là 

những gì tất định và bất biến. Hai là, nền văn hóa phụ quyền (hay còn gọi là nền văn 

hóa duy dương vật) là cơ chế tiêu biểu nhất đàn áp phụ nữ. Thứ ba, nhiệm vụ của các 

cây bút nữ không phải chỉ chống lại mọi hình thức áp chế của nam giới mà còn phái 

cố gắng xác định một thứ mỹ học riêng của nữ giới, từ đó, thiết lập nên những điển 

phạm riêng để xác định những tiêu chí riêng trong việc cảm thụ và đánh giá các hiện 

tượng văn học. Tác giả đã khẳng định rằng, những đặc trưng này trở thành những tiêu 

chí quan trọng để xác định tinh thần nữ quyền trong sáng tác văn học. 

Sau bài viết của Nguyễn Hưng Quốc, nhiều công trình nghiên cứu, tổng hợp 

về thuyết nữ quyền được giới thiệu. Bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền 

bình đẳng cho giới nữ, thuyết nữ quyền trước hết là đối tượng quan tâm của xã hội 

học. Từ góc nhìn của các nhà xã hội học, những lý thuyết nền tảng như giới, giới 

tính, bất bình đẳng giới… được phân tích, soi chiếu. Năm 2009, trong Giáo trình xã 

hội học giới, Lê Thị Quý đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề được coi là căn cốt 

của thuyết nữ quyền. Theo tác giả, nếu sự khác biệt giới tính (sex) là do cấu trúc 
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sinh học tự nhiên thì sự phân chia giới (gender) là kết quả của sự xâm lấn bởi các 

diễn ngôn văn hóa, tôn giáo, chính trị…Chính điều này trở thành điều kiện cho sự 

xuất hiện của định kiến giới rồi bất bình đẳng giới. Từ việc phân tích cấu trúc giới 

trong xã hội đến việc tìm hiểu quan điểm giới của các trường phái tư tưởng khác 

nhau, tác giả giúp người đọc dễ dàng tiếp nhận các lý thuyết và trường phái nữ 

quyền. Cùng quan điểm với các nhà nghiên cứu nữ quyền khác, Lê Thị Quý cho 

rằng, tính đa dạng của lý thuyết nữ quyền xuất phát từ sự tiếp cận chế độ phụ quyền, 

nguyên nhân của sự áp bức phụ nữ không đồng nhất của các phong trào nữ quyền. 

Vì vậy, mỗi lý thuyết nữ quyền tiếp cận một hoặc một số dạng áp bức phụ nữ trong 

xã hội phụ quyền. Trên cơ sở đó, tác giả giới thiệu và phân tích một số thuyết nữ 

quyền tiêu biểu: Thuyết nữ quyền Tự do, nữ quyền Cấp tiến, nữ quyền Macxit, nữ 

quyền Phân tâm học, nữ quyền Hiện sinh, nữ quyền Hậu hiện đại…Từ những phân 

tích của tác giả có thể nhận thấy, sự phong phú của thuyết nữ quyền đã mở ra hướng 

khả giải khi tiếp cận dòng văn học nữ. Cùng hướng đi này, năm 2011, Giáo trình xã 

hội học về giới của nhà nghiên cứu xã hội học Hoàng Bá Thịnh cũng dành một 

chương để giới thiệu về phong trào và lý thuyết nữ quyền sau khi đã phân tích 

những vấn đề về giới, giới tính trong xã hội. Ngoài việc giới thiệu các trường phái 

nữ quyền, tác giả đã khái quát những đặc trưng mang tính khu biệt của thuyết nữ 

quyền, từ đó chỉ ra sự khác biệt của thuyết nữ quyền so với các lý thuyết khác. Đó 

là đóng góp có ý nghĩa về mặt phương pháp luận, là sự gợi dẫn cho hướng nghiên 

cứu vận dụng thuyết nữ quyền để phân tích các vấn đề liên quan đến giới nữ và giải 

mã các tác phẩm mang tinh thần nữ quyền. Năm 2017, Triết học nữ quyền - lý 

thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ do Nguyễn Thị Nga chủ biên trở 

thành công trình khái quát, nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về lịch sử, lý thuyết nữ 

quyền và những cơ sở lý thuyết về công bằng xã hội cho phụ nữ Việt Nam dựa trên 

những khuynh hướng truyền thống. So với các công trình nghiên cứu về thuyết nữ 

quyền từ góc nhìn xã hội học, công trình này đã minh chứng cụ thể tính chất năng 

động của lý thuyết nữ quyền khi mà các định nghĩa về nữ quyền vẫn không ngừng 

được đưa ra bàn luận. Từ góc nhìn mỹ học nữ quyền, tác giả đã chỉ ra định kiến giam 

hãm nữ giới trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật: "thiên tài thường được gán với yếu tố 

giới tính. Thường thì người ta chỉ thừa nhận đó là thiên tài trong lĩnh vực nghệ thuật 

dành riêng cho đàn ông" [54, tr.49]. Dựa trên cơ sở lý thuyết, tác giả đã soi chiếu vào 
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thực tiễn ở Việt Nam để thấy rằng truyền thống tôn vinh phụ nữ và truyền thống gia 

trưởng (từ ảnh hưởng Nho giáo) trở thành cơ sở cho việc tiếp thu lý thuyết nữ quyền 

và vận dụng nó để xây dựng công bằng xã hội cho phụ nữ Việt Nam.  

Nghiên cứu và làm việc trong môi trường văn hóa từng là một trong những cái 

nôi của phong trào nữ quyền, Lý Lan là nhà văn có nhiều đóng góp trong việc giới 

thiệu thuyết nữ quyền, phê bình văn học nữ quyền ở Việt Nam. Năm 2009, trong bài 

Phê bình văn học nữ quyền (được giới thiệu trên website http://tiasang.com.vn) Lý 

Lan khẳng định ảnh hưởng sâu rộng của học thuyết nữ quyền đến hoạt động phê bình 

văn học trên thế giới bởi tính linh hoạt trong cách tiếp cận của nó. Để chứng minh 

cho tính linh hoạt của thuyết nữ quyền, tác giả đã phân tích ba giai đoạn của phê bình 

văn học nữ quyền, ứng với các làn sóng của phong trào nữ quyền. Trong đó, mỗi 

hành trình kiếm tìm định nghĩa phê bình văn học nữ quyền lại đem đến một khám phá 

mới. Với sự phát triển mạnh mẽ của dòng văn học đương đại, theo tác giả, cần một lý 

thuyết tương thích để phân tích và đánh giá. Phê bình nữ quyền là một trong những 

phương pháp hữu hiệu để tiếp cận sáng tác của các nhà văn nữ đương đại. Tuy nhiên 

trong thời điểm đó, phê bình nữ quyền vẫn đang ở giai đoạn “thử nghiệm”. Vì vậy, 

tác giả cho rằng cần phải chờ đợi những chuyển biến tiếp theo của dòng văn học nữ 

và hoạt động của phê bình văn học nữ quyền. Từ lĩnh vực nghiên cứu văn học, bài 

viết của Lý Lan thể hiện một cái nhìn tổng quan về hoạt động của phê bình văn học 

nữ quyền. Một cách thẳng thắn, nhà văn cũng chỉ ra sự “chậm chạp” trong việc tiếp 

nhận lý thuyết nữ quyền ở Việt Nam. 

Năm 2010, trong bài viết Văn học của phái nữ và một vài xu hướng văn chương 

nữ quyền Pháp thế kỉ XX (đăng trên website http://www.vanhoanghean.com.vn), 

Nguyễn Giáng Hương bước đầu đã khu biệt hai khái niệm công cụ trong lĩnh vực 

nghiên cứu, phê bình văn học nữ quyền là văn học nữ và văn học nữ quyền. Theo tác 

giả bài báo, nằm trong dòng văn học nữ, văn học nữ quyền chỉ được viết bởi phụ nữ, 

xuất hiện như một dòng văn học phản kháng, văn học dấn thân. Với cách xác định này, 

phê bình văn học nữ quyền cũng dễ dàng hơn trong việc xác định đối tượng nghiên 

cứu. Đồng thời, sự khu biệt của tác giả góp phần cụ thể hóa thuyết nữ quyền – học 

thuyết vốn đa dạng bởi sự giao thoa, đan cài với các lý thuyết khác. 

Trong lĩnh vực nghiên cứu văn học, thuyết nữ quyền lại được nhìn nhận từ 

khả năng giải quyết những vấn đề có liên quan đến người phụ nữ trong các tác 

http://viettems.com/index
http://www.vanhoanghean.com.vn/
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phẩm. Năm 2011, trong chương Phê bình nữ quyền (cuốn Lý thuyết văn học hậu 

hiện đại), Phương Lựu đã tiến hành loại hình hóa phê bình nữ quyền phương Tây. 

Có thể coi đây là công trình lý thuyết “chính thống” đầu tiên giới thiệu về phê bình 

nữ quyền dưới góc nhìn của giới phê bình văn học. Từ việc xác định các tiền đề lý 

thuyết chính, tác giả đã lược khảo quá trình phát triển của phê bình nữ quyền. Tuy 

nhiên, không giống với các nhà xã hội học, Phương Lựu dựa vào đối tượng và chủ 

thể của loại hình phê bình nữ quyền để phân thành phê bình nữ quyền da trắng, phê 

bình nữ quyền da đen và phê bình nữ quyền đồng tính luyến ái. Cách phân chia này 

của tác giả đã tái hiện những nét đặc trưng trong lĩnh vực phê bình nữ quyền theo 

khu vực. Nhưng ở phương diện nào đó, tính thống nhất trong tiền đề lý thuyết của 

các loại hình phê bình nữ quyền không được thể hiện rõ, bởi tác giả mới tập trung 

tái hiện, đánh giá đặc điểm của các khuynh hướng phê bình nữ quyền. 

Đào sâu vào những vấn đề của phê bình văn học nữ quyền, những bài viết 

của Hồ Thị Khánh Vân về hệ thống khái niệm nền tảng, phương pháp nghiên cứu 

trong phê bình nữ quyền đã gợi mở cho hướng nghiên cứu còn khá mới mẻ ở Việt 

Nam. Bắt đầu từ luận văn Từ lý thuyết phê bình nữ quyền (feminist criticism) nghiên 

cứu một số tác phẩm văn xuôi của các tác giả nữ Việt Nam từ 1990 đến nay, đến 

năm 2012, Hồ Thị Khánh Vân có những bài viết sâu sắc hơn về lý thuyết và phê 

bình văn học nữ quyền. Trong bài viết Bước đầu xác lập một số khái niệm trong phê 

bình văn học nữ quyền, tác giả đã xác định những khái niệm nền tảng trong lĩnh vực 

phê bình nữ quyền: giới, giới tính, nữ tính, phụ nữ, nữ quyền, văn học nữ, văn học 

nữ tính, văn học nữ quyền. Bằng một hệ thống lý thuyết được xác lập cụ thể, tác giả 

cho rằng, tinh thần nữ quyền nằm trong cấu trúc nội tại của tác phẩm và góc nhìn 

của người phê bình chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức nữ quyền của nhà 

văn. Như vậy, với những “công cụ” có trong tay, người nghiên cứu không còn phải 

dò dẫm để tìm kiếm lời đáp cho câu hỏi: nhà văn muốn nói gì? Từ quan niệm về lối 

viết nữ đến việc xác lập một phương pháp nghiên cứu trong phê bình nữ quyền là 

bài viết mà Hồ Thị Khánh Vân tập trung xác định những đặc trưng cơ bản nhất của 

lối viết nữ (so với sáng tác của nam giới) trên cơ sở những đặc trưng xuyên suốt 

trên phương diện nội dung và nghệ thuật trong sáng tác của các tác giả nữ. Trong 

những đặc trưng mà tác giả đã nêu ra, dễ nhận thấy nhất là mô thức tự sự tự thuật, 

lối viết thân thể và hình tượng người đàn ông bất toàn trong sáng tác của các nhà 
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văn nữ. Nội soi vào hệ thống tác phẩm để tìm ra đặc điểm thi pháp riêng của văn 

học nữ, tiếp cận tác phẩm theo hệ trục của sự khác biệt dựa trên nền tảng tương 

đồng, phối hợp nghiên cứu liên ngành là những gợi dẫn của tác giả cho việc tìm 

kiếm một phương pháp luận hữu hiệu trong lĩnh vực phê bình văn học nữ quyền. 

Tiếp nhận về lý thuyết nữ quyền ở một phân nhánh cũng là hướng đi được 

nhiều nhà nghiên cứu trong nước quan tâm. Hai trong số những công trình đi theo 

hướng này đã được Phùng Gia Thế và Trần Thiện Khanh giới thiệu trong cuốn Văn 

học và giới nữ. Lý giải về lối viết nữ, Nguyễn Thị Minh Thương trong bài viết Từ lý 

luận thân thể của M.Foucault đến chủ nghĩa nữ quyền đã chứng minh rằng chủ nghĩa 

nữ quyền đề xướng lối viết nữ từ việc vận dụng lý luận của M. Foucault đồng thời 

cũng đề xuất những giới hạn trong lý luận của ông. Điều này giúp chủ nghĩa nữ 

quyền khai mở những không gian và phương hướng mới. Từ phương thức trần thuật, 

Trần Ngọc Hiếu viết Dẫn nhập về tự sự học nữ quyền luận (Qua những thực hành 

của Susan E.Lanser). Đây là công trình tổng thuật một hướng nghiên cứu năng động 

của tự sự học hậu kinh điển. Tác giả bài viết đã tổng lược sự ra đời và quá trình phát 

triển của tự sự học nữ quyền khi xu hướng này nỗ lực gắn bó hai lĩnh vực tưởng như 

không có gì để chia sẻ: tự sự học và phê bình nữ quyền. Đồng thời, người viết đã 

minh chứng khả năng ứng dụng của tự học nữ quyền đối với thực tiễn văn học Việt 

Nam. Tuy nhiên, theo chúng tôi, việc vận dụng tự sự học nữ quyền để giải mã các tác 

phẩm mang tinh thần nữ quyền như tác giả đã đề xuất (Chinh phụ ngâm, Truyện 

Kiều) chưa thực sự tạo được một cái nhìn mới mẻ có tính chất đột phá từ góc nhìn 

giới. Điều này có lẽ cần được khảo sát, nghiên cứu trên một đối tượng rộng hơn. 

Bằng các cách tiếp cận khác nhau, cho đến nay, thuyết nữ quyền đã được 

giới thiệu, phân tích tương đối sâu rộng ở Việt Nam. Tuy nhiên, do luôn giao thoa, 

đan cài với các lý thuyết khác nên khó có thể có được sự khái quát một cách đầy đủ, 

có hệ thống về lý thuyết và phê bình nữ quyền. Với mỗi góc độ tiếp cận khác nhau, 

người nghiên cứu có thể nhìn nhận những dạng thức khác nhau của thuyết nữ 

quyền. Sự khác nhau trong cách loại hình hóa các khuynh hướng phê bình nữ quyền 

trong các công trình chúng tôi vừa giới thiệu trên đây đã chứng minh được điều này. 

Mặc dù vậy, những lý thuyết nền tảng mang tính công cụ trong phê bình nữ quyền 

cần một sự thống nhất để đi đến việc tìm ra phương pháp luận có khả năng giải mã 

những tác phẩm mang tinh thần nữ quyền. 
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1.2. Tình hình nghiên cứu văn xuôi và tiểu thuyết nữ Việt Nam sau 1986 từ lý 

thuyết nữ quyền 

Lý thuyết nữ quyền, phê bình nữ quyền với một nội hàm rộng và có ảnh 

hưởng sâu sắc đến văn học nhưng thực tế vấn đề nghiên cứu tác phẩm từ góc nhìn 

nữ quyền chưa thực sự tương xứng ở Việt Nam cả về lý luận lẫn phê bình. Điều đó 

là xuất phát từ nhiều lý do. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, việc tiếp nhận các 

tác phẩm văn học nữ quyền đã và góp phần hình thành nên diện mạo cho văn học 

Việt Nam đương đại, đặc biệt với sự lên ngôi của các cây bút nữ, cùng với sự nở rộ 

“tính nữ” trong văn học. 

Ở Việt Nam, ý thức phái tính đã manh nha hình thành trong lí luận, phê 

bình văn học từ đầu thế kỉ XX. Tuy nhiên, phải từ năm 1986 trở đi, âm hưởng nữ 

quyền trong văn học mới thực sự được các nhà văn, các nhà phê bình và độc giả 

chú ý. Bằng nhiều cách khác nhau, sự xuất hiện của các cây bút nữ đã mang đến 

cho đời sống văn chương nhiều sắc diện mới, từ những cái nhỏ nhặt rất đỗi đời 

thường đến những trăn trở về kiếp người, cuộc sống. Trải lòng mình trên từng 

trang viết, người đọc không khó để nhận ra màu sắc nữ tính trong các tác phẩm 

của họ. Đó thực chất là quá trình “bảo lưu” những hằng số mà thượng đế ưu ái 

dành tặng riêng cho giới. Chọn lối đi riêng khi thể nghiệm ở thể loại tiểu thuyết 

– cỗ máy cái của văn học, nhiều cây bút nữ đã khẳng định được phong cách cá 

nhân trong tiếng nói chung của thời đại. Tuy nhiên, đó không phải là một hành 

trình lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Như một lẽ tất yếu, bất cứ một một hiện 

tượng văn hóa, văn học nào mới xuất hiện cũng trải qua các quá trình: bị “dị 

ứng”, bắt đầu được thích ứng (nếu phù hợp), được tiếp nhận rồi dần dần trở nên 

trung hòa, tạo nên một nét mới trong tiến trình vận động của lịch sử văn học. Ở 

Việt Nam, cho đến nay vẫn chưa có trào lưu, chủ nghĩa nữ quyền trong văn học. 

Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu, các nhà phê bình văn học khẳng định: âm 

hưởng/dấu ấn nữ quyền trong văn học Việt Nam trong văn hiện đại và đương đại 

là rất đậm nét. Đó là do sự xuất hiện “rầm rộ” của các cây bút nữ, tạo thành dòng 

văn học nữ với ý thức về phái tính, ý thức đấu tranh cho bình đẳng giới. 

Trước 1975, nhận ra sự lấn át của các cây bút nữ ở miền Nam những năm 

1960- 1970 với giọng điệu riêng, đặc thù, trong cuốn Tổng quan văn học miền Nam, 

Võ Phiến sử dụng khái niệm “phái tính” để chỉ sự khác biệt của các cây bút nữ. Đây 
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cũng là công trình nhìn nhận sự thay đổi vị trí của người phụ nữ trong văn học; họ 

đã xuất hiện với tư cách là chủ thể đông đảo trong sáng tác mà “thoạt đầu trên văn 

đàn nghe tiếng ồm ồm, cuối cùng nghe ra eo éo”. Với Võ Phiến, sự xuất hiện rầm rộ 

của các cây bút nữ miền Nam giai đoạn này gây ra sự ồn ào, Nguyễn Thị Hoàng “ồn 

trong cái yêu”, Nhã Ca thì khởi xướng một trường phái “bù lu bù loa”, giọng nói ấy 

“sau này thành ra là một đặc trưng của giới nữ thời đại: cái giọng sôi nổi, nhiệt liệt, 

cực đoan”. Thực ra, ngay trong nhận định này của Võ Phiến đã chứa đựng thành 

kiến về phái tính. Hiển nhiên, cái giọng như vậy cũng có trong tác phẩm của nam 

giới. Vì thế, đến Võ Phiến, vấn đề phái tính trong văn học nữ đã được ý thức nhưng 

vẫn chưa được xác định rõ. 

Sau 1975, với quy luật “đồng thanh tương ứng”, trước sự “bừng tỉnh” mạnh 

mẽ sức sáng tạo của thiên tính nữ, đã bùng nổ nhiều chuyên đề liên quan đến phái 

tính trong văn học. Trong thời điểm này, do có sự tiếp xúc với thuyết nữ quyền, dòng 

văn học hải ngoại có những bước đi đột phá trong việc thể nghiệm quan điểm về phái 

tính, nữ quyền. Nhiều hội thảo liên quan đến nữ quyền, văn học nữ được tổ chức như 

Tình yêu, tình dục và vấn đề phái tính trong văn học, Tình yêu và tình dục của Tạp 

chí Việt; chuyên đề Văn học nữ quyền, Giới tính trên trang DaMau.org...đã mở ra rất 

nhiều khám phá. Tiếp nhận lý thuyết nữ quyền từ nhiều góc độ khác nhau khiến cho 

việc tiếp nhận các sáng tác của các cây bút nữ giai đoạn này cũng phân thành các 

khuynh hướng khác nhau. Châm Khanh trong bài viết Tình yêu, tình dục và phái tính 

trong văn học tỏ ra ngần ngại trước một vấn đề quan trọng: Cách viết của phụ nữ so 

với nam giới có gì khác? Sự khác biệt lớn nhất thực chất là vấn đề nữ quyền. Hoàng 

Ngọc Tuấn viết Dục tính trong văn chương và vấn đề đạo đức, Nguyễn Hoàng Đức 

viết Nữ giới, nữ văn sĩ và văn giới, Nguyễn Hữu Lê với Tình dục trong văn học Việt 

Nam dưới cách nhìn của đạo lý hồn nhiên và của đạo lý học thuyết … đều đề cập đến 

cuộc giải phóng phụ nữ, giải phóng tình dục. Đàn bà có quyền phát biểu khát vọng 

dục tính của mình. Hoàng Ngọc Tuấn chỉ ra thái độ trả thù phái tính ấy chỉ là hệ quả 

của tinh thần phản kháng bồng bột thời kỳ đầu, về sau, các nhà văn nữ càng ngày 

càng tỏ ra sáng suốt và bình tĩnh hơn trước vấn đề giải phóng ý thức phụ nữ khỏi 

những ràng buộc phái tính và dục tính để suy nghĩ đến những ý nghĩa rất bình thường 

trong cuộc sống: những ý nghĩa về bản thân, hạnh phúc, gia đình, phái tính, trách 

nhiệm, tình yêu, chiến tranh, tự do, đạo đức… Ở góc độ này, giới nghiên cứu đã cố 



20 

gắng khu biệt đặc điểm sáng tác của các nữ văn sĩ với các cây bút nam. Có thể xem 

những quan điểm này là những bước thử nghiệm cho một hướng nghiên cứu mới về 

sự xuất hiện mạnh mẽ của các gương mặt nữ trên văn đàn. 

Sự xuất hiện của các nhà văn nữ đã đem đến mảng màu mới cho lĩnh vực phê 

bình nhưng không phải lúc nào họ cũng được đón nhận và dễ dàng xác lập vị thế trên 

văn đàn. Năm 1995, nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn trong bài viết Các nhà văn nữ 

và sự khủng hoảng trong văn học Việt Nam hiện đại đã thẳng thắn bày tỏ sự nghi ngờ 

đối với hiện tượng văn học nữ đang được số đông độc giả và các nhà phê bình chào 

đón. Nói về sự xuất hiện của các nhà văn nữ, Nguyễn Thanh Sơn cho rằng: "Mấy 

năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của số lượng các nhà văn nữ Việt 

Nam. Bảo họ nhiều như nấm sau mưa thì có lẽ hơi quá đáng, nhưng quả thực ngó 

trước ngó sau chỉ thấy những "thị", những "chim cá lá hoa" chen vai thích cánh nhau 

trên giá các hiệu sách, đến nỗi đôi lúc chúng ta phải tự hỏi: đàn ông nước Nam dạo 

này đi đâu cả? [68, tr.37]. Nhận định này ít nhiều mang tính chất định kiến khi cho 

rằng sáng tác văn học thuộc vùng đất thiêng của nam giới. Với cách nhìn đó, Nguyễn 

Thanh Sơn không đánh giá cao đóng góp của các cây bút nữ cho văn học hiện đại: 

"Nhưng thật ra, rất nhiều nhà văn nữ Việt Nam, theo tôi, có lẽ không mang đến cái gì 

mới, bởi còn lâu họ mới tự đổi mới được...." [68, tr.38]. Cái mà tác giả nhìn thấy ở 

văn học nữ là những tác phẩm rất ưa "làm đỏm và uốn éo", những "thiên đường tình 

yêu lòe loẹt"... Tất cả những đánh giá này hướng đến việc thể hiện sự lo ngại của nhà 

phê bình về một "nền văn học đang lao dốc". Đến năm 2010, khi các nhà văn nữ đã 

chứng tỏ được tài năng và dần định hình được một lối viết nữ thì biểu hiện của 

"chứng ghét nam" lại trở thành vấn đề gây thành kiến trong sáng tác của một số cây 

bút nữ. Sử dụng khái niệm “văn học nữ quyền”, trong bài viết Văn học nữ quyền: Phủ 

nhận tất cả chỉ để đề cao mình?, tác giả Nhật Nguyệt đã bày tỏ sự nghi ngại đối với 

cách thể hiện tinh thần nữ quyền của các cây bút nữ: “Mải mê chống lại thế giới đàn 

ông, quá đề cao chính mình, nhiều khi họ phủ nhận sạch trơn vai trò của đàn ông, đàn 

ông chỉ là công cụ, là trò chơi để họ xoay vần; và ca ngợi tình yêu đồng tính, đã dẫn 

đến những nhược điểm của dòng văn học nữ quyền” [100]. 

Trải qua bước tiếp nhận ban đầu, văn học nữ với âm hưởng nữ quyền dần 

dần trở thành yếu tố làm nên diện mạo cho văn học đương đại. Tuy nhiên, có hay 

không một dòng văn học nữ quyền trong giai đoạn này vẫn là vấn đề tạo ra những 
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quan điểm trái ngược nhau, không loại trừ cả những người cầm bút. Năm 2011, 

trong bài phỏng vấn Khi tác giả nữ lên tiếng về nữ quyền trong văn học (đăng trên 

tonvinhvanhoadoc.vn do Uông Triều thực hiện), Thuỷ Anna cho rằng khuynh 

hướng nữ quyền trong các tác phẩm của các tác giả nữ “chưa rõ rệt lắm”. Mặc dù 

vậy “nhưng nếu tinh tế bóc tách, ta sẽ tìm thấy “nữ quyền” trong những tác phẩm ẩn 

chứa nét cá tính, độc đáo, tìm tòi của các nhà văn”. Là những người trong cuộc, từ 

góc nhìn phái tính tạo ra một khoảng cách thẩm mĩ để tiếp nhận các sáng tác mang 

âm hưởng nữ quyền, các cây bút nữ đã khẳng định vị thế của văn học nữ, tinh thần 

nữ quyền ngày càng đậm nét và được thể hiện một cách phong phú ở nhiều góc độ, 

bằng nhiều hình thức khác nhau. Có thể xem đây là những gợi mở cho hướng 

nghiên cứu về văn học nữ từ góc nhìn nữ quyền. 

Khi những nghiên cứu về phái tính trong văn học nữ xuất hiện ngày càng 

nhiều thì việc tiếp nhận các tác phẩm văn học nữ quyền bắt đầu có sự phân hóa 

thành các xu hướng khác nhau tương ứng với các góc độ tiếp nhận. Các nhà nghiên 

cứu đã chỉ ra ba khuynh hướng tiêu biểu là khuynh hướng thiên về dục tính/sex, 

khuynh hướng thiên về nữ tính/thiên tính nữ, khuynh hướng nghiên cứu văn học nữ 

từ góc nhìn của lý thuyết nữ quyền. 

Ở khuynh hướng thứ nhất, đối tượng chủ yếu mà các tác giả hướng tới là sex 

trong văn học nữ. Điều này được thể hiện qua các bài viết như: Tính dục trong văn 

học hôm nay, Dục tính và những ranh giới mong manh (Nguyễn Huy Thiệp), Văn 

học sex: chấp nhận để tìm cách đổi khác? (Vương Trí Nhàn), Lịch sử - văn hóa và 

sex trong văn chương (Nguyễn Hòa), Tính dục đơn thuần chỉ ở cấp thấp (Lê Đạt), 

Các cây bút nữ giữa trào lưu sex (Tâm Huyền), Tình dục trong văn chương đương 

đại: Chuyện không có gì mà ầm ĩ thế (Võ Thị Hảo), Sex trong văn học trẻ thoái trào 

(Phương Quyên)… Khi người viết nữ cởi mở hơn với đề tài tính dục cũng là lúc vấn 

đề sex trong sáng tác của họ bị nhìn nhận từ những quan điểm đạo đức (bị chi phối 

bởi tư tưởng nam quyền). Chúng tôi thiết nghĩ, sex trong văn học nói chung, trong 

sáng tác của các nhà văn nữ nói riêng là một phương diện thuộc về vấn đề phái tính, 

không nên nhìn nhận nó như hành vi biểu hiện dục vọng.  

Ở khuynh hướng thứ hai, tiếp nhận các tác phẩm văn học nữ ở thiên tính nữ 

có các bài nổi bật nhất là: Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học 

Việt Nam đương đại của Nguyễn Đăng Điệp, Ý thức phái tính trong văn xuôi nữ 



22 

đương đại của Nguyễn Thị Bình, Quá trình giải phóng thiên tính nữ trong văn học 

nghệ thuật từ góc nhìn mỹ học tính dục của Phan Tuấn Anh, Chiến tranh qua cảm 

thức nữ giới của Lê Thị Hường... Với quan điểm nhà văn nữ khi viết về phái nữ sẽ 

bộc lộ được những khả năng mang tính "thiên bẩm" và chân thực hơn, trong bài 

viết của mình, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Điệp đã đưa ra một bức tranh tương 

đối hoàn chỉnh và có tính chất gợi mở cho những nghiên cứu về âm hưởng phái 

tính và nữ quyền trong sáng tác của các nhà văn nữ thời gian gần đây. Trong bài 

viết, cụm từ “âm hưởng nữ quyền” được tác giả sử dụng với hàm ý chỉ mức độ: Ở 

Việt Nam chưa có văn học nữ quyền hoàn chỉnh như ở phương Tây, mà mới chỉ 

có những dấu hiệu ban đầu như là sự phát triển của ý thức dân chủ. Khái niệm nữ 

tính/ nữ quyền/ văn học nữ vẫn cần được khẳng định rõ hơn. Tác giả Nguyễn Thị 

Bình trong bài viết của mình đã đề cập đến những “tuyên ngôn” của một số tác giả 

nữ đương đại về “viết”. Đó được coi như kim chỉ nam, hướng nhà văn nữ vào việc 

xây dựng những nhân vật mang đậm ý thức phái tính và kiến tạo nên thứ ngôn ngữ 

của ý thức phái tính trong tác phẩm. Trong khuôn khổ của một bài viết có tính 

chất gợi mở vấn đề, Nguyễn Thị Bình đề cập đến việc các nhà văn nữ xử lý mối 

quan hệ giữa nhân vật nữ với nghiệp “viết”, giữa nhân vật nữ với nhân vật nam, 

giữa nhân vật nữ với vấn đề tình dục và đưa ra một số biểu hiện của một thứ ngôn 

ngữ mang màu sắc phái tính trong văn xuôi nữ. Sự nhận diện, lý giải về vai trò của 

ý thức phái tính đối với hoạt động sáng tạo văn chương nữ giới của tác giả đã cung 

cấp cho các học giả một vài điểm nhìn trong quá trình khám phá bức tranh đa diện 

về thế giới qua con mắt những người phụ nữ vốn vô cùng bí ẩn. Còn tác giả Phan 

Tuấn Anh cho rằng biểu tượng của thiên tính nữ - theo cách tác giả đã dẫn – là 

hoàn toàn tính nữ, gắn với mĩ học về tính dục nữ. Cách đặt vấn đề tương đối đơn 

giản nhưng tác giả đã làm sáng rõ diễn trình giải phóng tính dục nữ, không chỉ là 

bản năng mà còn là một biểu hiện cho vẻ đẹp của thiên tính nữ. Tiếp tục đi sâu 

vào luận điểm dựa trên tính nữ của Phương Lựu qua bài viết Suy nghĩ về đặc điểm 

của nữ văn sĩ, Nguyễn Hoàng Đức đã chỉ ra đặc tính ngòi bút của các tác giả nữ 

trong bài Nữ giới - nữ văn sĩ và văn giới: “a- Đề tài chủ yếu là tình yêu. b- Trung 

tâm của tình yêu là cái tôi. c- Nền tảng của cái tôi là trực cảm”. Nữ tính hay thiên 

tính nữ là yếu tố căn cốt thể hiện tinh thần nữ quyền, dấu ấn nữ quyền. Tiếp nhận 

các tác phẩm văn xuôi nữ từ góc độ này là cách các nhà nghiên cứu chỉ ra những 



23 

giá trị góp phần “bảo lưu” vẻ đẹp của người phụ nữ, là yếu tố tạo nên âm hưởng 

nữ quyền trong sáng tác của các cây bút nữ đương đại. 

Khuynh hướng thứ ba nổi lên trong thời gian gần đây, khi chủ nghĩa nữ quyền, 

lý thuyết nữ quyền được tiếp nhận sâu rộng hơn ở Việt Nam. Phê bình văn học nữ 

quyền của Lý Lan mang lại cái nhìn lịch sử về các trào lưu phê bình văn học nữ 

quyền thế giới; Các khuynh hướng tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI của Thái 

Phan Vàng Anh đã khẳng định vị trí của khuynh hướng tiểu thuyết nữ quyền với sự 

ý thức về bản thân khi phụ nữ không còn là “cái khác vắng mặt”….Buổi tọa đàm về 

Văn học nữ quyền và sáng tác của các nhà văn nữ tổ chức tại Viện Văn học vào 

cuối năm 2012 đã khẳng định vị trí của tác phẩm văn học nữ quyền trong đời sống 

văn học đương đại. Tuy nhiên, theo tác giả Hà Linh trong bài viết Văn học nữ quyền 

– chuyện cũ nói lại thì ngoài việc gợi mở những hướng nghiên cứu thú vị, buổi tọa 

đàm còn khá lan man, các tham luận chưa đưa ra được những kiến giải tập trung 

hay những nhận định mới cho một chủ đề đã cũ. 

Tính chất năng động của lý thuyết này tiếp tục được thể hiện qua chuyên 

luận của nhà nghiên cứu Trần Huyền Sâm ra mắt bạn đọc năm 2016 - Nữ quyền 

luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại. Với công trình này, Trần Huyền 

Sâm đã đem đến một cái nhìn tương đối hoàn chỉnh về quá trình phát triển của chủ 

nghĩa nữ quyền và văn học nữ quyền ở Pháp - cái nôi của phong trào nữ quyền thế 

giới. Trong những bước phát triển ấy, tác giả đã làm sáng tỏ vị trí và những đóng 

góp quan trọng của triết gia hiện sinh tiêu biểu nhất cho phong trào giải phóng nữ 

giới thập niên 60 - Simone de Beauvoir. Tác giả đã định hình diện mạo tiểu thuyết 

nữ trong sự đa dạng của văn học đương đại Việt Nam qua cái tôi tự thuật, cách đánh 

tráo chủ thể trần thuật, ngôn ngữ thân thể... Tuy nhiên, với một đối tượng nghiên 

cứu rộng, mở biên độ cả không gian và thời gian nên công trình vẫn còn để ngỏ 

những vấn đề về kiểu nhân vật, giọng điệu đặc trưng, những biểu tượng đặc 

thù...trong sáng tác của các cây bút nữ. 

Cũng trong năm 2016, cuốn Văn học và giới nữ (một số vấn đề lý luận và lịch 

sử) do Phùng Gia Thế và Trần Thiện Khanh biên soạn đã mở rộng hơn biên độ khảo 

sát về nữ quyền luận trên thế giới; đưa ra những diễn giải xung quanh các vấn đề về 

giới nữ trong diễn ngôn văn học. Sự ra đời của công trình này tiếp tục khẳng định vị 

thế của các tác giả nữ, đồng thời khẳng định sức hút của nữ quyền luận trong nghiên 
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cứu văn học. Năm 2017, chuyên luận Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI - lạ hóa 

một cuộc chơi của tác giả Thái Phan Vàng Anh đã tiếp cận tiểu thuyết Việt Nam 

đương đại từ lý thuyết hậu hiện đại. Tác giả khẳng định tiểu thuyết nữ quyền là một 

trong bốn khuynh hướng chính của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI. Mặc dù 

chuyên luận không xác định tiểu thuyết nữ quyền trọng tâm nhưng tác giả đã chỉ rõ 

quá trình phát triển của văn học nữ quyền từ văn học nữ và định hình những nét đặc 

trưng trong diễn ngôn văn học nữ quyền. Theo tác giả, không khó để nhận ra ngoài 

tính chất khu biệt của tiểu thuyết nữ quyền thì âm hưởng nữ quyền còn lộ diện cả 

trong tiểu thuyết hiện sinh, tiểu thuyết tính dục, bởi vì "giữa các khuynh hướng tiểu 

thuyết có sự đan xen, hòa nhập, đường biên nhòe mờ" [3, tr.160]. 

Ngoài ra, sức hút của hướng nghiên cứu văn xuôi nữ từ lý thuyết nữ quyền 

còn thể hiện ở sự lựa chọn đề tài của các luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ. Tiêu 

biểu, năm 2013, luận án Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi 

Việt Nam đương đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ đương đại) của Nguyễn 

Thị Thanh Xuân đã giới thuyết khá cụ thể về phái tính và nữ quyền từ đó tìm hiểu 

vấn đề phái tính và nữ quyền trong dòng chảy văn học Việt Nam. Năm 2015, luận 

án Tinh thần nữ quyền trong văn xuôi nữ sau 1986 của Mai Thị Thu đã cụ thể hóa 

những tiền đề xã hội - thẩm mỹ của sự xuất hiện tinh thần nữ quyền trong văn xuôi 

nữ sau 1986. Sự cộng hưởng cả hai yếu tố nội sinh và ngoại nhập đã tạo nên màu 

sắc rất riêng của tinh thần nữ quyền trong văn học Việt Nam. Từ đó mà diễn ngôn 

nữ quyền và tinh thần nữ quyền trong phạm vi đề tài khảo sát được định hình khá 

thuyết phục, cụ thể. 

Tính từ những công trình đầu tiên đặt ra vấn đề nữ quyền, văn học nữ quyền cho 

đến nay thì hoạt động sáng tác và phê bình văn học mang tinh thần/ từ góc nhìn nữ 

quyền luận đã chứng minh được sức hấp dẫn và khả năng khả giải của mình. Lý thuyết 

nữ quyền đã khẳng định được ưu thế khi các nhà phê bình giải mã một hiện tượng mới 

của văn học: sự xuất hiện và lên ngôi của các cây bút nữ. Vấn đề có hay không chủ 

nghĩa nữ quyền trong văn học Việt Nam đã dần ngã ngũ, âm hưởng nữ quyền ngày 

càng đậm nét trong văn học đương đại là không thể phủ nhận. Có nhà văn mạnh mẽ 

đấu tranh cho giới nữ, có người thì âm thầm khẳng định “bản sắc” giới, cũng có người 

không ngừng tìm tòi những thể nghiệm mới để khẳng định bản lĩnh và cá tính… Đó là 

lý do khiến người đọc không thể tiếp nhận các tác phẩm văn học nữ quyền một cách 
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duy nhất, xuôi chiều. Là một chủ đề đã cũ, nhưng hành trình tiếp nhận các tác phẩm 

văn học nữ quyền sẽ vẫn còn tiếp diễn, sự nở rộ các sáng tác nữ vẫn đủ sức tạo ra 

những hấp lực cho những tìm tòi, khám phá mới từ phía người đọc. 

Dẫu vậy, việc dùng một mô hình lý thuyết có sẵn, từ trên xuống có thể sẽ tạo 

nên một lối nghiên cứu “đẽo chân cho vừa giày” đã khá phổ biến trong nghiên cứu 

văn học. Đó có thể là hệ lụy của lối tiếp nhận trào lưu, thời vụ. “Vấn đề giới tính là 

một vấn đề phức tạp. Nó gắn liền với ý thức hệ, chính trị, tôn giáo, được thể hiện rõ 

nét qua ngôn ngữ và văn học” [94], vì vậy rất cần những đánh giá, nghiên cứu 

chuyên sâu, toàn diện, tường giải được các tác phẩm thuộc văn học nữ quyền nhìn 

từ lý thuyết nữ quyền. Những nghiên cứu về phái tính và nữ quyền trong văn học 

Việt Nam vẫn thiếu một cái nhìn hệ thống và tường giải; vẫn mới chỉ như khúc dạo 

đầu của bản giao hưởng đầy thanh sắc cần được tiếp tục khám phá. 

1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu và hướng triển khai đề tài 

Bắt nguồn từ một phong trào, lý thuyết nữ quyền, phê bình nữ quyền - sản 

phẩm của chủ nghĩa nữ quyền - đã hình thành một hệ thống lý thuyết, phương pháp 

tương đối hoàn chỉnh ở phương Tây. Khuynh hướng phê bình này đã chứng tỏ được 

tính ưu việt của nó trong việc giải mã tác phẩm của các nhà văn nữ, một hiện tượng 

đặc biệt của nền văn học đương đại thế giới. Với một nội hàm rộng, năng động, lý 

thuyết nữ quyền không ngừng đâm nhánh theo các hướng tiếp cận khác nhau, tạo 

nên tính ứng dụng cao trong hoạt động nghiên cứu văn học. Vươn tầm ảnh hưởng 

đến nền văn học của các quốc gia phương Đông, kết hợp với tình hình thực tế, lý 

thuyết nữ quyền được ứng dụng linh hoạt trên các cơ sở lý thuyết khác nhau để tạo 

ra tính khả dụng. Với vấn đề nghiên cứu về nữ quyền/ từ góc nhìn nữ quyền, lý 

thuyết nữ quyền trong văn học Việt Nam, chúng tôi nhận thấy những vấn đề sau: 

1.3.1. Những luận điểm được thừa nhận rộng rãi 

Sự xuất hiện một cách rầm rộ của các cây bút nữ từ sau 1986 trở thành sự 

quan tâm của độc giả và nhiều nhà nghiên cứu. Hiện tượng này tạo nên sự nở rộ của 

văn học nữ. Bùi Việt Thắng nhận định: văn học đương đại “mang gương mặt nữ, 

vừa trắc ẩn khoan dung, vừa dịu dàng, đằm thắm”, Nguyễn Đăng Điệp cho rằng: “Ở 

Việt Nam, văn học sau 1986 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của văn học nữ tính 

đến mức người ta cho rằng đây là thời kì “âm thịnh dương suy” với sự góp mặt của 
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các cây bút có thực tài như Phạm Thị Hoài, Lê Minh Khuê, Võ Thị Hảo, Phan Thị 

Vàng Anh, Nguyễn Thị Thu Huệ…” [94] 

Cho đến nay, số lượng các công trình nghiên cứu về văn học nữ, tính nữ 

trong văn học, sắc thái/ âm hưởng nữ quyền trong văn học đương đại đã chứng 

minh được sự quan tâm của giới nghiên cứu về hiện tượng "nở rộ" các cây bút nữ 

trên văn đàn. Tuy nhiên, từ lý thuyết phương Tây, áp dụng vào tình hình thực tế của 

văn học Việt Nam, các nhà nghiên cứu đều khẳng định, Việt Nam chưa có chủ 

nghĩa nữ quyền, chưa có dòng văn học nữ quyền. Chỉ có sắc thái nữ quyền, dấu ấn 

nữ quyền, âm hưởng nữ quyền là tương đối đậm nét. Điều này có thể thấy ngay trên 

tiêu đề của các bài viết, các công trình nghiên cứu: Vấn đề nữ quyền ở Việt Nam 

đầu thế kỉ XX (Vân Chi), Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ 

Nam bộ (Hồ Khánh Vân), Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học 

Việt Nam đương đại (Nguyễn Đăng Điệp)… 

Khảo sát những công trình đã công bố, chúng tôi nhận thấy: 

Việc áp dụng lý thuyết nữ quyền để nghiên cứu mảng văn học nữ đã chứng 

tỏ khả năng của nó trong việc giải mã hiện tượng xuất hiện rầm rộ các sáng tác nữ 

trên văn đàn. Các công trình nghiên cứu đã tiếp cận tác phẩm từ góc nhìn nữ quyền 

và từ nhãn quan giới để xác định đặc trưng giới, đặc trưng văn hóa trong mỗi tác 

phẩm. Chọn tiếp cận tác phẩm từ góc nhìn nào sẽ cho người nghiên cứu những kết 

quả khác nhau trong quá trình khám phá tác phẩm. Từ các công trình đi trước, có 

thể thấy cách tiếp cận văn học nữ khá đa dạng- tiếp cận tác phẩm từ góc nhìn nữ 

quyền (lý thuyết nữ quyền) các nhà nghiên cứu bước đầu đã phân định các khái 

niệm: phái tính (sex), giới tính (gender); phụ nữ (woman, female), nữ tính (feminity, 

womanhood); văn học nữ tính (Feminine phase), văn học nữ quyền (Feminist 

phase), văn học nữ (Female phase)… 

Việt Nam không có truyền thống lý thuyết, việc áp dụng lý thuyết phương 

Tây vào nghiên cứu văn học trong nước rất cần được tiếp nhận một cách hệ thống 

hóa, tính đến tình hình thực tế để tránh sự áp đặt, khiên cưỡng. Hiện nay, các công 

trình nghiên cứu vấn đề sex trong văn học nữ, phương thức thể hiện trong các sáng 

tác nữ, sắc thái nữ quyền trong văn học đương đại…đã phần nào thể hiện tính khả 

dụng và sức hấp dẫn của hướng nghiên cứu này. 
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1.3.2. Những khoảng trống bỏ lại và hướng triển khai của đề tài 

Liên quan đến sáng tác của các nhà văn nữ, các phạm trù: giới/ Giới tính, 

“bản sắc” nữ, vấn đề tính dục, tình yêu… ít nhiều đã được đề cập và nhìn nhận ở 

các góc độ khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy những khoảng trống còn bỏ 

lại liên quan đến đề tài đã chọn: 

Ở Việt Nam, cho đến nay các khái niệm liên quan đến vấn đề này vẫn chưa 

thống nhất: văn học nữ, văn học nữ tính, văn học nữ quyền…Đặt sáng tác của các 

nhà văn nữ trong một giai đoạn cụ thể thành dòng riêng để nghiên cứu sẽ góp phần 

phát hiện những đặc điểm cơ bản và sự thể hiện độc đáo trong sáng tác của họ khi 

soi chiếu từ lý thuyết nữ quyền. 

Sáng tác của các cây bút nữ đã xác lập được vị thế cho các nhà văn nữ trên 

văn đàn văn học đương đại. Tuy nhiên, cho đến nay, việc có nên tách sáng tác của 

các cây bút nữ thành một dòng để nghiên cứu âm hưởng nữ quyền, đặc điểm của 

cách viết nữ vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Điều này tạo ra khó khăn trong việc áp 

dụng lý thuyết nữ quyền để giải mã các tác phẩm văn học nữ. Nhưng có lẽ đã đến 

lúc, cần nghiên cứu tiểu thuyết nữ từ lý thuyết nữ quyền để có cái nhìn tổng thể từ 

nội dung đến phương thức thể hiện. 

Chưa có công trình nào nghiên cứu sắc thái nữ quyền trong tiểu thuyết nữ Việt 

Nam giai đoạn từ 1986 đến 2010 từ đặc trưng thể loại. Từ đặc trưng tiểu thuyết sẽ phá 

bỏ được quan niệm cho rằng phụ nữ phù hợp với những cái nhỏ nhặt, bình thường 

nên họ đến với truyện ngắn như một sự tất yếu. Nhưng gần đây, sự xuất hiện của các 

gương mặt nữ ở tiểu thuyết đã chứng minh điều ngược lại. Các nhà văn nữ thể hiện 

được nhiều hơn trên mỗi trang sách, những cái bình thường lại gắn với kiếp người, 

với số phận, với những trăn trở về cuộc sống…với những thể nghiệm ngày càng mới 

mẻ. Các công trình chúng tôi đã tham khảo hướng nhiều hơn đến mảng truyện ngắn, 

hoặc quy chung về văn xuôi nữ, vấn đề thể loại, đặc trưng thể loại chưa được quan 

tâm. Chúng tôi nhận thấy, do sự khác biệt thể loại, góc nhìn ở thể loại, tiểu thuyết sẽ 

cho những kết quả khác. Nghiên cứu tiểu thuyết nữ từ góc nhìn nữ quyền, luận án bác 

bỏ quan niệm tiểu thuyết là thể loại trụ cột chỉ dành cho nam giới.  

Với những khoảng trống trên đây, chúng tôi xác định hướng triển khai đề tài 

như sau: Thứ nhất, giới thuyết rõ hơn về các vấn đề liên quan (Nữ quyền, thuyết nữ 

quyền, văn học nữ quyền, lối viết nữ). Thứ hai, chỉ ra sự kế thừa và phát triển của ý 
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thức nữ quyền trong tiểu thuyết các nhà văn nữ đương đại. Thứ ba, làm sáng tỏ 

những đặc trưng về đề tài, nhân vật trong tiểu thuyết nữ từ góc nhìn nữ quyền. Thứ 

tư, làm sáng tỏ những đặc trưng cơ bản của lối viết nữ qua một số phương thức trần 

thuật trong tiểu thuyết các nhà văn nữ giai đoạn 1986 - 2010. Với hướng đi như thế, 

chúng tôi hi vọng kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp tích cực cho việc 

nghiên cứu dòng văn học nữ đã và đang có phát triển trong dòng chung của văn học 

đương đại. 

Tiểu kết chương 1 

Khái niệm nữ quyền đã trở nên quen thuộc trong đời sống xã hội và văn học 

nước ta từ đầu thế kỉ XX đến nay. Tuy nhiên, một thực tế khá mâu thuẫn vẫn đang 

tồn tại là cách tiếp cận khái niệm này và hiểu nó ở phương diện là một học thuyết còn 

chưa thống nhất. Điều này cũng không ngăn được sức hấp dẫn của khuynh hướng 

nghiên cứu văn học từ góc nhìn nữ quyền luận bởi sự góp mặt đông đảo của các tác 

giả nữ và tính chất năng động của lý thuyết khi tiếp cận vấn đề. 

Dù đến thời điểm này, tinh thần nữ quyền đã có một dòng chảy liên tục từ 

văn học dân gian đến văn học hiện đại nhưng việc nghiên cứu văn học từ góc nhìn 

nữ quyền luận mới chỉ thực sự được quan tâm trong từ những năm cuối thế kỉ XX. 

Như vậy, có thể thấy, nghiên cứu lý luận phê bình của chúng ta vẫn luôn "đi chậm" 

hơn so với thực tiễn sáng tác một khoảng cách khá dài. Mặt khác, văn học Việt Nam 

có những nét riêng được quy định bởi hiện thực đời sống - xã hội và tâm lý sáng 

tác; trong khi đó lý thuyết nữ quyền được hình thành bởi thực tiễn sáng tác của văn 

học phương Tây. Việc vận dụng lý thuyết nữ quyền vào nghiên cứu văn học Việt 

Nam có thể sẽ tạo ra sự vênh lệch nếu thiếu đi sự linh hoạt. Đây vừa là tiền đề, vừa 

là những khoảng trống gợi mở cho chúng tôi trong quá trình tiếp nhận, nghiên cứu 

tiểu thuyết các nhà văn nữ đương đại từ góc nhìn nữ quyền. 
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Chương 2 

NỮ QUYỀN LUẬN VÀ SẮC THÁI NỮ QUYỀN 

TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

 

Vào khoảng nửa sau thế kỉ XX, thế giới chứng kiến sự phát triển lớn mạnh 

của phong trào đấu tranh vì phụ nữ, của phụ nữ. Đó là sự xuất hiện của phong trào 

nữ quyền và sau đó phát triển thành chủ nghĩa nữ quyền (feminism). Chủ nghĩa nữ 

quyền là một phong trào hoạt động xã hội rộng lớn nhằm gắn vấn đề nữ tính với 

nhân quyền. Trong hoàn cảnh khoa học còn đang là độc quyền của nam giới, nhiều 

nhóm phụ nữ đã bám vào các trường phái lý thuyết sẵn có để nhìn nhận, so sánh vai 

trò, vị trí của phụ nữ và nam giới trên mọi lĩnh vực. Khi phong trào phát triển ngày 

càng lớn mạnh, họ đề ra các lý thuyết với nhiều trường phái qua nhiều giai đoạn với 

các mục đích không hoàn toàn giống nhau. Cuộc đấu tranh để kiếm tìm tự do, bình 

đẳng của các nhóm và tổ chức nữ giới trải qua một hành trình tương đối dài. Nhưng 

căn cứ vào tính chất, đặc điểm của nó, người ta chia cuộc đấu tranh ấy thành ba giai 

đoạn, tương ứng với ba “làn sóng”. Hiện nay, phong trào nữ quyền trên thế giới 

đang ở giai đoạn “chuyển đổi mô hình” với sự ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu cấu 

trúc và hậu hiện đại. 

Con đường ngắn nhất để đi tới tâm hồn con người là văn học. Suy cho cùng, 

mọi phong trào, lý thuyết ra đời cũng là sự đấu tranh vì lợi ích thiết thân của con 

người. Vì lẽ đó, chủ nghĩa nữ quyền hắt bóng vào văn học, hình thành những 

khuynh hướng sáng tác phê bình gắn liền và đề cao vai trò của người phụ nữ. Xung 

quanh vấn đề này, trong lĩnh vực nghiên cứu văn học đã xuất hiện những khái niệm 

như nữ quyền, thuyết nữ quyền, văn học nữ quyền, phê bình nữ quyền…. Đó là 

những khái niệm nền tảng có ý nghĩa quan trọng đối với những người quan tâm và 

tìm hiểu dấu ấn nữ quyền trong văn học. Khi phong trào và lý thuyết nữ quyền ở 

phương Tây đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong đời sống và văn học 

thì ở phương Đông mới bắt đầu ló rạng. Thành trì của một “vùng văn hóa Hán” 

tưởng chừng như đã bám rễ sâu vào tâm thức, đời sống của con người cũng trở nên 

nghiêng ngả trước “bão táp” của phong trào đấu tranh cho bình quyền. Tinh thần nữ 

quyền tràn tới văn học, để lại dấu ấn đậm nét trên cả lĩnh vực sáng tác lẫn phê bình. 
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Không nằm ngoài quy luật đó, văn học Việt Nam với sự xuất hiện rầm rộ của các 

cây bút nữ với ý thức đấu tranh cho bình đẳng giới, với khát vọng khám phá và 

kiếm tìm bản thể nữ giới đã làm thay đổi diện mạo của nền văn học vốn ghi dấu ấn 

của nam quyền. Tuy nhiên, không phải đến khi chủ nghĩa nữ quyền xuất hiện, tinh 

thần nữ quyền tạo thành làn sóng trong văn học thì văn học Việt Nam mới mang âm 

hưởng nữ quyền. Với nền tảng văn hóa Mẫu hệ, tính mẫu từ lâu đã ăn sâu trong đời 

sống, trong văn học. Ý thức giới và phái tính như mạch ngầm chảy liên tục từ văn 

học truyền thống tới văn học đương đại. 

2.1. Nữ quyền luận 

2.1.1. Những khái niệm liên quan 

2.1.1.1. Nữ quyền, thuyết nữ quyền 

Từ góc độ lý luận, vấn đề nữ quyền được hiểu với nhiều nội dung khác nhau 

do các lý thuyết về nữ quyền được đề xướng nhằm đáp ứng các mục đích khác nhau 

của phong trào nữ quyền. Điều đó có nghĩa là nữ quyền là vấn đề nảy sinh trong 

phong trào thực tiễn và được tiếp cận từ nhiều góc độ. Riêng trong lĩnh vực nghiên 

cứu chuyên sâu về phụ nữ và giới, các định nghĩa về nữ quyền vẫn không ngừng 

được đưa ra, đặc biệt từ khi xuất hiện làn sóng nữ quyền thứ hai. Maggie Humm 

cho rằng: "Nữ quyền là hệ tư tưởng về giải phóng phụ nữ với niềm tin rằng phụ nữ 

phải chịu đựng tình trạng bất công vì giới tính của họ" [113, tr.94]. Đối với Sue 

Thornham, "bất kỳ một định nghĩa nào về nữ quyền đều cần phải thấy đây là một 

lực lượng xã hội và chính trị, nhằm mục tiêu thay đổi những quan hệ quyền lực hiện 

tồn giữa nam giới và nữ giới" [54, tr.8]. Louise Toupin đã chỉ ra những đặc trưng cơ 

bản của nữ quyền như sau: "Đây là một sự ý thức ban đầu mang tính cá nhân, sau 

đó mang tính tập thể, được gắn với một cuộc/sự nổi dậy chống lại sự sắp xếp các 

quan hệ giới tính và địa vị lệ thuộc của phụ nữ trong xã hội nhất định, vào một thời 

điểm trong lịch sử của xã hội đó. Đây là một cuộc đấu tranh nhằm thay đổi những 

quan hệ và tình trạng như vậy" [54, tr.9]. Như vậy, hiểu một cách nôm na nhất, “nữ 

quyền”- một từ Hán Việt – là quyền của phụ nữ, còn hiểu đầy đủ thì đó là đấu tranh 

cho quyền bình đẳng của phụ nữ với niềm tin dựa trên nguyên tắc cho rằng phụ nữ 

có các quyền và cơ may trong cuộc sống như nam giới (chính trị, kinh tế, luật 

pháp…).Trong phạm vi luận án, chúng tôi vận dụng việc hiểu nữ quyền theo nghĩa 
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rộng, đó là tinh thần đấu tranh cho bình đẳng giới và ý thức xác tín bản sắc nữ một 

cách rõ rệt của các nhà văn nữ. 

Theo thời gian, khi phụ nữ không còn bị áp chế về mặt quyền lợi thì nội hàm 

khái niệm nữ quyền được mở rộng. Với thuật ngữ feminist (nữ quyền), yếu tố gốc là 

nữ giới (female), phương Tây đã đề xuất khuynh hướng lấy phụ nữ làm trung tâm, 

là trục chính để phản ánh thế giới. Từ đó, nữ quyền còn được hiểu là thái độ đề cao, 

tôn trọng, bảo vệ người phụ nữ. Michelle Obama đã khẳng định: "Không có giới 

hạn nào cho phụ nữ. Chúng ta có thể làm được mọi thứ và trở thành bất cứ ai mà ta 

mong muốn". Đó là mẫu hình người phụ nữ hiện đại cùng quan điểm: phụ nữ xứng 

đáng được làm điều mình thích mà không bị rào cản về giới tính. Với tính chất năng 

động này, nữ quyền trở thành vấn đề của nhiều thời. Năm 2018, từ điển nổi tiếng 

của Mỹ - Merriam Webster - đã chọn Feminist (nữ quyền) là từ của năm. Sự kiện 

này một lần nữa minh chứng cho sức hút của vấn đề giới và phụ nữ đối với nhiều 

lĩnh vực. Có đặc trưng là sự ủng hộ các quyền của phụ nữ trên cơ sở bình đẳng giới, 

ai cũng có thể trở thành nhà nữ quyền nếu người đó ủng hộ quyền công bằng cho 

phụ nữ. Dẫu vậy, đôi khi nữ quyền vấp phải cái nhìn thiếu thiện cảm bởi sự cực 

đoan của quan điểm độc tôn nữ giới hoặc những ngộ nhận về nữ quyền đã đẩy bất 

bình đẳng giới rẽ sang một hướng khác. 

Ở Việt Nam, thuật ngữ nữ quyền xuất hiện khá sớm. Từ đầu thế kỉ XX, thuật 

ngữ này đã được sử dụng, gắn liền với sự ra đời của các tờ báo nói về phụ nữ hoặc 

của phụ nữ như: Đăng cổ tùng báo, Đông Dương tạp chí, Phụ nữ tân văn, Nữ giới 

chung. Năm 1914, Phạm Quỳnh có bài viết Về thói trọng nam khinh nữ của ta. Năm 

1916, ông đăng bài Sự giáo dục đàn bà con gái trên Đông Dương tạp chí, đánh giá 

cao vai trò của phụ nữ và khẳng định rằng phụ nữ bị đánh giá thấp chỉ vì không có 

học thức. Theo ông, cuộc đấu tranh đòi nữ quyền là cuộc đấu tranh "sao cho nữ 

quyền chúng ta ngày càng nhớn và làm cho thiên hạ kinh hồn bạt vía chẳng dám 

khinh chi đến lũ má hồng quần lĩnh chúng ta" [5, tr.94]. Năm 1918, khi Nữ giới 

chung ra mắt bạn đọc thì khái niệm nữ quyền trở nên phổ biến: Nghĩa nam nữ bình 

quyền là gì của Sương Nguyệt Anh, Bàn thêm về chữ nữ quyền của cô Bích Đào 

hay Nữ quyền tự do luận của cô Liễu. Với những bài viết này, vấn đề nữ quyền và 

quyền bình đẳng nam nữ đã được đề cập đến một cách trực tiếp với nội dung cụ thể: 

Nữ quyền là gì? Và thế nào là quyền bình đẳng nam nữ? Phụ nữ tân văn (ra mắt 
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1929) sử dụng khái niệm nữ quyền với ý nghĩa giải phóng phụ nữ. Theo Diệp Văn 

Kỳ, "nữ quyền chăng? Bên trai... có quyền nằm canh, đóng thuế thì tôi tưởng chị em 

bạn gái họ cũng chẳng dành cái quyền ấy mà làm chi... Đối với vấn đề phụ nữ chỉ 

còn chuyện giải phóng. Giải phóng ở phong tục, giải phóng ở gia đình, giải phóng ở 

xã hội... Nhưng hãy xin nhớ một điều là phải hiểu cho rõ cái nghĩa của hai chữ giải 

phóng" [5, tr.26]. Như vậy, khái niệm nữ quyền ở giai đoạn này được hiểu theo 

nghĩa là quyền của phụ nữ và đấu tranh giải phóng phụ nữ. 

Trong nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam sau 1986, khái niệm nữ quyền 

thường nhắc đến cùng với hai khái niệm khác là nữ tính và phái tính (điều này được 

thể hiện trong công trình nghiên cứu của Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Thị Bình, 

Nguyễn Thị Thanh Xuân...). Nếu hiểu nữ tính nhấn mạnh đến tính cách đặc trưng 

của giới nữ nhằm phân biệt với nam giới thì phái tính nhấn mạnh đến những đặc 

trưng giới trong tất cả những phức tạp của nó. Để khẳng định bản sắc, giá trị riêng 

của giới nữ, nữ quyền thường chủ trương nhấn mạnh những khác biệt phái tính để 

đề cao nữ tính. Như vậy, nội hàm khái niệm nữ quyền thay đổi theo hoàn cảnh lịch 

sử và đặc trưng văn hóa mà nó xuất hiện, nhưng theo cách hiểu thông dụng nhất, nữ 

quyền thể hiện thái độ đấu tranh để khẳng định vị thế bình đẳng, được tôn trọng của 

người phụ nữ. 

Lý thuyết nữ quyền là một nhánh chính của lý thuyết xã hội học, nó xuất hiện 

làm thay đổi các giả định về quan điểm và kinh nghiệm của nam giới đối với phụ 

nữ. Lý thuyết nữ quyền được xem là sự mở rộng của nữ quyền vào diễn ngôn lý 

thuyết với mục đích tìm hiểu bản chất của bất bình đẳng giới, xem xét vai trò xã hội 

của phụ nữ và nam giới. Đối với nhiều người, tư tưởng về lý thuyết hàm ý một cách 

thức tư duy có tính trừu tượng cao, ít có mối liên hệ với thế giới hiện thực. Tuy 

nhiên, "thuyết nữ quyền là một hệ thống tư tưởng trải rộng và khái quát về đời sống 

xã hội và kinh nghiệm con người được phát triển từ một quan điểm phụ nữ - trung 

tâm" [54, tr.111]. Không giống như các lý thuyết khác, nền tảng khái niệm của 

thuyết nữ quyền không bắt nguồn từ một công thức đơn lẻ nào. Không có một 

người nào định nghĩa thuyết nữ quyền cho tất cả chúng ta, cho mọi thời đại. Do vậy, 

không có định nghĩa cụ thể nào của thuyết nữ quyền phù hợp cho mọi phụ nữ ở mọi 

thời. Định nghĩa, vì vậy có thể luôn thay đổi bởi vì thuyết nữ quyền dựa trên thực 

trạng và mức độ cụ thể về văn hóa, lịch sử của sự ý thức, nhận thức và hành động. 



33 

Ngày nay, cách hiểu phổ biến nhất về thuyết nữ quyền là sự ý thức về tình trạng bị 

đối xử bất bình đẳng của phụ nữ, là hành động có ý thức của phụ nữ và nam giới để 

thay đổi tình trạng đó. Theo G. Ritzer, thuyết nữ quyền có tính chất lấy phụ nữ làm 

trung tâm biểu hiện ở ba phương diện: đối tượng khám phá là trạng thái và những 

kinh nghiệm của phụ nữ trong xã hội, coi phụ nữ là chủ thể trung tâm trong quá 

trình nghiên cứu, phê phán những tư tưởng ràng buộc tự do của phụ nữ và hướng tới 

đấu tranh vì con người. 

Cho đến ngày nay, trong quá trình phát triển, phong trào nữ quyền đã hình 

thành nên những lý thuyết khác nhau, bao gồm: thuyết nữ quyền tự do, thuyết nữ 

quyền Mácxít, thuyết nữ quyền cấp tiến, thuyết nữ quyền phân tâm, thuyết nữ quyền 

da đen, thuyết nữ quyền hiện sinh, thuyết nữ quyền hậu hiện đại… Các lý thuyết này 

được vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình nghiên cứu và sáng tác. 

2.1.1.2. Văn học nữ giới, văn học nữ quyền 

Cùng với phong trào nữ quyền, văn học của phái nữ ở phương Tây được quan 

tâm từ rất sớm và gắn với lĩnh vực phê bình văn học nữ quyền. Ngay từ làn sóng nữ 

quyền thứ nhất, Mary Wollstonecraft - tổ mẫu của chủ nghĩa nữ quyền - trong công 

trình Sự bênh vực quyền phụ nữ (Vindication of the Rights of Woman, 1972) đã 

phản đối quyền xác lập nữ tính của tác giả nam. Bà  khẳng định các nhà văn nữ là 

những người có lý trí, đạo đức, nhân hậu, phản đề của thói ủy mị giả tạo. Sang đến 

làn sóng nữ quyền thứ hai, phê bình văn học nữ quyền đã bước sang giai đoạn hình 

thành và phát triển gắn với các bước phát triển mạnh mẽ của văn học nữ quyền. Ở 

Việt Nam, đến năm 1929, Phan Khôi sau khi điểm lại những sáng tác của các tác 

giả nữ từ văn học trung đại đã nhận định : "phải thú thiệt rằng nền văn học của nữ 

giới ta, từ xưa tới nay, chưa hề có" [5, tr.423], từ đó kêu gọi phụ nữ phải tạo dựng 

riêng một nền văn học của nữ giới dựa vào thế mạnh của họ. Khi các nhà văn nữ 

xuất hiện ngày một đông đảo trên văn đàn, họ tạo ra một dòng riêng trong đời sống 

văn học từ sau 1986 thì cũng là lúc phê bình nữ quyền chứng tỏ được vị thế của 

mình trong lĩnh vực nghiên cứu. Dẫu vây, việc định danh văn học nữ/ văn học nữ 

quyền/văn học nữ tính trong hoạt động nghiên cứu và phê bình ở Việt Nam vẫn 

chưa có được sự thống nhất, vẫn tồn tại những quan điểm, những cách tiếp cận khác 

nhau về nội hàm khái niệm.  
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Theo Elaine Showalter, sự phát triển của văn học của nữ giới như là sự phát 

triển của ý thức hệ, gắn với những chuyển biến trong nhận thức về vai trò của người 

viết nữ. Sự phát triển đó trải qua ba giai đoạn: văn học nữ tính (the feminine phase)  

với đặc trưng là "người viết nữ bắt chước và nhập nội những tiêu chuẩn thẩm mĩ 

đàn ông" [79, tr.55]. Thứ hai, giai đoạn văn học nữ quyền (the feminist phase) xuất 

hiện khi các nhà văn nữ đứng lên đấu tranh cho nữ giới và bộc lộ tiếng nói kháng cự 

lại những giá trị truyền thống văn chương nam giới. Thứ ba, giai đoạn văn học nữ 

(the female phase) "thừa hưởng những đặc tính của những giai đoạn trước và phát 

triển ý tưởng về văn viết đàn bà và kinh nghiệm đàn bà chuyên biệt trong giai đoạn 

về tự khám phá" [79, tr.56]. Đi từ việc khảo sát dòng văn học nữ đương đại Trung 

Quốc, nhà nghiên cứu Lưu Tư Khiêm sử dụng khái niệm văn học nữ tính với đặc 

trưng là "tinh thần nhân văn hiện đại, lấy nữ tính làm chủ thể ngôn từ, chủ thể trải 

nghiệm, chủ thể tư duy, chủ thể thẩm mỹ" [37]. 

Ở Việt Nam, qua các công trình của các nhà nghiên cứu như Nguyễn Đăng 

Điệp, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Giáng Hương, Hồ Khánh Vân, Trần Thiện Khanh...,  

chúng tôi nhận thấy có điểm gặp gỡ trong cách hiểu về văn học nữ, văn học nữ 

quyền. Văn học nữ giới (women’s literature/littérature féminine) hiểu theo cách đơn 

giản nhất đó là những tác phẩm văn học được viết bởi phụ nữ. Nằm trong văn học nữ 

giới, văn học nữ quyền xuất hiện như một dòng văn học phản kháng, văn học dấn 

thân. Văn học nữ quyền cùng với phong trào bình đẳng giới là điều kiện để văn học 

nữ nói chung phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Văn học nữ quyền trên thế 

giới đã đi qua giai đoạn đỉnh cao của nó, và cũng đã vinh danh nhiều cây bút nữ 

tiêu biểu như: S. de Beauvoir, V. Woolf, M. Duras… Họ thực sự đã mang đến cho 

những người phụ nữ một tầm nhìn và vị thế mới, thổi vào văn học tinh thần dân chủ 

và tác động mạnh mẽ đến các nền văn học trên thế giới trong đó có văn học Việt 

Nam hiện đại. 

Văn học nữ quyền xuất hiện cùng với ý thức chống lại các đại tự sự, chống 

lại sự hợp thức hóa tính dị biệt giữa nam giới và nữ giới nhằm ngụy tạo ra vị trí 

thống ngự cho người đàn ông và áp đặt những vị thế, chức năng mang tính tự nhiên, 

nghĩa vụ cho người phụ nữ. Đồng thời, văn học nữ quyền tạo lập ra một diễn ngôn 

mới, thoát khỏi sự lệ thuộc vào diễn ngôn nam giới. Văn học nữ quyền là một thế 

giới tự do, tự trị, thế giới giá trị của giới nữ. Ở đó, người phụ nữ giải phóng những 
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khoái lạc dục vọng, những ẩn ức bản năng vốn được giấu kín. Vì vậy, ở một 

phương diện nào đó, có thể coi văn học nữ quyền là một thế giới nghệ thuật giải quy 

phạm hóa. Nói như Trần Thiện Khanh, "Văn học nữ quyền là thứ văn học kháng cự 

lại tình trạng mất tiếng nói của nữ giới "trước nhiều vấn đề cấm kị, trong đó có vấn 

đề tình dục" một cách mạnh mẽ và quyết liệt" [79, tr.178]. 

Như vậy, chỉ khi nào nữ giới xuất hiện như một chủ thể ngôn từ, chủ thể 

thẩm mỹ, chủ thể trải nghiệm, chủ thể sáng tạo ra những giá trị văn học thì khi đó 

mới có văn học nữ. Và chỉ khi nào người phụ nữ sáng tạo với tinh thần chống lại sự 

tỏa chiết của nam quyền, chống lại những áp đặt của nam giới về tính nữ và vị thế 

xã hội của người phụ nữ; phủ nhận kiểu diễn ngôn thiên kiến về phụ nữ; đặt nhân 

vật nữ vào vị trí trung tâm của trần thuật để khẳng định và ngợi ca vẻ đẹp của thiên 

tính nữ...thì khi đó mới có văn học nữ quyền. 

2.1.2. Phê bình nữ quyền và lối viết nữ 

2.1.2.1. Phê bình nữ quyền 

Phê bình nữ quyền là sản phẩm của chủ nghĩa nữ quyền, là một trường phái 

phê bình văn học thoát thai từ phong trào chính trị xã hội, phát triển mạnh mẽ vào 

giữa thế kỉ XX, chủ trương xác lập một nền mỹ học, lí luận văn học và sáng tác văn 

học riêng cho nữ giới. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là "phê bình nữ quyền không phải 

là một trường phái nghiên cứu có phương pháp luận riêng. Nó tồn tại ở khu vực 

giáp ranh của một số khuynh hướng phê bình như xã hội học văn hóa, hậu cấu trúc 

luận và chủ nghĩa Freud mới theo tư tưởng khoa học của J. Derrida, J. Lancan, M. 

Foucault..." [58, tr.392]. Tiểu luận Căn phòng riêng ("A Room of One's Own" - 

1929) của Virginia Woolf được xem là cuốn sách đầu tiên đặt nền móng cho trường 

phái phê bình nữ quyền luận trong văn học. Tác phẩm là một khúc ngoặt văn hóa, 

khúc ngoặt nữ quyền (feminist turn) khi đấu tranh cho quyền tự do của nữ giới, đòi 

hỏi một không gian rộng lớn hơn để người phụ nữ được can dự, định nghĩa lại về 

người phụ nữ, giải cấu trúc những biểu tượng định kiến về nữ giới và khẳng định 

sức sáng tạo của người viết nữ. Sau đó, với Giới tính thứ hai (1949), tư tưởng của 

nữ văn sĩ Pháp Simone de Beauvoir được coi là ngọn hải đăng trong lĩnh vực phê 

bình nữ quyền. Từ việc phân tích những đặc điểm sinh học ở người phụ nữ, chỉ ra 

nhiều mặt áp bức đối với họ, bà đã đưa ra những yêu cầu về việc giải phóng phụ nữ. 
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Đồng thời, S. Beauvoir đã phân tích những vấn đề liên quan đến đặc điểm giới nữ 

và thân phận của người phụ nữ một cách sâu sắc và tinh tế ngay ở cấp độ ngôn từ. 

Công trình của S. Beauvoir đã báo hiệu cho sự hình thành của phong trào phê bình 

nữ quyền. Hưởng ứng tinh thần này, đến đầu những năm 60, hàng loạt bài viết đánh 

dấu sự xuất hiện mạnh mẽ và tiếp diễn sôi nổi của phong trào phê bình nữ quyền. 

Các công trình phê bình nữ quyền giai đoạn này tập trung công kích phê bình truyền 

thống khi cho rằng nó đã lấy kinh nghiệm của nam giới làm cơ sở, bỏ qua hàng loạt 

sáng tác của các nữ văn sĩ hoặc quên đi giới tính của họ. 

Để đạt được những mục đích trên, phê bình nữ quyền phải xây dựng hệ 

thống lý thuyết của mình. Với tính chất năng động của phong trào, phê bình nữ 

quyền đã hấp thu rộng rãi lý thuyết của chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa cấu trúc, mỹ 

học tiếp nhận...Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã xác định tiền đề lý thuyết quan 

trọng của phê bình nữ quyền là chủ nghĩa giải cấu trúc, lý thuyết phân tâm học và 

chủ nghĩa Marx. Lý luận văn học nữ quyền hướng đến việc phủ định sự thống trị 

của nam tính đới với nữ tính. Trên tinh thần đó, chủ nghĩa giải cấu trúc đã cung cấp 

lý thuyết có giá trị như một thứ vũ khí quan trọng cho phê bình nữ quyền. Ở phương 

diện khác, nói đến nữ quyền là chạm đến vấn đề về giới tính, điều này ít nhiều có 

liên quan đến phân tâm học. Thứ nữa, phê bình nữ quyền sẽ mang màu sắc chính trị 

xã hội vì mục tiêu của nó là góp phần giải phóng giới nữ, cải tạo xã hội để hướng 

đến tự do và bình đẳng. Đó là lý do khiến các nhà phê bình nữ quyền chú ý tiếp cận 

và khai thác lý thuyết mácxít. 

Như vậy, có thể hiểu, phê bình nữ quyền là một thái độ phản ứng của những 

người ủng hộ quan điểm bình quyền đối với các thiết chế xã hội đặt nam giới vào vị 

trí trung tâm. Từ những năm 80 trở đi, phê bình nữ quyền đã tác động mạnh mẽ đến 

đời sống văn hóa chính trị của cả châu Âu. Và cũng từ đây, phê bình nữ quyền bắt 

đầu có tính hệ thống hơn về lý thuyết, chuyển từ mục tiêu chính là công kích thế 

giới quan nam giới sang khám phá bản chất tự nhiên của nữ giới và xác định những 

quan điểm từ trải nghiệm nữ giới. Dựa trên những đặc điểm phái tính nữ, phê bình 

nữ quyền hướng đến xác lập "lối viết nữ" (l' Écriture-féminine). Có thể coi đây là 

vấn đề căn bản của phê bình nữ quyền nhằm phá vỡ thuyết độc tôn dương vật, xác 

lập một biểu tượng riêng trong lối viết. 
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2.1.2.2. Lối viết nữ (L’écriture féminine) 

Lối viết nữ là khái niệm quan trọng trong phong cách trần thuật nữ giới do 

các nhà nữ quyền xác lập. Trong công trình Độ không của lối viết, Roland Barthes 

đã khu biệt rất rõ những khái niệm mà người ta thường dễ nhầm lẫn trong diễn ngôn 

của văn học: ngôn ngữ, văn phong và lối viết. Nếu hiểu "ngôn ngữ là một tập hợp 

những chỉ định và những tập tục, chung cho tất cả các nhà văn trong một thời đại" 

[56, tr.11], "văn phong bao giờ cũng là một cái gì đấy thô mộc: nó là một hình thức 

không có chủ đích, là sản phẩm của một thúc đẩy, chứ không phải của một ý đồ, nó 

như là chiều thẳng đứng và đơn độc của tư tưởng" [56, tr.12] thì "lối viết là một 

chức năng; nó là mối quan hệ giữa sáng tạo và xã hội, nó là hành ngôn văn học 

được biến đổi vì mục đích xã hội của mình, nó là hình thức bị bắt chộp trong ý đồ 

có tính người của mình và gắn liền với những khủng hoảng lớn của lịch sử" [56, 

tr.15]. Như vậy, lối viết được hình thành dưới áp lực của lịch sử và truyền thống. 

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các nhà nữ quyền khi mà họ đang tìm cách 

tháo dỡ hệ hình của diễn ngôn nam giới - lấy đàn ông làm trung tâm - nhằm xác lập 

một lối viết riêng cho các cây bút nữ, khẳng định dòng văn học nữ quyền có tính tự 

trị, dành cho phụ nữ. 

Với niềm tin rằng giới và ngôn ngữ có mối liên hệ gắn kết với nhau, Hélène 

Cixous qua tiểu luận Tiếng cười nàng Méduse (công bố năm 1976) đã đề xướng 

thuật ngữ lối viết nữ (L’Écriture-féminine). Ở đó, " Lối viết nữ với tất cả sự hiển lộ 

cảm giác về thân xác nữ tính là đặc trưng riêng, phá vỡ lối viết thống ngự của nam 

giới vốn lấy biểu tượng dương vật làm trung tâm" [65, tr.128]. Đây được coi là khái 

niệm trung tâm trong tư tưởng nữ quyền của bà về vấn đề ngôn ngữ. Bởi muốn 

thay đổi hệ thống quan niệm lấy ngôn từ dương vật làm trung tâm (phallogocentric 

system). Hélène Cixous xác định lối viết nữ ở hai đặc trưng chủ yếu: Thứ nhất,cá 

nhân người nữ phải viết chính mình, phải khám phá những gì mà thân xác cảm nhận 

được và làm sao để viết về thân thể ấy bằng ngôn ngữ. Rõ ràng hơn, phụ nữ phải 

tìm ra dục tính của mình, dục tính chỉ bắt nguồn từ thân thể của họ, và tìm cách viết 

về khoái cảm ấy. Thứ hai, khi phụ nữ viết về thân xác của mình, họ sẽ trở thành chủ 

thể trong ngôn ngữ, họ sẽ tạo ra hệ thống biểu thị mới, hệ thống này sẽ phong phú 

và uyển chuyển hơn so với trật tự tượng trưng cứng nhắc dựa trên quan điểm lấy 

ngôn từ dương vật làm trung tâm. Tuy nhiên, chính Cixous lại cho rằng, lối viết nữ 
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là khái niệm không thể định nghĩa được, nó phi cấu trúc, vô cùng uyển chuyển, 

vượt mọi nỗ lực nhằm lý thuyết hóa. Chỉ có thể hiểu ngôn từ phụ nữ không bị 

khuôn định trong các hình thức sẵn có. "L’écriture-féminine" cũng như ngôn từ 

của nữ giới không bị đối tượng hóa, nó sẽ xóa bỏ ranh giới giữa ngôn từ và văn 

bản, trật tự và hỗn độn, có nghĩa và vô nghĩa, v.v… Theo góc độ này, "l’écriture-

féminine" là một thứ ngôn ngữ không có cấu trúc, có thể mang chủ thể sử dụng nó 

đến gần với lĩnh vực hiện thực, trở về với thân thể của người mẹ, với bầu sữa, và 

cảm nhận về sự hợp nhất không thể tách rời. Mặc dù vậy, quan niệm về lối viết nữ 

chưa đi đến một sự thống nhất. 

Trong cách nhìn về vấn đề này, những người còn hoài nghi, phủ nhận lối 

viết nữ luôn trăn trở rằng: có một lối viết nữ thật sự khác với các nhà văn nam giới 

hay không? Julia Kristeva, nhà ngôn ngữ học, nhà phân tâm học nữ quyền đã 

thẳng thắn phủ nhận sự khác biệt giới trong lối viết: “Không có bất kỳ điều gì 

thuộc những tác phẩm đã xuất bản trong cả quá khứ và hiện tại của nữ giới có  thể 

đưa chúng ta đến sự khẳng định quả quyết rằng đó là một lối viết nữ” [108]. Cùng 

quan điểm này, nhà phê bình nữ quyền hàng đầu của của Mỹ - Elaine Showalter 

cũng bộc lộ hoài nghi: "Mỹ học nữ là một hệ thống có cơ sở hình thành nền tảng 

nhưng có cái gốc tồn tại non yếu trầm trọng để có thể đứng vững, đặc biệt là khi 

nghiên cứu khoa học đòi hỏi hệ thống này phải minh chứng bằng thực nghiệm" 

[109]. Đến Virgina Woolf, người nổi tiếng với tác phẩm được đánh giá là cuốn 

sách đặt nền móng cho trường phái phê bình nữ quyền luận trong văn học (Căn 

phòng riêng) cũng phủ nhận sự hình thành/tồn tại của lối viết nữ. Bà cho rằng "bất 

cứ ai cầm bút mà còn nghĩ đến giới tính của mình thì kẻ đó sẽ vấp phải sai lầm vô 

cùng tai hại", bởi vì "bất cứ thứ gì viết ra với sự thiên lệch có chủ ý đều sẽ chết 

ngúm". Cho nên theo Virgina Woolf, "phải có sự hợp tác nào đó trong trí tưởng 

tượng của đàn ông và đàn bà trước khi sự sáng tạo nghệ thuật có thể hoàn thành" 

[90, tr.166-167]. Ở chiều ngược lại, rất nhiều nhà phê bình nữ quyền đã khẳng 

định sự tồn tại hoặc cần thiết xác lập lối viết nữ. Nhà phê bình người Pháp 

Béatrice Didier thừa nhận có sự tồn tại của cái gọi là “văn viết nữ” (L’Écriture-

féminine). Nó hiện diện "trên các phương diện: thể loại (thường thiên về tự 

truyện), hệ đề tài (thời thơ ấu, người mẹ), phương thức sáng tác (gắn liền với thế 

giới cảm xúc phong phú) và cấu trúc tác phẩm (cấu trúc thời gian gẫy khúc, đứt 



39 

đoạn và đan xen theo chu kỳ)" [108]. Cùng quan điểm này, Luce Irigaray - nhà 

ngôn ngữ học, triết học và phân tâm học nữ quyền đã chứng minh và thực hành sự 

khác biệt giới thông qua ngôn ngữ. Bà tấn công vào tư tưởng thống trị của nam 

giới do các nhà phân tâm học xây dựng, kết hợp với kinh nghiệm nữ tính, Luce 

Irigaray chỉ ra tính chất đặc thù và vai trò quan trọng của phụ nữ trong các hoạt 

động xã hội, nổi bật là những khác biệt về diễn ngôn giới nữ. 

Ở Việt Nam, quan niệm về lối viết nữ cũng tồn tại những cách nhìn trái chiều 

ở cả lực lượng sáng tác lẫn phê bình. Vương Trí Nhàn đã nhấn mạnh những đặc tính 

trong sáng tác của người phụ nữ: "Hình như do sự nhạy cảm riêng của mình, phụ nữ 

bắt mạch thời đại nhanh hơn nam giới. Họ luôn gần với cái lỉnh kỉnh, dở dang của 

đời sống. Mặt khác, với cái cực đoan sẵn có - tốt, dịu dàng, rộng lượng thì không ai 

bằng, mà nhỏ nhen, chấp nhặt, dữ dằn cũng không ai bằng - từng cây bút phụ nữ tìm 

ra mặt mạnh của mình khá sớm, định hình khá sớm" [59], từ đó gián tiếp xác nhận 

có một lối viết riêng mang màu sắc nữ. Nhưng trong buổi phỏng vấn các nhà văn 

nữ, Y Ban - nhà văn được coi là người phát ngôn quyết liệt nhất cho khát vọng giải 

phóng nhân vị đàn bà- cho rằng không có dòng văn học nữ hay lối viết nữ. Ngược 

lại, các tác giả như Võ Thị Hảo, Trần Thùy Mai, Trần Thị Trường... khẳng định có 

một lối viết nữ riêng biệt.  

Theo chúng tôi, những quan điểm trái ngược về sự tồn tại của lối viết nữ 

trong văn chương nữ giới xuất phát cách nhìn về bản ngã giới trong sáng tác và giới 

thuộc phạm trù xã hội. Nếu đặt lối viết nữ trong tương quan với những khái niệm 

cùng hệ quy chiếu như văn phong, cá tính sáng tạo, phong cách... thì có thể khẳng 

định, lối viết nữ là khái niệm quan trọng trong phong cách trần thuật nữ giới do 

các nhà nữ quyền xác lập. Và dù vẫn còn tồn tại những ý kiến chưa thống nhất, 

nhưng đa phần các nhà phê bình đều nhìn nhận có một lối viết nữ không chỉ về đề 

tài, nội dung mà còn ở phương thức biểu hiện. Trên cơ sở đó, có thể nhìn nhận một 

lối viết nữ trong tiểu thuyết các nhà văn nữ Việt Nam sau 1986 từ nghệ thuật kể 

chuyện đến cách tổ chức cấu trúc văn bản cũng như giọng điệu trần thuật. 

2.2. Sắc thái nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam hiện đại 

2.2.1. Những dấu hiệu khởi đầu của nữ quyền trong văn xuôi trước 1975 

Trong suốt hành trình vận động, văn học luôn luôn kiếm tìm và vươn tới 

những giá trị thẩm mĩ, trong đó có cái đẹp. Phụ nữ là một nửa của nhân loại, là biểu 



40 

tượng cho cái đẹp, lẽ tất nhiên văn học luôn hướng về người phụ nữ với tư cách là 

đối tượng để khám phá. Trong văn học truyền thống, văn hóa Mẫu hệ và tư tưởng 

Nho giáo là hai yếu tố chi phối nhiều nhất đến ý thức giới và phái tính trong đời 

sống xã hội cũng như trong văn học. Nếu văn hóa Mẫu hệ là nền tảng của ý thức 

giới, là điểm tựa để nâng đỡ và khẳng định quyền làm chủ của người phụ nữ thì tư 

tưởng Nho giáo lại biến người phụ nữ thành những sinh thể thụ động, trói chặt họ 

trong những luật lệ hà khắc. Sự đối lập của hai nền văn hóa, hai tư tưởng này đã tạo 

ra những dấu ấn khác nhau của sắc thái nữ quyền trong văn học truyền thống trên cơ 

sở ý thức về phái tính. Trong văn học dân gian, người phụ nữ xuất hiện thường đại 

diện cho quan niệm và lý tưởng thẩm mĩ của nhân dân, vị trí làm chủ, chinh phục 

thường của nam giới. Đến văn học trung đại, vị trí ưu thắng của nam giới không 

những bị chia sẻ mà còn được củng cố vững chắc hơn bởi lễ giáo phong kiến và đạo 

đức Nho gia. Người phụ nữ vốn đã yếu thế, luôn ở vị trí thụ động, nay những gánh 

nặng “tam tòng, tứ đức” đã thực sự đẩy họ trở thành những “thân phận bé mọn” 

nhất. Vì thế, văn học trung đại đã có biết bao tiếng nói xót xa, thương cảm cho thân 

phận bị vùi dập của người phụ nữ. Mặc dù vậy, sự xuất hiện những tài danh nữ giới 

trong văn học trung đại như nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện 

Thanh Quan... đã báo hiệu cho sự phát triển của khuynh hướng tính nữ trong văn 

học hiện đại. 

Đầu thế kỉ XX, cuộc xâm lược và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã 

tạo ra những biến đổi to lớn và sâu sắc đối với nền văn hóa – xã hội nước ta. Bên 

cạnh những đổi thay về cơ cấu kinh tế - xã hội thì văn học, nghệ thuật có sự chuyển 

mình mạnh mẽ so với giai đoạn trước. Việc sử dụng chữ quốc ngữ thay thế cho chữ 

Hán, chữ Nôm; sự xuất hiện của đội ngũ nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp…đã tạo 

điều kiện cho văn học tiếp cận gần hơn với nền văn hóa đề cao cái tôi cá nhân, đề 

cao quyền tự do và hạnh phúc của con người. Một cách tự giác, ý thức dân chủ và 

bình đẳng giới bắt đầu xuất hiện, văn học chú ý nhiều hơn đến con người cá nhân, 

đến cuộc sống và thân phận của những người phụ nữ. Những năm đầu thế kỉ XX, 

khi tinh thần bài phong diễn ra mạnh mẽ thì tư tưởng nam nữ bình quyền được nhen 

nhóm. Sự xuất hiện của các cây bút nữ bên cạnh các cây bút nam giới khá quen 

thuộc trên văn đàn trở thành điều kiện để vấn đề nữ quyền được bàn luận một cách 

dân chủ, công khai. Về lĩnh vực phê bình, từ năm 1907, Nguyễn Văn Vĩnh với bút 



41 

danh Đào Thị Loan đã có những bài viết trong chuyên mục "Nhời đàn bà" đăng trên 

Đăng cổ tùng báo, Đông Dương tạp chí,  L’Annam Nouveau (Nước nam mới). Bằng 

tài năng và tấm lòng đồng cảm với những thân phận phụ nữ bên cạnh mình, Nguyễn 

Văn Vĩnh đã khẳng định chức phận cao quý của người phụ nữ và chỉ ra sự cần thiết 

phải lập ra một tờ báo dành cho phụ nữ. Ông cũng sớm nhận ra những dấu hiệu của 

ý thức nữ quyền đang hình thành trong một số sáng tác của nữ giới: "Thực tế đang 

hình thành phong trào vì quyền của người phụ nữ An Nam, mà trước hết là ở những 

người viết nữ giới, những người đã kí với bút danh nữ của họ, sau đó lan truyền 

sang nhiều phụ nữ và các thiếu nữ là độc giả của những bài viết đó" [17, tr.230]. 

Năm 1928, với công trình Nam nữ bình quyền, Đặng Văn Bảy với tinh thần nữ 

quyền ôn hòa đã kêu gọi bình đẳng giới, tự do trong khuôn khổ cho người phụ nữ 

trong gia đình và ngoài xã hội. Riêng ở lĩnh vực phê bình nữ quyền trong văn học 

thế kỉ XX, có thể xem Phan Khôi và Manh Manh nữ sĩ là những người đi tiên 

phong. Phan Khôi, một ông Tú chịu ảnh hưởng của Hán học và Nho giáo nhưng 

sớm tiếp thu tư tưởng tiến bộ của văn minh phương Tây, đã nhìn thấy rõ sự thiệt 

thòi của phụ nữ trong xã hội khi họ không có quyền được tham gia, thụ hưởng một 

nền văn học như nam giới. Nguyên nhân theo ông là “phụ nữ nước ta xưa nay đã 

chịu dốt nát từ đời nọ sang đời kia như vậy, cho nên trong đám chị em mình được 

một vài tay biết chữ, biết làm câu thơ, làm văn, thì đời đã cho là một sự lạ đời hiếm 

có”. Từ đó, Phan Khôi đi đến việc khẳng định: cần có một nền văn học cho nữ giới, 

thiên tính nữ sẽ đem đến cho văn học một vẻ đẹp, diện mạo mới. Ông cho rằng, 

những gì liên quan đến cái đẹp đều gắn với người phụ nữ. Mà văn học thì luôn 

hướng đến cái đẹp, vì vậy, chẳng có lý do gì một tác phẩm hay lại không viết về 

người phụ nữ. Những tác phẩm nổi tiếng từ cổ chí kim đã minh chứng điều này: 

“Tôi lấy làm lạ rằng xưa nay bất kì nước nào cũng vậy, văn học là phần đàn ông, 

đàn ông đứng vào trung tâm của văn học, thì làm sao trong văn học, lại cứ hay nói 

chuyện đàn bà. Càng làm những áng văn chương hay chừng nào thì lại càng nói tinh 

về chuyện đàn bà chừng ấy” [5, tr.425]. Đồng thời, Phan Khôi cũng khẳng định, 

chính những đặc trưng giới khiến phụ nữ phù hợp hơn với việc sáng tác văn học: 

“Chúng ta có những cái tánh trầm tĩnh, nhẫn nại, dùng những cái tánh ấy mà nghiên 

cứu văn học, thì không có gì hạp bằng, có lẽ chúng ta theo nghề văn học còn dễ 

dàng hơn đờn ông nữa. Còn có một điều thích hiệp nữa, là văn học chuyên trọng về 
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đường tình cảm, mà chúng ta là giống có tình cảm nhiều hơn đờn ông, thì thật là 

tiện lợi cho chúng ta biết mấy” [5, tr.423]. Những quan điểm của Phan Khôi đã gợi 

mở cơ hội để phụ nữ tiến gần đến đời sống văn học, giải quyết vấn đề bất bình đẳng 

trong lĩnh vực sáng tác. Trong Phụ nữ tân văn, cùng với Phan Khôi, Manh Manh nữ 

sĩ (Nguyễn Thị Kiêm) cũng là một nhà báo có những luận điểm sắc sảo về vị trí của 

người phụ nữ trên văn đàn lúc bấy giờ. Chia văn học thành hai thể loại chính là văn 

học khách quan và văn học chủ quan, bà cho rằng phụ nữ bị loại khỏi đời sống văn 

chương vì không có năng lực khách quan ấy. Bà đề xuất phụ nữ phải mang trong 

mình những suy nghĩ có đặc tính của nam giới để đến với sự khách quan, nhưng 

đồng thời vẫn phải giữ bản sắc nữ giới của mình: “Mới đây có sự cách mạng rất 

đáng chú ý ở làng văn nữ giới là sự nam hóa, nghĩa là sự đàn bà muốn hóa theo đàn 

ông. Sự nam hóa này là kết quả dĩ nhiên của cái phong trào nữ quyền thế giới” [42, tr.77]. 

Đi tìm năng lực khách quan cho nữ giới theo cái nhìn chủ quan, Manh Manh nữ sĩ 

nhấn mạnh yếu tố cốt lõi tạo nên năng lực sáng tác cho nữ giới chính là thế giới cảm 

xúc chủ quan phong phú, là đời sống nội tâm nhạy cảm. Cũng như Phan Khôi, quan 

điểm của bà đã mở đường cho phụ nữ đến với văn học bằng chính những đặc trưng 

giới ưu trội của mình. Dù có chỗ còn khiên cưỡng nhưng với những luận điểm của 

mình, bà xứng đáng là “chiến sĩ nhiệt tình đấu tranh cho quyền lợi của nữ giới” 

[42, tr.267]. Dẫu vậy, đấu tranh cho nữ quyền ở giai đoạn này vẫn còn là tiếng 

nói thiểu số. 

Về lĩnh vực sáng tác, văn xuôi quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỉ XX bên cạnh 

những cây bút nam có công trong việc khai mở nền tiểu thuyết hiện đại, sự xuất 

hiện của các cây bút nữ đã tạo nên một khuynh hướng đấu tranh cho nữ quyền với 

tên tuổi của Sương Nguyệt Anh, Manh Manh nữ sĩ, Nguyễn Thị Hồng Đăng, Phan 

Thị Bạch Vân, Lệ Hương... Trong số những tài danh nữ giới ấy, dù đến với văn 

xuôi muộn hơn nhưng Đạm Phương nữ sử trở thành nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu 

thuyết bằng chữ quốc ngữ, là nhà nữ quyền tiêu biểu nhất thế kỉ XX. Ba tiểu thuyết 

Kim Tú Cầu, Chung Kỳ Vinh, Hồng phấn tương tri đã cho thấy những bước phát 

triển về quan niệm nữ quyền của Đạm Phương qua hình ảnh những cô gái tân thời, 

có học thức, có quan điểm nam nữ bình quyền như Tú Cầu, Ngọc Yến, Quế Anh. 

Qua những áng văn xuôi sắc sảo bằng tiếng Việt, Đạm Phương đã đề xướng một tư 

tưởng vô cùng mới mẻ, có ý nghĩa giới: canh tân đất nước từ sự tiến bộ của phụ nữ. 
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Cũng là người dành trọn tâm huyết cho việc viết văn, làm báo, Đạm Phương nữ sử 

là người tìm thấy chìa khóa giải phóng phụ nữ trong giáo dục và qua giáo dục. Bà 

khẳng định: “Người đàn bà ngày nay là thế nào? Là cần phải trực tiếp với xã hội, 

bởi cái tình thế xui nên, chị em không được hưởng thú êm đềm như trước nữa; 

ngoài gia đình phận sự, còn cần phải mưu sự hạnh phúc chung cho nhân loại. Mà đã 

muốn như thế thì phải có học thức, nhiên hậu mới hành động nổi. Vậy thời kì của 

chị em ta ngày nay, tức là một cái thời kỳ đang đứng trong vòng huấn luyện vậy…” 

[42, tr.37]. Mặc dù tác phẩm của các cây bút nữ giai đoạn này chưa hình thành nên 

dòng chảy hay khuynh hướng nữ quyền nhưng việc người phụ nữ bước ra khỏi cuộc 

sống quẩn quanh, tẻ nhạt để đến với thế giới nghệ thuật là một bước thay đổi lớn 

trong đời sống văn học đương thời. 

Đến giai đoạn văn học 1930 – 1945, con người cá nhân, ý thức cá nhân thực 

sự được thức tỉnh, phụ nữ ý thức ngày càng sâu sắc hơn về vị thế và vai trò của 

mình trong xã hội mới. Với tôn chỉ “lúc nào cũng trẻ, yêu đời”, các nhà văn Tự lực 

văn đoàn đã xây dựng hình ảnh những người phụ nữ trong quá trình tự giải phóng 

thông qua các hình ảnh "gái mới”. Vẻ đẹp thể chất và những khát khao thân xác 

cũng bắt đầu được các nhà văn lãng mạn chú ý miêu tả, như vẻ đẹp của Lan qua 

cảm nhận của Nam là vẻ đẹp rực rỡ đầy gợi cảm của “một cô gái dậy thì, hai má đỏ 

hây hây, cái ngực nở nang như chứa đầy sinh lực” (tiểu thuyết Đẹp). Một cách trực 

diện, Tự lực văn đoàn chĩa mũi nhọn đả kích lễ giáo phong kiến và nếp sống cũ. 

Thông qua những xung đột trong mỗi tác phẩm, các nhà văn hô hào giải phóng phụ 

nữ khỏi cảnh mẹ chồng nàng dâu, mẹ ghẻ con chồng, cuộc sống thủ tiết của những 

người đàn bà trẻ góa bụa. Hơn thế nữa, nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Tự lực văn 

đoàn đã dám lên tiếng đòi quyền tự do, bảo vệ nhân phẩm của mình. Nhung đã 

tuyên bố một cách can đảm khi thấy mình có quyền được hưởng hạnh phúc: “Con 

có quyền lấy chồng” (Lạnh lùng); Loan kiên quyết đấu tranh bảo vệ quyền làm 

người của mình: “Không ai có quyền chửi tôi, không ai có quyền đánh tôi” (Đoạn 

tuyệt). Với cái nhìn tiến bộ “các nhân vật của Tự lực văn đoàn đã luôn xung đột với 

những gì cản trở quyền vươn tới cuộc đời mới của họ để sống một cuộc sống theo ý 

muốn cá nhân mình” [87, tr.33]. Phụ nữ tìm thấy sự giải thoát trong tình yêu, trong 

thế giới nội tâm và những ước mơ về cái cách xã hội. Tìm đến tình yêu để thoát ly 

khỏi những ràng buộc, những mối tình trong tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn đều 
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diễn ra theo nhịp đập trái tim, bất chấp môn đăng hộ đối, chênh lệch xã hội. Những 

cô “gái mới” như Loan, Mai, Tuyết…đều khát khao đến với bầu trời của tự do nên 

họ lựa chọn cách “dứt áo ra đi”, mặc dù phía trước không phải là con đường hạnh 

phúc được trải thảm. Nhìn chung, diễn ngôn nữ quyền trong văn học giai đoạn nửa 

đầu thể kỉ XX, đặc biệt qua tiểu thuyết Tự lực văn đoàn, hướng đến việc xét lại hệ 

thống cai trị của Nho giáo, đưa ra những vấn đề về hôn nhân. Ở một mức độ nào đó, 

nữ giới trong văn học giai đoạn này vẫn được xét trong khuôn khổ gia đình trong 

mối quan hệ với hệ tư tưởng phụ quyền, gia trưởng. Nhưng trên hết, qua hình ảnh 

những cô “gái mới”, tiểu thuyết Tự lực văn đoàn đã thể hiện quan niệm tiến bộ về 

hạnh phúc, về con đường đến với tự do của người phụ nữ. 

Khác với các nhà văn Tự lực văn đoàn, các cây bút hiện thực khi viết về 

người phụ nữ chú ý nhiều hơn đến khía cạnh đấu tranh xã hội. Nhân vật nữ của họ 

thường là những người có số phận bi thảm, là nạn nhân của đói nghèo và dốt nát. 

Họ hoặc bị đẩy vào thế khốn cùng bế tắc và luôn có nguy cơ bị làm nhục (chị Dậu – 

Tắt đèn), bị dụ dỗ để hãm hiếp (Thị Mịch – Giông tố), hoặc không có tiếng nói, chỉ 

biết nhẫn nhịn và trung thành (Từ - Đời thừa). Trong xã hội ấy, tất cả những người 

thuộc tầng lớp dưới đều khốn khổ, nhưng những người phụ nữ vẫn là những thân 

phận phải chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Hình ảnh những kẻ thống trị chủ yếu là “phái 

mạnh” (Nghị Hách, Nghị Quế, Nghị Lại, Bá Kiến…). Thậm chí, họ còn là nguyên 

nhân sâu xa gây nên khốn khổ cho con người. Coi trọng việc thể hiện xung đột giai 

cấp nên nhìn chung trong văn học hiện thực, các nhà văn tập trung miêu tả sự méo 

mó và tha hóa của nhân cách con người hơn là phản ánh vấn đề phái tính. 

Đến thời kì cả nước bước vào hai cuộc kháng chiến (1945 – 1975), hình 

tượng người phụ nữ trong văn học mang một diện mạo mới, bừng sáng cùng cuộc 

chiến đấu của dân tộc. Năm 1945, với sự ra đời của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 

vai trò của và vị thế của phụ nữ trong xã hội đã được cải thiện đáng kể. Những thay 

đổi trong lĩnh vực văn học thể hiện sự thay đổi rất lớn về ý thức phái tính và thái độ 

đề cao vai trò của nữ giới. Trong nhiều tác phẩm của nam giới, người phụ nữ được 

hình dung như những người anh hùng tiêu biểu cho vẻ đẹp của thời đại (Hòn đất – 

Anh Đức, Mẫn và Tôi – Phan Tứ…). Điều đáng chú ý là so với những giai đoạn 

trước đây, đội ngũ các cây bút nữ (văn xuôi) đông đảo hơn và tài năng của họ được 

thừa nhận rộng rãi hơn: Bích Thuận, Vũ Thị Thường, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Dương 
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Thị Xuân Quý, Lê Minh Khuê…. Trong sáng tác của các nhà văn nữ, do xu thế thời 

đại, trong hoàn cảnh lịch sử đất nước có chiến tranh, đời sống tinh thần của nữ giới 

mới được khai thác ở nhiều khía cạnh xã hội mà chưa được chú ý nhiều đến đặc 

trưng về giới. Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học giai đoạn này 

chủ yếu nằm trong hệ tư tưởng chung của thời đại chứ chưa trở thành mối quan tâm 

thực sự của nhà văn với tư cách là những người chiêm nghiệm cuộc sống, tạo nên 

một thế giới nghệ thuật cho riêng mình. Âm hưởng nữ quyền vì vậy hòa trong cảm 

hứng sử thi. 

Cũng trong giai đoạn này, văn xuôi nữ có sự phân hóa rõ nét ở hai miền Nam - 

Bắc do hoàn cảnh đặc biệt của đất nước. Trước 1954, các cây bút nữ chủ yếu ghi dấu 

ấn ở mảng thơ ca. Văn xuôi nữ hiện đại chỉ thực sự phát triển thành một dòng rõ nét 

từ sau 1954, đặc biệt ở miền Nam. Khi đất nước bị chia cắt, văn xuôi nữ ở miền Nam 

tiếp tục hướng đến tư tưởng giải thiêng văn hóa phụ quyền, tiếp nhận lý thuyết nữ 

quyền Pháp, đề cao khuynh hướng kiến tạo lại hình ảnh người phụ nữ. Văn xuôi nữ 

miền Nam chủ yếu đặt lại vấn đề bản sắc, bản thể nữ giới, thể hiện ý thức dấn thân 

vào việc khám phá những vấn đề vẫn được cho là cấm kị. Trong Tổng quan văn học 

miền Nam, Võ Phiến đã nhận định: "Về phương diện phái tính, văn học miền Nam 

thời kì 1954 - 1975 càng ngày càng nghiêng về nữ phái. Thời gian ủng hộ hồng 

quần". Tên tuổi của Túy Hồng, Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, 

Lệ Hằng, Trần thị NgH... đã tạo nên âm hưởng nữ quyền cho văn xuôi miền Nam khi 

cổ vũ cho sự trỗi dậy của ý thức cá nhân, chủ trương xây dựng kiểu nhân vật thoát ly 

mẫu phụ nữ truyền thống thuần túy. Trước đây, tư tưởng mới mẻ của Tự lực văn đoàn 

qua hình ảnh "gái mới" đã đưa người phụ nữ trở lại gần với vùng trung tâm của văn 

học, nhưng sự xuất hiện các cây bút nữ của văn xuôi đô thị miền Nam mới thực sự 

làm sống dậy âm hưởng nữ quyền trong văn học. Các nhà văn nữ đã nhận thức sâu 

sắc về vai trò, giới tính của mình; thể hiện mong muốn thoát khỏi sự bủa vây, nhấn 

chìm của cấu trúc quyền lực truyền thống và văn hóa Khổng - Nho. Tiếp nhận ý thức 

nữ quyền từ Simone de Beauvoir, họ đề cao quan niệm tự do luyến ái, chạm vào 

những đề tài cấm kị; nổi loạn bằng cách đề cao tính dục, thân xác, vẻ đẹp hình thể của 

người phụ nữ. Đánh giá về những đóng góp của các nhà văn nữ miền Nam trong 70 

năm đầu thế kỉ XX, Uyên Thao cho rằng: "Đó những những năm mà văn nghệ nữ 

giới Việt Nam đã đạt tới một số thành tích có đủ tầm vóc ảnh hưởng quyết định cả 
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một trào lưu sinh hoạt" [71, tr.19]. Cũng từ đây, gương mặt nữ giới trong văn xuôi 

được định hình. Như một cơn lũ sau những bức bối, như một nỗi niềm câm lặng được 

lên tiếng sau những tháng ngày kìm kẹp, các cây bút nữ khiến người ta hình dung về 

một cuộc đảo chiều trong lĩnh vực sáng tác sau thành công của các nhà Thơ Mới, các 

cây bút Tự lực văn đoàn, các nhà văn hiện thực.... Là nhà văn xứ Huế nên ngay từ khi 

xuất hiện với truyện ngắn Thở dài, Túy Hồng đã khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi 

những câu văn bỏng cháy tình dục. Sau những tác phẩm nhỏ "dạm ngõ", sự xuất hiện 

của tác phẩm dài đầu tay (Tôi nhìn tôi trên vách) đã quyết định sự nghiệp văn chương 

của Túy Hồng. Kể chuyện bằng một cái "tôi" ngụy trang dưới tên Khanh, người ta 

thấy một Túy Hồng "viết như ném vào cuộc đời những phũ phàng, như tiếng thét giận 

dữ để phản kháng lại những trói buộc, cái bất toàn của luật lệ xã hội đối với thân phận 

đàn bà" [88, tr.82]. Những bi kịch hôn nhân, những oán hận, những khung trời tình ái 

tuổi trẻ từng tôn thờ, những buông thả hiện tại... đã khiến ngòi bút của Túy Hồng đi 

thẳng vào vùng đất cấm giữa văn chương và thân xác như một sự nổi loạn.  

Nguyễn Thị Hoàng và Nguyễn Thị Thụy Vũ là những tác giả gây được tiếng 

vang ngay từ tác phẩm đầu tay. Vòng tay học trò của Nguyễn Thị Hoàng trở thành tác 

phẩm gây tranh cãi nhất lúc bấy giờ khi đặt ra mối quan hệ tình cảm luyến ái cô trò. 

Nguyễn Thị Hoàng bị một số người lúc bấy giờ nhìn nhận như một tiểu thuyết gia vô 

luân khi đặt ra một vấn đề "lệch chuẩn". Tình yêu lạ thường của Trâm trong tác phẩm 

không phải là sự chống đối xã hội mà là cách để nhà văn thông qua nhân vật thức 

nhận những phức cảm của tình yêu trong trái tim nữ giới. Không viết tiểu thuyết luận 

đề để đòi giải phóng nữ giới, Nguyễn Thị Hoàng đã đi "con đường dẫn tới vụ trụ 

riêng của mỗi con người hay đúng hơn là vũ trụ con người" [71, tr.220]. Với tinh thần 

đó, Tuổi Sài Gòn, Vực Nước Mắt, Tiếng chuông gọi người tình trở về, từ cái nhìn 

hiện sinh, tác giả đã lên tiếng cho những khát khao của người phụ nữ cô đơn, lạc loài 

trước một thế giới vô nghĩa. Nguyễn Thị Thụy Vũ với bút pháp mạnh mẽ đã xác lập 

chỗ đứng cho mình 'giữa khung trời văn nghệ với một sắc thái đặc thù. Những ý nghĩ 

bỏng cháy và rẫy rụa về thân xác trong mỗi tác phẩm, đôi khi vượt quá ý nghĩ của 

nhiều người" [88, tr.155]. Những trang viết của Thụy Vũ còn là nỗi trăn trở về những 

thân phận đàn bà không gặp may mắn: những cô gái điếm (Mèo đêm, Lao vào lửa), 

những người đàn bà mang nỗi mặc cảm thân phận (Chiều mênh mông),  nỗi đau phản 

bội (Khung rêu)... Quan tâm đến thân phận nữ giới, trong số các gương mặt nữ của 
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văn xuôi giai đoạn này còn có thể kể đến Trùng Dương với những tác phẩm gây 

tiếng vang như Bí mật của rừng già, Miền chân trời, Chung cư đã tái hiện chân 

thực thân phận người phụ nữ dưới tư tưởng nam quyền thống trị. Ngòi bút lãng 

mạn của Lệ Hằng hướng đến những ẩn ức tính dục nữ với Chết cho tình yêu... Dù 

chưa có những đỉnh cao nhưng sự xuất hiện của các cây bút nữ ở văn xuôi đô thị 

miền Nam đã khiến diện mạo của văn học trở nên cân bằng hơn, đa dạng hơn. 

Đồng thời, đó cũng là giai đoạn tiếp lửa cho tinh thần giới, báo hiệu một sự đổi 

thay trong đời sống văn học. 

Nhìn vào dòng chảy của văn học truyền thống có thể thấy, người phụ nữ 

luôn là nguồn cảm hứng lớn lao. Vị trí của người phụ nữ có sự thay đổi đáng kể 

trong đời sống văn học khi văn hóa - xã hội có sự chuyển đổi từ Nho học sang 

Tây học hồi đầu thế kỉ, tiếp tục đổi hướng trong giai đoạn giữa thế kỉ XX. Nữ 

giới từ chỗ chỉ là đối tượng miêu tả với những ràng buộc về trách nhiệm và bổn 

phận đến chỗ hình thành những tính cách có tính chất “nổi loạn” để chống lại 

hoàn cảnh; từ chỗ hiện lên bằng những kiến tạo theo ý muốn của nam giới cho 

đến việc tự nói về giới mình, tự ý thức về mình bằng những mẫu hình khác hẳn 

những gì vẫn thống trị nhận thức xã hội. Dẫu vậy, trong văn học trước 1975, 

người phụ nữ vẫn chỉ là những khách thể thẩm mĩ, tiếng nói trong đời sống văn 

học còn khiêm nhường, họ chưa thể mở toang thế giới nội tâm, quyết liệt đấu 

tranh cho những ước vọng đàn bà. Mặc dù tinh thần nữ quyền, ý thức nữ quyền 

của văn học giai đoạn này chưa hình thành một cách có hệ thống nhưng sự xuất 

hiện của những cây bút nữ với ý thức đấu tranh cho bình đẳng giới trong lĩnh 

vực sáng tác văn học bước đầu đã trở thành tiền đề quan trọng cho sự phát triển 

mạnh mẽ của dòng văn học nữ giai đoạn sau 1975. 

2.2.2. Biểu hiện đa dạng của sắc thái nữ quyền trong văn xuôi sau 1975 

Sau năm 1975, khi trở về với đời tư cũng là lúc văn học cúi xuống gần hơn 

với thân phận và đời sống nội tâm phong phú của giới nữ. Trở về cái đời thường, 

con người phải loay hoay tìm kiếm lẽ sống trong hiện thực mới- một cuộc sống 

không còn tiếng súng nhưng đầy rẫy những éo le, ngang trái, những mảnh đời bất 

hạnh. Trong giai đoạn này, văn học nữ dần xuất hiện rồi nhanh chóng định hình 

thành một dòng đặc biệt, mang nhiều biểu hiện đa dạng của sắc thái nữ quyền. 



48 

2.2.2.1. Sự nở rộ của các cây bút nữ 

Mười năm sau chiến tranh, dù văn học đã có những bước chuyển mình đáng 

kể, nhưng do “trượt theo quán tính”, cảm hứng sử thi vẫn còn chi phối sáng tác của 

một số nhà văn, nhất là những nhà văn trưởng thành từ hai cuộc chiến. Phải từ sau 

1986, với tinh thần đổi mới toàn diện, văn học mới thực sự mang khuôn mặt đa 

dạng của cuộc sống, của những kiếp người. Văn học từng bước mở rộng biên độ 

phản ánh, ý thức dân chủ ngày càng rõ nét. Đó là điều kiện thuận lợi cho sự nở rộ 

của những cây bút nữ nhiều thế hệ. Và thực tế đã cho thấy, trên diễn đàn văn học, 

sự xuất hiện rầm rộ và ấn tượng của các cây bút nữ đã đem đến một diện mạo mới 

cho nền văn học dân tộc, “văn học đang mang gương mặt nữ - ngày càng trắc ẩn và 

khoan dung, ngày càng tinh tế mà đằm thắm” (Bùi Việt Thắng). Đây là giai đoạn 

mà văn học nữ phát triển đồng bộ, đa dạng, toàn diện và sâu sắc nhất trong dòng 

chảy văn học Việt Nam. Các thế hệ nhà văn bước ra từ chiến tranh, sau chiến tranh, 

những người đã tạo được chỗ đứng, đã định hình phong cách và những người mới 

chiếm lĩnh văn đàn đều ý thức về sự đổi mới văn học. Tác phẩm của họ có cái nhìn 

đậm rõ về nữ quyền. Chỉ riêng trong lĩnh vực tiểu thuyết đã có sự qui tụ các nhà văn 

nhiều thế hệ - từ Đoàn Lê, Dạ Ngân, Võ Thị Hảo, Lý Lan; Nguyễn Thị Ngọc Tú, Y 

Ban, Phạm Thị Hoài, đến Bích Ngân, Võ Thị Xuân Hà, Thùy Dương, Nguyễn Ngọc 

Tư và Phan Hồn Nhiên, Phan Việt, Dương Thụy, Di Li, Phong Điệp, v.v…Sự can 

dự của các cây bút nữ đã làm thay đổi diện mạo của văn học đương đại, tạo ra thế 

quân bình giới về mặt lực lượng sáng tác trong đời sống văn học. Tuy vậy, tinh thần 

nữ quyền không chỉ được đong đếm bằng số lượng các cây bút nữ mà phần nhiều 

thể hiện ở thái độ cầm bút và những gì họ kí gửi trong các tác phẩm của mình. Khi 

con người cá nhân được cởi trói thì các tác giả nữ đã thể hiện nhu cầu bộc lộ cá tính, 

thể nghiệm cái "tôi" cá thể, bản thể qua từng trang viết. Không gian của văn học 

đương đại đã tạo điều kiện cho các cây bút nữ thể hiện sự sáng tạo để cá tính được 

tôn vinh. Điều này trước hết thể hiện ở những "tuyên ngôn" của các bút nữ về viết. 

Người phụ nữ hiện đại coi viết văn là để "sống một cuộc sống khác". Họ đã thể hiện 

một thái độ tự tin, kiêu hãnh, chủ động xác lập cá tính và vị thế bình đẳng. Tiếp cận 

thuyết nữ quyền từ rất sớm, Lý Lan xác định ngòi bút của mình viết về thế giới đàn 

bà để hướng đến những giá trị chung của con người: "Tôi có một suy nghĩ là khi 

đàn ông viết về mình thì ai cũng công nhận họ đang viết về con người, nhưng khi 
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đàn bà viết về đàn bà thì nhiều người cho đó là thế giới của riêng đàn bà chứ không 

phải của chung con người. Tôi muốn viết về đàn bà để nói về con người chứ không 

phải chỉ là riêng đàn bà" (Phần phỏng vấn trong Tiểu thuyết đàn bà). Với cá tính 

mạnh mẽ, Y Ban luôn thể hiện một sự tự giác cao về phái tính: "Nói chính xác thì 

tôi đang vẽ chân dung giới mình. Khi tôi đặt bút viết về thân phận một người đàn bà 

nào đó, tôi đã hóa thân vào họ, kể lại những câu chuyện của họ. Tôi chỉ có một 

gương mặt. Còn hình tượng người phụ nữ trong tác phẩm của tôi thì có nhiều gương 

mặt khác nhau. Tất nhiên các gương mặt ấy có một phần gương mặt của tôi" [91]. 

Viết day dứt về những người đàn bà miền núi, Đỗ Bích Thúy khẳng định: "Hình 

ảnh nhà văn không quan trọng bằng những gì họ viết ra, tôi quan niệm thế. Văn 

chương như bông hoa ấy, nhà văn chỉ như gốc rễ đầy đất cát lặng lẽ chôn chân bên 

dưới mà thôi. Sở dĩ tôi không ngừng viết về miền núi vì đó là mảnh đất của tôi, 

mỗi khi viết về nó, đắm chìm trong thế giới ấy, tôi lại như người đi xa được trở về 

nhà" [27, tr.81]. Nhà văn Trần Thùy Mai thể hiện một thái độ ấm ức mang tính 

phản kháng khi nói về sự thiệt thòi của người phụ nữ cầm bút so với nam giới: 

"Thực lòng mình nghĩ phụ nữ viết văn nên sống độc thân, vì những lúc đang viết, 

chăm chăm chúi chúi, cái mặt khó đăm đăm, việc dọn dẹp nấu nướng nhiều khi 

cũng bỏ mặc chẳng quan tâm, có người đàn ông nào thích thú sống với người như 

vậy không?" [97]. Tạo ra cú shock với Bóng đè, Đỗ Hoàng Diệu đã thể hiện niềm 

khát khao được thành thực với bản năng ở người phụ nữ, thiết lập về giá trị mới về 

giới mình: "Trước đây và cả bây giờ cũng vậy, tôi nghĩ gì viết nấy rồi lại tặc lưỡi: 

mình viết cho mình [...], nếu viết khác đi tôi không còn là tôi nữa" [96]. Và gần 

đây, khi Lam Vỹ ra mắt, Đỗ Hoàng Diệu đã cho thấy quan điểm táo bạo về nữ 

giới, về tình yêu, hứa hẹn một cơn sốt mới cuồng nộ hơn Bóng đè. Như vậy, dù 

quyết liệt hay mềm mỏng thì các cây bút nữ cũng đều gặp nhau ở nhu cầu thể hiện 

cái tôi và ý thức vượt thoát khỏi những gì trói buộc tự do sáng tạo ở họ. Khát vọng 

sáng tạo văn chương ở người viết nữ còn là khát vọng tạo ra một thế giới quan 

riêng, một lớp diễn ngôn riêng, không bị thống trị bởi những khuôn phép và diễn 

ngôn nam quyền. Đề cao cá tính, luôn mang ý thức cách tân ngòi bút, người phụ 

nữ viết văn đã tự tìm cho mình bầu trời tự do để bộc bạch nhu cầu hạnh phúc, đả 

phá những định kiến nam quyền, kể cả là chế giễu những mẫu hình người phụ nữ 

cam chịu...để thể hiện mình. Ý thức đó đã tạo ra một dòng văn học nữ với nhiều 
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gương mặt, nhiều cá tính trong hành trình đam mê dẫu còn nhiều nhọc nhằn của 

người viết nữ. 

Không chỉ dừng lại ở tuyên ngôn về viết, các cây bút nữ trong dòng văn 

chương đương đại đã khẳng định cá tính bằng chính những tác phẩm ghim được vào 

cảm xúc của người đọc. Mỗi nhà văn là một cá tính, mỗi cây bút là một thế giới đàn 

bà. Giới và sáng tác văn chương trở thành ý thức thường trực trong nhiều cây bút nữ 

sau 1986. Nếu như các nhà văn nam không mấy bận tậm về việc thể hiện ý thức giới 

tính thì các nhà văn nữ luôn day dứt điều này. Phải chăng, làm chủ tư duy, cảm xúc 

là điều hiển nhiên ở các nhà văn nam, còn các tác giả nữ luôn phải nỗ lực để khẳng 

định vị thế, tài năng và cá tính... để tạo ra thế ngang bằng, bình đẳng với nam giới. 

Trước 1986, người đọc ít thấy sự xuất hiện của các nhà văn nữ, nếu họ xuất hiện 

cũng chủ yếu ở mảng thơ trữ tình. Vì thơ gắn với thế giới nội tâm, nhu cầu giãi bày 

tình cảm, gần gũi với đời sống tâm hồn nữ giới. Phải chăng, so với thơ, văn 

xuôi/tiểu thuyết là thể loại ít nhiều mang tính duy lý, vốn được coi là thế mạnh của 

các nhà văn nam khi hướng đến những triết luận mang tính phổ quát về cuộc đời và 

thế giới. Sau 1986, các tác giả nữ đã khước từ các quan niệm thiên về nam quyền để  

bước chân vào địa hạt văn xuôi như một thái độ thách thức với những giới hạn mà 

định kiến trong sáng tác áp đặt cho người viết nữ. Các nhà văn nữ đã không chỉ thử 

nghiệm và khẳng định tài năng của mình ở thể loại truyện ngắn mà còn vươn tới thể 

loại tự sự dài hơi hơn là tiểu thuyết. Ở thể loại được coi là cỗ máy cái của văn học, 

nhiều nhà văn đã định hình được phong cách, khẳng định được bút lực dồi dào và 

khả năng thích ứng nhanh trước mảng hiện thực phồn tạp của đời sống đương đại. 

Với ý thức xác lập cái tôi với tinh thần giới, mỗi nhà văn đã tạo dựng cho 

mình một vị thế riêng. Nếu chọn người phụ nữ viết văn cá tính nhất với những phát 

ngôn quyết liệt về đàn bà, về giới nữ có lẽ người đọc sẽ nghĩ đến Y Ban. Theo Võ 

Thị Xuân Hà, "lối viết của Y Ban như là tác giả đang ngồi phệt xuống nền nhà để kể 

cho bạn bè nghe những câu chuyện đời thường từ trong nhà ra hè phố, mộc mạc và 

có thể hơi thô, nhưng đầy bi hài và thực đến độ rơi nước mắt" (Lời bình trong tiểu 

thuyết Xuân Từ Chiều). Được định danh là “người đàn bà viết”, những trang văn 

của Võ Thị Hảo từ truyện ngắn đến tiểu thuyết đều tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ, dù nhân 

vật nữ của chị luôn trải qua nhiều cay đắng (Giàn thiêu). Võ Thị Xuân Hà thì chắt  

chiu cho thế giới nhân vật nữ của mình: những con người đa đoan, cao quý và kiêu 
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hãnh (Trong nước giá lạnh). Nhà văn Dạ Ngân từ truyện ngắn, tạp văn đến tiểu 

thuyết luôn đau đáu về nghịch cảnh thời hậu chiến, về nỗi trần ai đàn bà, day dứt về 

cuộc đời với tiếng nói thương cảm dành cho những thân phận bé mọn (Gia đình bé 

mọn). Đoàn Lê thường pha trộn giữa tự truyện và hư cấu trong một văn phong giản 

dị và tinh tế để gửi gắm nỗi niềm về cuộc đời đa truân của người đàn bà. Thùy 

Dương cũng như nhiều cây bút khác, là một nhà báo nên chị có khả năng nắm bắt 

nhanh chóng hơi thở của đời sống hiện đại. Giống như vẻ ngoài nữ tính, đọc văn 

Thùy Dương có một cảm giác nhẹ nhàng, trữ tình. Nhưng đó là cái nhẹ nhàng mà 

không nhẹ nhõm, bởi mỗi tác phẩm của chị như một tiếng thở dài nhiều trăn trở về 

thân phận đàn bà. Họ là ai và ở đâu thì cũng đang vùng vẫy để giải thoát cho chính 

mình (Nhân gian, Thức giấc, Chân trần). Đỗ Bích Thúy vẫn luôn đào sâu vào mảng 

đề tài thuộc về sở trường của mình: đề tài miền núi. Đây là mảng đề tài vẫn còn 

nhiều không gian trống. Giữa những khoảng trống đó, tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy 

hướng ngòi bút đến ẩn ức, khát vọng và tinh thần đấu tranh của những người đàn bà 

miền núi (Bóng của cây sồi, Chúa đất, Cánh chim kiêu hãnh). Là một nhà văn hải 

ngoại, lại có điều kiện hiểu rõ hai nền văn hóa là Trung Quốc và Hoa Kỳ, Lý Lan 

chú ý đến những cọ xát văn hóa diễn ra trong đời sống tâm lý con người. Tác phẩm 

của Lý Lan vì vậy là tiếng nói đề cao vai trò của người phụ nữ trong cuộc hội nhập 

và bảo tồn bản sắc văn hóa (Tiểu thuyết đàn bà). Đến thế hệ các cây bút trẻ, thế giới 

con người được họ đặt ra trong mối quan hệ với xã hội trở nên phức tạp. Những thể 

nghiệm trong lối viết cũng trở nên đa dạng hơn. Thuận tỏ ra bạo liệt khi viết về tính 

dục (Vân Vy); Thủy Anna cho thấy những vấn đề giới tính phức tạp trong xã hội 

đương đại; Phong Điệp có những cách tân đáng kể trong nghệ thuật trần thuật theo 

tinh thần hậu hiện đại để thể hiện thân phận con người trước mê cung của cuộc đời 

(Lạc giới); với Phan Việt thì cuộc sống là hành trình tìm lại mình trong sự hoang 

mang, bất an (Bộ Bất hạnh là một tài sản); Phan Hồn Nhiên luôn tìm kiếm một lối 

viết riêng theo cấu trúc hiện đại để gắn vào đó một nội dung sâu sắc (Ngựa thép, 

Máu hiếm…); Nguyễn Khắc Ngân Vi bằng kĩ thuật dòng ý thức đã đưa người đọc 

chạm đến tầng sâu những bí ẩn đầy quyến rũ của đàn bà, tận cùng những dục vọng 

(Đàn bà hư ảo, Phúc âm cho một người).... 

Không chỉ gây ấn tượng ở sự xuất hiện, các cây bút nữ của văn học đương 

đại đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của họ trong cách nhìn cuộc sống và thái 
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độ dấn thân trong việc xác lập một lối viết mang sắc thái nữ giới. Ý thức sáng tạo 

của họ là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự trở lại sâu sắc hơn của tinh thần nữ 

quyền trong văn học. 

2.2.2.2. Cái nhìn mới về phụ nữ 

Khi các cây bút nữ tạo lập được vị thế của mình trong xã hội và đời sống văn 

học thì cũng là lúc giới nữ đã và đang thực hiện từng bước việc xóa bỏ sự lệ thuộc 

vào văn hóa nam quyền. Các nhà văn nữ hôm nay quan tâm nhiều hơn đến sự thức 

tỉnh trong đời sống riêng tư của nữ giới. Cuộc sống và những phức tạp trong đời 

sống nội tâm của họ thực sự đang trở thành hấp lực với những người cầm bút. Thậm 

chí, qua tên các tác phẩm người đọc cũng phần nào thấy được thế giới phụ nữ qua 

cái nhìn của các nhà văn đa dạng và đa sự đến nhường nào: Gánh đàn bà (Dạ 

Ngân), Tiểu thuyết đàn bà (Lý Lan), Những người đàn bà bên sông (Thùy Dương), 

I am đàn bà, Cuối cùng thì đàn bà muốn gì, Người đàn bà đứng trước gương (Y 

Ban), Nữ hoàng cô đơn, Hành trang của người đàn bà Âu Lạc, Hồn trinh nữ (Võ 

Thị Hảo), Thiếu phụ chưa chồng (Nguyễn Thị Thu Huệ), Huệ lấy chồng (Nguyễn 

Ngọc Tư), Những cô gái trong cao ốc văn phòng (Dương Thụy), Đàn bà hư ảo 

(Nguyễn Khắc Ngân Vi)... 

Người phụ nữ hiện đại trong văn xuôi nữ là những chủ thể chủ động và đầy 

bản lĩnh trong cuộc sống hiện đại. Trước hết họ lên tiếng để khẳng định vị thế của 

mình. Tình trạng "mất tiếng nói" là một trong những nguyên nhân khiến người phụ 

nữ mất đi cơ hội để thể hiện và đòi hỏi quyền làm chủ cho mình. Thoát khỏi bóng 

dáng của những người đàn bà tùng thuận, bị động, yếu đuối trong truyền thống, người 

phụ nữ trong sáng tác của các nhà văn nữ đương đại luôn thể hiện sự tự chủ trong 

cuộc sống. Để làm nổi bật vấn đề này, nhân vật nữ thường được đặt trong thế đối 

trọng với nhân vật nam. Một phản đề khá phổ biến trong văn xuôi nữ là nếu trong 

công việc gia đình và xử lý các quan hệ xã hội người phụ nữ hiện đại nhạy bén, tích 

cực, chủ động bao nhiêu thìngười đàn ông lại lười biếng, ỷ lại, yên phận thủ thường 

bấy nhiêu (Đất làng Cam, Xuân Từ Chiều - Y Ban); Ngụ cư (Thùy Dương)... Cái 

nhìn này nhiều khi dẫn đến xu hướng đả phá, hạ bệ người đàn ông, khiến hình ảnh 

nam giới trở nên méo mó, thảm hại. Đến nỗi nam giới phải thốt lên rằng: "Đọc văn 

chương của các nhà văn nữ, một cá nhân độc giả nam giới đôi khi thấy gai người vì 

không tìm thấy sự đồng cảm từ các chị. Người nhìn đàn ông như thù hận, người nhìn 
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đàn ông như nguyên nhân của những đổ vỡ xã hội và bi kịch gia đình, người thì kể 

vanh vách những ham muốn nhục cảm" [80, tr.305]. Định kiến giới đã từng giam 

hãm người phụ nữ và ngoan cố đến mức ăn sâu vào tiềm thức, vô thức mỗi người. 

Nhân vật nữ trong sáng tác của nữ giới thường mang đậm ý thức phái tính nên họ 

nhận thức được nguyên nhân dẫn đến nỗi đau thân phận, ý thức được hành động giải 

phóng bản thể phải bắt đầu từ đâu. Và như lẽ tất yếu, hình ảnh người đàn ông, đại 

diện cho văn hóa nam quyền khó mà hoàn hảo, được tôn thờ như trước. 

Người phụ nữ hiện đại đã từng bước trở thành người làm chủ trong lãnh địa họ 

từng mất tự do. Họ quyết liệt và thành thực khi bộc lộ cá tính và nhu cầu bản năng của 

mình. Suy cho cùng đó cũng là mong muốn được khám phá chính mình, để tiếng nói cá 

nhân được lên tiếng và giải thoát bản thân khỏi những ràng buộc cố hữu. Chiều sâu 

nhân bản của tinh thần nữ quyền trong văn học Việt Nam từ sau 1975, đặc biệt từ 1986, 

trở thành nền tảng cho việc thay đổi lối ứng xử của xã hội với người phụ nữ. 

2.2.2.3. Gìn giữ và khẳng định thiên tính nữ 

Tinh thần nữ quyền không đơn thuần là việc đấu tranh đòi bình đẳng cho giới 

nữ, “xông vào” những đề tài cấm kị vốn là độc quyền của nam giới. Xa hơn nữa, 

dấu ấn nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam đương đại còn thể hiện ở việc gìn giữ và 

khẳng định được cá biệt nữ, sự sáng tạo khác biệt trong tương quan với “nam 

quyền”. Các nhà văn nữ đã “xác tín” được điều đó khi nâng đỡ, ngợi ca thiên chức 

của người phụ nữ và khẳng định họ thực sự là “chủ thể tư duy, chủ thể trải nghiệm, 

chủ thể thẩm mĩ”. 

Làm trọn thiên chức cũng là một cách khẳng định tính bình quyền. Suốt 

một quãng thời gian dài các nhà nữ quyền đấu tranh quyết liệt với tư tưởng cho 

rằng phụ nữ chẳng qua chỉ là “cái khác”, “một cái tử cung, một buồng trứng, một 

con cái” [10, tr.11]. Những nhà nữ quyền cấp tiến đã chỉ ra rằng phái nữ muốn 

được đối xử bình đẳng thì phải biết quý trọng và giữ gìn “bản sắc nữ”, bởi vì “bản 

sắc nữ” hay còn gọi là vẻ đẹp đặc tính nữ là vẻ đẹp bất tận và vĩnh cửu nhất thế 

gian này. Đặc tính nổi trội nhất của người phụ nữ để xác lập sự tách biệt với nam 

giới là bản năng chăm lo và bảo vệ sự sống của con người thể hiện rõ nhất là tình 

mẹ. Vẻ đẹp tình mẫu tử đã đi nhiều vào trong các sáng tác văn chương. Ý thức về 

tính mẫu trong các sáng tác của các cây bút nữ trong văn học Việt Nam đương đại 

cũng là cách khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội (Mưa ở kiếp sau 
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- Đoàn Minh Phượng, Giàn thiêu - Võ Thị Hảo, Trong nước giá lạnh- Võ Thị 

Xuân Hà, Gốc gội xù xì - Hà Thị Cẩm Anh, v.v...). Viết về giới mình với cái nhìn 

đôn hậu, các nhà văn nữ ý thức rất rõ về vẻ đẹp cao quý của tình mẫu tử. Đó là sự 

khác biệt giữa “cá biệt nữ” và “cá biệt nam” mà xã hội buộc phải có cái nhìn đúng 

về vị thế, chức năng của mỗi giới. 

Dù người phụ nữ hiện đại đã cố gắng để rũ bỏ hình tượng cam chịu, câm 

lặng nhưng trong thẳm sâu tính nữ vẫn là trái tim giàu lòng nhân hậu, trắc ẩn. 

Trong xã hội kim tiền, khi những trắng - đen, thật - giả, đạo đức và vô "đạo"... 

bào mòn niềm tin và tình yêu thương đồng loại thì vẻ đẹp nữ tính trở thành cứu 

cánh cho những hoang mang và cảm giác bất ổn của con người. Y Ban dù có 

chao chát, nhân vật của chị dù đầy cá tính, lúc nào cũng sẵn sàng nổi loạn thì 

tronghọ vẫn luôn cũng tràn đầy tình yêu thương, trắc ẩn. Đó là nỗi xót xa và 

quyết định táo bạo của người đàn bà nghèo, đông con khi thấy một đứa bé mới 

sinh bị bỏ rơi trong rừng (I am đàn bà); là lòng trắc ẩn của Nấm (Đàn bà xấu thì 

không có quà); là thái độ đồng cảm của người đàn bà với thân phận của cô gái 

điếm trẻ (Nhân tình). Với những câu chuyện mang hơi hướng huyền ảo, nhân vật 

nữ của Võ Thị Hảo hiện thân với lòng trắc ẩn mang tính lý tưởng, cao thượng 

(Gánh nước thuê, Chuông vọng cuối chiều, Giàn thiêu). Cảm động hơn là tình 

người ở cô gái trẻ chưa từng làm vợ, làm mẹ nhưng đã đánh đổi cuộc đời mình 

và cả niềm hạnh phúc đàn bà để cứu vớt những đứa trẻ bị bỏ rơi, nuôi chúng lên 

người (Thoát y dưới trăng - Thủy Anna). Có thể thấy, tấm lòng nhân hậu, trắc 

ẩn, yêu thương con người là phẩm chất thiên tính của người phụ nữ. Nó có thể 

tỏa sáng ở bất cứ đâu, dành cho bất cứ ai, không cần điều kiện. Vẻ đẹp đó khiến 

người phụ nữ hiện lên thánh thiện hơn, bao dung hơn mặc dù họ không còn đóng 

khung trong hình ảnh của những người đàn bà tùng thuận. 

Dấu ấn nữ quyền trong văn học đương đại đã minh chứng cho tính dân chủ 

trong xã hội ngày nay, tạo ra một bước ngoặt lớn trong đời sống văn học. Sự xuất 

hiện và thể hiện một cách đầy ấn tượng của các nhà văn nữ đã làm cho đời sống văn 

học trở nên phong phú và có thêm những sắc diện mới. Tuy nhiên, nếu các nhà văn 

nữ cứ mải miết đấu tranh cho bình đẳng giới, nhấn mạnh bản ngã một cách quá một 

lúc nào đó sẽ dẫn đến chứng “ghét nam”, hoặc có cái nhìn kì thị, hạ bệ đối với nam 

giới. Và đó lại chính là cách khiến các nhà văn nữ tự thu nhỏ con đường sáng tác 
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của mình và có nguy cơ lặp lại chính mình. Để tạo được vị thế của mình trong xã 

hội, trên văn đàn, họ cần phải để cái tôi nữ giới vừa biểu hiện những cách nhìn nhận 

thật sự tỉnh táo và sâu sắc, vừa bảo lưu những nét đẹp của nữ tính vĩnh hằng để xác 

tín cá tính nữ. 

Tiểu kết chương 2 

Những biến cố của lịch sử, những va chạm văn hóa để hình thành nên những 

thang giá trị, tư tưởng mới đã làm thay đổi quan niệm của xã hội về người phụ nữ. 

Là đối tượng của văn học, lại trong một đất nước vốn coi trọng đạo Mẫu, cuộc đời, 

số phận của người phụ nữ Việt Nam trở thành đối tượng của văn học nhiều thời. 

Nếu như văn học truyền thống phản ánh thân phận bấp bênh, chìm nổi của người 

phụ nữ trong “vòng vây” của lễ giáo phong kiến thì văn học đương đại lại tập trung 

khai thác thế giới nội tâm của các nhân vật nữ với tư cách là những nhân vị độc lập. 

Ý thức giới, âm hưởng nữ quyền trở thành mạch ngầm gắn kết các giai đoạn văn 

học. Đi từ vị thế khách thể thẩm mĩ trong văn học truyền thống, người phụ nữ trở 

thành “chủ thể thẩm mĩ, chủ thể tư duy và chủ thể trải nghiệm” trong văn học 

đương đại. Những khát vọng của người phụ nữ xưa đã được hiện thực hóa trong đời 

sống văn học hôm nay, người viết nữ đã tìm được tiếng nói cho chính mình và cả 

giới nữ thông qua việc thể hiện ý thức giới qua từng trang viết. Không phải đến khi 

chủ nghĩa nữ quyền hắt bóng xuống thì văn học Việt Nam mới mang tinh thần nữ 

quyền. Với những gì chúng tôi đã chứng minh và khảo sát trên đây, có thể nhận 

thấy: ý thức giới, tinh thần nữ quyền đã tồn tại từ văn học truyền thống, phát triển 

không ngừng với nhiều hình thức khác nhau và đang có những thể nghiệm phong 

phú trong văn học đương đại. 
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Chương 3 

HỆ ĐỀ TÀI, NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT 

CÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 - 2010 

TỪ GÓC NHÌN NỮ QUYỀN 

 

3.1. Hệ đề tài từ góc nhìn nữ quyền 

Nhìn từ phương diện nội dung, đề tài là phạm trù thể hiện được cá tính sáng 

tạo và cái nhìn về cuộc đời của người viết. Bởi lẽ, đề tài trong tác phẩm là "đối tượng 

đã được nhận thức, lựa chọn, gắn liền với dụng ý, thế giới quan, lập trường tư tưởng, 

quan điểm thẩm mĩ của nhà văn" [35, tr.98]. Cụ thể hơn, đề tài là "khái niệm chỉ loại 

các hiện tượng đời sống được miêu tả, phản ánh trực tiếp trong sáng tác văn học. Đề 

tài là phương diện khách quan của nội dung tác phẩm" [35, tr.96]. Là thể loại năng 

động và hướng tới hiện thực chưa hoàn kết, tiểu thuyết có khả năng dung chứa nhiều 

mảng của đời sống xã hội và con người. Vì vậy, một tác phẩm thuộc thể loại tiểu 

thuyết có thể bao gồm nhiều mảng đề tài thuộc các lĩnh vực khác nhau. Việc lựa chọn 

đề tài phụ thuộc vào nhiều yếu tố: hoàn cảnh lịch sử, nét đặc thù của đời sống văn hóa 

- xã hội, sở trường của người viết....Tuy nhiên, dù ý thức hay không, giới là phương 

diện làm nên nét riêng trong cách lựa chọn đề tài của người cầm bút. Vì thế, đã từng 

có ý kiến cho rằng, phụ nữ với diện sống "hẹp" không viết được gì hơn ngoài chuyện 

bếp núc, gia đình, con cái. Còn các nhà văn nam với sự từng trải và diện sống sâu 

rộng, họ luôn hướng đến những đề tài mang tầm vĩ mô của đời sống xã hội. Thực tế 

không chứng minh điều đó. Các nhà văn nữ đương đại đã bước khỏi vùng an toàn 

quen thuộc để thể hiện mình ở những lĩnh vực mới mẻ, gai góc của đời sống xã hội 

như: bộ mặt của đô thị (Phong Điệp, Thùy Dương), chiến tranh, lịch sử (Võ Thị Hảo, 

Bích Ngân, Dạ Ngân, Lý Lan, Đỗ Bích Thúy...), tính dục (Y Ban, Lý Lan, Võ Thị 

Xuân Hà...). Việc lựa chọn những đề tài vốn được cho là đặc quyền của nam giới đã 

thể hiện nỗ lực khẳng định vị thế, sức sáng tạo của các nhà văn nữ trong dòng chung 

của văn học đương đại. Ngay với những đề tài quen thuộc, cách chiếm lĩnh hiện thực, 

lối viết của các nhà văn nữ cũng có nét riêng. Tiểu thuyết nữ vì vậy đã dự phần vào 

việc làm mới những đề tài truyền thống từ mỹ cảm nữ giới. Có thể khẳng định có một 

lối viết nữ trong tiểu thuyết các nhà văn nữ về phương diện đề tài. 
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Tất cả những điều này cho phép chúng tôi dựng nên/khu biệt những đề tài 

mang rõ lối viết nữ trong tiểu thuyết các nhà văn nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 

đến 2010 (Trong sự xâm nhập thể loại, tiểu thuyết “nuốt” vào bản thân nó nhiều thể 

loại, nhiều mảng không gian khác nhau, vì thế sự phân chia đề tài chỉ có tính chất 

tương đối). Từ góc nhìn giới, tiểu thuyết của các nhà văn nữ đương đại tập trung 

vào ba mảng đề tài chính, ở đó sắc thái nữ quyền đậm rõ. 

3.1.1. Đề tài tình yêu, tình dục - khoái cảm và thăng hoa 

Tình yêu, kể cả tình dục không của riêng nam hoặc nữ. Sự phối hợp hài hòa 

âm - dương đã làm nên cảm hứng bất tận của văn chương muôn đời. Tuy vậy, do 

những gián đoạn văn học, có những giai đoạn tình yêu, đặc biệt là tình dục chỉ hiện 

hữu trong sáng tác của nam giới. Phụ nữ chỉ là “cái khác”, không được nghe, 

“không được nói” tiếng nói của bản năng. Từ sau 1986, trong sự đa dạng hóa đề tài, 

tiểu thuyết tình yêu (chưa hình thành dòng tiểu thuyết ngôn tình như ở Trung Quốc) 

bắt đầu hình thành diện mạo với sự có mặt của nhiều cây bút nữ- từ thế hệ nhà văn 

có bề dày sáng tác như Dạ Ngân, Đoàn Lê, Lí Lan, Bích Ngân đến thế hệ nối tiếp 

như Phan Việt, Phan Hồn Nhiên, Dương Thụy v.v… 

Sáng tác của các cây bút nữ tập trung nhiều về đề tài tình yêu, phạm trù tình 

cảm có tính chất phổ quát của con người. Viết về tình yêu là một sự lựa chọn cho vấn 

đề mang tính nhân loại, vĩnh cửu, đồng thời thể hiện được cái tôi cá nhân tiêu biểu 

nhất của con người. Bởi vì "bất cứ một lý thuyết nào về tình yêu cũng phải bắt đầu 

với một lý thuyết về con người, về hiện hữu con người" [84, tr.173]. Tình yêu trong 

văn học truyền thống vốn thuộc “đặc quyền” của nam giới. Dưới cái nhìn mang tính 

chất nam quyền, tình yêu của phụ nữ chỉ đóng khung trong những phẩm chất vốn 

được coi là mẫu mực như kín đáo, e dè, thủy chung, thụ động… Với các nhà văn nữ, 

viết về tình yêu là cất lên tiếng nói nữ quyền. Yêu và được yêu là hành trình con 

người tìm kiếm bản thể và khẳng định cá tính. Bởi vì tình yêu là sự thực hành một 

quyền năng của con người, “là một hoạt động tính, không phải một hậu quả thụ động, 

nó là một sự “đứng trong” chứ không phải là một sự “sa vào” [84, tr.186]. Là phạm 

trù thuộc về bí ẩn tâm hồn, phức điệu tình cảm nên tình yêu trở thành lĩnh vực của 

cái độc sáng, phù hợp với sự nhạy cảm nữ giới. Quan niệm về tình yêu của nữ giới 

hiện đại hơn, ý thức về giới hơn. Ý thức về mình “không phải cái khác”, các nhà 

văn nữ đã đối thoại với quan niệm cổ xưa. Trong Nhân gian, tinh thần ấy được 
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Thùy Dương gửi gắm vào diễn ngôn của nhân vật: “Tình yêu đâu phải vĩnh cửu gì. 

Thế hệ 5X thì chưa được nếm trải sự tự do của tình yêu. 6X và 7X thì dường như đã 

chạm đến sự tự do ấy rồi và có lúc lý tưởng hóa nó lên. Còn bọn 8X chúng tôi thì 

nhận thấy rõ sự hữu hạn của tình yêu. Romeo và Juliet chỉ còn trong tiểu thuyết. 

Chúng tôi giờ thực tế hơn nhiều” [p9, tr.184]. "Tuyên ngôn" của nhân vật nữ hay 

cũng chính là đối thoại của nhà văn với quan niệm cũ về tình yêu. Thái độ đó là câu 

trả lời cho hầu hết những câu chuyện tình yêu trong các tiểu thuyết của các nhà văn 

nữ: táo bạo, mạnh mẽ và quyết liệt. 

Rõ ràng đề tài là phạm vi miêu tả trực tiếp của tác phẩm nhưng "mục đích 

của văn học không bao giờ chỉ là giới thiệu những hiện tượng cụ thể cá biệt của đời 

sống hay của tưởng tượng" [69, tr.190]. Vì vậy, những phức điệu cảm xúc trong tâm 

hồn con người khi yêu khiến cho nhà văn nữ không có nguy cơ "lặp lại chính mình" 

khi dấn thân vào đề tài về tình yêu dù lối viết của họ bắt nguồn từ cách "tự ăn 

mình". Cảm quan hậu hiện đại trong văn học đương đại chi phối đến hầu hết các 

phương diện của tác phẩm. Ở đó có những con người đang chênh chao, hoang 

mang, lo lắng trước hiện thực ngổn ngang, hỗn tạp. Đi sâu vào khám phá những bí 

ẩn trong tâm hồn con người từ tình yêu, các nhà văn đã "xuyên qua một phạm vi 

miêu tả trực tiếp các hiện tượng đời sống trong tác phẩm để khái quát lên một phạm 

vi hiện thực nhất định, có ý nghĩa khái quát sâu rộng hơn" [69, tr.191]. Trong cảm 

nhận của nữ giới, tình yêu không đơn giản là những gặp gỡ, nảy sinh tình cảm, trào 

dâng hạnh phúc... Tình yêu nằm ở lằn ranh của sự giằng co giữa danh vọng- yêu 

thương, giữa hận thù - rung cảm. Trong tiểu thuyết Máu hiếm (Phan Hồn Nhiên), 

xây dựng một tình yêu đầy giông bão của hai nhân vật chính, Phan Hồn Nhiên đã 

khẳng định sức mạnh của tình yêu thương và khả năng cảm hóa của tình yêu. 

Dấu ấn nữ quyền biểu hiện rõ qua quan niệm tình yêu gắn liền với tính dục. 

Gắn với tính dục, tình yêu dâng hiến là một motif đặc thù trong tiểu thuyết nữ 

đương đại. Dâng hiến trở thành cách thể hiện và cũng là cách để cảm nhận tình yêu. 

Dâng hiến là khi con người tự nguyện trao cho đối phương tình yêu và thể xác, 

đồng thời cũng là giây phút bản thân được thăng hoa trong những khoái cảm. Trên 

mảnh đất của tình yêu, đi sâu vào những phức cảm, các cây bút nữ đã ngợi ca vẻ 

đẹp của người phụ nữ khi yêu, vẻ đẹp khi dâng hiến. Với quan niệm tiến bộ về tính 

dục, đi đến tận cùng của những xúc cảm yêu thương, các nhà văn nữ đã khẳng định 
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niềm hạnh phúc của nữ giới. Trong Nhân gian, Thùy Dương đã để ngòi bút trượt 

theo cảm xúc của nhân vật bằng điểm nhìn bên trong: “Tôi lần lượt cởi áo, cởi váy 

ngả xuống chờ đợi” để cảm nhận được “Chỉ có tôi và anh cùng nỗi hân hoan thống 

thiết được hòa nhập tuyệt đối, được ở trong nhau, vào trong nhau thật sâu, thật say 

sưa và cuồng loạn” [p9, tr.185]. Điều thiêng liêng ấy đã trao đi thì người phụ nữ sẽ 

nhận lại hoặc là hạnh phúc của một tình yêu trọn vẹn như Di (Thoát y  dưới trăng), 

cô gái trẻ (Nhân gian)… hoặc là hoang mang như Niệm (Trong nước giá lạnh): 

“Tôi không hiểu vì sao? Thế nên giờ đây khi đã dâng hiến rồi, linh hồn tôi không 

biết đi đâu về đâu?” [p15, tr.221]. Dù cảm xúc của “hậu dâng hiến” có như thế nào 

thì người phụ nữ cũng nhờ đó thể hiện hoặc thức nhận rõ hơn về tình yêu của chính 

mình. Di thấy được giá trị của mình, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hiểu được 

thế nào là tình yêu. Cô gái trẻ nhận thấy cuộc sống không thểthiếu người đàn ông cô 

đã dâng hiến cả tình yêu và thân xác dù không còn sự trinh trắng để dành cho anh… 

Điều đó đủ để khẳng định, tình yêu “hữu tính” trong thế giới con người “thu nhận 

được tính chất cá thể, khiến cho một và chỉ một cá nhân nhất định thuộc giới khác 

trở nên có ý nghĩa tuyệt đối với người yêu quý nó, như thể một cái gì đó độc nhất 

vô nhị, không gì thay thế được, như một mục đích tự thân tự tại” [84, tr.267].  

Trinh tiết vốn là thước đo đạo đức và phẩm giá của người phụ nữ, nhất là phụ 

nữ phương Đông. Văn học vì vậy đã từng ngợi ca những người con gái biết gìn giữ 

phẩm giá. Với các nhà văn nữ đương đại, tình yêu gắn liền với quan niệm về sự 

dâng hiến. Dâng hiến trong tình yêu trở thành cách thể hiện thái độ quyết liệt của 

người cầm bút khi làm sống dậy cái “tôi” với khát vọng thành thật được là mình, 

được cho và được nhận trong tình yêu. Ở phương Tây, lí thuyết nữ quyền từ những 

năm 1970 đã mở rộng những vấn đề như quyền có được khoái cảm tình dục, quyền 

nói “không” trước đòi hỏi tình dục từ nam giới. Lí giải nguyên nhân tính dục nữ bị 

“đàn áp”, nhà tình dục học Hite cho rằng: “Hình thái quan hệ tình dục thịnh hành 

trong văn hóa chúng ta là hình thái bóc lột và đàn áp phụ nữ. Nó đã loại trừ một 

cách có tổ chức mọi bày tỏ về cảm xúc tình dục của phụ nữ, ngoại trừ những cảm 

xúc hỗ trợ nhu cầu của đàn ông” [52, tr.112]. Dẫu muốn hay không, ý thức hay 

ngẫu nhiên, nhiều cây bút nam giới thể hiện cái nhìn thống - trị - tính - dục. Điều 

này xuất phát từ lịch sử tính dục giới, ở đó "diễn trình giải phóng tính dục nữ" thực 

sự là một "cuộc phiêu lưu". Trong xã hội Athens cổ đại "do quyền lực xã hội của 
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đàn ông như vậy (người giám hộ), văn hóa tình dục đã hình thành xoay quanh lạc 

thú của đàn ông. Người cổ đại có quan niệm "trọng dương vật" về tình dục, xem 

tình dục như một sự xâm nhập" [52, tr.14]. Với quan niệm đó, phụ nữ bị xem là sinh 

vật thấp kém hơn so với đàn ông, họ thiếu đi năng lực tự kiểm soát của đàn ông. Áp 

đặt cái nhìn và cảm xúc của mình cho các nhân vật nữ trong vấn đề tính dục, các 

cây bút nam thường dựng lên hình ảnh những người phụ nữ mang mặc cảm sau khi 

đã trao thân cho người mình yêu. Những e dè, lo lắng, hạnh phúc… lặp đi lặp lại 

như một khuôn thước. Trong tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương, Nhung đã trao 

cho Khẩn cái quý giá nhất của đời người con gái, và cùng nhau trải qua những phút 

giây hạnh phúc, nhưng trong cách nhìn của nhà văn, Nhung vẫn mang mặc cảm, sợ 

bị coi thường. Tâm trạng đó khiến cô luôn băn khoăn, lo lắng: “Anh thấy em có bạo 

quá không?”. Cùng mang tâm trạng như vậy, sau những phút giây cuồng nhiệt cùng 

Nghĩa, Thúy lo âu: “Vừa mới quen nhau như thế, anh có khinh em không?” [p25, 

tr.206). Trong tiểu thuyết của Nguyễn Quang Lập,người phụ nữ dù đã tự nguyện 

dâng hiến cũng bị soi chiếu từ cái nhìn đạo đức: “Ly Ly nhảy ra khỏi giường... Cô 

nhún nhảy trước tấm gương lớn, nỉ non một bài hát tiếng Anh không rõ là bài gì. 

Vừa hát vừa ve vuốt kĩ lưỡng thân thể mình, Ly Ly hiện nguyên hình là một ả dâm 

đãng và hiếu thắng” [p19,tr.14]. Trước đây khi nghiên cứu về tình yêu của nữ giới, 

Semone de Beauvoir khẳng định rằng: tình yêu chân chính với người phụ nữ là 

“một sự tự khước từ mình hoàn toàn để hiến dâng cho người yêu” [9, tr.312]. Bởi 

thế, tự nguyện dâng hiến trong tình yêu là cách đánh thức ý thức tự chủ ở người phụ 

nữ. Khác với các cây bút nam, khi sử dụng triệt để ngôn ngữ thân xác, hưởng ứng 

lối viết thân thể (body writing), các nhà văn nữ quan tâm nhiều hơn đến xúc cảm 

của giới nữ, thể hiện một cách sâu sắc, chân thực bản năng giới qua việc tự nhận 

thức, tự trải nghiệm. Vì vậy, trong những tiểu thuyết mang tinh thần nữ quyền thì 

xu hướng tính dục trở nên phổ biến. Tính dục trở thành biểu hiện của quyền sống, 

tự do bản thể. Không đánh giá tính dục từ góc nhìn của luân lí, đạo đức, các cây bút 

nữ hướng đến việc giải phóng bản năng của người phụ nữ qua đời sống tính dục với 

ý thức rất rõ về nhu cầu vai trò của mình. Tiểu thuyết của Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, 

Thùy Dương, Dạ Ngân, Lý Lan, Thuận...thường xây dựng những nhân vật nữ đầy 

đam mê, khát khao bản năng. Theo Freud, khoái lạc bắt nguồn từ năng lực libido, 

giúp con người thỏa mãn những ham muốn và giảm bớt những căng thẳng đau đớn 
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giữa cơ thể và hoàn cảnh. Allan & Barbara Pease, đồng tác giả của cuốn sách Tại 

sao đàn ông cần tình dục và phụ nữ cần tình yêu,bằng một giọng điệu hài hước đã 

chỉ ra "sự thật" trong những phức tạp giới giữa hai phái. Nhan đề của công trình này 

đã cho thấy quan điểm của tác giả về những khác biệt giữa nam giới và nữ giới 

trong tình yêu và tình dục. Tuy nhiên, nhiều nhà văn nữ Việt Nam đã gián tiếp 

không đồng tình như vậy. Ý thức nữ quyền kết hợp với lối viết thân thể trong tiểu 

thuyết nữ đã khiến vấn đề tính dục trong tác phẩm của họ trở nên bạo liệt hơn. Nhân 

vật dám thể hiện và chiều chuộng những đòi hỏi của bản thân để được thỏa mãn. 

Mẹ nuôi của Brunel trong T mất tích (Thuận) lao vào mối quan hệ tình dục vô luân. 

Pát trong Paris 11 tháng 8 (Thuận) với lý lịch "hủ hóa" dày dặn vẫn kiếm tìm 

những cuộc tình để thỏa mãn. Kim trong Trò chơi hủy diệt cảm xúc (Y Ban) hạ bệ 

người chồng của mình, chỉ cần anh ta để lấp đầy những khao khát ái ân. Tiểu thuyết 

của các tác giả nữ Việt Nam đã chạm đến và khai mở nguồn libido đến đỉnh thăng 

hoa khoái lạc. Với đề tài tính dục, tiếng nói nữ quyền trong tiểu thuyết nữ bộc lộ ở 

quan niệm về tính chủ động của nữ giới trong tình dục. 

Sự hòa nhập với văn học thế giới khiến văn học Việt Nam phát triển đa dạng. 

Văn học viết về tính dục vì thế không thể chỉ quẩn quanh trong tình yêu/tình dục 

nam nữ. Tính dục “nghịch dị”, tình dục “lệch pha” trở thành điểm nổi bật khi các 

nhà văn đào sâu, khám phá những trạng thái thẳm sâu trong tâm hồn con người với 

những cô đơn, mặc cảm, nỗi đam mê bản năng “sai lạc”. Những tác phẩm như Một 

thế giới không có đàn bà, Les – vòng tay không đàn ông (Bùi Anh Tấn), Song song 

(Vũ Đình Giang)... đã đem đến một cái nhìn mới mẻ về vấn đề đồng tính – lưỡng 

tính – dị tính. Cùng khai thác về đề tài này, từ cảm thức nữ giới, các nhà văn nữ đã 

thể hiện cái nhìn nhân văn. Sau tất cả những sai lệch, hoang tưởng của những người 

lầm lạc giới tính, nhà văn muốn khẳng định: họ cũng là những kiếp người, có quyền 

được yêu, được sống và được hạnh phúc nhưng cũng rất cần “điểm dừng cho mọi 

tốc độ”. Thủy Anna gây xôn xao khi dấn thân vào đề tài gai góc này với tiểu thuyết 

Lạc giới. Những lầm lạc giới tính, những sa ngã rồi trượt dài trong sự thả nổi bản 

năng tình dục thấp hèn khiến nhân vật của chị tưởng như không thể trở lại cuộc 

sống bình thường. Tuy nhiên, sau tất cả những đau đớn mất mát, tình yêu chân 

thành đã giữ chân họ ngay bên bờ của vực của nỗi hoang mang, tuyệt vọng. Tiểu 

thuyết đầu tay của Nguyễn Ngọc Tư, Sông, với cảm thức hiện sinh đã đề cập tinh tế 
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những mối tình vốn được xem là “lệch chuẩn”. Một câu chuyện giản dị về những 

người trẻ tuổi cùng đam mê "phượt", họ quen nhau qua mạng. Cũng giống như sông 

Di, mỗi khúc quanh, mỗi ngã rẽ lại mở ra biết bao nhiêu những rối bời, phức tạp 

trong thế giới nội tâm của nhân vật. Đặt ra vấn đề khá thời sự và nhạy cảm là tình 

yêu đồng tính nhưng Nguyễn Ngọc Tư không đi sâu miêu tả sex ở khía cạnh thân 

xác và nhục cảm. Chị chú ý đến thế giới tinh thần của những người đồng tính để 

khám phá những ẩn ức và mối quan tâm xã hội của họ. Kết hợp giữa trinh thám và 

kinh dị, Di Li đã chứng minh khả năng sáng tạo và ý thức đổi mới không ngừng qua 

những đề tài "lạ". Với Câu lạc bộ số 7, nhà văn đã đặt ra vấn đề chưa từng được đề 

cập đến trong văn học - giới tính thứ tư. Nếu đồng tính, dị tính, lưỡng tính đã từng 

được nhắc đến thì vô tính (asexsual) là một biểu hiện khác của giới tính trong thời 

đại số. Đó là thế giới của những con người sống mà không biết đến tình yêu và tình 

dục. Dẫu không phổ biến, nhưng chạm đến vấn đề xã hội nhức nhối này, tác phẩm 

của các nhà văn nữ chính là những bức thông điệp giàu tư tưởng nhân văn. 

Gắn kết với tính dục, khám phá tình yêu với những dư vị rất riêng của nó là 

cách mà nhiều người cầm bút đã lựa chọn. Nhưng chỉ đến khi các nhà văn nữ quan 

tâm và thể hiện đề tài này thì thế giới nội tâm của nữ giới mới thật sự được bung 

mở. Bằng sự đồng cảm, các cây bút nữ đã gõ vào được sâu thẳm tâm hồn yêu và 

khát khao được yêu ở những “miền” sâu kín nhất. Các cây bút nữ từ chỗ tìm cách 

“xé rào” để viết về tính dục, dần dần biến nó thành đề tài tiêu biểu để thể hiện cách 

nhìn về con người và giới nữ. Thực tế ấy đã khiến người ta dễ dàng nhận ra: có sự 

trỗi dậy của đề tài về tính dục nữ trong văn học đương đại như là cách để khám phá 

bản thể con người. Dòng văn chương thân xác, lối viết thân thể, diễn ngôn tính 

dục... là bằng chứng cho sự lựa chọn của người viết nữ khi cắt nghĩa, lý giải về cuộc 

sống và con người từ góc độ tính dục. Tuy nhiên, đó là sự lựa chọn không hề dễ 

dàng cho người viết. Đâu đó vẫn còn quan niệm cái gì liên quan đến tình dục đều là 

khiêu dâm đã đặt ra yêu cầu khắt khe với người cầm bút. Không thể chỉ là sự miêu 

tả quan hệ tính giao, nhà văn cần phải quan tâm đến thẩm mỹ tính dục, gắn tính dục 

với nhân sinh. Từ góc độ này, tính dục trong tiểu thuyết nữ đương đại giàu tính 

nhân bản, nhân văn. Đặc biệt, thẩm mỹ tính dục trở thành một trong những giá trị 

trong tiểu thuyết các nhà văn nữ đương đại. 
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3.1.2. Đề tài hôn nhân, gia đình - khát vọng thành thật 

Hôn nhân là nền tảng của gia đình và là hạt nhân quan trọng để cấu thành xã 

hội. Trong văn học, hôn nhân và gia đình là một đề tài lớn, nó bao quát gần như toàn 

bộ những vấn đề liên quan đến con người và đời sống. Với văn học Việt Nam, đề tài 

này luôn giữ được một vị trí nhất định bởi trong tâm thức người Việt, hôn nhân và 

những hình ảnh về nếp nhà, mái ấm gia đình vẫn đặc biệt có ý nghĩa. Nửa đầu thế kỉ 

XX, khi thuyết nữ quyền bắt đầu du nhập vào văn học Việt Nam, các nhà văn Tự lực 

văn đoàn đã thành công với đề tài gia đình. Tiểu thuyết Tự lực văn đoàn đã xây dựng 

hình ảnh những người phụ nữ mạnh mẽ, quyết liệt đấu tranh để giành được tự do 

trong yêu đương và thoát khỏi những ràng buộc của gia đình phong kiến. Sau Cách 

mạng tháng Tám, đất nước chiến tranh, việc xây dựng hình ảnh còn người cá nhân 

không còn phù hợp. Các nhà văn vẫn khai thác đề tài gia đình nhưng chủ yếu ở khía 

cạnh truyền thống và tinh thần cách mạng. Sau một thời gian gần như vắng bóng, cho 

đến 1975, đề tài về hôn nhân - gia đình trở lại và thực sự nở rộ khi Ma Văn Kháng 

khơi lại nguồn mạch đã ngưng đọng gần nửa thế kỉ. Sự xuất hiện với mật độ dày đặc 

các tác phẩm viết về đề tài gia đình hoặc có liên quan đến gia đình đã chứng tỏ sự 

quan tâm của người cầm bút đối với số phận cá nhân trong gia đình hiện đại: Mùa lá 

rụng trong vườn, Côi cút giữa cảnh đời (Ma Văn Kháng), Thời xa vắng, Sóng ở đáy 

sông, Hai nhà (Lê Lựu), Một cõi nhân gian bé tí (Nguyễn Khải), Bến không chồng 

(Dương Hướng), Gia đình bé mọn (Dạ Ngân), Tiểu thuyết đàn bà (Lý Lan), Thế giới 

xô lệch (Bích Ngân)... Sự trở lại của đề tài này trong văn học đã đánh dấu sự thay thế 

con người sử thi bằng con người nếm trải, con người đời tư nhiều góc khuất. Hôn 

nhân và gia đình trở thành đề tài có khả năng khám phá thế giới của con người cá 

nhân và người phụ nữ - những người chỉ là “kẻ khác” trong quan niệm cũ. Viết về 

người phụ nữ trong cuộc sống hôn nhân gia đình là sự quan tâm của rất nhiều người 

cầm bút. Nhưng hơn ai hết, là người trong cuộc, các nhà văn nữ đã mổ xẻ đến tận 

cùng mọi vấn đề của người phụ nữ hiện đại trong đời sống gia đình – phạm vi sống 

mà người phụ nữ thể hiện được nhiều nhất “bản sắc giới”. 

Viết về hôn nhân và gia đình, nếu như các nhà văn nam thường chú ý đến 

phương diện xã hội, đạo đức truyền thống gia đình thì các nhà văn nữ quan tâm 

nhiều hơn đến đời sống nội tâm, những biến chuyển trong tâm lý của người phụ nữ. 

Các cây bút nữ dành nhiều sự quan tâm cho việc thể hiện xung đột giữa tình yêu và 
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hôn nhân, những thử thách tàn nhẫn đối với hạnh phúc gia đình của thời hậu chiến. 

Điểm chung của các nhà văn nữ khi viết về gia đình là đều đề cập vấn đề hôn nhân 

và và những góc khuất của thân phận đàn bà. Hôn nhân là hiện thực hóa của tình 

yêu, là biểu tượng của hạnh phúc. Nhưng, với những người phụ nữ hiện đại thì 

không phải lúc nào cuộc sống hôn nhân của họ cũng có thể minh chứng được điều 

ấy. Thoa (Tiểu thuyết đàn bà - Lý Lan) đã tồn tại bằng tình yêu trong những tháng 

ngày đớn đau đến tận cùng về thể xác khi ở “chuồng cọp” Côn Đảo. Người đàn ông 

ấy đã truyền lửa, truyền sự sống và niềm tin cho chị qua những khúc ca thiết tha, 

nồng ấm. Khi được tự do, hôn nhân đã không như tưởng tượng của Thoa, “mối tình 

lãng mạn và bi, quan điểm, cách sống đã lung lay niềm tin và điều mà dì nghĩ là tình 

yêu” [p18, tr.209]. Dùng dằng trong những cãi vã, đau khổ và hoảng loạn, cái chết 

của người chồng vẫn không thể cho Thoa câu trả lời về hạnh phúc của hôn nhân. Có 

chăng chỉ là “cảm giác hụt hẫng, chơi vơi cả khi ngồi một mình và cả khi giữa đám 

đông”. Tiểu thuyết của Lý Lan là câu chuyện về một thế giới đàn bà bị đàn ông bỏ 

mặc. Họ đến với hôn nhân một cách tự nguyện những rồi lại phải vẫy vùng trong 

“cái áo” quá rộng. Kết hôn với Ted – một cái tôi của nền văn minh lấy cá nhân làm 

nền tảng – Không Bé vừa nếm trải nỗi cô đơn, bơ vơ của kẻ xa xứ, vừa nếm trải 

cảm giác của vật bị sở hữu. Cuộc hôn nhân dị chủng thiên về nam quyền ấy không 

thể mang lại hạnh phúc cho cô. 

Vấn đề lớn có ý nghĩa thời sự được các nhà văn nữ quan tâm là tình trạng 

chông chênh của gia đình hiện đại. Từ ý thức nữ quyền, các nhà văn nữ khai thác 

sâu sắc bi kịch hôn nhân không tình yêu. Khai thác đề tài này, nếu như các nhà văn 

nam chú ý nhiều hơn đến những giá trị truyền thống của gia đình đang dần mai một, 

sự đổi thay của xã hội tác động đến gia đình hiện đại thì các nhà văn nữ lại đi sâu 

vào tâm trạng và tâm hồn con người trước những đổi thay đó. Nếu Ma Văn Kháng 

(Mùa lá rụng trong vườn) gồng mình níu giữ mô hình gia đình truyền thống (qua 

giỗ tết, qua những người phụ nữ thủy chung, thủ tiết thờ chồng) thì Bích Ngân (Thế 

giới xô lệch) đã hóa thân vào một chàng trai trẻ - thân thể bị tật nguyền nhưng tâm 

hồn còn nguyên vẹn – để thấy những chông chênh, rời rạc, những khoảng trống khó 

có thể hàn gắn trong một gia đình thời mở cửa. Câu chuyện bi kịch gia đình thời 

hậu chiến và những xô lệch khi con người rời khỏi nỗi lo chung để cảm nhận nỗi 

niềm riêng trong thời buổi vàng thau lẫn lộn là một đề tài không mới. Cái mới của 
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Bích Ngân là ở cách nhìn và sự khám phá con người bên trong, khoảng trống giữa 

các thành viên trong gia đình không thể gắn kết, để mỗi phận người là một mảnh cô 

đơn: “Khoảng trống đó như vẫn hiện diện cùng với những cuộc đời được kết chặt 

với nhau bằng hôn nhân, bằng huyết thống, bằng lời nguyền, bằng luật lệ gông cùm 

của lề thói, của hư danh” [p21, tr.170]. Góc khuất đàn bà thường được hé mở từ 

những khoảng trống trong hôn nhân. Ở góc nhìn này, Lê Minh Hà đã làm hiện hữu 

bức tường vô hình khó gọi tên trong gia đình thời hiện đại (Gió tự thời khuất mặt). 

Viết về sự đổ vỡ trong gia đình, nhiều tác phẩm của nữ giới đã thể hiện khát 

khao của các nhân vật nữ được giải phóng khỏi bức bối từ những cuộc hôn nhân 

không hạnh phúc. Chưa bàn đến những giá trị đạo đức, những cái được và mất của 

người trong cuộc, nhưng rõ ràng, bằng cách này, nhà văn đã để nhân vật được sống 

thật với bản ngã, cái đích mà văn học thời kì nào cũng mong muốn hướng tới. Với 

quan niệm dưới mỗi mái nhà là một thân phận đàn bà, tiểu thuyết nữ đã thể hiện 

những phong phú trong thế giới nội tâm nữ giới. Đó là những giằng xé, những đau 

khổ, ẩn ức... trong tâm hồn những người đàn bà dưới những mái nhà thiếu vắng tình 

yêu. Bởi “số phận được xã hội dành cho phụ nữ theo truyền thống là hôn nhân” [10, 

tr.9]. Cái nhìn nữ quyền dẫn đến sự nới lỏng của những quan niệm cũ. Tái dựng vấn 

đề xã hội qua lăng kính văn chương, trong mối quan hệ phức tạp hôn nhân – gia 

đình – xã hội – dư luận - lương tâm, Dạ Ngân đã thể hiện một cách chân thực những 

bước đi đầy khó khăn của Tiệp trên hành trình đến với cuộc hôn nhân thứ hai với 

Đính. Khi vật liệu để xây lên cuộc hôn nhân “chẳng có chút kết dính nào ở những 

phẩm chất nhân tính cơ bản” thì khó thể hàn gắn. Dù hành trình giải thoát ấy phải 

kéo dài mười hai năm, dù phải trả cái giá quá đắt cho việc từ bỏ cuộc hôn nhân với 

Tuyên, Tiệp vẫn tìm đến “gia đình bé mọn” của mình để bắt đầu một cuộc hôn nhân 

thật sự có ý nghĩa, được xây dựng bởi trái tim yêu chân thành (Gia đình bé 

mọn).Viết về sự rạn vỡ của mô hình gia đình truyền thống, tiểu thuyết nữ xuất hiện 

nhiều nhân vật “không yên phận”. Cách nhìn của người viết nữ ít nhiều đã khẳng 

định rằng: người phụ nữ phải “khước từ những giới hạn của vị trí mình và mở cho 

mình những con đường đi tới tương lai. Nhẫn nhục chỉ là một sự từ nan và trốn 

tránh. Phụ nữ không có con đường nào khác là hoạt động để tự giải phóng” [10, 

tr.284]. Ở góc độ này, Ma Văn Kháng từng đứng về phía người phụ nữ khi lí giải sự 

vượt thoát của Lý (Mùa lá rụng trong vườn) khỏi gia đình truyền thống; nhưng về 
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cơ bản, cái nhìn nam quyền vẫn thấp thoáng khi nhà văn mô tả nhân vật Lý như một 

mẫu hình phụ nữ “tha hóa”. Quan niệm về gia đình của Chu Lai lại có phần thiên 

kiến khi đề cập đến những chao đảo của gia đình thời hậu chiến. Trong tiểu thuyết 

Phố, cuộc hôn nhân đổ vỡ của Thảo - Nam được lý giải bởi ảo vọng giàu sang, dục 

vọng thấp hèn của người vợ. Lê Lựu nhìn người phụ nữ là con dao hai lưỡi. Trong 

Thời xa vắng, Sóng ở đáy sông, Hai nhà, những đổ vỡ hôn nhân đến từ sự khác biệt 

trong lối sống và ứng xử. Ở đó, nhân vật nam thường xuất thân từ nông thôn, hiền 

lành, chất phác còn nhân vật nữ là những trí thức thành thị, xinh đẹp, lõi đời. Nhà 

văn cho rằng, sự đổ vỡ trong hôn nhân do những lệch pha trong tính cách mà chủ 

yếu bởi nhân vật nữ. Trong khi đó, cách giải quyết vấn đề của các nhà văn nữ xuất 

phát từ ý thức nữ quyền với cái nhìn đồng cảm. Hôn nhân trong xã hội hiện đại ít 

nhiều đã là sự lựa chọn tự do của cá nhân, song do những hoàn cảnh đặc biệt, hôn 

nhân có thể là những mảnh ghép không ăn khớp. Con người bị đẩy đến cạnh nhau, 

khập khiễng, mà nỗi đau thường nghiêng về phụ nữ. Đó có thể là cuộc hôn nhân 

“được xe duyên” bởi chiến tranh, bởi sự chiếm đoạt khi ranh giới giữa sự sống và 

cái chết quá mong manh (Gia đình bé mọn - Dạ Ngân); hoặc người phụ nữ bị đe 

dọa, đẩy vào hôn nhân do người đàn ông uy hiếp (Tiền định - Đoàn Lê); hoặc chóng 

vánh như những tính toán đầy thực dụng của con người (Vân Vy - Thuận). Một 

trong những nội dung quan trọng của nữ quyền luận là tinh thần tự chủ nữ giới. Với 

bộ sách Bất hạnh là một tài sản (gồm ba cuốn), Phan Việt đã làm tường minh tinh 

thần ấy bằng một thái độ quyết liệt của người phụ nữ hiện đại đối với mô hình và 

quan niệm về gia đình truyền thống. Mỗi cuốn sách đều được viết trước khi xuất 

bản bốn đến năm năm, khi nhân vật đã vượt qua những ngã rẽ tâm trạng, những xáo 

trộn cảm xúc. Chủ động rời khỏi đời sống hôn nhân khi vỡ ra nhận thức về cảm giác 

đơn độc trong cuộc sống lứa đôi, nhìn "bất hạnh" như một "tài sản", tự kể về những 

đổ vỡ của mình, Phan Việt đã xây dựng hình ảnh mới về người phụ nữ trí thức có 

khát vọng theo đuổi đến tận cùng những vấn đề bản thể con người. Đi qua nỗi đau 

của đỗ vỡ hôn nhân (Xuyên Mỹ - viết năm 2009, 2010 - ra mắt bạn đọc năm 2014), 

điều còn lại trong nỗi băn khoăn của nhà văn là : "Ở ngoài kia, có bao nhiêu phụ nữ 

dù ở lại nhưng thực chất đã ra khỏi hôn nhân của mình mà người chồng không hề 

biết, những đứa con không hề biết? Có bao nhiêu người đã ra đi, chỉ còn là khách 

trọ, người làm công, người mua vui, cái bóng trong cuộc hôn nhân mà gia đình họ 
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không biết; thậm chí có lẽ chính người phụ nữ cũng không biết?" [p39, tr.57].Vì 

vậy, "Không phải trên đường mà chính trong những căn nhà, sự bất định mới khiến 

người ta ngạt thở" [p39, tr.39]. Trong văn học, từ phương diện này, tinh thần nữ 

quyền đã gắn với ý thức giải phóng cá tính nữ. 

3.1.3. Đề tài chiến tranh, hậu chiến  - nữ quyền sinh thái 

3.1.3.1. Chiến tranh mang gương mặt nữ 

Chiến tranh là một phần của lịch sử. Thực tế đó không ngoại lệ với bất cứ 

quốc gia nào trên thế giới. Viết về chiến tranh vì vậy không chỉ là sở trường, sở 

thích mà cao hơn là trách nhiệm, nhận thức và thái độ của người cầm bút đối với 

quá khứ. Có quá nhiều cuộc chiến tranh đã diễn ra trên thế giới và sách viết về 

chúng còn gấp nhiều lần. Điều đó đã cho thấy sức vẫy gọi của đề tài chiến tranh đối 

với người cầm bút. Tuy nhiên, thực tế là chúng ta thường biết về chiến tranh qua cái 

nhìn của nam giới. Bởi vì “tất cả những gì chúng ta biết về chiến tranh là do những 

người đàn ông kể cho chúng ta. Chúng ta là tù binh của những hình ảnh đàn ông và 

những xúc cảm đàn ông về chiến tranh. Phụ nữ vẫn mãi náu mình trong im lặng, 

nếu thảng hoặc có quyết định nói, thì họ cũng không kể về cuộc chiến tranh của họ, 

mà về chiến tranh của những người khác” [1, tr.8]. Phải chăng vì vậy mà suốt một 

thời gian dài, “chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ”? Người ta vẫn nói đàn 

ông sinh ra là để tham gia chiến tranh và nói về chiến tranh. Nhưng sự thật là "cuộc 

chiến tranh của những người phụ nữ có ngôn ngữ riêng của nó. Đàn ông náu mình 

đằng sau các sự kiện, chiến tranh thu hút họ cũng như hành động và sự đối kháng tư 

tưởng, trong khi phụ nữ cảm nhận chiến tranh qua các xúc cảm" [1, tr.19]. Svetlana 

Alexievich, nhà văn nữ Belarus đầu tiên nhận giải thưởng Nobel văn học cho tác 

phẩm viết về chiến tranh đã khẳng định như thế. Mặc dù sự hiện diện hoặc thức 

nhận về chiến tranh là xác lập ý thức về vai trò lịch sử nhưng không người phụ nữ 

nào thích nói về chiến tranh. Svetlana Alexievich đã lên tiếng thay cho tất cả những 

người viết nữ rằng: "Tôi viết một quyển sách về chiến tranh... Tôi, người chưa bao 

giờ thích đọc sách về chiến tranh, dù thời thơ ấu và trưởng thành của tôi, mọi người 

đều thích những loại sách ấy" [1, tr.7]. 

Trong văn học Việt Nam, trong chiến tranh, mảng đề tài này về cơ bản gắn 

với tên tuổi của nam giới như Nguyễn Minh Châu, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, 

Nguyễn Thi… Sau chiến tranh, Nguyễn Trọng Oánh, Thái Bá Lợi, Khuất Quang 
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Thụy, Bảo Ninh, Chu Lai... nối dài những tác phẩm ghi tên các nhà văn nam. Tuy 

vậy, những cuộc chiến và dư âm của nó đã không loại trừ ai. Cho đến khi các nhà 

văn nữ bước chân vào mảng đề tài này, chiến tranh đã không còn là vùng đất thiêng 

của riêng ai. Từ chỗ thưa vắng trên văn đàn (trước 1975 hầu như chỉ có Lê Minh 

Khuê), các nhà văn nữ đã xuất hiện ồ ạt, chiếm lĩnh mảng đề tài vốn dành cho nam 

giới. Người đọc thấy một bộ mặt khác của chiến tranh qua ngòi bút nữ - xúc cảm 

hơn, riêng tư hơn và đau đớn nữ giới. Chiến tranh mang gương mặt nữ. Khi phụ nữ 

viết về chiến tranh, những thân phận nữ trong chiến tranh đã mang đến một diện 

mạo hoàn chỉnh hơn cho lịch sử và văn học. Trong số các nhà văn nữ viết về chiến 

tranh, có những người trưởng thành hoặc bước ra từ những cuộc chiến (Lê Minh 

Khuê, Dạ Ngân, Bích Ngân, Lý Lan...) và cũng có những cây bút trẻ lớn lên trong 

thời bình (Võ Thị Xuân Hà, Đỗ Bích Thúy, Phong Điệp...), chiến tranh với họ là kí 

ức của dân tộc. Nhưng dù thuộc thế hệ nào, các nhà văn nữ đều gặp gỡ nhau ở quan 

điểm: có một cuộc chiến chưa kết thúc ngay cả khi tiếng súng đã chấm dứt. Nó dai 

dẳng, đau đớn cho đến tận hôm nay. Dạ Ngân tâm sự, "được hoài thai trong cuộc 

chiến thứ Nhất. Tham dự cuộc chiến thứ Hai và may mắn sống sót. Đến cuộc chiến 

thứ Ba ở biên giới Tây Nam thì nỗi ám ảnh chiến tranh không sao chịu đựng nổi. 

Vô số người vô danh đã dự vào và bị lãng quên, hàng triệu người vô danh sẽ có cái 

tên chung là Vô Danh. Tôi đứng vào góc độ của họ và viết" [p23, tr.213]. Võ Thị 

Xuân Hà thì "không thôi ám ảnh về đề tài chiến tranh trên đất nước nhỏ bé này. Tôi 

viết về chiến tranh ở góc nhìn của một người lớn lên sau chiến tranh" [36]. Lý Lan 

nói lên sự trải nghiệm từ chính cuộc đời, trong chiến tranh thấy nhiều người bị thất 

lạc, sau chiến tranh vẫn còn những người đi tìm nhau trong vô vọng, “những cảm 

xúc thật sự khi xa đất nước, bơ vơ khi không có người thân làm tôi xúc động. Tôi 

bắt tay vào viết trong tâm trạng xa nhà, bơ vơ nơi xứ lạ, lúc nào cũng trong tâm thế 

tìm kiếm" [p18, tr.214]. Với người viết nữ, họ "không viết về chiến tranh mà viết về 

những con người trong chiến tranh"; "không viết về một lịch sử chiến tranh mà viết về 

một lịch sử của các xúc cảm" [1, tr.17]. Đặc biệt với lớp nhà văn trẻ, cái khốc liệt 

của chiến tranh hòa trong những suy tư, cảm xúc. Độ giãn cách về thời gian, sự 

phong phú về tư liệu giúp họ nhìn được đa chiều hơn về chiến tranh. Chiến tranh 

giăng mắc vào từng mái nhà, từng số phận. Ở đó, bên cạnh con người đạo lý có con 

người tự nhiên; con người số phận, bi kịch xuất hiện cạnh con người công dân và 
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con người chấn thương thay thế cho con người chiến thắng. Cũng ở đó, tiếng nói cá 

nhân trở thành trung tâm trong tư duy tự sự về lịch sử. Đặc biệt hơn, tiểu thuyết của 

các nhà văn nữ Việt Nam đã “xuyên tường” để viết về một cuộc chiến mang gương 

mặt nữ giới. Đó là “cuộc chiến tranh “nữ”, có màu sắc riêng của nó, những mùi 

riêng của nó, nguồn chiếu sáng riêng và không gian cảm xúc riêng” [1, tr.9]. Từ lối 

viết nữ, chiến tranh có mất mát và tái sinh, hận thù lẫn vị tha, có bi kịch lẫn niềm 

kiêu hãnh nữ giới. Chiến tranh bên cạnh những chia lìa, chết chóc vì vậy còn tỏa 

sáng thiên tính nữ. 

Viết về chiến tranh, cảm hứng bi kịch chi phối ngòi bút nữ như một lẽ tất 

yếu. Đối tượng mà các cây bút nữ hướng đến là nhân vật nữ - những người làm đàn 

bà trong đất nước có chiến tranh. Chiến tranh là chia lìa, mất mát. Những nỗi mất 

mát hằn lên từng số phận nữ giới, có khi còn đau đớn hơn cả cái chết. Bi kịch của 

con người trong chiến tranh được cụ thể hóa qua số phận những người phụ nữ. Tư 

Nam (Trong nước giá lạnh) là người phụ nữ trung trinh, nhưng chiến tranh đã đẩy 

cô thành nạn nhân của sự giằng xé giữa tình yêu và sự chiếm đoạt. Kẻ si mê cô nằm 

ở bên kia chiến tuyến. Đứa trẻ được hoài thai trong nỗi đau đớn, tủi nhục, giữa 

những lời xì xào của mọi người. Cuối cùng cô tìm về với nước để được giải oan, để 

kết thúc những hận thù. Trong Cánh chim kiêu hãnh (Đỗ Bích Thúy), Mai hạnh 

phúc hơn vì mang trong mình giọt máu của người chồng cách mạng. Nhưng đêm 

vội vàng gặp gỡ bí mật với chồng khiến cô không thể nói ra. Nỗi tủi hờn của mẹ 

chồng, sự dè bỉu của mọi người đẩy Mai vào nỗi đau câm lặng. Đứa con ra đời giải 

oan cho Mai cũng là lúc người chồng hi sinh. Chiến tranh nhìn từ phức cảm nữ giới 

còn là nỗi đau của những người mẹ, những người con gái lỡ thì và những ám ảnh 

không nguôi (Tiểu thuyết đàn bà - Lý Lan, Cánh chim kiêu hãnh - Đỗ Bích Thúy, 

Người yêu dấu - Dạ Ngân). Quan tâm đến phận người thời hậu chiến, các nhà văn 

nữ nói nhiều hơn về một cuộc chiến không tiếng súng nhưng nhiều đau đớn. Bước 

ra khỏi chiến tranh, cô gái xinh đẹp một thời bây giờ "cả năm không có đàn ông con 

trai nào vào viếng thăm. Đàn ông yêu bằng mắt. Mẹ chẳng có gì đắp vào mắt cho 

đàn ông", "mẹ trở về hậu phương, lòng vẫn còn đầy thương tích" [p12, tr.164]. Cắn 

răng chịu điều tiếng để có một đứa con cho khỏi lẻ bóng nhưng cuộc sống của họ là 

chuỗi ngày tủi nhục vì đứa con không cha và sự câm lặng đau đớn của người mẹ 

không chồng bị người đời làm cho điêu đứng (Ga kí ức). Niệm (Trong nước giá 
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lạnh) mang nỗi đau kéo dài từ chiến tranh sang hậu chiến. Hoài thai trong nỗi tủi 

nhục của người mẹ, giữa hai chiến tuyến ta - thù, cuộc đời của Niệm mang những 

dư chấn tinh thần nặng nề, nối dài nỗi đau của người mẹ. Quá khứ của gia đình đau 

đớn và tội lỗi, phản bội hay trung thành khiến Niệm không sao với tới tình yêu. 

Viết về chiến tranh và hậu chiến, liên quan, đan lồng với đề tài tính dục, 

nhiều cây bút đã chạm đến những ẩn ức giới trong chiến tranh. Chiến tranh và tính 

dục là motif biểu hiện đậm nét của sắc thái nữ quyền. Ở phương diện này, "điều gây 

ấn tượng là các nhà văn nữ đi sâu vào những khao khát phụ nữ không phải với cái 

nhìn của quan tòa mà là với giác độ tình yêu và sự nhân hậu, đồng cảm…" [36]. 

Trong tiểu thuyết của Võ Thị Xuân Hà, hệ lụy của chiến tranh không ngăn được 

tiếng nói của thân xác, vẻ đẹp của nhục thể, và niềm kiêu hãnh giới. Cũng xoay 

quanh motif địch – ta, nhưng từ trường nhìn nữ, nhà văn hóa thân vào nhân vật, 

phóng chiếu cái nhìn nhân bản, phát lộ ý thức giới: "Tôi cố tình dâng hiến (...). Tôi 

đã chào mời hết ngày này sang ngày khác. Tôi là kẻ đồng lõa. Tôi muốn xoa dịu 

cơn khát đàn ông trong anh. Để thù hằn, lo sợ, hoảng hốt, hoang mang trong anh tan 

nhanh như sương khói. Để những bức tường vô hình không còn chia cắt" [p15, 

tr.217]. Chiến tranh thường để lại phía sau những ngôi làng, những mái nhà "trắng 

đàn ông". Câu chuyện của hai người đàn bà chờ chồng (Thỏa, Thúy) trong tiểu 

thuyết Ngụ cư cũng là câu chuyện của biết bao người phụ nữ thời chiến. Mòn mỏi 

chờ chồng, rạo tực những khát vọng bản năng, những vẫy gọi giới tính nhưng buộc 

phải kìm nén. Đêm đến là khoảng thời gian họ bị vò xé bởi những đòi hỏi thân xác, 

nhưng rồi cũng chỉ có thể "lấy thóc ra xay giã đêm đêm", đuôi cối đã nhẵn bóng, có 

khi đã qua vài ba đời đàn bà như thế. Ngòi bút của Thùy Dương lách vào tận cùng 

những xúc cảm đàn bà trong những năm tháng chờ chồng, một sự va chạm với 

người khác giới cũng khiến Thỏa "thở gấp gáp phía sau", "nói giọng ngạt đi - đàn bà 

chúng tôi khổ lắm" [p7, tr.55]. Men theo những hồi ức chảy tràn, đứt nối của người 

đàn bà trẻ con, Lê Minh Hà đã kéo gần nỗi ẩn ức giới của những người phụ nữ 

trong và sau chiến tranh, của những cô thanh niên xung phong và cả những người 

đàn bà chờ chồng. Ngoài chiến trường bỏng rát có những người con gái "tự dưng 

khanh khách cười nửa ngày không dứt. Tự dưng khóc rũ rượi như bị ma làm. Nằm 

co quắp cứng đơ. Cứ ông chính trị viên vào đặt tay lên người một cái là thở bình 

thường, ngủ dậy lại đâm đầu đào bới gỡ bom phá đá như điên" [p13, tr.27). Nơi hậu 
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phương cũng có "cảnh vợ liệt sĩ từ khi còn trẻ. Cũng bao nhiêu đêm nằm không 

dám mộng, không dám đặt tay lên chính thịt da mình, từ chập tối đã thu vén con dao 

bầu đặt đầu giường. Nào phải đề phòng ai. Phòng chính mình thôi" [p13, tr.37]. 

Nhìn dưới ánh sáng của phân tâm học, sự dồn nén tính dục ở người phụ nữ được 

nhìn nhận khiến tiểu thuyết nữ viết về chiến tranh nhân bản, nhân tình hơn. 

Không thể phủ nhận rằng, viết về chiến tranh vẫn thế mạnh của các cây bút 

nam. Với tư duy hệ thống, nam giới có xu hướng xây dựng những câu trúc khái quát 

và hình ảnh tượng trưng. Trong khi đó, nữ giới tập trung vận dụng trí tưởng tượng, 

vận dụng chi tiết, tác phẩm của họ giống như một tập hợp những lượng lớn chi tiết 

vụn vặt, khổng lồ. Dẫu vậy, bằng cảm quan giới, các cây bút nữ xoáy vào cảm giác 

nội quan, lối viết nữ nhìn chiến tranh như một con vật đáng sợ xâm nhập vào tất cả 

các giác quan của người phụ nữ. Với tác phẩm gần nhất viết về chiến tranh (Viên 

đạn về trời, 2019), Võ Diệu Thanh đã góp phần khẳng định khả năng khám phá 

chiều sâu nội tâm con người từ phức cảm nữ giới khi đề tài chiến tranh vẫn còn vẫy 

gọi người viết nữ. 

3.1.3.2. Chiến tranh từ góc nhìn nữ quyền sinh thái 

Điểm mới mẻ của các nhà văn nữ là nhìn chiến tranh từ nữ quyền sinh thái. 

Phê bình sinh thái (ecocriticism) là bước chuyển mình mang tính thích ứng của phê 

bình văn học trong bối cảnh khủng hoảng môi trường toàn cầu. Theo Cheryll 

Glotfelty, "Định nghĩa một cách đơn giản, phê bình sinh thái là nghiên cứu về mối 

quan hệ giữa văn học và môi trường sống" [49, tr.13]. Trong văn học Việt Nam, 

trước khi có phê bình sinh thái thì vấn đề con người trong mối quan hệ với tự nhiên 

được chú ý từ lâu. Song từ 1986, với sự mở rộng quan niệm nghệ thuật về con 

người, văn học đã chú ý nhiều hơn sự tương tác qua lại giữa con người và tự nhiên. 

Con người không chỉ làm chủ, chinh phục tự nhiên mà còn hứng chịu những hệ lụy 

từ tự nhiên. 

Phê bình nữ quyền sinh thái (eco-feminism criticism) là một hướng nghiên 

cứu mới mẻ của phê bình nữ quyền. Thuật ngữ chủ nghĩa nữ quyền sinh thái được 

nhà nữ quyền Pháp Françoise d'Eaubonne đặt ra từ năm 1974 để khẳng định khả 

năng thực hiện trách nhiệm cứu Trái đất của người phụ nữ, kêu gọi người phụ nữ 

tham gia vào cuộc cách mạng sinh thái để gìn giữ Trái đất và xây dựng mối quan hệ 

mới giữa con người và tự nhiên, nam giới và nữ giới. Sở dĩ có sự kết hợp giữa phê 
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bình sinh thái và phê bình nữ quyền vì các nhà nghiên cứu cho rằng tự nhiên và phụ 

nữ có vận mệnh giống nhau. Đàn ông nô dịch phụ nữ cũng bắt đầu từ việc nô dịch 

tự nhiên. Hơn nữa, phê bình nữ quyền đã mang lại cho phê bình sinh thái góc nhìn 

giới tính. Một số nhà nữ quyền sinh thái khẳng định" việc đồng nhất phụ nữ với 

thiên nhiên bây giờ nên được xem như là nguồn sức mạnh" [49, tr.127]. 

Từ nữ quyền sinh thái, đề tài chiến tranh trong tiểu thuyết nữ gắn liền quan 

hệ giữa phụ nữ và tự nhiên, thấy được số phận và sự gắn bó của họ với tự nhiên 

trong và sau chiến tranh. Phê bình nữ quyền sinh thái đã chỉ ra sự khác nhau về cách 

người đàn ông và người phụ nữ đối xử với tự nhiên: "Phụ nữ mang trong mình thiên 

tính nữ giữ gìn và bảo vệ sự sống nên có thái độ chăm sóc, nâng đỡ, che chở cho 

mọi sinh linh, trái lại, người đàn ông thường đối xử một cách độc đoán, chuyên 

quyền với tự nhiên và phụ nữ" [57, tr.140]. Viết về chiến tranh từ góc nhìn giới, tiểu 

thuyết nữ thường bộc lộ sự tiếc nuối, xót xa trước sự hủy diệt tận cùng đối với con 

người và tự nhiên. Nỗi đau thế hệ sau của dòng họ đàn bà so với cuộc đời của bà Tổ 

Mọi (Tiểu thuyết đàn bà) được lý giải từ phương diện con người bị mất nơi “trú ẩn 

an toàn”: “Hồi ấy rừng chưa biến thành đồn điền hay bãi săn giải trí của Tây, cũng 

chưa bị thuốc khai quang và bom napalm Mỹ tiêu hủy. Rừng còn đủ hoa trái cho cả 

muông thú lẫn con người. Rừng là nhà của bà Tổ Mọi. Bà sinh ra lớn lên giữa tự 

nhiên, tồn tại thoải mái an vui giữa tự nhiên”. Bà không mang nỗi u uẩn, dáng dấp 

bơ vơ của kẻ bị dồn đuổi đến tuyệt vọng vì "bà chưa mất rừng”, “chưa bao giờ mất 

tự do” [p18, tr.121]. Viết về chiến tranh với những ám ảnh cho con người thời hậu 

chiến, Lý Lan chú ý đến thân phận của tự nhiên qua mỗi cuộc chiến, bởi tự nhiên 

mang sinh mệnh, gắn với con người. Nếu rừng của ông Tổ chỉ chứng kiến những 

trận đánh bằng gươm, giáo, mác, gậy hoặc tay không, những trận đánh không kéo 

dài, không thường xuyên nên "khi vó ngựa đã xa xăm, tiếng gươm giáo tắt lịm, 

chim muông lại hội về, cây cỏ lại mọc xanh, tuần tự đơm hoa kết trái" [p18, tr.18]; 

thì rừng của cậu Hai "là những căn cứ dưới lòng đất, những con đường bí mật, 

những bãi mìn và những hố bom mà cây cỏ cháy xém bên miệng hố còn âm ỉ khói" 

[p18, tr.17]. Sau này, những ảm ảnh đi vào giấc chiêm bao của Thoa - thế hệ sau - 

cũng là "những hố bom toang hoác, sâu thẳm, cây cỏ bên mép còn âm ỉ khói" [p18, 

tr.67]. Môi trường gắn bó với con người cũng như một sinh linh, bị hủy diệt bởi 

bom đạn và mang “nỗi đau người”. Võ Thị Xuân Hà đã nhìn hiện thực ấy bằng một 
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nỗi xót xa: “Những xác người đổ trên mặt ruộng, ven sông. Họ mặc quần áo của 

đồng bào. Lội trên ruộng quê hương. Lẫn trong những rặng cây xanh, trong thôn 

xóm. Máu của họ loang đỏ cánh đồng. Loang đỏ dòng sông. Loang đỏ cả những 

vầng mây chồng chất trên trời cao” [p15, tr.58]. Hình ảnh những xóm làng tan 

hoang, bị cày xới bởi bom đạn cũng là những chi tiết ám ảnh trong Người yêu dấu 

của Dạ Ngân: "Xóm vịnh tàn phế trên mức mọi người hình dung, cây cối bị bom 

pháo như những thân người què cụt không ngã vật xuống được. Bùn đất bị khoét 

sâu văng đi tứ phía cùng mùi nhựa cây, mùi lá của những đợt trước bị úa, đó là mùi 

đậm đặc của chết chóc, thê lương" [p23, tr.78]. Trong tiểu thuyết nữ, tự nhiên mang 

tâm thức đương đại, nó không chỉ là nền cảnh của chiến tranh mà chúng có sinh 

mệnh thật sự, có số phận, tính cách, tâm hồn. Nỗi đau của con người và tự nhiên 

hòa quyện trong nhau. Nhà văn cảm nhận được sự thương tổn của thế giới tự nhiên, 

đồng cảm với tự nhiên bị chà đạp, lắng nghe tiếng nói lạ thường của tự nhiên và gắn 

kết với tự nhiên bằng một tình yêu sâu đậm. 

Từ góc nhìn nữ quyền sinh thái, người phụ nữ là một bản thể đồng nhất/gắn 

liền với tự nhiên- đồng nhất về vẻ đẹp và cùng chịu nỗi đau bị tàn phá, hủy diệt. 

Theo Cheryll Glotfelty, chủ nghĩa nữ quyền sinh thái là một diễn ngôn lý thuyết kết 

nối sự áp bức phụ nữ và thống trị tự nhiên. Bằng việc phơi bày sự giống nhau của 

logic áp bức tự nhiên và phụ nữ của tư tưởng nhân loại trung tâm, thế giới quan nam 

tính, trào lưu này đã chủ trương phản đối tư tưởng nam giới trung tâm, chủ trương 

thay đổi tư tưởng con người thống trị tự nhiên. Nó phê phán chế độ phụ quyền, ca 

ngợi bản chất nữ tính. Simone de Beauvoir trước đây khi tìm hiểu đặc tính giới đã 

chỉ ra rằng: "người đàn ông bắt gặp thiên nhiên, tác động đến thiên nhiên và tìm 

cách chiếm đoạt thiên thiên. Nhưng thiên nhiên không thể thỏa mãn con người. 

Hoặc thiên nhiên chỉ xuất hiện như một sự đối lập hoàn toàn trừu tượng, xa lạ và là 

một trở lực" [9, tr.180]. Trong khi đó "phụ nữ thâu tóm thiên nhiên với tư cách 

người mẹ, người vợ" [9, tr.185]. Cho nên, "Phụ nữ là người trung gian mà đàn ông 

muốn có giữa thiên nhiên xa lạ với mình và người đồng loại giống mình" [9, tr.181]. 

Soi chiếu từ góc nhìn này, chiến tranh trong tiểu thuyết các nhà văn nữ bao giờ cũng 

gắn với hình ảnh thiên nhiên bị hủy diệt bởi kẻ thù - kẻ đại diện cho chủ nghĩa nhân 

loại trung tâm, thế giới quan nam tính. Cảm xúc với thiên nhiên thường xuyên trở 

thành cửa ngõ để phụ nữ nhớ về chiến tranh bởi phụ nữ không chỉ là nạn nhân đau 
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khổ của chiến tranh, họ còn thể hiện sự gắn bó với tự nhiên trong vai trò nâng đỡ 

che chở. Sáng tác của Đỗ Bích Thúy vốn gắn với đề tài miền núi, bức tranh thiên 

nhiên và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao trong tiểu thuyết của 

chị ít nhiều mang đặc trưng của chủ nghĩa nữ quyền sinh thái thổ dân khi chủ 

trương đưa cuộc sống của con nguời về gần với tự nhiên, bảo lưu những nét tín 

ngưỡng có tính chất bản địa. Song, chạm ngõ đề tài chiến tranh với tác phẩm ra mắt 

bạn đọc năm 2014 (Cánh chim kiêu hãnh), Đỗ Bích Thúy đã tập trung khai thác số 

phận con người và tự nhiên dưới sự tàn phá của kẻ thù. Ở đó người phụ nữ vừa là 

nạn nhân trực tiếp, vừa gắn bó với tự nhiên bằng nét đẹp thiên tính nữ. Sự đối lập ở 

thái độ đối với tự nhiên của nam giới và nữ giới được nhà văn tái hiện bằng hình 

ảnh: "Một toán lính khố xanh lẫn lính dõng dễ đến mười mấy người đang dàn hàng 

ngang, vừa đi vừa dùng dao quắm phạt ngang thân ngô, ngô đổ rào rào, mặc kệ đám 

đàn bà vừa khóc vừa níu tay níu áo" [p33, tr.30]. Kẻ thù nhắm vào tự nhiên là cách 

để trả thù, để chặn đường sống của đồng bào vùng cao trong những năm đầu cuộc 

kháng chiến chống Pháp. Là những người sống hài hòa với tự nhiên, chăm sóc 

ruộng đồng (chủ nghĩa nữ quyền sinh thái khẳng định phụ nữ đóng vai trò quan 

trọng trong việc duy trì sự phát triển bền vững, trực tiếp tạo ra sản phẩm duy trì sự 

sống, giảm áp lực tiêu dùng và khai thác lên môi trường tự nhiên), phụ nữ đã thể 

hiện sự gắn bó với thiên nhiên bằng cả sinh mệnh, bởi đó là nguồn sống mà họ có 

sứ mệnh chở che: "Một người phụ nữ gầy gò nằm co quắp, máu chảy ngấm xuống 

đất đỏ thẫm. Trong tay chị ta vẫn cầm một cây ngô bị chặt đứt ngang thân, túm râu 

ngô non vừa nhú ra cũng dính máu" [p33, tr.31]. Trong khi đó, "tiếng dao quắm 

phạt ngang thân ngô vẫn xoèn xoẹt, rào rào phía sau lưng, từ nương ngô này sang 

nương ngô khác" [p33, tr.31], màu xanh của sự sống đã chuyển sang màu vàng của 

sự tàn úa, cả thung thung lũng rộng lớn chìm trong khói mù mịt là nhân chứng cho 

tội ác hủy diệt của kẻ thù. 

Chiến tranh là những mảng hiện thực sần sùi, thô ráp. Nhưng cũng chính 

trong những thời khắc đau đớn, mất mát ấy con người tìm được sự cứu rỗi từ thiên 

nhiên. Vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như vẻ đẹp của người phụ nữ được nhìn từ sức 

mạnh của sự cảm hóa. Đó là sự tỏa sáng của tinh thần nhân văn trong tiểu thuyết nữ 

viết về chiến tranh. Câu chuyện của người lính trẻ (Nhân gian - Thùy Dương) bên 

cạnh những khó khăn, bom đạn, chết chóc còn là tình yêu đầu đời với cô thôn nữ. Ở 
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đó, chiến tranh có thêm một khuôn mặt khác, bớt day dứt ám ảnh hơn. Vẻ đẹp của 

người con gái phơi phới xuân sắc hòa vào vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên, bỏ lại 

đằng sau tất cả những hầm, hào, bom rơi đạn nổ: “…trăng muộn đã lên rồi, nước 

mát như gương mặt, như hai cánh tay của Mận vậy. Còn gió sông và hương của cỏ 

của ngô non trên bãi của đất bồi phù sa cứ vấn vít vây quanh hai đứa" [p9, tr.87]. 

Vẻ đẹp thanh tân, trong sáng, thánh thiện của Niệm (Trong nước giá lạnh) trần trụi 

giữa thiên nhiên trở thành sức mạnh xoa dịu những hoài nghi, định kiến, những nỗi 

đau do cái bóng của chiến tranh còn lẩn khuất đâu đó: "Mưa làm mềm những ngọn 

cỏ, làm mềm mặt đất. Những giọt nước trời đem cái ẩm ướt quyến rũ mê hoặc sự 

yếu đuối. Mơn trớn và giục giã" [p15, tr.218]. Khung cảnh ấy trái ngược với bức 

tranh bị nhuộm đỏ bởi hận thù, bởi giết chóc trong cuộc chiến sinh tử thời của cha 

mẹ cô: "Đạn đã băm nát cả bãi bắp đang lên xanh. Gã lồng lên như hóa dại khi thấy 

cả vạt bùn đen ven sông đỏ loang máu. Thuyền của tay thiếu úy đồn phó đã chạy ra 

xa một đoạn, chúng đang băm vằm tiếp cả một khúc sông" [p15, tr.195-196]. Trong 

trường hợp này, nam giới xuất hiện với vị trí là kẻ thù của tự nhiên còn phụ nữ sống 

trong sự hài hòa với thiên nhiên. Vẻ đẹp của nữ giới đã hòa vào vẻ đẹp của thiên 

nhiên trong sứ mệnh kết thúc sự thống trị với thiên nhiên, hàn gắn những di chứng 

mà con người gây ra cho nhau, cho thiên nhiên trong thời chiến. 

Khi kết hợp hai vấn đề tưởng chừng như không có mối quan hệ (sinh thái 

và nữ quyền), các nhà nữ quyền sinh thái đã xây dựng được một phương thức tư 

duy, một thế giới quan và luân lý đạo đức mới. Sự kết hợp này đã đem đến một ý 

nghĩa lớn lao trong bối cảnh khủng hoảng sinh thái toàn cầu, đồng thời đưa 

phong trào và phê bình nữ quyền lên một thang bậc mới trong nỗ lực đấu tranh 

cho bình đẳng giới, chấn hưng văn hóa nữ giới. Hiện diện với những chiều kích 

khác nhau trong tiểu thuyết nữ khi viết về chiến tranh, số phận của người phụ nữ, 

vẻ đẹp thiên tính nữ, vẻ đẹp của nữ tính vĩnh hằng được phát lộ. Đề tài chiến 

tranh trong tiểu thuyết nữ vì vậy đã mở rộng biên độ. Ở đó, nỗi đau của người 

phụ nữ đi cùng với nỗi đau hủy diệt tự nhiên, vẻ đẹp của họ là vẻ đẹp tái sinh, 

bao dung của thiên nhiên. Từ góc nhìn của nữ quyền sinh thái, tiểu thuyết các 

nhà văn nữ đã khẳng định vai trò của người phụ nữ đối với vấn đề sinh thái toàn 

cầu, đồng thời mở ra một hướng đi giàu tiềm năng khi mà số lượng tác phẩm viết 

chuyên sâu về sinh thái còn hạn chế. 
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3.2. Hệ nhân vật nữ từ góc nhìn nữ quyền 

Văn học xét cho đến cùng chính là hành trình tìm về với con người với tất 

cả những tính chất phong phú, phức tạp. “Thể hiện quan niệm nghệ thuật và lý 

tưởng thẩm mĩ của nhà văn về con người” [35, tr.203], nhân vật văn học chính là 

phương diện để dẫn dắt độc giả vào các thế giới khác nhau của đời sống. Trong 

lãnh địa của tiểu thuyết, nhân vật ngày càng trở nên phong phú, không trùng khít 

với chính nó. Các nhà văn nam thể hiện thái độ đề cao, dành sự ưu ái đặc biệt cho 

người phụ nữ, khẳng định vẻ đẹp nữ tính và khẳng định người phụ nữ là nhân tố 

trung tâm trong cái nhìn hướng thiện, phục thiện (tiểu thuyết của Nguyễn Xuân 

Khánh, Ma Văn Kháng, Bảo Ninh, Hồ Anh Thái v.v…). Tuy vậy, nhân vật nữ 

trong sáng tác của các cây bút nam nhìn chung vẫn là những khách thể thẩm mỹ, 

được nhào nặn từ trường nhìn nam giới. Với các các cây bút nữ, khắc họa một thế 

giới nhân vật sinh động trở thành một phương diện, một mã nghệ thuật để khẳng 

định nữ quyền. Ở đó, người phụ nữ trở thành đối tượng thẩm mĩ trung tâm. Từ góc 

nhìn giới, với sự hóa thân đồng cảm, các nhà văn nữ thấu cảm bi kịch phụ nữ, 

đồng thời khẳng định thiên tính nữ. 

3.2.1. Kiểu nhân vật số phận 

3.2.1.1. Phụ nữ - nạn nhân của nền văn hóa “duy dương vật” 

Phê bình nữ quyền với tính chất năng động về lý thuyết đã đâm nhánh theo 

nhiều hướng khác nhau với mục đích đấu tranh cho bình đẳng giới, xác lập đặc 

trưng giới nữ. Trong đó, hệ thống lý thuyết phân tâm học của Freud với những "lỗ 

hổng" ở cách đánh giá về bản chất và đặc điểm tính dục nữ đã tạo ra làn sóng tấn 

công dồn dập ở các nhà phê bình nữ quyền. Đề cao nam giới và tính dục nam, Freud 

cho rằng, phụ nữ là những người đàn ông bất toàn (imperfect men), mắc chứng 

"ghen tỵ dương vật" và luôn mang mặc cảm bị thiến hoạn. Những phân tích của các 

nhà phân tâm học đã củng cố vững chắc hơn vị trí thống trị của nam giới và tiếp tục 

đẩy người phụ nữ xuống hàng thấp kém. Phản biện lại điều này từ những dữ kiện 

sinh học và đặc điểm giới, S.Beauvoir cho rằng: "Thế giới này bao giờ cũng thuộc 

về con đực: theo chúng tôi, không một lý do nào người ta nêu lên để biện hộ cho 

hiện tượng ấy là thỏa đáng" [9, tr.77]. 

Văn hóa duy dương vật hay dương vật trung tâm (central penis) là biểu hiện 

của sự thống trị nam giới. Ở đó, người đàn ông được coi trọng và có vị trí cao hơn 
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người phụ nữ trong mọi lĩnh vực. Theo Pierre Bourdieu, “sức mạnh của trật tự 

nam giới lộ rõ ở chỗ nó chẳng cần biện minh: cách nhìn lấy nam giới làm trung 

tâm tự áp đặt như là trung tính và không cần tự phát biểu trong những diễn ngôn 

nhằm hợp thức hóa cách nhìn đó. Trật tự xã hội vận hành như một cỗ máy tượng 

trưng vô cùng lớn lao nhằm phê chuẩn sự thống trị của nam giới là cơ sở trên đó 

trật tự này được thiết lập” [16, tr.9]. Quan niệm này đã tước đi quyền lợi và quyền 

lực của người phụ nữ trong xã hội. Nó biến người phụ nữ thành nạn nhân của sự 

mặc cảm về vị trí thứ yếu của mình, biến họ thành những con người thụ động. 

Nằm trong vùng văn hóa Hán, ở Việt Nam, trong nhiều giai đoạn, quan niệm coi 

nam giới là trung tâm đã ràng buộc cuộc sống của người phụ nữ. Trong thế kỉ mới, 

dẫu tiểu thuyết các nhà văn nữ luôn hướng đến xây dựng hình ảnh những người phụ 

nữ hiện đại, có khát vọng về hạnh phúc cá nhân nhưng đâu đó vẫn còn những số 

phận bị kiềm tỏa bởi vị trí gia trưởng của người đàn ông. Nhiều tác phẩm đã nhân 

danh tiếng nói đàn bà trong thời đại mới để phê phán hệ quả của văn hóa duy dương 

vật. Ở vị trí "giới thứ hai", nhân vật nữ là nạn nhân của tư tưởng trọng nam khinh 

nữ. Câu chuyện về những thân phận đàn bà bất hạnh trong gia đình Chín (Tiền định) 

bắt nguồn từ nỗi ám ảnh không sinh được con trai. "Nỗi lo không ai mũ gậy, không 

ai cúng giỗ” đè nặng, ám ảnh đến cả những hồn nhiên tuổi thơ của Chín: "Sao mình 

không mọc chim thành con trai cho mẹ vui?". Nỗi băn khoăn con trẻ qua đi, nỗi ám 

ảnh đeo bám Chín đến tuổi dậy thì. Nàng mơ mình trở thành đàn ông: "dưới hai đùi, 

"của quý" đàn ông nổi cộm, căng lên hưng phấn, đòi được giải quyết" [p20, tr.57]. 

Văn hóa duy dương vật đã cắm rễ sâu đến mức người ta không còn nhận ra sự tồn 

tại vô lý của nó. Bị đẩy ra vị trí ngoài lề với tư cách "giới thứ hai", người phụ nữ 

mất tiếng nói trong chính gia đình và cuộc sống của mình. Người cha trong Thế giới 

xô lệch (Bích Ngân) là người làm chủ gia đình. Tính gia trưởng, sự nghiêm khắc, 

bảo thủ của ông đã đẩy dần khoảng cách giữa những người thân yêu. Lối sống ấy 

khiến người vợ thu mình cam chịu, “tỉ mẩn se thắt từng nuột” để kết nối mọi thứ 

ngày càng vênh lệch trong gia đình. Nhưng “mọi thứ đều có giới hạn của nó. Ba tôi 

đã đẩy sự chịu đựng nơi má đến giới hạn cuối cùng. Giới hạn đó, má tôi, chỉ sau 

một khoảnh khắc đã biến bà thành người đàn bà đi quá đà cảm xúc, đẩy bà vào cuộc 

đọ sức mà bà không còn cách lẩn tránh.” [p21, tr.61].  
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Xem người đàn ông là trung tâm, là trụ cột đã ăn sâu vào tâm thức của nhiều 

người, kể cả những người phụ nữ. Cùng với định kiến, hình ảnh người đàn ông là 

biểu tượng cho sự an toàn, là "căn cước" cho sự tồn tại của những người phụ nữ. Về 

vấn đề này, Y Ban là nhà văn viết sâu sắc và đầy ám ảnh. Không thể có con, đó 

không phải lỗi của Xuân (Xuân Từ Chiều), nhưng bố mẹ Tuấn không nghĩ thế. Với 

họ, không có con là lỗi của người phụ nữ. Trách nhiệm của người phụ nữ phải sinh 

con cho nhà chồng để có người nối dõi, nếu người vợ không sinh được con thì 

chồng phải bỏ vì "đàn bà là đất, đàn ông là hạt giống. Đàn bà phải là đất phù sa màu 

mỡ chứ, đằng này lại là đất phèn chua thì sao mà giống nó mọc được” [p3, tr.86]. 

Cái nhìn thiên kiến đã đẩy cuộc sống hôn nhân vốn hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ 

đến bên bờ vực. Nói về nỗi trần ai đàn bà, Dạ Ngân tỏ ra day dứt khi chính người 

phụ nữ đã ngầm cam chịu, chấp nhận vị thế thứ yếu, cũng chính là chấp nhận giới 

hạn của bản thân, của nữ giới: "Không kêu ca, không đòi hỏi, đường trường gánh 

nặng, em bỗng thấy mình ít giá trị đi nếu không có cái gánh đàn bà Việt Nam trên 

vai" [55, tr.146]. Còn thực tế rộng lớn ngoài kia, "tại sao vẫn cứ là nữ giới chứ 

không phải các ngài nam nhân luôn xùy ra cái câu cửa miệng: Ối dào, sức đàn bà, 

tính đàn bà, chuyện đàn bà, hơi đâu? Không biết nên vui vẻ tự hào về giới mình hay 

lại chạnh nghĩ nhiều nỗi khác" [55, tr.48]. Bị đẩy ra vị trí ngoài lề với tư cách "giới 

thứ hai", người phụ nữ mất tiếng nói trong chính gia đình và cuộc sống của mình. 

Nhiều nhân vật nữ tự gánh lấy sự thiệt thòi và coi đó là thiên chức, chấp nhận rằng 

thiếu vắng đàn ông là căn nguyên của những bất hạnh. Nói như Dạ Ngân: "Gánh 

vác, xông pha, nín nhịn, đó là cách tồn tại chứ không phải là chọn lựa như người ta 

vẫn nói để tôn vinh. Bởi không ai được lựa chọn, vì không có sự lựa chọn nào khác" 

[51, tr.149]. Trong tiểu thuyết nữ, mỗi nhân vật nữ một hoàn cảnh nhưng họ đều là 

nạn nhân của chế độ nam quyền còn tồn tại những quan điểm hủ lậu. Vì vậy, miêu 

tả về đàn bà để đánh thức tinh thần giới trở thành cảm hứng chủ đạo trong tiểu 

thuyết nữ đương đại. 

3.2.1.2. Phụ nữ - nạn nhân của hủ tục và định kiến xã hội 

Không phải ngẫu nhiên mà người phụ nữ truyền thống không tìm được vị trí 

của mình trong xã hội, rơi vào tình trạng “mất tiếng nói”. Những bức tường vô hình 

của quan niệm xã hội bắt nguồn từ sự khác biệt giới tính đã đẩy người phụ nữ vào 

vai trò của kẻ “thứ yếu”. Mấy nghìn năm trước, Khổng Tử đã từng nói “phụ nhân 
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nan hóa” (Đàn bà khó dạy bảo). Kinh thánh Ki tô giáo cho rằng, người đàn bà về 

bản chất khác đàn ông, không cao quý bằng đàn ông, được sinh ra để phục vụ đàn 

ông, và là nguồn gốc của mọi thói hư tật xấu trên đời. Trong Sinh lý học về hôn 

nhân, H. Balzac - tượng đài của chủ nghĩa hiện thực - cũng hô hào: “Tạo hóa sinh ra 

họ là để chúng ta sử dụng, và để gánh chịu tất cả: con cái, phiền muộn, đòn roi và 

hình phạt của đàn ông!” [10, tr.229, sđd]… Trải qua thời gian dài, những quan niệm 

ấy trở thành vô thức tập thể, trói buộc người phụ nữ, tạo ra những thành kiến xã hội 

kìm hãm quá trình đấu tranh để tiến tới bình đẳng giới. Suốt nhiều năm ròng, phụ 

nữ chấp nhận điều đó cho đến khi Simone de Beauvoir, rồi Betty Friedan phản ứng, 

khẳng định quan niệm ấy đã giam hãm giới nữ bởi chính những đặc trưng giới tính 

ở họ: "Phụ nữ phải nghe giọng nói truyền thống và ngụy biện kiểu Freud nhai đi 

nhai lại rằng, họ không thể khao khát số phận nào hơn là tự hào với nữ tính của 

mình" [30, tr.29]. Nhà nữ quyền Pháp S. Beauvoir đã chứng minh rằng, cùng với 

tiến trình lịch sử của nhân loại, người phụ nữ phải gánh chịu ngày càng nhiều những 

bất công và định kiến. 

Có xuất phát điểm là văn hóa Mẫu hệ, nhưng hơn mười thế kỉ Bắc thuộc 

khiến Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Khổng, Nho – nền văn hóa đã 

cột chặt cuộc đời người phụ nữ bằng sợi dây cương tỏa của tam tòng, tứ đức. Định 

kiến xã hội vì thế cũng tạo ra một bầu không khí ngột ngạt hơn cho cuộc đời của 

những người phụ nữ. Sau này, những đổi thay của thời đại cùng với tiến bộ xã hội 

đã nới lỏng tự do cá nhân cho nữ giới. Trong hoàn cảnh đó, họ ráo riết đi tìm lại 

chính mình, quyết liệt trong việc lựa chọn hạnh phúc cá nhân và đi đến tận cùng của 

cảm xúc. Nhưng cũng chính lúc đó họ nhận ra rằng, định kiến của xã hội vẫn đuổi 

theo họ, tạo ra những “đòn” quyết định cho số phận khiến đôi khi bước chân đến 

với tự do cá nhân, hạnh phúc như chùn lại. Phản ánh cuộc sống, số phận của những 

người phụ nữ hiện đại, các nhà văn nữ đã thể hiện cái nhìn đa chiều về cuộc đời. 

Đặt những đam mê, khát vọng, tình yêu, gia đình… giữa bộn bề cuộc sống, các cây 

bút nữ đã chứng minh rằng, cuộc sống của người phụ nữ hiện đại vẫn bị bủa vây bởi 

những quan niệm cũ. Tiểu thuyết nữ đã xây dựng thành công những nhân vật là nạn 

nhân của định kiến xã hội. Cái nhìn về sự tùng thuận không dễ dàng vì "hôn nhân là 

phương tiện duy nhất để hòa nhập vào cộng đồng, và nếu bị bỏ rơi, thì họ là những 

thứ phế thải về mặt xã hội" [10, tr.13]. Viết ra từ những trải nghiệm của bản thân, 
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Dạ Ngân (Gia đình bé mọn) kể về hành trình bỏ chồng dài đằng đẵng của Tiệp mà 

rào cản đầu tiên chính là những người trong gia đình. Một gia đình mà trên dưới 

năm người góa bụa, ở vậy thì làm sao có thể chấp nhận cho Mỹ Tiệp phá hủy truyền 

thống, làm ô uế thanh danh của họ? Thời đại đã mở cửa nhưng dường như Tiệp vẫn 

không thể thoát khỏi định kiến xã hội mà có quá nhiều người sẵn sàng lên tiếng 

nhân danh cho nó. Trong tiểu thuyết Trong nước giá lạnh, định kiến xã hội nặng nề 

đè nặng lên số phận người phụ nữ được Võ Thị Xuân Hà thể hiện sâu sắc. Là kết 

quả của sự chiếm đoạt, cưỡng bức tình dục, Niệm có tội gì? Vậy mà cô không sao 

có được cuộc sống như những người con gái bình thường khác. Cuộc sống của cô 

chỉ quẩn quanh trong cõi cô đơn và không thôi day dứt về nguồn cội của mình. Một 

người con gái mà “đàn ông ai cũng dễ phải lòng nó. Nhưng rồi ai cũng bỏ mặc 

nó…” [p15, tr.29]. Định kiến xã hội thường bắt nguồn hoặc kéo theo định kiến giới. 

Điều đó lý giải vì sao với sự thua thiệt vốn có về vị trí xã hội, người phụ nữ là 

những người chịu hậu quả nặng nề hơn cả từ những định kiến. Xã hội không chấp 

nhận những người phụ nữ thất tiết, càng không chấp nhận những người phụ nữlàm 

nghề “bán trôn nuôi miệng”. Vấn đề này đặt ra nhức nhối trong tiểu thuyết của 

Thủy Annna (Thoát y dưới trăng). Điều đó diễn ra tương tự với cuộc đời của cô 

thanh niên xung phong từng là "hoa khôi đại đội" (Ga kí ức - Phong Điệp). Chiến 

tranh lấy đi của cô gái ấy tất cả những gì đẹp nhất của thanh xuân nhưng cuộc đời 

lại trả cho cô sự ghẻ lạnh, xa lánh, cô độc. Dây neo duy nhất giữ người đàn bà ấy 

với cuộc đời là đứa con không cha mà cô nghiến răng chịu điều tiếng để có được. 

Nhưng miệng lưỡi thiên hạ đâu có để cho cô được sống yên bình với phần đời sót 

lại sau cuộc chiến, người đàn bà không chồng mà có con sẽ phải sống như một kẻ 

tội đồ trong nỗi đau của sự khinh bỉ.  

Cùng với định kiến xã hội, những hủ tục cắm rễ trong đời sống văn hóa, tinh 

thần của con người cũng quyết định số phận của nữ giới. Viết về những người đàn 

bà miền núi, suốt đời "đi theo đuôi ngựa nhà chồng", tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy 

có nhiều mảnh đời đàn bà bất hạnh vì định kiến. Lặng yên dưới vực sâu là tiểu 

thuyết khiến người đọc day dứt, ám ảnh hơn cả về số phận của thanh niên miền núi 

trong cuộc sống vẫn còn tồn tại niềm tin mù quáng vào thần quyền. Ngòi bút của 

Đỗ Bích Thúy đặc biệt lách sâu vào tâm hồn người phụ nữ đáng thương để thấy cả 

một trời giông bão đằng sau vẻ ngoài câm lặng. Có thể nhận thấy định kiến và 
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những hủ tục còn tồn dư trong xã hội hiện đại là cái hố ngăn cách người phụ nữ với 

bình quyền và hạnh phúc cá nhân. Nam giới đã kiến tạo để nó trở thành vô thức tập 

thể và đi vào đời sống, tồn tại một cách cố hữu. Cô gái đẹp nhất thung lũng Lao 

Chải (Bóng của cây sồi) bị bọn phỉ thay nhau hãm hiếp đến có con. Điều đó lại trở 

thành cái tội của người con gái, bởi quan niệm "sinh đẻ chỉ được kính trọng ở người 

phụ nữ có chồng. Người phụ nữ không chồng mà có con là một sự ô nhục và đứa 

con là một nỗi ám ảnh nặng nề" [10, tr.20]. 

Với cái nhìn thức tỉnh giới tính, nhân vật nữ trong tiểu thuyết các nhà văn nữ 

không còn xuất hiện với những mẫu hình thụ động, yên phận. Họ đã biết lên tiếng, 

đã phản kháng, đã nổi loạn để chống lại hoàn cảnh trói buộc mình. Nhưng dường 

như, không phải ai cũng cũng có thể vượt qua điều đó khi mà định kiến không phải 

là cái dễ dàng tháo bỏ khỏi nếp nghĩ và tiềm thức của cộng đồng. Hành trình người 

phụ nữ khẳng định mình, hướng tới tự do cá nhân chưa thể dừng lại, họ còn phải 

vượt qua nhiều khó khăn để sống một cuộc sống đích thực cho chính mình. Qua 

hình tượng nhân vật, cất lên tiếng nói phá bỏ hủ tục, định kiến ngàn đời bám rễ, các 

nhà văn nữ đã góp phần làm cho cuộc sống nhân đạo hơn. 

3.2.2. Kiểu nhân vật “nổi loạn” 

3.2.2.1. Từ niềm kiêu hãnh về cái đẹp cứu rỗi 

“Người ta không phải sinh ra là phụ nữ: người ta trở thành phụ nữ” [9, 

tr.245]. Từ các dữ kiện sinh học, lịch sử, huyền thoại, xã hội... Simone de Beauvoir 

đã chứng minh rằng những đặc  trưng "nữ tính" ở người phụ nữ trước đây vốn bị xã 

hội và tư tưởng nam quyền gán ghép. Thực chất, người phụ nữ có những phẩm chất 

mang bản sắc giới. So với nam giới, họ là một “cái khác”, nhưng là cái khác có ý 

nghĩa đối với sự tồn tại của nhân loại: "Đàn ông là một con người hữu tính (sexué); 

phụ nữ chỉ có thể là một cá thể trọn vẹn và bình đẳng với nam giới nếu bản thân họ 

cũng là một con người hữu tính. Khước từ nữ tính, cũng tức là khước từ một phần 

nhân tính của chính mình" [10, tr.370]. Trở về với thiên tính nữ cũng là trở về với 

những gì chất phác, hồn nhiên và tràn đầy sức sống của thuở ban sơ xã hội loài 

người. Thế giới luôn ngợi ca những người phụ nữ vĩ đại: Gaia, Rhéa, Héra (Hi Lạp), 

Isis (Ai Cập), Kâli (Ấn Độ)…. Huyền thoại Việt Nam đã có nhiều người phụ nữ 

sống mãi trong tâm thức của cộng đồng với sự ngưỡng vọng: Mẹ Âu Cơ, Mỵ Châu, 

Man Nương, Liễu Hạnh… Họ là những người phụ nữ, những người mẹ đã cứu rỗi 
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sự sống trên thế giới này, xóa bỏ những tối tăm, tội lỗi. Phẩm chất “nữ” mong manh 

muôn đời lại chính là sức mạnh để chiến thắng cái ác. 

Thuyết nữ quyền ra đời với tư tưởng coi phụ nữ là trung tâm thực sự là một 

cuộc truy nguyên những phẩm chất nữ. Tinh thần ấy đã đi vào văn học, và một lần 

nữa người ta được chứng kiến vẻ đẹp của những người phụ nữ, những phẩm chất 

mang giá trị tái sinh mọi thời. Từ đó, những vẻ đẹp của ngàn năm xưa lại trở về qua 

thiên tính nữ. Nó đã và đang trở thành những khát khao nghệ thuật mà những người 

cầm bút hướng đến. Trở về nương náu và ngợi cathiên tính nữ không phải đặc 

quyền của riêng ai. Nhưng hơn ai hết, dự phần “cái tôi” cá nhân vào quá trình xây 

dựng hình tượng nhân vật nữ, những người viết cùng giới đã làm tỏa sáng nữ quyền. 

“Xác tín cá biệt nữ” cũng là cách để khẳng định bình quyền, mà việc khẳng định và 

ca ngợi vẻ đẹp của thiên tính nữ chính là phương tiện hữu hiệu nhất. Đó là tình yêu 

thương, tấm lòng tận tâm và đặc biệt là khả năng cứu rỗi, mang lại sự sống cho con 

người. Sức mạnh đích thực của nữ tính nằm ở sự thuần khiết, "là một năng lượng 

sáng ngời và trong trắng, chứa đựng lòng dũng cảm, lý tưởng, lòng nhân ái" [31, 

tr.708]. Vẻ đẹp của Nữ tính vĩnh hằng được xem như là "sự tượng trưng cho vẻ đẹp 

của thượng đế" [31, tr.708] bởi "cái đẹp có khả năng cứu rỗi thế giới"(Dostoevsky). 

Hẳn nhiên, vẻ đẹp cứu rỗi không chỉ là đối tượng ngợi ca của các nhà văn nữ. Khi 

Nguyễn Huy Thiệp nổi lên như một hiện tượng văn học từ những năm 80 của thế kỉ 

XX thì vẻ đẹp thiên tính nữ tỏa sáng trong hầu hết các truyện ngắn của ông như một 

biểu tượng của sự cứu rỗi. Nhân vật nữ của Nguyễn Huy Thiệp (Thắm - Chảy đi 

sông ơi, Pùa - Trái tim hổ, Chiêm - Giọt máu, Vinh Hoa - Phẩm tiết, Sinh - Không 

có vua...) thường toát lên vẻ đẹp thiên lương, nhân hậu, cao thượng trong một thế 

giới không có vua, biển không có thủy thần, con người thì vụ lợi, dối trá. Với người 

viết nữ, họ khám phá vẻ đẹp thiên tính của nhân vật nữ ở khả năng nâng đỡ, chở che 

đối với những thân phận bị đẩy vào đường cùng, bế tắc hoặc hoang mang trong tội 

lỗi. Đến với đề tài lịch sử bằng tiểu thuyết mang yếu tố kì ảo (Giàn thiêu), Võ Thị 

Hảo đã thổi vào những câu chuyện của quá khứ một cái nhìn đương đại. Nhưng trên 

hết, nhà văn không hề che giấu quan điểm nữ quyền về niềm kiêu hãnh và vẻ đẹp 

cứu rỗi ở người phụ nữ. Trải qua hai kiếp, Từ Lộ nếm cả những đau khổ tột cùng và 

đỉnh cao quyền lực. Trên mỗi bước đường trong cõi trần ai, Nhuệ Anh luôn xuất 

hiện trong cuộc đời chàng như một phép màu để xoa dịu những đớn đau bởi ngọn 



83 

lửa hận thù và những dày vò dục vọng. Sự hiến dâng của nàng bằng tấm chân tình 

trinh nữ đã khiến "bao nhiêu căm uất hận thù chứa chất trong lồng ngực, bóp nghẹt 

trái tim chàng từng ấy ngày đêm cũng theo đó mà tan ra mà mất dạng" [p17, tr.201]. 

Và ở kiếp sau, khi đã là một ông vua, chàng phải quỳ xuống chân nàng vì niềm kiêu 

hãnh và ân tình sâu nặng của người con gái khi ấy đã là sư bà Nhuệ Anh: "Ngọn lửa 

đó đã thiêu đốt đời ta, để đến nay, Nhuệ Anh, ta phải nhờ đến giọt nước mắt hỷ xả 

của nàng giải thoát" [p17, tr.447]. Trong tiểu thuyết của Thủy Anna, để tồn tại với 

một người không còn niềm tin vào cuộc sống như Di (Thoát y dưới trăng) đã là một 

điều khó khăn; vậy mà người con gái ấy còn có thể cứu rỗi những thân phận, những 

mảnh đời đáng thương khác bằng yêu thương và tấm lòng nhân hậu. Vẻ đẹp cứu rỗi 

đôi khi chìm sâu trong những hi sinh lặng thầm. Cầm (Ngụ cư - Thùy Dương) đã 

chọn cách gieo mình xuống sông để người chồng có thể dứt khỏi những khát khao 

đôi lứa mà lên đường ra trận. Hòa ra trận, hi sinh, được phong tặng danh hiệu anh 

hùng và trở thành niềm tự hào của cả huyện. Nhưng đằng sau danh hiệu đó, ai biết 

đến sự hi sinh của người vợ? Vì vậy, sự xuất hiện của người phụ nữ luôn mang lại 

cân bằng cho cuộc sống, vai trò của họ được nhận ra ở chỗ: "Nếu người phụ nữ biến 

đi, thì người đàn ông sẽ cô đơn, xa lạ, "không giấy thông hành" trong một thế giới 

băng giá. Phụ nữ chính là bản thân trái đất được đưa lên đỉnh tột cùng cuộc sống, là 

trái đất giờ đây nhạy cảm và vui vẻ; nếu không có phụ nữ, thì trái đất đối với đàn 

ông chỉ là câm lặng và chết chóc" [9, tr.181]. 

Từ góc nhìn của nam giới, nét đẹp thiên tính nữ mang ý nghĩa tái sinh, cứu rỗi 

được tỏa sáng bởi thái độ biết ơn và sự trân trọng. Với chàng trai tật nguyền (Thế giới 

xô lệch), cuộc sống lứa đôi mang đến cho anh những xúc cảm chưa bao giờ có: "Tôi 

tưởng tôi sẽ bối rối đến ngộp thở nếu như vợ tôi không giúp tôi hất bỏ cái mặc cảm 

của một kẻ tật nguyền bằng những cử chỉ âu yếm dịu dàng. Tay nàng, môi nàng, sự 

cập rập vừa e dè vừa bạo dạn của nàng khiến tôi vừa bất ngờ, vừa háo hức" [p21, 

tr.176]. Phùng trong tiểu thuyết Ga kí ức là người đàn ông cảm nhận sâu sắc nỗi trống 

vắng khi thế giới của anh khuyết một bóng hình. Vào một ngày cô bỗng dưng biến 

mất, thế giới của Phùng là một khoảng trống không thứ vật chất nào bù đắp nổi: 

"Phùng sợ mỗi sớm mai thức giấc. Sợ cảm giác trống trải. Sợ đối mặt với sự bất lực. 

Sợ gặp thành phố ồn ã, ninh ních người nhưng hao khuyết một người..."[p12, tr.250]. 
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Trần thuật từ điểm nhìn của người đàn ông, Phong Điệp đã cho thấy một thế giới 

trống vắng, chông chênh của tâm hồn nam giới khi thiếu vắng đàn bà. 

Tinh thần “nổi loạn” ở nhân vật thường nảy sinh từ ý thức về sức mạnh của 

thiên tính nữ, nảy sinh từ ý thức về nỗi đau hằn trên thân phận nữ giới do nam giới 

gây ra. Dẫu vậy, do lối ứng xử thiên về dung hòa, mềm mỏng của văn hóa người 

Việt nên ít tạo ra những phản ứng gay gắt, khốc liệt. Khác với văn hóa Trung Hoa, 

họ tiếp xúc sâu rộng với phương Tây ở trạng thái vừa dung hợp vừa kháng cự, khiến 

đời sống bị tác động sâu sắc. Văn hóa của họ thiên về tính đối kháng cũ - mới, nam 

tính - nữ tính do tàn dư của nền văn hóa cũ còn luẩn khất trong tâm thức cộng 

đồng.Vì vậy, nhân vật nữ trong các tác phẩm của các cây bút nữ Trung Quốc đương 

đại như Vệ Tuệ, Miên Miên, Xuân Thụ, Trương Kháng Kháng... thường nổi loạn ở 

trạng thái đập phá, phá hủy, tìm cách lật đổ quyền lực nam giới... đến mức bị nhìn 

như những kẻ "buông thả". Họ giải phóng bản thể, giải phóng khát vọng tình dục ở 

mức cao nhất và hành động theo tiếng gọi của "tự do". Trong xã hội Việt Nam, sự 

phân cực nam giới và nữ giới dù có tồn tại nhưng không quá khốc liệt, vẫn có sự 

dung hòa trong quan hệ giữa hai giới. Tiểu thuyết các nhà văn nữ vì vậy khi xây 

dựng các nhân vật với hành vi nổi loạn thường tạo ra nền tảng từ niềm kiêu hãnh về 

vẻ đẹp của thiên tính nữ. Nhân vật nữ trong tiểu thuyết Lam Vỹ (Đỗ Hoàng Diệu) là 

một biểu hiện mới mẻ của diễn ngôn nữ giới với tiếng nói trực diện trước tư tưởng 

nam quyền thống trị: "Cháu thấy Khổng giáo có rất nhiều cái dở. Trên thực tế thời 

phong kiến đã qua lâu rồi mà dân mình vẫn mê đắm trong những bổn phận lễ giáo 

nặng mùi giai cấp mùi giới tính đó. Không chỉ nông thôn sau lũy tre làng, ngay cả 

trí thức đại trí thức chốn thành thị vẫn thuộc làu kim chỉ nam đánh giá đàn bà kiểu 

tam tòng tứ đức. Trong khi ở Trung Hoa, cái nôi Nho giáo người ta cũng đã khác 

nhiều. Cứ chê đạo Hồi coi thường phụ nữ, đạo Khổng vùi dập đàn bà ghê hơn 

nhiều. Chúng ta không có mạng che mặt nhưng có hàng trăm loại gông" [p6, tr.43]. 

Quyết liệt đối thoại với quan niệm cũ là biểu hiện của thái độ "gây hấn" với những 

ràng buộc cố hữu đã đẩy người phụ nữ ra vị trí "ngoài lề". Ý thức sâu sắc về vị thế 

của bản thân, lên tiếng chống lại những quan điểm bảo thủ, nhân vật trong tiểu 

thuyết các nhà văn nữ không còn đóng khung trong mẫu hình thụ động, tự ru ngủ 

mình bằng vẻ đẹp cam chịu. Đó là hình ảnh mới về người phụ nữ trong thời đại mà 

nữ quyền tỏa sáng từ niềm kiêu hãnh về cái đẹp cứu rỗi. 
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3.2.2.2. Từ niềm tự hào thân thể và ẩn ức tính dục 

Bằng cái nhìn trân trọng và đầy yêu thương, một số cây bút nam đã dành sự 

quan tâm tới vẻ đẹp thân thể của các nhân vật nữ, với những khát khao bản năng rất 

“đàn bà”. Nhân vật nữ của Sương Nguyệt Minh phô bày thân xác như một hành vi 

nổi loạn (Miền hoang, Đồi con gái); Người đàn bà trên đảo của Hồ Anh Thái lại là 

sự khám phá, phát hiện đến tận cùng cái nhu cầu bản năng đang bị đè nén của 

những người phụ nữ khi bị tách biệt khỏi thế giới đàn ông. Trong tiểu thuyết nữ 

đương đại, tinh thần “nổi loạn” cũng nảy sinh từ ý thức về thân thể trước những 

ràng buộc hữu hình và vô hình. Nếu như các quan điểm truyền thống cố gắng giữ 

những nét đẹp đó trong những chuẩn mực đạo đức, buộc người phụ nữ phải luôn 

kín đáo, giữ mình và che giấu đi vẻ đẹp của cơ thể, thì các cây bút nữ đương đại lại 

dành cho các nhân vật nữ của mình một “quyền luận”. Nếu văn học cổ ước lệ hóa 

vẻ đẹp của người phụ nữ thì việc miêu tả trực diện thân thể người phụ nữ trong tiểu 

thuyết nữ đương đại trở thành một phương diện để nhà văn khẳng định đặc tính 

giới. Tiểu thuyết đàn bà của Lý Lan được mở ra bằng nét đẹp phồn thực đàn bà. Vẻ 

đẹp man dại, tự nhiên của bà Tổ Mọi giữa chốn rừng sâu trở thành trung tâm của sự 

miêu tả và làm nghiêng ngả bức tường thành cấm kị vốn hằn sâu trong đầu óc người 

đàn ông thuộc về một nền văn minh khác: "Con đàn bà trần trụi (...). Con đàn bà 

bình thản hất tóc ra sau lưng, hơi ưỡn ngực lên, hai vú căng và đứng..." [p18, tr.6]. 

Người đàn bà Tổ Mọi đã thắng thế khi hồn nhiên phơi bày nét đẹp phồn thực trước 

một người đàn ông đang gắng gượng chống đỡ trước những đòi hỏi bản năng. Sự 

trở đi trở lại của hình ảnh bà Tổ Mọi trong tác phẩm là cách nhà văn khẳng định 

quyền năng đàn bà. Hầu hết các nhân vật đều ý thức được vẻ đẹp của thân thể, họ tự 

hào về nó, tự chiêm ngưỡng nó và nổi loạn khi phô bày nó. Nhân vật nữ trong tiểu 

thuyết Võ Thị Xuân Hà bộc lộ ý thức về vẻ đẹp thân thể như một thứ quyền lực 

giới. Vẻ đẹp đầy cá tính, cuốn hút của Phương Nam: “Đi xe Dylan, hút thuốc lá, 

mặc áo hai dây… Cái gì cũng lồ lộ ra” (Tường thành); vẻ đẹp của cô gái mười sáu 

tuổi được “trưng bày” giữa thiên nhiên: “Cái eo lưng thõm xuống cỏ. Bộ ngực được 

cỏ che đậy đi rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy chút ít da thịt màu hồng phập phồng 

thở… Một cơ thể con gái căng đầy và hào phóng quyến rũ ban tặng.” (Trong nước 

giá lạnh). Tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy có nhiều "bông hoa rừng đẹp". Nhà văn đã 

ưu ái khi miêu tả vẻ đẹp ngời ngời xuân sắc của các cô sơn nữ: Mai, Kim (Bóng của 
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cây sồi); Súa, Chía (lặng yên dưới vực sâu); Mai (Cánh chim kiêu hãnh). Dẫu vậy, 

Vàng Chở (Chúa đất) là nhân vật đã thể hiện cái nhìn mới của nhà văn về vẻ đẹp 

của người phụ nữ vùng cao so với các sáng tác của chính chị ở giai đoạn trước. 

Trong cái thế giới nhân vật nữ mà hầu hết chỉ biết yên phận chấp nhận sự sắp đặt 

của số phận, của thiết chế nam quyền thì Vàng Chở là một "bông hoa lạ". Vẻ đẹp 

của Chở là vẻ đẹp sức sống của miền hoang dã: "Trông Chở lúc nào cũng như một 

bó đuốc đang cháy”; "hai má Chở rực đỏ, mắt Chở long lanh", "cặp mông lắc thoăn 

thoắt dưới lớp váy dày cộp", "cặp vú vừa dày vừa nóng của Chở thơm ngát mùi ngô 

non. Và đến lúc bị treo lên cột đá rồi, nước mắt người con gái đã chảy vì "tiếc cho 

thân thể đẹp đẽ của mình có lúc phải làm mồi cho bọn quạ đen bẩn thỉu" [p34, 

tr.80]. Vàng Chở đã trở thành người con gái đặc biệt trong tiểu thuyết của Đỗ Bích 

Thúy. Đó là người phụ nữ mang nét đẹp phồn thực, biết trân trọng bản thân và dám 

sống hết mình cho xúc cảm đàn bà. 

Cũng với niềm tự hào thân thể, nổi loạn ở nhân vật nữ đặc biệt gắn liền với 

ẩn ức tính dục. Tính dục là nhu cầu bẩm sinh, tự nhiên của con người. Khi va chạm 

với các diễn ngôn đạo đức, văn hóa, truyền thống… không phải bao giờ những nhu 

cầu ấy cũng được giải tỏa. Khi ấy những ẩn ức, mặc cảm có thể làm thay đổi nhân 

cách, lối sống của con người. Theo Freud, mặc cảm là trạng thái tâm lý xuất hiện 

khi những nhu cầu bản năng xuất hiện nhưng bị quy định, luật lệ… ngăn cản. Đó là 

trạng thái con người mâu thuẫn với hoàn cảnh, với chính mình – những mâu thuẫn 

nội tâm không giải quyết được. Trong tiến trình phát triển của phong trào nữ quyền 

thì nữ quyền hậu cấu trúc đặc biệt khẳng định vấn đề tính dục nữ, coi đó là nội dung 

quan trọng của hoạt động nữ quyền. Bởi lẽ, ngay cả ông tổ của phân tâm học, người 

đầu tiên nhấn mạnh bản năng tính dục của con người cũng mơ hồ về bản năng tính 

dục của nữ giới. Trong Ba tiểu luận về lý thuyết tính dục, năm 1905, ông viết: 

“Người ta có thể nghiên cứu rộng rãi tầm quan trọng của hiện tượng đánh giá quá 

cao đối tượng tình dục ở đàn ông, bởi các nhà nghiên cứu chỉ xâm nhập được vào 

đời sống nhục dục của giới đó; còn đời sống nhục dục của đàn bà, do có sự suy 

giảm vì ngày càng văn minh hơn, một phần cũng vì sự kín đáo, dè dặt theo quy ước 

xã hội và một phần chắc chắn thiếu sự thành thật, nên nó vẫn còn bị bao phủ bởi 

tấm màn dày đặc" [84, tr.54]. 
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Khi tính dục bị ức chế, nhân vật nữ thường nổi loạn chống lại hoàn cảnh đã 

tạo ra nó bằng nhiều cách khác nhau. Trong Gia đình bé mọn, hành vi nổi loạn của 

Tiệp là ở chỗ đánh thức được vùng lãng quên bởi tiếng gọi tính dục nguyên sơ sau 

chuỗi ngày sống nhàm chán trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đến với người 

tình đam mê, cô được tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa, tự khai phóng năng 

lượng tiềm ẩn ở người đàn bà: "Tiệp thấy mình bạo dạn và lão luyện, sự nhịp nhàng 

của thịt da đằm thắm, ngọt ngào. Từ thế thủ nàng ào sang thế chủ, một cực khoái 

với lần đầu, nàng bốc cháy từ gót chân tới đỉnh đầu và thực sự không biết mình 

đang bồng bềnh ở đâu, chính danh hay không chính danh, tà dâm hay không tà dâm, 

chỉ thấy mình đúng là mình trong tưởng tượng, thỏa mãn một cách hài hòa, sâu 

sắc... [p22, tr.157]. Sự khu biệt nam nữ trong những trường hợp như thế này tỏ ra 

không còn phù hợp. Mọi giới hạn và rào cản không ngăn được người phụ nữ thể 

hiện những đòi hỏi bản năng và thể hiện nó đến tận cùng. 

Khai mở những bí ẩn trong tâm thức nữ giới, các nhà văn đã kiến tạo một 

mật mã ngôn từ để miêu tả hành vi nổi loạn tính dục. Những rung động và sâu thẳm 

bản thể của nhân vật thường được miêu tả khá trần trụi trong các sáng tác của Y 

Ban. Đồng thời, thông qua diễn ngôn nhân vật, nhà văn đã thể hiện quan niệm về 

tính dục một cách khá táo bạo: "Tại sao cái cảm xúc này lại luôn bị che giấu. Một 

con người có thể nói to trước đám đông, tôi căm thù tội ác dã man, tôi yêu thương 

con trẻ, tôi đau xót đồng bào tôi bị thiên tai. Chẳng có người nào dám nói trước đám 

đông rằng, tôi ngủ với chồng tôi rất khoái" [p3, tr.246]. Nhân vật của Y Ban thường 

quyết liệt bộc lộ tinh thần nữ quyền bằng những quan điểm táo bạo: "Có nhiều chị 

em phải che giấu cảm xúc của mình thật, không phải một chốc, một lát mà có thể 

thay đổi cả một hệ tư tưởng đã ăn sâu vào trí não như vậy. Nhưng cũng có nhiều chị 

em lấy chồng là chỉ để sinh con, chẳng được cái gọi là thăng hoa trong việc ngủ với 

chồng bao giờ. Thế thì sao gọi là hạnh phúc được" [p3, tr.247]. Nhà văn Thuận 

thường khai thác tính dục nữ ở hai khía cạnh: năng lượng tình dục, ẩn ức tình dục. 

Trong cái nhìn đối sánh với đàn ông, Pát (Paris 11 tháng 8) có năng lượng tình dục 

dồi dào, cô còn tự hào về thế mạnh của mình: "Cái khoản ấy tao mạnh lắm…" [p28, 

tr.68]. Phát ngôn của Pát là một cách thách thức, nhại tính dục nam giới. Tiểu thuyết 

đàn bà với việc nối kết các thế hệ đàn bà trong cùng dòng họ ở các nền văn minh 

cách xa đã khẳng định bản năng tình dục nguyên thủy của người phụ nữ. Thoa, dù 
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trải qua nhiều đau khổ, mất mát nhưng những khao khát, hưng phấn tình dục sâu xa 

trong tâm hồn chị luôn trỗi dậy: "Chị nhận ra lần đầu tiên trong cơn ham muốn căng 

da thịt hai người. Lúc đó chị nghĩ không cần gì khác nữa, sống chết cũng không 

thành vấn đề nữa. Chị nhắm mắt lại, phó thác mình cho anh" [p18, tr.9]. Giải tỏa ẩn 

ức bằng hành động phản kháng, nổi loạn trở thành con đường để nhân vật tìm lại 

chính mình. Trong tiểu thuyết Bóng của cây sồi, sự thờ ơ của người chồng, mặc 

cảm bị chì chiết là con ngỗng đực đã biến Mai thành một con người khác. Mọi hành 

động “nổi loạn” của cô là để giải tỏa ẩn ức trong khát khao chưa được thỏa của 

người đàn bà: “Vò mạnh mấy lần nữa rồi nhúng cái áo xuống nước, dòng nước 

mạnh mẽ sục vào, cuốn đám bọt trắng lèo phèo trôi đi vùn vụt. Mai vã nước lên 

mặt, vã nữa, cho cơn nóng từ bên trong nguội đi” [p32, tr.146]. Chấp nhận lấy một 

người đàn ông tật nguyền làm chồng để thoát khỏi cuộc sống ở căn nhà trọ “thiếu 

điện, thiếu nước”, người phụ nữ trong Thế giới xô lệch được coi là người tham lam 

vật chất, chạy theo bản năng sống thấp hèn. Tuy vậy, sự lệch pha trong đời sống vợ 

chồng đã không thỏa mãn “tâm hồn và thân xác của một người đàn bà sung mãn, 

đang khát thèm một cuộc sống quá đỗi trần tục” khiến người phụ nữ ấy đã hướng ra 

cuộc sống bên ngoài, khát khao đổi mới bản thân. 

Ở những nhân vật nữ mà xung lực và khát khao bản năng bị dồn nén thì nó 

không ngừng tìm cách xuất hiện dưới nhiều hình thức ngụy trang khác nhau, phổ 

biến nhất là gửi gắm vào giấc mơ. Theo Freud trong Phân tâm học nhập môn, giấc 

mơ là phần quan trọng nhất, là cửa ngõ dẫn vào vô thức, "Giấc mơ diễn tả cách tâm 

hồn phản ứng trong lúc ngủ, với các kích thích mà nó phải chịu" [29, tr.92]. Vì vậy 

giấc mơ là cách để giải tỏa, nổi loạn. Cuộc hôn nhân với Thân là sự vỡ mộng đối 

với Chín (Tiền định), trong nỗi đau thể xác bị chiếm đoạt chỉ những giấc mơ mang 

đến những xúc cảm mà cô mòn mỏi đợi chờ: "Con người ấy không bằng xương 

bằng thịt nhưng tồn tại rành rành trong những giấc mơ (...). Mỗi đêm nàng đều chờ 

đợi người đó để tự nguyện dâng hiến, thỏa mãn, biết ơn" [p20, tr.73]. Nhân vật nữ 

nhà báo trong tiểu thuyết Ngụ cư của Thùy Dương đã sống trọn vẹn với những khát 

khao bản năng trong những giấc mơ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ; "Đêm. Giấc mơ giữa 

chu kì trở lại…Người tôi gai lên run rẩy vì sợ sự đụng chạm của da thịt với da thịt. 

Và giữa lúc nếm trải đầy đủ nhất cảm giác về giây phút đặc biệt - giây phút mà Con 
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Người tưởng như tan biến và hồi sinh trong cùng một khắc, tôi bỗng hiểu người đàn 

bà sinh ra để làm gì, để dành cho ai (...) [p7, tr.165]. 

Ý thức giới, tinh thần nữ quyền không còn dừng lại ở việc ngợi ca thiên tính 

nữ, mà xa hơn, tinh thần đó đã tiến đến việc mở ra đến tận cùng và thỏa mãn khát 

khao bản năng ở nữ giới. Chế giễu hay lên án hành vi nổi loạn của phụ nữ là người 

cầm bút chối từ con người bên trong con người, bởi “dục tính là nhân tính”.Nhưng 

cổ súy hành động thả nổi bản thân cho những đòi hỏi của bản năng cũng là cách nhà 

văn hạ thấp phần người trong mỗi con người. Phát hiện và thể hiện những ẩn ức tính 

dục của nhân vật nữ, các nhà văn đã khơi đến những vùng tối, những khuất lấp 

trong thế giới nội tâm nữ giới. Thăng hoa trong đời sống tính dục, chạm tới khoái 

lạc tính dục trở thành phương diện để giới nữ nói lên tiếng nói cá nhân, khẳng định 

bản thân trước những ràng buộc cố hữu ở đời. 

3.2.3. Kiểu nhân vật bản năng 

3.2.3.1. Sự giằng xé giữa bản năng sống và bản năng chết 

Nói đến bản năng con người không thể không đề cập đến Freud, ông tổ phân 

tâm học cổ điển. Ông cho rằng, mục đích xuất hiện của bản năng là để giảm những 

áp lực cho con người. Trong lí thuyết về bản năng của Freud, ngoài lí thuyết tính 

dục là vấn đề trọng tâm còn có lí thuyết về bản năng sống và bản năng chết. Thuộc 

về bản năng nên hai phạm trù ngỡ như đối lập nhưng đan xen tồn tại trong mọi giới 

và trở thành triết lí nhân sinh trong mọi tác phẩm văn học, ở mọi thời đại. Tuy vậy, 

khu biệt từ lối viết nữ, trong tiểu thuyết nữ sau 1986, vấn đề mang tầm triết lí sâu 

sắc này được thể hiện tinh tế. Đặc biệt với nhân vật nữ, dẫu đa phần họ bị vùi dập vì 

định kiến, nam quyền, vì những ràng buộc không thể gọi tên dẫn đến việc tìm lấy 

cái chết nhưng ở họ vẫn ngời lên quyền sống. 

Bản năng sống (Instinct of life/ Eros) là biểu hiện tích cực của libido, duy trì 

sự tồn tại, thúc đẩy con người hành động và chinh phục. Ngược lại, bản năng chết 

(Instinct of death/Thanatos) là biểu hiện tiêu cực của libido, thôi thúc con người phá 

hủy sự sống như trạng thái phản kháng, tự hủy diệt. Theo Freud, cách phân biệt hai 

loại bản năng này là "những bản năng dẫn dắt đời sống đến chỗ chết, và những bản 

năng dục tính chỉ tìm cách tái tạo đời sống" [28, tr.76]. Tuy nhiên trên thực tế, hai 

bản năng này vừa đối nghịch, vừa đồng lõa. Có khi bản năng chết xuất hiện như sự 

trở về đời sống hạnh phúc vô thức, muốn tránh ta khỏi những khổ đau, những phát 
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sinh từ những thèm muốn vô lý. Vì thế, trong mỗi con người luôn tồn tại hai lực 

lượng tính cách được gọi là lưỡng năng tình cảm của tâm linh, đó là ý chí sống và 

thái độ buông xuôi, tan biến, chết. Xây dựng kiểu nhân vật có sự giằng xé giữa bản 

năng sống và bản năng chết, các nhà văn nữ không chỉ phản ánh sâu sắc thân phận 

mà còn thể hiện được chiều sâu phức cảm tâm hồn giới nữ. 

Bản năng sống xuất hiện thường xuyên ở con người. Tuy nhiên, khi nhân vật 

bị giằng xé giữa hai bản năng sống - chết cũng là lúc có một cuộc đấu tranh bên 

trong đang diễn ra. Khi đó, sự sống vẫy gọi nhưng cái chết cũng đồng thời xuất hiện 

với ý nghĩa chấm dứt những khổ đau cho con người sau những đau đớn, bất lực. Từ 

một cô nữ sinh thông minh xinh đẹp, Phương Nam (Tường thành) trở thành nạn 

nhân đáng thương của ba gã đàn ông trong một "đêm hoang". Cô có thể đã chọn cái 

chết, hoặc sống thu mình trong nỗi đau đớn nhục nhã. Nhưng Phương Nam đã vùng 

vẫy "trong những đêm trằn trọc cố nhoai người để sống", "òa khóc nức nở" vì bao 

nhiêu chuyện đời đau thương mà lũ đàn ông đểu cáng gây ra cho thế giới đàn bà 

được phơi bày trước công luận qua những tờ báo. Cô đã lau nước mắt, quyết tâm 

học, quyết tâm thi vào trường báo rồi trở thành người con gái trí mỹ trong niềm 

ngưỡng mộ của nhiều người. Dẫu vậy, nỗi đau của quá khứ vẫn trở về, bản năng 

sống đã khiến cô tồn tại nhưng bản năng chết lại thúc đẩy cô tự làm mình đau đớn. 

Phương Nam chối bỏ tình yêu của bản thân vì mục đích trả thù. Làm đau người 

nhưng cũng chính là cô đã đâm một nhát kiếm vào tương lai, để "thí sinh mệnh 

mình, kiếp phận mình cho một cuộc trả thù suốt đời" [p14, tr.357]. Hoài thai bởi sự 

chiếm đoạt trong chiến tranh từ hai con người ở hai chiến tuyến, Niệm (Trong nước 

giá lạnh) luôn bị dằn vặt ở lằn ranh giữa tội lỗi và thánh thiện, tình yêu và hận thù. 

Trong nỗi cô đơn, hoang mang, Niệm tìm về với nước nhưng đó không phải là sự 

buông xuôi, tan biến. Là biểu tượng của sự tái sinh, "nước đã có tính năng thanh tẩy 

lại còn có thêm một năng lực cứu sinh. Việc dìm xuống nước có tác dụng tái sinh, 

làm cho con người ra đời một lần nữa, theo ý nghĩa nước vừa là sự chết vừa là sự 

sống. Nước xóa hết lịch sử vì nó khôi phục con người trong một trạng thái mới" 

[31, tr.713]. Khi cuộn mình trong nước giá lạnh, Niệm "thấy mình như được hồi 

sinh" trong hành trình đi tìm chính mình: "Tôi xuống nước chính là đi tìm sự sống 

trong cái giá lạnh vĩnh hằng. Một sự sống trong trẻo, giản dị. Một sự sống mà ngày 

hôm qua tôi đã cố kiếm tìm, mong đợi" [p15, tr.225]. Không đau đớn như cái cách 
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mà mẹ cô - Tư Nam - tìm đến cái chết trong dòng nước này để giữ gìn sự trung 

trinh, quá trình phản tỉnh ở Niệm đã cho thấy khát vọng tìm đến hạnh phúc, ý thức 

vượt lên những ràng buộc của định kiến. Sự lựa chọn của nhân vật trong nỗi giằng 

xé giữa bản năng sống và bản năng chết vì vậy, trở thành phương thức thể hiện 

những phức cảm tâm hồn. Vẻ đẹp thiên tính nữ, sức mạnh của tình mẫu tử ở người 

mẹ (Ga kí ức) đã trải qua nỗi đau của chiến tranh được Phong Điệp thể hiện trong 

cách lựa chọn như thế. Bước ra khỏi cuộc chiến với đầy thương tích, cô thanh niên 

xung phong năm nào cắn răng chịu điều tiếng để có một đứa con. Nhưng "thiên hạ 

không để cho mẹ yên. Bắt mẹ phải điêu đứng mới thỏa. Mẹ chịu đựng không nổi 

nên mấy bận lần ra bờ giếng. Chỉ cần ùm một cái là nhẹ cả người. Hết mọi ân oán 

nợ nần trần gian" [p12, tr.165]. Khi đó, bản năng chết vẫy gọi như là cách tránh 

khỏi đau khổ bằng sự buông xuôi, tan biến. Thế nhưng, bản năng sống lại thúc giục 

người đàn bà ấy quay trở lại bằng tính mẫu: "Như thế là ích kỷ. Không chỉ ích kỷ 

mà còn độc ác nữa. Thằng con trai mắt đen lay láy đứng nhìn mẹ trân trối. Khiến 

tim mẹ tan ra. Mẹ nuốt ngược nước mắt vào trong" [p12, tr.165]. Có quá nhiều nỗi 

đau đã ập đến nhưng Di (Thoát y dưới trăng) chưa khi nào thả nổi cuộc đời mình 

cho bản năng chết kể cả đó có là còn đường để giải thoát cho cô khỏi những khổ 

đau. Di đã cưu mang hai đứa trẻ tội nghiệp, cứu vớt cuộc đời cô gái bị phụ bạc như 

Thanh Mây, xoa dịu tâm hồn tật nguyền của Mạnh. Không chỉ sống mà còn truyền 

niềm tin sống, cô đã chống lại định mệnh nghiệt ngã của cuộc đời mình bởi "mỗi 

người mang theo một thân phận, còn tôi mang theo ba thân phận, tôi phải sống có 

trách nhiệm với bản thân mình hơn (...). Cuộc sống của tôi mệt mỏi nhưng tôi thấy 

mình sống có ý nghĩa với cuộc đời này" [p2, tr.52]. Người đàn bà quyền lực nhất 

trong nhà chúa đất (Chúa đất) lại tìm đến cái chết trong nỗi đau đớn. Bà đã hi sinh 

cả tuổi thanh xuân, hi sinh niềm hạnh phúc đàn bà để hết lòng yêu thương, trung 

thành với chúa đất. Vậy mà cuối cùng bà nhận ra rằng, bà hiện diện trong cuộc đời 

người đàn ông ấy chỉ như cái khóa giữ của, chưa bao giờ được yêu thương. Không 

còn đường để đi, câu nói của Vàng Chở - người đã chết vì phản bội chúa đất để 

được sống đúng nghĩa là đàn bà - cứ vẳng bên tai bà : "Sống mà như chết thì sống 

làm gì... Sống mà như chết thì sống làm gì...". Bà gieo mình xuống hủm nước đen 

thẫm, lạnh buốt trong nỗi cô đơn. Ở một góc độ này, bản năng chết xuất hiện khi xã 

hội buộc con người phải dồn nén những thèm muốn của bản thân, và một cách vô 
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tình, xã hội đã kêu gọi đến bản năng chết. Sự lựa chọn của bà cả trong bước đường 

không lối thoát là nhận thức của nhà văn về phận đau khổ của người phụ nữ vùng 

cao trước định kiến và tư tưởng nam quyền thống trị. Với quá trình nhân vật phải 

đấu tranh, giằng xé rồi cuối cùng lựa chọn cái chết, các cây bút nữ đã đứng về phía 

nữ quyền để thể hiện tư tưởng nhân đạo mang ý thức giới. 

Cuộc đấu tranh tự thân để tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống còn thể hiện 

trực tiếp qua những tra vấn mang tinh thần hiện sinh ở nhân vật. Tiểu thuyết của 

Đoàn Minh Phượng là những câu hỏi đầy tính nhân văn về sống và chết. Trong Và 

khi tro bụi, hành trình đi tìm cái chết của An My cũng là hành trình đầy ám ảnh. Để 

trả lời câu hỏi về bản ngã “Tôi là ai?”, nhân vật của Đoàn Minh Phượng chọn cái 

chết với những viên thuốc ngủ trên những chuyến tàu vô định. Bản năng sống và 

chết cứ giằng co trong con người An My. Nhưng phải chăng, bản năng sống ở 

người phụ nữ đã từng cam chịu nhiều bất công (“Con người không có quê hương 

giống như một hạt cỏ gió đưa đến bám rễ trên vách đá, tôi biết thân phận của mình 

rất dễ vỡ”; “Tôi mồ côi, không có quá khứ, tình yêu, ước mơ, tôi không có một cái 

tên, chân dung hay linh hồn. Tôi là một gian nhà trống,… tôi không có gì để nhớ”) 

trỗi dậy, khiến nhà văn kết thúc tác phẩm một cách lửng lơ. Trong Mưa ở kiếp sau, 

Mai cũng là kiểu nhân vật chịu sự giằng xé giữa bản năng sống và bản năng chết. 

Vừa mong mỏi, vừa hận thù người bố đã nhẫn tâm giết chết em mình chỉ mấy tháng 

tuổi; bỏ rơi mẹ con mình, Mai càng lúc càng rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhiều lần 

tự hủy hoại thân thể mình (bản năng chết trỗi dậy), tuy vậy lòng vị tha, khiến Mai 

tìm về sự sống, hóa giải hận thù. 

Như vậy, tình cảm của con người luôn đặt trên nền tảng của sự xung khắc - 

một ý niệm căn bản của phân tâm học Freud. Trong đó, tình yêu và hận thù, khuất 

phục và bạo động, rộng lượng và ích kỷ, tất cả đều sống chung với nhau trong phần 

sâu thẳm của vô thức. Có nhiều cách để thể hiện thân phận và nội tâm của giới nữ, 

nhưng xây dựng kiểu nhân vật bản năng với những giằng xé giữa bản năng sống và 

bản năng chết, tiểu thuyết nữ một mặt trở thành tiếng nói phản ánh thân phận nữ; 

mặt khác diễn tả được nhiều chiều kích tâm hồn nhân vật nữ mang tinh thần giới. 

3.2.3.2. Bản năng làm mẹ 

Điều kì diệu và cao đẹp nhất ở năng lượng tái sinh của thiên tính nữ chính là 

ở tính mẫu, bản năng làm mẹ. Bản năng đó của giới nữ là nguồn cội của sự sống 
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loài người, nó gắn với cơ thể và số phận của người đàn bà: “Qua sinh đẻ, phụ nữ 

thực hiện trọn vẹn số phận của mình về mặt sinh học; đấy là chức năng “tự nhiên” 

của họ vì toàn bộ cơ thể phụ nữ hướng về sự lưu truyền nòi giống” [10, tr.132]. 

Thiên chức đó vô cùng thiêng liêng và đáng tự hào vì "cái bọc máu trong bụng bà 

mẹ biến thành một sinh linh, không một ngành toán học nào có thể lập thành 

phương trình, không một máy móc nào có thể thúc đẩy nó nhanh lên hay làm nó 

chậm lại" [10, tr.248].  

Ở thời kì đầu của phong trào, một số nhà nữ quyền đã có những hình thức 

đấu tranh cực đoan trước sức ép nặng nề từ tư tưởng nam quyền và các nhà triết 

luận nam giới. Họ cắt tóc ngắn, mặc quần thụng và cố làm cho giống đàn ông. Họ 

chối bỏ hình ảnh người phụ nữ truyền thống. Vài người còn từ chối việc kết hôn, 

làm mẹ. Mặc dù ca ngợi thiên chức của người phụ nữ nhưng Simone de Beauvoir 

khi bàn về người mẹ đã cho rằng, có con và không có quyền tự quyết trong việc nạo 

phá thai đã cản trở tự do nữ giới, dẫn đến sự thua kém của họ. Bà nhấn mạnh: "Nhốt 

chặt người phụ nữ vào trong sinh đẻ là kéo dài vĩnh vĩnh tình trạng ấy. Ngày nay, 

phụ nữ đòi hỏi tham gia phong trào tìm cách không ngừng tự biện minh mình trong 

lúc vượt lên chính bản thân mình của nhân loại. Họ chỉ đồng ý cung cấp cuộc sống 

nếu cuộc sống có ý nghĩa" [10, tr.195]. Nếu không, "Sự sinh đẻ bất đắc dĩ dẫn tới 

kết quả là "ném" vào xã hội những đứa trẻ ốm o mà bố mẹ không có khả năng nuôi 

dưỡng" [10, tr.134]. Bà lý giải tình trạng ốm nghén ở người phụ nữ khi mang thai là 

"dù thiết tha mong muốn có con, lúc đầu cơ thể phụ nữ vẫn phản kháng khi phải 

sinh con" [10, tr.162] và đó là thái độ "khước từ đứa con". Liệu đó có phải là cái 

nhìn mang tính khiên cưỡng khi mà với đa số phụ nữ, mong muốn có con và được 

chăm lo cho những đứa con vẫn là niềm hạnh phúc không gì thay thế? Từ góc nhìn 

phân tâm học, đứng về phía "dương vật trung tâm", Freud cho rằng, việc sinh con 

của người phụ nữ bắt nguồn từ chứng ghen tị dương vật. Ông khẳng định việc 

người phụ nữ ao ước có một đứa con là để thế chỗ dương vật. Nhưng thực ra, với 

người phụ nữ, làm mẹ là cách khẳng định thiên chức mang đặc trưng giới. Chỉ cần 

"bằng việc đơn thuần là làm phụ nữ và sinh con, người phụ nữ sẽ đạt được sự kính 

trọng tương tự sự kính trọng được ban cho đàn ông vì những thành quả sáng tạo của 

mình - như thể sở hữu tử cung, bộ ngực ban cho phụ nữ cái vinh dự mà đàn ông 

không bao giờ biết đến, dù họ có cực nhọc làm việc sáng tạo suốt đời" [30, tr.203]. 
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Vẻ đẹp của tình mẫu tử là nội dung không mới trong văn học nghệ thuật. 

Nhiều góc độ ở tình cảm thiêng liêng này đã được phát lộ bởi những trang viết 

chảy ra từ rung cảm tận sâu trong trái tim mỗi người về đứa con, về người mẹ. 

Dẫu vậy, viết bằng quyền năng đàn bà, tiểu thuyết các nhà văn nữ có những câu 

chuyện, những khoảnh khắc chạm đến trái tim của người đọc: Mẹ đơn thân (The 

Golden Notebook (Cuốn số vàng) - một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của 

thế kỉ XX - Doris May Lessing); Bi kịch của người mẹ tự tay giết con để đứa bé 

không rơi vào kiếp nô lệ tủi nhục, cùng quẫn (Beloved (Yêu dấu) - Toni 

Morrison); Tình yêu dành cho đứa con của người tình với người đàn bà khác mà 

mục đích ban đầu là sự trả thù (The Eighth Day (Bản năng) - Mitsuyo Kakuta); 

Take Care of My Mom (Hãy chăm sóc mẹ) của nữ văn sĩ Shin Kyung Sook đã trở 

thành hiện tượng ở Hàn Quốc vào năm 2008. Câu chuyện giản dị nhưng gây xúc 

động về người mẹ dành cả cuộc đời cho chồng con nhưng mãi cho đến khi bà lang 

thang vì căn bệnh Alzheimer, mọi thành viên trong gia đình mới nhận ra sự vô 

cảm, thờ ơ của mình. Mở ra bằng sự mất tích của người mẹ, tác phẩm đã đưa 

người đọc đi trên hành trình kép: khám phá một nền văn hóa độc đáo và giải mã 

những góc khuất, bí mật trong trái tim của mẹ. Điều đó đã khiến bất cứ ai khi 

đọc đều phải nghĩ đến mẹ mình. Một câu chuyện giản dị mang chiều sâu ý nghĩa 

về tình mẫu tử trong xã hội hiện đại, tác phẩm tỏ ra xứng đáng khi được đánh giá 

là "cuốn sách mang tính toàn cầu" (Barbara J. Zitwer)... 

Trong phân tâm học hiện đại, biểu tượng người mẹ có giá trị một mẫu gốc, 

"gắn liền với biểu tượng biển cũng như với biểu tượng đất vì cả ba đều là nơi 

chứa đựng và là cái tử cung mang lại sự sống. Biển và đất là những biểu tượng 

của thân thể người mẹ" [31, tr.586]. Đối với nền văn hóa Á Đông, mẫu hình 

người mẹ tần tảo, giàu đức hi sinh, hết lòng vì chồng con đã "đóng đinh" trong 

niềm ngưỡng vọng của cộng đồng về vẻ đẹp cao quý. Tuy nhiên, trên mẫu số 

chung ấy, viết bằng sự nếm trải nữ giới, các cây bút nữ của văn học Việt Nam từ 

sau 1986 đã thể hiện phần bản năng ở nữ giới gắn với mẫu tính ở nhiều chiều. 

Tiểu thuyết Gió tự thời khuất mặt, Lê Minh Hà để cho nhân vật “bỗ bã” nhưng 

bộc lộ niềm kiêu hãnh của đàn bà, dẫu có bị phụ bạc, bị mang tiếng “chửa 

hoang”: “Đã làm cái kiếp đàn bà rơi vào cảnh này thì càng phải biết giữ lấy thân 

con ạ”; “Mặc mẹ chúng nó. Gốc gác con người bao giờ chẳng từ cái lỗ tè của 
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mình mà ra hả con. Đẻ thì nuôi…” [p13, tr.270]. Niềm day dứt nhất của người 

con gái trong Ga kí ức là người mẹ, người đàn bà đương xuân mà phải nuôi con 

một mình. Với bà, "gia tài của người mẹ, niềm tự hào của người mẹ có gì ngoài 

những đứa con đâu" [p12, tr.158]. Trong tiểu thuyết Thoát y dưới trăng, tất cả 

mọi người đều khinh bỉ và nguyền rủa mẹ, chỉ có Di cảm nhận được những đau 

đớn, tủi nhục của người đã sinh ra mình. Mẹ chấp nhận cuộc sống "làm đĩ" để 

“kiếm tiền nuôi Di – giọng mẹ sám hối. Hai chỉ vàng này dù có chết mẹ cũng 

không dám tiêu đâu Di ạ, mẹ để mai này Di lấy chồng, đó làm của hồi môn cho 

con gái mồ côi tội nghiệp của mẹ” [p2, tr.10]. Điều đó cho thấy, dù họ ở đâu, họ 

là ai, họ vẫn có thể là những người mẹ tuyệt với trong mọi hoàn cảnh. 

Làm mẹ trước hết là bản năng giới tính nhưng tình mẹ còn lớn hơn điều 

đó vì nó định vị bản sắc giới. Nỗi đau đớn khi sinh con là một trong những cội 

nguồn của bản năng mẫu tử để người mẹ nhận thức được sâu sắc đó là đứa trẻ do 

mình "rứt ruột" sinh ra. Nhưng "tình mẹ là một tình cảm, một thái độ tự giác, 

chứ không phải một bản năng; nó không nhất thiết gắn với quá trình thai nghén: 

một phụ nữ có thể yêu một đứa con nuôi, một đứa con riêng của chồng, với tình 

yêu mẹ con..."[10, tr.172]. Từ góc nhìn này có thể lý giải được sự hồi sinh kì 

diệu của đứa bé bị bỏ rơi nhờ bầu ngực thanh tân của cô gái chưa từng làm mẹ 

(Thoát y dưới trăng): "Lồng ngực bà mẹ thanh tân căng tròn, vâm vấp đôi mươi. 

Núm vú hồng rực như thỏi son, day qua dây lại nơi cửa miệng đứa trẻ sơ sinh. 

Điều kì lạ, bầu ngực gái tân không có sữa nhưng đứa trẻ có hơi ấm chở che đã 

hồi sinh trở lại" [p2, tr.35]. Bản năng nữ giới, thiên tính nữ làm mẹ đã dẫn lối 

cho cô gái mồ côi, tội nghiệp ấy: "Cô đã nhận con nuôi là nhận về một thiên chức 

hết sức thiêng liêng. Có lẽ nào cô lại chối từ bản năng cao cả đó?"[p2, tr.41].Dẫu 

vậy, những hi sinh của Di, sự đánh đổi của cô cho cuộc sống bình thường của ba 

đứa trẻ là tình mẹ, cái đã đi qua sự sàng lọc của bản năng: "Chúng là những đứa 

trẻ vô thừa nhận. Bây giờ tôi là mẹ của chúng. Tôi không muốn những đứa trẻ 

này cứ mãi băn khoăn về thân phận của mình như tôi" [p2, tr.53]. Có những đứa 

trẻ ra đời là kết quả của sự chiếm đoạt, là nhân chứng của nỗi đau thể xác và tâm 

hồn ở người phụ nữ. Vượt lên tất cả, bản năng nữ giới và tình mẹ đã làm sống 

dậy trong họ sức mạnh của tình yêu thương, sự chở che: Tư Nam (Trong nước 

giá lạnh), Kim (Bóng của cây sồi), Súa (Lặng yên dưới vực sâu). Tình mẹ trong 
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tiểu thuyết các cây bút nữ còn là nơi mà mẫu tính được chưng cất từ xót xa bởi 

những thương tổn, mất mát của đứa con. Trong Bóng của cây sồi, Bà Tần đã 

từng đau đớn, bủn rủn khi Nhi - đứa con gái duy nhất của bà - bị cưỡng bức 

trong rừng chuối, rồi bà lại tê tái cõi lòng khi nhìn thấy "vết răng tím sẫm chồng 

nó để lại chi chít trên lớp da trắng như trứng gà bóc". Nơi mà "hai bầu ngực này, 

ăn bao nhiêu cơm gạo của bà, tắm bao nhiêu lần nước suối Lao Chải" [p32, 

tr137]. Để rồi sau này, Nhi sống lại đúng nỗi đau của bà nhưng cay đắng hơn bởi 

đó là cái giá của lòng tham, sự thất đức của Cường - gã chồng cô: "Vợ Cường 

gần như phát điên sau cái chết của con, chiều nào cũng ngồi thẫn thờ ngoài bậu 

cửa, ôm đứa út vừa cai sữa mà hát, tóc rụng từng mảng, da mặt xanh xao dính 

chặt vào hai gò má..." [p32, tr.282]. Với nhà văn Bích Ngân, đó còn là người mẹ 

với nỗi đau, với mong muốn được bù đắp và sống thay những bất hạnh cho đứa 

con phế binh của mình (Thế giới xô lệch)... 

Khát vọng làm mẹ ở người phụ nữ thường đi cùng với nỗi đau đớn khi 

phải chối bỏ một phần thần thể. Nhìn nhận về điều này, S.Beauvoir cho rằng: 

"Đàn ông có khuynh hướng đánh giá việc phá thai một cách nông nổi, cho nó 

chẳng khác gì một trong số nhiều sự rủi ro mà người phụ nữ phải gánh chịu một 

cách tự nhiên; họ không nghĩ tới những giá trị bao hàm trong đó (...). Để bảo vệ 

quyền tự do của mình, để khỏi làm thiệt hại tương lai của mình, và vì quyền lợi 

nghề nghiệp, đàn ông yêu cầu phụ nữ khước từ cái chức năng vẻ vang của họ" 

[10, tr.146]. Dù ở hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả các nhân vật nữ khi phải 

chối bỏ đứa con chưa kịp chào đời đều mang cảm giác đau đớn và sám hối. Nỗi 

đau của họ đến từ nhiều phía: nỗi đau thể xác, sự kì thị của cộng đồng, sự thờ ơ 

vô cảm của người đàn ông. Đa phần các nhà văn nữ đều gặp gỡ nhau ở tiếng nói 

đòi quyền làm mẹ lẫn tiếng nói bật lên từ nỗi đau (Tiền định, Nhân gian, Xuân 

Từ Chiều, Gia đình bé mọn, Tường thành, Blogger)... Tự chối bỏ một phần máu 

thịt - nỗi đau phá thai là nỗi đau lớn nhất của đàn bà. Đó là nỗi đau cả về thể xác 

lẫn tâm hồn, là nỗi đau mà ít cây bút nam quan tâm đến. Đó là nỗi đau không dễ 

dàng diễn tả bằng ngôn ngữ và giọng điệu khách quan. Nó chỉ có thể bắt nguồn 

tiếng nói đồng vọng, thương cảm giới. Chủ động bỏ đi cái thai bốn tháng vì hoàn 

cảnh đặc biệt của chiến tranh, Chín trong Tiền định của Đoàn Lê mang nỗi đau 

đớn về thể xác lẫn tinh thần khi nạo thai chui. Mặc cảm tội lỗi, nỗi đau ám ảnh 
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Chín trong cả những giấc mơ: "Đứa trẻ đó chính là con của nàng với anh, nhưng 

nàng đã bỏ rơi họ từ lâu lắm"; "Nước mắt lã chã rơi, nàng lao xuống dòng sông, 

bơi theo con thuyền" [p20, tr.121-122].Cho đến mười năm sau, những đau đớn, 

cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám Chín. Với Hạ (Blogger), cái giá của sự lầm lỡ là 

nỗi đau tận cùng của thể xác, nỗi ám ảnh dai dẳng khi khai tử con mình và cả 

những ác mộng không thôi réo gào tên cô từ cõi vô thức: "Nó kia. Nhỏ nhoi và 

yếu ớt giữa vạt đất còn mới. Cô nhận ngay ra nó. Lồng ngực thắt nghẹn. Hài nhi 

của cô buộc phải chia lìa dù đã gần năm tháng. Một đứa trẻ đã thành hình với 

đầy đủ chân tay. Một đứa trẻ bị từ chối vì người làm mẹ là cô chưa sẵn sàng để 

đón nhận [...]. Tim cô như tan ra thành hàng ngàn mảnh vụn. Những mảnh vụn 

sắc nhọn" [p11,tr.85]. Thiên tính nữ làm mẹ không chối bỏ một ai, kể cả những 

con người lầm lạc trẻ tuổi. Cô bé mười sáu tuổi trong Tường thành trở thành 

người phụ nữ hai lần bất hạnh: làm đàn bà trong thân xác của cô gái điếm khi 

còn quá trẻ và nỗi đau, nỗi ám ảnh dai dẳng khi phải bỏ đi đứa bé "không nên có 

mặt trong đời". Giọng điệu trần thuật chùng xuống, cảm thương: “Nó rú gào rồi 

hóa ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bây giờ cứ ôm cái gốc chuối chôn cái thai nhi mà 

không chịu ra viện" [p14, tr.318]. Làm mẹ là thiên chức cao quý nhất đối với 

người phụ nữ. Nhìn từ góc độ giới, đó là cách để nữ giới “xác tín cá biệt nữ” một 

cách vững chắc theo tinh thần nữ quyền mà không cần phải hô hào để đấu tranh 

cho bình đẳng giới. 

Tiểu kết chương 3 

Tinh thần nữ quyền trong văn học Việt Nam từ sau 1986 ngày càng trở nên 

rõ nét. Hướng đến con người cá nhân, con người bản thể từ góc nhìn giới, tinh thần 

nữ quyền in dấu trong sáng tác của tất cả các nhà văn có khuynh hướng miêu tả con 

người bên trong con người. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, tiểu thuyết các nhà 

văn nữ đã thể hiện tập trung, hệ thống và toàn vẹn tinh thần nữ quyền trên phương 

diện nội dung nhìn từ đề tài và nhân vật. Có thể thấy, tinh thần nữ quyền trong tiểu 

thuyết các nhà văn nữ Việt Nam từ 1986 đến 2010 tuy mang tinh thần chung của 

văn học nữ quyền thế giới những vẫn bảo lưu những nét riêng, phù hợp với đời sống 

tâm hồn và tính cách của người Việt. Với những biểu hiện như vậy, tinh thần nữ 

quyền đã chi phối mạnh mẽ đến việc xác lập một lối viết nữ, phát huy tinh thần bình 

đẳng giới trong sáng tạo văn chương. 
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Chương 4 

LỐI VIẾT NỮ NHÌN TỪ PHƯƠNG THỨC TRẦN THUẬT 

TRONG TIỂU THUYẾT CÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 1986 - 2010 

 

4.1. Sự lựa chọn ngôi kể mang cách nhìn, cách nghĩ của giới 

Con đường đi tìm “những bí mật của truyện kể” dường như là cuộc kiếm tìm 

vô tận. Người nghiên cứu phải đương đầu với vô số cách thức với những kỹ xảo, 

những trò diễn trên bề mặt ngôn từ của nhà văn để tìm ra tư tưởng chủ đạo xuyên 

suốt từng dòng, từng trang truyện kể. Dẫn dắt người đọc đi vào những câu chuyện, 

tới những tầng sâu của một tác phẩm văn học là một nhân vật đầy “bí ẩn” – người 

kể chuyện. “Mang chức năng môi giới giữa thế giới nghệ thuật được miêu tả với 

độc giả tiếp nhận” (R. Barthes), là một sản phẩm sáng tạo của nhà văn, người kể 

chuyện là một mã nghệ thuật nhưng đồng thời cũng là chìa khóa quan trọng giúp 

giải mã mọi vấn đề liên quan đến tác phẩm văn học. Lí thuyết tự sự học không hề 

phân biệt nghệ thuật kể chuyện nam hay nữ. Tuy vậy, xét từ thực tiễn sáng tác, 

trong tiểu thuyết sau 1986 của các nhà văn nữ, cách kể, cách lựa chọn phương thức 

trần thuật, ngôi trần thuật dẫu đậm nhạt khác nhau vẫn in dấu một cái tôi nữ “tự ăn 

mình”. Phương thức kể chuyện từ ngôi thứ nhất- người kể chuyện xưng tôi gia tăng; 

vai trò của người kể chuyện toàn tri giảm dần, thay vào đó là kiểu trần thuật đánh 

tráo ngôi kể, người kể chuyện hóa thân. Biến hóa ngày càng đa dạng hơn cộng với 

sự tham gia ngày càng đông đảo của các nhân vật nữ vào vai trò người kể chuyện, 

các nhà tiểu thuyết nữ đương đại đã thể hiện một lối viết mang cảm thức giới. 

4.1.1. Người kể chuyện ngôi thứ nhất - cái “tôi” nữ giới 

4.1.1.1. Những cái tôi  tự thuật 

Tự thuật là kể lại đời mình, là “câu chuyện cuộc đời của cá nhân do chính 

người đó kể lại”. Trong văn học, khái niệm tự thuật để chỉ “một dạng văn xuôi tự 

sự do một người có thật ngược dòng thời gian kể lại đời mình, nhấn mạnh tới cuộc 

sống cá nhân, đặc biệt là lịch sử hình thành nhân cách”(Philippe Lejeune). Hẳn 

nhiên, tự thuật không phải là đặc quyền của các cây bút nữ, bởi bản chất của quá 

trình sáng tạo là nhà văn nói lên những thể nghiệm của bản thân và đi tìm cái tôi 
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của chính mình. Xét riêng ở thể loại tiểu thuyết, điều này đã tường minh khi "đặc 

điểm của tiểu thuyết là nhìn cuộc sống từ góc độ đời tư" và "yếu tố đời tư càng phát 

triển thì tính chất tiểu thuyết càng tăng" [35, tr.278]. Vì vậy, tự thuật trở thành một 

kênh giao tiếp hữu hiệu giữa chủ thể sáng tạo và chủ thể tiếp nhận. 

Trong nhiều tiểu thuyết của nữ giới, yếu tố tự thuật nổi bật hơn hư cấu, qua 

cái tôi hoặc những cái tôi trần thuật là người nữ. Ở phương Tây, tự thuật không 

chỉ là một hình thức, một đơn vị "mang yếu tố" mà nó là một thể loại phổ biến. 

Tuy nhiên, với đặc trưng công khai sự thật về bản thân, tự thú thông qua diễn trình 

tổng kết về cuộc đời thì thể loại này chưa thực sự tìm được chỗ đứng ở một nền 

văn hóa chuộng tính kín đáo như Việt Nam. Chọn dạng thức “những chuyện đời tự 

kể” là cách các nhà văn nữ xác lập quyền luận. Với dạng thức này, "người kể dám 

công khai danh tính và thừa nhận bản thân, chịu trách nhiệm về tính trung thực 

của sự thật với cam kết rõ ràng: tôi kể về đời tôi. Bản chất của những thể loại phi 

hư cấu là dựa trên cơ sở “người thật, việc thật”, có tính tham chiếu và ngầm chứa 

quy ước về sự tham chiếu đó giữa người phát ngôn– người tiếp nhận. Người phát 

ngôn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của câu chuyện mình kể" [101]. Nói 

như thế để thấy thái độ dấn thân dũng cảm của các nhà văn nữ khi chọn cách kể 

này. Tính đến thời điểm hiện tại, Cánh chim trong bão tố của Nguyễn Thanh Song 

Cầm, Lê Vân yêu và sống, Để gió cuốn đi của Ái Vân là những tự truyện của nữ 

giới gây được chú ý. Với người viết, tự truyện đã thể hiện thức nhận mới mẻ về sự 

tồn tại của cái tôi nữ giới từ đó hướng đến khẳng định vị thế của người phụ nữ 

trong đời sống và trong lĩnh vực sáng tác. 

Tự truyện của các cây bút nữ đã tạo ra làn gió mới cho đời sống văn học 

nhưng không thể phủ nhận rằng đó là hướng khai thác có khả năng dẫn vào con 

đường "cạn kiệt tài nguyên" tư liệu bởi cuộc đời của người viết chỉ có một. Điều này 

đã nhanh chóng được hóa giải khi tiểu thuyết với tính chất năng động của mình đã 

dung nạp tự truyện vào cấu trúc chuyện kể, ở đó câu chuyện được hư cấu dựa trên 

tiểu sử của người viết. Khi đó, tiểu thuyết thực sự trở thành trò chơi đối với người 

cầm bút, sự kết hợp đó có thể tạo ra giả tự truyện (autofiction) hoặc bán tự truyện 

(semi-autofiction). Trong trường hợp này, nhân vật chính của tác phẩm vẫn là những 

cái "tôi" chủ thể trần thuật nhưng là những cái tôi hư cấu, tưởng tượng. Tác giả đã 
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tiểu thuyết hóa đời mình hoặc tiểu thuyết hóa những chi tiết liên quan đến tiểu sử, trải 

nghiệm bản thân. Đó là những tiểu thuyết có khuynh hướng tự truyện. 

Trong sự nở rộ của khuynh hướng tự truyện những năm đầu thế kỉ XX, có sự 

dự phần đông đảo của các nhà văn nữ. Là hình thức khám phá con người ở chiều 

sâu nội cảm, có thể khẳng định tự thuật là một phương thức bộc lộ và đối thoại giới 

tính. Từ góc nhìn nữ quyền, bằng cách trần thuật theo lối tự thuật, các nhà văn nữ là 

giải cấu trúc được hệ thống diễn ngôn quyền uy của nam giới để khẳng định tinh 

thần nữ quyền ở phương diện sáng tạo nghệ thuật. Không những thế, có thể xác 

định được tự thuật là một đặc điểm ưu trội của lối viết nữ. Với phụ nữ, viết là “tự ăn 

mình”, là “soi đời mình trên trang giấy”, là xác tín căn cước. Để hiện thực hóa ước 

vọng mở được cánh cửa vào những bí ẩn nội tâm của giới nữ thì không gì hữu hiệu 

bằng việc để lý trí và trái tim của họ tự lên tiếng. Một thời gian dài người ta đã quen 

với cách hiểu và nhìn nhận về họ theo những “mã” và “mô hình” quen thuộc, cứng 

nhắc. Nhưng khi cuộc sống và văn học xác lập cho họ chỗ đứng, nhiều nhân vật nữ 

bước lên vị trí của người dẫn dắt, tổ chức câu chuyện, bắt đầu từ lúc đó, mọi quy 

ước trước đây không còn trọn vẹn nữa. Thiên tính nữ đã phát huy vai trò của nó ở 

một phương diện khác, và chính điều đó đã mang đến một tinh thần dân chủ hơn 

trong văn học, khiến cho văn học nghệ thuật và quyền phán xét không còn là đặc 

quyền và chỉ thuộc về lãnh địa của nam giới.  

Trong sáng tác của các nhà văn nữ, bằng cách pha trộn những yếu tố đời tư, 

tác phẩm nói được những điều thầm kín của cái tôi cá nhân lẫn những phương diện 

cấm kị về đạo đức xã hội. Không khó để nhận ra những cái "tôi" tự thuật trong tiểu 

thuyết của các nhà văn nữ đều mang dáng dấp cuộc đời tác giả, hầu hết đều là 

những cái tôi nữ giới ở cấp độ trải nghiệm với ý thức tường minh bản thân từ tiểu 

sử, nghề nghiệp cho đến những biến cố của cuộc đời. Người kể chuyện trong tiểu 

thuyết của Thùy Dương thường là những cái “tôi” mang cách nhìn, cách nghĩ nữ 

giới thông qua hình thức “tự giãi bày”. Trong Thức giấc, cuộc đời của người con 

gái từ khi còn là một thiếu nữ đến khi trưởng thành, yêu đương, lấy chồng rồi sinh 

con được kể qua cái “tôi” trải nghiệm/Yên Thao – nhân vật nữ chính. Là cảm xúc 

run rẩy khi lần đầu yêu, lần đầu dâng hiến và lần đầu thăng hoa: “Những ngón tay 

anh chạm vào đùi để lại vết bỏng rẫy dưới lần vải mỏng”; cảm giác của người vợ 

khi chứng kiến sự phản bội của người chồng: “Mặt tôi lạnh toát. Tim như thắt lại, 
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không đập nổi”, “Khó thở quá. Ngực tôi như bị đá đè.”… Những cảm xúc rất tinh tế 

và sâu sắc, những khát khao của nhân vật nữ cứ thế được thể hiện một cách tự 

nhiên, chân thực. Ngụ cư cũng là câu chuyện của một cái tôi trải nghiệm nữ giới 

khác, cũng xoay quanh những câu chuyện của gia đình, của con người, của cảm xúc 

cá nhân trong thời đại mới, trước những giá trị mới. Chân trần (ra mắt bạn đọc năm 

2013) đi tiếp mạch cảm xúc của Thức giấc, Ngụ cư để dẫn vào những sâu kín của 

phận người, phận đời, lý giải những hạnh phúc và cả những đớn đau của con người 

trong kiếp nhân sinh qua cái nhìn nữ quyền ngày càng đậm nét. Nhân vật "tôi" kể 

chuyện trong Chân trần cũng giống như các tác phẩm khác của chị, là một nhà báo 

nữ. Những gì được chứng kiến trải nghiệm từ thực tế của một nhà báo, bóng dáng 

của Thùy Dương hiện hữu qua nhân vật "tôi" kể chuyện còn ở tâm trạng, xúc cảm 

ngậm ngùi, luyến tiếc, đau xót trước những phận người, cảnh đời. Đứng ra tự kể 

chuyện của mình, nhân vật nữ đã không còn nhận vai trò chức năng như trong các 

hình thức truyện kể truyền thống nữa, họ thực sự đã trở thành “những con người cá 

thể - bản thể” (R. Barthes). Khi để nhân vật nữ chính giữ vai trò là người kể chuyện, 

cũng là cách người cầm bút “khai thác nội tâm nhân vật một cách triệt để và biểu 

hiện nó một cách sâu sắc hơn” [106]. Tiểu thuyết Võ Thị Xuân Hà đa phần thường 

được kể từ ngôi thứ nhất. Trong nước giá lạnh là sự kết hợp các cái tôi kể chuyện 

(ba giọng kể, nổi bật là giọng kể của Niệm – cô gái trẻ đẹp xứ Huế) làm thành diễn 

ngôn đa thanh về số phận người phụ nữ trong và sau chiến tranh. Những chương 

đoạn kể về Niệm đều được tác giả sử dụng ngôi thứ nhất, từ điểm nhìn nội cảm, bộc 

lộ một thế giới nội tâm đa phức. Tường thành là câu chuyện con người/ nữ giới 

trong đời sống đô thị hôm nay. Cái tôi của một nhà báo với lối viết bạo, ngôn ngữ 

sắc đã soi vào mặt tối của Hà Nội và nghề báo. Không chỉ là chuyện đời, chuyện 

nghề. Tường thành còn là cảm xúc của nhân vật chính trước những đảo điên của 

cuộc sống, trước tình yêu và trước số phận của người đồng nghiệp đặc biệt – 

Phương Nam. Việc hòa các giọng kể trong tiểu thuyết các nhà văn nữ đã tạo nên 

hiệu quả đặc biệt trong quá trình khám phá, phát hiện những bí ẩn, phức tạp trong 

đời sống, nội tâm của nhân vật, đặc biệt những thái cực có khi trái ngược nhau của 

cảm xúc, những day dứt, bất ổn, hoài nghi. 

Mặc khác, khi người kể chuyện là nhân vật nữ với cái “tôi” tự thuật cũng đồng 

nghĩa với việc nhà văn đã tạo ra tính cá thể hóa trong ngôn ngữ trần thuật. Tính cá thể 
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hóa được quy chiếu bởi các diễn ngôn đời tư, văn hóa, tự truyện… Mức độ dễ nhận 

thấy nhất là phương ngữ và ngôn ngữ đời thường trong lời của người kể chuyện. 

Ngôn ngữ của người con gái Huế (Trong nước giá lạnh): “Con người ơi sao mi ngu 

vậy? Tôi xuống nước là tôi thích được như vậy. Tôi không phải kẻ trầm mình dưới 

sông. Ngay cả mạ tôi có lênh đênh trên dòng sông này cũng là bởi bị giặc bắn, chứ 

mạ đâu có thích lênh đênh” [p15, tr.225]. Ngôn ngữ sắc sảo của Cầm Kỳ - một nhà 

báo tài năng và cá tính (Tường thành): “Dương là một nhân tính khác biệt trên trái 

đất. Có thể là một dị biệt của cuộc di căn bao nhiêu kiếp đời giữa một kẻ tù tội được 

triều đình cải hóa xung lính trong đạo quân ngông cuồng xâm lấn miền đất lạ, cưỡng 

hôn một cô thôn nữ bản xứ” [p14, tr.106]. Dấu ấn văn hóa vùng miền, ngôn ngữ cá 

nhân đã xác lập cái “tôi” cho người kể chuyện với diễn ngôn hướng nội. 

Gắn với những cái “tôi” tự thuật là sự xuất hiện thường xuyên của ngôn ngữ 

độc thoại nội tâm. Ngôn ngữ đậm suy tư và chất chứa tâm trạng của nhân vật được 

bố trí đứt quãng tương ứng với “dòng ý thức” mà nhân vật bộc lộ những cảm xúc 

mơ hồ, mong manh, tư duy mang tính phản tỉnh để nhận thức lại chính mình và 

cuộc đời. Đó có thể là nỗi hoang mang của người phụ nữ khi vừa bước qua đổ vỡ 

hôn nhân (Xuyên Mỹ - Phan Việt): "Tôi thực sự không còn biết mình đang làm gì 

nữa. Tất cả là một đường hầm tối đen, một vực thẳm không đáy. Cả ngày hôm nay, 

tôi ngồi trong một phòng nhỏ của PhD Lounge, đóng cửa lại, để viết luận án và để 

không ai thấy tôi. Giận dữ, buồn nản, cô đơn và trăm ngàn thứ tình cảm lớn nhỏ 

lồng lộn bên trong như cơn bão nhốt trong chai đòi được thả" [p39, tr.78]. Hoặc đó 

là ngôn ngữ mang tính riêng tư của một thể giới nội tâm đau đớn ở người con gái 

(Mưa ở kiếp sau - Đoàn Minh Phượng) trên hành trình tìm cha khi ý chí bị thách 

thức đến tận cùng: "Tôi sợ tất cả những thứ lạ thường ở chung quanh, những thứ 

không thật, những hình ảnh, những tiếng nói của ảo giác, vang lên từ trong tâm 

tưởng hoảng loạn cô đơn của tôi (...). Tôi chênh vênh ở giữa nỗi sợ và sự cuốn hút 

êm đềm của đóm sáng nhỏ lung linh trong phòng tỏa ra từ chiếc đèn dầu đã có từ 

những năm ấu thơ" [p27, tr.49]. Độc thoại nội tâm giúp nhân vật thể hiện trọn vẹn 

những góc khuất trong tâm hồn, góp phần thể hiện sâu sắc hơn nỗi nhớ, nỗi đau, 

tình yêu, hạnh phúc... Đó là cách để nhà văn khám phá thế giới tinh thần của nhân 

vật một cách nhân bản. 
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Khi văn học quan tâm nhiều hơn đến con người cá nhân thì khuynh hướng tự 

thuật xuất hiện như là phương thức hữu hiệu trong việc khai thác thế giới nội tâm. 

Với vai trò là người kể chuyện, các nhân vật nữ thường đào xới tới tận cùng của bản 

ngã. Đó là cách trần thuật công khai, vừa chủ quan, vừa khách quan, giúp độc giả 

khám phá được chiều sâu nội tâm của nhân vật – người kể chuyện. Khuynh hướng 

này trở thành nét đặc thù của lối viết nữ, thể hiện sự nếm trải giới tính và khát vọng 

khai phóng những cảm xúc từng bị kìm hãm.  

4.1.1.2. Những cái tôi hóa thân 

Hóa thân thực chất là phương thức trần thuật mà nhà văn dẫn dắt người đọc 

đi khám phá chiều sâu những vấn đề của con người, cuộc đời từ nhiều điểm nhìn, 

góc độ. Ở đó, chủ thể trần thuật không có điểm tương đồng với con người thật của 

nhà văn về giới tính, nghề nghiệp, tính cách, thời đại. Xét từ góc độ nghệ thuật trần 

thuật thì với cách kể chuyện này, nhân vật xưng "tôi" không còn là bằng chứng cho 

sự hiện diện của con người thực tác giả mà nó là một cái "tôi" đã được hóa thân ở 

cấp độ nếm trải. Cho rằng khi công nhận sự tồn tại của dòng văn học nữ hay lối viết 

nữ là cách cổ xúy cho sự phân biệt giới trong sáng tác nhưng nhà văn Y Ban vẫn 

thừa nhận: “Tôi hay kể chuyện ở ngôi thứ nhất, để tự đặt mình vào vị trí của những 

nhân vật người đàn bà trong truyện. Tôi cảm thấy, điều đó cho phép tôi khai thác 

nội tâm nhân vật một cách triệt để và biểu hiện nó một cách sâu sắc hơn” [98]. 

Trong một số tiểu thuyết của các cây bút nữ đương đại có trường hợp người kể 

chuyện xưng tôi - chuyện được kể ở ngôi thứ nhất nhưng chủ thể trần thuật lại là 

nam giới. Tiêu biểu là tiểu thuyết T mất tích của Thuận. Nhà văn Thuận thường 

chọn cách kể từ ngôi thứ nhất. Ở đó những nhân vật nữ tha hương được khắc họa 

đầy tính bi kịch. Tuy vậy, trong T mất tích, vẫn cái tôi kể chuyện, nhưng điểm nhìn, 

vai kể là của nam giới. Nhan đề tiểu thuyết mập mờ. T là ai? “Chắc hẳn trước hết 

là cái tôi. Cái tôi sau khi tràn ngập từng trang, trong những đoạn văn dài hàng 

trang không ngắt dòng ở ba tiểu thuyết trước, đã phải gánh chịu hậu quả của chính 

sự tràn đầy đó: nó không trụ nổi lại trên trang giấy. Nó phải chấp nhận số phận mờ 

ảo hiện diện sau những nhân vật khác. T, điều này quan trọng hơn rất nhiều, còn là 

Thuận, là nhà văn”(Cao Việt Dũng, Lời giới thiệu tiểu thuyết T mất tích của 

Thuận). Chuyển vai kể cho người chồng - xưng "tôi", qua trường nhìn hạn chế của 

người chồng, hình ảnh T- người vợ bị đánh vắng, bị kết án biến mất, không còn 
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dấu tích. Bằng cách đó những vấn đề thuộc về nữ giới được nhà văn thể hiện sâu 

sắc qua một trường nhìn nam giới mang tính phản đề: “Câu nói bao biện của viên 

nha sĩ luôn ám ảnh nhân vật tôi - người chồng là “Thưa tòa, dương vật của tôi chỉ 

quan tâm đến chuyện ấy”; “Cái tin T mất tích chưa bao giờ khiến tôi phát điên…" 

[p30, tr 255]. Với Bích Ngân khi hóa thân vào "cậu Út", một phế binh sau cuộc 

chiến ở biên giới Tây Nam, nhà văn đã khắc họa đậm nét những chiều kích thế 

giới nội tâm của nhân vật "tôi" thông qua những suy tư, trăn trở về thân phận của 

bản thân trong các mối quan hệ gia đình, xã hội. Thế giới xô lệch được kể từ điểm 

nhìn hạn hẹp của người kể chuyện mà một nửa thân thể gửi ở chiến trường, nửa 

còn lại gắn chặt vào cái giường, xe lăn. Nhưng chính từ điểm nhìn dị biệt ấy, thế 

giới được mở ra. Những cuộc đối thoại của tôi/cậu Út với mọi người trong gia 

đình, đặc biệt là những màn độc thoại nội tâm đã làm nổi bật những điều sâu kín 

nhất trong thế giới tâm hồn của một người đàn ông tật nguyền: mặc cảm, sự xâm 

lấn của thói xấu, bị động trong quan hệ ân ái, mâu thuẫn giữa bản năng sống và 

khát vọng sống... Những rung cảm của nhân vật tôi cũng chính là những suy tư 

của nhà văn về vai trò của nữ giới: "Cô ngự trị tôi, dẫn dắt tôi và khai sáng con 

đường hun hút mà tôi đang dò dẫm, tìm kiếm. Tôi thấy mình được hồi sinh, được 

khám phá, được tận hưởng và được bình đẳng trong vai trò của một người nô lệ 

trung thành" [p21, tr.189]. Ca ngợi thiên tính nữ từ điểm nhìn nam giới, tiểu 

thuyết của Bích Ngân có ý nghĩa về sự tồn tại của con người trong cuộc chiến đấu 

tự thân, cô đơn, nghiệt ngã ở một thế giới chênh vênh, xô lệch. 

Hóa thân trong một "kẻ khác" để xưng tôi kể chuyện không phải là hiện 

tượng lạ nhưng đó là một thử thách. Dùng một cái "tôi" khác để trải lòng mình chưa 

bao giờ là việc dễ dàng nhất là khi cái tôi đó vênh lệch với cái tôi của nhà văn về 

giới tính, hoàn cảnh... Đặc biệt, trong tiểu thuyết của nam giới, hiếm khi tác giả hóa 

thân vào nhân vật nữ để nhìn nhận, đánh giá những vấn đề về giới nữ. Điều đó cho 

thấy, chọn lối kể chuyện này, các nhà văn nữ cũng khẳng định một “quyền luận”. 

Tiểu thuyết Dạt vòm (Phan Hồn Nhiên) qua giọng kể, điểm nhìn của tôi- “chàng trai 

18,5 tuổi”- ánh xạ quan niệm của nữ nhà văn: “…chậu nước rất to bên cạnh đổ ụp 

xuống sân. Tiếng thét lên inh ỏi của một người phụ nữ. Người đàn ông đạo mạo 

hoảng hốt chạy biến, trốn vào trong, để quên cái bình nhựa đỏ thắm nổi bật trên 

cao”; “Tôi lại thấy buồn buồn. Chứng kiến sự ngớ ngẩn và hèn nhát của một ai 
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khác, thật ra cũng chẳng dễ chịu chút nào” [p24, tr.10]. Được kể từ cảm thức nữ 

giới, cái nhìn của chàng trai trẻ bỗng “già nua”, thấu tình với nỗi cô đơn đàn bà: 

“Tuổi già. Nỗi cô độc. Khao khát muốn được nghe thấy, nhìn thấy ai đó, ngoài 

chính mình”; “Bất giác tất cả những điều lặng thinh ấy thấm qua da tôi, đâm nhói 

vào tim tôi, óc tôi. Tôi cảm nhận rõ mồn một thứ cảm xúc chưa từng kinh nghiệm” 

[p24, tr.19-20]. 

Hòa điệu ba giọng kể trong Ngụ cư không phải là sự cách tân mang tính đột 

phá của Thùy Dương về cấu trúc truyện kể nhưng rõ ràng, hóa thân vào linh hồn 

người lính trẻ, nhà văn đã mang đến một góc nhìn mới mẻ và thú vị cho câu 

chuyện. Từ điểm nhìn của chàng trai trẻ, một thế giới cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa 

chân thật được mở ra bằng ngòi bút tinh tế của nhà văn nữ: "Tôi hẹn Xoan thêm 

được năm tối nữa. Nghĩa là đã dám ôm eo và bật được cúc áo. Khi hai tay tôi lẩy 

bẩy mơn man được bầu vú mọng như trái cam thì Xoan run rẩy khẽ ẩy tôi ra - 

đừng anh, rồi nhoài ra. Tôi xấu hổ đỏ lựng cả mặt. Đỏ xuống tận chân tóc mai. 

May mà trời đêm chứ không thì chỉ còn cách tìm lỗ nẻ mà chui. Tuần sau đó tôi 

nhận giấy báo nhập ngũ. Sau này - rất nhiều lần tôi cứ nhắm mắt tưởng tượng lại 

giây phút ấy. Vẫn thấy tê dại cả người" [p9, tr.67]. Ở ngôi kể này, Thùy Dương 

không chỉ "lạ hóa" cái "tôi" bằng một thế giới cảm xúc nam giới mà còn làm tỏa 

sáng vẻ đẹp thanh tân, thánh thiện của người con gái thời chiến. Từ góc nhìn giới, 

đó là vẻ đẹp của niềm tự hào thân thể. 

Cái tôi kể chuyện trong tiểu thuyết của các nhà văn nữ khi hóa thân thành 

nam giới trở thành phương thức để họ tự nhìn ngắm chính mình, hiểu về mình qua 

cái nhìn từ "phía dối diện". Bằng cách đó, thế giới đàn ông, thế giới đàn bà được 

khai mở dân chủ hơn, phong phú hơn, đồng thời thể hiện niềm mong mỏi của người 

viết nữ về sự hòa hợp bản thể nam - nữ. 

4.1.2. Người kể chuyện ngôi thứ ba – tác giả hàm ẩn 

4.1.2.1. Kể chuyện từ điểm nhìn nhân vật 

Khi nhân vật “tôi” đứng ra kể chuyện sẽ “dễ tạo điều kiện để người viết tung 

hoành, giãi bày tâm tình và gia tăng độ tin cậy ở người đọc” [65, tr. 203]. Tuy nhiên, 

cứ đào sâu mãi vào cái “tôi”, người viết có nguy cơ lặp lại chính mình và câu chuyện 

được kể vì thế sẽ thiếu đi cái nhìn đa chiều về cuộc sống vốn đầy biến động. Khi 

những cái “tôi” – nhân vật nữ hiện hữu với vai trò là người kể chuyện trở nên đơn 
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điệu, bị hạn chế tầm nhìn thì nó lại tìm cách chuyển sang một dạng khác để thực hiện 

chiến lược trần thuật của người viết. Hình tượng người trần thuật - thể hiện qua nhân 

vật, do vậy, luôn chứa đựng nhiều chiều kích phức tạp. Khi cái “tôi” không còn đứng 

ra để dẫn dắt câu chuyện nữa thì cái nó vẫn cư ngụ ở một nhân vật nào đó, hoặc tác 

giả cố tình che giấu bằng cách “đánh tráo” ngôi kể, di chuyển điểm nhìn để diện phản 

ánh được nới rộng hơn và câu chuyện trở lên khách quan hơn. Điểm nhìn được đặt 

vào một hoặc một vài nhân vật trong truyện, có tính chất hướng nội. Vì vậy mà dù 

nhân vật không xưng “tôi” đứng ra kể chuyện thì nội tâm nhân vật vẫn được thể hiện 

một cách rõ nét. Cũng theo Y Ban: “Tôi có một số tác phẩm lấy chất liệu là câu 

chuyện gia đình mình, nhưng nó đã được thăng hoa, được lọc qua một lăng kính rồi. 

Chưa có ai đọc xong mà bảo đó là chuyện gia đình tôi. Tôi chưa bao giờ kể thật thà 

mọi chuyện của mình trong tác phẩm, dù tôi nghĩ, chỉ cần ghi chép lại chân thực cũng 

đã có thể là một tác phẩm hay. Tôi sợ làm tổn thương thành viên nào đó trong gia 

đình. Tuy nhiên, những khát vọng tôi gửi gắm trong tác phẩm đều chính là khát vọng 

của gia đình tôi” [103]. Chính vì quan niệm trên, một số tiểu thuyết của Y Ban 

thường đánh tráo ngôi kể, những câu chuyện được kể từ ngôi thứ ba, nhưng vẫn thấp 

thoáng đậm nhạt hình bóng, nỗi lòng của nhà văn, của giới mình. 

Là một phần, một khía cạnh của con người tác giả thực, tác giả hàm ẩn là một 

bậc trần thuật không được thể hiện ở văn bản nghệ thuật dưới dạng nhân vật - người kể 

chuyện, mà chỉ được độc giả tái tạo trong quá trình đọc như là một “hình tượng tác giả” 

ngấm ngầm, ẩn tàng. Trong truyện kể, lời giới thiệu, dẫn dắt, bình luận của người kể 

chuyện, lời nhân vật, tình huống diễn ra hành động của nhân vật, những đối thoại, độc 

thoại, cách sắp xếp các sự kiện, các kỹ xảo, thủ pháp… tất cả đã được người kể chuyện 

kể lại theo một cách thức nào đó, qua cái nhìn của một hay nhiều nhân vật nào đó, khi 

ấy, có sự tham gia của tác giả hàm ẩn vào vai trò người kể chuyện.  

4.1.2.2. Đánh tráo ngôi kể và phối hợp điểm nhìn 

Xuất hiện khá thường xuyên trong tiểu thuyết các cây bút nữ với vai trò là 

người kể, dẫn dắt câu chuyện còn có “nhân vật vô hình”, nhưng tư tưởng lại chi phối 

toàn bộ sự phát triển của câu chuyện. Đó là khi câu chuyện được kể có điểm nhìn 

được nhà văn trao cho nhân vật, có sự di chuyển sang các nhân vật khác, thể hiện rõ 

nét hơn chiều sâu và sự phức tạp trong đời sống nội tâm của các nhân vật. Hình thức 

này thể hiện rõ nhất khi câu chuyện được kể ở ngôi ba, với sự phối hợp nhiều điểm 
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nhìn. Gia đình bé mọn (Dạ Ngân) là câu chuyện chung về gia đình trong thời bao cấp, 

đồng thời “đó là bản dập từ chính thực tế cuộc đời tác giả, từ mối tình mười một năm 

ra Bắc vào Nam với đầy những nồng nàn và khổ ải của bà và chồng - một nhà văn có 

tiếng” (Hoài Nam, “Bốn lời bình cho Gia đình bé mọn”). Dẫu kể về đời mình trong 

một giai đoạn đầy khổ ải nhưng nữ nhà văn không sử dụng phương thức trần thuật 

ngôi thứ nhất, mà đánh tráo ngôi kể chuyện. Những tội danh của Mỹ Tiệp - lẽ ra được 

kể từ ngôi thứ nhất, nhưng nhà văn đã ngụy tạo, chuyện được kể bởi người kể chuyện 

ngôi ba với sự phối hợp nhiều điểm nhìn. “Đó là tội danh có thể làm nàng đau đớn, 

xấu hổ nhất, hơn cả tà dâm, ngoại tình, giựt chồng, đánh cắp hạnh phúc người khác… 

cái tội bị cô Ràng xử trảm, cái tội bị gia tộc ruồng bỏ, mà không có gia tộc thì không 

người Việt Nam nào yên ổn với lương tâm cả” [p20, tr.194]. Chỉ có phối hợp điểm 

nhìn mới soi tỏ nỗi dày vò, đau đớn, của người phụ nữ trên hành trình đi tìm hạnh 

phúc chính đáng của mình. Với lối trần thuật đó, câu chuyện không dừng lại ở mảnh 

đời riêng, tiểu thuyết của Dạ Ngân phơi bày được những mảng xám của hiện thực đa 

chiều. Kể chuyện đời mình bằng cách đánh tráo ngôi kể, đó là một trong những lí do 

khiến nhiều ý kiến cho rằng, tiểu thuyết của Dạ Ngân “có dấu hiệu phân vân và ngập 

ngừng giữa yếu tố tự truyện với hư cấu” (Nhận định của Hội nhà văn Hà Nội về tác 

phẩm Gia đình bé mọn, được giải thưởng năm 2005). 

Trong một số tác phẩm của các cây bút nữ giai đoạn này, nhân vật nữ (nhân 

vật trung tâm) là con người thực của nhà văn trong quy chiếu về hoàn cảnh, tâm 

trạng. Trong vai trò của tác giả hàm ẩn, nhà văn “cho” nhân vật của mình rất nhiều 

cảm xúc. Những cảm xúc rất sâu sắc, chân thực từ chính sự trải nghiệm. Tiền định 

có thể xem là sự hư cấu hóa cuộc đời của Đoàn Lê. Mặc dù được kể ở ngôi thứ ba 

(đan xen ngôi thứ nhất) thì Tiền định vẫn là tác phẩm có tính chất tự truyện. Đoàn 

Lê đã tiểu thuyết hóa câu chuyện đời mình bằng cách đánh tráo điểm nhìn, đánh 

tráo ngôi kể, tập trung điểm nhìn từ bên trong ở nhân vật Chín. Cô là một người 

nghệ sĩ có đam mê và khát vọng nhưng đa đoan, sinh ra đã mang nỗi ám ảnh về 

thân phận đàn bà trong gia đình toàn con gái. Trải qua hai cuộc tình đều bị lừa dối, 

phản bội, đêm Hà Nội chiến tranh, nạo thai chui... nhưng cho đến cuối chuyện ta 

vẫn thấy hình ảnh của một người phụ nữ không ngừng đi tìm kiếm hạnh phúc trong 

nỗi đau, Chín trở thành hình mẫu sinh động cho tinh thần nữ quyền. Cuộc đời của 

Chín được khúc xạ từ những đa truân trên đường đời của Đoàn Lê. Nỗi đau của 
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Chín được chưng cất từ những đau đớn mà nhà văn đã trải qua. Vì vậy, tác phẩm 

không ít lần vang lên câu: Ôi phải chăng là do tiền định?, Ôi tội nghiệp thân phận 

đàn bà! mà không rõ chủ thể phát ngôn là ai (nhân vật?, nhà văn?). 

Tiểu thuyết đàn bà của Lý Lan chất chứa nỗi niềm và thân phận của những 

người phụ nữ trong một dòng họ. Trăn trở của Thoa hay chính những trải nghiệm và 

khát vọng của nhà văn: “Viết ra như thế nào mới là vấn đề, chứ điều gì, bất cứ điều 

gì, dù trong hiện thực hay trong trí tưởng tượng, Thoa tin là đều đáng viết ra, nếu 

không nói là có quyền được viết ra” [p18, tr.196]. Cái cô đơn, khát vọng tìm về của 

Không Bé cũng chính là cảm xúc và mong ước chung của những người phụ nữ xa 

xứ. Lý Lan là một nhà nghiên cứu nữ quyền, những nhân vật như Không Bé, Liễu, 

Thoa đều có nét tương đồng với cuộc đời của nhà văn và đồng thời thể hiện được 

quan niệm của tác giả về tinh thần đàn bà. Đặt điểm nhìn vào nhân vật nữ, nhà văn 

vừa tìm hiểu đời tư nhân vật cũng là vừa khám phá chính mình. Dù người kể 

chuyện không xưng tôi nhưng lối đánh tráo chủ thể trần thuật cho phép nhà văn thể 

hiện những quan điểm của mình về thế giới riêng của đàn bà. 

Với cách đánh tráo chủ thể trần thuật thì ngôn ngữ nửa trực tiếp sử dụng với 

hình thức người kể chuyện là tác giả hàm ẩn đã tạo nên sự hòa trộn giữa ngôn ngữ 

tác giả và ngôn ngữ nhân vật, phù hợp với việc thể hiện cuộc sống đa chiều và dòng 

tâm trạng của nhân vật. Và khi tro bụi (Đoàn Minh Phượng), T mất tích (Thuận), 

Sông (Nguyễn Ngọc Tư)…sử dụng ngôn ngữ nửa trực tiếp gắn với dòng tâm tư của 

nhân vật. Mượn điểm nhìn của nhân vật, giọng của nhà văn đã hòa vào giọng điệu 

của nhân vật đến mức khó phân biệt. Đó là cách để thâm nhập vào đời sống nội tâm 

của nhân vật một cách dễ dàng. Với hình thức kết cấu truyện kể là sự dẫn dắt của 

tác giả hàm ẩn, chiều sâu nội tâm nhân vật lại được bộc lộ rõ nét và đa chiều hơn. 

Không áp đặt quan điểm, tư tưởng của tác giả một cách khiên cưỡng, những phong 

phú và phức tạp trong nội tâm nhân vật được thể hiện như nó vốn có. Con người cá 

nhân, cái tôi bản thể với những khát khao vì thế mà được nâng niu, trân trọng. Dấu 

ấn phong cách tác giả không vì thế mà mất đi mà ngược lại, “tầm” và tư tưởng của 

nhà văn lại được in dấu đậm nét qua những biến đổi sâu sắc trong nhận thức và nội 

tâm của nhân vật, qua những phức điệu tinh tế trong tâm hồn họ. 

Như vậy, khi các cây bút nữ công khai bản thân mình trên tác phẩm dù ở 

hình thức cái tôi kể chuyện, tự thuật hay cái tôi hóa thân thì cũng là một nét riêng 
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trong nghệ thuật kể chuyện. Trải đời mình trên trang giấy vốn là thế mạnh của giới 

nữ, nhưng để cái tôi ấy thể hiện được đặc trưng giới, người cầm bút đã thể hiện 

được tinh thần nữ quyền trong việc tạo dựng chủ thể trần thuật. Từ những cái tôi ẩn 

khuất, phi chủ thể lúc mới xuất hiện trên văn đàn cho đến cái tôi lộ diện, công khai 

đã cho thấy thái độ tự chủ, dấn thân của người cầm bút. Viết với họ khi ấy không 

còn là trách nhiệm mà trở thành khát khao được thể hiện, khẳng định tính nữ. 

4.2. Các kiểu kết cấu thể hiện lối viết “tự ăn mình” 

“Nếu những yếu tố kĩ thuật, thủ pháp có giới hạn thì kết cấu là vô hạn, vì mỗi 

tác phẩm là một “sinh mệnh”, một “cơ thể sống” nên kết cấu tác phẩm là một tổ 

chức cụ thể, phù hợp với nội dung cụ thể của tác phẩm” [35, tr.132]. Khi dân chủ 

hóa văn chương trở thành khát vọng của người viết thì tinh thần hoài nghi và ý 

hướng giải thiêng văn học đã biến tác phẩm của họ thành cuộc chơi đa dạng: chơi 

thể loại, chơi nhân vật, chơi kết cấu…Những cuộc chơi đó góp phần thể hiện tính đa 

chiều của cuộc sống và thế giới nội tâm con người hiện đại. Trong đó, sự sáng tạo 

những hình thức kết cấu mới góp phần phá vỡ khung giới hạn của thực tại, giúp 

người viết có khả năng khám phá đối tượng ở nhiều chiều. Với người viết nữ, trên 

con đường kiếm tìm những bản thể nữ giới và tìm kiếm chính mình, việc tổ chức 

kết cấu tác phẩm để tạo thuận lợi cho việc khai phá những vùng sáng – tối, hiện hữu 

– khuất lấp trong nội tâm nhân vật đã trở thành phương thức đắc địa. 

4.2.1. Kết cấu dòng ý thức – nhu cầu giãi bày 

Trong hệ thống học thuyết của mình, S. Freud chưa bao giờ đánh giá cao vai 

trò của ý thức, ông cho rằng: "Để hiểu rõ hơn đời sống tâm trí, chúng ta nhất thiết 

phải ngừng đánh giá quá cao ý thức"; bởi vì "không thể có các sự kiện mang tính ý 

thức mà không có giai đoạn vô thức trước đó, trong khi vô thức có thể bỏ qua giai 

đoạn ý thức vẫn có một giá trị tâm trí" [18, tr.103]. Tuy nhiên, với tư cách là kết quả 

của quá trình tri nhận hiện thực, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan (theo 

triết học Marx - Lenin) thì ý thức "là một dòng chảy, dòng sông trong đó các ý nghĩ, 

cảm giác, các liên tưởng bất chợt thường xuyên chen nhau, thay nhau và đan bện 

vào nhau một cách lạ lùng, phi logic" [35, tr.93]. Khái niệm dòng ý thức (Stream of 

consciousness) lần đầu tiên được sử dụng bởi William James, nhà triết học người 

Mỹ. Ông cho rằng hành động ý thức của con người không phải rời rạc mà có liên 

quan đến nhau. Trên cơ sở đó, kết cấu dòng ý thức trở thành xu hướng sáng tạo văn 
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học (chủ yếu trong văn xuôi), khởi điểm từ thế kỉ XX, tái hiện trực tiếp đời sống nội 

tâm, xúc cảm và liên tưởng ở con người. Như vậy, khi tác phẩm được tổ chức với 

kết cấu dòng ý thức thì nó sẽ chấp nhận những yếu tố không nằm trong mạch logic 

trực tiếp mà thuộc về mạch ngầm, về cảm nhận cá nhân. 

Thế giới nội tâm là phạm trù thuộc về cảm xúc, cái vô hình, khó nắm bắt, 

những khoảnh khắc bất chợt đến từ tiếng gọi của trực giác còn gợi dẫn đến miền 

vô thức, “vùng tối” trong tâm hồn con người. Kết cấu dòng ý thức tỏ rõ ưu thế khi 

đi sâu vào những trạng thái cảm xúc mơ hồ trong tâm hồn con người. Thể nghiệm 

hình thức này, các cây bút nữ đã thể hiện và lí giải chiều sâu của những trạng thái 

cảm xúc mong manh, những rung động mơ hồ, những linh giác vốn nổi trội ở của 

phụ nữ. Tổ chức kết cấu dòng ý thức, trên trục chính là tâm trạng, đảo lộn, đồng 

hiện thời gian, các nhà văn nữ thành công trong việc thể hiện nhu cầu được lên 

tiếng cho những khát vọng, đam mê, khổ đau, ẩn ức… của nữ giới. Với cách cấu 

trúc này, câu chuyện kể đồng thời cũng là thế giới tâm hồn, không phải lúc nào 

cũng rạch ròi, sáng tỏ, nhân vật có lúc chơi vơi, chập chờn trong những giấc mơ, 

hồi ức, nỗi ám ảnh, sợ hãi vô thức, tự vấn, dự cảm... Khi dòng ý thức, dòng tâm tư 

trở thành trục chính thì cốt truyện nhòe mờ, nhân vật vắng bóng hành động, chỉ 

còn những vùng suy tư bất định, sở hữu những mảnh vụn kí ức vung vãi khắp nơi. 

Do vậy, những tác phẩm có kết cấu dòng ý thức quan tâm đến trực giác cảm tính 

chủ quan và phần tâm linh sâu thẳm trong mỗi con người. Lê Minh Hà với một 

giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh mà thấm thía đã đưa người đọc vào trận đồ tâm 

trạng đó của nhân vật qua tiểu thuyết Gió tự thời khuất mặt. Khó có thể tóm tắt 

được nội dung của tiểu thuyết này theo tham vọng chiếm lĩnh hiện thực tác phẩm 

và chân dung của nhân vật chính, bởi xuyên suốt câu chuyện là dòng hoài niệm, 

hồi ức vừa ngắt quãng, đứt nối, vừa đồng hiện của nhân vật chính. Khi tác giả đã 

trao quyền kể, Ngân đứng ở hiện tại để đưa người đọc quay ngược về tuổi thơ của 

mình bằng những kí ức được kể theo trí nhớ, phi trật tự, theo thời gian đảo tuyến. 

Tất cả những gì người đọc có thể hình dung về Ngân là một người đàn bà trẻ con, 

sống hết gần nửa đời người, sống với những hồi ức đứt nối của một kẻ vong bản. 

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của người đọc với tác phẩm là những cảm xúc ứ đầy nhưng 

không rõ ràng của Ngân trên hành trình tìm về kí ức của mình: "Nơi ấy, con bé 

con trở thành thiếu nữ. Qua những tháng ngày đứt đoạn. Rồi thành đàn bà. Nơi ấy 
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xa rồi và người đàn bà trẻ con nhớ mãi. Nhớ. Và biết rằng mình sẽ không tìm về. 

Nơi chốn là để đi xa quay về trong hồi ức. Nếu tìm về bằng bước mỏi, nơi chốn có 

còn thân thuộc nữa không?" [p13, tr.2]. Hoài niệm trở về với Ngân như một thước 

phim quay chậm, lẫn lộn, thương nhớ, dằn vặt, tự vấn... Quá khứ ấy kéo dài đến 

tận bây giờ, khi cô đã là đàn bà, là vợ, là mẹ. Quá khứ ấy bám riết lấy Ngân để rồi 

cô không thôi tra vấn: Thế giới này còn gì? Tương lai là gì? Hạnh phúc là gì? Thế 

nào là trách nhiệm?... Ngay cả bản thân Ngân cũng không thể trả lời thỏa đáng cho 

một thế giới hoài niệm trong chính con người mình, bởi lẽ quá khứ và hiện tại có 

khi đan bện, đồng hiện. Hồi ức trở thành điểm tựa để cô tìm lại chính mình. Lê 

Minh Hà đã để nhân vật tự chiêm nghiệm khi đã đi qua gần nửa đời người, hồi 

tưởng lại những người đã đi qua trong đời, sống với chính mình ở giao điểm trẻ 

con - đàn bà. Mạch truyện thoải mái đi về giữa hai chiều quá khứ và hiện tại theo 

hồi ức, nội tâm của nhân vật. Đó là cách nhà văn để nhân vật nói lên tiếng nói của 

mình, nhân vật chỉ còn hiện diện như một trạng thái, ý niệm hay tư tưởng. 

Đặc điểm dễ nhận thấy của nhận vật trong tiểu thuyết có lối kết cấu dòng ý 

thức là sự xuất hiện của những giấc mơ, hồi ức. Mọi hình ảnh, suy tưởng, kí ức xuất 

hiện tự do, đột ngột không kiểm soát được, vì vậy những mảnh hồi ức chỉ còn là 

những mảnh chắp vá, rời rạc trong suy nghĩ chập chờn, bất định. Trong Tiểu thuyết 

đàn bà, Thoa, với tư cách một nhà văn, một hậu thế của dòng họ đàn bà bị đàn ông 

bỏ mặc đang vật lộn để viết lại câu chuyện về dòng họ mình nhưng lại luôn bị trì 

níu, ray rứt, dằn vặt bởi những ám ảnh của quá khứ, của chiến tranh, của những bất 

an hiện tại... Câu chuyện về cuộc gặp gỡ, hôn phối giữa bà Tổ Mọi và ông Tổ phò 

vua cứ thế bị cắt ngang bởi dòng suy tư bất định của người viết, nhiều tiếng gọi 

trong vùng tâm thức cùng lúc trở về: "Thoa ơi! Tiếng kêu nghe như xuyên qua lớp 

cửa sắt, vọng từ dưới đất lên, như vô vàn âm thanh không thể phân loại khác luôn 

luôn vọng lên căn phòng ở tận cùng trên lầu ba này. Thoa vẫn gõ bàn phím. Một 

bầy khỉ và một con đàn bà" [p18, tr.12-13]. Câu chuyện từ nửa thế kỉ trước, một 

trăm năm, hai trăm năm trước cứ thế xoắn xuýt trong dòng cảm xúc của Thoa. Mối 

tình đầu lãng mạn được gắn kết bởi lý tưởng cao đẹp trong chiến tranh ở chốn nhà 

giam không có cái kết viên mãn, trở đi trở lại trong Thoa chỉ là những ám ảnh, đau 

đớn của những ngày tháng ngục tù. Những cơn mê, những hoảng loạn lúc nửa đêm 

là vùng kí ức không thể nào ngủ yên trong Thoa. Cô ám ảnh về chị Đen, dằn vặt cả 
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trong những suy tư về Không Bé. Quá khứ với những người phụ nữ như Thoa, Liễu, 

Không Bé trở thành một phần của hiện tại, song hành với hiện tại. Trao ngòi bút để 

nhân vật tự kể về mình, với lối viết dòng ý thức kết hợp đa bội hóa điểm nhìn, Lý 

Lan đã giải minh được những "vùng tối" trong vô thức, tiềm thức của giới nữ giữa 

những ngổn ngang, bề bộn của cuộc sống. 

Trong tiểu thuyết Chinatown (Phố Tầu) bắt đầu tâm trạng của kẻ xa xứ đi tìm 

chính mình bằng những vùng kí ức loang lổ, nhà văn Thuận đã phục dựng thân phận 

tha hương bằng kết cấu liên văn bản. Thời gian của câu chuyện được kể xảy ra vẻn 

vẹn có hai tiếng đồng hồ. Người kể chuyện (xưng tôi) là một phụ nữ Việt Nam tha 

hương, một Việt kiều bất đắc dĩ mấp mé tứ tuần. Sự việc bắt đầu ở thời điểm hiện tại 

cũng chỉ là nhân vật bị kẹt xe cùng đứa con trai tại một xe điện ngầm ngoại ô Paris do 

người ta tìm thấy một cái túi vô chủ và nghi ngờ đó là âm mưu đánh bom khủng bố. 

Tất cả những yếu tố cần để chuẩn bị cho câu chuyện chỉ có như thế nhưng rõ ràng 

nhân vật đã có một chuyến hành trình khá dài theo đoàn tàu của kí ức, hoài niệm. 

Hiện thực trong Chinatown là những mảnh vỡ nát, tung tóe trong cuộc đời "tôi", mọi 

thứ trở về với "tôi" rất lộn xộn, là những vùng sáng bất chợt lóe lên từ sâu thẳm của 

kí ức rồi lại đan bện với những suy tư của cuộc sống hiện tại. Những kỉ niệm, suy tư 

ấy trải dài từ thời thơ ấu đến hiện tại, từ Việt Nam đến Leningrad - nơi chị học đại 

học 5 năm rồi đến ngoại ô Paris, nơi chị đang dạy tiếng Anh và cuốn tiểu thuyết dang 

dởcó tên I'm Yellow. Trải dài theo những suy tư, hoài niệm ấy là bề bộn, những chi 

tiết, hình tượng trở đi trở lại như nỗi ám ảnh, chảy tràn theo dòng cảm xúc của "tôi". 

Chinatown là một dòng chảy bất tận, ý đồ đó trước hết lộ diện ở lối viết liền mạch, 

không tách đoạn từ câu đầu tiên cho đến câu văn cuối cùng (trừ những trích đoạn đan 

xen của tiểu thuyết I'm Yellow, người kể chuyện cũng xưng tôi. Đó là một người đàn 

ông, người họa sĩ đã li dị vợ). Hình thức đó hoàn toàn phù hợp với những mảnh tâm 

trạng, kí ức, suy tư của người kể chuyện. Với cách tổ chức mạch chuyện như vậy, 

tiểu thuyết của Thuận trở thành biểu tượng về thân phận của những kiếp người lưu 

vong với khát vọng tìm về và tìm lại chính mình. 

Nguyễn Khắc Ngân Vi là cây bút còn khá trẻ nhưng lại tỏ ra đầy bản lĩnh với 

lối viết dòng ý thức. Đàn bà hư ảo là sự kết hợp giữa nghệ thuật xây dựng tâm lý 

nhân vật một cách tinh tế và kỹ thuật dòng ý thức. Tác phẩm không có quá nhiều sự 

kiện nhưng trải dài với những biến động trong thế giới nội tâm của người đàn bà 
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dám sống thật với chính mình, dám đi đến tận cùng bản thể, tự đặt ra chuẩn mực 

mới cho mình. Viết từ cái nhìn tinh tế và lối dẫn dắt tự nhiên, Đàn bà hư ảo đã 

chạm đến tận cùng bí ẩn và chiều sâu dục vọng của người phụ nữ, mở ra một thế 

giới khởi nguyên của đàn bà đầy chân thực. Phúc âm cho một người là tiểu thuyết ra 

mắt bạn đọc một năm sau đó (xuất bản năm 2017), vẫn với kỹ thuật dòng ý thức 

nhưng nhà văn đã đẩy nhân vật đi xa hơn vào bi kịch kiếp người với những hoang 

mang hiện tại, khắc khoải tội lỗi, khủng hoảng tuổi tác trên hành trình kiếm tìm bản 

thể. Nhân vật chính là người đàn bà không còn trẻ nhưng vẫn phải gánh trên vai 

kiếp nạn của cõi người với đời sống nội tâm nhiều phức tạp. Với cách nhìn như thế, 

tác phẩm của Nguyễn Khắc Ngân Vi mang đậm tinh thần hiện sinh và thấm đẫm 

chất nhân văn. Chọn kết cấu dòng ý thức, nhà văn chú ý đến thế giới bên trong đa 

phức, mong muốn tái hiện được tính cụ thể và phức tạp của những hành động và ý 

nghĩ thoáng qua của nhân vật. Nhà văn đã trao ngòi bút để nhân vật tự phơi trần 

cảm xúc bằng chính giọng điệu của mình. Chính những mảnh tâm trạng và cảm giác 

của nhân vật sẽ tự bộc lộ con người ẩn náu trong con người, đi hết những trạng 

huống cảm xúc mà không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra. Kết cấu ấy còn làm 

xói mòn ranh giới tính cách để nắm bắt những bất ổn, bất chợt, hoang mang trong 

con người và trở thành phương thức để các cây bút nữ giãi bày những giằng xé, ám 

ảnh, khao khát của người phụ nữ hiện đại. 

4.2.2. Kết cấu phân mảnh - cảm thức về cái vụn nhỏ đời thường 

Cái mạnh của người viết nữ chính là những điều gần gũi với cuộc sống hàng 

ngày, gần gũi với người phụ nữ. Đưa cuộc sống và cái nhìn của nữ giới vào trong 

từng trang viết, quan tâm đến những phận đời và phận người, các cây bút nữ thường 

chối từ khung tự sự truyền thống để tổ chức tác phẩm trên một cốt truyện phân rã, 

kết cấu mảnh vỡ. Đó cũng là hình thức kết cấu tiêu biểu của văn học đương đại Việt 

Nam trên tinh thần hậu hiện đại. Không chú trọng trình tự sự kiện, không tuân theo 

trình tự thời gian và logic thông thường, kết cấu mảnh vỡ là kiểu kết cấu lắp ghép, 

một dạng của trò chơi kết cấu. Trong văn chương hậu hiện đại, kết cấu mảnh vỡ trở 

thành một kĩ thuật trần thuật có thể xâm nhập vào tất cả các khuynh hướng sáng tác 

khác vì "mảnh vỡ chính là bản thể của hiện tồn hậu hiện đại, khi người ta không còn 

tin vào những cái tròn trịa, đầy đặn, dễ nắm bắt... thì "vỡ" tức là tiêu chí bản chất 

của sự vật" [8, tr.76]. 
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Tính phân mảnh của tiểu thuyết có thể nhận diện trước hết ở mặt hình thức 

khi người viết phân chia văn bản truyện thành nhiều chương đoạn có đánh số thứ tự 

hoặc sử dụng kí hiệu. M.Kundera khi khẳng định viết là trò chơi sáng tạo, nó đã sử 

dụng cách thức này để mở ra tối đa những con đường, những khả thể cho người đọc 

tự đi vào văn bản. Vì vậy, trong tiểu thuyết của Kundera các phần và các chương 

đều được đánh số. Ông cho rằng: "Việc chia cuốn tiểu thuyết ra thành từng phần, 

các phần thành chương, các chương thành đoạn, nói cách khác, việc phát âm rành 

rọt của tiểu thuyết, tôi muốn nó thật sáng sủa." [40, tr.93]. Việc phân mảnh tiểu 

thuyết thành nhiều chương đoạn là cách người viết biến tác phẩm thành trò chơi cấu 

trúc nhằm thể hiện cách nhìn về đời sống đương đại phức tạp, nhiều chiều. Tiểu 

thuyết mảnh vỡ (phân mảnh) bởi vậy trở thành biểu hiện sự mất niềm tin vào các 

đại tự sự, siêu tự sự đồng thời chối bỏ kết cấu đơn tuyến của văn chương truyền 

thống. Nhân vật, cốt truyện, không gian, thời gian cũng theo đó mà bị chia cắt thành 

những mảnh vụn, rời rạc, lỏng lẻo. 

Không khước từ hậu hiện đại, nhưng đa phần các nhà văn nữ chừng mực hơn 

nam giới. Đằng sau nhưng mảnh vỡ phân tán là cảm thức về cái vụn nhỏ đời 

thường, nghiêng về những vấn đề vi mô của đời sống. Năm 1989, tiểu thuyết Thiên 

sứ của Phạm Thị Hoài trình làng như là một cách gây hấn của nhà văn đối với văn 

chương truyền thống. Đây được coi là cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong văn học 

đương đại phá vỡ lối kể chuyện truyền thống bằng cách phân mảnh với hình thức 

chương đoạn. Từ sau Thiên sứ, ngày càng xuất hiện nhiều hơn các trò chơi trong 

tiểu thuyết, thậm chí hình thành một khuynh hướng trò chơi đa dạng về hình thức và 

mang đậm dấu ấn cá nhân của người viết. Là "người đàn bà cá tính", Y Ban đã tự 

cách tân chính ngòi bút của mình từ việc tạo ra những mảnh vỡ bằng những câu 

chuyện bị bỏ lửng lơ tưởng như không đầu không đũa. Trò chơi kết cấu trong tiểu 

thuyết của Y Ban hiển lộ ngay ở hình thức qua cách đặt tên các chương. Với Trò 

chơi hủy diệt cảm xúc có lẽ Y Ban đã xác định trước tâm lý nhập cuộc cho người 

đọc: tiểu thuyết này là một trò chơi, mỗi chương là một nước đi của trò chơi đầy 

biến ảo. Tác phẩm được tổ chức thành mười chương, nhà văn đánh số thứ tự và đặt 

tên cho mỗi chương: (1) Trò chơi - (2 )Tôi là ai - (3) Một người đàn bà - (4) Mây - 

(5) Đám đông - (6) Lại đám đông - (7) Nước - (8 ) Kiêu căng tự phụ vô pháp vô 

thiên - (9) Những bức thư online - (10) Chiến thắng. Mỗi chương là một câu 
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chuyện, dung lượng không cân bằng: chuyện về việc tham gia trò chơi từ một email 

mơ hồ; những câu chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, những rắc rối thường nhật ở cơ 

quan với đồng nghiệp và cấp trên; chuyện về cuộc đời đáng thương của Mây rồi 

những chuyện tầm phào của "đám đông"... Đến giữa tác phẩm, khi trò chơi hủy diệt 

cảm xúc đi vào "phần chính" thì những bức thư qua lại giữa "tôi" và Kap xuất hiện 

dày đặc, lấn át cả những câu chuyện ban đầu. Với cách phân mảnh như thế, câu 

chuyện không chỉ kể từ điểm nhìn của nhân vật xưng "tôi", có những chương, đoạn 

được kể từ ngôi thứ ba, điểm nhìn dị sự hạn định. Hình thức này đã tạo nên những 

"tiểu truyện" liên kết với nhau vừa logic, vừa ngẫu nhiên, vừa rời rạc, phi lý, nhà 

văn dường như chỉ làm một thao tác là lắp ghép các mảnh truyện lại với nhau. Tuy 

vậy, những mẩu chuyện nhỏ này khi xâu chuỗi lại với nhau sẽ cùng hướng đến câu 

chuyện duy nhất của chỉnh thể truyện kể. Tiểu thuyết của Y Ban bao gồm những 

"mảnh" của thân phận, của tâm hồn người đàn bà trước cuộc sống thường nhật, 

trước những khổ đau, dối trá.... Vì vậy, đến cuối chuyện, tất cả các nhân vật đều 

hiện hữu và nhân vật tôi chìm trong nỗi băn khoăn: "Tôi không phân biệt được đâu 

là thật, đâu là giả. Tôi không còn nhận chân được tôi là ai. Tôi là tôi hay là không ai 

cả. Tôi là tôi hay là tất cả, là Mây, là Hoa là Kim là Linh hay quý bà tiến sĩ" [p4, 

tr.199]. Nói như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Y Ban đã đẩy cuộc chơi đến tận 

cùng một cách xuất sắc. Ngay sau Trò chơi hủy diệt cảm xúc với kết cấu phân 

mảnh, Y Ban tiếp tục cho ra mắt tiểu thuyết ABCD. Cũng giống như tác phẩm 

trước, nhan đề của tác phẩm này phần nào đã thể hiện được ý đồ của người viết 

trong việc tạo ra trò chơi kết cấu. Lấy những chữ cái đặt tên cho tác phẩm, truyện 

được chia thành nhiều chương nhưng thay vì đánh số thứ tự cho các chương, nhà 

văn dùng các chữ cái để đánh dấu từng đoạn chuyện. Chưa dừng ở đó, người đọc 

còn bị tung hỏa mù khi các chữ cái ở từng đoạn truyện cũng không được đánh theo 

quy tắc thông thường: khi thì D lặp lại đến 3 lần, khi thì thứ tự ấy đảo lộn thành A, 

C, D, B,F,...Z. Với cách phân mảnh và lắp ghép như vậy, câu chuyện trở nên vụn 

vặt, không liền mạch, phi logic, có những đoạn đứng cạnh nhau mà không có mối 

quan hệ với nhau... Nhưng đằng sau tất cả những vụn vặt, ngẫu nhiên ấy vẫn là 

chuyện đàn bà, chuyện sinh đẻ, cuộc đời, sự sống và cái chết. Mỗi một nhân vật, 

mỗi một gia đình là một cảnh ngộ trong kiếp nhân sinh đầy rẫy những éo le, bất 

trắc. Lối trần thuật đa chủ thể khiến vấn đề mà nhà văn đặt ra được nhìn từ nhiều 
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phía, các tầng bậc của văn bản, các vấn đề của con người, những phức cảm của nội 

tâm được hiện lộ một cách tự nhiên. Trong những gương mặt nữ có sức sáng tạo dồi 

dào ở mảng tiểu thuyết đương đại thì Thùy Dương gây được ấn tượng với người đọc 

bởi lối văn nhẹ nhàng nhưng không nhẹ nhõm. Ngụ cư là những phận đời, phận 

người rất gần với cuộc sống đời thường, những vụt vặt của cuộc sống sinh hoạt 

trong cái ngõ nhỏ có mười ba gia đình sinh sống. Với lối kể chuyện giản dị như 

những câu chuyện đời thường giữa những người phụ nữ, Ngụ cư như là một sự lắp 

ghép của những truyện ngắn, những mảng khác nhau của cuộc sống mà cái “tôi” thu 

nhận được. Người kể chuyện là một nhà báo nữ. Tác phẩm có những phần rất ngắn, 

có khi chỉ là một đoạn văn ghi lại một sự kiện hoặc trạng thái cảm xúc của nhân vật 

chính. Hình thức kết cấu này phù hợp với những câu chuyện vụn vặt thường nhật 

của từng ấy con người với đủ các cung bậc cảm xúc. 

Thường trực cảm thức lạc loài, tìm kiếm, Đoàn Minh Phượng ghi dấu ấn với 

người đọc trên hành trình kiếm tìm mình, kiếm tìm sự thật của con người giữa 

những bộn bề cuộc sống. Với ý thức "nếu có một câu chuyện để kể thì tôi sẽ kể nó 

bằng cách gần với trực giác nhất", tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng đã dẫn dụ 

người đọc vào thế giới của những mẩu suy nghĩ, những mảnh ghép nối theo dòng 

hồi ức. Và khi tro bụi là 17 mảnh ghép, 17 đoạn được đặt tên và đánh số thứ tự, số 

trang dài ngắn không đều, không theo logic thời gian. Câu chuyện được dẫn dắt bởi 

cô gái trẻ - An My theo hành trình đi tìm cái chết của chính mình sau khi người 

chồng bị tai nạn. Lang thang trên những chuyến tàu cùng những vỉ thuốc ngủ, An 

My dần dần tìm được quá khứ và ý nghĩa sự tồn tại của con người. Chuyện được kể 

với một giọng điệu, một điểm nhìn cho đến khi An My gặp Michael Kempf, vô tình 

biết được những bi kịch trong gia đình anh ta thì câu chuyện có thêm một nhân vật 

khác xưng tôi để kể chuyện - người trực đêm khách sạn. Từ điểm nhìn này, tác 

phẩm có thêm những câu chuyện về bi kịch gia đình, cái chết của mẹ anh ta, sự nghi 

ngờ, căm thù đối với người cha... Việc lắp ghép những mảnh vỡ hiện thực, tâm 

trạng, ý thức vô thức, hư ảo… trong tác phẩm đã góp phần làm rõ một thế giới nội 

tâm đau đớn. Trong Mưa ở kiếp sau, qua một đời người con gái làm rõ những phận 

đàn bà suốt đời im lặng, những người đàn bà luôn giằng xé giữa yêu thương và hận 

thù; những người đàn bà chỉ biết giấu nỗi buồn trong tim. Như câu hỏi vang lên, lặp 

lại nhiều lần trong tác phẩm: “Tại sao người đàn bà nào trong họ ta cũng có một 
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chuyện riêng không nói được? Có một thứ định mệnh như vậy sao?”. Vì vậy, cho 

đến cuối tác phẩm vẫn là những day dứt về thân phận đàn bà. 

Theo Kristjana Gunnars, một trong những đặc trưng cơ bản nhất của tiểu 

thuyết ngắn là tính phân mảnh. Kết cấu phân mảnh giúp người viết có thể tổ chức 

tác phẩm một cách hàm súc, đồng thời tạo được khoảng trống cho người đọc tham 

dự vào câu chuyện. Tác phẩm của Thuận thường được tổ chức trên cơ sở cốt truyện 

phân rã, mảnh vỡ. Nhan đề của T mất tích khiến người đọc liên tưởng đến một câu 

chuyện trinh thám, một cuộc kiếm tìm, một chuyến phiêu lưu…Cách tổ chức tác 

phẩm lại cho thấy ý đồ “giải trung tâm” cốt truyện theo kiểu truyền thống của người 

viết. Sự cắt dán những câu chuyện đủ loại không liên quan đến nhan đề của tác 

phẩm như cố tình dẫn dụ, đánh lừa người đọc. Sự xuất hiện của nhiều câu chuyện 

phụ, những chuyện tưởng tượng khiến cho cốt truyện chính của tác phẩm dường 

như đang dần “mất tích”. Người đọc vô tình bị kéo vào trò chơi của người kể 

chuyện, xa dần câu chuyện chính mà họ đang chờ đợi. Việc tạo ra nhiều câu chuyện 

phụ trong tưởng tượng của nhân vật chính là cách nhà văn đang giãi bày những 

trạng thái hiện sinh của con người, những điều tưởng chừng vụn vặt trong cuộc 

sống nhưng lại đánh cắp cảm xúc của họ. Vân Vy là một thể nghiệm khác của Thuận 

với tiểu thuyết ngắn. Vân Vy gồm hai mươi chương và kết thúc là bài “Đả đảo độc 

tài tiểu thuyết “chân chính” trích từ tiểu thuyết Nicolas Page của Guillaume Dustan. 

Mỗi chương của tiểu thuyết là một chủ đề độc lập (Chủ đề B, Hoa Lư, Don Juan và 

Che Guevara, Bánh chưng…), có thể tách ra thành nhiều truyện ngắn nhưng lại 

được kết nối bởi nội dung chính của truyện: Khát vọng tình yêu của Vân và con 

đường đến với tình yêu đích thực. Đồng thời, lời đề từ trước từng chương cũng tạo 

sự gắn kết cho những chủ đề tưởng như chẳng có mối liên quan nào. Với kết cấu 

này, Thuận tiếp tục thể hiện cảm thức về trạng thái rã rời, lỏng lẻo trong mọi mối 

quan hệ xã hội, về những cái vụn nhỏ trong cuộc sống đời thường. 

Với quan niệm mới về tiểu thuyết, văn học đương đại ngày càng có nhiều trò 

chơi cấu trúc. Tinh thần hậu hiện đại đã tạo điều kiện để nhà văn mở ra tối đa những 

chiều kích khám phá con người, phát hiện về cuộc sống. Cái điển hình, tuyến tính, 

logic sẽ được thay thế bởi những cấu trúc rời rạc, lỏng lẻo, mơ hồ, phi logic... Tác 

phẩm có thể lắp ghép nhiều mảng không có tâm điểm, nhiều câu chuyện, nhiều người 

kể chuyện để tạo ra hình thức phi trung tâm hóa (những tác phẩm Chuyện lan man 
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đầu thế kỉ của Vũ Phương Nghi; Blogger của Phong Điệp, Sông của Nguyễn Ngọc 

Tư v.v...). Tất cả những biểu hiện đó đã phản ánh được bản chất của cuộc sống và 

con người hiện đại. Việc tổ chức kết cấu phân mảnh trong tiểu thuyết của các cây bút 

nữ còn mang dấu ấn ở những mảnh vụn vặt của cuộc sống đời thường, những câu 

chuyện gắn liền với cuộc sống và thế giới nội tâm của giới nữ. Tinh thần nữ quyền vì 

vậy không chỉ thể hiện ở ý thức đổi mới quyết liệt diễn ngôn nữ giới mà con thể hiện 

ở chiều sâu tâm hồn, sự nhạy cảm trước những biển ảo của đời sống hậu hiện đại. 

4.2.3. Kết cấu liên văn bản – trực giác và những khoảnh khắc bất chợt 

Tiểu thuyết đương đại Việt Nam ngày càng mang dấu ấn rõ rệt của chủ nghĩa 

hậu hiện đại. Sáng tác của các nhà văn nữ cũng không nằm ngoài quỹ đạo này. Chủ 

nghĩa hậu hiện đại xem liên văn bản là giao điểm của vô vàn văn bản với các quan 

hệ chồng chéo theo thời gian, không gian, thể loại, loại hình nghệ thuật, văn hóa, 

quan hệ giữa nhà văn – tác phẩm – người đọc – thời đại. Với vai trò là người đặt 

nền móng, đề xuất lý thuyết hoàn chỉnh cho văn học hậu hiện đại, Julia Kristéva 

khẳng định: “Bất kì văn bản nào cũng là sự hấp thu và biến hóa của một văn bản 

khác”. Theo Genette, ở cấp độ đơn giản, liên văn bản là những cái ở bên lề văn bản 

(cận văn bản), không chi phối cốt truyện nhưng góp phần lí giải, soi sáng cốt truyện. 

Ở cấp độ khác, Genette gặp gỡ quan điểm của M. Bakhtin về sự tương tác giữa các 

thể loại khi khẳng định: liên văn bản được thể hiện qua sự hiện diện của một hoặc 

nhiều văn bản trong một văn bản và mối quan hệ giữa chúng. Với những đặc trưng 

cơ bản này, tổ chức tác phẩm theo kết cấu liên bản tỏ ra phù hợp với tiểu thuyết – 

thể loại động và chưa hoàn kết. 

Liên văn bản với tư cách là một hiện tượng thì đây là hiện tượng đã có mặt rất 

lâu đời bởi đó là quy luật khách quan của sự tồn tại. Với tư cách là một lý thuyết 

trong lĩnh vực nghiên cứu văn học thì nó được định danh từ nửa sau thế kỉ XX, thay 

thế cho khái niệm tính đối thoại/tính liên chủ thể của M. Bakhtin. Hiểu theo nghĩa 

rộng, khái niệm này chỉ sự tương tác của các văn bản, là hình thức tồn tại của tác 

phẩm. Đó là thuộc tính bản thể của mọi văn bản. Liên văn bản thường được hiểu như 

một sự dung hợp thể loại, đây là cách hiểu đơn giản nhất khi khảo sát tác phẩm ở 

phương diện hình thức. Với đặc trưng "là thể loại văn chương duy nhất đang chuyển 

biến và còn chưa định hình" [6, tr.21], tiểu thuyết có thể dung nạp vào bản thân mình 

nhiều thể loại khác, nó "lấn át thể loại này, thu hút thể loại kia trong cấu trúc của 



119 

mình, biện giải lại và sắp xếp lại trọng tâm cho chúng [6, tr.24]. Điều này đã khiến 

tiểu thuyết có sự xếp chồng nhiều văn bản, có sự đan cài giữa văn bản nghệ thuật và 

phi nghệ thuật. Tiểu thuyết đương đại hướng đến "hiện thực thậm phồn" nên đã mở 

rộng, ôm chứa vào văn bản nhiều vấn đề, nó xem văn bản như là một thủ pháp, khám 

phá văn bản như là một liên văn bản với các tầng lớp diễn ngôn. 

Dễ nhận thấy nhất sự hiện diện của kết cấu liên văn bản trong tiểu thuyết nữ 

ở sự “xâm lấn” của nhiều thể loại, nhiều văn bản trong một chỉnh thể tác phẩm: 

thơ, nhạc, kịch, chat, blog, thư từ, nhật kí, tin nhắn… Nhân gian là câu chuyện xúc 

động về những phận đời, phận người được Thùy Dương thể hiện sâu sắc qua thế 

giới nội tâm của ba nhân vật chính. Ba cái “tôi” kể chuyện đã tạo nên hình thức 

truyện lồng truyện cho chỉnh thể tác phẩm. Ở cô gái trẻ, những va đập với hiện 

thực cuộc sống, đặc biệt là những mâu thuẫn trong gia đình, nỗi đau trong tình yêu 

đã tạo nên những “chấn thương” tinh thần, sự nhạy cảm đặc biệt với cuộc sống. 

Tiếng hát của chàng ca sĩ nghiệp dư “cảm động và tha thiết", một bài đồng dao 

chẳng biết xuất phát từ đâu, vần thơ của ai đó bất chợt vang bên tai tê tái... xuất 

hiện cùng với những khoảnh khắc xúc cảm đặc biệt. Trong Tường thành, những 

khúc nhạc, những bài thơ và cả câu chuyện mà Cầm Kỳ sáng tác đều gắn với 

những trạng huống trực giác của nhân vật: tiếng kèn trompét như “lạc trong cõi 

âm”, “khàn đặc, pha trộn tiếng búng lách tách của cá nhảy trên mặt hồ, tiếng róc 

rách của trăng rớt trên cành lá” mà cô gái cảm nhận được trước cuộc sống đang lụi 

tàn ở xóm liều. Những câu thơ, lời bài hát, câu đồng dao hay "mười điều Phật 

dạy"... tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại gắn liền với những khoảnh khắc đầy tâm 

trạng của nhân vật khi đứng trước những biến cố. Phải chăng trong tác phẩm của 

các nhà văn nữ, khi đã xác định đối tượng chính là thế giới tâm hồn giới nữ thì 

mọi sự đổi mới về hình thức và kết cấu cũng là nhắm đến việc nói cho được những 

điều tinh tế nhất trong chiều sâu tâm hồn nhân vật? 

Ở mức độ khác của sự tương tác các văn bản trong chỉnh thể tác phẩm là sự 

xuất hiện của nhiều văn bản, chúng va đập, xáo trộn trong nhau mà không có văn 

bản nào là chính hoặc văn bản nhà văn xây dựng lúc đầu bị lấn át, khó khác định 

trung tâm trần thuật. Trường hợp này thường thấy ở những tác phẩm có sự xuất hiện 

của các yếu tố ngoài cốt truyện (paratext). Tiểu thuyết của Thuận thể hiện rõ nét tư 

duy trò chơi – kiểu tư duy đặc thù của văn học hậu hiện đại. Điều này thể hiện ở sự 
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“chối từ khung tự sự truyền thống, ở ý thức nhại văn và phức hợp thể loại” [15, 

tr.165]. Paris 11 tháng 8 của Thuận là sự đan xem giữa tiểu thuyết và báo chí, 

phóng sự. Trong tác phẩm có đến 2/3 số chương chứa nhiều thông tin, những con số 

thống kê về tình hình nắng nóng, việc làm ở Pháp. Nhà văn công khai nguồn các 

thông tin mà mình sử dụng ở các báo cáo, các bài báo, tạp chí: Ouest - France, 

Yahoo Actualité, đài radio France...Tính chất cụ thể của các thông tin được sử dụng 

và trích dẫn còn được củng cố bởi thời gian sự việc. Tác phẩm được mở ra bằng 

một đoạn tin nhắn về đợt nắng nóng ở Pháp ngày 11, 12, 13 tháng 8 năm 2003, trích 

từ báo Ouest - France, ngày 26/9/2003. Nhà văn muốn dẫn dắt người đọc vào một 

hiện thực có thật, một bối cảnh xác định để từ đó hướng đến vấn đề về số phận con 

người giữa cái "nóng" của Paris. Đó là nỗi cô đơn, sự lạnh lùng, những góc tối trong 

đường phố, trong góc trọ, trong tâm hồn con người - những người lưu vong: "Paris 

11 tháng 8 năm 2003, 39 độ trong bóng râm, 42 độ tầng áp mái. 39 độ làm hai nghìn 

chín trăm cụ già đột tử" [p29, tr.6]. Một chi tiết lạnh lùng. Sự đan xen của những 

chi tiết hiện thực là để làm rõ tinh thần con người trong xã hội hiện đại: cô đơn, thất 

nghiệp, phụ nữ và người già không nơi nương tựa, giới trẻ không tìm thấy ý nghĩa 

sống, con người có nguy cơ trở nên vô nghĩa trong xã hội hậu hiện đại. Kết cấu 

đồng hiện không thời gian, luân chuyển điểm nhìn, sự lồng ghép chồng chéo giữa 

hiện tại và quá khứ đã tạo ra bối cảnh xuyên văn hóa trên nền tâm lý của nhân vật. 

Quá khứ và hiện tại cứ ùa về, chợp chờn cả trong giấc ngủ của Liên, trong đó cả 

hiện thực cách đây ba mươi năm, những ngày thơ ấu với những chấn thương tâm lý 

đến ánh mắt gườm gườm tự vệ ở hiện tại. Hai mảng truyện tồn tại song song, những 

mảng đan xen giữa hiện tại và quá khứ, điểm nhìn di chuyển liên tục đã thể hiện cái 

nhìn của nhà văn về một hiện thực đa chiều, cuộc sống được soi chiếu từ nhiều phía. 

Có thể nói tiểu thuyết Paris 11 tháng 8 đã tái hiện được bộ mặt của một thời đại có 

nhiều biến chuyển từ số phận con người, từ những khoảnh khắc bất chợt của nhân 

vật trước những biến cố của đời sống. 

Kết cấu liên văn bản ở cấp độ xâm lấn của các thể loại còn có thể kể đến sự 

đan xen giữa tiểu thuyết và kịch (Vân Vy), tiểu thuyết trong tiểu thuyết (Và khi tro 

bụi, Tiểu thuyết đàn bà).... Hiện tượng dung hợp thể loại đã tạo điều kiện để tiểu 

thuyết đào sâu vào thế giới đa chiều kích của cuộc sống cũng như tâm hồn con 

người. Tuy nhiên, ở cấp độ lớn hơn, kết cấu liên văn bản còn thể hiện ở sự đan xen 
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các lớp diễn ngôn trong văn bản chính. Bởi vì "bất kì văn bản nào cũng là liên văn 

bản" (R. Barthes) nên có thể xem, bất cứ tác phẩm nào khi xuất hiện, bản thân nó đã 

dung chứa các mã lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng... của nhiều thời đại. Với tiểu thuyết 

đương đại, tính chất đan xen diễn ngôn này được biểu hiện ở "các quan niệm về triết 

học, chính trị, đạo đức, tôn giáo, về văn học, nghệ thuật...được luận bàn, gợi mở... 

từ cái nhìn đa trị thay vì cái nhìn chủ quan, nhất phiến của cái tôi tác giả như ở 

nhiều tiểu thuyết truyền thống" [3, tr.240]. Từ góc độ này, liên văn bản không chỉ 

biểu hiện qua kĩ thuật lắp ghép mà còn nằm trong những đối thoại ngầm, trong tâm 

thức của nhân vật... Chúng tôi chọn tiểu thuyết lịch sử Giàn thiêu (Võ Thị Hảo) và 

tiểu thuyết có tính chất tự truyện Tiền định (Đoàn Lê) để làm rõ tính chất xếp tầng 

diễn ngôn trong lối viết của các nhà văn nữ. 

Tiểu thuyết lịch sử đã có được một vị trí nhất định trong các khuynh hướng 

tiểu thuyết đương đại, ở khuynh hướng này người ta có thể kể đến tên tuổi của 

Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Quang Thân...nhưng Giàn thiêu 

của Võ Thị Hảo vẫn giữ được vị trí không thể thay thế. Lịch sử của tiểu thuyết này 

là lịch sử trong cảm nhận của cá nhân, đồng thời những đột phá về cách viết và kết 

cấu của nhà văn đã tạo ra dấu ấn hậu hiện đại cho tác phẩm. Sự đan xen các lớp 

diễn ngôn từ góc độ liên văn bản là một điển hình. Diễn ngôn lịch sử là trục được 

lựa chọn cho việc mở ra vấn đề trần thuật của truyện khi nhà văn dựa vào những 

sử liệu giai đoạn 1088 - 1138, dưới hai triều đại Lý Nhân Tông và Lý Thần Tông 

được ghi trong Đại Việt sử kí toàn thư. Lớp truyện liên quan đến Từ Đạo Hạnh và 

Ỷ Lan còn phát lộ lớp diễn ngôn văn hóa tương đối đậm nét trong tác phẩm. Ở lớp 

diễn ngôn này, nhìn từ vô thức tập thể, cổ mẫu Lửa và Nước xuất hiện khá thường 

xuyên. Lớp diễn ngôn thứ ba gắn liền với tâm thức của các nhân vật trong truyện: 

diễn ngôn tôn giáo. Tác phẩm mở ra bằng lời răn dạy của Đức Phật với các tỳ 

kheo, trong hơn năm trăm trang của tiểu thuyết là sự xuất hiện rải rác của Kinh 

Đại bi sám pháp, lời nguyện, các bài kệ, Vãng sinh tịnh độ thần chú... Nhiều nhân 

vật đã hơn một lần dùng ngôn ngữ của nhà Phật để thể hiện quan niệm, suy nghĩ 

của mình. Như vậy, cũng như nhiều tác phẩm cùng khuynh hướng, lịch sử chỉ là 

cái cớ để con người đương đại nhìn nhận những băn khoăn, trăn trở về thân phận. 

Giải thiêng những triết lý tĩnh và niềm tin của tín ngưỡng văn hóa dân gian, Võ 

Thị Hảo đã cho thấy cảm quan về sự bất an, về những bi kịch trong cuộc sống và 
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tâm hồn con người hiện đại. Lịch sử vì vậy mang hơi thở và cái nhìn của cuộc 

sống và con người. 

Đối thoại với chính mình trong tác phẩm mang khuynh hướng tự truyện, liên 

văn bản trong tiểu thuyết của Đoàn Lê là sự đan xen của hai lớp diễn ngôn tương 

ứng với hai mạch truyện. Câu chuyện trong hoài niệm của Chín gắn với lớp diễn 

ngôn văn hóa và tư tưởng nam quyền. Nỗi ám ảnh của những người phụ nữ về đứa 

con trai nối dõi, về miếng cháo lá đa khi chết cũng là tư tưởng chung của một xã hội 

cũ. Đan bện với câu chuyện này là những khúc quanh và những biến cố trong cuộc 

đời của Chín ở hiện tại: ly thân, những rắc rối trong tình yêu, nạo thai chui, bị kỉ 

luật vì mang tư tưởng lãng mạn phương Tây... Tương ứng với lớp chuyện này là lớp 

diễn ngôn thông tục, đời thường với đủ mọi cung bậc cảm xúc của Chín. Mặt khác, 

nhân vật chính là một người nghệ sĩ nên tiểu thuyết cũng chêm xem rải rác những 

mã nghệ thuật, đó là câu chuyện Chín sáng tác thơ, là ca khúc Biển nhớ, Một cõi đi 

về, là tiếng hát tha thiết của anh Thái trong niềm xa xót của Chín, trong hoang hoải 

kí ức và cảm xúc bất chợt ở hiện tại. Việc xếp chồng các lớp diễn ngôn khiến những 

tuyến chủ đề khác nhau như tình yêu, tình dục, tư tưởng, thân phận... đều được đồng 

hiện. Thế giới trong truyện trở thành thế giới của đàn bà với niềm day dứt khôn 

nguôi: " Sao trời bắt tội những vẻ đẹp cứ phải lầm cát bụi? nếu là nghiệp chướng, là 

nhân quả, những cô gái kia làm gì kiếp trước để bị trừng phạt khốn khổ đến vậy ở 

kiếp này?" [p20, tr.296]. 

Khi đại tự sự bị phân rã và con người chỉ có thể nhận thức đời sống từ cảm 

quan đa trị, phi trung tâm thì liên văn bản được xem như là một phương thức để mô 

hình hóa thế giới. Sự xâm nhập, hòa trộn nhiều thể loại, sự va đập của các lớp diễn 

ngôn khiến cho văn học hậu hiện đại mang đậm tinh thần đối thoại. Mở rộng biên 

độ đời sống từ trực giác và cảm xúc bất chợt trong tâm hồn nhân vật là cách tổ chức 

thường thấy trong kết cấu truyện kể của các nhà văn nữ. Chiến lược trần thuật này 

đã giúp nhà văn đào sâu hơn vào thế giới đa chiều của cuộc sống và tâm hồn con 

người, tinh thần nữ quyền vì vậy thể hiện ở ý thức tìm kiếm bản thể, trân trọng, 

đồng cảm với tâm tư bất ổn của con người hiện đại. 

Khi cái nhìn về con người và cuộc sống của thời đương đại không còn xuôi 

chiều, dễ dãi thì đổi mới về lối viết trở thành nhu cầu cấp thiết đối với những người 

cầm bút. Là thể loại năng động, tiểu thuyết đang có những bước chuyển đổi lớn, "lạ 
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hóa" cách viết để dẫn dụ người đọc vào những trò chơi "vô tăm tích", thay đổi thói 

quen tiếp nhận của họ. Cách tổ chức tác phẩm để tạo ra những kết cấu có khả năng 

ôm chứa "hiện thực thậm phồn" đã thu hút được các nhà văn trong quá trình tìm 

kiếm một lối viết phù hợp. Văn chương hậu hiện đại đã mở ra một khoảng không đủ 

rộng để nhà văn thể nghiệm những "trò diễn". Trong đó kết cấu dòng ý thức, kết cấu 

mảnh vỡ và kết cấu liên văn bản đã chứng minh được ưu thế trong việc thể hiện tư 

tưởng của tác phẩm và ý đồ của người viết. Với cảm quan giới, việc tổ chức các 

hình thức kết cấu này trong tiểu thuyết các cây bút nữ còn nén trong đó nhu cầu 

được giãi bày, nhu cầu nắm bắt cõi sâu kín trong tâm hồn nữ giới. Vì vậy, dù văn 

bản đã tự ngụy tạo bằng vỏ bọc của sự đổi mới về hình thức kết cấu thì người đọc 

vẫn có thể nhận ra lối viết nữ bởi những câu chuyện đời thường, gần gũi, thuộc diện 

quan tâm của nữ giới. Cho đến thời điểm hiện tại, tiểu thuyết vẫn đang chứng kiến 

những đổi mới không ngừng về kĩ thuật viết, về cách thức tổ chức kết cấu tác phẩm, 

việc cách tân về mặt kết cấu trong tiểu thuyết các nhà văn nữ giai đoạn từ 1986 đến 

2010 chưa thể nói là cách chiếm lĩnh hiện thực tối ưu nhất. Bởi vẫn có những tác 

phẩm "được" đánh giá là gây khó khăn cho người đọc khi nhà văn cố ý tổ chức 

những trò chơi kết cấu mới lạ. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng, cách tân trong 

việc tổ chức kết cấu tiểu thuyết là biểu hiện của tinh thần muốn tiếp cận tác phẩm ở 

nhiều chiều, khám phá tận cùng con người bản thể của các cây bút nữ đương đại. 

4.3. Giọng điệu trần thuật mang cảm thức giới 

Nếu như ngôn ngữ là yếu tố thứ nhất, nhân vật là yếu tố trung tâm thì giọng 

điệu (tone) là linh hồn của tác phẩm. Bởi lẽ, “giọng điệu như một phạm trù thẩm mĩ”, 

“có vai trò rất lớn trong việc tạo nên phong cách nhà văn”. Với ý nghĩa như vậy, vấn 

đề giọng điệu và tầm quan trọng của nó đã được nói đến từ lâu. Tuy nhiên, để khẳng 

định giọng điệu tồn tại với tư cách là sản phẩm của tư duy tiểu thuyết hiện đại thì phải 

gắn với quan điểm của M. Bakhtin về tiểu thuyết: "Tiểu thuyết - đó là những tiếng 

nói xã hội khác nhau, đôi khi là những ngôn ngữ xã hội khác nhau và những tiếng nói 

cá nhân khác nhau được tổ chức lại một cách nghệ thuật' [6, tr.116]. Mặt khác, tính 

đối thoại của tiểu thuyết tạo nên sự tồn tại cùng lúc nhiều giọng, nhiều tiếng nói khác 

nhau. Bởi vì giọng điệu thể hiện "thái độ, tình cảm, lập trường, tư tưởng, đạo đức của 

nhà văn đối với hiện tượng được miêu tả, thể hiện trong lời văn, quy định cách xưng 

hô, gọi tên, dùng từ, sắc điệu tình cảm, cách cảm thụ xa gần, thân sơ, thành kính hay 
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suồng sã, ngợi ca hay châm biếm..." [35, tr.112]. Khi cá nhân được chấp nhận như 

một nhân vị, giá trị của con người cá nhân được coi trọng, thì những cách nhìn nhận, 

đánh giá khác nhau về đời sống được coi như là sự xác lập những cá tính, phong cách 

độc đáo. Với mỗi người cầm bút, việc tạo lập giọng điệu là rất quan trọng, bởi lẽ: 

"Thiếu một giọng điệu nhất định, nhà văn chưa thể viết ra được tác phẩm, mặc dù đã 

có đủ tài liệu và sắp xếp trong hệ thống nhân vật" [35, tr.113]. Từ sau 1986, những 

chuyển đổi lớn lao của đời sống xã hội đã mở ra bức tranh hiện thực hoàn toàn mới: 

ngổn ngang, bề bộn, chồng chất những mặt đối lập... Tính chất hỗn tạp của hiện thực 

đã xâm nhập vào tiểu thuyết và dần hình thành giọng điệu riêng của thời đại. Trong 

sự đổi mới chung đó, mỗi nhà văn cũng tự cách tân ngòi bút của mình bằng cách làm 

mới giọng điệu, tạo ra những thay đổi nhất định trong nghệ thuật kể chuyện. Nhập 

cuộc với khát khao được sống hết mình, xác lập được “bản sắc nữ” trong văn học, các 

cây bút nữ đương đại bằng nhiều cách đã định hình giọng điệu riêng để khúc xạ hiện 

thực cuộc sống và con người qua diễn ngôn giới. Giữa “bộn bề” những tiếng nói và 

cảm xúc, với việc lấy hình tượng trung tâm là người phụ nữ để biểu đạt cái tôi bề sâu 

của phái nữ, các nhà văn đã thể nghiệm nhiều giọng điệu trong tác phẩm, góp phần 

khẳng định những nét riêng của lối viết nữ. 

4.3.1. Giọng trữ tình, cảm thương 

Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sử, "chủ nghĩa thương cảm là hiện tượng 

văn học có tính chất quốc tế". Châu Âu thế kỉ XVIII với sự lạnh lùng của xã hội 

đồng tiền đã hủy diệt biết bao giá trị nhân văn tốt đẹp. Giữa lúc xã hội đo khoảng 

cách giữa người với người bằng địa vị và đẳng cấp thì văn học lại quan tâm nhiều 

hơn đến số phận và giá trị con người. Tác phẩm của Georges Sand, Victor Hugo, 

Danis Diderot, Honoré de Balzac... luôn chan chứa niềm yêu thương và nỗi xót xa 

đối với những "người khốn khổ". Trong khi đó, chủ nghĩa nhân đạo trong văn học 

phương Đông từ lâu đã là nguồn cảm hứng lớn, chi phối đời sống văn học. Trong 

một thời kì dài, nó là thước đo tư tưởng và tấm lòng của người cầm bút. Tên tuổi 

của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều... cho đến văn học hiện đại 

với Lỗ Tấn, Mạc Ngôn, Nam Cao, Thạch Lam, Ngô Tất Tố... đều chứa đựng tiếng 

nói thương cảm, chân thành đối với con người, nhất là những số phận bất hạnh. 

Cảm thương mang tính chất trữ tình, đồng cảm, giàu trắc ẩn đã nhanh chóng trở 

thành giọng điệu chủ đạo trong dòng văn học luôn đau đáu về thân phận con người. 
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Tuy nhiên, xét đến cùng, dù ở thời đại nào, xã hội nào thì những con người nhỏ bé, 

chịu nhiều thiệt thòi hơn cả vẫn là người phụ nữ. Tiếng nói cảm thương vì vậy luôn 

cất cao hơn khi giành cho giới nữ. 

Bắt nguồn từ sự nhạy cảm của thiên tính nữ, lại hướng đến đối tượng là nữ 

giới giữa trầm luân của cuộc đời nên dễ thấy rằng những thương cảm trong văn 

chương nữ là tiếng lòng đối với chính mình. Đau đáu về cuộc sống và số phận của 

những người phụ nữ hiện đại, mỗi tác phẩm của người viết nữ là những hình ảnh, 

cảm xúc “lam lũ đàn bà, vất vả đàn bà, nhưng cũng rất thương cảm đàn bà” (Phạm 

Xuân Nguyên). Hình thức kể chuyện ở ngôi ba, người kể chuyện không đóng vai trò 

như một thượng đế, hiện lên trong mỗi tác phẩm của họ không còn là hình tượng tác 

giả với những phát ngôn đạo đức về số phận con người. Gấp sách lại, in dấu trong 

tâm trí người đọc chính là hình ảnh những người phụ nữ với những số phận khác 

nhau, địa vị khác nhau, nỗi đau khác nhau và đan xen trong đó là thái độ đồng cảm, 

thương xót của tác giả. 

Từ trải nghiệm của cá nhân và sợi dây thiên tính nữ nối kết từ trong truyền 

thống đã giúp họ có được sự nhạy cảm với những vất vả, bất hạnh trong cuộc sống 

của những người cùng giới. Hình ảnh những người phụ nữ nhỏ bé nhưng trên đôi vai 

luôn nặng trĩu gánh nặng gia đình, luẩn quẩn trong bi kịch của cái nghèo, chịu bất 

hạnh trong tình yêu, hôn nhân… được bao bọc trong cái nhìn và sự thể hiện đầy cảm 

xúc trong truyện của những người viết nữ. Viết về những người phụ nữ với những bi 

kịch bước ra từ cái nghèo, đằng sau cái khách quan, dửng dưng mà người kể chuyện 

cố tình tạo ra lại là thái độ thương yêu, đồng cảm sâu sắc của tác giả “bị lộ tẩy” qua 

giọng điệu đầy thương cảm. Hình ảnh cô gái trẻ gánh trên đôi vai quá nhiều bất hạnh 

qua giọng cảm thương của Thủy Anna thực sự đã lay động được trái tim của người 

đọc, đánh thức tình yêu thương, sự cảm thông vốn có trong mỗi người: “Người mắc 

bệnh hủi cũng giống những người bình thường. Niềm đau và cả giấc mơ trần tục. Di 

thấy nhớ hai đứa trẻ đến quặn lòng. Di viết thư cho lũ trẻ bằng cùi tay, những dòng 

chữ nguệch ngoạc khó khăn như lần đầu tiên Di tập viết” [p2, tr.149]. Với người phụ 

nữ miền núi, sự cương tỏa của tập tục, định kiến còn nặng nề hơn. Là “người con 

của núi”, Đỗ Bích Thúy đã mang đến cho văn học đương đại một giọng văn vùng 

miền đặc trưng, hơn thế nữa còn là cuộc sống của những người phụ nữ vùng cao 

bằng giọng cảm thương, thấu hiểu: “Người đàn bà cũng biết chỗ của mình ở dưới 
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bếp. Nhà có khách không được lên nhà, không được ăn cơm cùng chồng. Trong nhà 

lúc nào cũng có hai cái mâm. Mâm to dành cho chồng mời khách, mâm bé để vợ 

ngồi cùng với các con, ăn riêng” [p31, tr.33]. Người đàn ông Lao Chải từ bao đời 

nay như cây sồi, người phụ nữ suốt đời chỉ quẩn quanh dưới cái bóng của nó. 

Viết về những người phụ nữ dám sống và yêu hết mình, rút hết gan ruột để yêu 

bất chấp những hệ lụy sau đó, các nhà văn luôn trân trọng, nâng niu khát vọng sống, 

khát vọng tự do trong yêu đương của họ. Kể cả những người phụ nữ đã từng lầm lạc. 

Đi sâu vào khai thác thế giới nội tâm đầy phong phú của giới nữ, họ tìm cách bênh 

vực cho những giây phút mà người phụ nữ dám chấp nhận tất cả để sống hết mình. 

Đó là giọng điệu cảm thông, đồng cảm của Dạ Ngân dành cho Mỹ Tiệp (Gia đình bé 

mọn), Đoàn Lê dành cho Chín (Tiền định), Thuận dành cho Vy (Vân Vy)… và cũng 

là dành cho tất cả người phụ nữ có khát khao về hạnh phúc. Bởi hơn ai hết, những 

người viết nữ hiểu rằng, không vượt qua được những rào cản vô hình, không tìm 

được tiếng nói cho mình thì người phụ nữ khó có thể tìm thấy chính mình trong cõi 

sâu xa nhất trong thế giới nội tâm. Những người phụ nữ như Kim, Mai, mẹ Mai 

(Bóng của cây sồi)… đã chấp nhận những ràng buộc và tập tục như là định mệnh của 

chính cuộc đời, cũng là của những người phụ nữ. Họ đấu tranh với chính khát khao 

của mình để sống cuộc sống được cho là phù hợp với chuẩn mực văn hóa. Những đau 

đớn, mong ước, ẩn ức bị kìm nén được giãi bày bởi cái nhìn, cách nhìn, sự cảm thông 

của một giọng văn nữ giàu tình cảm, yêu thương và chia sẻ. Vì vậy mà tác phẩm luôn 

khắc khoải niềm xót thương, tiếc nuối... 

Khi viết về nỗi đau giới, các nhà văn nữ dành nhiều sự quan tâm đến tiếng 

nói bên trong từ niềm thương cảm. Những giọt nước mắt, những xót xa đều do nhân 

vật tự trải nghiệm, tự tỏ bày. Trong Nhân gian, Thùy Dương đã để nhân vật tự đi 

đến tận cùng nỗi đau, mất mát bằng những từ ngữ biểu hiện cụ thể qua cảm xúc và 

những giọt nước mắt: "Tôi cắn môi nước mắt giàn giụa tràn qua môi mặn chát", 

"Tôi quay mặt vào tường, lòng nát vụn và cuộn đau", "Tôi nức lên", "Tôi nhìn chết 

trân vào miệng mẹ, không tin nổi những điều bà vừa thốt ra. Sao mẹ ác thế? Mẹ nỡ 

giết con của con, cháu của mẹ sao? Tôi khóc ngất đi", "Có ai trên đời này biết tôi 

mang nỗi bất hạnh khủng khiếp đến thế?", "Tôi hôm nay không sao khóc nổi - chỉ 

thầm gọi đứa con trong dạ sẽ chết khi chưa kịp chào đời - Hãy tha thứ cho mẹ!" [p9, 

tr.248-249]. Đó là nỗi đau không dễ dàng diễn tả bằng ngôn ngữ và giọng điệu 
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khách quan. Nó chỉ có thể bắt nguồn tiếng nói đồng vọng, thương cảm giới. Trong 

Tiền định, nỗi đau của Chín, niềm cảm thương của Đoàn Lê được chuyển sang diễn 

ngôn của "người chưa bao giờ được là chồng em". Anh xót xa, thương cảm khi 

chứng kiến những nỗi đau cô phải gánh chịu bởi những gã đàn ông vô tâm chỉ biết 

chiếm dụng, không biết thương xót: "Trái tim anh thổn thức từng đợt, lần đầu tiên 

anh thấy nàng thật gần gũi, gắn bó, hơn cả ruột thịt. Tình thương yêu ấy đột ngột 

xuất hiện trong anh không tài nào giải thích được. Nếu không phải sinh ra từ lòng 

trắc ẩn sâu xa thì hẳn nó là sự thức tỉnh tiền kiếp" [p20, tr.114]. Thiên tính nữ làm 

mẹ không chối bỏ một ai, kể cả những con người lầm lạc trẻ tuổi. Cô bé mười sáu 

tuổi trong Tường thành trở thành người phụ nữ hai lần bất hạnh: làm đàn bà trong 

thân xác của cô gái điếm khi còn quá trẻ và nỗi đau, nỗi ám ảnh dai dẳng khi phải 

bỏ đi đứa bé "không nên có mặt trong đời". Giọng trần thuật chùng xuống, cảm 

thương: “Nó rú gào rồi hóa ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bây giờ cứ ôm cái gốc chuối chôn 

cái thai nhi mà không chịu ra viện" [p14, tr.318]. Đồng cảm với cô bé đó, "Cần bỗng 

mếu máo: Nó hóa điên hóa dại rồi chị ơi". Còn với nhân vật tôi thì đó là sự kiện gây 

ra cú va đập mạnh về cảm xúc và nhận thức. Cô tự trách mình: "Tại sao khi ấy tôi 

không giang tay đón nhận cô ta, cho mẹ con cô ấy một nơi chốn, giữ cho đứa bé được 

nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nếu tôi là một nhà báo chân chính?" [p14, tr.319]. Đó là 

những tra vấn về sự thương cảm và lòng yêu thương những con người yếu thế, bằng 

cách đó Thùy Dương gây được nỗi day dứt cho người đọc. Nhà văn đã bày tỏ nỗi 

niềm của mình bằng việc chuyển sang diễn ngôn của hai người phụ nữ khác. Giọng 

điệu thương cảm trong tiểu thuyết của Thùy Dương vì vậy mà trở nên tha thiết, mang 

cảm thức giới. 

Có thể khẳng định rằng, trữ tình, cảm thương là giọng điệu chủ đạo trong 

tiểu thuyết các cây bút nữ. Những biến chuyển không ngừng của đời sống văn học 

là điều kiện để người viết nữ thể nghiệm những cách tân ở phương thức trần thuật. 

Mặc dù vậy, với sự nhạy cảm của thiên tính nữ, diện quan tâm chính là đời sống và 

số phận của người phụ nữ nên bàng bạc trong những câu văn của người cầm bút vẫn 

là niềm thương cảm đàn bà. Với họ, viết về những người phụ nữ cũng là vắt ra từ 

gan ruột niềm yêu thương, sự cảm thông chân thành. Vì lẽ đó, giọng điệu thương 

cảm hướng đến việc khẳng định giá trị bản thể của người phụnữ và trở thành "hoa 

tiêu" để nhận diện lối viết nữ. 
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4.3.2. Giọng hài hước, châm biếm 

Sau 1986, khi văn học nhạt dần tính sử thi, áp sát vào đời sống và tiếp xúc hiện 

thực đến mức suồng sã thì cũng là lúc các phạm trù thẩm mĩ được mở rộng, gần gũi 

hơn đối với cuộc sống. Văn học không chỉ xoay quanh phạm trù của cái đẹp, cái cao 

cả. Cái bi đã không còn phải dè dặt, né tránh, tinh thần hài hước cũng gia tăng. Đó là 

hệ quả của sự tương tác đa dạng hóa các phạm trù thẩm mĩ trong sự quy chiếu của 

một kiểu cảm quan mới – cảm quan hậu hiện đại. Khi các giá trị mới đi chệch hướng 

so với tâm giá trị truyền thống, xuất hiện cái hài với những mâu thuẫn, nghịch dị. 

Xuất phát từ đó, những cái nhìn phi thành kính, giễu nhại đối với hiện thực cuộc sống 

mới và những giá trị cũ quy định thành một giọng điệu riêng cho văn học đương đại: 

giọng điệu châm biếm. Theo M. Kundera, "tiểu thuyết là nghệ thuật mỉa mai: "chân 

lý" của nó được che giấu, không nói ra, không thể nói ra". Sự xuất hiện của giọng 

điệu mỉa mai thường "khiến người ta bực tức. Không phải vì nó chế giễu hay nó công 

kích mà vì nó làm ta mất hết mọi xác tín, bằng cách phơi lộ tính chất nước đôi của thế 

giới ra". Vì thế, "mỗi cuốn tiểu thuyết xứng đáng với cái tên đó, dầu trong veo đến 

đâu, đã đủ khó vì sự mỉa mai có tính bản chất của nó" [41, tr.143]. 

Là một dạng của văn học trào phúng, châm biếm là "dùng lời lẽ sắc sảo, cay 

độc, thâm thúy để vạch trần thực chất xấu xa của những đối tượng và những hiện 

tượng này hay hiện tượng khác trong xã hội" [35, tr.45]. Châm biếm vì vậy gắn với 

thái độ và cảm quan của người cầm bút trước những mặt trái của đời sống xã hội và 

con người. Trong văn học Việt Nam, ca dao hài hước, mảng thơ trào phúng trong 

văn học trung đại và dòng văn học trào phúng với những thành tựu rực rỡ ở giai 

đoạn 1930 - 1945 là biểu hiện phong phú cho giọng điệu châm biếm trong sáng tác. 

Tùy vào đối tượng cụ thể mà nhà văn xác định thái độ và mức độ châm biếm: có 

giọng tự trào, có giọng hài hước, châm biếm nhẹ nhàng nhưng sâu cay, lại có giọng 

trào lộng, châm chích. Trong văn học đương đại, giễu nhại xuất hiện đã bổ sung cho 

giọng điệu châm biếm một sắc điệu nữa. 

Nhạy cảm với cái mới, nhập cuộc với thời đại “kinh tế thị trường”, các nhà 

văn công khai chống lại các quy tắc bảo thủ, lỗi thời, các quy phạm, những húy kị… 

tóm lại là những gì trói buộc cá tính. Phát hiện ra những mâu thuẫn trong cuộc sống, 

những giá trị đã không còn phù hợp, họ không ngần ngại thể hiện thái độ “chống 

đối” bằng giọng điệu mang đậm chất hài hước. Một thời gian dài bị ràng buộc trong 
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những tư tưởng cũ, không được lên tiếng cho những khát khao, suy nghĩ của cá 

nhân, đến khi giành được chỗ đứng cho mình, thì họ - các nhà văn nữ - những người 

sử dụng khá thường xuyên giọng điệu này như là cách để khẳng định mình và thể 

hiện thái độ “khiêu khích” với “thành trì già nua” của nền văn chế cũ. 

Giọng điệu hài hước, châm biếm được sử dụng như là cách thức hữu hiệu để 

các nhà văn thể hiện một trình độ nhận thức về thế giới mới với tính chỉnh thể, đa 

trị. Tiếng cười hài hước trong văn học đương đại vì thế, không đơn thuần phủ định 

đối tượng, mà “vừa khai tử, vừa tái sinh”. Không chỉ dùng thứ ngôn ngữ sắc sảo, 

sâu cay, xoáy vào đối tượng để mà phê phán, giọng điệu châm biếm của các nhà 

văn đương đại nằm ngay ở tính chất nửa vời của giọng kể, thể hiện đúng tinh thần 

“phi trung tâm hóa”, “phi thành kính”... Là một nhà báo năng nổ, cá tính, Y Ban rất 

nhạy cảm với những mặt trái của đời sống, thói dị hợm của con người. Tiểu thuyết 

của chị ngoài nỗi cảm thương với thân phận của những người phụ nữ mang nỗi đau 

mẹ Âu Cơ còn xuất hiện thường xuyên giọng điệu châm chích, quả đúng là khiến 

người ta "khó chịu": "Tôi bị đẩy phọt ra thành phố trong cái kiếp người non non dại 

dại đã đành lại được làm chân tạp vụ trong một nơi đầy ắp trí tuệ, gọi là viện nghiên 

cứu để giáo dục hoàn thiện. Và tôi sống trong cái sự nhập tràng của ngổn ngang bộn 

bề tri thức trí tuệ thiện ác ngu dốt lưu manh" [p4, tr.15]. Giọng điệu châm biếm 

trong đoạn văn trên phức hợp ở nhiều mức độ. Có cái nhẹ nàng sâu cay như trong 

tiểu thuyết Xuân Từ Chiều, có cả sự mỉa mai đối với những tri thức "rởm". Giọng 

điệu mỉa mai trong những câu văn trên đã thể hiện được "ý nghĩa đánh giá đích thực 

ngược hẳn với ý nghĩa bề mặt của phát ngôn, là sự phản đối, phủ định dưới hình 

thức tán dương, khẳng định" [35, tr.168]. 

Ở làn sóng thứ hai, các nhà nữ quyền đã đào xới lại tổng thể những từ vựng 

gắn với những quan điểm xã hội, họ truy nguyên và xác định rằng diễn ngôn nam 

quyền với đã đẩy người phụ nữ ra vị trí ngoài lề xã hội. Suốt một thời gian dài 

người phụ nữ bị cương tỏa, sống trong tình trạng "mất tiếng nói". Nguyên nhân 

được các nhà nữ quyền tìm thấy ở những từ ngữ như: tính ghét đàn bà (misogyny), 

uy quyền tối cao của nam giới (male supremacy), sự kì thị giới tính (sexism).... Đến 

khi các cây bútnữ "kháng cự lại tình trạng mất tiếng nói" thì diễn ngôn của họ xuất 

hiện thường xuyên hình ảnh những "người đàn ông bất toàn". Viết về người phụ nữ 
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dù muốn hay không thì tác phẩm cũng sẽ đề cập đến đối tác là những người đàn 

ông, kẻ đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho phái nữ. Nhận thấy nỗi đau đàn bà hầu 

hết đều bắt nguồn từ những người đàn ông, ngòi bút của các cây bút nữ chĩa về phía 

nam giới để vạch trần sự xấu xa của họ. Người đàn ông không còn được đóng 

khung là những bậc chính nhân quân tử, họ được miêu tả với cả những tầm thường, 

ích kỷ, xấu xa.... Giọng điệu hài hước, châm biếm vì vậy gắn liền với hình ảnh 

những người đàn ông bất toàn trong tiểu thuyết nữ. Y Ban thường xuyên hạ bệ 

người đàn ông bằng việc đời thường hóa những ích kỷ, lôi thôi trong lối sống và suy 

nghĩ. Có khi chỉ là một đĩa thịt chó nhưng "ăn hết nửa đĩa vẫn còn thòm thèm. Anh ta 

nửa muốn ăn hết, nửa muốn dành phần cho vợ con. Rồi phần nửa muốn ăn hết lấn dần 

sang phần để dành cho vợ con khi anh ta nghĩ: Vợ là con của người ta/ Con mình do vợ 

đẻ ra/ Suy đi tính lại chẳng bà con chi. Anh ta bèn ăn hết cả đĩa thịt chó" [p5, tr.17]. 

Giọng điệu châm biếm ấy còn sâu cây hơn khi nhà văn chuẩn bị chu đáo cho người đàn 

ông của mình với lý lịch "đẹp": "Chồng ả, cũng là một tiến sĩ, một chuyên gia trong 

ngành khảo cổ" [p4, tr.31]. Nhưng anh ta lại có lối sinh hoạt quái dị: nghiện thuốc 

nhưng lười đánh răng, cẩu thả, mải mê đến nỗi "bĩnh" ra quần mà không biết, ân ái với 

vợ thô bạo.... Cùng quan điểm này, người đàn ông trí thức trong Vân Vy được Thuận tái 

hiện là "anh phân biệt được mấy chục nghìn vi khuẩn, nhưng ra chợ thì nhầm rau 

muống với rau cần. Bảy năm đủ để một nghiên cứu viên quyết tâm bỏ vợ để lấy gái 

nhảy chuyên nghiệp" [p31, tr.172]. Trực diện hơn trong Chân trần, Thùy Dương không 

hề che giấu thái độ của mình với người đàn ông hiện đại: "Đàn ông đàn ang mà chỉ có 

chút xíu thế đã bộc lộ thì có vẻ không ổn. Nhưng bây giờ đàn ông ngày càng yếu ớt 

giống đàn bà nhiều hơn thì phải" [p10, tr.29]. Trong giây phút thất vọng về Dương 

(Tường thành), Cầm Kỳ đã nghĩ về người đàn ông với giọng đay đả, giễu nhại: “Thời 

buổi này đàn ông không cần như thế nữa. Họ chọn một “con cái” về làm cái máy đẻ và 

làm con ở trong nhà. Hàng chiều họ ngồi uống bia vặt với đám bạn bè đàn ông với 

nhau, chửi đổng mọi thứ từ thượng tầng tối thượng đến thượng tầng tối hạ. Buổi tối 

thậm chí ban ngày vào giờ đi làm, họ trốn công sở, lang thang tìm đám gái quê […] họ 

úp ngược thân hình đáng thương của họ lên các cô, thỏa mãn thú tính…” [p14, tr.276]. 

Giọng điệu này ẩn chứa thái độ phản kháng, muốn nổi dậy để xả nỗi ấm ức, bày tỏ nỗi 

thất vọng về phái mạnh. 
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Với đặc trưng là bắt chước để cười, giễu nhại là phương thức làm cho tính chất 

mỉa mai, châm biếm trở nên bất ngờ. Đó là một trong những yếu tố làm nên sự đổi 

mới giọng điệu trần thuật trong văn xuôi Việt Nam đương đại. Thường thì người kể 

chuyện cố tình tạo ra tính khách quan cho câu chuyện ngay từ đầu. Câu chuyện được 

kể một cách tự nhiên, nhưng sau đó người đọc lại chêm vào những lời nhận xét sắc 

sảo, chua cay. Đó là quá trình phát hiện ra những điều trái ngược, trớ trêu: “Ôi, thật 

tội nghiệp cho những thế hệ đàn ông Việt Nam thời kinh tế thị trường mở cửa. Bản 

lĩnh đàn ông của họ bị tấn công mọi phía mọi lúc mọi nơi” [p14, tr.278]. Tự trong lời 

thoại của nhân vật đã bộc lộ tính giễu nhại. Người kể chuyện vì thế không cần phải lộ 

diện, bình luận gì thêm mà tư tưởng tác phẩm vẫn được “lên tiếng”. 

Đặc trưng của ngôn ngữ tiểu thuyết theo M. Bakhtin là "tính phức âm", "tính 

đa tầng từ trong bản chất, nên trong hình thức kết cấu, tiểu thuyết bao giờ cũng có 

tính đối thoại ở hình thức này hay hình thức khác. Giọng điệu hài hước, châm biếm 

trong tiểu thuyết các nhà văn nữ thường xuất phát từ cảm thức muốn thoát khỏi 

không gian văn hóa nam quyền, nhận thức lại hình ảnh người đàn ông, muốn nắm 

giữ quyền được phán xét, tìm kiếm chân giá trị bản ngã và cuộc sống. Vì vậy, ngoài 

việc hướng ngòi bút vào các đối tượng khách quan thì tiểu thuyết nữ còn thể hiện 

tính đối thoại trong độc thoại, tự trào để phản tỉnh, nhận thức lại. Từ góc độ này, 

diễn ngôn trong tiểu thuyết nữ thường mang tính chất hướng nội, là những màn tra 

vấn, lục lọi chính mình. Trong Chinatown, Thuận đã đan cài giữa phát ngôn của chủ 

thể với những phát ngôn ngoài chủ thể để tạo ra giọng điệu tự trào: "Cô giáo chủ 

nhiệm gọi tôi ra gặp riêng. Cô giáo dạy toán gọi tôi ra gặp riêng. Thầy giáo dạy văn 

gọi tôi ra gặp riêng. Thầy giáo dạy tiếng Anh gọi tôi ra gặp riêng. Bí thư liên đoàn 

trường gọi tôi ra gặp riêng. Em nên tập trung để dẫn đầu cả lớp kì thi cuối năm. Em 

nên tập trung để đạt kết quả cao nhất kì thi cuối cấp. Em nên tập trung để mang lại 

danh dự cho toàn trường kì thi đại học. Người ta đem trách nhiệm trao cho tôi. 

Người ta mang thi cử ra làm tôi sợ" [p28, tr.7]. Giọng điệu tự trào đã tạo ra sắc thái 

vừa ưu tư vừa hài hước khi nhân vật tự giễu mình, giễu một thời cái danh cao hơn 

cái thực, con người tự thỏa mãn với những ảo tưởng: "Mười năm nay, bố mẹ tôi 

cùng nằm mơ về đám cưới của tôi với hắn. Thiếp mời song ngữ, tên bố mẹ tôi, tên 

bố mẹ hắn, tên tôi, tên hắn, chùa Một Cột, tháp tháp Eiffel [...]. Bố mẹ chú rể xì xụp 

trước bàn thờ tổ tiên, bố mẹ tôi rì rầm bên cạnh. Bất đồng ngôn ngữ không sao. Tôi 
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là con rể cụ hay tôi là con dê cụ, cũng không sao. Không nên câu nệ quá. Bố mẹ hắn 

hỏi gà, bố mẹ tôi trả lời vịt cũng không quan trọng bằng cả phố họ thấy tôi khoác 

tay hắn, máy ảnh chớp xung quanh" [p28, tr.63]. Lý giải cho sự hài hước, giễu nhại 

luôn tràn ngập trong tác phẩm của mình, nhà văn Thuận cho rằng: "Hài hước, giễu 

nhại thì nhiều người Việt có. Nhưng chúng ta chỉ dồi dào chuyện tiếu lâm chứ văn 

chương thì nhìn chung vẫn sướt mướt và buồn như trấu cắn" [27, tr.34]. 

Có thể nhận thấy, những sắc điệu hài hước, châm biếm trong tiểu thuyết các 

cây bút nữ là hết sức phong phú và đa dạng. Tiếp cận hiện thực đa chiều ở tính 

chất phi quan phương, người viết nữ cho thấy thái độ thẳng thắn đối với những cái 

nghịch dị, trớ trêu xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống. Giọng điệu này đã 

thể hiện tính chất dân chủ trong quyền phán xét. Không đơn giản là giải thiêng, kỳ 

thị giới hay hạ bệ người đàn ông, giọng điệu châm biếm trong tiểu thuyết nữ còn 

cho thấy mong muốn nhận thức tận cùng những phức tạp của đời sống và tâm hồn, 

bản chất của con người. Dẫu hành trình này chưa có hồi kết thì những biểu hiện đa 

dạng của các sắc thái đa dạng trong giọng điệu ở tiểu thuyết nữ đã mang đến cho 

văn học đương đại những mảng màu mới, xa hơn tính chất trào tiếu của văn học 

truyền thống. 

4.3.3. Giọng hoài nghi, triết lý 

Nếu như hoài nghi là động lực cho khoa học phát triển không ngừng, thì 

trong văn học nghệ thuật, sự hoài nghi là cần thiết để “luôn luôn có sự nhận thức 

lại, đánh giá lại” (M. Bakhtin). Mang cảm quan hậu hiện đại, tiểu thuyết đang có 

xu hướng dùng triết lý để khẳng định tinh thần đối thoại. Ngược lại, xuất phát từ 

tinh thần đối thoại, giọng điệu triết lý vốn đã hàm chứa tính tranh biện, luôn thể 

hiện ý đồ muốn nhận thức lại, đánh giá lại của nhà văn. Theo Karl Jaspers (1883 - 

1969), triết lý là nhu cầu cơ bản và là hành động thường xuyên của mỗi con người. 

Bởi vì, "ai cũng có tham vọng tự tìm hiểu và được quyền tham gia những cuộc 

tranh luận mà không cần tập sự gì cả. Vì ai ai cũng cảm thấy mình mang thân phận 

làm người với số kiếp và kinh nghiệm riêng tư của mình". Hơn nữa "ở thời nào bất 

cứ suy tư về triết lý đều phải bắt nguồn tự bản ngã và ai cũng phải dấn thân vào 

đấy" [104]. Riêng với tiểu thuyết, giọng triết lý có vai trò quan trọng khi thể hiện 

tính đối thoại trong diễn ngôn trần thuật. Trong tiểu thuyết đương đại, số phận cá 

nhân, bi kịch cá thể là đối tượng được các nhà văn đặc biệt quan tâm. Vì vậy, 
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những vấn đề triết lý hiện sinh trở nên phổ biến, nhiều tác phẩm trở thành triết 

luận của nhà văn về sự sống. 

Nhận thức về cuộc sống không chỉ xuất phát từ phạm trù đúng/sai mà còn là 

việc tìm ra chân lý phổ quát cho đối tượng. Việc nhà văn đưa ra những lập luận, biện 

giải, chất vấn, phản biện suy cho cùng đều "trực tiếp hay gián tiếp bộc lộ những 

"chân lý" mang tính cá nhân, hướng đến "giải chân lý" qua những cuộc đối thoại 

nhiều chiều" [3, tr.252]. Giọng triết lý vì vậy xuất hiện trong diễn ngôn trần thuật với 

mục đích nhấn mạnh những điều mà nhà văn cần thông điệp, triết luận với người đọc. 

Với các cây bút nữ, giọng điệu triết lý là biểu hiện của ý thức xác lập tiếng nói, khẳng 

định những chân lý mang màu sắc cá nhân, bản sắc giới. Vì vậy, ngoài những vấn đề 

phổ quát về cuộc sống và con người, giọng điệu triết lý trong tiểu thuyết nữ thường 

gắn với những triết luận của nhà văn về vị thế, thân phận của người phụ nữ. 

Giọng điệu giàu tính nữ và tính mẫu được coi là thế mạnh của Thùy Dương. 

Đọc văn Thùy Dương, đằng sau cái nhẹ nhàng, nữ tính vẫn có thể nhận ra những day 

dứt của chị về thân phận người phụ nữ. Vì vậy, tùy mức độ đậm nhạt khác nhau 

nhưng hầu hết tiểu thuyết của chị đều chứa đựng những triết lý về thân phận hoặc nỗi 

đau giới. Giọng điệu triết lý trong truyện của Thùy Dương có thể tồn tại trong ngôn 

ngữ người kể chuyện (Ngụ cư): "Khi yêu người ta thường cực đoan. Đặc biệt là đàn 

bà. Đàn ông thì khác. Họ có thể vẫn có vợ và vẫn cần người tình. Đàn bà ngược lại. 

Người ta muốn chung sống chính thức với người mình yêu. Bất hạnh cho đàn bà là ở 

đó" [p7, tr.109]. Nhưng phần lớn giọng điệu triết lý trong tác phẩm đều được Thùy 

Dương chuyển hóa qua diễn ngôn nhân vật. Nhân vật của chị tự trải nghiệm, tranh 

biện, đưa ra triết luận về lẽ sống. Đó thường là kết quả của sự thức nhận giới. Những 

cô gái trẻ với tâm thế tự chủ bao giờ cũng quyết liệt và thực tế: "Cái đau không phải 

là việc tình tan, cái đau nằm ở chỗ bị coi thường. Ta không phụ người thì thôi chứ 

người lại dám phụ ta ư?" [p9, tr.265], hoặc táo bạo với ý thức phá bỏ hình tượng 

người phụ nữ cam chịu, vì: "Chân lý thuộc về kẻ mạnh, mày không thấy thế à? tao 

nghiệm ra rồi, nhường nhịn, nhân ái chỉ chịu thiệt thôi" [p8 tr.91]. Những nhân vật nữ 

đã trải qua nhiều trầm luân, họ triết lý về thân phận bằng cái nhìn thấu cả cuộc đời. 

Với họ, người đàn bà chịu thiệt thòi vì: "Đàn ông nhiều khi không hiểu nổi. Họ sẽ 

theo đuổi những mục đích nào đó, to lớn và được định đoạt từ phía trên cao kia. Chỉ 

có lũ đàn bà chúng ta, với những nỗi đau trần thế" [p8, tr.203]; còn trong tình yêu: 
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"Yêu ai thì yêu nhưng chớ có lụy tình con nhé. Đàn bà hay lụy tình lắm. Điều ấy 

không hay đâu. Đừng có bao giờ đặt hết lòng tin vào một ai đó thì sẽ khỏi phải thất 

vọng" [p7, tr.69]. Chính thói quen "lụy" đó khiến người phụ nữ mất quyền tự quyết 

cuộc đời mình: "Lụy chồng thì chồng bỏ, lụy con thì con hư", "Thế cô không biết là 

đàn ông chỉ thích làm theo ý mình coi mình là chúa tể ư? Ta chỉ là cái bóng lũn cũn 

chạy theo họ mà thôi". Thế cho nên "hãy tỉnh táo lại đi cái giống đàn bà. Người ta sẵn 

sàng đổi vật lấy người đấy!" [p10, tr.276]. Xâu chuỗi những triết lý trong bốn cuốn 

tiểu thuyết đủ thấy những thao thiết, trăn trở của Thùy Dương về nỗi đau, sự thiệt thòi 

của người phụ nữ trong tình yêu, hôn nhân và cuộc sống. Không đặt mình ở vị trí "bề 

trên" để giáo huấn, rao giảng những vấn đề triết luận trong cõi nhân sinh, các nhà văn 

nữ thường hóa thân, hoặc chuyển sang diễn ngôn nhân vật để những triết lý ấy trở 

nên gần gũi, gắn với cuộc đời mà nhân vật tự trải qua. Từ một cô hoa khôi thông 

minh, duyên dáng, Phương Nam (Tường thành - Võ Thị Xuân Hà) trở thành một 

người phụ nữ mang nỗi hận thù với giới đàn ông bởi ba kẻ đê tiện đã cướp đi của cô 

cái trinh trắng của người con gái. Triết lý về tình yêu và nam giới của cô vì vậy chứa 

đầy thù hận. Trong trường hợp này, quan điểm của nhân vật bắt đầu từ cách nghĩ 

riêng, có phần phi chính thống. Những lập luận của Phương Nam vì thế gây bất ngờ 

cho người đọc, và họ có quyền chấp nhận hoặc không: "Hình tượng bọn đàn ông vừa 

thôi. Chúng nó chẳng phải là cái thứ cho chúng mình tôn thờ đâu. Ôi thương thay cho 

cậu. Bao nhiêu nâng niu yêu thương của cha mẹ nuôi nấng thành người. Bao nhiêu 

khí đất khí trời chắt lọc tạo nên vẻ đẹp thân xác trí tuệ sáng tươi. Bao nhiêu ăn học. 

Bao nhiêu mơ ước. Tất cả gói lại dâng hiến cho một thằng giống đực. Rồi nâng nó 

như nâng một vị anh hùng, nâng kho báu, một vầng dương chói lòa, một linh vật 

thiêng liêng. Tớ nói thật nhé, tóm lại chúng chỉ là đồ khỉ đột... Thiên hạ người ta đến 

đâu rồi mà mình còn tôn thờ thứ chủ nghĩa đứng đắn thủy chung?" [p14, tr.315-316]. 

Với quan niệm như thế, giọng điệu triết lý đã tạo ra những chỗ "rỗng" trong nhận 

thức, hàm chứa tính tranh biện với quan niệm cũ hoặc quan niệm chính thống. 

Hòa trong dòng tiểu thuyết hiện sinh, các nhà văn nữ thường khắc họa những 

nhân vật cô đơn, khủng hoảng trên hành trình tìm kiếm bản thể. Trên hành trình đó, 

nhân vật luôn đào xới để tìm kiếm câu trả lời xác định bản ngã "tôi là ai?". Gắn liền 

với những suy nghiệm của nhân vật về sự tồn tại và giá trị của con người, giọng điệu 
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của tác phẩm mang đậm chất triết lý hiện sinh. Ở đó, cảm thức về sự sống và cái chết, 

sự xác lập bản ngã đích thực luôn ám ảnh con người. Điểm gặp gỡ giữa các nhà văn 

theo khuynh hướng này là triết lý về sự hiện tồn của con người. Trong Ngụ cư, sau 

những câu chuyện về phận người, về nghịch cảnh gia đình, nhà văn bày tỏ: "Suy cho 

cùng thì tất cả chúng ta đều là dân ngụ cư trên trái đất", "Con Người chỉ là giấc mộng 

của trái đất. Chúng ta chỉ dạo chơi qua thế giới này. Rồi của đất lại trở về với đất" 

[p7, tr.167]. Với Phan Việt, cuộc sống là hành trình tìm lại chính mình trong sự hoang 

mang và cảm giác bất an. Mang tinh thần hiện sinh, tiểu thuyết của chị luôn giàu chất 

đối thoại từ mạch ngầm văn bản, ở đó nhân vật luôn chất vấn về nhân vị, về bản thể, 

về tha nhân: "Anh thấy tuyết trắng như anh từng mường tượng và cái lạnh anh chưa 

từng biết. Đi kèm với nó là rủi ro, hỗn loạn, thấp thỏm dâng dần lên. Ám ảnh về cái 

chết do chính anh gây ra chưa kịp ăn vào người đã bị ám ảnh về sự hỗn loạn xung 

quanh đè bẹp. Thực tại thúc vào, nhấn chìm quá khứ" [p38, tr.39]. Cứ như thế, nhân 

vật thường xuyên chất vấn về sự hiện tồn: " Sự đứt vỡ bắt đầu từ đâu? cái quả cầu 

tròn căng đều đặn ấy? Khi vỡ rồi, chúng đi đâu? [p38, tr.126-127]. Đi tìm ý nghĩa của 

sự tồn tại, nhân vật thường tự đối thoại, văn bản xuất hiện liên tiếp những câu hỏi, 

dấu hỏi, lời nửa trực tiếp...tất cả trở thành đối thoại ngầm mang tính triết lý. Trong tác 

phẩm của Phong Điệp (Ga kí ức), nhân vật loay hoay đi tìm kiếm bản thể, tìm kiếm 

chính hình và không ngừng chất vấn: "Chuyện gì đã xảy ra? Y đang ở đâu? Thành 

phố mà y vẫn sống đâu? Ngày hôm qua của y đâu rồi? Khuôn mặt của y đâu rồi? Chỗ 

trú ẩn của y đâu rồi? Thực ra y có tồn tại không? [p12, tr.87]. Triết lý về sự tồn tại 

cũng là biểu hiện của nỗi cô đơn bản thể ở con người. Nhà văn để nhân vật trôi vào 

vùng tâm tư đầy bất ổn, tự nhận thức những vấn đề của chính bản thân, tự xác lập vị 

thế và giá trị. 

Những cách tân trong nghệ thuật tự sự của tiểu thuyết đương đại luôn kéo 

theo những đổi mới không ngừng trong giọng điệu trần thuật. Đổi mới văn học 

trước hết là ở sự đổi mới về ngôn ngữ. Xét từ diễn ngôn trần thuật trong tiểu 

thuyết, ngôn ngữ và giọng điệu có vai trò quan trọng trong việc thể hiện tính đối 

thoại. Với nhu cầu nhận thức lại, tiểu thuyết các nhà văn nữ luôn chứ đựng vô 

vàn những đối thoại: đối thoại của nhân vật, đối thoại trong độc thoại, đối thoại 
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ngầm... Đích đến của hầu hết những cuộc đối thoại ấy là triết lý về cuộc đời và 

cõi người. Giọng điệu triết lý không phải là cuộc cách mạng trong nghệ thuật kể 

chuyện nhưng nó là phương diện vốn gắn với diễn ngôn nam giới. Giọng điệu 

này khi đi vào tiểu thuyết nữ đã ngay lập tức biểu hiện quyền uy của người viết, 

đồng thời thể hiện một thái độ tự chủ. Nhất là khi họ muốn tạo ra những chân lý 

mang màu sắc cá nhân hoặc giải chân lý không phù hợp. Gắn với diễn ngôn giới 

nữ, giọng hoài nghi, triết lý là phương thức để người viết tìm kiếm bản thể nữ, 

xác lập vị thế cho người phụ nữ. 

Cuộc sống mới với những biến ảo trong một thế giới đa trị luôn đòi hỏi 

người cầm bút phải tìm tòi, trăn trở để phản ánh hiện thực một cách sâu sắc nhất 

như nó vốn có. Giọng điệu là phương diện mà nhà văn thể hiện được rõ nhất tư 

tưởng và phong cách của mình. Dẫu mỗi nhà văn có một giọng chủ riêng- Y Ban 

quyết liệt, Thuận giễu nhại, Nguyễn Ngọc Tư trữ tình thương cảm, Đoàn Minh 

Phượng trầm tư day dứt v.v… - nhưng các nhà văn nữ đã gặp gỡ nhau ở cách kết 

hợp đa giọng điệu để thể hiện muôn mặt của cuộc sống và con người. Một tác 

phẩm bao giờ cũng dung nạp trong nó nhiều giọng điệu bên cạnh giọng điệu chủ 

đạo bởi “giọng điệu chủ đạo không những không loại trừ mà còn cho phép tồn 

tại trong tác phẩm văn học những giọng điệu khác nhau” (Khravchenko). Tổ 

chức đa giọng điệu trong một tác phẩm và trong sáng tác của một nhà văn góp 

phần khẳng định phong cách, đồng thời góp phần đổi mới nghệ thuật trần thuật 

cho văn học đương đại. 

Tiểu kết chương 4 

Cảm quan hậu hiện đại đã chi phối và làm thay đổi khá sâu sắc diện mạo của 

văn học đương đại Việt Nam. Là thể loại năng động, tiểu thuyết tỏ ra nhanh nhạy 

trong việc tiếp cận cái mới từ những cách tân trong nghệ thuật trần thuật. Với các cây 

bút nữ, quá trình ấy phức tạp hơn khi họ vừa phải tự làm mới mình theo tinh thần 

chung của thời đại, vừa phải định hình một lối viết mang dấu ấn cá nhân và bản sắc 

giới. Trong trò chơi chung của tiểu thuyết, người viết nữ tham dự vào hầu hết mọi 

phương diện với những thể nghiệm mới mẻ, táo bạo. Không thể phủ nhận rằng, tiểu 

thuyết các nhà văn nữ đương đại đã xác lập được lối viết nữ, diện mạo riêng từ 
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những đổi mới, thể nghiệm gắn liền với bối cảnh hậu hiện đại. Tuy nhiên, nỗ lực lạ 

hóa đối khi trở thành lực cản đối với việc tiếp nhận của người đọc. Việc tổ chức tác 

phẩm như một trò chơi trở thành "lời yêu cầu" của người viết đối với độc giả. Họ 

phải khám phá thế giới từ những mảnh vụn của hiện thực không đáng tin cậy ở trò 

chơi ngôn từ, kết cấu, nhân vật... Điều này bước đầu gây khó khăn với độc giả 

truyền thống. Dẫu vậy, sự cách tân trong phương thức trần thuật là đỏi hỏi tất yếu 

của văn chương thời kì hội nhập. Dẫu đã có những tác phẩm gây shock bởi sự lạ 

hóa nhưng chúng ta còn cần những tác phẩm có đổi mới thực sự mà vẫn mang dấu 

ấn của "lối viết nữ". 
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KẾT LUẬN 

 

1. Sự ra đời của phong trào nữ quyền là một bước ngoặt lớn trong lịch sử 

nhân loại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhìn từ phương diện xã hội học về giới, 

nhất là với người phụ nữ. Văn học với tư cách là một hình thái ý thức thẩm mỹ đã 

nhanh chóng tiếp thu tinh thần, hệ thống lý luận của phong trào nữ quyền để hình 

thành nên trào lưu phê bình nữ quyền - một hướng nghiên cứu đầy tiềm năng. Đây 

đồng thời là một hướng nghiên cứu mở khi nó có thể kết hợp nhiều khuynh hướng 

khác nhau như: phê bình nữ quyền phân tâm học, phê bình nữ quyền sinh thái, phê 

bình nữ quyền hậu cấu trúc, phê bình nữ quyền hiện sinh... Với sự năng động của hệ 

thống lý thuyết, từ thập niên 70 đến nay, phê bình nữ quyền không ngừng mở rộng 

và chứng tỏ khả năng thích ứng với nhiều hoàn cảnh văn hóa - xã hội đặc thù. Phê 

bình nữ quyền là thái độ phản ứng của giới nữ đối với các thiết chế xã hội lấy nam 

giới làm trung tâm. Thái độ quyết liệt của các nhà phê bình nữ quyền đã góp phần 

thay đổi căn bản những quan niệm về giới, tiến đến sự cân bằng giới trong lĩnh vực 

sáng tạo nghệ thuật. 

2. Từ sau 1986, văn học Việt Nam có những bước chuyển mình mạnh mẽ, 

ngày càng tiệm cận với văn học thế giới. Tuy nhiên, lực cản đối với lĩnh vực nghiên 

cứu, phê bình và tiếp nhận ở Việt Nam là chúng ta không có nền tảng và truyền 

thống lý thuyết. Trong bối cảnh đó, vận dụng hệ thống lý thuyết của văn học 

phương Tây tỏ ra có hiệu quả đối với việc giải mã những hiện tượng mới lạ, độc 

đáo của văn học trong nước. Chủ nghĩa nữ quyền chưa thực sự tồn tại trong văn học 

Việt Nam nhưng không thể phủ nhận rằng, tinh thần nữ quyền, ý thức nữ quyền, âm 

hưởng nữ quyền, sắc thái nữ quyền... hiện hữu trong văn học như là một khuynh 

hướng sáng tác đặc thù của văn chương đương đại. Hiện tượng độc đáo này có căn 

nguyên từ nhiều yếu tố. 

Văn học sau 1986 chứng kiến sự xuất hiện rầm rộ và trưởng thành vượt bậc 

của đội ngũ các nhà văn nữ. Hiện tượng này đã làm thay đổi diện mạo của nền văn 

học vốn mang nhiều đặc điểm của diễn ngôn nam quyền. Không còn xuất hiện với 

tư cách là "kẻ dự phần", văn học đã thực sự "mang gương mặt nữ" (Bùi Việt 

Thắng). Thứ hai, các cây bút nữ đã gặt hái được thành công ở nhiều thể loại, trước 
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hết là những thể loại vẫn được coi là sở trường của người viết nữ (thơ, truyện ngắn, 

tản văn...). Nhưng với tiểu thuyết, "cỗ máy cái" của văn học, cho phép phản ánh 

một hiện thực rộng lớn, luôn thể hiện quyền uy và bút lực của người viết thì tên tuổi 

của các nhà văn nữ đã giữ một vị trí không hề thua kém các cây bút nam. Thứ ba, 

tinh thần nữ quyền vốn đã xuất hiện từ rất lâu trong đời sống văn hóa và tinh thần 

người Việt, bởi cội nguồn văn hóa dân tộc là văn hóa thờ Mẫu và luôn tôn trọng, đề 

cao người phụ nữ. Thứ tư, sau 1986, tinh thần đổi mới toàn diện đã ùa vào đời sống 

văn học, cởi trói những quan niệm, định kiến vốn ràng buộc người viết trong những 

"khuôn vàng thước ngọc". Thứ năm, sự mở rộng, giao lưu với các nền văn hóa tiên 

tiến trên thế giới ở thời đại công nghệ thông tin đã mở ra nhiều chân trời mới trong 

cách nhìn và lối tư duy của người viết về cuộc đời và con người. Sự cộng hưởng 

giữa yếu tố nội sinh và ngoại nhập đã tạo ra điều kiện thuận lợi để tinh thần nữ 

quyền hình thành một khuynh hướng sáng tác nổi bật trong văn chương đương đại. 

3. Nhìn từ phương diện nội dung, tinh thần nữ quyền trong tiểu thuyết các 

cây bút nữ đương đại được phóng chiếu qua hệ đề tài và nhân vật liên quan đến giới 

nữ. Cái mạnh của người viết nữ là đưa những gì gần gũi với cuộc sống của bản thân 

và giới mình vào trong trang viết. Khảo sát tiểu thuyết nữ, chúng tôi nhận thấy, đề 

tài về tình yêu và tính dục thuộc vào phạm trù được quan tâm của người viết. Nhạy 

cảm và sống nội tâm, đây vốn là sở trường của người viết nữ. Hơn nữa, khám phá 

thế giới sâu kín của giới nữ không gì sâu sắc hơn khi đi vào những rung cảm tâm 

hồn và khát vọng bản năng ở họ. Ở đề tài hôn nhân và gia đình, những trải nghiệm 

của người viết trở thành miền hiện thực phong phú cho tác phẩm. Cuộc đời của 

người phụ nữ được định đoạt bởi hôn nhân. Và cũng chính trong mỗi gia đình, số 

phận của người phụ nữ hiển lộ. "Nhà là nơi bão dừng chân sau cánh cửa" nhưng 

cũng có thể dưới mỗi ngôi nhà là những con người chưa yên phận với đời sống nội 

tâm là cả trời giông bão. Ở mảng đề tài thứ ba, đề tài chiến tranh vốn không phải 

mảnh đất quen thuộc với người viết nữ. Nhưng chiến tranh trong tiểu thuyết nữ 

đương đại lại dành riêng cho những con người vốn bị coi đứng bên lề cuộc chiến. 

Chiến tranh mang gương mặt nữ, mất mát đàn bà và đau xót đàn bà. Lịch sử chiến 

tranh vì vậy còn là lịch sử của những thân phận nữ. Từ góc nhìn của nữ quyền sinh 

thái, những hệ lụy của chiến tranh đối với người phụ nữ trở nên cụ thể bởi phụ nữ 

và môi trường vốn có nhiều nét tương đồng. 
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Trong tiểu thuyết nữ từ sau 1986, những cách tân táo bạo trong quan niệm 

nghệ thuật về con người mang tinh thần nữ quyền còn thể hiện ở hệ thống nhân vật 

được xây dựng từ góc nhìn giới. Lối viết "tự ăn mình" của các nhà văn nữ đã mang 

lại cho nhân vật nhiều bản sắc giới. Trước hết, nhân vật nữ là những "trầm tích văn 

hóa", cuộc đời và thân phận của họ mang dấu ấn của những hủ tục, định kiến, của 

nền văn hóa duy dương vật đã cắm rễ từ rất lâu đời trong tâm thức của con người. 

Nó bám sâu đến nỗi người ta khó mà nhận ra và định đặt lại. Mặt khác, để "kháng 

cự lại tình trạng mất tiếng nói", nhân vật phải đấu tranh không ngừng với những trói 

buộc của quan niệm cũ, thoát khỏi diễn ngôn nam quyền. Nhưng với nhân vật nữ, 

tỏa sáng vẻ đẹp của nữ tính vĩnh hằng, vẻ đẹp của thiên tính nữ là ở cách định vị 

bản thân bằng quyền lực của cái đẹp. Nhân vật nổi loạn, nhân vật bản năng là các 

kiểu nhân vật mà các cây bút nữ giành nhiều xúc cảm. Không còn nằm trong điểm 

mù của nhà văn khi khám phá về con người, đời sống và khát vọng bản năng của 

nhân vật nữ đã được hé mở ở nhiều chiều kích.... Có những ham muốn âm thầm mà 

dữ dội, có những ẩn ức được giải tỏa bằng giấc mơ, có những đòi hỏi quyết liệt với 

phát ngôn trực diện về tình dục... Tất cả đều hướng đến khai phóng con người cá 

nhân, bản thể ở nữ giới. 

4. Viết là quá trình sáng tạo đầy đam mê để trải nghiệm bản thân trên trang giấy. 

Nhưng suốt một thời gian dài người viết nữ phải mượn cách tư duy nam giới, dựa vào 

diễn ngôn nam quyền để xây dựng thế giới nghệ thuật cho mình. Việc xác lập một "lối 

viết nữ" trở thành con đường để tạo lập một dòng văn học riêng, mang tính tự trị, dành 

cho nữ giới. Cũng giống như sự tồn tại của chủ nghĩa nữ quyền trong văn học Việt 

Nam, việc có hay không một "lối viết nữ" vẫn tồn tại nhiều quan điểm trái chiều ở cả 

người sáng tác lẫn các nhà phê bình nữ quyền. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, 

sáng tác của nữ giới vẫn có những "đặc điểm nhận dạng" riêng. Ở phương diện nghệ 

thuật kể chuyện của lối viết nữ, người kể chuyện ngôi thứ nhất với những cái tôi tự 

thuật hay cái tôi hóa thân là cách xác lập vị trí trung tâm của người kể chuyện nữ giới 

trong cấu trúc chuyện kể. Khi người kể chuyện là tác giả hàm ẩn, người viết kết hợp 

nhiều phương thức kể và mô thức đánh tráo điểm nhìn cho phép tác giả thể hiện cái 

nhìn đa chiều về thế giới đàn bà. Những đổi mới về kết cấu của tiểu thuyết nữ đương 

đại là một trong những chiến lược trần thuật nhằm mô hình hóa thế giới từ phức cảm 

giới. Kết cấu dòng ý thức, kết cấu mảnh vỡ hay kết cấu liên văn bản đều hướng đến 
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khai thác thế giới nội tâm phức tạp, đôi khi là mơ hồ, khó nắm bắt ở người phụ nữ. Với 

ý thức xác lập vị trí cho người phụ nữ, giải cấu trúc diễn ngôn nam quyền, giọng điệu 

trong tiểu thuyết nữ trở thành biểu hiện của tiếng nói nữ quyền: vừa cảm thương đồng 

cảm, vừa mỉa mai, châm biếm, có khi lại triết lý đầy quyền uy. 

5. Hơn 20 năm là khoảng thời gian đủ dài để đánh giá những đóng góp và sự 

phát triển của văn học nữ trong dòng chung của văn học đương đại Việt Nam. Bằng 

việc tiếp thu một số khuynh hướng tiêu biểu của phê bình nữ quyền, chúng tôi đã cố 

gắng làm sáng tỏ những đặc điểm của tiểu thuyết nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến 

2010. Từ đó thấy được tinh thần nữ quyền hiện hữu trong sáng tác của các nhà văn nữ 

từ phương diện nội dung cho đến một số phương thức trần thuật tiêu biểu mang đặc 

trưng của lối viết nữ. Tuy nhiên, đây là một vấn đề có phạm vi rất rộng với những 

biểu hiện đa dạng, phức tạp. Trong giới hạn của đề tài, chúng tôi chưa thể bao quát 

hết tất cả các khuynh hướng của phê bình nữ quyền để tham chiếu vào tiểu thuyết nữ. 

Mặt khác, không phải tác giả nào, tiểu thuyết nào cũng mang tinh thần nữ quyền dù 

tác phẩm có nhân vật nữ hoặc nói đến người phụ nữ. Hơn nữa, về phía người sáng 

tác, một số tác giả còn quá ngưỡng trong việc xử lý đề tài tính dục, một số khác có cái 

nhìn thiên kiến đối với người đàn ông... dẫn đến ranh giới giữa tinh thần nữ quyền và 

đấu tranh cho bình đẳng giới mang "chứng ghét nam", buông thả bản năng khó mà 

phân định. Chúng tôi thiết nghĩ rằng, bảo lưu những vẻ đẹp của thiên tính nữ là một 

trong phương diện tỏa sáng tinh thần nữ quyền dù cái đẹp có luôn vận động và luôn 

mới mẻ. Sự hòa hợp bản thể nam - nữ là biểu hiện của bình đẳng giới với ý nghĩa cao 

nhất, vì nói như S.Beauvoir: "Loài người có trách nhiệm làm cho triều đại của tự do 

thắng lợi trong lòng thế giới. Và muốn thu được thắng lợi tối cao ấy, đàn ông và đàn 

bà phải dứt khoát khẳng định tinh thần hữu nghị của họ bằng cách vượt lên trên sự 

phân hóa tự nhiên giữa nam giới và nữ giới" [10, tr.442]. 
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Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội. 



145 

30.  Betty Friedan (2015) (Nguyễn Vân Hà dịch), Bí ẩn nữ tính, Nxb Hồng Đức, 

Hà Nội. 

31.  Jean Chevalier &Alain Gheebrant (2002) (Lưu Huy Khánh, Nguyễn Xuân Giao 
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1975 - Diện mạo và thành tựu, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

34.  Trần Thanh Hà (2008), Học thuyết S. Freud và sự thể hiện của nó trong văn 

học Việt Nam, Nxb ĐHQG, Hà Nội.. 

35.  Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) (1999), Từ điển thuật 
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học nữ tính", Báo Văn nghệ, (2). 

38.  M.B.Khrapchenko (1978) (Lê Sơn và Nguyễn Minh dịch, Trần Đình Sử hiệu 

đính), Cá tính sáng tạo của nhà văn và sự phát triển văn học, Nxb Tác phẩm 

mới, Hà Nội. 

39.  Thụy Khuê (2018), Phê bình văn học thế kỉ XX, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội. 

40.  Milan Kundera (1998) (Nguyên Ngọc dịch), Nghệ thuật tiểu thuyết, Nxb Đà Nẵng. 

41.  Milan Kundera (2004) (Nguyên Ngọc dịch), Tiểu luận: Nghệ thuật tiểu thuyết, 

Những di chúc bị phản bội, NXb Văn hóa thông tin, Trung tâm ngôn ngữ văn 

hóa Đông Tây. 

42.  Thiện Mộc Lan (2010), Phụ nữ tân văn - phấn son tô điểm sơn hà, Nxb Văn 

hóa Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh. 

43.  Susan S. Lanser (2015) (Cao Kim Lan dịch), "Hướng tới tự sự học nữ 
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Việt Nam đương đại”, http://vienvanhoc.org, 20/4/2013. 

95.   Đặng Thị Thái Hà (2012), "Con đường chính thống hóa lý thuyết - phê bình nữ 
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có”, http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu, 04/10/2005. 

97. Mai Hoàng (2014), "Nhà văn Trần Thùy Mai: Lánh cuộc đua "hàng hót", 

http://www.tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc, 6/01/2014. 

98.  Nguyễn Vy Khanh (2012), "Tản mạn về dục tính và nữ quyền", 
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Nam đương đại”, http://tonvinhvanhoadoc.vn, 03/2004. 

108.  Đoan Trang (thực hiện) (2006), "Nhà văn Y Ban " Hãy lắng nghe tác phẩm 

của các nhà văn nữ", http://cand.com.vn/van-hoa/, 6/3/2006. 

https://phebinhvanhoc.com.vn/


150 

109.  Hồ Khánh Vân (2012), "Từ quan niệm về lối viết nữ (l’écriture féminine) đến 

việc xác lập một phương pháp nghiên cứu trong phê bình nữ quyền", 

http://vannghequandoi.com.vn/Phe-binh-van-hoc, 15/4/2012. 

110.  www.gio-o.com (2005), "Phỏng vấn 10 nhà văn nữ trong và ngoài nước: "Có 

một cách viết nữ hay không"?. 

 

Tiếng Anh  

111. Chimamanda Ngozi Adichie (2015), We Should All Be Feminists,Penguin 

Random House, United Kingdom. 

112.  Sara Delamont (2003), Feminist Sociology, SAGE Publiction Ltd, 6 Bonhill 

Street, London EC2A 4PU. 

113. Maggie Humm (1995), The Dictionary of Feminist Theory, 2nd edition, 

Columbus, Ohio State University Press. 

114.  Bhaskar A. Shukla (2007), Feminism - From Marry Wollstonecraft to Betty 

Friedan, Sarup & Sons, Delhi, India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 

(Những tiểu thuyết khảo sát và đối sánh trong Luận án) 

 

1.  Thủy Anna (2014), Lạc giới (Tái bản có bổ sung ngoại truyện), Nxb Văn học, 
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35. Đỗ Bích Thúy (2017), Lặng yên dưới vực sâu, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

36. Nguyễn Ngọc Tư (2012), Sông, Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh 

37. Nguyễn Khắc Ngân Vi (2016), Đàn bà hư ảo, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

38. Phan Việt (2014), Tiếng người (Tái bản lần thứ ba), Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh. 

39. Phan Việt (2017), Xuyên Mỹ, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

 

 

 


