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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 
1.1. Từ sau năm 1986, 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 là sự xuất hiện những nhà văn nữ đã chứng tỏ 
sức sáng tạo, cá tính nghệ thuật cũng như dần định hình một lối viết 
mang sắc thái giới. 

1.2. Với các nhà văn nữ, tiểu thuyết là thể loại thể hiện rõ nhất 
bản lĩnh của người cầm bút, bộc lộ tinh thần nữ quyền, đối thoại với 
quan niệm cũ “tiểu thuyết chỉ phù hợp với nam giới”. 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, sáng tạo, 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... Đến khi những công trình lý thuyết phương Tây 
được giới thiệu, nhiều hiện tượng văn học Việt Nam được giải mã, 
trong đó có thuyết nữ quyền. 

Chọn và nghiên cứu Tiểu thuyết các nhà văn nữ Việt Nam 

giai đoạn từ 1986 đến 2010 - từ góc nhìn 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. 

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 
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đoạn từ 1986 đến 2010; khảo sát tiểu thuyết nữ trên những vấn đề 
thuộc về nội dung và phương thức biểu hiện. 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận án hướng đến việc xác lập và khẳng định một lối viết nữ 

trong văn học Việt Nam đương đại; hệ thống những tiền đề dẫn đến sự 

xuất hiện của sắc thái nữ quyền trong tiểu thuyết nữ; chỉ ra những biểu 

hiện của sắc thái này trên cả bình diện nội dung lẫn đặc trưng trong lối 

viết. Từ đó, luận án đi đến khẳng định, sắc thái 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 

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 2010 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. Trong 

phạm vi rộng của hệ thống lý thuyết nữ quyền, chúng tôi chủ yếu 

dựa vào lý thuyết phê bình nữ quyền Pháp. 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. Chúng tôi cũng 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. 

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. 
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4.2. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp loại hình; Phương pháp 

hệ thống - cấu trúc; Phương pháp thống kê, phân loại; Phương pháp 

so sánh, đối chiếu; kết hợp với thao tác phân tích, qui nạp. 

5. Đóng góp của luận án 

Thứ nhất, 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. 

Thứ hai, 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;  

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 

 

NỘI DUNG 

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

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 

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, ở phương Tây, phê bình nữ 

quyền đã hình thành một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, bao gồm 

nhiều nhánh theo các khuynh hướng khác nhau. Với các tiền đề lý 

thuyết khác nhau (chủ nghĩa giải cấu trúc, phân tâm học, chủ nghĩa 

Mars, chủ nghĩa hậu hiện đại), lý thuyết nữ quyền và phê bình nữ 

quyền có sự phân hóa sâu sắc. 

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. 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 



4 

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

Virginia Woolf mới được giới thiệu ở Việt Nam. 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. 

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.  

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. 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). 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 trích từ phần 

một của cuốn Bất bình đẳng giới: Những lý thuyết và chính trị nữ 

quyền (2005), đến năm 2013 được giới thiệu ở Việt Nam 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. 

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. 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. 

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

giả trong nước 

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). Năm 2005, bài viết Nữ quyền 
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luận được đăng trên https://www.tienve.org đã tổng kết cô đúc về lý 

thuyết, phê bình nữ quyền. 

Từ góc nhìn của các nhà xã hội học có Giáo trình xã hội học 

giới của Lê Thị Quý (2009), Giáo trình xã hội học về giới của Hoàng 

Bá Thịnh (2011). 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. 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. 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 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. 

Hồ Thị Khánh Vân với việc giới thiệu hệ thống khái niệm nền 

tảng và 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: Bước đầu xác lập một số 

khái niệm trong phê bình văn học nữ quyền; Từ quan niệm về lối viết 

nữ đến việc xác lập một phương pháp nghiên cứu trong phê bình 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: Văn học 

và giới nữ (Phùng Gia Thế và Trần Thiện Khanh biên soạn). Lý giải 

về lối viết nữ, Nguyễn Thị Minh Thương có bài viết Từ lý luận thân 

thể của M. Foucault đến chủ nghĩa nữ quyền. 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). 

http://www.vanhoanghean.com.vn/
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1.2. Tình hình nghiên cứu văn xuôi và tiểu thuyết nữ Việt Nam 

sau 1986 từ lí thuyết nữ quyền 

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. Sau 1975, 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. 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. Với nhiều góc nhìn khác nhau, 

không phải lúc nào các nhà văn nữ cũng được "chào đón". Không 

đánh giá cao sự đóng góp của các nhà văn nữ, Nguyễn Thanh Sơn có 

bài viết: Các nhà văn nữ và sự khủng hoảng trong văn học Việt Nam 

hiện đại; Nhật Nguyệt đã bày tỏ sự nghi ngại đối với cách thể hiện 

tinh thần nữ quyền của các cây bút nữ qua Văn học nữ quyền: Phủ 

nhận tất cả chỉ để đề cao mình? 

Có thể thấy, việc nghiên cứu văn xuôi và tiểu thuyết nữ Việt Nam 

sau 1986 từ thuyết nữ quyền phân hóa thành ba khuynh hướng chính: Ở 

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

trong văn học nữ: Tính dục trong văn học hôm nay và 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)… 

Khuynh hướng thứ hai tiếp nhận các tác phẩm văn học nữ ở 

thiên tính nữ: 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 đương đại của Nguyễn Thị Bình, Quá trình giải 
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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. 

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

nghĩa nữ quyền, lý thuyết nữ quyền được nhắc đến nhiều hơn ở Việt Nam 

và đi sâu vào đời sống văn học: phê bình văn học nữ quyền của Lý Lan; 

Các khuynh hướng tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI của Thái Phan 

Vàng Anh, các bài viết trong 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...  

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. 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. 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. Ngoài ra, đã có những 

luận án Tiến sĩ đặt ra vấn đề về sáng tác của các nhà văn nữ từ góc 

nhìn nữ quyền luận: 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 (2013); luận án Tinh 

thần nữ quyền trong văn xuôi nữ sau 1986 của Mai Thị Thu (2015). 

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

1.3.1. Những luận điểm được thừa nhận rộng rãi 

Ở 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. 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. 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 phải “đẽo chân cho vừa giày”. 

1.3.2. Những khoảng trống bỏ lại và hướng triển khai của đề tài 

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, ở Việt Nam, cho đến 
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nay vẫn chưa thống nhất cho các khái niệm: văn học nữ, văn học nữ 

tính, văn học nữ quyền. Bên cạnh đó, 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. 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 lối viết nữ. Với những khoảng 

trống trên đây, 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 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 khá đơn giản, chưa 

thống nhất. 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. 

 

Chương 2. NỮ QUYỀN LUẬN VÀ SẮC THÁI NỮ QUYỀN  

TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

2.1. Nữ quyền luận 

2.1.1. Những khái niệm liên quan 

2.1.1.1. Nữ quyền, thuyết nữ quyền 

Nữ quyền là vấn đề nảy sinh trong phong trào thực tiễn và 

được tiếp cận từ nhiều góc độ. Hiểu một cách khái quát, nữ quyền là 

quyền của phụ nữ; 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…). Ở 

Việt Nam, thuật ngữ nữ quyền xuất hiện khá sớm. Từ đầu thế kỉ XX, 

khái niệm nữ quyền được hiểu là quyền của phụ nữ và đấu tranh giải 

phóng phụ nữ. 

Trong quá trình phát triển, phong trào nữ quyền đã hình thành 

nên những lý thuyết khác nhau. 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. 

2.1.1.2. Văn học nữ giới, 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 
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nữ. Hiểu theo nghĩa rộng, văn học nữ giới không bao hàm một thể loại 

nhất định như thơ ca, tiểu thuyết hay kịch mà là một loạt các văn bản tồn 

tại dưới nhiều dạng được viết bởi phụ nữ là chính (ngoài ra còn có 

những sáng tác của nam giới về phụ nữ), nói về phụ nữ, phục vụ cho 

một ý kiến hay lý lẽ nào đó của phụ nữ… Khác với văn học nữ giới, văn 

học nữ quyền xuất hiện như một dòng văn học phản kháng, văn học dấn 

thân. Dòng văn học này chỉ được viết bởi phụ nữ, văn học nữ quyền 

không tồn tại tách biệt với văn học nữ, nó nằm bên trong mảng văn học 

nữ nhưng với một ý đồ đấu tranh bình đẳng giới rõ rệt hơn. 

2.1.2. Đặc trưng của phê bình nữ quyền và lối viết nữ 

2.1.2.1. Đặc trưng của 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. Điều đáng lưu ý là "phê bình nữ quyền 

không phải là một trường phái nghiên cứu có phương pháp luận riêng". 

Với tinh 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... 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. 

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.  

2.1.2.2. Đặc trưng của lối viết nữ 

Lối viết nữ (L’écriture féminine) là khái niệm quan trọng trong 

phong cách trần thuật nữ giới do các nhà nữ quyền xác lập. Với niềm 

tin rằng giới và ngôn ngữ có mối liên hệ gắn kết với nhau, Hélène 

Cixous đã đề xướnglối viết nữ (L’écriture-féminine). "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. 

2.2. Sắc thái nữ quyền trong văn xuôi hiện đại Việt Nam 
2.2.1. Những dấu hiệu khởi đầu của nữ quyền trong văn xuôi trước 1975 

Đầu thế kỉ XX, về lĩnh vực phê bình, có thể xem Phan Khôi và 

Manh Manh nữ sĩ là những người đi tiên phong cho phê bình nữ 
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quyền trong văn học thế kỉ XX; về lĩnh vực sáng tác, 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...Đến giai đoạn văn học 

1930 - 1945, 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. 

Thời kì cả nước bước vào hai cuộc kháng chiến (1945 - 1975), âm 

hưởng nữ quyền trong văn học hòa vào cảm hứng sử thi. Riêng văn xuôi 

nữ ở miền Nam tiếp nhận lý thuyết nữ quyền Pháp, đề cao khuynh hướng 

kiến tạo lại hình ảnh người phụ nữ đã đặt lại vấn đề bản sắc, bản thể nữ 

giới. Các tác giả tiêu biểu cho khuynh hướng này là Túy Hồng, Nhã Ca, 

Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Trùng Dương… 

2.2.2. Biểu hiện đa dạng của sắc thái nữ quyền trong văn xuôi sau 1975 

2.2.2.1. Sự nở rộ của các cây bút nữ 

Đây là giai đoạn mà văn học nữ phát triển đồng bộ, đa dạng, 

toàn diện trong dòng chảy văn học Việt Nam. Chỉ riêng trong lĩnh 

vực tiểu thuyết đã có sự qui tụ các nhà văn nhiều thế hệ. Các thế hệ 

nhà văn bước ra từ chiến tranh, sau chiến tranh, những người đã tạo 

được chỗ đứng, định hình phong cách và những người mới chiếm 

lĩnh văn đàn… đều ý thức về sự đổi mới văn học, trong tác phẩm của 

họ có cái nhìn đậm rõ về nữ quyền. 

Mỗi nhà văn là một cá tính, mỗi tác phẩm là một thế giới đàn bà. 

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. Võ Thị 

Xuân Hà với thế giới nhân vật nữ đa đoan và kiêu hãnh. Dạ Ngân, Đoàn 

Lê, Thùy Dương  luôn đau đáu về thế giới, về nỗi trần ai đàn bà. Đỗ 

Bích Thúy đi sâu vào thế giới tâm hồn và thân phận của những người 

phụ nữ miền núi… Đến thế hệ các cây bút trẻ, những thể nghiệm trong 

lối viết cũng trở nên đa dạng hơn. Thủy Anna chạm đến vấn đề giới tính 

phức tạp trong xã hội đương đại; Phong Điệp có những cách tân đáng kể 

theo tinh thần hậu hiện đại để thể hiện thân phận con người trước mê 

cung của cuộc đời; với Phan Việt thì cuộc sống là hành trình tìm lại 

mình trong sự hoang mang, bất an; Phan Hồn Nhiên luôn tìm kiếm một 

lối viết riêng theo cấu trúc hiện đại để gắn vào đó một nội dung sâu sắc; 

Nguyễn Khắc Ngân Vi bằng kĩ thuật dòng ý thức đã đưa người đọc 

chạm đến tầng sâu những bí ẩn của đàn bà v.v…  
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2.2.2.2. Cái nhìn mới về phụ nữ 
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. Người phụ nữ 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, 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 cá biệt nữ 

Tinh thần nữ quyền không đơn thuần là việc đấu tranh đòi bình 
đẳng cho giới nữ, hoặc “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”. 

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 thiên tính nữ. Ý 
thức về tính mẫu cũng là cách khẳng định vị thế của mình trong gia 
đình và xã hội (Mưa ở kiếp sau - Đoàn Minh Phượng, Trong nước 
giá lạnh- Võ Thị Xuân Hà, Gốc gội xù xì - Hà Thị Cẩm Anh, v.v...). 
Tiểu kết chương 2 

Ý thức giới, âm hưởng nữ quyền trở thành mạch ngầm gắn kết các 
giai đoạn văn học. 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. Những giá trị của văn học truyền thống, những khát khao 
còn bỏ ngỏ của người phụ nữ xưa trở thành động lực thúc đẩy sự tìm tòi, 
sáng tạo không ngừng của các cây bút nữ 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 

3.1.1. Đề tài tình yêu, tình dục - khoái cảm và thăng hoa 

Từ sau 1986, trong sự đa dạng hóa đề tài, tiểu thuyết tình yêu bắt 

đầu hình thành diện mạo với sự có mặt của nhiều cây bút nữ. 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. 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 lối 

viết thân thể (body writing), các cây bút nữ quan tâm nhiều hơn đến xúc 

cảm của giới nữ. Tính dục trở thành biểu hiện của quyền sống, tự do bản 

thể. 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, quyết liệt khi khẳng định niềm hạnh phúc của nữ giới. 

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”: tiểu thuyết Lạc giới (Thủy Anna), Sông (Nguyễn 

Ngọc Tư), Câu lạc bộ số 7 (Di Li). Tính dục trong tiểu thuyết nữ 

đương đại giàu tính nhân bản, nhân văn. Đặc biệt, thẩm mỹ tính dục 

là một trong những giá trị trong tiểu thuyết các nhà văn nữ đương đại. 

3.1.2. Đề tài hôn nhân, gia đình - khát vọng thành thật 

Các nhà văn nữ dành nhiều sự quan tâm cho việc thể hiện xung 

đột giữa tình yêu và 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 những góc khuất 

của thân phận đàn bà. 

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. 

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 (Tiểu thuyết đàn bà - Lý Lan, 

Gió tự thời khuất mặt- Lê Minh Hà, Gia đình bé mọn - Dạ Ngân, Bất 

hạnh là một tài sản - Phan Việt …). Từ góc độ này, tinh thần nữ 

quyền đã gắn với ý thức giải phóng cá tính nữ. 
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3.1.3. Đề tài chiến tranh, hậu chiến - nữ quyền sinh thái 

3.1.3.1. Chiến tranh mang gương mặt nữ 

Một bộ mặt khác của chiến tranh đã hiện ra chiến 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 và sau chiến tranh đã mang đến một diện mạo hoàn chỉnh hơn 

cho lịch sử và văn học. Dẫu 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. 

Từ lối viết nữ, chiến tranh có sắc màu riêng của nó. 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  còn tỏa sáng thiên tính nữ 

(Ngụ cư -Thùy Dương, Tiểu thuyết đàn bà - Lý Lan, Cánh chim kiêu 

hãnh - Đỗ Bích Thúy…). 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. 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. 

3.1.3.2. Chiến tranh từ góc nhìn nữ quyền sinh thái 

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; 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. Tự nhiên mang tâm thức đương đại, 

nó không chỉ là nền cảnh của chiến tranh mà chúng có sinh mệnh, có 

số phận. Tiểu thuyết nữ khi viết về chiến tranh thường bộc lộ sự tiếc 

nuối, xót xa trước sự hủy diệt tận cùng đối với con người và tự nhiên. 

(Tiểu thuyết đàn bà). Nhưng cũng chính trong những thời khắc đau 

đớn, mất mát ấy con người tìm được sự cứu rỗi từ thiên nhiên. Phụ nữ 

không chỉ là nạn nhân đau khổ của chiến tranh mà họ còn thể hiện sự 

gắn bó với tự nhiên trong vai trò nâng đỡ, chở che (Cánh chim kiêu 

hãnh, Trong nước giá lạnh).  

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 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 
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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. 

3.2. Hệ nhân vật nữ từ góc nhìn nữ quyền 

3.2.1. Kiểu nhân vật số phận 

3.2.1.1. Phụ nữ - nạn nhân của nền văn hóa “duy dương vật” 

Văn hóa duy dương vật hay dương vật trung tâm (central 

penis) là biểu hiện của sự thống trị nam giới. 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. Ở vị trí "giới 

thứ hai", nhân vật nữ là nạn nhân của tư tưởng trọng nam khinh nữ. 

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(Tiền định, Thế giới xô 

lệch, Xuân Từ Chiều)... 

3.2.1.2. Phụ nữ - nạn nhân của hủ tục và định kiến xã hội 

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: Tiệp (Gia đình bé mọn - Dạ Ngân), Niệm (Trong 

nước giá lạnh -Võ Thị Xuân Hà), mẹ Di (Thoát y dưới trăng - Thủy 

Anna), mẹ Phùng (Ga kí ức - Phong Điệp)... 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. 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 

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. “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. Nhuệ Anh (Giàn Thiêu), Di (Thoát y dưới trăng), 
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Cầm (Ngụ cư)... là các nhân vật biểu hiện rõ quan điểm nữ quyền về 

niềm kiêu hãnh và vẻ đẹp cứu rỗi ở người phụ nữ. Tinh thần “nổi 

loạn” nảy sinh từ ý thức về sức mạnh cứu rỗi của thiên tính nữ. 

3.2.2.2. Từ niềm tự hào thân thể và ẩn ức tính dục 

Trong tiểu thuyết nữ đương đại, tinh thần “nổi loạn” nảy sinh 

từ ý thức về thân thể trước những ràng buộc hữu hình và vô hình. 

Nếu như các quan điểm truyền thống 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”; 

miêu tả trực diện thân thể người phụ nữ để khẳng định đặc tính giới 

(Tường thành, Trong nước giá lạnh). 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 (Freud), phổ 

biến nhất là gửi gắm vào giấc mơ (những giấc mơ tính dục trong Tiền 

định, Ngụ cư…) 

3.2.3. Kiểu nhân vật bản năng 

3.2.3.1. Sự giằng xé giữa bản năng sống và bản năng chết 

Thuộc về bản năng (Freud) nên hai phạm trù sống /chết ngỡ như 

đối lập luôn 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. 

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: Phương Nam (Tường thành), 

Niệm (Trong nước giá lạnh), người mẹ (Ga kí ức), Di (Thoát y dưới 

trăng). Với quá trình nhân vật phải đấu tranh, giằng xé rồi cuối cùng 

phải 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 của 

nhân vật để tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống còn thể hiện trực 
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tiếp qua những tra vấn mang tinh thần hiện sinh (Đoàn Minh 

Phượng-Và khi tro bụi, Mưa ở kiếp sau). 

3.2.3.2. Bản năng làm mẹ 

Làm mẹ là thiên chức cao quý nhất đối với người phụ nữ. 

Trong tiểu thuyết nữ sau 1986, nhiều nhà văn đã khẳng định và 

ngợi ca thiên chức làm mẹ. Niềm tự hào giới tính này được thể 

hiện đậm nét trong tiểu thuyết của Dạ Ngân, Võ Thị Xuân Hà, Lý 

Lan v.v… Làm mẹ trước hết là bản năng giới tính nhưng tình mẹ 

còn lớn hơn điều đó vì nó định vị bản sắc giới. Tình mẹ đã làm 

sống dậy ở các nhân vật nữ 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)...  

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 khi phải chối bỏ một phần thần 

thể. Đó là nỗi đau đớn 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 (Tiền định, Nhân gian, Xuân Từ Chiều, Gia 

đình bé mọn, Tường thành, Blogger)... 

Tiểu kết chương 3 

Sắc thái nữ quyền trong văn học Việt Nam từ sau 1986 ngày càng 

trở nên rõ nét khi 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. 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 nhưng vẫn bảo lưu những 

nét riêng, phù hợp với đời sống tâm hồn và tính cách của người Việt. 

 

Chương 4. LỐI VIẾT NỮ NHÌN TỪ PHƯƠNG THỨC 

TRẦTHUẬT 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 

4.1.1. Người kể chuyện ngôi thứ nhất - cái “tôi” nữ giới 

4.1.1.1. Những cái tôi  tự thuật 

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 
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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. 

Trong sự nở rộ của khuynh hướng tự truyện những năm đầu thế 

kỉ XXI, có sự dự phần đông đảo của các nhà văn nữ. Chọn dạng thức 

“những chuyện đời tự kể”, "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”. 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. 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 trong sáng tạo nghệ thuật. Tiểu thuyết nữ đa phần thường 

được kể từ ngôi thứ nhất (Trong nước giá lạnh, Mưa ở kiếp sau, Xuyên 

Mỹ…). Khuynh hướng này trở thành nét đặc thù của lối viết nữ, đồng 

thời thể hiện khát vọng và quyền được giãi bày, sẻ chia, sống thật với 

chính mình. 

    4.1.1.2. Những cái tôi hóa thân 

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... Điều 

đó cho thấy, chọn lối kể chuyện này, các nhà văn nữ đã khẳng định 

một “quyền luận”. Trong một số tiểu thuyết của các cây bút nữ 

đương đại có trường hợp người kể chuyện xưng tôi - truyện được kể 

ở ngôi thứ nhất nhưng chủ thể trần thuật lại là nam giới: T mất tích 

(Thuận), Thế giới xô lệch (Bích Ngân), Dạt vòm (Phan Hồn Nhiên)… 

 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. 

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 những cái “tôi” - nhân vật nữ hiện hữu với vai trò là 

người kể chuyện trở nên đơn 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. Dẫu cái “tôi” không đóng vai người kể chuyện thì 

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 
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ánh được nới rộng hơn và câu chuyện trở lên khách quan hơn. Vì 

vậy mà dù nhân vật không xưng “tôi” đứng ra kể chuyện thì nội tâm 

nhân vật, quan niệm của nhà văn - tác giả hàm ẩn vẫn được thể hiện 

một cách rõ nét.  

  4.1.2.2. Đánh tráo ngôi kể và phối hợp điểm nhìn 

4.2. Các kiểu kết cấu thể hiện lối viết “tự ăn mình” 

Hình thức này thể hiện rõ nhất khi câu chuyện được kể ở ngôi 

ba, với sự phối hợp nhiều điểm nhìn (Gia đình bé mọn, Tiểu thuyết 

đàn bà…). Cách đánh tráo ngôi kể 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), Chuyện lan man đầu thế kỉ (Vũ 

Phương Nghi)… 

4.2.1. Kết cấu dòng ý thức - nhu cầu giãi bày 

 Kết cấu dòng ý thức tỏ rõ ưu thế khi đi sâu vào những trạng 

thái cảm xúc mơ hồ trong tâm hồn. Thể nghiệm hình thức này, các 

cây bút nữ đã lí giải chiều sâu của những trạng thái cảm xúc mong 

manh, 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. Đặc điểm dễ nhận thấy của nhân 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: Tiểu thuyết 

đàn bà (Lý Lan), Chinatown (Thuận), Đàn bà hư ảo, Phúc âm cho 

một người (Nguyễn Khắc Ngân Vi)… 

4.2.2. Kết cấu phân mảnh - cảm thức về cái vụn nhỏ đời thường 

Đưa những mảnh vụn cuộc đời vào trong từng trang viết, quan 

tâm đến những phận đời và phận người nhỏ bé, 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. Không khước từ hậu hiện 

đại, nhưng đa phần các nhà văn nữ chừng mực hơn nam giới. Với nữ 

giới, kết cấu này phù hợp để chuyển tải nhiều cung bậc cảm xúc. 

Đằng sau những mảnh vỡ phân tán là cảm thức về cái vụn nhỏ đời 

thường, nghiêng về những vấn đề vi mô của đời sống, những câu 
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chuyện gắn liền với thế giới nội tâm của giới nữ (Thiên sứ, Trò chơi 

hủy diệt cảm xúc, ABCD, Chuyện lan man đầu thế kỉ, Blogger v.v..). 

Tinh thần nữ quyền, vì vậy, không chỉ thể hiện ở ý thức đổi mới 

quyết liệt diễn ngôn nữ giới mà còn thể hiện ở chiều sâu tâm hồn, sự 

nhạy cảm trước những biến ảo của đời sống hiện đại. 

4.2.3. Kết cấu liên văn bản - trực giác và những khoảnh khắc 

bất chợt 

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. 

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. 

4.3. Giọng điệu trần thuật mang cảm thức giới 

4.3.1. Giọng trữ tình, cảm thương 

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. 

Với họ, viết về những người phụ nữ cũng là vắt ra từ gan ruột niềm 

yêu thương, sự cảm thông chân thành nên bàng bạc trong những câu 

văn của người cầm bút vẫn là niềm thương cảm đàn bà. Vì lẽ đó, 

giọng điệu thương cảm hướng đến việc khẳng định giá trị bản thể của 

người phụ nữ và trở thành "hoa tiêu" để nhận diện lối viết nữ. 

4.3.2. Giọng hài hước, châm biếm 

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 hài hước, châm biếm. Các nhà văn nữ 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. Từ ý thức nữ quyền, nhận thấy nỗi đau đàn bà hầu hết đều bắt 



20 

nguồn từ những người đàn ông, ngòi bút của các cây bút nữ chĩa về 

phía nam giới để chế nhạo. Giọng điệu hài hước, châm biếm, vì vậy, 

gắn liền với hình ảnh những người đàn ông bất toàn. Tuy vậy, tiếng 

cười hài hước trong tiểu thuyết nữ, không đơn thuần phủ định đối 

tượng, mà “vừa khai tử, vừa tái sinh”. 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”… 

4.3.3. Giọng hoài nghi, triết lý 

Tiểu thuyết các nhà văn nữ luôn đan lồng những đối thoại: đối 

thoại của nhân vật, đối thoại trong độc thoại, đối thoại ngầm... Đích 

đến của hầu hết những cuộc đối thoại ấy là triết lý về cuộc đời và cõi 

người. Trong tiểu thuyết nữ đương đại, số phận cá nhân, bi kịch nữ 

giới là đối tượng được các nhà văn đặc biệt quan tâm. Vì vậy, 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. Qua đó, luận bàn về 

những vấn đề triết lý nhân sinh, nhiều tác phẩm trở thành triết luận 

của nhà văn về sự sống. 

Gắn với diễn ngôn giới nữ, giọng hoài nghi, triết lý là biểu 

hiện quyền uy của người viết, thể hiện ý thức xác lập “tiếng nói”, 

khẳng định những chân lý mang màu sắc cá nhân, bản sắc giới. 

Tiểu kết chương 4 

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. 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 trong cả trong tư 

tưởng 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, việc vận dụng hệ thống lý thuyết của văn học phương 

Tây tỏ ra có hiệu quả để 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, ý thức nữ 

quyền, sắc thái nữ quyền... hiện hữu đậm nét trong văn học 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 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" 
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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 với nhau. 
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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 
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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 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, luận án đã chỉ ra 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, luận án 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 nhà văn 

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". 
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INTRODUCTION 

 

1. The urgency of the thesis topic 
1.1. Since 1986, Vietnam has witnessed a vibrant and colourful 

life of literature, which manifested in artistic conception, the concept 
of genres, and methods of expression. It’s diverse writing team that 
gathering many generations of writers, particularly the debut of 
female authors, has demonstrated their creativity, artistic personality, 
as well as gradually forming a literary style of gender nuance. 

1.2. For female writers, the novel is the genre that best 
expresses the writer’s bravery, depicting the feminist spirit, where 
they can make dialogue with the old concept of “novel is only 
suitable for male writers”. Although contemporary female novels of 
Vietnam do not reach the peaks and still lack “strong novelists”, 
female writers’ exploration, creativity, and dedication, however, have 
entirely blown into the literature a new wind, which is more balanced 
and provided with feminist colour.  

1.3. Since 1986, Vietnamese literature has made some 
prominent and profound changes in the fields of creation and 
criticism. In the trend of global integration, at the same time, there is 
still a specific distance between the two, where the criticism would 
perform a “shortness of breath” with some new and diversified 
achievements of literary writing. Thanks to Western theoretical 
works, including Feminism, has been translated into Vietnamese, 
many phenomena of the local literature have been decoded 
successfully.  

The thesis, namely “Novels of Vietnamese Female Writers 

from 1986 to 2010: A Feminist Perspective”, aims at asserting literary 
voices of feminity, female writers’ contributions in the innovation 
process of novels, in particular, and contemporary Vietnamese 
literature, in general; as well as affirming the integration of the local 
women’s prose in the global cultural and literary association. 

2. Research object and scope 

2.1. Research object 

The research object of the thesis is novels of Vietnamese 

female writers from 1986 to 2010. From the perspective of Feminist 

Theory, the thesis focuses on some works that are typically showing 

feminist spirit and feminist consciousness.  
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2.2. Research scope 
The thesis sketches out Feminist Theory and application of the 

theory in studying novels of Vietnamese female writers from 1986 to 
2010. Besides, the thesis surveys feminist novels on issues of 
novelistic content and its mode of expression.  

3. Research objectives and missions 

3.1. Research objectives 

The thesis aims at (1) asserting a feminine style in 

contemporary Vietnamese literature; (2) exploring system of 

prerequisites leading to the appearance of feminist nuances in novels 

of female authors; (3) indicating the nuance in both the content aspect 

and the writing style. On this basis, the thesis confirms that the 

feminist nuance in novels of local female writers, which is a more 

developed and multi-aspected succession than the literature of 

previous periods. From modern theories, the thesis highlights the 

diversity of female creative personalities, on the one hand, drawing 

the appearance of female novels in genre achievement of the local 

literature and the whole contemporary Vietnamese literature, on the 

other hand. 

3.2. Research missions 

Firstly, illuminating feminist concepts and feminist literature, 

which are used as a basis for determining the expression of feminine 

style (both in content and artistic modality) in novels of female 

writers from 1986 to 2010. Secondly, in comparison with the 

literature of previous periods, the thesis points out the inheritances 

and development of feminist consciousness in the novel of female 

authors from 1986 to the present. 

4. Approach and research methods 

4.1. Approach methods 

The fundamental theory of the thesis is Feminism. Because of the 

wide range of its system, therefore, we primarily rely on French 

Feminist Theory. Notably, we consider S. de Beauvoir’s arguments (that 

clearly showed in Le deuxième sexe/ The Second Sex, 1949) as the basis 

for the thesis. We also apply the theory of Ecofeminism to examine 

Vietnamese female novels that leading confirmations of the relationship 

between the environment and female, as well as ecological ethics, is an 

outstanding matter of concern to Vietnamese female novelists.  
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Besides, the thesis applies the theory of Poetics to identify 

female writers’ artistic world, on the one side, utilising 

interdisciplinary knowledge, such as Psychoanalytic,  Sociology, 

Culturology, and Psychology, to clarify characteristics of the local 

female writers’ writings.  

4.2. Research methods 

The thesis applies some research methods, including typology 

method, systematic and structural method, statistical method, comparative 

method, which incorporated into analytic and inductive techniques.  

5. Contributions of the thesis 

In the first place, by applying a feminist perspective, the thesis 

is a specialised and systematic research on Vietnamese female novels 

from 1986 to 2010. 

In the second place, the thesis contributes to affirming a 

feminine style in the local contemporary prose, which is a 

controversial issue to many Vietnamese scholars, critics, and readers. 

6. The structure of the thesis 

In addition to the introduction and conclusions, references, 

appendices, the thesis is structured into four chapters: 

Chapter One: Overview of the research situation 

Chapter Two: Feminist Theory and feminist nuances in 

modern Vietnamese prose 

Chapter Three: System of themes and characters in novels of 

Vietnamese female writers from 1986 to 2010 from a feminist 

perspective 

Chapter Four: The feminine style from narrative methods in 

novels of Vietnamese female writers from 1986 to 2010 

 

CONTENT 

Chapter One. OVERVIEW OF THE RESEARCH SITUATION 
 

1.1. The situation of research on Feminist Theory 

1.1.1. Foreign works are translated and introduced in Vietnam 

Since the 1970s of the twentieth century, in the West, Feminist 

Criticism has formed a complete theoretical system, consisting of many 

branches in different directions. By possessing distinctive premises (Post-

structuralism, Psychoanalysis, Marxism, Postmodernism), Feminist 

Theory, and Feminist Criticism have profound divisions. Serving as 
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the fundamental theory of Feminist Criticism, in 1996, Simone de 

Beauvoir’s Le Deuxième Sexe (The Second Sex, 1949) was 

introduced in Vietnam that opening a feasible measure to interpret 

female’s contemporary works. Considered as the first book to lay the 

foundations for Feminist Criticism in literature, activating the 

feminist movement, till to 2009, however, the essay “A Room of 

One’s Own” of Virginia Woolf was set foot in Vietnam. V. Woolf 

proposed a very basic but significant for female authors: a lady who 

would like to write must have money and an own room. Until 2012, 

Raman Selden’s essay, which related to Feminist Criticism (as cited 

in Chapter 6 of A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory, 

1989), was published in the Journal of Song Huong. The essay has 

partly answered the concerns about reception and decoding of 

feminist naunced writings from the system of Feminist Theory.  

In 2013, Journal of Nghien Cuu Van Hoc introduced Ellen 

Messer-Davidow’s “Feminism Theory and Criticism: From Movement 

Critique to Discourse Analysis” (in John Hopkin Guide to Literary 

Theory and Criticism, Ed. by Michael Groden, Martin Kreiswirth, and 

Imre Szeman, Baltimore: John Hopkin University Press, 2004). This 

article summarises and examines the evolution of Feminist Theory and 

Feminist Criticism over a decade (1963-1973) in detail. Raman Selden’s 

point of view was then further demonstrated by the study of the 

relationship between Narratology and feminist knowledge in the essay 

“Toward a Feminist Narratology” by Susan S. Lanser, which was 

appeared in Journal of Nghien Cuu Van Hoc, vol. 7, 2015). In 2013, the 

article “Feminisms and Their Contributions” (in Gender Inequality: 

Feminist Theories and Politics. New York: Oxford University Press, 

2005) by Judith Lorber was translated into Vietnamese. It points out 

some issues related to feminist research, as well as, for the first time, 

proposing instrumental concepts in Feminist Criticism.  

It is often credited with sparking the second wave of American 

Feminism, “widely regarded as one of the most influential nonfiction 

books of the 20th century” (as assessed by Barbara Seaman), Betty 

Friedan’s The Feminine Mystique was released to the public in 1963, 

however, till to 2015, it was introduced into Vietnam. As a result, up 

to now, it can be said that Feminist Theory is no stranger to 

Vietnamese researchers and readers.  
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1.1.2. Research works on Feminist Theory of Vietnamese scholars 

Regarding as a scholar of merit in interpreting modern Western 

theories into Vietnam, Nguyen Hung Quoc has presented a “map” of 

Feminism. In 2005, his article on the theory published on the website 

Tien Ve (http://www.tienve.org) that briefly summarised Feminist 

Theory and Feminist Criticism.  

The issue also studied by some sociologists, such as The 

Gender Sociology Textbook (2009) by Le Thi Quy or Sociology 

Textbook of Gender (2011) by Hoang Ba Thinh. In the case of 

writers, Ly Lan is an author who has many significant contributions 

to the introduction of Feminist Theory and criticism of feminist 

literature in Vietnam. In 2009, in the article “Feminist Literary 

Criticism” (published on the website http://tiasang.com.vn), the 

scholar affirmed the severe impact of feminist doctrine on literary 

criticism over the world. In 2010, Nguyen Giang Huong in her essay 

“Literature of Women and Some Trends of French Feminist 

Literature in the 20th Century” (posted on the website 

http://www.vanhoanghean.com.vn) initially distinguished two 

instrumental concepts in the field of research and criticism of 

feminist literature are “female literature” and “feminist literature”. In 

the range of literary studies, Feminist Theory is viewed from its 

ability to solve matters related to women characters in works. In 2011, 

in the chapter on “Feminist Criticism” (one part of The Postmodern 

Literary Theory), Phuong Luu made a classification of the Western 

Feminist Criticism.  

Ho Thi Khanh Van believes that the system of basic concepts, 

research methods of Feminist Criticism has suggested an entirely 

new trend of literary studies in Vietnam. Starting with the thesis 

From Feminist Criticism Studying Some Prose Works of Vietnamese 

Female Writers from 1990 to the Present, by 2012, Ho Thi Khanh 

Van had more profound articles of the theory and feminist literary 

criticism, including “Preliminary Establishing Some Concepts of 

Feminist Literary Criticism”, “From Notions of Feminine Style to 

Establishing A Research Method of Feminist Criticism”. Receiving 

Feminist Theory in a branch is also a tendency that many domestic 

researchers pay close attention to, which reflected in some studies, 

not excepting Literature and Women (Ed. Phung Gia The and Tran 
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Thien Khanh). Explaining the feminine style is Nguyen Thi Minh 

Thuong’s primary interpretation in her essay “From M. Foucalt’s 

Body Theory to Feminism”. Furthermore, Tran Ngoc Hieu starts with 

the narrative method to examine the theory in the article 

“Introduction to Feminist Narratology (Through The Practices of 

Susan E. Lanser)”. 

1.2. The situation of studies on prose and novel of Vietnamese 

female writers after 1986 from Feminist Theory 

Before 1975, because realising the dominance of female 

novelists in the South in the 1960s and 1970s with their own unique 

and distinctive tone, Vo Phien, who is a local scholar, used the 

concept of “gender” (“phai tinh” in Vietnamese) in his treatise 

Overview of the Southern Literature to refer to the difference of the 

writers. After 1975, there were many conferences on Feminism, the 

literature of women, such as “Love, Sexuality, and Gender Issues in 

Literature” and “Love and Sexuality” that organised by Journal of 

Viet; the topic of “Feminist Literature” and “Gender” that published 

on the website Da Mau. These academic activities have opened 

many discoveries for the local literary circles. Cham Khanh, for 

example, in the article “Love, Sexuality, and Gender in Literature” 

is hesitant about a serious question: What is the difference between 

feminine style and male style? The most significant distinction is 

the feminist issue. Using the concept of “feminist literature”, Nhat 

Nguyet, in the essay “Feminist Literature: Denying All to Dignify 

Itself?” shows her doubts about expressions of the feminist spirit of 

the female novelists. Moreover, “Sexual Desire in Literature and 

Moral Issues” by Hoang Ngoc Tuan, “Women, Female Writers, and 

Literary Circles” by Nguyen Hoang Duc, “Sexuality in Vietnamese 

Literature from the View of Innocent Morality and Doctrinal 

Morality” by Nguyen Huu Le refer to the liberation of women and 

sexuality. In 2011, Uong Trieu, who is a female writer, made an 

interview “When Female Authors Spoke about Feminism in 

Literature” (posted on Van Nghe Quan Doi Magazine). The 

conversation, through opinions of some domestic female writers 

and critics, incarnates a reality that female writers are not always 

“welcome”. Besides, the essay “Female Writers and the Crisis of 

Modern Vietnamese Literature” by Nguyen Thanh Son is not 

appreciating the contribution of female novelists.  
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It can be seen that the study of prose and novel of Vietnamese 

female writers after 1986 from the perspective of Feminist Theory 

divided into there primary trends:  

In the first trend, the main object that the authors target is sex 

in female literature, such as: “Sexuality in the Present Literature”, 

“Sexual Desire and Fragile Boundaries” (Nguyen Huy Thiep), 

“Literature of Sex: Accept to Find a Change?” (Vuong Tri Nhan), 

“History, Culture, and Sex in Literature” (Nguyen Hoa), “Sexuality 

Is Merely Low Levels” (Le Dat), “Female Writers in the Midst of the 

Sex Movement” (Tam Huyen), “Sexuality in Contemporary 

Literature: There Is No Such Noisy” (Vo Thi Hao), “Decline of Sex 

in Young Literature” (Phuong Quyen)... 

The second tendency surveys female literary works in the 

feminine nature, including: “Gender Issues and Feminist Echoes in 

Contemporary Vietnamese Literature” (Nguyen Dang Diep), “Gender 

Awareness in Contemporary Female Prose” (Nguyen Thi Binh), 

“The Process of Liberating the Feminine Nature in Literature and Art 

from the Perspective of Sexual Aesthetics” (Phan Tuan Anh), “The 

War through Women’s Senses” (Le Thi Huong). 

The third trend had emerged recently, when Feminism, Feminist 

Theory was mentioned more and more in Vietnam, and deeply 

integrated into the literary life: Nguyen Dang Diep’s essays, Ly Lan’s 

“Feminist Literary Criticism”, Thai Phan Vang Anh’s “Trends of 

Vietnamese Novels in the Early Twenty-First Century”, especially 

articles in the seminar on “Feminist Literature and the Creation of 

Female Writers”, which held at Institute of Literature in late 2012... 

The dynamic nature of the theory continues to be expressed 

through the treatise of Tran Huyen Sam, which debuted in 2016, 

namely Feminist Theory in France and Contemporary Vietnamese 

Female Novels. In the same year, Phung Gia The and Tran Thien 

Khanh compiled the book Literature and Women (Some Theoretical 

and Historical Issues). It expanded the scope of the feminist survey 

in the world. In 2017, via the treatise, Vietnamese Novel at the 

Beginning of the 21st Century: Ostranenie A Game, a Vietnamese 

researcher Thai Phan Vang Anh approached the contemporary novel 

of the country from postmodern theory. Also, there have been some 

doctoral dissertations raising issues about the writing of female 

writers from the feminist perspective, such as: “Gender Issues and 
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Feminist Echoes in Contemporary Vietnamese Literature (Through 

Works of Some Contemporary Female Writers)” (Nguyen Thi Thanh 

Xuan, 2013), “The Feminist Spirit in Female Prose after 1986” (Mai 

Thi Thu, 2015)... 

1.3. Evaluation of the research situation and implementation of 

the topic 

1.3.1. The recognised arguments  

There is no Feminism and feminist literature in Vietnamese 

academia. It only has feminist nuances, feminist imprints, feminist 

echoes, which are relatively bold. By surveying some published 

works, we found that: the application of Feminist Theory to study 

female literature has demonstrated its ability to decipher the 

phenomenon of the animated appearance of female writers in literary 

life. However, the local literary academia does not have a theoretical 

tradition, hence, the application of Western theories to studying 

domestic literature needs to be systematically received, as well as, 

noticed the real situation to avoid having to “the bed of Procrustes”.  

1.3.2. Shortcomings of the research situation and implementation 

of the topic 

The writing of female writers has established a position for 

them in contemporary literature. In Vietnam, however, until now, 

there has been no agreement on the concepts “female literature”, 

“feminine literature”, and “feminist literature”. Besides, whether 

female writers should be separated into an independent stream to 

study feminist echoes and features of the feminine style are still a 

controversial matter. There has not been any research on feminist 

nuances in female novels of Vietnam from 1986 to 2010 from 

characteristics of genre and style of female writing. Because of the 

shortcomings, we hope that the results of the thesis will contribute 

positively to studies of female literature. 

Conclusions of Chapter One: 

The concept of Feminism has become familiar in the social and 

literary life of Vietnam from the early twentieth century to the 

present. Nevertheless, there is a contradictory fact that the approach 

to this concept and understanding it in terms of a theory is quite 

simple and non-uniform. The critical theoretical research of the 

country has always been “slower” a reasonably long distance than the 

reality of creativity.  
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Chapter Two. FEMINISM AND FEMINIST NUANCES IN 

MODERN VIETNAMESE PROSE 

2.1. Feminism 

2.1.1. Related concepts 

2.1.1.1. Women’s Rights and Feminist Theory 

Women’s rights is a problem that arises in the practical 

movement and is approached from many aspects. In general, the 

meaning of the term is the rights of women, to struggle for the 

recognition of the rights with a belief based on the principle that 

women have the same rights and opportunities in life as men 

(politics, economy, law...). The term for Women’s Rights appeared 

quite early in Vietnam. Since the early twentieth century, the concept 

has been understood as the rights of women and the struggle to 

liberate women.  

During the development process, the feminist movement 

formed different theories. Nowadays, the most common 

understanding of the term is a sense of women’s inequality, a 

conscious act of women and men to change the situation.  

2.1.1.2. Women’s literature and feminist literature 

In the simplest way of understanding, women’s literature 

(littérature féminine) is literary works written by women. In a broad 

sense, women’s literature does not cover a particular genre such as 

poetry, novel, or drama, but rather a series of texts that exist in many 

forms primarily written by women. (Besides, there are also men’s 

writing about women). These texts pertain to women and serve a 

specific idea or an argument of women.  

2.1.2. Feminist Criticism and feminine style 

2.1.2.1. Feminist Criticism 

Feminist Criticism is a product of Feminism, a school of 

literary criticism that has escaped from the political and social 

movement, thriving in the mid-twentieth century. It is worth noting 

that “Feminist Criticism is not a research school that has a specialised 

methodology”. With the dynamic nature of the movement, Feminist 

Criticism has widely absorbed the theory of Existentialism, 

Structuralism, and Receptional Aesthetics... Structuralism, 

Psychoanalytic, and Marxism are the essential theoretical premise of 

Feminist Criticism. Understandably, Feminist Criticism is a fierce 

dialogue between and masculine philosophy.  



10 

2.1.2.2. Feminine style 
Feminine style (L’écriture féminine) is a vital concept in the 

female narrative style that constructed by feminists. It is believed in 
gender and language are interlinked, Hélène Cixous has initiated the 
feminine style (L’écriture féminine). The style and women’s 
language are not objectified, it will erase boundaries between words 
and texts, order and chaos, meaningful and nonsensical... From this 
aspect, “L’écriture-féminine” is an unstructured language that can 
bring its users closer to the realm of reality, back to the mother’s 
body and breast milk, and feelings of inseparable unity. Nonetheless, 
the notion of the feminine style has not come to unification. 
2.2. Feminist nuances in modern Vietnamese prose 
2.2.1. Early signs of Feminism in prose before 1975 

In the early twentieth century, in the case of criticism, Phan 
Khoi and Poetess Manh Manh would be considered as pioneers of 
Feminist Criticism in the 20th century literature; in the field of 
writing, the appearance of female writers has created a fighting trend 
for Women’s Rights with some famous representatives as Suong 
Nguyet Anh, Poetess Manh Manh, Nguyen Thi Hong Dang, Phan Thi 
Bach Van, Le Huong... By the literary period of 1930-1945, Tu Luc 
Van Doan’s novels depicted the progressive conception of happiness 
and women’s path to freedom. 

When the whole country entered wars (1945-1975), feminist 
nuance, as a result, blended into the epic inspiration. During this 
period, due to a special circumstance of the country, feminine proses 
had an obvious division in the South and the North. The former’s 
prose made reception of French Feminist Theory, which emphasising 
the tendency to reconstruct images of women. 
2.2.2. Diversified manifestations of feminist nuances in prose 
after 1975 
2.2.2.1. The proliferation of female writers 

After 1975 is the period that witnessed a synchronous, 
diversified, and comprehensive development in the stream of 
Vietnamese literature. Only in the field of novel, there was a 
gathering of generations of writers. They were those who coming out 
of the war, belonging to the post-war, having a foothold, shaping the 
style, and newcomers who dominating literary circless. They are all 
aware of literary innovation. They show a strong view of Feminism.  

Each writer is a personality, and each work is a world of 
women. Praised as “the writing lady” (“nguoi dan ba viet” in 



11 

Vietnamese), Vo Thi Hao’s short stories and novels highly honour 
the beauty of women. The world of women in Vo Thi Xuan Ha’s 
pages is characters who are complicated and prideful. Women’s 
affairs never leave Da Ngan. Doan Le, Thuy Duong always concern 
about women’s world. Do Bich Thuy often cares for the matters of 
mountainous ladies. In the generation of young writers, their 
experiences of writing styles also became more vibrant and colourful. 
Thuy Anna touches on the comlexity of gender issues in the current 
society. Phong Diep has significant renovations in the spirit of 
Postmodernism to describe human beings’ identity in the maze of life. 
Phan Viet sees life as a journey to find oneself in bewilderment and 
insecurity. Phan Hon Nhien always looking for a typical style of 
writing based on a modern structure to attach to it a profound content. 
By using the stream of consciousness, Nguyen Khac Ngan Vi helps 
the reader to reach the depths of women’s mysteries.  
2.2.2.2. A new view of women 

Female novelists today are more interested in the awakening of 
women’s private life. Life aspects and intricacies in their inner lives 
are becoming attractive power to writers. Women in female prose are 
active and brave subjects in modern life. They speak up to assert their 
position and gradually becoming owners in the land that they once lost 
their freedom. They are fierce and honest to demonstrate their 
personality and instinctual needs. Actually, it is a desire to discover 
themselves, to reveal their personal voices, and to free themselves from 
the inherent constraints. The human depth of the feminist spirit in 
Vietnamese literature after 1975, particularly since 1986, has become 
the foundation for changing the behaviour of society with women.  
2.2.2.3. Preservation and confirmation of feminine particularity 

The feminist spirit is not merely the struggle for women’s 
equality, or “storming” into taboo topics that exclusively belong to 
men. Accurately, the feminist imprint in contemporary Vietnamese 
prose is also reflected in the preservation and confirmation of 
feminine particularity and their individual creativity concerning 
“men’s rights”. While supporting and praising women’s position, 
and affirming that females are really “subject of thought, experience, 
and aesthetics”, the writers have been “convinced” such 
preservation and confirmation.  

Radical feminists have indicated that women who want to be 
treated equally must respect and preserve the “female identity”, 



12 

because it, or feminine beauty, is the eternal beauty in this world. The 
most prominent nature of a woman to build up her separation from 
men is the feminine instinct. The sense of maternity is also a way of 
asserting their position in families and society (e.g., Mua o kiep sau 
by Doan Minh Phuong, Trong nuoc gia lanh by Vo Thi Xuan Ha, 
Goc goi xu xi by Ha Thi Cam Anh...).  

Conclusions of Chapter Two 
Gender awareness and feminist resonance turn into an 

underground circuit to linking literary periods. The aspirations of 
old women have been realised in today’s literary life. Female 
novelists, through expressions of gender awareness on each page, 
have found voices for themselves and other ladies. Values of 
traditional literature and women’s unspoken aspirations in the past 
have become a motive that urging contemporary female writers’ 
continuous exploration and creativity.  

 
Chapter Three. SYSTEM OF THEMES AND CHARACTERS 
IN NOVELS OF VIETNAMESE FEMALE WRITERS FROM 

1986 TO 2010 FROM A FEMINIST PERSPECTIVE 
3.1. System of themes 
3.1.1. Themes of love and sex: Pleasure and sublimation 

Since 1986, in the diversification of novelistic topics, love-
themed novels began to shape its appearance with the presence of 
many female writers. Feminist imprint is performed via the concept 
of love associated with sexuality. In this case, the devoted love is a 
typical motif in contemporary novels of female authors. Voluntary 
devotion in love is a way to awaken women’s sense of self-control. 
By applying “body writing” ultimately, in comparison with male 
writers, female novelists pay more attention to women’s emotions. 
Sexuality becomes an expression to the right of existence and the 
freedom of identity. Some novels of Y Ban, Vo Thi Xuan Ha, Thuy 
Duong, Da Ngan, Ly Lan, and Thuan usually portray female 
characters who are full of passionate and instinctive desires to affirm 
women’s happiness.  

The “grotesque” sexuality and the “disordered” sexuality have 
turned into a highlight when the writers discovering the deep states in 
human beings’ inner world, which revealing loneliness, complex, 
“imoral” instinctive passion: Lac gioi by Thuy Anna, Song by 
Nguyen Ngoc Tu, Cau lac bo so 7 by Di Li. Sexuality in female 



13 

writers’ contemporary novels is rich in humanity. In particular, 
sexual aesthetics is one of the outstanding values in the novels.  
3.1.2. Themes marriage and family: Honest desires 

Female authors pay more attention to manifest the conflict 
between love and marriage, the cruel challenges to family happiness 
in the post-war period. The writers’ shared feature in describing 
themes of the family is all to mention the problem of marriage and 
female identity’s hidden corners.  

One of the major issues that draw female novelists’ attention is 
that the uncertain status of modern families. From the feminist 
consciousness, the writers profoundly reveal the tragedy of without-
love-marriage. Emphasising on the breakdown of families, lots of 
literary works have depicted the desire of female characters to be 
liberated from cramped life of unhappy marriages (e.g., Tieu thuyet 
dan ba by Ly Lan, Gio tu thoi khuat mat by Le Minh Ha, Gia dinh be 
mon by Da Ngan, and Bat hanh la mot tai san by Phan Viet). From 
this angle, the feminist spirit is associated with the sense of liberation 
of the female personality. 

3.1.3. Themes of war and post-war: Ecofeminism 
3.1.3.1. A female-face war 

When a female writer, through a more emotional, more 
personal, and more painful writing style to describe the war, the 
reader will see it’s a different face. In other words, it is a war that has 
a female face. When women write about the war, their works will 
present female identities during and after the war, which brought a 
perfect appearance for history and literature. Regardless of 
generations, female writers meet on a shared point of view: There is a 
war that is not over even after the gunshot has ended. It is persistent 
and painful so far. From the style of female writing, the war has its 
own face. The face contains women’s both loss and rebirth, hared and 
altruism, tragedy and pride. The war has not only separation, death, 
but also shines the femininity (e.g., Ngu cu, Tieu thuyet dan ba, Canh 
chim kieu hanh). The tragic inspiration dominates the pen of female 
writers when they write about the theme of war. The object draws the 
novelists’ attention is female characters who are in the country at 
wars. For women, there are losses more painful than death. Writing 
about the war and post-war affairs, which intertwined with the topic 
of sexuality, many writers touched women’s libido in wars. War and 
sexuality are motifs that express feminist nuances clearly.  
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3.1.3.2. The war from a perspective of Ecofeminism 
From perspertives of Ecofeminism, the theme of war in 

feminist novels is connected to the relationship among women and 
nature, women’s fate and their secure attachment to nature during and 
after the war. The writers also see women as an identity that is 
homogeneous or associated with nature: homogeneous in beauty and 
suffering tragedies of destruction. Nature brings a contemporary 
mind. It is not only the background of wars but also has lives and 
destiny. The war novels of female authors often express regret and 
pity for the ultimate destruction of humans and nature (e.g., Tieu 
thuyet dan ba by Ly Lan). It is also in those tragic moments, however, 
people find salvation from nature. Women are not only victims of the 
war but also show their attachment to nature in the role of support 
and protection (e.g., Canh chim kieu hanh, Trong nuoc gia lanh). 

Women’s fate and their eternal feminine beauty are present 
with different aspects of the war novels of female writers. The topic 
of war in the novels, hence, expanded its dimensions. In which, 
women’s pain comes with the pain of natural devastation. Their 
beauty is the beauteousness of rebirth and tolerance of nature. From 
the perspective of Ecofeminism, female novelists’ works affirm 
women’s role in global ecological issues, at the same time, open a 
possible way (due to there are still not many literary works that go 
with the ecological ideas). 
3.2. System of characters 

3.2.1. Types of destiny characters 
3.2.1.1. Women: Victims of a “central penis” culture 

Central penis culture is a manifestation of men’s 
dominations. Located in the Han cultural region, the concept of 
considering men as the center has bound the lives of women within 
many centuries in Vietnam. Forced to be “the second gender”, 
female characters are a victim of male chauvinism. Many literary 
writings, in the name of women’s voices in the new era, criticise the 
consequences of the central penis culture (e.g., Tien dinh, The gioi 
xo lech, and Xuan Tu Chieu). 
3.2.1.2. Women: Victims of unsound customs and social prejudices 

By putting passion, desire, love, and family amidst the chaos 
of life, the female writers have proved that modern women’s life is 
still beset with old notions. Their writings have successfully 
portrayed some characters who are victims of social prejudice, 



15 

including Tiep (Gia dinh be mon by Da Ngan), Niem (Trong nuoc 
gia lanh by Vo Thi Xuan Ha), Di (Thoat y duoi trang by Thuy 
Anna), Phung (Ga ki uc by Phong Diep). Along with social prejudice, 
some unsound customs that are deeply rooted in the cultural and 
spiritual life of human beings also determine women’s destiny. 
Through images of characters, by raising voices to break the customs 
and preconceptions, the novelists have contributed to making life 
more humane.  
3.2.2. Types of “rebellious” characters 
3.2.2.1. Pride for the beauty of salvation 

With the women-centered concept, Feminist Theory is a 
tracing of female qualities. This spirit has entered literature, and once 
again, one can witness the beauty of women and their qualities that 
bring values of rebirth. “Conviction of women’s particularity” is also 
a way to assert equal rights, but affirming and praising the 
beauteousness of femininity is the most effective means. Nhue Anh 
(Gian thieu by Vo Thi Hao), Di (Thoat y duoi trang), Cam (Ngu cu) 
are characters who show the feminist view of women’s pride and the 
beauty of salvation. The spirit of “rebellion” arises from the 
awareness of the saving power of femininity.  
3.2.2.2. Pride for the body and libido 

In contemporary female novels, the “rebellious” spirit 
originates from the sense of the body within tangible and intangible 
bonds. If traditional opinions force a woman to be discreet and 
concealing the beauty of her body, the contemporary female 
novelists, in contrast, give her female characters “the right of speech” 
(“quyen luan” in Vietnamese). The writers directly depict women’s 
bodies to confirm their gender identity (e.g., Tuong thanh, Trong 
nuoc gia lanh). Mai and Kim (Bong cua cay soi), Sua and Chia (Lang 
yen duoi vuc sau), Mai (Canh chim kieu hanh), Vang Cho (Chua 
dat). For female characters whose libido and instinctive desire are 
suppressed, it continually seeks to appear in various forms of 
disguise (S. Freud’s theory), the most common form is dreams (e.g., 
some sexual dreams in Tien dinh and Ngu cu). 
3.2.3. Types of instinctive characters 
3.2.3.1. The contradiction between living instinct and death instinct 

The two categories of life and death belong to instinct. The two 
are seemingly opposite but always intertwine in every realm. It 
becomes the philosophy of life in all literary works and all literary 
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periods. Whereas, the matter in female writers’ novels after 1986, 
which viewed from a distinction of feminine style, is depicted subtly. 
For female characters, especially, although most of them are 
overwhelmed by prejudice, the patriarchy, and many unnamed 
constraints that leading to the search of death, they still expose the 
living rights.  

Drawing the type of characters that has a conflict between the 
living instinct and the death instinct, female authors not only fully 
reflect women’s identity but also manifest the complex depth of the 
female soul. Living instincts frequently appear in humans. 
Nonetheless, when a character is torn between living instincts and 
death instincts, there is also an internal struggle going on. At that 
time, despite life is calling, but death also comes out with the 
meaning of ending human sufferings. For example, Phuong Nam 
(Tuong thanh), Niem (Trong nuoc gia lanh), the mother (Ga ki uc), 
Di (Thoat y duoi trang). Through putting novelistic characters have 
to fight and eventually choosing death, the female writers have stood 
on the feminist standpoint to demonstrate humanitarian ideas that are 
containing the sense of gender. Characters’ struggle to find the true 
meaning of life is also expressed directly via the questions of 
existential spirit (e.g., Va khi tro bui and Mua o kiep sau by Doan 
Minh Phuong). 
3.2.3.2. Maternal instincts 

Being a mother is the highest noble instinct for a woman. In 
novels after 1986, many female writers affirmed and praised their 
motherly nature. This pride of gender is expressed in the novels of 
Da Ngan, Vo Thi Xuan Ha, Ly Lan... Sexual nature is a premise for a 
mother, but motherhood is higher than that because it determines 
gender identity. Maternal love revived female characters’ powers of 
love and protection (e.g., Tu Nam in Trong nuoc gia lanh, Kim in 
Bong cua cay soi, Sua in Lang yen duoi vuc sau). 

Most of the female writers meet at the voices of claiming to be 
a mother, and the voice comes from the pain of having to reject a part 
of her body. It is a combination of physical and mental pain. It is a 
suffering that few male writers take attentions. It is a misery that is 
not easily exposed by objective languages and tones. It can only 
originate from women’s voices of sympathy and compassion (e.g., 
Tien dinh, Nhan gian, Xuan Tu Chieu, Gia dinh be mon, Tuong 
thanh, Blogger). 
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Conclusions of Chapter Three 
The feminist nuances of Vietname literature after 1986 have 

become increasingly unequivocal as writers tending to describe 
people within themselves. It cannot be denied that, whereas, from the 
aspect of themes and characters, novels of female authors have 
shown the emphasis, systematicness, and integrality of feminist spirit 
in terms of content. Despite the fact that Feminism in novels of 
female writers from 1986 to 2010 has the universal spirit of global 
feminist literature, it still retains its characteristics that is appropriate 
for Vietnamese people’s life of soul and personality.  

 
Chapter Four. THE FEMININE STYLE FROM NARRATIVE 

METHODS IN NOVELS OF VIETNAMESE FEMALE 
WRITERS FROM 1986 TO 2010 

4.1. The choice of narrators who bring the gender’s viewpoint 

and thought 
4.1.1. Narrators of the first-person mode: Female egos 
4.1.1.1. Sefl-narrative egos 

In the West, autobiography is not just a form, a unit of 
“factor”, but it is a popular genre. Due to the characteristics of 
disclosing the truth about oneself, however, confessions that are 
through the summary process of life, this genre has not really found 
its place in a culture that likes the secretiveness as Vietnam.  

In the proliferation of autobiographical tendencies in the early 
years of the twentieth-first century, there was great participation of 
female writers. By choosing the form of “self-narration of life 
stories”, narrators “dare to reveal his identity and admit himself, take 
responsibilities for the righteousness of the truth with an obvious 
commitment: I tell my own life”. Self-narration is a dominant feature 
of feminine style. For women, writing is “eating themselves”, is 
“looking at their own lives on the pages”, is the conviction of identity. 
Self-telling is a method to disclose gender and make the dialogue of 
gender. Via a feminist perspective, by telling stories in the mode of 
self-narration, the writers have deciphered men’s system of 
authoritative discourse in artistic creation. Female novels are most 
often told from the third-person mode (e.g., Trong nuoc gia lanh, 
Mua o kiep sau, Xuyen My). This trend has become a specific feature 
of the feminine style, meanwhile demonstrating her wishes and rights 
to express, share, and live to herself truely. 
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4.1.1.2. Incarnational egos 
Incarnating into an “other person” to perform “I” storytelling is 

not a strange phenomenon, but it is a challenge for writers. Using a 
different “I” to interpret their inner soul has never been a facility, 
particularly when the ego is not as same as the writer’s ego about 
gender and circumstances. Therefore, by choosing this technique of 
storytelling, the female novelists have asserted a “rights of gender”. 
In some novels of contemporary female writers, there are some cases 
of “I” narrator. It means that the story is told in the first-person mode, 
but the subject of narration is male: T mat tich (Thuan), The gioi xo 
lech (Bich Ngan), Dat vom (Phan Hon Nhien). From the aspect of 
narrative art, by the mode of narration, “I” character is no longer 
evidence of the real author’s existence, but it is an “I” that has been 
incarnated at an experienced level.  
4.1.2. Narrators of the third-person mode: Implied author 
4.1.2.1. Narration from characters’ point of view 

When egos or female characters who are existing as a narrator 
are monotonous and has a limited vision, they find a way to 
transform into another form to implement the narrative strategy of the 
writer. Although the ego does not play the storyteller, it still resides 
in a specific character, or the novelist deliberately conceals it by 
“shuffling” the narrative mode, moving the point of view to expand 
the reality and making the story more objective. Thus, even though 
characters do not claim “I” to tell stories, their inner world and 
conceptions of writers or implied authors are still clearly depicted.  
4.1.2.2. Exchange of narrative pronouns and coordination of viewpoints 

This technique is most evident when the story is told in the 
third-person mode that has coordination of many points of view (e.g., 
Gia dinh be mon, Tieu thuyet dan ba). 

In the case of an exchange of narrative pronouns, the semi-
direct language is used in the form of the narrator’s implied author, 
creating a mixture of author’s language and characters’ one. The 
mixture is suitable for presenting the multi-dimensional life and 
characters’ mood world: Va khi tro bui (Doan Minh Phuong), T mat 
tich (Thuan), Chuyen lan man dau the ki (Vu Phuong Nghi)… 
4.2. Types of structure express “self-eating” writing style 

4.2.1. Structure of conscious stream: Need for disclosure 
The structure of the conscious stream is an advantage in 

entering into states of vague emotion in one’s soul. By experiencing 
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this form, the female writers explained the depth of fragile emotional 
states and women’s notable feelings.  

The stream of consciousness, which based on the central axis 
of mood, as well as shifts and co-occurrence of time, the female 
writers succeed in showing the need to speak up for aspirations, 
passions, sufferings, and libidos of women. One of the conspicuous 
features of characters in the novels that contained the structure of the 
conscious stream is the appearance of dreams and reminiscences. 
Every images, thoughts, and memory appear freely and 
uncontrollably, as a consequence, pieces of remembrance are only 
fragmentary and unconnected in the fluttering and uncertain thoughts: 
Tieu thuyet dan ba (Ly Lan), Chinatown (Thuan), Dan ba hu ao and 
Phuc am cho mot nguoi (Nguyen Khac Ngan Vi)... 
4.2.2. Structure of fragment: Senses of petty daily life 

Through attaching fragments of life into pages, taking care of 
the inconsiderable people and lives, the female writers often refuse 
the traditional narrative framework to organise their writings on a 
disintegrative plot and fragmentary structure. The female authors are 
more moderate than male writers in using techniques of 
Postmodernism. In the case of the former, structures of fragment is 
appropriate for conveying many emotional realms. Behind the 
fragments are the sense of petty daily life, the micro problems of life, 
and stories associated with the inner world of women (e.g., Thien su, 
Tro choi huy diet cam xuc, ABDC, Chuyen lan man dau the ki, 
Blogger). The feminist spirit, as a result, is expressed not only in the 
consciousness of radical innovation of feminine discourse but also in 
the depth of soul and sensitivity to the variableness of modern life.  
4.2.3. Structure of intertextuality: Intuition and sudden moments 

On another level of the interaction of texts in the whole writing 
is the appearance of many texts. It shuffles and mixes within each 
other without any primary texts, or the original text is ignored, and it 
is not very easy to define the narrative center. These cases often can 
be seen in some works that contain elements of paratexts. Thuan’s 
novels represent the so-called thought of the game, which is a unique 
way of thinking of postmodern literature. Structure of intertextuality 
at the level of genre invasion can also include the overlap between 
novel and drama (e.g., Van vy), novels within novels (e.g., Va khi tro 
bui, Tieu thuyet dan ba). The phenomenon of genre integration has 
enabled feminist novels to delve into the multi-dimensional world of 
human life and the human soul.  
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4.3. Gender senses of narrative tone  

4.3.1. Lyrical and sympathetic tones 

Originating from the sensitivity of femininity and being 

towards female objects in the complicated world, therefore, the 

sympathies in female literature are inner voices for themselves. For 

them, writing about women is also squeezing out the love and the 

sincere sympathy from their own heart. Covering the writers’ 

sentences is sympathy for women. In consequence, the sympathetic 

tone is aimed at affirming the intrinsic value of the woman and 

becoming the “pilot” to identify the feminine style.  

4.3.2. Humorous and satirical tones 

Female writers have discovered the contradictions in life, and 

the values were no longer appropriate, hence, they did not hesitate to 

show their “opposition” attitude in a humorous and satirical tone. The 

writers use the tone quite frequently as a method to assert themselves 

and express their “provocative” manners toward the “old citadel” of 

the past literature. From the sense of women’s rights, by realising 

men mostly cause women’s distress, female novelists pointed the pen 

to the male satirically. Humorous and satirical tones, therefore, 

associated with images of the imperfect men. The humour in the 

novels, at the same time, is not merely contrary to the object, but 

“both killing and rebirth”. The contemporary writer’s satirical voice 

is present in the halfway-nature of narrative tones that are suitable for 

“non-central” and “non-respectful” spirit.  

4.3.3. Cynical and philosophic tones 

Novels of female writers are always interwoven with 

dialogues, including characters’ dialogues, dialogues in monologues, 

implicit dialogues... Purposes of most of the conversations is the 

philosophy of life and the human realm. In contemporary novels, 

women’s fate and tragedy are objects that draw the writer’s particular 

concern. Consequently, the philosophic tone in female novels is often 

inherited in the writer’s philosophies of women’s position and 

condition. Thereby, the authors discuss issues of human philosophy 

and make lots of works becoming the writer’s doctrine of life.  

The cynical and philosophic tone, which connected closely to 

feminine discourse, is the author’s manifestation of power, 

demonstrating the sense of “voice” establishment, confirming the 

truths of individuality and gender identity.  
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Conclusions of Chapter Four 
As a dynamic genre, novels show itself quickly to approach the 

new from innovations of narrative art. For female writers, the 
approach is more complicated due to they both have to renew 
themselves under spirits of the times, on the one hand, and forming a 
writing style that containing personal and gender identity, on the 
other hand. In a shared game of novels, female authors participate in 
almost every aspect by their own refresh and audacious experiences. 
Despite there have been some writings that are shocking by the 
ostranenie, we still need works that have exact renovations in both 
ideology and imprint of feminine style.  

 

CONCLUSIONS 
 

1. The birth of the feminist movement is a significant turning 
point in human history. It has a remarkable meaning in the sociological 
perspective on gender, particularly for women. Literature as an 
aesthetic ideology, has quickly absorbed the spirit and theoretical 
system of the movement to shape a trend of feminist criticism, which is 
a very possible research way. It is also an open-research direction 
because it can combine various trends, such as Feminist Criticism of 
Psychoanalysis, Feminist Criticism of Ecology, Post-structural 
Feminist Criticism, Feminist Existentialism... With the activeness of 
the theoretical system, from the 1970s to the present, Feminist 
Criticism has constantly been expanding and demonstrating its ability 
to adapt to many specific socio-cultural situations. Feminist Criticism 
is the women’s attitude to respond to patriarchy. The feminist’s severe 
manners have contributed to radically changing conceptions of gender 
towards the gender balance in the field of artistic creativity.  

2. Since 1986, Vietnamese literature has performed prominent 
changes, increasingly approaching the world literature. At the same 
time, the lack of a tradition of the theory is the obstacle for the 
development of writing, research, criticism, and reception in the 
country. In this context, the application of the theoretical system of 
Western literature to explain the new and unique phenomena of the 
domestic literature effectively. Actually, Feminism does not develop 
in Vietnamese literature, but it cannot be denied that the feminist 
consciousness and feminist nuances exist in the local literature 
genuinely. Many factors cause this special phenomenon.  
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Firstly, the local literature after 1986 witnessed the emergence 
and maturity of female writers that leading to changing the face of 
literature, which has many features of masculine discourse. No longer 
existing as a “participant”, literature has indeed “carried a female 
face” (Bui Viet Thang). Secondly, female writers have achieved 
success in lots of genres; first of all,  are those still considered female 
writers’ forte (including poem, short stories, prose). In the case of 
novels, what is so-called the “female machine” of literature, which 
allowed to reflect a vast reality, always showing the writer’s authority 
and talent, female writers have a right position as male writers have. 
Thirdly, the feminist spirit which has existed for a long time in the 
cultural and spiritual life of Vietnamese people. Because the origin of 
the national culture is the tradition of Mother-Goddess Worship and 
it always respects and appreciates women. Fourthly, since 1986, the 
spirit of comprehensive innovation rushed into the literary life to 
untying the outmoded concepts and prejudices that bound the writer 
in the strict rules. Fifthly, the expansion and exchanges with 
advanced cultures around the world in the era of information 
technology have opened up new horizons for writers’ way of thinking 
and viewpoint about life and human beings. The resonance between 
interior and external elements has created favourable conditions for 
the feminist spirit to form an outstanding writing tendency in 
contemporary literature.  

3. In terms of content, the feminist spirit in novels of female 
writers is portrayed through the system of themes and characters 
related to women. They have advantages to bring what is close to 
their lives and their gender into literary works. By surveying novels 
of female novelists, we found that the writers pay more attention to 
the theme of love and sexuality. Sensitiveness and inner living are 
female writers’ forte. Moreover, while exploring women’s inner 
world, there is nothing more profound than entering into their 
emotional vibes and instinctual desires. On the topic of marriage and 
family, the writers’ experiences become rich and colourful material 
for their writings. A woman’s life is determined by marriage. The 
fate of a lady is also reflected in each family. “House is the place 
where the storm stops behind the door”, on the one side, and there 
might be unhappy fates who have to suffer a stormy life, on the other 
side. In the themes of war, which is not a native land for female 
writers, the war is devoted to people who are outside of the war. It 
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means that the war bears a female face. The face has lots of women’s 
losses and women’s miseries. History of war, in consequence, is also 
the history of female identities. From the perspective of 
Ecofeminisim, the consequences of wars on women become more 
specific because females and the environment have inherently many 
resemblances. 

In novels of female writers after 1986, the bold innovations in 
the artistic concepts of human, which attached the feminist spirit, are 
also manifested in the system of characters that constructed from a 
gender perspective. The writer’s “self-eating” writing style has 
brought characters many gender characteristics. First of all, female 
characters are “cultural sediments”. Their lives and conditions bear 
the mark of unsound customs, preconceptions, and the “central 
penis” culture that have been rooted in the human mind. Its influence 
is so profound that it is hard for people to recognise and re-arrange. 
Besides, in order to “resist situations of voice losses”, characters have 
to fight incessantly against the constraints of old-fashioned opinions 
and breaking away from the masculine discourse. For female 
characters, shining the beauty of eternal femininity, the beauty of 
maternity is in the way of positioning themselves by the power of the 
beauty. The female writers give more emotions on the rebellious 
characters and instinctive characters. Instinctive life and desires of 
many female figures have no longer hidden in the dark when the 
writer discovers human beings, by contrast, it has been revealed in 
various dimensions. There are silent unobtrusive but intense desires; 
there are libidos that satisfied by dreams; there are extreme demands 
with a direct statement on sex… These aspects are aimed at liberating 
the person and women’s essence.  

4. Writing is a passionate and creative process to experience 
oneself on the page. Unfortunately, for a long time, female writers 
had to borrow the male way of thinking, rely on the masculine 
discourse to build their artistic world. The construction of a feminine 
style has become the path to create a separate stream of literature, 
which is autonomous and dedicated to women. As the existence of 
Feminism in Vietnamese literature, whether or not a “feminine style” 
still draws many contradictory viewpoints in both writers and 
feminist critics. Nonetheless, it cannot be ignored that female’s 
writings still have it’s own “characteristics of identity”. In the aspect 
of narrative art, the storyteller of the first-person mode, who are self-
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narrators or self-incarnators, is the way to establish the central place 
of the female narrator in structures of stories. If the narrator is the 
implied author, the writer will combine lots of storytelling methods; 
in addition, the mode of transformation of the focal point can enable 
the writer to depict a multi-dimensional view of the female world. 
The structural renovation of the novels is one of the narrative 
strategies to model the world from the gender complex. Structure of 
the conscious stream, structure of fragment, and structure of 
intertextuality are all aimed at exploiting women’s complicated inner 
world, which is sometimes is vague and unreachable. On account of 
positioning for women, the narrative tone in the novels become a 
symbol of the feminist voice. It is both sympathetic and ironic, both 
philosophical and powerful. 

5. The period of more than twenty years is long enough to 
evaluate the contributions and development of female literature in the 
general stream of contemporary Vietnamese literature. By receiving 
some common trends of Feminist Criticism, we have endeavoured to 
clarify the characteristics of female novels from 1986 to 2010. On 
this basis, the thesis has pointed out the existence of the feminist 
spirit in female writers both in content and narrative methods aspects. 
However, this is a broad issue, which has a diversified and complex 
manifestation. As a result, within the research scope, the thesis is not 
able to cover all the tendencies of Feminist Criticism to refer to the 
novels. On the other hand, it is not every author, and every novel has 
a feminist spirit, whether it has female characters or mentions to 
women. Furthermore, on the writer’s side, some authors are too 
excessive in dealing with sexuality, and others have a biased view of 
men that leading to the “male aversion” phenomenon. In our opinion, 
preserving the beauty of femininity is one of the aspects that shines 
the feminist spirit even though beauty is always changing and being 
refresh. The unity of the male and female essence is the highest 
meaningful expression of gender equality. “Humans have a 
responsibility to make the reign of freedom prevailing in the world. 
In order to achieve the supreme victory, men and women must 
decisively assert their friendship spirit by overcoming the natural 
division between them”, assumed S. Beauvoir.  
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