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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Cùng với sự phát triển của xã hội, nền văn học hiện đại Việt Nam xuất hiện 

ngày càng nhiều nhà thơ nữ tài năng. Sáng tác của họ đạt những thành tựu đáng kể và 

xác lập vị thế quan trọng trong tiến trình thơ hiện đại Việt Nam. Đã có nhiều công 

trình nghiên cứu về các tác phẩm của họ một cách hiệu quả từ nhiều hướng tiếp cận, 

nhiều phương pháp nghiên cứu hiện đại. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn thiếu những 

chuyên luận về thơ nữ được nhìn từ bản thân giới nữ. Trên cơ sở những thành tựu đa 

dạng của các công trình đi trước, chúng tôi muốn nghiên cứu thơ nữ Việt Nam giai đoạn 

1986-2015 từ góc nhìn mới - góc nhìn lý thuyết giới. Đây là hệ thống lý thuyết được vận 

dụng thành công trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác nhau, nhưng trong 

văn học, ở nước ta, chưa được quan tâm thích đáng.  

1.2. Cuộc đấu tranh liên tục trong thời hiện đại để giành lại địa vị đã mất của 

người nữ, để đòi quyền bình đẳng giới, đòi giải phóng phụ nữ ở các nước trên hoàn 

cầu, đặc biệt là ở phương Tây từ thế kỷ XX đến nay đang diễn ra ngày càng sôi nổi và 

có hiệu quả. Từ các hoạt động nữ quyền thuộc làn sóng thứ nhất, cuộc đấu tranh liên 

tục phát triển thành làn sóng thứ hai, thứ ba và tiếp tục cho đến tận ngày nay. Từ đó, 

các nhà nữ quyền đúc kết thành Lý thuyết giới; càng về sau, các nhà nữ quyền luận 

thời hiện đại nâng lên và lý thuyết hóa với tên gọi Nữ quyền luận /Chủ nghĩa nữ quyền 

(feminism) mà nội dung thực chất của nó là lý thuyết về giới, về quyền bình đẳng giới. 

Từ Thuyết nữ quyền nói trên, trong lĩnh vực văn chương, các nhà văn, nhà thơ nữ có 

nhu cầu sáng tác bằng tác phẩm với “lối viết nữ” riêng; thông qua đó, họ nói lên tiếng 

nói và nhu cầu về mọi mặt của giới mình bằng hình tượng nghệ thuật với diễn ngôn 

giàu ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền. Thành tựu về văn học nữ trên thế giới thu 

hút công chúng tiếp nhận ngày càng đông đảo, trong đó, có nhu cầu tiếp nhận của các 

nhà nghiên cứu và phê bình văn học chuyên nghiệp. Về sau, họ đã hình thành phương 

pháp nghiên cứu riêng với tên gọi là Phê bình nữ quyền/ Phê bình văn học nữ quyền 

với hệ thống lý thuyết cụ thể.  

Hiện nay, vấn đề bình đẳng giới tiếp tục được thiết lập, vẫn luôn là nội dung 

quan trọng của thời hiện tại đang tiếp diễn. Vì vậy, đấu tranh về bình đẳng giới thường 

được hiểu theo nghĩa đấu tranh cho nữ quyền, cho những thiên năng bản thể nữ vĩnh 

hằng, cho những mục tiêu nhân vị cao đẹp của nữ giới, để cho quyền bình đẳng của họ 

với nam giới được tôn trọng trước xã hội và pháp luật. Cuộc đấu tranh này diễn ra 

đồng thời trên mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó, văn học nghệ thuật là lĩnh vực có 

thành tựu và hiệu ứng đáng kể theo đặc trưng ngôn ngữ, hình tượng và tư tưởng thẩm 

mỹ, nhân văn riêng biệt.  
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1.3. Từ Đổi mới (1986), không khí dân chủ hóa của đời sống xã hội Việt Nam đã 

tác động đến nhận thức, tình cảm và hành vi của con người. Mỗi văn nghệ sĩ đều có 

nhu cầu được thể hiện chính mình và cuộc sống nhân sinh một cách chân thật và nhân 

ái. Trong tác phẩm văn học nói chung, hình tượng người phụ nữ hiện lên sinh động, đa 

dạng, biểu hiện thành những cung bậc tình cảm, tâm trạng; những sắc thái, tính chất, 

hành động khác nhau. Thơ hiện đại Việt Nam ngày càng có nhiều tác giả nữ, đặc biệt 

là tác giả trẻ. Họ bày tỏ tình cảm, ước mơ, quyền lợi và khát vọng giới chính đáng của 

mình bằng tiếng nói trữ tình mạnh dạn, nồng nhiệt, có khi bạo liệt, nhưng đầy yêu 

thương, trách nhiệm và nhân ái. Các nhà phê bình thường nhắc đến hiện tượng này 

bằng tên gọi: “văn học nữ quyền”, “văn học mang âm hưởng nữ quyền”; trong đó, 

nhấn mạnh đặc điểm “văn chương mang tính nữ/ thiên tính nữ” với ngụ ý đề cập đến 

những tác phẩm tụng ca người nữ, bảo vệ nữ giới và thể hiện những đặc tính riêng, 

những khát khao yêu thương, hạnh phúc của “phái yếu”. Ở đó, các nhà thơ nữ lấy 

chính đời sống của mình hoặc nhập vai vào đời sống của giới mình để thể hiện một 

cách sinh động, chân thành, xem đó như là nhu cầu của “cái Khác” (the Otherness), 

hình thành nội dung trữ tình với triết mỹ khác hơn, giàu ý nghĩa nữ quyền hơn thơ giai 

đoạn trước 1986. 

Đó là lý do để chúng tôi chọn Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 nhìn từ lý thuyết giới 

làm đề tài và lĩnh vực nghiên cứu cho Luận án của mình. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Với mục đích vận dụng Lý thuyết giới, Lý thuyết nữ quyền và Phê bình văn học 

nữ quyền vào khảo sát thơ nữ Việt Nam giai đoạn 1986-2015, đối tượng nghiên cứu 

của luận án là những tác phẩm thơ của các nhà thơ nữ Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 

1986-2015 thể hiện nội dung phái tính và âm hưởng nữ quyền đậm đặc nhất, tiêu biểu 

cho nhu cầu và ý thức thể hiện bản chất nữ, bản thể nữ của chính các nhà thơ nói riêng 

và cho giới nữ nói chung. Qua đó, khu biệt về đặc trưng nghệ thuật và ý nghĩa triết mỹ 

của thơ nữ giai đoạn này khi soi chiếu vào nội dung lí thuyết giới, lý thuyết phê bình 

văn học nữ quyền. Ngoài ra, trong quá trình triển khai, chúng tôi mở rộng trong chừng 

mực để liên hệ, khảo sát với thơ nữ Việt Nam trước năm 1986 và sau năm 2015 nhằm 

đối chiếu nét tương đồng và dị biệt, kế thừa và cách tân của thơ nữ các thế hệ là một 

thực tế có tính quy luật. 

Đối tượng khảo sát cụ thể là thơ của các thế hệ nhà thơ nữ tiêu biểu giai đoạn 

1986-2015, bao gồm: 1/ xuất hiện trước 1986, nhưng tác phẩm quan trọng in sau 1986: 

Lệ Thu, Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Ý Nhi, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Lâm Thị 

Mỹ Dạ, Lê Thị Mây, Đoàn Thị Lam Luyến, Dư Thị Hoàn, Phạm Thị Ngọc Liên, Lê 
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Thị Kim, Đinh Thị Thu Vân, Bùi Kim Anh, Lê Khánh Mai…2/ xuất hiện sau 1986: 

Tuyết Nga, Đinh Thị Như Thúy, Phan Thị Vàng Anh, Phan Huyền Thư, Vi Thùy Linh, 

Ly Hoàng Ly, Nguyễn Ngọc Tư, Lynh Bacardi và các nhà thơ trẻ khác… 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận án là tìm hiểu nội dung lý thuyết giới/ lý thuyết nữ 

quyền và phê bình văn học nữ quyền, soi rọi chúng vào thơ nữ Việt Nam giai đoạn 

1986-2015 để giải mã những nội dung trữ tình thông qua các chủ đề giới nhìn từ các 

hướng tiếp cận bản chất cũng như các quan hệ tương tác phổ quát. Từ đó, khám phá 

thành tựu của thơ nữ khi thể hiện bản chất giới một cách tự do và thành thật; đồng 

thời, nghiên cứu các kiểu diễn ngôn thể hiện giới tính/ phái tính và âm hưởng nữ 

quyền một cách sáng tạo, mới mẻ. Cuối cùng, xác định đặc trưng và vị thế riêng của 

thơ nữ Việt Nam 1986-2015 trong nền thơ Việt Nam hiện đại nói chung.  

3. Mục đích: 

- Lý giải những cơ sở lịch sử, xã hội và văn hóa của ý thức giới/ phái tính và 

âm hưởng nữ quyền trong văn học, đặc biệt là trong thơ nữ Việt Nam 1986-2015; 

từ đó, chỉ ra ý thức giới/ phái tính và âm hưởng nữ quyền chính là một bước tiến/ 

hệ quả của tiến trình dân chủ hóa, bình đẳng hóa của xã hội và văn học mà các nhà 

thơ nữ đã ý thức và thể hiện một cách hiệu quả qua lối viết nữ giàu giá trị nhân 

văn và thẩm mỹ. 

- Nghiên cứu thực tiễn sáng tác của các nhà thơ nữ Việt Nam tiêu biểu giai 

đoạn 1986-2015 để chỉ ra những đặc điểm nổi bật mang yếu tố giới/phái tính và 

âm hưởng nữ quyền ở hai bình diện nổi trội thuộc nội dung và diễn ngôn của tác 

phẩm. Qua đó, thấy được đóng góp riêng, vị thế riêng của thơ nữ vào nền thơ hiện 

đại Việt Nam từ góc nhìn giới và lối viết nữ. Đồng thời, chỉ ra sức ảnh hưởng và 

lan tỏa của dòng/ khuynh hướng thơ này đối với tiến trình thơ nữ Việt Nam qua 

các giai đoạn.  

4. Hướng tiếp cận và Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Hướng tiếp cận 

Đề tài tiếp cận theo hướng vận dụng Lý thuyết giới và Lý thuyết nữ quyền để nghiên 

cứu bản chất và đặc trưng thơ nữ Việt Nam 1986-2015 ở những chủ đề và bình diện giới 

nổi bật, đặt trong các quan hệ bản chất và quan hệ tương tác. Từ đó, chỉ ra nội dung giới 

trong thơ nữ một cách đa dạng và giàu biến ảo, thể hiện tiếng nói nữ quyền một cách nồng 

nhiệt và mạnh mẽ, đóng góp vào thành tựu chung của nền thơ Việt Nam hiện đại với 

nhiều cá tính và phong cách sáng tạo tiêu biểu. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Từ hướng tiếp cận lý thuyết và mục tiêu của đề tài như trên, chúng tôi vận dụng 
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các phương pháp nghiên cứu sau đây để triển khai luận án: 

4.2.1. Phương pháp liên ngành: Do tính chất quan hệ và giao nhau về nội hàm 

của đề tài nên chúng tôi vận dụng phương pháp và lý thuyết liên ngành như: Phân tâm 

học, Xã hội học, Văn hóa học, Diễn ngôn, Chủ nghĩa hiện sinh, Lối viết nữ để hỗ 

tương giải mã nội dung và diễn ngôn thơ nữ Việt Nam 1986-2015 từ góc nhìn lý 

thuyết giới với các quan hệ bản chất và tương tác chủ yếu. 

4.2.2. Phương pháp phê bình văn học nữ quyền và nữ quyền sinh thái: Đây được 

xem là một trong các phương pháp nghiên cứu chính của luận án, nhằm tham chiếu lý 

thuyết của phương pháp này vào các bình diện nội dung và diễn ngôn của tác phẩm để 

nghiên cứu đặc điểm thơ nữ Việt Nam 1986-2015 từ góc nhìn lý thuyết giới. 

4.2.3. Phương pháp cấu trúc, hệ thống: Phương pháp này giúp xem xét mối quan 

hệ giữa các yếu tố cấu thành chỉnh thể tác phẩm trong việc thể hiện ý thức giới của thơ 

nữ Việt Nam 1986-2015. Cụ thể là xét tần suất thể hiện ý thức giới trên ba bình diện 

ngôn từ - hình tượng - tư tưởng của tác phẩm.  

4.2.4. Phương pháp thống kê, phân loại: Phương pháp này nhằm đưa ra những 

luận chứng xác đáng, cụ thể cho các luận điểm trên cơ sở thống kê, đối lập, phân xuất 

các yếu tố tham gia cấu thành tác phẩm để đi đến nhận định cuối cùng. 

4.2.5. Phương pháp so sánh, đối chiếu: Phương pháp này nhằm so sánh ý thức 

giới/ phái tính trong thơ Việt Nam 1986-2015; đồng thời, trong chừng mực sẽ so sánh 

với thơ nữ các giai đoạn trước 1986 và sau 2015, nhất là ở các bước ngoặt chuyển đổi 

của đời sống và nghệ thuật. Ngoài ra, trên cơ sở khảo sát nội dung giới trong thơ giai 

đoạn này, chúng tôi sẽ đối sánh các tác phẩm thơ nữ của từng tác giả và của các thế hệ 

tác giả với nhau, để qua đó thấy được tư duy nghệ thuật riêng của mỗi chủ thể sáng tạo 

làm nên cá tính và phong cách cũng như vị trí của thơ nữ trong sự vận động và phát 

triển của nền thơ Việt Nam hiện đại. 

5. Đóng góp của luận án 

- Lý giải những cơ sở lịch sử, xã hội và văn hóa của ý thức giới/ phái tính và âm 

hưởng nữ quyền trong văn học, đặc biệt là trong thơ nữ Việt Nam 1986-2015; từ đó, 

chỉ ra ý thức giới/ phái tính và âm hưởng nữ quyền chính là một bước tiến/ hệ quả của 

tiến trình dân chủ hóa, bình đẳng hóa của xã hội và văn học mà các nhà thơ nữ đã ý 

thức thể hiện một cách hiệu quả qua lối viết nữ giàu giá trị nhân văn và thẩm mỹ. 

- Nghiên cứu thực tiễn sáng tác của các nhà thơ nữ Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 

1986-2015 để chỉ ra những đặc điểm nổi bật mang yếu tố giới/phái tính và âm hưởng 

nữ quyền ở hai bình diện nổi trội thuộc nội dung và diễn ngôn của tác phẩm. Qua đó, 

thấy được đóng góp riêng, vị thế riêng của thơ nữ vào nền thơ hiện đại Việt Nam từ 

góc nhìn giới và lối viết nữ. Đồng thời, chỉ ra sức ảnh hưởng và lan tỏa của bộ phận  
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thơ này đối với tiến trình thơ nữ Việt Nam qua các giai đoạn.  

 6. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận,Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Nội dung của luận 

án được triển khai trong 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 1, từ việc hiểu biết tình hình/ lịch sử nghiên cứu lý thuyết giới trên thế 

giới từ bình diện sinh học đến bình diện văn hóa - xã hội, luận án nghiên cứu khái lược 

tình hình tiếp nhận và nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết giới ở Việt Nam. Cuối cùng là 

khái lược tình hình nghiên cứu chung và riêng về thơ nữ Việt Nam nhìn từ lý thuyết 

giới giai đoạn 1986-2015 với những nhận định về thành tựu và hạn chế của quá trình 

tiếp nhận; từ đó, xác định hướng triển khai bổ sung và mới của đề tài. 

Chương 2. Lí thuyết giới và sự thể hiện ý thức giới trong văn học Việt Nam 

1986-2015 

Chương 2, nghiên cứu khái quát lý thuyết về giới và nữ quyền từ truyền thống 

đến hiện đại; nghiên cứu những hoàn cảnh và điều kiện để xuất hiện chủ nghĩa nữ 

quyền trong các lĩnh vực đời sống từ vật chất đến tinh thần, cũng như quá trình hình 

thành phê bình văn học nữ quyền trên thế giới. Chúng tôi chú ý các nội dung trên trong 

tính đồng đại và lịch đại của chúng để thấy tính liên tục và kế thừa cũng như hiệu quả 

của phong trào nữ quyền đối với đời sống xã hội và nghệ thuật là thành tựu biện 

chứng.  

Chương 3. Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 nhìn từ chủ đề giới với các hướng tiếp 

cận bản chất 

Chương 3, nghiên cứu thơ nữ Việt Nam 1986-2015 nhìn từ lý thuyết giới với các 

hướng tiếp cận bản chất. Cụ thể là nghiên cứu Bản chất giới nhìn từ bình diện sinh 

học, Bản thể giới nhìn từ chủ đề tình yêu, Ý thức giới nhìn từ lối viết nữ. Ở các chủ đề 

giới này, chúng tôi phân tích đặc điểm riêng của thơ nữ giai đoạn này ở những nội 

dung bản chất làm thành giá trị tư tưởng - nhân văn - thẩm mỹ cũng như ý thức phái 

tính và nữ quyền rõ nhất trong ý thức sáng tạo của các nhà thơ nữ qua các thế hệ. 

Chương 4. Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 nhìn từ nội dung giới với các quan hệ 

tương tác 

Chương 4, nghiên cứu nội dung giới với các quan hệ tương tác trong thơ nữ Việt 

Nam 1986-2015. Cụ thể là nhìn từ quan hệ với môi trường sinh thái, quan hệ với bản 

sắc văn hóa và quan hệ với nền thơ Việt Nam hiện đại. Ở các quan hệ tương tác kể 

trên, luận án triển khai, giải mã thơ nữ giai đoạn này ở những biểu hiện và nội dung 

tương hỗ làm nên giá trị tư tưởng, nhân văn, thẩm mỹ và đặc điểm diễn ngôn của thơ 

nữ Việt Nam 1986-2015 qua các tác giả, tác phẩm tiêu biểu. 
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NỘI DUNG 

Chương 1.  

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình tiếp nhận và nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết giới ở Việt Nam 

 Tiếp nhận và tiếp biến lý thuyết giới/ nữ quyền và phê bình văn học nữ quyền ở 

nước ta diễn ra sớm nhưng không liên tục, có sự gián đoạn do nhiều nguyên nhân chủ 

quan và khách quan. Bắt đầu là ở dịch thuật. Các dịch giả không dịch tuần tự và có hệ 

thống theo thời gian các tác phẩm lý thuyết cũng như các tác phẩm văn học nữ quyền 

của các tác giả nước ngoài, mà chỉ tập trung ở một số tên tuổi lớn nên nên việc tiếp 

nhận ở độc giả Việt Nam cũng có sự đứt đoạn, không toàn diện. Hơn nữa, hệ thống lý 

thuyết, quan niệm về giới và nữ quyền trên thế giới cũng rất phức tạp, mỗi người mỗi 

đề xuất, có khía cạnh giống nhau, có mặt khác nhau. Việc tiếp nhận, vì vậy, cũng 

không tuần tự và hệ thống như thực tế của chúng. Sau đây, chúng tôi khái lược diễn 

trình tiếp nhận, nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết giới và nữ quyền ở Việt Nam cũng có 

tính tương đối và giới hạn ở những công trình căn bản mà chúng tôi tiếp cận được.  

1.1.1. Tình hình tiếp nhận lý thuyết giới  

Phê bình văn học nữ quyền là sản phẩm của chủ nghĩa nữ quyền. Ở Việt Nam, 

mở đầu bằng công trình Giới thứ hai của S. de Beauvoir được dịch sang Việt ngữ năm 

1996. Nội dung chính của công trình là phân tích cặn kẽ những mặt bị áp bức của phụ 

nữ và đặt ra những yêu cầu cao về việc giải phóng phụ nữ “với những phân tích sâu 

sắc và tinh tế, báo hiệu cho sự hình thành dần phong trào phê bình nữ quyền… Bà kêu 

gọi các nữ văn sĩ hãy dùng sức mạnh ngôn từ đấu tranh chống lại sự khống chế của 

nam giới, chứ không lui về nương náu trong những ngôn từ quy thuận của mình” 

(Raman Selden) [110,187].   

 Bàn về tác phẩm Giới thứ hai, Nguyễn Tấn Hùng viết: “Khi xem xét quan điểm 

tôn giáo về phụ nữ, Beauvoir nói: ‘Kitô giáo đã đóng vai trò không nhỏ trong sự áp 

bức phụ nữ’, thánh Paul, người dựa vào Cựu ước và Tân ước đã thiết lập nguyên tắc: 

‘không phải người nam được sáng tạo ra cho người nữ, mà trái lại, người nữ được sáng 

tạo ra cho người nam. Không những thế, phụ nữ còn bị coi là nguyên nhân gây ra tội 

lỗi mà loài người phải gánh chịu’. Tertulian viết: ‘Đàn bà! Người là cánh cửa của quỷ 

sứ… Chính vì lỗi lầm của nhà ngươi mà người con trai của Thượng Đế phải chết’. 

Thánh Ambrose nói: ‘Adam bị Eva đưa đến phạm tội’ và không phải ngược lại. Thánh 

John Chrysostom phán: ‘Trong tất cả các loài động vật, không có con vật nào nguy hại 

bằng đàn bà’ (…). Thánh Thomas cũng trung thành với truyền thống này, khi tuyên bố 

rằng: ‘Người đàn bà chỉ là một tồn tại phụ, không hoàn thiện… Người đàn ông là 

người chủ của vợ mình, cũng giống như Kito là người chủ của nhà thờ’. Năm 1744, 
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tác giả của cuốn Cuộc tranh luận về linh hồn của người phụ nữ (Controverse sur l’âme 

de la femme) tuyên bố rằng sự tồn tại của người phụ nữ sẽ chấm dứt vào ngày tận thế 

và linh hồn của họ thì không bất tử như linh hồn nam giới, như vậy họ sẽ không được 

lên Thiên đường cùng với nam giới, vì tác giả viết: ‘Người nữ được sáng tạo chỉ duy 

nhất cho người đàn ông cho nên sẽ ngừng tồn tại ở ngày tận thế bởi vì họ không còn 

cần thiết cho người đàn ông nữa, từ đó tất yếu dẫn đến kết luận là linh hồn của người 

đàn bà là không bất tử’” [110,15]. Đây là những quan niệm sai lầm của tôn giáo mà 

Beauvoir đã chỉ ra. 

Trong ba chương đầu của tác phẩm Giới thứ hai, S.de Beauvoir phân tích ba 

hướng tiếp cận hiện đại về phụ nữ: sinh học, phân tâm học Freud và chủ nghĩa duy vật 

lịch sử của Marx-Engels. Nghiên cứu về công trình này, Lê Thị Tuân viết: “Trong 

Giới thứ hai, Simone de Beauvoir cho rằng, nền văn hóa mà chúng ta sống là nền văn 

hóa phụ hệ. Ở đó, nam giới đồng nghĩa với nhân loại (man), đồng nhất với lịch sử. 

Còn nữ giới được nhìn như một ‘cái khác’ (the Otherness), lúc nào cũng ở vị thế phụ 

thuộc, phải dựa vào nam giới… Nam giới nắm trong tay từ hệ thống giáo dục, cách 

phân chia lao động đến cách tổ chức trong gia đình, họ tự coi mình là ‘trung tâm, yếu 

tố tiên quyết, cái rốn của vũ trụ’, còn phụ nữ chỉ là một ngẫu nhiên, phi yếu tính, đối 

lập với yếu tính”. Từ đó, bà đi tới khẳng định: “nam giới thường nghĩ đến quyền hành, 

còn nữ giới thì nghĩ đến trách nhiệm, nam giới thích sự thay đổi, còn nữ giới muốn sự 

ổn định, nam giới thích sự phân cấp, còn nữ giới lại hướng về sự cân xứng, hài hòa. 

Những đặc tính này tồn tại một cách tự nhiên và thường trực trong vô thức, tiềm thức và 

ý thức của cả nam giới và nữ giới, làm cho nữ giới luôn có mặc cảm là sự phái sinh của 

nam giới và tính nữ chỉ là ‘giới thứ hai’, giới phái sinh trong thế tương quan trực tiếp với 

tính nam - giới gốc…” [130,149]. Những nhận định như trên đã giúp cho những nhà lập 

thuyết nữ quyền giai đoạn sau hoàn thiện hệ thống lý thuyết của mình một cách khách 

quan, biện chứng. 

Từ quan niệm của Phân tâm học về giới, nhất là quan niệm của Freud và Lacan như 

đã tìm hiểu ở trên, Đỗ Lai Thúy nhận định: “Nếu các nhà phân tâm học trước ông 

(Freud - H.T.N) cho vô thức có trước, ngôn ngữ có sau, thì Lacan cho rằng vô thức và 

ngôn ngữ xuất hiện cùng lúc như hai đứa trẻ sinh đôi một trứng. Từ đó, ông mới đưa ra 

định đề ‘vô thức được cấu trúc như một ngôn ngữ’. Đặc biệt, ông chia ra sự phát triển 

của trẻ em thành hai giai đoạn quan trọng: lãng mạn và tượng trưng. Các bé gái và trai 

đều trải qua giai đoạn lãng mạn giống nhau vì đối tượng cảm nhận là chính bản thân 

mình. Nhưng bước sang giai đoạn tượng trưng là giai đoạn người con đi vào trật tự 

người cha/ người lớn/ xã hội. Bởi, dương vật là biểu tượng của đàn ông, nên sự thống 

trị cùa nam giới còn gọi là sự thống trị của dương vật. Đây cũng chính là giai đoạn 

hình thành tiếng nói, ngôn ngữ như một hệ thống các ký hiệu, biểu trưng. Do không có 
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dương vật, vì bị cắt xẻo, nên sự phát triển của bé gái chỉ dừng lại ở giai đoạn lãng mạn, 

mà không sang được giai đoạn tượng trưng. Bởi vậy, người đàn bà không có tiếng nói 

riêng cùa mình, mà phải nói theo/ nhờ tiếng nói của người đàn ông. Đàn bà, vì thế, 

suốt đời mang một hờn ghen bất mãn với đàn ông vì thân xác bất toàn và tình trạng 

không có tiếng nói của mình” [123,71]. Từ thực tiễn trên, Đỗ Lai Thúy tiếp tục nhận 

xét: “Cái nhìn phân tâm học về giới này của Lacan đã gây một phản ứng dữ dội trong 

những người nghiên cứu về nữ quyền. Họ bác bỏ những luận điểm của Lacan, đặc biệt 

là luận điểm bất toàn về thân xác và đàn bà không có tiếng nói. Họ đòi lại thân xác và 

tiếng nói cho người phụ nữ. Từ đó, hình thành trào lưu phê bình nữ quyền (luận). Họ 

chống lại cái nhìn nam giới áp đặt vào toàn bộ hệ thống văn hóa xã hội, để dần dần xây 

dựng nên cái nhìn riêng của nữ giới. Họ lên tiếng bằng những tác phẩm nghiên cứu 

văn học nghệ thuật. Họ xây dựng khái niệm viết nữ để khẳng định tiếng nói riêng biệt, 

độc đáo của mình. Từ đó, xây dựng một quan niệm thẩm mỹ riêng của nữ giới, tiến tới 

thành lập các điển phạm riêng để cảm thụ, đánh giá các sự kiện văn học. Đặc biệt 

trong đó, có tiếng nói của thân thể (body). Người ta đề cao thân thể nữ với vẻ đẹp 

hoàn chỉnh cùa nó, phô bày thân thể trước cái nhìn của công chúng, thậm chí lấy thân 

thể như một hiện vật, một tài liệu, một nghệ phẩm trong các cuộc trình diễn, xếp đặt, 

video-art… của nghệ thuật đương đại. Cũng vậy, thoát ra khỏi cái nhìn đàn ông trong 

các vấn đề tính dục, vấn đề lệch giới… Phê bình nữ quyền không phải chỉ trong lĩnh 

vực văn học, nhưng trước hết là văn học, rồi từ văn học chuyển sang các lĩnh vực văn 

hóa-xã hội” [123,72]. 

Nguyễn Hưng Quốc trong công trình Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học 

cũng đã đề cập phê bình nữ quyền với tiêu đề Nữ quyền luận (2007). Ông đề cao hai 

nhà nữ quyền V. Woolf và đặc biệt là S. de Beauvoir khi bà “phê phán gay gắt  nền 

văn hóa phụ hệ đã đẩy phụ nữ ra vị trí ngoài lề của xã hội cũng như của văn học nghệ 

thuật. Trong văn hóa ấy, nam giới đồng nghĩa với nhân loại, đồng nhất với lịch sử, còn 

phụ nữ bị nhìn như một “cái Khác” (the Otherness), lúc nào cũng ở vị thế phụ thuộc, 

phải dựa vào nam giới mới có thể tự định nghĩa được chính mình” [99, 351]. Các nhà 

nữ quyền giai đoạn sau cùng chia sẻ những quan niệm chung như: tính bản ngã, tính 

chủ thể, bản sắc - bao gồm cả bản sắc nữ giới, thường được gọi là nữ tính - không phải 

là những gì tất định và bất biến, mà là những áp đặt từ văn hóa - xã hội,  buộc “người 

ta trở thành phụ nữ” theo cách nói của Beauvoir.  

Hồ Khánh Vân với tiểu luận “Từ quan niệm về lối viết nữ (L’écriture féminine) 

đến việc xác lập phương pháp nghiên cứu trong phê bình nữ quyền” đã xác định quan 

niệm về lối viết nữ dựa trên lý thuyết nữ quyền của Cixous, đó là mối quan hệ giữa 

giới tính và diễn ngôn, từ đó hình thành nội dung về phong cách tu từ riêng mang tính 

nữ, một lối viết nữ, đó không phải là chữ, là ngôn từ, không phải là sự phát minh ra 
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những ký hiệu biểu đạt mới mà là “cá nhân người phụ nữ phải viết về chính mình, phải 

khám phá cho riêng mình cơ thể mình cảm thấy như thế nào, và làm sao để viết về 

thân thể ấy trong ngôn ngữ. Rõ ràng hơn, phụ nữ phải tìm ra dục tính của mình, dục 

tính chỉ bắt nguồn từ thân thể của họ, và tìm cách viết về khoái cảm ấy” [135].  

Cùng bàn về tư tưởng của Hélène Cixous, Nguyễn Việt Phương có bài “Giới và 

ngôn ngữ trong tư tưởng của Hélène Cixous” nghiên cứu chuyên biệt những kiến giải 

của nhà nữ quyền này về mối quan hệ giữa giới và ngôn ngữ từ góc nhìn nữ quyền, 

trong đó, có quan niệm sau đây cần tham chiếu: “Trong một đường hướng khác, việc 

đề xuất l’écriture féminine không chỉ mang một ý nghĩa thực hành ngôn ngữ mà còn 

mang ý nghĩa của một sự chuyển đổi phong cách tư duy. Theo nghĩa đó, l’écriture 

féminine không chỉ là hướng đến “viết về thân xác”, không chỉ là việc đưa thân xác 

(nữ giới) vào trong diễn ngôn mà thể hiện tính dục nữ như là một ẩn dụ và hình ảnh 

biểu tượng của nữ tính (femininity)” [97]. Cũng Nguyễn Việt Phương với bài“Nhận 

diện chủ nghĩa nữ quyền Pháp thế kỷ XX qua một số đại diện tiêu biểu của nó” [96] đề 

cập đến các làn sóng nữ quyền Pháp từ làn sóng thứ nhất đến làn sóng thứ hai và làn 

sóng thứ ba, qua đó, chỉ ra những đóng góp quan trọng của các đại diện tiêu biểu như 

S.de Beauvoir, J. Kristeva, L. Inigaray, H. Cixous với những trang phân tích và diễn 

giải cụ thể, chân xác. 

Lê Thị Quý với bài viết “Simone de Beauvoir - nữ quyền không chỉ là phong trào 

mà là một khoa học” đã lý giải hành trình tư tưởng và lý thuyết nữ quyền của 

Beauvoir đi từ chủ nghĩa hiện sinh của J.P Sartre và sáng tạo thêm thành những tư 

tưởng của riêng mình trong Giới thứ hai. Bà trở thành người sáng lập Thuyết nữ quyền 

hiện sinh với những quan niệm và tuyên ngôn mới mẻ. Beauvoir đã đưa ra một hệ 

thống những khái niệm quan trọng cho học thuyết nữ quyền. Bà cho rằng: “thái độ đối 

với tự do là giá trị cao nhất của con người, là thước đo về đạo đức và phi đạo đức của 

họ về chính con người” [100]. Và vì vậy, bà kêu gọi phụ nữ phải thực nghiệm bình 

đẳng bằng chính cuộc đời mình để trở thành mình. 

Cũng tiếp nhận về tác phẩm Giới thứ hai, Nguyễn Thị Thanh Xuân với bài viết: 

“Nghiên cứu vấn đề nữ quyền từ các cận văn bản trong Le deuxième Sex” đã dẫn ra 

hai câu nói nổi tiếng - hai lời đề từ của hai nhân vật quá khứ mà Beauvoir đã dùng để 

mở đầu cho Le deuxième Sex tập 1 của mình, đó là: 

1/ của Pythagore: “Có một nguyên lý tốt đẹp đã tạo ra trật tự, ánh sáng và người 

đàn ông; và một nguyên lý xấu xa đã tạo ra hỗn loạn, bóng tối và người phụ nữ”. 

2/ của Poulaine de La Barre: “Tất cả những điều đàn ông viết về phụ nữ là cần 

phải hoài nghi, bởi vì họ vừa là quan tòa vừa là đối thủ”. Đây là câu nói sóng đôi với 

Pythagore, gần như đáp trả của một phát ngôn nhân nữ giới thuộc thế kỷ 17: Poulaine 

de La Barre.  
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Sau khi phân tích, bình luận hai cận văn bản này trong đối sánh với diễn ngôn 

Le deuxième Sex của Beauvoir và ý kiến bình luận, tường giải của Benoite Groult 

thông qua Lời tựa (1940) cho Le deuxième Sex liên quan đến vấn đề phụ nữ, bản chất 

và bản thể giới; về phong trào nữ quyền thế giới nói chung, “soát xét lại lịch sử cái 

nhìn về diễn ngôn giới nam về giới nữ”, Nguyễn Thị Thanh Xuân đã đi đến những kết 

luận rất mới mẻ, chỉ ra tư tưởng căn bản (cả mặt giới hạn lịch sử) của Le deuxième Sex 

cũng như ý nghĩa của văn học nữ quyền mà trong bản dịch sang Việt ngữ của Nguyễn 

Trọng Định, Đoàn Ngọc Thanh  đã bỏ qua hai lời đề từ quan trọng nói trên. Nguyễn 

Thị Thanh Xuân đã có nhận xét mang tính luận lý khoa học để hiểu đúng đắn và sinh 

động tác phẩm của Beauvoir: “Có thể nói, các cận văn bản trên đây đã giúp chúng ta 

hiểu thêm về Simone de Beauvoir và Le deuxième Sex, cũng như về ý nghĩa của văn 

học nữ quyền. Từ khi có mặt, văn học nữ quyền, cả trên bình diện lí thuyết và sáng tác, 

đã góp phần tháo gỡ những đại tự sự, những huyền thoại lớn của nhân loại, để bắt đầu 

một thời kì tỉnh thức. Đây là thời kì chúng ta ý thức sâu sắc hơn về cái tự nhiên và cái 

phi tự nhiên, cái thực chất và cái trình diễn, cái sáng suốt và cái lầm lạc, cái hài hòa và 

cái xung đột, làm rõ cái khát vọng quyền lực, cái tinh thần duy lợi, cái tư duy đơn giản 

hóa đã chi phối chúng ta và đẩy nhân loại đi quá xa trong hành trình làm người. Đã bắt 

đầu một thời kì làm văn học (sáng tác và tiếp nhận) không còn nép mình tĩnh tại, 

khuôn định trong không gian sách vở, chữ nghĩa, gián cách với đời sống thực tại hàng 

ngày. Chúng ta sẽ nhận ra một chuỗi dài các đại tự sự sai lạc, có từ khởi thủy đến nay, 

đã bắt rễ rất sâu trong tư duy của chúng ta, nay từ góc nhìn của giới nữ, sẽ phải đặt lại 

toàn bộ, từ đó, nhưng có lẽ sâu xa nhất là phương thức tư duy và hình thái sinh hoạt: 

Đó là tư duy nhị nguyên và thói quen khái quát hóa để xác định cái là bản chất; đó là 

hình thái sinh hoạt thu vào hoạt động của con người, của không gian xã hội, và diễn ra 

theo tinh thần duy lợi và tương quan quyền lực. Người viết và người đọc, những người 

dấn mình vào văn học như một trí thức sẽ phải xuất hiện như một chủ thể sống động, 

với những biểu hiện hài hòa, nhất quán, từ hiểu biết đến suy tư, diễn ngôn và sinh 

hoạt”. Tác giả còn khẳng định cái nhìn có tính biện chứng khoa học cho việc tiếp nhận 

tác phẩm này của Beauvoir: “Bằng cái nhìn ngơ ngác, ngạc nhiên, e dè hay nhìn thẳng, 

xé toang màn sương dày đặc bao phủ lâu nay lên giới và mối quan hệ giới, những nhà 

nữ quyền, trong đó có Simone de Beauvoir, đã lần lượt cất lên tiếng nói đầy hiểu biết, 

đầy trách nhiệm của mình. Diễn ngôn của họ vừa mang tính trí tuệ, vừa mang chất tình 

cảm, vừa có hướng hành động. Đặc biệt, chúng đi sát với từng thời điểm, từng tình 

huống, từng thân phận, không chết cứng với những tham vọng chạm vào bản chất, 

không vội vàng đưa ra những luận đề khái quát” [141, 204-205] 

Đặng Thị Thái Hà với bài viết “Con đường chính thống hóa lý thuyết phê bình nữ 

quyền” [36] đã tổng thuật lại sự tiếp thu, tiếp biến các lý thuyết nữ quyền ở Việt Nam 
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từ trước đến nay qua các giai đoạn, thời kỳ từ các nguồn ảnh hưởng khác nhau và đặt 

ra những yêu cầu có tính xã hội cho việc chính thống hóa hệ thống lý thuyết nữ quyền 

ở Việt Nam. 

Nghiên cứu về văn học Nữ quyền/Nữ giới, về sau có rất nhiều công trình đề cập. 

Năm 2016, công trình Văn học và giới nữ (Một số vấn đề lý luận và lịch sử) do Phùng 

Gia Thế và Trần Thiện Khanh chủ biên, Nhà xuất bản Thế giới ấn hành đã cung cấp 

một cái nhìn tương đối toàn diện về giới và văn học giới. Những người chủ biên công 

trình đã nói: “cuốn sách này trước hết cung cấp một số tri thức về nữ quyền luận trên 

thế giới, đồng thời cũng đưa ra những diễn giải bước đầu, có tính gợi mở xung quanh 

vấn đề giới nữ trong diễn ngôn văn học, phụ nữ với việc sáng tác văn học, phụ nữ với 

việc nghiên cứu văn học sử và phê bình văn học, phụ nữ với thiết chế văn hóa - xã 

hội… gọi chung là văn học và giới nữ” [110,7]. Cuốn sách đã giúp cho người đọc hình 

dung những vấn đề liên quan đến nữ quyền luận/chủ nghĩa nữ quyền, phê bình văn học 

nữ quyền, vấn đề giới và lối viết nữ trong văn học trước bối cảnh thay đổi hệ hình tri 

thức lý luận phê bình, xét nó trong bối cảnh văn hóa - một hướng tiếp cận cần thiết và 

mới mẻ để giải mã văn xuôi và thơ nữ Việt Nam đương đại. Toàn bộ công trình đã 

minh chứng một cách cụ thể cho mục tiêu của cuốn sách, mà tiêu biểu là các tiểu luận 

sau: “Tư tưởng của Simone de Beauvoir về vấn đề nữ quyền trong Giới tính thứ hai” 

của Nguyễn Tấn Hùng; “Lý thuyết và phê bình nữ quyền: từ phê bình xã hội đến phân 

tích diễn ngôn (1963 - 1973)” của Ellen Messer-Davidow; “Phê bình nữ quyền” của 

Raman Selden; “Giới và ngôn ngữ trong tư tưởng của Hélène Cixous” của Nguyễn 

Việt Phương; “Từ lí luận thân thể của M. Foucault đến chủ nghĩa nữ quyền” của 

Nguyễn Thị Minh Thương; “Lý thuyết và phê bình nữ quyền (từ 1990 đến nay)” của 

Chris Weedon... Qua các tiểu luận này, những vấn đề thuộc về tư tưởng nữ quyền, về 

lý thuyết giới, lí thuyết phê bình nữ quyền cũng như vấn đề phê bình văn học giới nữ 

nhìn từ thực tiễn của văn học Việt Nam nói chung, thơ nữ Việt Nam nói riêng, phần 

nào được tỏ lộ và mở ra ý hướng nghiên cứu khả thi cho luận án của chúng tôi. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết giới  

Vấn đề giới tính và lý thuyết nữ quyền đã vươn tầm ảnh hưởng đến văn học Việt 

Nam từ rất sớm, nhưng mãi đến đầu thế kỷ XX mới trở thành mối quan tâm của nhiều 

học giả chuyên nghiệp. Các nhà lý luận và nghiên cứu căn cứ vào sự xuất hiện các bài 

viết của các tác giả và sự ảnh hưởng của chúng mà chia ra 3 giai đoạn nghiên cứu giới 

tính và nữ quyền trong lý luận phê bình văn học Việt Nam: Giai đoạn thứ nhất là từ 

những năm đầu thế kỷ XX đến năm 1998; giai đoạn thứ hai là từ năm 1999 đến năm 

2005; giai đoạn thứ ba là từ năm 2006 đến nay. 

Giai đoạn thứ nhất, thuộc về sự ý thức của các nhà thơ, nhà văn và nhà báo tiên 

phong. Trước hết là Sương Nguyệt Anh, Phan Thị Bạch Vân, nữ sử Đạm Phương, thứ 
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đến là nhà báo Trần Thị Như Mân, Hằng Phương,. Tuy nhiên, chỉ khi trên tờ Phụ nữ 

tân văn, Phan Khôi mở chuyên mục Văn học với nữ tánh thì người phụ nữ mới thực sự 

trở thành trung tâm của cuộc bàn luận văn chương. Phan Khôi khẳng định phải có một 

nền văn học của nữ giới, tuy nhiên khẳng định của ông mới dừng lại ở cấp độ định 

đoán: “Theo trình độ tiến hóa của loài người ngày nay, thì về phe phụ nữ ta cũng phải 

có một nền văn học. Bởi vì phải xem cái tình thế trong các nước hiện thời, loài người 

đã gần đến ngày bình đẳng rồi, bên nam bên nữ cũng đều gánh vác công việc với xã 

hội như nhau, thì sự học vấn tri thức, có lẽ đâu chỉ để riêng cho đờn ông mà thôi hay 

sao?” [61]. Và cũng theo Phan Khôi, phụ nữ Việt Nam có nhiều tính cách đáng quý 

phù hợp với văn học như “tánh trầm tĩnh, nhẫn nại”, hơn nữa, “văn học chuyên trọng 

về đường tình cảm” mà đàn bà “là giống có tình cảm nhiều hơn đờn ông” [62]. Sau đó, 

kéo dài đến năm 1998, xuất hiện những công trình nghiên cứu giới thiên/nghiêng về xã 

hội học của một số người quan tâm. Còn trong văn học, có một số bài viết và công 

trình của nhiều tác giả đề cập theo hướng nghiên cứu giới, nhưng chưa thực sự trở 

thành khuynh hướng được ứng dụng thường xuyên, có hiệu quả. 

Giai đoạn thứ hai bùng nổ từ giữa năm 1999 đến 2005 với nhiều chuyên đề  

văn học liên quan đến phái tính có sức lan tỏa trên văn đàn. Đó là do đời sống sáng 

tác phong phú và thuyết nữ quyền đã ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động văn học Việt 

Nam, trong đó, có những nghiên cứu sâu về thuyết phụ nữ và lý thuyết văn học nữ 

quyền như: “Lí luận phụ nữ: Từ Simone de Beauvoir đến Judith Butler” của Đặng 

Phùng Quân, “Nữ quyền luận”,“Nữ quyền luận và đồng tính luận” của Nguyễn 

Hưng Quốc... 

Giai đoạn thứ ba bắt đầu từ mốc thời điểm năm 2006 trở về sau, khi những 

nghiên cứu về phái tính trong văn học nữ nước ta xuất hiện ngày càng nhiều. Các nhà 

nghiên cứu thống nhất nội dung của 3 ba khuynh hướng chính như sau: khuynh hướng 

thứ nhất nghiên cứu văn học nữ thiên về dục tính/ sex; khuynh hướng thứ hai nghiên 

cứu văn học nữ thiên về nữ tính/ thiên tính nữ; khuynh hướng thứ ba nghiên cứu văn 

học nữ thiên về văn học nữ quyền/ lối viết nữ. 

Phương Lựu trong công trình Lý thuyết văn học hậu hiện đại đã đề cập đến chủ 

nghĩa nữ quyền, phê bình nữ quyền - sản phẩm của phong trào cách mạng tư sản cận 

đại và nó có ảnh hưởng nhanh chóng vào văn học. Theo Phương Lựu, các công trình 

được công bố như Biện hộ cho nữ quyền của nữ kịch tác gia Anh Mary Wollstnecraf 

và Bàn về phụ nữ của Alexandre Dumas… có ảnh hưởng trong công chúng, nhưng 

“chưa hình thành được phong trào phê bình văn học” [75,185]. 

Nguyễn Thành với bài “Phê bình phân tâm học ở Vịệt Nam nhìn từ phương diện 

thực hành” đã đi từ cơ sở văn hóa, xã hội để lý giải sự tiếp thu hệ thống lý thuyết Phân 

tâm học vào sáng tác và phê bình như thế nào. Các cơ chế của tâm lý sáng tạo và 
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những thực hành của các nhà phê bình văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay 

được tác giả lý giải và kết luận xác đáng và gợi mở nhiều vấn đề thú vị cho phê bình 

văn học nữ quyền và phê bình phân tâm học. 

Nhìn phái tính như là tính nữ và sự tự ý thức về tính nữ, Lê Thị Tuân trong bài 

viết “Phái tính hóa hệ thống biểu tượng tự nhiên nước - lửa - đất trong các phim 

Trăng nơi đáy giếng, Cánh đồng bất tận và Bi, đừng sợ” đã viết: “Nhìn ở nghĩa 

rộng: phái tính có thể coi là phạm trù giới tính để chỉ sự khác biệt sinh lí, tự nhiên 

giữa nam và nữ, giữa giống đực và giống cái. Nó khu biệt con người thành hai 

giống, đặc điểm thiên về tự nhiên, do khách quan quy định như: sinh lí, tâm lí, tính 

cách… Theo nghĩa hẹp hơn, có thể hiểu, phái tính là sự tự ý thức của chính chủ thể. 

Nó không bị chi phối bởi tính khách quan, trở thành yếu tố chủ đạo khu biệt đặc 

tính nữ và đặc tính nam” [130,149].   

Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều người nghiên cứu về giới tính/ phái tính và nữ 

quyền ở các lĩnh vực khác nhau. Riêng ở lĩnh vực văn học, có Lại Nguyên Ân, Đặng 

Anh Đào, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phạm Xuân Nguyên, Vương Trí Nhàn, Hồ Khánh 

Vân, Nguyễn Việt Phương, Trần Huyền Sâm…  

Năm 1990, trong bài viết “Nhìn lại vấn đề giải phóng phụ nữ trong tiểu thuyết Tự 

lực văn đoàn” (Tạp chí Văn học, số 5), nhà nghiên cứu Trương Chính đã nhìn nhận 

vấn đề nữ quyền ở phương diện nội dung tư tưởng trong các tiểu thuyết Tự lực văn 

đoàn. Đến năm 1996, trên Tạp chí Văn học, số 6, trong chuyên mục Trao đổi ý kiến đã 

diễn ra cuộc bàn luận của các nhà nghiên cứu như Lại Nguyên Ân, Đặng Anh Đào, 

Phạm Xuân Nguyên, Vương Trí Nhàn, Đặng Minh Châu,… về sáng tác của các cây 

bút nữ trên nhiều phương diện: điểm mạnh và điểm yếu của các nhà văn nữ; phụ nữ 

với nghề văn; gương mặt những cây bút nữ; đóng góp của những cây bút nữ; tiềm 

năng của những cây bút nữ… Phạm vi các bài viết chỉ nhìn lại ở những vấn đề riêng 

biệt, nhưng đều có điểm chung là lý giải, cắt nghĩa những thành công và hạn chế cũng 

như những vấn đề căn bản của văn học nữ một cách khách quan. 

Đặng Thị Ngọc Phượng với đề tài nghiên cứu khoa học Sáng tác văn học của các 

nhà thơ, nhà văn nữ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX [98] đã nghiên cứu diện mạo văn học 

nữ nửa đầu thế kỷ XX một cách cơ bản, đi từ bối cảnh văn hóa, lịch sử; sự hình thành 

đội ngũ tác giả nữ; ý thức sáng tạo và cái nhìn mang đặc điểm giới. Kế đến là nghiên 

cứu thơ nữ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX từ góc nhìn nữ quyền với các nội dung: ý thức 

tìm tòi, đổi mới trong sáng tạo từ thể thơ, ngôn ngữ thơ, giọng điệu thơ; từ đó, đi sâu 

vào góc nhìn nữ quyền mà cụ thể của nó là sự ý thức về tự do và khát vọng sáng tạo để 

khẳng định quyền sống, quyền được viết của nữ giới thông qua cảm quan hiện thực 

mang sắc thái nữ (tình cảm yêu nước, khát vọng tình yêu, hạnh phúc, cái nhìn thiên về 

thiên nhiên và môi trường văn hóa)…Cuối cùng là nghiên cứu tiểu thuyết nữ Việt Nam 
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nửa đầu thế kỷ XX từ góc nhìn nữ quyền cũng với các nội dung: những thể nghiệm mới 

trong nghệ thuật mà xuất phát là những tìm tòi về kỹ thuật tiểu thuyết như nghệ thuật 

xây dựng nhân vật, sự đa dạng về kết cấu, cốt truyện, ngôn ngữ; từ đó, đi sâu nghiên 

cứu tiểu thuyết của các nhà văn nữ từ góc nhìn nữ quyền được thể hiện qua đề tài tình 

yêu và hôn nhân gia đình; qua đó, các nhân vật tự mình vượt lên số phận cá nhân để 

chiếm lĩnh hiện thực đời sống, thoát khỏi sự ràng buộc của lễ giáo phong kiến hà khắc, 

vươn đến thực hiện quyền tự do với cảm quan mang đậm ý thức giới tính và âm hưởng 

nữ quyền. 

Đoàn Ánh Dương với bài viết “Trải nghiệm về giới sau Đổi mới: nhìn từ truyện 

ngắn các nhà văn nữ” in trong Văn chương nghệ thuật và thiết chế văn hóa - những 

tiếp cận liên ngành đã đề cập sâu sắc, toàn diện những vấn đề liên quan đến lối viết nữ 

giới và đi đến nhận xét: “Sau Đổi mới (1986), không gian xã hội Việt Nam thay đổi 

nhanh chóng từ tổ chức chặt chẽ thời chiến sang sự đa dạng của thời bình. Nữ giới 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi ấy: từ chỗ là biểu tượng quyền phụ 

nữ/ nữ quyền trong quan điểm của chủ nghĩa dân tộc, được/bị vinh danh và câm nín, 

nữ giới cất tiếng nói và hành động, tham dự sâu sắc vào đời sống mới” [23, 216]. Tác 

giả đã chứng minh nhận định trên bằng sự thể hiện đa dạng trong sáng tác văn học, đặc 

biệt là trong truyện ngắn của các nhà văn nữ. 

Nhận xét về thực tiễn này, Đoàn Ánh Dương cho rằng đó là do sự ý thức về vai 

trò, địa vị của chính các nhà văn nữ để họ “từ bỏ vị thế bị phán xét” và tự mình cất 

tiếng nói tự chủ trong một hoàn cảnh xã hội có phần thuận lợi do công cuộc Đổi 

mới của Đảng mang lại. Sự tự vận động của người phụ nữ đóng vai trò quan trọng. 

Theo tác giả thì ý chí của họ trong cách chống lại các thiết chế văn hóa (truyền 

thống), đáng được xem xét như một biểu hiện văn hóa thông qua câu chuyện của cá 

nhân nhà văn, kiến tạo nên quan điểm mới về giới, định vị lại trật tự quyền lực 

trong văn chương và xã hội. Sau khi điểm qua về thành tựu văn xuôi của các nhà văn 

nữ xuất hiện vào cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, tác giả bài viết lại 

không quên đề cập đến thơ nữ giai đoạn tiếp theo: “Thơ nữ sau Dư Thị Hoàn, phải 

sang đến thế kỷ XXI mới xuất hiện thêm những cây bút có phong cách ấn tượng.  Vi 

Thùy Linh, Phan Huyền Thư…, những nhà thơ này làm nên một bước ngoặt của dòng 

chảy thơ nữ Việt Nam… Xuất phát từ các trải nghiệm giới và tính dục, đời sống đương 

đại trong tác phẩm của họ thể hiện những cảm nhận khác lạ, khó tìm thấy trong văn 

học của nam giới và trong nền văn học bị nam tính chi phối trước đó (...) Sự xen cài 

giữa màu sắc nữ quyền và nữ tính trong sáng tác của các thế hệ nhà thơ nữ này, làm 

nên sức hấp dẫn riêng của nó, mời gọi tiếp nhận nhưng đồng thời thách thức các nỗ lực 

diễn giải. Đây cũng chính là thế hệ nhà thơ, sau những quy chiếu về bản thân và bối 

cảnh gia đình - xã hội thân thuộc, sẽ tiếp tục những nỗ lực bứt phá mới trong thập niên 
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đầu thế kỷ XXI” [23, 225-227]. 

Từ những phân tích và diễn giải như trên, Đoàn Ánh Dương đã đi đến nhận định: 

“Dù với nhiều nỗ lực, thơ nữ Việt Nam đương đại mới thường chỉ đi tìm một sự hài 

hòa trong sự vây bọc ấy nhiều hơn là đi đến ý hướng lật đổ ‘sự thống trị của đàn ông’. 

Nó làm cho văn học nữ giai đoạn này đẹp một cách vừa vặn, nhỏ xinh cho một khoảnh 

khắc bất ngờ được lịch sử trao tặng vị thế và tự do vừa đủ cho sự thổ lộ, bộc bạch, về 

một hình ảnh đàn bà được tưởng tượng, cái ốc đảo của người nữ giữa sa mạc đàn ông, 

mà ngay cả trên bầu trời vẫn vẩn lên đám mây mang hình bóng của người nữ xưa cũ, 

của truyền thống nam quyền xưa cũ. Gần 40 năm sau chiến tranh, 30 năm sau đổi mới, 

văn học nữ đã phát triển với những khúc quành: từ sự quy chiếu của diễn ngôn dân tộc 

qua diễn ngôn dân sự đến diễn ngôn đặt nền tảng ở nhìn nhận về tính cá thể. Trong 

dòng chảy ấy, những sáng tác xuất phát từ ý hệ dân sự có được thành công hơn cả, bởi 

nó dung hợp được cả nguồn cội văn hóa, ý chí xã hội và sức mạnh nam giới. Nhưng nó 

là một ốc đảo, không trao truyền năng lượng cho giai đoạn kế tiếp, để chỉ trở thành 

một điểm nhấn kỳ lạ, như chính sự phát triển lạ kỳ của văn học Việt Nam đương đại” 

[23, 231]. 

Theo thời gian, nhiều tiểu luận nghiên cứu về sáng tác nữ liên tiếp xuất hiện. 

Nguyễn Đăng Điệp với “Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học Việt 

Nam đương đại” đã khẳng định: “âm hưởng nữ quyền đã ngấm sâu vào văn học, tạo 

thành một tiếng nói, một bản sắc độc đáo trong văn học Việt Nam hiện đại và hậu hiện 

đại” [27]. Nguyễn Vy Khanh với bài viết “Tản mạn về dục tính và nữ quyền” đã nhận 

định: “Văn chương dục tính có khuynh hướng đi với nữ quyền” [58].  

Đỗ Lai Thúy, sau công trình Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực trực tiếp bàn 

đến vấn đề tính dục, nữ tính của nữ thi nhân họ Hồ, trong bài viết “Khởi thủy là đàn 

bà”, in trong  Văn hóa Việt Nam, nhìn từ mẫu người văn hóa, dù không trực tiếp bàn 

về văn học nữ quyền, nhưng đã nêu ba hình tượng phụ nữ xưa nhất trong văn học dân 

gian Việt Nam là “tam Mỵ”: Mỵ Nương trong Sơn Tinh Thủy Tinh, Mỵ Châu trong Mỵ 

Châu Trọng Thủy, và Mỵ Nương trong Trương Chi. Qua hình tượng “tam Mỵ” nói 

trên, Đỗ Lai Thúy nhận xét: “Trước hết, ba người đàn bà đều có tên bắt đầu bằng chữ 

Mỵ. Mỵ có nghĩa là đẹp (thùy mỵ, kiều mỵ), mỵ còn được gọi là mế, mế chỉ người đàn 

bà trong tiếng tiền Việt - Mường, hoặc Việt cổ. Hơn nữa, Mỵ Nương, Mỵ Châu vốn 

không phải là tên riêng, mà là tên chung chỉ đàn bà. Bởi vậy, có thể đi đến hai kết 

luận: người đàn bà là đẹp. Người đàn bà là đẹp, đã đành, nhưng còn giữ vai trò quan 

trọng nữa. Mỵ Châu được giao giữ nỏ thần, một vật thiêng. Truyền thống ‘nội tướng’, 

‘lệnh ông không bằng cồng bà’, ‘đội quân tóc dài’ của người phụ nữ Việt Nam, có lẽ, 

bắt đầu từ đây” [119,136]. Đỗ Lai Thúy bình luận tiếp: “Người ta thường nói đến ‘cảm 

giác mức độ’ của người Việt Nam. Những câu chuyện trên truyền đạt thông điệp đó 
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một cách rõ ràng, sinh động và đầy sức thuyết phục. Mỵ Nương thì sống vì cá nhân 

mình (tức tình yêu với Trọng Thủy) nên đã để mất nỏ thần, dẫn đến mất nước, chết 

hàm oan dưới lưỡi gươm của cha. Trọng Thủy sống vì cộng đồng của anh ta, theo lời 

cha phản bội tình yêu với Mỵ Châu, cuối cùng cũng hối hận đâm đầu xuống giếng tự 

vẫn. Con đường sống của con người là đi tìm hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, điều 

mà Mỵ Châu Trọng Thủy chỉ đạt được sau khi chết qua hình tượng lấy ngọc trai rửa 

nước giếng thì ngọc sáng ra. Trong Trương Chi, Mỵ Nương say mê tiếng hát, yêu vẻ 

đẹp tâm hồn của anh chàng dân chài, nhưng lại không yêu nổi vẻ mặt xấu xí của anh 

ta. Nàng muốn sự hoàn thiện, đẹp cả người lẫn nết. Điều này đã gây ra cái chết của 

Trương Chi và đau khổ của nàng. Sự tận thiện, tận mĩ, có lẽ, chỉ có trong lý tưởng, 

trong ý niệm. Thực tế là trần tục, đầy sự khiếm khuyết. Nếu không chấp nhận, cầu 

toàn, ảo tưởng, cũng dẫn đến sự hủy diệt ở phương diện này hay phương diện khác. 

Sống hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, giữa lý tưởng và thực tế không phải là thứ 

‘triết lý để tồn tại’, mà là một minh triết, một túi khôn dân gian. Thông điệp quan 

trọng này được tổ tiên nhắn gửi qua huyền thoại, truyền thuyết và cổ tích, qua số 

phận của những người đàn bà, của phụ nữ Việt Nam, từ khởi thủy.” [119,137]. 

Ngoài những người đàn bà huyền thoại được Đỗ Lai Thúy phân tích như trên, 

người ta còn thấy những người đàn bà cổ tích như cô Cám hiếu thảo, dịu hiền trong 

truyện Tám Cám được Đinh Gia Khánh, Nguyễn Tấn Đắc phân tích rất thấu tình, đạt 

lý, hoặc các nàng có trên Hoa trong các truyện thơ Nôm dân gian như Tống Trân Cúc 

Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa mà Chu Xuân Diên, Kiều Thu Hoạch đã nghiên cứu khá 

kỹ. Họ đã làm nổi bật những đức tính ngàn đời của phụ nữ Việt Nam chịu thương, 

chịu khó, yêu chồng con, thủy chung như nhất… 

Từ 2006, vấn đề nghiên cứu văn học nữ giới khởi sắc, đặc biệt là Hội nghị Quốc 

tế về Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học Việt Nam đương đại do 

Viện Văn học tổ chức. Trong lời đề dẫn và giới thiệu khái quát vấn đề phái tính trong 

văn học, Nguyễn Đăng Điệp đã có những nhận định sát đúng với từng giai đoạn; đồng 

thời nêu triển vọng của nghiên cứu giới tính trong văn học ở nước ta ở thì tương lai. 

Bên cạnh đó, có nhiều bài viết với chủ kiến sâu sắc như: Nguyễn Huy Thiệp với bài 

“Tính dục trong văn học hôm nay”, “Dục tính và những ranh giới mong manh”, 

Vương Trí Nhàn với bài “Văn học sex - chấp nhận để tìm cách đổi khác”, Lê Đạt với 

bài “Tính dục đơn thuần chỉ ở cấp thấp”, Tâm Huyền với bài “Các cây bút nữ giữa 

trào lưu sex”, Nguyễn Thị Bình với bài “Ý thức phái tính trong văn xuôi nữ đương 

đại”, Phan Tuấn Anh với công trình đạt giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 

năm 2012: Quá trình giải phóng thiên tính nữ trong văn học nghệ thuật từ góc nhìn mỹ 

học tính dục… Tất cả những bài viết và công trình nói trên có nhiều ý kiến thú vị và 

bản chất, nhưng đều có điểm chung khi cho rằng chưa có văn học nữ quyền hoàn 
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chỉnh ở Việt Nam như ở phương Tây, mà mới chỉ có những dấu hiệu ban đầu cho thấy 

sự ý thức về giới ngày càng được quan tâm trong sáng tác lẫn nghiên cứu. 

Về vấn đề âm hưởng nữ quyền trong văn học, có các bài viết thống nhất với quan 

niệm của Nguyễn Đăng Điệp như: “Dấu hiệu nữ quyền trong văn nữ Việt Nam” của 

Bùi Thị Thủy, “Phê bình văn học nữ quyền” của Lý Lan, “Tình dục trong văn chương 

đương đại: Chuyện không có gì mà ầm ĩ thế” của Võ Thị Hảo, “Lịch sử - văn hóa và 

sex trong văn chương” của Nguyễn Hòa… Bên cạnh đó, còn có ý kiến tổng thuật của 

Đặng Thị Thái Hà từ những ý kiến quan trọng, có chủ điểm của các nhà nghiên cứu, phê 

bình bàn về văn học nữ quyền ở cuộc Tọa đàm Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt 

Nam đương đại, qua đó, giúp người đọc thấy được những vấn đề quan tâm của giới sáng 

tác và phê bình văn học ở  nước ta về văn học nữ quyền. 

Lê Thị Hường với bài nghiên cứu “Chiến tranh qua cảm thức nữ giới” đã đặt và 

lý giải vấn đề ở góc nhìn bản năng giới và đề cao khả năng nhạy cảm của nhà văn nữ: 

“Linh cảm giới tính giúp họ thể hiện sâu sắc những ước vọng hạnh phúc lẫn nỗi đau 

nhân tình”. Nhà văn miêu tả tính dục nữ giới “không phải bằng diễn ngôn đạo đức mà 

là bằng diễn ngôn phái tính và nữ quyền. Tình dục trở thành một phần quyền sống, tự 

do thân thể… Điều gây ấn tượng là các nhà văn nữ đi sâu vào những khát khao phụ nữ 

không phải với cái nhìn của quan tòa, mà là với góc độ tình yêu và sự nhân hậu, đồng 

cảm” [57].  

Dương Thị Thúy Hằng trong bài “Ý thức phái tính trong thơ nữ Việt Nam sau 

1975” đã viết: “Trong tương quan so sánh với khái niệm giới tính, ở nghĩa sơ khởi, 

phái tính chính là giới tính. Tuy nhiên, nếu như giới tính được quy định bởi các yếu tố 

sinh lí và xã hội thì phái tính còn hàm chứa trong nó cả ý thức của chủ thể về chính 

giới tính của mình. Do sinh ra vốn mang sẵn một giống nhất định, không thể thay đổi, 

được xã hội áp chế một giới tính cụ thể với những đặc trưng bất biến, con người đồng 

thời tự ý thức được vị thế, vai trò, sứ mệnh của mình. Chính lúc đó, phái tính xuất 

hiện” [110, 397].  

Bàn về nam tính và nữ tính, nhiều người cho rằng cần phải liên hệ với những 

luận điểm của các nhà nữ quyền tiên phong là Virginia Woolf và Simone de Beauvoir, 

khi họ cho rằng: “nền văn hóa mà chúng ta đang sống hiện nay là một nền văn hóa phụ 

hệ. Trong nền văn hóa ấy, nam giới đồng nghĩa với nhân loại (man), đồng nhất với lịch 

sử, còn phụ nữ thì bị nhìn như một ‘cái Khác’, lúc nào cũng ở vị thế phụ thuộc (tha 

nhân), phải dựa vào nam giới mới có thể tự định nghĩa được chính mình. Từ hệ thống 

giáo dục đến cách phân chia lao động và cách tổ chức gia đình vốn có truyền thống 

nằm trong tay nam giới; nên nam giới luôn coi mình là trung tâm, yếu tố tiên quyết, cái 

rốn của vũ trụ; còn phụ nữ chỉ là ‘một ngẫu nhiên, phi yếu tính đối lập với yếu tính’. Vì 

vậy, nam giới hay nghĩ đến quyền hành, còn nữ giới hay nghĩ đến trách nhiệm; nam giới 



18 

thích sự thay đổi, còn nữ giới muốn có sự ổn định; nam giới thích thứ trật tự phân cấp, 

còn nữ giới lại thích sự cân xứng, hài hòa… Những điều đó tồn tại một cách thường trực 

và tự nhiên trong vô thức, tiềm thức và ý thức của người nam cũng như người nữ, làm 

cho phái nữ luôn có mặc cảm là sự phái sinh của phái nam và tính nữ chỉ là ‘giới tính 

thứ hai’, giới tính nhánh trong thế tương quan trực tiếp với tính nam - giới tính đầu tiên, 

giới tính gốc. Điều này một mặt phản ánh một hiện thực bất công trong xã hội, mặt 

khác, thể hiện sự cố gắng trỗi dậy của nữ quyền, muốn tách ra khỏi phái nam, nhìn thế 

giới bằng con mắt người nữ, căn tính nữ” [110,398]. 

Tiếp cận từ góc nhìn Phân tâm học, Hồ Thế Hà có các bài viết: “Hướng tiếp cận 

phân tâm học trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975” và “Tình yêu trong truyện ngắn 

hiện đại Việt Nam nhìn từ các phức cảm”, in trong Tiếp nhận cấu trúc văn chương 

[40]; Trần Thanh Nhị và Trần Huyền Sâm có “Một số thể nghiệm phân tâm học của 

Freud trong văn học Việt Nam” [41]. Các tác giả vận dụng những nội dung và khái 

niệm chủ yếu của Phân tâm học để nghiên cứu truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam 

hiện đại, đặc biệt là các tác phẩm của các nhà văn nữ từ góc nhìn nữ tính, thiên tính nữ 

và tâm lý chiều sâu. 

Nhiều bài nghiên cứu văn xuôi nữ đương đại từ góc nhìn phân tâm học và chủ 

nghĩa hiện sinh có liên quan đến cảm thức giới và âm hưởng nữ quyền công bố trên 

các Tạp chí, Báo và các Hội thảo khoa học như: 

Hồ Thị Khánh Vân với bài viết “Ý thức về địa vị ‘giới thứ hai’ trong một số sáng 

tác văn xuôi của các tác giả nữ Việt Nam và Trung Quốc từ 1980 đến nay”, Tạp chí 

Nghiên cứu văn học, số 4-2015.  

Lê Ngọc Phượng với “Sự thức tỉnh của người phụ nữ trong văn học Nam Bộ đầu 

thế kỷ XX”, Đề tài khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp 

Hồ Chí Minh, 2006. 

Hồ Khánh Vân với Luận văn Thạc sĩ Từ lý thuyết phê bình nữ quyền nghiên cứu 

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

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, 2006. 

Trần Huyền Sâm với Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam đương 

đại, Đề tài khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2014. 

Năm 2014, Khoa Ngữ văn, trường Đại học khoa học Huế tổ chức Hội thảo, sau 

in thành sách Phân tâm học với văn học (Hồ Thế Hà - Nguyễn Thành chủ biên) [41], 

do Nhà xuất bản Đại học Huế ấn hành, gồm 43 tham luận chuyên sâu và đa dạng, 

nghiên cứu từ lý thuyết và ứng dụng lý thuyết đến nghiên cứu tác giả, tác phẩm, liên 

quan đến phức cảm giới và âm hưởng nữ quyền. 
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Điểm qua một số bài báo, công trình nghiên cứu chính như trên, chúng ta có thể 

nhận thấy rằng, lý thuyết nữ quyền kết hợp với chủ nghĩa hiện sinh, phân tâm học, thi 

pháp học, lý thuyết diễn ngôn đã được giới thiệu và vận dụng vào nghiên cứu văn học 

Việt Nam bước đầu có kết quả. Tuy nhiên, những nghiên cứu về giới tính/ phái tính và 

nữ quyền vẫn thiếu một cái nhìn hệ thống và tường giải, cần có nhiều công trình 

chuyên sâu được tiếp tục khám phá và kết luận một cách chính xác và khoa học. 

1.2. Tình hình nghiên cứu thơ nữ Việt Nam 1986-2015 từ lý thuyết giới 

Việc tiếp nhận lý thuyết giới và lý thuyết nữ quyền ở Việt Nam ngày càng phong 

phú và sâu rộng theo thời gian với từng tầm đón đợi khác nhau. Các nhà văn, nhà thơ 

nữ thông qua tác phẩm của mình, họ đã sáng tạo nên những hình tượng nhân vật nữ đa 

dạng với nhiều mối quan hệ, nhiều diễn ngôn mang đặc điểm phái tính và nữ quyền 

mới mẻ. Từ đó, kéo theo nhu cầu được tìm hiểu và giải mã tác phẩm theo hướng ứng 

dụng các lý thuyết nói trên diễn ra liên tục và bước đầu có hiệu quả. Các nhà nghiên 

cứu, phê bình đã linh hoạt và sáng tạo trong việc vận dụng các nội dung tương thích 

của lý thuyết giới và lý thuyết phê bình văn học nữ quyền để nghiên cứu tác phẩm thơ 

ở các yếu tố khác nhau. Ở mục này, chúng tôi khái lược những bài viết và công trình 

chính có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với đề tài để hỗ trợ cho hướng triển khai bổ 

sung của luận án. 

1.2.1. Những công trình nghiên cứu về thơ nữ nói chung 

Từ việc tiếp nhận những lý thuyết văn học hiện đại, đặc biệt là lý thuyết giới và 

phê bình văn học nữ quyền như vừa tìm hiểu trên, theo đó, các tiểu luận sớm nhất 

nghiên cứu thơ nữ từ sau 1975 lần lượt xuất hiện: “Tư duy thơ nữ sau 1975”của Hoàng 

Thùy Linh,“Phái tính trong thơ nữ Việt Nam sau 1975” của Nguyễn Ngọc Thùy Anh. 

Cả hai đều có khuynh hướng đồng nhất những nội hàm phái tính với “nữ tính”, “mẫu 

tính”, “cá tính”, “dục tính” và xem đó như là những khái niệm gần nghĩa nhau, có 

những khía cạnh nghĩa giao nhau để phóng chiếu vào nghiên cứu thơ nữ. 

Sau Đổi mới 1986, nghiên cứu thơ nữ từ nhiều hướng tiếp cận được các nhà phê 

bình quan tâm. Inrasara với bài “Thơ nữ trong hành trình cắt đuôi hậu tố nữ” đã đề 

cao và chứng minh những cách viết mới, mạnh bạo của các nhà thơ nữ đương đại. Âm 

hưởng nữ quyền và vấn đề giới tính/ phái tính cùng với những nhu cầu truy tìm bản 

thể, vấn đề tính dục được các nhà thơ quan tâm thể hiện một cách mới mẻ.  

Tiểu luận “Ý thức nữ quyền trong thơ nữ đương đại” của Lưu Khánh Thơ có thể 

xem là công trình công phu và toàn diện nhất viết về thơ nữ đương đại từ góc nhìn nữ 

quyền/ giới tính: “Ý thức nữ quyền đã hiện hữu như một quy luật theo đòi hỏi của xu thế 

thời đại. Nó trở thành một nhu cầu tự thân trong tâm thế của người nữ khi tham gia vào 

đời sống sáng tác. Sự xuất hiện của một số cây bút nữ trên thi đàn Việt Nam hiện đại đã 
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tạo được ấn tượng trong tâm lý tiếp nhận của người đọc. Từ sau 1986, đội ngũ các cây 

bút nữ xuất hiện ngày càng đông đảo với hàng loạt tên tuổi như: Đoàn Thị Lam Luyến, 

Hoàng Việt Hằng, Giáng Vân, Tuyết Nga, Phạm Thị Ngọc Liên, Đinh Thị Như Thúy... 

Trong đó, có những hiện tượng như Vi Thuỳ Linh, Phan Huyền Thư, Ly Hoàng Ly, 

Trương Quế Chi, Trần Lê Sơn Ý... Những cây viết trẻ đã gây nên những luồng dư luận 

khác nhau trong giới cầm bút”. Qua sáng tác của các cây bút nữ nói trên, Lưu Khánh 

Thơ bước đầu rút ra nhận xét về những đặc điểm chính trong thơ nữ: “Điều dễ nhận 

thấy đầu tiên là các nhà thơ nữ hiện nay đã dám nói lên tiếng nói riêng của mình. Họ 

không còn bị ràng buộc và quá e dè như lớp thi sĩ đàn chị. Họ nhận thức được vai trò 

và vị thế của mình trong đời sống và sáng tác. Các nhà thơ nữ hôm nay không còn 

quanh quẩn với những thi liệu truyền thống. Một số người đã dám đưa vào thơ mình 

những cảm giác lạ gắn với đời sống hiện đại, kể cả những bức tranh mang màu sắc lập 

thể, nhiều cách nói gây sốc. Nghĩa là trong thơ họ đã bắt đầu xuất hiện những yếu tố 

nổi loạn, những hình thức ‘gây hấn’ với tư duy nghệ thuật trước đây. Đây không chỉ là 

hiện tượng riêng của thơ nữ Việt Nam. Nhìn rộng ra, ta có thể thấy cảm hứng nổi loạn, 

ý thức muốn bộc lộ mình một cách triệt để khá nổi bật trong các sáng tác của những 

cây bút nữ sinh vào thập kỷ bảy - tám mươi của thế kỷ XX ở nhiều nước trên thế giới” 

[109, 538]. 

Cách nhìn thế giới, nhìn cuộc sống thông qua kinh nghiệm và phong cách sáng 

tạo mới mẻ của các chủ thể sáng tạo cũng được Lưu Khánh Thơ chỉ ra một cách bản 

chất: “Những nét mới trong đội ngũ các nhà thơ nữ không giống nhau mà mỗi người 

có một cách thể hiện riêng, tạo nên sự phong phú đa dạng trong giọng điệu và các cách 

thể hiện. Đó là cái bản năng và chất libido trong thơ Vi Thuỳ Linh, là cảm giác về thế 

giới theo kiểu “nằm nghiêng” của Phan Huyền Thư, là sự âm thầm lặng lẽ nhưng bứt 

phá quyết liệt trong thơ Tuyết Nga, là sự say mê đến với hiện đại từ truyền thống của 

Đinh Thị Như Thúy, là những khao khát dâng hiến cháy bỏng và nồng nhiệt trong thơ 

Phạm Thị Ngọc Liên... Việc tiếp nhận và ảnh hưởng ý thức nữ quyền đã đem đến cho 

thơ nữ đương đại những phẩm chất mới, một lối viết mới. Họ không chỉ làm đẹp cho 

đời bằng chính thiên chức, bổn phận của mình mà còn bằng cả tiếng nói thơ ca riêng. 

Đồng quan điểm của mình, Lưu Khánh Thơ cũng đã dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu 

Huỳnh Như Phương khi ông cho rằng: “Tiếng nói của người phụ nữ trong văn học cần 

phải được lắng nghe nhiều hơn nữa… Bằng sáng tác văn học, họ can thiệp vào thế 

giới. Và khi người phụ nữ đem nữ tính của mình phả trên mặt giấy thì cũng chính là họ 

tìm cách đưa nữ tính đó vào đời sống - một đời sống quá nhiều sự đấu tranh, giằng co, 

xung đột, bạo hành.” [109, 539]. 

So với đội ngũ nhà văn nữ, Lưu Khánh Thơ liên hệ với thơ nữ để thấy các nhà 

thơ trẻ cũng đang nỗ lực thể hiện mình, làm mới mình. Tác giả cho rằng: “trong lĩnh 
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vực thơ ca, sự cách tân của các nhà thơ nữ dường như khiêm tốn hơn nhưng cũng đã 

tạo ra được những ấn tượng, những tín hiệu mới đáng ghi nhận. Dĩ nhiên, ấn tượng ấy 

về họ còn lâu dài, còn bền vững hay không sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào những gì họ 

đang theo đuổi, đang ấp ủ”. Tất cả những đặc điểm nói trên được bộc lộ trực tiếp thông 

qua cái tôi trữ tình sống động, rất tự tin và cũng khá mạnh mẽ, họ “sẵn sàng dâng hiến 

tuổi trẻ và tình yêu mà không cần đắn đo tính toán thiệt hơn, miễn là khẳng định được 

cái cá tính tự do, tự chịu trách nhiệm của mình. Cái tôi trữ tình ấy thể hiện một cố 

gắng để bật dậy những nguồn lực sức sống trẻ” [109, 543]. 

Cũng viết về thơ nữ hiện và đương đại đại nói chung, Trần Hoàng Thiên Kim có 

bài viết công phu: “Thơ nữ trẻ đương đại - Quan niệm, thể nghiệm và xu hướng”. Tác 

giả cho rằng thơ nữ Việt Nam có hai xu hướng: “Xu hướng thứ nhất ảnh hưởng từ 

truyền thống và phát huy các giá trị truyền thống. Thơ của họ nhuần nhị cả về mặt cấu 

trúc, thể loại, ngôn từ lẫn nội dung được chuyển tải... Thơ theo xu hướng này dễ được 

bạn đọc đồng cảm, ủng hộ. Người đọc có thể cảm nhận ngay khi đọc tác phẩm bằng tư 

duy và cảm xúc của chính mình mà không cần phải nhờ tác giả hay nhà phê bình phân 

tích lại mới hiểu”, “Xu hướng thứ hai xuất hiện với lối thơ tự do phóng khoáng, nội 

dung thường gắn liền với biến động của đời sống tình cảm, khơi gợi tình yêu và nhục 

dục. Các tác giả thơ không bằng lòng với những cái đã an bài, thơ họ mạnh bạo về 

ngôn từ, lạ về giọng điệu, thể hiện bản ngã một cách mãnh liệt. Khát vọng của cái tôi 

nhục cảm được thể hiện ráo riết và thôi thúc… Con người trong thơ của những cây bút 

nữ phá cách chịu sự chi phối rất mạnh của đời sống cá nhân, đề cao đời sống cá nhân, 

dám sống thật với chính mình và có thể coi đây là tiếng nói mạnh mẽ về giải phóng 

phụ nữ trong thơ ca. Thơ họ mang hơi hướng của chủ nghĩa hiện sinh và những mảng 

màu trừu tượng của nghệ thuật sắp đặt. Thơ họ thường khó nhớ, khó thuộc. Người đọc 

chỉ có thể nhớ đến tứ thơ, hoặc những hình ảnh gợi lên được nhiều ý nghĩa” [66]. Từ 

hai xu hướng này, tác giả bài viết đưa ra nhận định riêng của mình: “Có thể thấy, 

những cây bút thơ trẻ theo xu hướng cách tân luôn dám đương đầu với những thử 

nghiệm mới cho dù dư luận có nhiều đánh giá khen chê khác nhau, và họ vẫn đang 

trên đường tìm tòi đổi mới nên vấn đề chọn đường, chọn hướng đi phù hợp để dài hơi 

trong sự lựa chọn mang tính ‘nổi loạn’ của mình là một thách thức không nhỏ… Thơ 

nữ trẻ Việt Nam đang trong quá trình vận động và thay đổi cùng thời đại. Những giá 

trị cùng những nhược điểm không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển là điều tất 

yếu.” [66]. 

Trần Hoàng Thiên Kim còn có bài viết “Thơ nữ trẻ đương đại và hành trình tìm 

kiếm cái tôi mới”, khi khảo sát về nét riêng thể hiên cái tôi mới trong thơ các nhà thơ 

nữ đã đi đến nhận xét: “Thơ nữ trẻ khẳng định cái “tôi” trẻ trung, cái tôi tự chịu trách 

nhiệm của mình trước mọi biến thiên trong cuộc sống. Thơ họ nói lên tiếng nói cá 
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nhân tuyệt đích và biểu lộ tư tưởng của mình về đời sống. Họ quan niệm, luận giải, 

đúc kết về nhân sinh, thế sự từ những va đập với cuộc đời của chính mình. Đó là nhu 

cầu của bản thể với những dằn vặt, suy tư tự vấn, muốn lột xác câu chữ, thoát khỏi 

những đơn điệu thường ngày” [68]. Bàn về sự tìm tòi hình thức, từ cách đặt tiêu đề cho 

tập thơ, bài thơ đến cách thể hiện cấu trúc và diễn ngôn của bài thơ cũng được tác giả 

bài viết thống kê, nêu nhận xét và minh chứng: “Thơ nữ trẻ đương đại xác lập cái tôi 

bản thể ngay từ cách đặt tựa đề tập thơ. Không còn những tựa đề bàng bạc, bảng lảng, 

không còn cách ví von sáo mòn của những tu từ mĩ lệ ngân nga nỗi lòng chất chứa. 

Các tác giả nữ trẻ chọn những tựa đề tập thơ, bài thơ dội thẳng vào lòng độc giả sự 

mạnh mẽ của sức sống trẻ, sự căng tròn của bản ngã, khơi gợi những nhận diện về vẻ 

đẹp hình thể và hồn vía của người đàn bà đang tuổi mơn mởn thanh xuân. Đó là những 

tựa đề mang đầy dấu hiệu tôn vinh bản ngã như: Linh, Khát, Đồng tử, Rỗng ngực, Nằm 

nghiêng, Tôi đang lớn, Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lí, Lô lô... đến những 

tên bài thơ mang đậm dấu ấn cá nhân: Tôi, Hai miền hoa Thùy Linh, Sinh ngày 4 tháng 

4, Đồng giao CHI 18, Dã thú 16, Viết cho ngày sinh nhật 10.10.2003, Thất vọng tạm 

thời, Giấc mơ của lưỡi, Lãng mạn giải lao,  Mhz, Ngủ, Đi đâu đó giữa trưa, Chơi 

game với chủ thể, Khóa trái - 6225, Đêm là của chúng mình, Performance ham-bơ-gơ, 

Performance photo, Hành xác và thử nghiệm, Sinh năm 1980, Hãy phủ thơ khắp thế 

giới của em, Nơi tận cùng sự ngưng đọng... Cùng với lớp lang ngôn từ ngồn ngộn như 

chực trào ra từ trầm tích lâu ngày không được giải tỏa, thơ nữ đương đại tìm cho mình 

một lối thơ tự do phóng khoáng, không lệ thuộc vào câu chữ, vần điệu. Thơ của họ là 

sự giải tỏa dòng chảy của xúc cảm, họ viết như chính họ đang thở với lối thơ ẩn nghĩa 

và gợi hình.” [68]. Vậy, có thể thấy ý thức cách tân trong quan niệm nghệ thuật về con 

người, về thơ, về nhà thơ, về sáng tạo thơ ở các nhà thơ trẻ là một nhu cầu hợp qui luật 

và đạt thành tựu đáng kể. 

Viết về thế hệ các nhà thơ nữ trẻ này, Chu Thị Thơm có bài: “Thơ trẻ, bức tranh 

chưa phân định màu sắc” với nhận định: “Thế giới nghệ thuật của các tác giả này phong 

phú, ám ảnh bởi hồn thơ, tứ thơ và hình tượng thơ. Họ đã đến cõi thơ bằng trái tim và sự 

đam mê quặn thắt. Ở một góc độ nào đó, sự kiếm tìm của họ đã thành công. Thơ họ đã có 

bóng dáng của chiều sâu triết lý, mang yếu tố xã hội mà vẫn có những rung động nghệ 

thuật rất đỗi cao cả, mang tính nhân văn, không nhòa với các tác giả khác” [114]. 

Trong xu hướng nghiên cứu chung về thơ nữ hiện đại, có rất nhiều bài viết quan 

tâm đến ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền, nhất là từ Đổi mới trở về sau. 

Inrasara trong bài viết “Đổi mới thơ, khác biệt mang tính vùng miền" in trong Thế hệ 

nhà văn sau 1975 - Diện mạo và thành tựu [89]. Nhìn từ hiện tượng để nhìn ra phong 

trào, Inrasara đã viết: “Giữa trào lưu cách tân thơ Việt Nam thời đổi mới, Lối nhỏ của 

Dư Thị Hoàn xuất hiện nhẹ nhàng và khiêm cung. Tuy nhiên, ẩn dưới hình hài “nhỏ” 
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kia là sức mạnh của sự phá vỡ. Bởi từ bỏ con đường lớn để đi vào lối nhỏ, một lối nhỏ 

gập ghềnh sỏi đá hứa hẹn nhiều bất trắc, rất cần đến một sự dứt áo quyết liệt. Chối bỏ 

tinh thần tập thể từng một thời gian áp đặt lên suy nghĩ và hành động của công chúng, 

cái tinh thần “khi riêng tây, ta thấy mình xấu hổ” (Chế Lan Viên) chi phối thơ và lối 

làm thơ của đại bộ phận người cầm bút, phải thật cá tính mới dũng cảm bước ra khỏi 

lối mòn, tự tin chọn lối đi riêng cho thơ mình. Sự chọn lựa mang nhiều rủi ro cũng là 

sự chọn lựa mở ra chân trời tự do cho một cá thể độc lập. Và chính sự chọn lựa lối nhỏ 

đó đưa Dư Thị Hoàn vào đời và bước lên thi đàn” [89,100].  

Vũ Quần Phương trong bài viết “Người nữ trong thơ hiện đại (từ 1920 đến nay)” 

đã khái quát vẻ đẹp hình tượng người phụ nữ giai đoạn từ 1920 đến nay qua thơ của 

các tác giả tiêu biểu. Nhận xét về đề tài phụ nữ sau chiến tranh, tác giả viết: “Điều kiện 

xã hội, quan điểm văn học đã cho phép phần riêng tư của lòng người được giãi bày 

nhiều hơn trong văn chương. Gánh nặng của chiến tranh đè lên vai người đàn bà bây 

giờ mới thấm. Sức chịu đựng kỳ vĩ, cao cả của các mẹ các chị bây giờ càng có dịp hiện 

rõ trong tâm trí của thơ… Người đàn bà ở đầu giai đoạn văn học hiện đại đến nay đã 

khác biệt nhiều. Ngót bảy mươi năm đã trôi qua, một cuộc cách mạng long trời lở đất 

và những năm binh lửa liên miên, người áo vải chân không đã thắng cả Pháp lẫn Mỹ. 

Người đàn bà sống khép trong nồi niêu bếp núc mình biết phận như nén hương tự cháy 

tàn đã thành người giữa biển rộng trời cao, hai cánh tay như hai cánh bay lên che chở 

yêu thương, nuôi nhà, nuôi nước” [110, 245-246]. 

Bàn về lối viết nữ, Dương Thị Thúy Hằng trong bài “Ý thức phái tính trong thơ 

nữ Việt Nam sau 1975” cho rằng: “Khác với các nhà thơ nam, thơ do người nữ viết ra 

không nhằm mục đích kinh bang tế thế hay cứu rỗi loài người. Những người phụ nữ 

viết thơ chỉ đơn giản là tìm nơi giãi bày những vất vả hằng ngày… Viết thơ đối với các 

nhà thơ nữ không chỉ là để tỏ bày, giải tỏa những vui buồn ẩn ức. Viết còn là một nhu 

cầu tự thân, một khát khao, một ám ảnh, một nghiệp chướng”. Nhận định về ngôn ngữ 

thể hiện ý thức phái tính, cũng trong bài viết này, Dương Thị Thúy Hằng nhận xét: 

“Có thể thấy phái tính là một vấn đề nổi trội trong thơ nữ Việt Nam từ sau 1975, đặc 

biệt từ sau năm 1986. Ý thức về phái tính đồng nghĩa với việc ý thức về nhân vị cá 

nhân, bản thể, bản ngã của người phụ nữ được phát triển. Đó là khi họ từ giã những 

không gian rộng lớn, mang vóc dáng thời đại, trở về với ngôi nhà, với căn bếp, với 

hạnh phúc, mong mỏi nhỏ bé của phái nữ, với hạnh phúc và hy sinh, thiên chức và 

những ẩn ức thẳm sâu. Quan niệm nghệ thuật là yếu tố đầu tiên thể hiện rõ nét ý thức 

phái tính của mỗi nhà thơ, trong mỗi bài thơ. Cùng với quan niệm nghệ thuật, ngôn 

ngữ đưa người đọc tiếp cận gần nhất, chân thật nhất với khát vọng về giới, về phái, về 

tính nữ cụ thể hơn” [110, 406]. 
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 Nguyễn Thị Chính có bài viết: “Dấu ấn phân tâm học trong thơ văn xuôi” [41]. 

Tác giả đã chỉ ra các biểu hiện phức cảm đa dạng của các nhà thơ nữ ở dạng thức mở 

rộng cấu trúc diễn ngôn thơ văn xuôi. Tình yêu và những biểu hiện của thiên tính nữ, 

mẫu tính vĩnh hằng được các nhà thơ nữ thể hiện đa dạng, đầy cảm xúc và tâm trạng. 

Ngoài ra, còn có công trình nghiên cứu chuyên sâu về thơ nữ liên quan đến đề tài 

chúng tôi: Ý thức nữ quyền trong thơ nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến nay (qua các 

trường hợp tiêu biểu), Luận án tiến sĩ Văn học, Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội, 

2015 của Nguyễn Thị Hưởng. Ở luận án này, sau khi trình bày khái quát tình hình 

nghiên cứu về nữ quyền và ý thức nữ quyền trong thơ nữ từ truyền thống đến hiện đại, 

tác giả đi sâu nghiên cứu các cấp độ thể hiện ý thức nữ quyền và một số phương thức 

nghệ thuật thể hiện ý thức nữ quyền (biểu tượng, giọng điệu, ngôn ngữ) trong thơ nữ 

Việt Nam từ 1986 đến nay với các luận điểm: 1/Hành trình xác lập bản thể nữ, 2/Thiết 

lập quan niệm mới về người phụ nữ, 3/Bi kịch của sự nhận thức và ý thức phản tỉnh. 

Nhìn chung, ở luận án này, tác giả triển khai nghiên cứu ý thức nữ quyền theo cấu trúc 

và hướng quen thuộc thường thấy ở các đề tài luận văn, luận án lâu nay, chứ chưa 

nghiên cứu ý thức nữ quyền trong các quan hệ bản chất và quan hệ tương tác của chính 

thơ nữ. Đó cũng là khoảng trống để luận án chúng tôi đi sâu nghiên cứu mới và nghiên 

cứu bổ sung. 

Bên cạnh đó, còn có luận án tiến sĩ Thơ nữ Việt Nam hiện đại (từ đầu thế kỷ XX 

đến nay) của Trần Thị Kim, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội, 2016. Luận án này đã 

khái quát các chặng đường phát triển của đội ngũ thơ nữ Việt Nam, từ đó xác định vị 

trí và vai trò của thơ nữ trong tiến trình thơ Việt Nam hiện đại. Luận án cũng đã chỉ ra 

được các đặc điểm sáng tác của các cây bút nữ qua các giai đoạn văn học. Từ đó, làm 

rõ đặc trưng, nội dung và hình thức nghệ thuật của thơ nữ thế kỷ XX, cuối cùng là nêu 

những gương mặt và phong cách thơ nữ đặc sắc. 

Chúng tôi cũng chú ý đến những luận văn và các công trình biên soạn có liên 

quan đến đề tài như: 

- Nguyễn Thị Toán với Khát vọng thành thực trong thơ nữ Việt Nam từ 1986 đến 

2006, Luận văn Thạc sĩ , Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2009. 

- Chân dung nữ văn nghệ sĩ do Lê Minh chủ biên. Dù tóm lược, nhưng tác giả đã 

chỉ ra những thành tựu và đặc điểm thi pháp riêng của từng nhà thơ và nêu lên những 

đóng góp của nữ văn nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật, trong đó, có lĩnh vực thơ ca.  

- Các nhà thơ nữ Việt Nam - sáng tác và phê bình chỉ ra những đóng góp của từng 

nhà thơ vào phong trào sáng tác và phê bình chung của nền văn học hiện đại Việt Nam. 
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Những đề tài này, tuy không liên quan trực tiếp đến nội dung luận án của chúng 

tôi, nhưng những kết quả mà các tác giả triển khai đã gián tiếp gợi ý và cung cấp cho 

chúng tôi nhiều luận cứ bổ ích.  

1.2.2. Những công trình nghiên cứu về từng nhà thơ nữ 

Thơ của các nhà thơ nữ ngày càng được các nhà phê bình nghiên cứu, từ góc 

nhìn giới tính/ phái tính, chỉ ra được những nét riêng trong thi pháp và phong cách của 

từng nhà thơ. Các nhà phê bình Thái Doãn Hiểu, Văn Chinh, Nguyễn Đăng Điệp, Lưu 

Khánh Thơ, Hồ Thế Hà… có các bài viết về thơ Xuân Quỳnh, Đoàn Thị Lam Luyến, 

Dư Thị Hoàn, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Khánh Mai, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư… với 

những góc nhìn giới nữ mang đậm cá tính và phong cách của từng tác giả, tác phẩm. 

Tuy vậy, các nhà thơ lớn tuổi thuộc thế hệ trước, thì được quan tâm nhiều hơn, vì họ 

có bề dày và tác phẩm của họ dễ tiếp cận hơn; còn thơ của các nhà thơ thuộc thế hệ 

trưởng thành sau 1986 lại ít được các nhà nghiên cứu quan tâm. 

Thái Doãn Hiểu với bài viết “Đoàn Thị Lam Luyến - người đơn phương phát 

động cuộc chiến tranh tình ái!”. Ông cho rằng Đoàn Thị Lam Luyến có cá tính mạnh, 

nhân vật trữ tình trong thơ bà thường độc đáo, mạnh mẽ và có lúc nổi loạn trong tình 

yêu: “Trạng thái khát yêu, vồ vập yêu, dại yêu để được hạnh phúc là đặc điểm của nhà 

thơ có cá tính này… Lam Luyến lận đận nên khát yêu, vồ vập yêu, dại yêu, xây dựng 

hạnh phúc như làm nhà trên lưng cá voi, nàng dữ dằn châm khói, tuyên chiến với tình 

yêu” [51,100]. Vũ Nho với bài viết “Đoàn Thị Lam Luyến - Người yêu đến nát cuộc 

đời thơ” (Báo Văn nghệ 5/2003), Phan Thị Thanh Nhàn trong bài viết “Lam Luyến 

càng yêu càng gặp tình vờ” (Vnexpress, ngày 26/11/2008). Cả hai tác giả này cũng 

đều có nhận định chung về thơ của Đoàn Thị Lam Luyến giống như Thái Doãn Hiểu. 

Bài viết “Thiên tính nữ trong thơ Xuân Quỳnh” in trong Văn học và giới nữ 

[110], Nguyễn Phương Hà và Lê Thị Quỳnh An viết: “Có thể thấy, thơ Xuân Quỳnh 

không viết về những điều to tát, lớn lao, mà thường chú ý đến những gì nhỏ bé và bình 

dị nhất của đời sống... Chất nữ tính của Xuân Quỳnh ẩn giấu trong mỗi bài thơ, thấm 

nhuần trong tư tưởng, tình cảm, hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu. Tính nữ trong thơ 

Xuân Quỳnh biểu hiện ở những tình cảm thiết tha dành cho chồng, cho con, cho cuộc 

đời. Điều này có khi được biểu hiện ở sự nhạy cảm, tinh tế rất đặc trưng của người nữ. 

Có khi đó là sự sôi nổi, là trạng thái phấp phỏng, lo âu, bất an trong tình yêu của một 

trái tim phụ nữ đa sầu đa cảm…” [110, 330].  

Tác giả cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân làm nên chất thơ ấy chính 

là sự tự ý thức mạnh mẽ về giới/ phái tính của Xuân Quỳnh: “Chị là một người phụ nữ 

vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, luôn khát khao khẳng định mình, khẳng định vị thế của 

giới mình. Viết thơ, Xuân Quỳnh không chỉ nói lên tiếng nói của mình mà tiếng thơ 

đậm nữ tính của chị dường như còn muốn chống lại những hình thức áp chế của nam 
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giới, cố gắng xác lập một thứ mỹ học riêng của nữ giới, từ đó, thiết tạo nên những điển 

phạm riêng, và cuối cùng, xây dựng những tiêu chí riêng trong cảm thụ và đánh giá 

những hiện tượng văn học...” [110, 330-331]. 

Cũng cùng nhận định về thiên tính nữ trong thơ Xuân Quỳnh, Hồ Thế Hà trong 

bài viết “Thiên tính nữ trong thi giới Xuân Quỳnh” (Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 3-

2013) đã có những nhận định vừa tương tự nhưng vừa bổ sung sắc thái nữ tính so với 

bài viết của hai tác giả trên và đi sâu phân tính các dạng thái của cái tôi trữ tình gắn 

với thiên tính nữ: Cái tôi trữ tình khát khao yêu thương và dâng hiến, Cái tôi trữ tình 

khắc khoải, ám ảnh và đau thương, Cái tôi trữ tình chở che, bao dung và tự thú với 

nhận định: “Trong các nhà thơ nữ Việt Nam thời hiện đại, Xuân Quỳnh là người thể 

hiện thiên tính nữ sâu sắc và đậm đặc nhất trong thơ, xuất phát từ trái tim yêu thương, 

tâm hồn đa cảm và thiên lương mẫu tính cội nguồn của nữ sĩ. Người phụ nữ hiện diện 

trong thơ Xuân Quỳnh trước hết là nhân vật trữ tình tác giả - ngôi thứ nhất, thứ đến là 

những nhân vật trữ tình của bài thơ, có khi là nhân vật trữ tình nhập vai, ẩn dụ, nhân 

hóa... nhưng tất cả đều được thông qua cảm xúc và tâm trạng của chính Xuân Quỳnh, 

thể hiện thành những quan hệ và kinh nghiệm sống trong từng không gian và thời gian 

cụ thể, chân thành và xúc động. Thiên tính nữ trong thơ Xuân Quỳnh là di sản thiên 

tính nữ được nói bằng tiếng nói nghệ thuật tinh vi, ảo diệu và rất đỗi nhân hậu, dịu 

dàng”. Tác giả đi đến kết luận: “Thơ chị có sức vang ngân và luôn vẫy gọi liên chủ thể 

tiếp nhận, nhất là những độc giả phái đẹp để phát hiện và làm đầy những giá trị mới. 

Họ tìm thấy ở đó những nỗi niềm thổn thức yêu thương và nhân hậu tuyệt vời. Chúng 

là kết tinh của những gì đồng nghĩa với Nguyên lí tính Mẫu và Nữ tính vĩnh hằng bằng 

ngôn từ - hình tượng - tư tưởng luôn bất ngờ nhưng gần gũi với cõi người bao la, nhân 

hậu” [39, 48]. Chính những triết lý, chiêm nghiệm trong cuộc đời và trong tình yêu đã 

nâng tầm tư tưởng, tính nhân bản của thơ Xuân Quỳnh lên chiều cao của tư duy sáng 

tạo. Bản tính thiên bẩm tài hoa cùng với vốn sống và tâm hồn luôn rộng mở trước bao 

giông bão cuộc đời và chính mình đã đem lại cho thi giới Xuân Quỳnh sức quyến rũ và 

sức sống kỳ diệu. Thơ Xuân Quỳnh kết tinh thành giá trị riêng, phong cách riêng trong 

nền thơ hiện đại Việt Nam. 

Hồ Thế Hà với bài “Lê Khánh Mai - Định mệnh thi ca”, (Tạp chí Nhà văn, số 10-

2011) đã chỉ ra hành trình thơ âm thầm mà đầy hiến dâng, khao khát của một cây bút 

có cá tính sáng tạo giàu thiên tính nữ: “Thơ tình yêu của Lê Khánh Mai thường vực 

dậy từ nỗi đau chia ly, dang dở hoặc lặng thầm nhưng trĩu nặng ưu tư. Và chủ yếu là 

thứ tha, bao dung, độ lượng để nhận nỗi đau về mình, kéo dài niềm vui cho người 

khác” [38, 447] . 

Từ thực tế thơ nữ viết về giới tính, Đoàn Ánh Dương chú ý đến bước chuyển thi 

pháp trong thơ Ý Nhi qua tập thơ Người đàn bà ngồi đan với nhận định: “Một ý thức 
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về giới và tính hiện đại…, ở địa hạt thi ca, gắn với những chuyển đổi trong thi pháp 

của Ý Nhi. Tập thơ Người đàn bà ngồi đan (1986) đã tạo một bước ngoặt để đưa thơ 

từ cộng đồng trong đời sống chiến tranh trở về với cá nhân trong đời sống dân sự. Ý 

thức về thế sự, đời tư, sự chú tâm vào những đổi mới quan niệm và bút pháp nghệ 

thuật, là những biểu hiện đáng chú ý của nữ nhà văn bước ra từ chiến tranh. Có thể 

thấy, chứng nghiệm sâu sắc quan điểm nữ quyền dân tộc hóa, nay đối diện với sự đa 

dạng của thời bình, cảm nhận về bản sắc giới của họ trở nên tinh nhạy. Lựa chọn vị thế 

của ‘người đàn bà ngồi đan’ đầy tính biểu tượng và ẩn dụ, hay khắc họa sự biến dạng 

của hình ảnh người nam, cho thấy những đứt gãy trong quan niệm về giới của họ. Điều 

này thúc đẩy họ tìm kiếm và tự kiến tạo mẫu hình mới về người nam và về chính mình 

khi được bao bọc trong môi trường mới mẻ mà hòa bình và tính hiện đại của đô thị 

thời bình đem lại” [22, 222]. 

Viết về thi pháp tập thơ Lối nhỏ của Dư Thị Hoàn, nhà nghiên cứu Inrasara nhận 

xét trong tương quan với thi pháp chung của nhiều nhà thơ nữ hiện đại, “Lối nhỏ đánh 

dấu bước khởi động phong trào thơ nữ quyền Việt, ít ra là ở miền Bắc. Gần như xuất 

hiện cùng thời với Dư Thị Hoàn, ở miền Nam - Thảo Phương thì khác: mạnh mẽ và 

quyết liệt hơn… Từ bỏ quẩn quanh miền thân xác, khu vực giường chiếu và hàng rào 

ngôi nhà mình, với những em em anh anh, đề tài thơ Thảo Phương mở ‘xa’ hơn, thi 

ảnh thơ cụ thể hơn, nhịp thơ gập ghềnh, chông chênh hơn” [89,101]. Cũng viết về tập 

thơ Lối nhỏ của Dư Thị Hoàn, nhà phê bình Nguyễn Thanh Tâm có bài “Bản sắc nữ 

tính hay là những lời nói dối to lớn” với khẳng định ý thức cao về giới tính của nhà 

thơ này và đi đến nhận xét: “Những dấu hiệu gợi lên từ Lối nhỏ cũng chính là niềm 

hân hoan của những tâm huyết của công cuộc đổi mới văn chương, nghệ thuật và đời 

sống. Dư Thị Hoàn và Lối nhỏ, đó là hiện thân của một sự kháng cự, một lựa chọn có 

thể diễn dịch đầy đủ nhất bản sắc cá thể của mình… Điều này là một cơ sở quan trọng 

để chị tách ra, đi vào lối nhỏ, thoát khỏi những ràng buộc của quy phạm nữ tính. Ý 

thức giới trong sự tự chủ về bản sắc, không phải là thứ niềm tin mù quáng vào những 

chuẩn mực đang hiện diện” [105,104-106]. 

Càng về sau Đổi mới (1986), những bài viết về thơ nữ của các nhà phê bình 

thường chú ý đến tác phẩm và thi pháp của các nhà thơ trẻ. Trong bài viết “Ý thức nữ 

quyền trong thơ nữ đương đại” của Lưu Khánh Thơ đề cập nét riêng của thơ Phan 

Huyền Thư với nhận định: “Phan Huyền Thư với tập Nằm nghiêng (2002), được coi là 

một trong những tác giả nữ có nhiều tìm tòi đổi mới, có những tố chất lạ. Nói đến thơ 

nữ, người ta hay đề cao chất dịu dàng, ngọt ngào, đầy nữ tính. Phẩm chất này ở Phan 

Huyền Thư hầu như rất ít. Thơ Phan Huyền Thư lạ về tứ, câu chữ ngắn gọn, ít rườm rà 

và hoa lá, có những nhận xét đơn giản mà mang tính khái quát cao. Chị cũng là người 

luôn có ý thức làm lạ hoá câu thơ… Tính dục được nói đến nhiều trong thơ Phan 
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Huyền Thư, nó như là những ám gợi trong khao khát yêu và được yêu. Hơn thế nữa, 

tác giả của những câu thơ đó muốn tự khám phá, muốn khẳng định và trình ra cho mọi 

người niềm đam mê của mình” [109, 540-542] 

Văn Giá có hai bài viết “Thơ Vi Thùy Linh - những trận bạo động chữ” và 

“Những niềm thơ khe khẽ mong manh” viết về thơ Bảo Chân (in trong Người khác và 

Tôi, Nxb Hội nhà văn, 2013) đã chỉ ra động thái thơ và diễn ngôn thơ Vi Thùy Linh để 

khẳng định nữ tính nổi bật trong thi pháp ngôn từ của các tập thơ Linh và Khát; đồng 

thời, chỉ ra vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ, mong manh mà đầy nữ tính trong thơ Bảo Chân. 

Trong bài viết “Gửi VB - Phan Thị Vàng Anh”, tác giả Vankey nhận định: “Đọc thơ 

Phan Thị Vàng Anh cũng sẽ không lẫn với bất kì ai. Tôi tìm thấy cá tính của chị trong 

thơ, một sự “ngông” rất đặc trưng lôi cuốn người đọc khi mà tác giả là người chuyên 

viết văn” [134].  

Liên quan đến thơ nữ trẻ nhìn từ tâm lý và thiên tính nữ, nhìn từ các chủ nghĩa 

hiện đại, trong đó, có phân tâm học cũng như những hình thức diễn ngôn mang âm 

hưởng nữ quyền, phải kể đến Ngô Minh Hiền với bài viết “Tình yêu trong thơ Vi Thùy 

Linh nhìn từ khát vọng hợp nhất của con người”. Tác giả đã chỉ ra được nét riêng của 

Vi Thùy Linh trong đội ngũ những nhà thơ trẻ khi khát vọng hợp nhất giữa tình yêu và 

dục tính, giữa khao khát bản năng và khả năng làm mẹ với thiên tính nữ mạnh mẽ luôn 

đồng hành trong từng cảm giác của nhà thơ. 

Về thơ của các từng tác giả trẻ, các bài viết đều tập trung giới thiệu những gương 

mặt thơ nổi bật như Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Ly Hoàng Ly…Trong bài viết 

“Sự kiến tạo biểu tượng của giới nữ: trường hợp Vi Thùy Linh”, tác giả Lê Thị Thùy 

Vinh đã viết: “Vi Thùy Linh là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ các 

nhà thơ nữ trẻ có nhiều thể nghiệm táo bạo trong sáng tạo nghệ thuật. Đọc thơ Vi Thùy 

Linh, người đọc được trở về với những gì chân thật nhất, đời thường nhất: đó là tình 

yêu trần thế, bản chất giới tính, sự tồn tại và sự vĩnh cửu… Tất cả những chủ đề đó 

được Vi Thùy Linh giấu sau “những ma trận chữ” và xây dựng thành những biểu 

tượng thơ ca. Thơ Vi Thùy Linh đong đầy những hình ảnh và những biểu tượng. 

Những biểu tượng được đặt cạnh nhau và quan hệ với nhau khiến cho thơ của chị phản 

ánh một lối tư duy đa phức, nhiều chiều, lối tư duy của thơ hiện đại. Cho nên có người 

đã cho rằng thơ Vi Thùy Linh là một kiểu tư duy về lời” [110, 380]. Cá tính sáng tạo 

đó tạo nên hiệu quả thẩm mĩ cho thơ: “Thơ Vi Thùy Linh chinh phục độc giả bằng 

chính cái tôi mạnh mẽ, độc sáng. Bởi chị sống đúng như những gì mình có, nghĩ theo 

cách nghĩ của riêng mình, và cất lên tiếng nói của chính mình. Mỗi câu thơ của chị 

dường như luôn nồng nàn, nóng hổi, khao khát khẳng định mình, khẳng định cái tôi 

độc đáo và dấu ấn cá nhân. Cái tôi Vi Thùy Linh đã được dồn nén vào những biểu 

tượng đậm màu sắc của Linh. Đó là biểu tượng “độc mã”, biểu tượng của con người 
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luôn quyết làm những gì mình muốn.” [110, 381]. 

Đỗ Thị Hoàng Uyên với bài “Những biểu tượng gắn với thiên tính nữ trong thơ 

Đinh Thị Như Thúy” [109] xem biểu tượng như là những âm bản hoặc phiên bản 

của tâm hồn, tình cảm của nhà thơ hoặc của cái tôi trữ tình nhập vai mà Đinh Thị 

Như Thúy đã thể hiện như tiếng nói tin yêu và giãi bày chính mình và giới mình 

trước con người và thiên nhiên. 

Ngoài ra, còn có các luận văn, luận án nghiên cứu chuyên sâu của nhiều người 

theo khuynh hướng, diện mạo chung, hoặc theo hướng tiếp cận nữ quyền luận ở từng 

tác giả và tác phẩm thơ nữ nhưng do khuôn khổ của Luận án, chúng tôi không thể trích 

dẫn những đánh giá và nhận định của từng công trình. 

Nhìn chung, tất cả các nghiên cứu trên đều gián tiếp hoặc trực tiếp khám phá thơ 

nữ sau Đổi mới (1986) ở những khía cạnh nữ quyền, tình yêu, tính dục và thiên tính nữ 

vĩnh hằng với những nhận xét mới mẻ, có tính thuyết phục. Tuy không triển khai từ 

góc nhìn lý thuyết giới với các quan hệ bản chất và quan hệ tương tác giới trong thơ nữ 

như luận án của chúng tôi, nhưng một số luận điểm và luận cứ của các công trình nói 

trên cũng đã giúp cho chúng tôi tham khảo và tìm thấy những đồng cảm trong tiếp 

nhận và triển khai ở những khía cạnh bổ sung và liên quan. 

1.3. Nhận xét tình hình nghiên cứu và hướng triển khai đề tài 

Từ thực tiễn tiếp nhận và ứng dụng lý thuyết giới vào nghiên cứu thơ nữ như 

trên, có thể nói rằng, dù khách quan hay chủ quan, gián tiếp hay trực tiếp, ý thức hay 

chưa ý thức thì phái tính/ giới tính vẫn tồn tại trong tư duy và trong sáng tác của các 

nhà thơ nữ. Và tuỳ theo từng thể tạng và cá tính của từng chủ thể sáng tạo mà độ đậm 

đặc về phái tính trong tác phẩm của từng người là khác nhau, do vai trò và ý thức về 

giới tính của chính từng tác giả quy định. Từ đó, hình thành cách kiến trúc chỉnh thể 

tác phẩm của từng nhà thơ, kéo theo sự đa dạng trong hướng nghiên cứu và phê bình 

văn học nữ quyền như ta vừa tìm hiểu.  

Từ việc trình bày Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan với đề tài như 

trên, chúng tôi rút ra một số nhận xét về tình hình nghiên cứu và đề xuất hướng triển 

khai đề tài như sau: 

1.3.1. Nhận xét tình hình nghiên cứu 

- Về tình hình tiếp nhận lý thuyết giới và nghiên cứu lý thuyết giới ở Việt Nam 

1/ Các công trình dịch thuật lý thuyết giới và lý thuyết nữ quyền sang tiếng Việt 

ngày càng được các dịch giả và các nhà nghiên cứu quan tâm và có chọn lọc liên tục ra 

mắt bạn đọc. 

2/ Từ những công trình dịch thuật nói trên, các nhà nghiên cứu văn học vận dụng, 

đúc kết và đề xuất thành những hệ thống luận điểm, luận thuyết có hệ thống, giúp 
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người đọc hiểu rõ những vấn đề có liên quan đến lý thuyết giới, văn học giới và phê 

bình giới/ phê bình nữ quyền.   

3/Những khái niệm và phạm trù chuyên sâu về phê bình nữ quyền, phê bình giới 

trong văn học dần được cụ thể và sáng rõ, nhưng nhìn chung, để có một hệ thống khái 

niệm thống nhất thì vẫn còn chờ đợi nhiều công trình khác công phu và khái quát hơn. 

- Về tình hình vận dụng lý thuyết giới vào nghiên cứu thơ nữ Việt Nam  

1/  Có thể thấy, việc tiếp nhận và nghiên cứu thơ nữ Việt Nam của các tác giả giai 

đoạn sau 1975, đặc biệt từ 1986 đến 2015 là khá phong phú và đa dạng từ nhiều góc tiếp 

cận, nhiều cấp độ triển khai khác nhau, trong đó, có hướng tiếp cận theo lý thuyết giới 

và phê bình văn học nữ quyền, phê bình văn học sinh thái nữ quyền. 

2/  Các nhà nghiên cứu, phê bình đều quan tâm đến bình diện nội dung và hình 

thức của tác phẩm trong tính chỉnh thể hoặc tính riêng biệt của từng yếu tố thuộc hình 

thức hoặc nội dung thi phẩm. Điều đáng quan tâm là các công trình này đều kết hợp 

nhiều kiến thức và lý thuyết liên ngành để giải mã thơ. Vấn đề lý thuyết diễn ngôn của 

Foucault chưa được phê bình nữ quyền quan tâm và vận dụng tốt. 

3/  Theo thống kê ban đầu của chúng tôi, thì các công trình nghiên cứu văn học 

sau 1986, đặc biệt là từ đầu thế kỷ XXI đến nay từ góc nhìn phân tâm học, thiên tính 

nữ và từ góc nhìn lý thuyết giới và lý thuyết nữ quyền ngày càng gia tăng và có những 

thành tựu đáng kể, đặc biệt là trong văn xuôi. Các hướng tiếp cận từ góc nhìn văn hóa 

và phê bình nữ quyền sinh thái cũng chưa được vận dụng như mong muốn. Riêng 

trong thơ, các công trình tiếp cận theo các hướng phê bình trên cũng ngày càng được 

quan tâm, nhưng ở dạng nghiên cứu từng tác giả và tác phẩm, chứ chưa có công trình 

đi sâu nghiên cứu rộng ở dạng bao quát từng giai đoạn, phong trào.  

1.3.2. Hướng triển khai đề tài 

Từ thực tiễn tiếp nhận và nghiên cứu ứng dụng như đã trình bày, Luận án của 

chúng tôi kế thừa, tiếp thu thành tựu từ những công trình đi trước, nhất là về mặt lý 

thuyết; từ đó, vận dụng lý thuyết giới, lý thuyết nữ quyền và lý thuyết phê bình văn 

học nữ quyền để tìm hiểu, khám phá, chỉ ra giá trị thẩm mỹ bản chất trong tính toàn 

vẹn, bao quát của cả phong trào và trong tính chỉnh thể nội dung và diễn ngôn thi 

phẩm của Thơ nữ Việt Nam 1986-2015. 

Luận án hướng tới giải quyết các vấn đề sau: 

1/ Nắm bắt những kiến thức về lý thuyết giới và nữ quyền luận cũng như những 

nội dung của lý thuyết phê bình văn học nữ quyền nhằm soi vào từng lĩnh vực và 

phạm vi của đối tượng nghiên cứu. Từ đó, hiểu rõ hơn yêu cầu và nội dung cũng như 

nguyên tắc phương pháp luận của phê bình nữ quyền trong văn học, nhằm ứng dụng 

nghiên cứu có hiệu quả vào thực tiễn thơ nữ Việt Nam 1986-2015. 
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2/ Là hình thái ý thức xã hội - thẩm mỹ đặc thù, văn học có quan hệ gắn bó với 

cơ sở lịch sử - xã hội và hằng số thẩm mỹ - thi ca của mỗi dân tộc, mỗi thời đại để làm 

thành nền thi ca mang đặc điểm của chính những cơ sở đó. Vì vậy, nghiên cứu Thơ nữ 

Việt Nam 1986-2015 nhìn từ lý thuyết giới, chúng tôi xem thơ nữ giai đoạn này là mô 

hình chủ thể đặc thù đặt trong tương quan với khách thể là cuộc sống rộng lớn với 

nhiều quan hệ đang trong quá trình vận động để xem xét, giải mã thơ hiện đại Việt 

Nam từ những yếu tố lịch sử, xã hội và văn hóa đặc thù của Viêt Nam thời hậu chiến, 

những giao lưu thi pháp văn học hiện đại thế giới,…nhằm nghiên cứu các trạng thái 

tâm lý, tình cảm và cảm quan mỹ học theo giới tính riêng của từng nhà thơ nữ. 

3/ Luận án tập trung nghiên cứu tính thống nhất, nhưng đa dạng trong thơ của các 

nhà thơ nữ Việt Nam 1986-2015 ở các nội dung và đặc điểm thể hiện giới tính/ phái 

tính thông qua những chủ đề giới với những quan hệ bản chất của chúng; từ đó, chú ý 

đến diễn ngôn thân thể, chủ đề tình yêu và lối viết nữ cũng như nghiên cứu nội dung 

giới trong thơ nữ với các quan hệ tương tác phổ biến như môi trường sinh thái, bản 

sắc văn hóa và chính nền thơ hiện đại Việt Nam  mà nó chịu ảnh hưởng qua lại để 

thấy được hiệu quả thơ, thi pháp thơ và hệ hình thơ mang đặc trưng giới. Từ đó, khẳng 

định sự đóng góp của Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 nhìn từ lý thuyết giới vào thành tựu 

chung của thơ Việt về một bình diện triết - mỹ mang tính xã hội học và văn hóa đặc 

thù. 

 

Tiểu kết 

Tiếp nhận và tiếp biến lý thuyết giới, lý thuyết nữ quyền có tính sơ khai trong 

nghiên cứu và sáng tạo văn học ở Việt Nam xuất hiện sớm, từ những thập niên đầu thế 

kỷ XX, nhưng mãi đến những thập niên cuối thế kỷ XX và nhất là những thập niên đầu 

thế kỷ XXI, nó mới được quan tâm thích đáng, trở thành nhu cầu và đối tượng nghiên 

cứu có chủ đích sáng rõ ở các nhà nghiên cứu phê bình và cả các nhà sáng tác văn học. 

Tuy vậy, những công trình nghiên cứu có tính tổng hợp từng chủ điểm về mặt lý 

thuyết và chuyên sâu cả phong trào cho các giai đoạn của tiến trình văn học Việt Nam 

vẫn còn diễn ra không đồng đều ở các bình diện: dịch thuật lý thuyết, nghiên cứu lý 

thuyết lẫn thể loại (văn xuôi được quan tâm nghiên cứu sâu hơn thơ và kịch). Các nhà 

lập thuyết về giới và nữ quyền trên thế giới chưa được dịch và giới thiệu nhiều cho 

công chúng mà chỉ tập trung một số tác giả quen thuộc như Virginia Woolf, Simone de 

Beauvoir và một vài gương mặt tiêu biểu khác. Chính thực tế này cũng có ảnh hưởng 

không ít đến kết quả nghiên cứu sâu và toàn diện về lý thuyết giới và lý thuyết nữ 

quyền ở nước ta. Và đó cũng chính là hướng mở cho công trình của chúng tôi và 

những công trình nghiên cứu tiếp theo về giới và nữ quyền luận ở Việt Nam trong 

tương lai trước mắt và lâu dài ở hai bình diện: lý thuyết và thực tiễn sáng tác. 
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Chương 2. 

LÝ THUYẾT GIỚI VÀ SỰ THỂ HIỆN Ý THỨC GIỚI  

TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM 1986-2015 

 

2.1. Giới thuyết về giới và nữ quyền        

Vấn đề giới/ phái tính và nữ quyền hình thành và phát triển liên tục theo thời gian 

cùng với các phong trào nữ quyền trên thế giới, đặc biệt là ở các nước lớn phương 

Tây. Và như một quy luật, các nhà lập thuyết nữ quyền có nhu cầu chiếm lĩnh, cắt 

nghĩa đúng đắn về những phong trào đó để vừa đấu tranh cho quyền bình đẳng của nữ 

giới trong hiện thực đời sống vừa khái quát và đúc kết về mặt lý thuyết để thành những 

diễn ngôn giới mang tính lý luận sâu sắc nhằm khẳng định ý thức phái tính và nữ 

quyền của của chính người phụ nữ. Từ đó, trên thế giới hình thành phong trào phụ nữ 

viết về chính giới mình một cách có ý thức thông qua “lối viết nữ” trong văn học và 

trong các lĩnh vực khác. Về sau, từ thực tiễn viết và sáng tác ấy, các nhà lý luận đúc 

kết thành lý thuyết giới, lý thuyết nữ quyền, lý thuyết về chủ nghĩa nữ quyền và phê 

bình văn học nữ quyền.  

2.1.1. Quan niệm truyền thống về giới và nữ quyền 

Cuộc phản kháng, nổi loạn để giành lại vị thế đã mất của nữ giới vốn âm ỉ rất lâu 

trong lịch sử nhân loại và dần dần phát triển mạnh mẽ trong thời hiện đại với lối viết 

nữ ngày càng sâu rộng. Từ lối viết nữ ấy đã hình thành hệ thống lý thuyết được hoàn 

thiện theo thời gian mà ban đầu các nhà nữ quyền luận thuộc làn sóng thứ nhất gọi là 

Lý thuyết giới/ Lý thuyết nữ giới. Từ lý thuyết ban đầu này, trong lĩnh vực văn hóa và 

văn học, các nhà nữ quyền thuộc làn sóng thứ hai và thứ ba khái quát, đề ra lý thuyết 

hoàn chỉnh và cụ thể hơn với tên gọi là Nữ quyền luận/ Chủ nghĩa nữ quyền (feminism). 

Đặc biệt, trong văn học, từ lý thuyết giới, lý thuyết nữ quyền đã hình thành Phương 

pháp phê bình nữ quyền/ Phương pháp phê bình văn học nữ quyền. Thành tựu về nghiên 

cứu nữ quyền trên các lĩnh vực là rất phong phú, đa dạng. Tuy vậy, hệ thống lý thuyết về 

giới rất phức tạp, không dễ đồng thuận trong giới nghiên cứu. 

Vấn đề giới, lý thuyết về giới và nữ quyền từ truyền thống đến hiện đại luôn 

được các nhà lập thuyết quan tâm và đề xuất nội hàm của chúng. Nhưng không dễ có 

sự thống nhất. Giới tính, phái tính là hai danh từ có nội hàm ngữ nghĩa được hiểu gần 

giống nhau, tương đương nhau, nhưng nếu phân tích cặn kẽ, thì giữa chúng vẫn có 

những nét khu biệt rõ rệt. 

Theo Từ điển tiếng Việt, “Giới tính là những đặc điểm chung phân biệt nam với 

nữ, giống đực với giống cái” [87, 390]. Còn theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì 

đặc điểm giới tính (gender) được nhìn từ hai bình diện: sinh học và xã hội. Về sinh 
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học, “giới tính là một quá trình kết hợp và pha trộn những đặc điểm di truyền học của 

sinh vật, thường dẫn đến kết quả là sự chuyên môn hóa thành giống đực và giống cái 

(các giới)… Thường khi sự khác biệt về thể chất đi đôi với sự khác biệt về giới tính. 

Còn về mặt xã hội, giới tính, đôi khi còn gọi tắt là giới hoặc phái tính, là các đặc điểm 

liên quan đến sự khác biệt giữa nam tính và nữ tính. Tùy thuộc vào văn cảnh, những 

đặc điểm này có thể bao gồm giới tính sinh học (tức là giới tính nam, giới tính 

nữ hoặc lưỡng tính), các cơ cấu xã hội dựa trên giới tính (gồm vai trò giới và các vai 

trò xã hội khác). Giới tính xã hội của một người hình thành trong quá trình trưởng 

thành của người đó. Khái niệm này do John Money đề xuất vào năm 1955, đề cập tới 

giới tính theo phương diện là một vai trò xã hội để phân biệt với giới tính sinh học” 

[132]. Còn trong thực tế sinh hoạt cụ thể và trong nhận thức của con người, thì nhiều 

quan niệm cho rằng, giới tính/ tính nữ có thể được định nghĩa là tính nữ kết hợp với sự 

ý thức sâu sắc về tính nữ, nhất là trong sự đối sánh với tính nam, một cách tự nhiên và 

bình đẳng. Do vậy, giới tính/ phái tính luôn được hiểu theo nghĩa rộng và hẹp. Giới 

tính hiểu theo Nghĩa rộng là sự kết hợp với ý thức về giới tính (để phân biệt nam và 

nữ, giống đực và giống cái); Nghĩa hẹp là tính nữ và sự ý thức về tính nữ (trong tương 

quan đối sánh với tính nam). Vậy là, khi con người phân biệt được đàn ông và đàn bà 

thì ý niệm về giới tính/ phái tính xuất hiện. Thuật ngữ giới tính/ phái tính được các nhà 

lý luận lý giải nội hàm nghĩa như sau:  

Giới tính = giới (gender) + giống/phái/phái tính (sex). Vậy, Nam giới = the male 

sex (phái nam) + masculinity (tính nam/bản tính nam); Nữ giới = the fair sex (phái nữ) 

+ feminility (tính nữ/bản tính nữ) (Dẫn theo Nguyễn Thị Thanh Xuân) [140,tr.9]. Chúng 

tôi đồng ý với cách lập luận này cùa Nguyễn Thị Thanh Xuân. Dù chưa có từ điển hoặc 

công trình nào trình hiện như thế, nhưng mọi người đều hiểu như vậy về bản chất của 

danh từ “giới tính”. Vấn đề giới tính, ý thức về giới tính luôn tồn tại trong nhận thức, 

hoạt động và quan hệ của con người và xã hội. 

Do đời sống xã hội - văn hóa  luôn có sự kỳ thị và bất bình đẳng về giới tính nên 

phái nữ thường không tránh khỏi ám ảnh về sự khác biệt, thua thiệt, bị động của giới 

nữ. Điều này thể hiện rất rõ trong ngôn ngữ giao tiếp, trong quan hệ đời sống thường 

nhật, tồn tại từ xa xưa và đã trở thành những nguyên tắc bất di bất dịch, trước khi xuất 

hiện ý thức nữ quyền và sự đấu tranh để xóa bỏ nguyên tắc áp đặt vô lý đó.  

Mọi người đều xác nhận, giới tính là yếu tố thuộc bản thể người, trong đó, có cơ 

chế sinh học thuộc về bản chất tự nhiên và cơ chế tinh thần mang dấu ấn văn hóa - xã 

hội. Vậy, ý thức về giới là ý thức về một phương diện của bản chất và bản thể người; 

đồng thời, qua đó giúp con người hiểu được nội dung và giá trị bản chất giới, bản thể 

giới với các mối quan hệ văn hóa - xã hội tương tác khác nhau. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%AF_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%AF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%AF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_l%C6%B0%E1%BB%A1ng_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_c%E1%BA%A5u_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vai_tr%C3%B2_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vai_tr%C3%B2_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vai_tr%C3%B2_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Money&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_t%C3%ADnh
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Có thể liên hệ nội hàm danh từ giới tính theo lịch đại và đồng đại như sau: Quan 

niệm về giới thuộc loại xưa nhất xuất hiện trong Kinh Thánh: “Người đàn bà sinh ra từ 

chiếc xương sườn của người đàn ông” với lý giải rằng “Thượng đế sáng tạo ra thế giới 

trong vòng 7 ngày với đầy đủ sự vật, động vật, hiện tượng. Trong ngày thứ 7, Người 

nghĩ thêm ra một loài động vật mà Người cho là “sẽ hoàn hảo nhất trong các loài động 

vật”. Chàng Adam xuất hiện từ đó. Để tránh cho chàng Adam khỏi buồn bã nơi vườn 

Địa đàng, Thượng đế đã dùng một “cái xương sườn thừa của ông Adam” để tạo nên 

con người thứ hai là Eva làm bạn đồng hành. Mắc lỗi lầm do ăn “trái cấm” ở vườn Địa 

đàng, Adam và Eva bị Đấng tối cao đày xuống mặt đất, sống như những sinh vật khác. 

Và hình phạt lớn nhất mà Thượng đế đặt lên Eva là hàng tháng sẽ phải mất đi một 

lượng máu từ trong cơ thể, sẽ phải mang nặng, đẻ đau… 

Đến Aristote, từ những trầm tư triết học, ông cho rằng đàn bà tự bản chất đã thấp 

kém hơn đàn ông: “Đàn bà chỉ là vật chất, phát triển một cách bừa bãi, hỗn loạn nếu 

không có đàn ông, nhờ có những hạt giống của họ, mang đến cho các vật chất này hình 

thái, mặt mũi”. Ông còn cho rằng: “Đàn bà là đàn bà bởi một sự thiếu thốn nhất định 

về những phẩm chất” [140,11]. Quan niệm này của Aristote được những triết gia và 

các nhà tư tưởng về sau vận dụng như những xác quyết bất di bất dịch. Và nghiễm 

nhiên, đàn bà bị xem là phái yếu, lệ thuộc vào đàn ông, là phần phụ, phần lấy ra từ 

thân thể Adam. Còn thánh Thomas Aquinas thì tin rằng “phụ nữ là một người đàn bà 

không hoàn hảo”. Và nghiễm nhiên, đàn bà bị xem là phái yếu, là lệ thuộc vào đàn 

ông, là phần phụ, phần thừa ra từ thân thể Adam.  

Ở phương Đông, từ Khổng Tử cho đến những trí thức và dân chúng chịu ảnh 

hưởng quan niệm của Khổng Tử đều cho đàn bà là hạng người “khó dạy” (nữ nhân 

nan hóa/ phụ nhân nan hóa). Đạo Khổng đã gán cho người phụ nữ những tính chất bất 

công: ngu dốt, thiếu năng lực và ý chí tiến thủ. Tệ hơn nữa, Đạo Khổng và quan niệm 

phong kiến còn đề ra quan niệm bất bình đẳng về sự hiện hữu của họ: “Nữ nhân ngoại 

tộc”, “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, “Trai năm thê bảy thiếp - Gái chính 

chuyên một chồng”, “Phu xướng phụ tùy”… Chưa kể trong quan niệm của văn hóa 

phương Đông cũng coi sự bất bình đẳng này như một triết lý: những gì thuộc về 

Dương là đàn ông, những gì thuộc về Âm là đàn bà…  

Vậy, quan niệm bất bình đẳng về giới đã tồn tại hàng ngàn đời nay trong xã hội 

và trong ý thức của con người, cả phương Đông và phương Tây, trở thành “vô thức tập 

thể” theo cách nói của Jung. Từ đó, người phụ nữ bị đối xử bất bình đẳng, trước hết là 

về mặt sinh học. Thân thể người phụ nữ bị coi là một “cỗ máy sinh sản” hoặc là một 

công cụ thỏa mãn tình dục của người đàn ông. Vì vậy, cho đến thế kỷ XIX, các hoạt 

động nữ quyền không chú ý vào những quyền bình đẳng mà chú ý vào quyền “sở hữu” 

thân thể của đàn bà và quyền đặt kế hoạch cho những lần thai nghén. Họ cho rằng 
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“phong trào nữ quyền làn sóng thứ nhất có nhiều dị biệt về lý thuyết và chính trị với 

các phong trào nữ quyền kế tục nó” [72].  

Chỉ đến thời hiện đại, khi vấn đề bình đẳng nam - nữ được khẳng định, thì vấn đề 

nữ quyền mới được đề ra và trở thành những làn sóng đấu tranh đòi quyền lợi và bổn 

phận như nam giới. Những phong trào, làn sóng này vận động và phát triển liên tục, 

hình thành nên vấn đề giới và nữ quyền như một động thái ban đầu và sau đó là ý thức 

về giới/ phái tính một cách mạnh mẽ, để thành hệ thống lý thuyết - diễn ngôn của phụ 

nữ, một bước tiến của chủ nghĩa nữ quyền. Từ đó, hình thành nên phương pháp phê 

bình nữ quyền, trong đó, có phương pháp phê bình văn học nữ quyền.  

Làn sóng nữ quyền thứ hai xuất hiện sau thế chiến thứ II, bắt đầu với sự ra đời 

tác phẩm Giới thứ hai (The Second Sex - 1949) của Simone de Beauvoir. Từ những 

lập luận về thực tế tồn tại bất bình đẳng giới, Beauvoir cho rằng: “sự thống trị của đàn 

ông và sự tuân phục của đàn bà không phải là một hiện tượng sinh học mà là sự sáng 

tạo của xã hội”; cho nên, bà có định đề nổi tiếng: “Người ta không sinh ra là phụ nữ, 

mà trở thành phụ nữ”. Từ đây, phong trào nữ quyền không chỉ chú ý đến giới tính, mà 

chủ yếu là phái tính, tức coi người phụ nữ không chỉ được hình thành từ các điều kiện 

sinh học, mà còn từ các điều kiện văn hóa - xã hội. 

Làn sóng nữ quyền thứ ba xuất hiện với những quan niệm và thực hành đa dạng, 

sâu sắc hơn mà người ta gọi là chủ nghĩa nữ quyền thách thức - thách thức với “những 

điều mọi người đều biết”, đó là tính dục (sex), dục tính (sexuality) và giới tính 

(gender). Đó là nội dung của phê bình nữ quyền luận. Về sau, phê bình nữ quyền có 

bước phát triển mới khi các nhà phê bình xác lập một lối viết nữ (l’écriture féminine) 

nhằm phê phán những tư tưởng thiển cận của các nhà triết học nam quyền, đặc biệt là 

quan niệm của Phân tâm học do S. Freud đề xướng, khi ông đề cao chủ nghĩa tôn sùng 

“dương vật”, tạo thành hệ hình diễn ngôn quyền uy, mang tính áp đặt bất bình đẳng 

cho phái nữ. 

Sau Freud và Jung, phải kể đến Lacan. Ông là nhà phân tâm học nổi tiếng có ảnh 

hưởng sâu rộng với các phát hiện bổ sung mới của mình về phân tâm học. Không dựa 

vào những dữ kiện lâm sàng như Freud, nhưng ông cũng đã tán thành các luận điểm 

căn bản của Freud và phát triển học thuyết này dựa vào yếu tố ngôn ngữ. Thêm vào đó 

là triết lý hiện sinh. Triết lý hiện sinh cũng rất đề cao thân xác con người. Các nhà hiện 

sinh cho rằng “Hiện hữu là hiện hữu gắn liền với một thân xác”. Hai nhà triết học hiện 

sinh M. Ponty và J. P. Sartre đều cho rằng trong các hình thức hiện hữu ở đời thì hiện 

hữu trong một thân xác là hiện hữu căn bản nhất. Nhờ các bộ phận của cơ thể mà con 

người xác lập sự hiện hữu cho mình. Nếu trước đây, mọi bộ phận thân thể bị giấu kín, 

thì nay được công khai, chúng trở thành ngôn ngữ biết nói. Sự trình diễn và xếp đặt 

trong nghệ thuật đương đại lấy thân thể làm vật triển lãm. Người ta vẽ, xăm hình ảnh 
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lên thân thể hoặc đeo các vật dụng trang sức vào tai, cổ, mũi, môi, vú… như là nhu cầu 

thẩm mỹ để làm tăng thêm sự hấp dẫn cho thân thể.  

Cho nên, phê bình nữ quyền chú ý đến việc chỉ trích và lý giải sự sai lầm của 

thuyết độc tôn dương vật. Họ lấy tính nữ làm trung tâm, tạo ra kiểu diễn ngôn nữ 

quyền thống trị văn bản thay cho diễn ngôn nam quyền trước đó. Họ xác lập một biểu 

tượng riêng của lối viết. Thay vì quan niệm ngòi bút biểu tượng cho dương vật để chỉ 

lối viết nam quyền, các nhà nữ quyền cho rằng biểu tượng đàn bà, đó là bầu vú - gắn 

với dòng sữa hay còn gọi là mực trắng (Hélène Cixous); từ đó, họ chú trọng đến ngôn 

ngữ thân xác, thông qua kinh nghiệm quan hệ giới nữ, kinh nghiệm dục tính nữ, để 

hình thành lối viết nữ quyền và cái nhìn nữ quyền về thế giới. 

Trong Giới thứ hai, Beauvoir “bác bỏ tất cả những huyền thoại tôn giáo, triết học 

về nguyên nhân này. Bà cũng khẳng định sự yếu kém này không có nguyên nhân chủ 

yếu từ cấu tạo sinh học của cơ thể, từ sự khác nhau về vai trò của hai giới trong sinh 

sản, từ sự khác nhau về tính dục, hay từ nguyên nhân kinh tế”. Về mặt sinh học, theo 

Beauvoir, “sự khác nhau về giới tính chẳng qua là sự khác nhau về vai trò của hai giới 

trong sự sinh sản, nhưng hoàn toàn không phải là cơ sở để chứng minh sự yếu kém của 

phụ nữ so với nam giới. Chẳng hạn cứ liệu sinh học về sự so sánh trọng lượng bộ não 

của nam và nữ cho thấy bộ não nữ cân nặng trung bình 1220g… và bộ não của nam 

trung bình là 1360g…” [110,15], nhưng như bà khẳng định “khối lượng tuyệt đối 

không quan trọng, mà vai trò quyết định cần được xem xét là khối lượng tương đối. 

Đó là 1/48.4 ở nam và 1/48.2 ở nữ. Như thế, lợi thế sẽ thuộc về nữ giới” [110,16]. Bà 

còn nói tiếp: “Đối với nữ giới, sự hấp dẫn về giới tính khác với ở nam giới. Ở đây, cần 

phân biệt giới tính nữ với “nữ tính”; Beauvoir chỉ phủ định “nữ tính” là những đặc 

trưng xã hội được áp đặt từ bên ngoài cho người nữ, chứ không phủ nhận giới tính nữ 

là những đặc trưng sinh học và tâm lý của nữ giới do sự khác nhau về chức năng sinh 

sản tạo ra” (Dẫn theo Nguyễn Tấn Hùng) [52,15-21]. Cũng từ sự nghiên cứu về mặt 

sinh học, Beauvoir kết luận rằng cơ thể là rất quan trọng đối với người phụ nữ, nhưng 

không quyết định “nữ tính”, nó là do “thực tại cuộc sống được ý thức thông qua những 

hoạt động và trong một xã hội nhất định” và “chỉ với yếu tố sinh học không đủ trả lời 

câu hỏi tại sao phụ nữ bị coi là Kẻ Khác” [52,16].  

Trên đây là những quan niệm có tính chung nhất về giới và nữ quyền tồn tại 

trong nhận thức của con người từ xa xưa cho đến ngày nay. 

2.1.2. Ý thức về giới và sự xuất hiện phong trào nữ quyền  

Đến thời hiện đại, ý thức về giới tính ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt mà ở đó 

những nhà nữ quyền trí thức đóng vai trò quan trọng. Ở các nước châu Á, phong trào 

nữ quyền cũng diễn ra sôi nổi và đa dạng, nhất là ở Trung Quốc, Nhật Bản. Xu hướng 
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phê phán Nho giáo của Lỗ Tấn và Lâm Ngữ Đường là nổi bật hơn cả, vì họ cho rằng, 

đó là “học thuyết nam quyền đàn áp nữ quyền”, trong đó, có cái nhìn bất bình đẳng về 

mặt sinh học. Tư tưởng này được dấy lên mạnh mẽ những năm 80 của thế kỷ XX sau 

Đại hội phụ nữ thế giới được tổ chức ở Bắc Kinh năm 1995. 

Vậy là, đến thời hiện đại, vấn đề giới, vấn đề bình đẳng nam - nữ mới được đặt ra 

một cách cấp thiết và liên tục. Từ đó, vấn đề giới và nữ quyền trở thành phong trào 

hoạt động và đấu tranh mạnh mẽ, để thành hệ thống lý thuyết - diễn ngôn của phụ nữ, 

một bước tiến của chủ nghĩa nữ quyền. Chủ nghĩa nữ quyền là một phong trào văn hóa 

- xã hội mà mục đích chính của nó là đòi quyền bình đẳng giữa đàn bà và đàn ông. 

Diễn ra trong tiến trình lịch sử lâu dài, nhưng đến thế kỷ XIX ở châu Âu và châu Mỹ, 

một phong trào có tổ chức của giới nữ mới hình thành và trở thành hoạt động xã hội có 

hiệu quả.  

Bài viết “Sự đa dạng của chủ nghĩa nữ quyền và sự đóng góp vào sự bình đẳng 

giới” của Judith Lorber đã chỉ ra vấn đề giới theo lý luận giới của các “làn sóng nữ 

quyền”. Ông cho rằng, những nhà nữ quyền thuộc làn sóng thứ nhất (thế kỷ XIX và 

đầu thế kỷ XX) đấu tranh cho những quyền đương nhiên của nữ giới mà từ lâu bị xã 

hội khước từ, trong khi đó, với nam giới thì lại là quyền hiển nhiên thụ hưởng. Lý 

thuyết về sự bình đẳng giới mà những nhà nữ quyền thế kỷ XIX sử dụng để đấu tranh 

cho những quyền của nữ giới là triết học chính trị tự do. Triết học này cho rằng “tất cả 

đàn ông phải bình đẳng trước pháp luật, rằng không ai nên có những đặc quyền hoặc 

những quyền đặc biệt” [52,17]. Mục đích của nữ quyền thuộc làn sóng thứ nhất là “đạt 

được quyền bình đẳng về pháp lý cho đàn bà, đặc biệt là quyền bỏ phiếu hay đầu 

phiếu” (Judith Lorber ) [72]. 

Beauvoir cũng nghiên cứu kỹ quan niệm của các nhà phân tâm học từ Freud đến 

Adler. Tuy không hoàn toàn bác bỏ những đóng góp của Phân tâm học, vì một số 

những đóng góp của nó là có hiệu quả, nhưng bà cũng không chấp nhận hoàn toàn 

phương pháp phân tâm học, ở chỗ, Phân tâm học quy mọi cái về bản năng tính dục, về 

những xung lực tính dục (libido). Theo bà, “thật ra Freud không nghiên cứu về tính 

dục phụ nữ mà ông lấy libido của nam giới làm cơ sở để hiểu về nữ giới. Phân tâm học 

là thứ quyết định luận dựa trên vai trò quyết định của tính dục đối với tính cách của 

con người mà không thấy vai trò của ‘sự lựa chọn’ (choice). Nữ tính của phụ nữ là do 

toàn bộ những điều kiện kinh tế - xã hội, ý thức xã hội, hệ tư tưởng quy định trong tiến 

trình phát triển lịch sử mà trong đó người phụ nữ sống, do người phụ nữ bị bắt buộc 

hoặc do thiếu hiểu biết mà chấp nhận, không phải là chỉ do vấn đề tình dục” [52,16]. 

Beauvoir còn cho rằng “nữ tính” không phải là bản tính, tức là cái vốn có của người 

đàn bà. “Tuy là do người đàn ông áp đặt, nhưng nếu người nữ không tự nguyện chấp 

nhận thì nó cũng không thể gắn bó với nữ giới qua hàng nghìn năm lịch sử như vậy” 
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[52,19]. Thực tế này có thể tìm thấy ở Việt Nam qua những tấm gương không chịu làm 

phận nữ nhi tầm thường như Hai Bà Trưng, Bà Triệu và những người phụ nữ - chiến sĩ 

trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

Beauvoir cũng bàn về vấn đề bình đẳng giới trong tình dục. Tuy nhiên, như bà 

xác nhận, đó là vấn đề khó khăn nhất, vì “Để trở thành một cá nhân hoàn toàn và bình 

đẳng với nam giới, thì người nữ phải được tiếp cận với thế giới nam giống như người 

nam tiếp cận với thế giới nữ” [52, 21]. Điều đó có nghĩa là người nữ cũng được tự do 

tìm bạn tình và thực hiện tình dục như người nam. Nhưng, theo bà, đòi hỏi đối với hai 

giới trong trường hợp này là “không đồng dạng với nhau”. 

Sau Lorber và Beauvoir, tình hình nghiên cứu về phái tính và nữ quyền ở một số 

nước Âu - Mỹ và các nước khác trên thế giới về sau càng phát triển và có nhiều thành 

tựu, nổi bật là Phân tâm học của Sigmund Freud, Phân tâm học cấu trúc của Jacques 

Lacan, Siêu hình tình yêu, siêu hình cái chết của Arthur Schopenhauer… 

Tiếp theo Giới thứ hai của S.de Beauvoir xuất bản năm 1949, có hàng trăm công 

trình khoa học nghiên cứu về nữ giới/ nữ quyền được ấn hành: Thuyết nữ quyền 

(Feminism), Sổ tay các khuynh hướng tiếp cận văn học (A Handbook of Critical 

Approches to Literature - 1979) của Wilfred Guerin, Earle Labor, Phê bình nữ quyền 

mới (The New Feminist Criticism - 1985) của Elaine Showalter, Phê bình văn học 

đương đại (Contemporary Literature Criticism - 1986) của Robert Con Davis, Từ điển 

thuật ngữ phê bình và thuật ngữ văn học (The Bedfort Glossary of Critical and Litarary 

Terms - 1990) của nhiều tác giả, Nữ quyền và tự truyện (Feminism and Autobiography - 

2000) của Tess Cosslett, Celia Lury, Penny Summerfiel… Các công trình trên đều căn 

cứ vào những quan hệ văn hóa - xã hội để nhận định và đúc kết vấn đề, chỉ ra những bất 

bình đẳng giới hoàn toàn không phải xuất phát từ bình diện sinh học, mà chủ yếu là do 

sự áp đặt có tính văn hóa - xã hội hình thành trong tiến trình lịch sử. 

Raman Selden có tiểu luận “Phê bình nữ quyền” nghiên cứu sâu về những vấn đề 

lý thuyết cũng như những bản viết của phụ nữ và những nữ phê bình gia. Ông cho 

rằng: “Những nhà nữ quyền thường phơi bày ra tính khách quan giả trá của khoa học 

nam giới” [102]. Ông còn đề cao công trình Chính trị về giới tính của Kate Millett vì 

đã phơi bày được những biểu hiện áp bức của giới tính được tìm thấy trong tiểu thuyết 

đàn ông. Cuốn sách của Millett cung cấp một sự phê phán đầy quyền lực về văn hóa 

phụ quyền, nhưng vài nhà nữ quyền tin rằng sự lựa chọn của bà về những tác giả đàn 

ông thì không tiêu biểu. Ngoài ra, còn phải kể đến bài giới thiệu cuốn sách Phê bình 

nữ quyền và thay đổi xã hội của Judith Newman và Deborath Rosenfelt, khi họ “biện 

luận cho một sự phê bình nữ quyền duy vật chủ nghĩa né tránh chủ nghĩa yếu tính bi 

thảm của những nhà phê bình nữ quyền kia đang phóng chiếu một hình ảnh về đàn bà 

như bất lực một cách phổ quát và ngoan ngoãn một cách phổ quát” [102]. Từ đó, Betty 
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Friedan trong tác phẩm Bí ẩn nữ tính của mình, từ góc nhìn văn hóa - xã hội cũng đã 

chống lại những quan niệm và phép tắc tồi tệ mà xã hội, nhất là đàn ông áp đặt bất 

công cho phụ nữ: “Chúng ta không đấu đá với đàn ông, mà chỉ đấu tranh chống lại 

những phép tắc tồi tệ” [33, 154]. 

Nhìn chung, các công trình trên, từ nhiều quan điểm và quan niệm khác nhau đều 

quan tâm đến nội dung bản chất của vấn đề nữ giới và nữ quyền được biểu hiện trong 

văn học như thế nào. Ở đó, những diễn ngôn hấp dẫn và nhạy cảm tác động đến người 

đọc rõ nhất, thể hiện được tiếng nói chân thành và quyết đoán nhất của chính các nhà 

văn, nhà thơ về giới của mình. Từ đó, hình thành thuyết phê bình nữ quyền ngày càng 

sôi nổi ở phương Tây và lan sang các nước khác trên thế giới, trong đó, có Việt Nam. 

Các nhà nữ quyền thường phơi bày ra tính khách quan, giả trá của khoa học nam 

giới. Chẳng hạn lý thuyết của Freud bị chỉ trích bởi sự phân biệt giới tính quá trớn, khi 

ông cho rằng tính dục nữ giới hình thành bởi chứng ganh tị “dương vật”. Họ cũng 

phản đối lý thuyết cấu trúc của Lacan, vì Lacan từ chối xác nhận một quyền lực hay 

chân lý “nữ tính”. Theo đuổi lý tưởng của mình, những nhà nữ quyền cấp tiến “ngợi ca 

những thuộc tính sinh học của phụ nữ như những căn nguyên của thế hơn hơn là thế 

kém”. Lập luận này cho rằng “vì chỉ có đàn bà, đã trải qua những kinh nghiệm đời của 

phụ nữ một cách chuyên biệt đó (rụng trứng, kinh nguyệt, sinh đẻ), chỉ họ mới có thể 

nói về cuộc sống của một người đàn bà” [110].  

 Bàn về lý thuyết giới, có hẳn một tuyển tập những bài tiểu luận nữ quyền Hình 

tượng về người phụ nữ trong tiểu thuyết (Images of Women in Fiction) do Susan 

Cornillon biên soạn. Nhận xét về hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết, tác giả này 

biện luận rằng “hầu hết tiểu thuyết thế kỷ XIX và XX không trung thực với kinh nghiệm 

có thực của đàn bà.” [110, 52]. Một quan niệm nữa về âm thanh/ ngôn ngữ của người 

phụ nữ được Robin Lakoff  khái quát một cách thiếu thuyết phục, khi ông cho rằng  

ngôn ngữ của phụ nữ thật sự là thấp kém, bởi vì nó chứa đựng những dạng thức về “yếu 

đuối” và “bất định”, tập trung vào “cái tầm thường”, cái tầm phào, cái không nghiêm túc 

và nhấn mạnh những đáp ứng cảm xúc cá nhân.  

Bên cạnh đó, lý thuyết phân tâm học của Lacan và Kristeva đã cung cấp một cái 

nhìn thuộc về tiến trình vô thức. Họ cho rằng tính dục giống cái là cách mạng, lật đổ, 

dị chủng và “mở rộng”. Định nghĩa này “từ chối định nghĩa tính dục giống cái; nếu có 

một nguyên lý giống cái, đơn giản là nó phải nằm bên ngoài định nghĩa của giống đực 

về giống cái” [110, 67]. 

Những quan niệm tiến bộ trong lý thuyết giới, phải kể đến nhà nữ quyền luận nổi 

tiếng thuộc làn sóng thứ nhất Virginia Woolf với tác phẩm nổi tiếng Căn phòng riêng 

(A Room of One’s Own - 1929). Đây là một trong những công trình được xem là nền 
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tảng đầu tiên đề cập đến quyền của người phụ nữ trong xã hội phương Tây, đặc biệt là 

người phụ nữ viết văn. Lý thuyết về giới của bà dựa trên cơ sở phân tích về cách viết 

của phụ nữ, được xem là “sách vỡ lòng” của phê bình nữ quyền. Nhờ Woolf mà “các 

tác giả nữ từ đó có được những quan niệm thoáng đạt về cách suy nghĩ lùi thông qua 

người mẹ, về ý kiến của đàn bà, về tinh thần song giới (dung hòa cả hai giới tính). 

Những tư tưởng đột phá của Woolf về giới ảnh hưởng đa dạng đến tư tưởng của các 

nhà nữ quyền về sau; mà tiêu biểu là Simone de Beauvoir - người để lại cho chủ nghĩa 

nữ quyền một phổ hệ quan niệm phong phú về hình tượng và ý tưởng nữ quyền, đặc 

biệt là với định nghĩa xác quyết: “Người ta không sinh ra là phụ nữ, mà trở thành phụ 

nữ”. Quan niệm này trở thành lý thuyết ẩn tàng về giới trong tác phẩm Giới thứ hai 

của bà. Sự nhận thức của Beauvoir về “cấu trúc xã hội của giới tính và bản chất bị áp 

đặt của các chủ thể mang giới tính đã trở thành cốt lõi của lý thuyết văn học nữ giới/ 

văn học nữ quyền”; từ đó, nó trở thành luận đề thách thức những giả định của con 

người về căn cước, tự nhiên và tiến bộ, giúp các nhà nghiên cứu khảo sát thấu đáo sự 

hình thành có tính huyền thoại của nữ tính và nam tính. 

Từ những quan niệm trên về lý thuyết giới, về sau các nhà nữ quyền Marxist đã 

cố gắng phát triển, mở rộng và liên hệ đến thực trạng kinh tế, xã hội luôn biến đổi với 

thực tế biến đổi quyền lực giữa những giới tính để bổ sung lý thuyết giới và lý thuyết 

nữ quyền cho đến ngày nay. Càng về sau, lý thuyết này được vận dụng trong nghiên 

cứu văn học một cách có hiệu quả và trở thành chủ nghĩa nữ quyền trong văn học và 

Phê bình văn học nữ quyền. 

Ellen Messer - Davidow qua công trình Lý thuyết về phê bình nữ quyền: từ phê 

bình xã hội đến phân tích diễn ngôn đã xác quyết: “Cho đến đầu thế kỷ XXI, ở Mỹ, 

nền học thuật, phê bình và lý thuyết văn học nữ quyền đã làm thành một bộ phận của 

hệ thống tri thức được sản sinh trong lĩnh vực nghiên cứu nữ quyền”. Tác giả cho biết 

thêm: “Nguyên nhân thúc đẩy sự hình thành của làn sóng nữ quyền thứ hai chính là 

những hoạt động chính trị tình dục đã xảy ra ở nhiều khu vực, nơi mà đa số những 

người phụ nữ đã được bồi dưỡng những kỹ năng thay đổi xã hội”. Còn Ann Rosalind 

Jones thì cho rằng: “Các nhà phê bình ban đầu đã xem những nhân vật nữ trong những 

cuốn sách của các tác giả nam giới giống như là cách chúng ta - những kẻ thuộc các tổ 

chức nâng cao ý thức đang nhìn lẫn nhau, có nghĩa là nhìn họ như là những người phụ 

nữ bị đặt trong hoàn cảnh bị áp bức” [110, 23-25-29].   

Khi bàn về những ranh giới có thể nhìn thấy được trong truyền thống giữa phê 

bình tự phát và phê bình học thuật, những chủ đề của các môn học phổ thông với các 

chủ điểm chuyên ngành, giữa lớp độc giả chuyên nghiệp hàn lâm và lớp độc giả 

thương mại, trong Nền chính trị giới (Sexual Politics) - luận án tiến sĩ của mình, Kate 

Millett đã tiến đến một bước xa hơn, xóa bỏ hẳn lằn ranh giữa ngoại vi/ chính thống, 
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phổ thông/ đặc tuyển. Cuốn sách tước bỏ quyền lực của các nhà phê bình: bị thất bại 

bởi chính tính lai ghép và phạm vi quá mở của nó, họ tự thấy mình không có khả năng 

đứng ở vị trí trung lập trong các cuộc tranh luận; và do đó, đã tìm cách ngăn chặn 

những độc giả đang đổ xô đi mua nó. Ông viết: “Từ những mô tả trên, có thể rút ra 

những điểm mấu chốt về các diễn ngôn của làn sóng nữ quyền thứ hai. Một là, nó gắn 

chặt phân tích với hành động. Hai là, quá trình phân tích cũng giống như một quá trình 

khảm nạm từ những mảnh nhỏ. Từ kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác, từ sự thấu 

hiểu này đến sự thấu hiểu khác, từ vấn đề này đến vấn đề khác, các nhà nữ quyền đã 

dần dần phát triển một nền phê bình về hệ thống áp bức phụ nữ ở Hoa Kỳ. Ba là, phụ 

nữ như là một đẳng cấp - giới tính bị áp bức trong xã hội, không chỉ đơn thuần là một 

kết luận có tính khái niệm mà là một phương hướng chỉ đạo hành động. 

Cho nên, để vượt lên những thách thức ấy, “các nhà nữ quyền đầu tiên đã phải 

tìm cách định hướng những bước mở đầu thông qua việc giành được danh hiệu tiến sĩ 

nhằm mục đích bảo đảm vị trí giảng viên để tiến hành những nghiên cứu và công việc 

giảng dạy mà họ mong đợi. Chỉ sau đó, họ mới có thể tạo lập nền phê bình nữ quyền 

và cho ra đời lí thuyết nữ quyền - cái lí thuyết mà cuối cùng, sẽ có được tầm ảnh 

hưởng rất lớn trong các lĩnh vực học thuật” [110, 33]. 

Từ đó, vai trò của các nhà nghiên cứu văn học nữ quyền được xác lập: “Các nhà 

nữ quyền trong nghiên cứu văn học, cũng giống như thế hệ đàn chị của họ ở các chuyên 

ngành khác, đã bắt đầu bằng những dự án khai phá và phê bình trong việc phát triển lí 

thuyết về những phương pháp lai ghép chéo ở cả học thuật và phê bình. Bước đầu tiên 

được tiến hành trong việc xác định lại vị trí của người phụ nữ trong văn học là phải tìm 

kiếm lại ở các thư viện và kho lưu trữ những cuốn sách viết về cuộc sống của người phụ 

nữ, và hơn thế, ở cả trong những kho lưu trữ thư từ”. Về sau, nhiều người chú ý đến hiệu 

quả của phê bình văn học nữ quyền và đi đến nhận xét: “Việc nghiên cứu học thuật và 

phê bình đã mang lại những nền tảng có tính kinh nghiệm cho sự ra đời của những cuốn 

sách, đưa ra được những khả năng mới về đường ranh giới của lãnh thổ văn học; ví như 

vấn đề thiên tính nữ, nữ quyền và các truyền thống về người phụ nữ được đề cập trong 

Nền văn học riêng của họ (A Literature of Their Own, 1977), hay cái nhìn ngược trở lại 

đối với các tác giả nam giới trong cuốn Người đàn bà điên nơi gác mái (Madwomen in 

the Attic, 1979) của Sandra M. Gilbert và Susan Gubar” [110, 35-37]. 

 Dĩ nhiên, để đạt được những hiệu quả trên là quá trình lâu dài và không phải dễ 

dàng. Trong tiểu luận Phê bình nữ quyền mới (The New Feminist Criticism), Annis 

Pratt đã tóm tắt bốn nhiệm vụ chính của phê bình nữ quyền: 1/ nhận thức lại những tác 

phẩm của các nhà văn nữ; 2/ “đánh giá” các phương diện hình thức của “văn bản”; 3/ 

hiểu được văn học đã phát hiện và thể hiện được những gì về nam giới và nữ giới 

trong những bối cảnh kinh tế - xã hội mà họ đang sống; và 4/ diễn tả được sự trình bày 
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đầy tính hoang tưởng về mỗi cá nhân phụ nữ trong văn học. 

 Nhưng trong một tiểu luận khác: Tồn tại trong khuôn khổ: Phê bình cấp tiến và 

Quan điểm nữ quyền (Dwelling in Decencies: Radical Criticism and the Feminist 

Perspective), Lillian Robinson lại bắt bẻ rằng, “thực chất, Pratt mới chỉ đơn thuần nhắc 

lại những phương thức tư sản của lối phê bình tiểu sử, phê bình hình thức, mang đặc 

trưng xã hội học và hướng tới nguyên mẫu. Theo bà, “sử dụng lại những tiêu chí ấy chỉ 

khiến các nhà phê bình nữ quyền bị sa vào chính cái cấu trúc của sự định giá mà họ 

muốn tháo dỡ; điều ấy buộc họ phải thừa nhận rằng: một văn bản mang tính bá quyền 

hiểm độc bao giờ cũng được trình bày trong một hình thức đẹp đẽ, còn một văn bản nữ 

quyền có tính hữu ích về phương diện lịch sử lại thường không có được sự hoàn hảo 

về mặt thẩm mĩ” [110, 39-40]. 

Đi thẳng vào vấn đề trung tâm của kiểu phê bình này (phê bình theo lối kinh 

nghiệm), Fraya Katz-Stoker đã chỉ ra rằng “các nhà phê bình mới đã coi ‘văn học như 

là một thế giới được tạo lập theo một cách riêng tư tuyệt đối, độc lập hoàn toàn với bối 

cảnh xã hội và chính trị của nó’ và phân tích những văn bản như thể chúng cũng giống 

như là ‘bong bóng trôi nổi trên bầu trời Platon tinh khiết không một gợn mây’. Ngược 

lại, phê bình nữ quyền, bà tuyên bố phải là ‘một phương pháp tiếp cận văn bản có tính 

duy vật - nó nỗ lực bằng mọi cách loại bỏ những ảo tưởng hình thức luận đã khiến cho 

văn học bị tách rời khỏi phần còn lại của thực tại’. Tương tự như vậy, Lillian Robinson 

và Lise Vogel chỉ trích chủ nghĩa hình thức đã đặt ‘sự nhấn mạnh quan trọng hơn cả 

vào tính tự trị của mỗi tác phẩm nghệ thuật và những đặc trưng hình thức của nó, vào 

tính chất độc lập của con mắt phê bình’” [110, 50-51].   

Cuối cùng, việc đánh giá lại vị trí của người phụ nữ trong lịch sử văn học và phơi 

bày sự kỳ thị giới tính trong văn học, phê phán những mẫu hình cứng nhắc và xây 

dựng những mô hình mang tính nữ quyền, đã chuẩn bị sẵn sàng cho hướng đi của các 

lí thuyết nữ quyền sẽ định hình cho những sự hình thành chủ đề, xã hội và tri thức 

trong thập niên 80 của thế kỷ XX có thể kết hợp được với nhau. 

2.2. Lý thuyết giới, Lý thuyết nữ quyền, Phê bình văn học nữ quyền  

Lý thuyết giới, Lý thuyết nữ quyền, Phê bình văn học nữ quyền hình thành với 

những nội dung cụ thể, có bổ sung những khía cạnh nội hàm mới theo thời gian và 

theo từng làn sóng nữ quyền. Dù có nhiều quan niệm và cách hiểu khác nhau, nhưng 

chúng không đối lập hoặc loại trừ nhau, mà chỉ làm phong phú và sáng rõ thêm những 

khía cạnh nội dung mới thông qua những hoạt động thực tiễn của các phong trào nữ 

quyền diễn ra trong các giai đoạn sau. Từ lý thuyết giới, Lý thuyết nữ quyền và “lối 

viết nữ”, các nhà lập thuyết về phê bình văn học nữ quyền đã đúc kết những phạm trù 

lý luận, những nguyên tắc, yêu cầu làm việc có tính thao tác luận và  phương pháp 
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luận để tạo ra sự tương thích và hài hòa giữa hoạt động sáng tác và hoạt động phê bình 

văn học nữ quyền. 

2.2.1. Lý thuyết giới, Lý thuyết nữ quyền  

Theo cách hiểu thông dụng hiện nay, Thuyết nữ quyền/ Chủ nghĩa nữ quyền 

được lý giải ở hai cấp độ: “Nếu hiểu ở cấp độ rộng là quyền của người phụ nữ trong 

thế tương quan với quyền lợi của nam giới để đạt đến cái gọi là nam nữ bình quyền. Ở 

cấp độ hẹp thì nữ quyền có mối liên quan với các khái niệm như giới tính, phái tính 

trong văn học” [123]. 

Nhưng xét về lịch sử vấn đề, thì nội dung Lý thuyết nữ quyền không giản đơn 

như vậy. Nó diễn ra trong thời gian lịch sử dài được các nhà nghiên cứu phân thành ba 

giai đoạn hoặc ba làn sóng như đã đề cập. 

Qua ba giai đoạn/ ba làn sóng phát triển vững chắc, Lý thuyết nữ quyền 

phương Tây tiếp cận vấn đề giới ngày càng sâu sắc và hệ thống, tạo thành các 

nhánh rẽ khác nhau mà nền tảng của nó là 3 tác phẩm căn bản của từng giai đoạn: 

Căn phòng riêng (A Room of One’s Own) của Virgina Woolf, Giới thứ hai (The 

Second Sex) của Simone de Beauvoir, Sự thống trị của nam giới (Masculine 

Domination) của Pierre Bourdieu. 

Lý thuyết giới của V.Woolf, S. de Beauvoir và P. Bourdieu tuy không sắp xếp và 

cấu trúc thành hệ thống như một công trình lý thuyết riêng, nhưng qua những tác phẩm 

tự thuật - nghiên cứu của họ, những luận điểm và quan niệm sáng rõ về vấn đề giới 

tính được xem như là những lý thuyết tiên phong về giới, được người đương thời và về 

sau vận dụng trong các lĩnh vực, trong đó có sự vận dụng, tương tác trong sáng tác và 

phê bình văn học. Người ta lấy tác phẩm văn học làm xuất phát điểm để bàn luận về 

những vấn đề có liên quan đến giới.  

Tác phẩm Căn phòng riêng của Woolf đánh dấu bước ngoặt mới về quan niệm 

nữ quyền nói chung và quan niệm về phê bình văn học nữ quyền nói riêng, đặc biệt là 

mối quan hệ giữa giới nữ và hiện tượng sáng tạo văn học nghệ thuật. Trong tác phẩm 

này, Woolf đã đề ra các luận điểm nền móng cho nhận thức nữ quyền và lý luận phê 

bình nữ quyền, kết tụ nguồn cảm hứng thúc đẩy hoạt động sáng tác và phê bình văn 

học từ các chủ thể là tác giả nữ. Cụ thể là: “Để viết văn, đàn bà phải có tiền và một 

căn phòng riêng”. Đây là luận điểm cốt lõi chi phối các luận điểm khác trong tác 

phẩm; đồng thời là câu trả lời ngắn gọn, đầy ấn tượng cho tất cả những câu hỏi về nữ 

giới và văn chương. Bởi căn phòng riêng là “không gian biệt lập, sở hữu riêng của 

người phụ nữ, tại đó họ có quyền tự chủ, quyền sử dụng, quyền riêng tư mà không 

phải chịu sự chi phối, tác động, chia cắt của bất kì ai, bất kì hiện tượng nào nằm ngoài 

ý chí họ” [134, 46]. Sâu xa, đây còn là “dạng không gian tượng trưng cho một thế giới 
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nữ biệt lập và được tôn trọng, một không gian văn hóa, không gian tâm linh ở đó 

người nữ tự mình làm chủ bản ngã, tư tưởng, nhận thức” [134, 47]. 

Ở căn phòng riêng đó, người phụ nữ còn “phải có tiền” để làm chủ đời mình, tạo 

thành sức bật về năng lượng để người nữ tự chủ về hành động, sự độc lập về tư tưởng, 

sự tự tin về nhận thức. Đặc biệt, người phụ nữ sáng tác cần phải có một đời sống cá 

nhân mạnh mẽ để thăng hoa nghệ thuật. Với bối cảnh và những điều kiện vật chất và 

tinh thần như trên, người phụ nữ thực sự độc lập, vượt lên những giới hạn tầm thường, 

những định kiến, áp chế để có thể bình đẳng và tự thân thâm nhập vào hiện trạng thế 

giới. Theo Woolf, văn học phải xuất phát từ chính những vấn đề của đời sống hiện 

thực và phải gắn bó chặt chẽ với hoàn cảnh, với cảm quan, thực trạng của người sáng 

tác, như thế thì mới mong có tác phẩm tốt như nam giới.  

Tiếp theo Căn phòng riêng của V.Woolf, tác phẩm Giới thứ hai của S. de 

Beauvoir thực sự là tư tưởng cách mạng cho cộng đồng nữ quyền thế giới. Nó được 

xem như “Bản tuyên ngôn nữ quyền”. Nó đã  soi rọi dưới ánh sáng đa dạng các chiều 

kích: sinh lý học, phân tâm học, tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, văn học, văn hóa 

học, chủ nghĩa duy vật lịch sử, thần thoại, tôn giáo… vào đời sống người nữ. Beauvoir 

đã phản biện, đối thoại, so sánh, đối chiếu với hệ thống các vấn đề triết lý hiện đại có 

bộc lộ mối tương quan với yếu tố giới (về sinh học và tinh thần cũng như các hoạt 

động văn hóa, xã hội khác). Bà phân tích mọi sự bất bình đẳng và khác nhau về vị thế 

của nam giới với nữ giới khi cho rằng đàn bà là Người khác (L’Autre), tức người thứ 

yếu, còn đàn ông là trọng yếu, trung tâm. Bà còn chuyển liên hệ sang phê phán Phân 

tâm học vì học thuyết này quan niệm thiên lệch về nam giới, coi tính dục đàn ông là tất 

cả, là trung tâm, vì họ có “dương vật” mà phụ nữ không có nên phải thuộc về phái yếu. 

Trung tâm luận thuyết của Beauvoir là người phụ nữ phải tìm kiếm sự cân bằng giữa 

vai trò xã hội và vai trò gia đình. Cụ thể là phải tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động 

như nam giới, làm được như họ và vượt qua sự thống trị của đàn ông để họ được là 

chính mình, chứ không thể trở thành phụ nữ do xã hội áp đặt. 

Tác phẩm Sự thống trị của nam giới [16] của P. Bourdieu được xem là tác phẩm  

thuộc làn sóng thứ ba, ra đời vào những năm 90 của thế kỷ XX. Ông thực hiện quá 

trình hệ thống hóa và giải hệ thống toàn bộ sức mạnh của tư tưởng nam quyền dưới 

góc nhìn xã hội học. Lấy nền tảng là sự phi lý của cơ cấu xã hội, được tạo lập dựa trên 

sự thống trị tuyệt đối của đàn ông đối với phụ nữ, Bourdieu “đã hóa giải hàng loạt các 

áp đặt tư duy ấy bằng những dẫn chứng sinh động, phổ quát, thực tiễn” để thấy sự áp 

đặt phi lý, sai lầm của các quan niệm và các thiết chế xã hội, dẫn đến sự bất bình đẳng 

về nam nữ, phân chia quyền lực về giới. 

Như vậy, Lý thuyết nữ quyền/ Nữ quyền luận là hệ thống lý thuyết được hình 

thành và kết tinh từ lý thuyết giới của các nhà lập thuyết tiên phong như trên đã tạo ra 
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những tiền đề khoa học cho phong trào nữ quyền, cho các khuynh hướng, trường phái 

nghiên cứu nữ quyền về sau tiếp tục xuất hiện để đòi quyền bình đẳng cho nữ giới 

trong từng lĩnh vực cụ thể. 

 Theo đó, lý thuyết nữ quyền quan tâm đến các vấn đề sau: 

- Ý thức về bản sắc và bản thể nữ - khởi đầu cho việc xác lập thuyết nữ quyền. 

Truyền thống phương Đông và phương Tây đều xem phụ nữ là người lệ thuộc. Và như 

một “vô thức tập thể”, người phụ nữ thừa nhận và phục tùng. 

- Thời hiện đại, cùng với vai trò của mình trong xã hội, phụ nữ bắt đầu ý thức về 

bản thân mình, nhìn nhận lại mình và truy tìm bản thể. 

- Các nhà nữ quyền luận thừa nhận sự tương tác phức tạp giữa các quá trình tâm 

lý bên trong với những tác động bên ngoài để xác định thực tế tình cảm và địa vị của 

nữ giới, chủng tộc, đồng tính luyến ái… 

- Quan niệm về giới nữ ngày càng được thuyết nữ quyền đề cao: Vấn đề bình 

đẳng, tự do, tình yêu và địa vị, công việc xã hội, các quyền bình đẳng được quan tâm 

và thực tế phụ nữ phải tự ý thức về phái tính của mình. 

Từ thuyết nữ quyền nói chung, người ta bắt đầu quan tâm ứng dụng nó vào trong 

các lĩnh vực riêng. Văn học là lĩnh vực quan tâm sớm và có tác dụng nhất. Các nhà nữ 

quyền nhận thấy rằng, cảm nhận vấn đề giới tính/phái tính và nữ quyền của xã hội và 

chính người phụ nữ không đâu thể hiện sinh động và hấp dẫn, có hiệu quả như trong văn 

học. Từ đó, những nhà nữ quyền và những nhà nghiên cứu văn học hoàn chỉnh và nâng 

lên thành phương pháp ứng dụng trong nghiên cứu văn học. Đó là phương pháp phê bình 

văn học từ góc nhìn nữ quyền, gọi tắt là Phê bình nữ quyền/ Phê bình văn học nữ quyền là 

sản phẩm trực tiếp của chủ nghĩa nữ quyền hiện đại. 

2.2.2. Phê bình văn học nữ quyền 

Từ hoạt động phong phú và hiệu quả trong các phong trào nữ quyền, lĩnh vực văn 

học đã vận dụng lý thuyết nữ quyền để hình thành phương pháp phê bình trong văn 

học. Kết quả này có lý do khách quan và chủ quan. Vì thực tế, nghiên cứu về giới, về 

nữ quyền trong văn học, tuy gọi khác nhau, nhưng nội hàm vấn đề và yêu cầu thực tiễn 

trong việc thể hiện giới tính/ phái tính giống nhau. Tuy vậy, phê bình nữ quyền, với tư 

cách là một khuynh hướng phê bình văn học, nó có nội dung, đối tượng, phạm vi tiếp 

cận và nghiên cứu riêng mà tiền đề của nó được khơi nguồn từ những hệ thống lý 

thuyết hữu quan. Theo Phương Lựu trong Lý thuyết văn học hậu hiện đại [75], thì các 

nguồn ảnh hưởng đó bao gồm: Chủ nghĩa giải cấu trúc, Chủ nghĩa hiện sinh, Mỹ học 

tiếp nhận, Phân tâm học, Chủ nghĩa Mác. Những khái niệm và nội dung căn bản của 

các lý thuyết này được Phê bình văn học nữ quyền cụ thể hóa thành những nội dung, 

nguyên tắc và phương pháp luận cụ thể như sau:  



46 

- Quan tâm đến tính vật chất của thân thể, coi bản sắc giới chỉ như là một sự trình 

diễn, đồng thời có sự chuyển dần từ nghiên cứu phụ nữ đến sự mở rộng sang lý thuyết 

đồng tính và nghiên cứu lý thuyết lệch pha, chuyển giới. 

- Từ thập niên 90 của thế kỷ XX, các nhà nữ quyền hậu cấu trúc, chịu ảnh hưởng 

một phần lý thuyết của Foucault, Deleuze, Lacan, Kristeva và Cixous đã đưa ra lý 

thuyết về thân thể. Lý thuyết này quan tâm đến mối quan hệ của nó với sự khác biệt và 

với chủ thể tính được xác định về bản sắc giới. Do đó, thân thể cũng trở thành nội 

dung của phê bình văn học nữ quyền. Nhà nữ quyền luận Grosz cho rằng: những khác 

biệt về giới tính, khác với những khác biệt về giai cấp hay chủng tộc, là những khác 

biệt mang tính thân xác, cho nên thân thể cần phải được nhận thức lại, không phải như 

là một cái gì đối lập hoàn toàn với văn hóa, mà như là một sản phẩm ưu việt của chính 

văn hóa.  

- Dựa trên quan điểm của Foucault, “phê bình văn học nữ quyền yêu cầu đọc các 

văn bản bằng cách xem chúng như là một bộ phận thuộc trường diễn ngôn cụ thể, góp 

phần vào quá trình sản xuất các mối quan hệ quyền lực đang tồn tại, bao gồm cả các 

diễn ngôn thống trị về những mô hình giới và bản năng tính dục. Tuy nhiên, ngược lại, 

các văn bản văn học cũng có thể lật đổ hệ thống diễn ngôn hiện tồn về giới, giới tính 

cũng như các mối quan hệ xã hội mà một ví dụ điển hình phải kể ở đây là ngòi bút của 

các nhà văn nữ quyền hậu hiện đại” [137]. 

Bàn về thế hệ các nhà nữ quyền, Đỗ Lai Thúy viết: “Thế hệ thứ nhất đấu tranh 

giành sự bình đẳng trong ứng xử không phân biệt đàn ông và đàn bà. Họ đặt ra vấn đề 

giới tính. Thế hệ thứ hai coi sự khác biệt sinh lý ấy là đương nhiên vì giới tính là vấn 

đề tự nhiên, để đấu tranh trên một cấp độ cao hơn là phái tính, như là sản phẩm của 

văn hóa - xã hội áp đặt lên họ. Đúng như  S. de Beauvoir nói: ‘người ta không sinh ra 

là đàn bà, mà trở thành đàn bà’. Thế hệ thứ ba bắt đầu từ những năm 1980, chịu ảnh 

hưởng của hậu hiện đại, coi giới tính, phái tính, xét cho cùng, chỉ là sự trình hiện/ thể 

hiện giới tính đó qua hệ thống các ký hiệu, biểu trưng, ý nghĩa, giá trị. Và tất cả các hệ 

thống trên biểu hiện đặc trưng ở ngôn ngữ (Barbara Johnson), một thứ ngôn ngữ do 

đàn ông chế tạo ra (Dale Spender), có tính chất trình diễn (Judith Butler)… Phê bình 

nữ quyền luận chỉ ở thế hệ các nhà nữ quyền luận thứ ba và còn tương đối xa lạ với 

Việt Nam” [123,72-73]. 

Quá trình phát triển của phê bình nữ quyền trong văn học diễn biến phức tạp theo 

từng giai đoạn, nhưng không tách rời; mỗi giai đoạn có những nhiệm vụ, nội dung và 

yêu cầu khác nhau. 

- Phê bình về hình tượng người phụ nữ 

Phê bình này hình thành vào những năm 60 (TK XX) với những tên tuổi như T. 
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Moi, K. Millett, A. Kolodny… Lấy tư cách là giới thứ hai, loại phê bình này đọc lại 

những sáng tác và phê bình văn học có liên quan đến hình ảnh phụ nữ, chỉ ra vị trí thứ 

yếu của phụ nữ và miêu tả không mấy thiện chí, tốt đẹp về họ trong văn học của các 

nhà văn và nhà phê bình. Bên cạnh đó, loại phê bình này còn quan tâm đến những vấn 

đề bất bình đẳng giới và đề cao sự bình quyền nam nữ. 

- Phê bình lấy phụ nữ làm trung tâm 

Phê bình “nữ vi trung” hình thành vào những năm 70 của thế kỷ XX với những 

tên tuổi như  S. Gilbert, P. Spacks… mang màu sắc quá khích về độc tôn nữ quyền. Họ 

phủ nhận nam quyền và cả nam giới. Họ phê phán tất cả lý thuyết nào liên quan đến 

tính ưu việt và ưu thế của nam tính, kể cả lý thuyết của S. Freud khi đề cao “sinh thực 

khí” đàn ông mà đàn bà không có, nên bị coi là thấp kém. Họ lên án gay gắt những ưu 

tiên của nam quyền trong văn học. Lối phê bình này đã xây dựng môn Thi học nữ tính 

tìm nguồn. Họ chủ trương tìm về những giá trị mẫu quyền xa xưa tốt đẹp: dưỡng dục, 

vỗ về, yêu thương, phi bạo lực đối lập với thi học nam tính: chứa đựng mầm mống 

cạnh tranh, xâm lược. Họ còn thiết lập môn Mỹ học nữ tính ứng dụng để nghiên cứu 

lĩnh vực ngôn ngữ và văn học… Từ đó, họ đề cao khả năng và tầm quan trọng của nền 

văn học nữ tính và địa vị của nó trong hiện tại và tương lai. 

- Phê bình nhận diện 

Phê bình nhận diện hình thành vào những năm 80 (TK XX) với những tên tuổi 

như  M. Eagleton, L. Robinson… Lối phê bình này cố gắng nhìn nhận thật toàn diện 

thân phận người phụ nữ về mặt xã hội và bản thể người cùng những quan hệ của họ, 

không phân biệt địa vị, nghề nghiệp, sắc tộc của họ. Vì vậy, sau đó, khuynh hướng phê 

bình nữ quyền của người da đen phát triển mạnh mẽ, nhất là ở Hoa Kỳ. 

Để thực hành phê bình theo các nội dung trên, phê bình văn học nữ quyền đã xác 

lập những quan niệm và nội dung nghiên cứu như sau: 

- Những quan niệm về lối viết đặc thù nữ giới 

Các nhà thơ nữ thời hiện đại thể hiện ngôn ngữ tự thuật, lối viết thân thể và tính 

dục (sex and body writing) mạnh mẽ hơn các giai đoạn trước. Họ muốn tìm chính bản 

thể một cách chân thành nhất mà cũng người nhất trong không khí dân chủ và bình 

đẳng của đời sống xã hội và của thi ca.  

- Tự thuật - mô thức tự sự đặc thù của văn học nữ 

Các nhà thơ nữ thời hiện đại có nhu cầu khám phá và bộc lộ mình, trước hết là 

thân thể mình, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất của bản thể nữ tính, thông qua ngôn 

ngữ một cách nhân sinh và thẩm mỹ, xem đó vừa là đối tượng phản ánh vừa là cách 

thức biểu đạt đặc trưng tính nữ mới hơn trước. Đó còn là ý thức chống lại sự coi trọng 

thân thể đàn ông/nam giới mà người ta sùng bái và gọi đó là “chủ nghĩa duy dương 
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vật” kéo dài trong lịch sử “trọng nam khinh nữ” ở cả phương Tây và phương Đông. 

 - Hình tượng người mẹ và suy nghĩ lùi về người mẹ 

Trong thơ nữ, hình tượng người mẹ và sự suy nghĩ lùi về người mẹ được các nhà 

thơ nhìn ngắm, soi rọi, so sánh, đối chiếu với quá khứ của người mẹ để họ nghĩ về bản 

thân mình trong hiện tại.  

- Bi kịch vỡ mộng và hình tượng người đàn ông bất toàn 

Bi kịch vỡ mộng gắn liền với “hình tượng người đàn ông bất toàn” trong thơ nữ 

được thể hiện ở những khía cạnh thực tế như: sự phản bội lý tưởng tình yêu và hạnh 

phúc, gây ra nỗi đau khổ và bất hạnh cho nữ giới. Đàn ông là hình tượng bất toàn, 

khiếm khuyết, bất lực thường thể hiện trong sáng tác các tác giả nữ, kéo theo kiểu 

ngôn ngữ đối thoại, tự vấn, nổi loạn - một đặc điểm của ngôn ngữ phê bình nữ quyền. 

Khái quát và đề xuất như vậy, nhưng trong thực tiễn nghiên cứu và phê bình, bao 

giờ cũng có những co giãn linh động. Tùy vào từng tác giả và nội dung tác phẩm mà 

các nhà phê bình đã có những phát hiện và giải mã riêng đa dạng. Chính những lệch 

chuẩn và phát sinh khác đó đã làm cho phê bình văn học nữ quyền ngày càng phong 

phú và bổ sung những khía cạnh nội hàm mới như là những sáng tạo về sau của Phê 

bình văn học nữ quyền. 

2.3. Ý thức về giới và nữ quyền trong văn học Việt Nam 

Ý thức về giới và nữ quyền ở Việt Nam xuất hiện từ rất sớm, nhưng để trở thành 

phong trào nữ quyền một cách tự giác và mạnh mẽ thì phải đợi đến thời kỳ hiện đại từ 

thế kỷ XX. Phan Bội Châu trong vận động cứu nước đã đề cao vai trò, bổn phận và 

quyền lợi của người phụ nữ và xem việc giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình 

quyền là nhiệm vụ trọng tâm để đưa phụ nữ cùng nam giới tham gia vào cách mạng. 

Từ đó, vai trò và địa vị của người phụ nữ trong mọi hoạt động văn hóa, xã hội và tinh 

thần được khẳng định. Họ được bình đẳng với nam giới từ bình diện sinh học đến bình 

diện văn hóa - xã hội. Hình ảnh người phụ nữ với những phẩm chất và thiên tính nữ 

cao đẹp phản ánh trong báo chí của Đạm Phương nữ sử và Trần Thị Như Mân ngày 

càng được cụ thể, bổ sung những phẩm hạnh mới của người họ trong thời hiện đại. Tất 

cả những hiện thực sinh động và phong phú đó của người phụnữ nước ta từ xa xưa cho 

đến ngày nay được văn học các thời kỳ phản ánh một cách điển hình và xúc động. Dù 

phạm vi đề tài được xác định là từ 1986 đến 2015, nhưng để có cái nhìn liên hệ, giúp 

thấy được sự phát huy và tiếp nối thể hiện ý thức nữ quyền trong văn học các giai đoạn 

sau, chúng tôi mở rộng trình bày vấn đề ý thức về giới và nữ quyền trong văn học từ 

truyền thống đến hiện đại. 

2.3.1. Ý thức về giới và nữ quyền trong văn học truyền thống 

Ở lĩnh vực văn học, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với những đức tính cao đẹp 
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xuất hiện sớm nhất trong văn học dân gian, đặc biệt là ca dao.  

Trong ca dao, hình ảnh người phụ nữ xuất hiện ngày càng nhiều với những hoàn 

cảnh, quan hệ và tính chất đa dạng mà xã hội phong kiến áp đặt cho họ “tại gia tòng phụ, 

xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Từ chỗ xem họ là người không có trong dòng họ: 

“nữ nhân ngoại tộc” đã dẫn đến quan niệm trọng nam khinh nữ một cách vô lý: “Nhất 

nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Ca dao than thân xuất hiện nhiều chính là sự bất công 

ấy của xã hội phong kiến: 

- Thân em như tấm lụa đào 

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai  

- Thân em như hạt mưa sa 

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày  

Nhưng có lẽ xa xưa nhất là trong huyền thoại - thể loại “khởi điểm của mọi khởi 

điểm” (Đỗ Lai Thúy). Đó là hình ảnh ba người đàn bà (tam mỵ) khởi nguyên: Mỵ 

Nương trong Sơn Tinh Thủy Tinh, Mỵ Châu trong Mỵ Châu Trọng Thủy, và Mỵ 

Nương trong Trương Chi. Đỗ Lai Thúy cho rằng chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh là “mảnh 

vỡ của huyền thoại về Đại Hồng Thủy, ký ức xa xôi của nhân loại về thời kỳ băng hà 

tan. Cũng cảnh nước ngập mênh mông gieo rắc tai họa, tưởng như ngày tận thế; cũng 

một đôi trai gái (Sơn Tinh và Mỵ Nương) còn sống sau nạn nước (hoặc chiến thắng 

nó) trở thành vợ chồng, thành tổ của một tộc người, ngọn núi Ba Vì nơi họ đến trú ngụ 

trơ vơ giữa biển nước như một con thuyền… Đồng thời, qua việc Thủy Tinh đánh đuổi 

Sơn Tinh để cướp lại Mỵ Nương cũng còn lưu lại ảnh xạ của tục cướp dâu” [119,134]. 

Còn Mỵ Châu Trọng Thủy “không chỉ là câu chuyện cảnh giác, ‘trái tim lầm chỗ 

để trên đầu’, câu chuyện chiến tranh gián điệp…, mà thông qua câu chuyện tình bi 

thảm này, người ta thấy vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như trong xã hội. 

Mỵ Châu được cha giao cho giữ nỏ thần - vật thiêng và quan trọng nhất trong cả nước. 

Nàng đã sống nặng vì mình, vì tình yêu của mình, còn Trọng Thủy thì nặng vì cha, vì 

đất nước của anh ta”. Cũng theo Đỗ Lai Thúy, đó chính là bi kịch của những người 

không xử lí được hài hòa mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, giữa tình và lý. 

Cũng vậy, “bi kịch Mỵ Nương Trương Chi không phải là bi kịch của sự giàu nghèo, của 

giai cấp, giữa một anh dân chài và một cô tiểu thư con quan thừa tướng, mà là bi kịch của 

kẻ cầu toàn, kẻ đi tìm cái tuyệt đối. Mị Nương mê tiếng hát của Trương Chi nhưng lại 

không chấp nhận khuôn mặt xấu xí của anh ta. Cô muốn một sự hoàn thiện hoàn mỹ, cả 

cái này lẫn cái kia, mà cuộc đời chỉ cho phép chọn một…” [119,134-135]. 

Tiếp theo, hình ảnh người phụ nữ được liên tục miêu tả trong văn học trung đại 

qua các giai đoạn. Ở đó, hình ảnh người phụ nữ và thiên tính nữ của họ được soi chiếu 

từ góc nhìn liệt nữ. Kiểu nhân cách liệt nữ là mô hình nhân cách quan trọng trong quan 
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niệm của nhà nho, có ảnh hưởng lớn trong trong lịch sử khu vực Đông Á thời trung 

đại, trong đó, có Việt Nam. Kiểu nhân cách này còn có ảnh hưởng to lớn và lâu dài lên 

những vấn đề của xã hội Việt Nam hiện đại. Vậy liệt nữ là ai? Trong Hán Việt từ điển, 

Đào Duy Anh đã định nghĩa: “liệt nữ là người đàn bà kiên trinh không chịu khuất tiết”. 

Ở Việt Nam, hệ thống nhân vật có liên quan đến vấn đề trinh tháo (liệt nữ, tiết 

phụ, trinh nữ) thể hiện rõ trong đời sống văn hóa, văn học mà về sau người ta gọi là 

tiết phụ và dường như còn có các danh hiệu khác như “tiết hạnh khả phong”, “tiết phụ 

quyên sinh” và “trinh nữ” là được qui định cụ thể trong sử sách. Như vậy, tiết phụ hay 

trinh nữ cũng được xem như gần dạng với liệt nữ. Chuyện người con gái Nam Xương của 

Nguyễn Dữ là một điển hình. 

Mô hình liệt nữ trong văn học trung đại Việt Nam khởi đầu từ hình tượng nhân 

vật Mỵ Ê trong Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên và cả Lĩnh Nam chích quái tương 

truyền của Trần Thế Pháp (tập hợp các truyền thuyết và cổ tích dân gian Việt Nam 

được biên sọan khoảng cuối đời nhà Trần). Câu chuyện kể rằng vào năm 1044, Lí Thái 

Tông đi đánh Chiêm, chém được vua Sạ Đẩu, tiến vào Phật Thệ, bắt thê thiếp Sạ Đẩu 

múa hát phục vụ vua. Khi về đến hành điện Lí Nhân, nhà vua sai triệu Mỵ Ê là phi của 

Sạ Đẩu đến hầu thuyền ngự. Mỵ Ê lấy làm đau khổ, tủi nhục, liền quấn chăn vào mình 

nhảy xuống sông tự vẫn. Nhà vua khen là trinh tiết, phong là Hiệp chính hựu thiện phu 

nhân. Bình luận về vấn đề này, Phạm Văn Hưng viết: “Việc các nhà vua đề cao cái 

chết của người liệt nữ, như trường hợp Mỵ Ê, mang một ý nghĩa tích cực nhất định 

trong miêu tả tinh thần chủ động ứng xử với hoàn cảnh theo ý muốn của mình, thực sự 

dấn thân cho lẽ phải mà mình tin tưởng. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ tiêu cực, nó phản ánh 

sự ích kỷ của nam giới trong việc sở hữu phụ nữ, mà cụ thể là sở hữu thân thể phụ nữ và 

quan niệm về vấn đề trinh tiết theo cách nghĩ của đàn ông. Cái chết của nhân vật Mỵ Ê, 

vốn có thực trong lịch sử, đã tạo nên một sự xúc động khá mạnh mẽ với đương thời, và 

khi trở thành hình tượng nghệ thuật lại được cấp thêm cho một ý nghĩa ngoài dự kiến của 

nó, giúp người đời sau treo gương tiết liệt” [56, 72]. 

Đến đầu thế kỷ XV, văn học trung đại lại tiếp tục thể hiện hình ảnh người liệt nữ. 

Đó là hình tượng Lê thái hậu (chính phi của Trần Duệ Vương) và Nguyễn thị (vợ Ngô 

Miễn) trong tác phẩm Nam ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng. Đến Truyền kỳ mạn 

lục của Nguyễn Dữ, nhân vật liệt nữ đã trở thành cái cớ để nhà văn nói lên những suy 

nghĩ ban đầu giữa lòng xã hội nam quyền về thân phận người phụ nữ. Nhóm 3 truyện 

viết về nhân vật liệt nữ trong Truyền kỳ mạn lục bao gồm: Chuyện người nghĩa phụ ở 

Khoái Châu, Chuyện người con gái Nam Xương và Chuyện Lệ nương. Hình tượng 3 

người phụ nữ trong 3 truyện trên đều thể hiện được hành vi tiết liệt có phần giống 

nhau ở kết quả, mặc dù mỗi người một vẻ trên hành trình đi tới quyết định “xả sinh thủ 

nghĩa” ấy. Như vậy là sự ý thức về phẩm tiết và đức hạnh của người phụ nữ được phản 
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ánh qua các nhân vật trong văn học trung đại đã nói lên tinh thần đề cao phẩm giá của 

chính người phụ nữ và được xã hội tôn vinh, văn học phản ánh để noi gương, giáo dục 

người đời.  

Chuyện người con gái Nam Xương phản ánh thời li loạn cuối triều Trần sang 

triều Hồ. Xét ở một khía cạnh nào đó, người phụ nữ chính là nạn nhân gián tiếp của 

chiến tranh, dù rằng trong Truyền kỳ mạn lục, họ chủ yếu là nạn nhân của bất bình 

đẳng giới. Việc Trương Sinh phải tòng quân đi đánh Chiêm Thành và trong thời gian 

đó, mẹ chồng mất cộng với việc Vũ nương sinh hạ bé Đãng đã là những ngẫu nhiên 

dồn dập đem đến bất hạnh cho nàng khi chồng đánh trận trở về. Mâu thuẫn truyện lên 

đến đỉnh điểm khi Trương Sinh nhất định không chịu nói ai là người kể cho Sinh biết 

về người đàn ông “đêm nào cũng đến. Mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng 

bao giờ bế Đãng cả”. Trong câu chuyện này, Vũ nương là nhân vật phát ngôn nhiều 

nhất vừa để biện minh cho sự trong sạch, vừa thể hiện tâm trạng thất vọng của bản 

thân và sau đó chứng minh sự trinh tiết của mình bằng cái chết trên bến Hoàng Giang.   

Từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI, có một sự tiếp nối, kế thừa khá đều đặn giữa bốn tác 

phẩm: Việt điện u linh (1329), Nam ông mộng lục (1438), Truyền kỳ mạn lục (1527) và 

Truyền kỳ tân phả ( ? ). Cả bốn tác phẩm này đều miêu tả hình tượng trung tâm là người 

phụ nữ với những vẻ đẹp nội tâm và vẻ đẹp hình thức khác nhau.   

Trong An Ấp liệt nữ lục, Đoàn Thị Điểm cũng giúp người đọc cảm nhận rất rõ 

thân phận lẽ mọn của người liệt nữ khi mô tả tình cảm vợ chồng thuần túy giữa Đinh 

Hoàn và Nguyễn thị như một câu chuyện mang màu sắc tài tử giai nhân mà trong đó 

người vợ cả - lúc đó đã có tuổi, “quê mùa” không còn hấp dẫn về mặt nhan sắc. Ở đây, 

vợ lẽ có sự hấp dẫn về mặt giới tính, nhan sắc và tài năng văn chương nên đã trở thành 

nhân vật chính của câu chuyện. Đến đây, ta có thể nhận thấy rằng sự vận động của 

hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại, xét về một phương diện nào đó, 

chính là sự ý thức về giới tính và nữ quyền của chính cá nhân và xã hội, dù bấy giờ 

người phụ nữ không nhận thức vấn đề mạnh mẽ và triệt để như phụ nữ thời hiện đại. 

Tiếp nối mạch sáng tác về người phụ nữ, Đoàn Thị Điểm chú ý khắc họa người 

phụ nữ/ liệt nữ ở khía cạnh đời thường. Ví như hình tượng người liệt nữ An Ấp trong 

Truyền kỳ tân phả. Theo các nhà nghiên cứu, tác phẩm này đã đánh dấu sự chuẩn hóa 

và chuyển hóa trong việc thể hiện tính cách và tâm lý của nhân vật liệt nữ/ phụ nữ 

trong văn học Việt Nam trung đại cho gần với hiện thực khách quan của đời sống. 

Hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại (cả văn học dân gian và văn 

học thành văn) càng về sau càng được các tác giả thể hiện một cách đa dạng trong 

tương quan với hiện thực đời sống mà rõ nhất là trong Đại Nam liệt truyện (tiền biên 

và chính biên) - công trình tập thể của Quốc sử quán triều Nguyễn. 
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Về thơ Nôm, bao gồm thơ trữ tình (thơ Nôm Đường luật, Hát nói, Ngâm khúc) 

và thơ tự sự (truyện thơ) cũng có đóng góp đáng kể về hình tượng người phụ nữ từ góc 

nhìn giới, đặc biệt là từ cuối thế kỷ XVIII với Truyện Kiều của Nguyễn Du. Hình ảnh 

người phụ nữ được khắc họa qua nhân vật trung tâm là Thúy Kiều. Cách nhìn hiện 

thực và quan niệm nghệ thuật về con người ở tác phẩm này đã có bước nhận thức mới. 

Ở đây, con người và các mối quan hệ với đời sống xã hội đã có sự phát triển logic nội 

tại. Và vấn đề thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến đã được Nguyễn Du 

đặt ra và chỉ rõ nguyên nhân của sự bất bình đẳng, của sự áp bức, bóc lột và kêu gọi 

toàn xã hội, đặc biệt là chính người phụ nữ phải vùng lên chống chế độ xấu xa, phản 

đối sự bất công ấy để giải phóng chính mình và chính giới nữ. 

Bên cạnh kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du, tác giả công khai bênh vực và lên 

tiếng nói đấu tranh cho quyền sống của phụ nữ qua nhân vật Thúy Kiều, ta thấy có sự 

hiện diện các nhân vật nữ trong các tác phẩm Chinh phụ ngâm  (Đặng Trần Côn, do 

Đoàn Thị Điểm dịch), Cung oán ngâm (Nguyễn Gia Thiều). Qua các tác phẩm này, 

hình tượng người phụ nữ với bản năng giới và khát vọng tình yêu, hạnh phúc hiện lên 

rõ nét và mới mẻ. Cùng với Đoàn Thị Điểm, thơ của Hồ Xuân Hương thực sự là tiếng 

nói đòi quyền được yêu và quyền sống đời sống tính dục mãnh liệt nhất, được cất lên 

một cách công nhiên và có phần thách thức, thông qua ngôn ngữ thân thể được đặc tả 

bằng các biện pháp tu từ đắc dụng nhất. Ý thức phản kháng và đòi quyền bình đẳng 

trong thơ nữ trung đại lần đầu tiên đã thực sự là những diễn ngôn có sức đột phá vào 

thành trì lạc hậu và vô nhân đạo của chế độ phong kiến.  

Sau Truyện Kiều là Nhị độ mai (truyện thơ Nôm khuyết danh) và Lục Vân Tiên 

của Nguyễn Đình Chiểu. Các nhân vật Hạnh Nguyên và Kiều Nguyệt Nga đều có 

những hành vi và sự lựa chọn đạo đức mang phẩm hạnh tuyệt vời trong những hoàn 

cảnh éo le và bất bình do xã hội và các thế lực hắc ám gây ra. Hạnh Nguyên nguyện 

giữ lấy tiết trinh: “Đời cùng giữ lấy thơm danh/ Thôi thì gác hiếu với tình một bên”. 

Kiều Nguyệt Nga khi bị nạn cướp đã không màng đến tính mệnh mà chỉ lo sợ: “Lâm 

nguy chẳng gặp giải nguy/ Tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi”. Và khi nghe tin Lục 

Vân Tiên chết, nàng ứng xử như một tiết phụ: “Xin thờ bức tượng trọn đời thì thôi”. 

Dù còn mang nặng quan niệm và tư tưởng phong kiến, nhưng đạo đức và thiên tính nữ 

cao đẹp trong cách ứng xử của các nhân vật trên đã nói lên khát vọng dân chủ và tinh 

thần tụng ca nữ giới trong ý thức sáng tạo của nhà thơ. Trong truyện Nôm khuyết danh 

Phạm Tải - Ngọc Hoa, hình tượng nàng Ngọc Hoa cũng đã thể hiện sự tiết liệt của 

mình mạnh mẽ, nhất quán giống như Hạnh Nguyên và Kiều Nguyệt Nga. 

Nguyễn Lộc, khi nghiên cứu văn học Việt Nam cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế 

kỷ XIX lại cho rằng “Người phụ nữ trong giai đoạn này (…) hoàn toàn không phải là 

người phụ nữ theo cái mẫu ‘công dung ngôn hạnh’, ‘tại gia tòng phụ, xuất giá tòng 
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phu’ của lễ giáo phong kiến” (Dẫn theo Phạm Văn Hưng) [56, 23].  

Bàn về vấn đề thân thể người phụ nữ trong văn học trung đại, Mai Thị Mộng 

Tuyết và Hoàng Thị Duyên trong bài viết “Quan niệm về thân thể người phụ nữ trong 

văn học Việt Nam - Một cái nhìn phác thảo” cũng đã nhận xét: “Trong văn học trung 

đại, thân thể người phụ nữ thậm chí còn bị con người xem thường, vì nó gắn liền với 

dục vọng thấp hèn. Rõ ràng, các nhà Nho trung đại chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tâm lý 

‘khắc chế’, ‘khắc kỷ’ của Nho giáo. Điều này trái ngược với tín ngưỡng nhận thức của 

dân gian - một thứ tín ngưỡng tôn vinh hoạt động tính giao của con người vì nó là biểu 

tượng của sự sinh sôi, nảy nở, do đó là biểu tượng của sự sống” [110, 257]. 

Vậy, từ góc nhìn nữ quyền, có thể thấy sự tồn tại của mẫu hình nhân cách liệt nữ, 

mẫu hình người phụ nữ với đạo đức và thiên tính nữ cao đẹp là cảm hứng thể hiện chủ 

đạo trong văn học trung đại Việt Nam. Về sau, thời hiện đại, hình tượng người phụ nữ 

với tính chất và quan hệ mới, đa dạng đã chuyển sang vấn đề giới và nữ quyền theo 

nội dung và tư tưởng tiến bộ hơn, khách quan hơn và cởi mở hơn trong văn học hiện 

đại Việt Nam. 

2.3.2. Ý thức về giới và nữ quyền trong văn học hiện đại 

Sang đầu thế kỷ XX, khi tiếp xúc với phương Tây, Việt Nam bắt đầu tiếp cận 

những tư tưởng mới, trong đó có nội dung, quan niệm mới về người phụ nữ. Sau Phan 

Bội Châu, Phan Khôi là những người đầu tiên đặt lại vấn đề tiết phụ. Ông cho rằng: 

“Sự khinh miệt đàn bà, bắt đầu có từ hồi Phụ quyền thời đại, do những người xưa, mà 

ta kêu bằng thánh hiền đó bày ra (…) Tôi phải lấy làm lạ, sao thánh hiền đã dạy người 

ta ở có hiếu với mẹ, ở có nghĩa với vợ, mà lại đi khinh đàn bà? Nhè những người mình 

vẫn khinh mà ở cho có nghĩa có hiếu thì là sao được” [61,135]. 

Ý thức giới tính/ phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học nửa đầu thế kỷ 

XX đặt trong liên hệ với các hoạt động báo chí của Phan Bội Châu, Phan Khôi, Đạm 

Phương, Trần Thị Như Mân, Sương Nguyệt Anh, Hằng Phương, Nguyễn Thị Kiêm, 

còn trong văn học, với vai trò của các cây bút nữ Đạm Phương, Anh Thơ, Mộng 

Tuyết, Ngân Giang, Vân Đài… (từ người phụ nữ mù chữ đến những phụ nữ biết chữ 

làm báo và sáng tác văn học… để chứng minh ý thức giới và ý thức nữ quyền đã được 

hình thành, phát triển và ảnh hưởng đến đời sống xã hội bước đầu có hiệu quả). Cùng 

với đó là hiện tượng nữ giới công khai đăng đàn diễn thuyết, đấu tranh cho nữ quyền 

mà hậu thuẫn của vấn đề này là tờ Nữ giới chung, đặc biệt là Báo Phụ nữ tân văn với 

quan niệm/ tuyên ngôn cấp tiến: “Phấn son tô điểm sơn hà/ Làm cho tỏ mặt đàn bà 

nước Nam”. Manh Manh nữ sĩ là một trong những người tiên phong lên tiếng đòi 

quyền bình đẳng nam nữ. Đạm Phương nữ sử cũng là người lên tiếng bảo vệ quyền 

phụ nữ, không chỉ trong diễn thuyết xã hội mà còn trong sáng tác. Bà thương xót và 
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đồng cảm cho những tiết phụ, anh hùng trong lịch sử như Bà Trưng, Bà Triệu, Mỵ 

Châu... với những vần thơ ca ngợi vẻ hào khí, kiên trinh của họ. 

Giai đoạn này, trên báo chí, thơ vịnh sử xuất hiện nhiều, trong đó, có những bài 

thơ ca ngợi hình tượng người phụ nữ oanh liệt trong lịch sử. Ngân Giang đã làm thơ ca 

ngợi hình ảnh Hai Bà Trưng một cách oai phong, lẫm liệt: “Giúp dân dẹp loạn trả thù 

mình/ Chị rủ cùng em kết nghĩa tình/ Tô Định bay hồn vang một trận/ Lĩnh nam mở 

cõi vững trăm thành/ Còn nước còn non còn miếu mạo/ Nữ trung đệ nhất đấng tài 

danh” (Vịnh Hai Bà Trưng).  

Nhân vật người phụ nữ tân thời trong Thơ mới, trong văn chương Tự lực văn 

đoàn, trong văn học hiện thực phê phán là biểu hiện hiển minh cho ý thức thể hiện 

quyền bình đẳng giới của các nhà văn hiện đại trên cơ sở tiếp thu ảnh hưởng văn hóa 

và văn học phương Tây để sáng tạo nên. Vẻ đẹp và quyền sống của người phụ nữ 

trong cuộc sống mới được văn học hiện đại nhấn mạnh như là sức mạnh nữ giới mà 

mọi người phải tôn trọng, khiến cho nam giới phải đề cao. Đó cũng là cách để từng 

bước thể hiện quyền bình đẳng của nữ giới so với nam giới thời hiện đại. Đặc biệt 

trong thời này, nổi lên vai trò của phụ nữ làm thơ. Ý thức nữ giới của họ trong thời 

cuộc bấy giờ có thể xem là tiếng nói nữ quyền bằng thơ ca, với một lối viết nữ rất mới 

mẻ trong sáng tác của các nhà thơ nữ tiên phong. Điển hình là nữ sĩ Anh Thơ với tác 

phẩm Bức tranh quê đạt giải thưởng của Tự lực văn đoàn. Dĩ nhiên là ý thức nữ quyền 

của các nhà thơ này, do bước đầu và chưa có thực tiễn thúc đẩy nên giọng thơ của họ 

vẫn nghiêng về ngậm ngùi, buồn nhớ hơn là tiếng thơ cất cao thể hiện tiếng nói tình 

yêu và khát vọng nữ giới mạnh mẽ và chính đáng của mình và giới mình. 

Nhân vật phụ nữ trong quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX xuất hiện trở lại trong hoàn cảnh văn học trung đại tiếp xúc với văn 

minh phương Tây nên có xu hướng từ giã chuẩn mực và quy phạm của văn học truyền 

thống để dần dần thể hiện hình tượng người phụ nữ với hằng số tâm lý - xã hội mới. 

Kiểu nhân vật mới này bắt đầu xuất hiện trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn và tiểu 

thuyết hiện thực phê phán.  

Khuynh hướng tiểu thuyết lãng mạn của Tự lực văn đoàn nhẹ nhàng ca ngợi 

những mối tình đẹp đẽ giữa những con người đầy lòng vị tha và hy sinh, kể cả những 

mối tình bề ngoài có hơi hướng hiện sinh chủ nghĩa. Họ hành động theo cảm thức tự 

do và khát vọng thành thực, nhưng bị các thế lực và lễ giáo phong kiến phản đối. Tiểu 

Lan trong Hồn bướm mơ tiên, Loan trong Đoạn tuyệt, Mai trong Gánh hàng hoa, 

Tuyết trong Đời mưa gió, Trúc trong Đôi bạn, Nhung trong Lạnh lùng... đều là những 

cô gái tân thời, biết sống và hành động theo lý lẽ mới, chống lại sự áp bức, đè nén, 

ràng buộc của những phong tục, tập quán lỗi thời. Đây là những nhân vật đại diện cho 

phái mới, phát ngôn cho tư tưởng tiến bộ của thời đại, dù suy nghĩ và hành động bước 
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đầu của họ còn ở mức độ chưa thật sự dứt khoát và quyết liệt, có lúc hòa hoãn, nhưng 

thông qua sự phản kháng hợp lẽ và ngôn ngữ đầy quyết đoán của tầng lớp thanh niên 

nam nữ mới/ tân thời này đã làm cho nền tảng gia đình theo quan niệm phong kiến cổ 

hũ bắt đầu có sự lung lay, rạn nứt.  

Các nhà văn lãng mạn Tự lực văn đoàn thời kỳ đầu đã có những trang viết tiến 

bộ, mạnh bạo hơn về vấn đề phẩm tiết của phụ nữ như các nhân vật trong Hồn bướm 

mơ tiên (1933), Gánh hàng hoa (1934), Đoạn tuyệt (1935) nhằm phản biện vai trò gia 

đình truyền thống trong xã hội lúc đó, hoặc đấu tranh cho quyền sống cá nhân theo 

quan niệm mới tiếp thu từ phương Tây. Sang thời kỳ thứ hai (1936 -1939), những tác 

phẩm như Lạnh lùng (1936), Thoát ly (1937)... vẫn tiếp tục mạch phê phán lễ giáo hũ 

lậu, trói buộc hạnh phúc con người, đặc biệt là phụ nữ và phê phán vấn đề trinh tiết 

truyền thống như Lạnh lùng của Nhất Linh. Tiểu thuyết này mô tả rất kỹ quá trình vận 

động tâm lý của nhân vật chính, đặc biệt là nhân vật nữ. Đưa ra hình ảnh người phụ nữ 

bị kìm hãm trong vùng tăm tối đến tuyệt vọng hoặc kiên quyết đấu tranh để tự giải 

phóng mình, bảo vệ đến cùng quyền tự do yêu đương và hạnh phúc cá nhân là mạch 

cảm hứng tiến bộ của các tác gia thuộc Văn đoàn Tự lực. 

Với tiểu thuyết hiện thực phê phán, hình tượng người phụ nữ mang tính hiện thực 

hơn và đa dạng hơn do được đặt trong những hoàn cảnh và quan hệ cụ thể hơn. 

Nguyễn Công Hoan có truyện ngắn Một tấm gương sáng (1934), mang ý vị châm biếm 

về một dạng người phụ nữ trong xã hội nửa thực dân, phong kiến lúc bấy giờ. Sau khi 

chồng mất, nhân vật Nguyễn Thị Bống trong truyện đã dùng thân xác mình để “chạy” 

danh hiệu “Tiết hạnh khả phong” rồi nghiễm nhiên được báo chí ngợi ca, trở thành 

mẫu mực cho chị em phụ nữ noi theo. Nguyên Hồng có Bỉ vỏ (1937) cũng gợi lại câu 

chuyện trinh tiết, nhưng đã nhấn mạnh chính quan niệm về trinh tiết và phẩm hạnh của 

người phụ nữ cùng những hũ tục ở làng xã Việt Nam xưa là một trong những nguyên 

nhân chủ đạo đẩy người phụ nữ “cả nể hóa dở dang” như Tám Bính đi vào ngõ cụt. 

Cái ghen đàn ông (1937) của Vũ Trọng Phụng cũng chung cảm hứng đó, nhất là tác 

phẩm viết trước đó là Số đỏ (1936). Vũ Trọng Phụng đã đi sâu khai thác cả câu chuyện 

trang phục với lời giới thiệu của nhà mỹ thuật TYPN về bộ “kiên trinh” và bộ “lưỡng 

lự” dành cho quả phụ. Tính hài hước, sự giễu nhại lên đến cao trào khi Xuân tóc đỏ dự 

định xin cho bà Phó Đoan tấm bảng “tiết hạnh khả phong” của Xiêm La vì bà là 

“người đức hạnh, lại có công xây ra sân quần để hâm mộ thể thao, và nhất là có cảm 

tình với chúng tôi, lại bấm bụng thủ tiết với hai đời chồng”. Điều này có nguồn gốc từ 

sự ảnh hưởng của tư tưởng phương Tây, khi cái tôi cá nhân cá thể (individu) xuất hiện 

và trở thành nhu cầu, hằng số tâm lý của thế hệ phụ nữ tân thời muốn thể hiện mình là 

mình một cách hài hước và nghịch lý. Tiểu thuyết Tắt đèn (1937) của Ngô Tất Tố lại 

là một biểu hiện khác về phẩm tính của người phụ nữ. Ở đây, một lần nữa, vấn đề trinh 



56 

tiết, đức hạnh lại trở thành chuẩn mực của nhân cách, được nhà văn mang ra để thử 

thách nhân vật trước những khó khăn, dồn bức về mặt vật chất và tinh thần mà chị Dậu 

là phụ nữ điển hình phải đối diện và phản kháng để bảo vệ phẩm giá của mình và 

người thân của mình. 

Ý thức giới tính/ phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học giai đoạn 1945-

1975 lại vận động và thể hiện theo một hướng khác, phù hợp với nhu cầu và sự phát 

triển của đời sống cách mạng. Những biểu hiện của họ, dù chưa ứng dụng cụ thể 

những nội dung của chủ nghĩa nữ quyền, nhưng qua thực tế hành động, có những biểu 

hiện thực tiễn rất gần với lý thuyết nữ quyền. Phụ nữ trong cuộc sống kháng chiến ý 

thức rất sâu sắc về vai trò và vị trí của mình trong mối quan hệ với cộng đồng dân tộc. 

Sự bình quyền nam nữ về mặt pháp luật được Đảng nêu trong hiến pháp và xã hội hóa 

trong đấu tranh cách mạng. Trong văn học, nghệ thuật, đội ngũ những nhà thơ nữ xuất 

hiện nhiều hơn giai đoạn trước. Tác phẩm của họ phát huy tính tích cực công dân và 

nghĩa vụ cao cả đối với cuộc sống cách mạng. Hình tượng người phụ nữ với tư cách là 

nhân vật trữ tình ngôi thứ nhất và nhân vật trữ tình nhập vai hiện lên trong thơ ca cách 

mạng một cách sinh động và bình đẳng với nam giới. Mẹ Suốt được Tố Hữu thể hiện 

trong tư thế hiên ngang của người anh hùng trên sông nước: “Ngẩng đầu mái tóc mẹ 

rung/ Gió lay như sóng biển tung trắng bờ/ Gan chi gan rứa mẹ nờ/ Mẹ rằng cứu nước 

mình chờ chi ai (Mẹ Suốt). Trong văn xuôi cách mạng, hình ảnh những người phụ nữ 

bằng xương bằng thịt hiện lên sinh động thông qua các tác giả, tác phẩm tiêu biểu như 

chị Út Tịch trong Người Mẹ cầm súng của Nguyễn Thi, chị Sứ trong Hòn Đất của Anh 

Đức, Nguyệt trong Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu và nhiều nhân vật 

nữ tiêu biểu trong các tác phẩm khác là biểu hiện hùng hồn cho ý thức thể hiện địa vị 

và tầm vóc của người phụ nữ mới trong bão táp cách mạng. 

Riêng trong văn học ở đô thị miền Nam 1954-1975, có sự xuất hiện của các nhà 

văn, nhà thơ nữ, đặc biệt là các nhà tiểu thuyết nữ. Với sự ảnh hưởng của của Phân tâm 

học và Chủ nghĩa hiện sinh cũng như phong trào hiện sinh chủ nghĩa, họ đặt ra vấn đề 

lựa chọn, giải phóng tính dục, đề cao người phụ nữ ở tâm hồn và thân xác, xóa bỏ mọi 

cấm kỵ, tiêu biểu như các nhân vật nữ trong tiểu thuyết Khung rêu của Nguyễn Thị 

Thụy Vũ, Vòng tay học trò của Nguyễn Thị Hoàng… Về thơ, từ 1960 đến 1975, “nhiều 

cây bút nữ xuất hiện cùng lúc, đã tạo nên luồng gió mới trong sinh hoạt văn chương… 

Thơ nữ cứ lẳng lặng đi sâu vào lòng người đọc” (Võ Chân Cửu) [92, 268]. Thơ họ đề 

cao vai trò nữ tính, có nhu cầu khám phá sự phong phú của đời sống cá nhân phụ nữ từ 

những quan hệ bên trong đến quan hệ xã hội. Nữ giới chung - tờ báo phụ nữ đầu tiên của 

báo chí Việt Nam, xuất bản số đầu tiên ngày 02/ 2/ 1918 tại Sài Gòn do bà Sương 

Nguyệt Anh làm chủ bút đã quan tâm và đề cao vai trò của phụ nữ. Từ trên trang bìa tờ 

Phụ nữ tân văn do bà Nguyễn Đức Nhuận làm chủ nhiệm, Phan Khôi làm chủ bút có ghi 
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hai câu thơ:  “Phấn son tô điểm sơn hà/ Để cho rõ mặt đàn bà nước Nam”, nhà thơ Tuệ 

Mai đã đồng cảm nói lên niềm vui phái nữ của mình: “Chợ đời vui quá đi Anh/ Tôi bìa 

tạp chí mang hình phấn son” (bài Đêm tôi, in trong tập Như nước trong nguồn, Văn 

Uyển, 1968). Trong nhiều nhà thơ nữ ở miền Nam 1954-1975, Nhã Ca là nhà thơ ý thức 

về phái tính mạnh mẽ nhất qua bài thơ Đàn bà là mặt trời với nhiều câu thơ, khổ thơ 

khẳng định địa vị và vẻ đẹp nữ tính cụ thể, đầy tự hào: “Chúng ta, mỗi người phải là 

một nàng công chúa/ Người đàn bà nào cũng đẹp/ Mùa xuân và hoa hồng đều nở vì 

chúng ta/ Chúng ta ban phát ái tình/ Cho thiên đàng của chúng ta tươi tốt mãi”. Tác giả 

đã đề cao thiên chức của người phụ nữ - một sáng tạo tuyệt mỹ của Thượng đế “Cám ơn 

Thượng đế đã cho tôi đôi vú/ cho tôi da mịn và tóc dài/ cho tôi rực rỡ như mặt trời/ để 

tôi làm ra ái tình và rượu ngọt/ tràn trên trái đất”. 

Ý thức giới tính/ phái tính và âm hưởng nữ quyền nói trên được thơ ca giai đoạn 

1945 - 1975 ghi lại đa dạng và phong phú từ cảm nghĩ đến qui mô tầm vóc tâm hồn và 

hành động của từng cá nhân và tập thể. Điều đặc biệt là trong hai cuộc chiến tranh ái 

quốc vĩ đại của dân tộc, các nhà thơ nữ xuất hiện đông đảo hơn các giai đoạn trước rất 

nhiều. Nhu cầu sáng tạo để ghi lại cuộc đời mình và nhân dân mình, đặc biệt là ghi lại 

hình ảnh những người nữ thanh niên xung phong, nữ bộ đội trong chiến đấu và dựng 

xây là một trong những thành tựu của thơ nữ. Ý thức công dân, chính trị và nữ quyền 

của mỗi cá nhân đã nâng họ lên tầm thời đại và nhân loại. Nhân vật trữ tình là nữ trong 

thơ giai đoạn này thực sự là người phụ nữ anh hùng trong thời đại anh hùng mà hành 

vi và đạo đức của họ ngang bằng với nam giới.  

Từ 1975 đến 1986 và từ 1986 đến 2015 là giai đoạn đặc biệt trong văn học Việt 

Nam nói chung và trong thơ nữ nói riêng. Mười năm sau hòa bình, rồi bước qua thời 

Đất nước Đổi mới và Mở cửa, xóa bỏ bao cấp kinh tế và phần nào bao cấp tư tưởng, 

văn học nữ đã được giải phóng khỏi nhiều cấm kỵ xã hội. Bởi vậy, song song với việc 

các nhà văn và nhà thơ nữ lớp trước vẫn xuất hiện đều trên văn đàn và thi đàn như Vũ 

Thị Thường, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Lê Minh Khuê (văn xuôi)…, Xuân Quỳnh, Ý Nhi, 

Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Thị Mây (thơ)… đã xuất hiện một lớp nhà văn, nhà thơ trẻ khác 

hẳn về cảm xúc, tư tưởng, quan niệm thẩm mỹ, ngôn ngữ, thể loại thi ca. Giờ đây, hình 

tượng người phụ nữ trong các tác phẩm của họ được thể hiện khác, đặc biệt là trong 

tác phẩm của các tác giả trẻ. Họ ý thức về giới nữ và quyền bình đẳng nữ giới cụ thể 

hơn và lý tính hơn. Họ có cách cảm nhận khác và ý thức khác về vai trò, địa vị của 

mình trong cuộc sống hiện đại của thời bình. Họ không còn ám ảnh và chịu tác động từ 

hậu quả chiến tranh quá khứ như các nhà thơ lớp trước. Giờ đây, văn - thơ nữ trẻ đã 

làm nên một bước ngoặt mới trong cách nhìn nghệ thuật về phái tính và âm hưởng nữ 

quyền so với văn - thơ nữ trước đó. Về văn xuôi, có thể nhắc đến Võ Thị Hảo, Nguyễn 

Thị Thu Huệ, Võ Thị Xuân Hà, Dạ Ngân, Y Ban, Nguyễn Ngọc Tư… với nhiều tác 
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phẩm tiêu biểu, mới lạ; về thơ, có thể nhắc đến Đoàn Thị Lam Luyến, Tuyết Nga, 

Phạm Thị Ngọc Liên, Đinh Thị Như Thúy, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Ly Hoàng 

Ly, Nguyễn Thúy Hằng, nhóm Ngựa trời…với nhiều thi phẩm thể hiện khát vọng và 

tâm hồn nữ giới phong phú, chân thành, tự do và mãnh liệt. Chúng tôi chưa có điều 

kiện để nhìn nhận đặc điểm thơ nữ Việt Nam hiện đại hải ngoại và giai đoạn đầu thế 

kỷ XXI, nhưng có lẽ, thơ của họ cũng có những bứt phá mới khi thể hiện tình cảm và 

quan hệ giới như các nhà thơ nữ trong nước, bởi bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa 

về mọi mặt, trong đó, có văn học thông qua phương tiện internet đã làm cho quá trình 

hội nhập ngày càng gần hơn và phẳng hơn. Theo đó, sự phân hóa và tích hợp văn học 

cũng là một thực tế của tính quy luật mà thơ nữ Việt Nam không là ngoại lệ. 

Có thể nói, hình tượng người phụ nữ trong văn học nói chung, trong thơ nữ sau 

1975, đặc biệt từ 1986 đến 2015 lại một lần nữa đánh thức tiềm lực về sự bình đẳng 

giới trong thơ Việt Nam nói chung, trong thơ nữ nói riêng mà nhiệm vụ của đề tài phải 

nghiên cứu với nhiều nội dung cụ thể trong các chương tiếp theo của luận án.  

 

 Tiểu kết 

Vấn đề giới và nữ quyền trong đời sống văn hóa, xã hội và trong văn học ở 

phương Tây xuất hiện khá sớm và liên tục kéo dài thành các phong trào, các làn sóng 

đấu tranh mạnh mẽ và có hiệu quả cho đến thời hiện đại. Từ đấu tranh chống lại sự bất 

bình đẳng nam nữ về mặt sinh học đến mặt văn hóa - xã hội đã hình thành nhu cầu của 

chính giới nữ trong việc tự đấu tranh cho quyền lợi của mình thông qua hành vi sáng 

tác và nghiên cứu các văn bản đề cao nam giới để từ đó lên tiếng phản đối và bảo vệ 

quyền lợi của giới nữ đã dần dần xuất hiện chủ nghĩa nữ quyền và phê bình văn học nữ 

quyền. Thành tựu ấy lan rộng ra trên toàn thế giới, trong đó, có Việt Nam và trở thành 

vấn đề toàn cầu. Trong sáng tác và nghiên cứu, ý thức phái tính, ý thức nữ quyền ở 

nước ta đã thành nhu cầu và nhiệm vụ của toàn xã hội để tiến lên giải phóng phụ nữ, 

thực hiện bình quyền mà trong Hiến pháp của nhà nước và trong hai cuộc chiến tranh 

ái quốc vĩ đại của dân tộc đã minh chứng cho mục tiêu cao đẹp đó. Dù ý thức về giới/ 

phái tính và đấu tranh nữ quyền ở Việt Nam diễn ra muộn vì nhiều lý do chủ quan và 

khách quan, nhưng từ xa xưa trong lịch sử và truyền thống, những mầm mống và dấu 

hiệu của nữ quyền đã thể hiện rõ trong văn học dân gian, văn học trung đại qua các 

giai đoạn với các hình thái khác nhau từ sơ khai đến sâu sắc thông qua những biểu 

hiện, những khía cạnh mang phẩm tính nữ quyền khác nhau. Đến thời hiện đại, vấn đề 

trên trở thành hiện thực mạnh mẽ trong xã hội và trong văn học mà thơ ca nữ là một 

hình thái ý thức thẩm mỹ, nhân văn mới mẻ cần nghiên cứu và tiếp nhận. 
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Chương 3.  

THƠ NỮ VIỆT NAM 1986-2015 NHÌN TỪ CHỦ ĐỀ  

GIỚI VỚI CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN BẢN CHẤT 

 

3.1. Bản chất giới nhìn từ bình diện sinh học 

Từ ảnh hưởng phong trào nữ quyền trên thế giới, quan niệm về giới tính/ phái 

tính ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến nay có những bước phát triển mạnh 

mẽ. Người phụ nữ trong cuộc sống cách mạng có chức năng, địa vị và hiệu quả tích 

cực đối với nhiệm vụ chung của cộng đồng, dân tộc. Thiên tính nữ của họ được nhìn 

nhận và khẳng định ở những khía cạnh mới về thực tế cấu tạo vật chất thân thể và các 

quan hệ văn hóa - xã hội. Họ bình đẳng với nam giới trong nhiều vai trò, nhưng họ 

cũng có những khác biệt về mặt sinh học. Sự ứng xử bình đẳng với phụ nữ, trước hết 

là ứng xử về mặt sinh học với cấu trúc và chức năng thiên bẩm của họ. Người phụ nữ 

có chức năng như nam giới trong việc cộng hưởng tình yêu, giao hòa và lưu truyền sự 

sống. Vì vậy, người phụ nữ phải tự ý thức về bản chất, địa vị sinh học của mình, sau 

đó là sự ý thức của toàn xã hội. Thơ nữ Việt Nam 1986 - 2015 có nhu cầu nói lên sự 

thực này bằng tiếng nói nghệ thuật thông qua các chủ đề giới với các quan hệ bản chất. 

Các nhà thơ được tự do và mạnh dạn thổ lộ con người bên trong và con người xã hội 

của mình bằng diễn ngôn mang ý thức giới cụ thể, chân thật nhất. 

3.1.1. Ngôn ngữ của thân thể 

Bản chất nữ giới phải được nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, vừa nhận thức ở bản 

năng thiên bẩm sinh học quan trọng, vừa khẳng định ở vai trò, chức năng tự nhiên của 

họ, vừa loại bỏ tư tưởng lấy “nam giới làm trung tâm”; tức là người nữ phải tự mình 

vươn lên làm chủ và có ý thức “giải trung tâm”, “giải đại tự sự” những quan niệm bất 

bình đẳng đã lỗi thời mà xã hội gắn cho họ. Điều đó, trước tiên được đánh thức ở ngôn 

ngữ của thân thể. Đây được xem là tín hiệu quan trọng hàng đầu để xác định quyền 

sống và chức năng giới. Nhận thức đúng đắn như vậy, khi ấy, phái tính trong đời sống 

và trong văn học mới thực sự mang những sắc thái và tính chất mới, tiến bộ và nhân 

văn hơn. 

Văn học từ xưa đến nay đều thể hiện ngôn ngữ thân thể vừa có ý nghĩa định 

danh thực vừa như những tín hiệu có ý nghĩa biểu trưng. Từ loại chỉ ngôn ngữ thân thể 

được biểu hiện chủ yếu là danh từ. Các nhà ngôn ngữ gọi đó là tín hiệu thẩm mỹ - biện 

pháp tu từ cần thiết để thể hiện hình tượng, tạo sắc thái biểu cảm trong sáng tạo và tiếp 

nhận. Trương Thị Nhàn cho rằng: “Những tín hiệu thẩm mỹ biểu hiện ngôn ngữ thân 

thể con người xuất hiện sớm nhất trong văn học dân gian, mà đậm đặc nhất là trong ca 

dao. Những bộ phận biểu hiện thân thể bên ngoài như: đầu, mình, chân, tay, mặt, tóc, 
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tai, da, thịt…, biểu hiện bên trong như: lòng, dạ, ruột, gan, tim, phổi…, hoặc biểu hiện 

tình cảm như: nước mắt, mùi hương, sắc diện…, ngoài ý nghĩa thực, chúng còn được 

người nghệ sĩ dân gian, thể hiện để ẩn dụ nghĩa biểu trưng nhằm nói lên thế giới tinh 

thần của con người: “Anh thương em ruột thắt gan thâm/ Thấy em lơ lửng, khốn cầm 

lỡ buông”, “Dĩa đèn thương ai mà dĩa đèn tắt/ Nước mắt thương ai mà nước mắt tuôn 

dầm/ Nào ai nhắc đến bạn tri âm/ Chín lá gan em khô từng chặng, ruột đau ngầm từng 

khi”. Rõ ràng là từ bình diện sinh học, các từ ngữ chỉ bộ phận thân thể người như trên, 

ngoài việc phản ánh giá trị hiện thực và biểu cảm tự nhiên, chúng còn mang ý nghĩa 

biểu trưng về tinh thần, về tín hiệu thẩm mỹ mới mẻ, sâu sắc” [82, 56]. 

Vẻ đẹp thân thể và dung mạo người phụ nữ được đề cao như là thiên tạo đặc biệt, 

khiến họ tự ý thức về mình, trước khi bên ngoài ý thức và tụng ca họ. Các bộ phận 

thân thể bên ngoài luôn được các nhà thơ nữ ý thức thể hiện. Nếu trước đây, văn học 

cũng đã ý thức về chúng, nhưng chỉ dừng lại ở cấp độ miêu tả đối tượng/ khách thể 

một cách cụ thể hay ẩn dụ: “Trưa hè hây hẩy gió nồm đông/ Thiếu nữ nằm chơi quá 

giấc nồng/ Lược trúc biếng cài trên mái tóc/ Yếm đào trễ xuống dưới nương long/ Đôi 

gò bồng đảo sương còn ngậm/ Một lạch đào nguyên nước chửa thông…” (Thiếu nữ 

ngủ ngày - Hồ Xuân Hương), thì ngày nay, Vi Thùy Linh đã tự thể hiện vẻ đẹp hình 

thể của mình bằng thơ một cách có ý thức:“Em xinh đẹp như vùng đất mới/…/ Những 

đường cong khỏa vào sóng chữ”, “Bầu ngực mở ra thế giới dịu dàng” (Ngày Linh). 

Nhà thơ trẻ này ý thức vẻ đẹp, chức năng và sức quyến rũ ở từng bộ phận nữ tính: 

“Ngực trắng khép nép, ngón hồng đồng trinh, môi bỏng lửa, thon dài đùi muốt, đóa 

nhung đen nở mượt đường cỏ mịn, em dành em cho anh lâu thế, đường cong, cởi mình, 

búp hôn thụ phấn thân người”. Ở đó, sức sống ẩn dụ thân thể được “Bao bọc em chiết 

xuất nữ tính đặc thù” (Say nắng). 

Giới tính nữ luôn phải được quan tâm và đề cao, vì đó là vẻ đẹp trời phú. Tự ý 

thức và tự thể hiện vẻ đẹp sinh học của mình trong thơ một cách công khai là điều dễ 

nhận thấy ở các nhà thơ nữ thời hiện đại. Beauvoir cho rằng: “Đàn ông là một con 

người hữu tính (sexué); phụ nữ chỉ có thể là một cá thể trọn vẹn và bình đẳng với nam 

giới nếu bản thân họ cũng là một con người hữu tính. Khước từ nữ tính, cũng tức là 

khước từ một phần nhân tính của chính mình.” [13, 370]. Còn Betty Friedan trong tác 

phẩm Bí ẩn nữ tính, thì cho rằng chỉ “bằng việc đơn thuần làm đàn bà và sinh con, 

người phụ nữ sẽ đạt được sự kính trọng tương tự sự kính trọng được ban cho đàn ông 

vì những thành quả sáng tạo của mình - như  sự sở hữu tử cung, bộ ngực ban cho phụ 

nữ cái vinh dự mà đàn ông không bao giờ biết đến, dù họ có cực nhọc làm việc sáng 

tạo suốt đời” [33, 203].  

Các nhà phê bình nữ quyền chú ý đến mối quan hệ giữa tính nữ với văn học nữ. 

Các nhà thơ nữ thời hiện đại có nhu cầu khám phá và bộc lộ mình, trước hết là thân thể 
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mình, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất của nữ tính, thông qua ngôn ngữ đậm chất 

nhân sinh và thẩm mỹ, xem đó vừa là đối tượng phản ánh vừa là cách thức biểu đạt 

đặc trưng tính nữ (loại trừ những bài thơ miêu tả thân thể hạ tầng tầm thường và thô 

thiển quá giới hạn). Đó còn là ý thức chống lại sự coi trọng thân thể đàn ông/ nam giới 

mà người ta sùng bái và gọi đó là “chủ nghĩa duy dương vật” kéo dài trong lịch sử 

“trọng nam khinh nữ” ở cả phương Tây và phương Đông. Ngôn ngữ nổi loạn và đối 

thoại xuất hiện mạnh mẽ và thẳng thắn trong thơ ngày càng nhiều, khiến ngôn ngữ thơ 

gần với ngôn ngữ văn xuôi.  

Diễn ngôn thơ Dư Thị Hoàn đầy quyền uy của giới nữ: “Uy lực của em/ Một vẻ 

đẹp không luật lệ” (Mai). Vì vậy mà trước cái nhìn của anh: “Thuốc nước bột màu tha 

hồ vét vơ/ Mảnh hình hài và những đường cong” (Người mẫu) lại là một thực tế mà 

người phụ nữ cần ý thức để không bị nô lệ và bị động. Còn Vi Thùy Linh thì thấy 

được lưỡng diện của sắc đẹp nữ tính:“Kiêu hãnh dưới mặt trời/ Sắc đẹp -  hiểm họa 

được tôn vinh” (Bản đồ tình yêu)… 

Thơ nữ 1986-2015 thường phô diễn vẻ đẹp ngoại hình, những đường cong của 

thân thể như là những vẻ đẹp vũ nữ uyển chuyển, hấp dẫn. Các bộ phận thân thể bên 

ngoài như môi, mắt, ngực, cánh tay, thân hình… được biểu hiện đậm đặc trong thơ. 

Nếu trước đây, các nhà thơ trung đại thường miêu tả ngôn ngữ thân thể bằng so sánh, 

ẩn dụ: “Thân em vừa trắng lại vừa tròn/ Bảy nổi ba chìm với nước non” (Bánh trôi 

nước - Hồ Xuân Hương),“Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/ Dày dày sẵn đúc một tòa 

thiên nhiên” (Truyện Kiều - Nguyễn Du), thì nay các nhà thơ hiện đại không cần che 

đậy bằng phép tu từ ấy nữa. Phan Huyền Thư muốn chúng được hiển lộ cùng thiên 

nhiên với tính chất nữ tính quyến rũ của từng bộ phận: “Em xuống biển trần truồng/ 

vòng hông loang ánh bạc/ như thủy thần rung chuông/…/ ngực tròn như đồi trăng” 

(Trăng và biển). Chỉ có biểu hiện vẻ đẹp thánh thiện tự nhiên ấy, họ mới chính là 

mình: đam mê, quyến rũ và hồng hào sinh lực, là đối tượng của tình yêu đích thực ở 

nam giới, giúp họ thăng hoa và hạnh phúc. Các bộ phận nhạy cảm trên thân thể 

không còn là vùng cấm trong thơ nữ thời hậu chiến. Họ không cần ẩn dụ, hoán dụ 

hoặc lấp lửng, úp mở nữa. Các bộ phận nữ tính như làn da, đôi môi, bụng, cánh tay, 

mông, thậm chí là cả những phần kín nhạy cảm khác được thể hiện lên trang thơ và 

xem đó như là vẻ đẹp thiên nhiên, tạo hóa ban tặng cho họ, tự mình cần phải tôn 

vinh và sau đó, để mọi người chiêm ngưỡng, tôn vinh. 

Bộ phận nữ tính đẹp và mang chức năng thiên tính nữ quan trọng và thiêng liêng 

nhất là ngực, được các nhà thơ nữ nhiều lần đề cập: “Cảm thấy tiếng gọi lan trên hai 

bầu vú” (Thiếu phụ và con đường - Vi Thùy Linh). Khác với cái nhìn nam giới, có tính 

thực dụng trong thơ Bích Khê khi nhìn đôi ngực của phụ nữ: “Hai vú nàng! Hai vú 

nàng! Chao ôi!/ Cho tôi nút một nguồn sâm ngọt lộng” (Băng tuyết), khi miêu tả bầu 
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ngực theo cách nhìn nữ giới, nó lại mang vẻ đẹp vừa thánh thiện vừa đầy sức sống, sức 

quyến rũ tự nhiên. Đó là nơi dồn chứa những dự ước và bùng nổ cảm giác mạnh nhất 

mà Phan Huyền Thư đã xác nhận: “Nụ hôn gióng căng ngực miền trắc ẩn/ Mây đi/ 

Sương về/ Hạ độc bình minh” (Do dự)”. Ngực vừa là hình ảnh hiện thực, nhưng vừa là 

hình ảnh ước lệ, ẩn dụ cuộn trào trong thơ Ly Hoàng Ly: “Mở mãi, muốn mở mãi/ Mở 

bầu ngực vẫn trắng, không đêm/ Mở mãi, muốn mở mãi/ Bầu ngực này căng đêm” 

(Mở nút đêm). Hành động “mở mãi” là một khát khao nữ tính có thật ở bất cứ người 

con gái nào khi đến tuổi yêu đương. 

Trong văn học trung đại, thân thể người phụ nữ thậm chí còn bị con người khinh 

thường, vì nó gắn liền với kinh nguyệt hoặc dục vọng thấp hèn. Các nhà Nho trung đại 

chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tâm lý “khắc chế”, “khắc kỉ” của Nho giáo. Điều này trái 

ngược với tín ngưỡng phồn thực của dân gian - một thứ tín ngưỡng tôn vinh hành động 

tính giao của con người vì nó là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở, do đó là biểu 

tượng của sự sống. 

Với các nhà thơ nữ thời hiện đại, đặc biệt là các nhà thơ trẻ, ý thức gia tăng miêu 

tả kiểu ngôn ngữ thân thể, tính dục, nổi loạn như một nhu cầu cân bằng và bù đắp cho 

kiểu ngôn ngữ tự thuật, giãi bày, ẩn dụ trong thơ nữ trước đấy. Ngôn ngữ thân thể 

mang bản năng tính dục, sex và cảm xúc luyến ái… ở người nữ khác với người nam ở 

chỗ nữ giới thường bộc lộ, soi vào bên trong chính mình cụ thể hơn, gắn với các quan 

hệ chung quanh da diết hơn (chồng, người yêu, người tình hoặc những khát khao nhục 

thể). Các nhà phê bình cho rằng hình tượng nữ giới trong thơ/ văn là hình tượng - bộc 

lộ, còn hình tượng nam giới trong thơ/ văn là hình tượng - biểu trưng.  

Các nhà thơ nữ trẻ thời đương đại thường có nhu cầu thể hiện ngôn ngữ tự thuật, 

lối viết thân thể và tính dục (sex and body writing) mạnh mẽ hơn giai đoạn kháng 

chiến và những năm sau hòa bình. Họ muốn tìm bản thể mình sự thật chân thành nhất 

mà cũng người nhất trong không khí dân chủ, bình đẳng của đời sống xã hội và của 

nhu cầu thể hiện của thi ca thông qua lối viết nữ (woman writing).  

Từ các bộ phận của thân thể, các nhà thơ có nhu cầu thể hiện các chức năng bên 

trong của chúng. Cho nên yếu tố sex xuất hiện trong thơ là một biểu hiện của “hiện 

hữu thân xác”, là khát vọng thành thật về sự tận hưởng tính dục. Đó chính là diễn ngôn 

tính dục ở chiều sâu nhân bản, rất người mà các nhà thơ trẻ mạnh dạn và biểu hiện một 

cách chân thành, bạo liệt.   

Dõi theo hành trình thơ nữ thời hiện đại, chúng ta dễ dàng nhận ra ngôn ngữ thân 

thể giới nữ hiển hiện với những đường cong dịu dàng, quyến rũ, trinh nguyên, bộc lộ 

đầy đủ nghĩa đen và nghĩa bóng của chúng. Hãy tưởng tượng bằng thị giác và xúc giác 

trong thơ Vi Thùy Linh: “Từ nơi khởi nguyên/ Lửa mọc mầm theo đường cong thân 
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thể”; “Tấm lưng khóc, rung mọi đường kinh tuyến”; “Những bàn tay khỏa thân như 

những con buồm trắng”..., chúng đều có thuộc tính người:“cặp đùi muốt”, “cặp đùi 

bơ vơ”. Phải chăng đó là sức mạnh của ngôn ngữ thân thể (body language) nhuốm 

màu ái ân, hoan ca mang tính tự nhiên mà các nhà thơ đã tự mình hoặc nhập vai vào 

giới mình để thổ lộ thành tiếng nói nghệ thuật. Đó cũng là nhu cầu thể hiện quyền sống 

của mỗi chủ thể với chức năng sinh học tự nhiên bên trong của họ. 

Từ vẻ đẹp hình thể bên ngoài đến những vẻ đẹp bên trong có tính sinh học như 

vừa tìm hiểu, thơ nữ vươn lên thể hiện những khát vọng sinh học khác, đó là ước 

mong, khả năng và thiên chức làm mẹ. Nếu S. de Beauvoir - nhà triết học và nhà nữ 

quyền luận người Pháp từng cho rằng, về mặt sinh học, chức năng sinh sản là thiên 

chức, nhưng đồng thời nó cũng là một trở ngại rất lớn đối với người phụ nữ trên hành 

trình thực hiện quyền bình đẳng với nam giới, thì ngược lại, J. Kristeva - nhà nữ quyền 

luận và nữ lý thuyết gia về liên văn bản, lại đặc biệt xem trọng chức năng làm mẹ, 

chức năng sinh học cần thiết và quan trọng đối với việc phát triển nhân cách nữ. Bà 

cũng nhấn mạnh chức năng sinh sản của phụ nữ là hình thức tồn tại trung gian giữa tự 

nhiên và văn hóa, biểu tượng cao nhất, hiển minh nhất của chức năng lưu truyền sự 

sống. Một chức năng sinh học, vừa ý thức vừa vô thức không thể thiếu trong kinh 

nghiệm quan hệ sống của nữ giới. 

“Khởi thủy là đàn bà” (Đỗ Lai Thúy), bởi vì người đàn bà có thiên chức sinh hạ 

những “con người đích thực”. Bản năng bất kì người đàn bà nào cũng biết cách mang 

nặng đẻ đau, ôm ấp, chăm bẵm và lo lắng cho con cái đến hết cuộc đời. Họ được tạo ra 

để làm tròn thiên chức của người mẹ, người vợ với những đức tính: thủy chung, dịu 

dàng, bao dung, giàu đức hy sinh. Đặc biệt, một khi tính nữ hòa trộn chút ít nam tính 

của người đàn ông, nói như thuyết phân tâm học của Jung, thì đó là cổ mẫu animus, 

thuộc tính nam trong tâm linh nữ giới, giúp họ có được vẻ đẹp cuốn hút đến kì lạ, vừa 

lạnh lùng vừa kiêu sa, vừa mềm mại nhưng lại vẫn đằm sâu sự dữ dội, mạnh mẽ tự bên 

trong. 

Trong nhiều chức năng của người nữ, chức năng làm vợ, sinh nở được xem là 

quan trọng và kỳ diệu nhất. Quyền được làm vợ và quyền sinh đẻ là bình diện sinh học 

tối thượng để họ là phụ nữ, là người nuôi dưỡng và duy trì sự sống. Hơn ai hết, các 

nhà thơ nữ nói về chức năng này sâu sắc và xúc động nhất. Họ tự thể hiện và nhập vai 

vào giới mình để tụng ca thiên chức này. 

Phạm Thị Ngọc Liên mơ về đứa con với “Những chiếc dép xanh đỏ chạy nhảy 

trong giấc mơ”, “mơ ước được ẵm bồng trên tay” và cho con bú là sự “viên mãn đến 

tận cùng vẻ đẹp” (Giấc mơ). Trải nghiệm làm mẹ không chỉ trong quan hệ với chồng 

mà còn chủ yếu là với con. Sung sướng được nhìn những bộ phận thân thể con, người 

mẹ biết mình tồn tại với niềm vui tái sinh mầu nhiệm. Và một hình ảnh cụ thể khác rất 
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nữ tính của Lê Ngân Hằng trong giờ phút vượt cạn thiêng liêng: “Từ cái miệng hình 

tròn đứa trẻ sẽ lọt qua kẽ háng trắng trong vừa ngưng tiếng rên/ Làm nở trên môi nụ 

cười khúc hát du dương đẹp nhất” (Orient  - trên những vòm cây). Cơn vượt cạn làm 

mẹ đau đớn, nhưng khi con ra khỏi lòng mẹ cùng bầu nước ối vỡ òa, thì một cảm giác 

sung sướng nhẹ tênh, thánh thiện dâng lên trong trái tim sinh nở của mẹ: “Vừa làm đàn 

bà vừa làm mẹ vừa vượt thoát cơn đau vừa lặn sâu giấc mơ trai ngọc vừa khát thèm 

hướng mặt trời vừa ngủ vùi lời ru trong đêm tối/ Đó là niềm tự hào được sinh ra” 

(Orient  - trên những vòm cây). 

Người ta ví người đàn bà mang thai như mang quả địa cầu phía trước. Có thai 

không xấu mà được xem là đẹp trong ý nghĩ, thái độ và ước mơ. Nếu sự sinh đẻ, trước 

đây gây sợ hãi, điềm xấu, nhiều kiêng kị thì nay được xem là cần thiết, cao quý, là 

thiên chức của người nữ. Cũng vậy, kinh nguyệt được xem là biểu hiện rõ nhất cho cấu 

trúc thân thể đặc thù của nữ giới. Tất cả các chức năng trên nhìn từ bình diện sinh học 

đều là ngôn ngữ thân thể đặc trưng của người nữ. 

Bình Nguyên Trang cảm nhận được cơn đau sinh nở của mình cũng như của 

những người phụ nữ khác như là cổ mẫu tái sinh tiếp nối tái sinh. Không gì thật hơn và 

hạnh phúc hơn khi sau cơn đau lịm người là một sự tái sinh khác lại bắt đầu: “Người 

đàn bà lịm đi vì hạnh phúc.../ Và tôi thấy rõ nét cười trong đôi môi tím đi của chị/ Ở 

đó tôi lại nhìn ra mẹ của mình/ Và tôi/ Và hết thảy đàn bà trên thế giới” (Bài ca về 

người đàn bà). Nhân loại đã ban tặng cho họ biệt danh cao đẹp: người sáng tạo. Đấu 

tranh nữ quyền còn chính là đấu tranh để được quyền sinh sản, quyền chăm sóc con 

cái. Điều đó phải được coi là quyền bình đẳng cao nhất của phụ nữ. Với thiên chức ấy, 

họ phải được xem là người cao quý hơn đàn ông, chứ không phải thấp hơn so với đàn 

ông. Đây còn được xem là biểu hiện mang chức năng sinh học thiêng liêng: “mang 

nặng đẻ đau” chỉ có ở người phụ nữ, kết tinh thành tình mẫu tử - một bình diện sinh 

học quan trong nữa được thơ nữ quan tâm.  

Sinh con là quan hệ sinh học ban đầu. Nuôi con và dạy dỗ con là những quan hệ  

văn hóa - xã hội thiêng liêng kế tiếp và đi suốt cuộc đời người mẹ. Con là niềm tin, là 

của hồi môn vĩnh hằng của mẹ mà nói như Vi Thùy Linh là “Nhờ con, chúng ta được 

sinh ra lần nữa” (Nơi tận cùng sự ngưng đọng). Trần Lê Sơn Ý cũng đã dành trọn tình 

thương của mình cho con với những rung động thiêng liêng kỳ lạ. Thiên tính nữ đã 

giúp chị hiểu tận cùng bản năng sinh đẻ của người mẹ. Chín tháng mười ngày cưu 

mang, người mẹ đã lắng nghe từng nhịp chuyển quẫy đạp, sinh thành của đứa con 

thiên thần trong bào thai của cơ thể mình. Rồi con sinh ra, người mẹ hạnh phúc biết 

bao khi đứa con lớn lên bằng nguồn sữa dạt dào của mẹ để nên hình nên vóc: “Con 

đang ở đâu trong từng chuyển động/ Trong từng nhịp thở phập phồng/ Từng cú quẫy 

nhẹ tênh như một chú cá bẩy mầu/ Rỉa ngón tay của mẹ thời thơ ấu/ Con đang ở đâu 
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khi bụng mẹ nhấp nhô từng đợt/ Và ngón chân nhỏ tròn như một quả ping pông?” 

(Này con, con ở đâu).  

Bản thể giới đã giúp cho người phụ nữ khẳng định quyền sống, quyền làm người 

cao cả của mình và họ mãi trẻ khi tâm hồn họ quay về thời bé thơ được “Chơi xây lâu 

đài với trẻ nhỏ” (Tuyết Nga) và “vẫy cánh trong thế giới của các con” (Phạm Thị 

Ngọc Liên). Chính vì vậy mà Tuyết Nga đã thấy tâm hồn mình ngày một hài nhi, sáng 

trong, vô tư và thấy mình có lỗi vì bộn bề công việc mà xao nhãng với con. Còn Dư 

Thị Hoàn thì hạnh phúc khi ngắm nhìn con tung tăng, mê mải với cánh diều mơ ước 

tuổi thơ: “Chỉ mong mỏi một ngày như buổi chiều nay/ Con mê mải với bầu trời xanh 

thẳm/ Như cánh diều cao vút khỏi vòng tay.../ Lần đầu tiên mẹ ngỡ đời thanh thản/ 

Nhìn con thả diều với lũ trẻ triền sông” (Mẹ có lỗi).  

Viết về tình mẹ con, thơ Lệ Thu bao giờ cũng chân thành, xúc động và trách 

nhiệm với con trong hiện tại và cả trong tương lai. Viết cho con là bài thơ xúc động, 

giàu tính nữ, được viết trong hoàn cảnh nhà thơ phải xa con để vào Nam chiến đấu lúc 

con còn quá nhỏ: “Bồi hồi mẹ viết bài thơ/ Bao thương nhớ dành cho con tất cả”. Biết 

đau lòng, nhưng mẹ phải ra đi vì nghĩa lớn của một phụ nữ thời chiến: “Mai mẹ lên 

đường/ Nhiều gian lao vất vả/ Suốt chặng đường dài mẹ sẽ nhớ về con/ Cái miệng hay 

cười/ Cái dáng lon ton/ Cái đầu ‘bẹp cá trê’ vì ít khi được bế” (Viết cho con). 

Tuyết Nga cũng nghĩ về con gái bé bỏng của mình trong sợi dây tình mẫu tử 

thiêng liêng, cầu mong cho con một chân trời ước khát ở tương lai, khi con biết những 

nhịp đập không bình yên trong lồng ngực cùng với những hệ lụy cuộc đời đang chờ con 

ở tương lai: “sông kể với con bãi bờ mê đắm/ câu hát dắt con phiêu lãng những chân 

trời”. Và mẹ thấy bao gian nan phía trước đợi con: “Bắt đầu từ đâu đó/ một ngày/ nhịp 

tim đập thất thường lồng ngực/ bông hoa bị lãng quên/ câu hát ngừng dang dở/ gương 

mặt người ẩn hiện giữa mông lung/ Mẹ cho con đủ đầy tuổi trẻ/ cho con mi xanh/ tóc 

dài/ vai nhỏ/ nhưng đường mải xa nhưng chiều mải gió” (Mẹ chẳng thể nào). 

Như là vô thức tập thể bất di bất dịch, từ xưa, người ta cho rằng, phụ nữ sinh ra là 

để yêu thương và được yêu thương. Ở hai đối cực này, người phụ nữ đều nhận về hai 

trạng thái đối lập: hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc là khi người phụ nữ đã yêu và 

được yêu một cách trọn vẹn trong ý thức và trong cuộc sống ân ái thường ngày; còn 

khổ đau là khi họ bị vỡ mộng, đứt gánh giữa đường, đành nói lời ly tan trong cay đắng. 

Tình yêu ở đây bao hàm cả tình yêu nam nữ, tình mẫu tử, tình người. Thơ nữ sau 1986 

chứng kiến sự lên ngôi của tình yêu và bản năng dục tính, bên cạnh đó, thơ nữ còn tự 

làm giàu cho mình bằng tình mẫu tử, tình vợ chồng, lòng nhân hậu, thủy chung, bao 

dung, che chở… kết tinh thành thiên tính nữ - một biểu hiện phái sinh cao đẹp khác 

của cấu trúc sinh học. 
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3.1.2. Thiên tính nữ vĩnh hằng 

Thơ nữ sau 1986 phát triển nhanh với nhiều đột phá trong cách thể hiện các nhu 

cầu sinh học như ta vừa tìm hiểu. Từ đó, hình thành ngôn ngữ, giọng điệu và thi ảnh 

cũng đa dạng và nhiều biến ảo, tạo thành diễn ngôn mang thiên tính nữ riêng của thơ 

giai đoạn này. Người ta thường nói, phụ nữ là người bộc lộ thế giới nội tâm rõ nhất. 

Tình cảm bên trong đó, khi đi vào thơ, lập tức trở thành những khát khao giao cảm với 

thế giới bên ngoài. Họ nhạy cảm, dễ xúc động và hay xa xót. Đây chính là thiên tính 

trời cho bền vững mà ở đàn ông khó có thể tìm thấy. Với thiên chức nghệ sĩ, các nhà 

thơ nữ tự do thể hiện tất cả những thiên tính đó một cách nên thơ và nhân ái. Qua trang 

viết, ta bắt gặp sự khát khao giao cảm mãnh liệt của phái yếu với cuộc đời bằng cái 

nhìn đối lập: vừa mãnh liệt vừa yếu mềm, vừa đấu tranh vừa hòa thuận, vừa tự nổ tung 

vừa tự chôn vùi. Các nhà lý thuyết gọi đó là Thiên tính nữ/ Nguyên lý Mẹ/ Nữ tính vĩnh 

hằng… 

 Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh thì cho rằng: “Thiên tính nữ là tính mềm mại, tính 

nhu uyển chuyển của người phụ nữ”. Đó là thiên tính chỉ riêng có ở nữ giới, làm nên 

vẻ đẹp và chức năng đặc biệt của họ, khác với nam giới. Phân tâm học của Jung gọi đó 

là linh dương animus - tính nam trong tâm linh nữ giới, làm thành sự chung thủy, an 

nhiên, bền vững và ít thay đổi của người phụ nữ. Thiên tính đó đặt nền tảng cho sự 

phát triển của thiên tính nữ vĩnh hằng. Trong nghệ thuật, đặc biệt là thơ, các tác giả nữ 

luôn hướng đến và thể hiện thành vẻ đẹp nữ tính đa dạng. 

N.Worlf - nhà nữ quyền luận người Hoa Kì nêu vấn đề sinh đẻ hay là “nữ quyền 

làm mẹ” và xem đó như là thiên chức tiên thiên. Đó là điều kỳ diệu, thiêng liêng mà 

tạo hóa dành riêng cho người phụ nữ, quy định sự khác biệt giới nữ với giới nam. Họ 

là người mẹ hằng cửu, mẹ muôn đời. Ở Việt Nam, xuất phát từ nền văn hóa lúa nước 

tôn thờ Âm - Đất - Mẹ, nên văn hóa thờ Mẫu chính là biểu hiện của triết lý sống vĩnh 

cửu, kết tinh thành phong tục cao đẹp từ tín ngưỡng tối thượng đó. Vai trò và công lao 

của người mẹ còn được dân gian so sánh với câu chuyện về mười hai bà mụ, được Ngọc 

Hoàng giao phó cho trách nhiệm mỗi người giữ một nhiệm vụ trong việc nuôi dạy 

những em bé sơ sinh để trở thành người tốt trong xã hội. Mẹ có vai trò sinh dưỡng cao 

cả và vĩ đại như vậy. Trong đời sống và trong tôn giáo, hai hình tượng phổ biến mang vẻ 

đẹp thiên tính nữ vĩnh hằng là Mẹ và Con mà ở đó, người mẹ được đưa lên ngưỡng tôn 

vinh là thánh Mẫu và đạo Thiên chúa gọi là Đức Mẹ/ đức mẹ Đồng trinh, có chức năng 

sáng thế và cứu thế toàn vẹn.  

Truy tìm thiên tính nữ trong thơ các nhà thơ nữ, ta nhận thấy rằng, dù ý thức hay 

vô thức, trực tiếp hay gián tiếp thì những nội dung liên quan đến Nguyên lí tính Mẫu 

và Nữ tính vĩnh hằng luôn bàng bạc trong các hình tượng thơ, ngôn ngữ thơ, vì đó là 

cổ mẫu tình cảm tự nhiên và thiêng liêng mang đặc trưng nữ giới. 
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Nguyên lí tính Mẫu là ý thức tụng ca người mẹ với những phẩm chất tốt đẹp của 

họ có liên quan đến bản chất sinh học mà cụ thể là chức năng sản sinh và nuôi dưỡng, 

che chở và bao dung, thủy chung và hiền dịu, hy sinh và dâng hiến. Nhiều lý thuyết đã 

xác nhận Thánh Mẫu là nguồn gốc sản sinh ra loài người, cũng là nguồn gốc tiếp nhận 

sự hóa thân vĩnh cửu của con người sau sự sống. Xét ở bình diện sinh học, Nữ tính 

vĩnh hằng có liên quan đến vai trò và thiên chức người phụ nữ, người mẹ. Nó mang 

biểu tượng của cái đẹp cứu rỗi, nhân đạo, được nâng lên thành thiên tính nữ vĩnh hằng 

“Trong hiện thực và trong vô thức tập thể, con người luôn hướng về Mẹ mà thời gian 

về sau người ta gọi là Mẫu gốc với khả năng lớn lao, bảo bọc, che chắn, nuôi dưỡng 

cho những gì là bé nhỏ, bất hạnh, đáng thương, bi kịch… Vì vậy, trong tâm thức loài 

người, Mẫu gốc Mẹ là phương diện biểu hiện của nguyên lí tính Mẫu” [39,73]. Vai trò 

và thiên tính nữ cao đẹp đó, từ xa xưa được cha ông ta đúc kết thành những phương 

thức xử thế và kinh nghiệm quan hệ: “Con dại cái mang”, “Cha sinh không tày mẹ 

dưỡng”, “Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”... Và cao hơn, mẹ chính là bản 

mệnh của cả cuộc đời con cái: “Phúc đức tại mẫu”. Vì vậy, kính trọng người mẹ trở 

thành bản mệnh thiêng liêng, cao cả, huyền nhiệm. Đó chính là thiên tính nữ vĩnh 

hằng, mà thiên chức cao cả nhất là “mang nặng đẻ đau, chăm sóc và nuôi dưỡng, chở 

che và hy sinh vì con cái, vì những người thân. Ở cấp độ khái quát triết học, người ta 

xem người mẹ là Mẹ Đất, Mẹ xứ sở luôn hình thành trong tâm thức con người về khái 

niệm Nữ tính vĩnh hằng… ” [39,73]. 

Soi chiếu những nội dung trên vào thơ nữ Việt Nam 1986-2015, ta thấy những 

biểu hiện của nó rất đa dạng, kết tinh thành vẻ đẹp lung linh, mang bản sắc và ý nghĩa 

văn hóa cao đẹp. Bằng sự ý thức giới tính, các nhà thơ nữ đã đưa vào thơ những hình 

ảnh, tâm sự, tình cảm của chính mình để cứu cánh, đồng thời cũng để giải phóng cá 

tính sáng tạo và khẳng định bản ngã cá nhân. Có thể dễ dàng nhận thấy sự khẳng định 

tính nữ trong thơ đã tạo nên cá tính thi sĩ của mỗi nhà thơ. Thiên tính nữ trong thơ nữ 

Việt Nam, mỗi thời mỗi khác. Nếu trong giai đoạn kháng chiến, thiên tính nữ dành cho 

những vấn đề lớn lao, trọng đại liên quan đến vận mệnh con người và Đất nước, thì 

trong hòa bình, thiên tính nữ ấy trong mỗi nhà thơ được biểu hiện ưu tiên với những 

thuộc tính hằng cửu vốn có của nữ giới để họ trở thành mình, được chính là mình. Thơ 

Lệ Thu, Thúy Bắc, Phan Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Mây… thời chiến tiêu biểu cho 

khuynh hướng này: “Em đã lấy tình yêu Tổ quốc mình thắp lên ngọn lửa” (Lâm Thị 

Mỹ Dạ). Bằng trái tim đa cảm và giàu nhân ái, các nhà thơ nữ nói trên sau chiến tranh 

cũng thể hiện những cảm xúc ấy rất thật qua những rung động tinh tế của tâm hồn phái 

yếu đằm thắm, nhân ái theo cách riêng. Họ gửi gắm vào thơ những vui buồn, trăn trở, 

âu lo, cuồng nộ và cả những ích kỷ, nhỏ nhen của chính bản thân: “Em trở về đúng 

nghĩa trái tim em” (Xuân Quỳnh).  
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Trong hòa bình, đặc biệt là từ 1986 trở đi, thiên tính nữ trong thơ các nhà thơ nữ 

trẻ đa dạng như thuộc tính vốn có của nó. Ta có tiếng nói trữ tình mạnh dạn, “khát yêu, 

vồ vập yêu, dại yêu” trong thơ của Đoàn Thị Lam Luyến, Phạm Thị Ngọc Liên; ngông 

cuồng và phớt tỉnh trong thơ của Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Ngọc Tư; mạnh mẽ, 

bạo liệt và khát cháy trong thơ Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư; viết như trải lòng 

mình trước thiên nhiên không bình lặng như Thảo Phương, Lê Thị Kim; hay viết như 

giải phóng thiên tính nữ trước bao rào cản dư luận như Đinh Thị Như Thúy, Dư Thị 

Hoàn… Tất cả tạo nên sự đa thanh trong thơ nữ hiện đại và đương đại. Nhìn chung, tất 

cả các nữ thi sĩ đều muốn thể hiện bản ngã cá nhân mình bằng cách tạo được dấu ấn 

riêng biệt trong thơ. Dấu ấn đó mang âm hưởng nữ quyền, mạnh dạn thể hiện ý thức 

phái tính, bản ngã riêng của từng người, qua đó, họ tạo nên một bức tranh đa dạng về 

bản ngã chung của giới mình một cách nghệ thuật. 

Hoàn cảnh không bình yên của nữ giới đã làm cho tiếng thơ của họ trở nên đa 

màu sắc và âm hưởng, nhưng nhìn chung là ân tình, ân nghĩa với chung quanh. Hàng 

loạt các tập thơ như: Chồng chị chồng em (Đoàn Thị Lam Luyến); Tặng riêng một 

người, Những mùa trăng mong chờ (Lê Thị Mây); Em muốn giang tay giữa trời mà 

hét (Phạm Thị Ngọc Liên); Một ngày ta ngoái lại (Đinh Thị Thu Vân); Nhớ và Khát 

(Nguyễn Thị Hồng Ngát); Khát (Vi Thùy Linh), Lô lô (Ly Hoàng Ly)… đều thể hiện 

nhu cầu mang nội dung giới một cách mạnh mẽ và chân thật: vừa dịu dàng, ôn nhu, 

nhưng đồng thời vừa cháy bỏng, khát khao; vừa âu lo, day dứt nhưng đồng thời vừa 

kiêu hãnh, tự tin. Họ dám nghĩ, dám viết, dám vượt qua mọi khuôn khổ, dư luận theo 

lối phong kiến để tự tin đi tìm hạnh phúc và bảo vệ hạnh phúc.  

Cảm thức tự do bộc lộ chân thành trong hầu hết những tập thơ của các thế hệ nhà 

thơ nữ. Nhiều tác giả thể hiện cảm thức đó thành những tâm trạng điển hình. Đinh Thị 

Thu Vân là người thiệt thòi và mất mát nhiều trong tình yêu và hạnh phúc vợ chồng. 

Hạnh phúc đối với chị như là thiên đường không có thật ở trong tim, nó xa ngút ngàn, 

diệu vợi: “hạnh phúc ở góc nào xa khuất nhất/ em làm sao đến được một mình em/ anh 

lãnh đạm sau quá nhiều mất mát/ hạnh phúc nào ta sẽ giẫm chân lên”. Vì vậy mà tâm 

lý tự vệ trong chị là tự mình an ủi với lòng mình: “và em sẽ vờ quên kỷ niệm/ anh đi 

hay ở cũng vô tình/ em không khóc làm sao mà anh biết”. Còn lại sau nỗi nhớ là 

những câu thơ thành thật đến xa xót: “rời rạc những câu thơ hạnh phúc chẳng nguyên 

lành/ em giữ lại giữa lòng em, cũng vừa loang bóng tối/ em giữ lại giữa lòng em vừa 

tập tành gian dối/ giữa lòng em vừa chết nhịp đôi mươi/ em giữ cho em chút hạnh 

phúc ngậm ngùi” (hạnh phúc chẳng nguyên lành). 

Còn với Đoàn Thị Lam Luyến, nỗi nhớ lại ở một cấp độ khác: “Đã hai hôm nay 

rồi/ Không được nhìn nhau nữa/ Còn bao nhiêu ngày đêm/ Trong nỗi lòng mong nhớ/ 

Với gai chưa được khêu/ Với dằm chưa được nhổ” (Trăn trở). Thành thực hơn nữa khi 
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chị dám nói lên nỗi đợi chờ vượt qua bao rộng dài và xa ngái như một khát vọng thủy 

chung: “Em sẽ chờ anh/ Như lúa đợi sấm tháng ba/ Như vạt cải vội đơm hoa/ đợi ngày 

chia cánh bướm/ Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước/ Lộn lại kiếp này từ quả thị 

nhận ra nhau” (Huyền thoại). Có khi là những cơn ghen đầy nữ tính: “Ghen như sôi và 

giận như điên” (Chiến tranh). Nhưng rồi, chấp nhận sự buồn đau là có thật: “Và anh 

trả cho em/ Nỗi buồn đau tan nát” (Gửi tình yêu). Những diễn ngôn mang thiên tính 

nữ thành thật như thế hiện diện đậm đặc trên từng trang thơ nữ. 

Quan niệm về thiên tính nữ trước đây đặt trong so sánh với nam giới, người phụ 

nữ bao giờ cũng bị xem là bất bình đẳng, hy sinh nhiều hơn nam giới. Họ khác với 

người đàn ông ở những qui định khe khắt, bất công:“tam tòng”,“tứ đức”,“công dung 

ngôn hạnh” như những phẩm chất bắt buộc họ phải thực hiện, thì ngày nay, nữ giới đã 

nhận thức khác. Họ có cái nhìn phản biện/ phản - nữ tính nhằm xóa tan đi sự áp đặt nói 

trên để họ được ngang bằng với nam giới về mọi mặt. Mà biểu hiện trước tiên là ở cảm 

thức và khát vọng thành thực trong việc tự do bộc lộ cá tính, trước hết là trong mọi 

hoạt động của đời sống, kế đến là trong hoạt động tinh thần - sáng tác. Nhà thơ nữ là 

người đại diện cho giới nữ hiểu rất rõ điều đó và họ có nhu cầu viết để thể hiện thiên 

tính nữ ấy bằng thơ trong nhiều khía cạnh và quan hệ cụ thể.  

Tuyết Nga thanh thản quên đi những đổ vỡ; từ đó, chứng minh một sự thật khác, 

có phần đắng nghẹn nhưng không bi thương: “Từ lâu/ đá đã hóa mềm/ chỉ còn trơ lại 

nỗi buồn/ nghìn năm/…/ Hát lời gì để ru con?/ mây đã xưa/ gió cũng xưa mất rồi/ chỉ 

mình con mới sinh thôi” (Đi tìm lời ru). Dù vậy, hiện thực vẫn còn đó như một bù đắp. 

Con là nguồn sống vô tận của người mẹ dở dang: “Dù con sinh bà đã không còn nữa/ 

nhưng bà đã yêu con từ xửa từ xưa/ bà gửi cho con hoa trái mùa thu/ đàn ong tháng 3/ 

ông trăng tháng 6/ bà gửi cho con lòng mẹ/ và câu hát/ mai con lớn rồi vẫn đủ yêu 

thương” (Nói với con về bà ngoại). Dựa vào con để an ủi, để nhớ về mẹ mình ngày 

trước là một đức tính nhân hậu, bao dung thuộc thiên tính nữ. 

Đinh Thị Như Thúy, trong cuộc đời và tình yêu cũng có những hoàn cảnh riêng 

mà chỉ có thơ mới nói dùm chị những khúc mắc như phận số: “Là trái tim tan ra trong 

một chiếc hôn dài/ Là tâm tư bấn loạn, bàn tay chơ vơ…/ Là những ám ảnh không đầu 

không cuối” (Tình yêu). Nỗi nhớ, nỗi đợi chờ mỗi người mỗi khác, nhưng kết cục ý 

nghĩa của nó thì gần như giống nhau ở mọi trái tim. Nỗi đợi chờ sẽ đo sức nặng của tình 

yêu, dù có khi đó chỉ là vô vọng và tiếc nuối: “Chờ một tiếng chuông reng/ Lời chúc 

mừng giờ xa xôi quá/ Phút giây thổi nến đã qua” (Sinh nhật). Sinh nhật đã đến và sắp 

tàn mà sự trống vắng là có thật. Biến nỗi đợi chờ thành niềm tự hát, tự vui cũng là sự 

thành thật trong tâm lý của người đang mong ngóng. Đức tin ở sự thủy chung và duyên 

phận trong Đinh Thị Như Thúy như những đường chỉ tay định mệnh trong tay nhau, 

nhưng có khi lệch ra khỏi đường vân sum họp: “Em đã đặt bàn tay em lên bàn tay anh/ 
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Như thận trọng đếm đo gửi trao số phận/ những đường chỉ tay chạm nhau vấn víu” 

(Valse tháng tám). 

Xuân Quỳnh cách Đinh Thị Như Thúy gần hai thế hệ cũng đã nói sự mong manh 

và sự đổi thay của tình yêu một cách xao động: “Lời yêu mỏng mảnh như màu khói/ Ai 

biết lòng anh có đổi thay? (Hoa cỏ may). Ám ảnh về sự cách xa luôn thường trực 

trong trái tim buốt nhức của Xuân Quỳnh: “Anh, con đường xa ngái/ Anh, bức vẽ 

không màu/ Anh, nghìn nỗi lo âu/ Anh, dòng thơ nổi gió/ Mà em người đời thường/ 

Biết là anh có ở!” (Anh). Nhưng rồi cuối cùng, sự bao dung, tha thứ đã hóa giải cho 

những câu hỏi không lời đáp để tin yêu và hy vọng. 

Nếu Nguyễn Ngọc Tư hữu hình hóa cái vô hình thông qua nỗi nhớ không màu: 

“chiêm bao lượn lờ trong căn phòng nhỏ/ lơ vơ nắng vàng/ tênh hênh gió/ kéo lê vệt nhớ 

không màu” (Vẽ giấc trưa), thì Đinh Thị Như Thúy hiện hữu nỗi nhớ bằng những bông 

hoa tuyết: “Em đã nhớ anh/ Bằng nỗi nhớ của những bông hoa tuyết/ nhớ mặt trời/ Trần 

trụi giữa mênh mông/ Không biết ngụy trang giấu giếm” (Valse tháng tám). 

Thiên tính nữ đã làm cho diễn ngôn tình yêu trong thơ họ có đặc điểm riêng. Thảo 

Phương đã tưởng tượng tưởng vô lý mà có lý về mối quan hệ giữa người nam và người 

nữ theo cái nhìn lấy “nam giới làm trung tâm”: “Ta - người đàn bà do đàn ông sinh ra/  

Người đàn bà do đàn ông sinh ra/ Người đàn bà phục sinh từ cõi chết/ Chàng - người 

đàn ông sinh ra ta/ Người đàn ông bứt tung xiềng xích/ Người - đàn - bà - do - đàn - ông 

- sinh - ra/ Mãi chơ vơ giữa chợ đời chộn rộn/ Người - đàn - bà - do - đàn - ông - sinh - 

ra/ Suốt đời chống chếnh” (Người đàn bà do đàn ông sinh ra). Nhưng rồi họ vẫn yêu 

thương, bao dung và chung thủy. Đó phải chăng là thiên tính nữ cao đẹp mà cấu trúc 

sinh học tạo thành như những phức cảm tâm lý buộc họ phải mang vác, chở che. Như 

vậy, giới tính đã qui định cá tính sáng tạo của nhà thơ, tạo nên chất thơ riêng mà ở nam 

giới không thể có/ giống với nữ giới được. Phương Lựu cũng đã đề cập đến đặc điểm 

này một cách có cơ sở: “Nếu trong lí luận văn học chú ý đến cá tính sáng tạo, thì tại sao 

không thể nêu lên vấn đề giới tính trong cá tính sáng tạo. Vấn đề nữ tính, thuyết âm 

dương trong nghệ thuật không phải là vô căn cứ” [75,145]. Có thể nêu lên vô số ví dụ 

cho nhận định này. Nói về sự đam luyến và bản năng trong tình yêu, trong bài thơ Bản 

nháp, Tuyết Nga đã liên hệ và có cách nói mạnh mẽ đầy nữ tính: 

Ánh mắt của đại ngàn vạn tuổi vách đá thâm u ánh lửa cháy rừng 

vòm ngực của cánh đồng vô tận tiếng hú dài hoang lạnh hoàng hôn 

cánh tay những vòng ôm của sóng đáy vực sâu nhòa lẫn những chân trời 

anh 

bản nháp của tình yêu một sớm 

Không ai có thể nói đúng và sâu sắc tâm trạng của một nửa nhân loại này bằng 
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chính các nhà thơ nữ. Nói như nhà nghiên cứu văn học Đặng Anh Đào là “họ tự ăn 

mình”, thể hiện thế giới nội tâm mình một cách cạn kiệt. Với tâm trạng lưỡng phân 

yêu và không hồng phúc trong tình yêu, Đinh Thị Thu Vân nhận ra phận mình như 

sóng, cuối cùng lại trở về với sóng: “em là sóng, em trở về với sóng/ em là mây, đành 

mãi kiếp mây trời/ là nước mắt, em về bên nước mắt/ là cát bụi dưới chân người, thôi 

đành cát bụi… để anh vui” (em là sóng, em trở về với sóng). Còn với Vi Thùy Linh, 

hạnh phúc yêu thương nhất thiết phải thành hạnh phúc gia đình, mà người phụ nữ phải 

vun vén và gìn giữ: “Căn phòng thành đại dương/ Em đi không ướt gót/ Chiếc gối lưu 

dư chấn/ Búp búp chồi lồng ngón/ Thời gian thành rừng yêu/ Anh cùng em làm bản đồ 

tình yêu/ Chân mây thăm thẳm/ Xoải cánh mùi thịt da lồng lộng/ Em luôn muốn hôn 

anh cẩn thận/ Xiêm y vũ hội là làn da xuân” (Bản đồ tình yêu). 

Trong thơ các nhà thơ trẻ, thiên tính nữ có những khía cạnh tâm lý khác hơn thế 

hệ các nhà thơ nữ lớp trước. Họ có sự dùng dằng, ngập ngừng giữa ý thức và vô thức. 

Nỗi cô đơn, nỗi nhớ và nỗi cô độc hình như có chung đặc điểm nữ tính để họ nghĩ về 

những buồn vui nhân thế mang bản thể giới. Trương Quế Chi trong ngày sinh nhật của 

mình lại khóc và buồn vô cớ: “Nỗi cô độc mọc dại ngút ngàn đường chạy/ Không hiểu 

sao lại khóc nhiều đến thế?/ Không hiểu sao lại buồn nhiều đến thế?” (Viết cho ngày 

sinh nhật 10.10.2003). Ly Hoàng Ly cũng vậy, ngổn ngang nỗi vô định và tự mình cắt 

nghĩa nó để được yên bình tâm thế: “Thật ra nỗi buồn đâu có màu sắc gì/ chỉ là màu 

vàng của ánh đèn vàng đêm đêm soi vào mắt cô gái trẻ/ để tìm cho ra nỗi buồn có màu 

sắc gì/ Nhưng mắt quá trong/ Khoắng lên cũng vô ích” (Lô lô).  

Hình như các nhà thơ nữ trẻ muốn hiện hữu nỗi buồn có tính thiên bẩm trong cấu 

trúc của đời sống thời hiện đại. Con người phải đối diện với nhiều quan hệ phức tạp 

dẫn đến những hệ quả bất ngờ mà họ không kịp nhận ra. Nỗi buồn rất nữ tính hiện lên: 

“Em đã cô đơn những ngày không bạn bè/ Không phố xá và anh không đến nữa/ Mùa 

đã mới mà nỗi buồn vẫn cũ/ Lòng tan hoang như ô cửa gió lùa” (Một đóa hoa vàng - 

Bình Nguyên Trang). Phan Huyền Thư cũng cùng tâm trạng. Đôi khi, chị thấy một 

chút gì đó trong con người hiện sinh hiện lên để biết mình tồn tại như cách nói của nhà 

thơ Inrasara “tôi còn buồn là tôi còn sống”: “Nhiều khi đơn độc/ Muốn thức dậy ở cõi 

khác/ Hình dung một nụ cười/ Đưa sợi tóc lên ngậm miệng/ Cũng đỡ nhớ niềm vui” 

(Buổi sáng).  

 Vậy là thiên tính nữ nhìn từ hướng tiếp cận sinh học đã giúp các nhà thơ nữ bộc 

lộ tận cùng cấu trúc và tính năng bản chất nữ tính của mình. Mối quan hệ và thiên chức 

thiên định ấy đã giúp cho người nữ thể hiện bản năng giới với chức năng làm mẹ, nuôi 

dưỡng, chở che và tạo nên thiên đường mơ mộng cho con cái. Thân xác không còn là sự 

tồn tại vật chất bình thường mà về mặt triết học, nó còn chính là ý thức về thiên chức 

sinh học thiêng liêng chỉ ở giới nữ mới có được. Đấu tranh cho quyền bình đẳng giới 
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chính là xuất phát điểm để đấu tranh cho quyền sống tối thượng của mỗi người. Đối với 

người phụ nữ, đó cũng chính là nhu cầu khẳng định quyền sống bình thường nhưng vĩ 

đại của mỗi cá thể từ xưa tới nay và mãi mãi về sau: “Là phụ nữ tôi trở về kim chỉ/ Giỏi 

thêu thùa và may áo trẻ con/ Và tôi hát vì tình yêu và tôi ru vì tình mẹ/ Ôi hạnh phúc 

ngoài cửa sổ trăng tròn” (Vô đề - Lê Thị Mây).  

Như vậy, mối liên hệ giữa bản năng tính dục và bản năng làm mẹ, quan hệ giữa  

vợ và chồng chính là mối liên hệ giữa cái đời thường và cái vĩ đại, giữa bản năng sinh 

học và thiên tính nữ vĩnh hằng. Tình dục là nền tảng để khởi nguyên xây dựng hình hài 

của người phụ nữ trong sự toàn vẹn của bản chất nữ. Bản năng làm mẹ là biểu hiện của 

thiên chức thiêng liêng thể hiện “quyền năng nữ”, là sự khẳng định nét khu biệt trong 

mối tương quan giữa hai giới nam và nữ. Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 đã thể hiện 

những nội dung nói trên một cách nhân văn và nghệ thuật. 

3.2. Bản thể giới nhìn từ chủ đề tình yêu 

Thơ nữ Việt Nam sau 1986 chứng kiến sự lên ngôi của ý thức phái tính, thể hiện 

khát vọng và nhu cầu thể hiện bản ngã của người phụ nữ một cách chân thật, tạo nên 

một dòng văn học mang đậm sắc thái nữ giới trong nền văn chương đương đại. Trong 

trong nhiều chủ đề giới thể hiện nhu cầu bản ngã, thể hiện cái tôi bên trong của nhà thơ 

nữ, đó là chủ đề tình yêu. Họ xuất phát từ nỗi mình và nhập vai vào giới mình để nói 

nỗi đời một cách khẩn thiết. Điều đó, không gì cụ thể và trực tiếp nhất từ chính sự thể 

hiện cái tôi trữ tình của tác giả - nhân tố quyết định kiến trúc bài thơ từ hình thức đến 

nội dung. Một trong những nhu cầu tự nhiên thể hiện thường xuyên và mãnh liệt nhất 

của bản thể giới là quyền yêu và được yêu, quyền được đối thoại và khẳng định tình 

yêu của người phụ nữ. Tình yêu nhìn từ bình diện văn hóa - xã hội là một hướng thể 

hiện chủ đề giới nội bật trong thơ nữ Việt Nam giai đoạn 1986-2015.  

3.2.1. Khát khao yêu thương và dâng hiến 

Nhìn từ lý thuyết giới và thiên tính nữ vĩnh hằng, tình yêu là chủ đề lớn, là khát 

vọng thường trực trong trái tim nữ giới. Từ thế hệ các nhà thơ nữ lớp trước như Lệ 

Thu, Phan Thị Thanh Nhàn, Xuân Quỳnh, Ý Nhi, Lê Thị Mây, Lâm Thị Mỹ Dạ, 

Nguyễn Thị Hồng Ngát... đến các nữ sĩ thế hệ nối tiếp như Dư Thị Hoàn, Đoàn Thị 

Lam Luyến, Bùi Kim Anh, Đỗ Bạch Mai, Phi Tuyết Ba..., rồi các nhà thơ sau hòa bình 

như Đinh Thị Thu Vân, Phạm Thị Ngọc Liên, Đinh Thị Như Thúy, Lê Thị Kim, Tuyết 

Nga..., rồi lớp nữ sĩ trẻ như Vi Thùy Linh, Ly Hoàng Ly, Phan Huyền Thư, Nguyễn 

Thúy Hằng... đều xem tình yêu là năng lượng lớn nhất của đời người. Giống như Xuân 

Diệu trước đây đã từng tuyên bố: “Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ 

không thương một kẻ nào” (Bài thơ tuổi nhỏ), thế hệ các nhà thơ nữ sau Xuân Diệu rất 

xa về tuổi tác cũng chân thành và bạo liệt không kém: “Em muốn ôm cả đất/ Em muốn 
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ôm cả trời/ Mà sao không ôm nổi/ Trái tim một con người” (Gửi tình yêu - Đoàn Thị 

Lam Luyến). Đó là khát vọng vượt kích thước bình thường của con người trần thế, 

nhưng hợp lẽ bởi chiều kích tâm lý có thật ở nhà thơ:“Không gian không sâu thẳm 

bằng em/ Biển khơi không dữ dội bằng em/ Mặt trời không nóng bức bằng em”. Đó là 

so sánh có phần ảo tưởng, nhưng xét ở lý lẽ của trái tim thì có thể chấp nhận được. 

Còn Xuân Quỳnh thì so sánh tình yêu cùng bão tố trùng khơi: “Những ngày không gặp 

nhau/ Biển bạc đầu thương nhớ/ Những ngày không gặp nhau/ Lòng thuyền đau rạn 

vỡ/ Nếu từ giã thuyền rồi/ Biển chỉ còn sóng gió/ Nếu phải cách xa anh/ Em chỉ còn 

bão tố” (Thuyền và biển). 

Trong quan hệ với hiện thực lịch sử - xã hội, người phụ nữ luôn đối diện với 

muôn mặt của cuộc sống đời thường nhiều hơn nam giới. Vì vậy mà họ cũng bị ràng 

buộc bởi những quan hệ hữu hình và vô hình rất riêng so với nam giới. Có những qui 

chiếu đã thành mặc định: “Là phụ nữ tôi trở về kim chỉ” hoặc “Em đâu dám nghĩ là 

vĩnh viễn/ Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi” (Hoa cỏ may). Tại sao phụ nữ lại bị ràng 

buộc và nhiều hoài nghi, bi quan như vậy? Đó phải chăng là quan niệm và dư luận xã 

hội áp đặt họ, dù ban đầu khi sinh ra, họ vốn bình đẳng với nam giới. Câu nói của S. 

de Beauvoir: “Người ta sinh ra không phải là phụ nữ, mà trở thành phụ nữ” nhắc 

chúng ta hiểu sâu sắc về thực tế này. Với định đề này, bà xác quyết rằng “sự phân biệt 

giới, sự thống trị của đàn ông và sự tuân phục của đàn bà không phải là tiền định, càng 

không phải là yếu tố sinh học hay tính dục như người ta đã từng nói mà là hiện tượng 

mang tính xã hội được huyền thoại hóa, được xã hội, lịch sử duy trì và áp đặt trong 

suốt chiều dài lịch sử” [78,18]. Ngay cả trong tình yêu - lĩnh vực bình đẳng tự nhiên 

của cả nam và nữ cũng thường rơi vào sự bất bình đẳng cho nữ giới. Dư Thị Hoàn đã 

tinh tế nhận ra điều này trong từng khoảnh khắc và trạng thái yêu: đợi chờ, âu lo và 

thấp thỏm. Trong quan hệ tình yêu này, người nữ vẫn là người thụ động khát khao và 

chờ mong. Họ thường nhận lấy sự lỡ làng và hụt hẫng, dù họ đã chủ động ngay từ đầu: 

“Có lối nhỏ gập ghềnh sỏi đá/ Bước chân em nện xuống dữ dằn/ Có lối nhỏ vươn cây 

xấu hổ/ Em sợ nó khép cánh? Nhưng biết làm sao bây giờ/ Chính lối này dẫn em tới 

anh” (Lối nhỏ). 

Nếu những cây bút nữ trưởng thành sau 1975 cố gắng thể hiện mình bằng tiếng 

nói trẻ trung, có khi “tự sắm vai” để được là mình trong suy nghĩ và ước ao, thì Lệ Thu 

- nhà thơ lớp trước lại điềm tĩnh, thâm trầm, sâu sắc và triết lý hơn theo trải nghiệm 

của riêng mình. Thơ bà không lẫn vào ai. Bà hướng về mình, sau đó nhìn ra tha nhân 

để đón nhận những thực tế đời thường mà người phụ nữ phải đối diện và chấp nhận. 

Chất triết lý trong thơ Lệ Thu thường là nỗi buồn đau gan ruột và đã chín thành cảm 

xúc: “Lửa cháy đượm không gây tàn muội khói/ Đắng tận cùng là vị ngọt cao sang/ 

Biển anh rộng cánh buồm xa mệt mỏi/ Trách chi em hờ hững trước nồng nàn”. Để rồi 
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cuối cùng, sự cứu rỗi cuộc sống vẫn là lòng nhân ái, bao dung mà người nữ phải mở ra 

để cưu mang và che chở: “Không điều kiện, không chút gì thắc mắc/ Nhận về mình tất 

cả nỗi đau thương/ Khi tuổi trẻ đi qua cùng nhan sắc/ Hoa cuối mùa xin gửi lại nguồn 

hương” (Hương gửi lại). 

Thơ Lệ Thu luôn biểu hiện tấm lòng cao thượng ấy: “Em muốn anh là đại dương/ 

Ngàn đời không thôi mới lạ/ Nhưng lại sợ lòng anh sâu thẳm quá/ Em làm sao đến 

được tận cùng”. Cho nên cuối cùng, nhà thơ tự vỗ về, an ủi: “Thôi anh hãy là vần thơ/ 

Nhập vào tim em vậy nhé/ Để muôn sau tình ta vẫn trẻ/ Vẫn nồng nàn nguyên vẹn 

trong nhau!” (Vần thơ của em). 

Xuân Quỳnh có thể xem là nhà thơ đại diện tiêu biểu, là “người đàn bà yêu và 

làm thơ” (Đoàn Thị Đặng Hương). Bà luôn đi tìm giá trị cao đẹp của tình yêu không 

phải chỉ cho riêng mình mà còn cho nữ giới nói chung. Khát vọng cuối cùng của nhà 

thơ là giải đáp cho được chân lý muôn thuở của tình yêu, đó là được sống hết mình, 

yêu hết mình như biển và bờ nghìn năm còn vỗ: “Làm sao được tan ra/ Thành trăm 

con sóng nhỏ/ Giữa biển lớn tình yêu/ Để ngàn năm còn vỗ” (Sóng). Vì vậy mà được 

yêu, được sống hết mình cho tình yêu, cả khi không có mặt trên đời là một ước nguyện 

của Xuân Quỳnh, dù cuối cùng, bà phải nhận về mình đau khổ: “Tôi đã đi đến tận 

cùng xứ sở/ Đến tận cùng đau đớn của tình yêu 

Lâm Thị Mỹ Dạ cũng thế, khát khao sống hết mình như “trăng non” và “lá 

xanh”: “Ta thành trái mà hồn còn như lá/ Cứ xanh hoài chồi biếc thuở non tơ” 

(Ngoảnh lại), dẫu có lúc tình yêu ấy vuột khỏi tầm tay: “Thôi đành vậy, đành thành sa 

mạc/ Cúi chào anh cơn mưa cuối chân trời/ Vịnh Hạ Long như người tình hư ảo/ Một 

người yêu không có thật trong đời” (Người tình hư ảo). Đoàn Thị Lam Luyến thường 

trực khát yêu từ trái tim nóng bỏng: “Tôi khao khát một mối tình/ Một tình yêu chỉ 

riêng dành cho tôi/ Để ngày tôi ngắm tôi soi/ Để đêm đắp áo cho người xông hương” 

(Tôi khao khát đi tìm).  

Trong tình yêu, có nhu cầu tính dục và tâm linh. Đây là chủ đề phổ biến được các 

nhà thơ nữ quan tâm. Nó là một phần của bản năng sinh học, vừa là nguồn sống vừa là 

dục năng nói theo nghĩa tốt đẹp của nó. Ước muốn được yêu hết mình, được là mình 

trong tận cùng khát khao, Lê Thị Mây mạnh dạn nói lên sự nồng nàn giới tính một 

cách hết ngưỡng: “Nửa ly rượu mạnh/ Em dốc cạn/ Cuộc đời anh/ Và uống/ Cũng 

không sao hết khát một mình/ Em mới biết/ Nửa ly rượu mạnh/ Còn nửa kia là bí mật 

về anh” (Bí mật mùa xuân). Vì vậy mà tình yêu của Lê Thị Mây luôn đi cùng dài rộng 

cuộc đời: “Không ai yêu như tôi yêu nhiều đến thế/ Tuổi tình yêu dài trọn cuộc đời tôi” 

(Bi khúc). 
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Xem tình yêu là một mặt bản chất/ bản thể của thiên tính nữ, thơ nữ trẻ đương đại 

có tiếng nói mạnh mẽ hơn các nhà thơ nữ lớp trước. Đó là cái tôi trữ tình khát khao 

yêu thương và dâng hiến. Với sự chân thành bộc lộ, họ đã công nhiên biểu hiện sức 

mạnh của tình yêu nữ giới theo cách riêng của thế hệ mình: bộc trực, có phần nổi loạn. 

Với Đường Hải Yến, đó là sự bình yên, cần được chở che: “Em chẳng khác em chỉ là 

phụ nữ/ Gọi tên anh cho yên ổn bản thân mình” (Em). Còn với Phan Huyền Thư thì 

gấp gáp hơn: “Ngủ vùi trong anh/ nhịp tim còn lảnh lót/ đòi gỡ/ Đòi buộc/ Đòi tỉnh 

dậy. Đòi/ do dự/ miên man” (Do dự). Cái tôi trải nghiệm và ứng xử trong tình yêu ở 

nhà thơ trẻ Phương Lan ngập tràn khát khao, khoái cảm dâng hiến: “Buông tay/ Hình 

như cơn say/ Đang trễ nải trườn lên đỉnh ngực/ Khai mở vực triền trắng ngây hoa cúc/ 

Hơi thở sự sống mặn mùi biển nóng ấm/ Em đáp lại âm âm tiếng gọi bằng từng cơn 

run rẩy bật tung mình" (Những mảnh ghép của ngày). Nhận xét về thơ nữ giai đoạn 

này, nhà nghiên cứu Bích Thu viết: “Bằng góc độ cảm nhận và cái nhìn của giới, các 

cây bút thơ nữ đã mạnh dạn và táo bạo thể hiện nhục cảm bằng ngôn từ” [115,133]. 

Qua ngôn ngữ tự nhiên và trực tiếp ấy, họ nói lên tiếng nói tình yêu và khát khao yêu 

thương, dâng hiến thành thật của mình trước nam giới và chung quanh. Tuy nhiên, về 

mặt quan hệ tình yêu trong cuộc sống đời thường, người nữ dù khát khao yêu thương 

và dâng hiến, nhưng họ lại thường gặp rủi ro, bất hạnh do những rào cản của quan 

niệm lỗi thời bên ngoài đưa đến.  

Thế hệ các nhà thơ trẻ như Ly Hoàng Ly, Phan Huyền Thư, Vi Thùy Linh, Bình 

Nguyên Trang, Lynh Bacardi, Nguyễn Thúy Hằng…, mỗi người cũng gặp phải những 

ưu tư, dằn vặt khác nhau. Với Ly Hoàng Ly, nỗi đợi chờ là sự đổi thay sắc màu trong 

tâm tưởng: “Em ngồi đây/ Trên cỏ xanh/ Nhưng em thấy quanh mình là cỏ trắng/ Vì 

em đang chờ/ một người chưa hề biết tên” (Cỏ trắng). Với Bình Nguyên Trang thì 

trống trải đến xóa nhòa, trống trải để biết nỗi đợi chờ là vô nghĩa: “Chỉ đợi anh về/ Em 

đâu cần anh tới/ Em đâu cần anh nói/ Và đâu cần anh biết nỗi đợi này” (Đợi). Với Vi 

Thùy Linh thì linh giác đã mách dùm cho chị những hồng hào sinh nở nhưng lại là sự 

mong mỏi, bất ổn trong hiện tại: “Tình yêu là thánh giá mang suốt đời/ Tình yêu bắt 

đầu từ khi là bào thai trong bụng mẹ” (Thánh giá). Và chỉ thêm một thất vọng nữa 

thôi, thì ngụy tín sẽ là phép thắng lợi tinh thần: “Em mơ về đám cưới/ Những ngụy tín 

đứng bên ngoài đường viền của tấm chăn đơn chiếc” (Một mình). Người phụ nữ trong 

thơ Phan Huyền Thư còn lạ lùng hơn nữa, chong đèn đêm khâu nỗi nhớ thành tấm 

chăn ủ ấm cho mình trong xa cách để tự chia sẻ nỗi buồn, mong vơi đi nỗi nhớ: “Thiếu 

phụ chong đèn/ khâu đợi chờ thành tấm chăn” (Chia sẻ). Không chỉ yêu mà người nữ 

trong thơ nữ còn chủ động dâng hiến hết mình cho tình yêu và hạnh phúc gia đình.  

Ta đã từng cảm nhận tình yêu và khả năng nổi loạn trong thơ Nôm Hồ Xuân 

Hương dưới dạng ẩn dụ hoặc hoán dụ qua các sự vật và hình ảnh mang tính phồn thực, 
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dục năng như chiếc bánh trôi, quả mít, cái quạt, lá trầu xanh để che chắn ý nhị: “Thân 

em như quả mít trên cây/ Vỏ nó sù sì, múi nó dày/ Quân tử có yêu thì đóng cọc/ Xin 

đừng mân mó nhựa ra tay” (Quả mít). Ca dao cũng thế, thường ẩn dụ bóng gió kiểu: 

“Gần đây mà chẳng sang chơi/ Để em ngắt ngọn mồng tơi bắc cầu”; hoặc như trong 

thơ Nguyễn Bính: “Láng giềng đã đỏ đèn đâu/ Chờ em ăn dập miếng trầu em sang” 

(Chờ nhau). Trái lại, người phụ nữ trong thơ nữ thời hiện đại thường mãnh liệt, chủ 

động và táo bạo hơn. Phạm Thị Ngọc Liên trực tiếp thổ lộ: “Em muốn giang tay giữa 

trời mà hét/ Yêu anh” (Em muốn giang tay giữa trời mà hét). Có lúc, cảm xúc dâng lên 

như điên như dại: “Cuộc sống ta đã điên lên cùng ngươi/ những đêm lửa tim rực cháy/ 

ngỏ với người tình/ Rằng Em Yêu Anh” (Tự khúc 1). 

Với Dư Thị Hoàn, tình yêu phải thật và cháy hết mình dù sau đó có thể rơi vào 

trạng thái bị động chia tay hay tan vỡ: “Hãy buông xuống…./ Giữa chúng ta/ Hãy để 

ánh lửa bập bùng soi sáng/ Dù đang lúc đôi mắt anh/ Phóng ra mũi tên tẩm thuốc/ 

Nhằm rơi rụng trái tim em” (Ánh lửa). Nhưng  nhất định, tình yêu ấy, dù có dại ngộ, 

cũng phải đặt trên nền tảng và bệ phóng của văn hóa. Nếu không thì sớm muộn gì 

cũng sẽ dẫn đến tan vỡ:“Rồi tất cả sẽ qua đi/ qua đi/ Chúng ta sẽ thành vợ thành 

chồng/ Nếu không có một lần…/ Một lần như đêm nay/ Sau phút giây/ Êm đềm trên 

ghế đá/ Anh không cài lại khuy áo ngực cho em” (Tan vỡ). 

Yêu và được yêu một cách chủ động và thành thật là phương thức sống của phụ 

nữ thời hiện đại. Có thể là sự “tự nguyện” hiến dâng, không đòi hỏi. Phan Huyền Thư 

chủ động: “Truất yêu đương - phế ghen tuông - giáng thù hận/ tôi nhường tôi cho anh” 

(Tự nguyện). Vì vậy mà nếu cần, người nữ trong thơ Vi Thùy Linh cũng tự nguyện 

làm phái yếu trong tình yêu: “Anh đừng xa nữa/ Em bỏ tất cả/ Em quên tất cả/ Quên 

cả tên mình/ Quên cả tuổi mình/ Quên cả lối đi/ Chỉ còn nhớ anh” (Nhật thực)… Dù 

không khỏi có lúc vượt quá ngưỡng của quan niệm đạo đức truyền thống, nhưng “trái 

tim có lý lẽ riêng của nó”, ai mà chẳng muốn sống thật vì nó, cho nó. Phạm Thị Ngọc 

Liên muốn được “mãn nguyện” khi có hai trái tim dại yêu và cuồng yêu tan trong 

nhau: “Ta đã hòa lẫn trong chàng/ Vĩnh cửu trên cái chết”. Tôn Nữ Thu Thủy thì điềm 

nhiên và tỉnh táo, nhưng cũng không kém phần gấp gáp và tiếc nuối khi phát hiện sự 

im lặng của mùi hương: “Gió đi qua không nói gì/ Mưa rơi không nói gì/ Nắng chiều 

hôm không nói gì/ Cả cơn bão đi qua không nói gì/ Mặt trăng xuyên đêm không nói gì/ 

Mặt trời qua suốt ban ngày không nói gì”. Vậy còn lại gì sau hơi thở đứt quãng của 

người đàn bà leo dốc núi tìm lại mối tình xưa? Câu trả lời là còn lại không gian trắng: 

“Trong không gian trắng/ Có người biết mình yêu điều gì/ cần phải làm gì/ Cặm cụi 

bên những vi mạch từng ngôn ngữ/ kết nối sinh sôi cho đời./ Không gian trắng/ Hương 

của lặng im”. Nhưng kết cục, hai người hai ngả: “Hơi thở đứt quãng của người đàn bà 

leo dốc núi/ tìm lại mối tình xưa/ Người đàn ông lạc lõng tìm mãi cánh buồm/ giữa 
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biển khơi sóng đùa” (Hương lặng im). 

Đoàn Thị Lam Luyến là “người đơn phương phát động cuộc chiến tranh tình ái” 

(Thái Doãn Hiểu) một cách thành thật:“Trái tim em kiêu hãnh trước bao người/ Bỗng 

run rẩy bên anh rồi vỡ ra giọt lệ/ Bay mất áo tàng hình lại nguyên là đôi trẻ/ Trong 

ngỡ ngàng hai đứa hôn nhau” (Hai người cô đơn). Hôn như từ vô thức bản năng đòi 

thỏa mãn: “Em sẽ hôn anh mộc mạc làn môi/ Như mọi lứa đôi đều hôn nhau như thế” 

(Chẳng thể là En - xa). Đinh Thị Như Thúy là người có trái tim yêu không ghìm được 

dây cương tung vó ngựa: “Trái tim tôi là con ngựa bất kham/ Sải vó dài trên đồng cỏ/ 

Gió ngùn ngụt gió/ Tôi, người xà ích yếu hèn không đủ sức ghìm cương” (Một ngày 

tháng sáu). Có khi mượn giấc mơ để thỏa mãn những dục vọng vô thức: “Tôi mơ cánh 

tay anh duỗi dài trên cát êm như vòng nôi tuổi nhỏ/ Mơ đôi môi như sóng biển nhiệt 

cuồng…/ Mơ nửa không gian anh tạo dựng, những vết xước không giấu che, những 

sắc màu rối tung theo cảm xúc, những bùa mê ma mị” (Những giấc mơ). Nếu trước 

đây, Nguyễn Du đã từng để Thúy Kiều vượt qua giới hạn của một nữ nhi con nhà 

quyền quý phong kiến, vạch rào đi tìm Kim Trọng: “Xăm xăm băng lối vườn khuya 

một mình” (Truyện Kiều), thì nay Đinh Thị Như Thúy, cũng không kém phần mạnh 

bạo, chị để cho người con gái chủ động hoàn toàn trong hành động yêu và ân ái: “Em 

rủ anh đêm nay kín đáo, lặng lẽ ra vườn ngồi chìm trong bóng tối/ Góc vườn đó/ 

Chiếc ghế đá đó/ dưới gốc mimosa đó/ Không là mùa trăng/ Trời tối/ Nên tha hồ rón 

rén/ Như thể trộm lén dự phần vào cuộc sống bí mật nơi này. Em bảo/ Một lần thử 

xem” (Rơi như giọt nước).  

Cái tôi trữ tình đam mê trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên hiện ra bằng ngôn ngữ 

thân thể: “Tôi khỏa thân tôi bằng tình yêu rực lửa/ Khỏa thân nỗi buồn bằng khúc hát 

ngông nghênh” (Khỏa thân). Phan Huyền Thư càng hiện đại theo kiểu phương Tây: 

“Ngủ vùi trong anh/ nhịp tim còn lảnh lót/ đòi gỡ, đòi buộc. Đòi tỉnh dậy. Đòi do dự/ 

miên man” (Do dự). Cùng tông giọng và quan niệm mãnh liệt, người phụ nữ trong thơ 

Vi Thùy Linh càng “nổi loạn”, luôn trong tư thế chủ động và lựa chọn theo nguyên lý 

khoái lạc:“Hiến dâng trong hạnh phúc tuyệt đích của nô lệ tình yêu không muốn được 

giải phóng” (Thánh giá). Trong các bài thơ: Người dệt tầm gai, Một mình tháng Tư, 

Anh và thời gian, Khi em tựa cửa, Chân dung, Liên tưởng..., người phụ nữ luôn ở tư 

thế chủ động như thế. Thường trực trong liên tưởng và khát khao của người phụ nữ 

trong thơ Vi Thùy Linh là luôn có một người đàn ông cuồng nhiệt bên cạnh: “Anh là 

suy nghĩ của em khi mỗi ngày thức dậy/ Anh là niềm vui nỗi buồn, là những gì trong 

em đang có/ Anh là đỉnh cao khát vọng dâng hiến, là hơi thở của em” (Sóng). Còn 

nàng thì mãi sẵn sàng dâng tặng mùa ân ái nồng nàn: “Tất cả em ngày về, Anh hãy 

nhận/ Thể xác và linh hồn em, của Anh/ Hãy ghì lấy hoà vào em cuộc phục sinh dịu 

dàng khốc liệt/ Lấy mùa cho Linh dốc tình ân ái” (Bờ của chích bông). Nhận định về 
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thơ Vi Thùy Linh, nhà nghiên cứu Thụy Khuê viết: “Linh đã muốn thoát khỏi tình yêu 

để làm thơ khác, Linh muốn làm thơ trí tuệ, thơ nhân sinh, nhưng mọi cố gắng dường 

như đều đưa Linh về với khát vọng tình yêu, như thể tất cả mọi con đường đều dẫn về 

La Mã” [65].  

Nhà thơ lớp trước như Lâm Thị Mỹ Dạ thì, dẫu có thất vọng trong tình yêu, vẫn 

còn niềm kiêu hãnh để đón nhận nỗi hoài nghi cô độc: “Em chết trong nỗi buồn/ Chết 

lặng thầm âm ỉ đau đớn/ Trời cho em nụ cười thật tươi/ Ai biết sau nụ cười/ Giọt nước 

mắt về đâu? (Tặng nỗi buồn riêng). Nhưng rồi, nhà thơ vẫn không từ bỏ ước nguyền 

dang dở: “Ước gì/ Anh là dòng sông/ Cho em soi thấy mình như trời cao rộng/ Để tận 

cùng anh em gặp chính mình” (Tôi thấy mình), bởi tác giả tin cuộc đời cũng còn 

không gian - thời gian cho sự bao dung và độ lượng: “Hãy ngước nhìn trời cao sẽ 

thấy/ Xuân còn đầy run rẩy, nôn nao” (Người đàn bà mặc áo choàng đen). Vậy mà 

thực tại, nhà thơ thấy phấp phỏng lo âu, trước niềm tin và sự ngộ nhận lưỡng phân của 

chính mình. Để khi vỡ ra thì “Giật mình/ Hoang vắng/ Bởi tôi đã gieo tôi cằn kiệt 

không ngờ” (Không đề 4). Sự quên lãng chính mình, nhiều khi là tâm lý tự vệ để biết 

mình luôn có mặt trong đời, đang ngơ ngác trước mọi đổi thay của thiên nhiên:“Như 

bất ngờ núi lửa/ Đột ngột sao băng/ Rực rỡ chói lên mạnh mẽ” dù cuối cùng: “Rồi tất 

cả lại trở về im lặng/ Nỗi im lặng của trăng non và lá xanh” (Không đề 1). Vậy là, 

một khắc khoải hiện sinh xuất hiện, giải tỏa mọi hoài nghi: “Ta thành trái mà hồn còn 

như lá/ Cứ xanh hoài chồi biếc thuở non tơ” (Ngoảnh lại). 

Tình yêu của mỗi chủ thể xuất phát từ tâm hồn, từ cảm xúc và nó cũng xuất phát 

từ bản năng. Đầu thế kỷ XX, con người chứng kiến sự ra đời của học thuyết Phân tâm 

với sự xác quyết vô thức là nguồn sống của hữu thể. Điều này làm khuấy đảo suy nghĩ 

của nhân loại khi ý thức không còn là chủ nhân trong căn nhà tâm hồn của con người 

nữa, mà ở đây, vô thức - bản năng mới là người chủ quyết định. Chính vì vậy, vấn đề 

bản năng trong tình yêu trở nên mạnh mẽ và rõ nét trong thơ các nhà thơ nữ giai đoạn 

1986-2015, trở thành một trong những nhu cầu về giới nổi trội, gấp gáp, đặc biệt là ở 

các nhà thơ từ thế hệ 6X, 7X trở về sau. Bằng sự tinh tế và nhạy cảm của tâm hồn phụ 

nữ, các nhà thơ nữ đã thể hiện các quan hệ tình yêu thông qua đề tài đời tư - thế sự gần 

gũi mà khẩn thiết, day dứt. Đó là thế giới đầy hương thơm, âm thanh và màu sắc, tin 

yêu và độ lượng, dù nhiều lúc không tránh khỏi đau thương và hệ lụy. 

3.2.2. Chấp nhận đau thương và ngang trái 

Yêu và được yêu, yêu và tan vỡ luôn là những đối lập trong thực tế cuộc sống. 

Qua thơ nữ 1986-2015, ta nhận thấy, bên cạnh tình yêu khát khao yêu thương và dâng 

hiến, lại thường trực xuất hiện kiểu tình yêu chấp nhận đau thương và ngang trái như 

là một phần không thể thiếu của tình yêu.   
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Hầu như trong thơ nữ Việt Nam hiện đại, trạng thái ly tan, bất ổn trong tình yêu là 

một đặc điểm làm nên sự bất bình đẳng giới mà các nhà thơ nữ muốn thể hiện để thấy 

được sự bất công và sự vô lý của chính mình và của cả chính người mình yêu. Sự bất ổn, 

tan vỡ, lỡ làng trong thơ Lệ Thu, Đoàn Thị Lam Luyến, Lâm Thị Mỹ Dạ, Dư Thị 

Hoàn, trong thơ của thế hệ kế tiếp là Phạm Thị Ngọc Liên, Đinh Thị Thu Vân, Tuyết 

Nga, Thảo Phương… đã chứng minh cho thực tế nói trên. Phạm Thị Ngọc Liên đã 

một mình uống từng giọt đắng để say trong chia cách: “Ôi nước mắt đắng cay đâu 

như rượu ấy/ Em uống một mình, riêng lẻ một mình say”. Đinh Thị Thu Vân có thể 

xem là người chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh nhất trong tình yêu. Thơ chị thể hiện 

cái tôi đầy xa xót, chịu đựng và nhận về mình bao đắng đót để kéo dài niềm vui cho 

người mình yêu: “em là sóng, em trở về với sóng/ em là mây, đành mãi kiếp mây 

trời/ là nước mắt, em về bên nước mắt/ là cát bụi dưới chân người, thôi đành cát bụi 

để anh vui” (em là sóng, em trở về với sóng). 

 Dẫu bị phụ tình, chị vẫn chấp nhận cô đơn để được kéo dài ra trong niềm vui của 

người mình yêu. Một ứng xử văn hóa cao đẹp trong thơ Đinh Thị Thu Vân hiện ra xa 

xót: “anh của em chưa? - câu hỏi đắng tâm hồn/ em đơn chiếc vỗ về em mấy bận/ ôi 

hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm/ cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh!/ cuối con 

đường đơn chiếc, em tin/ anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt/ anh sẽ đợi chờ em, trái tim 

non biết khóc/ xao xác lá vàng em nhặt giữ riêng em” (cuối con đường đơn chiếc). 

Cao hơn nỗi bẽ bàng đó là khi chị nhận ra hai trái tim không thể mãi mãi thuộc về 

nhau: “hiểu rằng không có kiếp sau/ đành sao, khi chẳng vì nhau kiếp này?/ em vùi 

khóc những ngày mai/ ước mơ liệm giữa bàn tay đất trời” (khóc những ngày mai). 

Cuối cùng, chị chấp nhận vùi trong nỗi nhớ để nguôi ngoai: “em nhói buốt nhận ra 

mình lạc lõng/ thương trái tim bé bỏng tội tình!” (Không đề). Vậy nên các trạng thái 

chấp nhận đau thương diễn ra với rất nhiều cấp độ. Trước hết là tự ru mình: “phải tự 

mình ru nước mắt/ tự mình nương bóng mình thôi/ em tiếc đời em trôi nổi/ sóng vùi 

trăm phía buông xuôi” (xa biệt phía vai người). Kế đến là chấp nhận trong nhớ mong: 

“em nhớ lắm bàn chân anh bối rối/ những ngón buồn không nỡ bước xa thêm/ anh 

đừng đi, em không biết chi tìm/ em biết trốn vào đâu cho bớt nhớ” (nhật ký). 

 Hình như nỗi niềm trái ngang là mẫu số chung trong thơ các nhà thơ nữ trong 

thời bình. Tình yêu vợ chồng, với Đoàn Thị Lam Luyến là một éo le đầy trắc ẩn, 

nhưng chị đã vượt qua: “Thản nhiên chị mối tình đầu/ Thản nhiên em nhặt bã trầu về 

têm” (Chồng chị, chồng em). Lê Thị Mây, người phụ nữ đã từng cảm nhận hạnh phúc 

bất ngờ, “tái nhợt” khi gặp lại người yêu sau chiến tranh: “Anh khoác ba lô về/ Đất 

trời dồn chật lại/ Em tái nhợt niềm vui/ Như trăng mọc ban ngày” (Vầng trăng mong 

chờ). Vậy mà vẫn thành lỗi hẹn với người mình yêu, đến nỗi chị phải van nài: “Nếu 
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còn tro, em xin tro về bếp lửa mình/ Để em vùi vào đấy/ Cả trái tim anh và trái tim em 

nữa” (Nếu còn tro). 

Nỗi buồn, nỗi khổ đau và thất vọng đời thường hình như thường trực trong từng 

tế bào sinh học và trong ý thức nghệ thuật của các nhà thơ nữ, làm nên chất thơ mang 

đặc điểm nữ tính riêng trong nền thơ chung thời hiện đại. Với Lâm Thị Mỹ Dạ, cũng 

thế, nhà thơ đã trải qua những trạng thái kỳ lạ trong đợi chờ và vỡ mộng trước biển 

khơi xa thẳm “khát chờ xoáy lốc tim em”, nhưng người tình vẫn nhạt nhòa, hư ảo để 

còn đây“những đám mây ra biển” và chấp nhận “Niềm vui mắc cạn/ Nỗi sầu biển 

khơi”. Và khi ấy, chỉ còn tâm lý tự vệ là có sẵn trong tâm hồn để tự mình an ủi: “Cúi 

chào anh/ Cơn mưa cuối chân trời” với “Một người yêu không có thật trong đời” 

(Người tình hư ảo). Trạng thái đợi chờ trống rỗng là có thật, không thể khác:“Bây giờ 

ta như vỏ ốc/ Trống rỗng hết bao điều quên nhớ” (Trước Nha Trang). Một tâm lý khác 

lại hiện lên, muốn được “đập vỡ mình để đầy ắp”, muốn được bất cần trước “những 

nụ hôn có cánh” và “nỗi buồn biếc xanh” sau khi tự mình xoá đi “từng vết/ từng 

mảng” những giọt mưa đồng hành trên gương mặt thiếu nữ đợi chờ cho đến khi “Chỉ 

còn/ Một giọt/ Ngơ ngác/ Trên lá xanh” (Mưa). Lâm Thị Mỹ Dạ chỉ còn biết tự vấn, tự 

thoại: “Còn ai hiểu ta bằng ta/ Còn ai yêu ta bằng ta/ Còn ai ghét ta bằng ta/ Còn ai 

thương ta bằng ta?”. Những nghi vấn hiện lên không dứt: “Sao không là đất/ Thấm 

đẫm bao mồ hôi nước mắt/ Sao không là trời/ Giông bão cuồng say rồi tắt/ Sao ta là 

Con Người?” (Nhiều khi). 

Lê Thị Mây thì nhiều đắng cay nhưng bao dung, độ lượng, chấp nhận nỗi đau 

riêng để kéo dài niềm vui cho người mình thương quý: “Em vẫn thường đi qua phố 

nhà anh/ Cầu chung thủy cho riêng người duy nhất/ Ngõ phù dâu hình như không có 

thật/ Em rao lầm cạn nước cả sông xanh” (Bài hát đi qua phố). Sự thủy chung có còn 

giữ nổi khi vết thương còn đó tái tê lòng?: “Ngồi buồn cầm hết mung lung/ Vết thương 

năm cũ thủy chung dễ gì/ Ngó sen đứt nối từng khi/ Tơ lòng kim chỉ chia ly chợt về/ Áo 

sờn mảnh vá người chê/ Bây giờ tôi vá dầm dề gió mưa” (Kim chỉ). 

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh lại đau đáu nhận ra sự đánh mất chính mình sau ba mươi 

năm làm vợ, làm mẹ: “Suốt ba mươi năm/ anh bảo/ -em phải quên mình/ vì chồng con/ 

Hơn năm mươi năm ra đời/ cuộc sống dạy/ -em phải quên mình/ vì mọi người/ tóc bạc 

rồi/ anh lại bảo/ -em phải là chính mình đi/ không là chính mình/ chán lắm/…/ anh ơi/ 

em còn mình đâu?/ Suốt ba mươi năm/ em toàn làm người khác/ giờ/ tìm mình/ ở 

đâu?”. Và cuối cùng, người đàn bà đã thật sự nhận ra dâu bể đời mình như là định số, 

giống như số phận của các sinh vật trần gian: “ôi chính mình của bươm bướm/ là sâu/ 

chính mình của giọt sương/ là hơi nước/ chính mình của hoa/ là nụ/ chính mình của 

nụ/ là cây/ chính mình của em/ là anh đó” (Chính mình). 
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Đinh Thị Thu Vân thừa hiểu sự trái ngang và phũ phàng của người yêu dành cho 

mình. Còn lại trần trụi một tình yêu lạnh lẽo và chán chường: “Sẽ chẳng bao giờ em 

nhận ra được hết những phũ phàng anh đã tặng cho em/ Nếu không có một ngày trái 

tim em thuộc về người khác/ Em đã nhận ra/ Không gì thê thảm hơn/ Một tình yêu đã 

chết/ Không gì tẻ nhạt/ Không gì lạnh lẽo/ Chán chường hơn” (Trần trụi tình yêu). Tất 

cả chỉ còn lại nhạt nhòa, lầm lỡ, giờ lững lờ như khói, như sương: “Anh ơi nắng gió 

quanh đời/ em không chia được, thương rời rạc thương/chỉ là phơ phất lời suông/ chỉ 

là như khói như sương lững lờ/ em không chia được buồn xưa/ những đêm thảng thốt, 

những mùa bão giông/ tay anh em chẳng được cầm/ bước chân ngày đó bận lầm lỡ 

trôi...” (Biết đâu còn lúc cô đơn). 

Cũng cùng tâm trạng đó, Trần Mai Hường đã linh cảm về một ngày người tình 

quay mặt. Thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng sẽ quên như chẳng hề chi, chỉ thương 

những câu thơ lầm lụi bóng chữ tháng năm thừa: “Em đâu nghĩ một ngày tình quay 

mặt/ Rồi sẽ quên như chưa có trong đời/ Chỉ thương lắm những vần thơ lầm lụi/ Cõng 

bóng mình mong ngược khúc cầm chơi” (Linh cảm). Trái ngang, dang dở là điều có 

thật khi anh tay trong tay, vui với người yêu mới: “Anh đã có người đàn bà khác/ Tay 

trong tay/ Mắt trong mắt... lâu rồi/ Người ấy khóc - anh vỗ về/ Cười - anh cũng cười 

vui/ Em cay đắng nhận ra mình thừa thãi”. Hạnh phúc ngỡ là thiên đường giờ tan như 

ảo ảnh, khi anh đánh cắp mối tình xưa để dâng cho người yêu mới:  

Em cặm cụi nhặt giọt đời vụn vỡ 

Chút tình nghĩa anh sớt chia quá nhỏ 

Nhín lòng mình em chiu chắt dành con 

   (Độc hành về phía cô đơn) 

Thúy Nga cũng đã cảm nhận nỗi buồn khi đang đối diện với trạng thái cô đơn 

trong chiều hạ tím: “Người con gái có đôi mắt buồn/ Đi lang thang trong chiều mùa 

hạ/ Nỗi cô đơn lây sang cả đá”. Nguyên nhân của nỗi buồn cũng vô định: “Có phải 

nhiều đêm em đã khóc/ Cả trong mơ tiếng nấc cũng nghẹn ngào? Nước mắt sầu đọng 

vũng chiêm bao” (Nỗi buồn thiếu phụ). Quan hệ cá nhân và hoàn cảnh riêng không 

khỏi bị tác động bởi môi trường sống. Giấc mơ chính là không - thời gian để chủ thể tự 

an ủi lòng mình. 

Các nhà thơ nữ thế hệ 6X, 7X lại thể hiện cái tôi riêng theo cách của họ. Tình yêu 

trong tiềm thức của Lê Thị Kim chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn hòa quyện vào 

tâm hồn người phụ nữ để còn đây nỗi nhớ sương đêm vây phủ: “Làm sao anh biết 

được/ Đêm mưa bay gió phủ buốt đường phố/ Em lang thang/ Lang thang trong hành 

trình mộng tưởng của mình/ Cùng nỗi nhớ anh/… / Ơi, mùa đông giá rét/ Như tiếng hú 

ngoài rừng xa buốt nhức/ Anh làm sao biết được/ Nỗi nhớ dẫn em qua đâu/  Nỗi nhớ 
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có tan như ngọn bấc đèn dầu?”. Cuối cùng, còn đây nỗi nhớ trong đêm của một loài 

hoa tàn lạnh vẫn ấp ủ tin yêu một mùa xuân không tan vào vô vọng: “Ơi anh, nỗi nhớ 

sương đêm của em/ Ơi anh, đóa hoa đầu tiên trong ngày/ Dẫu có mất đi với âm u tàn 

lạnh/ Đóa hoa với nắng hồng, với gió heo may” (Nỗi nhớ sương đêm). 

Đến đây, cần nhận ra rằng, ở người nữ nói chung, họ thường có những mềm yếu 

và chấp nhận thua thiệt để được bình yên cho chính mình và chung quanh: “Chúng ta 

thường thấy có sự thỏa hiệp trước các nghĩa vụ và trách nhiệm ở giới nữ; diễn ngôn 

của họ luôn xuất hiện tính chất hai mặt - nữ giới vừa kháng cự vừa chấp nhận những 

luân lý, luật lệ bao bọc họ, nữ giới vừa muốn bình đẳng, độc lập vừa hướng về những 

người khác giới và muốn được mềm yếu trước họ” (Trần Thiện Khanh) [59, 112].  

Tình yêu trong thơ nữ thường có sự pha trộn giữa các cung bậc cảm xúc: hạnh 

phúc và đớn đau, tin và ngờ vực, được yêu và bị lừa dối, giận và tha thứ. Cũng có lúc 

nhân vật trữ tình che giấu những nỗi niềm yêu đương thầm kín: “Câu thơ anh viết để 

đời/ Là tình xanh gửi cho người ngày xưa/ Cái thời hò hẹn dưới mưa/ Dòng sông 

ngoảnh mặt một bờ khó sang/ Rượu buồn đưa tiễn vầng trăng/ Tơ trời đứt nối lại 

giăng không ngờ/ Em giờ nhen lửa tình mơ/ Thương anh thương cả lối xưa anh về 

(Thương - Đinh Thị Thu Vân). Trong thơ nữ lớp trước như Lê Thị Mây, Lâm Thị Mỹ 

Dạ, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Đoàn Thị Lam Luyến… cũng trực tiếp bộc bạch nỗi 

mình, nỗi đời với những trắc ẩn riêng tư, cụ thể. 

Chúng ta cũng bắt gặp nỗi đau thương và ngang trái như thế trong thơ của Phan 

Thị Vàng Anh với lối thể hiện riêng. Đau thương trong tình yêu hai giới có thể dễ dàng 

lý giải và cắt nghĩa, còn xa lạ, độc ác và dửng dưng trong tình đồng loại mới là điều 

đáng sợ nhất ở cõi người nhân hậu này: “Khép mắt lại vẫn còn tiếng nói/ nhà tù khổ 

sai, tiếng nói rỉ rả trong đầu - cai ngục/ Suốt ngày dài” (Cơ thể tôi ngày chủ nhật), sự 

dửng dưng lây sang cả đồ vật mà chức năng của nó là để thông tin, thông báo như 

chiếc điện thoại chẳng hạn: “cái điện thoại cả tối không một tiếng reng”. Nguyễn 

Ngọc Tư cũng nhận ra hiện tượng này: “điện thoại câm/ như nhân gian âm thầm cài 

chặt cửa/ không phập phồng/ không chớp nhói/ không tiếng gọi/ thẳm như vòi vọi” 

(Chờ điện thoại). Dửng dưng và lạnh lùng phải chăng là trạng thái cắt lìa với văn hóa 

trong các quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thế giới đồ vật, 

khi con người có nguy cơ phụ thuộc vào đồ vật. Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 phần 

nào đã nói hộ chúng ta về điều này. 

Nhà nghiên cứu Phan Ngọc đã sâu sắc khi nhận xét: “Có những bài thơ tình yêu 

rất có giá trị ở thời đại của nó, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại tuy vẫn có giá trị to lớn 

về mặt ngôn ngữ, song vẫn ít tác dụng về tư tưởng. Thơ Hồ Xuân Hương lớn ở cái thời 

đại trọng nam khinh nữ, coi như đòi hỏi thể xác của một văn hóa nặng về chế ngự tình 

cảm trai gái. Nhưng ngày nay khi quan hệ tình cảm trở thành thoáng hơn, chúng ta 
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không thấy nó lôi cuốn như trước. Có một thời thơ tình yêu gắn liền với mất mát, lo 

âu, đó là thơ của thời trong đó nhà thơ thấy mình chạy vào tình yêu như chạy vào ngõ 

cụt. Thơ Xuân Diệu và của nhiều nhà thơ mới thuộc loại này. Con người nào vùi vào 

xác thịt thì thấy đó là một tội lỗi của kẻ bị “giống nòi khinh”. Như vậy là yêu, dù cho tác 

giả không nhận thức được, trước sau vẫn phản ánh tâm thức dân tộc của một giai đoạn 

xã hội cụ thể. Thơ tình nhìn chung thiên về những đòi hỏi về thể xác, tán dương những 

cảm giác cơ thể, ca ngợi vẻ đẹp cơ thể của phụ nữ. Tình yêu thường chỉ được xét ở cảm 

giác của chính người viết, không ở trong quan hệ với một đối tượng khác, và chính vì 

vậy bỏ qua những quan hệ văn hóa” [82, 278-280]. 

Giá trị thẩm mỹ của thơ nữ hiện đại không ngừng vận động và kết tinh thành những 

phẩm chất mới, phù hợp với hằng số tâm lý - hiện thực và văn hóa mới. Chủ đề tình yêu 

trong thơ nữ Việt Nam 1986-2015 cũng diễn ra theo quy luật đó, nhưng với quan niệm 

riêng. Lịch sử, xã hội, văn hóa là cội nguồn của những khái quát nghệ thuật mang cảm 

thức giới biểu hiện ra thành những quan hệ gần gũi trong cuộc sống đời thường. 

Cùng với tình yêu là đề tài hôn nhân và hạnh phúc gia đình, những quan hệ gần 

gũi và thiêng liêng nhất của giới nữ. Hơn ai hết, các nhà thơ nữ đủ tư cách để nói về 

mình và giới mình một cách chân thật và xúc động như chính trạng thái và hoàn cảnh 

của mình. Yêu và bao dung, giúp đỡ nhau hoàn thiện là đức tính vốn có của hai trái 

tim không chia cắt. Nhưng như vậy, không có nghĩa là bỏ qua và xem thường nền tảng 

văn hóa, nhất là trong văn hóa ứng xử trước sự phản bội, ngoại tình của đàn ông. 

Trước sự đa tình, ngoại tình vượt ngưỡng: “Nơi nào anh cũng dễ say/ Nơi nào cũng 

sẵn vòng tay đợi chờ” của người đàn ông đã có vợ, Dư Thị Hoàn đã khái quát và cảnh 

cáo thay cho bao người phụ nữ khác về sự bất tín này ở người đàn ông: “Anh đến thăm 

em/ Có gặp dáng chị ấy thẫn thờ đợi cửa/ Anh ngắm nhìn em/ Có thấy hình chị ấy ôm 

gối thở dài/ Anh ca tụng em/ Mà em ớn lạnh/ Như giọt nước mắt chị ấy tuôn chảy/ Anh 

ơi, anh mãi mãi là mặt trời/ Của người vợ đáng thương ấy/ Lẽ ra trên thế gian này/ 

Đừng nên có em” (Chị ấy). 

Trước sự bất tín của đàn ông, người phụ nữ cần lên tiếng nói, ít nhất là trong thi 

ca để định hướng giới nữ. Điên và say là một phản kháng: “Thì cứ say, cho xa đừng 

phải nhớ/ Thì cứ điên, cho đổ vỡ đừng phải buồn”. Và chỉ có thể là như thế mới cảnh 

báo và cảnh giác đàn ông: 

Chỉ có thể là điên, điên chẳng thể một lần 

Điên để thế gian này không bắt chước 

Điên để trắng và đen không đảo ngược 

Để tình và hận mãi song đôi 

              (Vân dại - Đoàn Thị Lam Luyến)  
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Thúy Kiều và Xúy Vân trót dại nên chịu oan khiên. Vậy tại sao phụ nữ ngày nay 

không phản tỉnh và phản kháng?  

Tình yêu bắt đầu là cảm mến, rồi đến nhớ thương, đợi chờ trong xa cách, khi có 

bất đồng thì giận hờn, trách móc, ghen tuông, khi hòa hợp thì ước mơ dâng hiến, sở 

hữu. Dù vậy, không phải bất kỳ mối tình nào cũng thuận buồm xuôi gió từ đầu đến 

cuối. Mà thường người phụ nữ phải đón nhận đau khổ, cách xa. Vì vậy mà trong thơ, 

xuất hiện cái tôi trữ tình đau thương và ngang trái. Nhưng rồi cuối cùng, thiên tính nữ 

vĩnh hằng trong họ vẫn là khát khao một bến đỗ hạnh phúc với mái ấm gia đình hòa 

hợp, tương thân và tương ái.  

Hình tượng cái tôi trữ tình thể hiện bản thể nữ - chủ đề tình yêu trong thơ nữ Việt Nam 

1986-2015 luôn chân thật, cả niềm vui ngọt ngào lẫn trắc ẩn, trái ngang, đáng được đồng cảm 

và sẻ chia. 

3.3. Ý thức giới nhìn từ lối viết nữ 

Phong trào đấu tranh nữ quyền trên thế giới để đòi quyền bình đẳng giới tính về 

mặt sinh học và văn hóa - xã hội đã dẫn đến nhu cầu tuyên ngôn, cất tiếng nói phản 

kháng sự bất công đó bằng chính diễn ngôn trong các tác phẩm nghị luận và tác phẩm 

văn học. Lối viết nữ quyền ra đời, kéo theo làn sóng phê bình về lối viết nữ quyền ấy 

và cuối cùng hình thành phương pháp phê bình văn học nữ quyền. Diễn ngôn 

(discourse) nữ quyền trong thơ nữ Việt Nam hiện đại 1986-2015 thể hiện qua ngôn 

ngữ và giọng điệu trữ tình đa dạng, phong phú, mang phong cách cá nhân mới lạ. 

Những tiền đề lịch sử, xã hội và văn học thời bình cũng như sự tiếp nối xuất hiện đông 

đảo các thế hệ nhà thơ nữ ở giai đoạn này là minh chứng cụ thể cho nhu cầu được viết, 

được khẳng định tiếng nói nữ quyền trên hành trình đi tìm bản ngã bằng “lối viết nữ” 

đa dạng của từng chủ thể sáng tạo.  

3.3.1. Ý thức tự thuật và nữ quyền 

Nhà thơ, khi sáng tạo, họ trở thành các nhân vật tự “trải nghiệm giới tính nữ”, là 

nhân vật trữ tình trải nghiệm lối viết nữ một cách đa nhân cách, đa nhân vị từ chính 

cuộc đời mình hoặc nhập vai vào nhiều cuộc đời để tạo nên tiếng nói riêng của giới 

mình bằng ngôn từ - hình tượng - tư tưởng cũng bất ngờ, mới mẻ. Vì vậy, tự thuật nữ 

giới là nhu cầu thôi thúc bên trong mà mỗi nhà thơ nữ muốn giãi bày, trước hết cho 

chính mình, sau đó, cho mọi người cùng đồng cảm, sẻ chia; tự thuật, vừa là nhu cầu 

biểu hiện ở bình diện cá nhân, vừa là ý thức phái tính ở bình diện xã hội - văn hóa. 

Ferdinand de Saussure, ông tổ của ngôn ngữ học hiện đại, trong Giáo trình Ngôn 

ngữ học đại cương (Cours de l’Inguistique Générale) đã phân biệt hai bình diện hành 

ngôn theo Ngữ dụng học, đó là bình diện ngôn ngữ (langue) và bình diện văn phong/ 

ngôn từ (parole). Ngôn ngữ là kho từ vựng chung của toàn dân, còn văn phong là tài 
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năng riêng của người nghệ sĩ khi vận dụng kho từ vựng chung ấy vào việc sáng tạo để 

tạo ra phong cách ngôn ngữ nghệ thuật riêng của mình. Về sau, Roland Barthes trong 

tác phẩm Độ không cuả lối viết (Le Zéro de l’Écriture) đã  khu biệt rõ các khái niệm 

thường dễ lẫn lộn trong diễn ngôn văn học: ngôn ngữ, văn chương và lối viết. Nếu ta 

hiểu “ngôn ngữ là một tập hợp những chỉ định và những tập tục, chung cho tất cả các 

nhà văn trong một thời đại”, “văn chương/ văn phong bao giờ cũng là một cái gì đấy 

thô mộc: nó là một hình thức không có chủ đích, là sản phẩm của một thúc đẩy, chứ 

viết là không phải của một ý đồ, nó như là chiều thẳng đứng và đơn độc của tư 

tưởng”, thì “lối viết/ diễn ngôn là một chức năng; nó là mối quan hệ giữa sáng tạo và 

xã hội, nó là hành ngôn văn học được biến đổi vì mục đích xã hội của mình, nó là hình 

thức bị bắt chộp trong ý đồ có tính người của mình và gắn liền với những khủng hoảng 

lớn của lịch sử” [65, 505]. 

Để thể hiện khát vọng cầm bút viết về chính mình, nói lên nguyện vọng đấu tranh 

cho sự bình đẳng giới tính, các nhà thơ, dù vô thức hay ý thức cũng đã hình thành cách 

viết, quan niệm viết của mình dưới áp lực của lịch sử, xã hội và văn hóa để hình thành 

diễn ngôn thi ca riêng của mình. Các nhà thơ nữ dù tuyên ngôn hay không tuyên ngôn, 

họ đều xác định nhân cách làm người và nhân cách cầm bút một cách sáng rõ. Lệ Thu 

đã công khai nói lên quan niệm của mình về “sự viết”: “Tôi tin vào lời đúc kết của tiền 

nhân: Văn là người. Bởi vậy, tôi luôn tự nhủ: Phải biết làm Người trước lúc làm Thơ” 

[53, 457]. Còn Trần Dần - nhà thơ nam lão thành cũng quan niệm như thế qua câu nói 

cô đúc: “Nhân cách bao giờ cũng đi trước văn cách”. Triển khai tư tưởng ấy, Lệ Thu 

luôn nghĩ về đạo đức của người nghệ sĩ: “Nhà văn phải sống có nhân cách thì mới nói 

được những điều đúng đắn khách quan… Thông qua tác phẩm tốt, giàu tính nhân đạo, 

người đọc hiểu được cơ bản phẩm chất của nhà văn. Văn chương mà độc ác thì lòng 

người cũng khó nhân từ bác ái lắm! Ngược lại, văn chương đẹp đẽ cao vời mà cuộc 

sống thực của tác giả quá tầm thường tồi tệ, thì lại là sự dối trá với chính mình” [53, 

25]. Từ hệ quy chiếu ấy, Lệ Thu thường tuyên ngôn nghệ thuật bằng thơ rất súc tích, 

tâm huyết và nhân hậu: “Câu thơ hay không bảo lãnh được hành vi/ Nếu hành vi đó có 

chút gì khuất tất/ Chỉ có thể đem giá trị mình có thật/ Thế chấp cho đời để nhận được 

câu thơ” (Thế chấp). 

Lệ Thu luôn xác tín rằng thơ phải nói về những thực tế ở đời, đừng xa cách, viển 

vông, hãy nói về nỗi buồn và niềm vui có thật của lòng mình và của chung quanh. Nhà 

thơ phải biết hy sinh và nhân ái: “Phải biết làm người trước lúc làm thơ/ Phải biết nhận 

về mình phần chát chua cay đắng/ Để vị ngọt cuộc đời còn đọng ở câu thơ” (Tự nhủ) để 

thơ mãi hiến dâng, chứ “thơ không làm hành khất”. Bà đã sống hết cái tôi nghệ sĩ của 

mình để sống hết cái ta nhân hậu của cuộc đời. Đó cũng là cách xác định lối viết nữ 

quyền để bảo vệ chân lý và sự thật. Còn Lâm Thị Mỹ Dạ thì đối sánh thơ với đời mình 
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để thấy cả chủ thể và khách thể đều có thân phận và số phận: “Những thân phận tơ trời/ 

Thân phận gió/ Thân phận hương hoa/ Thân phận giọt sương/ Mỏng manh thế làm sao 

mang vác/ Nghiệp thơ ca nặng nợ từ xa” (Nghiệp thơ). Xuân Quỳnh thì xác quyết rất rõ: 

“Thơ tình tôi viết cho tôi/ Qua cay đắng với buồn vui đã nhiều” (Thơ tình tôi viết). Còn 

Nguyễn Thị Hồng Ngát thì cho rằng viết là hành vi vắt kiệt chính mình để được thổ lộ 

nỗi mình và nỗi đời: “Nước mắt nhòe trang giấy trắng/ Chẳng phải thơ đâu, mật đắng/ 

Của đời em gửi cho anh” (Mật đắng). Vì vậy mà nhà thơ không giấu nỗi niềm thầm kín: 

“Em người đàn bà làm thơ/ Xin anh đừng trách/ Sự đa cảm nhân đôi/ Nỗi buồn nhân 

đôi/ Và niềm vui cũng nhân đôi nốt/ Sống thái quá/ Dù ở cực này hay cực khác/ Trái tim 

thường dễ đau” (Đối mặt với đời thường). 

Lê Thị Mây cũng xác nhận: “Người đàn bà làm thơ thường vất vả truân 

chuyên”. Vì vậy mà bà luôn tự nhủ “Làm đàn bà hay làm thơ tôi đều muốn làm mới 

và lạ”. Với Lê Khánh Mai, người đọc bắt gặp những suy tư, thổn thức về thơ ca, về 

nhà thơ và thân phận người phụ nữ: “Người khuyên thơ nên bám vào đời sống/ bạn chê 

thơ ta cũ rồi/ ta cũng chán điệu thơ đều đều chằn chặn, hiền lành, ướt đẫm/ tự hồn sâu 

phải sống khác thôi/ không sống khác không thể nào viết được/ mơ hồ tiếng gọi phía 

chân trời/ nhưng tiếng gọi từ máu là rất thật/ Gom từng đồng còm nhuận bút ta đi 

hoang/ vừa khỏi nhà đã thân gái dặm trường/ đi đâu, về đâu?/ chợt nhận ra mình chưa 

bao giờ định trước” (Nhà thơ nữ bứt phá). 

Chúng ta bắt gặp sự phân thân, giằng xé có khi đến vật vã, khổ đau trong khát 

vọng vượt thoát khỏi bổn phận đời thường để được dấn thân cho thơ ca và đi tìm tiếng 

nói mang tâm sự đời thường nữ giới trong thơ Lê Khánh Mai. Có thể gọi đó là khát 

vọng đi tìm sinh mệnh cho thơ ca và sinh mệnh của chính nhà thơ: “Gặp bạn ta suýt 

khóc/ bạn ở nhà thuê hết cả lương/ ngày ngày cày trên trang báo/ câu thơ yểu mệnh 

đêm trường/ một kiếp tình chỉ toàn mây với gió/ bạn cùng ta “bứt phá”/ lang thang 

quên mình là đàn bà/ sông đấy - như ta lững lờ/ cây kia - giống mình ta tù hãm/ bao 

đền đài thơ sừng sững/ ta gieo xác chữ ích gì/ Về nhà con vui thoát việc bếp núc/ mắt 

ai ngun ngún buồn/ ta ru bình yên ngày thường/ oan nghiệt phận thơ - tiếng kêu máu 

vỡ” (Nhà thơ nữ bứt phá). 

Các nhà thơ nữ trẻ cũng rất có ý thức lập ngôn theo hằng số tâm lý thời của họ. 

Họ quyết đoán, bạo liệt nhưng vẫn không đi quá xa với thi pháp truyền thống. Vi Thùy 

Linh đã thức nhận: “Tôi luôn muốn tạo sự độc đáo riêng biệt trong lối tư duy, diễn đạt 

và hình ảnh. Tôi muốn làm những điều chưa ai làm, sống tận lực bằng tình yêu cuộc 

sống, cá tính đời thực và cá tính nghệ thuật của tôi là một. Tôi dám sống, dám dấn 

thân, dám đi đến cùng” [69]. Vi Thùy Linh muốn tung hoành trong cảm xúc và ý nghĩ, 

phải “tỏa nhiệt vào thơ bất kỳ mùa nóng lạnh”, muốn tự mình “phủ thơ khắp thế giới 

của em”. Một nhà thơ trẻ cùng thế hệ với Vi Thùy Linh là Phan Huyền Thư cũng có 
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quan niệm tương tự như thế: “Nhà thơ bây giờ đồng nghĩa với cá tính và khác lạ” (dẫn 

theo Bích Thu) [115, 125]. 

Đó phải chăng là ý thức nữ quyền trỗi dậy trong ý thức nghệ thuật của các nhà 

thơ trẻ? Một lối viết nữ đầy bạo liệt thực sự xuất hiện trong những năm cuối thế kỷ 

XX, đầu thế kỷ XXI. Và suy cho cùng, đó cũng là ý thức đi tìm cái mới lạ, cái khác 

cho thơ để thơ không lặp lại những thế hệ trước, để phù hợp với nhu cầu thời họ sống. 

Và may thay, trong những đổi mới đó, ta đã gặp được những tơ non và run rẩy của 

nhiều người: “Tự phá vỡ đối xứng/ bằng nón nghiêng, quang gánh lệch/ Và mắt nhìn 

ngang/ Huế như nàng tiên câm/ khóc âm thầm không nói/ Muốn thì thầm vuốt ve thật 

khẽ/ lại sợ chạm vào nơi nhạy cảm của cơ thể Việt Nam” (Huế - Phan Huyền Thư). 

Thơ bây giờ không nhất thiết phải đi theo lối đi cũ, không cần vần điệu du 

dương, một thứ âm nhạc bề ngoài mà cần dựa vào nhịp điệu, âm nhạc bên trong, nên 

có khuynh hướng tự do hóa câu thơ, mở rộng ngôn ngữ nói và trần tình bằng ngữ điệu 

dàn trải với sự thản nhiên của con người đang làm chủ mình, làm chủ hoàn cảnh. Đó là 

lối viết nữ của các nhà thơ thế hệ 8X, 9X. 

Ly Hoàng Ly cũng khát khao sáng tạo với ý thức tự làm mới một cách có chủ 

đích Theo chị, làm nghệ thuật là để khám phá thế giới quanh mình và khám phá chính 

mình. Nhà thơ sử dụng mọi phương tiện nghệ thuật, phương pháp thể hiện, những kỹ 

thuật mới để có thể thể hiện ý tưởng của chủ thể trong tác phẩm. Cái quan trọng nhất 

của mọi người sáng tác trong mọi thời đại, là sự đắm đuối thực sự với nghề, và trung 

thực với cảm xúc, tư tưởng của mỗi nhà thơ. Trong Lô lô, Ly Hoàng Ly đã cách tân 

thơ mình bằng nghệ thuật ngôn từ mới lạ, theo cách riêng: “Chầm chậm, mở một chiếc 

nút áo/ Soi vào gương chầm chậm, mở hai chiếc nút áo/ Chầm chậm, mở ba chiếc nút 

áo/ Soi vào gương chầm chậm, mở nút thứ tư…/ Chầm chậm, mở năm chiếc nút áo/ 

Soi vào gương chầm chậm, mở chiếc nút thứ sáu…/ Tìm hoài không thấy nút thứ 

sáu…/ Soi vào gương cố tìm nút thứ sáu/ nút thứ bảy, thứ tám, thứ chín…/ Mở mãi, 

muốn mở mãi/ Mà bầu trời đêm trong lồng ngực/ Nhưng áo chỉ năm nút/ Nhưng đêm 

là vô tận” (Mở nút đêm). 

Khát khao giao cảm với cuộc sống, với chính cuộc đời mình là ý thức phái tính 

sáng rõ của thơ nữ sau 1986. Đoàn Thị Lam Luyến quay về đối thoại với những nhân 

vật bạc mệnh, khổ đau trong cuộc sống và trong quá khứ như Xúy Vân, Thúy Kiều, 

Hồ Xuân Hương…Bài thơ Gọi Thúy Kiều nói lên ý thức nữ quyền rõ nhất theo tinh 

thần “ôn cố tri tân” để đấu tranh cho quyền bình đẳng hiện tại: “Em không muốn như 

Xúy Vân cả một đời trót dại/ Thề làm chi để giữ mãi câu thề”, hay: “Em không muốn 

là Thúy Kiều biết tình yêu là vật báu/ Mà nỡ nào lấy hiếu làm trinh”. Với Hồ Xuân 

Hương, cũng thế: “Em không muốn như Hồ Xuân Hương thông minh sắc sảo/ Lại theo 

sau nhặt mãi lá - đa - tình”, dẫu chính nhà thơ cũng rơi vào cảnh “chồng chị chồng 
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em”. Vi Thùy Linh, nhà thơ trẻ hơn Đoàn Thị Lam Luyến hơn một thế hệ cũng muốn 

giải phóng cho những người phụ nữ không may rơi vào cảnh đọa đày, mất tự do: “Cứ 

đi đi, những người đàn bà dám sống và yêu mãnh liệt/ Cứ đi đi, những Giamilya/ Tôi 

sẽ tiếp tục viết về những người như chị” (Cứ đi đi Giamilya). 

Đinh Thị Như Thúy cũng cùng quan niệm như thế, nhưng giàu hàm ngôn, trải 

nghiệm hơn. Cuộc sống đời tư - thế sự với lối viết dàn trải, mở rộng câu thơ theo dạng 

văn xuôi theo trục kết hợp, chị đã để cho tình cảm tràn trên dòng thơ một cách nghệ 

thuật: “Tôi ước mình chuyển động như cát theo gió khi ngược khi xuôi khi lô xô chạy 

khi mịt mù bay tự vẽ nên những đường vân mảnh mai xinh xắn.../ Đã ước mình chìm đi 

trong cát” (Rồi chìm đi trong cát). Những hạt cát vô tri vô giác lại được tự do bay lượn 

theo gió để được đậu khắp mặt đất cùng với cỏ lên xanh, với dã quỳ tươi thắm mỗi ban 

mai dưới mắt nhìn đồng điệu mê say của chung quanh: “Tôi hiểu trong đêm tôi mong 

ước điều gì/ Cỏ đang hết mình xanh/ Nồng nhiệt đến hết mình bao giờ cũng là hoa cúc 

dại” (Ý nghĩ ban mai). Đinh Thị Như Thúy muốn hòa vào đất đai, cây cỏ: “Em thích ý 

nghĩ nằm xuống và tan vào đất, nắng đang rất hồng cho tất thảy, những bông hoa 

đang nở cho tất thảy, những dây leo giăng mắc cho tất thảy, cũng dành cho tất thảy” 

(Những hoảng loạn của con chim sa lưới). Đó là sự tự do của thiên nhiên. Con người 

cũng học theo cách đó của thiên nhiên để được chính là mình trong khát vọng giao 

hòa, thanh lọc: “Em tự nhủ xuôi đôi vai xuống đừng ngang ngạnh nữa, em tự nhủ có 

phải con người đã nghĩ ra bao nhiêu điều để tự dằn vặt mình rồi tự tẩy rửa thanh lọc 

mình,… em biết, trong buổi sáng này góc vườn này không đủ rộng để giấu che những 

đau đớn của em, em biết, em đang quá mệt” (Những hoảng loạn của con chim sa lưới). 

Vẫn là những câu thơ văn xuôi trải dài theo trục kết hợp. Đó là lối viết mang dấu vết 

của thơ hậu hiện đại của Đinh Thị Như Thúy.  

Các nhà thơ trẻ bao giờ cũng là tâm điểm thu hút sự quan tâm của bạn đọc. 

Cường độ và tốc độ đổi mới của họ lúc đầu có vượt ngưỡng tiếp nhận của công chúng, 

nhưng càng về sau, cái lạ rồi cũng quen dần và đến một giới hạn có thể, điều lạ đó 

được xem là những tìm tòi cần ghi nhận, giống như khởi đầu của Xuân Diệu thời Thơ 

mới 1932-1945 đối với tiếp nhận của bạn đọc bấy giờ. Thơ dù mới nhưng không đồng 

hành cùng thị hiếu và tầm đón đợi của người đọc thì sớm muộn gì nó cũng không có 

độc giả trước mắt và lâu dài. Nối tiếp và đồng hành cùng Vi Thùy Linh, Phan Huyền 

Thư, Ly Hoàng Ly… là một đội ngũ những nhà thơ đồng trang lứa hoặc trẻ hơn xuất 

hiện trên thi đàn. Họ cũng có ý thức cách tân thơ ca theo tầm đón nhận mới. Đó là Lê 

Thị Mỹ Ý, Dạ Thảo Phương, Trần Lê Sơn Ý, Trương Quế Mai, Nguyệt Phạm, Thanh 

Xuân, Lynh Bacardi, Phương Lan, Ngô Thị Hạnh… Các nhà thơ trẻ này nhanh chóng 

thể hiện tiếng nói của thế hệ mình với những cá tính sáng tạo riêng. Cái mới của các 

nhà thơ này chính là ở cái nhìn nghệ thuật, biểu hiện thành những cung bậc cảm xúc 
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khác nhau thông qua những cấu trúc thơ khác lạ. Điều này đã làm cho dàn đồng ca thơ 

nữ sau 1975 thống nhất, nhưng đa dạng. Tiếng nói tự thú, tự vấn và tự biểu hiện phái 

tính hiện lên mạnh mẽ như một nhu cầu tự nhiên trước dòng đời và nhân sinh đang va 

chạm và sinh thành nhanh chóng đến nỗi không kịp nhận biết và ứng phó. Nhận xét về 

thực tế này, Bích Thu rất sát đúng: “Trên những trang thơ của những cây bút nữ, thế 

giới tinh thần của nhân vật trữ tình “em” được nhìn từ tâm điểm của chính nó, thuộc về 

nó, thậm chí có khi “trùng khít” với chính nó chứ không phải là cái nhìn từ phía khác. 

Ở thơ của các cây bút nữ, cái tôi của họ là cái tôi tự trải, thẩm thấu từ bên trong… 

Bằng góc độ cảm nhận và cái nhìn giới, các cây bút nữ đã mạnh dạn và táo bạo thể 

hiện nhục cảm bằng ngôn từ.” [115,133]. 

Từ đời đến thơ, Lê Khánh Mai cho thấy hành trình sáng tạo nhất quán của mình. 

Chị đã khám phá thế giới nội tâm của giới nữ một cách đa dạng, nhưng gần gũi với 

môi trường chung quanh. Ý thức phái tính và nữ quyền trong thơ Lê Khánh Mai là 

những nội dung cụ thể, làm nên thi pháp thơ riêng của chị. Suy ngẫm về nghề thơ cũng 

như sứ mệnh của nhà thơ, Lê Khánh Mai không “tuyên ngôn” hay đại ngôn giả tạo, mà 

đơn thuần chỉ là những lời tự vấn đầy trắc ẩn trước cái hữu hình và cái vô hình của nội 

tâm và thế giới. Vì vậy, quan niệm của chị về thơ, về công việc làm thơ, về nhà thơ rất 

gần gũi, chân tình. Đó là cách để kéo thơ về với nhu cầu tiếp nhận của bạn đọc, đồng 

hành cùng bạn đọc, làm chiếc phao tinh thần nâng đỡ con người: “Nhưng khi tôi rơi 

xuống hố thẳm khổ đau/ Thơ vực tôi đứng dậy” (Tôi và thơ). Ai cũng biết làm thơ là 

công việc khó khăn, nó đòi hỏi, ngoài tài năng, còn phải có niềm đam mê cháy bỏng 

cộng với sự lao động không biết mệt mỏi. “Mỗi câu thơ mang bóng dáng nụ cười/ Hay 

nước mắt buồn đau số phận/ Tôi đã đổi bằng bao cay đắng/ Có khi như vắt kiệt chính 

mình”. Bởi lẽ, “thơ đâu phải trò chơi con chữ/ Trả giá một đời chỉ gặt hái đôi 

câu” (Tâm sự thơ ca). Trái tim của người thơ vốn nhạy cảm, nên niềm vui và nỗi buồn 

thật khó mà giấu kín trong lòng. Lê Khánh Mai không khỏi có lúc băn khoăn: “Sao ta 

lại mang số phận Trương Chi/ Để suốt đời gánh nỗi đau cô độc” (Trương Chi). Trong 

cuộc hành trình tìm kiếm cái đẹp, sáng tạo cái đẹp, hơn ai hết, thi sĩ luôn là người phải 

tự mình vác cây thánh giá của chính mình đầy khổ đau, cực nhọc: “Một đời lận đận vì 

thơ/ Âu là duyên nợ vương tơ với mình”. Phải chăng đó là cái cơ duyên, cái nghiệp 

cầm bút: “Trót sinh làm giống đa tình/ Thì yêu đến nát đời mình mới thôi” (Duyên 

nợ). Phải sống chết, vui buồn với nó: “Trót dan díu với mưa nguồn/ Trái tim chớp bể 

mãi còn đa đoan” (Tự cảm). 

Đối lập với cách thể hiện nhẹ nhàng, hiền dịu của thơ truyền thống, ngôn ngữ thơ 

nữ giờ đây mạnh bạo và quyết liệt hơn. Phạm Thị Ngọc Liên muốn “giăng tay giữa 

trời mà hét: yêu anh”. Dư Thị Hoàn thì chủ động, thành thật trong tình yêu: “Em ngơ 

ngác căng đôi mắt mòn mỏi/ Nếu chúng mình sống bên nhau trọn đời/ Một đời người 
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bao nhiêu năm/ Một năm bao nhiêu tháng/ Một tháng bao nhiêu ngày/ Một ngày phải 

mấy lần say?/ Nếu không có giọt men nồng cháy/ Chừng nào/ Anh mới thật là anh” 

(Anh đấy ư?). 

Hồ Khánh Vân cho rằng: “Tự thuật vừa là điểm nhìn, là vị trí mà từ đấy, các cây 

bút nữ khái quát hóa và tái hiện đời sống hiện thực, là cảm hứng sáng tác hình thành 

nên thế giới của tác phẩm từ khuynh hướng tư tưởng, nội dung phản ánh cho đến bút 

pháp nghệ thuật, là hệ sinh thể hình tượng hiện hữu trên bề mặt tác phẩm” [136]. 

Phan Thị Vàng Anh và Nguyễn Ngọc Tư là hai tác giả văn xuôi, nhưng chuyển 

sang địa hạt thơ, cả hai cũng có những thành tựu trong việc góp một tiếng nói nữ 

quyền, bất tín về tình yêu ở nam giới trước những sự thật trần trụi trong cuộc sống đời 

thường: “người dặn tôi đừng nhìn, “mắt anh là của em”/ hãy tin anh, dưới kia có một 

đám tắc đường/ nhặt mải mê niềm vui trên đất/ phía trên ta có một chuyến bay qua/ họ 

đuổi theo thời gian đã mất/ vẽ lên mắt khép một chân trời hoa trái/ chân tôi cười khẩy 

bụi/ gót đơm cành xòe bay” (lỗi tại người đưa tôi đến với mây). Thế giới đồ vật, loài 

vật trong thơ Phan Thị Vàng Anh có ngôn ngữ riêng của chúng, thông qua đó, nhà thơ 

nói lên những đối thoại đồng cảm của mình: “Đến khi máy lạnh chưa mở, bình đun 

nước chưa mở/ và cửa còn đóng/ Khi mùi giấy tờ còn ấm suốt hành lang và tiếng giày/ 

của chính mình vang đến nhức óc/ Thấy yêu đến nghẹt thở cái công tắc đèn mỗi ngày/ 

mình là người đụng đến đầu tiên” (Công chức). 

Đinh Thị Thu Vân vội vã yêu nên ngổn ngang đổ vỡ trong cuộc tình: “trong 

khuất vắng lòng anh, em đã đến/ vội vàng yêu như chẳng cách nào hơn/ thêm lần nữa 

đời trôi không bờ bến/ phía chân trời rờn lạnh nỗi cô đơn” (không đề). Nhưng lòng tự 

trọng đã khiến chị không tiếc nuối, dẫu không khỏi có chút hoang lạnh, ngỡ ngàng: 

“em đâu tiếc chỉ là hoang lạnh/ là cô đơn, là rét buốt tê hồn/ em đâu tiếc, chỉ là không 

cánh cửa/ không chút lòng bám víu để đầy vơi” (không phải tình yêu). 

Vậy mà cao hơn nỗi khát yêu và khát nhớ, trái tim thương vẫn chân thật với 

mình: “ơi trái tim em… trái tim em như đã đập vì anh từ muôn thuở/ sao chỉ gọi là yêu 

- không phải chỉ yêu đâu/ sao có thể chỉ gọi là thương nhớ/ nỗi tương tư tiền kiếp mãi 

sôi trào!” (em không thể cam lòng trôi nổi). 

Người nào bình tĩnh nhận ra ảo tưởng ấy, chính là người dũng cảm. Khát vọng và 

vô vọng trong thơ Lâm Thị Mỹ Dạ là hai hiện thực luôn diễn ra buộc con người phải 

lựa chọn để tiếp tục yêu thương và mơ mộng: “trời ơi/ làm sao có một cuộc đời/ để 

cho tôi ném đời mình vào đó/ mà không hề cân nhắc đắn đo/ rằng: cuộc đời ấy còn 

chưa đủ” (Không đề). Ám ảnh vỡ tan luôn xuất hiện trong thơ như là điệp khúc buồn 

mà nhà thơ tự bày tỏ với trái tim mình như một niềm đắng cay, hạnh phúc. “Ôi, trái 

tim/ Sao em lại mang dáng lưỡi cày/ Để suốt đời không bao giờ yên ổn/ Để suốt đời 

cày lên/ Cày lên/ Đớn đau và hạnh phúc” (Nói với trái tim). Tự mình hiểu chính mình 
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cũng là cách để hiểu thêm về tha nhân. Lâm Thị Mỹ Dạ đã thổ lộ: “Hãy sống đến tận 

cùng cái tôi của ta và cái ta của mọi người. Có thể có thơ hay” [37, 34]. Bài Nhiều khi... 

chính là sự cô chiếc của nhà thơ đang tự soi vào chính mình. Điệp khúc: “Còn ai thương 

ta bằng ta”, “Còn ai ghét ta bằng ta”, “Còn ai hiểu ta bằng ta”, “Còn ai yêu ta bằng 

ta” cứ vang lên đến nhức buốt để trở thành những lời tự vấn: “Sao không là đất/ Thấm 

đẫm bao mồ hôi nước mắt/ Sao không là trời/ Giông bão cuồng say rồi tắt/ Sao ta là con 

Người/ Quằn quại chứng nhân chính mình quằn quại/ Để tự mình bùng cháy/ Tự mình 

ta” (Nhiều khi).  

Điều quan trọng không phải là biết mình tan vỡ, tuyệt vọng mà còn chính là biết 

mình tồn tại, biết sự nhân ái lẫn phũ phàng của chung quanh. Cho nên dẫu có lúc im 

lặng “nỗi im lặng của trăng non và lá xanh” thì khát vọng tự mình bùng cháy vẫn là 

một hành động sống “Như bất ngờ núi lửa/ Đột ngột sao băng/ Rực rỡ chói lên mạnh 

mẽ” (Không đề 1). Các bài thơ: Viết tặng nỗi buồn riêng, Làm gì có biển, Ảo tưởng, 

Nhiều khi, Không đề, Đề tặng một giấc mơ... là những thành công tiêu biểu của Lâm 

Thị Mỹ Dạ. Vẻ đẹp của những bài thơ này nhiều khi không phải ở những câu chữ mà 

còn ở những khoảng lặng ngoài văn bản. Sự cám dỗ để ngỏ ấy chính là chất suy tư, 

triết lý mà tác giả muốn thông điệp, gửi gắm và người đọc phải nhận thức, suy nghĩ. 

Sự đóng góp của thơ nữ nhìn từ lối viết nữ đã làm đa dạng hóa cho tiến trình 

thơ Việt Nam hiện đại, làm cân bằng tông giọng giữa thơ nam và thơ nữ. Đó chính 

là yêu cầu và diễn biến của một nền thơ đang vận động, phát triển hài hòa, hợp quy 

luật. Ý thức giới ngày càng được khẳng định qua lối viết nữ là một minh chứng cho 

nhu cầu sáng tạo và nhu cầu tự thuật nữ quyền của thơ nữ 1986-2015. 

3.3.2. Nhu cầu hòa hợp và đối thoại 

Với người đàn ông, dư luận xã hội mặc nhiên nhìn cuộc sống hôn nhân và tình 

yêu của họ một cách thoải mái trong suy nghĩ của mọi người. Vấn đề bình đẳng giới - 

hệ quả của phong trào nữ quyền nối tiếp diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Từ đó, tạo 

thành sự bừng thức trong cảm quan và ý thức sáng tạo của người nghệ sỹ để tạo ra 

những nội dung phong phú về ý thức phái tính và nữ quyền trong sáng tác của các tác 

giả nữ. Bên cạnh lối viết tự thuật và nữ quyền là lối viết với nhu cầu hòa hợp và đối 

thoại dân chủ, bình đẳng với nam giới.  

Trước hết, giới nữ thường có nhu cầu thể hiện mình một cách chân thành và 

không e dè, cả những vấn đề vi tế nhất, sau đó hướng đến tha nhân với khát vọng sẻ 

chia, tâm sự, giãi bày, nhưng không kém phần suy tư, triết lý về những quan hệ thường 

nhật chung quanh, theo phạm trù đời tư - thế sự. Điều này theo Đặng Anh Đào, là vì 

“Phụ nữ thường mạnh ở cái chỗ là họ đưa tất cả cuộc đời và tâm hồn họ vào trang sách 

hoặc nói theo phương Tây người ta vẫn nói, họ tự ăn mình”. Vậy, văn bản nghệ thuật 

thơ nữ sẽ được nhìn nhận ở phương thức tư duy và phong cách riêng của lối viết nữ 
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như thế nào? Lằn ranh phân biệt rạch ròi giữa lối viết nam và lối viết nữ quả là khó. 

Phân biệt một cách có cơ sở dựa vào thực tế khách quan theo diễn ngôn giới là cần 

thiết. Có thể nhìn nhận vấn đề trên ở các khía cạnh phổ biến và cụ thể sau: 1/ “Lối viết 

nữ” thể hiện các từ ngữ có tính tu từ khi thể hiện cảm thức nữ giới, đặc biệt là ngôn 

ngữ biểu hiện cảm xúc nội tâm, nghiêng về tâm lý nữ tính, tự thuật về giới tính mà chỉ 

có họ mới có. 2/ Khát vọng tâm sự, giãi bày với người yêu, với chung quanh và người 

thân bằng ngôi thứ nhất; với tư cách là chủ thể trữ tình, các nhà thơ thường xưng tôi/ 

em. Căn cứ vào hệ đại từ nhân xưng ấy, phân tích sắc thái riêng về diễn ngôn thơ nữ sẽ 

mang lại sự thuyết phục. Nói như H. Cixous, lối viết của các nhà thơ nữ không phải là 

chữ, là ngôn từ, không phải là sự phát minh ra những ký hiệu biểu đạt mới, mà là “cá 

nhân người nữ phải viết chính mình, phải khám phá cho riêng mình cơ thể mình cảm 

thấy như thế nào, và làm sao để viết về thân thể ấy trong ngôn ngữ. Rõ ràng hơn, phụ 

nữ phải tìm ra dục tính của mình, dục tính chỉ bắt nguồn từ thân thể họ và tìm cách viết 

về khoái cảm ấy” [110]. 3/ Chú ý phương diện giới tính để phân tích những mặt khác 

với nam giới, ngay cả ở ngôn ngữ tự thuật, giãi bày, triết lý tưởng như giống với nam 

giới, nhưng thật ra, nghiền ngẫm kỹ thì vẫn có chỗ khác hẳn nam giới. Vương Trí 

Nhàn nhấn mạnh đặc tính nữ giới ở phạm vi hiện thực được phản ánh trên trang thơ 

của họ: “Hình như do sự nhạy cảm riêng của mình, phụ nữ bắt mạch thời đại nhanh 

hơn nam giới. Họ luôn gần với cái lỉnh kỉnh, dở dang của đời sống. Mặt khác, với cái 

cực đoan sẵn có: tốt, dịu dàng, rộng lượng thì không ai bằng, mà nhỏ nhen, chấp nhặt, 

dữ dằn cũng không ai bằng, từng cây bút nữ tìm ra mặt mạnh của mình khá sớm, định 

hình khá sớm” [85, 57]. Đây là đặc điểm chung của ngôn ngữ thơ nữ giai đoạn này, 

nhưng ở từng thế hệ nhà thơ là không giống nhau. Mỗi nhà thơ có nhu cầu thể hiện bản 

tính giới và âm hưởng nữ quyền theo cách riêng của mỗi người. 

Trong thơ nữ trung đại Việt Nam, hình tượng người phụ nữ xuất hiện như là biểu 

hiện của sự nhu mì, mềm yếu, cam chịu. Quan niệm “Trai năm thê bảy thiếp/ Gái 

chính chuyên một chồng” hoặc độc ác hơn khi ràng buộc người phụ nữ vào tam tòng: 

“Tại gia tòng phụ/ Xuất giá tòng phu/ Phu tử tòng tử”, tứ đức: “công, dung, ngôn, 

hạnh”. Thơ Hồ Xuân Hương trong văn học trung đại là một ngoại lệ cho tiếng nói nữ 

quyền mãnh liệt và quyết đoán nhất. Các bài thơ Vịnh cái quạt, Quả mít, Đánh đu,… 

là minh chứng hùng hồn cho tiếng nói đấu tranh nữ quyền thời trung đại bằng nghệ 

thuật. Đời sống hiện đại du nhập từ phương Tây vào nước ta từ đầu thế kỷ XX đã làm 

thay đổi quan niệm đạo đức phong kiến lỗi thời, giúp các cây bút nữ mạnh dạn nói lên 

tiếng nói dân chủ đòi quyền sống, quyền bình đẳng giới một cách thành thật và tự do. 

Phạm Thị Ngọc Liên có cách thể hiện không thua Xuân Diệu trước đây về tính chất và 

cấp độ trong động thái yêu: “Là những phút đôi đầu vai kề vai quấn quýt… và môi anh 

môi em trao nụ hôn cuồng bạo/ và thân anh thân em không nguôi cơn yêu dấu… và 
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chiếc giường chơi vơi” (Quà tặng của thượng đế cho những người yêu nhau). Các nhà 

thơ trẻ thế hệ 8X, 9X sống trong thời kinh tế thị trường thì còn bạo liệt và gấp gáp hơn. 

Vi Thùy Linh với Linh, Khát, Đồng tử; Phan Huyền Thư với Nằm nghiêng, Rỗng 

ngực, Sẹo độc lập đều thể hiện tần số yêu mãnh liệt, có khi nổi loạn đến bất ngờ: “Hãy 

xiết em, cắn em để hằn dấu vết/ Hãy nhập vào em, hãy khóa và đánh mất chìa khóa 

trong em/ Của em, máu anh đang chủ từng động mạch tĩnh mạch/ Cơn run tê cứng 

người” (Lá thư ổ khóa). 

Nhận xét về thực tế này, nhà phê bình Lưu Khánh Thơ viết: “Việc xác lập vị trí 

của phái mình trên lĩnh vực thơ ca là nỗ lực của các cây bút nữ. Với bản lĩnh, tài năng 

và những trải nghiệm sống, các nhà thơ nữ không ngần ngại bày tỏ chiều sâu bản thể 

của mình. Một lối viết nữ đã được hình thành như một sự chọn lựa, một ứng xử, một 

nghệ thuật sáng tạo văn bản thể hiện rõ ý thức nữ quyền, nhằm khẳng định con người 

cá nhân, sự tự do tư tưởng, vai trò làm chủ nhằm thoát khỏi những ràng buộc lỗi thời. 

Các cây bút nữ đã thực sự xác lập tiếng nói của mình bằng nhiều cách biểu đạt trong 

diễn ngôn. Tiếng nói thơ ca của họ luôn tràn đầy một ‘hơi ấm nữ tính’, mang âm 

hưởng nữ quyền và giá trị nhân văn sâu sắc.” [109, 544]. 

Những bi kịch về đời sống, sự vỡ mộng về hình ảnh người đàn ông lý tưởng, về 

sự suy nghĩ lùi, nhượng bộ của người phụ nữ… đã hình thành trong thơ nữ giai đoạn 

này giọng điệu hoài nghi và tự vấn một cách thường trực, qua đó, thơ hướng người đọc 

vào niềm tin nhân ái và cao thượng, đầy thiên tính nữ. Hoài nghi, tự vấn giúp con 

người ý thức về mình, về thế giới chung quanh mình một cách khách quan, từ đó, xác 

quyết bản lĩnh và lý trí để lựa chọn hành vi đạo đức một cách đúng đắn theo phán đoán 

đúng. Các nhà thơ lớp trước ý thức và thể hiện mục đích này một cách khẩn thiết như 

là nhu cầu tự thú, tự thoại, để hiểu mình, hiểu đời: “Này tôi ơi có phải/ Làm một người 

đàn bà/ Người ta phải nhỏ bé/ Nhỏ bé tựa búp bê/ Mới dễ dàng hạnh phúc” (Nhỏ bé 

tựa búp bê - Lâm Thị Mỹ Dạ). Các nhà thơ trẻ lớp sau thể hiện mục đích này trực tiếp 

và trực diện hơn, chứ không qua quá trình trải nghiệm. Vì vậy mà ở họ, ít sự dằn vặt, 

xa xót hơn. Thơ nữ 1986-2015 chủ yếu khai thác chủ đề tình yêu, qua tình yêu, người 

nữ tương tác với cuộc đời, mà cụ thể là tương tác trong mối quan hệ với người nam. 

Có thể nói, nhu cầu đối thoại với nam giới là một trong những nhu cầu thiết thực nhất 

của các nhà thơ nữ. Qua thơ, họ bày tỏ những tâm sự, nỗi cô đơn, sự khao khát hạnh 

phúc, lẫn những hờn giận, ghen tuông, tủi khổ cùng vô vàn những trạng thái, tâm trạng 

điển hình khác nhau. 

Nhu cầu đối thoại với mọi người trên tinh thần nữ quyền và nữ giới, đặc biệt là 

đối thoại với nam giới còn xuất phát từ một thực tế “bất tín” của nữ giới đối với nam 

giới. Bi kịch vỡ mộng gắn liền với “hình tượng người đàn ông bất toàn” mà trước đây 

họ từng tin yêu, hy vọng, thì giờ đây hình như đã đổ vỡ. Nam giới đã phản bội lý 
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tưởng, tình yêu và hạnh phúc, gây ra nỗi đau khổ và bất hạnh cho nữ giới. Hình tượng 

người đàn ông thiếu bản lĩnh, khiếm khuyết, bất lực thường xuất hiện trong thơ của tất 

cả các nhà thơ nữ; từ đó, kéo theo nhu cầu đối thoại và ý thức đối thoại - một đặc điểm 

của nội dung trữ tình trong thơ nữ 1986-2015 nhìn từ lý thuyết giới. Xuân Quỳnh là 

người chân thật và hy sinh hết mình cho quan hệ yêu đương, gia đình và vợ chồng: 

“Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người/ Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi 

nhiều lắm/ Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng” (Thơ viết cho mình và những người 

con gái khác). Dẫu có lúc trái tim nữ tính của chị không thể dối lừa mình, nhưng rồi có 

lúc chị lưỡng lự để được:“Lặng im thôi anh nhé lặng im thôi” (Với sông Hồng), may 

ra anh hiểu được lòng em giông bão:“Khi anh trở về hãy nắm tay em/ Ta im lặng đi 

dọc hè nắng trải” (Từ Khâm Thiên). Xuân Quỳnh luôn muốn tự đốt cháy mình để 

được đột ngột như sao băng, bất ngờ như núi lửa, nhưng rồi có lúc chị muốn dịu dàng 

để ru hát những ngày xa, chị muốn tình yêu là bệ phóng tâm hồn cho người mình 

thương mến. Đó là nhu cầu được hòa hợp và sẻ chia: “Thương chiếc xe anh nhọc nhằn 

trong gió/ Mái nhà nào đêm nay anh dừng chân” (Không đề). Ước mơ nhân ái trong 

Xuân Quỳnh luôn thường trực: “Ước chi làm chiếc nón che anh/ Đêm gió lạnh em xin 

làm ngọn lửa” (Không đề). 

Sự dịu dàng, yếu đuối về thể chất nhưng trái tim lại có khả năng làm điểm tựa 

vững chắc cho người yêu. Đó cũng là sức mạnh kỳ diệu của thiên tính nữ mà tự trong 

vô thức, ai cũng mong phải được như vậy. Cho nên không lúc nào người đàn bà - thi sĩ 

Xuân Quỳnh không thôi để tâm lo âu cho người bạn đời, bạn thơ của mình. Lo từ 

những điều thật giản dị mà quý giá: “Sao không cài khuy áo lại anh /Trời lạnh đấy. 

Hôm nay trời trở rét” (Trời trở rét) để rồi một dâng hiến khác lại lên ngôi. Không 

những mong sẻ chia trong hiện tại, Xuân Quỳnh còn muốn sẻ chia trong quá khứ, cả 

những ngày tháng chưa dành cho nhau: “Dẫu bây giờ em đã ở bên anh/ Chung lo lắng, 

chung vui buồn, mơ ước/ Em vẫn cứ thương về ngày trước/ Người yêu em thuở ấy có 

em đâu” (Thương về ngày trước). Tận cùng của lòng yêu thương và dâng hiến là sự 

lặng im như vô tận trời xanh: “Lòng em thương sao mà nói được/ Như trời xanh vô tận 

mãi màu xanh” (Thương về ngày trước). 

Chu Văn Sơn đã khái quát đặc điểm này bằng những chiêm nghiệm có thật: “Nỗi 

day dứt vào bậc nhất trong suy cảm trữ tình của con người bao đời nay là day dứt về 

chuyện CÒN - MẤT của những gì với mình là quý giá thiêng liêng. Người càng giàu 

tiên cảm, giàu dự cảm lo âu về mất mát, rủi ro thì day dứt càng ám ảnh hơn, dày vò 

hơn” [109, 481]. Với Xuân Quỳnh, tình yêu đã là tối thượng, đến tận cùng đau đớn 

mới được đáp đền hạnh phúc: “Đến tận cùng đau đớn đến tình yêu”, cho nên thường 

trực trong thơ là nỗi âu lo: “Em lo âu trước xa tít đường mình/ trái tim đập những điều 

không thể nói” (Tự hát) với những trạng thái đối lập: “Nào hạnh phúc, nào là đổ vỡ/ 
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Tôi thấy lòng lo sợ không đâu” (Thơ tình cho bạn trẻ). 

Dẫu không gian chở che cho mái ấm gia đình còn quá hẹp, nhưng sự hòa hợp, tin 

yêu là có thật, lòng em rộng mở như trời xanh: “Căn phòng con riêng của chúng mình/ 

Nước trong phích, hoa trên bình gốm cũ/ Sách trên giá và thơ trong trí nhớ/ Viết ra rồi 

em đọc cho anh nghe”  (Nghe rét đến nhớ về Hà Nội). 

Sự biết ơn là một trong những thiên tính nhu hiền, ân nghĩa truyền thống của nữ 

giới để được hòa hợp, hạnh phúc mà Lưu Quang Vũ - người bạn đời, bạn thơ của 

Xuân Quỳnh đã nhận ra và hàm ơn để biết yêu và biết sống: “Biết ơn em từ miền gió 

cát/ Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng/ Anh thành người có ích cũng nhờ em/ Anh 

biết sống vững vàng không sợ hãi” (Và anh tồn tại - Lưu Quang Vũ). 

Nho giáo đã ăn sâu vào đời sống và sinh hoạt của các dân tộc phương Đông, 

trong đó, có Việt Nam. Tư tưởng Nho giáo luôn coi trọng và đề cao nam quyền nên 

những quan niệm bênh vực, đề cao người đàn ông được coi như nguyên tắc cố định. 

Và phụ nữ được xem là phái yếu, tòng thuộc đàn ông, phụ nữ phải phục vụ nam giới. 

Từ đó, Nho giáo hình thành những quan niệm bất bình đẳng giới như những thiết chế 

tinh thần, đạo đức áp đặt người phụ nữ, buộc họ phải tuân thủ như: “tam tòng”, “tứ 

đức”. Người phụ nữ nối tiếp nhau thực hiện những quan niệm trên từ đời này sang đời 

khác như những phán quyết bất di bất dịch. Chế độ đa thê và việc xem người đàn bà là 

“nữ nhân ngoại tộc”, không được học hành, không tham gia vào chính sự đã nghiễm 

nhiên đưa người phụ nữ vào tình trạng mất quyền bình đẳng với nam giới. Giải phóng 

phụ nữ, đưa địa vị phụ nữ lên ngang quyền với nam giới về mọi mặt phải đợi đến sự ra 

đời một chính thể mới: Chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh sáng 

lập năm 1945. Hội nhà văn Việt Nam được thành lập năm 1948 là biểu hiện cho quyền 

bình đẳng nam nữ trong sáng tạo văn chương. Và các nhà thơ nữ xuất hiện, rồi trở 

thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Thơ nữ được cất tiếng nói đòi quyền bình đẳng 

cho giới mình một cách thực sự từ sau 1945 và ngày càng mạnh mẽ cho đến ngày nay. 

Thơ của họ là tiếng nói nữ quyền đầy tự tin và dân chủ, trước hết với chính mình, sau 

đến, với mọi người, trong đó, chủ yếu hướng về nam giới - đối tượng luôn song hành 

với nữ giới trên suốt hành trình yêu, hành trình hôn nhân và hành trình sự sống. 

Bản chất của tình yêu và hôn nhân của hai giới là muốn được chung sống hòa 

hợp, lưu truyền sự sống. Đoàn Thị Lam Luyến đã thay cho giới mình để nói điều đó 

bằng thơ: “Khi vui muốn có một người/ Khi buồn muốn cả đất trời hòa chung” (Chồng 

chị, chồng em ). Bởi vì nỗi đau bao giờ cũng muốn có sự sẻ chia của những người 

đồng điệu: “Cứ như số kiếp trời đày/ Phong trần đã mấy vạn ngày thế gian/ Đa tình 

liền với đa đoan/ Tơ duyên cứ nối lại càng đứt thêm!” (Không đề). Điều trần, giãi bày 

là cơ chế của tâm lý tự vệ thường xuất hiện trong thơ nữ như một kiểu diễn ngôn tự 

bạch: “Sự dối lừa không gọi thành tên/ Nhưng cứ theo ta nửa hư nửa thực/ Nhưng cứ 
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theo ta nửa còn nửa mất” (Em không là thánh thần). Triết lý về sự cách chia trong thơ 

nữ cũng có phần xót nghẹn, để rồi sau đó tan ra như số phận của những viên đá trong 

ly cà phê mà Đinh Thị Như Thúy đã cay đắng nhận ra: “Những viên đá trong li cà phê 

đang tan ra/ nuối tiếc tiếng lanh canh/ nhưng tan ra là số phận” (Quán vắng, những lối đi 

ướt lạnh). Đối diện với thực tế đó, lúc đầu, người phụ nữ có vẻ buông xuôi, mặc cho số 

phận, nhưng rồi về sau, họ tự mình nói lên tiếng nói thành thực. Có lúc, họ xem chia ly là 

hạnh phúc, hoặc chia tay là một lưỡng tính “đắng như hạnh phúc”. Nỗi buồn, nhiều khi rất 

cần thiết cho sự tự thức nhận bản thể. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trong Lời nói đầu 

tập thơ Người hái phù dung của mình, đã tuyên bố: “Một quyền của thi sĩ là quyền được 

buồn trong ngôi nhà tâm hồn của mình”. Câu nói này, dường như vận vào thực tế sáng 

tác của các nhà thơ nữ, có phần hợp lý hơn.  

Trên thế giới, các nhà phê bình nữ quyền hiện đại còn quan tâm đến những thực tế 

sau: hình tượng người mẹ và sự suy nghĩ lùi về người mẹ, rồi đến “bi kịch vỡ mộng” gắn 

liền với “hình tượng người đàn ông bất toàn”. Vì vậy, trong thơ nữ, hình tượng người 

mẹ trong quá khứ được các nhà thơ nhìn ngắm, soi rọi, đối chiếu để họ nghĩ về chức 

năng làm mẹ của mình trong hiện tại. Từ đấy, kéo theo cách tiếp cận đề tài và kiểu ngôn 

ngữ tìm về quá khứ người mẹ rất đa dạng trong thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê 

Thị Mây… kế đến là trong thơ các nhà thơ trẻ lớp sau: Đoàn Thị Lam Luyến, Bùi Kim 

Anh, Tuyết Nga, Phan Huyền Thư, Ly Hoàng Ly, Thúy Hằng…   

Bi kịch vỡ mộng gắn liền với hình tượng người đàn ông không hoàn hảo được 

các nhà thơ nữ thể hiện ở những khía cạnh thực tế như: sự phản bội lý tưởng tình yêu 

và hạnh phúc, gây ra nỗi đau khổ và bất hạnh cho nữ giới. Đàn ông là hình tượng bất 

tín, khiếm khuyết, bất lực thường xuất hiện trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến, Đinh Thị 

Thu Vân, Phan Thị Vàng Anh, Phan Huyền Thư, Vi Thùy Linh, Nguyệt Phạm, Lynh 

Bacardi…, kéo theo kiểu ngôn ngữ đối thoại, tự vấn và nổi loạn - một đặc điểm ngôn 

ngữ của thơ nữ 1986-2015 nhìn từ lý thuyết giới. Từ đó, các nhà thơ nữ muốn lên tiếng 

đối thoại với nam giới về mọi mặt trong cuộc sống đời thường. Những niềm tin thiêng 

liêng, tối thượng trước đây trong cuộc sống thời chiến, giờ có nguy cơ bị phân hóa 

trong xã hội thời bình. Vi Thùy Linh thấy được những nghịch lý của cuộc sống: “Em 

căm thù sự bất công, giả trá/ Nghịch lý như mạng nhện ma quái” (Những câu thơ 

mang vị mặn). Những trắng đen lẫn lộn: “Trái đất - sân khấu tròn/ Đời là sân khấu, 

sân khấu là đời/ Đừng hỏi vì sao chú Hề lại khóc/ Khi nước mắt thật chảy hoen nước 

mắt hóa trang” (Nước mắt hề xiếc). 

Người phụ nữ trong thơ Ly Hoàng Ly bất giác nhìn những gương mặt hiện ra 

trong ảo giác đến ngỡ ngàng đáng sợ: “Điện thoại rung bần bật đầu giường/ Giật mình 

thấy những gương mặt không quen biết ban ngày/ Hiện ra trong sự im lặng” (Mobile 

phone).  Cứ thế, các nhà thơ nữ đã nhập vai vào chung quanh để muốn nói lên sự bất 
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ổn của đời sống và muốn đối thoại với nó dưới nhiều dạng nghi vấn lẫn hoài nghi. 

Phan Huyền Thư đã nhìn thấy thành phố mình đang sống như vòng xoay rubich: 

“Thành phố của tôi/ mọi người sống và biết kết quả từng ngày… Mua đi kết quả/ để 

sống tiếp ngày mai…” (Tôi đi trên đường đầy bụi, thành phố của tôi ). Đinh Thị Như 

Thúy đã nhìn thấy những sai lầm do vô ý và cố ý hiện ra trước chân lý cuộc đời và nhà 

thơ muốn đặt nó lên sự thật của con chữ: “đã có sai lầm ở đâu đó trong chuỗi thời 

gian của chúng ta/ đã có điều gì đó không kịp thời/ đã có điều gì đó chắn ngang 

đường” (Đã có sai lầm ở đâu đó). 

Trước những vấn nạn của xã hội và lòng người, thơ nữ luôn muốn điều trần và 

đối thoại để tìm ra chân lý và giá trị Chân - Thiện - Mỹ vốn có. Vì vậy, thơ họ đầy 

những dằn vặt, suy tư có tính bản thể triết học. Các phạm trù của chủ nghĩa hiện sinh 

phương Tây như: phi lý, buồn nôn, hoài nghi, cô đơn, chán chường... xuất hiện ngày 

càng nhiều trong thơ nữ các thế hệ. Điều đó cũng có nghĩa là trách nhiệm công dân, 

trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm cầm bút của người nghệ sĩ đã đi gần về với sự đấu 

tranh cho quyền sống và quyền tồn tại tốt đẹp của mọi người, trong đó, có giới nữ.  

Bên cạnh việc bất tín với chung quanh, các nhà thơ nữ giai đoạn này còn thể hiện 

cái nhìn lùi về người phụ nữ, đó là sự cam chịu, tự mình chịu thua thiệt, coi đó như là 

một tình cảm đương nhiên, một thiệt thòi nữ tính cần phải có. Sự chấp nhận, có khi 

thỏa hiệp đó biểu hiện trong thơ nữ 1986-2015 là xuất phát từ những quan niệm trên. 

Thơ Đinh Thị Thu Vân, Lê Thị Mây, Dư Thị Hoàn, Phạm Thị Ngọc Liên... và các nhà 

thơ trẻ thể hiện rõ cái nhìn thụt lùi này của giới nữ: “hạnh phúc đôi khi như lũ quỷ đói 

ăn/ ở trong đời tàn nhẫn/ bóp chết hồn ta quăng xuống vực/ lặng buồn” (Vực hạnh 

phúc - Phạm Thị Ngọc Liên).  Hạnh phúc là chuẩn mực giá trị cao đẹp. Vậy mà trong 

thơ Tuyết Nga, nó “như tờ lịch đóng đinh”, “đồng tiền giật tạm” và hành trình tìm 

kiếm tình yêu, hạnh phúc, với nhà thơ, chỉ giống như “loài chim cánh cụt”. Và Phan 

Huyền Thư phải lên tiếng cáo phó (tên một bài thơ của chị) để thông báo đến đàn ông: 

“mùi ái ân tẻ nhạt…/ Ý nghĩ đàn ông bất lực/ Căm ghét hoan lạc” (Gửi ngày hôm 

qua), qua đấy, tác giả ngụ ý đặt tên cho hai tập thơ của mình là Nằm nghiêng và Rỗng 

ngực  (Nằm nghiêng là đợi chờ, cũng là tư thế tình dục, còn Rỗng ngực là nằm ngửa là 

tư thế thất vọng).  

Vì vậy mà nói về thực tế này, Nguyễn Thanh Tâm đã nhìn thấy khía cạnh cam chịu, 

thỏa hiệp trong diễn ngôn giới của thơ nữ: “Kỳ thực, những diễn ngôn về nữ tính chỉ là 

những lời nói dối, sự xuyên tạc hay một thứ ảo ảnh được tạo ra theo cơ chế của những 

viên thuốc an thần. Người phụ nữ không đủ sức để rũ bỏ thứ mặt nạ bản sắc ấy. Họ bị đày 

đọa giữa cái không phải là mình, đang định nghĩa, định danh, đại diện cho mình và những 

diễn biến của thân thể, tinh thần mang đầy bí ẩn chưa có lời giải đáp” [105,115]. 

Hoài nghi và bất tín về chính mình ở đây có một phần xuất phát từ tâm lý nữ 
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giới. Họ muốn sẻ chia, hòa hợp trong sự dịu dàng nữ tính, trong sự cưu mang, chở che 

và đùm bọc chồng con nên họ chấp nhận thiệt thòi, nhiều khi im lặng để bình yên gia 

đình và cuộc sống. Đó là sự tự đối thoại đầy nữ tính mà chỉ có giới nữ mới tự họ hiểu 

thấu đáo và cạn kiệt mà thôi. Ý nghĩa nhân văn hiện lên trong thơ nữ nhiều lúc cần cho 

chính người nữ hơn là cần cho thơ, như Xuân Quỳnh đã thổ lộ: “Nhưng lúc này anh ở 

bên em/ Niềm sung sướng trong ta là có thật/ Như chiếc áo trên tường, như trang 

sách/ Như chùm hoa nở trước hiên nhà” (Nói cùng anh).   

Đến đây, có thể nói rằng nhu cầu cầm bút, nhu cầu thể hiện lối viết nữ của các 

nhà thơ đã đáp ứng chính tâm hồn họ và tâm hồn giới nữ ở những khía cạnh bản chất 

nhất, vừa hiện thực vừa nhân ái, vừa tự vấn, tự thoại vừa đối thoại, vừa để tìm ra hằng 

số tâm lý chung vừa để thức tỉnh ý thức phái tính ở mọi người trong mọi hoàn cảnh, 

mọi quan hệ để vươn lên chiếm lĩnh cuộc sống và hoàn thiện nhân cách. Nói như 

Hêghen trong tác phẩm Mỹ học, khi đề cập đến nội dung thơ trữ tình, ông cho rằng: 

“Nguồn gốc và điểm tựa của nó là ở chủ thể, và chủ thể là người duy nhất, độc nhất 

mang nội dung”.  
 

Tiểu kết 

Từ sau Đổi mới (1986), các nhà thơ nữ có nhu cầu được thể hiện chính mình và 

cuộc sống nhân sinh một cách chân thật và nhân ái. Trong tác phẩm văn học nói chung, 

hình tượng người phụ nữ hiện lên sinh động, đa dạng, biểu hiện thành những cung bậc 

tình cảm, tâm trạng; những sắc thái, tính chất, hành động và tâm lý khác nhau. Thơ hiện 

đại Việt Nam nói riêng, ngày càng có nhiều tác giả nữ, đặc biệt là tác giả trẻ. Họ bày tỏ 

tình cảm, ước mơ, quyền lợi và khát vọng giới chính đáng của mình bằng tiếng nói trữ 

tình mạnh dạn, nồng nhiệt, có khi bạo liệt, nhưng đầy yêu thương, trách nhiệm chia sẻ 

và nhân ái mà các nhà phê bình thường nhắc đến với tên gọi: “văn học nữ quyền”, “văn 

học mang âm hưởng nữ quyền”. Các nhà phê bình nhấn mạnh đặc điểm “văn chương 

mang tính nữ”, “văn chương mang thiên tính nữ” với ngụ ý đề cập đến những tác phẩm 

tụng ca người nữ, bảo vệ nữ giới và thể hiện những đặc tính riêng, những khát khao yêu 

thương, hạnh phúc của “phái yếu”, có khi là bi kịch, không che đậy những mặc cảm, 

những yếu điểm của mình. Các nhà thơ nữ lấy đời sống chính mình hoặc nhập vai vào 

đời sống của giới mình để đối thoại với hiện thực và tâm hồn mình một cách sinh động, 

chân thành. Họ xem đó như là nhu cầu của “cái Khác”, thể hiện thành những tiếng nói 

trữ tình, triết mỹ khác hơn thơ giai đoạn trước 1986, trong đó, có việc bất tín về nam 

giới, nghi ngờ về sự hoàn hảo của người đàn ông. Có nghĩa là ý thức về giới ở họ được 

xác lập càng về sau càng dân chủ và tự tin hơn thông qua ý thức tự thuật và nữ quyền, 

trong đó bao hàm cả nhu cầu hòa hợp và đối thoại với nam giới, với đời sống một cách 

bình đẳng, nhân văn. Từ đó, xác lập bản thể nữ đối với thế giới, tiếp đến là việc kiến tạo 

cái nhìn thế giới thông qua lối viết nữ, nhãn quan nữ, diễn ngôn giới nữ.  
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Chương 4.  

THƠ NỮ VIỆT NAM 1986-2015 NHÌN TỪ  

NỘI DUNG GIỚI VỚI CÁC QUAN HỆ TƯƠNG TÁC 

 

4.1. Quan hệ tương tác với môi trường sinh thái 

Thiên nhiên từ xưa đến nay luôn là đề tài phổ biến, thể hiện mối quan hệ mật thiết 

với con người. Qua văn học nghệ thuật, mối quan hệ đó không ngừng vận động, phát 

triển và người tiếp nhận có thể đúc kết được những bài học có tính triết học, tư tưởng, 

thẩm mỹ và văn hóa sâu sắc cho mỗi giai đoạn, mỗi thời đại. Phê bình văn học từ góc 

nhìn sinh thái đang là hướng tiếp cận mới mẻ và đạt hiệu quả khoa học tích cực trên thế 

giới thời hiện đại. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, nhiều công trình và luận án 

đã vận dụng lý thuyết phê bình sinh thái, trong đó, có phê bình văn học nữ quyền sinh 

thái để nghiên cứu những không gian văn học tương thích, nhằm chỉ ra mối quan hệ 

tương tác giữa con người và thiên nhiên một cách khách quan, đặc biệt là phản ánh ý 

thức của chủ thể sáng tạo trước môi trường xã hội đang có nhiều chuyển biến phức tạp. 

Soi rọi những nội dung ấy vào thơ nữ Việt Nam giai đoạn 1986-2015, chúng ta thấy 

hiện lên những không gian tương tác mang đậm cảm quan sinh thái và nữ quyền sinh 

thái với những biểu hiện đa dạng, sinh động trong từng mối quan hệ cụ thể. 

4.1.1. Những biểu hiện của cảm quan sinh thái 

Nhiều nhà nghiên cứu và lý luận sinh thái cho rằng thế giới mà chúng ta đang 

sống là thế giới của không gian kỉ sinh thái/ kỉ nhân sinh thái mà mọi lĩnh vực, mọi 

khoa học, mọi người phải quan tâm. Vậy nội dung bản chất của mối quan hệ sinh thái 

và phê bình sinh thái là gì? 

Phê bình sinh thái (ecocriticism) được Cheryll Glotfelty định nghĩa ngắn gọn 

“là phương pháp phê bình nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học và môi trường 

sống” [76,13]. Từ thực tiễn sáng tác sinh động, đa dạng của lối viết nữ mang đậm sắc 

thái diễn ngôn nữ quyền sinh thái trong thơ và văn xuôi, các nhà lý luận và phê bình 

văn học trên thế giới đã đề xuất một nhánh/ khuynh hướng phê bình mới, đó là phê 

bình nữ quyền sinh thái (eco-feminist criticism). Thuật ngữ phê bình nữ quyền sinh 

thái được nhà nữ quyền Pháp Francoise d’Eaubonne nêu ra năm 1974 để khẳng định 

khả năng thực hiện trách nhiệm cứu Trái đất và xây dựng mối quan hệ mới giữa con 

người và tự nhiên, giữa nam giới và nữ giới. Các nhà nghiên cứu cho rằng, xét ở 

những khía cạnh quan hệ thực tiễn, tự nhiên và phụ nữ có vận mệnh giống nhau.  Một 

số nhà nữ quyền sinh thái khẳng định: “Phụ nữ mang trong mình thiên tính nữ giữ gìn 

và bảo vệ sự sống nên có thái độ chăm sóc, nâng đỡ, che chở cho mọi sinh linh, trái 

lại, người đàn ông thường đối xử một cách độc đoán, chuyên quyền với tự nhiên và 

phụ nữ” [84,140]. Vấn đề này cũng được Đỗ Lai Thúy xác nhận: “Phê bình nữ quyền 
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sinh thái (ecofeminist criticism) là hướng nghiên cứu mới mẻ của phê bình nữ quyền. 

Sở dĩ có sự kết hợp giữa phê bình sinh thái và phê bình nữ quyền là vì các nhà nghiên 

cứu cho rằng tự nhiên và người phụ nữ có vận mệnh giống nhau. Đàn ông nô dịch phụ 

nữ cũng bắt đầu từ việc nô dịch tự nhiên. Phê bình nữ quyền đã mang lại cho phê bình 

sinh thái góc nhìn nữ tính” [123, 80]. Từ đó, khuynh hướng phê bình nữ quyền sinh 

thái đi sâu khám phá mối quan hệ giữa sinh thái và phụ nữ ở góc nhìn nữ tính,  chỉ ra 

“vận mệnh” của phụ nữ và “vận mệnh” của tự nhiên thông qua diễn ngôn văn chương, 

chống lại cái nhìn áp đặt, nô dịch phụ nữ và tự nhiên. Lối viết nữ/ diễn ngôn thơ nữ 

Việt Nam 1986-2015 đã quan tâm nghiêng về chiếm lĩnh tự nhiên và cắt nghĩa, lý giải 

tự nhiên trong mối quan hệ với sự sống xã hội và của chính giới nữ đa dạng, bất ngờ. 

Trong cuộc sống đời tư - thế sự, các nhà thơ nữ hầu như rất nhạy cảm với mọi diễn 

biến của môi trường chung quanh. Từ những sinh hoạt đời thường với quan hệ riêng tư 

đến những sinh hoạt xã hội với nhiều quan hệ rộng lớn, người phụ nữ đều chứng kiến 

và chịu ảnh hưởng một cách trực tiếp. Họ quan sát và nhạy cảm riêng theo tầm đón đợi 

mang bản sắc giới. Là nhà thơ nữ thì sự nhạy cảm ấy càng trực tiếp và có những phát 

hiện mới mẻ theo cách riêng.  

Trước tiên là hướng tiếp cận sinh thái học thiên nhiên được xem như là giai đoạn 

thứ nhất của sáng tác và phê bình sinh thái. Các nhà thơ thấy được giữa con người và 

thiên nhiên trong mối quan hệ hài hòa vốn có của nó. Trong thơ Xuân Quỳnh, ta thấy 

nhà thơ không bỏ qua mọi diễn biến thường nhật chung quanh với đầy đủ mọi khía 

cạnh, từ hình ảnh những cánh đồng mùa lũ trắng xóa cơn mưa: “Thương cây lúa đang 

đòng/ Đã nát cùng bùn đất” (Ngày mai trời còn mưa) đến những gì bé nhỏ mà làm nên 

quan hệ máu thịt với cánh đồng: “Thương con dế nhỏ dưới hầm/ Những năm bom đạn 

thức cùng lời ru”, cả cánh chuồn mỏng manh trong gió cũng không tuột khỏi tâm hồn 

dễ tổn thương, mềm yếu của nhà thơ: “Không tìm đâu một chốn nương nhờ/ Mỏng 

manh thế làm sao chịu nổi/ Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới/ Trời bão lên rồi mày 

ở đâu?” (Chuồn chuồn báo bão). Xuân Quỳnh luôn hữu hình hóa, âm thanh hóa những 

gì đồng nghĩa với sự sống để thông điệp đến con người về những điều kỳ diệu của 

thiên nhiên: “Mỗi sáng dậy tôi chào mặt đất/ Những đàn ong kiếm mật buổi ban mai/ 

Cỏ bên sông, và bãi sa bồi/ Phù sa ướt còn nồng mùi cá/ Cành đước mặn, cây ngô 

trong kẽ đá/ Những con đường khuất sau lá rừng xưa…” (Bầu trời đã trở về). 

Đó là cái nhìn sinh thái tự nhiên cao đẹp. Nhà thơ mở lòng mình để yêu thương 

và che chở cho những gì là nhỏ bé, bên lề của đời sống thiên nhiên. Đến Hoàng Liên 

Sơn, chị đã lặng lẽ, bâng khuâng trước những loài hoa núi dại: “Hoa nếp mỏng manh 

trước tầm gió thổi/ Hoa diếp vàng cô độc giữa thiên nhiên/ Và bên đường hoa nghệ 

dại ngẩn ngơ/ Hoa sim tím một nỗi buồn hoang dã” (Hoa dại núi Hoàng Liên Sơn). 

Thế giới thiên nhiên gần gũi và thân thương trong thơ nữ thời hiện đại cần cho 
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con người hơn là cần cho chính nó. Tôn Nữ Thu Thủy đã không bỏ qua trạng thái 

ngưng lặng của thiên nhiên chan hòa buổi sáng: “Sớm mai, hoa súng trắng ngẩng nhìn 

bầu trời trắng hơn chút nữa/ Cánh chim vói bầu trời bay lên/ Nguồn nắng rót niềm ấm 

áp vô tận/ Có phải bầu trời cũng tự nhủ sẽ xanh hơn“ (Ngoài cửa). Tình cảm hoa trái 

quanh đời được các nhà thơ nữ cảm nhận trong quan hệ gắn bó thường ngày nhằm 

tránh sự lãng quên, thờ ơ của những tâm hồn nguội lạnh. Lê Khánh Mai đã ghi lại 

khoảnh khắc rất đời của những người phụ nữ làm đẹp hè đẹp phố trong đêm khuya 

vắng: “Không mặc áo gấm/ người đàn bà đi vào đêm/ khẩu trang xanh che lấp lúm 

đồng tiền/ mắt lá răm chẳng làm cay được gió/ mà ánh nhìn như chấp cả trời đêm” 

(Người đàn bà gom rác). 

Nhân văn hơn cả là khi tác giả nhận ra, mỗi phận người đều “tái sinh” từ đất để 

nhận về bao ân nghĩa nặng sâu với cuộc đời, từ đó nâng tâm hồn mình ngang tầm cuộc 

sống. Đó chính là văn hóa sinh thái, thể hiện mối quan hệ giữa con người và đất đai 

mà nhà thơ đã nhận ra từ hiện thực của chính mình: “Tình yêu tôi ngát hương cỏ mật, 

cỏ gà/ Những cọng cỏ xanh, tái sinh từ bùn đất và nụ hôn đầu đời/ trắng trong, ngây 

ngất/ Đẫm hương đồng đã tái sinh tôi” (Tôi sinh ra từ bùn). Còn Tuyết Nga thì thổn 

thức hơn khi nhìn rặng tầm xuân lặng lẽ tự bao giờ, nó xanh đơn giản và cũ càng đến 

thơ dại, nhưng nhà thơ bất chợt nhìn hoa trong một chiều xanh ngắt để nhận ra hoa 

cũng già trước tuổi như chính mình già trước tuổi: “Hãy nói với ta hương bưởi thơm ra 

sao ngày Mẹ 18 tuổi/ Nụ tầm xuân xanh biếc/ xin hãy kể cho ta về những tháng năm 

dài/ bếp lửa Mẹ nhen hồng sau cánh cửa/ nơi cha về sau những chuyến đi xa/ nơi cơn 

bão tháng 3 ngọn gió Lào tháng 7/ cuốn tơi bời lòng Mẹ những hoàng hôn” (Hoa tầm 

xuân). Dù vậy, chị cũng đã kịp nhận ra cuộc đời nhân hậu đủ để yêu thương và nâng 

niu, gìn giữ: “Dù con sinh bà đã không còn nữa/ nhưng bà đã yêu con từ xửa từ xưa/ 

bà gửi cho con hoa trái mùa thu/ đàn ong tháng 3/ ông trăng tháng 6 /…/ mai con lớn 

rồi vẫn đủ yêu thương” (Nói với con về bà ngoại). 

Lê Thị Mây lại nhìn thấy mối quan hệ sinh thái tự nhiên có khả năng tạo ra tình 

yêu đôi lứa: “Mỗi ban mai nảy lá/ Sinh nở hai con người/ Và trái đất lại trẻ/ Trong 

tình yêu muôn đời” (Tình yêu - Lê Thị Mây). Đây phải chăng là cái nhìn sinh thái tự 

nhiên mang cảm quan đạo đức, triết mỹ mới của người phụ nữ thời hiện đại? 

Các nhà thơ nữ đủ lý trí để phân biệt những tích cực và tiêu cực mà thiên nhiên 

và con người mang lại cho nhau trong từng kinh nghiệm sống. Nếu các nhà thơ nữ 

trước năm 1986 thường/ chủ yếu nghiêng về quan tâm đến mối quan hệ giữa con 

người với tự nhiên, thì các nhà thơ nữ sau 1986 lại quan tâm đến mối quan hệ giữa con 

người và con người. Nghĩa là về mặt thức nhận, vấn đề sinh thái đã chuyển từ sinh thái 

học tự nhiên sang sinh thái học nhân văn. Các nhà lý luận xem đây như là giai đoạn 
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thứ hai của cảm quan sinh thái trong sáng tác và phê bình văn học. Cả hai cùng đồng 

hành trong cảm thức của chủ thể sáng tạo và chủ thể tiếp nhận. 

Khi quan hệ sinh thái thời hiện đại bị phá vỡ, có lúc con người trở thành phụ 

thuộc sinh thái mới mà ở đó, người nghèo và người nông dân; người trí thức và người 

thị dân trở thành nạn nhân sinh thái giai cấp do chính môi trường sống của mình mang 

lại. Cũng có khi con người thức tỉnh ý niệm về sự hợp nhất trong sự sám hối, trăn trở 

và xem đó như là niềm kính sợ sinh mệnh để nỗ lực bảo vệ tự nhiên, tái thiết trái đất 

nhằm chuộc lại tội lỗi của mình trong khát vọng đoàn viên, hành hương về với tự 

nhiên. Như vậy là, việc nhà thơ nữ ý thức về con người “tội đồ” trong mối quan hệ với 

tự nhiên; ý thức về con người nạn nhân trong mối quan hệ với tự nhiên; ý thức về con 

người tha hóa; ý thức về nỗi bất an sinh thái do thiên nhiên mang lại được phản ánh 

trong thơ một cách đa dạng, đã làm hiện lên nỗi bất ổn sinh thái trong quan hệ hai 

chiều, cả ý thức lẫn vô thức.  

Nhà thơ Phan Huyền Thư đã nhìn thấy vấn đề có tính bản thể triết học mà con 

người luôn phải nghi vấn và tự trả lời trước chính mình: “Con người là nỗi đau!/ Phá 

vỡ thuyết tương đối nhưng lại tin sự tương ứng” (Không thanh thản). Sinh thái trong 

thơ của Đinh Thị Như Thúy thể hiện mối tương tác này rõ hơn cả. Nó không chỉ là 

quan hệ hời hợt bên ngoài mà đã thành tâm cảm sâu sắc. Nhà thơ đã tâm sự 

rằng:“Đăklăk cho tôi nỗi cô đơn cần thiết”. Bao năm sống ở đây, nhà thơ không ngừng 

thao thức về một Cao Nguyên bạt ngàn giông gió mà sâu nặng tình cảm. Nếu thơ cần 

cô đơn để thành thi tứ, thì trái lại, cô đơn cũng phải được nương tựa vào thơ mới 

thành hình hài của nó: “Một mình với bóng đêm/ Tôi nghe nồng nàn hơi thở/ Tôi cảm 

nhận/ Nỗi buồn là một phần không thể thiếu/ của cuộc đời tôi” (Khoảnh khắc). Hơi 

thở của đêm đã là hiện hữu cho những vui buồn của mỗi phận người, khi môi trường 

sinh thái đang có nguy cơ bao vây mỗi chủ thể nhỏ bé: “thị trấn ướt át đang chìm 

dưới bầu trời màu chì nặng trĩu, khó tìm đâu ra một nơi nhiều rác rến hơn nơi này” 

(Krông Pắc, tháng mười một ngày mười ba). Và nhà thơ đã nhận ra: “Đã bắt đầu 

những chuyển động hỗn loạn chói gắt. Mặt trời không lên thẳng mà đi đường dích 

dắc/…/ trong lòng ngực khối u đã được kích hoạt” (Cái gì đang xảy ra giữa chúng 

ta). Đó phải chăng là sự nhìn thấy trước của con người khi tốc độ thay đổi môi 

trường sinh thái diễn ra nhiều khi khó nhận biết?  

Trong thơ nữ trẻ đương đại, sinh thái nhân văn được nhìn nhận và lý giải ở góc 

cạnh và chiều kích mới mẻ, gấp gáp hơn. Tuyết Nga thấy được: “Ánh mắt của đại 

ngàn vạn tuổi vách đá thâm u ánh lửa cháy rừng/ vòm ngực của cánh đồng vô tận 

tiếng hú dài hoang lạnh hoàng hôn/ cánh tay những vòng ôm của sóng đáy vực sâu 

nhòa lẫn những chân trời/ anh/ bản nháp của tình yêu một sớm/ Chấm phá bản năng 

tìm kiếm chính mình/ những bản nháp của tình yêu rơi xuống/ bí ẩn nồng nàn/ khắc 



103 

khoải đớn đau/ anh/ và em/ và năm tháng cũ nhàu…/ những chân dung tự họa/ 

những chân dung không màu đầy dập xóa/ tình yêu phác lên bất lực chính mình” (Bản 

nháp). Tuyết Nga cũng đã thành thực với lòng mình khi nghĩ về một ngày mai có điều 

bất trắc xảy ra, khi nó không đồng hành cùng cuộc sống nhân hậu quanh mình. Mọi 

vật bỗng chốc trở thành xa lạ: “Nhưng ngày mai/ Xin tha lỗi cho em/ Ngày mai… ngày 

mai như một bờ sông lạ/ Biết cát trắng, đồng xanh hay vách đá/ Con thuyền trôi dằng 

dặc những miền quê/ Có thể rồi chỉ còn là ảo giác mà thôi/ Cái màu trăng đêm ấy/ Cả 

nụ cười/ Cả những lời đã nói/ Có thể chỉ còn là ký ức xa xôi…” (Thành thực). 

Có thể nói, mỗi nhà thơ nữ, dù ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng hình như họ 

đều có chung sự cảm nhận về môi trường sinh thái trong quan hệ tác động thuận chiều 

và nghịch chiều giữa nó với con người mà ở đó, con người đối thoại với con người là 

xuất phát cho những đối thoại nhân văn khác tiếp tục hiện lên. Bài thơ Người lính của 

Ý Nhi còn bày tỏ lo ngại sự tha hóa của con người trước môi sinh thời kinh tế thị 

trường. Con người có lúc sống vô cảm, vô tâm với đồng loại và cuộc sống quanh 

mình: “Ôi cuộc đời thường nhật đã hiện ra/ Đúng như thể bao lần anh mong mỏi/ 

Nhưng đó là giấc mơ/ Đó là điều anh chưa thể tới/ Chưa bao giờ anh có đủ thời gian/ 

Trong những lán che, trong những căn hầm/ Anh qua tháng ngày của mình trong đạn 

lửa/ Trong cơn sốt, trong cái đói giày vò/ Trong làn súng kẻ thù đe doạ/ Anh giữ nơi 

tay ngọn cờ xung trận/ Anh đã nghĩ đến cái chết/ Như bao lần anh nghĩ về cách sống/ 

Tiếng còi tàu đã vang lên như tiếng còi báo động/ Anh quay nhìn thành phố/ Và 

thoáng qua gương mặt anh lời từ biệt”. Thay đổi môi trường sống, con người không 

còn đóng vai trò trung tâm nữa. Môi trường với bao diễn biến phức tạp, nhiều khi con 

người phải nhường vị trí trung tâm cho thiên nhiên. Sinh thái thiên nhiên lại lên ngôi 

trong tính hai mặt của nó. Một mặt, nó bao dung, che chở, nuôi sống con người, một 

mặt nó chi phối, tác hại đến con người, nhiều khi rất trầm trọng. 

Lâm Thị Mỹ Dạ, trong trạng thái phân thân với bao tâm trạng vẫn “nhớ miên man 

trước căn nhà” hoài niệm, ở đó, mọi sự vật chung quanh cũng hóa thành hoa lá dịu êm 

“Lan - vòng - ngọc trước hiên nhà xâu chuỗi/ như thời gian buông xuống nụ hôn” và 

không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay, hụt hẫng, mất mát “Đời như một dòng 

sông lạ/ Trôi về xa tít khơi”. Vậy là từ cái nhìn sinh thái đời thường, nhà thơ đã vươn lên 

cái nhìn triết lý sinh thái, xem thiên nhiên là nơi che chở, nâng đỡ con người, hòa hợp 

với con người; con người phải tìm về để nương tựa, cân bằng và tiếp tục mơ mộng: 

“Theo bài ca tôi về tìm lại/ Khoảng thời gian xanh biếc dưới cỏ mềm/ Cái quãng đời vô 

tư trong sáng/ Lại rộn ràng từ hoa cỏ mọc lên” (Theo bài ca tôi về tìm lại). 

Cần thấy rằng, vấn đề sinh thái trong văn học dân gian và văn học trung đại Việt 

Nam đã xuất hiện từ lâu, nhưng trong sáng tác của mình, các tác giả chưa ý thức về 

mối quan hệ bản chất giữa con người và thế giới. Con người còn tỏ ra phụ thuộc thiên 
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nhiên, coi thiên nhiên là chính yếu và qua đó, nhà thơ ngụ tình, thể hiện nỗi lòng mình 

trước nhân tình thế thái. Đó là quan hệ có phần thụ động và tiêu cực của con người 

trước thiên nhiên trong thơ trung đại. 

Thời hiện đại, quan hệ trên đã được nhìn nhận khác. Văn học sinh thái lấy chủ 

nghĩa chỉnh thể sinh thái làm nền tảng tư tưởng với luận đề “sinh thái là trung tâm”. 

Luận đề này không phải là sự hạ thấp con người mà thực chất của nó là nói lên mối 

quan hệ cộng sinh giữa con người và thiên nhiên. Lợi ích của sinh thái suy cho cùng 

cũng chính là lợi ích lâu dài của con người. Sự cân bằng sinh thái tự nhiên sẽ dẫn đến 

sự cân bằng sinh thái tinh thần và xã hội. 

Bằng cái nhìn sinh thái trung tâm, có thể nhận thấy văn học truyền thống, từ văn 

học dân gian đến văn học trung đại đều viết về tự nhiên dưới ánh sáng “nhân loại trung 

tâm luận”, mượn thiên nhiên để thể hiện nỗi lòng con người nên cái nhìn gần gũi, thân 

thiện với các loài vật, thế giới cỏ hoa trở thành hình ảnh gắn kết, bao dung. Quan hệ ở 

đây là quan hệ tương cảm, tương hợp mà thiên nhiên là chủ đạo, chuẩn mực. Văn học 

lãng mạn Việt Nam 1930-1945 và thời hiện đại có khác, mối quan hệ giữa con người và 

thiên nhiên có khách quan hơn khi con người cá nhân - sản phẩm của nền văn minh 

công nghiệp xuất hiện. Tuy vậy, thiên nhiên trong thơ Anh Thơ vẫn thuộc cảm quan của 

giai đoạn thứ nhất, chứ chưa vươn đến cảm thức của giai đoạn thứ hai như thơ nữ hiện 

đại sau này mà ta vừa tìm hiểu. Cảnh ở đây vẫn chiếm vị trí trung tâm và tác động đến 

con người trong từng cảm giác: “Mưa đổ bụi êm đềm trên bến vắng/ Đò biếng lười nằm 

mặc nước sông trôi/ Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng/ Bên chùm xoan hoa tím 

rụng tơi bời” (Bức tranh quê). Do vậy, phải đến thơ nữ giai đoạn kháng chiến và đặc 

biệt là giai đoạn sau 1986, con người mới trở thành trung tâm. Khi ấy, miêu tả tự nhiên 

mới trở thành mục đích cuối cùng để thể hiện tâm hồn, làm nổi bật vẻ đẹp của con người 

đang khát khao vươn đến những tương hợp và tương quan mới với thiên nhiên.  

Cảm quan sinh thái trong sáng tác và phê bình, về sau,  có nhu cầu cộng hưởng 

với hai nội dung sinh thái trên trên bằng việc tăng cường phản ánh sinh thái học văn 

hóa tinh thần. Đây được xem là giai đoạn thứ ba với ngày càng nhiều những diễn 

ngôn sinh thái sâu sắc, có chiều sâu văn hóa và tinh thần đạo đức hiện đại. Hướng đến 

bầu trời cao rộng, Lê Khánh Mai nghĩ đến sự khát khao hoàn thiện, sống hết mình như 

cánh diều tung giữa cao xanh và đôi mắt trẻ thơ không biết mình giới hạn: “Lên cao, 

lên cao/ cánh diều ký sinh vào gió/ để gần mây, gần trăng, gần cõi vô hình/ và hoá 

thân trong mê hoặc trời xanh/ Cánh diều bứt lên từ cỏ/ khát vọng nào không chắp 

cánh bay/ khát vọng treo trên đầu sợi dây/ neo ở phía hữu hình những ngón tay trẻ 

nhỏ/ thương sao những đôi mắt trong veo” (Dõi theo cánh diều và nghĩ). 

Vũ Thị Huyền cấu tạo câu thơ bằng ngôn ngữ lạ, nhưng chân thành, bộc lộ được sự 

đồng cảm sinh thái theo thực tế trực quan riêng: “Bạn với mây thì cao/ Bạn với cỏ thì 
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thấp/ Mùa xuân đến giật tung áo ngực/ Đỏ cơi lên trong sấm mưa ran” (Tháng Ba). Cảm 

thức sinh thái với cái nhìn như thế đã trở nên nhân văn, mang chiều sâu văn hóa, kết 

tinh thành giá trị và kinh nghiệm văn hóa hơn thơ nữ thời trung đại và thơ nữ đầu thế 

kỷ XX. Vi Thùy Linh thấy được sự bất ổn của quan hệ sinh thái thời hiện đại có nguy 

cơ làm tổn thương đến văn hoá tinh thần và nhân vị, từ cá nhân đến cộng đồng: 

“Những ngôi nhà/ và những ngôi mộ/ nuốt chửng cánh đồng/ Nơi ở của những người 

chết tấn công người sống/ Thành phố chết dựng lên đám mạ/ Người đang sống giành 

nhau đất sống/ Người đang sống xây sẵn mộ, ganh đua nhau xây mộ, những ngôi mộ 

hình nhà, to bằng giường cưới/ Người đang sống đóng sẵn quan tài cho người chưa 

chết” (Những ngôi nhà). 

 Nhiều nhà thơ, cả nam và nữ quan niệm: Thơ gắn với sự cô đơn và cô đơn cần 

có thơ. Vì vậy, nỗi buồn, ở một khía cạnh tâm lý nào đó là cần thiết để nhà thơ suy tư 

về mình, về tha nhân và môi trường sinh thái: “Một mình với bóng đêm/ Tôi nghe nồng 

nàn hơi thở/ Tôi cảm nhận/ Nỗi buồn là một phần không thể thiếu/ của cuộc đời tôi” 

(Khoảnh khắc - Đinh Thị Như Thúy).  Nỗi buồn trong thơ Phan Thị Vàng Anh có khác 

hơn, vì nó phản ánh nhịp sống đô thị thời hiện đại, sự hòa hợp giữa con người với con 

người dường như mỗi ngày mỗi bị thế giới đồ vật choán chỗ, tạo thành thứ ngôn ngữ 

riêng, quan hệ riêng của chúng. Đối diện với Ngày lạnh nhất ở Hà Nội, tác giả nhận ra 

mọi vật đều im lặng: “cái điện thoại cả tối không một tiếng reng”, mà mình lại chịu 

đựng “mùa đông lạnh nhất ở nơi đây”, để đến nỗi thèm chút nắng phương Nam, nỗi 

buồn bật khóc: “Nhớ Sài Gòn quá, tựa lưng vào tường mà khóc”. Nhưng khi ấy, một 

tâm lý phủ nhận lại hiện lên để xoa dịu cái rét Hà Nội: “Buồn làm sao, chuyện gì rồi 

cũng sẽ thành ấm áp”. Từ đó, cảm giác hạnh phúc tràn về: “Bỗng thấy mình còn sống 

còn đau còn hạnh phúc” vì cả hai không gian đều gắn bó với chị như hình với bóng. 

Tuổi ấu thơ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trưởng thành và lập danh ở Sài Gòn. Cả hai 

thành phố đều là máu thịt, gắn bó nghĩa tình. Ngày xưa và bây giờ đồng hiện trong 

nhau, đều là của chính tác giả: “Của Hà Nội khi còn đủ cả gia đình/ cha và mẹ/ Đi một 

vòng thật nhanh/ Đêm giao thừa về kịp nghe đài chúc mừng năm mới” (Ở khách sạn 

Phú Gia). Chị đã nhận ra: “Hồ Gươm năm tôi tám tuổi/ Nhiều rùa hơn những năm tôi 

ba mươi”. Đổi thay hoàn cảnh đã dẫn đến đổi thay tâm trạng. Nỗi nhớ Sài Gòn miên 

man từ điểm nhìn Hà Nội là liên hệ logic trong thơ Phan Thị Vàng Anh, phản ảnh 

được cái nhìn sinh thái học văn hóa tinh thần mới mẻ. 

Từ những phân tích trên, có thể thấy thơ nữ 1986-2015 đã có sự vận động đáng 

kể trong ý thức nữ quyền. Trạng thái tâm lí cùng với những hoàn cảnh xã hội thời bình 

là nguyên nhân để nhà thơ kéo ý thức nữ quyền về với tình cảm nữ tính vốn có. Cùng 

các cây bút trẻ, những cây bút trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ như 

Xuân Quỳnh, Lệ Thu, Phan Thị Thanh Nhàn, Ý Nhi, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Thị Mây… 
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đã thể hiện sâu sắc những suy tư của người phụ nữ về những vấn đề cấp bách của thời 

đại bên cạnh sự bứt phá vươn lên chiếm lĩnh thiên nhiên trong tính hài hòa, hỗ tương 

nhau để tồn tại. Với cảm thức tự do thông qua sự tự ý thức mạnh mẽ về phái tính của 

mình, các cây bút nữ đã làm nên cảm quan sinh thái tự nhiên, sinh thái nhân văn và 

sinh thái văn hóa tinh thần cao đẹp trong thơ giai đoạn này. 

4.1.2. Diễn ngôn sinh thái tự nhiên và nhân văn 

Văn học sinh thái luôn truy tìm nguồn gốc của nguy cơ sinh thái trong mối quan 

hệ song hành giữa con người và thiên nhiên. Nội dung chính của phê bình sinh thái là 

phê phán mặt trái của văn minh, chú trọng đến trách nhiệm của con người - với tư cách 

là chủ thể ý thức trong tương quan với thiên nhiên. Đỗ Lai Thúy nhận định: “Phê bình 

sinh thái (ecocriticism) vượt qua những phê bình văn học viết về bản thân văn học (thi 

pháp học, phong cách học, ký hiệu học, cấu trúc luận…), về con người (phê bình tiểu 

sử học, phân tâm học, xã hội học…), để đến với mối quan hệ giữa con người và tự 

nhiên. Và do đó, văn học với tự nhiên. Nhưng mối quan hệ giữa con người và tự nhiên 

thì cũng xưa như bản thân nó. Chỉ từ giữa thế kỷ XX trở đi, trước những hiểm họa về 

sự ô nhiễm môi trường, sự hủy hoại trái đất, sự biến đổi khí hậu… đe dọa đến cuộc 

sống của chính con người, thì phê bình sinh thái mới ra đời. Bởi vậy, phê bình sinh 

thái khác về nguyên tắc với những gì nói về tương quan giữa con người và tự nhiên, 

văn học và tự nhiên trước đó.  Đó là nhận thức mới, thậm chí đảo ngược, về tự nhiên, 

về con người và quan hệ giữa con người và tự nhiên. Trước hết, tự nhiên không phải là 

đối tượng khai thác không bao giờ cạn kiệt của con người, mà, trái lại, đã sinh ra con 

người, nuôi sống con người, là Bà mẹ tự nhiên của con người. Còn con người, do đó, 

không phải là chủ nhân của thiên nhiên, đứng ngoài/ trên thiên nhiên, mà là đồng thể 

với thiên nhiên, một mắt xích nhỏ bé trong toàn bộ hệ sinh thái vũ trụ ấy. Từ đó, phê 

bình sinh thái phê phán thuyết con người trung tâm, trở lại coi trái đất là trung tâm, 

nhưng không phải thuyết địa tâm ngày xưa, chấm dứt tình trạng chia lìa giữa tự nhiên 

và văn hóa. Điều này dẫn tới sự thay đổi cái nhìn thế giới của con người mà văn học 

phải tham dự vào như một lời cảnh báo, một cách đề nghị” [123, 77-78]. 

Thơ nữ Việt Nam giai đoạn 1986-2015 cũng không ngoại lệ. Thế giới nhân vật 

trữ tình trong thơ về đề tài sinh thái chủ yếu là nhân vật trữ tình ngôi thứ nhất - tác giả 

trong quan hệ với thiên nhiên - nhân vật trữ tình nhân hóa ngôi thứ hai. 

Có thể nói biến đổi khí hậu, khủng hoảng môi trường sinh thái đã trở thành 

những vấn nạn của xã hội hiện đại mà văn chương không thể bỏ qua. Khuynh hướng 

văn học sinh thái ra đời đáp ứng được yêu cầu của thời đại nhằm giúp con người ý 

thức và hành động hợp quy luật, hợp tầm đón đợi của xã hội nói chung trước những 

bất ổn đa dạng của môi trường sinh thái. Khuynh hướng văn học này giúp các nhà thơ 

nữ xóa bỏ nhận thức về “nhân loại trung tâm” tồn tại lâu đời, giờ đã tỏ ra lỗi thời trước 
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sự thay đổi của nền văn minh kỹ trị, để tiến đến thiết lập mối quan hệ tương giao mới 

với tự nhiên mà ở đó, tính liên chủ thể và liên đối thoại là một trong những cơ sở triết 

mỹ để tương thông với tạo vật. Có thể xem đó là cái nhìn hậu/ giải cấu trúc về phê 

bình sinh thái trong thơ mà những đặc trưng nổi bật của nó được các nhà lý luận đúc 

kết là: 1/ Phi trung tâm - dạng thức tồn tại của văn hóa hậu hiện đại; 2/ Cái chết của 

chủ thể - tính liên chủ thể; 3/ Tính đối thoại - phương thức kết nối với tự nhiên. Thơ ca 

nữ Việt Nam 1986-2015 đáp ứng được căn bản những nhu cầu đó thông qua diễn ngôn 

sinh thái tự nhiên và sinh thái xã hội - nhân văn bằng tác phẩm, gắn cuộc đời riêng tư 

của nhà thơ với từng quan hệ xã hội rộng lớn chung quanh. 

Lê Khánh Mai đã hồi sinh cái chết của đời sông bằng những ngọn nến mang hình 

ngọn lửa - một cổ mẫu xa xưa và mơ mộng nhất của tự nhiên: “Dù đã chết bao lần 

không nhớ nữa/ những ngọn nến hình hài của lửa/ đầu thai về thắp nỗi khát hồn sông” 

(Trầm cảm Sông Hương). Vậy là ở đây, thiên nhiên đã cứu vớt thiên nhiên, lửa đã cứu 

vớt nỗi khát của hồn sông, một cách nói hình tượng rất mới mẻ. 

Mơ là trạng thái kỳ diệu của mong ước về những gì chưa đạt được. Lâm Thị Mỹ 

Dạ trong giấc mơ đã bắt gặp những biến ảo kỳ lạ đến ngỡ ngàng: “Đêm qua/ Tôi mơ 

thành tôi/ Tôi mơ thành chim/ Tôi mơ thành giấc mơ” (Đề tặng một giấc mơ). Giấc mơ 

thường diễn ra trong đêm. “Đêm còn sinh ra giấc ngủ và sự chết, những giấc mơ và 

những mối lo âu, tình âu yếm và sự lừa dối (…). Đêm tượng trưng cho thời gian của sự 

thai nghén, nảy mầm, của những mưu đồ bí mật sẽ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật 

thành những biểu hiện của sự sống. Đêm chứa đầy tất cả các khả năng tiềm tàng của 

cuộc đời” [17, 298]. 

Đêm trong thơ của Đoàn Thị Lam Luyến là khoảng không - thời gian của hội ngộ 

và chia ly. Diễn ngôn đêm làm sống lại những kí ức của một thời đi qua, tưởng đã nhạt 

nhòa theo năm tháng:“Đêm dài như châu chấu/ Của tuổi thơ chín mười”. Thời gian 

đêm qua nhanh: “Đêm dài như xác pháo/ Xé tan tuổi đôi mươi/ Chưa tiêu gì ra món/ 

Đã hết veo cuộc đời”, để đến khi ngỡ ngàng nhận ra: “Đầu hằn hai thứ tóc/ Mới hiểu 

ra mặn nồng/ Những cạn khô nước mắt/ Mai đêm dài hay không” (Đêm trắng). Đêm 

có thời tính và quãng tính của nó, nhưng đêm dài, đêm trắng là khúc xạ tâm lý trong 

mơ. Tác giả trốn mình, trút mình vào đêm để nhận biết: “Trốn vào bạc thì cay/ Trốn 

vào rượu thì say/ Trốn vào mây thì bạc”. Vậy là một cảm nhận, dù mơ hồ, nhưng tự nó 

đã nói lên sự nhập vai của chủ thể vào thời gian và không gian vũ trụ để được an ủi, sẻ 

chia: “Em đã đợi, thời gian đâu có đợi/ Không gian như đóng lại cả ba chiều/ Lời hẹn 

ước dùng dằng đêm tiễn biệt/ Mái tóc thề lốm đốm những lời yêu” (Em chấp nhận lời 

nói dối). Có thể nói, đêm đã thực sự hóa giải mọi vui buồn của chính nhà thơ. Đây 

chính là diễn ngôn sinh thái nhân văn, thể hiện cảm thức của con người khi đối diện 

với thiên nhiên.  
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Đinh Thị Như Thúy gắn bó với Cao Nguyên nhiều năm. Chị đã hiểu thế nào là 

đêm của thung lũng, đại ngàn, nên đêm mang đến cho chị sự tự thức, nhiều lúc cả trong 

giấc mơ, đó là khi “tôi tìm thấy tôi” sau những trang giáo án và bài giảng cho học sinh 

yêu quí: “Khi đêm xuống/ Trong bóng tối, tôi ngồi chờ một giấc mơ...” (Có những 

ngày). Ở đó, nhà thơ nghe được âm thanh của thiên nhiên thực sự tác động đến tình cảm 

và tâm trạng ly hương của mình, cũng có nghĩa là nhà thơ đã nghe được vọng âm của 

sinh thái thiên nhiên. Nó an ủi cho nỗi lòng hoang giá đầy nữ tính của chị: “Một mình 

với bóng đêm/ Vụng về đếm tiếng chuông ngân trong lồng ngực/ Tôi ngoảnh tìm tôi 

ngày đã mất” (Khoảnh khắc). Tìm tháng ngày đã mất chính là để trở về với hiện hữu 

ban ngày trần thế. Khi ấy, con người được di trú trong hiện thực chói chang với những 

bon chen trần thế: “Thôi em đừng ném vào đêm/ cái nhìn khắc khoải…/ Thôi em đừng 

vẫy vào đêm/ Cái đập cánh côn trùng trong lưới nhện...” (Điệp khúc).  

Rừng cháy, biển độc, môi trường ô nhiễm trong sự bàng quan của một bộ phận 

con người vô tâm, vô cảm đã tác động vào thiên nhiên: “Như viên đạn ở khoảng cách 

gần/ Tầm thấp/ Khoan vào sọ não/ Vỡ/ Tung” (45 phút điện thoại dài buổi trưa). 

Không chỉ vô tâm trước thiên nhiên mà tham vọng bành trướng của kẻ thù còn vô tâm 

trước những điều đã thuộc về chân lý, xúc phạm đến lương tri và nhân phẩm của nhân 

loại. Thơ Đinh Thị Như Thúy còn động đến những vấn đề bức xúc của xã hội khi 

chứng kiến cảnh xuống cấp và tiêu cực của ngành giáo dục trong những năm qua: 

“Nếu không cẩn thận, chúng ta phải trả giá bằng một thế hệ/ Nếu không cẩn thận, 

chúng ta không chỉ trả giá bằng một thế hệ” (Trước tỉ lệ tốt nghiệp 18,1% của một 

trường trung học). 

Tập thơ Hái tuổi em đầy tay (1988) và những bài thơ khác của Lâm Thị Mỹ Dạ 

giai đoạn hậu chiến cũng có hướng tìm tòi riêng, đầy âu lo, trăn trở, không khỏi có lúc 

hốt hoảng, thất vọng, nhưng với hành trình này, Lâm Thị Mỹ Dạ đã thành công trong 

cách thể hiện những vấn đề đời tư với môi trường sống một cách khẩn thiết bằng một 

giọng thơ lạ với cấu trúc nhiều tầng lớp, nhiều liên tưởng, suy tưởng sâu sắc. Giấc mơ 

trong đêm cũng được thăng hoa, tương hợp, tương giao giữa con người và thiên nhiên: 

“Bay qua, bay qua nghìn đêm/ Bay qua, bay qua ngàn sao/ những chiếc lá phát sáng 

màu huyền thoại/ những bông hoa mang hình bàn tay, ngón tay/ ru, ru, ru, ru/ ru êm” 

(Đề tặng một giấc mơ).  

Ở đây, con người và thiên nhiên hòa hợp, biến ảo trong nhau để hình thành một 

hiện thực khác đầy mộng mơ và kỳ diệu: “Chú bé là ai/ chú bé là tôi/ Con chim là ai/ 

con chim là tôi/ Giấc mơ là ai/ giấc mơ là tôi” (Đề tặng một giấc mơ). Cuối cùng, giấc 

mơ hóa giải vui buồn cho chủ thể trữ tình một cách bất ngờ. Đạo đức sinh thái, từ đó, 

cũng hiện lên cụ thể. Với một lối viết dàn trải theo câu thơ tự do, dồn dập những hình 

ảnh, Tuyết Nga đã phát hiện những đối lập giữa bình yên và náo động, âu lo và bình 
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thản của đời sống đương đại. Từ cách nhìn và chiếm lĩnh hiện thực theo quan hệ riêng 

của mình, nhà thơ đã làm mới thiên nhiên bằng ngôn ngữ đời thường bình dị mà thấm 

buồn, nỗi buồn không chỉ riêng ai: “Những cánh rau sạch, những bông hoa sạch,/ 

những ngọn gió sạch.../ và dòng sông thuỷ tinh/ nỗi nhớ xếp hàng trong máy nhắn tin/ 

30 phút bay anh xa ngàn dặm...” (Nhật ký cuối thế kỷ). 

Trong diễn ngôn sinh thái đời tư - thế sự (sinh thái nhân văn), các nhà thơ nữ đã 

quan tâm đến môi trường sống trực tiếp tác động đến con người thời hiện đại. Lâm Thị 

Mỹ Dạ mượn giấc mơ “phát sáng màu huyền thoại” để giãi bày nỗi buồn đang trĩu 

xuống trong đêm như “từng hạt sương rơi không thành tiếng” để rồi tự mình hoài niệm 

về bao điều quên, nhớ. Mọi vật bỗng hòa hợp, tạo thành cái nhìn đạo đức sinh thái tương 

hợp: “Tôi đi giữa mùa non/ Sững sờ trước bao dáng lá/ Nhớ ai tôi gửi nụ hôn lên trời/ 

Con người không có tình yêu/ Như trái đất này không có lá/ Là hơi thở đất đai không 

thể thiếu/ Là dịu dàng sâu thẳm của tôi ơi !/ Nếu vẽ được chiếc hôn dưới ánh nắng trời/ 

Tôi sẽ vẽ chiếc hôn như lá” (Như lá). Và bỗng chốc, nhà thơ liên hệ đến khoảnh khắc 

đời người và thiên nhiên hiện ra trong ngỡ ngàng, tiếc nuối. Chính không - thời gian 

sinh thái tự nhiên đã đánh thức sự bừng ngộ của mỗi chủ thể hiện sinh trong trục tọa độ 

không - thời gian sự sống đời tư: “Có phút trên đời thành vô giá/ Đêm nay chẳng thể có 

đêm nào/ Ta sống cùng nhau như quả ngọt/ Mai rồi tất cả chỉ chiêm bao (Đêm Như 

Ngân). Diễn ngôn sinh thái tự nhiên và nhân văn đồng hiện trong cảm nhận bất ổn, 

mong manh của tác giả: “Đời người bỗng chốc tan thành gió/ Hạnh phúc mong manh 

hương ổi bay”, chỉ còn lưu lại những “dư âm buồn xa/ mặn như nước mắt” (Dư âm). 

Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ thường mang dáng dấp của những hồi ức tự thú, sống thật 

với chính mình, không cần ngụy biện, qua đó, chị triết luận về tình yêu, cuộc 

sống: “Trên cánh đồng của chính mình/ Tôi gieo vãi, bón chăm và thu lượm/ Những hạt 

giống nhiệm màu cất kỹ/ Ngỡ mùa sau thành cây trái vàng mơ/ Nhưng ngoảnh lại/ giật 

mình/ hoang vắng/ Tôi đã gieo tôi cằn kiệt không ngờ” (Không đề 4). 

Quan niệm nghệ thuật của Lệ Thu rất gần với quan niệm của nhà thơ Chế Lan 

Viên: “Thơ cần có ích - Hãy bắt đầu từ nơi ấy mà đi”. Xuất phát từ trái tim yêu thương, 

khát khao dâng hiến, nhà thơ phải biết học và nhận lấy ở cuộc đời những tươi non, nhân 

hậu để thành mật ngọt cho thơ, rồi đem thơ dâng tặng lại cho đời, thông điệp đến nhân 

gian những ngọt ngào, tri âm, tri kỷ: “Khi mặt trời lặn sau địa cầu/ Xin thơ hãy làm 

trăng/ Làm giọt sương đêm cho hoa ủ mật” (Tự nhủ). Từ chất liệu hồn nhiên và tươi 

non của thiên nhiên, thơ chắt chiu thành chữ nghĩa để sẻ chia, tâm sự với con người: 

“Chiếc lá một ngày kia rơi xuống đất / Bao nắng mưa ủ mục dưới chân người/ Ta thanh 

thản lẫn vào cùng vạn vật/ Dâng chút mỡ màu cho sự sống sinh sôi” (Chiếc lá). 

Đó chính là những trăn trở để chống lại sự chai lỳ hóa cảm xúc thi ca. Nhà thơ tự 

thức tỉnh mình bằng những đối sánh với đời tư - thế sự để định hướng hành vi đạo đức. 
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Nhìn loài mai chiếu thủy, Lệ Thu nghĩ về nghĩa lý và giá trị của đời người: “Không 

như muôn thuở lẽ thường/ nhởn nhơ khoe sắc, hướng dương phô mình/ Thăng trầm 

lòng vẫn lặng thinh/ Thản nhiên dưới lá, giấu mình sau cây” (Mai chiếu thủy). Đó là 

cái nhìn mang cảm quan nhân văn sinh thái. 

Vấn đề định giá chuẩn tắc đạo đức sinh thái thông qua mối quan hệ giữa con 

người với thiên nhiên được các nhà thơ nữ thể hiện đa dạng trên cơ sở chỉ ra được các 

kiểu con người mới mẻ: Con người xâm phạm tự nhiên, xâm phạm cả sự sống của con 

người. Tư tưởng nhân loại trung tâm và sự sai lạc hành vi, hoặc chiến tranh hủy diệt sự 

sống là nguyên nhân đầu tiên để con người mang niềm khoái cảm xâm phạm và thống 

trị tự nhiên, dẫn đến những hành vi mơ hồ, sai lạc và ngộ nhận về quy luật sinh tồn vô 

tận của tự nhiên trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thiên nhiên nhiễm độc, 

thiên nhiên bị hủy diệt dưới bàn tay tàn bạo của con người: “thế giới đang bị nhiễm 

độc những độc tố đang dần đi vào mỗi vật thể theo những con đường khác nhau, 

những con cá nhiễm độc những trái táo nhiễm độc, nhiễm độc dòng sông nhiễm độc 

bầu trời nhiễm độc sữa…” (Ngày nhiễm độc - Đinh Thị Như Thúy). 

Do đối diện với những ba động của cuộc sống chung và cuộc đời riêng luôn 

thăng trầm và bất ổn cùng những diễn biến phức tạp của sinh thái, nên thơ nữ nổi lên 

giọng điệu hoài nghi, tự vấn về mối quan hệ sinh thái hai chiều là một thực tế. Sinh 

thái diễn ra trong sự vô tâm, độc ác của con người, tạo thành sự chấn thương sinh thái 

đạo đức và sinh thái xã hội, tác động đến sự hiện sinh của con người. Vi Thùy Linh đã 

chứng kiến cảnh tượng “Dầu loang trên biển, hồ, phơi xác tỉ tỉ cá/ Loài cá sấu tưởng 

tuyệt chủng lại khóc không thỏa đêm ngày/ Dù giả tạo, cá sấu còn biết khóc/ Còn hơn 

những kẻ vô tâm” (những đồng cỏ nằm dưới tuyết).  

Ý thức phục hưng tinh thần sinh thái từ quyền lực văn hóa đã giúp các nhà thơ 

nữ kiến tạo nên quyền lực diễn ngôn sinh thái nhằm khai mở nhận thức mới cho con 

người trong tầm đón đợi phù hợp với nền văn minh đương đại. Vì vậy, diễn ngôn sinh 

thái hiện đại vừa là hoài niệm lãng mạn; vừa là tưởng tượng mộng mơ về môi trường 

sinh thái mới luôn ám ảnh các nhà thơ, tạo nên đặc trưng diễn ngôn sinh thái hậu hiện 

đại trong ý thức sáng tạo của tác giả ở từng bước ngoặt chuyển mình của đời sống xã 

hội. Diễn ngôn ở đây, với một ý nghĩa triết mỹ nhất định, đã trở thành quyền lực liên 

văn bản, tạo thành những liên kết với tổng thể sống linh nghiệm trong vũ trụ. Nhà thơ 

đã thấy được sự biện chứng giữa văn chương và thực tế tâm linh của con người trong 

tương quan với thiên nhiên mà giấc mơ và những cổ mẫu khác nhiều lúc chính là chỗ 

trú ẩn, phục trang cho sự ngăn cản giữa con người với vũ trụ. Vì vậy mà những huyền 

tích, tập tục chính là cách để con người điều chỉnh tư duy về trái đất và tin vào sự thật 

tốt đẹp của quan hệ thiên - nhân trong hiện tại và tương lai.  

http://poem.tkaraoke.com/14455/Mai_Chieu_Thuy.html
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Chứng kiến về hậu quả của chiến tranh ở Việt Nam trong lòng nước Mỹ, Lâm 

Thị Mỹ Dạ có chùm thơ viết về người lính Mỹ và những người mẹ Mỹ có con tham 

chiến và chết ở Việt Nam thật xúc động và triết lý. Nhà thơ đã thực sự nhập vai vào 

những bà mẹ Mỹ để nói lên tiếng nói đồng cảm, sẻ chia và triết luận về những giá trị 

hằng cửu của cuộc sống. Giá trị tố cáo chiến tranh hiện lên thông qua lời tự thú của 

chính những người lính Mỹ mang trái tim thơ ngây và tội lỗi: “Tôi muốn làm con nai 

nhỏ/ Chạy hoài dưới trời cỏ xanh/ Đừng bắt tôi đi vào rừng rậm/ Tôi sẽ hóa thành chó 

sói dữ dằn/ Những mưu chước lưới đời ai lường được/ Sự dối lừa/ Trá hình trong 

giọng lưỡi ngọt ngon/ Tôi là con nai quá đỗi ngu đần/ Đã xa đi đồng cỏ tươi xanh”. 

Nhưng rồi, bi kịch của chiến tranh đã giúp cho người lính nhận ra sự dại ngô, thơ ngây 

của mình: “Rồi có lúc cuối đường tôi gục ngã/ Viên đạn ai găm khuôn ngực máu đầy/ 

Xin hãy giở dưới làn da chó sói/ Trái tim nai thắm đỏ, thơ ngây!” (Khuôn mặt ẩn kín).  

Nước Mỹ đã quyết định dựng bức tường đen khắc tên 58 vạn lính Mỹ đã tử trận 

trong cuộc chiến ở Việt Nam là một sự thật hiển nhiên, nói lên sự mất mát lớn mà 

không phải chỉ nhân dân Việt Nam chịu đựng, đó còn chính là nỗi chấn thương, mất 

mát mà nhân dân Mỹ phải gánh chịu. Giờ đây, bức tường đen ấy trở thành chứng tích 

tội ác mà trước tiên, những bà mẹ của những người lính Mỹ đau nhói, ám ảnh kéo dài 

đến thời hiện tại. Nhà thơ đã tận mắt chứng kiến những người mẹ Mỹ run rẩy bên bức 

tường đen tìm tên con trong nhạt nhòa nước mắt: “Bức tường đen - Những linh hồn 

chết/ Bức tường đen - Những con người/ Những cuộc đời/ đã biến thành khói/ đã biến 

thành bụi/ đã biến thành gió/ đã biến thành sương/ đã biến thành vết thương/ Trong 

ngực bà - người mẹ Mỹ”. 

Tác giả đã nhập vai vào hình ảnh lặng lẽ của bà mẹ Mỹ để đồng cảm, sẻ chia. 

Nỗi đồng cảm hai lần đau buốt, một cho những người mẹ Mỹ, một cho những người 

mẹ Việt Nam: “Tôi đã đến đây bằng trái tim người Mẹ/ Khóc cùng người mẹ Mỹ mất 

con”. Tiếng khóc ấy thành những giọt lệ có tính chất, màu sắc - một nghệ thuật so 

sánh hoán dụ day dứt: “giọt nước mắt như giọt lửa/ bỏng rát”. Giọt lệ có hình trái tim: 

“Một trái tim/ Nặng hơn quả đất”. Chứng tích chiến tranh ấy không hề vô nghĩa trước 

nỗi đau của đồng loại hôm nay và mai sau: “Ở đây chỉ có một màu đêm/ Những bình 

minh đã chết/ Tuổi trẻ đầu xanh đã chết/ Cái ác, sự ngộ nhận, niềm thơ ngây đã chết/ 

Những tâm hồn tắt lặng…/ Nhưng/ Hãy nhìn xem/ Những tên người đang chảy máu/ 

Hãy nhìn xem/ Bức tường đen như một vết thương/ Nằm im lặng giữa lòng nước Mỹ/ 

Nhức nhối/ Không bao giờ thành sẹo” (Bức tường đen). 

Bài thơ phân tích song hành giữa chấn thương môi trường và chấn thương tinh 

thần của con người sau chiến tranh; từ đó, đặt vấn đề giải quyết hậu quả cùng những 

nguyên nhân của nó thông qua nhận thức và trách nhiệm của cá nhân và xã hội trong 

môi trường sinh thái hiện đại để chiến tranh mãi lùi xa và con người được sống trong 
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môi trường hòa bình, có cơ hội để bảo vệ sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn mang 

tính nhân đạo của xã hội hiện đại như triết gia người Nga N.A.Berdyaev (1874-1948) đã 

nhận định: “Tất cả mọi người đều đồng ý về chuyện hiện hữu tình trạng nô lệ của con 

người vào tự nhiên. Bởi thắng lợi trước tình trạng nô lệ vào tự nhiên, vào những sức 

mạnh tự phát của tự nhiên, vốn vẫn là đề tài chủ yếu của nền văn minh. Con người, con 

người mang tính tập thể, đấu tranh chống lại tự nhiên tự phát đang nô dịch và đe dọa anh 

ta, nhân tính hóa môi trường tự nhiên xung quanh anh ta, tạo ra những công cụ đấu tranh 

vốn đang đứng giữa chúng ta và tự nhiên, chuyển sang thực tại của kĩ thuật, văn minh, lí 

trí, đầy định mệnh, đặt số phận của mình phụ thuộc vào những thứ đó. Thế nhưng chưa 

bao giờ con người đạt được giải phóng hoàn toàn khỏi quyền lực của tự nhiên và thi 

thoảng anh ta lại đòi quay trở về với tự nhiên như là giải phóng khỏi nền văn minh kĩ 

thuật đang làm cho anh ta ngạt thở” [15,131]. Vì vậy mà con người, dù có lúc đau buồn, 

họ vẫn không ngừng nuôi hy vọng vào mối quan hệ thiên - nhân tốt đẹp mãi tồn tại: 

“Trái đất còn quay con người còn hy vọng/ Dù nhiều xót đau dù nhiều cay đắng/ Ta ru 

nỗi buồn như ru hạt đợi nảy mầm tươi” (Nỗi buồn - Lê Thị Mây). 

Như vậy, hành trình tìm về thiên nhiên, thoát khỏi đời sống đô thị ồn ào, náo 

nhiệt xuất phát từ tiếng gọi sâu thẳm trong thế giới tinh thần của con người luôn là nhu 

cầu cân bằng sinh thái của con người hiện đại. Bản năng sinh tồn, bản năng yêu - ghét, 

tự do - nô lệ đã thôi thúc nhân loại đến với những chiều không gian rộng mở, để được 

đối mặt cùng vũ trụ, được hòa quyện vào thiên nhiên. Vì vậy mà mối quan hệ sinh thái 

hai chiều giữa con người và thiên nhiên luôn là đề tài có tính thời sự - thời đại trong 

thơ nữ cho đến ngày nay. 

4.2. Quan hệ tương tác với bản sắc văn hóa 

Bản sắc văn hóa là cụm từ chỉ bản chất và thuộc tính của văn hóa. Nó hình thành 

từ mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, xã hội và với chính con người để tạo ra 

các hệ giá trị văn hóa theo quy luật của cái đẹp, cái giá trị. Văn học là một hình thái ý 

thức xã hội - thẩm mỹ kết tinh từ văn hóa, và đến lượt mình, nó biểu hiện thành những 

giá trị văn hóa mới, hiển minh nhất, đóng góp những nội dung mới cho văn hóa ngày 

càng phong phú, đa dạng và cụ thể. Thơ ca là một thể loại đặc thù tiếp nhận từ văn hóa 

và tạo ra văn hóa mới trên cơ sở sáng tạo ra thế giới hình tượng phong phú, với ý 

nghĩa triết mỹ bất ngờ trên chất liệu ngôn ngữ cũng đa dạng, biến ảo. Mối quan hệ tác 

động song phương giữa văn hóa và văn học là mối quan hệ bền vững và biện chứng 

trong nhau để tạo nên nội dung ngữ nghĩa và diễn ngôn mới mẻ cho thơ nữ Việt Nam 

giai đoạn 1986-2015.  

4.2.1. Những biểu hiện của cảm thức văn hóa 

Văn học nói chung, thơ ca nói riêng có chức năng sáng tạo, truyền dẫn và lưu giữ 
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văn hóa tốt nhất, có sức nội cảm, lan tỏa kỳ diệu nhất. Môi trường sống với các mối 

quan hệ văn hóa đa dạng của nó chính là nền tảng, là bệ phóng làm xuất hiện hình 

tượng văn học. Quan hệ giữa văn hóa và văn học ngày càng được các nhà nghiên cứu 

quan tâm. Từ góc nhìn giới, quan hệ trên càng tương thích và tỏ lộ những phẩm chất 

mới trong văn học. Căn cứ vào lý thuyết giới và lối viết nữ cũng như lý thuyết phê 

bình văn học nữ quyền, luận án sẽ phân tích những nội dung và phẩm tính văn hóa mới 

mẻ của thơ nữ giai đoạn này để thấy tinh thần khai thác và đối thoại hiển ngôn và đối 

thoại hàm ngôn trong tác phẩm từ góc nhìn văn hóa là một trong những đặc trưng thi 

pháp mới mẻ của thơ nữ 1986-2015. 

Đặt thơ nữ 1986-2015 trong bối cảnh lịch sử - xã hội - văn hóa giai đoạn này sẽ 

phát hiện nhiều giá trị ngữ nghĩa mới cho thơ. Ở đây, cần phải nhìn nhận rằng thơ nữ 

là mô hình chủ thể để nghiên cứu trong quan hệ với mô hình khách thể là môi trường 

văn hóa mà nhà thơ sống trong nó và phản ánh nó. Cả hai sẽ cộng hưởng, hỗ tương lẫn 

nhau để làm giàu có bản sắc văn hóa cho dân tộc, đồng thời làm giàu bản sắc văn hóa 

cho chính thơ nữ.  

Văn hóa tình yêu biểu hiện ở lòng thủy chung, ân nghĩa, sự son sắt hẹn thề trong 

chiến tranh chia cắt, người vợ vẫn đợi ngày thống nhất. Lê Thị Mây nhận ra: “Chợt 

như trăng non tiếp nhận ánh ngày/ Tôi tiếp nhận niềm tin nước nhà thống nhất/ ... Sắc 

cờ sao nơi chót mũi Cà Mau” (Mặt trời ở biển). Nhìn cát, Lê Thị Mây biết mỗi ngày 

niềm tin mỗi mới: “Cát vàng rơi, cát vàng rơi/ Sau đêm mưa ngọt càng ngời nắng 

mát” (Cát làng tôi); Hoàng Việt Hằng không thôi day dứt và trách nhiệm với những 

hiện thực trái ngang, luôn dùng dằng trong tâm tưởng và hiện thực: “Em khâu tóc 

trắng thay lời/ Mỗi khi cúi xuống rã rời nỗi đau/ Con chồng, vợ cũ, đồng sâu/ Lấy 

chồng lấy cả nỗi đau của chồng” (Một mình khâu những lặng im). Từ đó, một ý niệm 

về văn hóa ứng xử hiện lên sâu nặng. 

Dân tộc Việt Nam đã trải qua hai cuộc chiến tranh đau thương, mất mát. Nỗi 

đau, bi kịch hằn sâu trên mặt đất và trong mỗi hồn người. Tất cả hiện thực đó đã tác 

động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của con người, làm hiện lên những phẩm chất văn 

hóa ngời sáng trong thơ ca. Hiện thực cuộc sống và con người hòa quyện trong nhau 

để làm nên những nội dung mang bản sắc văn hóa mới, phản ánh tình cảm, tâm hồn, 

chất thơ mới cho mỗi chặng đường thơ kháng chiến. Ở đó, hiện thực và lý tưởng, trữ 

tình và anh hùng ca hòa quyện trong nhau tạo nên văn hóa thời chiến.  

Đề tài, chủ đề thơ thời bình không còn ưu tiên bó hẹp trong những nhiệm vụ 

trọng tâm của thời chiến nữa mà mở ra theo nhiều hướng, nhiều chiều. Xem con người 

là chủ thể ý thức trung tâm, thơ nữ sau 1986 đã phát huy tối đa khuynh hướng dân chủ 

hóa trong đời sống xã hội và văn hóa để nhận diện con người đời tư - thế sự trong tính 

tương tác, sinh thành.  
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Mối quan hệ giữa văn học và văn hóa trong cuộc sống đời thường hiện lên với 

nhiều sắc thái và cung bậc. Cuộc sống nghèo túng đã đi vào thơ với nhiều day dứt, xót 

xa. Nguyễn Thị Mai nhớ về một thời cơ cực của mẹ với hình ảnh buồn thương: “Mẹ 

ơi/ Thơm cay một miếng trầu xưa/ Mà con phải bớt tiền mua vì nghèo/ Bây giờ đã bớt 

gieo neo/ Lại không còn mẹ và chiều. Khổ không?” (Qua hàng trầu nhớ mẹ). Suy thoái 

đạo đức thời kinh tế thị trường lại đi vào thơ một cách day dứt: “Thật khủng khiếp khi 

lời yêu thương cạn kiệt/ Khi người ta cứ vô cảm sự đời/ Trước vẻ đẹp của ánh trăng, 

ngọn cỏ/ Trước nỗi buồn da diết cũng dửng dưng” (Khoảng cách - Hoàng Kim Dung).. 

Đối thoại, tự thoại, tự vấn, điều trần với văn hóa thời bao cấp cũng có mặt trong 

thơ nữ giai đoạn này:“Những con lừa đã giấu đi bản chất/ Râu xanh/ Khoác trên vai 

mùi thơm những vòng nguyệt quế” (Ốc đảo - Đoàn Thị Lam Luyến). Thơ Phan Huyền 

Thư bộc lộ nỗi hoài nghi có tính triết mỹ, văn hóa trước một hiện thực mới: “Con 

người là nỗi đau!/ Phá vỡ thuyết tương đối nhưng lại tin sự tương ứng” (Không thanh 

thản). Có lúc nhà thơ không nén được nỗi xót xa: “Em căm thù sự bất công/ giả trá/ 

Nghịch lí như mạng nhện ma quái” (Những câu thơ mang vị mặn). Vi Thùy Linh đã 

soi vào danh tác của các nghệ sĩ bậc thầy trên thế giới để hiểu những vấn đề lịch sử và 

văn hóa ngày hôm nay của đất nước sau chiến tranh: “Tôi ngước nhìn những câu thơ 

anh như động mạch chạy dọc vòm trời” (Gửi Êxênhin); “Tôi nghĩ về Van Gogh/ 

Những kiệt tác hay chính cuộc đời ông là ám ảnh” (Tôi lắng nghe Van Gogh). Đó phải 

chăng là cách thanh lọc và nhân đạo hóa đời sống mà thơ nữ hướng tới để ủ mầm cho 

niềm tin thánh thiện trong hiện tại và tương lai? Nhưng dù gì, các nhà thơ nữ cũng đã 

nhận ra sự bất ổn của văn minh thời hiện đại. Vi Thùy Linh đã xác nhận: “Khi đã thấy 

nhiều sự đối lập, nghịch lý trên mặt đất này.../ và cừu Dolly ra đời không cần có cha” 

(Tảng băng trôi); “Sự tiến hóa làm con người xa nhau hơn/ Thậm chí ít có thời gian để 

cười và càng ít khóc...” (Đôi mắt lửa Puskin); “Khi mà bây giờ hầu như mọi thứ có thể 

mua/ Từ trinh tiết đến tình cảm hợp đồng và bằng cấp” (Tôi lắng nghe Van Gogh)... 

Văn hóa thời bao cấp được nhà thơ ghi lại bằng cái nhìn nghệ thuật bình đẳng để thấy 

được mặt trái của văn minh: “Tiếng thơ ầm ĩ/ tim lại rung lên bao thổn thức: Trái đất - 

cái cối xay rất cũ/ Vòng vòng quay nặng nề mệt mỏi/ Nóng dần lên, nước biển/ Thức 

dậy những núi lửa... Hàng triệu người điên lên theo mãnh lực phần mềm Microsoft/ 

Những tâm hồn đang được mã hoá với nhịp điệu sống lập trình/ Ngày đêm, nơron thần 

kinh căng cứng cập nhật dữ liệu...”. Hà Nội thời hội nhập và mở cửa còn ngổn ngang đã 

đi vào thơ Vi Thùy Linh qua nét vẽ bằng thơ: “Hà Nội vẫn là cái làng/ Vỉa hè phơi 

những cảnh đời” (Nghệ sĩ); Hà Nội mất dần đi nét đẹp văn hóa xưa: “Tôi sống trong Hà 

Nội mà mất dần Hà Nội/ Quy hoạch lộn xộn giải tỏa chất thơ” (Hà Nội tưởng tượng). 

Thơ tác động vào văn hoá thời mở cửa ở những nét bình dị mà không thể không lo âu về 

sự phân hóa của xã hội và con người. 
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Tuy vậy, thơ nữ Việt Nam sau 1986 vẫn không quên chắt chiu, gom góp vẻ đẹp 

văn hóa truyền thống ngàn đời với tinh thần hoài niệm và đối thoại nhân văn về những 

cổ mẫu và biểu tượng văn hóa vĩnh hằng.  

Tình mẫu tử là một cổ mẫu văn hóa đặc biệt, làm nên nguyên lý Mẹ thiêng liêng 

và Nữ tính vĩnh hằng như đã tìm hiểu ở chương 3. Lâm Thị Mỹ Dạ là một trong các 

nhà thơ nữ viết về mẹ nhiều nhất. Mẹ là người âm thầm nuốt dòng lệ cô đơn, ly cách 

vào lòng; âm thầm nuôi con và mong con khôn lớn. Những bài thơ về mẹ của Lâm Thị 

Mỹ Dạ như: Nghĩ về mẹ, Hái tuổi em đầy tay, Trái tim sinh nở, Hoa chắt chiu đều da 

diết niềm đau và yêu kính thiêng liêng. Từ hoàn cảnh riêng tư của mẹ: “Trách xưa ai 

đã phụ tình/ Để cho mẹ chịu một mình khổ đau/ Thác ghềnh nước cả, sông sâu/ Chống 

chèo mình mẹ đương đầu bão giông/ Buồn lo mẹ giấu trong lòng/ Nuôi em trong dạ 

mẹ mong tháng ngày/ Nỗi mình biết ngỏ ai hay/ Bao đêm nước mắt vơi đầy mẹ ơi” 

(Trái tim sinh nở). Mẹ được ví như một loài hoa mang tên khiêm nhường, nhưng vĩ 

đại: Hoa chắt chiu: “Con gọi hoa chắt chiu là hoa của mẹ/ Bởi tin hoa như đời mẹ, mẹ 

ơi” (Hoa chắt chiu). Mẹ trong thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng thế, liên quan đến 

những gì thẳm sâu, ân nghĩa, ngọt lành: “Mẹ chính là cốt rễ/ Cho con kết quả đơm 

bông” (Dâng mẹ). Những đắng cay bao giờ mẹ cũng nuốt vào trong, dành trọn tình 

yêu, niềm tin cho con, hy sinh thầm lặng, nhận tất cả nỗi đau về mình, giống như Mẹ 

và Quả trong cái nhìn nam giới của Nguyễn Khoa Điềm: “Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn 

lên/ Còn những bí và bầu thì lớn xuống/ Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn/ Nhỏ 

xuống lòng thầm lặng mẹ tôi” (Mẹ và Quả). 

Trong thơ Ý Nhi, ký ức thời trẻ của mẹ lại hiện về trong ưu tư và day dứt: “Giữa 

bao nhiêu năm tháng ngược xuôi/ Đã có lúc lòng con đơn bạc/ Quên cả những điều 

tưởng không sao quên được/ Như người no quên cơn đói của mình...” (Kính gửi mẹ). 

Cái nhìn đầy yêu thương và văn hóa đối với mẹ bao giờ cũng xuất phát từ những sợi 

dây tình cảm thiêng liêng và xúc động của một thời cay cực đã qua. Phan Thị Thanh 

Nhàn nghĩ về mẹ trong quan hệ máu mủ, nghĩa nặng tình sâu. Không có mẹ, mọi tồn 

tại trên cõi đời này, cả thơ ca cũng thành vô nghĩa: “Đâu tấm lòng nhạy cảm/ Tình yêu 

và bài thơ/ Cũng chẳng hề đau khổ”. Có con, đời có buồn vui, ân nghĩa, dẫu vất vả, 

gian lao: “Con làm khổ mẹ đi nào/ Thèm chua mỏi mệt xanh xao vóc gầy/ Vẫn hay chín 

tháng mười ngày/ Con như trái nắng mình cây chín dần” (Tình mẹ). 

Không có mẹ không có vui buồn, không có khổ đau và hạnh phúc. Những biểu 

hiện văn hóa khi nghĩ về mẹ của Xuân Quỳnh cũng giống như Phan Thị Thanh Nhàn, 

nhưng mang chiều sâu nhân quả thiên bẩm. Đó là cái nhìn tác động nhân ái qua lại 

giữa mẹ và con, cả hai là điểm tựa của nhau: “Dẫu con đi suốt cuộc đời/ Vẫn không đi 

hết những lời mẹ ru”. Với mẹ chồng, văn hóa ứng xử của Xuân Quỳnh càng trách 

nhiệm, cao đẹp: “Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi/ Mẹ 
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tuy không đẻ không nuôi/ Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong”. Và cuối cùng, như một 

chân lý hiển nhiên: “Chắt chiu từ những ngày xưa/ Mẹ sinh anh để bây giờ cho em” 

(Mẹ chúng mình). Cao hơn logic thông thường, Lâm Thị Mỹ Dạ nâng con lên tầm vũ 

trụ, một biểu hiện của cái nhìn văn hóa cao quý về tình mẫu tử: “Những lời vô nghĩa 

của con/ Dạy cho mẹ nghĩa yêu thương cuộc đời” (Chùm quả cho con).  

Như một logic của tình cảm máu thịt, thiêng liêng, các nhà thơ nữ khi nghĩ về 

mẹ, họ lại không nguôi nghĩ về con - một biểu hiện của nguyên lý Mẹ và văn hóa Mẫu. 

Hy sinh, nuôi dưỡng và yêu thương con đến hơi thở cuối cùng là thiên tính nữ vĩnh 

hằng mà mọi người mẹ trên trái đất này đều giống nhau. Một cổ mẫu không bao giờ 

nhòa nhạt. Khi con chào đời, đôi môi đỏ thắm của con sẽ là niềm sung sướng của mẹ: 

“Đôi làn môi con/ Ngậm bầu vú mẹ/ Như búp hoa huệ/ Ngậm tia nắng trời” (Trắng 

trong - Lâm Thị Mỹ Dạ). Vì vậy mà lời ru - một dạng tình cảm mang chiều sâu văn 

hóa được thể hiện đậm đặc trong thơ nữ các thế hệ. Xuân Quỳnh cảm nhận được hạnh 

phúc tuyệt đỉnh khi được làm mẹ, nhất là hạnh phúc ấy lại diễn ra trong lửa đạn chiến 

tranh: “Ngủ đi con hãy ngủ đi/ À ơi cái ngủ đang về cùng con/ Từ trong lá cỏ tươi non/ 

Vượt lên mảnh đất vẫn còn mảnh bom/ Từ ngôi nhà mới vừa làm/ Nghe trong cái ngủ 

nồng nàn mùi vôi”. Cao hơn chức năng vốn có của lời ru, Xuân Quỳnh đã nâng lời ru 

lên tầm văn hóa, có khả năng thanh lọc, chở che: “Ngủ yên con, ngủ đẫy giấc nghe 

con/ Lời mẹ ru làm chiến hào che chở” (Lời ru trên mặt đất). 

Rồi con lớn lên, chớm vào thời thiếu nữ, người mẹ lại phải bao vất vả lo toan 

cùng tuổi con khôn lớn mỗi ngày. Mẹ thấy được vui buồn ngày xưa của mẹ bây giờ lại 

hiện về trong trong ánh mắt thiếu nữ của con: “Tự mình phải hiểu mình thôi/ Làm thân 

con gái một đời/ Buồn lo lặn vào trong mắt/ Nụ cười cứ nở trên môi” (Mẹ có một thời 

con gái - Lâm Thị Mỹ Dạ). Nghĩ về mẹ, khi mình đã là mẹ, thơ Lệ Thu càng đằm sâu, 

bởi điểm tựa của suy tưởng đã có thêm kinh nghiệm của khách thể hỗ trợ, có thêm sự 

so sánh tương đồng để nhận thức và đúc kết:“À ơi… đôi cánh non mềm/ Ngủ đi hãy 

ngủ bình yên/ ngoan nào/ Ngủ trong tiếng biển rì rào/ Đủ lông mai sẽ bay vào trời 

xanh.../ À ơi…con ngủ đi nào/ Ngủ ngon mai sẽ bay vào niềm vui!” (Lời ru chim yến).  

Văn hóa biểu hiện tình mẫu tử trong thơ Đỗ Thị Tấc lại mang nét riêng của nhân 

dân miền núi Tây Bắc, nhưng vẫn trên mẫu số chung là thiêng liêng, cao cả: “Con có ở 

trên đời/ Như sợi khói chui ra từ cọng rạ/ Cay mắt mẹ đun độ mưa dầm ngày không 

nắng” hay: “Lời ru bay lên/ Ngọn tre cong ngàn dấu hỏi/ Lời ru run lên/ Nghê đá đình 

làng nhe răng không nói/ Lời ru ra cánh đồng/ Lúa ngậm đòng hết thì con gái” (Trầu 

say). Dẫu số phận con chào đời như thế nào thì chín tháng mười ngày mẹ cũng đã ấp 

iu con từ cuống nhau sầu muộn của mẹ. Đỗ Thị Tấc đã nói lên một sự thật trớ trêu mà 

hạnh phúc vì được làm mẹ: “Mẹ không gặt con trên cánh đồng tình yêu/ Mẹ không gặt 

con trên cánh đồng hoan lạc/ Mẹ không gặt con trên cánh đồng người/ Mẹ gặt con 

http://poem.tkaraoke.com/14452/Loi_Ru_Chim_Yen.html
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trên cánh đồng trớ trêu số phận” (Trớ trêu). 

Tình mẫu tử và những biểu hiện của cái nhìn văn hóa, bản sắc văn hóa trong thơ 

nữ trẻ sau 1986 có khác với thơ nữ lớp trước ở cấp độ khát khao và quyết đoán, nhưng 

tình mẹ con thì cũng trên hằng số chung của nhân loại. Họ thấy được ngọn nguồn của 

triết lý và bổn phận làm mẹ. Quyền được làm mẹ và nuôi con, yêu con  là tối thượng. 

Điều đó đã nâng thiên tính nữ trong thơ trẻ lên một nhận thức xã hội và cảm quan văn 

hóa mới. Số phận những đứa con không may mắn làm cho những người mẹ trẻ khổ 

đau, nhiều khi đến tội lỗi và ám ảnh suốt cuộc đời họ. 

Lê Thị Thấm Vân đã thổ lộ điều đó trong thơ một cách xa xót: “hòn máu lọt 

trong bồn cầu đêm qua/ cùng những cơn đau buốt bụng trước đó vài ngày” (Kali). 

Dẫu gì, lỗi đó có một phần của mẹ. Còn Lynh Bacardi thì thèm được có con và ôm ấp 

con một cách mãnh liệt: “thèm chui rúc trong con”, “thèm cuộn tròn trong tã lót con/ 

thèm tách sữa nóng chảy từ bầu vú”. Đó là một quan hệ song trùng để cả mẹ và con 

đều bay bổng trong cảm giác thiên thần, thánh thiện. 

Vi Thùy Linh cũng mơ ước mình có những đứa con ra đời và khi lớn lên trở 

thành thiếu nữ: “Em tin ở ngày mai của đôi ta/ Khi đôi mắt Anh nhìn thấy trong mắt 

em những đứa bé chờ được sinh ra, và hoan hỉ gọi” (Đôi mắt Anh), “Các con trai vây 

quanh, thúc giục/ Nhanh lên nào, bố mẹ cưới nhau đi!” (Chờ tháng Tư). Đơn giản mà 

vĩ đại biết bao: “Con/ Ước mơ vĩ đại, dẫu cho ngày tuyệt diệt” (Đôi cánh của mẹ), 

“Em bẩm sinh năng lượng làm Mẹ/ một tín ngưỡng vượt lên mọi thống trị” (Nơi tận 

cùng sự ngưng đọng); “Qua bao nổi nênh/ Mẹ càng hiểu, con rất cần cho mẹ” (Những 

mặt trời đang phôi thai). Khát vọng được làm mẹ trong Vi Thùy Linh vượt thời gian để 

đón chờ phía trước. Đó là khát vọng đón đầu thời gian để biết mình cần phải yêu, phải 

sống đời sống vợ chồng cháy bỏng mới sinh hạ được những đứa con. Một biểu hiện 

văn hóa làm mẹ mãnh liệt và cao quý làm sao! Trong tập thơ Phim đôi - Tình tự chậm, 

nỗi khát khao ấy đã thành minh triết sống và thiên chức của người phụ nữ: “Con chạy 

trước dẫn đường cha mẹ tới/ Tiếng con reo trong hơi thở mỗi ngày” (Hôn Việt Trì). 

Cũng như Vi Thùy Linh, ước mơ làm mẹ trong thơ của Phan Huyền Thư là cháy bỏng: 

“Rút khỏi đầu tấm voan ảm đạm/ vắt nỗi buồn mẹ lên cành trăng non/ Lập Duy/ vỗ 

cánh/ Gót chân hồng lanh canh/ tiếng cười bi ve ôm mặt trời nhồi bông/ mơ mẹ” (Lập 

Duy). Một tâm thế khác, dáng vóc khác của mẹ khi con hiện hữu trong niềm tin của 

mẹ: “Ngày mai/ điềm tĩnh lại! mẹ sẽ tập đi bằng ánh sáng Lập Duy/ trong bóng tối 

câm lặng của lời” (Lập Duy).  

Nhìn từ các quan hệ tương tác, thơ nữ Việt Nam 1986-2015 đã thực sự nói lên 

tiếng nói nữ giới thành thật, nhân văn, biểu hiện thành cảm thức văn hóa vừa mang 

tính truyền thống vừa mang tính hiện đại. Sự tác động của văn hóa đến thơ nữ và thơ 

nữ đến văn hóa cũng đa dạng, làm thành sự phong phú, chúng chuyển hóa trong nhau 
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để hình thành những sắc thái văn hóa nhân văn mới cho thời hiện đại. 

Một biểu hiện khác của văn hóa trong thơ nữ là bản năng tính dục và đời sống 

tâm linh. Hạnh phúc và khổ đau, lãng mạn và hiện thực, thiêng liêng và phàm tục, tinh 

thần và thể xác… là những đối lập luôn diễn ra trong tình yêu. Các nhà phân tâm học 

cho rằng: “Tình yêu tự căn bản là hiện tượng tính dục” hay nói cách khác, tình yêu là 

một năng lực lớn làm nên sự sống con người. Tính dục mà không có tình yêu thì nó sẽ 

thiếu chiều sâu văn hóa và sớm muộn cũng dẫn đến ly tan, đổ vỡ. Vì vậy, bản năng là 

một đòi hỏi cần thiết phải được thỏa mãn để cân bằng trạng thái tâm lý, hài hòa giữa 

con người tự nhiên và con người xã hội. Những biểu hiện của những trạng thái nói trên 

trong thơ nữ 1986-2015 đa dạng và gấp gáp, mới mẻ hơn trong thơ nữ các giai đoạn 

trước năm 1975 rất nhiều. Lần đầu tiên, trong Thơ mới Việt Nam 1932-1945, con 

người cá nhân cá thể xuất hiện do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây với những điều 

kiện cần và đủ của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Sau 1975, con người cá nhân trong 

cuộc sống thời bình diễn ra với muôn vàn sắc thái, vấn đề tình yêu và bản năng tính 

dục cũng trỗi dậy mạnh mẽ và diễn ra cụ thể trong cuộc sống thường nhật.  Bản năng 

tính dục trở thành biểu hiện thường trực của văn hóa, thể hiện với nhiều dạng, nhiều 

sắc thái và nhiều cung bậc trong thơ nữ, nhất là ở các nhà thơ trẻ. Ở đây, nhu cầu được 

đối thoại với những quan niệm về tình yêu, tính dục và tâm linh, có cả đối thoại với 

tiền nhân trong văn chương và lịch sử. Đoàn Thị Lam Luyến có nhu cầu đối thoại với 

Hồ Xuân Hương, Xúy Vân, Thúy Kiều, Thị Mầu, những người phụ nữ có cá tính và 

hành động cũng như bi kịch đặc biệt nhất trong xã hội cũ: “Em cứ vu oan Thị Kính/ 

Em cứ lẳng lơ Thị Mầu” (Hát theo Thị Mầu). Cái lẳng lơ rất dân chủ và rất thật với 

chính mình. Tác giả đồng cảm và chiêu tuyết cho họ, vì họ là nạn nhân của xã hội, rất 

đáng được ca ngợi, chứ không đáng phải chê trách. Đó là nhu cầu đối thoại và được 

đối thoại. Với Thúy Kiều, cũng thế: “Như Eva khát một lần trái cấm/ Trái cấm rơi - 

phúc, họa cũng theo về!” (Gọi Thúy Kiều). Đó là bản năng đích thực của tình yêu, ai 

vượt qua được tiếng gọi khát khao của trái cấm!? 

Thơ nữ giai đoạn 1986-2015 nổi lên với hiện tượng các nhà thơ thể hiện tiếng nói 

yêu đương và những biểu hiện của dục tính gấp gáp, có phần bạo liệt hơn các giai đoạn 

trước. Dục tính giờ đây nhuốm màu nhục thể và khẩn thiết, mạnh mẽ: “Khỏa thân 

trong chăn/ Thèm chồng/ Thèm có chồng ở bên/ Chỉ cần anh gối lên đùi/ Mình ôm lấy 

anh, anh ôm lấy mình/ Biết sự bình yên của mặt đất” (Chân dung - Vi Thùy Linh). 

Phan Huyền Thư cũng là một cá tính đầy sắc thái nổi loạn trong thơ, khi chị quan 

niệm: “lật đổ chính chuyên. Muốn/ tranh vợ cướp chồng. Muốn/ giật bồ thông dâm. 

Muốn” (Tháng Tám). Điều đó, đạo đức và văn hóa truyền thống không cho phép, 

nhưng trong vô thức của khát khao, có thể thông cảm và tha thứ. Đinh Thị Như Thúy, 

Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Ngọc Tư, Tôn Nữ Thu Thủy, Lê Thi Kim… cũng không 
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né tránh vấn đề trên, nhưng ở các nhà thơ này, có sự kín đáo, chừng mực hơn: “Nơi 

anh mất ngủ/ Nơi trong đêm mái tóc anh trên ngực người đàn bà/ Đêm tối dịu dàng và 

buồn khổ” và: “Mơ và mơ, bóng tối và bóng tối hơn, ngày và ngày tàn chỉ là những 

mắt xích ta nắm và thả trong thời khắc diễn vai” (Thời khắc diễn vai - Đinh Thị Như 

Thúy). Phan Thị Vàng Anh thì  “Em vùi em vào thân thể anh/ Tóc anh dựng tường 

thành giam giữ” (Ở một nơi không còn rừng). Nguyễn Ngọc Tư thì ngập ngừng hơn, 

nhưng cũng không kém phần bạo dạn: “Lâu lâu chồng họ tạt qua/ chạm vào nốt ruồi 

cuối lưng người em làm quen lại/ ghì nhau chẳng dứt xa xôi/ nhớ thương cất lời đuối 

lưỡi” (Nhân tình). Đó cũng là cách như Đoàn Thị Lam Luyến tỏ lộ: “Em muốn hồng 

nhan mà không bạc phận” (Gọi Thúy Kiều). Phan Thị Vàng Anh đã thực chứng trong 

mơ: “Có khi mộng cũng núi đồi/ Cũng sông, cũng biển, cũng thời trẻ thơ/ Có khi gặp 

lại bất ngờ/ Mấy người thiên cổ, mấy người cố nhân” (Ngủ).  

Như vậy, trong giai đoạn này, các nhà thơ nói nhiều về giấc mơ như là biểu hiện 

của đời sống tâm linh, thường trực và ám ảnh. Về mặt phân tâm, đó chính là một biểu 

hiện của văn hóa. Trong mơ, mọi ước khát và dục tính sẽ hiện ra giúp thỏa mãn những 

thiếu khuyết của con người mà trong hiện thực đời sống, họ chưa đạt được. 

4.2.2. Diễn ngôn văn hóa truyền thống và hiện đại  

Trong bầu không khí dân chủ và văn hóa thời bình, thơ lại nhanh chóng hòa nhập và 

tạo ra những góc nhìn đa dạng, phản ánh văn hóa hậu chiến một cách tập trung thông qua 

hình tượng con người trong mối quan hệ văn hóa mới với diễn ngôn mới. 

Những bi kịch về đời sống, sự vỡ mộng về hình tượng người đàn ông bất toàn 

như đã trình bày đã hình thành trong thơ nữ giai đoạn này kiểu giọng điệu hoài nghi và 

tự vấn một cách thường trực, qua đó, thơ hướng người đọc vào niềm tin nhân ái và cao 

thượng, đầy thiên tính nữ. Hoài nghi, tự vấn giúp con người ý thức và tự ý thức về 

mình, về thế giới chung quanh mình một cách khách quan. Họ đủ bản lĩnh và lý trí để 

lựa chọn hành vi đạo đức một cách dứt khoát theo phán đoán đúng. Các nhà thơ lớp 

trước ý thức và thể hiện giọng điệu này một cách khẩn thiết như là nhu cầu tự thú, tự 

thoại, để hiểu mình, hiểu đời. Các nhà thơ trẻ lớp sau thể hiện giọng điệu này trực tiếp 

và trực diện hơn vì họ chưa có quá trình trải nghiệm. Vì vậy mà ở họ, ít sự dằn vặt, xa 

xót như các nhà thơ thế hệ trước. 

Văn hóa bao giờ cũng diễn ra trong không gian và thời gian của một thời đại, giai 

đoạn lịch sử cụ thể. Như vậy, không gian là nơi con người tồn tại bằng xương bằng 

thịt, còn thời gian là cuộc lữ hành hiện sinh mà con người luôn trong vòng quay của nó 

để mang vác tất cả mọi trạng thái tình cảm tồn lưu trên thân thể của mình, rồi cứ thế 

hướng về phía tương lai như những mơ mộng - dù là mơ mộng mù vợi, phai phôi. Đó 

phải chăng là “tại thể hoài vọng luân lưu” mà Bùi Giáng gọi là Sử lịch, một quan niệm 
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có xuất phát từ triết lý về thời gian và hữu thể của Heidegger: “Thời gian là sự cảm thụ 

thuần túy về mình. Chính thời gian làm thành cái nhằm tung mình về phía trước. Cho 

nên thời gian làm nên cơ cấu căn bản của chủ thể tính” [133, 23]. Thi ca nữ Việt Nam 

hiện đại phải xét trong quan hệ giữa thời gian và chủ thể tính như vậy mới thấy hết ý 

nghĩa hiện sinh của mỗi cá thể người, của cả thi ca và chủ thể sáng tạo. 

Suy cho cùng, mọi đối thoại và suy tư về cuộc sống cũng chính là đối thoại và 

suy tư về văn hóa trong từng không gian và thời gian. Người nữ vất vả hơn nam giới ở 

chỗ họ phải sống trong dư luận của xã hội nhiều hơn nam giới, do những quan niệm và 

định chế của văn hóa và xã hội áp đặt họ như những vô thức tập thể. Nhưng trong thực 

tế, người nữ phải sống thật với lòng mình nhiều nhất. Vì vậy mà, nhiều khi trong vô 

thức, họ đã tự mình nói lên tiếng nói thành thật bên trong của mình và thơ ca là nơi lưu 

giữ như là vô thức sáng tạo mà thành cảm thức và nội dung văn hóa. Từ xưa, theo 

quan niệm truyền thống, nữ tính đồng nghĩa với nết na, đức hạnh; người có nữ tính là 

người hết lòng vì tình yêu, sẵn sàng hiến dâng cho tình yêu, lâu dần thành một ràng 

buộc tòng thuộc, xem đó là lẽ đương nhiên. Nhưng càng về sau, chủ nghĩa nữ quyền 

hiện đại chống lại những thứ quan niệm khắt khe, bất bình đẳng đó. Người phụ nữ phải 

là mình trong từng quan hệ và cảm giác bé nhỏ nhất, tất cả đều phải được bình đẳng 

với nam giới. Trong tất cả các quan hệ, ở đâu và lúc nào, họ đều có quyền là mình từ 

thể xác đến tinh thần. 

Cách thể hiện các khía cạnh văn hóa trong cuộc sống của các nhà thơ nữ trẻ khác 

xa với quan niệm truyền thống, nhưng lại thành thật với chính mình. Đó là tiếng nói nữ 

quyền thời đại mới, rồi lâu dần, mọi người sẽ thích nghi khi nó đã thành biểu hiện của 

văn hóa mới. Phan Huyền Thư có hành vi bất ngờ trong ngày thiêng đưa ông Táo về 

trời, dám “cám dỗ Táo bà/ nhường chồng/ sẻ nửa” (Hai mươi ba tháng Chạp). Và bạo 

liệt hơn nữa, khi mượn cơn say phấn khích để thỏa mãn tình yêu: “Muốn/ say trong 

mưa. Muốn yêu/ người cô độc. Muốn/ cấm khẩu. Muốn/ bất tỉnh. Muốn/ đặt bùa mê. 

Muốn/ lú” (Tháng Tám). 

Tình yêu trong thơ Vi Thùy Linh bao giờ cũng mang bóng dáng “một nửa đàn 

ông là đàn bà” (tên tiểu thuyết của Trương Hiền Lượng), phải có một đối trọng giới 

tính để thỏa mãn khoái lạc: “Anh là suy nghĩ của em khi mỗi ngày thức dậy/ Anh là 

niềm vui nỗi buồn, là những gì trong em đang có/ Anh là đỉnh cao khát vọng dâng 

hiến, là hơi thở của em” (Sóng). Một nửa kia là sự hoàn thiện bình đẳng của cơn khát 

tình yêu mang bản chất song giới: “Tất cả em ngày về, Anh hãy nhận/ Thể xác và linh 

hồn em, của Anh/ Hãy ghì lấy hoà vào em cuộc phục sinh dịu dàng khốc liệt/ Lấy mùa 

cho Linh dốc tình ân ái” (Bờ của chích bông). Mục đích tối thượng của tình yêu là 

dâng hiến. Vi Thùy Linh cũng từng tuyên bố “yêu là phải hiến dâng”. Đó là kiểu văn 

hóa “nói trắng ra” của thời hiện đại, nó không đối lập và xa lạ với truyền thống, mà 



121 

chính là truyền thống được ý thức và kết tinh thành “sự sống thật” mạnh dạn hơn: 

“Hỡi những phụ nữ, hãy yêu và sống đến cùng như mình mong muốn/ Đừng mặc cảm 

giấu che! Nín đi! Bắt đầu cuộc sống không cần chịu đựng, chờ chiếu cố” (Yêu cùng 

George Sand). Nhiều nhà nghiên cứu văn học, trong đó, có Chu Văn Sơn đều thống 

nhất cho rằng Vi Thùy Linh xứng đáng là một trong những nhà thơ trẻ đại diện nồng 

nhiệt và mạnh mẽ nhất cho tiếng nói “nữ quyền” trong thơ Việt Nam hiện đại ở khía 

cạnh văn hóa thời @ .  

Trong văn học hậu hiện đại, hiện hữu thân xác là một phạm trù chủ đạo. Trần 

Văn Toàn cho rằng: “Không có gì của thân xác cuả con người mà văn học hậu hiện đại 

không quan tâm đến. Đặc biệt là khi diễn ngôn tình dục được các nhà văn triển khai 

trong tác phẩm và nhận những phản ứng trái chiều. Tuy vậy, đứng về phương diện 

thực tiễn, nó có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của tư tưởng nhân văn”. 

“Thân có nghĩa là mình. Hai chữ đó trong tiếng Việt đều có một đặc điểm chung như 

nhau. Chúng vừa dùng để chỉ cái xác vật chất, cái thân thể, cái mình mẩy bằng xương 

bằng thịt của con người lại vừa dùng để chỉ cái bản ngã, cái chủ thể nghĩa là cái làm 

chủ thân xác, cái có thể nói chữ ‘tôi’” [128, 42]. 

Đối trọng và đối thoại với văn hóa truyền thống là sự xuất hiện và biểu hiện lối 

sống mới xa lạ trong tiếp nhận của mọi người, kiểu như trong thơ Phan Huyền Thư: 

“Những cô nàng chân cong váy ngắn/ lóe xóe tiếng địa phương/ những nàng nhâm nhi 

văn chương/ cố hớp giọng thị thành…/ thôn nữ quần jeans giầy da…/ trai làng ngày 

đêm vỉa hè đợi việc”, “xe dream phóng thẳng vào thế kỷ/ hai mốt”, “tóc em sợi vàng 

sợi bạc/ sợi nâu sợi tím sợi hồng sợi xanh”, “Ngõ hẻm/ trăng rông/ mấy nàng xì ke 

chưa chồng vật thuốc” (Rỗng ngực). Sự phát triển và đổi mới bao giờ cũng có mặt trái 

của nó, trước khi bị thời gian và quy luật sống thanh lọc, loại trừ giá trị xấu để tiếp thu 

những giá trị mới hợp lý. Sự hoài nghi sẽ giúp con người nhận thức để loại trừ sự ngộ 

nhận về văn hóa ứng xử: “Người hiền lành gặp kẻ lưu manh thì sợ/ Người tốt quá lại 

bị nhìn thương hại” (Bảo tàng và những giá trị)... 

Con người trong thơ nữ và con người ngoài đời thực mà chúng ta hằng bắt gặp có 

sự cộng hưởng. Đoàn Thị Lam Luyến tự mình “dại yêu”, tự mình “châm khói”, nhưng 

rất ý thức xem đó là số phận: “Tình yêu và hạnh phúc gia đình là niềm đam mê lớn 

nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ thì tôi biết, trời không cho tôi những thứ đó”. 

Vì vậy mà trong thơ nữ sĩ họ Đoàn, có các cảm giác và tâm trạng đan xen, vừa tự trách 

mình vừa trách trời cao, nhưng vừa có cả trách người đời: “Lòng người cái biển tí hon/ 

Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa” (Biển trong ta). Sự thiên di của lòng người là có 

thật: “Khi có quyền uy trong tay/ Tình có quyền uy hứa ngỏ/ Tình có quyền uy đổi 

thay/ Tình có quyền uy rũ bỏ” (Thiên di). Từ đó, nhà thơ rút ra những sắc thái văn hóa 

nhân quả của cuộc sống: “Gửi tình yêu vào đất/ Sẽ hoa trái đầy cành/ Gửi lên trời cao 
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rộng/ Sẽ được ngọn gió xanh” (Gửi tình yêu). Vậy mà một đời không có được hồng 

phúc ấy, dù chị đã chân thành ước ao bao nhiêu điều tốt đẹp: “Ta muốn ôm cả đất/ Ta 

muốn ôm cả trời/ Mà sao không ôm trọn/ Trái tim một con người” (Gửi tình yêu). Triết 

lí về tình yêu, về văn hóa truyền thống và hiện đại có những so le, vênh lệch giữa hiện 

thực và lý tưởng. 

Thơ Đinh Thị Như Thúy lại nghiêng về văn hóa ứng xử trực tiếp với bề bộn cuộc 

đời. Trước những đối lập, những va chạm và sinh thành của cuộc sống, con người bao 

giờ cũng là chủ thể ý thức, có khả năng nhận thức và phán đoán để lựa chọn hành vi 

đạo đức của mình. Những qui luật khách quan sẽ hiện lên. Khi ấy, con người sẽ nhận 

ra những buồn vui, đau khổ có thật cũng khách quan để biết yêu và biết sống. Hai tập 

thơ Bên kia cây cầu và Ngày linh hương nở sáng chính là minh chứng cho kiểu ứng xử 

văn hóa biện chứng ấy của Đinh Thị Như Thúy. Hiện thực trong thơ chị nặng trĩu hoàn 

cảnh, trải dài trong các câu thơ văn xuôi khiến ta hình dung về một cuộc sống bất định: 

“Những mái nhà nhỏ chìm đắm đâu đó trong mù mịt mưa, những đàn bò vàng lầm lụi, 

những vòm cây xanh nghiêng ngả, thi thoảng những tia chớp loằng ngoằng sáng trên 

nền mưa nhòa nhạt; là những mảnh đời không định vị được nơi chốn…” (Sau tấm 

bình phong). Lại có bao cảnh đời ngang trái, trớ trêu khác hiện ra đến nhức nhối thế 

sự: “Đôi khi nét mặt thản nhiên lời nói thản nhiên/ Mà cắt cứa tím bầm trong da thịt/ 

Những dị dạng không tìm lối thoát ra/ Những dị dạng đau đớn tìm nhau/ Vây bọc 

nhau/ An ủi nhau/ Chất chồng lên nhau/ Làm nên một thế giới khác/ Thế giới của 

những giấc mơ và những bông hoa độc” (Có phải tất cả ta tìm kiếm đều như thế). 

Chúng ta đã chứng kiến trong thơ nữ những tiếng nói nữ quyền mang đậm tính đối 

thoại với văn hóa của thời hiện đại. Có một Lệ Thu dào dạt tình đời, tình người đến tự 

trọng và danh dự, một Phan Thị Thanh Nhàn luôn nghĩ về tình yêu và cuộc sống bao 

dung, độ lượng, một Đoàn Thị Lam Luyến muốn đảo ngược cái nhìn về số phận mình 

và số phận của những người đàn bà oan nghiệt trong quá khứ, có một Lê Khánh Mai 

nhìn cuộc đời “đẹp, buồn và trong suốt như sương”, một Đinh Thị Như Thúy trầm 

lắng suy tư, chiêm nghiệm, một Phan Thị Vàng Anh lạnh sắc và duy lý, một Ly Hoàng 

Ly sòng phẳng và tự chịu trách nhiệm trước những suy nghĩ của mình… Còn Tôn Nữ 

Thu Thủy thì cảm nhận và biểu hiện cảm thức văn hóa trong cái nhìn hồi đáp với các 

đối tượng trong quá khứ: “Thiếp ngủ trong đêm/ Khi mảng trời xám xanh cho khoảng 

thềm sân cũ/ Mái ngói nâu, những bức tường/ Các họa tiết bước ra, phù điêu trên đỉnh 

tường nhà cổ/ Khuôn mặt người, hoa lá, nhân sư…”. Đó cũng chính là cách chị nối 

dài thời gian, rồi đồng hiện nó trong hiện tại để thấy văn hóa quá khứ không nhòa 

nhạt, nó đang đồng hành cùng hiện tại: “Nối dài thời gian/ Nỗi buồn vui bao đời người 

đã lên đấy/ Từng đôi mắt ưu tư chưa hề khép lại/ Bao đứa trẻ chơi đùa bên hàng rào 

chạy dài/ xa khuất/ Không gian sáng soi nét đời thường”. Thời gian, không gian luôn 
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đồng hành cùng con người: “Gần 400 năm qua/ Cái bóng người nhỏ nhoi, những ý 

tưởng/ bao trùm còn lại/ Cát bụi bay lên góc đời còn thanh xuân mãi/ Vừa đi vừa 

ngước nhìn/ Có ai vừa nghiêng mình/ niềm thương mến rưng rưng” (Nơi thời gian 

chưa nhòa).  

Tuy không xuất phát từ thơ, Phan Thị Vàng Anh cũng kịp để lại một thi phẩm 

Gửi VB với dấu ấn sáng tạo riêng. Tâm thức hiện sinh trong đời sống đô thị tràn ngập 

trong thơ chị, gần gũi với con người đời tư - thế sự. Các bài thơ như: Ốm, Ngủ, Gửi 

VB… như những bản tự thuật thơ bằng văn xuôi giàu ấn tượng thị giác và cảm giác 

thông qua sự quan sát trực tiếp, mở một hướng đối thoại với thế giới đồ vật, sự vật 

chung quanh: “Cửa chính/ không phải khi nào cũng mở/ Không phải khi nào cũng mở 

bốn cánh/ Thỉnh thoảng mới mở đến cánh thứ ba/ Thường thì một cánh/ Đủ lách mình 

vào ra” (Sơ đồ nhà mẹ). Cự ly gần từ “cửa của nhà mẹ” đã mở ra một không gian 

đầm ấm, giao hòa: “Cửa bếp/ một kiểu mở duy nhất/ Cho một cánh/ Với năm nhà hàng 

xóm/ Cùng nhìn qua”. Một cái nhìn bằng con mắt đàn bà rất đời thường, tưởng ở đâu, 

lúc nào cũng giống nhau như những phiên bản: “Nào đàn bà làm bằng gì mà chỉ nghĩ 

đến chuyện tình yêu/ Chụm đầu nghiêm trọng như âm mưu chỉ để bàn về một người 

đàn ông bé nhỏ” (Ngày lạnh nhất ở Hà Nội). Nhìn ngôn ngữ và sắc màu của hàng cây 

trong thành phố, Vàng Anh cũng cho nó một sinh mệnh tương lai: “Khi vươn lên 

chẳng cây nào nghĩ mình rồi thành giường tủ/ Không một thân cây nào uốn mình cho 

giống hình khung cửa/ kéo rèm” (Gửi VB). 

Thế hệ các nhà thơ nữ trưởng thành trong chiến tranh lại có cái nhìn so sánh và 

tự vấn, tự thoại khác hơn thế hệ trẻ bằng sự sống trải của mình để đối thoại và độc 

thoại về văn hóa thời bình. Lệ Thu đã nhận ra hai sự thật “Sân khấu” và “Cuộc đời” 

tác động lẫn nhau mà con người cần phải tự mình lựa chọn để ứng xử hợp quy luật, có 

văn hóa: “Sống khác bản thân/ Trên sân khấu hóa thiên tài/ Đóng kịch giữa đời 

thường/ Dẫu tinh vi/ Cũng không thể nào giấu được/ Bởi cuộc đời tính năm/ Sân khấu 

thì tính phút/ Khán giả một đêm/ Bè bạn cả một đời” (Sân khấu - Cuộc đời). Cả sân 

khấu và cuộc đời đều là sự sống, nhưng là hai hệ quả chân lý khác nhau, do hai quan 

hệ ứng xử khác nhau. Lệ Thu không ngừng âu lo, trăn trở, có lúc không khỏi rơi vào 

trạng thái bất lực và bất an trước nhân tình thế thái: “Tôi đem tất cả vàng mười/ Đặt 

lên canh bạc cuộc đời. Và thua” (Vần thơ Thị Kính). Nhưng rồi đời người, ai cũng 

phải đi hết vòng “trầm luân trần gian” mà mỗi phận người phải gánh chịu. Trong cảm 

quan văn hóa đời tư - thế sự, Lệ Thu khai thác đến tận cùng chính nội tâm mình để 

những vui buồn ân nghĩa được gọi tên. Bà sử dụng cặp phạm trù không gian và thời 

gian như một triết thuyết:“Mầm xanh bao hạt nở ra/ mỏi mòn bao lá úa già lìa cây/ 

tình yêu một thuở tròn đầy/ nhớ thương thương nhớ hao gầy một thân/ biết rằng trái 

đất xoay vần/ thắt lòng ai đã một lần biệt ly”. Không gian và thời gian chính là phạm 
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trù tốt nhất để đối chiếu, so sánh những quan hệ nhân sinh và lịch sử: “Nhân loại ra đi 

từ mọi chân trời/ Và gặp nhau nơi giấc mơ hạnh phúc/ Lịch sử không lặp lại lần thứ 

hai/ Khổ đau ơi, xin đừng điệp khúc” (Đối thoại miền cổ tháp). Triết lý về thời gian, 

về tình yêu trong thơ Lệ Thu mang tính chiêm nghiệm, nhưng không phải một chiều 

mà thường là đa dạng với những đối lập giữa có và không, giữa hiện hữu và hư vô, 

giữa hiện tại và tương lai, giữa khoảnh khắc và vĩnh hằng, giữa nhớ và quên: “Tôi 

trong giàu sang - trong khổ nghèo lận đận/Trong vinh quang - trong thất bại ê chề/ 

Tim vẫn đập như ngọn đèn kiên nhẫn/ Giữa đêm trường soi tỏ bến si mê” (Tạ từ). 

Quan niệm đạo đức truyền thống theo quan điểm Nho giáo, phong kiến về người 

phụ nữ giờ đây đã tỏ ra lỗi thời và bị quan điểm, tư tưởng mới phê phán. Người phụ nữ 

được giác ngộ và trang bị những quan điểm mới, tiến bộ nên họ đã không bị động thu 

mình cam chịu như trước đây. Thơ nữ đã thể hiện sự đụng độ hai kiểu văn hóa này 

thông qua ý thức làm chủ bản thân và sự lựa chọn hành vi đạo đức của giới nữ một cách 

chủ động và quyết đoán, nhiều khi vượt ngưỡng cần thiết mà xã hội chấp nhận. Các nhà 

thơ trẻ như Nguyệt Phạm, Nguyễn Thúy Hằng, Vi Thùy Linh, Ly Hoàng Ly, Phan 

Huyền Thư... tiêu biểu cho khuynh hướng này. Một số bài thơ, câu thơ như thách thức 

và quá đà trong biểu hiện tình yêu nổi loạn và tính dục trần trụi gây phản cảm trong 

người đọc. Nhưng xét ở một khía cạnh đấu tranh chống lại quan điểm bênh vực và đề 

cao nam giới, thì nó cũng có thể xem là một ý thức nữ quyền có tính cách mạng để 

giành quyền bình đẳng cho nữ giới trước nam giới. Cụ thể là người phụ nữ hiện đại quan 

tâm nhiều hơn đến những vấn đề xã hội rộng lớn có tính thế sự, lịch sử trọng đại. Bản 

thân họ cũng trực tiếp tham gia công việc xã hội như nam giới ở tất cả các lĩnh vực. Họ 

tự quyết và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình, không cần ân huệ hay sự chiếu 

cố của nam giới, ngay cả trong tình yêu. Dư Thị Hoàn chọn lối vào tình yêu rất tự tin và 

bản lĩnh: “Có lối nhỏ chia đôi thảm cỏ/ Em rảo bước chán chường/ Có lối nhỏ êm đềm 

sỏi đá/ Bước chân em nện xuống dữ dằn/ Có lối nhỏ vương cây xấu hổ/ Em sợ nó khép 

cánh/ Nhưng biết làm sao bây giờ/ Chính lối này dẫn em tới anh” (Lối nhỏ).  

Diễn ngôn văn hóa truyền thống giờ đây được thay bằng diễn ngôn văn hóa hiện 

đại là phù hợp với thực tế cuộc sống mà các nhà thơ nữ đã mạnh dạn cất tiếng nói bằng 

thơ ca theo tinh thần của Phê bình văn học nữ quyền và Chủ nghĩa nữ quyền hiện đại 

phương Tây.  

Ngay ngôn ngữ thân thể theo quan điểm truyền thống và quan điểm hiện đại giờ 

đây cũng có sự va chạm, xung đột như chúng tôi đã đề cập ở chương 3. Với ý thức tự 

giải phóng khỏi mọi thiết chế, mọi kiểu vô thức tập thể ăn sâu trong cộng đồng, người 

phụ nữ đã không khép nép che đậy những bộ phận nhạy cảm của cơ thể như trước đây 

mà họ có khuynh hướng phô diễn nó và xem đó như là vẻ đẹp cần phải được trình 

hiện, tôn vinh, cảm hóa nam giới. Phải chăng đó là cách họ muốn xác định tinh thần 
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lấy “nữ giới làm trung tâm” để đối trọng với quan niệm áp đặt lấy “nam giới làm trung 

tâm”. Vi Thùy Linh nói thẳng điều này, không cần úp mở: “Hãy vĩnh biệt cuộc sống 

tĩnh mịch đơn điệu/ Chịu đựng nô lệ giới tính bằng bị động/ Hãy yêu nhau, đừng chần 

chừ nữa/ Đừng giam đời trong hèn yếu, sợ đàm tiếu điều tiếng lên án từ những kẻ vô 

hồn bạc nhược/ Nào cùng đi” (Bản đồ tình yêu). Vì vậy, vẻ đẹp cơ thể trong thơ nữ 

hiện ra thánh thiện và kiêu sa, niềm tự tôn cao đẹp. Đây được xem như một mặt văn 

hóa của nhu cầu giải phóng thân thể và giải phóng tình dục. Một biểu hiện của văn hóa 

thẩm mỹ, văn hóa tình yêu theo tinh thần và tư tưởng của chủ nghĩa nữ quyền hiện đại. 

Sự tương tác giữa nội dung thơ nữ thời hiện đại với văn hóa hiện đại là khách quan. Và 

qua đó, dù ý thức hay vô thức, dù trực tiếp hay gián tiếp, những đồng thuận với cái 

đúng, với chân lý; những đối thoại với cái sai, cái lỗi thời sẽ hiện lên trong thơ một 

cách rõ ràng. Đó chính là sự tự ý thức của các nhà thơ nữ được bộc lộ trong thơ như 

những tuyên ngôn, những quan niệm văn hóa mới do cuộc sống mang lại. Vậy là có 

một kiểu thể hiện dục tính, tình yêu và đời sống tâm linh mạnh bạo hơn, chân thành 

hơn trong thơ nữ hiện đại dựa trên bối cảnh văn hóa - xã hội thời các nhà thơ sống trải, 

làm thành diễn ngôn giới trong thơ nữ Việt Nam hiện đại. 

Như vậy xác lập ý thức văn hóa, sống và ứng xử có văn hóa bao giờ cũng phản 

ánh tâm thức của cá nhân và dân tộc trong một giai đoạn lịch sử - xã hội cụ thể. Quan 

hệ ứng xử văn hóa tốt đẹp trong đời sống, nhất là trong tình yêu, tình người luôn là  

nhu cầu tối thượng của mỗi cá nhân. Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 phần nào đã phản 

ánh được cảm thức văn hóa ấy, thông qua các hình tượng thơ, ngôn từ thơ mang tính 

khái niệm, chứ không đơn thuần chỉ là những tình cảm, hình ảnh giản đơn, hời hợt. 

4.3. Quan hệ tương tác với thơ Việt Nam hiện đại 

Lịch sử Việt Nam thời hiện đại diễn ra phức tạp với nhiều bước ngoặt bất ngờ. 

Hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã làm cho đời sống xã hội 

diễn ra trong tính liên tục bất ổn. Hình thái kinh tế, chính trị, xã hội luôn diễn ra trong 

khung cảnh thời chiến với tính khốc liệt và đứt gãy của nó đã tạo nên không khí và 

tính chất đặc biệt của nền văn học chiến tranh. Đặt trong tương quan giữa lịch sử - xã 

hội - văn học, thì nền văn học hiện đại Việt Nam, trong đó, có thi ca diễn ra song song, 

đồng hành cùng lịch sử, xã hội, làm nên thi pháp thời đại cụ thể trên cơ sở thi pháp 

chung của cả phong trào và thi pháp cá nhân đa dạng, có vận động, kế thừa và có biến 

đổi, cách tân để làm mới thể loại và làm mới cả nền thơ, dù mỗi giai đoạn có những 

hạn chế riêng của nó. Trong thành tựu chung đó, đội ngũ các nhà thơ nữ, đặc biệt là 

thơ nữ 1986-2015 có vị thế quan trọng, góp phần tương tác, cân bằng đặc điểm nữ tính 

và thi pháp thể loại cho nền thơ chung, thể hiện chủ đề giới và tiếng nói nữ quyền 

mạnh mẽ, nhân bản. 
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4.3.1. Hành trình và đặc điểm của thơ Việt Nam hiện đại 

Yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại nhập trong từng giai đoạn đã làm nên tính ổn 

định bên cạnh tính tích hợp, biến đổi đa dạng của thơ Việt hiện đại, tạo thành những 

đặc điểm bản chất của một nền thơ luôn vận động và phát triển.  

Ba mươi năm đầu thế kỷ XX, thơ Việt diễn ra trong tình trạng giao thời, cũ mới 

đan xen. Thơ trung đại chiếm vị trí chủ đạo, nhưng thi pháp của phạm trù thơ này giảm 

dần; những động thái và ý thức đổi mới theo phạm trù thi pháp hiện đại bắt đầu xuất 

hiện trong thơ của Tản Đà, Trần Tuấn Khải, Đông Hồ, Tương Phố, Phan Khôi..., 

nhưng chưa thực sự đủ mạnh để hiện đại hóa thi ca nhanh chóng cùng với văn xuôi và 

kịch. Nhà thơ giai đoạn này đều là thế hệ xuất thân từ Nho học, làm thơ theo luật 

Đường. Thể loại vẫn là thơ Đường luật Trung Hoa và thơ trung đại Việt Nam. Cơ sở 

tư tưởng chủ yếu của họ vẫn là Nho giáo và quan niệm văn chương phổ biến vẫn trong 

phạm trù “thi dĩ ngôn chí”, “văn dĩ tải đạo”... Dù có một thực tế diễn ra trong thơ ca 

thời này là các nhà thơ “dùng bình cũ chứa rượu mới”, nhưng cái cũ vẫn còn sức sống 

vững chắc, còn cái mới thì chưa đủ mạnh để làm thay đổi nhanh chóng theo phạm trù 

hiện đại. Thơ ca cách mạng và yêu nước, thơ trong nhà tù của các sĩ phu và chiến sĩ 

cách mạng được quần chúng nhân dân ủng hộ và cổ vũ, dù chúng xuất hiện bất hợp 

pháp và bán công khai. Nội dung yêu nước, căm thù giặc, kêu gọi kết đoàn chống đế 

quốc, phong kiến là chất thơ nổi bật, tiến bộ, nhưng thể loại chứa đựng nó thì cũ; hình 

tượng thơ, ngôn ngữ thơ đơn điệu và lặp lại, chưa có sự vận động linh hoạt để phù hợp 

hài hòa giữa chủ thể sáng tạo và khách thể thẩm mỹ, giữa nội dung và hình thức. 

Thơ Việt Nam giai đoạn 1930-1945 diễn ra theo một xu hướng, tốc độ khác và 

chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã làm được cuộc hiện đại hóa nhanh chóng và vững 

chắc mà Hoài Thanh và Vũ Ngọc Phan đều cho rằng mười năm văn học nước ta bằng 

một trăm năm văn học xứ người. Riêng về thơ, để có được sự hiện đại hóa với tốc độ 

nhanh như thế, phải có một bước chuyển quá độ mà Phạm Quỳnh trên Nam phong tạp 

chí (1917) có viết bài Thơ Ta và thơ Tây, phần nào đề cập đến tư duy thơ nhưng có vẻ 

chông chênh, cảm tính: “coi thơ tức là vẽ, và vẽ tức là thơ; thơ là vẽ bằng lời, bằng âm 

thanh, vẽ là thơ bằng hình, bằng màu sắc...” [42, 203]. 

Tương ứng với bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa giai đoạn 1930 -1945, thơ   đã 

đổi khác. Tư duy thơ, hệ hình thơ phương Tây bắt đầu xuất hiện trong sáng tác của các 

thi sĩ Thơ mới. Sự xuất hiện con người cá nhân cá thể mà Hoài Thanh trong Thi nhân 

Việt Nam nói “đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi”, còn Xuân Diệu thì tuyên bố “Ta là 

Một, là Riêng, là Thứ Nhất” (Hy Mã Lạp Sơn) đã làm thay đổi cái nhìn nghệ thuật và 

quan niệm nghệ thuật. Các đô thị mới và đời sống thị dân hình thành đã đem lại cho các 

nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới những cá tính và phong cách sáng tạo riêng, mới mẻ, 

độc đáo: Thơ của Xuân Diệu, Huy Cận khác xa với lối thơ của Nguyễn Bính, Anh Thơ; 
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thi pháp thơ Lưu Trọng Lư, Thế Lữ khác với thi pháp thơ Nguyễn Nhược Pháp, Thái 

Can... dù họ cùng xuất hiện trong một phong trào, một từ trường thi ca, một phương 

pháp sáng tác. Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử lại khác với Vũ Hoàng Chương, Đinh 

Hùng... Cái gì quy định sự khác nhau đó? Chính là quan niệm nghệ thuật xuất phát từ 

cái nhìn về con người, về thế giới và nhân sinh, lại được quy định bởi trạng thái và cảm 

xúc của từng thi sĩ. Trong Lời tựa tập Đau thương, Hàn Mặc Tử viết: “Thơ là một tiếng 

kêu rên thảm thiết của một linh hồn thương nhớ, ước ao trở lại trời, là nơi đã sống ngàn 

kiếp vô thỉ, vô chung với những hạnh phúc bất tuyệt (...) Tôi làm thơ? Nghĩa là tôi nhấn 

một cung đàn, bấm một đường tơ, rung rinh một làn ánh sáng (...) Tôi làm thơ? Nghĩa là 

tôi yếu đuối quá! Tôi bị cám dỗ. Tôi phản lại tất cả những gì mà lòng tôi, máu tôi, hồn 

tôi đều hết sức giữ bí mật...”. Như vậy, dù không tuyên ngôn, nhưng Hàn Mặc Tử đã tỏ 

lộ một quan niệm thơ, phản ánh đúng trạng thái tâm hồn và mối tương quan giữa thi 

nhân với trời đất, giữa thơ và nhạc, giữa thơ và các loại hình nghệ thuật khác. Đây là 

kiểu tư duy đi trước thời đại, chuyển từ lãng mạn sang tượng trưng, một phần siêu thực 

của thi sĩ họ Hàn và Trường thơ Loạn ở Quy Nhơn: “Đường kiến trúc nhịp nhàng theo 

điệu mới/ Của lời thơ lóng đẹp. Hạt châu trong” (Duy tân - Bích Khê). 

Cùng Hàn Mặc Tử, có Chế Lan Viên với quan niệm tượng trưng mới lạ: “Hàn Mặc 

Tử nói: Làm thơ tức là điên. Tôi thêm: Làm thơ là làm sự phi thường. Thi sĩ không phải 

là người. Nó là người Mơ, người Say, người Điên. Nó là Tiên, là Ma, là Quỷ, là Tinh, là 

Yêu. Nó là thoát hiện tại. Nó xáo trộn dĩ vãng. Nó ôm trùm tương lai. Người ta không 

hiểu được nó vì nó nói những cái vô nghĩa, tuy rằng những cái vô nghĩa hợp lý”. Sau 

1935, Thơ mới lãng mạn đã đi trọn hành trình u buồn và hoài vãng của nó để bắt đầu 

chuyển sang tượng trưng và chớm siêu thực. Và sau Trường thơ Loạn một khoảng thời 

gian ngắn, Xuân Thu nhã tập, Dạ Đài lần lượt xuất hiện với khát vọng đổi mới thi ca 

hợp quy luật theo hệ hình mới, thi pháp mới, ở đó, có sự tương hợp giữa “hương thơm, 

màu sắc và âm thanh” là những yếu tố làm nên sự tích hợp nghệ thuật mới cho thơ. Dù 

tuyên ngôn thì hiện đại và tân kỳ, nhưng hoàn cảnh xã hội chưa cho phép nên Xuân Thu 

nhã tập và Dạ Đài chưa đạt thành tựu về mặt sáng tạo như mơ ước. Đến đây, có thể nói 

rằng, tư duy thơ Việt đã có một bước chuyển biến thi pháp rõ rệt, khác hẳn các quan 

niệm và tư duy thơ tiền hiện đại đầu thế kỷ XX. Thơ mới 1932-1945 đã thực sự mở ra 

thời kỳ hiện đại chủ nghĩa trong thơ Việt các giai đoạn sau và cho đến ngày nay. Đồng 

hành và nối tiếp thơ lãng mạn 1932-1945 là một phạm trù thơ hiện đại khác hình thành: 

Thơ ca cách mạng mà tiêu biểu là Hồ Chí Minh và Tố Hữu, làm bệ phóng để nối tiếp 

hình hành phong trào thơ cách mạng các giai đoạn sau. 

Xuất phát từ bối cảnh lịch sử - xã hội mới, tư duy thơ Việt Nam 1945-1954 có sự 

thay đổi khá triệt để theo nhu cầu mới của cuộc sống cách mạng mà bắt đầu là sự thay 

đổi quan niệm nghệ thuật về con người. Đối tượng trực tiếp của văn học bấy giờ là đời 
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sống cách mạng và kháng chiến của quần chúng nhân dân. Con người quần chúng 

Công - Nông - Binh ra đời, trở thành nhân vật trung tâm, thành đối tượng và mục đích 

hướng đến của văn học cách mạng. Cái tôi công dân, chính trị thay cho cái tôi cá nhân 

cá thể lãng mạn của Thơ mới trước đó. Cảm hứng sáng tạo của nhà thơ, giờ đây, gắn 

với đời sống kháng chiến và kiến quốc của toàn dân tộc. Nhà thơ miêu tả nhân dân 

trong mối quan hệ đa dạng, phong phú với hiện thực cách mạng. Từ quan niệm nghệ 

thuật về con người quần chúng mới mẻ như trên đã kéo theo sự thay đổi chủ đề, đề tài, 

ngôn ngữ, giọng điệu, thể loại, không gian, thời gian nghệ thuật. Nhà thơ hướng cảm 

xúc của mình vào hiện thực sôi động của cuộc kháng chiến chống Pháp để phản ánh, 

khẳng định và ngợi ca. Thơ Hồng Nguyên, Chính Hữu, Hoàng Trung Thông, Trần Mai 

Ninh, Hữu Loan, Minh Huệ... đều có nội dung và hình thức mới, trong đó, Tố Hữu là 

tác giả thành công nhất với tập Việt Bắc - đỉnh cao của thơ trữ tình cách mạng. Sau đến 

là các nhà thơ mới lãng mạn chuyển hướng sáng tác theo phạm trù cách mạng như 

Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tế Hanh, Nguyễn Xuân Sanh, Anh Thơ… Con 

người quần chúng đã làm thay đổi toàn bộ cấu trúc nghệ thuật, từ hình thức đến nội 

dung tác phẩm. Anh bộ đội cụ Hồ, người đồng chí trong thơ Hồng Nguyên, Chính 

Hữu, Trần Mai Ninh, Hoàng Trung Thông… trở thành hình tượng đẹp và gần gũi với 

nhân dân, đại diện cho nhân dân để làm nên sự nghiệp kháng chiến. Họ trở thành hình 

tượng trung tâm của văn học, gần gũi và gắn bó với nhân dân từ lời ăn tiếng nói dân 

tộc đến nghĩa vụ, trách  nhiệm thông qua hành động yêu nước, chiến đấu và chiến 

thắng. Tư duy hướng ngoại say sưa ca ngợi cuộc sống và con người cách mạng là thi 

pháp nổi bật của thơ giai đoạn này. Có thể nói, dù còn nhiều nhược điểm, nhưng thơ ca 

giai đoạn 1945-1954 đã bước đầu giải quyết được mối quan hệ giữa văn học và chính 

trị, giữa chủ thể sáng tạo và khách thể phản ánh, làm tiền đề cho thơ giai đoạn sau tiếp 

tục phát triển. 

Thơ giai đoạn 1954-1975 lại có bước chuyển mới, phù hợp với yêu cầu và nhiệm 

vụ mới của dân tộc. Con người hết mình vì tập thể trong công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc và con người yêu nước, kiên cường chiến đấu trực tiếp ở 

miền Nam giai đoạn này là những hình tượng trung tâm của thời đại. Từ hiện thực 

ngoài đời, họ đi vào tác phẩm một cách sinh động, cao đẹp. Sự chiếm lĩnh hiện thực 

mới và con người mới làm cho tư duy thơ giai đoạn này có bước phát triển nối tiếp 

phù hợp với tầm đón nhận của xã hội và của chính quy luật thơ ca. 

Hướng cảm xúc và điểm nhìn nghệ thuật giờ đây đã đổi khác. “Mọi suy nghĩ, 

tình cảm của nhà thơ đều hướng về Tổ quốc, về Đảng và Nhân dân. Nhà thơ tư duy ở 

cấp độ Dân tộc và Thời đại. Cái riêng đã xuất hiện nhưng phải hòa vào cái chung. Hết 

mình vì tập thể vẫn là nguyên tắc chủ đạo trong việc cắt nghĩa hình tượng. Người con 

gái Việt Nam của Tố Hữu, Riêng chung của Xuân Diệu, Ánh sáng và Phù sa của Chế 
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Lan Viên... và nhiều tập thơ, bài thơ khác của các tác giả giai đoạn này đều mang khát 

khao hòa bình, hạnh phúc. Họ nghĩ về Bác, về Đảng và Tổ quốc với một tình cảm da 

diết. “Hỡi sông Hồng tiếng hát 4000 năm/ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?” (Chế 

Lan Viên). Phạm Tiến Duật nghĩ về tổ quốc lại nghĩ về những sức mạnh tiềm tàng từ 

nghìn năm dồn tụ lại như những ngọn lửa khát vọng không bao giờ tắt (Lửa đèn). Vóc 

nhà thơ thật sự “đứng ngang tầm chiến lũy”. Thơ ca giai đoạn này đạt đến đỉnh cao của 

thơ ca trữ tình - chính trị” [42, 220]. Tác giả dành tâm huyết và bút lực của mình vào 

việc giải phóng miền Nam, khẳng định quyền sống và khát vọng độc lập, tự do của 

nhân dân, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.  

Lực lượng sáng tác thơ giai đoạn này đông vui, bao gồm nhiều thế hệ, nhiều 

vùng miền, nhiều giọng điệu, phong cách đã thực sự làm nên phong trào thơ âm vang, 

sôi động, tạo thành một “thời đại mới trong thi ca cách mạng” với nhiều tác giả, tác 

phẩm tiêu biểu, xuất sắc cho cả nền thơ. Vì vậy, khi xét toàn cảnh của cả nền thơ Việt 

giai đoạn này, không thể bỏ sót diện mạo thơ của các tác giả sáng tác ở vùng tạm 

chiếm miền Nam mà nội dung của nó là tinh thần yêu nước, dân tộc và cảm thức xót 

đau, ám ảnh về thực tại đất nước cắt chia: “Như một lối đi riêng, trong thơ giai đoạn 

này, bên cạnh cái tôi trữ tình mang cảm hứng chung của nền thơ cách mạng còn xuất 

hiện cái tôi tự vấn trong cảm thức về cuộc đời đầy giằng xé…, là cảm thức về thời 

gian với ảo tưởng của quá khứ như một sự lấp đầy những khoảng đau thương hằn lên 

thực tại” [45, 60]. Đây là nhận thức biện chứng, vượt qua áp lực của những quan điểm 

trước đây khi nhìn nhận về hiện tượng thơ ở vùng tạm chiếm miền Nam. 

Tính khuynh hướng, tính sử thi bao trùm trong tác phẩm giai đoạn này đã làm 

cho chủ đề, đề tài có sự tập trung, kết tinh ở chiều sâu; thể loại và ngôn ngữ thơ trở 

nên chắt lọc, quyền uy hơn, nhiều sắc thái biểu cảm đậm chất lý tưởng hơn thơ giai 

đoạn 1945-1954. Nhà thơ có khuynh hướng nắm bắt và khái quát hóa, tổng hợp hóa 

những nội dung bản chất của cuộc sống mới, con người mới ở miền Bắc và cuộc sống 

lớn, con người chiến đấu anh dũng ở miền Nam. Chất thơ kết hợp hài hòa giữa trữ tình 

và lãng mạn, giữa cảm xúc và suy nghĩ, hiện thực và lý tưởng. Ngôn ngữ thơ đã không 

ngừng đổi mới, có bước tổng hợp mới, giàu sắc thái ngữ nghĩa, giàu chất nghiệm suy - 

triết lý, phù hợp với hiện thực và lý tưởng thời đại của cách mạng, của nhân dân như 

Nguyễn Bá Thành đã nhận xét : “Ngôn ngữ thơ ca là ngôn ngữ sáng tạo, nó biểu hiện 

vốn văn hóa, vốn sống và trí tưởng tượng của nhà thơ. Nếu nói rằng, trong tác phẩm, 

thơ tồn tại cả yếu tố hư và yếu tố thực, cả cái có lý và cái phi lý tính, thì thơ ca cách 

mạng thiên về cái thực, cái có lý… Thơ ca cách mạng biểu hiện tình cảm cách mạng. 

Tình cảm cách mạng là một thứ tình cảm thiên về xã hội, tình cảm cộng đồng…” 

[108, 469]. Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh, Anh Thơ, Hoàng 

Trung Thông... và đặc biệt là các nhà thơ trẻ như Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa 
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Điềm, Thu Bồn, Nguyễn Duy, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Lâm Thị Mỹ Dạ… có nhiều 

đóng góp về việc làm mới ngôn ngữ, thể loại và chất thơ, trước khi thơ chuyển sang 

một giai đoạn mới, yêu cầu mới khi lịch sử sang trang.  

Thơ sau 1975 diễn ra trong cuộc sống thời bình, đã thực hiện bước chuyển mới. 

Thơ giờ đây đối diện với những vấn đề mới cấp bách của cuộc sống. Thơ không chỉ 

phản ánh hiện thực của ngày hôm nay mà còn phản ánh hiện thực của ngày hôm qua 

bằng cái nhìn mới thông qua nhận thức tối đa về chính cuộc sống và con người trong 

muôn mặt của cuộc sống thời bình và cả những quan hệ hiện thực của cuộc sống thời 

chiến. Dù 10 năm đầu sau hòa bình, thơ vẫn còn diễn ra theo quán tính cũ, nhưng 

những động thái và ý hướng đổi mới đã bắt đầu xuất hiện trong ý thức sáng tạo của 

nhà thơ. Nhà thơ biết đặt con người vào mối quan hệ đa dạng của cuộc sống để cắt 

nghĩa mọi hành động và tâm lý của họ. Lúc này, họ  đặc biệt ưu tiên cho con người đời 

tư - cá thể như một nhu cầu bù đắp cho sự quá đề cao con người công dân, con người 

chính trị. Con người trong thơ sau 1975 được khai thác và nhìn nhận ở nhiều khía 

cạnh: trầm tư, trăn trở về đời tư, thế sự; tự vấn, tự thoại, có cả tự thú, sau đó, họ đối 

diện với chính mình để tìm cách sống hợp lý, tích cực”. Các thế hệ nhà thơ nhiều vùng 

miền, nhiều đối tượng trước kia, giờ đây đều họp mặt đông vui trong ngày hội thống 

nhất của đất nước, tạo nên sự đa dạng và thành tựu trong thi pháp và phong cách với 

những tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Thế hệ hình thành và trưởng thành trong hòa 

bình, trong đó, có sự góp mặt đông đảo của các nhà thơ nữ ngày càng đông và giàu 

phẩm chất thi sĩ. Thơ sau 1975, đặc biệt là từ 1986 đến nay, có sự đồng hiện đan xen, 

phức tạp của nhiều hệ hình thơ, tư duy thơ: tiền hiện đại, hiện đại và một phần hậu 

hiện đại. Rõ ràng, sự đổi mới hiện thực đời sống và quan niệm nghệ thuật về con 

người đã dẫn đến sự thay đổi hình tượng thơ, không gian, thời gian thơ, ngôn ngữ thơ, 

tư duy thơ, hệ hình thơ và thể loại thơ. Con người đời tư - thế sự xuất hiện đã làm cho 

thơ sau 1975 luôn có sự thay đổi thi pháp hình thức và nội dung.  

Tính triết lý, yếu tố văn hóa được các nhà thơ đưa vào thơ ba mươi năm đổi mới 

(1986-2016) một cách tối đa. Tư duy thơ nghiêng về khái quát, triết luận, tăng cường 

các yếu tố hư ảo, tiềm thức, vô thức, trực giác. Yếu tố hậu hiện đại cũng ngày càng 

được các nhà thơ trẻ vận dụng và thể nghiệm bước đầu. Có thể mượn nhận định của 

Đỗ Lai Thuý để miêu tả thực tế này của thơ Việt ba mươi năm đổi mới một cách thực 

chứng và khoa học: “Thơ Việt hiện nay, kể từ hậu - Đổi mới đến giờ, nếu cắt một lát 

cắt đồng đại, thì có thể thấy: ở trung tâm là thơ chính ngạch, vẫn lấy tiêu chí phản ánh 

hiện thực là chính; vành ngoài thứ nhất là thơ theo xu hướng hiện đại chủ nghĩa, thơ tự 

do với những tìm tòi mang tính siêu thực, cái mà trước đây bị phê phán thì nay được 

chấp nhận vì nó không còn tính tiên phong nữa; vành ngoài thứ hai kế tiếp là văn học 

trẻ; và vành ngoài sau cùng là thơ theo hướng hậu hiện đại, thơ đương đại, thơ của 
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hôm nay viết về cái hôm nay như một điều bí ẩn; thơ của cái Khác. Tuy nhiên, một 

mặt do tiếp giao dễ dàng với thế giới, mặt khác vốn là một đất nước hậu thuộc địa và 

nhiều cái hậu (post-) khác, nên trong quyển văn hoá Việt Nam dễ hình thành một cảm 

quan hậu hiện đại đặc biệt. Vì thế, dường như không chỉ vành thơ hậu hiện đại mà cả các 

vành thơ khác cũng đang sử dụng các thủ pháp của thơ hậu hiện đại. Nhưng, có lẽ, thơ 

hậu hiện đại đích thực không dừng lại ở cấp độ thủ pháp, mà đã tiến tới cấp độ quan niệm 

thực tại. Có như vậy mới sản sinh ra được cái Khác hậu hiện đại. Một cái Khác không 

phải là khác biệt, khác lạ trong quan hệ với cái ngoài nó, mà là một cái Khác trong quan 

hệ với chính nó, mang tính tự thân, là sản phẩm của một tự lập và tự trị. Chính cái Khác 

này không chỉ cứu sống cái chết của tác giả, mà còn bội nhân tác giả, vì giờ đây người đọc 

cũng là tác giả. Một cái Khác như vậy, hẳn không nằm sẵn trong đầu tác giả, mà được 

sinh ra trong tiến trình bập bênh giữa tác giả, văn bản và người đọc. Thơ trở thành mỹ học 

của cái Khác.” [120, 98-90]. Trong phong trào chung của thơ Việt Nam hiện đại mà 

chúng tôi vừa khái quát như trên, có sự đóng góp thành tựu quan trọng của các thế hệ thơ 

nữ hiện đại nói chung, thơ nữ 1986-2015 nói riêng. 

4.3.2. Vị thế của thơ nữ 1986-2015 trong thơ Việt Nam hiện đại 

Văn học Việt Nam từ Đổi mới (1986) bắt đầu có sự chuyển động mới ở tất cả các 

thể loại. Trong đó, thơ đóng một vai trò tiên phong trong việc chiếm lĩnh hiện thực đời 

sống và con người. Trong tiến trình chung của thơ Việt Nam 1986-2016, thơ nữ chiếm 

vị trí quan trọng. Trước hết là đội ngũ sáng tác. Các cây bút nữ xuất hiện ngày càng 

nhiều (gấp hơn 7 lần thời kháng chiến - xem Phụ lục 1). Chỉ kể nhà thơ nữ là hội viên 

Hội nhà văn Việt Nam thì con số lên đến hơn hàng trăm người), đặc biệt là các cây bút 

trẻ, tạo thành dòng thơ nữ nhiệt thành, sôi nổi trong đời sống thi ca đương đại. Sự nối 

tiếp và đồng hành của thế hệ nhà thơ nữ này bên cạnh các thế hệ nhà thơ nữ lớp trước 

đã tạo nên sự hợp lực đông đảo và đa thanh, phù hợp với xu hướng chung và khát 

vọng chung của mọi nhà thơ, đồng thời cho thấy sự tự ý thức về giới tính mạnh mẽ của 

những người cầm bút thông qua lối viết nữ mới mẻ, nhiều giọng điệu. Điều này đã 

chứng minh sức sống của thơ ca nữ giới xuất phát từ nhu cầu viết, tạo thành một “lối 

viết nữ” mang đậm ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền, thể hiện bản ngã và khát 

vọng thành thật, bình đẳng của mình trong tất cả các phương diện của đời sống bằng 

tiếng nói nghệ thuật. 

Họ chính là chủ thể sáng tạo, đồng thời là đối tượng chính cho cảm xúc thơ, tư 

duy thơ thăng hoa. Thơ họ khác với thơ nam giới ở việc càng ngày họ càng có nhu cầu 

thể hiện mình như một chủ thể tự thuật và nhập vào đối tượng để tự thuật, tự thoại và 

tự vấn. Nói như Lâm Thị Mỹ Dạ: “Thơ phải thật, thật tới nỗi vắt kiệt chính mình, phơi 

bày tận cùng cái xấu, cái tốt, cái đẹp, cái phù phiếm của chính mình. Và lúc đó, thơ 

chính là tấm gương soi phản chiếu tâm hồn mình vô cùng chân thật” [37, 34]. Tự soi 
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vào chính mình để hiểu trạng thái nhân thế là cách mà nhà thơ sống thật với mình 

nhiều nhất. Hằng số tâm lý - thi ca mới trong tương quan với môi trường mới đã giúp 

các thế hệ nhà thơ nữ giai đoạn này gặp nhau trong cảm nhận và cái nhìn nghệ thuật 

mới để thể hiện thành tiếng nói và tâm trạng của chính thế hệ mình vừa thống nhất vừa 

đa dạng. Đặc điểm làm nên nội dung và chất thơ nổi trội của họ ở giai đoạn này là ý 

thức nữ quyền và cảm quan giới tính cụ thể, quyết liệt. Họ muốn tự thể hiện tiếng nói 

bên trong của mình một cách chân thành, bình đẳng và dân chủ trước muôn vàn quan 

hệ của đời sống vốn cũng đa đoan, phức tạp. Bằng lối viết nữ mang cảm quan mới, họ 

thật sự khuấy lên không khí thi ca thấm đẫm tinh thần nữ quyền thông qua những chủ 

đề quen thuộc nhưng cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề hoàn toàn khác với trước đó. 

Họ bứt phá trong cách viết để tạo nên hình tượng mới, cảm quan mới nhằm thể hiện 

diễn ngôn mới về giới mình, nhất là lối thể hiện diễn ngôn thân thể một cách ý thức, để 

giãi bày tình yêu, tính dục và khát vọng hiến dâng chân thành, nồng ấm: “Em thở dài/ 

buốt mùa đông rỗng ngực/ buồn xa xa thương cũng xa xa” (Rỗng ngực - Phan Huyền 

Thư). Đó là tiếng nói giảm trừ hiện tượng nhưng đầy khát khao nữ tính. Thế hệ nhà 

thơ lớp trước cũng không kém phần tự chủ: “Giá mà ta được làm sông/ Biết ra tới biển 

là không còn mình/ Bất cần, ngàn sóng coi khinh/ Mặn mòi đã thấu, tan mình sá chi” 

(Làm gì có biển - Lâm Thị Mỹ Dạ). Đó là tiếng nói thành thật và dân chủ, trước hết, 

với chính mình, sau đó, hướng đến tha nhân trong khát vọng nhân ái, sẻ chia. 

Blaga Đimitrova đã nói: “Sự nổi loạn cá tính là điều kiện chủ yếu cho sự tồn tại 

một nhà thơ”. Ý kiến này, xét thấy ứng với các nhà thơ nữ, đặc biệt là ở các nhà thơ 

trẻ. Từ Đổi mới (1986), các thế hệ thơ nữ có nhu cầu được thể hiện chính mình và 

cuộc sống nhân sinh một cách chân thật và bao dung. Trong chiến tranh, họ có nhu cầu 

nói lên tiếng nói của cộng đồng, của thời đại, vì cuộc sống cần như thế, như một đạo 

đức tối thượng. Giờ đây, trong hòa bình, cuộc sống đã khác. Họ có nhu cầu thể hiện 

chính cái tôi cá nhân của mình trong dòng đời tất bật. Trong thơ của họ, hình tượng 

người phụ nữ hiện lên sinh động, đa dạng, biểu hiện thành những cung bậc tình cảm, 

tâm trạng; những sắc thái đạo đức cùng những hành động, tâm lý khác nhau. 

Trong nền thơ hiện đại Việt Nam, bước qua thế kỷ XXI, ngày càng có nhiều tác 

giả nữ, đặc biệt là tác giả trẻ, họ bày tỏ tình cảm, ước mơ, quyền lợi và khát vọng giới 

chính đáng của mình bằng tiếng nói trữ tình mạnh dạn, dân chủ, có khi bạo liệt, nhưng 

đầy yêu thương, trách nhiệm chia sẻ và chan hòa mà các nhà phê bình thường nhắc đến 

với tên gọi: “văn học nữ quyền”, “văn học mang âm hưởng nữ quyền”, trong đó, nhấn 

mạnh đặc điểm “văn chương mang tính nữ”, “văn chương mang thiên tính nữ” với ngụ ý 

đề cập đến những tác phẩm tụng ca người nữ, bảo vệ nữ giới và thể hiện những đặc tính 

riêng, những khát khao yêu thương, hạnh phúc của “phái yếu”. Họ lấy chính đời sống 

của mình hoặc nhập vai vào đời sống của giới mình để thể hiện chúng một cách sinh 
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động, chân thành, xem đó như là nhu cầu của “cái Khác”, thể hiện thành những tiếng nói 

trữ tình, triết mỹ khác so với thơ giai đoạn trước 1986.  

Nhu cầu trò chuyện với chính mình của các nhà thơ nữ đã đem lại cho thơ họ 

những phẩm chất mới mẻ. Ý thức phái tính và nhu cầu nói lên tiếng nói nữ quyền đã 

tạo ra một lối viết khác đầy tự tin, chủ động và bứt phá, nhất là trong vấn đề tâm linh 

và dục tính. Chân thật trong tình cảm, suy nghĩ; mới lạ, táo bạo trong hình tượng, cấu 

tứ là những cách tân dễ nhận ra của thơ nữ giai đoạn này. Từ những trạng thái đa phân, 

phức điệu của thế giới nội tâm, họ đã tạo nên những nhịp thơ mạnh mẽ, có tin yêu, day 

dứt nhưng đầy dứt khoát, làm hiện lên những khoảng thời gian và không gian xanh 

biếc đến hồn nhiên, nhưng đồng thời cũng chất chứa bao âu lo, tiếc nuối, có cả hoài 

nghi về dòng đời đang chảy trôi vô định. Những giai điệu và dư âm đó lặp đi lặp lại 

như những điệp khúc làm thành nét hấp dẫn riêng trong thơ nữ. Đó chính là sự đóng 

góp thành tựu của thơ nữ 1986-2015 trong tiến trình chung của thơ Việt Nam hiện đại.  

Nói đến vị thế của thơ nữ giai đoạn 1986-2015, mọi người đều thừa nhận rằng thơ 

nữ có ý thức cách tân nghệ thuật sáng rõ. Họ muốn mình trở thành những chủ thể ý thức 

trong việc đối thoại và tự thoại để tìm hướng đi mới cho thơ. Thơ của họ giờ đây chuyển 

sang một chiều kích và tâm thế khác. Họ không ngần ngại thể hiện tận cùng cái tôi cá 

nhân của mình trong khát vọng giao hòa, nhân ái với chung quanh. Trước hết, họ có nhu 

cầu thể hiện cạn kiệt cái tôi cá nhân riêng tư trước khi thể hiện cái ta tha nhân rộng lớn. 

Trên website http://nhavantphcm.com.vn, Nguyễn Đức Tùng có bài phỏng vấn: “Nhà 

thơ Đinh Thị Như Thúy, sinh ra là tự do”đã ghi lại tâm sự của nhà thơ Đinh Thị Như 

Thúy: “Tôi thường viết nương theo cảm xúc. Tôi nghĩ, có thể đã có những vận động nào 

đó trong chính bản thân tôi. Từ những bài thơ sử dụng nhiều vần điệu cổ điển, giờ đây, 

trước bao bộn bề ồn ào của cuộc sống hiện đại, với nhiều suy tư đa chiều gấp gãy, tôi 

thích viết như sự giải phóng tôi khỏi mọi gò bó” [131]. 

Các nhà thơ nữ mạnh dạn cất tiếng nói trữ tình dân chủ trước hiện thực đời sống đa 

chiều, trước nhu cầu nhận thức tối đa các mặt khuất lấp của đời sống, những trầm tích của 

văn hóa, trong đó, có tâm linh và tính dục. Thiên tính nữ ngày càng được thể hiện như một 

nhu cầu khẩn thiết để họ nhìn nhận chính con người bên trong của họ một cách chân thành 

và xúc động. Họ muốn tìm lại gương mặt vô ưu của mình bằng cách quay ngược chiều 

thời gian để làm sống lại những gì thân ái nhất của ngày xưa: “Theo thời gian tôi về tìm 

lại/ Khoảng thời gian xanh biếc dưới cỏ mềm/ Cái khoảng đời vô tư trong sáng/ Lại rộn 

ràng từ hoa cỏ mọc lên” (Lâm Thị Mỹ Dạ). Từ 1986 đến 2015, các thi tập thơ nữ xuất 

hiện ngày càng nhiều là minh chứng cho sức sống của một giai đoạn thơ nữ không bình 

lặng. Họ muốn nổ tung vô thức và tính dục để thành thế giới tình cảm đa phân, phức hợp. 

Nhu cầu được tự hát, tự thoại và tự vấn trong các nhà thơ nữ là có thật.  

http://nhavantphcm.com.vn/
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Từ động thái và khát vọng muốn thiết lập một lối viết nữ, các tập thơ giàu nữ tính 

như trên của nhiều thế hệ các nhà thơ nữ được liên tục ấn hành, đã chứng minh cho bút 

lực và sức sống của thơ nữ trong thời kỳ mới. Hàng trăm tập thơ của các tác giả nữ 

được in ấn trong giai đoạn từ 1986 đến 2015 đã chứng minh cho thành tựu đó của thơ 

nữ (xem Phụ lục 2). Nội dung các tập thơ đó đã tạo nên dàn đồng ca nhiều bè, nhiều 

cung bậc, thể hiện được muôn vàn cảm xúc điển hình của cái tôi nữ tính đa cảm, khát 

khao và mãnh liệt. Qua đó, họ đã bước đầu thiết lập được lối viết nữ với những kiểu 

diễn ngôn đa dạng phù hợp với ý thức và quyền lực nữ giới riêng. 

Vị thế thơ nữ giai đoạn 1986-2015 đã thực sự có tiếng nói và cách tân mới mẻ, 

dần dần chiếm địa vị nổi bật trong việc nói lên thế giới nữ tính của phái mình, đồng 

thời cũng thể hiện sự bất tín nhận thức về nam giới, có lúc mạnh dạn đối thoại với nam 

giới về những bất toàn của họ, về những ngộ nhận và vô tâm của họ trước nữ giới. Họ 

muốn xóa bỏ quan niệm lấy nam giới làm trung tâm. Họ muốn thiết lập lại vai trò bình 

đẳng của mình trước nam giới; đồng thời cũng không quên khẳng định thiên tính nữ 

vĩnh hằng của mình với tư cách là một nửa quan trọng của nhân loại. Chính ý thức 

điều này mà thơ của các nhà thơ nữ đã thực sự là những thông điệp mới mẻ, làm lay đổ 

mọi sự cam chịu, chấp nhận như định số mà trong quá khứ các thế hệ phụ nữ xem như 

mặc định, tự mình chịu lép vế, thua thiệt. 

Sự hiện diện các cây bút nữ trong tiến trình thơ Việt Nam hiện đại đã đem lại sự 

cân bằng thi pháp cho cả nền thơ. Âm hưởng sử thi và hướng ngoại vốn tồn tại trong 

thơ một thời gian dài, giờ đây có thêm cung bậc trầm lắng bởi sự dịu dàng nữ tính của 

họ. Nội dung mới sẽ kéo theo hình thức mới, diễn ngôn mới. Không ồn ào, làm dáng, 

các nhà thơ nữ biết tự mình thay đổi bút pháp và tiết chế bút pháp để mang lại vẻ đẹp 

hài hòa cho thơ. Trước sự tiếp thu ồ ạt và thiếu định hướng về các xu hướng thơ trên 

thế giới của một số nhà thơ trẻ, nhất là ở các nhà thơ nam, thì các nhà thơ nữ đã bình 

tĩnh, chủ động thanh lọc và điều tiết thi pháp cá nhân của mình để thành những chỉnh 

thể nghệ thuật có giá trị. Quan trọng là ở cách nhìn nghệ thuật và các trạng huống cảm 

xúc của từng chủ thể sáng tạo. Tâm hồn và sự nhân ái nữ tính đã làm cho thơ nữ có 

sức quyến rũ riêng. 

Trong tương quan chung, các thế hệ nhà thơ nữ tự cân bằng và tạo nên sự đa 

dạng nhưng hài hòa riêng cho từng thế hệ. Các nhà thơ lớp trước chín lại trong nhận 

thức và tư tưởng, dần định hình phong cách và tạo được giọng điệu riêng cho thế mình 

như Lệ Thu, Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Thị Mây, 

Nguyễn Thị Hồng Ngát, Ý Nhi, Đỗ Bạch Mai... Thế hệ kế tiếp cũng có cách đi riêng 

và tạo được giọng điệu riêng của thế hệ họ như Phạm Thị Ngọc Liên, Tôn Nữ Thu 

Thủy, Lê Thị Kim, Tuyết Nga, Phi Tuyết Ba, Dư Thị Hoàn, Đinh Thị Thu Vân, Đoàn 

Thị Lam Luyến, Bùi Kim Anh, Thu Nguyệt... Thế hệ 7X, 8X đông đảo hơn cả: Vi 
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Thùy Linh, Ly Hoàng Ly, Phan Huyền Thư, Nguyễn Phan Quế Mai, Bình Nguyên 

Trang, Dạ Thảo Phương, Đường Hải Yến, Nguyễn Thúy Hằng, Trương Quế Chi, 

Phạm Vân Anh, Ngô Thị Hạnh, Ngô Thanh Vân, Lynh Bacardi, Nguyệt Phạm, Thanh 

Xuân, Phương Lan, Khương Hà, Lê Mỹ Ý, Trần Lê Sơn Ý, Trương Gia Hòa, Tú Trinh... 

Họ có cách thể nghiệm riêng và tạo được sự bứt phá theo kiểu của họ - kiểu “khi người 

ta trẻ”, dù lúc đầu họ không được đón nhận nồng nhiệt. Và ngay cả bản thân các nhà thơ 

trẻ này, họ cũng phải tự điều chỉnh để hài hòa và ít ồn ào, to tiếng hơn thì sau đó, họ mới 

được công chúng đón nhận bằng sự cổ vũ cho những cách tân táo bạo của họ, nhất tự 

điều tiết vấn đề sex và tính dục trong các sáng tác của mình về sau như Vi Thùy Linh, 

Phan Huyền Thư, Ly Hoàng Ly, Nguyễn Thúy Hằng... 

Nhờ sự điều tiết và dung hòa giọng điệu thi ca của thế hệ các cầm bút như trên 

mà chất thơ nữ của họ hiện lên hợp lý, cần thiết cho cả nền thơ. Thơ họ thực sự là 

tiếng nói tin yêu, bao dung, độ lượng, giàu nữ tính, có sức lay động trong lòng người 

đọc. Ta có tiếng thơ bao dung, nhân ái của Xuân Quỳnh trong  Sân ga chiều em đi, Tự 

hát…; rồi giọng điệu buồn, chấp nhận trái ngang của Đinh Thị Thu Vân trong Một 

ngày ta ngoái lại…; giọng điệu xót xa nhưng không hề bi quan, yếu đuối của Đoàn Thị 

Lam Luyến trong Chồng chị chồng em, Châm khói, Dại yêu…; có giọng thơ nhẹ nhàng 

mà buốt nhức, trải nghiệm của Lâm Thị Mỹ Dạ trong Hái tuổi em đầy tay, Hồn đầy 

hoa cúc dại…  

Những nhà thơ thế hệ trẻ hơn cũng đa dạng và có nhiều dằn xé trong cảm nhận 

và thể hiện cái tôi nội cảm của mình. Sự lưỡng phân hoặc đa phân trong tình cảm và 

tâm lý, trong tình yêu và cuộc sống riêng tư của các nhà thơ nữ là có thật. Họ đã sống 

hết mình với cái tôi cá nhân cá thể trước khi hướng về tha nhân. Họ rất có ý thức lập 

ngôn theo hằng số tâm lý thời họ sống. Họ quyết đoán, bạo liệt nhưng vẫn không đi 

quá xa với thi pháp truyền thống. Vi Thùy Linh đã thức nhận: “Tôi luôn muốn tạo sự 

độc đáo riêng biệt trong lối tư duy, diễn đạt và hình ảnh. Tôi muốn làm những điều 

chưa ai làm, sống tận lực bằng tình yêu cuộc sống, cá tính đời thực và cá tính nghệ 

thuật của tôi là một. Tôi dám sống, dám dấn thân, dám đi đến cùng” [115,125]. Vi 

Thùy Linh muốn tung hoành trong cảm xúc và ý nghĩ, phải “tỏa nhiệt vào thơ bất kỳ 

mùa nóng lạnh”, muốn tự mình “phủ thơ khắp thế giới của em”. Đó phải chăng là ý 

thức nữ quyền trỗi dậy trong ý thức nghệ thuật của các nhà thơ trẻ? Một lối viết nữ đầy 

bạo liệt thực sự xuất hiện trong những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. Và suy 

cho cùng, đó cũng là ý thức đi tìm cái mới lạ, cái khác cho thơ để thơ không lặp lại 

những thế hệ trước, để phù hợp với nhu cầu thời họ sống. Và may thay, trong những 

đổi mới đó, ta đã gặp được những tơ non và run rẩy của nhiều giọng điệu thơ, cá tính 

thơ. Từ thực tế này, khi bàn về lối viết nữ, Lưu Khánh Thơ nhận xét: “Gắn với cội 

nguồn văn hóa dân tộc, ý thức nữ quyền đã dần dần được xác lập và ngày càng được 
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thể hiện một cách mạnh mẽ theo bước phát triển của thời gian. Nếu như người phụ nữ 

trong ca dao xưa đã mơ hồ nhận ra thân phận mình nhưng mới chỉ biết than thân trách 

phận thì người phụ nữ trong thơ ca hiện đại đã tự tin thể hiện vai trò của mình trong 

gia đình và ngoài xã hội. Trong thơ thời kì đổi mới, cái “tôi” cá nhân ở tầng sâu bản 

thể đã được khám phá và thể hiện một cách tự tin, đầy bản lĩnh...Văn học thời kỳ đổi 

mới có cơ hội mở rộng các bình diện phản ánh với các xu hướng dân chủ hóa trong 

văn học, trong đó có sự trỗi dậy mạnh mẽ của âm hưởng nữ quyền” [109, 544].  

Thơ bây giờ không nhất thiết phải đi theo lối đi cũ, không cần vần điệu du dương 

mà có khuynh hướng tự do hóa câu thơ, mở rộng ngôn ngữ nói và trần tình bằng ngữ 

điệu dàn trải với sự thản nhiên của con người đang làm chủ mình, làm chủ hoàn cảnh. 

Đó là lối viết nữ của các nhà thơ thế hệ 8X, 9X. Ly Hoàng Ly cũng khát khao đổi mới 

theo cách của chị mà quan niệm dưới đây là một ý thức tự làm mới không cưỡng được. 

Trong Lô lô, Ly Hoàng Ly đã thực sự làm mới thơ mình bằng nghệ thuật ngôn từ mới 

lạ, theo cách riêng. Phan Thị Vàng Anh và Nguyễn Ngọc Tư là hai tác giả văn xuôi, 

nhưng chuyển sang thể nghiệm thơ, cả hai cũng có những thành tựu trong việc góp 

một tiếng nói, một giọng điệu thơ lạ, làm đa dạng hóa cho tiến trình thơ Việt Nam hiện 

đại, làm cân bằng gam giọng giữa thơ nam và thơ nữ. Đó chính là yêu cầu của một nền 

thơ đang vận động, phát triển hài hòa, hợp quy luật. Tư duy hiện đại, đan xen hậu hiện 

đại bắt đầu xuất hiện trong sáng tác của các nhà thơ nữ trẻ, kể cả các nhà thơ lớp trước 

như Lâm Thị Mỹ Dạ, Ý Nhi, Phạm Thị Ngọc Liên, Dư Thị Hoàn… Nền thơ chung và 

thơ nữ luôn có sự tương tác, cách tân và phát triển 

Về phương diện phương thức biểu hiện, các nhà thơ nữ cũng đã nỗ lực làm mới 

thơ mình trên cơ sở học hỏi và ứng dụng các hệ hình lý thuyết thơ đương đại trên thế 

giới. Họ vừa tự thức tỉnh trước mình vừa hướng đến tầm đón đợi của người đọc để 

cách tân thơ. Vì vậy mà các nhà thơ nữ trẻ, sau thời gian đầu có vẻ tự do bung phá, 

càng về sau họ lại cân bằng và tìm đến tiếng nói chung, dễ hòa điệu và vẫy gọi liên 

chủ thể tiếp nhận. Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Phan Thị Vàng Anh, Ly Hoàng Ly, 

Trương Quế Chi, Nguyệt Phạm, Nguyễn Thúy Hằng… là những nhà thơ như thế. Sự 

hiện diện của những cây bút này đã đem lại cho thi đàn thơ nữ những sắc thái, giọng 

điệu trữ tình mới. 

Nhìn chung, các nhà thơ nữ đều có ý thức làm mới thi ca trên cơ sở giải quyết hài 

hòa mối quan hệ giữa chủ thể sáng tạo và khách thể thẩm mỹ, từ đó, họ muốn tạo nên 

sự hài hòa giữa hình thức và nội dung tác phẩm. Nhờ vậy, thơ nữ  1986-2015 vẫn diễn 

ra theo dòng chảy liên tục, có biến đổi nhưng có kế thừa, đổi mới để đáp ứng nhu cầu 

cuộc sống và nhu cầu của chính thơ ca. Có được vị thế ấy chính là nhờ sự tương tác, 

hỗ tương của hai phía, mà trước hết là nhờ thành tựu của nền thơ hiện đại Việt Nam. 

Cùng với nền thơ chung đó, thơ nữ đã đồng hành và đóng góp thi pháp riêng, làm 
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phong phú thêm ngôn ngữ thơ và giọng điệu thơ, cân bằng giữa chất thơ nam và chất 

thơ nữ thông qua diễn ngôn dân chủ, bình đẳng, mang âm hưởng phái tính và nữ quyền 

sâu sắc, mới mẻ cho nền thơ chung của dân tộc với những tác giả có cá tính sáng tạo 

riêng, bản sắc, thi pháp và phong cách riêng. 

 

Tiểu kết 

Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 đặt trong các quan hệ tương tác bản chất sẽ làm tỏ 

lộ nhiều ý nghĩa và giá trị nội quan và ngoại quan mới mẻ, giúp nhận thức bổ sung 

nhiều phẩm chất căn bản của thơ nữ giai đoạn này. Nhìn từ quan hệ với môi trường 

sinh thái, thơ nữ đã thực sự có tiếng nói đạo đức và nhân văn cao đẹp, thể hiện cảm 

quan sinh thái đầy trách nhiệm với thiên nhiên, vạn vật, làm hiện lên những thông điệp 

và đối thoại mới của nhà thơ với môi sinh thông qua diễn ngôn giới nữ đầy trách 

nhiệm, mang tinh thần đối thoại bình đẳng và dân chủ. Nhìn từ quan hệ với bản sắc 

văn hóa, thơ nữ cũng đã thể hiện cảm thức tìm về cội nguồn và làm sống lại những 

trầm tích văn hóa, những thiên tính nữ cao đẹp của giới nữ bên cạnh những phong tục, 

những vẻ đẹp cội nguồn của tình yêu và sự sống, làm đầy những giá trị văn hóa truyền 

thống và hiện đại cho thơ. Nhìn từ quan hệ với thơ Việt Nam hiện đại, thơ nữ đã đồng 

hành và bổ sung những phẩm chất mới mẻ từ góc nhìn thiên tính nữ. Thơ nữ giai đoạn 

này đã thực sự cách tân và thể hiện được muôn vàn cảm xúc và tâm trạng theo đặc 

trưng giới nữ. Qua đó, làm cân bằng, hài hòa, tạo thành vẻ đẹp chỉnh thể cho từng thi 

phẩm và cho cả nền thơ. Địa vị của thơ nữ 1986-2015 được hiện diện như là sự cân 

bằng thi pháp giữa chất thơ nam và chất thơ nữ, phản ánh sự vận động và phát triển hài 

hòa cho cả nền thơ mà ở đó quan hệ tương tác giữa thơ ca với môi trường sinh thái và 

cảm thức văn hóa là những thành tựu hiển minh và cộng hưởng để làm nên chất thơ 

giàu tinh thần nữ quyền và phẩm chất văn hóa thời đại. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Thơ nữ là tiếng lòng, là nỗi niềm thầm kín, là tâm tư và khát vọng của người 

phụ nữ, qua đó, họ tự bộc lộ mình một cách chân thành và gấp gáp nhất về tình yêu, 

tình người cũng như những cung bậc tình cảm riêng tư khác chỉ có ở người phụ nữ. 

Đặc biệt, khi lí thuyết phê bình giới/ phê bình nữ quyền ra đời, tiếng nói của người phụ 

nữ lại càng được đề cao, chú trọng. Điều đó giúp các nhà thơ nữ ngày càng có ý thức 

sáng tạo và hình thành “lối viết nữ” mang bản sắc và phong cách riêng trong nền thơ 

hiện đại Việt Nam. 

Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 nhìn từ lý thuyết giới là đề có ý hướng mới mẻ, 

được chúng tôi quan tâm theo đuổi, nhưng không kém phần khó khăn, phức tạp vì sự 

đa dạng của quan niệm và lý thuyết. Chúng tôi xem đây là một hướng nghiên cứu bên 

cạnh những hướng nghiên cứu khác nhằm góp phần chỉ ra những giá trị mới và giá trị 

bổ sung, làm đầy nghĩa cho thơ nữ ở những bình diện tương ứng với bản chất của thơ 

nữ nhìn từ lý thuyết nữ giới, lý thuyết nữ quyền và phê bình văn học nữ quyền.  

 Phê bình văn học nữ quyền là một học thuyết dung chứa trong nó nhiều phương 

pháp mang tính tri thức liên ngành khác nhau. Trong nghiên cứu văn học, mặc dù 

hướng nghiên cứu phê bình này chưa trở thành một hệ thống ổn định và thống nhất, 

nhưng không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng đặc biệt của nó trong nghiên cứu văn 

học trên thế giới qua các giai đoạn, thời kỳ. Vận dụng hướng đi mới mẻ này, chúng tôi 

xem xét vấn đề nữ quyền trong thơ nữ 1986-2015 trên cơ sở phóng chiếu lý thuyết giới 

và lý thuyết phê bình văn học nữ quyền vào những nội dung tương ứng của thơ nữ để 

chỉ ra giá trị hiện thực, giá trị nhân văn, giá trị triết mỹ và phương thức thể hiện đặc 

thù của chúng trong một giai đoạn quan trọng của tiến trình thơ hiện đại Việt Nam. 

2. Tiếp nhận, tiếp biến lý thuyết giới, lý thuyết nữ quyền trên thế giới vào nghiên 

cứu văn học đã có thành tựu từ lâu. Ở Việt Nam, dù các lý thuyết này xuất hiện sớm 

trong sáng tạo và nghiên cứu văn học - từ những thập niên đầu thế kỷ XX, nhưng chỉ 

dừng lại ở cấp độ sơ khai. Mãi đến những thập niên cuối thế kỷ XX và nhất là những 

thập niên đầu thế kỷ XXI, nó mới được quan tâm thích đáng, trở thành nhu cầu và đối 

tượng vận dụng có chủ đích sáng rõ ở các nhà sáng tác văn học và các nhà nghiên cứu 

phê bình văn học. Tuy vậy, những công trình nghiên cứu có tính tổng hợp từng chủ 

điểm về mặt lý thuyết và chuyên sâu về chủ nghĩa nữ quyền và phê bình văn học nữ 

quyền vẫn còn thiếu tính hệ thống, diễn ra không đồng đều ở các bình diện: dịch thuật 

lý thuyết, nghiên cứu lý thuyết lẫn ứng dụng nghiên cứu thể loại. Những công trình của 

các nhà lập thuyết về giới và nữ quyền trên thế giới chưa được dịch và giới thiệu đồng 

bộ sang Việt ngữ, mà chỉ tập trung một số tác giả quen thuộc như Virginia Woolf, 
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Simone de Beauvoir và một vài gương mặt tiêu biểu khác. Chính thực tế này cũng có 

ảnh hưởng không ít đến kết quả nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện về lý thuyết giới, lý 

thuyết nữ quyền ở Việt Nam. Hiện tại, các nhà nghiên cứu văn học ở nước ta tích cực 

làm đầy những khoảng trống đó để thúc đẩy việc sáng tác văn học và phê bình văn học 

theo tinh thần của lý thuyết giới và phê bình văn học nữ quyền được đa dạng và chuẩn 

mực hơn. 

Vấn đề giới và nữ quyền từ bình diện sinh học đến bình diện văn hóa - xã hội và 

lan sang địa hạt văn học xuất hiện khá sớm và liên tục ở phương Tây, tạo thành các 

phong trào, các làn sóng nữ quyền mạnh mẽ và tích cực cho đến thời hiện đại. Cũng từ 

đó, nhu cầu của chính giới nữ trong việc tự đấu tranh cho quyền lợi của mình thông 

qua hoạt động sáng tác văn học và phê bình văn học được chú trọng. Mục tiêu của 

những hoạt động này là phê phán các văn bản đề cao nam giới để từ đó đề ra lý luận 

nhận thức đúng đắn nhằm bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần của nữ giới. Chủ 

nghĩa nữ quyền và phê bình văn học nữ quyền, phê bình văn học sinh thái nữ quyền, từ 

đó, dần dần xuất hiện và trở thành vấn đề toàn cầu, trong đó, có Việt Nam. Dù ý thức 

về giới/ phái tính và đấu tranh nữ quyền ở Việt Nam diễn ra muộn vì nhiều lý do chủ 

quan và khách quan, nhưng từ xa xưa trong lịch sử và truyền thống, những mầm mống 

của quyền phụ nữ đã biểu hiện rõ trong văn học dân gian, văn học trung đại qua các 

giai đoạn với các hình thái khác nhau từ sơ khai đến sâu sắc; với những sắc điệu, 

những khía cạnh mang phẩm tính nữ quyền khác nhau. Đến thời hiện đại, vấn đề trên 

trở thành hiện thực mạnh mẽ trong đời sống và trong văn học mà thơ ca nữ là một hình 

thái ý thức thẩm mỹ, nhân văn mới mẻ được bạn đọc quan tâm. 

3. Nhìn từ phương diện nội dung phản ánh, đóng góp của Thơ nữ Việt Nam 1986 -

2015 nhìn từ lý thuyết giới là sự đổi mới nhận thức về cái tôi cá nhân, bộc lộ qua sự đa 

dạng của nội dung trữ tình cuả nhà thơ: Tình yêu và khát vọng, hôn nhân và gia đình, 

bản năng và tâm linh. Qua hệ đề tài phong phú đó, tiếng nói của cái tôi trữ tình nữ giới 

được bộc lộ. Đó là cái tôi nữ giới luôn khát khao giao cảm với cuộc đời; cái tôi đầy bản 

năng và đam mê bản thể, có cả cái tôi với nỗi niềm trăn trở về đời tư, thế sự đang muốn 

vươn lên khẳng định bản ngã, thể hiện tình mẫu tử và thiên tính nữ vĩnh hằng. Tất cả 

những nội dung đó được kết tinh thành các chủ đề giới với các hướng tiếp cận bản chất, 

trước hết là nhìn từ bình diện sinh học, kế đến là bình diện văn hóa - xã hội, trong đó, 

bình diện ý thức giới nhìn từ “lối viết nữ” là điều kiện quan trọng đầu tiên để thơ của các 

nhà thơ nữ hiện đại có dịp thăng hoa, cất cánh bằng ngôn từ, hình tượng mới mẻ, đa 

dạng, mang đậm ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền thời hiện đại. 

 Từ sau Đổi mới (1986), các nhà thơ nữ có nhu cầu được thể hiện chính cái tôi 

bên trong, cái tôi chiều sâu bản thể nữ tính của mình và chiều sâu cuộc sống nhân sinh 

một cách chân thật và nhân văn. Nền thơ Việt Nam 1986-2015, ngày càng xuất hiện 
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nhiều tác giả nữ, đặc biệt là tác giả trẻ. Trong thơ họ, hình tượng người phụ nữ hiện 

lên sinh động, đa dạng, biểu hiện thành những cung bậc tình cảm, tâm trạng; những 

sắc thái, tính chất, hành động và tâm lý khác nhau. Họ trực tiếp bày tỏ tình cảm, ước 

mơ, quyền lợi và khát vọng giới chính đáng của mình bằng tiếng nói trữ tình mạnh 

dạn, nồng nhiệt, có khi bạo liệt, nhưng cũng đầy yêu thương, trách nhiệm với mình và 

với đời. Họ có nhu cầu thể hiện “cái Khác” thông qua diễn ngôn giới mang đậm tính 

chiêm nghiệm và triết mỹ mới mẻ, đa dạng hơn thơ nữ giai đoạn trước 1986. Qua đó, 

họ xác lập bản thể nữ trước mọi quan hệ và kiến tạo cái nhìn thế giới thông qua lối viết 

nữ, nhãn quan nữ, diễn ngôn nữ đầy dân chủ và tự trọng. 

4. Qua sự đa dạng của nội dung trữ tình ấy, thơ nữ giai đoạn này có những 

phương thức thể hiện mang sắc thái nữ quyền rất rõ nét. Họ xây dựng một hệ thống 

biểu tượng, ngôn ngữ, giọng điệu riêng, đó là con đường để khẳng định tiếng nói 

riêng, phong cách riêng của mỗi nghệ sĩ. Ngôn ngữ trong thơ họ mang tính tự thuật, 

giãi bày tâm tư, tình cảm và khát vọng đa dạng, mang đậm bản chất “giới”, tạo nên 

dấu ấn và cá tính sáng tạo riêng. Giọng điệu thơ phong phú và đặc sắc cũng là một yếu 

tố không nhỏ trong việc góp thêm tiếng nói khẳng định nữ quyền thành thật, mới mẻ 

trong thơ của các nhà thơ nữ, tự nó không giới hạn ở phạm vi nào về hình thức và nội 

dung. Nó mở ra khả năng sáng tạo mới về hình thức biểu hiện và kiểu tư duy. 

5. Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 đặt trong các quan hệ tương tác bản chất sẽ làm tỏ 

lộ nhiều ý nghĩa và giá trị nội quan và ngoại quan mới mẻ, vừa có tính thời sự - thời đại 

vừa kết tinh ở văn hóa truyền thống để hình thành diễn ngôn văn hóa mới trong thời 

bình, giúp cho nội dung thơ nữ bổ sung được nhiều phẩm chất tư tưởng, trong đó, có tư 

tưởng nữ quyền và ý thức phái tính mang cảm quan văn hóa và nhân văn tốt đẹp. Nhìn 

từ quan hệ với môi trường sinh thái, thơ nữ đã thực sự có tiếng nói đạo đức và tinh thần 

cao đẹp, thể hiện cảm quan sinh thái đầy trách nhiệm với thiên nhiên, vạn vật, làm hiện 

lên những thông điệp và đối thoại mới của nhà thơ với môi sinh thông qua diễn ngôn 

giới nữ đầy trách nhiệm, mang tinh thần đối thoại bình đẳng và dân chủ. Nhìn từ quan 

hệ với bản sắc văn hóa, thơ nữ cũng đã thể hiện cảm thức tìm về cội nguồn và làm sống 

lại những trầm tích văn hóa, những thiên tính nữ cao đẹp của giới nữ bên cạnh những 

phong tục, những vẻ đẹp cội nguồn về tình yêu và sự sống; từ đó, làm đầy những giá trị 

văn hóa truyền thống và hiện đại cho thơ. Nhìn từ quan hệ với thơ Việt Nam hiện đại, 

thơ nữ đã đồng hành và bổ sung những phẩm chất mới mẻ từ góc nhìn thiên tính nữ. 

Thơ nữ giai đoạn này đã thực sự cách tân và thể hiện được muôn vàn cảm xúc và tâm 

trạng theo đặc trưng giới nữ, tạo ra những diễn ngôn có ý hướng cho từng đối tượng 

khách thể, mang lại vẻ đẹp chỉnh thể cho từng thi phẩm và cho cả nền thơ. Địa vị của 

thơ nữ 1986-2015 được hiện diện như là sự cân bằng thi pháp giữa chất thơ nam và chất 
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thơ nữ, phản ánh sự vận động và phát triển hài hòa cho cả nền thơ để làm nên chất thơ 

giàu ý thưc phái tính và tinh thần nữ quyền thời hiện đại. 

6. Nhìn từ lý thuyết giới, thơ nữ Việt Nam 1986-2015, dù vậy, cũng không tránh 

khỏi những hạn chế và khiếm khuyết. Việc thể hiện bản năng giới, nhiều lúc, vượt quá 

ngưỡng tiếp nhận của bạn đọc, cả bạn đọc nữ. Bên cạnh đó, một số tác giả trẻ có 

những biểu hiện thái quá các trạng huống khát khao tính dục hoặc “chênh vênh”, “bỗ 

bã” trong cách nhìn và cách thể hiện những vấn đề liên quan đến con người và cuộc 

sống. Vì thế, vẫn còn những hạn chế nhất định trong việc thể hiện cảm thức nữ quyền 

theo tầm đón nhận hiện nay của công chúng, chưa kể, các nhà thơ trẻ dùng ngôn ngữ 

thân thể quá bạo liệt, nhiều lúc gây phản cảm, giảm giá trị mỹ học, có lúc, họ biến 

ngôn ngữ thành trò chơi cắt dán, lắp ghép làm cho những diễn ngôn bình dị đời thường 

thành những diễn ngôn phức tạp, xa lạ, rối rắm, vượt ngưỡng giới hạn ngữ nghĩa thông 

thường, khách quan của đối tượng. 

Những hạn chế trên kéo theo những quan niệm không đáng có xuất hiện trong 

thơ của nhiều nhà thơ nữ, đó là nhiều lúc “họ phơi bày cái tôi ích kỷ, cách biệt và đối 

lập với cộng đồng, cái tôi tự vuốt ve mình, cái tôi xéo lên mọi giá trị đạo đức, cái tôi 

tàn bạo thấp hèn mất hết tính người, cái tôi chỉ đòi hưởng thụ vật chất, bất cần đến 

cống hiến, đến giá trị. Họ tự vỗ ngực, đó là khám phá táo bạo, đó là lạ!...” [59 ,114].  

7. Vận dụng lý thuyết giới và lý thuyết nữ quyền vào nghiên cứu văn học nói 

chung và thơ nữ nói riêng tuy không còn mới trên thế giới, nhưng ở nước ta được xem 

như ở mốc khởi động mạnh mẽ, sẽ tiếp tục gợi mở nhiều triển vọng trong việc đổi mới 

cách quan niệm nghệ thuật về con người, về ngôn ngữ và các yếu tố nghệ thuật khác, 

nhằm chứng minh sự phát triển và hội nhập của thơ nữ Việt Nam vào tiến trình chung 

của thơ nữ quốc tế, mở ra thời kỳ hiện đại, hậu hiện đại cho nền thơ Việt trong hiện tại 

và tương lai. Đó cũng chính là hướng mở cho những ai quan tâm đến đề thơ nữ có cơ 

hội tiếp cận và nghiên cứu bổ sung, chỉ ra những đặc điểm thi pháp đa dạng khác nhìn 

từ lý thuyết giới và phê bình văn học nữ quyền hiện đại. 
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5. Bùi Thị Tuyết Mai   46. Nguyễn Thị Trà Giang  

6. Cẩm Lai                 47. Nguyễn Thúy Quỳnh 

7. Dư Thị Hoàn    48. Nguyễn Thị Ngọc Hòa 

8. Đặng Thị Nguyệt Anh   49. Phạm Dạ Thủy 

9. Đinh Thị Như Thúy             50. Phạm Hồ Thu 

10.  Đinh Thị Thu Vân   51. Phạm Thị Ngọc Liên 

11.  Đoàn Ngọc Thu    52. Phạm Thu Yến 

12.  Đoàn Thị Ký    53. Phạm Vân Anh 

13.  Đỗ Bạch Mai    54. Phan Huyền Thư 

14.  Đỗ Thị Tấc    55. Phan Ngọc Thường Đoan 

15.  Hà Phương    56. Phan Thị Thanh Nhàn 

16.  Hằng Phương    57. Phan Thị Vàng Anh 

17.  Hiền Phương    58. Phi Tuyết Ba 

18.  Hoàng Kim Dung   59. Phương Đài 

19.  Hoàng Thị Minh Khanh  60. Song Hảo 

20.  Hoàng Việt Hằng   61. Thanh Nguyên 

21.  Khánh Chi    62. Thảo Phương 

22.  Lâm Thị Mỹ Dạ    63. Thu Nguyệt 

23.  Lê Giang     64. Thu Loan 

24.  Lê Hoàng Anh    65. Thuận Vy 

25.  Lê Khánh Mai    66. Thúy Bắc 

26.  Lê Minh Hoài    68. Tôn Nữ Thu Thủy 

27.  Lê Thanh My    69. Trần Kim Hoa 

28.  Lê Thị Kim    70. Trần Thị Huyền Trang 



 

29.  Lê Thị Mây    71. Trần Thị Mỹ Hạnh 

30.  Lê Trung Nguyệt   72. Trần Thị Nương 

31. Lệ Thu     73. Trương Thị Kim Dung 

32.  Lưu Ly     74. Tuyết Nga  

33.  Hơ Vê     75  Vi Thùy Linh 

34.  Nguyễn Bảo Chân   76. Vũ Thúy Kiều 

35.  Nguyễn Bính Hồng Cầu  77. Vũ Thị Kim Liên 

36.  Nguyễn Lập Em    78. Vũ Thị Huyền 

37.  Nguyễn Ngọc Tư   79. Vũ Thị Khương   

38. Nguyễn Thị Ánh Huỳnh            80. Xuân Mai 

39. Nguyễn Thị Đạo Tĩnh   81. Xuân Quỳnh 

40. Nguyễn Thị Hồng   82. Xuân Thanh 

 41. Nguyễn Thanh Hương   83. Ý Nhi    

  

Nhận xét: 

Tính đến năm 2015, theo số liệu chưa đầy đủ của Đại hội IX Hội Nhà văn 

Việt Nam, tổng số hội viên là 1.114 (trong đó, có 200 hội viên nữ, riêng thơ là 83 

hội viên)  

Từ thực tế này (cộng với sưu tầm của chúng tôi về những tác giả nữ mà Từ điển 

nhà văn Việt Nam, 2015 để sót lên đến con số 100 hội viên), từ đó, chúng tôi rút ra 

kết quả về tỉ lệ tương đối các nhà thơ nữ là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam qua các 

thời kỳ như sau: 

- Giai đoạn 1990 - 1945: 10/100  hội viên, chiếm tỉ lệ 10% 

- Giai đoạn 1945 - 1975: 20/100  hội viên, chiếm tỉ lệ 20% 

- Giai đoạn 1975 - 2015: 70/100  hội viên, chiếm tỉ lệ 70% 

Qua đây, có thể nhận xét khái quát như sau: 

- Số lượng các nhà thơ nữ cầm bút và trở thành Hội viên Hội nhà văn Việt Nam 

ngày càng nhiều theo chiều hướng tăng tiến (chưa kể số lượng các nhà thơ nữ được kết 

nạp vào Hội từ 2015 đến 2019).  

- Giai đoạn sau 1975, đặc biệt là từ 1986 đến nay, số hội viên nữ gia tăng đáng 

kể. Điều này cho thấy nhu cầu được viết được thể hiện mình và cuộc sống bằng tiếng 

nói nữ giới/ nữ quyền càng được khẳng định. Vị thế, thành tựu riêng của thơ nữ trong 

nền thơ hiện đại Việt Nam là đáng được ghi nhận, bổ sung nhiều giọng điệu thơ, thi 

pháp thơ, phong cách thơ tiêu biểu. 



 

- Các nhà thơ trẻ xuất hiện nhiều từ Đổi mới (1986) đến nay với cách viết khác 

trước: chân thành, bạo liệt trong cảm xúc và suy nghĩ, tăng cường chất triết mỹ, 

nghiệm sinh, mạnh dạn thể nghiệm thi pháp ngôn từ theo hướng hiện đại, hậu hiện đại: 

trò chơi, trình bày thơ, giễu nhại, lắp ghép, tự do hóa hình thức câu thơ, văn bản thơ, 

hệ hình thơ mà chúng tôi đã phần nào phân tích trong Luận án (xem thêm Phụ lục 2, 

Phụ lục 3 và Phụ lục 4). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Phụ lục 2. 

DANH MỤC CÁC TẬP THƠ NỮ TIÊU BIỂU 

 ĐƯỢC XUẤT BẢN TỪ 1986 ĐẾN 2015  

(Theo Từ điển nhà văn Việt Nam, Nxb Hội nhà văn, 2015) 

 

1. Bùi Kim Anh, Viết cho mình, 1995. 

2. Bùi Kim Anh, Lối mưa, 1999. 

3. Bùi Kim Anh, Bán không cho gió, 2005. 

4. Bùi Kim Anh, Lời buồn trên đá, 2007. 

5. Bùi Kim Anh, Lục bát cuối chiều, 2008. 

6. Bùi Kim Anh, Bắc lên ngọn gió mà cân, 2010. 

7. Bùi Kim Anh, Đi tìm đi giấc mơ, 2012. 

8. Bùi Kim Anh, Nhặt lời cho bóng lá, 2015. 

9. Bùi Kim Anh, Hình như mùa đã lỡ, 2017. 

10. Phan Thị Vàng Anh, Gửi VB, 2006. 

11. Phi Tuyết Ba, Lời tình yêu, 1991. 

12. Phi Tuyết Ba, Lỗi tại trái tim, 1992. 

13. Phi Tuyết Ba, Mi-mo-za, 1996. 

14. Phi Tuyết Ba, Sóng thời gian, 2000. 

15. Phi Tuyết Ba, Hoa trên gai, 2007. 

16. Thúy Bắc, Nỗi đau không lành, 1990 

17. Thúy Bắc, Một niềm yêu, 1990. 

18. Trương Quế Chi, Tôi đang lớn, 2005. 

19. Lâm Thị Mỹ Dạ, Hái tuổi em đầy tay, 1990. 

20. Lâm Thị Mỹ Dạ, Đề tặng một giấc mơ, 1999. 

21. Lâm Thị Mỹ Dạ, Hồn đầy hoa cúc dại, 2007. 

22. Lâm Thị Mỹ Dạ, Thơ tình, 2008. 

23. Lâm Thị Mỹ Dạ, Tuyển tập, 2011. 

24. Cát Du, Nàng, 1010. 

25. Phan Ngọc Thường Đoan, Lục bát cho khát vọng, 1992. 



 

26. Phan Ngọc Thường Đoan, Người đàn bà làm thơ và trăng, 

1995. 

27. Phan Ngọc Thường Đoan, Đếm cát, 2000.  

28. Nguyễn Thị Ngọc Hà, Ngả vào giữa nguyên khôi, 2011. 

29. Trần Thị Mỹ Hạnh, Tình yêu của tôi, 2013. 

30. Hoàng Việt Hằng, Vệt trăng và cánh cửa, 2008. 

31. Nguyễn Thúy Hằng, Thơ hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lí, 2012. 

32. Trần Kim Hoa, Nơi em về, 1990. 

33. Trần Kim Hoa, Quá khứ chân thành, 1998. 

34. Trần Kim Hoa, Lối tầm xuân, 2003. 

35. Trần Kim Hoa, Họa mi năm ngoái, 2005. 

36. Nông Thị Ngọc Hòa, Tại sao lại cứ thế?, 2012. 

37. Dư Thị Hoàn, Lối nhỏ, 1988. 

38. Dư Thị Hoàn, Bài mẫu giáo sáng thế, 1993. 

39. Dư Thị Hoàn, Du nữ ngâm, 2006. 

40. Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Giọt mưa bất chợt, 2003. 

41. Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Không dám tắt đèn, 2005. 

42. Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Đừng múc cạn nỗi buồn, 2008. 

43. Hoàng Thị Minh Khanh, Gửi sông La, 2014. 

44. Lê Thị Kim, Đóa quỳ hư ảo, 1990. 

45. Lê Thị Kim, Sương bụi tình yêu, 1997. 

46. Lê Thị Kim, Khi tình yêu đến, 1998. 

47. Trần Hoàng Thiên Kim, Vọng mùa, 2001. 

48. Trần Hoàng Thiên Kim, Những trò đùa có lỗi, 2004. 

49. Đoàn Thị Ký, Cô gái và cầu vồng, 1995. 

50. Đoàn Thị Ký, Nửa vòng bông gạo, 2001. 

51. Phạm Thị Ngọc Liên, Những vầng trăng chỉ mọc một mình, 1989. 

52. Phạm Thị Ngọc Liên, Biển đã mất, 1990. 

53. Phạm Thị Ngọc Liên, Em muốn giang tay giữa trời mà hét, 1992. 

54. Phạm Thị Ngọc Liên, Thức đến sáng và mơ, 2004. 

55. Vi Thùy Linh, Khát, 1999. 

56. Vi Thùy Linh, Linh, 2000. 



 

57. Vi Thùy Linh, Đồng tử, 2005. 

58. Đoàn Thị Lam Luyến, Lỡ một thì con gái, 1989. 

59. Đoàn Thị Lam Luyến, Chồng chị chồng em, 1991. 

60. Đoàn Thị Lam Luyến, Châm khói, 1995. 

61. Đoàn Thị Lam Luyến, Dại yêu, 2000. 

62. Đoàn Thị Lam Luyến, Gửi tình yêu, 2003. 

63. Ly Hoàng Ly, Cỏ trắng, 1999. 

64. Ly Hoàng Ly, Lô lô, 2005. 

65. Lưu Ly, Gọi em ở cuối thiên đường, 2010. 

66. Bùi Thị Tuyết Mai, Giấc mưa xuân, 2015. 

67. Bùi Thị Tuyết Mai, Về mường tròn, 2015. 

68. Đỗ Bạch Mai, Một lời yêu, 1992. 

69. Đỗ Bạch Mai, Bông hồng trắng, 1996. 

70. Đỗ Bạch Mai, Một mình đi trong mưa, 2004. 

71. Lê Khánh Mai, Nước mắt chảy về đâu, 1998. 

72. Lê Khánh Mai, Cổ tích xanh, 2000. 

73. Lê Khánh Mai, Cát mặn, 2001. 

74. Lê Khánh Mai, Đẹp, buồn và trong suốt như sương, 2005. 

75. Lê Khánh Mai, Giấc mơ hái từ cơn giông, 2008. 

76. Nguyễn Thị Mai,  Không xóa nổi lời hoa, 2014. 

77. Lê Thị Mây, Dịu dàng, 1987. 

78. Lê Thị Mây, Một mình, 1990. 

79. Lê Thị Mây, Tặng riêng một người, 1990. 

80. Lê Thị Mây, Du ca cây lựu tình, 1996. 

81. Lê Thị Mây, Những mùa trăng mong chờ, 2002. 

82. Lê Thị Mây, Tình yêu dài suốt cuộc đời, 2004. 

83. Lê Thị Mây, Ánh sáng đời cây, 2007. 

84. Thái Thuận Minh, Đàn bà đo hạnh phúc 

            trong quanh quẩn đàn ông, 2016. 

85. Thúy Nga, Em và mùa đông, 1994. 

86. Thúy Nga, Nỗi buồn xanh, 1997. 

87. Tuyết Nga, Viết trước tuổi mình, 1992. 



 

88. Tuyết Nga, Ảo giác, 2002. 

89. Tuyết Nga, Hạt dẻ thứ tư, 2008.  

90. Thu Nguyệt, Cõi lạ, 2000. 

91. Thu Nguyệt, Hoa cỏ bên đường,2002. 

92. Thu Nguyệt, Theo mùa, 2006. 

93. Ý Nhi, Tuyển thơ Ý Nhi, 2010. 

94. Trần Thị Nương, Trầu thơm, cau đắng, 2011. 

95. Trần Thị Nương, Hẹn với hoa hồng, 2013. 

96. Phan Thị Thanh Nhàn, Bông hoa không tặng, 1987. 

97. Phan Thị Thanh Nhàn, Nghiêng về anh, 1992. 

98. Phan Thị Thanh Nhàn, Bài thơ cuộc đời, 2000. 

99. Thảo Phương, Bài ca buồn, 1992. 

100. Thảo Phương, Người đàn bà do đàn ông sinh ra, 1993. 

101. Xuân Quỳnh, Hoa cỏ may (tái bản), 1989. 

102. Xuân Quỳnh, Thơ Xuân Quỳnh (tái bản),  2000. 

103. Nguyễn Thúy Quỳnh, Giá mà em từ chối, 2002. 

104. Nguyễn Thúy Quỳnh, Mưa mùa đông, 2004. 

105. Bùi Sim Sim, Thì thầm lá non, 1996. 

106. Bùi Sim Sim, Giữa hai chiều quên nhớ, 2003. 

107. Đỗ Thi Tấc, Sữa đá, 1999. 

108. Đỗ Thị Tấc, Những người mẹ núi, 2001. 

109. Lệ Thu, Hương gửi lại, 1990. 

110. Lệ Thu, Nguyện cầu, 1991. 

111. Lệ Thu, Chân dung tình yêu, 1996. 

112. Lệ Thu, Mây trắng, 2005. 

113. Lệ Thu, Tri âm của đất, 2009. 

114. Lệ Thu, Điềm đạm Việt Nam, 2014. 

115. Phạm Hồ Thu, Quà tặng, 2001. 

116. Phạm Hồ Thu, Chiều Trương Chi, 2004. 

117. Phạm Hồ Thu, Khúc hát về ngọn lửa, 2010. 

118. Đinh Thị Như Thúy, Phía bên kia cây cầu, 2003. 

119. Đinh Thị Như Thúy, Cùng đi qua mùa hạ, 2005. 



 

120. Đinh Thị Như Thúy, Ngày linh hương nở sáng, 2012. 

121. Tôn Nữ Thu Thủy, Viết tặng ánh lửa, 1988. 

122. Tôn Nữ Thu Thủy, Trái đất đang nóng dần lên, 1991. 

123. Tôn Nữ Thu Thủy, Mắt lá, 2002. 

124. Tôn Nữ Thu Thủy, Miền yêu thương, 2012. 

125. Phạm Dạ Thủy, Ru hoa, 2011. 

126. Phan Huyền Thư, Nằm nghiêng, 2002. 

127. Phan Huyền Thư, Rỗng ngực, 2005.  

128. Phan Huyền Thư, Sẹo độc lập, 2015. 

129. Nguyễn Thị Đạo Tĩnh, Bùa lá, 2006. 

130. Nguyễn Thị Đạo Tĩnh, Miền hoa dại, 2006. 

131. Ánh Tuyết, Bão tạt ngang, Nxb Văn học, 2013. 

132. Ánh Tuyết,  Có thể là yêu, Nxb Văn học, 2015 

133. Giáng Vân, Năm tháng lãng quên, 1990. 

134. Đinh Thị Thu Vân, Thay cho lời hát ru anh, 1981. 

135. Đinh Thị Thu Vân, Một ngày ta ngoái lại, 2006. 

136. Đinh Thị Thu Vân, Đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ, 2015. 

137. Thuận Vy, Trái tim không thánh đường, 1990. 

138. Thuận Vy, Giấc mơ ban mai, 1998. 

139. Thuận Vy, Xôn xao biển vắng, 2000. 

140. Thuận Vy, Thức cùng trăng, 2006. 

 

Nhận xét:  

Số lượng các tập thơ của tác giả nữ xuất bản giai đoạn 1986-2015 với tỉ lệ hơn  

gấp nhiều (chỉ thống kê những tập thơ tiêu biểu) so với các tập thơ của tác giả nữ xuất 

bản giai đoạn trước 1975 và giai đoạn 1975-1985. Có được thành quả như vậy là do 

các lý do sau: 

- Số lượng các nhà thơ nữ - chủ thể sáng tạo giai đoạn sau 1975 đến nay ngày 

càng gia tăng. Nền thơ hiện đại Việt Nam có khả năng kích hoạt sự hình thành đội ngũ 

những nhà thơ nữ, đặc biệt là các nhà thơ trẻ. 



 

- Nhu cầu viết, nhu cầu được thể hiện ý thức giới và âm hưởng nữ quyền của 

các nhà thơ nữ ngày càng mạnh mẽ. Viết để thổ lộ con người bên trong của chính các 

nhà thơ và viết như là sự khát khao giao hòa, giao cảm với cuộc sống và con người. 

- Đây là thời kỳ Đổi mới và Mở cửa và Hội nhập, nền thơ hiện đại Việt Nam đã 

chủ động học hỏi và tác động, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho mọi hoạt động sáng 

tạo, in ấn thơ và tiếp nhận thơ. Sự giao lưu, hội nhập văn hóa và văn học, trong đó, có 

thi ca ngày càng thuận lợi cho việc hình thành đa dạng các “lối viết nữ” với sự đa dạng 

về cá tính và thi pháp sáng tạo riêng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 3. 

TẦN SUẤT TỪ NGỮ CHỈ THÂN THỂ 

TRONG CÁC TẬP THƠ TIÊU BIỂU 

(Thống kê trường hợp/Case Statistics  4 nhà thơ nữ: 

Lê Thị Mây, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Huyền Thư, Vi Thùy Linh) 
 

 

 

 

 

Tặng 

riêng một 

người - 

Lê Thị 

Mây 

(39 bài) 

Đề tặng 

một giấc 

mơ - 

LâmThị 

Mỹ Dạ 

(46 bài) 

Khát - 

Vi Thùy 

Linh  

(56 bài) 

Linh - 

Vi Thùy 

Linh 

(40 bài) 

Nằm 

nghiêng - 

Phan 

Huyền  

Thư  

(31 bài) 

Rỗng 

ngực - 

Phan 

Huyền 

Thư 

(24 bài) 

mắt  

đôi mắt 

ánh mắt 

9 3 46 31 7 19 

tim 

trái tim 
18 11 12 3 2 5 

môi 

miệng 

nụ hôn  

cái hôn 

6 2 18 31 13 3 

bàn tay  

cánh tay 

vòng tay 

2 5 35 20 13 7 

vú 

ngực  

bầu vú 

2 2 6 9 6 9 

lưỡi 0 0 4 7 7 3 

thân thể 

vòng eo 
0 0 20 21 2 3 

hơi thở 

tiếng thở 
0 0 13 10 0 1 

Tổng  

cộng 
37 23 154 132 50 50 

 

Nhận xét: 

- Các từ ngữ chỉ các bộ phận thân thể nữ giới trong thơ nữ trẻ xuất hiện nhiều hơn 

trong thơ nữ lớp trước, đặc biệt là các từ chỉ các bộ phận nữ tính đặc trưng, nhạy cảm 

trên thân thể phụ nữ. 

Tập           

thơ 

 

Các  

từ ngữ  

chỉ  

thân thể 

 



 

- Sắc thái ngữ nghĩa của các lớp từ ngữ chỉ thân thể này trong thơ nữ không dừng lại 

để miêu tả, phản ánh theo nghĩa tự vị mà vươn lên biểu hiện thành sắc thái tình cảm, 

tín hiệu thẩm mỹ, những cung bậc tính dục gợi cảm, hấp dẫn, những gợi mở có tính 

bản năng, vô thức phong phú, mới lạ. 

- Theo đó, các lớp từ ngữ này thường có thêm những định ngữ/ tính từ bất ngờ để chỉ 

các sắc thái nghĩa bóng khác nhau. Các nhà thơ đều có khuynh hướng vươn lên thể 

hiện tư tưởng triết mỹ mới mẻ, cấu trúc các diễn ngôn thân thể (body discourses) hấp 

dẫn mang đậm ý thức phái tính và âm hưởng nữ quyền, đặc biệt là ở các nhà thơ trẻ 

trưởng thành trong giai đoạn 1986-2015. 

 



 

 

    Phụ lục 4. 

CÁC THỂ THƠ ĐƯỢC THỂ HIỆN 

TRONG CÁC TẬP THƠ TIÊU BIỂU 

(Thống kê trường hợp/Case Statistics  4 nhà thơ nữ: 

Lê Thị Mây, Lâm Thị Mỹ Dạ, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư) 

 

            

 

 

 

Tặng 

riêng một 

người  

(39 bài) - 

Lê ThịMây 

Đề tặng 

một giấc 

mơ  

(46 bài) - 

LâmThị 

Mỹ Dạ 

Khát  

(56 bài) - 

Vi  

Thùy 

Linh  

Linh  

(40 bài) - 

Vi  

Thùy 

Linh 

Nằm 

nghiêng 

(31 bài) - 

Phan 

Huyền 

Thư 

Rỗng 

ngực  

(24 bài) - 

Phan 

Huyền 

Thư 

tự do 10 27 54 40 31 24 

2 chữ 

3 chữ 
0 3 0 0 0 0 

4 chữ  

5 chữ 
4 11 2 0 0 0 

6 chữ 1 4 0 0 0 0 

lục bát 6 1 0 0 0 0 

7 chữ 

8 chữ 
18 0 0 0 0 0 

Tổng 

cộng 
39 46 56 40 31 24 

 

Nhận xét:  

Qua bảng thống kê, ta thấy các nhà thơ nữ trẻ sử dụng thể thơ tự do là chủ yếu. 

Các nhà thơ nữ trưởng thành trước 1975 sử dụng vừa thể thơ tự do vừa thể thơ vần 

luật, nhưng có khuynh hướng cân bằng hai dạng thể nói trên. Điều này được lý giải 

như sau: 

Tập 

thơ 

 

Thể 

thơ 



 

- Thơ Việt Nam giai đoạn 1986 - 2015 có nhu cầu đổi mới, học hỏi và ứng dụng 

các hệ hình thơ hiện đại, hậu hiện đại nước ngoài và bắt đầu có những thể nghiệm, 

sáng tạo riêng về hình thức, một số trường hợp có hiệu quả. 

- Thơ tự do và thơ văn xuôi được vận dụng tối đa trong thơ nữ trẻ chính là chịu 

ảnh hưởng phần lớn các trào lưu thơ hậu hiện đại trên thế giới để phù hợp với phản 

ánh hiện thực đa dạng, phong phú của thế giới khách quan và thế giới nội tâm của 

chính các nhà thơ nữ thời hiện đại. 

 

 

 

 

 

 


