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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Nền văn học hiện đại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều 

những nhà thơ nữ tài năng. Sáng tác của họ đạt những thành tựu đáng 

kể và xác lập vị thế quan trọng trong nền thơ chung của dân tộc. 

Trong thơ, 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”, thể hiện thành nội 

dung trữ tình mang bản sắc giới giàu tính nhân sinh và triết mỹ. 

Đã có nhiều công trình chung và riêng nghiên cứu về thơ nữ  

một cách hiệu quả từ nhiều hướng tiếp cận, nhiều phương pháp 

nghiên cứu hiện đại khác nhau. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn thiếu 

những chuyên luận về thơ nữ được nhìn từ bản thân giới nữ. 

 Bởi vậy, trên cơ sở những thành tựu đa dạng của các công trình đi 

trước, 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 

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. 

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; từ đó, soi rọi 

chúng vào thơ nữ Việt Nam giai đoạn 1986-2015 để giải mã những 

nội dung trữ tình và diễn ngôn trữ tình thể hiện phái tính và âm 

hưởng nữ quyền một cách sáng tạo, mới mẻ.   

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 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.   
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 nhằm 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. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây: 

Phương pháp liên ngành; Phương pháp phê bình văn học nữ 

quyền và nữ quyền sinh thái; Phương pháp cấu trúc, hệ thống; 

Phương pháp so sánh, đối chiếu… 

5. Đóng góp của luận án 

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

giới và âm hưởng nữ quyền trong thơ nữ Việt Nam 1986-2015. 

- Chỉ ra những đặc điểm nổi bật mang yếu tố giới 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.  

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 2. Lí thuyết giới và sự thể hiện ý thức giới trong văn 

học Việt Nam 1986 - 2015 

Chương 3. Thơ nữ Việt Nam 1986 - 2015 nhìn từ chủ đề giới 

với các hướng tiếp cận bản chất 

Chương 4. Thơ nữ Việt Nam 1986 - 2015 nhìn từ nội dung 

giới với các quan hệ tương tác 

 



 

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 

1.1.1. Tình hình tiếp nhận lý thuyết giới  

Mở đầu là công trình Giới thứ hai của S. de Beauvoir được 

dịch sang Việt ngữ năm 1996. Nội dung chính của công trình là chỉ 

ra những mặt mà người phụ nữ bị áp bức và đặt ra những yêu cầu 

cấp thiết 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… 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.  

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 là nền văn hóa phụ 

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

nghệ thuật”. 

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 những quan niệm về lối viết 

nữ dựa trên lý thuyết nữ quyền của Cixous. 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 về những 

kiến giải của Cixous về mối quan hệ giữa giới và ngôn ngữ từ góc 

nhìn nữ quyền. 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” đề cập đến các làn sóng nữ quyền Pháp từ làn sóng thứ nhất đến 

làn sóng thứ ba, qua đó, chỉ ra những đóng góp quan trọng của các 

đại diện tiêu biểu như Beauvoir, Kristeva, Inigaray, Cixous. 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 thành những tư tưởng của riêng mình trong Giới thứ hai… 

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.  

Qua các công trình trên, những vấn đề thuộc về tư tưởng nữ 

quyền, về lý thuyết giới, lí thuyết phê bình nữ quyền được tỏ lộ. 

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

Các nhà lý luận và nghiên cứu thống nhất 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:Đạm Phương, Trần Thị Như Mân, thứ đến 

là Hằng Phương, Sương Nguyệt Anh, Phan Thị Bạch Vân.  

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

nhiều chuyên đề về văn học liên quan đến phái tính có sức lan tỏa 

trên văn đàn. 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 năm 2006 trở về sau. 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 trên bình 

diện văn học nữ quyền/ lối viết nữ. 

Phương Lựu có công trình Lý thuyết văn học hậu hiện đại, 

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

phương diện thực hành”…  

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 Đỗ Lai Thúy, Lại Nguyên Ân, Nguyễn Thị Thanh 

Xuân, Đặng Anh Đào, Phạm Xuân Nguyên, Vương Trí Nhàn, Đặng 

Minh Châu, Đoàn Ánh Dương, Hồ Khánh Vân, Nguyễn Việt 

Phương, Lê Thị Hường, Lê Ngọc Phượng, Trần Huyền Sâm… 

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

thuyết giới 



 

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

Tiểu luận sớm nhất nghiên cứu thơ nữ từ sau 1975 là: “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 đồng nhất 

những nội hàm phái tính với “nữ tính”, “mẫu tính”, “cá tính”, “dục 

tính” để phóng chiếu nghiên cứu thơ nữ hiện đại Việt Nam.  

Sau Đổi mới 1986, nghiên cứu thơ nữ từ nhiều hướng tiếp cận 

được các nhà phê bình quan tâm. Inrasara với: “Thơ nữ trong hành 

trình cắt đuôi hậu tố nữ, Lưu Khánh Thơ với tiểu luận công phu:“Ý 

thức nữ quyền trong thơ nữ đương đại” đề cập tất cả những thành tựu 

của thơ nữ Việt Nam đương đại từ hình thức, nội dung, đội ngũ đến 

phong cách. Trần Hoàng Thiên Kim có bài viết: “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 truyền thống và xu hướng hiện 

đại. Cũng Trần Hoàng Thiên Kim với bài viết “Thơ nữ trẻ đương đại 

và hành trình tìm kiếm cái tôi mới với những nhận xét sâu sắc.  

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. 

Inrasara có bài “Đổi mới thơ, khác biệt mang tính vùng miền", Vũ 

Quần Phương với bài viết “Người nữ trong thơ hiện đại (từ 1920 đến 

nay), Nguyễn Thị Chính có bài viết: “Dấu ấn phân tâm học trong thơ 

văn xuôi”.  

Các công trình nghiên cứu chuyên sâu về thơ nữ: 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, 2015 của Nguyễn Thị 

Hưởng, Thơ nữ Việt Nam hiện đại (từ đầu thế kỷ XX đến nay),Luận 

án tiến sĩ Văn học, 2016 của Trần Thị Kim. Hai luận án này đã khái 

quát các chặng đường phát triển, thi pháp thơ của đội ngũ thơ nữ 

Việt Nam hiện đại, từ đó xác định vị trí và vai trò của thơ nữ trong 

tiến trình thơ Việt Nam hiện đại… 

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 Bích Thu, Nguyễn Đăng Điệp, Hồ Thế Hà có các bài viết về thơ 

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 

mang đậm cá tính và phong cách của từng tác giả, tác phẩm. 



 

Thái Doãn Hiểu với bài viết “Đoàn Thị Lam Luyến - người 

đơn phương phát động cuộc chiến tranh tình ái!”, Vũ Nho với bài 

viết “Đoàn Thị Lam Luyến - Người yêu đến nát cuộc đời thơ”. Cả 

hai tác giả này cũng đều có nhận định gần giống nhau về thơ của 

Đoàn Thị Lam Luyến. 

Bài viết “Thiên tính nữ trong thi giới Xuân Quỳnh” của Hồ 

Thế Hà nhận định và phân tích các dạng thái của cái tôi trữ tình gắn 

với thiên tính nữ trong thơ Xuân Quỳnh: 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. 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 sâu sắc về bước chuyển thi 

pháp theo lối viết nữ. 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” đã khẳng định ý thức về giới tính của nhà thơ này.  

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. Lưu Khánh Thơ có bài viết“Ý thức nữ quyền trong thơ nữ đương 

đại” đề cập nét riêng của thơ Phan Huyền Thư.  

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… 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. 

Nhìn chung, tất cả các công trình trên đều gián tiếp hoặc trực 

tiếp nghiên cứu 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 đa dạng, có tính thuyết phục.  

1.3. Nhận xét tình hình nghiên cứu và hướng triển khai đề tài 

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 nữ quyền sang 

tiếng Việt ngày càng được các dịch giả quan tâm liên tục ra mắt. 

2/ Các nhà nghiên cứu văn học  đúc kết thành những luận 

điểm, luận thuyết có hệ thống về giới, về phê bình văn học nữ quyền.   



 

3/ Những khái niệm và phạm trù chuyên sâu về phê bình nữ 

quyền trong văn học, nhìn chung, chưa được cụ thể và khái quát.  

- Về tình hình vận dụng lý thuyết giới vào nghiên cứu thơ nữ 

Việt Nam 

1/ Việc tiếp nhận và nghiên cứu thơ Việt Nam của các tác giả 

nữ giai đoạn 1986 -2015 là khá phong phú và đa dạng từ nhiều góc 

tiếp cận khác nhau, trong đó, có hướng tiếp cận theo lý thuyết giới và 

phê bình văn học nữ quyền. 

2/ Các nhà nghiên cứu, phê bình quan tâm đến tính chỉnh thể 

hoặc tính riêng biệt của từng yếu tố thuộc hình thức hoặc nội dung 

bằng nhiều kiến thức và lý thuyết liên ngành để giải mã tác phẩm.  

3/ Các công trình nghiên cứu thơ nữ từ 1986 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, nhưng chưa có công trình nào đi 

sâu nghiên cứu rộng ở dạng bao quát từng giai đoạn, từng thời kỳ của 

thơ nữ nói chung nhìn từ lý thuyết giới.  

1.3.2. Hướng triển khai đề tài 

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 nghiên cứu có hiệu quả thực tiễn thơ nữ Việt Nam 1986-2015. 

2/ Cố gắng giải mã thơ nữ hiện đại Việt Nam từ những yếu tố 

địa - văn - hóa, những giao lưu thi pháp văn học hiện đại mà các nhà 

thơ ý thức học hỏi,…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/ Tập trung nghiên cứu 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, nội dung giới phổ biến. Từ đó, khẳng định sự đóng góp 

thành tựu mang tính đặc thù của Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 nhìn từ 

lý thuyết giới vào thành tựu chung của thơ Việt hiện đại. 

 

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        

2.1.1. Quan niệm truyền thống về giới và nữ quyền  

Theo Tự điển Tiếng Việt, “Giới tính là những đặc điểm chung 

phân biệt nam với nữ, giống đực với giống cái”. Còn theo Bách khoa 

toàn thư mở Wikipedia chỉ ra đặc điểm giới tính (gender) từ hai bình 



 

diện: sinh học và xã hội. Về sinh 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). 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. 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 của nó là tính nữ và sự ý thức về 

tính nữ (trong tương quan đối sánh với tính nam). 

Thuật ngữ giới 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). Chúng tôi đồng ý với 

cách lập luận này cùa Nguyễn Thị Thanh Xuân.  

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. 

Vấn đề giới đã được các nhà triết học, mỹ học xác quyết. 

Aristote đã tuyên bố hùng hồn rằng: “Đàn bà là đàn bà bởi một sự 

thiếu thốn nhất định về những phẩm chất”. Còn thánh Thomas 

Aquinas thì tin rằng “phụ nữ là một người đàn bà không hoàn hảo”.  

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” (phụ nhân nan hóa). Đạo Khổng đã gán cho 

người phụ nữ những tính chất bất công: ngu dốt, thiếu năng lực và ý 

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/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


 

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”... Quyền của phụ nữ 

không được bình đẳng và coi trọng như đàn ông. 

2.1.2. Ý thức về giới và sự xuất hiện phong trào nữ quyền  

Các nhà nữ quyền phơi bày ra tính khách quan, giả trá của 

khoa học nam giới. 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 (rụng trứng, kinh nguyệt, sinh đẻ), nên họ mới có thể nói 

về cuộc sống của một người đàn bà”.  

 Bàn về lý thuyết giới, có hẳn một tuyển tập tiểu luận về nữ 

quyền Hình tượng về người phụ nữ trong tiểu thuyết do Susan 

Cornillon biên soạn. 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”. 

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 Căn phòng riêng (1929). Lý thuyết về giới của bà dựa trên cơ 

sở phân tích về cách viết của phụ nữ. 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. 

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 S.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 đề nổi 

tiếng:“Người ta không sinh ra là phụ nữ, mà trở thành phụ nữ” 

trong tác phẩm Giới thứ hai. Từ đó, những nhà nữ quyền Marxist đã 

cố gắng phát triển 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.  

Về sau, nhiều người chú ý đến hiệu quả của sáng tác và phê 

bình văn học nữ quyền. Trong tiểu luận Phê bình nữ quyền mới, 

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;  4/ diễn tả được “sự trình 

bày đầy tính hoang tưởng về mỗi cá nhân phụ nữ trong văn học”. 

2.2. Lý thuyết giới, Lý thuyết nữ quyền, Phê bình văn học nữ 

quyền  

2.2.1. Lý thuyết giới, Lý thuyết nữ quyền  

Thuyết nữ quyền/ Chủ nghĩa nữ quyền được lý giải ở hai cấp 

độ rộng và hẹp khác nhau. Lý thuyết nữ quyền diễn ra trong thời gian 

lịch sử dài được các nhà nghiên cứu phân thành ba giai đoạn/làn 

sóng. Qua ba làn sóng, lý thuyết nữ quyền phát triển vững chắc với 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. 

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.  

Tác phẩm Giới thứ hai của Beauvoir thực sự là tư tưởng cách 

mạng cho nữ quyền thế giới. Nó được xem như “Bản tuyên ngôn nữ 

quyền”, được “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…” 

Tác phẩm Sự thống trị của nam giới của Bourdieu được xem 

là tác phẩm thuộc làn sóng thứ ba, ra đời vào những năm 90 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. Ông chỉ 

ra 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, dẫn đến sự bất bình đẳng về nam nữ.  

Như vậy, Lý thuyết nữ quyền là hệ thống lý thuyết được hình 

thành từ lý thuyết giới của các nhà lập thuyết tiên phong như trên đã 

tạo ra 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. 

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. 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 

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:  

- 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 cuối của thế kỷ XX, các nhà nữ quyền hậu cấu 

trúc, chịu ảnh hưởng lý thuyết của Foucault, Deleuze, Lacan, 

Kristeva và Cixous đã đưa ra lý thuyết về thân thể. Do đó, thân thể 

trở thành nội dung của phê bình văn học nữ quyền.  

- 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”. 

- Quá trình phát triển của phê bình nữ quyền trong văn học 

diễn biến phức tạp, nhưng theo từng giai đoạn với những nhiệm vụ 

và nội dung chính như sau: 1/ Phê bình về hình tượng người phụ nữ, 

2/ Phê bình lấy phụ nữ làm trung tâm, 3/ Phê bình nhận diện, 4/ 

Những quan niệm về lối viết đặc thù nữ giới, 5/ Tự thuật - mô thức 

tự sự đặc thù của văn học nữ, 6/ Hình tượng người mẹ và suy nghĩ 

lùi về người mẹ, 7/ Bi kịch vỡ mộng và hình tượng người đàn ông 

bất toàn… 

2.3. Ý thức về giới và nữ quyền trong văn học Việt Nam 

2.3.1. Ý thức về giới và nữ quyền trong văn học truyền thống 

Trong văn học truyền thống Việt Nam, hình ảnh người phụ nữ 

xuất hiện trong văn học dân gian, đặc biệt trong ca dao với vô vàn 

những hoàn cảnh, những vẻ đẹp và quan hệ. Nhưng có lẽ xa xưa nhất 

là trong huyền thoại - thể loại “khởi điểm của mọi khởi điểm”. 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.  

Tiếp theo, hình ảnh người phụ nữ được liên tục miêu tả trong 

văn học trung đại. Ở đó, hình ảnh người phụ nữ và thiên tính nữ của 

họ được soi chiếu từ góc nhìn liệt nữ mà khởi đầu là 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. 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 và Nguyễn thị 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… 

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 hình thức khác nhau.   

Tiếp nối mạch sáng tác về người phụ nữ, Đoàn Thị Điểm chú 

ý khắc họa người liệt nữ An Ấp ở khía cạnh đời thường trong Truyền 

kỳ tân phả, trong Đại Nam liệt truyện (tiền biên và chính biên). 

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 XVII với Truyện Kiều của Nguyễn Du. Bên cạnh kiệt tác Truyện 

Kiều, ta thấy có sự hiện diện các nhân vật nữ trong các tác phẩm 

Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm. 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. 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 dân chủ và có phần thách thức. 

Tiếp theo là Nhị độ mai (truyện thơ Nôm khuyết danh) và Lục 

Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu (nửa đầu thế kỷ XIX). Các nhân 

vật Hạnh Nguyên và Kiều Nguyệt Nga đều có những hành vi và sự 

lựa chọn đạo đức mang phẩm hạnh tốt đẹp trong những hoàn cảnh éo 

le và bất bình do xã hội và các thế lực hắc ám gây ra.  

2.3.2. Ý thức về giới và nữ quyền trong văn học hiện đại 

Sang đầu thế kỷ XX, Việt Nam bắt đầu tiếp cận những tư 



 

tưởng mới phương Tây, trong đó có nội dung, quan niệm mới về 

người phụ nữ. Ý thức 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, …; còn trong văn học là vai trò của các cây bút 

nữ Đạm Phương, Anh Thơ, Mộng Tuyết, Ngân Giang… 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. Nhân vật người phụ nữ tân thời trong 

Thơ mới, 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, nhà thơ hiện đại.  

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. 

Trong văn xuôi và thơ ca cách mạng, hình ảnh những người phụ nữ 

bằng xương bằng thịt hiện lên sinh động như chị Út Tịch (Người Mẹ 

cầm súng) của Nguyễn Thi, chị Sứ (Hòn Đất) của Anh Đức, Nguyệt  

(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. Với sự ảnh hưởng của của Phân 

tâm học và 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. Về thơ, nhiều cây bút nữ xuất hiện cùng lúc, 

đã tạo nên luồng gió mới trong sinh hoạt văn chương…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. 

Từ 1975 đến nay, hình tượng người phụ nữ trong văn học của 

các thế hệ nhà văn, nhà thơ nữ được thể hiện khác, đặc biệt là các tác 

giả trẻ. Họ ý thức về giới nữ và quyền bình đẳng nữ giới cụ thể và lý 

tính hơn. Họ có cách cảm nhận và ý thức về vai trò, địa vị của mình 

trong cuộc sống hiện đại của thời bình có khác. Giờ đây, 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 học nữ trước đó với nhiều tác 

giả, tác phẩm tiêu biểu.   



 

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     
3.1.1. Ngôn ngữ của thân thể 

Văn học từ xưa đến nay đều thể hiện ngôn ngữ thân thể vừa có 
ý nghĩa thực vừa như những tín hiệu có ý nghĩa biểu trưng. Vẻ đẹp 
thân thể và dung mạo người phụ nữ được đề cao như là thiên tạo đặc 
biệt. Trước hết là các bộ phận thân thể bên ngoài được các nhà thơ 
thể hiện một cách có ý thức. Thơ nữ 1986-2015 thường phô diễn vẻ 
đẹp ngoại hình, những đường cong của thân thể như môi, mắt, ngực, 
cánh tay, thân hình… xem đó là những vẻ đẹp uyển chuyển, hấp dẫn. 
Với các nhà thơ nữ trẻ thời hiện đại, họ 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. 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 tượng.  

 Từ vẻ đẹp hình thể bên ngoài đến những vẻ đẹp bên trong có 
tính sinh học, thơ nữ vươn lên thể hiện khát vọng sinh học khác, đó 
là ước mong, khả năng và thiên chức làm mẹ. Trải nghiệm làm mẹ 
không chỉ trong quan hệ với chồng mà còn chủ yếu là với con.  

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. 
3.1.2. Thiên tính nữ vĩnh hằng 

 Thiên tính nữ là thiên tính chỉ riêng có ở nữ giới, làm nên vẻ 
đẹp và chức năng đặc biệt của họ. Truy tìm thiên tính nữ trong thơ 
các nhà thơ nữ, ta thấy rằng, dù ý thức hay vô thức, trực tiếp hay gián 
tiếp, những nội dung liên quan đến Nguyên lí tính Mẫu và Nữ tính 
vĩnh hằng bàng bạc trong các hình tượng thơ, ngôn ngữ thơ. 

 Trong thơ nữ Việt Nam 1986-2015, những biểu hiện của 
Nguyên lí tính Mẫu và Nữ tính vĩnh hằng rất đa dạng, kết tinh thành 
vẻ đẹp lung linh, mang bản sắc và ý nghĩa văn hóa cao đẹp. Thiên 
tính nữ trong thơ nữ Việt Nam, mỗi thời mỗi khác. Thơ Lệ Thu, 
Thúy Bắc, Phan Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Mây… thời chiến tiêu biểu 
cho khuynh hướng thời chiến.  



 

Trong hòa bình, thiên tính nữ trong thơ các nhà thơ nữ trẻ đa 
dạng như thuộc tính vốn có của nó. Tất cả tạo nên sự đa thanh thông 
qua diễn ngôn tình yêu hấp dẫn, giàu bản sắc nữ.  
3.2. Bản thể giới nhìn từ chủ đề tình yêu 
3.2.1. Khát khao yêu thương và dâng hiến 

Thơ nữ Việt Nam sau 1986 chứng kiến sự lên ngôi của ý thức 
phái tính, thể hiện khát vọng và nhu cầu khẳng định bản ngã nữ giới 
một cách chân thật. 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 trong chiến tranh đến các nữ 
sĩ thế hệ nối tiếp, rồi các nhà thơ sau hòa bình, kế tiếp là lớp nữ sĩ trẻ 
đều xem tình yêu là năng lượng lớn nhất của đời người.  

Trong tình yêu, có nhu cầu tính dục và tâm linh. Đây là chủ đề 
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. Xem tình yêu là một mặt bản chất 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. Họ công nhiên 
biểu hiện sức mạnh của tình yêu nữ giới theo cách riêng của thế hệ 
mình: bộc trực, có phần nổi loạn.  

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. Những quan hệ cuộc sống xã hội đời 
thường hiện lên nhiều lúc bình dị, nhưng buốt nhức, đau đáu nỗi 
niềm nhân thế.  
3.2.2. Chấp nhận đau thương và ngang trái 

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. 

Các nhà thơ nữ lớp trước bộc lộ nỗi buồn, sự thất vọng và 
niềm đau đổ vỡ trong thơ đầy rung cảm với những sắc thái khác 
nhau,  từ oán trách, đợi chờ, hy vọng cho đến bao dung và độ lượng. 
Nâng tầm cảm xúc thêm một bậc, các nhà thơ nữ trẻ thế hệ 8X, 9X 
lại thể hiện cái tôi riêng theo cách của họ, có phần táo bạo hơn.  

Giá trị thẩm mỹ của thơ không ngừng vận động và kết tinh 
thành những phẩm chất mới, phù hợp với hằng số tâm lý - hiện thực 
mới. Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ nữ Việt Nam 1986-2015 
cũng diễn ra theo quy luật đó, nhưng với quan niệm nghệ thuật về 



 

con người 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. 

Cái tôi trữ tình thể hiện 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 
3.3.1. Ý thức tự thuật và nữ quyền 

Nhà thơ nữ chính là nhân vật “trải nghiệm giới tính nữ. Vì 
vậy, tự thuật là nhu cầu thôi thúc bên trong mà mỗi nhà thơ nữ muốn 
nói ra, muốn giãi bày, trước hết cho chính mình, sau đó, cho mọi 
người cùng đồng cảm, sẻ chia.  

Để thể hiện khát vọng cầm bút viết về chính mình, về sự bình 
đẳng giới tính, các nhà thơ, dù vô thức hay ý thức cũng đã hình thành 
cách viết, quan niệm viết riêng dưới áp lực của lịch sử, xã hội và văn 
hóa để hình thành diễn ngôn thi ca riêng của từng chủ thể. Các nhà 
thơ nữ ở nhiều thế hệ khác nhau đều có cách thể hiện tiếng nói của 
thế hệ mình với những cá tính sáng tạo riêng. 

 Bên cạnh lối viết tự thuật truyền thống của các nhà thơ thế hệ 
trước, cái mới của các nhà thơ trẻ chính là ở cái nhìn nghệ thuật, biểu 
hiện khát vọng thành thật với những cảm xúc và cung bậc khác nhau 
thông qua những cấu trúc thơ khác lạ. Tiếng nói tự thú, tự vấn và tự 
biểu hiện phái tính hiện lên mạnh mẽ như một nhu cầu tự nhiên trước 
cuộc sống nhân sinh.  

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... nhằm vươn lên chiếm lĩnh cuộc sống và 
hoàn thiện nhân cách.  
3.3.2. Nhu cầu hòa hợp và đối thoại 

Thơ nữ sau 1986 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. 

  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. Từ đó, các nhà thơ nữ 



 

muốn lên tiếng đối thoại với nam giới về mọi mặt trong cuộc sống 
đời thường để tìm ra chân lý và giá trị Chân - Thiện - Mỹ vốn có.  

Hoài nghi và bất tín về chính mình ở đây có một phần xuất 
phát từ tâm lý nữ 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.  

Ý thức giới ngày càng được khẳng định qua lối viết nữ là một 
minh chứng cho nhu cầu sáng tạo, nhu cầu tự thuật và đối thoại nữ 
quyền của thơ nữ Việt Nam 1986-2015. 

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 
4.1.1. Những biểu hiện của cảm quan sinh thái 

Thơ nữ 1986-2015 thật sự mang đậm cảm quan sinh thái tự 
nhiên và nhân văn. Các nhà thơ nữ hầu như rất nhạy cảm với mọi 
diễn biến của môi trường chung quanh. Họ có 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.  

Mỗi nhà thơ nữ 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. Từ cái nhìn sinh thái đời thường, nhà thơ đã vươn lên thể 
hiện cái nhìn triết lý sinh thái, xem thiên nhiên là nơi che chở, nâng 
đỡ con người, hòa hợp với con người.  

Các nhà thơ nữ 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 khát vọng thành thật thông qua sự tự ý thức mạnh mẽ của 
cái tôi cá nhân, các cây bút nữ đã làm nên cảm quan sinh thái tự 
nhiên và sinh thái nhân văn cao đẹp trong thơ giai đoạn này. 
4.1.2. Diễn ngôn sinh thái tự nhiên và nhân văn 

Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 thể hiện được những khủng 
hoảng đời sống thông qua diễn ngôn sinh thái tự nhiên và sinh thái 
xã hội - nhân văn bằng tiếng nói nghệ thuật đa dạng. 

 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.  
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, phù hợp với nền văn minh 
đương đại. 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.  
4.2. Quan hệ tương tác với bản sắc văn hóa 
4.2.1. Những biểu hiện của cảm thức văn hóa 

Lấy con người làm 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 
để nhận diện con người đời tư và thế sự trong tính tương tác và sinh 
thành. Mối quan hệ giữa văn học và văn hóa trong cuộc sống đời 
thường hiện lên với nhiều sắc thái và cung bậc.  

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. Tình mẫu tử là một cổ mẫu văn hóa đặc biệt, làm nên 
nguyên lý Mẹ thiêng liêng và Nữ tính vĩnh hằng được các nhà thơ 
quan tâm thể hiện.  

Một biểu hiện khác của văn hóa trong thơ nữ là bản năng tính 
dục và đời sống tâm linh. 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. Thơ nữ 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.  

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. 
4.2.2. Diễn ngôn văn hóa truyền thống và hiện đại  

Suy cho cùng, mọi đối thoại và suy tư về cuộc sống cũng 
chính là đối thoại và suy tư về văn hóa. Nhà thơ đã tự mình nói lên 
tiếng nói thành thật bên trong và thơ ca là nơi lưu giữ để thành cảm 
thức và nội dung văn hóa.  

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. Đối trọng 
và đối thoại với văn hóa truyền thống là sự xuất hiện và biểu hiện lối 
sống mới, nhiều khi xa lạ trong tiếp nhận của mọi người.  

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. 
Thơ nữ 1986 - 2015 xác lập ý thức văn hóa, sống và ứng xử có văn 
hóa chính là phản ánh tâm thức của cá nhân và cộng đồng trong một 
giai đoạn lịch sử cụ thể.  
4.3. Quan hệ tương tác với thơ Việt Nam hiện đại 
4.3.1. Khái lược hành trình thơ Việt Nam hiện đại 

Thơ hiện đại Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay là một tiến 
trình thi ca 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.  

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 do diễn ra tương ứng 
với bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa giai đoạn 1930 -1945.  

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. Đối tượng trực tiếp của văn học bấy giờ là đời 
sống cách mạng mà chủ nhân sáng tạo ra nó là quần chúng Công - 
Nông - Binh. Cảm hứng sáng tạo của nhà thơ gắn với đời sống kháng 
chiến và kiến quốc của toàn dân tộc. Chủ đề, đề tài, ngôn ngữ, giọng 
điệu, thể loại, không gian, thời gian nghệ thuật đổi khác cho phù hợp 
với thực tế mới của cuộc sống kháng chiến.  

Thơ giai đoạn 1954-1975 lại có bước chuyển mới, phù hợp với 
yêu cầu và nhiệm vụ mới của cách mạng. 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. Tính khuynh 
hướng, tính sử thi trong cuộc sống 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 
và giàu sắc thái biểu cảm.  

Thơ sau 1975 diễn ra trong cuộc sống thời bình. Con người 
đời tư - thế sự xuất hiện đã làm cho thơ sau 1975 ngày càng có sự 
thay đổi thi pháp thể loại và đạt thành tựu mới mẻ.  



 

4.3.2. Vị thế của thơ nữ 1986-2015 trong thơ Việt Nam hiện đại 
Trong diện mạo chung của thơ Việt Nam 1986-2016, thơ nữ 

chiếm vị trí quan trọng. Nhà thơ nữ xuất hiện ngày càng nhiều. Sự 
nối tiếp và đồng hành của các thế hệ nhà thơ nữ đã tạo nên sự hợp 
lực đông đảo và đa thanh; 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, đa thi pháp và giọng điệu.  

Thơ nữ giai đoạn này mang cảm thức tự do và khát vọng thành 
thực trong việc thể hiện bản ngã với thế giới chung quanh. 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.  

Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 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 . 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 trong tiến trình thơ Việt Nam hiện đại, đem lại sự cân bằng thi 
pháp thể loại cho cả nền thơ.  

Cùng với nền thơ chung, thơ nữ đã đồng hành và đóng góp thi 
pháp riêng, làm phong phú thêm ngôn ngữ thơ và giọng điệu thơ thông 
qua diễn ngôn dân chủ, bình đẳng, mang âm hưởng phái tính và nữ 
quyền sâu sắc với những tác giả có cá tính và phong cách riêng. 

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 tính 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, 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 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 
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. Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 nhìn từ lý thuyết giới, 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!...” 

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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INTRODUCTION 

1. Motivation 

There have been more and more talented female poets in 

Vietnamese modern literature. Their writings have obtained 

significant achievements and specified the importance in the national 

poetry. In poetry, female poets have written about their own stories 

or lived in women’s life to express the feelings vividly and sincerely, 

as it is the needs of “the Other”, showing the lyrical contents of the 

gender identities rich in human life and philosophy. 

There have been many common and private researches on 

woman poetry effectively from many approaches, various modern 

research methods. However, it can be said that the dissertations on 

woman poetry from the perspective of women themselves are never 

sufficient. 

As the result, based on a variety of achievements of previous 

researches, Vietnamese woman poetry during the period from 1986 

to 2015 from the perspective of gender theory became the title and 

study for this dissertation. 

2. Research objects and scope 

2.1. Research objects 

Research objects of the dissertation were Vietnamese female 

poets’ poems in the period from 1986 to 2015 in terms of the gender 

contents and the deepest feminism, representing the needs and 

consciousness of poets’ female instincts and female nature in 

particular and of women in general.  

2.2. Research scope 

The research scope of the dissertation was to study the 

contents of gender theory, feminist theory and feminist literary 

criticism; since then, Vietnamese woman poetry would be clarified 

between 1986 and 2015 to decode the lyrical contents and lyrical 

discourses expressing gender and feminism in a creative and new 

way. 

3. Approach and research methodology 

3.1. Approach 

 The approach of the dissertation was gender theory and 

feminist theory to study the nature and characteristics of Vietnamese 

woman poetry during the period from 1986 to 2015 towards 

prominent gender topics and aspects placed in the nature and 
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cooperative relationships aiming at diversely figuring out the gender 

contents in woman poetry and expressing the feminist voice strongly 

and powerfully. 

3.2. Research methodology 

The following methodologies have been applied: 

 Interdisciplinary method; Feminist literary criticism and 

ecological feminism; Structural system and comparative method.  

4. Contributions of the dissertation 

- Explain the historical, social and cultural foundations of 

gender awareness and resonance of feminism in Vietnamese woman 

poetry during the period from 1986 to 2015. 

- Point out the gender characteristics and resonance of 

feminism in two prominent aspects of the contents and discourses of 

the work; accordingly, the contributions and position of woman 

poetry in Vietnamese modern poetry from the perspective of gender 

and women’s writing style. 

5. Structure of the dissertation 

 Beside the Introduction, Conclusion, References and Index, the 

contents of the dissertation are divided into 4 chapters: 

Chapter  1.  Literature review 

Chapter 2. Gender theory and gender consciousness in 

Vietnamese poetry 1986 - 2015 

Chapter 3. Vietnamese woman poetry 1986 - 2015 from the 

gender perspective with nature approach. 

Chapter 4. Vietnamese woman poetry 1986 - 2015 from 

gender content with interactive relations.   

 

CONTENTS 

Chapter 1.  

LITERATURE REVIEW 

1.1. Acceptance and study, application of gender theory in 

Vietnam Literature 

1.1.1. Acceptance situation of the gender theory  

The first is the work The second sex by S. de Beauvoir, which 

was translated into Vietnamese in 1996. The main content of the 

work is to indicate the oppression that women suffered and urgent 

requests for women’s release by profound and subtle analysis, 

predicting the establishment of the feminist criticism movement. In 
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the first three chapters of The second sex, S.de Beauvoir analyzed 

three modern approaches of women: biology, psychoanalysis by 

Freud and historical materialism by Marx - Engels. 

Several theoretical and critical issues in literature by Nguyen 

Hung Quoc mentioned feminist criticism with the title Feminism 

(2007). He highly praised the two feminists V.Woolf and especially 

S. de Beauvoir when she “harshly criticized that the culture of 

patriarchal system pushed women to the margins of the society as 

well as art and literature”. 

Ho Khanh Van with her essay “From the concept of L'écriture 

féminine to the establishment of research methodology in feminist 

criticism” specified the concepts of women's writing style based on 

feminist theory by Cixous. Having the same ideas of Hélène Cixous, 

Nguyen Viet Phuong had an article “Gender and language in Hélène 

Cixous' thoughts” that specially studied on Cixous' interpretations 

about the relationship between gender and language from the 

feminist perspective. Nguyen Viet Phuong also wrote the article 

“Identifying French feminism in the 20th century through some of its 

representatives” talking about the waves of French feminism from 

the first wave feminism to the third wave feminism, and the 

important contributions of typical representatives such as Beauvoir, 

Kristeva, Inigaray, Cixous were pointed out. 

“Simone de Beauvoir - feminism is not only a movement but 

also a science” by Le Thi Quy explained Beauvoir’s journey of 

ideology and feminist theory from JP Sartre's existentialism and 

created her own thoughts in the Second sex... 

The book Literature and Female Genre (Some Theoretical and 

Historic Issues and Problems) by Phung Gia The and Tran Thien 

Khanh published by the World Publishing House provided a 

relatively comprehensive view of gender and literature. 

Through the works mentioned above, issues of feminist 

ideology, gender theory, theory of feminist criticism from 

Vietnamese woman poetry were figured out.  

1.1.2. Research and application situation of gender theory 

The study on gender and feminism in Vietnamese theory and 

criticism was divided into 3 phases according to the theorists and 

researchers: The first phase was from the early 20th century to 1998; 
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the second phase was from 1999 to 2005; the third phase was from 

2006 to present. 

 The first phase was the awareness of the poets, writers and 

pioneer journalists: Dam Phuong, Tran Thi Nhu Man, accordingly 

Hang Phuong, Suong Nguyet Anh, Phan Thi Bach Van. 

The second phase broke out from 1999 to 2005 with many 

literary themes related to gender attracting the attention in the literary 

forum. The intensive research on women’s theory and feminist 

literary theory was “Women’s theory: From Simone de Beauvoir to 

Judith Butler” by Dang Phung Quan, Feminism, Feminism and 

homosexual theory by Nguyen Hung Quoc.  

The third phase was from 2006 to the present. Researchers 

agreed the contents of 3 main approaches as follows: firstly 

sexuality/sex; secondly femineity/female characters; thirdly feminist 

literature/ women’s writing style. 

Phuong Luu wrote the work Postmodern Literary Theory, 

Nguyen Thanh had the article “Criticism of psychoanalysis in Viet 

Nam from a practical perspective” etc. 

In Vietnam, there have been more and more researchers on 

gender/sex and feminism in different fields. Particularly in the field 

of literature, there are Do Lai Thuy, Lai Nguyen An, Nguyen Thi 

Thanh Xuan, Dang Anh Dao, Pham Xuan Nguyen, Vuong Tri Nhan, 

Dang Minh Chau, Doan Anh Duong, Ho Khanh Van, Nguyen Viet 

Phuong, Le Thi Huong, Le Ngoc Phuong, Tran Huyen Sam, etc... 

1.2. Situation of the study on Vietnamese woman poetry 1986 - 

2015 from the gender theory 

1.2.1. The common researchs on woman poetry  

The earliest essay on woman poetry since 1975 was “Thoughts 

of woman poetry after 1975” by Hoang Thuy Linh, “Gender in 

Vietnamese woman poetry after 1975” by Nguyen Ngoc Thuy Anh. 

They both indicated the comprehensive contents of “femininity”, 

“motherhood”, “personality” and “sexuality” to highlight the 

research on Vietnamese modern woman poetry. 

After the Renovation 1986, literary critics took woman poetry 

from many approaches into consideration. “Female Poets in the 

Journey to Cut the Suffix 'Female” by Inrasara, Luu Khanh Tho 

wrote the elaborate essay: “Feminist consciousness in contemporary 

female poets” by Luu Khanh Tho mentioned all the achievements of 
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Vietnamese contemporary woman poetry from the form, content, 

team of poets to style. Tran Hoang Thien Kim wrote: 

“Contemporary young female poets - Conception, experience and 

trend”, talking about two trends in woman poetry: the traditional 

trend and the modern trend. Tran Hoang Thien Kim also had the 

article “Contemporary young female poets and the journey to find 

new ego” with profound comments. 

In the general research trend of modern woman poetry, there 

were many articles on gender consciousness and feminist resonance. 

Inrasara’s article “Innovating poetry, regional differences”, Vu 

Quan Phuong wrote the article “Women in modern poetry (from 1920 

to the present)”, Nguyen Thi Chinh had the article: “The milestone of 

psychoanalysis in prose poetry”. 

In-depth studies on woman poetry: Feminist consciousness in 

Vietnamese woman poetry from 1986 to the present (through typical 

cases), the Doctoral Dissertation in Literature, 2015 by Nguyen Thi 

Huong, Vietnamese modern woman  poetry (from the beginning of 

the 20th century to the present), Tran Thi Kim's Doctoral dissertation 

in Literature, 2016. These two dissertations outlined the stages of 

development, poems of the group of modern Vietnamese female 

poets, thereby determining the position and role of female poets in 

the process of Vietnamese modern poetry ... 

1.2.2. Research on every female poets and poems 

Poems of female poets have been increasingly studied by 

critics from the perspective of gender/sex, indicating the peculiarities 

in the prosody and the style of each poet. The critics such as Bich 

Thu, Nguyen Dang Diep, Ho The Ha had articles about poems of 

Doan Thi Lam Luyen, Du Thi Hoan, Lam Thi My Da, Le Khanh 

Mai, Vi Thuy Linh, Phan Huyen Thu ... with gender perspectives 

referring to the personalities and style of each author and work. 

Thai Doan Hieu’s article “Doan Thi Lam Luyen – a sole 

person launched a war of love!”, Vu Nho with the article “Doan Thi 

Lam Luyen – a lover of poetry”. Both authors also had similar ideas 

about Doan Thi Lam Luyen’s poems. 

The article “Femininity in Xuan Quynh’s poems” by Ho The 

Ha identified and analyzed the lyrical ego associated with the 

fermininity in Xuan Quynh’s poems: The lyrical ego desired for love 

and dedication; The lyrical ego was anxious, obsessive and painful; 
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The lyrical ego was caring, tolerable and confessional. Doan Anh 

Duong paid attention to the turning of the prosody in Y Nhi's poems 

through the collection of poems The woman sat knitting with 

insightful comments about the turning of the prosody according to 

the women’s writing style. Writing about Du Thi Hoan's small book 

of poems, the critic Nguyen Thanh Tam wrote “The feminine 

identity or the great lies” affirmed the gender consciousness of this 

poet. 

Since then, after Innovation (1986), critics’ articles on woman 

poetry often paid attention to the works and prosody of young poets. 

Luu Khanh Tho had an article “The feminist consciousness in 

contemporary woman poetry” talking about the peculiarity of Phan 

Huyen Thu's poems. 

Regarding the poems of each young author, the articles 

introduced the outstanding poets such as Vi Thuy Linh, Phan Huyen 

Thu, Ly Hoang Ly ... In addition, there were dissertations and theses 

studied on general trends and appearance or feminist approach in 

each author and each work of woman poetry. 

Generally, all of the above works indirectly or directly studied 

on woman poetry after Innovation (1986) in terms of feminism, love, 

sexuality and permanent femininity with diverse and persuading 

remarks.  

1.3. Remarks of the situation of research and title 

implementation 

1.3.1. Remarks of the research situation  

- Regarding the acceptance of gender theory and study on 

gender theory in Vietnam 

1/ The translations on gender theory and feminism into 

Vietnamese have been increasingly paid attention to the pubication. 

2 / Literary researchers have summarized the systematic points 

and theories on gender and feminism in criticism of literature. 

3 / The concepts and intensive norms of feminist criticism in 

literature in general have not been specified and generalized. 

- Concerning the situation of applying gender theory for the 

study on woman poetry in Vietnam  

1 / The acceptance and research of Vietnamese poetry by 

female authors from 1986 to 2015 was quite plentiful and diverse 
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from many different approaches, including gender theory and 

feminist literary criticism. 

2 / Researchers and critics were interested in the integrity or 

uniqueness of each factor under the form and contents of many 

interdisciplinary knowledge and theories to decode the works. 

3/ Studies on woman poetry from 1986 up to now from the 

perspectives of psychoanalysis, femininity and from the perspective 

of gender theory and feminist theory have been increasing, but there 

have been no in-depth researches on the generalization of each phase 

and each period of woman poetry generally from gender theory. 

1.3.2. Approach of implementation 

1/ Get knowledge of gender theory and feminist theory as well 

as the contents of theory of feminist literary criticism in order to 

effectively study the practice of Vietnamese woman poetry in the 

period from 1986 to 2015. 

2 / Decode Vietnamese modern woman poetry from the factors 

of geography, lierature and culture, exchanges of modern literature 

that poets consciously learned, ... in order to study psychological 

states, emotions and aesthetic sense according to the gender of each 

female poet. 

3/ Study Vietnamese woman poetry during the period from 

1986 to 2015 in terms of the contents and characteristics of 

gender/sex through gender topics and popular gender contents. 

Accordingly, it is to confirm the contribution of achievements of 

Vietnamese woman poetry during the period from 1986 to 2015 from 

the perspective of gender theory to the overall achievements of 

Vietnamese modern poetry. 

Chapter 2. 

GENDER THEORY AND GENDER CONSCIOUSNESS IN 

VIETNAMESE LITERATURE 1986 - 2015 

 

2.1. Gender theory and feminism        

2.1.1. Traditional conception of gender and feminism  

According to the Vietnamese Dictionary, “Gender is the 

common characteristics that distinguish between male and female, 

masculine and feminine”. However the open encyclopedia Wikipedia 

indicates gender characteristics (sex) from two perspectives: biology 

and society. Biologically, “gender is a process of combining and 
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mixing the genetic characteristics of the organism, often resulting in 

the specialization of male and female sex (sexes). Socially, sex 

sometimes briefly referred to as sex or gender, is the difference 

between masculine and feminine. Depending on the context, these 

characteristics may include biological sex (male, female or bisexual), 

gender-based social structures (including gender as a role and other 

social roles). The social gender of a person is formed during his or 

her maturation. Sex/gender is always understood in a broad and 

narrow sense. Gender understood in the broad meaning is the 

connection with the consciousness about gender (to distinguish male 

and female, masculine and feminine); Its narrow meaning is 

femininity and the consciousness of femininity (in the comparision 

with masculinity). 

The gender term is explained intensively by theorists as follows: 

Gender = gender + sex. So, Male = the male sex + 

masculinity; Female = the fair sex + feminility (quoted by Nguyen 

Thi Thanh Xuan). We agree with this definition of Nguyen Thi Thanh 

Xuan. 

The oldest concept of gender appeared in the Bible: “The 

woman is created from the man's rib” meaning that “God created the 

world within seven days with all sufficient things, animals and 

phenomena. On the 7th day, He thought of one more animal that was 

considered as “the most perfect one among all animals”. 

Subsequently, Adam appeared since then. In order to keep Adam 

from being sad in the Garden of Eden, God used “Adam's rib” to 

create the second human, Eva, to be his companion. 

Gender issues have been defined by philosophers and 

aesthetics. Aristote strongly confirmed that “The female is a female 

by virtue of a certain lack of qualities”. St. Thomas Aquinas believed 

that “woman is an imperfect man”. 

In the Orient, both Confucius and the intellectuals and people 

who were influenced by the conception of Confucius thought that 

women were “hard to deal with”. Confucianism perceived the 

injustice toward women’s personalities such as stupidity, disability 

and lack of will. Unfortunately, Confucianism and the concept of 

feudalism also indicated unfair statements about the women’s 

existence such as “Nữ nhân ngoại tộc”, “Nhất nam viết hữu, thập nữ 

viết vô”...Women’s rights were not equal and respected as men’s. 
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2.1.2. Gender consciousness and the appearance of feminist 

movement 

Feminists exposed the objectivity and deceit of male science. 

Keeping their ideals, radical feminists “praised the women’s 

biological features as the foundation of the strength rather than the 

weakness”. This argument clarified that “because only women 

completely experienced women's life (ovulation, menstruation, 

childbirth), they could talk about a woman's life”. 

Concerning gender theory, there was an entire collection of 

essays on feminism Images of Women in Fiction: Feminist 

Perspectives edited by Susan Cornillon. In addition, the 

psychoanalytic theory of Lacan and Kristeva provided an insight into 

the unconscious process. They said that “feminine sexuality was 

revolutionary, subvert, mutant and enlarged”. This definition “denied 

the definition of sexuality as a femimine; if there was a female 

principle, it simply must be outside the definition of a male to a 

female”. 

In term of the radical concept in gender theory, we can talk 

about the famous female feminist of the first wave Virginia Woolf 

with A Room of One’s Own (1929). Her gender theory was based on 

an analysis of women's writing. Thanks to Woolf, “female authors 

have accordingly gained open concepts of how to think back through 

their mothers, about women's ideas, about the spirit of bisexuality”. 

Woolf's outstanding ideas on gender influenced diversely on other 

feminists’ thoughts afterwards; particularly S.de Beauvoir - who 

gave feminism a rich conceptual system of feminist images and 

ideals, especially with the famous postulate: “One is not born, but 

rather becomes, a woman” in The Second Sex. Since then, Marxist 

feminists had tried to develop and associate the eco-social changes 

with the reality of transforming power between genders to 

supplement gender theory and feminist theory up to now. 

Subsequently, many people paid attention to the effectiveness 

of composition and criticism in feminist literature. In The 

New Feminist Criticism, Annis Pratt summarized four main tasks of 

feminist criticism: 1/ rediscovering women’s works; 2/ “analyzing” 

formal aspects  of “texts”; 3 / understanding what literature reveals 

about men and women in their socio-economic contexts; 4/ 



10 

describing the “pschomythological development of the female 

individual in literature”. 

2.2. Gender theory, Feminist theory, Feminist literary criticism 

2.2.1. Gender theory and Feminist theory: 

Feminist theory/ Feminism were explained at wide and narrow 

levels. Feminist theory that had happened for a long history was 

divided into three phases / waves by researchers. Over the three 

waves, feminist theory had strongly developed with three basic 

works of each stage: A Room of One's Own by Virgina Woolf, The 

Second Sex by Simone de Beauvoir and Masculine Domination by 

Pierre Bourdieu. 

A Room of One's Own by Virgina Woolf marked a new 

milestone in terms of feminist conception in general and feminist 

literary criticism in particular, especially the relationship between 

women and the phenomenon of literary and artistic creation.  

The Second Sex by Beauvoir was truly revolutionary ideology 

for the world’s feminism. It was considered as the “feminist 

manifesto”, was “illuminated in a variety of features: physiology, 

psychoanalysis, psychology, sociology, economics, literature, 

culture, historical materialism, myth, religion, etc.” 

Masculine Domination by Bourdieu written in 1990s of the 

20th century was a work of the third wave. He systemized and solved 

the solution of the entire power of masculine ideology from a 

sociological perspective. He pointed out the absurdity of social 

structure based on the absolute dominance of men to women, leading 

to inequality between men and women. 

It can be said that the feminist theory originated from the 

gender theory of the pioneer theorists mentioned above created the 

scientific premise for the feminist movement, for the trends and 

studies on feminism to claim equal rights for women in each specific 

field. 

2.2.2. Feminist literary criticism 

From plentiful and effective activities in feminist movements, 

feminist theory had been applied in literature to form the critical 

method. Feminist criticism, as a literary criticism, had its own 

content, object, research scale whose premise was originated from 

related theoretical systems. According to Phuong Luu, the influence 

included Structuralism, Existentialism, Receptional Aesthetic, 
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Psychoanalysis, and Marxism. The basic concepts and contents of 

these theories were specified by feminist literary criticism into 

particular contents, principles and methodologies as follows: 

- Take account of the materiality of the body, consider gender 

identity as a performance, gradually study on women and expand to 

study on homosexual theory and queer as well as transgender 

theories. 

- Since the last decade of the 20th century, post-structural 

feminists, influenced by the theory of Foucault, Deleuze, Lacan, 

Kristeva and Cixous, had proposed the theory of the body. Therefore, 

the body became the content of feminist literary criticism. 

- Based on Foucault's point of view, “feminist literary 

criticism required reading texts by considering them as a part of a 

specific discourse, contributing to the creation of current power 

relations including dominant discourses on gender models and sexual 

instincts”. 

- The development process of feminist criticism in literature 

was complicated with the following main tasks and contents in 

stages: 1/ Images of women’s criticism, 2/ Centered-women’s 

criticism,  3/ Identifying criticism, 4/ Concepts on women’s writing 

style, 5/ Autobiography - the narrative pattern of woman literature, 6/ 

The image of a mother and thoughts back to the mother, 7/ 

Disillusioned tragedy and the image of imperfect man ... 

2.3. Consciouness of gender and feminism in Vietnamese 

literature  

2.3.1. Consciouness of gender and feminism in traditional 

literature 

In Vietnamese traditional literature, the image of women 

appeared in folklore, especially in folk songs with a variety of 

situations, beauties and relationships. Perhaps the longest time it 

existed was in the myth - the style “the beginning of every 

beginning”. That was the image of three women as follows: My 

Nuong in Son Tinh Thuy Tinh, My Chau in My Chau Trong Thuy 

and My Nuong in Truong Chi.  

Next, the image of women was constantly depicted in the 

medieval literature in which the image of women and the feminity 

were illuminated from the perspective of strong-minded women, 

starting with the image of My E character in Việt điện u linh by Ly 
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Te Xuyen and Lĩnh Nam chích quái-tương truyền by Tran The Phap. 

Until the early 15th century, medieval literature continued to talk 

about the image of strong-minded women. That was the image of Le 

Thai Hau and Nguyen Thi in Nam Ông mộng lục by Ho Nguyen 

Trung. In Truyền kỳ mạn lục by Nguyen Du, the strong minded 

woman character became an excuse for the writer to express his 

initial thoughts in male-dominated society about the status of the 

woman ... 

From the 14th century to the 16th century, there was the inheriting 

quite steadily between four works: Việt điện u linh (1329), Nam Ông 

mộng lục (1438), Truyền kỳ mạn lục (1527) and Truyền kỳ tân phả 

(?).These four works depicted the centered-woman image with different 

inner beauties and forms. ... 

Proceeding with the composition of women’s image, Doan Thi 

Diem paid attention to describe strong-minded An Ap character in 

the daily life in Truyền kỳ tân phả, in Great South’s biographies 

(principal and prequel) (Đại Nam liệt truyện). 

Regarding Nom-script poetry including lyrical poetry (China’s 

Tang poetry, Singing poetry, Elegy) and narrative poetry (story 

poems) also contributed significantly to the image of women from 

gender perspectives, especially from at the end of the 17th century 

with The Tale of Kieu by Nguyen Du. Besides the masterpiece The 

Tale of Kieu, we saw the presence of female characters in Chinh phụ 

ngâm, Cung oán ngâm (The Song Of A Fighter's Wife, Laments from 

the Royal Harem). Through these works, the image of women with 

gender instincts and desire for love and happiness was clearly figured 

out. Ho Xuan Huong's poems were really the voice for the right to 

love and the right to live a sexual life desirably, democratically and 

challenging. 

Nhị độ mai (The Plum Tree Blossoms Twice) (the anonymous 

Nom-script story poem) and Luc Van Tien by Nguyen Dinh Chieu 

(in the first half of the 19th century). The characters as Hanh Nguyen 

and Kieu Nguyet Nga had good behavior and ethical personalities in 

the rough and inequal life that the dark forces caused. 

2.3.2. Consciousness of gender and feminism in modern literature 

In the early 20th century, Vietnam began to approach 

Western’s new ideas, including new contents and conceptions about 

women. The consciousness of gender and feminist resonance in 
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literature in the first half of the 20th century was associated with the 

press activities of Phan Boi Chau, Phan Khoi, Dam Phuong, Tran Thi 

Nhu Man, Suong Nguyet Anh, etc.; particularly female writers such 

as Dam Phuong, Anh Tho, Mong Tuyet, Ngan Giang, etc. in 

literature. At the same time, the forums and fighting for feminism 

happened, for example The Women’s Bell newspaper, especially The 

Women’s New Literature Newspaper. The characters as modern 

women in New Poetry Movement, The Self-Strengthening Literary 

Union, in the literature of critical realism were a critical expression 

for gender equality of modern writers and poets. 

Consciousness of gender/sex and feminist resonance in 

literature in the period from 1945 to 1975 was expressed in a 

different approach in accordance with the needs and development of 

revolutionary life. In the revolutionary prose and poetry, the images 

of flesh-and-blood women were lively indicated such as Ut Tich 

(Mother with a Gun) by Nguyen Thi, Ms. Su (Hon Dat) by Anh Duc, 

Nguyet (Moon in the forest) by Nguyen Minh Chau and many other 

female characters in other works were the forceful expression for the 

sense of women’s position and stature in the revolutionary storm. 

Female writers and poets particularly appeared in literature in 

the southern urban area in the period from 1954 to 1975. With the 

influence of psychoanalysis and the existentialist movement, they 

raised the issue of choosing and liberating sexuality, promoting 

women in spirit and body, and eliminating all taboos. Regarding 

poetry, many female poets appeared at the same time, creating a new 

wind in literary activities ... Their poems highlighted the feminine 

role, approaching the discovery of women's personal life from 

internal relations to social relations. 

From 1975 up to now, the image of women in literature has 

been described differently by generations of female writers and 

poets, especially young authors. They were aware of female gender 

and the equal rights for women more specifically and reasonably. 

They have perceived differently their role and position in modern 

peaceful life. Consequently, young woman poetry has made a new 

turning point in the viewpoint of sex and feminist resonance 

compared to previous woman literature with many typical authors 

and works. 
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Chapter 3.  

VIETNAMESE WOMAN POETRY 1986 - 2015 FROM 

GENDER SUBJECT WITH NATURE APPROACHES 

3.1. Nature of gender from biological aspect 

3.1.1. Body language 

Body language has been expressed in literature with real 

meaning as well as symbolic meaning. The beauty of the body and 

appearance of a woman are highly regarded as special creation by 

God. Firstly, the external body parts are consciously expressed by 

poets.Woman poetry during the period from 1986 to 2015 

significantly described the beauty of appearance, curves of the body 

such as lips, eyes, breasts, arms, body, etc.  as graceful and attractive 

beauties. For modern young female poets, they have increasingly 

depicted the language of body, sexuality and violence as a need to 

balance and compensations for the narrative, expressive, 

metaphorical language in previous woman poetry. Critics think that 

the female image in poetry/literature is poetic – revealing while the 

male image in poetry/literature is poetic - symbolic. 

From the beautiful looks to the inner beauty with biological 

factors, woman poetry showed other biological aspirations such as 

desire, ability and motherhood. The experience of being a mother is 

not only in the relationship with her husband but also with her 

children. 

Love and sexual instinct were expressed in woman poetry after 

1986; in addition, woman poetry was also enriched with maternal 

love, love between husband and wife, kindness, loyalty, tolerance 

and caring ... becoming the feminity - another beautiful sex 

expression of the biological structure. 

3.1.2. Eternal feminity 

Feminity only exists for female sex, specifying the beauty and 

special function. It can be said that the feminity in female poets’ 

poems related to motherhood principles and Permanent feminity, 

particularly poems’ image and poems’ language is figured out 

consciously or unconsciously, directly or indirectly. 

In Vietnamese woman poetry during the period from 1986 to 

2015, the expression of motherhood principles and Permanent 

feminity was very diverse, contributing to the shimmering beauty 

with a notable cultural identity and meaning. Femininity in 
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Vietnamese woman poetry is different in every age. Particularly, 

poems by Le Thu, Thuy Bac, Phan Thi Thanh Nhan, Le Thi May ... 

typical wartime for wartime trends. 

In peaceful time, femininity in young poets’ poems was as 

diverse as its inherent attributes. All factors created the multiple 

sounds through attractive love discourse rich in female identities. 

3.2. Gender essence from love title 

3.2.1. Desire for love and dedication 

The rise of gender consciousness existed in Vietnamese 

woman poetry after 1986, indicating the aspiration and needs to truly 

affirm the feminine ego. From the perspectives of gender theory and 

permanent feminity, love became a big topic and desire in every 

woman’s heart. Love was the greatest energy in one’s life according 

to many generations’ female poets in different time from war to 

peaceful time. 

Female poets were interested in the topic of love because of its 

needs of sexuality and spirituality. It was a part of biological instinct 

related to both a source of life and libodo in accordance with its good 

sense. As love was considered as an essence of feminity, 

contemporary young female poets had a stronger voice than previous 

ones. It was the lyrical ego longing for love and dedication. They 

openly expressed the women’s love power in the way of their 

generation: free spoken and rebellious somehow. 

With the subtlety and sensitivity of women’s soul, female 

poets showed their love relationships through the stories of personal 

life - the intimacy but urgency and torment. Daily social 

relationships were ordinary but painful and thoughtful. 

3.2.2. Acceptance of pain and injustice 

Mostly in Vietnamese modern woman poetry, the separation 

and problems in love became gender inequality that female poets 

expected to express in order to indicate the injustice and the absurdity 

of themselves and those they have fallen in love with. 

The former female poets revealed the sadness, disappointment 

and broken pain in their poems with different feelings such as 

resentment, waiting, hope, generosity and tolerance. Young female 

poets born in 1980s and 1990s  boldly expressed their own ego in 

their own way. 

The aesthetic value of poetry was constantly moving and 
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turning into new qualities in accordance with the psychological 

constant - new reality. The image of the lyrical ego in Vietnamese 

woman poetry during the period from 1986 to 2015 also took place 

that rule with the artistic conception of human beings. History, 

society and culture were the origin of artistic notions with gender 

consciousness shown closely in daily life. 

The lyrical ego in the theme of love of Vietnamese woman 

poetry during the period from 1986 to 2015 including happiness as 

well as injustice was authentic as always, worth empathizing. 

3.3. Gender consciousness from women’s wiring style  

3.3.1. Narrative and Feminist consciousness 

A female poet was a character who “experienced female 

gender”. Therefore, autobiography was the need urging every female 

poet to express her inner for herself and for everyone to emphathize. 

Female poets formed unconsciously or consciously their 

writing style and their own concept under the pressure of history, 

society and culture to set up a poetic discourse of each subject 

aiming to express their aspiration to write their own stories and 

gender equality. Female poets in different generations expressed 

their own voice of their generation with their own creativity. 

In addition to the traditional narrative style of the previous 

poets, young poets’ newness was the artistic view, expression of 

sincere desire for different emotions and levels through different 

types of poems. Voices of self-confession, self-questioning and 

sexual self-expression became strongly as a natural need in human 

life. 

It can be said that writing and expressing women’s writing 

style of poets met the needs of their souls and women’s souls in the 

most essential aspects realistically and humanely, and in self-

questioning and dialogue way to dominate human’s life and perfect 

personalities. 

3.3.2. The need of harmony and dialogue 

The theme of love was mostly discovered in woman poetry 

after 1986, women could interact with life, specifically in the 

relationship with men through love. It can be said that the dialogue 

with men was one of the most practical needs of female poets. 

 The needs for dialogue with people in the spirit of feminism  

and female sex, especially with men, also originated from a fact of 
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“distrust” of women towards men. The disillusioned tragedy of “the 

image of imperfect man” that they believed and hoped for, seemed to 

be broken. Since then, female poets expected to speak with men in 

all aspects of daily life to find out the truth and the values of Truth – 

Goodness – Beauty. 

Self-skepticism and self-distrust partly stemed from women’s 

mentality. They wanted to share and harmonize in the feminine 

gentleness, in the carrying, protecting and helping their husband and 

children, so they accepted disadvantages, they were sometimes silent 

for a peaceful family and life. It was the feminine self-dialogue that 

only women could fully understand and exhaust themselves. 

The gender consciousness was increasingly affirmed through 

women's writing style as an evidence for the needs of creativity, 

autobiography and feminist dialogue of Vietnamese woman poetry 

during the period from 1986 to 2015. 

Chapter 4.  

VIETNAMESE WOMAN POETRY 1986 - 2015 FROM  

GENDER CONTENT  WITH INTERACTIVE RELATIONS 

 

4.1. Interactive relation with ecological environment 

4.1.1. The expression of ecological sense 

The woman poetry during the period from 1986 to 2015 really 

contained the sense of natural ecology and humanity. Most of female 

poets were very sensitive to all changes of their surrounding 

environment. They were rational enough to distinguish the positive 

and the negative that nature and human beings brought to each other 

in life experience. 

Each female poet had a common feeling between the 

ecological environment with human beings in the positive and 

opposite effect. From the viewpoint of ecology of daily life, poets 

highly expressed the view of ecological philosophy, considering 

nature as a place to protect and support human beings and to be in 

harmony with human beings. 

Female poets deeply described women's thoughts about the 

urgent issues of the era besides the breakthrough to dominate nature 

in harmony and mutual support for the survival. 
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With the sincere aspiration through the strong self-awareness 

of the individual ego, female poets made the natural ecological sense 

and the humanistic ecology notable in poetry in this period. 

4.1.2. Discourse of natural and humane ecology 

Vietnamese woman poetry between 1986 and 2015 showed 

the life crises through discourses of natural ecology and ecology of 

society and humanities through diverse artistic voice. 

Female poets described a variety of ecological ethical 

standards through the relationship between human beings and nature 

by indicating new types of human beings. 

The sense of reviving the ecological spirit from cultural power 

helped female poets to create the power of ecological discourse in 

order to open up new awareness for human beings in accordance 

with the contemporary civilization. The discourse with a certain 

philosophical meaning became intertextual power, forming 

connections with the spiritual life in the universe. 

Poets saw the dialectics between literature and the spiritual 

reality of human beings in relation to nature that dreams and other 

old ideals were sometimes shelter and costumes for the barrier 

between human beings and universe. 

4.2. Interactive relation with cultural identities 

4.2.1. Depictions of cultural consciousness 

With human beings as the subject-centered consciousness, 

woman poetry after 1986 fully improved the approach of 

democratization in social life to identify people in private life and 

world’s issues in interactivity and birth. The relation between 

literature and culture in daily life was shown in many nuances and 

levels. 

From the interactive relations, Vietnamese woman poetry 

during the period from 1986 to 2015 raised women’s voice honestly 

and humanely as cultural identities in traditional and modern 

perspectives. Maternal love was a special cultural pattern, creating 

the principle of the Sacred mother and the Permanent femininity 

expressed by poets. 

Another description of the culture in woman poetry was the 

sexual instinct and spiritual life. The sexual instinct became a 

permanent part of culture, expressed in many forms, nuances and 

levels in woman poetry, especially in young poets’ poems. The 
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woman poetry from 1986 to 2015 was outstanding with poems raised 

the voice of love and expressions of urgent and violent sexuality so 

far. 

In this period, poets talked more about dreams as spiritual life, 

lastingly and hauntedly. 

4.2.2. Traditional and modern discourses of culture 

After all, every dialogue and reflection on life was also the 

cultural one. Poets themselves spoke their inner voice honestly and 

the poetry became the preservation of cultural senses and contents. 

Young female poets expressed cultural aspects in life 

differently from traditional viewpoints but honestly with themselves. 

It was the feminist voice of the new era. The counterbalance and 

dialogue with traditional culture was the appearance and expression 

of a new lifestyle which was sometimes strange in the reception of 

people. 

The traditional cultural discourse is now replaced by the 

modern cultural discourse that is appropriate to the life’s reality that 

female poets have boldly spoken out in poetry in the spirit of 

feminist literary criticism and Modern Western feminism. Woman 

poetry from 1986 to 2015 affirmed cultural awareness, cultural life 

and behavior, reflecting the deep consciousness of individuals and 

communities in a specific historical period. 

4.3. Interactive relation with Vietnamese modern poetry 

4.3.1. Summary of the process of Vietnamese modern poetry 

Vietnamese modern poetry from the beginning of the 20th 

century to the present has been a poetic process that has mobilized, 

inherited and transformed and innovated to renew the type and 

poetry in general in spite of the limitations in each period. 

Vietnamese poetry during the period from 1930 to 1945 took 

place in a different approach and speed and it achieved a rapid and 

solid modernization in a short time in accordance with the historical, 

social and cultural context between 1930 and 1945. 

Vietnamese poetry from 1945 to 1954 originated from the 

historical - new social context owned changes in the way of thinking 

according to the new needs of the revolutionary life. The 

revolutionary life was the direct object of literature at that time and 

Workers – Farmers – Soldiers were those created it. Poets’creative 

inspiration was associated with the life of resistance and State 
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formation of the whole nation. Themes, topics, languages, accents, 

genres, space and artistic time had been modified to suit the new 

reality of the resistance life. 

The poetry during the period from 1954 to 1975 turned into 

another step in line with the requirements and new tasks of the 

revolution. The core images of the era were the wholehearted people 

for the collective in the construction of socialism in the North and the 

patriots who tenaciously struggled in the South during this period. 

The tendency and the epic in life had made the theme and the topic 

intensive; poetry’s genres and language became refined and rich in 

nuances of expression. 

The poetry after 1975 took place in peace. People of the 

private life - the world’s issues made the poetry after 1975 more and 

more changeable in the poetic genre and gained new achievements. 

4.3.2. The position of woman poetry 1986 to 2015 in Vietnamese 

modern poetry 

For Vietnamese poetry from 1986 to 2016, woman poetry 

occupied an important position. There were more and more female 

poets. The succeeding and companionship of female poets’ 

generations specified the great united efforts and indicated the strong 

gender counsciouness of poets through their new, multi-method and 

tone writing style. 

Woman poetry in this period brought a feeling of freedom and 

a sincere desire by expressing the ego to the world around. With the 

women’s writing style penetrated by new sense, they really raised up 

the poetic atmosphere related to the feminist spirit through familiar 

topics. 

Vietnamese woman poetry during the period from 1986 to 2015 

showed their legitimate feelings, dreams, rights and gender aspiration 

in a lyrical and frank voice which was sometimes violent but full of 

love and responsibility. Accordindly, they initially established the 

women’s writing style with a variety of discourses appropriate to the 

female consciousness and power in the Vietnamese modern poetry 

process, bringing a poetic balance to the poetry. 

Together with the common poetry, woman poetry accompanied 

and contributed to its own characteristics, enriching the poetry’s 

language and tone through the democracy and equality perceiving 
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gender and feminist resonance with authors who had their own 

personality and style. 

 

CONCLUSIONS 

1. Woman poetry was the women’s voice of heart, silent 

feelings, thoughts and aspirations, they then expressed themvelves 

most sincerely and urgently about love, human love as well as other 

private emotional levels only existing in female gender. In particular, 

women’s voice was taken into consideration since the theory of 

gender criticism / feminist criticism had appeared. This was helpful 

for female poets to become more and more creative and form “the 

women’s writing style” with their own identity and style in 

Vietnamese modern poetry. 

Vietnamese woman poetry during the period from 1986 to 

2015 from gender theory had new approach that we were interested 

in but it was rather difficult and complicated due to the diversity of 

concepts and theories. This was our study beside other studies 

aiming to figure out new and complementary values, fulfilling the 

meaning for woman poetry in different perspectives corresponding to 

the nature of the woman poetry from gender theory, feminist theory, 

and feminist literary criticism. 

Feminist literary criticism was a doctrine obtaining various 

methods of interdisciplinary knowledge. In the study on literature, 

although the approach of critisism had not been stable and unified, 

no one could deny its special influence in literary research in the 

world through the stages and period. By applying this new direction, 

we think that the feminism in woman poetry between 1986 and 2015 

from the perspectives of the gender theory and the theory of feminist 

literary criticism was mentioned in the contents of woman poetry to 

indicate real, human and philosophical values as well as the way of 

describing their particular characteristics in an important stage of the 

process of Vietnamese modern poetry.  
2. The acceptance of gender theory and feminist theory in the 

world into literary research has gained achievements. In Vietnam, 

although these theories appeared early in the creation and literary 

research - from the early decades of the 20th century, they stopped at 

the beginning level. Until the last decades of the 20th century and 

especially in the early decades of the 21st century, these theories have 
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been taken into account appropriately and become the purposed 

needs and object by literary writers and literary critique researchers. 

However, the researches that synthesize deach topic in terms of 

theory and became intensive in feminism and feminist literary 

criticism were still unsystematic and inconsistent in all aspects such 

as theoretical translation, theoretical research and genre research 

application. The theorists’ works in gender and feminism in the 

world have not been translated into Vietnamese except for some 

familiar authors such as Virginia Woolf, Simone de Beauvoir and 

other typical writers. As the result, the in-depth and comprehensive 

research results in terms of gender theory and feminist theory in 

Vietnam have been influenced so far. At present, literary researchers 

in our country actively fill in those gaps to promote the composition 

of literature and literary criticism in the spirit of gender theory and 

feminist literary criticism more diversely. 

Gender and feminism from the biological perspective to the 

socio-cultural perspectives appeared quite early and continuously in 

the West, forming strong and positive feminist movements and 

waves until the modern time. Since then, the needs of women 

themselves in struggling for the rights by literary writing and 

criticism have been taken into account. The purpose of these 

activities was to criticize the documents that highly respect men so 

that theories of appropriate consciousness were indicated to protect 

women's physical and spiritual rights. Feminism and feminist literary 

criticism and feminist ecological criticism had gradually become a 

global issue including Vietnam. Although sex/gender councisousness 

and the feminist struggle in Vietnam came late for many subjective 

and objective reasons, the seed of women's rights had shown clearly 

for a long time  in history and tradition; for example, in folklore and 

medieval literature through stages with different forms from 

primitively to profoundly; with different tones and different feminist 

aspects. In modern time, this issue became a strong reality in life and 

in literature, where woman poetry was a new form of aesthetic and 

humane consciousness that is interested by readers. 

3. From the perspective of reflecting content, the contribution 

of Vietnamese woman poetry during the period from 1986 to 2015 

from gender theory was the awareness of personal ego revealed 

through the diversity of lyrical contents by poets: Love and desire, 
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marriage and family, instinct and spirituality. Consequently, the 

voice of the feminine lyrical ego was revealed. Women’s ego always 

yearns for communion with life; instinctive ego with passionate 

essence, including the ego with the great concern about the private 

life and world’s issues rising up to assert the ego, expressing the 

maternal love and the permanent feminity. All of these contents were 

formed into gender topics with intrinsic approaches, firstly from the 

biological aspect, secondly from the socio-cultural perspective, in 

which the consciousness from “women’s writing style” was an 

innitial importance so that modern female poets’ poems take the 

advantage of flourishing by new, diverse words and images 

perceived the gender conciousness and modern feminist resonance. 

Since the Innovation (1986), female poets had the opportunity 

to express their inner, the intensive and feminine ego and human life 

in a genuine and humane way. In Vietnamese poetry from 1986 to 

2015, there were more and more female authors, especially young 

ones. In their poems,women’s image appeared vividly and diversely, 

indicating a variety of emotions and moods; different nuances, 

features, actions and psychology. They directly expressed their 

feelings, dreams, rights and gender aspiration in lyrical, passionate, 

sometimes violent voices but full of love and responsibility for 

themselves and for life. They had the need to express the “Other” 

through the gender discourse that was more philosophical and 

aesthetic, and more diverse than the woman poetry before 1986. 

Subsequently, they established the female identities towards all 

relations and created the world view through women’s writing style, 

vision, discourses fullfiled with democracy and self-respect. 

4. Through the diversity of such lyrical contents, woman 

poetry in this period clearly showed feminist nuances. They set up a 

separate system of symbols, language and tone which affirmed each 

artist's unique voice and style. Their language was narrative, 

indicating their feelings, love and aspiration perceived the “gender” 

nature, creating their own impression and personal creativity. The 

rich and unique poems tone was also a big factor contributing to the 

affirmation of true and new feminism in female poets’ poems, which 

was unlimited in terms of the style and contents. It opened new 

creative possibilities in the way of expression and thinking. 
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5. Vietnamese woman poetry from 1986 to 2015 in the 

interactive nature would reveal many meanings and new values of 

introspection and appearance which were both latest and traditional 

and cultural to form a new cultural discourse in peace time, helping 

the contents of woman poetry supplement many ideological qualities, 

including feminist ideology and gender consciousness with cultural 

and human senses. From the relation with the ecological 

environment, woman poetry really had a high moral and spiritual 

voice, showing the ecological sense fulfilled with  the responsibility 

for nature and living beings, giving poets’ messages and new 

dialogue with the environment through a responsible female 

discourse with a spirit of equal and democratic dialogue. From the 

relation with cultural identity, woman poetry also expressed the 

origin and cultural sediment appearance, the noble feminity besides 

the customs and the original beauty of love and life; as the result, the 

traditional and modern cultural values for poetry were fullfiled. From 

the relation with Vietnamese modern poetry, woman poetry added 

new qualities from the feminine perspective. Woman poetry in this 

period really innovated and expressed a variety of emotions and 

feelings in accordance with female characteristics, creating 

intentional discourses for each object, bringing the beauty to each 

individual and poetry. The position of woman poetry from 1986 to 

2015 was present as a poetic balance between man poetry and 

woman poetry, reflecting the harmonious movement and 

development of the whole poetry to create poetry rich in gender 

consciousness and feminist spirit in the modern time. 

6. Vietnamese woman poetry from 1986 to 2015 from gender 

theory could not avoid limitations. The expression of gender instincts 

so far exceeded the reception of readers including female readers. In 

addition, some young authors had outrageous expressions of sexual 

desire or “precarious”, “clumsy” viewpoints and expression of issues 

related to people and life. Therefore, there were still certain 

limitations in expressing the feminist sense according to the current 

acceptance of the public, moreover, young poets used body language 

too clumsily, so far offensive, reducing aesthetic values, they turned 

language into a collage and assemble game, making simple daily 

discourses complicated, strange and confusing, exceeding ordinary 

and subjective semantics of the object. 
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These limitations resulted in the notions that are unworthy of 

appearing in the poems of many female poets. It can be said that 

“they exposed their selfishness, isolation and opposition from the 

community, the ego that fondled itself, the ego that distorted all 

moral values, the lowly brutal ego that lost all human characters, the 

ego that demanded physical enjoyment regardless of dedication and 

values. They felt honored themself, that was a daring discovery, it 

was strange! ... ” 

7. Though it is not new to apply gender theory and feminist 

theory to literary research in general and woman poetry in particular 

in the world, it is considered as a strong starting point in our country 

to continue to open up great prospects in renewing the artistic 

conception of people, language and other artistic elements, in order 

to prove the development and integration of Vietnamese woman 

poetry into the common process of international woman poetry, 

opening the modern and postmodern era for Vietnamese poetry in the 

present and the future. It is also the open direction for those who are 

interested in woman poetry to do additional research, pointing out 

other diverse poetic features from gender theory and modern feminist 

literary criticism. 
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