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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 

 Lịch sử phát triển xã hội loài người từ thời công xã nguyên thủy đến xã 

hội hiện đại đã có sự phân chia về giới nam và nữ. Vai trò của nữ giới bị coi 

là vai trò lệ thuộc và bị chi phối bởi nam quyền. Đặc biệt trong cái nhìn lịch 

sử, phái nam gần như giữ vai trò thống trị tuyệt đối. Tuy nhiên cuộc chiến đấu 

giành lại vị thế đã mất của nữ giới vốn âm ỉ rất lâu trong lịch sử đã dần phát triển 

mạnh mẽ với tên gọi là nữ quyền luận (chủ nghĩa nữ quyền - feminism). Phong 

trào này xuất phát từ ý thức về bản thân mình của giới nữ, được manh nha vào 

thời kỳ khai sáng và bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XIX đến nay. 

 Sự phát triển của chủ nghĩa nữ quyền đã nhanh chóng ảnh hưởng đến 

đời sống xã hội hiện đại nói chung và văn học nói riêng. Với tư cách là một 

trường phái phê bình chính trị, xã hội đã phát triển hết sức mạnh mẽ, phê bình 

nữ quyền (feministcritisism) được mở rộng, chia thành nhiều nhánh và mang 

nhiều sắc thái khác nhau. Cùng với những thay đổi to lớn, âm hưởng nữ 

quyền đã ngấm sâu vào văn học, tạo thành một tiếng nói, một bản sắc độc đáo 

trong văn học hiện đại và hậu hiện đại. Đặc biệt ở Phương Tây ảnh hưởng của 

văn chương phái nữ rất mạnh mẽ, đến mức phê bình văn học nữ quyền đã trở 

thành một môn học trong các trường đại học. 

 Ở các nước phương Đông (trong đó có Việt Nam) có thể nói, tôn ti trật 

tự và thái độ trọng nam khinh nữ ảnh hưởng khá rõ trong đời sống xã hội 

cũng như nhiều hoạt động tinh thần khác. Trong sáng tạo văn học thì công 

việc này được coi là đặc quyền của đàn ông. Những buổi đàm đạo về văn 

chương cũng chỉ diễn ra giữa những người đàn ông với nhau chứ nó không có 

chỗ cho nữ giới. Trong văn học Trung đại, về cơ bản người cầm bút vẫn thuộc 

về đàn ông, song trong vòng cương tỏa của tư tưởng nam quyền đã bắt đầu 

xuất hiện những tài danh văn học là nữ giới như Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện 
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Thanh Quan và đặc biệt là Hồ Xuân Hương. Bước sang xã hội hiện đại, khi 

dân trí được nâng cao thì cán cân công bằng về giới bắt đầu được thực hiện. 

Vai trò của phụ nữ được đề cao với sự ra đời của Hội Phụ nữ Việt Nam. Tuy 

nhiên phải đến năm 1986, sự phát triển mạnh mẽ của đất nước và những nỗ 

lực của các cấp ngành đã tạo nên sự bình đẳng giới. Đây là những tiền đề cơ 

bản giúp người đàn bà thoát khỏi áp chế của người đàn ông, khiến cho họ có 

khả năng tồn tại độc lập và có khả năng tự quyết định số phận của mình. 

Nhưng quan trọng hơn, ý thức về giới một cách tự giác đã ăn sâu vào ý thức 

của đội ngũ người cầm bút và tạo nên âm hưởng nữ quyền trong văn học. Sự 

hiện diện của văn học nữ tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học Việt Nam 

là một bước phát triển thực sự của văn học theo khuynh hướng dân chủ hóa. 

 Ở Việt Nam, những năm gần đây, ảnh hưởng của văn học nữ quyền 

ngày càng lớn trong sáng tác của các nhà văn nữ. Hàng loạt các cây bút nữ 

xuất hiện đã khuấy động văn đàn từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước cho 

đến nay: Phạm Thị Hoài, Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, Y Ban, Vi Thùy 

Linh, Đỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Ngọc Tư,  Di Ly, Phong Điệp, ...  

 Bên cạnh các cây bút nữ kể trên là sự góp mặt của Thùy Dương với các 

tiểu thuyết: Ngụ cư (2005), Thức giấc (2007), Nhân gian (2009). Các tác phẩm 

của Thùy Dương ngay từ khi nhập tịch làng văn đã thu hút được sự chú ý của 

độc giả và giới nghiên cứu phê bình. Có thể nói, Thùy Dương là một trong số ít 

các cây bút nữ mà cả ba tiểu thuyết của chị đều đoạt được những giải thưởng 

danh giá: Giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết do Hội Nhà văn tổ chức năm (2002-

2004) Ngụ cư, năm (2008-2010) Thức giấc và đỉnh cao là giải thưởng Hội Nhà 

văn Hà Nội năm 2011 với tiểu thuyết Nhân gian. Nét đặc sắc trong tiểu thuyết 

Thùy Dương nổi bật ở tính nữ, ở phận người được thể hiện bằng giọng văn trữ 

tình sâu lắng, vừa dịu dàng vừa trầm tư, hài hước, thấm đẫm thời cuộc nhân sinh 

cùng những trạng thái tâm linh hư ảo. Không khó nhận ra những vấn đề về giới 

đậm đặc trong các trang tiểu thuyết của Thùy Dương. Nhưng những khía cạnh 
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đó vẫn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và đầy đặn trong một chuyên 

luận khoa học cụ thể. Đó chính là lý do khiến chúng tôi tiếp cận và lựa chọn đề 

tài: Vấn đề giới trong tiểu thuyết của Thùy Dương. 

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu  

2.1. Lý luận về giới trên thế giới 

 Ngay từ thế kỷ XIX, trên thế giới đã xuất hiện các công trình nghiên 

cứu về vấn đề giới, cụ thể như: 

 Năm 1929, Virginia Woolf đã cho ra mắt tiểu luận Một căn phòng cho 

riêng mình, đây được coi là "sách vỡ lòng" của phê bình nữ quyền. 

 Năm 1949, Simon de Beauvoir viết cuốn The second sex bàn về giới 

nữ như một giới thứ hai. Đây được coi là tuyên ngôn của chủ nghĩa nữ quyền. 

Bản "tuyên ngôn nữ quyền" này đưa ra những lý luận triết học về phụ nữ, 

luận giải về những đặc tính của nữ giới và tiến đến giải phóng phụ nữ. 

 Gill Plain và Susan sellers trong quyển Một lịch sử của phê bình văn 

học nữ quyền (NXB Đại học Cambridge, 2007) đã tổng kết và xác lập ba giai 

đoạn phát triển lý thuyết phê bình nữ quyền. 

2.2. Các bài nghiên cứu về văn học nữ trong nước 

 Đầu thế kỷ XX là một giai đoạn sôi nổi của tư tưởng nữ quyền Việt 

Nam trong đó, Phan Khôi là nhà lý luận phê bình đã có công khai mở. Những 

khai mở của ông có giá trị rất lớn đối với nền phê bình, nghiên cứu theo 

khuynh hướng này. Ngay từ số báo đầu tiên, Phan Khôi đã khẳng định ý 

nghĩa, vai trò và tiềm năng của nền văn học nữ lưu. Ông cho rằng nguyên 

nhân gây nên tình trạng rỗng và lép của văn học nữ trong lịch sử văn chương 

Việt Nam quá khứ là họ không được hưởng một nền học vấn như nam giới. 

Đây là thiệt thòi lớn nhất của nữ giới. Vì vậy, Phan Khôi đã cổ vũ mạnh mẽ 

việc đào tạo học vấn cho người phụ nữ để họ thoát khỏi sự đói nghèo thi ca và 

tri thức, nghĩa là giải quyết triệt để cội rễ sinh ra sự bất bình đẳng của phụ nữ 


