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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn ñề tài 

Ai ñã ñi qua cánh ñồng thơ của văn học Việt Nam hiện ñại, sẽ khó 

quên ñược bóng dáng của người gieo hạt tận tâm – nữ sĩ Xuân Quỳnh. 

Cả hành trình nhọc nhằn sống và viết, yêu thương và lao ñộng nghệ 

thuật hết mình, con người ấy tự vẽ khuôn mặt mình trong thơ. Khuôn 

mặt ấy chia làm hai nửa, một nửa bao dung, ñằm thắm, yếu ñuối, một 

nửa dữ dội, mạnh mẽ và quyết ñoán biết bao nhiêu. Có cái gì như là bản 

năng, như là cái phần thật nhất của Xuân Quỳnh luôn hiện hữu trong 

thơ, soi lối, dẫn ñường người ñọc. Thơ Xuân Quỳnh như ngọn hải ñăng 

tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh, có sức hút kì lạ.  

Trên lập trường của những người tiếp nhận và thưởng thức văn 

học, bạn ñọc yêu thơ Xuân Quỳnh ñã miệt mài soi chiếu thế giới nghệ 

thuật của người nữ sĩ tài hoa ấy ñể thỏa mãn khát vọng lí giải, khám phá.  

Tùy thuộc vào ñiểm giao thoa tâm hồn mà mỗi người có một cách giải 

ñáp riêng chỉ cho mình.  

Khi ñọc thơ Xuân Quỳnh, chúng tôi thường nhớ tới lời của nữ sĩ: 

“Người ta làm thơ ñầu tiên là tự thể hiện…”, rồi  bỗng liên hệ quan 

niệm về thơ của Sylvan Barret, Marten Berman, William Barto – ba học 

giả Mỹ: “Thơ là nhu cầu mình tâm sự với chính mình những lúc cô ñơn. 

Cho nên ñọc thơ là nghe trộm nhà thơ ñang nói với chính mình”, mới 

ngộ ra rằng vẻ ñẹp trong thơ Xuân Quỳnh ñược tạo ra một cách tự nhiên 

bởi chất thiên tính nữ. Thơ Xuân Quỳnh bắt ñầu từ tư duy hướng nội. 

Chị dùng cái bản năng và phẩm chất thường trực của một người ñàn bà 

ñể hướng những lát cắt cảm xúc mãnh liệt bên trong mình về với những 

gì thật nhất, ñể nói cho hết, cho thỏa những trạng thái tâm hồn. Cõi thơ 
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Xuân Quỳnh thênh thang dấu ấn tâm hồn của một người ñàn bà muôn 

thuở.   

Và chúng tôi muốn ñứng từ tiêu ñiểm ấy ñể nhìn ngắm, thẩm thấu 

thế giới thơ Xuân Quỳnh. Dẫu biết trên ñài quan sát ñó, lăng kính thẩm 

mỹ của chúng tôi khó có thể soi tỏ ñến tận cùng sức quyến rũ của thơ 

Xuân Quỳnh ở phương diện tính nữ, song vẫn tự vỗ về mình rằng ước 

vọng ñi tìm cái ñẹp của văn chương tự thân ñã có cái lí của riêng nó.   

2. L ịch sử vấn ñề 

Khi người phụ nữ làm thơ, tác phẩm của họ thường ñược soi 

chiếu từ cái nhìn ñặc ñiểm giới. Vi mạch sáng tạo trong thế giới thơ của 

những cây bút nữ bám rễ vào ñặc ñiểm giới ñể ñồng vọng và tự hóa giải 

những tâm hồn ña cảm.  

Ở Xuân Quỳnh, cái thiên tính nữ ấy chiếm hữu cả tâm hồn, cuộc 

ñời và thơ cô. Đời và thơ Xuân Quỳnh chỉ là một. 

Đã có một số bài nghiên cứu ñề cập ñến cái phần nữ tính thiêng 

liêng trong thơ Xuân Quỳnh. Đáng chú ý nhất có lẽ là bài viết Cánh 

chuồn trong giông bão của Chu Văn Sơn (Tạp chí Văn học, số 1 – 

1994). Hình ảnh cánh chuồn bé bỏng, mỏng manh mang tin bão trong 

thơ Xuân Quỳnh cho tác giả ấn tượng về một trái tim thơ “cứ chao ñi 

chao về, mệt nhoài giữa biển giông và yên ñịnh, bão tố và bình yên, 

chiến tranh và hòa bình, thác lũ và êm trôi…” [67, tr.177] , luôn khắc 

khoải  cái khao khát ñược chở che và gắn bó. Đóng góp mới của Chu 

Văn Sơn khi tiếp cận thế giới nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh nằm ở khái 

niệm chất thơ từ tổ ấm. Cùng với nỗi phấp phỏng, lo âu chiếm lĩnh ñiệu 

hồn Xuân Quỳnh, Chu Văn Sơn ñã ñịnh danh cho con người này là 

“người ñàn bà của muôn thưở”.  
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PGS.TS Lưu Khánh Thơ trong bài tựa ñề tập sách  Xuân Quỳnh – 

Cuộc ñời gửi lại trong thơ cũng có nhận ñịnh tương tự: “Dù ñi vào 

những vấn ñề lớn của ñất nước hay trở về với những tình cảm riêng tư, 

thơ Xuân Quỳnh bao giờ cũng là tiếng nói rất riêng của một tâm hồn 

phụ nữ thông minh, sắc sảo, ñầy nữ tính”. Song do dung lượng và tính 

chất của bài viết, tác giả chưa có dịp khơi sâu chất nữ tính trang trải suốt 

thế giới nghệ thuật của người phụ nữ tài hoa ấy. 

Cũng ñã có những bài viết chạm vào mạch nữ tính trong thơ Xuân 

Quỳnh từ một vài phương diện cụ thể. Từ nhận ñịnh “cốt lõi của nữ tính 

là mẫu tính”, Thụy Sao trong bài viết “Thơ Xuân Quỳnh – tiếng nói của 

tình yêu và tình mẫu tử”  (ñăng trên trang web 

http://www.phunu.hochiminhcity.gov.vn) ñã soi vào thơ chị mà thấy 

ñược ngọn lửa nồng ấm mà người mẹ Xuân Quỳnh ñã thắp lên. Bản 

năng của một người phụ nữ hạnh phúc trong thiên chức làm mẹ ñem ñến 

cho thơ Xuân Quỳnh những lời ru ấp  ủ tình thương. Cái thiên tính nữ ấy 

khiến chị có thể ñi sâu vào thế giới tuổi thơ, thấu cảm ñến tận ñáy lòng 

những tâm tư của con trẻ.  

Hình ảnh một Xuân Quỳnh ñậm chất nữ tính ñôi khi ñược nhìn 

ngắm từ một tác phẩm thơ riêng lẻ. Nhiều tác giả ñứng ở tiêu ñiểm của 

khát vọng nhân văn mà phân tích cắt lớp chiều sâu tư tưởng và kết cấu 

nghệ thuật của bài thơ Sóng,  ñể bắt gặp ở ñó “những gì thuộc về cảm 

xúc tinh tế của tình yêu, khát khao tình yêu vừa hồn nhiên, chân thực, 

vừa mãnh liệt, sôi nổi của một trái tim phụ nữ ñôn hậu và ñằm thắm biết 

dường nào” (Trương Văn Khoa – “Sóng” của Xuân Quỳnh và cảm xúc 

sau hơn 40 năm).  

Song hầu như các công trình, bài viết trên chỉ mới ñề cập ñến yếu 

tố nữ tính trong thế giới thơ Xuân Quỳnh từ vài khía cạnh và nét biểu 

hiện riêng lẻ mà chưa có ñược cái nhìn bao quát, toàn diện. Đề tài chúng 
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tôi chính là tiếp nối những suy nghĩ ấy trên suốt hành trình thơ Xuân 

Quỳnh ñể chỉ ra thiên tính nữ ñộc ñáo từ nguyên lí mẹ muôn thuở mà 

thơ Xuân Quỳnh ñã thể hiện thành tiếng nói nghệ thuật thao thức và ám 

ảnh tâm linh. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là toàn bộ thơ Xuân Quỳnh, bao 

gồm cả những tập thơ sáng tác cho thiếu nhi: 

1. Tơ tằm – Chồi biếc (in chung) (1963) 

2. Hoa dọc chiến hào (1968) 

3. Gió lào cát trắng (1974) 

4. Lời ru trên mặt ñất (1975) 

5. Sân ga chiều em ñi (1982) 

6. Tự hát (1984) 

7. Hoa cỏ may (1988) 

8. Cây trong phố - Chờ trăng (1980) 

9. Bầu trời trong quả trứng(1982) 

- Phạm vi nghiên cứu: sự ñặc sắc, khác biệt của tính nữ trong thơ 

Xuân Quỳnh so với các cây bút nữ khác thông qua nội dung và phương 

thức thể hiện. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để có cái nhìn bao quát, khoa học và thuyết phục về vấn ñề, 

chúng tôi vận dụng các phương pháp nghiên cứu sau:  

- Phương pháp thống kê -  phân loại. 

- Phương pháp phân tích – tổng hợp. 

- Phương pháp so sánh – chứng minh. 
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Và ñặc biệt là vận dụng lý thuyết thi pháp học ñể nghiên cứu hình 

thức mang tính quan niệm của các yếu tố tham gia cấu thành tác phẩm.  

5. Đóng góp của luận văn 

- Về mặt lí luận: làm rõ sự ảnh hưởng của ñặc ñiểm giới ñến sự 

ñịnh hình phong cách của tác giả, sự thể hiện chiều sâu tư tưởng và yếu 

tố thẩm mỹ - nghệ thuật trong sáng tác. 

- Về mặt thực tiễn: Từ sự thống kê, ñi sâu phân tích thế giới nghệ 

thuật thơ Xuân Quỳnh, luận văn chỉ ra một phương diện tiêu biểu góp 

phần tạo nên phong cách của “nhà thơ nữ hàng ñầu của nửa cuối thế kỉ 

XX” (Vũ Quần Phương) ở cả hai khía cạnh nội dung và nghệ thuật; giúp 

cho bạn ñọc yêu thơ Xuân Quỳnh có thêm cơ sở ñể khám phá, cảm nhận 

trang viết của nữ sĩ. 

6. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, luận văn ñược 

cấu trúc thành ba chương: 

- Chương 1: Xuân Quỳnh – cuộc ñời, thi ca và vấn ñề tính nữ 

trong thơ 

- Chương 2: Cái tôi trữ tình – hiện thân của tính nữ trong thơ 

Xuân Quỳnh 

- Chương 3:  Phương thức nghệ thuật biểu hiện tính nữ trong thơ 

Xuân Quỳnh. 
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Chương 1 

XUÂN QUỲNH – CUỘC ĐỜI, THI CA VÀ V ẤN ĐỀ  

TÍNH NỮ TRONG THƠ 

1.1. Xuân Quỳnh – cuộc ñời và duyên nợ thi ca 

1.1.1. Cuộc ñời 

Ở nữ sĩ Xuân Quỳnh, mối quan hệ giữa cuộc ñời và thơ ca dường 

như gắn kết hơn, như hai con ñường lớn chỉ có thể ñi qua nhau, giao 

nhau mới ñi hết hành trình của mình. Đời và thơ Xuân Quỳnh chỉ là 

một. 

Xuân Quỳnh tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh ngày 6 

tháng 10 năm 1942 tại xã La Khê, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, trong 

một gia ñình công chức nhỏ. Vừa ñến với ñời, cuộc sống khắc nghiệt ñã 

không dành cho Xuân Quỳnh nhiều ưu ái. Cô bé Xuân Quỳnh sớm mồ 

côi mẹ, lớn lên trong vòng tay bảo bọc của người bà giữa một làng quê 

nghèo khó.  

Năm 1955, cô bé Xuân Quỳnh ñược tuyển vào Đoàn ca múa 

Nhân dân Trung ương. Được ñào tạo thành diễn viên múa, con ñường 

nghệ thuật như mở rộng khi Xuân Quỳnh ñược ñi biểu diễn ở nước 

ngoài và dự Đại hội Thanh niên Sinh viên thế giới năm 1959 tại Viên, 

thủ ñô nước Áo. Song như một duyên mệnh, Xuân Quỳnh ghé chơi 

vườn thơ và bị níu chân luôn ở ñó cho ñến hết những tháng năm sống 

ngắn ngủi của ñời mình. 

Năm hai mươi mốt tuổi (1963), Xuân Quỳnh lập gia ñình với 

chàng trai trẻ hiền lành cùng ñoàn ca múa với mình. Năm 1966, con trai 

ñầu lòng của nhà thơ chào ñời. Cũng thời gian này, chị ñến với tuyến 

lửa Vĩnh Linh, Quảng Bình gió Lào cát trắng, hòa mình vào cuộc chiến 

gian khó của dân tộc ñể cho ra ñời những vần thơ bỏng rát hiện thực. 
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Chị trở thành một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ thơ thời 

chống Mỹ. 

Đầu những năm 70, khi cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ñang 

ở vào giai ñoạn ác liệt nhất cũng là lúc ñời sống riêng của Xuân Quỳnh 

có nhiều bất ổn. Cuộc hôn nhân ñầu tan vỡ, Xuân Quỳnh trở nên chơ vơ 

và hụt hẫng như ñứa trẻ bỗng ngã nhoài ở ngay bước ñi chập chững ñầu 

tiên.  

Và rồi cuộc ñời không phải lúc nào cũng quay lưng với người con 

gái mang lí tưởng lớn ấy. Xuân Quỳnh gặp Lưu Quang Vũ, người ñàn 

ông ñã ñi qua hai mối tình dang dở, người bạn nghề thấu hiểu sự ña 

mang nghệ sĩ ở chị. Dường như ñấy là sự sắp ñặt hữu ý của số phận. 

Xuân Quỳnh vượt qua mọi trở ngại ñể ñến với tổ ấm mới, có lẽ không 

còn sự háo hức như xưa nhưng cũng ñầy ñam mê và nhiệt thành như cái 

chất sẵn có trong tâm hồn chị.  

Giữa năm 1988, nhà thơ ñối diện với căn bệnh tim chớm phát. 

Chiều ngày 29 tháng 8 năm 1988, Xuân Quỳnh vĩnh viễn ra ñi. 

1.1.2. Duyên nợ thi ca 

Nhà phê bình Vương Trí Nhàn từng nhận ñịnh: “Ấn tượng về một 

cái gì tự nhiên càng rõ rệt hơn khi người ta nhìn vào con ñường Xuân 

Quỳnh ñã qua ñể ñến với văn học” [59, tr.340]. Ngẫm kĩ, Xuân Quỳnh 

chọn thi ca như một lẽ tất yếu, thường tình. Vì tự trong máu thịt, con 

người ấy ñã mang chất văn chương thiên phú. Từ lúc ñặt chân vào lãnh 

ñịa thi ca với bài thơ ñầu tay Cô diễn viên (1955) ñến lúc khép lại con 

ñường thơ của riêng mình, Xuân Quỳnh lưu lại dấu ấn bằng phong cách 

thơ tự nhiên, chân thật ñáng kinh ngạc. Người phụ nữ ấy không làm thơ 

mà viết như ñể kể lại những gì ñã sống, ñã trải. Tâm trạng trong thơ 

Xuân Quỳnh nảy sinh từ ñời sống của chính chị, từ hoàn cảnh của riêng 
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chị. Hiện thực trong thơ Xuân Quỳnh ñược tái sinh từ hiện thực ñời 

sống thường nhật  gần gũi. Lấy sự chân thật làm ñiểm tựa cho cảm xúc 

sáng tạo, Xuân Quỳnh làm thơ một cách tự nhiên “như ñã gọi là phụ nữ 

thì phải sinh con ñẻ cái vậy” (Nguyễn Đăng Mạnh). 

Duyên nợ giữa Xuân Quỳnh và thi ca còn ñược bắt ñầu từ một 

tâm hồn ña mang, nhạy cảm vốn sinh ra ñể dành cho thơ. Những cung 

bậc cảm xúc khi hướng về ñời sống trong thơ Xuân Quỳnh bao giờ cũng 

ñược ñẩy lên mức da diết, nồng nhiệt nhất. “Sống tức là phải viết”, 

người phụ nữ mỏng manh mang tâm hồn lớn ấy thật mạnh mẽ khi nhận 

sứ mệnh thơ giao phó. Ngay ở nơi sâu thắm nhất của lí trí và con tim, nữ 

sĩ biết rằng mình sinh ra ñể ñược viết.  

1.2. Hành trình thi ca và quan niệm thi ca của Xuân  Quỳnh 

1.2.1. Hành trình thi ca 

Con ñường thơ của Xuân Quỳnh là quá trình phát triển liên tục, 

ñều ñặn, từ thơ ca thời chống Mỹ ñến những thi phẩm ra ñời sau 1975. 

* Thời kì chống Mỹ   

Chồi biếc (1963) gồm 18 thi phẩm là tập thơ ñầu tay của Xuân 

Quỳnh. Đấy là tiếng thơ tươi trẻ, căng ñầy nhựa sống của một tâm hồn 

ñang xanh non như chồi biếc. Xuân Quỳnh lấy tâm cảm của một cô gái 

mới lớn ñể làm ñiểm tựa khơi dậy cảm hứng sáng tạo, nên trong Chồi 

biếc có tiếng hát hăng say, háo hức ñón nhận những giá trị vĩnh hằng 

của cuộc ñời tươi ñẹp. Buổi ñầu thơ Xuân Quỳnh thiếu ñi sự từng trải và 

ñằm thắm cần có, song lại ăm ắp cái rạo rực và say mê.  

Từ Hoa dọc chiến hào (1968), có thể nói Xuân Quỳnh ñã ñi từ thế 

giới tình yêu ñôi lứa chật hẹp ñể ñến với một tình yêu lớn hơn – yêu cõi 

nhân sinh nhiều âu lo, trăn trở. Hiện thực ñất nước thời chiến khốc liệt 

nhanh chóng trở thành tâm ñiểm cho Xuân Quỳnh những vùng thẩm mỹ 



11 

ñộc ñáo ñể ñi về trong thơ. Đến Gió Lào cát trắng (1974), cái tôi Xuân 

Quỳnh trong thơ trưởng thành mạnh mẽ và mang một khuôn mặt riêng 

giữa nhiều những cây bút nữ thời chống Mỹ.  

* Thời kì sau 1975 

Tập thơ Lời ru trên mặt ñất (1978) phơi phới niềm vui thắng lợi. 

Đó là tiếng hoan ca náo nức ñón nhận cuộc sống hòa bình. 

Thơ Xuân Quỳnh ở giai ñoạn này ñan xen nhiều nguồn cảm hứng. 

Trở về  ñời sống ngày thường với thiên chức của người mẹ, người vợ, 

thơ chị lặn sâu cái cảm giác hướng nội thường có. Chị làm thơ như chỉ 

ñể tâm tình với người bạn ñời, với các con, với chính mình về những nỗi 

niềm ñời thường, về cảm giác hạnh phúc và sự lo sợ không ñâu. 

Vắt kiệt yêu thương và sức lao ñộng trí tuệ, chị ñi tiếp hành trình 

thơ với những sáng tác ñể ñời trong tập thơ dành cho thiếu nhi Bầu trời 

trong quả trứng (1982), tập thơ Sân ga chiều em ñi (1984), Tự hát 

(1984) và Hoa cỏ may (1989). Với Hoa cỏ may, Xuân Quỳnh vinh dự 

nhận ñược Giải thưởng văn học năm 1990 của Hội nhà văn Việt Nam. 

Hành trình thơ Xuân Quỳnh luôn nằm trong mạch vận ñộng mạnh 

mẽ. Chồi biếc non tơ, trong trẻo, hồn nhiên bao nhiêu thì những tập thơ 

sau này như Sân ga chiều em ñi, Tự hát, Hoa cỏ may càng ñằm thắm, 

chiêm nghiệm bấy nhiêu. Đó là sự lớn lên tất yếu, là sự vận ñộng hợp 

quy luật. Đó là sự trưởng thành dễ hiểu của một tâm hồn thơ luôn ý thức 

vươn về phía khát vọng, của một nhãn quan thơ nồng ấm tình yêu con 

người. 

1.2.2. Quan niệm thi ca 

Với Xuân Quỳnh, ý niệm về sự thai nghén ñể cho ra ñời một tác 

phẩm dường như rất ñơn giản: “Lúc viết những dòng này, tôi như người 

phát cuồng. Cứ phải ghi bằng hết ý nghĩ cứ ào ào kéo ñến trong ñầu 
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không cần vần vèo gì vội. Còn sắp xếp lại, ñặt vấn ñề tôi làm sau, việc 

ấy ñơn giản hơn”  [29, tr.5] . Khởi nguyên thơ Xuân Quỳnh là sự xúc 

ñộng chân thành, nhu cầu bộc lộ cảm xúc một cách mãnh liệt nhất. 

Dễ hiểu vì sao Xuân Quỳnh coi trọng nhất yếu tố tình cảm, cảm 

xúc trong thế giới nghệ thuật: “Đừng lo ñi tìm ngôn ngữ, cảm xúc sẽ tự 

chọn ñược ngôn ngữ của mình”[13, tr.14]. Thơ phải là cái gì ñó níu 

nhau chảy ra trong nguồn cơn xúc cảm, trong  giây phút bừng ngộ của tư 

tưởng nghệ thuật. Thơ phải bật ra từ trong huyết quản của mình. 

Trong lời phát biểu trước các nhà thơ Á – Phi ở Liên Xô, Xuân 

Quỳnh từng khẳng ñịnh rằng: “ Người ta làm thơ ñầu tiên là tự thể hiện, 

là một hành ñộng khẳng ñịnh, rồi một hành ñộng khai sinh, ñáp ứng nhu 

cầu sáng tạo, nhu cầu nối liền mình với ñồng loại, với sự vật vũ trụ và 

thời gian” [13, tr.43]. Xuất phát từ mình, chân thật với chính mình là 

ñiều cốt yếu dẫn ñường cho sự ra ñời của tác phẩm. Xuân Quỳnh thường 

nhìn thấy chính mình ñầu tiên khi nhìn vào con người và sự vật xung 

quanh nên chị có thói quen diễn tả tâm trạng của mình qua thơ ñúng ñến 

từng khía cạnh nhỏ nhặt nhất. 

1.3. Vấn ñề tính nữ trong thơ 

1.3.1. Nguyên lí nguồn cội về tính nữ 

Hiểu một cách ñơn giản hơn như nhà văn Nguyễn Xuân Khánh: 

“Thiên tính nữ là tính mềm mại, tính nhu uyển chuyển của người phụ 

nữ”. Đó là những phẩm chất tạo hóa ban tặng chỉ riêng cho nữ giới, làm 

nên vẻ ñẹp và sự ñặc biệt của họ so với nửa kia còn lại của loài người. 

Trở về với tính nữ là trở về với sự an nhiên, hồn nhiên, chất phác của 

tâm tính. Nguồn cội của tính nữ lại gắn với các thiên chức cao quý của 

Eva. 
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Như một sự thôi thúc tất yếu của bản năng, bất kì người ñàn bà 

nào ñược sinh ra cũng biết cách  mang nặng ñẻ ñau, ôm ắp chăm bẵm và 

lo lắng cho con cái ñến cuối cuộc ñời. Họ ban tặng sự sống cho con 

người nhờ khả năng sinh sản. Họ ñược tạo ra ñể làm tròn thiên chức của 

người mẹ, người vợ. Thiên chức ñó cùng những chế ñịnh về tình cảm 

ñặt người phụ nữ vào môi trường hình thành phẩm cách ñặc trưng khác 

nam giới. Thủy chung, giàu ñức hy sinh, dịu dàng, bao dung là nét ñẹp 

phẩm hạnh nổi bật của tính nữ. 

Nghệ thuật suy cho cùng là hành trình ñi tìm và hướng ñến cái 

Đẹp. Người phụ nữ với vẻ ñẹp ñặc trưng của giới mình luôn là ñối 

tượng thẩm mỹ của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, trong ñó có 

văn học. Bắt rễ từ nền tảng văn hóa vốn coi trọng người phụ nữ, văn học 

Việt Nam ñã xác tín cho vẻ ñẹp phái tính của nữ giới bằng hệ thống 

những tác phẩm có tính ngợi ca. Hình tượng người phụ nữ Việt Nam dù 

ñược phản ánh ở thời kì nào cũng là sản phẩm của ý thức tôn thờ thiên 

tính nữ vĩnh hằng. 

1.3.2. Nguyên lí tính Mẫu và Nữ tính vĩnh hằng 

Nguyên lí tính Mẫu trước hết là tụng ca những phẩm chất huyền 

diệu của người mẹ. Trong tiềm thức của con người luôn tồn tại ước 

vọng  trở về bụng mẹ (regressus ad uterum) – tìm về “sự ngơi nghỉ, an 

toàn” và “sự tái sinh”. Theo quan niệm huyền thoại, người phụ nữ ñược 

xem là biểu tượng của vũ trụ, chứa ñựng sức mạnh vĩ ñại của vũ trụ. 

Trong cơ thể họ, tự nhiên ñược sinh ra và phát triển nhờ hấp thụ chất 

sống từ chính họ. Họ trở thành Thánh Mẫu với bản nguyên giá trị kép: 

vừa là người mẹ, vừa là trinh nữ. Nguyên lí tính Mẫu có nguồn gốc từ 

truyền thống trọng Mẫu tồn tại từ rất lâu trong văn hóa loài người. Đối 

với nền văn hóa gốc nông nghiệp của Việt Nam, vai trò của nữ giới càng 

ñược ñề cao bởi phẩm chất ñảm ñang, khéo léo. Người Vi ệt cổ tôn thờ 
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lúa, nước và người phụ nữ. Trong tâm thức dân gian Việt, người mẹ có 

vai trò, vị trí quan trọng nhất: “Con dại cái mang”, “Cha sinh không tày 

mẹ dưỡng”, “Phúc ñức tại Mẫu” . 

“Nữ tính vĩnh hằng nâng chúng ta lên cao!” (Faust – Goethe). Đó 

là tuyên ngôn ñầy kiêu hãnh, khoác lên vẻ ñẹp tinh thần bất tử cho sức 

mạnh và uy quyền của nữ tính. Trong một trường nghĩa nhất ñịnh, cụm 

từ nữ tính vĩnh hằng còn ñược gọi là Người Đàn Bà Vĩnh Cửu (V. 

Soloviev), Gái Muôn Đời (Đinh Hùng) hay Người Nữ Vĩnh Cửu (Nhật 

Chiêu).  Điều ñó có nghĩa là, nữ tính luôn có khả năng vượt thoát khỏi 

sự chế ngự của thời gian, mang thông ñiệp về vẻ ñẹp nhân thế ñược bảo 

lưu, tái hiện và tái sinh. 
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Chương 2 

CÁI TÔI TR Ữ TÌNH – HI ỆN THÂN CỦA TÍNH N Ữ  

TRONG THƠ XUÂN QUỲNH 

2.1. Cái tôi yêu thương, dâng hiến  

Con mắt thơ Xuân Quỳnh dù nhìn ở khía cạnh nào cũng thật ấm 

áp vì cái tôi nội tâm, cái tôi yêu thương và giàu trắc ẩn. Cái tôi yêu 

thương ñó trong thơ Xuân Quỳnh dễ ñộng lòng biết bao với những gì 

nhỏ bé, bất hạnh, côi cút. Không biết bao nhiêu lần trong thơ vang lên 

tiếng “thương” da diết, ñầy xúc cảm. Đấy là lúc “ñóa hoa quỳnh mùa 

xuân” hướng về cuộc ñời thường nhật, nơi có người thân, có biết bao 

ñiều tốt ñẹp bị vùi dập mà xót xa cất tiếng. Trái tim có lúc nào ñược ngủ 

yên vì sự ña mang ñó! Xuân Quỳnh thương người chị phương xa vò võ 

một mình: 

   Em thương chị bao lâu rồi vất vả 

Đêm soạn bài ngôi trường gió hoang sơ 

Giữa tiếng bom thù và dưới những bão mưa 

Cơn sốt cháu, võ vàng ñôi mắt chị.  

                                                             (Chị)  

Thơ Xuân Quỳnh làm người ta ấm lòng vì sự ñồng cảm, sẻ chia. 

Khi thì rưng rưng thương cái dáng tảo tần của người mẹ quê mùa: “ Đau 

xót bàn chân phèn chua xót kẽ”,  khi thương thân một cô gái lấy chồng 

nơi chiêm trũng không dễ gì “Gửi ai cho mẹ bát canh cần” (Bài hát ñắp 

ñường)… 

 Địa hạt thơ tình là nơi cái tôi yêu thương, tận hiến mang ñiệu tâm 

hồn nữ tính rất riêng của Xuân Quỳnh tìm ñược phương thức thể hiện 

mạnh mẽ, chân xác nhất. Cái chất riêng của Xuân Quỳnh trong thơ tình 

yêu là sự ñằm thắm, bao dung mà dữ dội ñến mức táo bạo: “Những ngày 
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không gặp nhau / Biển bạc ñầu thương nhớ / Những ngày không gặp 

nhau / Lòng thuyền ñau rạn vỡ / Nếu từ giã thuyền rồi / Biển chỉ còn 

sóng gió / Nếu phải cách xa anh / Em chỉ còn bão tố” (Thuyền và biển). 

Người chồng trong thơ Xuân Quỳnh bao giờ cũng là một người 

tình nhỏ bé ñược bảo bọc trong vòng tay yêu thương của bạn ñời. Người 

ñàn bà của Xuân Quỳnh hiện diện và mang theo sứ mệnh tự nguyện - 

bảo trợ tinh thần cho người yêu, người chồng. Chị chắt chiu từng lượng 

nhỏ tình thương cho chồng, xót xa khi nghĩ ñến cảnh anh một mình trên 

con ñường xa ngái: 

Thương chiếc xe anh nhọc nhằn trong gió 

Mái nhà nào ñêm nay anh dừng chân. 

                                                       (Không ñề) 

Niềm thương hóa thành nỗi ước ao dịu dàng, ñằm thắm vô ngần: 

“Ước chi làm chiếc nón che anh/ Đêm gió lạnh em xin làm ngọn lửa / 

Áo ướt ai phơi, ba lô ai xếp hộ / Mong sao trời ngừng mưa”  (Không 

ñề). 

2.2. Cái tôi âu lo, ám ảnh 

Ở một người phụ nữ ña cảm tha thiết yêu cuộc sống như Xuân 

Quỳnh, nỗi ám ảnh và phấp phỏng lo âu lại càng bám riết suốt hành 

trình ñời và thơ, ñến mức có cảm tưởng như ñấy chính là ñiệu hồn, là 

phẩm chất của nữ sĩ. Trong thi giới Xuân Quỳnh, có một khuôn mặt ñàn 

bà ñăm chiêu trong nỗi lo bất tận: lo bão giông, lo ñạn bom, lo trời rét, 

lo không ñược gắn bó, lo mất tuổi trẻ và phai tàn tình yêu… 

 Hơn một lần trong thơ Xuân Quỳnh, ý thức thời gian trôi chảy 

luôn ñi cùng với ám ảnh tàn phai. Và khi ñó, hình ảnh mùa thu tàn tạ 

hiện về trong suy tưởng nhà thơ như một nỗi ám ảnh không dứt: “Cuối 

trời mây trắng bay – Lá vàng thưa thớt quá – Phải chăng lá về rừng – 
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Mùa thu ñi cùng lá” (Thơ tình cuối mùa thu). Đành rằng hồn thơ ña cảm 

của Xuân Quỳnh hợp với cảm thức mùa thu, song cái tôi trữ tình trong 

thơ nữ sĩ nhạy với bước ñi khẽ khàng của thời gian ñến nỗi sức sống rực 

rỡ của vạn vật mùa xuân không sao che chắn nổi dự cảm tàn phai: “Mùa 

xuân sẽ về ñâu – Khi nơi này xuân hết?” (Mười bảy tuổi). Điệp khúc ấy 

cứ lặp ñi lặp lại: “Hoa héo trước kì hoa nở”, “H ạnh phúc ñang còn, 

tình yêu ñã mất” … 

Song hành với nỗi ám ảnh sự cô ñơn, người ñàn bà trong thơ 

Xuân Quỳnh còn day dứt nỗi sợ hãi với cái chết. Khảo sát sáu tập thơ 

mà Xuân Quỳnh công bố lúc còn sống, ta thấy mật ñộ dày ñặc của số 

lượng và tỉ lệ bài ñề cập ñến nỗi ám ảnh về cái chết, sự mất mát, lìa xa: 

Chồi biếc 9 bài (50%), Hoa dọc chiến hào 21 bài (75%), Gió Lào cát 

trắng 31 bài (86%), Lời ru trên mặt ñất 24 bài (75%), Sân ga chiều em 

ñi 44 bài (71%), Tự hát 31 bài (89%). Tổng cộng các tập thơ, ta có tỉ lệ 

76%. Đấy là hiện tượng hy hữu trong sáng tác của các nhà thơ nữ, nơi 

cõi thơ chỉ thường dành diện tích rộng cho những buồn vui hồn hậu, 

những tâm tình thầm kín. 

Nỗi trăn trở, âu lo làm trái tim thơ kia mệt nhọc, song lại ñưa 

Xuân Quỳnh ñến gần hơn với ý nghĩa ñời sống.  

2.3. Cái tôi khao khát chở che, gắn bó 

Khía cạnh biểu hiện rõ nét nhất bản sắc tính nữ của cái tôi Xuân 

Quỳnh chính nằm ở khát vọng chở che và gắn kết – ñể ñược gần hơn với 

yêu thương và con người. Nhìn từ ñặc ñiểm giới, chỉ có những người 

ñàn bà mới dành cả một ñời hướng về tổ ấm, ñi tìm sự che chở và ñược 

chở che.  

Không phải không có lí khi Chu Văn Sơn gọi ñích danh chất thơ 

Xuân Quỳnh là “chất thơ từ tổ ấm”. Trong thơ Xuân Quỳnh, hình ảnh tổ 
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ấm cứ thấp thoáng ẩn hiện dưới nhiều dạng thức, mang theo bao nỗi 

niềm vui buồn của một người vợ, một người mẹ tận tụy kiếm tìm, chắt 

chiu gìn giữ hạnh phúc ñời thường.  

Tổ ấm ñược bắt ñầu từ tình yêu của “anh” và “em”. Tự nguyện 

gắn bó và ñược gắn bó, mong muốn chở che và ñược chở che, khát vọng 

của người phụ nữ trong cõi thơ Xuân Quỳnh bao gồm cả hai chiều cho 

và nhận ấy. Hóa ra, cái ñích của tình yêu là sự yêu thương hồn hậu vô 

cùng. “Tay trong tay”  - hình ảnh ấy trở ñi trở lại trong thơ Xuân Quỳnh 

như là hiện thân cho khát vọng gắn bó và che chở.  

Nếu chỉ có tình yêu lứa ñôi, chưa hẳn ñã có tổ ấm. Chỉ khi dưới 

mái nhà bình yên có sự ôm ấp, trìu mến của người lớn ñối với những 

ñứa trẻ, ñể tình yêu thương tràn ngập khắp miền không gian nhỏ bé, tổ 

ấm mới thật sự ñầy ñặn hình hài. Điều ñó cũng có nghĩa là, tự thẳm sâu 

ước vọng  về hạnh phúc ñời thường, người phụ nữ ấy khao khát biết 

mấy cái thiên chức thiêng liêng ñược làm mẹ. Người mẹ trong tổ ấm của 

Xuân Quỳnh không lúc nào nguôi yên khát vọng gìn giữ, che chở con 

thơ. Người mẹ ấy còn làm bao người phụ nữ khác xúc cảm theo niềm 

vui ñón ñợi con chào ñời: “Bố mới mua chiếc chăn / Dành riêng cho con 

ñắp / Áo con bố ñã giặt / Thơ con bố viết rồi / Các anh hỏi con hoài / 

Bao giờ sinh em bé?”. Chắt chiu tình yêu con từ thuở chưa thành hình 

hài, và ñi suốt hành trình ñời con cũng chính bằng yêu thương thiêng 

liêng ñó: “Con làm bằng yêu thương / Của cha và của mẹ …” (Cắt 

nghĩa), người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh dường như thấu suốt ñến 

tận cùng nỗi long của người mẹ. Mẫu tính thiêng liêng ở người phụ nữ 

ấy là hiện thân cao nhất của nữ tính.  
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Chương 3 

PHƯƠNG THỨC NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN TÍNH NỮ TRONG 

THƠ XUÂN QUỲNH. 

3.1. Ngôn ngữ và giọng ñiệu thơ giàu nữ tính 

3.1.1. Ngôn ngữ thơ giàu nữ tính 

Nếu nói thơ Xuân Quỳnh thấm ñẫm chất nữ tính thì cần thấy sự hỗ 

trợ ñắc lực của ngôn ngữ trong việc tạo ra phẩm chất thơ ấy.  Ngôn ngữ thơ 

Xuân Quỳnh mang âm hưởng ngọt ngào của ngôn ngữ dân gian. Ta gặp 

trong thơ Xuân Quỳnh cái chất tình tự muôn ñời của ca dao: “Đã thương 

mấy núi cũng trèo / Mấy sông, mấy biển mấy ñèo cũng qua” (Tình ca trong 

lòng vịnh), “Muối mặn ba năm gừng cay chín tháng / Cha mẹ chúng tôi dạy 

ghét dạy yêu / Yêu lời ru vời vợi những câu Kiều / Thương cái bờ sông thân 

cò lặn lội” (Chúng tôi)… Và cả những hình ảnh mang ñiệu tâm tình của 

người xưa: thuyền, biển, núi, ñèo, gừng cay, muối mặn… 

Chảy ra từ nguồn mạch cảm xúc chân thực tự tâm hồn, ngôn ngữ 

thơ Xuân Quỳnh giản dị, mộc mạc lan tỏa vào tâm cảm người ñọc. Đó là 

thứ ngôn ngữ gọi ñúng tâm xúc cảm nữ tính của ñiệu thơ, hồn thơ. Đôi 

khi, cả khoảng trời tâm hồn ña diện của Xuân Quỳnh ñược mở ra chỉ bởi 

một từ. “Nghe”,  “nhớ”, “thương”…những từ ngữ bình thường ấy lại có 

tiếng nói riêng trong việc lột tả thế giới nội tâm của con người. Nếu cái 

tôi trong thơ không khao khát mãnh liệt sự sống, sao lại phải lắng nghe 

những âm thanh ñời?! Nếu không dạt dào tình yêu hướng về cõi ñời và 

người, làm sao lại phải cứ nhớ và thương?! Ngôn ngữ gọi tên rất ñúng 

ñiệu hồn nữ tính của Xuân Quỳnh. 

Ta còn gặp trong thơ Xuân Quỳnh một hệ thống những từ có ý 

nghĩa khẳng ñịnh, tuyệt ñối hóa: dẫu, suốt, tận cùng, vĩnh viễn, vô tận, 

vô cùng, muôn thuở… Có lẽ khát vọng ñược tận hiến cho yêu thương 
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của người ñàn bà ña mang ñó tìm ñược ở lớp ngôn ngữ này chỗ nương 

tựa thích hợp nhất.  

3.1.2. Giọng ñiệu thơ giàu nữ tính 

Dải phổ giọng ñiệu thơ Xuân Quỳnh là sản phẩm của một hồn thơ 

ñậm ñà tính nữ. Nếu tính nữ là “chất nhu uyển chuyển” thì những giai 

âm khác nhau trong giọng thơ Xuân Quỳnh ñều mang dấu ấn này. Khi 

dịu dàng ñằm thắm, lúc dữ dội ñắm say, có lúc lại hồn nhiên dí dỏm và 

suy tư thao thức…, dù ở sắc giọng nào, ñiệu thơ Xuân Quỳnh cũng lặng 

lẽ tìm về cội nguồn thiên tính nữ.  

Nét riêng khác biệt trong sắc ñiệu dịu dàng của Xuân Quỳnh là  

sự kết hợp hai phạm trù ñối lập: ñằm thắm mà vẫn mạnh mẽ, nhẹ nhàng 

mà rạo rực say mê. Ta gặp ở “Thuyền và biển” chất giọng thỏ thẻ tâm 

tình của người con gái: 

Em sẽ kể anh nghe 

Chuyện con thuyền và biển. 

                   (Thuyền và biển) 

Trong chuỗi giọng ñiệu ñậm chất nữ tính của Xuân Quỳnh, nổi bật lên 

hết vẫn là âm hưởng suy tư, thao thức. Nó là cái lõi tinh yếu nhất ñể giúp 

người ñọc nhận ra hơi thơ Xuân Quỳnh, cũng là sắc ñiệu ñưa thơ nữ sĩ di tiếp 

ñến gần vùng xúc cảm, ñồng ñiệu của người ñọc. Day dứt, lo âu là “ñiệu hồn” 

của Xuân Quỳnh. Lẽ tất yếu, tâm hồn ñó phải ñi tìm một chất giọng tương 

ứng ñể tái hiện ñời sống nội tâm nhiều cung bậc của chủ thể trữ tình – người 

ñàn bà mang khát vọng lớn về tình yêu. Vọng lên từ cõi thơ Xuân Quỳnh là 

những thanh âm bàng bạc day dứt, lo âu: 

Em lo âu trước xa tít ñường mình 

Trái tim ñập những ñiều không thể nói. 

                                           (Tự hát)  
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3.2. Không gian và thời gian nghệ thuật 

3.2.1. Không gian nghệ thuật 

Không gian nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh là không gian tâm trạng. 

Cảm xúc, tâm trạng của hồn thơ ñậm chất nữ tính chi phối mạnh mẽ 

việc tổ chức không gian nghệ thuật. Tự trong bản thể, tâm hồn Xuân 

Quỳnh như một cánh chim cô ñơn khát khao chở che, gắn bó, ước ao 

một tổ ấm bình yên nên cõi thơ nữ sĩ cũng có một khoảng không gian 

gắn liền với ñời sống hằng ngày. Đó là miền hiện hữu của những ñồ vật 

bình dị ñời thường: bình hoa, cái bếp, ngọn ñèn, mắc áo, giá sách, lọ 

mực, cây bút…Chúng thân thương, mộc mạc như chính hạnh phúc ñời 

thường giản dị. Khát vọng về một tổ ấm thôi thúc suốt hành trình ñời và 

thơ góp phần tạo nên hình ảnh về một “mái che” với vô số những biến 

thể trong thơ Xuân Quỳnh: mái phố, mái nhà, căn hầm, nhà ga, bầu trời 

xanh trong…: 

Hồn thơ Xuân Quỳnh cũng bộc lộ rõ nét một “nỗi khát vọng 

những phương trời chưa tới” . Đó là cả thế giới khát vọng lớn lao trong 

lãnh ñịa tâm hồn nữ sĩ, lớn lao ñến mức ảo tưởng, quá tầm. Tâm hồn nữ 

tính tha thiết, say mê yêu thương nương vào hình thức tổ chức thế giới 

không gian nghệ thuật gắn liền với ước vọng ñi xa mà thỏa sức bộc 

hiện: “Con thuyền mới căng buồm ra biển rộng”, “Con ñường ñi tới 

miền chưa có ñường”, “Phương trời lạ gió vàng cát biển / Con tàu ñi 

quyết liệt giữa mùa ñông”, “Ti ếng còi tàu giục giã chuyến ñi xa”… 

3.2.2. Thời gian nghệ thuật 

Cá tính thơ nữ tính riêng biệt của Xuân Quỳnh nhờ sự hỗ trợ của 

yếu tố thời gian nghệ thuật mà ñầy ñặn hình hài. Thời gian trong thi giới 

Xuân Quỳnh là thời gian của tâm lí, thời gian tâm trạng và xúc cảm. Nó 

tạo ra chiều sâu cho chất thơ tự biểu hiện. Nó soi tỏ hơn nhân sinh quan, 
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thế giới quan và ñiệu tâm hồn của cái tôi trữ tình trong thơ Xuân Quỳnh, 

cái tôi của “người ñàn bà muôn thuở”. 

Ta thường gặp trong thơ Xuân Quỳnh sự xáo trộn của dòng chảy 

thời gian. Năm tháng không trôi chảy theo một chiều bất biến như dòng 

thời gian hiện thực, thời gian vật lí, mà quá khứ, hiện tại và tương lai 

luôn xáo trộn bất ngờ. Chẳng phải người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh 

ñi miên man trong cõi vô thức không phân ñịnh, mà ñó chính là lúc con 

người ý thức sâu sắc nhất về những suy ngẫm, trăn trở tự bản thể. Thời 

gian cũng mang ñiệu tâm hồn người. Khát vọng vô cùng về tình yêu và 

hạnh phúc ñời thường khiến cái tôi Xuân Quỳnh chắt chiu từng khoảnh 

khắc ñời sống, thương nhớ dai dẳng khoảng trời trai trẻ ñã qua: “Quá 

khứ ñáng yêu quá khứ ñáng tôn thờ”. 

Thời gian trong thế giới nghệ thuật soi chiếu những biến ñộng 

nhiều cung bậc của nội tâm con người. Cái tôi trữ tình của Xuân Quỳnh 

càng âu lo, phấp phỏng về sự nhạt phai hạnh phúc bao nhiêu, tốc ñộ trôi 

chảy của thời gian càng gia tăng bấy nhiên. Năm tháng mang theo bao 

ñổi thay nhưng không xóa mờ nổi tình yêu tha thiết, nồng nàn của cô bé 

mười sáu tuổi: 

Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi 

Dẫu tóc em năm tháng ñổi thay màu. 

Và thời gian trở nên bất lực trước tình yêu và khát vọng: 

Chẳng có thời gian, chẳng có không gian 

Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn. 

                   (Thơ tình cho bạn trẻ)  

3.3. Hệ thống biểu tượng và môtíp nghệ thuật 

3.3.1. Biểu tượng nghệ thuật 
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Dưới cảm thức sáng tạo của người nữ sĩ tài hoa Xuân Quỳnh, một 

số hình tượng thơ ñã ñược nâng lên mức ñộ biểu tượng – một loại hình 

tượng nghệ thuật ñặc biệt có khả năng truyền cảm lớn, thể hiện những 

quan niệm, tư tưởng hay chiêm nghiệm ñầy tính triết lí về cuộc ñời và 

con người. Chúng có khả năng gợi dậy chiều sâu tâm hồn chủ thể sáng 

tạo. Trong thi giới Xuân Quỳnh, mỗi biểu tượng thường gắn liền với 

một sắc thái tâm hồn nữ tính. 

Hình ảnh hoa cỏ dại trở ñi trở lại trong thế giới thơ Xuân Quỳnh. 

Hình ảnh hoa cỏ dại vượt thoát lên trên những giá trị bình thường mà 

người ñời quen nhìn nó ñể trở thành biểu tượng nghệ thuật nhiều ý 

nghĩa. Đó trước hết là sự hóa thân tuyệt ñối của Xuân Quỳnh ñể giải bày 

lòng mình. Như cây dứa dại, nó chỉ “ làm rướm máu rách da” những ai 

“vô ý ñi qua”. Điều cao quý là ở chỗ, nó dám “thách thức gió gào, sóng 

thét cuồng ñiên” ñể “che chở cho những ngôi nhà sau nó bình yên”. Nó 

ñúng quá với chất Xuân Quỳnh. Đúng ở khát khao, ước nguyện  ñược 

chở che, gắn bó. Đúng ở trái tim người ñàn bà biết sống và yêu thương. 

Nếu hình tượng hoa cỏ dại gợi nhắc cái mỏng manh mà gan góc, 

yêu thương trong tâm hồn nữ tính của Xuân Quỳnh, thì hình tượng bàn 

tay ñi về cùng khát vọng chung cùng, ñược gắn kết và che chở. Đấy là 

biểu tượng rất riêng của thi giới Xuân Quỳnh. Mỗi lần hiện lên trong 

thơ, nó lại ánh lên biểu tượng của sự che chở, nương tựa. Bàn tay dắt 

nhau qua khắc nghiệt cuộc ñời: “Bàn tay em trong tay anh xiết chặt”, 

“Tay trong tay tôi vẫn bên người”, “Trong tay anh tay của em ñây”, 

“Anh chờ em cho em vịn bàn tay”…. “Gia tài em chỉ có bàn tay”, nên 

khi bước chân vào tổ ấm, người phụ nữ trong thi giới Xuân Quỳnh chỉ 

có nó làm vật phẩm duy nhất ñể “trao tặng” cho chồng. Nhưng chỉ vậy 

thôi ñã là quá ñủ, vì bàn tay chính là tài sản quý giá nhất của ñời người. 

Đấy là chất keo gắn kết người phụ nữ với những người thân yêu nhất. 
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3.3.2. Môtip nghệ thuật 

Đem bản năng nữ tính và phần ñàn bà thật nhất của mình trang 

trải vào thơ, phải vậy chăng mà tiếng thơ Xuân Quỳnh luôn ñạt ñến ñỉnh 

ñiểm của sự dồn tụ cảm xúc: lo âu khắc khoải nhất, yêu thương nồng 

ñượm nhất, khát khao cháy bỏng nhất… Nhờ những phương thức thể 

hiện rất riêng, Xuân Quỳnh truyền ñược cái chất thơ, hơi thơ ấy ñến với 

tâm cảm người ñọc. Trong ñó, không thể không nhắc ñến sự lặp lại với 

tần xuất rất cao của những câu hỏi tu từ xuất hiện giữa các mạch thơ. 

Khảo sát các tập thơ của nữ sĩ, chúng tôi nhận thấy các câu hỏi ñó ñược 

sử dụng với những mục ñích khác nhau tùy vào từng ý thơ, tứ thơ, song 

tất cả ñều tạo ra ñược một hiệu quả nghệ thuật tự nhiên:  ñẩy cảm xúc 

của cái tôi trữ tình ñến biên ñộ cao nhất, ñể rồi từ ñó, người ñọc thấm 

tháp hơn nỗi niềm của người thơ.  

Trong bộn bề những xúc cảm thường trực, người ñàn bà trong thơ 

Xuân Quỳnh xem cách tự hỏi chính mình là sự hóa giải nỗi niềm sâu 

kín. Bao nhiêu lần con người ấy hướng về “anh” với những băn khoăn 

muôn thuở: 

Đốt lòng em câu hỏi 

Yêu em nhiều không anh? 

                    (Mùa hoa doi)  

Đấy là lúc nỗi sợ hãi muôn ñời mang tên ñàn bà tìm về trong tâm 

thức – sợ lượng tình yêu anh dành cho mình không mênh mông như bể, 

sợ lời thề cỏ may chẳng theo anh suốt cuộc ñời. Cảm thức âu lo, ray rứt, 

khắc khoải cứ hiện lên mồn một. Soi vào bản thể yêu ñương mãnh liệt 

của chính mình, cái tôi trữ tình của Xuân Quỳnh hỏi nhưng không mong 

chờ lời giải ñáp. Hỏi ñể giải bày khát khao tình yêu, hỏi ñể làm dịu cơn 

khát của ước vọng tuyệt ñối hóa, vĩnh cửu hóa sức sống tình yêu. 
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KẾT LUẬN 

1. Xuân Quỳnh ñược xem là nhà thơ nữ hàng ñầu của thi ñàn Việt 

Nam nửa cuối thế kỉ XX, không chỉ bởi số lượng và giá trị của những 

tác phẩm lớn nữ sĩ ñể lại, mà còn bởi cái chất nữ tính thiêng liêng ôm 

tỏa lên nguồn thơ chị. Từ tập thơ trong trẻo ñầu tay – Chồi biếc (1963), 

ñến những tập thơ tiếp theo Hoa dọc chiến hào (1968), Gió Lào cát 

trắng (1974), Sân ga chiều em ñi (1982), Hoa cỏ may (1988)…, Xuân 

Quỳnh viết như ñể tình tự về chính cuộc ñời mình, về những gì thân 

thuộc của ñời sống hằng ngày. Giữa ñời thường, Xuân Quỳnh là người 

phụ nữ ñam mê sống, ñam mê yêu, ñam mê trong các thiên chức. Cái 

bóng ấy ñã ñổ vào trang viết của chị, thầm lặng mà lăn dài suốt cả hành 

trình thơ.  

2. Tiếng thơ ñầy nữ tính của Xuân Quỳnh là sự hội tụ của thiên 

tính tự nhiên và ý thức phái tính của một người phụ nữ hiện ñại mà vẫn 

bảo lưu ñược những giá trị truyền thống. Người phụ nữ hát khúc du ca 

về tình yêu và hạnh phúc ñời thường ấy cứ hồn nhiên lặn ngụp vào thơ 

ñể giải bày, khao khát mà không hề biết bản năng của người phụ nữ 

ñang dẫn ñường cho chị. Yếu tố nữ tính trở thành ñiểm sáng lung linh 

nhất, thuần khiết nhất trong ñời thơ Xuân Quỳnh như một lẽ tự nhiên, tất 

yếu.  

Có một cái tôi Xuân Quỳnh mang nỗi thao thức, lo âu ñầy ña cảm 

của một người ñàn bà trong cõi thơ. Còn có ở ñó một cái tôi Xuân 

Quỳnh ñắm ñuối, nồng nàn, da diết và ñôn hậu vô cùng trong tình yêu.  

Bao nhiêu cung bậc cảm xúc, nghĩ suy của những cô gái khi ñứng trước 

nguồn yêu ñược Xuân Quỳnh giải bày nhỏ nhẹ mà ñằm sâu trong trang 

viết. Có gì ñâu, Xuân Quỳnh không viết hộ người khác. Nữ sĩ viết bằng 

những trải nghiệm của chính con tim mình, bằng những chiêm nghiệm 

triết lí của người ñã ñi qua vùng ñất thiêng của tình yêu.  
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Lấy tổ ấm làm tiêu ñiểm ñể nhìn cuộc sống, thơ Xuân Quỳnh ñốt 

cháy lên cái khát vọng vĩnh hằng của bao người phụ nữ trong cõi ñời - 

khát vọng ñược chở che và gắn bó. Cái tôi trữ tình trong thế giới thơ 

Xuân Quỳnh ấp iu, cẩn trọng gìn giữ ñến nơm nớp, khắc khoải cái hạnh 

phúc của tổ ấm gia ñình trong vai trò của người vợ, người mẹ. 3.  Xuân 

Quỳnh có một bản lĩnh nghệ thuật thơ khá vững vàng. Bản lĩnh ấy kết 

tinh từ thiên bẩm tài hoa, vốn sống dày dạn và niềm ñam mê không cùng 

với thi ca. Song chúng tôi lại cảm thấy phẩm chất nghệ thuật trong thơ 

Quỳnh còn ñược nuôi nấng từ yếu tố nội tại tự nhiên – thiên tính nữ. 

Chất thơ nữ tính của Xuân Quỳnh hiện diện ngay trong bề sâu cấu trúc 

và các yếu tố nghệ thuật. “Dải phổ giọng ñiệu” trong thơ Quỳnh là sự 

thống nhất giữa chất giọng ñằm thắm, hồn nhiên chân thành, sôi nổi, tha 

thiết..., ñể cuối cùng hướng về giọng ñiệu phổ quát ñậm chất nữ tính say 

mê. Ngay cả ngôn ngữ ñược nữ sĩ chắt lọc cũng phảng phất chất tình tự, 

phức cảm thường có ở cõi lòng của người phụ nữ. 

Chúng tôi cứ nhớ ñến lời thơ của Phùng Quán khi nghĩ ñến Xuân 

Quỳnh: “Có những phút ngã lòng – Tôi vịn câu thơ mà ñứng dậy”. 

Người ñàn bà ấy ñã nương vào thơ mà ñi qua bão giông cuộc ñời. Rồi 

biết bao người ñàn bà khác ñọc thơ Xuân Quỳnh mà tìm thấy chính 

mình, tìm thấy cõi tin yêu, mà ngấm sâu cái lẽ sống tận hiến cao ñẹp. 

Phải chăng mỗi người phụ nữ trong ñời sẽ mãi như cánh chuồn báo bão 

mềm mại, bé bỏng bay về hướng sự sống hiện hữu, bất chấp gió, bất 

chấp mưa…   

 


