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MỞ ĐẦU 

I.  Lý do chọn đề tài 

1. Từ cuối thế kỉ XX con người đã phải đối mặt với những nguy cơ sinh thái 

mất cân bằng, thiếu ổn định, không bền vững. Sang thế kỷ XXI, vấn đề không 

những không được cải thiện mà ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Trong bối cảnh đó, 

những trào lưu sinh thái nảy sinh và phát triển hết sức đa dạng, mạnh mẽ kêu gọi 

nhân loại hãy đối tốt với tự nhiên như với người mẹ của mình. Trong nghiên cứu 

văn học, lý thuyết sinh thái được áp dụng vào phê bình tạo thành khuynh hướng phê 

bình sinh thái (Ecocriticisms) vào cuối thập niên 70 của thế kỷ XX. Về sau, phê 

bình sinh thái kết hợp với phong trào nữ quyền đang phát triển rực rỡ ở phương Tây 

lúc bấy giờ, tạo thành chủ nghĩa sinh thái nữ quyền (Ecofeminism), một khuynh 

hướng nghiên cứu các vấn đề sinh thái từ giới tính rất được ủng hộ ở phương Tây 

vào cuối thế kỷ XX. Phê bình sinh thái nữ quyền đã nhanh chóng lan rộng sang 

phương Đông, tính chất “cách mạng” của trào lưu khá phù hợp với những vấn đề 

thực tế mà các quốc gia Châu Á đang gặp phải. Không chỉ thu hút các học giả 

nghiên cứu, Ecofeminism còn ảnh hưởng sâu sắc đến các nhà văn tiến bộ với những 

sáng tác thấm đẫm cảm quan nữ quyền sinh thái, đầy nhân văn trong cách nhìn tự 

nhiên và con người.  

2. Han Kang là một trong những nhà văn Hàn Quốc sớm bộc lộ những mối 

quan tâm sinh thái - nữ quyền hết sức đặc biệt. Trong tuyển tập truyện ngắn xuất 

bản năm 1997,  Han Kang đã thể hiện quan điểm của mình về mối liên hệ giữa con 

người và tự nhiên, nam giới và nữ giới. Đáng chú ý nhất trong tập truyện này là tác 

phẩm The Fruit of my Woman, diễn tả đầy siêu thực cảnh hóa thân thành thực vật 

của một phụ nữ,  mà về sau được nhà văn sửa chữa và in thành liên truyện The 

Vegetarian vào năm 2007. Từ The Fruit of my Woman đến The Vegetarian, những 

trăn trở về con người trong một thế giới phi tự nhiên của Han Kang chưa bao giờ 

chìm xuống. Nhà văn trước sau vẫn tin rằng con người tốt nhất nên trở thành một 

cái cây, và phụ nữ cũng như tự nhiên, cần được giải thoát khỏi bạo lực và sự thống 

trị. Những dấu hiệu sinh thái - nữ quyền mới manh nha, còn đứt đoạn trong tuyển 

tập truyện ngắn năm 1997 về sau đã dần chín muồi thành cảm quan Ecofeminism và 
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Han Kang viết The Vegetarian trên lập trường kiên cố của một nhà văn nữ quyền - 

sinh thái học. 

3. The Vegetarian in lần thứ nhất tại nhà xuất bản Changbi (Hàn Quốc) vào 

ngày 30 tháng 10 năm 2007. Sự xuất hiện của tác phẩm được người đọc đánh giá là 

“cực kỳ lạ lùng và quái đản” về cả ý tưởng lẫn kết cấu. Từ năm 2007 trở đi, liên 

truyện lần lượt được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ, trở nên phố biến toàn thế giới. Bản 

dịch tiếng Anh do Deborah Smith thực hiện, xuất bản tháng 1 năm 2015 tại Anh và 

tháng 2 năm 2016 ở Mỹ, nhận nhiều lời khen ngợi và được trao giải thưởng quốc tế 

Man Booker  2016. Trước khi đoạt giải, The Vegetarian đã bán được gần 20.000 

bản trong chín năm kể từ lần xuất bản đầu tiên. Và phần hai (Mongolia mark) trong 

ba phần của liên truyện đã được trao giải thưởng Yi Sang, một giải văn học rất uy 

tín ở Hàn Quốc lúc bấy giờ.  

The Vegetarian cũng là tác phẩm đầu tiên và duy nhất của Han Kang được 

chọn dịch để giới thiệu ở Việt Nam. Dịch giả Hoàng Hải Vân và Nhà xuất bản trẻ 

đã cho ra mắt Người ăn chay vào năm 2011. Từ đó đến nay, đã có một số bài phê 

bình, nghiên cứu, đánh giá tác phẩm từ góc độ cảm tính, đơn giản đến khoa học, 

chuyên sâu. Hầu hết chưa đề cập đến vấn đề nữ quyền (hoặc) sinh thái đặc biệt nổi 

bật của liên truyện. Cho nên chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài Liên truyện 

Người ăn chay của Han Kang từ góc nhìn nữ quyền sinh thái, tức sử dụng lý 

thuyết phê bình sinh thái nữ quyền để phân tích và lý giải tác phẩm theo một chiều 

hướng mới hơn và sâu hơn.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi có thể cùng với các công trình đã có về tác 

giả Han Kang, liên truyện Người ăn chay, văn học Hàn Quốc đương đại, phê bình 

sinh thái, phê bình nữ quyền, chủ nghĩa nữ quyền sinh thái… góp phần làm phong 

phú thêm những hiểu biết và những đồng cảm từ người đọc.    

II.  Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

 Sau khi được nhà xuất bản Trẻ ấn hành ở Việt Nam, Người ăn chay nhanh 

chóng gây chú ý bạn đọc vì nhiều lý do. Han Kang là một tác giả đương đại, lần đầu 

tiên sách của cô được dịch sang tiếng Việt, đặc biệt ở thời điểm năm 2011, các tác 

phẩm văn học Hàn Quốc hiện đại chưa được giới thiệu nhiều ở Việt Nam như hiện 
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nay. Từ tiêu đề, đến thể loại, ý tưởng, lối viết… mà Han Kang thể hiện trong Người 

ăn chay đều không mấy quen thuộc khiến độc giả không khỏi sửng sốt và kinh 

ngạc. Nhiều bài viết giới thiệu sách, trình bày cảm nhận của cá nhân về tác phẩm 

được đăng tải chủ yếu trên website hoặc blog cá nhân. Thí dụ bài của Hoài Nam 

(2011), “Văn xuôi Hàn Quốc nhìn nhanh từ hai tác phẩm Người ăn chay của Han 

Kang và Hãy chăm sóc mẹ của Shin Kuyng Sook” trên website http://antgct.cand.com.vn; 

bài của Nguyễn Thị Ngọc Khánh (2011),  “Người ăn chay - vẻ đẹp của tự do” trên 

trang http://tuoitre.vn. Đến năm 2016, Người ăn chay thắng giải thưởng quốc tế 

danh giá Man Booker, người đọc Việt Nam một lần nữa trở lại với tác phẩm bằng 

những bài viết, đề tài có tính nghiên cứu chuyên sâu hơn, chẳng hạn khóa luận tốt 

nghiệp của sinh viên Trần Thị Ái Linh (2017), “Đặc điểm nghệ thuật trong liên 

truyện Người ăn chay của nhà văn Han Kang”, Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học 

Khoa học Huế; bài viết của Nguyễn Thị Quỳnh Hương (2017), “Người ăn chay từ 

góc nhìn của kẻ ăn thịt” đăng trên website cá nhân http://wordpress.com; bài viết 

của Đặng Thị Thanh Hà (2018), “Tái kết nối những cội rễ phi nhân như một hình 

thức thức nhận bạo lực” đăng trên Tạp chí Sông Hương. Trong những bài viết có 

tính chuyên môn bằng tiếng Việt mà chúng tôi tham khảo được, duy nhất có tác giả 

Đặng Thị Thanh Hà đề cập đến vấn đề sinh thái trong Người ăn chay. Điều đó 

chứng tỏ tuy tác phẩm rất được chú ý ở Việt Nam từ năm 2011 đến nay và được 

phân tích trên nhiều bình diện, song nữ quyền sinh thái, cảm quan nổi bật của tác 

giả khi sáng tác Người ăn chay lại chưa được đào sâu.  

Ngược lại, ở các quốc gia khác, ngay sau sự xuất hiện của liên truyện, đã có 

rất nhiều những góc nhìn khác nhau, mới mẻ và phong phú. Theo tổng kết của 

chúng tôi, những bài viết này có thể chia thành bốn chủ đề cụ thể tương ứng với các 

khía cạnh: thức ăn, bạo lực, đấu tranh và sinh thái. Do giới hạn phạm vi nghiên cứu 

nên chúng tôi chỉ xin kể tên sau đây những công trình có liên quan đến sinh thái - 

nữ quyền mà chúng tôi đã được tiếp cận. Thứ nhất là Lee Chan - kyu và Lee Eun - ji 

với bài “A Research on Ecofeminism Shown in Kang Han's Work: Vegetarian as 

the Center” đăng trên tạp chí Nhân văn, số 46/2010, Nhà xuất bản Viện Nghiên cứu 

Nhân văn Đại học Sung Kyun - kwan, xem xét vấn đề ăn chay của nhân vật chính 

trong phạm vi lý thuyết chủ nghĩa sinh thái; Thứ hai là Shin Soo - jeong với bài 

http://tuoitre.vn/
http://wordpress.com/
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“The Meaning of 'Being a Vegetarian' in the Novels of Kang Han: Focusing on 

Vegetarian” in trong tạp chí Văn học và môi trường số 9/2010, Nhà xuất bản Văn 

học và Xã hội Môi trường, khám phá ý nghĩa của việc ăn chay thông qua quan điểm 

đạo đức sinh thái và cách tiếp cận nữ quyền; Thứ ba là Choi Yoo Jin với “Male 

Violence and Female Body in Kang Han’s Vegetarian”, Tạp chí Nghiên cứu nữ 

quyền Văn học Anh Số 21, tháng 12/2013, lý giải ý nghĩa biểu trưng của “thịt” và 

tình trạng bất bình đẳng nam - nữ; Thứ tư là Jinil Yoo với “Eco-criticisms in Han 

Kang’s Vegetarian and Petőcz András Sárga virág a feleségem”, Tạp chí nghiên 

cứu Đông Âu và Balkan, Tập 40, số 5/2016, so sánh phê bình sinh thái hai tác 

phẩm: Vegetarian và Sárga virág a feleségem. Thứ năm là Rincy Chandran & 

Geetha R. Pai với “The flowering of human consciousness: An ecofeminist reading 

of Han Kang’s The Vegetarian and The Fruit of my Woman”, tạp chí Văn học và 

tiếng Anh quốc tế, số 7, tháng 8/2017, trình bày quan điểm cá nhân về hai tác phẩm 

của Han Kang dưới góc nhìn sinh thái nữ quyền. Những bài viết này dựa trên lý 

thuyết sinh thái học hoặc sinh thái nữ quyền, đều khẳng định đây là vấn đề cốt lõi 

của tác phẩm. Từ sự gợi mở của những nhà nghiên cứu đi trước, chúng tôi tiếp tục 

sử dụng phê bình sinh thái nữ quyền để lý giải Người ăn chay của Han Kang trong 

phạm vi của một đề tài nghiên cứu khoa học có tính chuyên môn. Mục đích của 

công trình là bổ sung những phát hiện mới chưa được nhắc đến trong các bài viết 

trước đó, và đem đến cho bạn đọc Việt Nam một hướng tiếp cận Người ăn chay từ 

một lý thuyết phê bình tiến bộ, có tính đương đại. 

III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tác giả Han Kang và tác phẩm Người 

ăn chay được Hoàng Hải Vân chuyển ngữ sang tiếng Việt từ bản The Vegetarian, 

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2011. 

2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là lý thuyết phê bình sinh thái nữ quyền và 

những dấu hiệu sinh thái - nữ quyền được nhà văn thể hiện thông qua toàn bộ thế 

giới nghệ thuật của liên truyện Người ăn chay.  

IV. Phương pháp nghiên cứu 

1. Phương pháp liên ngành: Phê bình từ chủ nghĩa nữ quyền sinh thái là một 

hướng nghiên cứu liên ngành, kết hợp văn học với khoa học, phân tích tác phẩm 
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văn chương để rút ra những cảnh báo môi trường. Đề tài vận dụng những kiến thức 

của các ngành khoa học (sinh thái học, dân tộc học, sử học, triết học, chính trị, đạo 

đức...) và một số loại hình nghệ thuật khác (điện ảnh, âm nhạc…) để lý giải. 

2. Phương pháp tiếp cận thi pháp học: Thi pháp học hiện đại đã được vận 

dụng để nhận diện khuynh hướng văn xuôi sinh thái qua biểu tượng, motif, nhân 

vật, ngôn ngữ, giọng điệu, kết cấu trần thuật. 

3. Phương pháp cấu trúc - hệ thống: Phương pháp này giúp xem xét mối 

quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên hệ thống mà cụ thể là những dấu hiệu lặp lại 

có tính quy luật của những yếu tố ấy. Trên cơ sở hệ thống hóa các yếu tố, tính chỉnh 

thể sẽ được bộc lộ rõ. 

V. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và thư mục tài liệu tham khảo, đề tài được 

chúng tôi cấu trúc thành 3 chương như sau: 

Chương 1. Từ chủ nghĩa nữ quyền sinh thái đến liên truyện Người ăn 

chay của Han Kang  

Chương 2. Cảm quan nữ quyền sinh thái trong liên truyện Người ăn 

chay của Han Kang  

Chương 3.  Một số phương thức nghệ thuật thể hiện cảm quan nữ quyền 

sinh thái trong liên truyện Người ăn chay của Han Kang 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1 

TỪ CHỦ NGHĨA NỮ QUYỀN SINH THÁI ĐẾN 

LIÊN TRUYỆN NGƯỜI ĂN CHAY CỦA HAN KANG 

1.1.  Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái  

Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái (Ecofeminism) là một phong trào chính trị - 

xã hội khởi phát từ phương Tây vào những năm cuối thập niên 70, là sự kết hợp 

của hai trào lưu sinh thái học và chủ nghĩa nữ quyền. Năm 1962, nhà nghiên cứu 

sinh học biển Rachel Louise Carson công bố tác phẩm Mùa xuân câm lặng (Silent 

Spring). Với quan niệm “Khi chúng ta quan tâm đến bản chất và những điều kỳ lạ 

của vũ trụ xung quanh nhiều hơn, chúng ta sẽ giảm bớt được những tác động phá 

hoại” [27], Rachel Carson đã làm thay đổi chính sách quốc gia về thuốc trừ sâu 

lúc bấy giờ và tạo nên một ảnh hưởng tại Hoa Kỳ trên diện rộng. Cuốn Silent 

Spring trở thành xuất phát điểm của phong trào bảo vệ môi trường trên toàn cầu, 

cũng là khởi đầu cho các trào lưu sinh thái về sau mà chủ nghĩa sinh thái nữ quyền 

là một trong số đó. 

Năm 1974, Françoise d'Eaubonne trong cuốn Chủ nghĩa nữ quyền hay là 

chết (Le Feminisme ou la mort) đã lần đầu tiên nhắc đến thuật ngữ “chủ nghĩa nữ 

quyền sinh thái”, đồng thời khẳng định sự tương đồng giữa phụ nữ và tự nhiên là 

nội dung cốt lõi của chủ nghĩa sinh thái nữ quyền. Tác phẩm của Françoise 

d'Eaubonne cùng với những hoạt động tích cực của bà trong vai trò một nhà nữ 

quyền đã đánh dấu sự ra đời Ecofeminism ở phương Tây. Những công trình tiếp 

theo như: Phụ nữ và Thiên nhiên (Women and Nature) của Susan Griffin năm 

1978, Cái chết của Thiên nhiên (The Death of Nature) của Carolyn Merchant năm 

1980 và Gyn/Ecology của Mary Daly năm 1978 đã nối tiếp Françoise d'Eaubonne 

để nhấn mạnh thêm sự thống trị đồng dạng của đàn ông với phụ nữ và của văn hóa 

với tự nhiên.  

Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái sau khi xuất hiện đã liên tục phân chia thành 

rất nhiều trường phái khác nhau, trong đó có thể kể tên ba trường phái chính: Chủ 

nghĩa nữ quyền sinh thái văn hóa, Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái triết học và Chủ 

nghĩa nữ quyền sinh thái xã hội. Không có định nghĩa duy nhất về chủ nghĩa nữ 
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quyền sinh thái, nhưng có những nguyên tắc cốt lõi, đó là sự thống trị phụ nữ và 

sự thống trị thiên nhiên của toàn thể nhân loại. Ở xã hội phương Tây phụ nữ được 

coi là kém hơn nam giới, cũng như “tự nhiên” là kém hơn “văn hóa”, và con người 

được cho là loài vượt trội hơn tất cả mọi loài, tách biệt với môi trường tự nhiên. 

Phụ nữ gần gũi với tự nhiên vì cả hai đều bị thống trị, và có những đặc điểm sinh 

lý tương ứng nhau. Chu kỳ kinh nguyệt, mang thai, sinh nở, nuôi con là bằng 

chứng về sự gần gũi của cơ thể phụ nữ với nhịp điệu tự nhiên. Ecofeminism tập 

trung vào những mối liên kết này và phân tích để chỉ ra rằng phụ nữ và thiên nhiên 

đang bị đàn áp theo cùng một cách thức, đó là chế độ gia trưởng phát sinh khoảng 

5.000 năm trước. 

Tư duy gia trưởng phương Tây dựa trên chủ nghĩa nhị nguyên, một quan 

điểm phân chia thế giới ra thành các cặp đối lập của khái niệm: Tâm được phân tách 

từ thân, tinh thần từ vật chất, nam từ nữ, văn hóa từ thiên nhiên. Một trong hai khái 

niệm của mỗi cặp được coi là vượt trội hơn so với cái còn lại, dẫn đến tình trạng 

phân biệt đối xử, thậm chí áp bức, như cho rằng vật chất quyết định tinh thần, tâm 

trí lệ thuộc vào thân thể là những ví dụ trực quan. Thế giới từ đó tiếp tục bị phân 

chia thành nhiều cách. 1.Thượng Đế/ 2.Đàn ông/ 3.Đàn bà/ 4.Trẻ con/ 5.Động vật/ 

6.Thiên nhiên. Hệ thống phân cấp trên thể hiện những định kiến về giới tính và loài. 

Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái đã ra đời để đòi hỏi một sự phê phán đối với tư tưởng 

nhị nguyên gia trưởng. 

Hai chủ đề quan trọng thường được thảo luận giữa các nhà sinh thái học bao 

gồm: mối liên kết giữa sự thống trị xã hội, áp bức với chủ nghĩa nữ quyền, và mối 

quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Thứ nhất, các nhà sinh thái học khẳng định 

rằng bất lực và bất bình đẳng - được duy trì trong cấu trúc xã hội hiện đại ngày nay 

do quyền lực tối cao của nam giới, chính là gốc rễ của tình trạng suy thoái môi 

trường và áp lực con người. Thứ hai, mọi sinh vật trên trái đất, cũng như vật chất vô 

cơ và toàn bộ môi trường có sự liên kết với nhau thành một mạng lưới phức tạp gần 

như hệ thống đối ứng, cùng phục vụ một mục đích chung. Con người do đó không 

tách rời khỏi tự nhiên. Họ là một phần nhỏ của một tổng thể, chứ không phải là 

trung tâm của vũ trụ. Những lập luận tách rời con người khỏi tự nhiên hoặc xem con 

người là chủ nhân hoàn toàn không có cơ sở thực tế. 
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Trong thực tiễn, với một môi trường đang bị phá hủy ngày càng khốc liệt, 

cấu trúc quyền lực đang ngày càng trở nên ngột ngạt hơn, thì kết hợp phong trào 

phụ nữ với phong trào sinh thái là một trong nhiều giải pháp. Chủ nghĩa nữ quyền 

sinh thái ra đời “đề cao quyền lợi, cải thiện địa vị và hoàn cảnh kinh tế của phụ nữ, 

phát huy tối đa vai trò của phụ nữ trong việc khắc phục nguy cơ môi trường và tìm 

giải pháp cho sự phát triển bền vững” [14]. Song khác với mục tiêu của chủ nghĩa 

nữ quyền tự do, tìm kiếm sự bình đẳng cho phụ nữ trong mối quan hệ với đàn ông, 

chủ nghĩa nữ quyền sinh thái hướng tới giải phóng phụ nữ để họ được là chính họ. 

Theo đó, các phẩm chất “nữ tính” như yếu đuối, thụ động, che chở, nuôi dưỡng, phi 

bạo lực, gợi cảm… được tôn trọng như là những giá trị riêng biệt. Những giá trị này 

cùng với những phẩm chất “nam” truyền thống như cạnh tranh, cá tính, quyết đoán, 

lãnh đạo, trí thức… tạo nên sự cân bằng, hài hòa, do đó có thể ngăn chặn những 

nguy cơ môi trường sinh thái đang tiếp diễn. Như vậy, Ecofeminism hướng đến 

thiết lập một trật tự thế giới mới mà nam giới và nữ giới, con người và tự nhiên đều 

cùng trong một “sân chơi” lành mạnh, hòa bình. 

Tóm lại, nội dung cơ bản nhất của chủ nghĩa nữ quyền sinh thái có thể gói 

gọn bằng ba quan điểm sau đây: 1. Phụ nữ gần gũi với tự nhiên hơn nam giới, phụ 

nữ và tự nhiên đều bị thống trị bởi nam giới và văn minh; 2. Tất cả mọi loài trong tự 

nhiên đều có sự gắn kết và bình đẳng về ý nghĩa tồn tại; 3. Phản đối quan điểm nhị 

nguyên gia trưởng, hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái cân bằng, bền vững. Những 

quan điểm này thể hiện tư duy tiến bộ, có tính ứng dụng để giải quyết những nguy 

cơ sinh thái đang diễn ra ở cả hai phương Đông - Tây. Vì vậy, từ một phong trào 

chính trị - xã hội, chủ nghĩa nữ quyền sinh thái đã dần trở thành một học thuyết, 

được sử dụng cả trong sáng tạo nghệ thuật và nghiên cứu khoa học, mà phê bình 

văn học nữ quyền sinh thái và sáng tác văn học nữ quyền sinh thái là một trong số 

đó. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa nữ quyền và sinh thái đã đưa đến những góc nhìn 

mới về thế giới, tự nhiên, con người, văn hóa, luân lý - đạo đức… cũng có thể coi 

đó là một cuộc cách mạng nhỏ trong phê bình văn học thế kỷ XX.  

1.2.  Nhà văn Han Kang  

Han Kang sinh ngày 17 tháng 11 năm 1970 ở Kwangju, năm 10 tuổi đã 

chuyển đến Seoul cùng gia đình. Cô là con gái tiểu thuyết gia Han Seung-won, anh 
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trai cô - Han Dong Rim cũng là một nhà văn. Cô theo học chuyên ngành văn học 

Hàn Quốc ở Đại học Yonsei, làm việc một thời gian ngắn tại một công ty xuất bản 

sau khi tốt nghiệp rồi mới bước vào văn đàn chuyên nghiệp. Từ mùa hè năm 2013 

đến nay, Han Kang là giảng viên giảng dạy tại Đại học Nghệ thuật Seoul. Cô sáng 

tác truyện ngắn, tiểu thuyết và một ít âm nhạc. 

Năm 1993, cô cho ra mắt tập thơ đầu tay của mình, nhiều bài trong đó được 

chọn đăng trong ấn bản mùa đông của tạp chí Văn học và Xã hội. Năm 1994, Han 

Kang giới thiệu truyện ngắn The Scarlet Anchor và được nhận giải thưởng Văn học 

Mùa xuân do nhật báo Seoul Shinmun trao tặng. Kể từ đó đến nay, Han Kang đã 

liên tục viết và xuất bản, nhiều tác phẩm đạt những giải thưởng lớn. Sau tiểu thuyết 

đầu tay A Love of Yeosu ra đời cách đây hơn hai thập niên, Han Kang đã giới thiệu 

thêm bảy trường thiên tiểu thuyết, bao gồm: The Black Deer (1998), Your Cold 

Hand (2002), The Vegetarian (2007), Breath Fighting (2010), Greek Lessons 

(2011), Human Acts (2014) và The White Book (2016). Truyện ngắn của Han Kang 

xuất bản tại Hàn Quốc có hai, The Fruits of My Woman (2000) và Fire Salamander 

(2012); tiểu luận gồm Love, and the Things Around the Love (2003) và Quietly 

Sung Songs (2007). Ngày nay, cô là một trong những tác giả nổi bật nhất với nhiều 

giải thưởng danh giá. Đầu tiên là giải Hankook Ilbo Excellent Writer's Award 

(1995), kế đến là các giải Korean Fiction Award trao cho Baby Buddha (1999), giải 

thưởng Yi Sang Literary Award Grand Prize (2005) cho Mongolian Mark, giải 

thưởng Dong-ni Literary Award (2010) cho Breath Fighting. Gần đây có các giải 

thưởng Manhae Literary Award (2014), giải thưởng Hwang Sun-won Literary 

Award (2015) và giải thưởng quốc tế Man Booker International Prize (2016) được 

trao cho The Vegetarian - Người ăn chay ngay sau khi tác phẩm được Deborah 

Smith dịch sang Anh ngữ, xuất bản tại nhà xuất bản Portobello Books ở Anh. Ngoài 

ra, Han Kang cũng ký kết một hợp đồng chuyển nhượng bản quyền cuốn tiểu thuyết 

năm 2014 của cô, Human Acts với nhà xuất bản lớn nhất của Hoa Kỳ, Penguin - 

Random House, thông qua thương hiệu Hogarth, vốn chuyên về tác phẩm văn học, 

khiến sự gặp gỡ với độc giả hải ngoại càng được trông đợi hơn nữa. 

Han Kang có một tâm hồn nhạy cảm và từ nhỏ đã có ý thức nuôi dưỡng sự 

nhạy cảm đó bằng thẩm mỹ của nhiều môn nghệ thuật. Vậy nên hiện nay cô không 
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chỉ sáng tác văn học mà còn viết nhạc. Cùng với tiểu thuyết Quietly sung songs 

(2007), Han Kang đã phát hành một đĩa CD với mười bài hát do chính cô soạn lời, 

phổ nhạc và ghi âm. Cô thể hiện trong nhiều tác phẩm của mình sự hiểu biết về hội 

họa, điêu khắc, âm nhạc, thiên văn, sân khấu… Hai tác phẩm Baby Buddha và The 

Vegetarian của cô đã được chuyển thể thành phim với nhiều tiếng vang.  

Khi được hỏi nguyên nhân nào khiến cô sáng tác văn học, Han Kang đã kể 

về một kỷ niệm tuổi thơ: “Hồi tôi học lớp chín, tôi đã đọc tập truyện ngắn đầu tiên 

của nhà văn Lim Chul-woo, khi ấy còn trẻ tuổi. Khi đọc “Nhà ga Sapyeong” của 

ông, tôi kinh ngạc nhận ra rằng câu chuyện không bị dẫn dắt bởi một nhân vật 

chính cụ thể mà bởi màn đêm đen và tuyết, cái nhà ga nhỏ, lạnh giá ở miền quê, và 

ánh sáng của cái bếp lò đốt bằng mùn cưa - rằng bản thân cuộc sống có thể trở 

thành nhân vật chính và trôi chảy với nhịp điệu nội tại của chính nó. Tôi bị mê hoặc 

bởi cách tiếp cận độc đáo của câu chuyện, và tôi có thể nhớ rằng đó là lần đầu tiên 

tôi nghiêm túc mong muốn viết một câu chuyện theo cách thức riêng biệt của mình” 

[8]. Trong nhiều lần trả lời phóng vấn khác, Han Kang đều nhắc đến những cuốn 

sách. Đó là thứ duy nhất cô có nhiều trong tuổi thơ và cô dành gần như toàn bộ thời 

gian của mình để đọc. Mục đích khi đọc luôn luôn là để tìm kiếm câu trả lời cho 

những câu hỏi ám ảnh cô thường xuyên như “Con người sinh ra từ đâu?”, “Vì sao 

phải chết?”, “Ai là tôi, tôi là ai?”, “Thế nào là cuộc sống?”… Khi nhận ra rằng, 

không thể nào có câu trả lời cụ thể cho những câu hỏi đó, hay văn chương luôn luôn 

là góc nhìn mang tính cá nhân, cô đã viết văn. “Viết văn giống như đánh một que 

diêm, quan sát ánh lửa bùng lên và tiếp tục quan sát cho tới khi nó cháy rụi. Biết 

đâu đó là tất cả những gì một cuốn tiểu thuyết có thể làm được. Đặt ra những câu 

hỏi về con người và cuộc sống trong lúc chúng ta nhìn vào ánh sáng. Theo cách nào 

đó, tôi cảm thấy rằng tôi vẫn tiếp tục đẩy đời mình nhích về phía trước từng chút 

một khi tôi hoàn tất một cuốn tiểu thuyết và chuyển sang cuốn kế tiếp. Theo kiểu, tôi 

tìm lời đáp cho những câu hỏi đã đưa vào một cuốn tiểu thuyết, rồi tôi chuyển sang 

cuốn kế kiếp, những câu hỏi kế tiếp, và một đời sống tiếp, ngay ở vị trí ấy” [8]. 

Quan niệm trên đây của Han Kang cho thấy ý nghĩa của việc sáng tác đối với nhà 

văn là vô cùng quan trọng, chẳng khác gì sinh mệnh. Với cô, viết là để tồn tại, để 

sống sót như một tất yếu không thể khác.  
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Năm 1980, cô chuyển đến Seoul sinh sống cùng gia đình bốn tháng trước 

khi diễn ra sự kiện chính trị thảm khốc trên quê hương mình. Tuy không chứng 

kiến tận mắt quang cảnh Gwangju hỗn độn, thương vong, điêu tàn trong bạo loạn, 

nhưng Han Kang lúc bấy giờ mới mười tuổi, đã bị chấn thương mãnh liệt và sâu 

sắc khi nghe lén những câu chuyện người lớn nói với nhau. Từ đó về sau cô luôn 

thường trực nỗi sợ hãi con người, chứ không phải sự căm ghét đối với chế độ quân 

sự. “Tôi cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ, “Con người như một thực thể đáng sợ, 

mình cũng là một trong số họ” [8]. Lòng tin vào con người của Han Kang bị đe 

dọa một thời gian dài, khiến cô loay hoay giữa những hoài nghi, mất mát, cô đơn, 

song cũng chính những thắc mắc về con người đã trở thành động lực thúc giục cô 

viết. Con người có thực sự có nhân tính hay không và có thực sự giữ được nhân 

tính trong hoàn cảnh khắc nghiệt hay không? Con người sẽ biến thành gì trong thế 

giới chỉ toàn mâu thuẫn, bạo lực? Đó là những thắc mắc triền miên không dứt. 

Trong những năm đại học, cô bắt gặp dòng thơ của Yi Sang: “Con người tốt nhất 

nên trở thành một cái cây” [24]. Dựa vào sự gợi ý này, Han Kang đã viết The 

Fruit of my Woman và cho ra mắt vào năm 1997. The Fruit of my Woman xuất 

hiện cùng với bảy truyện ngắn khác cùng hướng đến một chủ đề chung là từ chối 

bạo lực. Mỗi nhân vật trong tập truyện từ chối bạo lực theo một cách riêng và 

người phụ nữ “không tên” trong The Fruit of my Woman chọn cách hóa thân thành 

thực vật. Một thời gian sau, cô viết Người ăn chay dựa trên nền ý tưởng của câu 

chuyện cũ, nhưng kiện toàn nó thành một liên truyện có dung lượng gần như một 

tiểu thuyết với nhiều vấn đề nhân sinh to lớn hơn.  

1.3. Sự xuất hiện của liên truyện Người ăn chay  

Liên truyện Người ăn chay xuất bản lần đầu tiên tại Hàn Quốc bởi nhà xuất 

bản Changbi vào ngày 30 tháng 10 năm 2007, và phát hành bản điện tử một ngày 

sau đó. Tác phẩm tiếp nối cảm hứng từ một truyện ngắn mười năm trước của Han 

Kang, The Fruit of my Woman để phát triển lên tạo thành một tiểu thuyết hoàn 

chỉnh. Han Kang từng bộc bạch: “Rất lâu rồi, khi tôi viết truyện ngắn The Fruit of 

my Woman, trong đó có một người con gái là thực vật và một người con trai tưới 

nước nuôi sống cô ấy. Tôi đã biến tấu nó thành tiểu thuyết này” [24].  
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Người ăn chay gồm ba truyện ngắn nối tiếp nhau: Người ăn chay, Vết chàm 

Mongolia và Cây pháo hoa, vừa độc lập vừa gắn kết. Hai phần đầu được công bố 

vào năm 2002, phần thứ ba sau đó khá lâu mới hoàn thành. Mỗi phần có tiêu đề, 

người kể chuyện và điểm nhìn riêng song không tách rời nhau, cùng hướng tới một 

vấn đề chung là sự thay đổi đột ngột của nhân vật chính Yeong - hye. Trước khi 

Yeong-hye gặp ác mộng, cô và người chồng có một cuộc sống ổn thỏa. Nhưng giấc 

mơ đầy máu và thịt sống đã dẫn Yeong-hye nhanh chóng đi đến quyết định từ bỏ 

việc ăn thịt hoàn toàn. Quyết định đó tuy mang tính độc lập, nhưng đã làm gián 

đoạn đời sống hôn nhân của cô và gây ra vô số phiền hà cho những người xung 

quanh. Khi chồng, anh rể, chị gái và cha mẹ Yeong - hye tìm cách kiểm soát, tấn 

công, buộc cô ăn thịt trở lại thì cô đã phản đối bằng hành động tự sát, nhấn mạnh ý 

nghĩa đặc biệt thiêng liêng mà bản thân đã lựa chọn. Về sau, suy nghĩ và hành động 

của Yeong - hye ngày càng kỳ lạ hơn, cô trở nên cực đoan trong nỗ lực tự biến mình 

thành một cái cây, không tiếp nhận thức ăn của loài người, dẫn đến những bi kịch 

khủng khiếp không chỉ cho những người thân trong gia đình Yeong - hye mà còn 

cho chính bản thân mình.  

Ngay khi được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2004, Người ăn chay bấy giờ 

mới chỉ có hai phần, đã lập tức gây chú ý vì quá “kỳ lạ và quái đản”. Một lượng lớn 

độc giả đánh giá cao những ý tưởng đột phá của nhà văn trong khi số còn lại không 

thể chấp nhận, khiến cho những ý kiến tranh cãi trái chiều luôn xoay quanh tác 

phẩm. Năm 2005, phần thứ hai “Vết chàm Mongolia” trên ấn phẩm mùa thu của 

Tạp chí Văn học và Xã hội, đã được trao giải thưởng Văn học Yi Sang uy tín. Đến 

2007, liên truyện được công bố với ba phần hoàn chỉnh, nhanh chóng trở thành hiện 

tượng bestseller không chỉ ở Hàn Quốc mà nhiều quốc gia khác trên thế giới. Hiện 

nay, Người ăn chay đã được chuyển dịch sang ít nhất mười ba ngôn ngữ, bao gồm 

Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Rumani, Hungari, 

Đức, Ý, Hà Lan, Ả Rập, Ukraina.  

Người ăn chay là cuốn sách thứ hai của Han Kang được dịch sang tiếng 

Anh. Bản dịch do dịch giả người Anh Deborah Smith thực hiện, xuất bản vào 

tháng 1 năm 2015 tại Anh và tháng 2 năm 2016 tại Mỹ. Độc giả và các nhà phê 

bình phương Tây đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho phong cách văn chương của 
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Han Kang và lối chuyển ngữ nhiều đồng cảm của Deborah Smith. Vào tháng 5 

năm 2016, liên truyện The Vegetarian - Người ăn chay đã vượt lên 155 tác phẩm 

khác trong đó có tác phẩm của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ từng đạt giải Nobel văn học 

năm 2006_ Orhan Pamuh; nhà văn Italy_ Elena Ferrante; nhà văn Trung Quốc_ 

Diêm Liên Khoa và tiểu thuyết gia người Áo_ Robert Seethaler… để nhận Giải 

thưởng Man Booker International 2016 cho cả bản gốc lẫn bản dịch. Đây là lần 

đầu tiên giải thưởng Man Booker được trao cho một tác phẩm độc lập. Từ  2015 

trở về trước đó, giải chỉ được trao cho các nhà văn dựa trên quá trình sáng tác và 

những cống hiến của họ cho sự nghiệp văn học dân tộc và thế giới. Giải thưởng 

này được coi là chiến thắng lớn nhất của văn học dịch Hàn Quốc từ sau khi tiểu 

thuyết Please Look After Mom của nhà văn Shin Kyung-Sook giành được giải 

thưởng Văn học Châu Á năm 2012. Trước khi đoạt giải, Người ăn chay đã bán 

được gần 20.000 bản trong chín năm kể từ lần xuất bản đầu tiên. Đến tháng 6 năm 

2016, tạp chí New York Time của Mỹ đã xếp Người ăn chay vào danh sách 10 

cuốn sách hay nhất năm 2016, và một trong 15 tiểu thuyết đáng chú ý nhất của các 

nhà văn nữ thế kỷ XXI. Đạo diễn Woo Seong Lim đã sử dụng tác phẩm để dựng 

thành bộ phim cùng tên, công chiếu vào tháng 2 năm 2009, lần lượt tham gia các 

Liên hoan phim quốc tế Busan 2008, Liên hoan phim Sudance 2010 và lọt vào top 

14 tác phẩm tranh giải (trong số 1022 tác phẩm) ở hạng mục World Cinema 

Narative Competition tại liên hoan phim Bắc Mỹ. 

Phát biểu trong lễ trao giải Man Booker International Prize 2016, ông Boyd 

Tonkin - Chủ tịch Ban giám khảo có nhận định: “Cuốn sách đã gây một sự xáo 

động, sẽ nán lại lâu trong tâm trí và cả giấc mơ của độc giả” [26]. Nhiều nhà văn, 

nhà phê bình khác cũng đồng quan điểm khi thừa nhận rằng họ đã bị tác phẩm thôi 

miên không dứt. Người ăn chay của Han Kang vì vậy đã thực sự trở thành “một trải 

nghiệm đặc biệt”, “một ám ảnh khó phai” trong tâm trí bạn đọc.  

1.4. Khuynh hướng nữ quyền sinh thái trong liên truyện Người ăn chay  

Về khuynh hướng nữ quyền sinh thái, Han Kang đã cho thấy những dấu hiệu 

đầu tiên trong truyện ngắn The Fruit of my Woman xuất hiện năm 1997. Hầu hết 

độc giả đều cho rằng, The Fruit of my Woman là tiền thân của Người ăn chay, và 

Han Kang cũng gần như thừa nhận điều đó. Cả hai câu chuyện đều bắt đầu từ đời 
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sống của một cặp vợ chồng khoảng ba mươi tuổi. Người chồng là người kể chuyện, 

xưng tôi, chứng kiến quá trình biến đổi của vợ mình và diễn giải theo quan điểm 

chủ quan của cá nhân. Sự biến đổi của người vợ đột nhiên, lạ lùng, không có 

nguyên nhân, song lại hoàn toàn tự nhiên, giống như một quy luật không thể chống 

đối hoặc trì hoãn. Người vợ thứ nhất (The Fruit of my Woman) đổi màu thân thể 

một cách từ từ, không hề đau đớn, cho đến khi hoàn toàn biến thành một cái cây. 

Người vợ thứ hai (Người ăn chay) sau giấc mơ đầy máu – thịt sống, đã từ chối ăn 

thịt, từ chối quan hệ tình dục với chồng, từ chối tình thương – mệnh lệnh của gia 

đình, và cuối cùng là từ chối sự sống như một con người, một loài động vật. Cô 

muốn được mọc ngược trở lại thành cây, vì chỉ có cây mới hoàn toàn vô hại.  

Mối quan hệ phụ nữ - tự nhiên được thể nghiệm nhiều lần trong các tác phẩm 

của Han Kang cho thấy những trăn trở lâu dài về vấn đề nữ quyền sinh thái. Cuối 

thế kỷ XX, nguy cơ sinh thái và bất bình đẳng giới đã trở thành vấn đề chung của cả 

hai phương Đông – Tây. Mặc dù công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tốc độ tăng 

trưởng kinh tế ở Hàn Quốc được đẩy nhanh từ nửa cuối thế kỷ XX, nhưng sự phân 

cấp xã hội theo giới tính không có những thay đổi đáng kể so với truyền thống. Nho 

giáo mang tư tưởng trọng nam xâm nhập vào Hàn Quốc từ thế kỷ V sau công 

nguyên. Từ thời kỳ Ba vương quốc (I TCN - 700), đến Koryo (918-1392), đến 

Chosun (1392-1910), những quan điểm Nho giáo vẫn luôn đóng vai trò dẫn dắt 

nhận thức tư duy và đạo đức thời đại. Đến thời kỳ thuộc địa Nhật Bản (1910 - 

1945), vai trò nam giới tiếp tục được đề cao để nâng khả năng đấu tranh, giải phóng 

dân tộc. Và dưới triều đại của Tổng thống Park Chung - hee, những năm 1980 và 

1990, Khổng giáo vẫn giữ nguyên giá trị. Như vậy, ở Hàn Quốc, do nhiều nguyên 

nhân, chế độ gia trưởng vẫn tiếp tục tồn tại, chỉ thay đổi về hình thức để phù hợp 

với tinh thần văn minh, dân chủ trong thời kỳ hiện đại.  

Những vấn đề bất bình đẳng trong xã hội phụ quyền vào những năm 1990 đã 

được Han Kang phản ánh qua hình tượng các nhân vật trong truyện ngắn The Fruit 

of my Woman mà về sau này là Người ăn chay. Có thể hình dung mô hình phân cấp 

giới tính lao động trong nền kinh tế tư bản tập trung thông qua mối quan hệ cha và 

mẹ Yoeng - hye. Vai trò chồng thống trị kinh tế, vợ phụ tá thể hiện sức mạnh và 

quyền lực tuyệt đối của nam giới trong gia đình/ xã hội Hàn Quốc hiện đại. Sự phân 
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định vị trí của vợ chồng Yeong – hye tương tự, cũng dựa trên nền tảng kinh tế đó. 

Cho nên, tuy được sắp xếp lại nhưng vị trí của người phụ nữ Hàn Quốc vẫn luôn 

đứng sau, phụ thuộc vào nam giới. Nỗi đau của họ cả ngàn năm đến giờ vẫn như 

còn nguyên vẹn.  

Nếu như The Fruit of my Woman sử dụng yếu tố siêu nhiên trong phương 

thức thể hiện thì Người ăn chay được viết từ hiện thực đau khổ của một người phụ 

nữ muốn thoát khỏi sự thống trị của nam giới, muốn chống lại sự tàn bạo của con 

người, cuối cùng tìm thấy mình trong tự nhiên. So với The Fruit of my Woman, 

Người ăn chay tập trung hơn trong cách thể hiện quan điểm nữ quyền - sinh thái. 

Không chỉ khai thác sự tương đồng - tương quan giữa phụ nữ với tự nhiên, liên 

truyện đã chỉ ra ba vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Ecofeminism trong hoàn cảnh mới: 

Thứ nhất là tình trạng phụ nữ bị độc quyền sở hữu như một món đồ, bị xâm hại cơ 

thể, cưỡng bức tinh thần, đánh mất bản tính và nhu cầu tự nhiên, mất khả năng tự vệ 

và kháng cự; Thứ hai là tiềm năng phản kháng của phụ nữ trước uy quyền nam giới. 

Phụ nữ thuộc về tự nhiên chứ không là sở hữu của ai khác; Chỉ trở về với tự nhiên 

phụ nữ mới thực sự được giải phóng và hồi sinh. Đó là vấn đề thứ ba.  

* Tiểu kết chương 1:  

Từ một phong trào chính trị - xã hội, chủ nghĩa nữ quyền sinh thái đã trở 

thành một học thuyết có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, trong đó có phê bình - sáng 

tác văn học. Sự kết hợp nữ quyền và sinh thái đã mang đến những kiến giải mới có 

tính lật đổ, cho nên có ý nghĩa như một cuộc cách mạng trong phê bình văn học 

Đông – Tây thế kỷ XX. Từ những sáng tác đầu tiên, nhà văn Han Kang đã bộc lộ 

mối quan tâm sinh thái nữ quyền rất đáng chú ý. Tác phẩm nổi bật nhất của cô, 

Người ăn chay được nhận giải Man Booker năm 2016, đã thể hiện những suy tư về 

sự tàn bạo, tội lỗi của con người và mối liên hệ tương đồng - tương ứng giữa thiên 

nhiên và phụ nữ. Với Người ăn chay, Han Kang đã xác lập được vị trí của mình 

trong lịch sử văn học sinh thái nữ quyền trên nhiều khía cạnh. Đặc biệt, mối liên hệ 

con người - sinh thái, phụ nữ - vũ trụ được nhà văn khám phá, thể nghiệm có những 

ý tưởng đặc sắc riêng, là một trong những thành công căn bản nhất của liên truyện. 
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CHƯƠNG 2 

CẢM QUAN NỮ QUYỀN SINH THÁI TRONG LIÊN TRUYỆN 

 NGƯỜI ĂN CHAY CỦA HAN KANG 

2.1. Bất bình đẳng giới và bạo lực giới trong gia đình phụ quyền 

Han Kang đã lựa chọn phạm vi khá hạn chế để thể hiện chủ đề nữ quyền sinh 

thái trong liên truyện Người ăn chay: một gia đình hai thế hệ với những người phụ 

nữ và những người đàn ông thường ứng xử với nhau theo những nguyên tắc chuẩn 

mực của xã hội trọng nam truyền thống. Nhân vật chính, Yeong - hye, là một phụ 

nữ im lặng, không kể câu chuyện của mình, chỉ là đối tượng được quan sát bởi 

những người khác: Thứ nhất là chồng Yeong - hye, người kể chuyện phần một 

(Người ăn chay), thứ hai là anh rể (phần Vết chàm Mongolia) và thứ ba là chị gái 

Yeong - hye (phần Cây pháo hoa). Cả ba người thường xuyên được gọi bằng danh 

xưng trong mối quan hệ gia đình với nhân vật chính hơn là tên riêng của họ. Đây là 

một chủ ý của nhà văn nhằm xây dựng mối quan hệ gia đình là trục cơ bản của toàn 

bộ liên truyện.  

Yeong - hye là con gái thứ hai trong gia đình năm người. Cha cô được mô tả 

như một vị tộc trưởng điển hình, quyền năng của ông là tối thượng đối với tất cả các 

thành viên còn lại. Ông từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam và 

thường tự hào vì được nhận Huân chương quân sự sau khi đã giết chết bảy người. 

Con gái ông trong quá khứ đã từng bị ông đánh cho đến tuổi trưởng thành và bị ám 

ảnh bởi cảnh cha mình giết hại dã man một con chó mà ông đã nuôi dưỡng nhiều 

năm. Nhưng không ai lên tiếng trước những hành vi bạo lực và thái độ độc đoán đó. 

Sau khi kết hôn, Yeong - hye sống cùng chồng trong một căn hộ riêng của hai 

người. Chồng không khi nào gọi cô bằng tên, anh gọi cô là “vợ tôi” và thực sự coi 

cô là một vật sở hữu. Anh đã cưới cô vì cô không có cá tính. Sự đơn điệu trong nhu 

cầu và lối sống của cô hoàn toàn phù hợp để trở thành một người vợ thụ động như 

mong muốn của anh. Anh nghĩ về cô luôn luôn như một “người phục vụ” tận tụy, từ 

dọn phòng, nấu bữa tối, pha nước tắm đợi chồng về đến quan hệ tình dục không bao 

giờ kháng cự. Thái độ tận tụy của Yeong - hye được diễn tả gần giống với một kinh 

nghiệm ứng xử đã hình thành từ thơ ấu trong gia đình phụ quyền. Chị gái Yeong - 

hye, cũng vì quen với việc bị đánh đập, hành hung bởi cha mình, tiếp tục chấp nhận 
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sự áp bức và bóc lột từ phía người chồng sau khi xây dựng một gia đình mới. Cô bị 

chồng “hiếp dâm” nhiều lần mà không hề tìm cách né tránh hay kháng cự. Bạo lực 

tình dục diễn ra ở cả hai cặp vợ chồng trong tác phẩm là dẫn chứng thuyết phục 

nhất nhấn mạnh tính chất bóc lột của các mối quan hệ cha - con, chồng - vợ, anh rể - 

em gái trong gia đình. Kẻ bóc lột là kẻ mạnh, là người đàn ông (cha, chồng, anh rể), 

người phụ nữ (con gái, vợ, em gái) là kẻ yếu, bị bóc lột. Là nạn nhân của một chế 

độ gia trưởng kế thừa từ truyền thống, những người phụ nữ (mẹ, chị gái, Yeong - 

hye) ngoan ngoãn tuân thủ mệnh lệnh và luật lệ của người lãnh đạo, không hề có ý 

thức chống đối, cho đến một ngày Yeong - hye gặp ác mộng: 

Rừng tối om. Không một bóng người. Quệt phải những chiếc cây có lá 

nhọn đâm ra nên mặt và cánh tay bị xước hết. Rõ ràng là có người đi cùng 

nhưng có lẽ tôi bị lạc một mình. Sợ quá. Lạnh quá. Qua một con suối bị đóng 

băng tôi phát hiện thấy một tòa nhà sáng nhưng giống như nhà kho bỏ 

hoang. Tôi vén tấm mành rơm bước vào. Hàng trăm tảng thịt to đùng, đỏ ối 

treo trên những thanh gậy to dài. Có những tảng thịt còn chưa kịp khô, tiết 

đỏ vẫn chảy xuống ròng ròng. Tôi cổ gắng đẩy những tảng thịt để thoát ra 

ngoài nhưng phía đối diện không có cửa ra. Chiếc áo trắng đang mặc đã bị 

dính máu đỏ tươi…  

…Nhưng tôi thì rất sợ. Áo tôi vẫn còn đẫm máu. Trong lúc không ai 

nhìn thấy, tôi vội vàng núp trộm sau lùm cây. Tay tôi dính máu. Miệng cũng 

dính máu. Vì trong cái nhà kho ấy tôi đã nhặt một tảng thịt bị rơi lên ăn. 

Miếng thịt sống mềm oặt đã nhuộm tiết đó ối vào lợi và vòm họng của tôi. 

Trên sàn nhà, mắt tôi nhấp nháy phản chiếu trên cục tiết. [3; tr.54] 

Giấc mơ của Yeong - hye là một ẩn dụ đầy ắp ký hiệu: những tảng thịt sống 

tượng trưng cho sự thống trị hung bạo của nam giới, túp lều nhuốm máu là hình ảnh 

của một gia đình/ xã hội đau khổ, rừng đen là sự tăm tối khốn cùng của những 

người phụ nữ bị áp bức, và chiếc váy trắng là tấm vải liệm thây những người phụ nữ 

đã bị chế độ gia trưởng nuốt chửng, chôn vùi trong lịch sử. Không chỉ có những 

hình ảnh, giấc mơ được diễn kể giống với một quá trình, nó tương ứng với quá trình 

nhận diện bạo lực và thức tỉnh của Yeong - hye. Cho nên sau khi mơ xong, Yeong - 

hye lập tức vứt hết thịt ra khỏi nhà, quyết định ăn chay thay vì ăn thịt như trước đây.  
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Quyết định của Yeong - hye trong bối cảnh gia đình phụ quyền là chưa có 

tiền lệ. “Một người phụ nữ ăn chay” không rõ nguyên nhân, không cần suy tính 

đến hậu quả là hành vi thách thức quyền năng tối cao của nam giới và chống lại 

chế độ phụ quyền. Cho nên Yeong - hye đã liên tiếp bị những người đàn ông 

trong gia đình (chồng, cha, anh rể) tấn công bạo lực bằng các hình thức: bạo 

hành ngôn ngữ, ngược đãi tình dục và lạm dụng thể chất. Chồng “chửi thề”, dùng 

lời nói thô lỗ miệt thị, bắt ép Yeong - hye phục tùng mệnh lệnh của anh ta và 

mượn hơi rượu hãm hiếp cô mặc cho cô chống cự mãnh liệt. Anh rể Yeong - hye 

lợi dụng cơ thể cô để thỏa mãn khao khát tính dục được che đậy bởi ý tưởng 

nghệ thuật. Cha cô lãnh đạo toàn bộ gia đình trừng phạt cô vì quyết định không 

ăn thịt. Ông tát hai lần vào má cô rồi kéo môi cô ra để nhét thịt vào, trong khi 

chồng và em trai giữ chặt lấy cánh tay không để Yeong - hye kháng cự lại. Cơ 

thể Yeong - hye trong hoàn cảnh này không còn thuộc về cô, cũng như phụ nữ 

không bao giờ có quyền sở hữu cơ thể của chính họ dưới thể chế gia trưởng.  Bị 

khai thác, lạm dụng, áp bức và thao túng bởi đàn ông, phụ nữ hoàn toàn đảm 

nhận những vai trò và chức năng thụ động. Cho nên mục đích của việc tấn công 

tập thể Yeong - hye là để đưa cô trở lại đúng vị thế, một người vợ/ con gái/ em 

gái trong gia đình phụ quyền. Khi đến bệnh viện thăm Yeong - hye, người mẹ đã 

nói với con rằng: “Nếu con không ăn thịt thì cả thế giới sẽ nuốt chửng con” [3; 

tr.53]. “Cả thế giới” ở đây chỉ bao gồm đàn ông, và đó là một lời nhắc nhở 

Yeong - hye về quyền thống trị tuyệt đối của đàn ông với phụ nữ. Hành vi phản 

ứng lại của Yeong - hye (khạc nhổ miếng thịt ra khỏi họng, lấy con dao trái cây 

trên bàn tự cắt vào cổ tay mình) thể hiện ý thức phản đối bạo lực và cố gắng 

thoát ra khỏi sự kiểm soát của những người đàn ông trong gia đình. Cũng như 

việc từ chối ăn thịt, lựa chọn kháng cự của Yeong - hye tiềm ẩn những mối đe 

dọa rất lớn, như ám chỉ của mẹ cô: xã hội gia trưởng sẽ tẩy chay, gạt bỏ, đàn áp 

hoặc hủy diệt những cá thể có tư tưởng và hành vi như thế. 

2.2. Ý thức từ chối bạo lực và phản đối sự thống trị của nam giới 

Han Kang từng là một người ăn chay khi cô hai mươi tuổi. Lí do của cô khá 

giống với nhân vật chính trong Người ăn chay, cô bị ám ảnh bởi phong trào 

Gwangju đẫm máu, còn Yeong - hye thì trải qua một giấc mơ toàn thịt sống với 
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máu tanh. Quyết định ăn chay của cả hai đều xuất phát từ ý muốn tránh làm tổn hại 

đến người khác bằng bạo lực. Han Kang không thực hiện được quyết định đó lâu 

dài vì lý do sức khỏe. Ngược lại thì nhân vật của cô đã thực sự trở thành “một người 

phụ nữ ăn chay”. Quyết định ăn chay có thể nói là sự khởi đầu quá trình chuyển 

biến có tính chất cách mạng của nhân vật nữ Yeong - hye, từ thụ động đến chủ 

động. Chồng cô cũng nhìn nhận tương tự ngay trong dòng suy nghĩ đầu tiên về cô: 

“Trước khi vợ bắt đầu ăn chay, tôi chưa từng nghĩ cô ấy là người đặc biệt” [3; tr.7]. 

Trong lịch sử, thịt có một liên kết chặt chẽ với người đàn ông. Hoạt động săn 

bắn thuộc về đàn ông trong khi phụ nữ chỉ có vai trò chính trong trồng trọt. So với 

rau và ngũ cốc thì thịt có giá trị dịnh dưỡng lớn hơn nhiều lần, thường được sử dụng 

trước tiên bởi những người đứng đầu gia đình gồm cha/ chồng và các con trai 

trưởng. Do đó, thịt trở thành biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực nam giới, thói 

quen ăn thịt là thái độ chấp nhận sự thống trị tối cao của đàn ông, đồng thời chấp 

nhận những hành vi khai thác, bóc lột của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, nam đối với nữ. 

Giấc mơ thịt của Yeong - hye đánh dấu sự chuyển biến đầu tiên của nhân vật, về 

mặt nhận thức. Hành vi từ chối ăn thịt thể hiện ý thức kháng cự trước phụ quyền và 

nhu cầu tự giải phóng bản thân khỏi bạo lực giới tính. Và từ lựa chọn ăn chay trở đi, 

Yeong - hye đã từng bước thoát khỏi sự chi phối của những người đàn ông trong gia 

đình, cũng như thoát khỏi những quy tắc đạo đức mang tính chuẩn mực trong xã hội 

phụ quyền truyền thống.  

Từ một "thiên thần” trở thành một “quái vật”, Yeong - hye trước và sau 

giấc mơ là hai hình ảnh hoàn toàn tương phản. Người chồng không còn được vợ là 

quần áo, đánh thức, tiễn đi làm và đợi về nhà như trước đây. Cô không nấu thịt 

riêng cho chồng buộc anh phải ăn chay theo cô, không tuân lệnh để giữ thể diện 

cho chồng trước mặt người quản lý và né tránh quan hệ tình dục vợ chồng vì “mùi 

thịt bốc ra từ người anh… ở từng lỗ chân lông” [3; tr.21]. Tất cả những biểu hiện 

của Yeong - hye không phải là một sự chuyển biến về thị hiếu, mà đó là sự thay 

đổi có tính thách thức nam giới, hướng tới giải cấu trúc hệ thống nhị phân giới 

tính, nam giới không còn là chủ nhân - nữ giới không còn là nô lệ. Tuy Yeong - 

hye vẫn im lặng chịu đựng những hành vi bạo lực của chồng nhưng sự im lặng đó 

không giống với bất lực, thụ động. Trong “cái mồm mím chặt” của cô hiện lên cả 
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một cuộc biểu tình. Cho nên người chồng sau khi cưỡng bức tình dục đã bất giác 

“rợn người” vì nhìn thấy vợ mình “khuôn mặt đờ đẫn trong bóng tối, đôi mắt vô 

cảm nhìn lên trần nhà” [3; tr. 36]. “Vô ngôn” kết hợp với nữ tính, đó là vũ khí 

mạnh hơn cả bạo lực của phụ quyền.  

Càng về sau, những biến đổi của Yeong - hye càng trở nên cực đoan. Ý thức 

chống đối của cô gần như một sự nổi loạn nhằm thoát khỏi những kỳ vọng, áp bức 

của những người đàn ông trong cuộc đời mình mà cha cô không là ngoại lệ. Cuộc 

bạo hành tập thể do ông đứng đầu đã bị Yeong - hye lật đổ bằng hành động tự mình 

sát thương mình. Đó là thất bại đau đớn nhất của một người cha. Con gái ông, 

không tự giết mình để trốn chạy, mà để phơi bày cho tất cả thấy rằng, gia đình phụ 

quyền là một thiết chế bất công, vô lý, đầy bạo lực. Cho nên, đây được coi là yếu 

điểm đánh dấu sự chuyển biến có tính cách mạng của nhân vật Yeong - hye, từ một 

người phụ nữ thụ động thành một người phụ nữ chủ động. 

Một nhân vật nữ nữa trong Người ăn chay cũng trải qua quá trình vận động 

tương tự là In - hye, chị gái Yeong - hye. Hai chị em tuy đều cùng thân phận phụ nữ 

(con gái/ vợ) và cùng có chung những nỗi đau trong quá khứ - hiện tại, nhưng 

không thể kết nối. Cũng như tất cả những người còn lại trong gia đình, In - hye 

không thể hiểu và chấp nhận sự biến đổi ngày càng trở nên vô lý của Yeong - hye. 

Cho nên cô không phản đối việc cả gia đình ép Yeong - hye ăn thịt, không phản đối 

việc đưa Yeong - hye vào bệnh viện tâm thần và cả việc bác sĩ sẽ dùng hình phạt để 

chữa trị cho Yeong - hye. Cô im lặng trước lời cầu xin của Yeong - hye: “Chị, cho 

em ra khỏi đây… Mọi người, suốt ngày bảo ăn… không muốn ăn, cũng bắt ăn. Lần 

trước em ăn rồi bị nôn đấy… bây giờ thì bắt ăn xong rồi tiêm ngay thuốc ngủ. Chị, 

em sợ mũi tiêm đó, sợ lắm… cho em ra. Ghét ở đây lắm rồi” [3; tr.173], im lặng cả 

khi phải xem tấn bi kịch khủng khiếp nhất đời mình: chồng quan hệ tình dục với em 

gái. Sự im lặng của In - hye không ẩn chứa nguồn phản kháng, nó chỉ là hành vi che 

giấu cảm xúc, suy nghĩ, quyết định, cá tính riêng, rất tương thích với chế độ gia 

trưởng. Cho nên trong tất cả các cuộc tấn công, cô luôn khác phía với Yeong - hye. 

Thái độ ứng xử trái ngược (bị động/ chủ động) chia rẽ và ngăn cách họ. Nhưng về 

cuối tác phẩm, khi chứng kiến cảnh em gái dù chỉ còn chút hơi tàn vẫn cố giãy giụa 

để thoát khỏi bạo hành thì In - hye đã lần đầu tiên đứng về phía Yeong - hye. Cô 
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phản đối lại các bác sĩ và quyết định xin cho Yeong - hye ra viện. Trên đoạn đường 

cùng Yeong - hye về nhà, cô bắt gặp khoảnh khắc thiên nhiên bỗng rực lên như một 

cây pháo bông trong ánh nắng buổi chiều sắp tắt. In - hye bị xúc động mãnh liệt như 

thể ánh sáng ấy đã giúp cô nhận diện rõ hơn sự tăm tối của cuộc đời mình, giúp cô 

“nhận ra một điều, rằng mình đã chết từ rất lâu rồi. Rằng cuộc sống đau khổ của cô 

chẳng hơn gì một vở kịch hay một bóng ma” [3, tr.184]. Ý muốn “kháng cự” truyền 

khắp cơ thể cô như một dòng điện, và cô tự nhiên thấu hiểu được Yeong - hye.  

Đột ngột chẳng khác gì giấc mơ của Yeong - hye, khoảnh khắc “thức tỉnh” 

của In - hye cũng đánh dấu sự mở đầu cho quá trình chuyển đổi mang tính cách 

mạng. Kết thúc liên truyện thể hiện rất rõ cảm quan nữ quyền sinh thái của nhà văn, 

tin vào ý thức phản kháng của phụ nữ trước sự thống trị của nam giới, khẳng định 

tiềm năng nổi loạn của họ nếu họ được kết nối với nhau và với tự nhiên. 

2.3. Con người mang nỗi bất an sinh thái và từ chối làm một - con - người 

Trò chuyện về sự kiện chính trị Gwangju, Han Kang cho biết nó đã in sâu 

vào tâm trí cô như một nỗi sợ hãi con người, chứ không phải sự căm ghét đối với 

chế độ quân sự. Cô cảm thấy dằn vặt với suy nghĩ, con người là một thực thể đáng 

sợ, và mình cũng là một trong số họ. Có lẽ chính từ nỗi sợ ấy mà nhà văn đã tạo nên 

Yeong - hye, nhân vật trung tâm của cuốn tiểu thuyết “về một con người không 

muốn trở thành con người trong thế giới này”.  

Sự từ chối nhân loại của Yeong - hye là một quá trình, bắt đầu từ quyết định 

ăn chay của cô và ý muốn không gây tổn hại cho bất cứ ai/ sinh vật nào bằng bạo 

lực. Nhưng càng cố gắng xa lánh, Yeong - hye càng phải đối diện với bạo lực, trên 

cả hai phương diện: bị bạo hành và chủ động bạo hành. Khi còn nhỏ “những nắm 

đấm của bố luôn hướng tới Yeong-hye”, và cô đã “lớn lên với những trận đòn báng 

súng của ông cho đến năm mười tám tuổi” [3, tr.34]. Những thương tổn tinh thần 

của Yeong - hye không dừng lại cùng với tuổi mười tám của cô mà tiếp tục bị khắc 

sâu thêm trong đời sống vợ chồng. Nếu như người chồng hoàn toàn hài lòng, tự 

mãn về quyết định hôn nhân sáng suốt của mình thì Yeong - hye thường xuyên có 

cảm giác bất an và sợ hãi. Nhiều đoạn độc thoại trong liên truyện thể hiện tâm lý 

yếu đuối của cô: 
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Buổi sáng trước hôm mơ giấc mơ đó, em đang đứng thái miếng thịt đông 

lạnh cứng đơ thì anh cáu kỉnh giục em: -“Còn đứng đấy mà lề mề nữa hả?”. 

Em biết ngay mà, anh mà giục là em cuống lên và trở nên vụng về như thành 

người khác vậy, vì thế làm cho mọi việc rối hơn. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Em 

cầm dao thái liên tục nên cổ tay nóng ran lên. Đột nhiên chuôi dao bị đẩy về 

phía trước, đúng vào khoảnh khắc ấy lưỡi dao đưa ra cứa vào ngón tay. Lần 

thứ hai là khi anh nhai ngắc ngứ miếng thịt bò rồi nhổ ra, tìm thấy cái gì đó 

sáng lấp lánh anh hét lên: -“Cái gì thế này, trời ạ mảnh lưỡi dao!” Em thần 

người ra nhìn anh đang nhảy dựng lên với khuôn mặt nhăn nhó -“Chẳng may 

nuốt phải thì làm thế nào! Suýt chết còn gì!”… Đêm hôm sau, em nhìn thấy cục 

máu trong căn nhà hoang và khuôn mặt mình chiếu trên đó. [3; tr.22] 

Như vậy, giấc mơ của Yeong - hye không chỉ bắt nguồn từ những ám ảnh 

bạo lực ấu thơ, mà còn có nguyên nhân từ việc sống chung với một người chồng gia 

trưởng. Những hình ảnh đầy sát thương, giết chóc trong mơ buộc Yeong - hye phải 

đối diện liên tục với nỗi sợ hãi của chính mình. “Đôi mắt của những con thú nhầy 

nhụa, hình ảnh của máu, đầu lâu xương sọ bị đào xới, rồi lại đến mắt của mãnh 

thú”, “Cắt cổ ai đó. Nắm cái đuôi tóc lủng lẳng vì chưa cắt hết nên cầm dao cắt nốt. 

Để tròng mắt nhớt nhát lên lòng bàn tay” [3; tr.37]... Càng ngày Yeong - hye càng 

mơ nhiều hơn, cô không thể ngủ quá năm phút, cô sống với những cơn mơ nhiều 

hơn thực, cả quá khứ cũng được cô hồi tưởng lại rõ hơn hiện tại, và tất cả đều 

không có gì khác ngoài tội lỗi của con người.  

Không chỉ cha cô, chồng cô, chị gái cô, mẹ cô, “người đàn bà kia”, “ai 

đó”… mà chính cô cũng đã xuất hiện trong mơ hoặc trong ký ức của mình. Đầu 

tiên, cô thấy mình nhặt một tảng thịt sống lên rồi nhai ngấu nghiến giữa hai hàm 

răng, lợi và vòm họng đầy máu đỏ, ánh mắt cũng phản chiếu trên cục tiết. Lần khác, 

cô nhớ mình đã đứng im lãnh đạm nhìn cha buộc một con chó vào đuôi xe máy, bắt 

chạy cho đến “mềm oặt”, “đôi mắt rớm máu, trợn ngược, bốn chân lủng lẳng” rồi 

sau đó cùng cả nhà mở tiệc. Cô đã ăn hết một bát canh, dù “trên bát canh cứ hiện 

lên hình ảnh con chó chạy, đôi mắt đờ dẫn, miệng phun ra bọt với máu nhìn tôi. 

Nhưng thật tình tôi chẳng thấy làm sao” [3; tr47]. Lần nữa, sau khi tỉnh giấc, cô “tự 

nhiên muốn giết con chim bồ câu đang đi xiêu vẹo trước mặt, muốn thắt cổ con mèo 
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nhà hàng xóm đã để ý từ lâu” [3; tr.37]… Và cô đã thực hiện ý muốn đó khi ở trong 

sân bệnh viện. Không một ai nhìn thấy hành động của cô, không ai rõ bằng cách gì, 

cũng không thể hiểu được vì sao một người cố gắng ăn chay, nỗ lực tránh làm tổn 

thương kẻ khác lại có thể nắm chặt trong tay một con chim cho đến chết. Yeong - 

hye không giải thích, cũng như tất cả những hành động, suy nghĩ, lựa chọn của cô 

mãi mãi là một vô lí đối với tất cả mọi người. Sau khi chồng cô nhìn thấy trong bàn 

tay đang tõe ra của vợ xác “một chú chim màu trắng, lông rụng xuống lả tả. Vết 

máu loang lổ dưới vết răng thô bạo như bị loài thú ăn thịt nào đó mổ” [3; tr.36] thì 

liền nhận ra một điều, anh không quen người đàn bà đó, “người đàn bà mà tôi từng 

tin rằng mình biết rất rõ” [3; tr.36]. Chi tiết này (kết thúc phần một) vừa cho biết 

rằng Young - hye đã hoàn toàn vượt thoát khỏi tầm ảnh hưởng của gia trưởng; vừa 

ẩn dụ một chân lý rằng, bạo lực gắn với con người như hình với bóng, không thể 

chấm dứt được bạo lực trong xã hội loài người, mà chỉ có thể dịch chuyển từ người 

này sang kẻ khác, dạng thức này sang dạng thức khác.  

Nhân vật Yeong - hye từng nói với anh rể về những khuôn mặt đầy máu hoặc 

thối rữa hiện lên trong giấc mơ cô: “Em tưởng chỉ cần không ăn thịt thì khuôn mặt 

đó sẽ không hiện ra nữa, nhưng không phải… Đó là khuôn mặt từ trong tâm trí em, 

khuôn mặt trong đầu óc em mà ra” [3; tr.127]. Đó là những ám ảnh bạo lực sâu dày 

đã trở thành một nỗi bất an, sợ hãi đến mức cuồng loạn, bất lực, nhưng không thể 

nào thanh tẩy, vì nó luôn ở đó, bên trong tâm trí mỗi mỗi một con người. Sự thật là 

Yeong - hye khi vừa thoát khỏi quyền sở hữu và thống trị của chồng, liền bị anh rể 

lợi dụng - xâm hại cơ thể cho ý đồ sáng tạo nghệ thuật và những ham muốn tính 

dục. Gia đình sau khi không thể cưỡng ép cô trở lại là Yeong - hye trước đây thì lựa 

chọn thái độ lạnh nhạt, xa lánh cô, cũng là một sự ngược đãi. Ở bệnh viện tâm thần, 

cô tiếp tục bị các bác sĩ giữ chặt, thọc ống tiêm vào người, cắm dây truyền thức ăn 

vào mũi. Giãy giụa trong bạo lực cho đến khi kề bên cái chết, Yeong - hye và khát 

vọng từ chối bạo lực của cô cho thấy nhiều những tổn thương, bất lực, tuyệt vọng.  

Từ mơ đến tỉnh, từ hồi tưởng đến thực tại, bạo lực là thứ bao trùm lên tất cả 

mà Yeong - hye không khác với những người còn lại. Cô đã từng/ vẫn đang/ sẽ có thể 

còn tiếp tục tấn công kẻ khác chừng nào còn là một - con - người. Cho nên Yeong - 

hye đã tự giết mình để rũ bỏ nhân dạng, đó là hành động quyết liệt đầu tiên thể hiện ý 
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thức từ chối làm một con người; Hành động thứ hai là không mặc nịt ngực hoặc để 

ngực trần trước mặt người khác vì đặc biệt thích nó, tin rằng nó là thứ duy nhất không 

có tiềm năng bạo lực. “Tay, chân, miệng, lưỡi, thậm chí ngay cả ánh mắt, tất cả đều 

là vũ khí có thể giết chết hay làm hại bất cứ thứ gì. Nhưng ngực thì không thế” [3; 

tr.38]. Sự thản nhiên của Yeong - hye khi cởi trần phơi nắng ở đài phun nước bệnh 

viện khiến tất cả người xem và cả chồng cô đều cho rằng cô giống bệnh nhân tâm 

thần, kỳ thực thì cô giống “như một loại động vật ở dạng đột biến có tính quang 

hợp”[3; tr.99]; Hành động thứ ba là quan hệ tình dục với anh rể, vi phạm cấm kỵ tình 

dục cơ bản nhất của xã hội loài người. Con người ngăn cấm loạn luân là từ chối sống 

đời tự do như động vật trong thiên nhiên, cũng là phân biệt mình với thiên nhiên và 

động vật. Cho nên sau hành động này, cả Yeong - hye và anh rể đều bị loài người trục 

xuất ra khỏi thế giới của họ. Người anh rể tự đày ải thể xác và linh hồn mình chẳng 

khác gì một con thú, trong khi Yeong - hye tìm thấy mình trong tự nhiên và nỗ lực 

biến mình thành thực vật.  

2.4. Con người hoài niệm sinh thái và hành trình tìm kiếm bản thể  

Đến thế kỷ XX, Thuyết tiến hóa của Charles Darwin và Phân tâm học của 

Sigmund Frued đều chỉ rõ con người có nguồn gốc từ tự nhiên. Phát hiện này là cơ 

sở cho sự hình thành những luận đề mới mang tính “lật đổ”. Nếu như Phương 

Đông quan niệm “thiên nhân hợp nhất”, “thiên nhân tương dữ” thì thuyết con 

người trung tâm là điểm tựa chủ yếu của tất cả các ngành khoa học và nghệ thuật 

ở Phương Tây. Việc coi con người là một cá thể tồn tại độc lập, có tự ngã tách rời 

khỏi tự nhiên và không phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong tự nhiên là 

nguyên nhân của vô số những cuộc xâm chiếm, khai thác, bóc lột tự nhiên không 

giới hạn. Nguồn sinh thái mất cân bằng đưa đến nhiều nguy cơ, một trong số đó là 

tình trạng con người thường xuyên bất an, sợ hãi, cô đơn vì không tìm thấy nguồn 

gốc và bản ngã của chính mình. Trong Người ăn chay, tất cả các nhân vật đều ít 

nhiều mang tâm thức hoang mang, yếu đuối của những đứa con bị đứt lìa khỏi 

cuống rốn mẹ tự nhiên, nhưng chỉ hai nhân vật trong số họ cảm thấy sự mất mát 

và nỗ lực tìm kiếm. Tuy mơ hồ, không biết mình đã đánh mất điều gì, nhưng cả 

Yeong - hye và nghệ sĩ (anh rể cô) đều hiểu rõ một điều, chừng nào chưa tìm thấy, 

chừng đó chưa thể bình yên. 
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Anh rể Yeong - hye dành hết tâm trí để suy tư về nghệ thuật và trong chuỗi 

suy tư đó đầy ắp những “lo âu, bức bối, bất an, nỗi nghi ngờ khổ sở và cả sự kiểm 

duyệt bản thân” [3; tr.67] vì anh không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên vết 

chàm Mongolia trên mông cô em vợ. Hoàn toàn không giống với cảm giác ham 

muốn nhục dục thông thường, hình ảnh đó như một thứ “ánh sáng trong trẻo” phát 

ra trong tâm trí anh. Nó đột ngột vừa vặn với ý tưởng mà bấy lâu anh khát khao 

được thực hiện trong tác phẩm lớn nhất đời mình: “Cảnh đôi nam nữ mình vẽ đầy 

hoa giao hợp trong tĩnh lặng tuyệt đối như trạng thái chân không. Sự tập trung cao 

độ của cơ thể và những động tác cuốn theo cảm xúc chân thật, lúc mãnh liệt, lúc 

nhẹ nhàng, cả những góc quay cận cảnh, trần trụi nhưng chính sự trần trụi được 

đẩy đến cực điểm không ngờ lại đạt đến độ tinh khiết tuyệt vời” [3; tr.65]. Gần như 

bị thôi miên, anh không thể thoát ra khỏi những hình ảnh đó, và anh nung nấu nó 

ngày đêm như giấc mộng, tới nỗi nếu không phải là nó thì tất cả đều trở nên nhạt 

nhẽo. Nó quyến rũ nhưng cũng giằng xé anh bởi những ý nghĩ về đạo đức, những 

lựa chọn về gia đình. Tâm trạng rối bời của anh có thể xem như là một nỗi bất an 

sinh thái và vết chàm Mongolia liên tục khép mở trong tâm trí anh ẩn dụ cho cảm 

thức hoài niệm sinh thái, khắc khoải cội nguồn mà anh đã phần nào tìm thấy trên cơ 

thể và trong tâm hồn Yeong - hye.  

Ngay từ lần đầu gặp Yeong - hye, anh đã nhận ra ở cô “một sức mạnh tựa 

như một loài cây hoang dã không có cành” [3; tr.70]. Không ai nghĩ về Yeong - hye 

như vậy, ngoài anh; không ai thắc mắc vết chàm Mongolia bằng cách nào vẫn có 

thể lưu lại trên cơ thể Yeong - hye đến tận tuổi trưởng thành; cũng duy chỉ có anh 

cảm thấy việc Yeong - hye “không ăn thịt chỉ ăn ngũ cốc, các loại rau sống và lá 

cây cũng hợp với cô tới mức không thể tách khỏi hình ảnh của vết chàm đó” [3; 

tr.78]. Giữa anh và Yeong - hye tồn tại một mối liên hệ tinh thần đặc biệt, không thể 

tìm thấy ở những nhân vật còn lại trong tác phẩm, đó chính là sự đồng dạng về cảm 

thức sinh thái và khả năng kết nối thuần túy tự nhiên giữa hai cá thể. Cho nên 

Yeong - hye để anh vẽ những bông hoa lên khắp người cô và xúc động mãnh liệt 

khi chạm vào những đóa rực rỡ trên cơ thể trần trụi nhăn nheo của anh. Cô đồng ý 

để anh đi vào trong cô không phải vì anh là một - con - người, mà những bông hoa 

đang nở trên ngực, lưng, bụng, vai, bắp chân anh khiến cô tưởng rằng đang giao 
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hợp với loài thực vật. Họ quấn lấy nhau trong bóng đêm, hoang dại như cây cối nơi 

rừng già, rễ anh đâm xuyên qua lớp rễ ướt át của cô làm rỉ ra một dòng nước nhừa 

nhựa ánh xanh có mùi thơm nồng ngai ngái. Và sau khi rời khỏi cô, anh nhận ra 

rằng “từ phần dưới bụng cho đến đùi anh đã ướt đẫm thứ nước xanh xanh nhàn 

nhạt đó” [3; tr.105]. Đây có thể nói là chi tiết đậm chất sinh thái nhất trong liên 

truyện. Nhân vật người nghệ sĩ sau những bất an, hoài niệm, khắc khoải, cô đơn 

cuối cùng cũng được khỏa lấp và xoa dịu. Sự bình yên trong tâm hồn anh ngắn ngủi 

và hiếm hoi nhưng đã thực sự hiện diện nơi khoảnh khắc này: “Trong ánh sáng 

xanh thẫm của đêm tờ mờ sáng, anh mải mướt thật lâu trên mông cô. -“Giá như cái 

này chuyển sang lưỡi anh được thì tốt.” -“Cái gì cơ?” -“Vết chàm Mongolia này 

này” [3; tr.125]. Anh muốn sở hữu vết chàm, mãi mãi, không chỉ trong lúc này, 

không chỉ trên cơ thể Yeong - hye mà anh đang được ngắm nhìn, ve vuốt. Anh 

muốn nó thực sự là của riêng anh, ở trong anh, quyện hòa với máu huyết anh, không 

bao giờ có thể mất đi được nữa. Vết chàm Mongolia, với ý nghĩa tượng trưng cho 

dấu vết thực vật của con người thời cổ đại trước khi tiến hóa, trong cảnh huống này 

đã cho thấy sự khát khao mãnh liệt kiếm tìm bản thể, cội nguồn và trở về với thế 

giới ban sơ, thuần túy tự nhiên của muôn loài. 

Về Yeong - hye, cô trước sau vẫn là một nhân vật “câm lặng”. Tiếng nói của 

cô hoặc không ai nghe thấy, hoặc không ai hiểu, trở nên vô dụng đối với tất cả mọi 

người. Đâu đó trong tác phẩm, vang lên những mẩu độc thoại, những mạch suy 

tưởng, hồi tưởng của một - mình - cô, và một đôi câu nói hiếm hoi của cô mới vừa 

thốt ra đã thành dang dở: “Em đã mơ”. Không ai muốn biết thêm về giấc mơ của cô 

và cô cũng không muốn nói/ không thể nói với ai về chúng. Sự cô đơn của Yeong - 

hye sâu sắc tới ám ảnh. Cô tồn tại như không hiện hữu, cô trong hình dạng một - 

con - người nhưng không thuộc về thế giới của loài người. Trong cơ thể và tâm hồn 

cô cho đến tận tuổi trưởng thành vẫn lưu giữ nguyên vẹn những vết tích của tự 

nhiên, như muốn chứng minh rằng ngoài thế giới tự nhiên, cô không thể an nhiên ở 

một nơi nào khác. 

Yeong - hye đã mơ. Giấc mơ phản chiếu những tổn thương, sợ hãi, bất an, 

lạc loài thường trực trong cô khi thiếu vắng sinh thái. Để thoát khỏi, Yeong - hye từ 

chối ăn thịt, nhưng cho đến tận ngày cơ thể cô được người anh rể sơn phủ đầy hoa, 
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cô mới “không bị mơ nữa”. Có nghĩa rằng khi cảm giác mình là một - cái - cây, 

Yeong - hye được bình yên hơn so với sự cảm thấy mình là một - con - người. Cho 

nên, cô đã từng bước từng bước tìm lại bản thể, bắt đầu từ việc ăn chay, phản đối sự 

thống trị và bạo lực phụ quyền, vi phạm đạo đức tình dục, không tiếp nhận thức ăn, 

từ chối duy trì sự sống như một con người, và cuối cùng là tìm thấy mình trong tự 

nhiên. Hành trình, đó là điểm chung của các nhân vật chính trong tác phẩm. Không 

chỉ Yeong - hye mà anh rể (nghệ sĩ) và chị gái (In - hye) đều là những hình tượng 

vận động (chuyển biến bên ngoài và bên trong nội tâm) góp phần thể hiện quan 

điểm sinh thái của nhà văn: Con người phải trải qua một cuộc hành trình ngược để 

quay trở lại tìm kiếm và tự nhận ra nguồn gốc của mình ở trong tự nhiên.  

2.5. Con người tìm thấy mình trong tự nhiên và khả năng giải phóng 

phụ nữ theo tinh thần của chủ nghĩa nữ quyền sinh thái 

Mỗi con người trong tác phẩm có một cuộc hành trình bản thể của riêng 

mình, rõ nhất là ở nhân vật Yeong - hye và nhân vật anh rể. Hai người có nhiều 

điểm tương đồng mà trong ghi nhận của In - hye là kỳ lạ và khó hiểu: căn tính 

lặng lẽ, vẻ mặt u sầu, sự đơn độc nội tâm và khát vọng tự do nguyên thủy ẩn tàng 

đâu đó trong con người họ. Nỗi bất an sinh thái khiến họ từ trong vô thức đã le lói 

những ý niệm tìm về bên tự nhiên, như anh từng cho vào phần kết đoạn phim của 

mình hình ảnh một con chim đột ngột bay lên không trung khoảng hai giây không 

ăn khớp với các cảnh trước, vì “cho vào tự nhiên thấy lòng thoải mải hơn” [3; 

tr.145], còn Yeong - hye cứ đến lúc mặt trời lặn là một mình ra đứng sau cửa 

“lặng lẽ nhìn hàng cây bạch dương đỏ rực trong ráng chiều”  [3; tr.175]. Rồi họ 

cùng hiện lên trong khung hình camera, cơ thể phủ đầy hoa, lá, cành màu xanh lạ 

lẫm, như không phải người, như đang vật lộn để thoát khỏi con người. Và  sau 

khoảnh khắc đó, họ cùng một lúc được giải thoát khỏi nỗi bất an lâu dài, sâu thẳm 

của riêng mình. Hành trình bản thể của hai nhân vật này được thể hiện song song 

là một dụng ý nghệ thuật của nhà văn. Dựa vào những đặc điểm, chuyển biến 

tương đồng và tương ứng của họ, nhà văn nhấn mạnh sự phổ biến của tình trạng 

con người hoài niệm sinh thái và khắc khoải tự nhiên như nguồn cội; nhưng trong 

những diễn biến tiếp theo, họ bộc lộ sự khác biệt về trạng thái tinh thần dẫn đến 
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những kết cục không giống nhau, đó lại là một phương diện khác của ý nghĩa sinh 

thái - nữ quyền mà nhà văn muốn khẳng định.  

Sau khi biết vợ mình đã xem toàn bộ thước phim và bị thương tổn nặng nề, 

nghệ sĩ đã bối rối, hối hận, luyến tiếc, khổ sở, muốn quên hết tất cả, muốn chạy 

trốn, muốn “nhảy từ tầng ba xuống cho vỡ tan đầu” [3; tr.133], muốn bay lên như 

một con chim. Anh ta như thức tỉnh, nhận ra rằng mình đã thực hiện một hành vi 

đồi bại, mình không xứng đáng làm một - con - người. Ngược lại, Yeong - hye thức 

dậy với đôi mắt đờ đẫn, hoàn toàn vô cảm khi nhìn về phía chị gái và anh rể. “Cô từ 

từ quay người, hướng về phía ban công. Mở cánh cửa khép hờ, gió lạnh cùng lúc ùa 

tới… Cô thò bộ ngực màu vàng lấp lánh qua ban công, dang rộng đôi chân vẽ 

nhằng nhịt những lá cây màu vàng. Hệt như cô đang cố hòa mình với nắng và gió 

vậy” [3; tr.133]. Nỗi đau đớn dữ dội của hai con người trước mặt cô dường như vô 

hình, không một điều gì thuộc về con người có thể lay động Yeong - hye được nữa, 

hay Yeong - hye không còn thuộc về thế giới của con người? 

Đến phần ba (Cây pháo hoa), câu chuyện được chuyển sang nhân vật In - 

hye, chị gái của Yeong – hye, vợ của nghệ sĩ. Từ góc nhìn này, có thể thấy được sự 

rẽ hướng trong hành trình bản thể của hai người. Nghệ sĩ đã bị toàn thể gia đình, 

một hình ảnh thu nhỏ của xã hội loài người, từ bỏ. Họ nghĩ về anh như một con thú 

và anh đã lặng lẽ như vậy trong thế giới cô độc của riêng mình. Còn Yeong - hye, 

tuy không bị con người gạt ra ngoài, nhưng cô luôn thể hiện rằng cô “không thuộc 

về” thế giới đó. Cô đã từng bước thoát khỏi nó và cuối cùng tìm thấy mình trong 

một thế giới khác, thế giới phi nhân loại. 

Cây - đó là từ mà Yeong - hye phát âm nhiều nhất sau khi vào viện lần hai. 

Tuy đã gần như “câm lặng” nhưng thỉnh thoảng Yeong - hye vẫn nói về những cái 

cây như những phát hiện. “Ở đây có những cây lớn quá”, “Ở đây cũng nhìn thấy 

cây nhỉ” [3; tr.159], “Chị… tất cả cây cối trên đời này hình như đều là anh em của 

nhau” [3; tr.160], “Em cứ nghĩ là cây cối chỉ đứng thẳng thôi… nhưng giờ thì em 

biết rồi. Tất cả đều chống hai tay xuống đất… Tất cả đều đứng lộn ngược như thế” 

[3; tr.164]. Và Yeong - hye học theo những cái cây, cô lộn ngược hàng giờ nơi hành 

lang phía tây của bệnh viện, cô nghĩ mình không cần đến thức ăn nữa mà chỉ cần có 

ánh nắng và nước. Trước đó ba tháng, trong một lần đi dạo tự do cùng các bệnh 
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nhân khác thì Yeong - hye đã không trở về. Người ta sau đó đã tìm thấy “ở một chỗ 

trơ trọi trên sườn núi, Yeong-hye đứng bất động hệt như một cái cây đang dẫm 

mình trong mưa” [3; tr.139]. Đó là thời khắc mà Yeong - hye tin rằng cô đã nghe 

thấy tiếng gọi. “Em chỉ đi khi nghe thấy tiếng gọi thôi… khi không thấy tiếng nữa… 

em đứng ở đó đợi… Đợi cho tan vào mưa… tan hết ra… thấm sâu vào đất. Nếu 

muốn mọc ngược lại thì chỉ có cách đó thôi” [3; tr.179]. Tiếng gọi của nguồn cội, 

của mẹ tự nhiên, đã vang lên trong tâm trí Yeong - hye như một lời chào đón trở về. 

Thời khắc một - con - người chờ đợi được hoán đổi mình với một - cái - cây diễn ra 

trong khung cảnh hết sức thiêng liêng, kỳ ảo.  

Con người biến thành cây cối là một motif chuyển đổi khá phổ biến có thể tìm 

thấy trong một số tác phẩm như The Fruit of my Woman (Hoa trái của vợ tôi, 1997, 

Han Kang); Sárga Virág a Feleségem (Bông hoa vàng của vợ, 2015, Petőcz András), 

The Vegetarian (Người ăn chay, 2007, Han Kang)... Điểm đáng chú ý ở motif này là 

đối tượng chuyển đổi không bao giờ là đàn ông, chỉ có phụ nữ mới có thể biến thành 

thực vật, cho nên được xem là motif đặc trưng của văn học nữ quyền sinh thái, được 

xây dựng dựa trên sự công nhận rằng phụ nữ và thiên nhiên có những đặc điểm tương 

đồng về cơ bản. Sự chuyển đổi của Yeong - hye không diễn ra một cách thực tế như 

các nhân vật phụ nữ trong tác phẩm The Fruit of my Woman và Sárga Virág a 

Feleségem mà thông qua những giấc mơ. Trong mơ, cô thấy mình đang trồng cây 

chuối, “rồi từ người em mọc ra lá, rễ chui ra từ tay em… đâm sâu vào đất. Thật sâu, 

thật sâu… hoa muốn mọc ra từ giữa hai chân nên em giang ra, giang thật rộng… 

Người em phải được tưới nước. Chị, em không cần những thứ đồ ăn này đâu, chỉ cần 

nước thôi” [3; tr.164]. Đây là lần cuối cùng Yeong - hye nói về giấc mơ của mình, 

hay đó là giấc mơ cuối cùng của cô? Sau vô số những giấc mơ toàn thịt sống, máu 

tươi, chết chóc, Yeong - hye đã có một giấc mơ hoàn toàn vắng bóng bạo lực, giấc 

mơ mang ý nghĩa hồi sinh.  

Thông qua quá trình biến đổi của nhân vật Yeong - hye, Han Kang đã thể hiện 

một cách tượng trưng quan điểm của mình về mối quan hệ giữa tự nhiên và phụ nữ: 

Thứ nhất, phụ nữ luôn lưu giữ trên mình những dấu vết của tự nhiên, như Yeong - 

hye đến tuổi trưởng thành vẫn còn mang trên mông vết chàm Mongolia của những 

đứa trẻ; Thứ hai, phụ nữ và thiên nhiên cùng chung một thuộc tính, vô hại, biểu thị 



30 

 

qua bộ ngực tròn trịa hiền lành; Thứ ba, phụ nữ cũng như cây cối, không thể giữ được 

bản chất tự nhiên của mình trước sự xâm hại của nhân loại và văn minh, cho nên 

Yeong - hye dù đã biến thành một cái cây (trong trí tưởng tượng của riêng cô), vẫn bị 

cưỡng ép phải tiếp tục sống một cách phi tự nhiên mà không thể chết như một cái cây 

trong vũ trụ. Cuối cùng, tuy Yeong - hye không thực sự biến dạng nhưng cô đã hoàn 

toàn thản nhiên với niềm tin mình không còn là con người, như cây cỏ đã tìm thấy đất 

mẹ để cắm chặt rễ vào và nảy những mầm lá mới xanh tươi.  

Nếu như các nhà nữ quyền chủ trương tìm kiếm sự bình đẳng cho phụ nữ 

trong mối quan hệ với nam giới thì chủ nghĩa nữ quyền sinh thái hướng tới giải phóng 

phụ nữ để họ được là chính mình. Nữ tính là phẩm chất cơ bản của phụ nữ, cần được 

đặt ngang bằng với nam tính trong sự xuy xét giá trị để tạo nên sự cân bằng lâu dài và 

bền vững. Từ cơ sở lý luận đó, các nhà văn nữ quyền sinh thái đã đề xuất trong tác 

phẩm của mình khả năng giải phóng phụ nữ không bằng bạo lực mà Người ăn chay là 

một ví dụ. Để từ chối bạo lực và phụ quyền, Yeong - hye đã phải bạo hành chính 

mình (tự sát) nhưng cô không thể tự giải phóng theo cách đó. Anh rể cô đã đúng khi 

dự cảm rằng “tình cảnh của cô nếu tỉnh dậy còn bế tắc, kinh khủng hơn” [3; tr.73]. 

Cơ thể và tinh thần Yeong - hye đã liên tiếp bị xâm hại bằng nhiều cách khác nhau, 

bởi nhiều kiểu con người khác nhau, nhưng phản kháng không phải là lựa chọn của 

Yeong - hye, và nếu như có hành vi phản kháng thì mục đích của nhân vật hoàn toàn 

không phải là để đòi hỏi một thứ gì đó thuộc về con người, chẳng hạn quyền bình 

đẳng, quyền tự do hoặc quyền sống. Nhân vật đã đi đến tận cùng của cuộc hành trình 

để nhận ra rằng “mọc ngược lại” chính là điều duy nhất mình cần/ muốn. Không có 

cảm quan sợ hãi, bế tắc trong khát vọng hoán thân của Yeong - hye. Trạng thái tinh 

thần của cô từ thời khắc “nghe thấy tiếng gọi” trở về sau cho thấy một Yeong - hye đã 

hoàn toàn được giải phóng. Tuy thân xác vẫn phải mang những nỗi đau đớn của con - 

người, nhưng tâm hồn thì đã như một - cái - cây, nguyên lành và thanh thản. Không 

chỉ Yeong - hye mà một nhân vật nữ khác trong liên truyện cũng được nhà văn xây 

dựng theo khuynh hướng này. Sự chuyển biến của In - hye diễn ra nhanh và đột ngột, 

đồng thời với hình ảnh thiên nhiên bên ngoài ô cửa xe cấp cứu trước khi ra khỏi núi 

Chuk - sung: “Những hàng cây bên đường vụt qua vun vút như vô vàn những con thú 

đang chuyển mình, bắn ra những vệt pháo hoa xanh rung rinh. Ánh mắt cô tăm tối, 
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nhẫn nại như đang đợi câu trả lời, mà không, như đang kháng cự lại cái gì đó” [3; 

tr.203]. Hai người phụ nữ cuối cùng đã nhìn thấy hình ảnh của mình qua sự phản 

chiếu của thiên nhiên hoặc tìm thấy mình trong thiên nhiên. Hành trình đó với họ như 

một tất yếu để tìm lại cội nguồn và bản thể. Nữ giới thuộc về tự nhiên và chỉ trở về 

với tự nhiên, ở trong tự nhiên, nữ giới mới hoàn toàn được giải phóng.  

* Tiểu kết chương 2:  

Từ truyện ngắn The Fruit of my Woman tới liên truyện Người ăn chay, từ 

những thể nghiệm siêu thực về mối quan hệ tự nhiên - phụ nữ tới những thức nhận 

sâu sắc hơn về hiện thực dưới góc nhìn sinh thái kết hợp với nữ quyền, Han Kang đã 

từng bước kiện toàn quan điểm sáng tác và xác lập được vị trí của mình trong trào lưu 

văn chương nữ quyền sinh thái học. Những vấn đề nhà văn đặt ra trong liên truyện 

Người ăn chay, bao gồm bất bình đẳng giới, bạo lực phụ quyền, bi kịch con người bất 

an, hoài niệm, tìm kiếm bản thể trong một thế giới phi tự nhiên, thể hiện cảm quan nữ 

quyền sinh thái quánh đặc. Đáng chú ý nhất là luận điểm khả năng giải phóng phụ nữ 

không bằng bạo lực giới, phân biệt nhị nguyên cho thấy sự khác biệt giữa Han Kang 

với các nhà văn nữ quyền luận. Nếu như chủ nghĩa nữ quyền hướng tới quan hệ đối 

trọng giữa nam giới - nữ giới, thì chủ nghĩa nữ quyền sinh thái xem xét tương quan 

nam giới - nữ giới - tự nhiên trong sự cân bằng, hài hòa, không thiên lệch. Giải phóng 

phụ nữ và sinh thái vì vậy cũng không nằm ngoài ý nghĩa hướng tới sự cân bằng, hài 

hòa và bền vững đó. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN  

CẢM QUAN NỮ QUYỀN SINH THÁI TRONG LIÊN TRUYỆN  

NGƯỜI ĂN CHAY CỦA HAN KANG 

3.1. Biểu tượng 

“Toàn bộ hành vi ứng xử của con người đều bắt nguồn từ việc sử dụng các 

biểu tượng. Chính biểu tượng đã làm biến đổi tổ tiên vượn người của chúng ta trở 

thành người và làm cho họ có đặc trưng nhân tính. Mọi nền văn hoá được tạo ra và 

trường tồn mãi mãi chỉ từ việc sử dụng các biểu tượng. Biểu tượng đã làm biến đổi 

một đứa trẻ của người khôn ngoan (Homo Sapiens) trở thành con người thực sự. 

Còn người câm điếc lớn lên, nếu không được sử dụng các biểu tượng thì họ cũng 

không trở thành người đúng nghĩa. Tất cả hành vi ứng xử của con người tạo ra 

hoặc phụ thuộc vào việc sử dụng các biểu tượng. Hành vi của con người là hành vi 

mang tính biểu tượng. Nói cách khác, hành vi mang tính biểu tượng chính là hành 

vi của con người. Thế giới biểu tượng là thế giới của bản chất người (nhân tính)” 

[5]. Nhận định trên của Leslie A. White, nhà nhân chủng học người Mỹ đã nhấn 

mạnh vai trò và giá trị đặc biệt quan trọng của sự hình thành các biểu tượng và việc 

sử dụng chúng trong quá trình tiến hóa nhân loại, mà sự tiến hóa ở đây không thuộc 

về vật chất, nó gắn với phần nhân tính của con người. Chính vì vậy mà biểu tượng 

đã trở thành một phương thức thể hiện cơ bản của các ngành nghệ thuật. Văn học 

cũng không ngoại lệ. Đặc trưng của văn học hoàn toàn tương thích với biểu tượng, 

vì trong một biểu tượng luôn luôn tồn tại ít nhất hai nghĩa chính, bao gồm biểu hình 

và biểu ý. Cho nên việc khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống biểu tượng sẽ giúp 

một tác phẩm có thể đạt đến tính đa nghĩa, trừu tượng, sống động, và đưa đến nhiều 

cách tiếp nhận khác nhau. 

Trong Người ăn chay, có thể liệt kê sự xuất hiện dày đặc của các kiểu biểu 

tượng từ phần đầu, phần giữa cho đến phần cuối tác phẩm. Dung lượng truyện khá vừa 

phải, bản tiếng Hàn in lần đầu (2007) chỉ 247 trang, nhưng những tầng ý nghĩa ẩn tàng 

trong đó đã gây nhiều bất ngờ và tranh cãi. Ở đây, gắn với mục đích nghiên cứu cảm 

quan nữ quyền sinh thái của nhà văn, chúng tôi chỉ liệt kê và bước đầu lí giải một số 

biểu tượng có liên quan trực tiếp đến vấn đề cần khảo sát, cụ thể là các biểu tượng:  
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* Giấc mơ: Biểu tượng gắn với nhân vật Yeong - hye, được nhấn mạnh ở 

tính chất bước ngoặt đối với nhân vật và toàn bộ câu chuyện. Có tất cả bốn giấc mơ 

được Yeong - hye tường thuật lại, tất cả đều phản chiếu những thương tổn tinh thần 

lâu dài và sâu sắc của cô. Lặp đi lặp lại nhiều lần trong mơ là những hình ảnh bạo 

lực, đi kèm với nó là tội lỗi của con người và cảm giác sợ hãi rõ mồn một đến rợn 

người của Yeong - hye. Mọi thứ trong mơ hoàn toàn đối lập với thực tế, “trở nên lạ 

lẫm”, lại bị vây kín bởi bóng đêm, “dồn cứng lại trong tăm tối”, “mịt mù”. Giấc mơ 

đeo bám Yeong - hye như bóng ma, cô không thể thoát khỏi chúng vì chúng mới là 

hiện thực của cô. Như một tấm gương, giấc mơ soi rõ những tầng bậc nội tâm bị ứ 

dồn, chìm khuất, giúp Yeong - hye dần nhận ra và từ từ thức tỉnh. Mỗi giai đoạn 

chuyển biến nhận thức/ tâm lý của Yeong - hye luôn tương ứng với những hình ảnh 

khác lạ trong mơ. Đặc biệt với niềm tin vào giấc mơ, Yeong - hye đã được dẫn dắt 

trong hành trình tìm kiếm bản thể. Hình ảnh một cái cây Yeong - hye mọc ngược từ 

đó đâm ra rễ, chồi, lá và hoa trong giấc mơ cuối cùng thể hiện sự tái sanh thành thực 

vật và sự hoàn mãn quá trình tìm về tự nhiên của nhân vật trong hiện thực.  

Giữa mơ và thực từng tồn tại ranh giới, nhưng những phân biệt mang tính nhị 

nguyên tương tự như phải/ trái, tốt/ xấu, đúng/ sai chưa bao giờ thuyết phục được tất 

cả. Ranh giới không phải là chân lý, chỉ khi ranh giới được phá bỏ thì sự thật tuyệt 

đối mới hiển lộ. Giấc mơ và hiện thực của nhân vật Yeong – hye trong Người ăn 

chay không thể ngăn chia, cũng giống như con người và thiên nhiên, ranh giới nên 

có hay không, nên đặt ở đâu để nhân loại về sau không phải mang những thương 

tổn tinh thần vì thiếu vắng/ đánh mất bản thể tự nhiên trong hiện hữu? 

* Thịt: Xuất hiện lần đầu tiên trong giấc mơ của Yeong - hye, là những tảng 

thịt sống còn nhỏ máu tươi đỏ ối. Mơ thấy mình nhai ngấu nghiến những tảng thịt 

giữa hai hàm răng sắc nhọn, ghê sợ con người hung bạo/ tội lỗi bên trong mình, 

Yeong - hye đã từ chối ăn thịt, thể hiện ý thức phản đối lại nam giới và phụ quyền. 

“Nếu con không ăn thịt thì cả thế giới sẽ nuốt chửng con” [3; tr.53]. Yeong - hye đã 

được mẹ nhắc nhở về hai lựa chọn, hoặc chấp nhận thịt (bạo lực) như là bản chất 

của thế giới (đàn ông) và bóc lột là quan hệ cốt lõi của xã hội phụ quyền; hoặc sẽ bị 

gạt ra khỏi thế giới ấy. Trong liên truyện, từ “thịt” xuất hiện 92 lần (bản dịch Người 

ăn chay bằng tiếng Việt), với mỗi ngữ cảnh khác nhau, biểu tượng mang một ý 
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nghĩa khác nhau, nhưng cơ bản nhất là thể hiện tính chất áp bức, khai thác, xâm lấn 

trong quan hệ nam giới - nữ giới, con người - thiên nhiên.   

* Ngực - một biểu hiện của nữ tính và “phi bạo lực”, thể hiện qua suy nghĩ 

của nhân vật Yeong - hye: “Tôi chỉ tin vào ngực mình. Tôi thích bộ ngực tôi. Vì nó 

không thể giết ai được. Tay, chân, miệng, lưỡi, thậm chí ngay cả ánh mắt, tất cả đều 

là vũ khí có thể giết chết hay làm hại bất cứ thứ gì. Nhưng ngực thì không thế” [3; 

tr.38]. Ngực là dấu hiệu để nhận biết và phân biệt về giới. Nếu như biểu tượng gắn 

với nam giới là thịt (bạo lực), thì bản chất của nữ giới là phi bạo lực. Từ liên tưởng 

này, nhà văn đã khéo léo thể hiện sự tương đồng phụ nữ - thiên nhiên và minh họa 

thông qua chi tiết Yeong - hye để ngực trần phơi nắng ở bệnh viện. Tư thế ưỡn ngực 

đón nắng của Yeong - hye rất giống sự quang hợp của cỏ cây, cho nên ngoài ý 

nghĩa nữ tính, phi bạo lực thì biểu tượng ngực còn thể hiện một mối liên hệ đồng 

dạng sâu sắc, khiến phụ nữ có thể hoán đổi mình với thiên nhiên dựa trên những 

đồng dạng đó. 

* Vết chàm Mongolia: Biểu tượng có ý nghĩa đặc biệt đối với hai nhân vật, 

Yeong - hye và nghệ sĩ. Yeong - hye sở hữu vết chàm một cách điềm nhiên đến tận 

tuổi trưởng thành mà không hay biết chỉ một mình cô có, trong khi nghệ sĩ bị hình 

ảnh vết chàm lôi cuốn, ám ảnh mãnh liệt gần như thôi miên. Vết chàm “màu xanh 

lục nhàn nhạt. Nó như một thứ thuộc về thời cổ đại, trước khi tiến hóa hoặc làm cho 

người ta liên tưởng đến dấu vết của sự quang hợp… không gợi lên cảm giác nhục 

dục mà trái lại là một cái gì đó mang tính thực vật” [3; tr.90]. Vết chàm “đã biến 

mất hoặc phai mờ ở tất cả mọi người, chỉ còn lại trên mông và lưng của những đứa 

trẻ” [3; tr.78] “hòa quyện với sự im lặng làm liên tưởng đến cái gì đó vĩnh cửu, 

mang tính bản thể” [3; tr.103]. Những suy tưởng của nghệ sĩ về vết chàm cho thấy ý 

nghĩa sinh thái của biểu tượng. Với Yeong - hye, vết chàm Mongolia là dấu tích 

nguồn cội tự nhiên còn lưu giữ lại trên cơ thể, hoàn toàn phù hợp với nỗi bất an - 

hoài niệm sinh thái (ăn chay, giấc mơ, phơi trần ngực), nỗ lực tìm kiếm và tìm thấy 

bản thể trong một thế giới phi nhân loại. Với nghệ sĩ, vết chàm ám dụ nỗi khắc 

khoải sinh thái, khát khao nguồn cội (muốn chia đôi vết chàm với Yeong - hye, 

muốn nuốt lấy, muốn nó tan vào huyết quản) nhưng nó không thuộc về anh, cho nên 

anh đã rẽ một hướng khác với Yeong - hye trong hành trình tìm kiếm bản thể.  



35 

 

* Cây: Nếu như phần một của liên truyện tập trung vào biểu tượng thịt - 

giấc mơ - ngực, phần hai xoay quanh biểu tượng vết chàm Mongolia thì phần ba 

chọn cây làm biểu tượng. Sự vận động và thay thế nhau của các biểu tượng trong 

tác phẩm tương ứng với những chặng khác nhau trong hành trình tìm kiếm bản 

thể, trở về tự nhiên của nhân vật Yeong - hye, cho nên biểu tượng cây trong phần 

cuối có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Thứ nhất, cây trở thành mối quan tâm duy nhất 

còn lại của Yeong - hye sau tất cả. Tâm trí, lời nói, hành động, kể cả giấc mơ của 

cô đến đây ngoài cây ra không còn gì khác nữa, như trong Yeong - hye một cái 

cây đang lớn dần lên; Thứ hai, cây là bản thể mà Yeong - hye cuối cùng đã tìm ra. 

Giống như một cái cây, Yeong - hye chỉ thuộc về tự nhiên; Thứ ba, cây gắn với 

khát vọng “mọc ngược” của Yeong - hye, cho thấy dấu hiệu tái sanh của nhân vật 

trong một thế giới khác thế giới của con người. Bên cạnh Yeong - hye, In - hye 

cũng đã được thể hiện như là hình tượng trung tâm của phần cuối liên truyện, 

trong mối quan hệ với những loài cây: “Vào ngày trời quang mây tạnh, cái cây rất 

nhiều cành lá đỏ xòe ra, đón ánh nắng mặt trời như muốn nói với cô điều gì, 

nhưng hôm nay trời chìm trong mưa gió, cây si cũng như một người trầm tĩnh, 

nuốt hết lời vào trong” [3; tr.149]; “Buổi chiều, dưới ánh nắng rực rỡ, tất cả các 

lá cây ướt đẫm trong mưa giờ bùng lên lấp lánh như được hồi sinh” [3; tr.198]; 

“Vô số những hàng cây mà cô nhìn thấy từ trước tới nay, những đợt sóng của 

rừng như mặt biển vô tình phủ lên cuộc đời đang quấn lấy cơ thể kiệt quệ của cô” 

[3; tr.188]… Tâm trạng, suy nghĩ, xúc cảm, số phận, sinh mệnh của In - hye với 

cây như là một. Hai nhân vật nữ chính của Người ăn chay đến phần này đều có 

những chuyển biến khác thường, tuy biểu hiện không tương đồng, nhưng họ đã 

cùng được thiên nhiên “chữa lành” và tiếp thêm sức sống (sức mạnh tinh thần). 

Đặc biệt hơn là chính thiên nhiên đã giúp hai người phụ nữ vượt qua sự phân biệt, 

nhận ra mình trong người còn lại, có khả năng giao kết với nhau bằng những đồng 

cảm, thấu hiểu, bao dung và tương trợ. 

3.2. Nhân vật 

Nhân vật là phương diện thể hiện tập trung nhất cảm quan nghệ thuật của nhà 

văn về con người. Với một hệ thống nhân vật khá hạn chế về số lượng và phi trung 

tâm nhân vật, tương ứng với tinh thần giải cấu trúc chủ nghĩa nhân loại trung tâm 
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của lý luận nữ quyền sinh thái, Người ăn chay đã khai thác thành công góc nhìn con 

người như là những mảnh ghép sinh thái trong liên hệ với tự nhiên. Con người 

mang cảm thức sinh thái, con người tìm kiếm bản nguyên sinh thái, con người 

không phân giới với tự nhiên, con người song trùng với tự nhiên… những quan 

niệm tương tự về con người được Han Kang thể hiện cụ thể thông qua các kiểu 

nhân vật trong tác phẩm. 

* Nhân vật bên lề, câm lặng: Chế độ phụ quyền trung tâm vốn đặt phụ nữ ở 

vị trí bên lề, kẻ khác để áp đặt, bóc lột, thống trị. Trong bối cảnh một gia đình Hàn 

Quốc đặc trưng bởi truyền thống gia trưởng thì tính chất bên lề luôn có ở những 

nhân vật nữ. Yeong - hye gần như không nói trong suốt tác phẩm. Im lặng là thứ 

ngôn ngữ của riêng cô, thể hiện sâu sắc thái độ lãnh đạm của cô đối với hầu hết mọi 

thứ xung quanh, đồng thời cô cũng nhận được ở mọi người sự thờ ơ tương tự. Từ vị 

trí bên lề trong gia đình, vị trí kẻ khác trong quan hệ vợ chồng được mặc định, 

Yeong - hye không phản kháng để được tham dự vào mà để thoát khỏi, chủ động 

đứng bên ngoài thay vì bị động như trước đây. Một nhân vật nữ khác tự kể câu 

chuyện theo cách của riêng mình (In - hye trong phần Cây pháo hoa), tuy có tiếng 

nói nhưng là tiếng nói bị kìm giữ lại trong nội tâm, không thể nói cùng ai khác. Từ 

tuổi nhỏ đến trưởng thành, từ trong gia đình chung đến gia đình riêng, In - hye luôn 

nắm giữ những vai trò quan trọng, nhưng không có nghĩa là cô có địa vị khác với 

Yeong - hye, với mẹ, hay với một người phụ nữ dưới chế độ phụ quyền. Cảm giác 

xa lạ của cô khi nghĩ về chồng mình, về những đau đớn, hạnh phúc, tủi hờn, tuyệt 

vọng mà cô đã trải qua, cả việc cô không thể bày tỏ thái độ với bố mẹ, không thể 

chuyện trò - kết nối với Yeong - hye… tất cả đều nói lên một sự thật rằng, cô đã ở 

ngoài tất cả. Hình ảnh của cô bên cạnh Yeong - hye càng tô đậm thêm thân phận kẻ 

khác của phụ nữ trong gia đình - xã hội gia trưởng. 

* Nhân vật mang vết tích sinh thái: Loài người là những đứa con của mẹ tự 

nhiên nên luôn lưu dấu những vết tích của mẹ trên cơ thể và trong tâm hồn. Vết 

chàm Mongolia trong liên truyện tượng trưng cho những dấu vết nguồn cội tự nhiên 

vẫn còn được lưu lại trên mông và lưng của những đứa trẻ, nhưng trên mông trái 

Yeong - hye con dấu màu xanh lục ấy vẫn không hề mất đi cho đến tận trưởng 

thành. Trong Người ăn chay, chỉ duy nhất Yeong - hye mang vết chàm Mongolia. 
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Cô khác biệt với tất cả các nhân vật còn lại ở chỗ mang trên mình vết tích sinh thái 

đó. Sở thích để ngực trần, giấc mơ bạo lực, quyết định ăn chay, hưng phấn tình dục 

với những bông hoa, trồng cây chuối ở hành lang bệnh viện và từ chối ngôn ngữ, 

thức ăn để mọc ngược lại… tất cả những biểu hiện như vậy đều mang ý nghĩa sinh 

thái, cùng với vết chàm Mongolia, nhấn mạnh thêm lần nữa bản nguyên sinh thái 

của loài người. 

* Nhân vật tìm kiếm bản thể: Con người không thể bình an nếu bị cắt lìa 

khỏi tự nhiên. Nhân vật Yeong - hye và nhân vật nghệ sĩ trong Người ăn chay thuộc 

kiểu con người bất an vì thiếu vắng sinh thái. Yeong - hye không thể thoát khỏi 

những giấc mơ, nghệ sĩ không thể gạt ra khỏi đầu ý tưởng thực hiện thước phim 

nghệ thuật. Giấc mơ và nghệ thuật là hai kiểu ám dụ riêng cho một thôi thúc tìm 

kiếm chung mang tên bản thể - cội nguồn. Cơ thể và tâm hồn Yeong - hye lưu giữ 

nhiều vết tích tự nhiên, giống như cô không thuộc về con người, không phù hợp với 

thế giới cô đang tồn tại, cho nên cô phải trải qua giấc mơ như một cuộc ngược dòng 

tìm lại, quay trở về với bản chất tự nhiên của chính mình. Nghệ sĩ, khác với Yeong - 

hye, hoàn toàn không có biểu hiện “khác người” nào, vẫn chung sống ổn thỏa trong 

thế giới con người, nhưng tâm hồn nhạy cảm của anh vẫn thường cảm thấy trống 

trải, thiếu vắng một điều gì đó mà chỉ có thể khỏa lấp bằng những hình ảnh mãnh 

liệt trong tự nhiên. Dự định nghệ thuật anh ấp ôm, mộng tưởng, bất chấp thực hiện 

cũng là một mô phỏng tự nhiên dữ dội và tuyệt mỹ. Từ sơn vẽ những bông hoa lên 

cơ thể, đi vào trong Yeong - hye để cảm nhận “một dòng nước màu xanh như từ lá 

cây bắt đầu rỉ ra” [3; tr.105], đến khát vọng chia đôi vết chàm Mongolia với Yeong 

- hye rồi nuốt cho tan vào huyết quản… tất cả diễn ra tự nhiên như một định mệnh. 

Tuân theo định mệnh đó, cuối cùng anh đã bắt gặp được thứ mà anh bấy lâu tìm 

kiếm. “Anh đứng như bị đóng đinh vào chỗ đó, như để chứng kiến khoảnh khắc đầu 

tiên mà cũng là cuối cùng của đời mình, nhìn như hút hồn vào cơ thể lấp lánh của 

cô, hệt như những bông hoa đang vươn lên phấp phới, đó chính là hình ảnh mãnh 

liệt hơn bất cứ cảnh quay nào mà anh đã quay cả đêm qua” [3; tr.134]. Nghệ thuật 

mà anh khao khát đã hiển hiện trong giây phút thiên nhiên và con người hòa thành 

một, thứ nghệ thuật vượt khỏi tâm trí và khả năng đầy giới hạn của con người, thứ 

nghệ thuật đích thực và bất tử.  
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* Nhân vật song trùng: Khái niệm song trùng có nhiều cách hiểu, ở đây, 

chúng tôi sử dụng để giới thuyết về một kiểu nhân vật mà sự tồn tại của họ luôn 

song song với một thực thể khác ở bên ngoài họ, ngay cả bên trong họ cũng chứa 

đựng những tính chất, đặc điểm của thực thể đó. Cụ thể trong liên truyện là hình 

tượng con người song trùng với tự nhiên, được thể hiện qua những nhân vật Yeong 

- hye, In - hye và nghệ sĩ. Tâm thức của nhân vật nghệ sĩ được soi chiếu nhiều lần 

với hình ảnh một cánh chim, cô đơn, đầy khát vọng tự do, nên cuối cùng anh đã vụt 

biến mất khỏi thế giới loài người, lặng lẽ không một dấu vết, không ai còn muốn 

biết về anh và anh cũng không thuộc về ai nữa. Hai nhân vật Yeong - hye và In - 

hye có nhiều đặc tính thực vật nên cây là bản thể của họ, nhà văn đã liên tục nhìn họ 

trong sự song trùng với cây. Cây từ một thực thể ở bên ngoài, được con người ngắm 

nhìn/ quan sát như là một đối tượng, đã dần luân chuyển vào bên trong, thiết lập nên 

những mối liên hệ tinh thần đặc biệt. Với In - hye, cây phản chiếu những mảnh ghép 

rời rạc, vụn vỡ trong tâm hồn và nắm giữ giùm cô sinh mạng; cây truyền cả ý chí, 

sức mạnh vào trong cô bằng ánh sáng rung rinh, dữ dội của pháo hoa. Cây nối kết 

cô với Yeong - hye, lúc này đang trong vòng tay cô, khẳng khiu, lặng im và xanh 

mướt chẳng khác gì một cái cây vừa hoán dạng. Yeong - hye tuy vẫn mang hình hài 

của một con người, nhưng tâm hồn thì cây đã len lỏi, êm đềm đan phủ kín.  

Các kiểu nhân vật trên đây đã hữu hình hóa quan niệm nghệ thuật về con 

người của Han Kang dưới góc nhìn của chủ nghĩa nữ quyền sinh thái. Họ là những 

cá thể riêng biệt nhưng cùng chung một tâm thức thiếu vắng sinh thái. Nhà văn đã 

mô phỏng những trạng thái tinh thần phức tạp của họ bằng nhiều thủ pháp nghệ 

thuật đặc sắc, đáng chú ý nhất trong số đó là dòng ý thức, sử dụng biểu tượng, cái 

huyền ảo, cái song trùng… Người ăn chay tuy ít nhân vật, nhưng mỗi nhân vật là 

một chân dung sống động đến độ ám ảnh và lay động đến mức đớn đau.  

3.3. Kết cấu trần thuật 

Trong tư duy hiện đại, thế giới được kiến tạo xung quanh một hạt nhân, một 

trung tâm duy nhất. Kỷ nguyên hậu hiện đại đã giải cấu trúc chủ nghĩa nhân loại 

trung tâm, từ đó phi trung tâm hóa tất cả các phương diện nhận thức sẵn có từ trước 

đó. Nếu tư duy hiện đại theo nguyên tắc “hướng tâm”, “tập quyền” thì tư duy hậu 

hiện đại đề cao nguyên tắc “phi trung tâm”, “tản quyền”. Văn học nữ quyền sinh 
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thái, là một nhánh của văn học hậu hiện đại, đã tiếp tục tinh thần giải cấu trúc và phi 

trung tâm hóa của chủ nghĩa hậu hiện đại. Lê Nguyên Cẩn trong bài viết Về một vài 

khái niệm của chủ nghĩa hậu hiện đại đã định nghĩa: “Phi trung tâm hoá nghĩa là 

tạo ra nhiều trung tâm, mỗi nhân vật trong tác phẩm trở thành một trung tâm của 

một câu chuyện nào đó; giữa các câu chuyện này có thể hoặc không có mối liên hệ 

nào và không có khả năng kết hợp lại với nhau; tất cả tạo thành mảnh vỡ được 

khớp nối theo sở thích của tác giả” [1]. Liên truyện Người ăn chay có thể nói là một 

văn bản được phi trung tâm hóa trên tất cả các phương diện: từ cốt truyện đến điểm 

nhìn, chủ thể (người kể chuyện), nhân vật. Những mảnh được tạo ra từ phi trung 

tâm thể hiện sâu sắc và đầy lay động cảm quan nữ quyền sinh thái của nhà văn. 

* Phân mảnh cốt truyện: Hình thức liên truyện của tác phẩm là một sự 

chứa đựng những câu chuyện nhỏ ở bên trong. Có ba câu chuyện tách rời, được 

phân biệt bởi nhan đề khác nhau, người kể chuyện khác nhau, nhân vật trung tâm 

của mỗi chuyện không lặp lại, đó là hình thức phi trung tâm hóa cốt truyện. Không 

thể tìm thấy cốt truyện truyền thống xuyên suốt tác phẩm, mà mỗi phân đoạn Người 

ăn chay, Vết chàm Mongolia, Cây pháo hoa có một cách tổ chức cốt truyện riêng. 

Tuy tồn tại song song, đồng thời, cùng xoay quanh chừng đó nhân vật, chừng đó 

mối quan hệ nhưng mỗi cốt truyện được hình dung như một mảnh vỡ phiêu lưu trôi 

dạt. Không dừng lại ở đó, “cốt truyện mảnh vỡ” này tiếp tục tự giải cấu trúc, phân 

chia chính nó thành các mảnh, tầng, đoạn vừa rời rạc, vừa thống nhất để tạo nên 

một cốt truyện đứt gãy, gián đoạn, đa tầng, ghép nối, tái sanh… theo đúng tinh thần 

giải cấu trúc của chủ nghĩa hậu hiện đại nói chung và chủ nghĩa nữ quyền sinh thái 

nói riêng. Kiểu cốt truyện như vậy phù hợp với cảm thức mất mát, bất an, hoài niệm 

sinh thái của các nhân vật trong tác phẩm. Sự mơ hồ, rời rạc, vụn vỡ của nó cũng 

tựa như tâm thức của nhân loại từ thuở hồng hoang nay sót lại trong tiềm thức hoặc 

tái sanh trong những tri thức thần thoại đầy huyễn hoặc.  

* Phân tán điểm nhìn: Điểm nhìn là vị trí, điểm quan sát của người kể chọn 

để nhìn hiện thực và kể lại câu chuyện của mình. Điểm nhìn có thể nhất quán hoặc 

thay đổi phụ thuộc vào người kể chuyện. Liên truyện Người ăn chay có ba nhân vật 

kể chuyện thay thế nhau, tức không tồn tại duy nhất một chủ thể - điểm nhìn thống 

trị, mà điểm nhìn bị phân tán bởi hiện tượng liên chủ thể trần thuật trong tác phẩm. 
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Sự phân tán điểm nhìn trong Người ăn chay diễn ra theo hai hướng, song hành và 

hoán vị. Các điểm nhìn song hành cùng hướng về một vấn đề chung, nhưng khác 

nhau về thái độ. Những điểm nhìn này hoặc đối thoại, hoặc lắp ghép vào nhau, đi 

đến tái hiện lại một hình ảnh mô phỏng hiện thực nhưng đa diện, sinh động hơn 

hiện thực. Trong tác phẩm, Yeong - hye là đối tượng được nhìn từ nhiều điểm, 

nhiều góc, nhiều chủ thể khác nhau. Mỗi điểm nhìn là một ý niệm riêng và nhân vật 

hiện diện nhờ những ý niệm đó mà không cần tự kể về mình. Điểm nhìn song hành 

giúp Han Kang xây dựng thành công kiểu nhân vật bên lề, câm lặng, mang đậm 

cảm quan chủ nghĩa nữ quyền sinh thái; Hoán vị, tức thay đổi vị trí các điểm nhìn, 

từ bên ngoài vào bên trong (và ngược lại), từ người kể sang nhân vật, hoặc từ ngôi 

kể thứ nhất (tôi) sang ngôi kể của một người giấu mặt nào đó đang kể chuyện về tôi. 

Ở phần hai và phần ba liên truyện, các nhân vật In - hye và nghệ sĩ không xưng tôi 

để tự kể chuyện mình nhưng câu chuyện của một người khác về họ lại sử dụng điểm 

nhìn bên trong. Và sự luân phiên điểm nhìn từ trong ra ngoài, từ khách quan sang 

chủ quan linh hoạt tới nỗi không thể phân định được ranh giới giữa điểm nhìn người 

trần thuật và điểm nhìn nhân vật, hoặc giữa các nhân vật với nhau. Các điểm nhìn ở 

đây đã tự tương tác, đối thoại, từ đó tăng tính khách quan và đa thanh cho liên 

truyện; Một điểm nhìn nữa bên cạnh điểm nhìn song hành và hoán vị, là điểm nhìn 

song trùng con người - tự nhiên rất đặc trưng của tư duy nữ quyền sinh thái mà 

chúng tôi đã nhấn mạnh ở phần trên, góp phần phê phán chủ nghĩa nhân loại trung 

tâm từ phương diện điểm nhìn.  

* Phi trung tâm nhân vật: Người ăn chay có Yeong - hye là nhân vật trung 

tâm, nhưng không là trung tâm duy nhất. Trong liên truyện tồn tại đồng thời nhiều 

nhân vật trung tâm, đó là hiện tượng đa trung tâm trong tổ chức nhân vật, tức có sự 

dịch chuyển vai trò trung tâm từ Yeong - hye (phần một) sang nghệ sĩ (phần hai) rồi 

đến In - hye (phần 3). Chức năng trung tâm của các nhân vật này khá “đồng thời” 

và “bình đẳng”, tư tưởng - chủ đề của liên truyện vì vậy không tập trung duy nhất 

vào Yeong - hye mà được rải đều, chia bớt sang các nhân vật khác. Mỗi nhân vật 

một quan điểm, một thái độ, có thể song hành độc lập hoặc đối thoại với nhau, đều 

có giá trị như nhau, không giống với sự thống trị nhận thức của nhân vật trung tâm 

trong tác phẩm truyền thống. Đa nhân vật trung tâm là một hình thức phi trung tâm 
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nhân vật, là sự phóng chiếu tư tưởng phi nhân loại trung tâm. Ngoài ra, nhà văn còn 

thông qua phương diện nhân vật để phá vỡ độc tôn về giới, phi trung tâm nam giới 

và phi trung tâm nữ giới. Nam giới trong truyện bị đe dọa hoặc bị lấn át quyền lực, 

không giữ được địa vị thống trị vốn có, thường mang tâm trạng bất mãn, hoài nghi, 

chán chường, cô đơn, tuyệt vọng; Nữ giới cũng không được cổ súy, đề cao hay nhấn 

mạnh hơn nam giới như trong văn học nữ quyền. Họ chỉ được chú trọng hơn trong 

mối quan hệ với tự nhiên. Tự nhiên chứa đựng tất cả, không phân chia/ phân cấp/ 

phân biệt. Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái phê phán đối lập nhị nguyên, phi trung tâm, 

phá vỡ độc tôn giới để hướng đến sự hài hòa, cân bằng, bền vững. Các nhân vật của 

Người ăn chay còn thể hiện tính chất phi trung tâm ở đặc điểm bất toàn, không hoàn 

chỉnh và không thể kết nối. Họ tồn tại như một cá thể được chắp nối từ những 

mảnh, những mẩu bị cắt xé, rời rạc, đứt đoạn, phân tán. Là chủ thể phi trung tâm, họ 

không thể đem lại sự hình dung hoàn chỉnh về một cá nhân trọn vẹn.  

Nhân vật mảnh vỡ cùng với điểm nhìn phân tán và cốt truyện phân mảnh là 

những phương diện kết cấu trần thuật đã được tác giả phi trung tâm hóa để tô đậm 

thêm cảm quan sinh thái nữ quyền trong tác phẩm. Phi trung tâm hóa hay giải cấu 

trúc chủ nghĩa trung tâm nhân loại thường đi kèm với cảm giác bất an, khắc khoải, 

đổ vỡ, mất mát, lạc loài, hoang mang, tìm kiếm… vì thiếu vắng sinh thái. Trong bối 

cảnh toàn cầu hóa hiện nay, đó là cảm thức chung của nhân loại.  

3.4. Ngôn ngữ  

* Ngôn ngữ của nỗi đau: “Tôi là một nhà văn làm việc với ngôn ngữ, tôi chỉ 

muốn đào bới ngôn ngữ và mãi bước đi trên con đường ngôn ngữ của mình. Ngôn 

ngữ gây cho tôi một nỗi đau, và chiến đấu chống lại nỗi đau ấy là công việc của 

tôi” [8]. Han Kang có lẽ cũng giống nhân vật của mình, Yeong - hye, cảm thấy ở 

ngôn ngữ khả năng sát thương con người nên đồng hóa nó với nỗi đau nhân tính. 

Ngôn ngữ trong Người ăn chay là tấm gương lặng lẽ phản chiếu nỗi đau mà không 

bất cứ ai, không một con người nào có thể đứng bên ngoài. Nếu có cách gì thoát 

khỏi nỗi đau thì chỉ có thể là “vô ngôn”, như cách Yeong - hye tắt dần rồi tắt hẳn 

tiếng nói để thành cây cối, không còn hiểu gì về ngôn ngữ của loài người.  

Trong nhiều bình diện ngôn ngữ thì “vô ngôn” là điểm đáng chú ý nhất khi 

nghiên cứu Người ăn chay từ góc độ sinh thái - nữ quyền. Vô ngôn không có nghĩa 
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là câm lặng, mà là một thứ ngôn ngữ khác, không vang lên thành lời, tác phẩm được 

trần thuật bởi thứ ngôn ngữ đó. Các nhân vật cứ thay thế nhau diễn kể câu chuyện 

theo cách của riêng mình, là những màn độc thoại nội tâm mà ngôn ngữ như đã dồn 

ứ lại tất cả chán chường, thất vọng, cô đơn, sợ hãi, khát khao, vấn nghi, hoài 

niệm,… Tính đối thoại gần như không tìm thấy. Hoặc né tránh, hoặc không muốn 

nói/ nghe nhau, hoặc “lạc” nhau trong đối thoại, con người nhận rõ những tổn 

thương do “tiếng nói” gây nên, và họ đã lựa chọn từ bỏ tiếng nói. “Vô ngôn” vì vậy 

có ý nghĩa như là một hình thức thoát khỏi ngôn ngữ, tự giải phóng mình khỏi 

những đớn đau.  

Thay vì đối thoại, các nhân vật trong liên truyện kết nối với nhau bằng sự 

lặng im, một hình thức siêu ngôn ngữ của những loài thực vật. Cây si, cây zeikova, 

cây pháo hoa,… mỗi loại cây nói bằng tiếng nói riêng mà In - hye có thể nghe thấy, 

Yeong - hye có thể nghe thấy, và cuối cùng In - hye cũng có thể nghe thấy Yeong - 

hye khi cô đã hoàn toàn im bặt. “Vô ngôn” chính là ngôn ngữ của thế giới tự nhiên, 

thứ ngôn ngữ ban sơ, đầu tiên của muôn loài, kể cả con người, cho nên, nó gắn với 

ám ảnh cội nguồn và bản thể. Các nhân vật trong Người ăn chay đã thông qua “vô 

ngôn” để thể hiện tâm trạng bất an sinh thái, khắc khoải nguồn cội. Đặc biệt nhất là 

Yeong - hye, cô đã chủ động từ chối ngôn ngữ, tin rằng chỉ khi ngôn ngữ biến mất 

thì cô mới thực sự được trở về trong thế giới tự nhiên. Liên truyện kết thúc trong sự 

lặng im vĩnh cửu của thiên nhiên và con người. Đó mới là thứ ngôn ngữ mạnh hơn 

tất cả mà Han Kang đã cố gắng diễn tả trong từng trang viết. “Người ăn chay có một 

năng lượng thầm lặng kỳ quặc khiến bạn muốn sau khi kết thúc vẫn tiếp tục suy 

nghĩ về nó” [20]. Đó là nhận định của Tạp chí NRC Handelsblad về sức mạnh “vô 

ngôn” kỳ diệu của tác phẩm. 

* Ngôn ngữ của thi ca: Một nhà phê bình văn học đã gọi các tác phẩm của 

Han Kang là “những dấu vân tay của ánh sáng” bởi chúng ghi lại tấn bi kịch và sự 

đau đớn của con người bằng ngôn ngữ thi ca. Có thể hiểu “thi ca” ở đây chính là 

phẩm chất thẩm mỹ của ngôn từ, thể hiện trực tiếp trong tác phẩm thông qua các 

phương diện: Thứ nhất, hệ thống biểu tượng mang tính ẩn dụ, tượng trưng, khơi gợi 

nhiều tầng nghĩa trong quá trình tiếp nhận; Thứ hai, cách nhà văn miêu tả, nắm bắt 

một cảm xúc mãnh liệt, một hình ảnh dữ dội trong khoảnh khắc, mang đến những 
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rung động - khoái cảm thẩm mỹ ; Thứ ba, đặt bên cạnh nhau những từ ngữ/ hình 

ảnh có tính chất tương phản, chẳng hạn hư - thực, ánh sáng - bóng tối,… để tăng 

hiệu quả liên tưởng và khả năng chuyển đổi cảm giác từ những liên tưởng đó; Thứ 

tư, các cảm xúc bị dồn nén tới độ căng cứng, bị ức chế tới mức co rút, quánh đặc lại 

trong từng con chữ. Người ăn chay trong hình hài bé nhỏ của mình đã ẩn chứa 

những nỗi đớn đau vĩ đại của con người, cho nên thật gần tính cô đọng, hàm súc của 

những bài thơ Đông phương. Tạp chí De groene Amsterdammer cho rằng: “Sự 

quyến rũ đến mức mê hoặc của cuốn sách này bắt nguồn từ những hình ảnh mang 

đậm chất thơ ca, vừa mãnh liệt gợi tình, vừa dữ dội như một cơn ác mộng. Tiểu 

thuyết giống với một căn phòng lớn đầy hoa mà mùi xạ hương có thể xộc thẳng vào 

tận cuống họng” [20]. 

Han Kang là một tác giả thuộc trường phái ấn tượng. Chủ nghĩa ấn tượng đã 

hiện rõ trong Người ăn chay thông qua những hình ảnh được xây dựng trên sự ám thị 

mơ hồ, những lời nửa vời lỏng lẻo hé mở cái thế giới tự phát vô thức, thoáng qua, 

không thể nắm bắt được, không thể diễn đạt được bằng bất cứ thứ gì, ngoại trừ cảm 

giác. Ngôn ngữ của Người ăn chay chỉ có thể thấu chạm bằng cảm giác, dù cho có lúc 

trần trụi như một màn hiếp dâm; có khi rực rỡ như những đóa hoa sơn vẽ đủ sắc màu 

lên da thịt; có khi dữ tợn như một giấc mơ toàn máu và thịt sống; có khi thơ mộng 

như khoảnh khắc cả cánh rừng rực sáng lên trong nắng hệt những bông pháo hoa. 

Không có giới hạn và biến đổi không ngừng, ngôn ngữ tác phẩm vừa dung chứa tất 

cả, vừa từ chối tất cả, cho nên có người đã ví ngôn ngữ đó như “ánh sáng mơ hồ”. 

Bản thân nó không thể nương tựa hay nắm bắt, nhưng đằng sau nó là cả một “sự cứu 

chuộc” mà con người có thể chạm tới “từ vực sâu tuyệt vọng” nơi bản thể. 

3.5. Giọng điệu 

Tác phẩm văn học là một “kết cấu các giọng điệu”. Người Pháp có câu “Cest 

le ton qui commande la musique” (Chính cái giọng chi phối bài nhạc). “Hơi văn”, 

“giọng văn”, “khí văn” vì vậy rất quan trọng đối với tác giả và tác phẩm của họ. 

Người ăn chay nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, hơn nửa số đó là 

dành cho văn phong của tác giả. Có thể trích ra đây một vài ý kiến; Arifa Akbar, 

biên tập viên văn chương của tờ The Independent nhận định: “Một cuốn tiểu thuyết 

kỳ quặc và mê hoặc; câu chuyện chứa đựng chủ nghĩa hư vô nhưng rất nhiệt tình, 
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đậm chất siêu thực và ấn tượng, đặc biệt ám ảnh là những đoạn miêu tả cảnh sắc 

lộng lẫy của thiên nhiên và nỗi đau đớn rực rỡ của con người trong đó” [20]; Tờ 

Irish Times bàn luận: “Thật gây sốc… Lối viết chính xác và chừng mực, không một 

từ lãng phí, không sử dụng thủ thuật, Han Kang luôn giữ người đọc trong một vòng 

siết chặt… Một tác phẩm của vẻ đẹp hoang dã và sự đáng sợ của tự nhiên” [20]; 

Nhà văn Colin Winnette, tác giả của Haints Stay và Coyote cho rằng: “Như một hạt 

giống nhỏ, tác phẩm của Han Kang đã ra mắt trong sự kinh ngạc và khó quên của 

mọi người. Lặng lẽ mà quả quyết, văn xuôi của cô thể hiện sự cân bằng, thanh lịch 

và thản nhiên” [20]. Có thể thấy rằng, Han Kang đã gây ấn tượng đặc biệt bằng lối 

viết đa dạng và tinh tế, đó cũng là sự khéo léo của nhà văn khi tìm được giọng điệu 

thích hợp cho tác phẩm.  

* Tính nhiều giọng: Người ăn chay tồn tại nhiều chủ thể trần thuật, mỗi chủ 

thể có một giọng kể riêng, tạo nên chất đa thanh, đa giọng điệu cho tác phẩm. Có ba 

giọng kể chính, hai nam, một nữ, và một giọng kể nữ ẩn chìm nhưng vẫn tồn tại 

thông qua các mẩu độc thoại nội tâm dưới một hình thức khác biệt hoàn toàn (chữ 

in nghiêng). Các giọng này đứng trên những quan điểm, hoàn cảnh, địa vị, giới tính 

riêng, tuy không trực tiếp đối thoại nhưng vẫn tạo ra một sự va chạm, tranh biện 

ngầm, thực chất để thể hiện những đối lập về lập trường tư tưởng, mà tư tưởng cốt 

lõi ở đây là nữ quyền sinh thái. Tính nhiều giọng điệu trong tác phẩm còn góp phần 

tô đậm cảm giác bất an, cô độc, lạc loài ở các nhân vật khi mỗi người một giọng, 

chỉ bằng độc thoại và không thể tìm thấy chỗ gặp nhau. 

* Tính mâu thuẫn – tính nữ: Người ăn chay có thể nói là một minh họa đầy 

thuyết phục cho giọng văn nhiều mâu thuẫn của tác giả. Đơn giản mà ấn tượng, nhẹ 

nhõm mà ám ảnh, bình thản mà day dứt; Thơ mộng và tàn bạo, sinh động và tĩnh 

lặng, hiện thực và hư ảo, cân bằng và nổi loạn… Đó là những trạng thái đối lập luôn 

luôn có mặt cùng nhau để tạo nên sự hài hòa rất đặc trưng của nữ giới. Giống như 

nhân vật của mình, Han Kang muốn trở về với phần nữ tính hoang dã tự nhiên. Cho 

nên phong thái văn chương thấm đẫm niềm khao khát ấy, cũng là một khía cạnh 

góp phần thể hiện cảm quan nữ quyền sinh thái của nhà văn trong liên truyện. 

* Tính tự nhiên – vô tính: Người ăn chay chứa đựng những vấn đề nhân sinh 

to lớn và những trạng thái cảm xúc đỉnh điểm trong một hình hài ngắn gọn, khiêm 
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nhường. Độc giả có thể kinh ngạc bởi bạo lực, nỗi đau, tình dục, nghệ thuật, cực đoan, 

tuyệt vọng… trong tác phẩm vì tất cả đã tới độ cực hạn, vượt khỏi khả năng hình dung, 

chịu đựng của con người; nhưng điều đáng sửng sốt hơn là thái độ bình thản, “lãnh 

đạm quá mức” trong giọng của người kể chuyện. Giống như Yeong – hye, mang nét 

mặt lãnh đạm của người tu hành, “khuôn mặt của người đã lắng dịu lại sau khi trải qua 

những điều kinh khủng nhất” [3; tr.83],  giọng kể nhiều phân đoạn trong liên truyện 

không thể hiện thái độ, cảm xúc, chỉ tĩnh tại, dửng dưng trước tất cả. Chẳng hạn như 

đoạn miêu tả cảnh loạn luân của Yeong – hye với anh rể mình; đoạn Yeong – hye tự 

biến mình thành cây một cách cực đoan… Có lẽ để phù hợp với Yeong – hye, một 

nhân vật đậm đặc cảm quan nữ quyền sinh thái, mà nhà văn đã sử dụng giọng kể “vô 

âm sắc”, nhằm lột tả tính chất tự nhiên trong hành vi, trạng thái tâm lý cũng như tính 

chất vô tính của nhân vật (phản chiếu tự nhiên). Giọng kể này luôn song hành với 

những giọng khác vừa tạo nên chất đa thanh sinh động, vừa giữ tác phẩm lại trong một 

hình thức biểu đạt cân bằng, kín đáo, thâm trầm rất đặc biệt cho tinh thần Phương 

Đông không thái quá. 

* Tiểu kết chương 3:  

Cảm quan nữ quyền sinh thái là một mô phỏng cảm quan hậu hiện đại, biểu hiện 

rõ nhất ở tinh thần giải cấu trúc quan niệm đối lập nhị nguyên và phê phán chủ nghĩa 

trung tâm (nhân loại trung tâm, nam giới trung tâm), từ đó thiết lập những tiêu chí mới 

cho diễn ngôn văn học với các biểu hiện: lệch tâm, tản quyền, tính liên chủ thể, lật đổ, 

đối thoại, tái thiết… Người ăn chay không là tiểu thuyết, cũng không là truyện ngắn, 

hình thức liên truyện của tác phẩm có ý nghĩa “lật đổ” các thể loại tự sự truyền thống, 

trên cơ sở đó, tiến hành phi trung tâm hóa cốt truyện, nhân vật, điểm nhìn, người kể 

chuyện… Thông qua phi trung tâm, tác giả cố gắng minh chứng sự hạn hẹp của quyền 

năng và sự bấp bênh của con người trước thế giới vô thường, đa trị. Song song với giải 

kết cấu trần thuật, Han Kang còn sử dụng một hệ thống biểu tượng đa nghĩa, đầy 

những ám dụ sinh thái, kết hợp với một lối viết mà từ ngôn ngữ tới giọng điệu luôn 

thường trực một nỗi đớn đau tuyệt đẹp dành riêng cho nhân loại. 
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KẾT LUẬN 

1.  Ecofeminism xuất hiện vào những năm cuối của thập niên 70, đến những 

năm đầu 80 thì trở thành lý thuyết nghiên cứu hoàn chỉnh và dần phổ biến ở phương 

Tây. Tiền tố Eco xuất phát từ những quan tâm về sinh vật sống và môi trường, gọi 

chung là sinh thái. Feminism đề cập đến những vấn đề bình đẳng giới và quyền của 

phụ nữ. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa nữ quyền và sinh thái học đã đưa đến nhiều kiến 

giải về mối quan hệ tương đồng giữa thiên nhiên và phụ nữ. Chủ nghĩa nữ quyền sinh 

thái trong sáng tác văn học cho thấy một nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp của 

các vấn đề sinh thái thông qua mối quan hệ con người - thiên nhiên, đàn ông - phụ nữ. 

Liên truyện Người ăn chay (The Vegetarian) của nhà văn Han Kang là một dẫn chứng 

minh họa cho sự tiếp cận các nguy cơ sinh thái theo quan điểm nữ quyền của tác giả.  

 2. Với phương thức tiếp cận sinh thái kết hợp nữ quyền, chúng tôi đã tiến hành 

phân tích để làm rõ cảm quan nữ quyền sinh thái của tác giả, thể hiện cụ thể ở các vấn 

đề nổi bật được trình bày trong chương hai. Han Kang đã lựa chọn phạm vi gia đình 

phụ quyền truyền thống và thông qua cuộc xung đột giữa cha/ chồng (ăn thịt) với con 

gái/ vợ (ăn chay), thể hiện tình trạng bất bình đẳng giới tính và bạo lực giới tính trong 

gia đình phụ quyền. Bạo lực luôn tồn tại trong xã hội phụ quyền và phụ nữ là đối tượng 

chính của bạo lực nam giới là luận điểm thứ nhất; Thứ hai, ý thức từ chối bạo lực và 

khả năng phản đối nam giới thống trị của các nhân vật nữ cho thấy sự chuyển biến 

nhận thức, hành vi của nữ giới, từ thụ động đến chủ động, mang ý nghĩa cách mạng; 

Thứ ba, những kiểu con người trong liên truyện hoặc muốn thoát khỏi một điều gì đó 

(giấc mơ), hoặc muốn tìm kiếm một điều gì đó (nghệ thuật), đều không thể nào an ổn. 

Nỗi bất an của họ có nguyên nhân từ thiếu vắng sinh thái, cho nên những ham muốn 

của họ là sự phóng chiếu nỗi hoài niệm sinh thái, khắc khoải cội nguồn. Để hiện thực 

hóa những ham muốn đó, họ buộc phải vi phạm những chuẩn tắc đạo đức của xã hội 

loài người mà Han Kang đã thể hiện như là những hành động “từ chối làm một con 

người” trong tác phẩm; Thứ tư, hành trình bản thể là motif xuyên suốt lên truyện. Ba 

nhân vật, ba hành trình riêng rẽ với những tìm kiếm khác nhau, nhưng tất cả đều hướng 

tới tự nhiên như một sự tìm về cội rễ; Con người tìm thấy mình trong tự nhiên là luận 

điểm thứ năm. Hai nhân vật nữ, một nhìn thấy chính mình trong hình ảnh phản chiếu 
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của thiên nhiên, được thiên nhiên tiếp sức; một gần như hồi sinh trong tưởng tượng 

rằng bản thân đã nghe thấy tiếng gọi của mẹ tự nhiên và đang biến đổi thành loài 

thực vật. Nữ giới thuộc về tự nhiên và chỉ trở về với tự nhiên, ở trong tự nhiên, nữ 

giới mới thực sự giữ được là chính họ. Chủ nghĩa sinh thái - nữ quyền được khởi 

xướng vì mục đích giải phóng phụ nữ thoát khỏi sự thống trị, chấm dứt mọi hình thức 

bạo lực phụ quyền, nhưng phụ nữ chỉ có thể được tự do – bình đẳng khi họ được ở 

trong tự nhiên và nối kết với tự nhiên thành một thực thể. Sự lựa chọn giải phóng phụ 

nữ không bằng bạo lực một lần nữa khẳng định lập trường sinh thái nữ quyền của tác 

giả liên truyện Người ăn chay.  

3. Dưới góc nhìn của chủ nghĩa nữ quyền sinh thái, Người ăn chay còn gây 

ấn tượng bởi các phương thức nghệ thuật thể hiện cảm quan nữ quyền sinh thái của 

tác giả. Cụ thể trong chương ba, chúng tôi lần lượt khảo sát năm phương diện sau 

đây: Thứ nhất, hệ thống biểu tượng đa dạng, giàu tính ẩn dụ, xuất hiện với mật độ 

lớn từ đầu đến cuối liên truyện có tác dụng gia tăng chất trừu tượng, đa nghĩa cho 

một tác phẩm khá vừa phải về dung lượng. Giấc mơ, thịt, ngực, vết chàm Mongolia, 

cây là năm biểu tượng cơ bản, gói ghém gần như tất cả ý tứ thâm trầm, sâu kín của 

tác giả; Thứ hai, Người ăn chay tuy hạn chế về số lượng nhân vật nhưng mỗi nhân 

vật là một sự hữu hình hóa quan niệm sinh thái nữ quyền, giống như nhà văn đã đặc 

biệt gửi gắm qua đó những lí giải về con người trong hoàn cảnh thiếu vắng sinh 

thái, đứt lìa khỏi tự nhiên. Nhân vật bên lề, câm lặng, nhân vật mang vết tích sinh 

thái, nhân vật tìm kiếm bản thể, nhân vật song trùng_ đó là bốn kiểu nhân vật chúng 

tôi phân tách dựa trên đặc tính và ý nghĩa của từng kiểu, nghĩa là mỗi kiểu như vậy 

sẽ không hiện diện như một nhân vật độc lập trong tác phẩm, mà ở một nhân vật có 

thể mang đầy đủ những đặc tính trên; Thứ ba, trong hình thức một liên truyện, 

Người ăn chay giải kết cấu trần thuật, hay “phi trung tâm hóa” các phương diện: cốt 

truyện phân mảnh, điểm nhìn phân tán, liên chủ thể trần thuật, phi trung tâm nhân 

vật. Tính chất mảnh vỡ, tán loạn, mơ hồ, trôi chảy của kiểu kết cấu này góp phần tô 

đậm cảm giác bất an, hoài niệm, cô đơn, lạc loài, mất mát, tìm kiếm… của những 

con người mang cảm quan nữ quyền sinh thái mà tác giả chú trọng thể hiện; Thứ tư, 

với hai thể nghiệm ngôn ngữ: ngôn ngữ nỗi đau và ngôn ngữ thi ca, Han Kang đã 

miêu tả gương mặt của định mệnh, vốn chi phối cả đời người, bằng cách nắm bắt 
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một ấn tượng thẩm mỹ trong khoảnh khắc, cho nên Người ăn chay tiêu biểu cho lối 

viết ấn tượng của nhà văn; Thứ năm, giọng điệu của Người ăn chay tương ứng với 

kết cấu trần thuật liên chủ thể, đa điểm nhìn, là chất đa thanh, đa giọng. Các giọng 

này ngầm đối thoại về vấn đề trung tâm của tác phẩm, cảm quan nữ quyền sinh thái. 

Sự linh hoạt của giọng điệu còn thể hiện ở tính mâu thuẫn, tính nữ, tính tự nhiên, vô 

tính. Vẻ đẹp ngôn ngữ và giọng điệu của Người ăn chay đã choàng lên diễn ngôn nữ 

quyền sinh thái một nỗi khiêu gợi ám ảnh, một nỗi đớn đau huy hoàng. 

4. Nói đến Người ăn chay là nói đến vẻ đẹp hoang dã của một cuốn tiểu 

thuyết, rực rỡ, khó quên, song mang chứa nhiều mối hiểm nguy và thương tổn. 

Càng đi sâu vào tác phẩm, bóng tối ngày một dày hơn, nỗi đau con người quá lớn, 

đến mức có thể nghiền nát sự sống mong manh chỉ trong khoảnh khắc. Kỳ lạ thay, 

Han Kang, hoặc như bậc tu hành đã chứng ngộ, hoặc như không còn thuộc về thế 

giới bi phẫn của loài người, chỉ lặng yên ngắm nhìn tất cả. Sự bình thản luôn luôn 

có mặt, trong đớn đau, tuyệt vọng, sợ hãi, ngay cả trong cái chết. Nhà văn có lẽ đã 

mượn đôi mắt của tự nhiên, để nhìn tất cả với sự điềm nhiên, không phải thờ ơ mà 

là dung thứ. Chính vì lẽ đó, Người ăn chay từ trong vực sâu tuyệt vọng vẫn mang ý 

nghĩa cứu chuộc con người. Xin trích lời nhà phê bình văn học Kang Ji-hee để kết 

thúc đề tài trong niềm hy vọng con người rồi sẽ được cứu chuộc. 

Ở Han Kang có một sự bình lặng êm đềm. Bất cứ khi nào tôi đọc những cuốn 

tiểu thuyết của cô vào sáng sớm, tôi cảm thấy như thể tôi vừa rời khỏi một nhà 

nguyện sau khi lặng lẽ ngồi đó một mình suốt một lúc lâu. Lịch sử giết chóc của 

nhân loại có lẽ là lịch sử của lửa. Nhưng tác giả tìm ra được một bông tuyết không 

hề tan chảy, một cách kỳ diệu, trong ngọn lửa. Với phẩm giá con người, yếu ớt 

mong manh thế, nhưng chưa hoàn toàn mất hẳn, và niềm hy vọng vốn có thể rửa 

sạch những hoài nghi u ám về cuộc đời - văn chương của Han Kang bảo vệ chúng 

ta theo cách thức ấy.[8] 
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