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MỞ ĐẦU 
 
1. Lý do chọn ñề tài  

Hoàng Cầm  - con chim oanh vàng của xứ Kinh Bắc và 

thơ ca Việt Nam ñã thôi không hót nữa ñể “tr ở về lãng ñãng bến 

sông xa”. Nhưng những gì mà ông ñể lại cho chúng ta hôm nay 

thật ñáng quý, ñáng trân trọng biết bao. 

Hoàng Cầm là nhà thơ có vị trí thật khiêm nhường nhưng 

cũng thật ñặc biệt trong làng thơ Việt Nam hiện ñại. Ông ñã tạo 

cho mình một cõi thơ riêng bằng phong cách thơ ñộc ñáo mà 

không phải ai cũng dễ dàng nắm bắt, cảm nhận ñược. 

Hoàng Cầm cũng là nhà thơ có nhiều ñóng góp to lớn ñể 

thúc ñẩy quá trình hiện ñại hóa thơ ca Việt Nam không chỉ về 

mặt ngôn ngữ, hình ảnh, thể loại… mà còn rất nhiều phương 

diện khác nữa. 

Nghiên cứu và tìm hiểu ñặc ñiểm nghệ thuật thơ Hoàng 

Cầm ñể hiểu sâu hơn, hiểu ñúng hơn về thơ Hoàng Cầm cũng 

như vị trí của ông trong nền thơ ca Việt Nam nói riêng và trong 

nền  văn học Việt Nam hiện ñại nói chung. 

2. Lịch sử vấn ñề 
Hoàng Cầm có nhiều tập thơ nổi tiếng nhưng tác phẩm của 

ông lại ñến với công chúng muộn màng. Vì vậy tác phẩm của 

ông ít ñược giới nghiên cứu chú ý. Trong cao trào ñổi mới, 

Hoàng Cầm ñược khôi phục tư cách hội viên Hội nhà văn Việt 

Nam. Từ ñó, tác phẩm của ông mới thực sự ñược quan tâm 

nghiên cứu. Điều ñó ñược minh chứng bằng sự ra ñời nối tiếp 

nhau của các công trình nghiên cứu có giá trị tiêu biểu như:  
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Trên báo Người Hà Nội số ra ngày 21 - 22 tháng 1 năm 

1994 tác giả Đặng Tiến viết về bài thơ Cây tam cúc. Đặng Tiến 

ñã tìm thấy ñược sự kết hợp hài hoà giữa hai dòng chảy dân tộc 

và hiện ñại trong thơ Hoàng Cầm. Tác giả Nguyễn Đăng Điệp 

cảm nhận thơ Hoàng Cầm qua tiếng vọng của những con chữ 

một cách tinh tế và nhạy bén. Quang Huy trong lời vào sách cho 

tập thơ Mưa Thuận Thành ñã có những khẳng ñịnh thật xác 

ñáng: “Hoàng Cầm là thi sĩ của tình yêu, một tình yêu ñam mê 

và khát cháy… Thơ ông mang ñậm ảnh hưởng của vùng ñất 

Kinh Bắc huê tình diễm lệ, ñầy ắp huyền thoại và bảng lảng một 

làn sương khói dân ca” [48, tr. 226 - 227]. Chỉ một thời gian 

ngắn sau khi Hoàng Cầm qua ñời, tác giả Nguyễn Hữu Quý 

trong bài viết Hoàng Cầm - ông hoàng của thơ trữ tình duy mỹ 

ñã ra ñi cũng có những nhận xét tương ñồng với tác giả Quang 

Huy. Giáo sư Hoàng Như Mai nhận thấy: “Thơ Hoàng Cầm hầu 

như không bao giờ tìm tòi những kĩ xảo nghệ thuật cầu kì, về tu 

từ hay về cấu trúc. Đọc thơ Hoàng Cầm ta có cảm tưởng như là 

thơ viết thẳng một mạch, một hơi như lời thơ từ trái tim anh rót 

thẳng vào lòng bạn ñọc, không sắp xếp, ñiểm trang” [42, tr. 

114]. Đỗ Đức Hiểu qua bài viết Hoàng Cầm ông ñã nhận ñịnh ra 

thơ Hoàng Cầm có nhiều khoảng trắng, khoảng trống. Những 

cái lặng ấy chính là nơi chất thơ lan tỏa.  

Nguyễn Đăng Mạnh trong bài viết Mấy ý nghĩ nhỏ về thơ 

Hoàng Cầm (nhân ñọc tập thơ Mưa Thuận Thành) ñã ghi lại 

cảm nhận của mình về hai lần ñọc thơ Hoàng Cầm và chỉ ra cái 

cảm thức không - thời gian trong thơ Hoàng Cầm cũng như ảnh 

hưởng to lớn và sâu sắc của vùng quê hương Kinh Bắc ñối với 

hồn thơ của Hoàng Cầm. Lê Mỹ Ý phát hiện ra thơ Hoàng Cầm 
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có sự tương giao, hoà ñiệu giữa yếu tố thực và yếu tố siêu thực 

làm nên sắc thái mơ hồ hư ảo cho thơ Hoàng Cầm.  

Lê Đạt trong bài viết 75 tuổi… Hoàng Cầm ông có những 

ñánh giá rất chân thành về vị trí của Hoàng Cầm trong làng thơ 

Việt Nam như sau: “Trong hàng ngũ các nhà thơ kháng chiến, 

ngoài Tố Hữu ra có ít ai nổi tiếng như Hoàng Cầm”  [48, tr. 245 

- 247]. Ngô Thảo trong bài Chị ñừng ñi ñề cập tới vị trí của 

Hoàng Cầm trong lịch sử văn học dân tộc. Ngô Thảo cũng ñề 

cập tới thời gian nghệ thuật trong thơ Hoàng Cầm. Đó là thế giới 

cổ kính ñược ấp ủ bằng nỗi nhớ về một miền quê hương ñã lùi 

xa về quá khứ. Chu Văn Sơn trong bài viết Ấn tượng thơ Hoàng 

Cầm lại cho rằng thơ Hoàng Cầm là thứ thơ của “ẩn ức”. Dưới 

ánh sáng phân tâm học, Trần Mạnh Hảo trong bài viết Hoàng 

Cầm và 99 tình và Đỗ Lai Thúy qua bài Đi tìm ẩn ngữ trong thơ 

Hoàng Cầm ñã cho rằng: thơ Hoàng Cầm là thơ chứa ñựng 

nhiều dấu ấn của nhục dục. 

Chúng tôi ñặc biệt chú ý tới bài viết Đọc Mưa Thuận 

Thành của Hoàng Cầm của nhà văn Phạm Thị Hoài. Mặc dù ñây 

là bài viết dành riêng cho một tập thơ nhưng nó ñã thể hiện ñược 

sự am hiểu sâu sắc của nhà văn này ñối với Hoàng Cầm cũng 

như thơ Hoàng Cầm. Phạm Thị Hoài ñã chỉ ra và khu ñịnh ñược 

ñối tượng tiếp nhận thơ Hoàng Cầm và cho rằng khả năng liên 

tưởng kì lạ của Hoàng Cầm là ñiều ñáng quan tâm hơn cả so với 

những phẩm chất khác.  

Nhìn chung những công trình nghiên cứu trên ñã thể hiện 

rõ thái ñộ trân trọng, cảm phục ñối với Hoàng Cầm và thơ ông; 

chỉ ra ñược những thành công, ñặc sắc và hạn chế về nội dung, 

nghệ thuật thơ Hoàng Cầm một cách phong phú và ña dạng. Tuy 
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nhiên các công trình nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở từng tập thơ 

hoặc từng bài thơ riêng lẻ chứ chưa có những nghiên cứu ñối với 

tác phẩm thơ Hoàng Cầm một cách ñầy ñủ và hệ thống. Mặt 

khác các công trình trên cũng chưa có sự so sánh, ñối chiếu giữa 

Hoàng Cầm với các nhà thơ khác và cũng không có sự ñối sánh 

với các mảng sáng tác khác của Hoàng Cầm một cách khái quát. 

Trên cơ sở các công trình nghiên cứu nêu trên, chúng tôi 

xin ñược tiếp tục tìm hiểu ñể làm sáng rõ quan ñiểm của mình 

về những ñặc sắc nghệ thuật trong thơ Hoàng Cầm một cách ñầy 

ñủ và hệ thống hơn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của ñề tài này chủ yếu là những ñặc 

ñiểm nội dung và nghệ thuật trong thơ Hoàng Cầm như: cái tôi 

trữ tình, giọng ñiệu, nhạc ñiệu, ngôn từ nghệ thuật, không - thời 

gian nghệ thuật... Đây chính là những yếu tố cốt tuỷ tạo ra gương 

mặt vừa gần gũi vừa lạ lẫm cho thơ Hoàng Cầm.  

Phạm vi nghiên cứu của ñề tài này tập trung vào các tập 

thơ ñã ñược in trong cuốn Hoàng Cầm - tác phẩm thơ. Mặt 

khác, ñể có cái nhìn mang tính chất hệ thống, chúng tôi còn tìm 

hiểu thêm sáng tác của Hoàng Cầm qua các thể loại khác như 

văn xuôi, truyện thơ và kịch trong cuốn Hoàng Cầm - Văn xuôi 

và Hoàng Cầm - Truyện thơ, kịch.  

4. Phương pháp nghiên cứu 
Để hoàn thành ñề tài này chúng tôi ñã tiến hành sưu tầm, 

ñọc, phân loại, xử lí tài liệu và sử dụng một số phương pháp 

nghiên cứu như: 

Phương pháp hệ thống: Khảo sát các phương tiện biểu 

hiện ñời sống bằng hình tượng nghệ thuật như: thể loại, ngôn 
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ngữ, không gian - thời gian… ñể làm nổi bật nét ñặc sắc trong 

thơ Hoàng Cầm; Phương pháp thống kê: trong ñề tài này chúng 

tôi ñã tiến hành thống kê và phân tích các số liệu liên quan tới 

nhóm tác phẩm, số lượng các từ láy, các ñịa danh,… làm cơ sở 

ñể chứng minh cho các luận ñiểm mà chúng tôi ñưa ra một cách 

khoa học và chính xác; Phương pháp so sánh: chúng tôi sử dụng 

phương pháp này nhằm mục ñích làm nổi bật những nét ñặc sắc 

của thơ Hoàng Cầm trong từng phương diện trên cả hai trục lịch 

ñại và ñồng ñại qua ñó làm rõ ñặc ñiểm nghệ thuật thơ Hoàng 

Cầm. Đồng thời làm nổi bật lên ñược ñiểm khác biệt, ñộc ñáo 

của nhà thơ Hoàng Cầm so với các nhà thơ khác. Ngoài ra 

chúng tôi còn sử dụng một số phương pháp bổ trợ khác như: 

phân tích, tổng hợp.  

5. Bố cục luận văn 
Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung của luận văn 

gồm ba chương: 

Chương 1. Cuộc ñời, sự nghiệp văn học của Hoàng Cầm 

Chương 2. Cái tôi trữ tình trong thơ Hoàng Cầm 

Chương 3. Một số ñặc ñiểm thi pháp thơ Hoàng Cầm  

CHƯƠNG 1. CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC 
CỦA HOÀNG CẦM  

1.1. Chân dung thi sĩ Hoàng Cầm  
1.1.1. Cuộc ñời 
Hoàng Cầm tên thật là Bùi Tằng Việt. Quê gốc xã Song 

Hồ, thôn Lạc Thổ, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Ông sinh 

ngày 22 tháng 2 năm 1922 (tức là ñêm ngày 12 tháng Giêng 

năm Nhâm Tuất). 
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Năm 1939 ông bước vào nghề văn. Từ năm 1944  ñến năm 

1957 ông tham gia cách mạng và hoạt ñộng chủ yếu ở lĩnh vực 

sân khấu và viết kịch. Năm 1957, Hoàng Cầm tham gia Đại hội 

thành lập nên Hội nhà văn Việt Nam, ñược bầu vào Ban chấp 

hành (khóa I) của Hội. Năm 1958, sau ñợt học tập ñấu tranh 

chống Nhân văn Giai phẩm, nhà thơ Hoàng Cầm rút khỏi Ban 

chấp hành Hội nhà văn. Năm 1988, trong cao trào ñổi mới, 

Hoàng Cầm ñược khôi phục tư cách hội viên Hội nhà văn Việt 

Nam. Đầu năm 2007, ông ñược nhà nước tặng Giải thưởng Nhà 

nước về Văn học nghệ thuật do Chủ tịch nước ký quyết ñịnh 

tặng riêng.Thời gian cuối ñời ông sống tại Hà Nội và mất vào 

ngày 6 tháng 5 năm 2010 vì bệnh nặng. 

1.1.2. Con người 
Cha Hoàng Cầm là Bùi Văn Nguyên, một nhà Nho nghèo 

có tinh thần chống Pháp  thuộc. Ông kiếm sống bằng nghề bốc 

thuốc Nam, thuốc Bắc chữa bệnh. Mẹ là một cô gái gốc làng 

Bựu Xim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Bà là một cô gái có 

nhan sắc và giọng hát quan họ nổi tiếng một vùng. Con người 

Hoàng Cầm có sự hoà quyện giữa hai dòng máu của nghệ thuật 

quan họ, dân ca hoà với dòng máu yêu nước, hào hùng và khí 

tiết. Chính vì thế mà trong ông có cái chất “kẻ sĩ” l ẫn chất “huê 

tình” hết sức ñộc ñáo. Bên cạnh ñó, Hoàng Cầm còn có ñược 

may mắn là sinh ra và lớn lên trên vùng ñất lưu giữ biết bao lớp 

trầm tích văn hoá truyền thống vật thể và văn hoá phi vật thể. 

Đó là mạch nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn cho ngòi 

bút của Hoàng Cầm thả sức vẫy vùng, ngụp lặn. Hoàng Cầm là 

một chàng trai ña tình từ khi còn là một cậu bé 12 tuổi. Chính sự 
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hào hoa, ña tình ấy cũng góp phần kiến tạo nên thế giới rất lạ mà 

rất riêng của thơ ông.  

Mặt khác, Hoàng Cầm thuộc thế hệ những trí thức Tây học 

chịu ảnh hưởng của văn hoá Pháp một cách có hệ thống. Bên 

cạnh ñó, Hoàng Cầm xuất thân từ một gia ñình nhà Nho và lại 

hấp thụ ñược một cách tự nhiên ảnh hưởng của văn hoá truyền 

thống nên dễ dàng tìm thấy trong sáng tác của ông có sự kết hợp 

của hai yếu tố dân tộc và hiện ñại, phương ñông và phương Tây 

trong tư tưởng và tình cảm thẩm mĩ.  

1.2. Sự nghiệp sáng tác của Hoàng Cầm 
1.2.1. Phần  văn xuôi và kịch 
Từ năm 1939 ông ñã bắt ñầu viết truyện ngắn. Các tác 

phẩm của ông chủ yếu là các tác phẩm ñược dịch của nước 

ngoài hoặc các tác phẩm phóng tác như: Bông sen trắng (phóng 

tác theo Andersen, 1940), Hận ngày xanh (phóng tác theo 

Lamartine, 1940),... Năm 1938 Hoàng Cầm viết vở kịch thơ ñầu 

tay Hận Nam Quan. Sau ñó là hàng loạt các vở kịch khác ñược 

ra ñời như:  Kiều Loan  (1942), Lên ñường (1944), Ông cụ Liêu 

(1950), Đêm Lào Cai ( năm 1957). Sự nghiệp sáng tác kịch của 

Hoàng Cầm ñã mang lại nhiều ñóng góp cho lĩnh vực sân khấu 

nước ta trong những năm ñầu còn non trẻ. 

1.2.2.  Thơ ca 
Song hành với việc sáng tác văn xuôi và kịch, Hoàng Cầm 

còn ñược biết tới chủ yếu với vai trò là một nhà thơ qua hàng 

loạt các tập thơ có giá trị. 

Từ những năm 1936 Hoàng Cầm ñã có thơ ñăng báo. Tuy 

nhiên thời kì mở ñầu thơ ông còn non yếu, vụng dại và chịu 

nhiều luồng ảnh hưởng từ thơ ca lãng mạn của ta ñến thơ ca lãng 
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mạn của Pháp. Cho tới những tập thơ sau này như: Mưa Thuận 

Thành (1991), Lá Diêu Bông (1993), Bên kia sông Đuống (thơ 

chọn lọc, năm 1993) cho tới Về Kinh Bắc (năm 1960, in thành 

sách năm 1994) và 99 tình khúc (1995)… ông ñã khẳng ñịnh 

ñược bản lĩnh sáng tạo và phong cách nghệ thuật của chính 

mình.   

1.3. Nét ñặc sắc trong quan niệm nghệ thuật Hoàng Cầm  
1.3.1. Quan niệm về thơ và quá trình sáng tạo thơ 

Qua sự nghiệp sáng tác và những lời trò chuyện, tâm tình 

rất chân thành, cởi mở của ông về thơ, về nghề ta có thể thấy 

ông ñã xây dựng cho mình một cách nhìn, một cách quan niệm 

thật sâu sắc và ñúng ñắn về thơ, về quá trình sáng tạo thơ, về vai 

trò của nhà văn và tầm quan trọng của ñộc giả… Những quan 

niệm nghệ thuật trên vừa chân thành, giản dị vừa mới mẻ, hiện 

ñại làm thành một hệ thống quan niệm mẫu mực cho các nhà 

văn cùng thời cũng như các nhà văn thế hệ ñàn em học tập và 

noi theo. Điều ñáng trân trọng hơn, trong quá trình sáng tạo 

nghệ thuật cũng như trong cuộc ñời ông  ñã thể hiện một cách 

triệt ñể những tâm niệm ñúng ñắn, sâu sắc của mình ñể làm nên 

những tác phẩm mang cốt cách, phẩm chất có tên Hoàng Cầm.  

1.3.2. Quan niệm về Cái ñẹp 
Có thể nói cuộc ñời Hoàng Cầm là cuộc hành trình không 

mệt mỏi ñể kiếm tìm, chiếm lĩnh cái ñẹp.  

Đối với ông, cái ñẹp thường song hành cùng tuổi trẻ và 

không gì ñẹp bằng tháng ngày tuổi thơ mà ông ñã may mắn trải 

qua. Đó là một miền dĩ vãng tươi ñẹp gắn với bao kỉ niệm tươi 

vui, hồn nhiên, yên bình và thơ ngây. Nhưng tuổi thơ tươi ñẹp 

và ñầy ắp kỉ niệm không còn nữa. Tuổi thơ ấy ñã trôi xa về miền 
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hư viễn nào ñó bởi nó không có chỗ ñứng trong lòng ñời sống 

văn minh hiện ñại khiến nhà thơ tiếc nuối, xót xa. 

Cái ñẹp ăn sâu vào tiềm thức, ñược nhắc tới trong thơ ông 

thường gắn với hình ảnh những giai nhân vùng ñất huê tình, 

diễm lệ nay ñã vắng bóng. Cái ñẹp ấy còn gắn bó với sự giản dị, 

gần gũi, thân quen. Nó ñược chắt chiu, thanh lọc qua tâm hồn 

nhân hậu và sống dậy trong nỗi nhớ quê hương da diết, cồn cào 

của nhà thơ nó lại càng trở nên ñộc ñáo, lung linh và màu nhiệm 

biết bao. Nhưng cái ñẹp ra ñi và tuổi trẻ cũng chẳng thể quay trở 

lại. Sự tiếc nuối lại càng khiến nhà thơ xót xa. Điều ñó càng cho 

ta thấy Hoàng Cầm yêu thương, nâng niu và trân trọng “cái ñẹp 

xưa” tha thiết biết nhường nào. 

CHƯƠNG 2. CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG TH Ơ  
HOÀNG CẦM 

2.1. Cảm thức văn hóa Kinh Bắc trong thơ Hoàng Cầm 
2.1.1. Sắc màu văn hóa Kinh Bắc  
Thơ Hoàng Cầm giống như một bách khoa thư về ñất ñai 

Kinh Bắc, văn hóa Kinh Bắc, lịch sử Kinh Bắc, con người Kinh 

Bắc. Ở ñó gần như ñủ cả những gì ta cần biết về cái nôi của văn 

minh sông Hồng, của văn hoá Việt Nam như: làng mạc, sông 

núi, cây cối, chim chóc, ñền chùa, hội hè ñình ñám, chuyện Trai 

ñời Trần, Gái Hậu Lê,… Với những tập thơ của mình Hoàng 

Cầm ñã mở ra một thế giới Kinh Bắc lộng lẫy làm nên dấu ấn 

ñặc sắc cho thơ ông.  

Có thể nói, Hoàng Cầm ñã ñưa vào thơ cả một thế giới 

Kinh Bắc với con người, cảnh vật và ñời sống văn hoá vừa sống 

ñộng, chân thực vừa lung linh, huyền diệu. Thế giới Kinh Bắc 

ấy ñã làm nên vẻ ñẹp thẩm mỹ cho thơ ông. Về với Kinh Bắc 
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qua những tập thơ của Hoàng Cầm giúp ta thấm thía thế nào là 

bản sắc dân tộc. Hơn thế, bằng tài năng và tâm hồn thi sĩ, Hoàng 

Cầm ñã làm cho thơ không chỉ còn là thơ mà ñã là quê hương, là 

tâm linh, là văn hóa. Làm ñược ñiều ấy chỉ có thể là Hoàng 

Cầm. 

2.1.2. Nét ñặc trưng trong cảm quan nghệ thuật Hoàng 
Cầm ở mảng thơ quê hương  

Quê hương trong thơ Hoàng Cầm là khái niệm cụ thể - ñó 

là nơi nhà thơ sinh ra và lớn lên - vùng quê Kinh Bắc. Ông 

thường sử dụng những câu thơ mang tính chất giới thiệu và 

khẳng ñịnh như: Quê hương ta, Tôi người làng quan họ, Tiếng 

hát quê quan họ, trai gái quê tôi trẻ ñẹp vô cùng ñể nói lên niềm 

tự hào ñó. Kinh Bắc ñược mở ra theo chiều rộng của không gian 

và chiều sâu của văn hoá, lịch sử. Ông trải lòng ñể yêu thương 

và thu nhận vào lòng mình mà nâng niu, trân trọng từng tấc ñất 

quê nhà.  

Kinh Bắc trong thơ Hoàng Cầm còn là Kinh Bắc riêng của 

ông. Từ cái “Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng” cho tới 

những lá Diêu Bông, cỏ Bồng Thi,… không hề có ở ngoài ñời 

nhưng lại lấp lánh kỷ niệm trong Kinh Bắc thơ. Đáng trân trọng 

hơn cả khi nhớ quê hương nhà thơ thường nhớ tới người mẹ yêu 

quý của mình. Quê hương là cội nguồn, là nơi chôn nhau cắt 

rốn, trở về với quê hương là trở về với mẹ ñấy thôi. Có thể nói 

trong thơ Hoàng Cầm mẹ là hiện thân sinh ñộng và trọn vẹn 

nhất của quê hương.   

Nỗi nhớ quê hương còn ñược ông biểu hiện khá ña dạng 

và phong phú: có khi ông cụ thể hoá bằng hình ảnh “như rụng 

bàn tay”, lại có nỗi nhớ ñược ông viết ra bằng cuộc lội ngược 
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dòng về quá khứ: “nhớ dáng tô tem”, có nỗi nhớ thức ñậy trong 

mơ, có nỗi nhớ vụt về sau những lời khấn nguyện từ sâu thẳm 

tâm linh nhà thơ: “Khấn thầm như gặp chị/ Mắt nứa cứa tay em 

vẫy ñón ñầu làng” (Đợi mùa). Thơ ông ñã chạm ñến lớp trầm 

tích sâu nhất của văn hoá tâm linh làm rung ñộng tâm hồn người 

ñọc.  

Hoàng Cầm ñã âm thầm trở lại với cuộc sống bình lặng 

với những con người thân thuộc, gần gũi của quê hương mình. 

Và trong cuộc hồi hương thiêng liêng này, nhà thơ không chỉ thu 

hút mà còn làm thăng hoa hương sắc, hồn phách văn hóa Kinh 

Bắc cũng tức là hương sắc hồn phách văn hóa Việt bằng một 

“Cõi Kinh Bắc thơ” nửa hư nửa thực, vừa lạ vừa quen, mộc mạc 

mà diễm lệ, xưa cũ lại mới mẻ tân kỳ làm sững sờ ngây ngất các 

thế hệ Việt Nam. 

2.2. Nét ñặc sắc của cái tôi trữ tình trong thơ Hoàng Cầm 
2.2.1. Cái tôi dân giã, quê mùa 
Làm nên cái ñộc ñáo của riêng nhà thơ chủ yếu là những 

vần thơ ông viết về nông thôn của vùng Kinh Bắc, bao gồm 

những vần thơ viết về con người, cảnh vật thiên nhiên và phong 

tục tập quán. 

Nói Hoàng Cầm là nhà thơ chân quê không phải vì ông 

viết nhiều về chủ ñề nông thôn mà vì ông viết bằng tình cảm và 

sự trăn trở lo âu của con người ở nông thôn thực sự, mà chủ yếu 

là của người nông dân.  

Bức tranh nông thôn của Hoàng Cầm ngoài những lo toan 

và làm lụng còn có cảnh vui tươi, nhộn nhịp của những ngày tết 

ñến. Có cái bằng lặng của một buổi trưa hè nhà thơ ñã lắng nghe 

ñược những rung ñộng và vang ngân của cuộc sống. Và trong 
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sáng hơn cả, êm dịu hơn tất cả là cảnh thiên nhiên của một miền 

quê bao la vào những ngày xuân sang. Ông miêu tả gợi cảm nhất 

là không khí làng quê vào mùa xuân. Ngày xuân trong thơ ông 

gợi không khí yêu thương. Những ñêm hội giao duyên và ñôi 

lứa yêu ñương ñược miêu tả trong cảnh sắc thiên nhiên ấy xao 

xuyến trái tim bao người. 

Hoàng Cầm, ông ñã tạo nên một khuôn mặt làng quê của 

riêng mình. Hoàng Cầm giỏi miêu tả cảnh vật nhưng ông không 

sa vào chi tiết mà chỉ dựng cảnh ñể tạo không khí, gợi tình cảm. 

Bằng cái nhìn tinh tế say ñắm và ñằng sau những câu chữ giản 

dị, mộc mạc theo một câu hát, một làn ñiệu dân ca, sau những 

hình ảnh thân quen, những tình ý mộc mạc ẩn chứa cái hồn quê 

sâu ñậm như có tự muôn ñời. Tình quê trong thơ Hoàng Cầm là 

tình cảm hướng về cái ñẹp, cái thiện, khao khát trở về cội nguồn, 

hồn cốt thiêng liêng của ñời sống dân tộc.  

Hoàng Cầm ñã miêu tả và lột tả ñược nét ñộc ñáo của văn 

hoá làng quê Kinh Bắc. Đó là những nền nếp, phong tục tập 

quán; những ngày hội xuân, những ñêm hát quan họ; là cách cư 

xử trong quan hệ giữa người với người mang tính thẩm mĩ, 

ñượm màu dân tộc,… Thơ Hoàng Cầm chính là ñặc sản văn 

minh tinh thần của quê hương Kinh Bắc. Chính tầng văn hoá 

này thâu giữ sâu kín hồn quê. Thơ Hoàng Cầm khai thác thành 

công nếp văn hoá lành mạnh, giàu chất thẩm mĩ ấy.  

Điều quan trọng hơn nữa là Hoàng Cầm ñã biết cách cụ 

thể hoá cái gọi là hồn quê trừu tượng kia bằng những biểu hiện 

của tình quê chân thực, ñằm thắm cũng như nét tâm lí ñiển hình 

gợi nên dáng dấp sinh hoạt của một thời. Nhiều khi cái tôi trữ 
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tình ấy hoá thân và thổi vào vạn vật cái hồn quê của mình khiến 

chúng trở nên sinh ñộng, gần gũi, ñáng yêu, ñáng nhớ. 

Có lẽ ở thế kỉ này Hoàng Cầm là người ñem nhiều nhất 

những mã ngôn ngữ của ñời sống dân dã vào thơ Việt Nam hiện 

ñại. Chắc chắn ở thế kỉ này chưa có một nhà thơ nào dám dùng 

những mã ngôn ngữ hiện thực như: vại cà váng mốc, nồi cám 

lợn kê vàng khê khét… ñể diễn tả tâm trạng tiếc nuối, cái trống 

rỗng của sự thất vọng, nỗi buồn và sự mất mát trong tâm hồn 

con người Vi ệt Nam hiện ñại như nhà thơ Hoàng Cầm. Ông ñã 

viết những câu thơ mở rộng cả thời gian và không gian của thi 

pháp thơ trữ tình Việt Nam hiện ñại.  

Giọng thơ ông vừa cất lên người ta ñã nhận ngay ra hình 

bóng, cái hồn của làng mạc, vườn tược, ruộng ñồng. Cách ăn 

nói, nghĩ ngợi của bà con làng xóm thấm vào thơ Hoàng Cầm. 

Nhiều khi không phải là nghĩa chữ, ý câu mà chỉ bằng cái giọng 

nói, cách nói Hoàng Cầm ñã tắm hồn ta trong hồn quê hương 

dân dã. Nhà thơ dễ dàng nói ñược cái tâm lí dân quê trong thơ 

mình. Tất cả ñã tạo nên ñời sống tâm hồn trong trẻo, chân quê 

và là chất liệu bền vững trong suốt cuộc ñời thơ của Hoàng Cầm 

qua ñó khơi gợi ñược những tình cảm tốt ñẹp về quê hương 

trong lòng bạn ñọc.  

Chúng ta phải mạnh dạn khẳng ñịnh rằng không ai viết 

nhiều và viết hay về Kinh Bắc như Hoàng Cầm. Ông ñã thổi hồn 

vào các sự vật cái hồn quê của mình ñể làm nên những câu thơ 

bàng bạc sắc màu Kinh Bắc. Chính cái men văn hoá vùng Kinh 

Bắc ấy ñã ñể cho thơ Hoàng Cầm làm say người ñọc bằng một 

thứ rượu thơ của một miền tinh hoa cổ kính không một nhà thơ 

nào có thể có ñược. 
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2.2.2. Chất tài hoa, lãng mạn 
Bên cạnh một cái tôi dân giã, chân quê Hoàng Cầm còn là 

một thi sĩ vô cùng tài hoa và lãng mạn. 

Cùng viết về mảnh ñất Kinh Bắc nhưng Hoàng Cầm 

không ñi sâu vào miêu tả chi tiết cảnh ñẹp thiên nhiên. Ông viết 

về Kinh Bắc bằng tấm lòng trân trọng nâng niu cái ñẹp và những 

giá trị văn hoá của ngày hôm qua ñã phôi pha, nhạt nhoà. Ông 

lặn lội tìm về quá khứ một cách trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Ông 

ra sức tìm lại lớp “men ñá vàng” ñể tráng lên những mất mát 

ñau thương của cuộc sống hiện ñại ñang tan rã, vụn vỡ. Bằng 

nhãn quan ấy, một thế giới Kinh Bắc cổ kính và trang ñài ñã 

sống dậy trong thơ ông.  

Nói ñến cái tôi tài hoa và lãng mạn của Hoàng Cầm người 

ta còn nhắc ñến yếu tố nữ tính ñược biểu hiện rất rõ trong thơ 

ông. Chính ñiều ñó ñã quy ñịnh cảm hứng cũng như thi pháp thơ 

ông. Những bài thơ của Hoàng Cầm thường bao giờ cũng ñược 

khơi nguồn cảm hứng từ sâu thẳm cõi vô thức dường như có 

một giọng nữ vang lên chậm rãi như ñang ñọc cho ông chép. Và 

nhân vật trữ tình trong thơ ông thường là những cô gái của vùng 

quê quan họ. Quả thực, dù khi vui hay khi buồn thơ ông không 

thể thiếu vắng hình ảnh của người ñẹp. 

Hoàng Cầm yêu rất sớm, tình cảm trong sáng của một cậu 

bé từ năm lên tám là một thứ hành trang quý giá theo ông suốt 

cuộc ñời. Nhưng tình yêu trong thơ Hoàng Cầm ñặc biệt ở chỗ: 

Nó không còn là tình cảm anh - em thuần tuý mà là thứ tình cảm 

giữa người em dành cho người chị hơn mình tám tuổi. Đó là mô 

típ tình yêu hiếm có trong thơ ca Việt Nam hiện ñại. Xuyên suốt 

thế giới nghệ thuật thơ Hoàng Cầm là mối tình hư ảo giữa chị và 
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em. Mối tình ñịnh mệnh ấy khiến nhà thơ không nguôi nhức 

nhối, kiếm tìm và hi vọng.  

Không chỉ trong cảm xúc và thi hứng, Hoàng Cầm còn bộc 

lộ cái tôi tài hoa, lãng mạn của mình trong việc sử dụng ngôn 

ngữ cũng như trong lối diễn ñạt. Thơ Hoàng Cầm là thành tựu 

của tâm lực và thần lực, của hữu thức và vô thức. Con chữ trong 

tay ông như có ñời sống riêng. Ông thổi hồn mình vào từng con 

chữ ñể chúng xoắn xuýt lấy nhau bật ra sức gợi cảm lay ñộng 

tâm thức của người ñọc. Trong thơ ông không hiếm những câu 

thơ ñẹp có sức ám ảnh, day dứt người ñọc ñến không nguôi: 

“Tình em như sợi heo may/ Nặng sao bằng giọt mưa ngày tôi 

thương” (Tình em như ngọn heo may). 

2.3. Cái tôi ña cảm, khao khát tình yêu mang sắc thái Hoàng 
Cầm  

2.3.1. Khao khát tình yêu - một thứ ẩn ức của thơ Hoàng 
Cầm  

Hoàng Cầm chưa bao giờ ngừng yêu. Với ông, yêu là 

sống. Từ yêu, ông sống ñể làm thơ, ñể kiếm tìm cái Đẹp. Tình 

yêu chính là cội nguồn cảm hứng dạt dào cho thi ca của ông.  

Bước vào thế giới thơ Hoàng Cầm người ta khám phá 

ñược ñầy ñủ các cung bậc và màu sắc phong phú của tình yêu. 

Giống như Xuân Diệu - ông hoàng của thơ tình yêu, thi sĩ 

Hoàng Cầm cũng cho rằng: tình yêu không chỉ có sự hoà hợp và 

gắn bó giữa hai tâm hồn mà còn có vẻ ñẹp của nhục cảm. Yêu là 

phải ñược hoà quyện giữa tâm hồn và thể xác, ñâu phải chỉ 

chiêm ngắm mà mơ tưởng. Nếu khát vọng nhục cảm ñược Xuân 

Diệu thể hiện một cách trực tiếp thì trong thơ Hoàng Cầm, khát 

vọng ấy luôn ñồng hành với giấc mơ. Hoàng Cầm lúc nào cũng 
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mơ và yêu. Ông mơ tới những cuộc tình ñắm say, nồng nàn 

trong vô thức. Những giấc mơ dẫu bé nhỏ, gần gũi hay lộng lẫy, 

vĩ ñại nhất cũng là giấc mơ tình yêu. Ngay cả trong cô ñộc, tuyệt 

vọng thi sĩ Hoàng Cầm vẫn mơ và yêu. 

Thơ Hoàng Cầm là tiếng nói của kẻ thứ ba nhưng lại giúp 

cho những ñôi lứa ñang yêu gần nhau thêm và yêu nhau nhiều 

hơn. Mảng thơ tình của thi sĩ Hoàng Cầm là một ñóng góp ñáng 

kể cho kho tàng thơ tình yêu của ta. 

2.3.2. Cái tôi tận hiến cho hành trình kiếm tìm tình yêu, 
hạnh phúc 

Hoàng Cầm yêu nhiều và ñược nhiều người yêu nhưng 

những nàng thơ ấy ñều ñã rời bỏ ông ra ñi, chỉ còn lại một mình 

ông làm một vì sao cô ñơn, tự mình soi sáng tâm hồn mình, tự 

mình sóng bước với bóng mình, thui thủi, lẻ loi và hoang vắng.  

Nhiều khi trong tâm hồn ông còn có cả sự mòn mỏi, lạnh 

lùng. Ông sợ hãi những ngày tháng cô ñơn bởi nó ñồng nghĩa với 

sự khổ ñau ñằng ñẵng: “Nửa ra doãi tháng năm mòn/ Nửa vào rỗi 

chiếc giường son sắt gầy” (Hai nửa). Ông tự ví mình là một kẻ 

lạc loài, một kẻ tu hành trong thế giới của yêu thương: “Tôi về tu 

cõi ai ñây/ Không ăn chay ñể nằm chay hết mình” (Tu). Dường 

như ông sinh ra là ñể làm bạn ñồng hành cùng nỗi ñau, vậy nên 

cứ chạm vào nỗi ñau thì thơ ông lại ñược người ñọc cảm thông, 

chia sẻ. Ngay cả khi tình yêu lên men thì nỗi ñau vẫn cứ bám gót 

và ñeo ñẳng. 

Tình yêu trong thơ Hoàng Cầm ñẹp nhưng ñầy ñau ñớn, 

xót xa. Đó cũng là lí do vì sao trong thơ ông thường hay nhắc 

thật nhiều về khoảng cách. Phải chăng, chính khoảng cách ấy ñã 

khiến cho khát vọng hạnh phúc càng trở nên mong manh. Hoàng 
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Cầm càng cố gắng theo ñuổi lại càng trở nên cô ñơn, trơ trọi vì 

thế mà thời gian trong thơ ông thường mang dấu vết của sự chia 

li.  

Khao khát nhưng lại cố kìm nén, trạng thái tâm lí ñối lập 

ấy tạo nên thứ ẩn ức ñược thể hiện rất rõ trong thơ ông. Chỉ có 

thơ mới giúp ông thể hiện ñược bản ngã cũng như ẩn ức tình yêu 

mà ông dấu kín trong lòng. Chính ñiều ñó ñã tạo nên những 

khoảnh khắc hoà nhập thật kì diệu. Cơn khát tình yêu ùa vào thơ 

trở thành cái Đẹp ñầy sức hút. Sau này, mối tình Chị - Em vẫn 

bảng lảng bay lên trong những câu thơ của ông như một tâm sự 

thầm kín mà ông hằng níu giữ. Ngay cả những bài thơ thuộc 

dòng thơ trữ tình Anh - Em, thì cái âm hưởng của những “mối 

tình diêu bông”, “mối tình tam cúc” vẫn còn phảng phất. 

Thơ Hoàng Cầm là những run rẩy của trái tim ña sầu ña 

cảm của một cái tôi chứa ñầy ẩn ức. Vì thế, cho dù tiếng tơ ñồng 

của  cây ñàn thơ Hoàng Cầm ñã tắt lặng, nhưng dư âm của nó 

vẫn ngân vọng mãi trên thi ñàn và trong lòng người.                                                                                                                                                  

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP TH Ơ 
HOÀNG CẦM 

3.1. Nét ñặc sắc của ngôn từ nghệ thuật thơ Hoàng Cầm  
3.1.1. Sự phong phú về từ loại 
Hoàng Cầm ñã sáng tạo nên một số lượng từ ngữ mới, lạ, 

có giá trị thẩm mĩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Trước hết là hệ thống danh từ. Đó là những từ ngữ ñộc 

ñáo, ñược lẩy ra và sống dậy từ trong sâu thẳm cõi tâm linh cũng 

như những liên tưởng bất ngờ của nhà thơ. Chúng dường như 

không tuân theo quy tắc logic thông thường mà trôi theo dòng 

chảy cảm xúc vô tận. Những danh từ như: cỏ Bồng Thi, cầu Bà 
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Sấm, bến Cô Mưa, miếu Hai Cô, lá Diêu Bông… là những danh 

từ mang tính chất siêu thực mà chính bản thân ông nhiều lúc 

không thể nào giải thích nổi.  

Hoàng Cầm còn tạo ra ra một loạt những danh từ lạ bằng 

cách kết hợp các danh từ với nhau. Ông ñể cho các danh từ ñứng 

sau làm ñịnh ngữ chỉ tính chất cho danh từ ñứng trước. Hay nói 

cách khác, các danh từ ñứng sau bị tính từ hoá kiểu như: chiều 

hương nhu, chiều ñỏ ve sầu, phấn mùa trăng, mưa nhung, mưa 

ái phi,… Ngay cả những cảm nhận trong thơ ông cũng ñược gọi 

tên một cách dị biệt: hương vương phi, hương phương quỳnh,… 

Những danh từ ñược lạ hoá này mang lại một ý nghĩa mới, hầu 

hết ñều có sự chuyển ñổi về tính chất so với những sự vật mà 

chúng quy chiếu lên.  

Hoàng Cầm cũng rất sành và rất tài tình khi sử dụng các 

ñộng từ trong thơ. Những ñộng từ tưởng chừng như bình thường 

không có gì ñáng chú ý nhưng khi ñược ñưa vào thơ ông chúng 

trở nên mới lạ, hấp dẫn. Hoàng Cầm ñã ñộng vật hoá vạn vật 

bằng hệ thống ñộng từ mạnh và sắc sảo làm cho thế giới thơ ông 

trở nên tưng bừng, tràn ngập sức sống. Những ñộng từ ñược 

Hoàng Cầm sử dụng không tuân theo logic thông thường. Sự 

xuất hiện của nó có tác dụng làm cho các hình ảnh xa lạ xích lại 

gần nhau hơn khiến cho nhiều hiện tượng không thể trở nên có 

thể.  

Hoàng Cầm có kĩ thuật tách từ rất giỏi ñể tạo ra các ñộng 

từ mới và viết nên những câu thơ tài tình. Chúng tạo ra trường 

liên tưởng rộng khiến người ñọc dễ dàng trôi theo trường liên 

tưởng ấy: “Ôi dùi nhẹ buông tênh… tang vờ câm” (Hội chen 

Nga Hoàng) hay “Ngoài ấy hững mưa hờ” (Tơ tưởng). Nhiều 
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khi Hoàng Cầm kết hợp một cách khéo léo các ñộng từ mang lại 

sự chuyển ñổi cảm giác khiến cho người ñọc phải ngỡ ngàng 

trước những khám phá ñầy bất ngờ và luôn chìm ñắm trong ý 

thơ ñẹp mê hồn. 

Ngoài ra, Hoàng Cầm còn sử dụng nhiều từ láy. Hàng loạt 

các từ láy do ông sáng tạo ra và khi ñặt trong những khổ thơ của 

ông chúng có tác dụng tạo ra một trường liên tưởng mới lạ cho 

người ñọc khiến câu thơ, bài thơ của ông giàu sức sống hơn. 

Nhiều khi từ láy ñược sử dụng liên tục không chỉ làm cho câu 

thơ mang tính chất sinh ñộng, gợi hình mà còn tạo nên nhịp ñiệu 

cho thơ.  

3.1.2. Nét ñộc ñáo qua những ẩn dụ nghệ thuật 
Đối với thơ Hoàng Cầm, các hình ảnh ẩn dụ ñược tạo ra ở 

cấp ñộ từ pháp chiếm số lựơng không nhỏ. Tiêu biểu là các hình 

ảnh ẩn dụ như: Yếm, mưa, ñêm…Do thơ Hoàng Cầm ẩn chứa 

những ẩn ức, ham muốn, khiến các thi ảnh ñầy tính ẩn dụ, mang 

ñậm màu sắc tính dục xuất hiện dày ñặc.  

Ở cấp ñộ cấu tạo cú pháp hình ảnh ẩn dụ xuất hiện khá 

nhiều. Có khi không phải một câu ñã tạo thành cấu trúc ẩn dụ 

hoàn chỉnh mà phải cả vài câu, một ñoạn thơ, một bài thơ mà 

còn có ở cả trong một tập thơ.  

Ẩn dụ nghệ thuật trong thơ Hoàng Cầm là một trong 

những thành công nghệ thuật và ghi ñậm dấu ấn phong cách của 

nhà thơ.                                     

3.2. Nhạc tính thơ Hoàng Cầm  
3.2.1. Giọng ñiệu  
Thơ Hoàng Cầm có bài mang giọng ñiệu tâm tình thủ thỉ, 

chân thành mà lôi cuốn người nghe. Có lúc giọng thơ ông vang 
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lên hào sảng như khúc tráng ca thể hiện niềm tự hào về mỗi tấc 

ñất, cánh ñồng của quê hương và ca ngợi sức mạnh, tinh thần 

chiến ñấu anh dũng, kiên cường của quân dân ta.  

Giọng thơ Hoàng Cầm cũng là chất giọng ñiển hình của 

vùng quê quan họ trữ tình ngọt ngào, lắng ñọng tâm tư phảng 

phất hơi thở của ca dao, dân ca mượt mà sâu lắng ñến nao lòng. 

Giọng ñiệu thơ Hoàng Cầm còn là chất giọng thiết tha giãi bày 

ẩn ức  và những tiếc nuối, xót xa mà nhà thơ mang nặng trong 

lòng. Giọng ñiệu thơ Hoàng Cầm còn là giọng ñiệu của tiếng 

vọng vô thức hoà với âm sắc huê tình của lời ca quan họ tạo nên 

âm ñiệu nghẹn ngào, bâng khuâng, khắc khoải. 

3.2.2. Nhạc ñiệu 

Thơ Hoàng Cầm có nhiều bài vẫn giữ lối gieo vần truyền 

thống khiến bài thơ không chỉ có sự gắn kết chặt chẽ về mặt 

hình thức mà còn làm cho nó trở nên nhịp nhàng hơn, mềm mại 

hơn. Nhiều bài thơ của Hoàng Cầm bỏ vần, bỏ luật bên ngoài 

nhưng vẫn ñứng ñược, bởi vì ông biết bù ñắp bằng quy luật bên 

trong. Hoàng Cầm ñã tạo ra ñược chất nhạc bằng nhiều cách rất 

linh hoạt không tuân theo bất cứ quy luật lôgic nào. Những câu 

thơ dài ngắn, khi cô ñúc trải rộng, khi co duỗi nhịp nhàng ñã làm 

bật lên ñược nhạc ñiệu của mình tạo sức hấp dẫn cho bạn ñọc. 

Có thể thấy phần lớn thơ tự do của Hoàng Cầm tồn tại ñược là 

nhờ tứ nhưng phải nói nhịp ñiệu trong thơ ông là cốt tử khiến 

cho thơ mang khả năng diễn tả, tạo ñiều kiện cho tứ thơ bay 

bổng, phục vụ ñắc lực cho nội dung. 

Mặt khác, là một tay bút ham cách tân, Hoàng Cầm ñã vay 

mượn không ít vốn liếng ca dao, dân ca quan họ ñem về ñầu tư 

cho thơ mình khiến cho các thi phẩm ấy có cái dáng là lạ như 
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một thứ khúc ca thơ nhằm tạo cho người ñọc khoái cảm do âm 

nhạc mang lại. Đó là một món ăn tinh thần mới lạ không phải ai 

cũng mang ñến cho ñộc giả như Hoàng Cầm. 

3.3. Nét ñặc sắc về phương diện thể loại thơ Hoàng Cầm  
3.3.1. Thể thơ lục bát 
Thơ lục bát của Hoàng Cầm có nhiều bài mang cốt cách 

của những bài thơ lục bát chính thống, ñọc lên nghe như lời của 

ca dao, dân ca. Cái ranh giới giữa thơ của ông và lục bát ca dao 

thật khó phân biệt: từ nhịp thơ, kiến trúc ñối truyền thống, 

không gian - thời gian cho ñến phương thức tổ chức ngôn ngữ 

của chúng thường ñược gắn với ñối ñáp, ít chú ý ñến cách ngắt 

nhịp, ñiểm dừng và hình thức câu thơ bắc cầu, bậc thang… Các 

hình ảnh ẩn dụ, hoán dụ cũng mang tính ổn ñịnh. 

Bên cạnh ñó còn có những bài lục bát vô cùng hiện ñại. 

Những câu thơ ñã bị phá vỡ cú pháp của lục bát truyền thống. 

Chúng không còn ñóng khung trong mô hình sáu tám mà nó bị 

biến thể theo kiểu bắc cầu, bậc thang khiến cho hình thức câu 

thơ trở nên năng ñộng. Nó diễn ñạt một cách chân thật, sâu sắc 

tâm trạng của con người hiện ñại. Đồng thời việc ngắt dòng này 

ñã làm cho nhịp thơ lục bát của Hoàng Cầm không còn là nhịp 

ñiệu trầm bổng, réo rắt của những thanh bằng, thanh trắc trên cái 

trục sáu tám mà nhịp ñiệu thơ buông rơi một cách tự do theo 

dòng chảy cảm xúc khiến cho câu thơ giàu giá trị tạo hình ñồng 

thời tạo tính ña mĩ cho thơ khiến cho thơ ông luôn mới và lạ, 

ñiểm nhấn suy tư, cảm xúc của ñộc giả.  

        3.3.2. Thể thơ tự do 
Hoàng Cầm ñã vận dụng kết hợp tối ña các thể thơ trong 

một tác phẩm ñể tạo nên những sắc thái tình cảm khác nhau. Sự 
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linh hoạt trong việc vận dụng thể loại ấy ñã làm cho dòng cảm 

xúc của nhà thơ tự nhiên như rót thẳng vào lòng người ñọc.  

Thơ tự do của Hoàng Cầm có nhiều kết cấu ñộc ñáo, sáng 

tạo. Có những bài ñược kết cấu theo tâm trạng, kết cấu theo kiểu 

nhân vật và cốt truyện, có những bài thơ ñược kết cấu theo hệ 

thống chủ ñề. Có khi phương thức trữ tình xuyên suốt tác phẩm 

tạo nên mạch cảm xúc dạt dào trong thơ. Có khi tự sự và trữ tình 

dựa vào nhau mà tồn tại, tạo thành ý tưởng thâm trầm, có giá trị 

phản ánh hiện thực và giá trị nhận thức cao. Triết lý cũng hỗ trợ 

cho sự tồn tại và kéo dài hình thức thơ và làm cho tiếng thơ trở 

nên vững chãi và sâu sắc. Đó là sự tìm tòi trăn trở mà không 

phải ai cũng thành công ngay từ ñầu.   

Thơ tự do của Hoàng Cầm có sự giãn nở ñến cực ñại. Nó 

không hề chịu sự ràng buộc bất cứ một quy tắc nào về số câu, số 

chữ. Ngôn ngữ của cuộc sống ñời thường ñi vào thơ tự nhiên, 

súc tích, diễn tả chân thực hiện thực và nó chuyên chở nhiều hơn 

tình cảm, cảm xúc của con người. Do vậy, thơ Hoàng Cầm tuy 

là thơ văn xuôi nhưng không hề mất ñi chất trữ tình và cái dịu 

ngọt ñằm thắm làm say lòng ñộc giả. Mặt khác thơ ông lại ñược 

tạo ra nhờ trường liên tưởng lì lạ, khó nắm bắt. Những liên 

tưởng, suy tưởng ñược tăng cường tạo nên sự ña dạng trong hình 

ảnh, phong phú trong suy nghĩ, làm cho tác phẩm linh hoạt, biến 

hoá nhiều khi nó diễn ñạt thành công cả những ñiều mơ hồ, phi 

lí. Hình thức câu thơ của ông có sự biến hoá linh hoạt. Thơ tự do 

của Hoàng Cầm viết theo lối bậc thang không chỉ tạo ra sự lạ 

lẫm, có sức gợi cảm cho người ñọc mà còn tạo ra cấu trúc nhịp 

ñiệu bên trong và diễn tả cảm xúc một cách chân thành, tha 

thiết. Hiện tượng lặp lại cấu trúc cũng tạo ra liên tưởng kép bất 
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ngờ, thú vị. Tài năng ở chỗ tìm tòi ñổi mới thơ mà bản ngã 

truyền thống không suy chuyển, nâng cao tư duy thơ mà giọng 

ñiệu không xa lạ với mọi người.  

Có thể nhận thấy cả hai thể thơ lục bát và tự do Hoàng 

Cầm vừa giữ vững ñược âm hưởng của thơ ca truyền thống lại 

vừa có những cách tân hết sức ñộc ñáo mang dấu ấn phong cách 

nghệ thuật rõ rệt.  

KẾT LUẬN 
Nhắc ñến Hoàng Cầm là nhắc tới chàng hoàng tử lãng du 

luôn lấy tình cảm dân tộc làm nguồn cảm hứng bất tận cho sáng 

tác của mình. Hoàng Cầm là nhà thơ của vùng ñất Kinh Bắc hào 

hoa, diễm lệ ñược bất tử hoá trong thơ ông. 

Ở Hoàng Cầm ta không chỉ bắt gặp một nhà thơ của văn 

hoá mà còn là một nhà thơ của tình yêu. Bước vào thế giới thơ 

tình của Hoàng Cầm người ta bắt gặp ñầy ñủ các cung bậc và 

sắc màu phong phú của tình yêu. Với ông tình yêu không chỉ có 

sự hoà hợp và ñồng ñiệu của hai tâm hồn mà còn có cả vẻ ñẹp 

của nhục thể. Nhưng cái làm cho thơ tình Hoàng Cầm khác với 

thơ tình lãng mạn 1930 -1945 là ở chỗ thơ tình Hoàng Cầm luôn 

chứa ñầy những ẩn ức. Khát vọng yêu thương và chiếm lĩnh thì 

nhiều nhưng khó giãi bày, chia sẻ, khó tìm ñược sự cảm thông 

và dường như ông chưa bao giờ ñạt ñược khát vọng ñó ngay cả 

trong những giấc mơ của mình. 

Hoàng Cầm là một nhà thơ tiêu biểu cho khuynh hướng 

thơ siêu thực, thơ hướng tới cõi tâm linh - một xu thế vận ñộng 

của thơ ca Việt Nam hiện ñại. Thơ Hoàng Cầm mang ñậm hơi 

thở của một cái tôi vừa dân giã, chân quê lại vừa hào hoa, lãng 

mạn. Nó ñem ñến cho người ñọc nhiều khoái cảm mới lạ của 
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một thứ thơ ña giọng ñiệu và giàu nhạc tính. Vừa có cái lắng 

sâu, da diết của ca dao, dân ca, quạn họ lại vừa có cái tinh tế, 

mới mẻ của một tâm hồn thơ hiện ñại. Thơ ông giải phóng mọi 

ràng buộc nhằm mở ñường cho một cơ chế liên tưởng phóng 

khoáng. Nó xoá bỏ hoàn toàn những khuôn sáo bằng những nhịp 

ñiệu bất thường. Hoàng Cầm ñem ñến cho thơ trữ tình Việt Nam 

một mĩ cảm hiện ñại bằng hệ thống hình ảnh, ngôn từ sáng láng, 

dạt dào và thấm ñẫm tâm linh. Ông chính là cây bút tiên phong 

và luôn có ý thức cách tân thơ trữ tình Việt Nam hiện ñại và góp 

phần thúc ñẩy sự tìm tòi, cách tân nghệ thuật của các thế hệ ñàn 

em cũng như quá trình hiện ñại hoá thơ ca Việt Nam ñược diễn 

ra một cách  nhanh chóng và triệt ñể hơn. 

Sự nghiệp văn chương của Hoàng Cầm cũng như con 

người ông luôn ẩn giấu những tầng dày văn hóa Việt Nam, sâu 

sắc và chân thành. Hoàng Cầm không chỉ giữ ñược tinh tuý của 

âm thanh, hình ảnh mà ông còn lưu giữ ñược linh hồn của tiếng 

Việt, tâm hồn Việt trong thơ một cách bền bỉ và sâu thẳm hơn 

cả. Ông chính là một tấm gương sáng về tinh thần lao ñộng, 

sáng tạo nghệ thuật say mê và nghiêm khắc. Ông xứng ñáng là 

người nghệ sĩ tài hoa, chân chính. Nghiên cứu và tìm hiểu ñặc 

ñiểm nghệ thuật thơ Hoàng Cầm là một việc làm khó khăn. Dù 

ñã cố gắng nhưng do năng lực và thời gian có hạn nên không thể 

tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận ñược sự 

ñóng góp, chỉ bảo của quý thầy cô và bạn ñọc ñể luận văn ñược 

hoàn chỉnh hơn. Mặt khác, ñây cũng là ñề tài có hướng phát 

triển cho những ai yêu mến muốn tìm hiểu và khám phá thơ 

Hoàng Cầm. 


