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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài 

Trong dòng chảy của nền văn học Việt Nam, Tản Đà 

Nguyễn Khắc Hiếu và Á Nam Trần Tuấn Khải là những nhà văn tạo 

bước ñệm cho sự chuyển mình của văn học từ văn hoc trung ñại sang 

văn học hiện ñại. 

 Các sáng tác, ñặc biệt là thơ ca của Tản Đà, Trần Tuấn 

Khải... từ lâu vốn ñã là một mảnh ñất màu mỡ hấp dẫn nhiều nhà 

nghiên cứu văn học chuyên nghiệp lẫn không chuyên với nhiều 

hướng tiếp cận, khai phá ñể khẳng ñịnh giá trị nội dung, nghệ thuật, 

từ ñó ñi ñến những nhận ñịnh mang tính khái quát về vị trí của họ ñối 

với nền văn học dân tộc. Nhưng có lẽ, cho tới nay, tiếp cận thơ ca 

của Tản Đà, Trần Tuấn Khải theo hướng tìm ảnh hưởng của văn học 

dân gian còn là một vấn ñề khá mới mẻ. Thảng hoặc cũng có nhà 

nghiên cứu ñã tìm hiểu ảnh hưởng của văn học dân gian ñối với sáng 

tác của  từng tác giả ở một vài bài báo... nhưng những công trình 

nghiên cứu chuyên sâu thì chưa có. Trong khi ñó, khi ñọc thơ ca của 

họ ta dễ dàng nhận ra những dấu ấn khá ñậm nét của văn học dân 

gian trên ñề tài, chủ ñề, hình tượng con người cũng như trên phương 

thức thể hiện, ngôn ngữ biểu ñạt…  

 Kế thừa những nghiên cứu về các tác giả Tản Đà, Trần Tuấn 

Khải, chúng tôi mong muốn sẽ góp một phần nhỏ vào việc khám phá 

những giá trị mà qua thơ, Tản Đà, Á Nam ñã ñóng góp cho nền văn 

học dân tộc. 

 Đó là những lí do chính ñể chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề 

tài: Ảnh hưởng của văn học dân gian ñối với thơ Tản Đà, Trần 

Tuấn Khải.  
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2. Lịch sử vấn ñề nghiên cứu 

A  Những vấn ñề chung: Nghiên cứu những ảnh hưởng của văn hóa 

nói chung, văn học dân gian ñối với văn học viết nói riêng ñã trở 

thành tâm ñiểm của các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn trong 

nhiều năm vừa qua. Sơ bộ, cho ñến nay ñã có một số công trình tiêu 

biểu như sau Thơ và mấy vấn ñề trong thơ Việt Nam hiện ñại (Nxb 

KHXH, Hà Nội, 1974) của Hà Minh Đức. Bài báo “M ột số biểu 

tượng thơ dân gian trong thơ Việt Nam hiện ñại” (Tạp chí Văn học, 

số 3 – 2001) của Nguyễn Đức Hạnh, Văn học trung ñại Việt Nam 

dưới góc nhìn văn hóa (Nxb Giáo dục, 2008) của Trần Nho Thìn…  

b) Một số vấn ñề cụ thể: Khi nghiên cứu về thơ ca Tản Đà, bên cạnh 

việc khẳng ñịnh những giá trị về nội dung và hình thức thì hầu hết 

các nhà nghiên cứu ñều thống nhất cho rằng, thơ Tản Đà có âm 

hưởng của văn học dân gian mà tiêu biểu là các công trình: Công của 

thi sĩ Tản Đà của Xuân Diệu[8; 180], Tản Đà khối mâu thuẫn lớn [8; 

361] của Tầm Dương, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu [8; 429] của Trần 

Đình Hượu, Lê Chí Dũng, Những cái hay của thơ Tản Đà [8; 144] 

của tác giả Trương Tửu, Tính dân tộc và tính hiện ñại, truyền thống 

và cách tân qua thơ Tản Đà  [8; 482] của Trần Ngọc Vương,... Qua 

các bài viết ñó, các tác giả ñã có những nhận ñịnh xác ñáng về mối 

quan hệ của thơ Tản Đà với văn hóa, văn học dân gian. 

Viết về Á Nam Trần Tuấn Khải tuy ít có những công trình 

mang tính chất chuyên luận về thơ ca và cuộc ñời của tác giả này, 

nhưng ở các giáo trình ñại học, các bài tìm hiểu về giai ñoạn văn học 

nửa ñầu thế kỉ XX… thì ý kiến về nhà thơ này cũng khá phong phú. 

Tiêu biểu là các cuốn: Nhà văn hiện ñại của Vũ Ngọc Phan, Việt 

Nam văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm, Văn học Việt Nam 

1900 – 1945 của các tác giả Phan Cự Đệ, Trần Đình Hượu (Nxb 
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Giáo dục, 2003), hay cuốn “Quá trình hiện ñại hóa văn học Việt 

Nam 1900 -1945” của tác giả Mã Giang Lân … Đặc biệt là bài viết 

mở ñầu: “ Đọc thơ Á Nam Trần Tuấn Khải”  của Xuân Diệu trong 

cuốn Tuyển tập thơ văn Á Nam Trần Tuấn Khải (Nxb Văn học, 

1984).  

3. Phạm vi và ñối tượng nghiên cứu  

- Từ kiến thức nền về văn học dân gian Việt Nam, mối quan 

hệ giữa văn học dân gian và văn học viết, khi khảo sát thơ Tản Đà, 

Trần Tuấn Khải chúng tôi tìm và giải quyết các vấn ñề mà văn học 

dân gian ñã có ảnh hưởng, từ ñề tài, chủ ñề, hình tượng con người, 

các biểu trưng biểu tượng cho ñến thể loại, ngôn ngữ và hình ảnh…  

- Phạm vi khảo sát chủ yếu của luận văn: 

+ Tản Đà toàn tập, tập 1 (Nguyễn Khắc Xương, sưu tầm, 

biên soạn, giới thiệu, Nxb Văn học, Hà Nội, 2002) 

+ Thơ văn Á Nam Trần Tuấn Khải (Xuân Diệu giới thiệu, 

Lữ Huy Nguyên sưu tầm, tuyển chọn, Nxb Văn học, Hà Nội, 1984) 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp phân tích – tổng hợp 

- Phương pháp so sánh – ñối chiếu  

- Phương pháp hệ thống - cấu trúc  

 Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các phương pháp, các thao 

tác hỗ trợ khác như các phương pháp của thi pháp học, phương pháp 

tiếp cận văn học từ  phương diện văn hóa... 

5. Bố cục luận văn 

 Ngoài phần Mở ñầu và phần Kết luận, phần Nội dung của 

luận văn gồm ba chương: 

 + Chương 1: Văn học dân gian và mối quan hệ giữa văn học 

dân gian và văn học viết 
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 + Chương 2: Ảnh hưởng của văn học dân gian ñối với thơ 

Tản Đà, Trần Tuấn Khải qua hệ thống ñề tài, chủ ñề.  

 + Chương 3: Ảnh hưởng của văn học dân gian ñối với thơ 

Tản Đà, Trần Tuấn Khải qua thể loại, ngôn ngữ, hình ảnh.  

CHƯƠNG 1:  VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ M ỐI QUAN HỆ 
GIỮA VĂN HỌC DÂN GIAN VỚI VĂN HỌC VIẾT 

1.1.  Khái quát về văn học dân gian 

a) Nói ñến văn học dân gian là nói ñến một thành tố cơ bản 

của văn hóa dân gian – cội nguồn của văn hóa dân tộc. Văn học dân 

gian là một hình thái ý thức xã hội. Văn học dân gian là một loại 

hình nghệ thuật của nhân dân lao ñộng ra ñời từ rất sớm, ñược truyền 

miệng từ ñời này qua ñời khác và có những mối liên hệ chặt chẽ với 

hoạt ñộng thực tiễn của con người, nó tồn tại và phát triển trong 

những sinh hoạt của tập thể, của cộng ñồng. 

b) Văn học dân gian là một hình thái ý thức xã hội phức tạp, 

ra ñời từ thời nguyên thủy, do ñó có thể thấy tính nguyên hợp trước 

hết ñược thể hiện ở tính chất nhiều chức năng của văn học dân gian – 

một hệ quả tất yếu của việc nhận thức nguyên hợp của nhân dân lao 

ñộng. Tính nguyên hợp của văn học dân gian còn ñược thể hiện ở 

chỗ trong nội bộ nghệ thuật nguyên thủy còn chưa có sự phân hóa rõ 

rệt và sự phát triển ñộc lập của các loại hình nghệ thuật khác nhau. 

c) Cũng như tính nguyên hợp và tính truyền miệng (sẽ trình 

bày ở phần sau), tính tập thể của văn học dân gian là một biểu hiện 

của mối quan hệ phụ thuộc của văn học dân gian và môi trường sinh 

hoạt của nó. Nói tới tính tập thể người ta thường hay nghĩ tới tính vô 

danh của tác phẩm văn học dân gian. Là hệ quả của phương thức 

truyền miệng, ứng tác là một hình thức ñặc biệt trong nghệ thuật.. 
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d) Phương thức sáng tác và tồn tại bằng truyền miệng là 

phương thức chủ yếu, và trong những giai ñoạn lịch sử nhất ñịnh, nó 

là phương thức duy nhất của văn học dân gian. Tính truyền miệng 

dẫn ñến một hệ quả tất yếu là tính dị bản của tác phẩm văn học dân 

gian do thông qua hình thức ứng tác. 

Văn học dân gian có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó là bộ bách 

khoa toàn thư về cuộc sống của nhân dân lao ñộng, ñược ghi lại 

những phương thức nghệ thuật ñộc ñáo. Văn học dân gian là một 

trong những thành tựu văn hóa, thành tựu nghệ thuật quan trọng nhất 

làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa và nghệ thuật 

của một quốc gia, dân tộc. Và trước hết nó là cơ sở, là cội nguồn, có 

tác ñộng sâu sắc ñến nền văn học thành văn - văn học bác học. 

               1.2. Mối quan hệ giữa văn học dân gian với văn học viết 

              1.2.1. Sơ lược ảnh hưởng của văn học dân gian ñối với 

các nhà văn trung ñại 
Văn học dân gian là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ 

con người Vi ệt Nam. Trong những nhà thơ trung ñại chịu ảnh hưởng 

của văn học dân gian phải kể ñến Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Nguyễn Công Trứ, ñặc biệt Ảnh hưởng qua lại giữa ca dao dân ca 

với tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Du rất sâu sắc và phong phú. 

Nguyễn Du từng viết như là một sự khẳng ñịnh: 

Thôn ca sơ học tang ma ngữ 

Dã khốc thời văn chiến phạt thanh 

(Tiếng hát nơi thôn xóm giúp ta học những câu tả về nghề trồng dâu, 

trồng gai; tiếng khóc nơi ñồng nội như nhắc lại thời chiến tranh) 

 Hai câu thơ vừa nói lên quan ñiểm của Nguyễn Du về văn 

học dân gian, vừa nói lên sự ñồng cảm của nhà thơ ñối với cuộc sống 

ñau khổ của nhân dân. 
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Hồ Xuân Hương là một hiện tượng ñặc biệt, một tài năng 

xuất sắc trong việc vận dụng một cách sáng tạo ngôn ngữ văn học 

dân gian. 

 Tóm lại, không một nhà thơ nào của văn học trung ñại Vi ệt 

Nam ñược coi là nhà thơ lớn lại không dùng những thi liệu của văn 

học dân gian, và bằng tài năng của mình, ñến lượt những tác phẩm 

bất hủ của họ cũng lại có tác ñộng trở lại ñối với sự phát triển của 

văn học dân gian. Đây là mối quan hệ tương tác, song xét cho tới 

cùng thì các nhà văn của chúng ta “nhận” từ văn học dân gian nhiều 

hơn là họ “cho” văn học dân gian. 

1.2.2. Sơ lược ảnh hưởng của văn học dân gian ñối với các 

nhà văn hiện ñại 

 Sang thời kỳ văn học hiện ñại, văn học dân gian vẫn có 

những ảnh hưởng nhất ñịnh ñến tư tưởng, tình cảm, cách thể hiện của 

các nhà văn hiện ñại. 

 Phong trào Thơ mới (1932-1945), một trào lưu thơ ñược xem là 

có ảnh hưởng sâu ñậm từ văn hóa và văn học phương tây, văn học Pháp, 

thì văn học dân gian vẫn ngấm ngầm xuyên thấm hồn thơ của nhiều các 

thi nhân như Đoàn Văn Cừ, Anh Thơ, ñặc biệt là Nguyễn Bính… 

Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, mối liên hệ giữa văn 

học dân gian với các nhà văn hiện ñại lại có những thay ñổi mới. 

Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Bác Hồ ñã có những ý kiến chỉ ñạo 

là kim chỉ nam cho các nhà văn cách mạng giúp họ tìm về với nhân 

dân, phục vụ nhân dân, tiếp thu từ nhân dân. Và ñể gần, hòa vào 

nhân dân, họ ñã tìm về với văn hóa, văn học dân gian – những giá trị 

mà quần chúng nhân dân ñã sáng tạo ra. Tiêu biểu có Tú Mỡ, Tô 

Hoài, Tố Hữu, Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn... 
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1.3.  Thơ ca ba mươi ñầu thế kỉ XX với  văn học dân gian 

Nền văn học Việt Nam ba mươi năm ñầu thế kỉ là nền văn 

học giao thời: giai ñoạn văn học ñược hiện ñại hóa ñể chuyển giao từ 

phạm trù văn học trung ñại sang phạm trù văn học hiện ñại. 

Nền văn học hình thành ba dòng chảy (văn học bác học, văn 

học thị dân, văn học dân gian) nhưng vẫn hòa làm một: dòng riêng 

của nguồn chung, ñó là cội rễ của truyền thống văn học dân tộc.  

Dòng văn học thứ hai - văn học thị dân là dòng văn học của 

một số nhà nho sinh nhai bằng nghề viết văn sống ở thành thị. Tiêu 

biểu cho dòng văn học này là các nhà văn Tản Đà, Đông Hồ, Tuơng 

Phố, Đoàn Như Khuê, Trần Tuấn Khải, Hoàng Ngọc Phách… Họ ñã 

cố găng dùng những thể thơ dân gian và dân tộc. Văn của họ giàu 

tính nhạc, xen lẫn với thơ, giàu cảm xúc. Các thi sĩ ñua nhau viết 

những bài thơ, bài ca, thể thức dân gian như sa mạc, hát xẩm, những 

bài lục bát hay song thất lục bát... Có thể nói, thơ của họ man mác 

một hồn thơ dân gian, một tình ñiệu Việt Nam.  

CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN 
ĐỐI VỚI THƠ TẢN ĐÀ, Á NAM – TRẦN TUẤN           

KHẢI QUA HỆ THỐNG ĐỀ TÀI, CHỦ ĐỀ  
2.1. Đề tài, chủ ñề về quê hương ñất nước 

a) Từ xa xưa, làng quê ñã trở thành dấu ấn sâu ñậm về ñất 

nước, về dân tộc. Không gian làng quê là một không gian gần gũi 

thân thuộc, nơi ñó có hoa sen, bóng hạc, cánh diều, có tiếng chim hót 

vào lúc ban mai, có ruộng lúa, nương dâu, con ñò, có dòng sông bến 

nước, có non xanh nước bạc, và ñó còn có hội hè, lễ tết và các phong 

tục tập quán thuần chất Việt Nam:  “Làng anh có con sông êm / Cho 

em tắm mát những ñêm mùa hè”  (Ca dao). 
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Trong thơ Tản Đà, Á Nam Trần Tuấn Khải, làng quê Việt 

Nam vẫn ñược cảm nhận từ những dáng vẻ cổ truyền của nó:   

Anh ñi anh nhớ quê nhà 

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương 

Nhớ ai dãi nắng dầm sương 

Nhớ ai tát nước bên ñường hôm nao 

                                      (Trần Tuấn Khải, Phong dao) 

Cũng có nhiều khi, cảnh sắc quê hương ñược cảm nhận trong 

dáng vẻ thi vị hóa bằng những hình ảnh tượng trưng, ước lệ: 

Một dải trường giang nước uốn dòng 

Hai bên ñường xóm chạy thong dong 

Bóng xe khách duổi trên sông thoáng 

Ngọn sóng chèo khua mái cỏ rung 

                             (Trần Tuấn Khải, Chiều qua sông Nhuệ)  

Những kí ức về dòng sông, ngọn núi quê hương cũng trở ñi 

trở lại trong thơ Trần Tuấn Khải: “Anh ñi anh nhớ non côi / Nhớ 

sông Vị Thủy, nhớ người tình chung” (Trần Tuấn Khải, Phong dao). 

“Sông Vị mênh mông, ngọn nước tràn / Non côi man mác bóng mây 

tan” (Trần Tuấn Khải, Nhớ bạn). 

b) Quê hương, ñất nước trong ca dao, dân ca thường ñược 

thể hiện qua những bài ca ca ngợi vẻ ñẹp của phong cảnh ñất nước, 

tự hào về cảnh vật của làng quê. Trong thơ của Tản Đà, Trần Tuấn 

Khải  mỗi miền quê là một phần của tổ quốc: “Ai xui ta nhớ Hàm 

Rồng / Muốn trông chẳng thấy cho lòng khôn khuây / Từ ta trở lại 

Sơn Tây / Con ñường Nam, Bắc ít ngày vãng lai / Sông cầu còn ñỏ 

chưa phai? / Non xanh còn ñối, sông dài còn sâu” (Tản Đà, Nhớ 

cảnh cầu Hàm Rồng). 
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Thi sĩ tt, Trần Tuấn Khải say ñắm thưởng thức những sản vật 

của những làng quê mà các ông ñã từng ñi qua. Với Tản Đà, ăn ñã 

trở thành một thứ nghệ thuật: 

Hà tươi cửa biển Tu-Ran 

Long Xuyên chén mắm, Nghệ An chấm cà 
Sài Gòn nhớ vị cá Tra 

Cái xe song mã, chén trà Nhất tiên 

Đa tình con mắt Phú Yên 

Hữu tình rau bí ông quyền Thuận An(…) 

                                            (Tản Đà, Thú ăn chơi) 

c) Viết về quê hương ñất nước, hai nhà thơ không chỉ vận 

dụng những biểu tượng quen thuộc của văn học dân gian ñể nói lên 

tình cảnh nước mất nhà tan như biểu tượng con cuốc, bức dư ñồ 

rách, hồn nước, nước non… mà trên cơ sở ñó các ông còn có cách 

biểu hiện riêng của mình và sáng tạo thêm những biểu tượng mới. 

 “Non nước” trở thành hình tượng mang tâm sự biểu trưng 

cho ñất nước, dân tộc, nó thể hiện một “tư tưởng yêu nước” của Tản 

Đà và Trần Tuấn Khải: “Nước non bao nặng lời thề / Nước ñi ñi mãi 

không về cùng non” (Thề non nước) 

d) Trong thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải, ñất nước, dân tộc còn 

ñược cảm nhận và ñược thể hiện ở một phương diện khác: Phương 

diện văn hóa, lịch sử. Truyền thuyết mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân, 

“Con Rồng, cháu Tiên”, truyền thuyết về Mị Châu - Trọng thủy, về 

thành Cổ Loa, những liệt nữ anh hùng của dân tộc như Hai Bà 

Trưng, Bà Triệu ñã in ñậm dấu ấn lên thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải: 

“M ột ñôi kẻ Việt người Tàu / Nửa phần ân ái nửa phần oán thương / 

Vuốt rùa chàng ñổi móng / Lông ngỗng thiếp ñưa ñường / Thề 
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nguyền phu phụ / Lòng nhi nữ / Việc quân vương / Duyên nọ tình kia 

dở dở dang” (Tản Đà, Mỵ Châu - Trọng Thủy). 

Tóm lại ñất nước dân tộc là một ñề tài lớn trong thơ Á Nam 

Trần Tuấn Khải và Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Quê hương ñất nước 

không chỉ có vẻ ñẹp sơn thủy hữu tình, những danh lam thắng cảnh, 

những sản vật của mỗi miền quê; ñất nước còn hiện lên qua nỗi ñau 

mất nước, qua những truyền thuyết của lịch sử dân tộc… Dù ở 

phương diện nào hai nhà thơ cũng mang nặng nỗi niềm yêu nước, tự 

hào về dân tộc, trăn trở lo âu cho vận mệnh của quốc gia.  

2.2. Đề tài, chủ ñề về tình yêu 

 2.2.1. Đối với thơ của Tản Đà  

Tản Đà là một nhà thơ ña tình. Cái ña tình của Tản Đà trước 

hết ñược thể hiện ở những cuộc tình tự, du hí cùng người ñẹp trong 

những thiên tưởng tượng với nàng Vân Anh, Chu Kiều Oanh, Tây 

Thi, Chiêu Quân, Hằng Nga… nhưng có thể nói sâu ñậm nhất vẫn là 

ở những bài thơ tình của Tản Đà. Thi nhân nhìn cảnh, vật, người ñều 

qua lăng kính phong tình ái ân. Nhà thơ cũng chịu ảnh hưởng không 

nhỏ bởi lối nói tình tứ, duyên dáng của ca dao, dân ca khiến cho 

những bài thơ của ông dù là viết về tình bạn hay tình yêu ñều thấm 

ñẫm chất duyên thầm mà văn học dân gian ñã có. 

Tản Đà không chỉ vận dụng văn học dân gian viết về tình yêu vào 

phong thi: “Em về anh nắm lấy tay / Anh dặn câu này em chớ có 

quên / Con sông ñã nặng lời thề / Đừng non tay lái cho thuyền lật 

ngang / Muốn sang khảm cố mà sang” (Phong dao), các thể thơ dân 

tộc mà còn cả ở thơ ñường luật, làm cho thơ tình yêu của Tản Đà có 

những sáng tạo mới mẻ.  
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Từ hình thức ñến nội dung, từ lối xưng hô mình ta quen 

thuộc cho ñến các hình ảnh so sánh, ngôn ngữ của Tản Đà ñã làm 

sống lại tình yêu của người bình dân. 

2.2.2. Đối với thơ Trần Tuấn Khải 

Nhắc ñến thơ Trần Tuấn Khải, có lẽ ít ai ñể ý ñến tình yêu lứa 

ñôi trong thơ ông bởi cái sở trường, cái tinh túy nhất Á Nam ñã dồn vào 

những vần thơ yêu nước. Cũng như Tản Đà, Á Nam - Trần Tuấn Khải 

ñã mượn cách thể hiện của văn học dân gian làm cho thơ tình yêu của 

ông mang âm hưởng của ca dao dân ca: “Thấy xuân thêm nhớ ñến người 

/ Tiện xuân xin gửi mấy lời nhắn ai / Đường xa năm cũng xa rồi / Hỏi 

lòng còn nhớ những lời hay quên”   (Nhắn xuân). 

Á Nam Trần Tuấn Khải viết những câu phong dao về tình 

nghĩa vợ chồng ñể ngợi ca tình cảm sát son chung thủy này. 

Không viết nhiều thơ tình như Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu 

nhưng ñọc thơ tình Á Nam Trần Tuấn Khải ta cũng bắt gặp những 

bài thơ tình hay không kém của nhà thơ núi Tản, Sông Đà. 

2.3. Các ñề tài, chủ ñề khác 

2.3.1. Đề tài, chủ ñề tình bạn 

Bên cạnh ñề tài quê hương ñất nước, tình yêu, ñề tài tình bạn là 

một ñề tài rất quen thuộc của thơ ca dân gian, thơ ca bác học trung ñại 

Là những người giàu tình cảm, giàu lòng thương yêu ñối với 

con người, Tản Đà, Á Nam có nhiều vần thơ lai láng tình bạn. Đó là 

những tình tri âm, tri kỉ. Như ñã nói, nhìn cuộc ñời qua lăng kính ái 

ân phong tình, nên thơ Tản Đà cũng thi vị hóa tình bạn, biến “bạn” 

thành những người tình, dù ñó chỉ là người bạn thơ, người ñộc giả… 

Cũng như văn học dân gian, khi viết thơ về tình bạn, Á Nam 

cũng hết lời ngợi ca tình bạn sắt son, chung thủy, những tình bạn tri 

âm, tri kỉ, thế nhưng không như Tản Đà nhìn người bạn hóa tình 
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nhân, Á Nam nhìn bạn là bạn, nhà thơ luôn hướng lòng mình ñến với 

những người bạn ñang ở phương trời xa. 

Có thể nói Tản Đà là nhà thơ của tình yêu thì Á Nam lại là 

nhà thơ của tình bạn. Nếu Tản Đà tình nhân hóa người bạn thì Á 

Nam lại ñồng chí hóa tri âm. Những người bạn của Á Nam cùng thi 

nhân có chung chí hướng. 

2.3.2. Đề tài, chủ ñề người phụ nữ 

Trên cơ sở kế thừa ñề tài của văn học dân gian và văn học 

viết, Tản Đà, Á Nam Trần Tuấn Khải ñã có nhiều bài thơ ngợi ca, 

cảm thông, trân trọng người phụ nữ. Lấy cảm hứng từ những câu thơ 

dân gian, hình tượng người phụ nữ ñã ñi vào thơ hai ông như một ám 

ảnh không dứt. 

Tản Đà và Á Nam cũng tiếp thu ý thơ dân gian, ñồng thời 

sáng tạo thêm ñể hoàn chỉnh  hình tượng người phụ nữ Việt Nam ở 

nhiều hình, nhiều vẻ. Ca ngợi tình yêu thủy chung sắt son của người 

phụ nữ là ñặc ñiểm nổi bật trong thơ của hai ông. Thơ Tản Đà, Á 

Nam cũng là tiếng nói cảm thông cho số phận của những người phụ 

nữ, nhất là những người “tài hoa mà mệnh bạc”, là thứ ñồ chơi của 

số mệnh, của con tạo hay ghen ghét. 

Tuy nhiên, cũng như ca dao, thơ Tản Đà hay Á Nam cũng có 

những bài lên án những thói hư tật xấu của người phụ nữ, ñặc biệt là 

những cô gái tham tiền lúc bấy giờ ñã tạo nên cái mốt “l ấy chồng 

tây”,  Trần Tuấn Khải  thì ý nhị hơn: khuyên nhủ cô bán nước ñể gửi 

một tâm sự thầm kín sâu xa hơn, lên án phường bán nước hại dân: 

“Thế mà cô cậy cô khôn / Thừa cơ ñem nước bán buôn kiếm lời! 

(…)/ Đừng ñi bán nước mà rê riếu ñời / Hỡi cô hàng nước kia ơi” 

(Trần Tuấn Khải, Hỡi cô bán nước). 
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Cả Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu lẫn Á Nam Trần Tuấn Khải 

tuy có những nét phong cách khác nhau nhưng ở những ñề tài quen 

thuộc của văn học truyền thống, hai ông lại thường có những nét 

giống nhau, ñó là tìm về với hình thức của thơ ca dân gian ñể thể 

hiện những cảm nhận về quê hương ñất nước, về tình yêu, tình bạn, 

tình thương với những kiếp người tài hoa bạc mệnh….  

CHƯƠNG 3 : ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN 
ĐỐI VỚI THƠ TẢN ĐÀ,  TRẦN TUẤN KHẢI QUA        

THỂ LOẠI, NGÔN NGỮ, HÌNH ẢNH 
3.1. Thể loại  

3.1.1. Thể loại và thể loại trong thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải 

Thể loại là toàn bộ những tác phẩm có chung những ñặc tính 

về nội dung, giọng văn, phong cách, nó chính là dạng thức tồn tại 

chỉnh thể của tác phẩm 

Có ý kiến cho rằng sự xuất hiện của Tản Đà và Á Nam ñã 

làm thay ñổi nội dung thể hiện cũng như hình thức thơ ca Việt Nam 

trong buổi ñầu của quá trình hiện ñại hóa văn học, chỉ ñến họ thì “thơ 

là thơ”: “N ếu không phá cách vứt ñiệu luật / Khó cho thiên hạ ñến 

bao giờ” ( Tản Đà ). 

3.1.2. Thể thơ lục bát 

Thơ lục bát là một thể thơ cổ truyền của dân tộc ta, ñược lưu 

truyền từ rất lâu ñời trong dân gian, ñây là thể thơ có nhịp ñiệu uyển 

chuyển, linh hoạt vô cùng, không có sự gò bó, không bị hạn chế về 

ñộ dài, ngắn trong tác phẩm (Số lượng cặp câu tùy thuộc vào tác 

giả). Thể lục bát rất có sở trường trong việc diễn tả cảm xúc vốn rất 

phong phú, thể hiện các nội dung hết sức ña dạng và hiện thực. 
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Thơ lục bát của Tản Đà, Trần Tuấn Khải là những bài phong 

thi mượt mà quyến rũ, mang âm ñiệu của ca dao thiết tha, thanh 

thoát. Chính vì thế những bài phong dao của Tản Đà, Á Nam Trần 

Tuấn Khải ñã nhập vào kho tàng văn học dân gian trở thành những 

câu ca dao mà ai cũng nhớ, cũng thuộc. Phong dao của Tản Đà, Á 

Nam ñã ñược dân gian hóa khá nhiều. 

Khảo sát “Tản Đà toàn tập” (Tập 1- nhà xuất bản văn học, 

2002) [35] và “Tuyển tập thơ văn Á Nam Trần Tuấn Khải” (nhà xuất 

bản văn học, 1984) [4] chúng tôi ñã ñưa ra ñược những số liệu như 

sau: Tản Đà có 100 bài lục bát (trong ñó 49 bài thơ, 51 bài phong 

dao), Trần Tuấn Khải có 111 bài lục bát (trong ñó có 10 bài thơ và 

101 bài phong dao). Đó quả là những con số biết nói, nó cho thấy số 

lượng các bài thơ lục bát, bài phong dao lục bát của hai nhà thơ là 

một số lượng lớn. Điều này chứng tỏ, cả Tản Đà và Á Nam ñã tìm về 

với hồn thơ dân tộc ñể giải bày tâm sự của mình, ñó cũng là sự trở về 

với cội nguồn tâm hồn con người Vi ệt Nam.  

Tiếp thu lục bát ca dao, song Tản Đà, Á Nam Trần Tuấn 

Khải vẫn tạo nên ñược nét riêng trong lục bát của mình. Cái riêng ñó 

chủ yếu ñược thể hiện ở cách kết hợp chất uyên bác và chất dân gian 

nhuần nhuyễn tinh tế, cũng như ñã phủ vào lục bát những tình ñiệu 

mới mang cá tính sáng tạo của hai nhà thơ. 

 3.1.3. Thể thơ song thất lục bát 

Thơ song thất lục bát là một thể thơ kết hợp giữa thơ thất 

ngôn (7 từ) của Việt Nam với thể thơ song thất lục bát thành từng 

khổ một, hai câu thất rồi ñến hai câu lục bát, nó tạo thành một thể 

gắn bó chặt chẽ với nhau cả về ý nghĩa lẫn âm thanh, số lượng khổ 

trong thể thơ không hạn ñịnh, ít nhất là một khổ. Thơ song thất lục 
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bát thích hợp ñể diễn tả những cung bậc tình cảm ñặc biệt là nỗi 

buồn, sự trúc trắc trong tâm trạng của con người.  

            Qua khảo sát hai tài liệu ở trên (tài liệu [35] và [4]), chúng tôi 

nhận thấy Tản Đà có 20 bài, Á Nam có 5 bài thuộc thể loại này. 

Những bài hay nhất là chùm thơ 3 bức “thư gửi người tình nhân 

không quen biết” của Tản Đà, “Hai chữ nước nhà”, “ Xẩm cải thiên 

văn” của Trần Tuấn Khải. Hai nhà thơ ñã lợi dụng ưu thế của thể thơ 

trong việc thể hiện những cung bậc xúc cảm ñể bày tỏ nỗi muộn 

phiền, lo âu của mình. Tản Đà buồn vì người tình nhân “không quen 

biết” hửng hờ, vô tâm; Trần Tuấn Khải lo vì vận mệnh ñất nước lâm 

nguy qua lời của hào kiệt ñã khuất mà “nỗi anh hùng ñâu vắng tá” 

biết ai là kẻ gánh gồng giang sơn qua cơn biến thiên lịch sử này.  

3.1.4. Các thể hát 

 Trong kho tàng văn học mà Tản Đà và Á Nam Trần Tuấn 

Khải ñã ñể lại có lẽ người ta yêu nhất là các bài ñược làm theo các 

thể hát dân gian như: Ca lý, nam ai, nam bằng, cổ bản, xẩm, chèo, 

tuồng, hát dặm ñò, hát nói… Cái tài hoa ñược thể hiện trên từng 

trang viết của hai ông, nhưng có lẽ ñỉnh ñiểm của tài hoa ñó ta phải 

tìm ở những bài làm theo các thể hát mà nó ñã khiến thơ Tản Đà, Á 

Nam Trần Tuấn Khải không còn nằm trên trang giấy nữa, nó ñã ñi 

vào ñời sống con người Việt Nam không chỉ bằng con ñường ñọc mà 

còn ñường khác như diễn xướng, con ñường ca nhạc. 

 Tản Đà có 19 bài hát nói, 9 bài xẩm, những bài ñò ñưa, dặm 

ñò, ca cổ bản, câu hát tạp… kể cả những vở chèo tuồng như chèo 

“Thiên thai”, tuồng “Tây Thi”, tổng cộng các tác phẩm làm theo ñiệu 

dân ca, hát xướng dân gian có tới 41 bài, trong ñó phải kể ñến các 

tuyệt tác như “L ại say”, “Cánh bèo”, “Hỏi gió”, “Con cá vàng”, 

“X ẩm chợ”… 
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Á Nam Trần Tuấn Khải có tới 13 bài ñặt theo tên câu hát vặt, 

9 bài ñặt theo tên ca lí mới, 7 bài xẩm và 12 bài hát nói tổng cộng 41 

bài, những bài hay nhất là chùm thơ anh khóa, “Con hoàng oanh”, 

“Gánh nước ñêm”… 

Có thể nói chưa có một nhà thơ nào trong lịch sử văn học 

dân tộc lại vận dụng nhiều thể loại văn học dân gian vào trong sáng 

tác của mình như Nguyễn Khắc Hiếu và Trần Tuấn Khải, họ ñã làm 

một cuộc tổng duyệt các thể loại văn học dân gian. Thơ Tản Đà, Á 

Nam ñậm tính nhạc. 

Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của các thể loại văn học dân gian 

và thơ Tản Đà, Á Nam Trần Tuấn Khải không chỉ là ở những thể loại 

văn học dân tộc như trên, ngay cả ở thể loại thơ Đường luật, nhất là 

các bài thơ dịch Đường thi của Tản Đà “chất” văn học dân gian ñã 

“ngấm ” vào rất sâu, nó làm mềm hóa, thanh thoát hóa những câu thơ 

vốn gò bó trong niêm luật của thơ Đường, làm cho thơ Đường gần 

gũi hơn với thơ ca dân gian Việt Nam mà nội dung bài thơ vẫn ñược 

giữ nguyên.  

Tóm lại, ở thể loại nào các ông cũng có những thành tựu rất 

rực rỡ, có những sáng tạo bất ngờ, có khi từ cái nền văn học dân gian 

ấy ñã “khai sinh” ra những thể loại mới: Thơ tự do. 

Cửa ñộng 

Đầu non 

Đường lối cũ 

Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi 

                                              (Tản Đà, Tống biệt)  
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3.2. Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ là công cụ, là chất liệu cơ bản của văn học. Vì 

vậy, văn học ñược gọi là loại hình nghệ thuật của ngôn từ. 

Tản Đà và Á Nam Trần Tuấn Khải là những cây bút sắc sảo 

và thành công trong việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc. Thơ họ ñã dung 

nạp ñược khá tự nhiên vốn từ vựng thuần Việt, tiếp biến sinh ñộng 

hầu hết các biện pháp tu từ thường thấy sử dụng trong ngôn ngữ văn 

học dân gian, ñặc biệt là họ ñã xây dựng ñược hệ thống hình ảnh tạo 

nên chủ ñề xuyên suốt trong tác phẩm thơ. Đồng thời, họ cũng rất 

thích sử dụng các ñại từ, cụm từ mà ca dao rất hay sử dụng. Điều ñó 

ñã ñem lại một hiệu quả bất ngờ: làm cho thơ ca của họ gần hơn với 

văn học dân gian, dễ hòa vào tâm hồn của quần chúng nhân dân và vì 

thế sức phổ biến của nó rộng khắp hơn rất nhiều. 

3.2.1. Sử dụng ngôn ngữ dân gian 

Ngôn ngữ thơ ca Tản Đà, Á Nam Trần Tuấn Khải không quá 

ước lệ, tượng trưng như văn học trung ñại, cũng không quá trau 

chuốt hoa mỹ như trong thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử… 

mà nó gần gũi với ngôn ngữ của ca dao, gần với lời ăn tiếng nói hàng 

ngày của nhân dân lao ñộng, hệ thống ngôn ngữ của họ rất bình dị 

nhưng lại rất duyên dáng, “ñặc biệt An Nam”. Chất Việt Nam thấm 

ñẫm trong từng trang thơ, câu chữ: “Nhớ ai cành khế ngọn ñào / Nhớ 

ai mấy sớm, mưa chiều ñâu xa / Làn cây khuất bóng trăng tà / Đêm 

thu một khắc quan hà mấy mươi / Nhớ ai ñất khách quê người / Nhớ 

ai góc bể, chân trời bơ vơ”  (Tản Đà, Nhớ ai). 

Tất cả là những từ thông dụng, là khẩu ngữ, lời nói tự nhiên, 

những từ ngữ trong ñời sống ñược ñưa vào làm cho câu thơ, lời hát 

có sắc thái ca dao, dân ca nôm na mộc mạc, trần trụi và rất thực 
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3.2.2. Dùng những từ, cụm từ quen thuộc của thơ ca dân 

gian: “mình” - “ta”, “ai”, “th ương ai”, “nh ớ ai” 

Thơ Tản Đà, Á Nam thường dùng lối xưng hô gẫn gũi, thân 

mật, dễ nhớ, nhất là dùng các cặp từ “mình”- “ta”, “ai”. Chúng ñược 

dùng ở nhiều ngôi số khác nhau. Bên cạnh ñó các nhà thơ còn dùng 

những từ trữ tình gợi lên nỗi nhớ thương như: ‘nhớ mình”, “nhớ ai”, 

“thương ai”; lời hô gọi thắm thiết như “mình ơi”, “ai ơi”, “anh ơi”… 

Khi sử dụng các từ “mình’, “ta”, “ai”, hai thi nhân luôn có cách biến 

hóa ñể chúng phù hợp với nội dung, tư tưởng bài thơ. 

Trong thơ Tản Đà cặp ñại từ “mình” – “ta” lặp ñi lặp lại khá 

nhiều, có những bài thơ nó xuất hiện trùng ñiệp như bài “Thư lại 

trách người tình nhân không quen biết” . 

Nhưng có lẽ xuyên suốt toàn bộ thơ ca Á Nam Trần Tuấn 

Khải, Tản Đà là sự có mặt một cách dày ñặc của ñại từ “ai’. “Ai”, r ồi 

“nhớ ai”, “thương ai”, “trách ai”, “mà ai”… lặp ñi lặp lại rất nhiều ở 

hầu khắp các bài thơ kể cả thơ Đường, phong dao cho ñến các bài ở 

thể hát. 

“Ai” là một ñại từ phiếm chỉ vừa dùng ñể làm từ hỏi, vừa 

dùng ñể chỉ những ñối tượng không xác ñịnh, có khi dùng ñể chỉ bản 

thân người nói. Cũng như ca dao, Tản Đà, Trần Tuấn Khải sử dụng 

từ “ai” với rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều biểu hiện. “Ai” là chủ, “ai” 

cũng là khách, “ai” là một nghi vấn, “ai’ cũng ñể biểu ñạt sắc thái mơ 

hồ trong cảm xúc. Họ “nghiện” từ “ai” ñến mức khi ñọc thơ ca của 

họ ta không khỏi bị ám ảnh: “ai” sao mà nhiều thế. 

Khảo sát “Tản Đà toàn tập” [35], “Thơ văn Á Nam Trần 

Tuấn Khải” [4] chúng tôi nhận thấy, Tản Đà ñã dùng trên 374 lần từ 

“ai’, Á Nam cũng dùng tới trên 336 lần. 
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3.2.3. Nghệ thuật sử dụng âm thanh và các biện pháp tu từ 

Khi vận dụng ngôn ngữ của văn học dân gian trong thơ ca 

của mình, Tản Đà và Trần Tuấn Khải không chỉ tập trung ñến việc 

sử dụng những từ ngữ gần gũi, quen thuộc với lời ăn tiếng nói của 

quần chúng nhân dân mà họ còn chú ý ñến khả năng gợi tả của âm 

thanh tiếng Việt. Tản Đà, Á Nam cũng chú ý ñến nhạc tính của ngôn 

ngữ dân gian: “Con sông xuân nước chảy lờ ñờ - Thuyền trôi lững 

ñững trăng tờ mờ soi” (Tản Đà, Đò ñưa). 

Á Nam lại tạo dấu ấn cho ta về bức tranh cô gái gánh nước 

ñêm bằng một thứ ngôn ngữ vô cùng sáng tạo trong những hình thức 

câu thơ ñôi khi không tuân theo một ñiệu luật nào, rất phong khoáng, 

tự do: 

     Em bước chân ra 

 Con ñường xa tít 

     Con sông mù mịt 

 Bên vai kĩu kịt 

                    Nặng gánh em trở ra về 

                                Ngoảnh cổ trông sông rộng trời khuya 

                                          (Trần Tuấn Khải, Gánh nước ñêm) 

Bên cạnh việc vận dụng ñiêu luyện khả năng gợi tả của âm 

thanh tiếng Việt, Tản Đà, Trần Tuấn Khải cũng rất khéo léo trong 

việc dùng các thủ pháp nghệ thuật như lối dùng hư từ, ñiệp ngữ, nhân 

hóa, ẩn dụ, so sánh, ngoa dụ, phúng dụ… Các biện pháp nghệ thuật 

ñó ñã làm cho thơ Tản Đà, Á Nam thêm phần uyển chuyển, ñậm ñà 

thi vị, giàu sắc thái ý nghĩa. 
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3.3. Hình ảnh và biểu tượng 

3.3.1. Những hình ảnh, biểu tượng quen thuộc 

 Vận dụng ngôn ngữ dân gian vào thơ mình, Tản Đà, Trần 

Tuấn Khải ñã thu ñược những kết quả nhất ñịnh. Trong thơ, Tản Đà, 

Á Nam ñã tạo ñược một hệ thống hình ảnh lấy từ kho tàng văn học 

dân gian như: chiếc diều ñứt dây, thuyền quyên, huê nguyệt, quân tử, 

rồng mây, hoa sen, chị hàng cau, con cò, cây cau, miếng trầu, con 

thuyền, bến nước, dưa cà… 

Những hình ảnh ấy là những hình ảnh ñặc trưng của nông 

thôn Việt Nam với không, thời gian quen thuộc của họ. Những hình 

ảnh dân gian ñậm ñặc ñó ñã làm cho tâm hồn người ñọc phong phú 

thêm về những tri thức và sinh hoạt của nhân dân các vùng miền trên 

tổ quốc thân yêu cũng như bồi ñắp cho họ những tình cảm gắn bó với 

quê hương xứ sở. 

3.3.2. Hình ảnh, biểu tượng trung tâm – “non nước” (núi sông) 

Từ bao ñời nay “núi sông”, “non nước” ñã trở thành biểu 

tượng thiêng liêng về quê hương, về tổ quốc. Cũng giống như từ 

“ai”, hình ảnh “non nước” cứ trở ñi trở lại trong thơ Tản Đà, Trần 

Tuấn Khải, làm cho thơ của họ là những vần thơ non nước. Trong bất 

cứ thể loại nào, tần số xuất hiện của cặp hình ảnh này ñều dày ñặc, 

trùng ñiệp, tầng tầng lớp lớp. Có thể nói, ñọc hết thơ ca Tản Đà, Trần 

Tuấn Khải, ít thấy có bài nào lại không có  hình ảnh “non nước”. 

Theo khảo sát của chúng tôi, thì thơ Tản Đà có trên 64 cặp từ “non 

nước”, thơ Trần Tuấn Khải có trên 68 bài có chứa cặp từ này với các 

cách sử dụng khác nhau hết sức linh hoạt, mang cá tính sáng tạo của 

nhà thơ. Sự trở ñi trở lại của những hình ảnh ñó ñã tạo thành hình 

tượng “non nước”, biểu trưng cho ñất nước, ý thức tinh thần dân tộc.  
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Có một ñiều ñáng chú ý trong nghệ thuật thể hiện hình ảnh 

“non nước” của Tản Đà, Trần Tuấn Khải là khi ñất nước trọn vẹn, 

bình yên, gắn kết bền vững thì hai hình ảnh này ñi li ền thành cặp, 

nhưng khi ñất nước ñược thể hiện trong khổ ñau, chia lìa, bị giày xéo 

thì “non”, “nước” thường ñứng tách ra, xen kẽ nhau, hoặc ñầu câu, 

cuối câu… Đặc biệt, trong bài thơ Thề non nước, hình ảnh “non 

nước” xuất hiện với tần số cao nhất, tiêu biểu nhất cho cách dùng 

hình ảnh “non nước”, nó thể hiện ñược nhiều ý nghĩa nhất 

Tản Đà, Trần Tuấn Khải ñã có công rất lớn khi ñã làm phong 

phú thêm ý nghĩa cho hình ảnh “non nước” của văn học dân gian.                                                               

 
KẾT LUẬN 

Là những nhà thơ có vị trí ñặc biệt trong dòng chảy của văn 

học dân tộc, Tản Đà, Trần Tuấn Khải vừa kế thừa truyền thống, vừa 

mang ñến cho thơ ca một ñiệu tâm hồn mới mẻ. Thơ ca Tản Đà, Á 

Nam bàng bạc màu sắc dân gian, màu sắc của ca dao huyền thoại, 

ñồng thời cũng phảng phất không khí thời ñại. Gorki ñã từng nói: 

“Nhà văn không biết ñến văn học dân gian là một nhà văn tồi”  bởi 

ñơn giản không thể có những “ñứa con tinh thần” hoàn hảo nếu nó 

tách khỏi “dòng sữa ngọt ngào” của truyền thống nhân dân. Và lịch 

sử văn học trong nước và thế giới ñã ñể lại một bài học chân lí rằng 

không có một tác phẩm vĩ ñại nào lại không bắt nguồn từ kho tàng 

quí báu của các sáng tác tập thể trong dân gian, rằng Huy-gô, Ban-

dắc, L.Tôn-xtôi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,  Tố Hữu… ñã không thực 

sự vĩ ñại nếu họ không có yếu tố thứ nhất: am hiểu và tiếp thu vốn 

văn hóa, văn học dân tộc mình. Tản Đà, Trần Tuấn Khải chưa là vĩ 

ñại, song những gì mà hai ông ñể lại cho văn học nước nhà cũng ñủ 
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ñể khẳng ñịnh sức sống bền vững của tên tuổi hai ông. Có thể nói, họ 

khẳng ñịnh ñược vị trí ñó của mình vì trước hết họ là những nhà văn “sở 

hữu” một cách hoàn hảo yếu tố thứ nhất của những con người vĩ ñại. 

Là một công trình nghiên cứu “Ảnh hưởng của văn học dân 

gian ñối với thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải”, chúng tôi ñã cố gắng ñể 

làm rõ những nét tương ñồng cũng như những khác biệt của hai thi 

nhân cùng một thời ñại trong việc vận dụng những thi liệu của văn 

học dân gian vào thơ ca của mình. Song những gì ñạt ñược từ luận 

văn này chúng tôi thiết nghĩ mới chỉ là những kết quả bước ñầu, 

hướng nghiên cứu còn mở ra những khả năng lớn ñể có thể có những 

trái quả chín hơn, to hơn cho người ñi sau kế tiếp. Trong khuôn khổ 

có hạn của luận văn chúng tôi ñã cơ bản làm nổi bật những ảnh 

hưởng của văn học dân gian ñối với thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải trên 

hai phương diện lớn: nội dung trữ tình và hình thức nghệ thuật. Tất 

nhiên giữa hai phương diện này luôn có mối tương quan với nhau, 

không thể tách cái này ra khỏi cái kia, sự phân chia chỉ có ý nghĩa 

tương ñối. Trên cả hai phương diện chúng ta dễ dàng nhận thấy vẻ 

ñẹp của những câu ca dao, những bài hát dân gian, tục ngữ, thành 

ngữ… qua tài năng nghệ thuật ñiêu luyện của Tản Đà, Trần Tuấn 

Khải ñã làm lấp lánh cho những vần thơ của họ. 

Dựa trên những tiền ñề lí luận kế thừa của những nhà nghiên 

cứu ñi trước, chúng tôi ñã cố gắng phác thảo lên diện mạo ảnh hưởng 

của văn học dân gian ñối với thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải. Trên 

phương diện nội dung trữ tình, chúng tôi tập trung khảo sát về ñề tài, 

chủ ñề với các nội dung cụ thể: ñề tài quê hương ñất nước, ñề tài tình 

yêu, tình bạn, phụ nữ… Thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải thấm ñượm 

tình yêu tổ quốc, nồng nàn hơi thở tình yêu của người bình dân, tình 

cảm nhân ñạo truyền thống dân tộc. Kế thừa và vận dụng văn học 
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dân gian vào trong thơ của mình song không phải hai nhà thơ ñều 

trùng khít lên nhau. Viết về ñất nước Tản Đà say sưa ngợi ca sản vật 

của các vùng miền, Trần Tuấn Khải lại lo âu, ñau ñớn về tình hình 

ñất nước nhưng không vì thế mà ông quên du hí non sông. Tình yêu 

trong thơ Tản Đà là tình ái bởi ông luôn nhìn ñời nhìn người bằng 

con mắt ái ân phong tình, tình yêu trong thơ Trần Tuấn Khải lại 

nghiêng về tình cảm vợ chồng trong hôn nhân bởi ông là nhà thơ của 

ñạo nghĩa truyền thống. Dù thế nào thì nỗi nhớ, tương tư cũng là cảm 

xúc chủ ñạo của những người ñang yêu trong thơ của họ cũng như 

thơ ca dan gian. 

Trên phương diện nghệ thuật, chúng tôi tập trung khảo sát 

trên ba vấn ñề chính: thể loại, ngôn ngữ và hình ảnh. Về thể loại, Tản 

Đà, Trần Tuấn Khải ñã làm một cuộc tổng duyệt về các thể loại của 

văn học dân gian. Ở thể loại nào các ông cũng vận dụng thành công 

vào trong thơ mình, không những thế còn có những cách tân ñáng 

trân trọng. Trong ñó các thể hát là phần tinh túy nhất, tập trung 

những nét tài hoa của hai nghệ sĩ. Tản Đà say hát nói, hát xẩm; Trần 

Tuấn Khải say “hát vặt”. Chùm thơ ba bài làm theo thể “hát vặt” về 

anh Khóa của Á Nam; các bài hát nói của Tản Đà làm cho người ñọc 

bao thế hệ vô cùng thích thú và kinh ngạc. Đặc biệt, phong dao của 

Tản Đà, Trần Tuấn Khải chẳng khác gì ca dao cổ truyền, ñến mức 

nhà nghiên cứu tài ba Vũ Ngọc Phan cũng không ít lần sưu tầm 

phong dao của Tản Đà, Trần Tuấn Khải vào trong “Tục ngữ, ca dao, 

dân ca Việt Nam”- một công trình sưu tầm, khảo cứu về văn học dân 

gian của ông.  

Ngôn ngữ thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải về cơ bản là ngôn 

ngữ dân gian, là lời ăn tiếng nói của quần chúng nhân dân lao ñộng. 

Cái tinh hoa trong ngôn ngữ của Tản Đà, Trần Tuấn Khải là hai ông 
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ñã vận dụng ñược những khả năng ñặc biệt của âm thanh, thủ pháp 

nghệ thuật trong tiếng Việt, lối lặp từ “ai” và biến hóa trong cách 

dùng hình ảnh “non nước”. Những hình ảnh quen thuộc của văn học 

dân gian cũng như hình ảnh trung tâm “non nước” không chỉ thể hiện 

tình yêu, sự gắn bó của hai nhà thơ với quê hương xứ sở mà còn thể 

hiện ñược tài năng bậc thầy trong việc tiếp thu hình ảnh, biểu tượng 

của văn học dân gian vào thơ ca của họ.  

Nói tóm lại, Tản Đà, Trần Tuấn Khải am hiểu sâu sắc văn học 

dân gian, tiếp thu văn học dân gian nhưng ñồng thời cũng làm ñẹp 

thêm, phong phú thêm cho nguồn thi liệu vô cùng quí giá của dân tộc.  

Ảnh hưởng của văn học dân gian ñối với các thế hệ nhà thơ 

là một cuộc chạy tiếp sức không ngừng nghỉ trong văn học dân tộc. 

Trước thế kỉ XX ñã có Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, 

Nguyễn Đình Chiểu… là những người vận dụng thành công văn học 

dân gian vào các tác phẩm của mình.  Như vậy, con ñường tìm về với 

mảnh ñất nghệ thuật của quần chúng lao ñộng, tìm về với nguồn thi 

liệu văn học dân gian là con ñường chung của các nghệ sĩ ưu tú, 

trong ñó có Tản Đà, Trần Tuấn Khải. 

 

 

 

 


