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MỞ ĐẦU 

 
 
1. Lý do chọn ñề tài 

 - Thanh Thảo có những ñóng góp quan trọng trong thành tựu 

của thi ca hiện ñại Vi ệt Nam. Vì thế tìm hiểu và ñánh giá thơ Thanh 

Thảo là một việc làm cần thiết. Ông là nhà thơ không ngừng tiếp cận 

những trào lưu văn học mới, nhằm làm cho các sáng tác của mình 

ngày càng gần với hơi thở ñương ñại. Những nỗ lực này dẫn ñến một 

tất yếu là thơ Thanh Thảo ngày càng mang ñậm dấu ấn của chủ nghĩa 

hiện ñại, ñặc biệt là khuynh hướng thơ tượng trưng, siêu thực.  

- Thanh Thảo là một nhà thơ khá ñặc biệt bởi lối tư duy thơ 

“vệ tinh” mới mẻ, làm lạ hoá diện mạo thơ ñương ñại. Thơ Thanh 

Thảo có những khoảng trắng, khoảng mờ gây nhiều ám ảnh cho 

người ñọc. Thanh Thảo không bao giờ thỏa hiệp với chính mình mà 

luôn tìm tòi thể nghiệm, ñem lại hình thức mới mẻ cho thơ ñương ñại 

Việt Nam. Thơ Thanh Thảo là sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa 

tượng trưng, siêu thực ở phương Tây và truyền thống thơ ca dân tộc, 

tạo ra những tác phẩm ñộc ñáo, hấp dẫn theo cách riêng của Thanh 

Thảo.  
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2. Mục ñích nghiên cứu 

Chọn ñề tài “Yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ Thanh 

Thảo’’ lu ận văn gợi mở một hướng tiếp cận mới ñối với thơ Thanh 

Thảo, khảo sát tương ñối có hệ thống dấu ấn của yếu tố tượng trưng, 

siêu thực trong thơ Thanh Thảo, nhằm khẳng ñịnh sự cách tân nghệ 

thuật của nhà thơ, xác ñịnh phong cách, ñồng thời khẳng ñịnh vị trí 

của Thanh Thảo trong việc ñổi mới thơ sau 1975.  

3. Lịch sử vấn ñề 

3.1. Những nghiên cứu về thơ Thanh Thảo nói chung                                                                      

Sau năm 1975, khi cuộc chiến vệ quốc ñã kết thúc, những 

bộn bề của thời chiến ñược xếp lại người ta mới thực sự có thời gian 

và hoàn toàn chủ tâm vào công việc nghiên cứu. Khi nghiên cứu về 

thơ và trường ca sau năm 1975, hầu hết các nhà nghiên cứu không 

thể thoát ra khỏi sự ám ảnh của thơ (Bao gồm cả trường ca) của 

Thanh Thảo. Những bài viết về thơ và Trường ca sau 1975 ñều nhắc 

ñến ông với tư cách là một trong những nhà thơ tiêu biểu và là người 

mở ñầu cho sự xuất hiện rầm rộ của Trường ca sau 1975.  

Dành nhiều tâm huyết nhất, ñồng thời cũng là người có 

nhiều phát hiện và nhiều thành tựu nhất trong lĩnh vực nghiên cứu về 

thơ nói chung và trường ca nói riêng sau năm 1975 là Nguyễn Trọng 

Tạo, Trần Mạnh Hảo, Bích Thu... Các công trình nghiên cứu của họ 

không bao giờ vắng mặt Thanh Thảo: người “ñóng vai trò mở ñầu 

cho trường ca viết về chiến tranh sau chiến tranh, với một giọng ñiệu 
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riêng, ñưa thơ trẻ chống Mỹ lên ñỉnh cao ñáng tin cậy”. “Có thể nói 

trường ca của Thanh Thảo ñậm dấu vết cá nhân. Các sáng tác của 

anh thường mang một vẻ ñẹp trong chính thể, có một hơi trường ca 

không dễ lẫn. Tác phẩm hấp dẫn người ñọc ở ý tứ sâu xa và ở cấu 

trúc trữ tình – triết lý rất mực tâm trạng”. 

Nhà thơ Boey Kim Cheng, người Australia phát hiện ra một 

khả năng ñặc biệt và có giá trị lớn lao của thơ Thanh Thảo trong bài 

viết “Thơ Thanh Thảo “Chống lại ngày quên lãng” ñăng trên báo 

Thanh niên chủ nhật, số 125, ra ngày 04/05/2008. Đó là khả năng 

“chống lại ngày quên lãng”. Thiếu Mai thì khẳng ñịnh “Thơ Thanh 

Thảo có dáng riêng. Đọc anh, dù chỉ mới một lần, thấy ngay dáng ấy. 

Nó ñủ sức gây chú ý, gợi suy nghĩ. Riêng tôi lần ñầu tiên tiếp xúc với 

thơ Thanh Thảo thấy dấy lên trong lòng những xao ñộng, mà có ñiều 

lạ, là mình chưa thể phân tích rạch ròi những sắc thái tình cảm như 

thường khi ñọc thơ của nhiều tác giả khác”. 

Trong bài “Suy nghĩ mới về nhân dân trong Những ngọn 

sóng mặt trời của Thanh Thảo” (1983), hai tác giả Trần Đình Sử và 

Trần Đăng Xuyền khẳng ñịnh rằng: Thanh Thảo ñã “sáng tạo ra một 

quan niệm thẩm mĩ mới về con người và cuộc ñời, chứ không phải 

chỉ giản ñơn miêu tả hiện thực mới” và “M ột nhà thơ ñược dư luận 

chú ý bao giờ cũng ñem ñến những nét mới về tư tưởng và nghệ 

thuật, làm giàu thêm suy nghĩ và cảm thụ của người ñọc. Những tập 

thơ của Thanh Thảo ñã góp phần làm sâu sắc thêm quan niệm nghệ 
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thuật về nhân dân trong văn học”.  

Võ Vĩnh Khuyến trong “Thơ và Trường ca Thanh Thảo, từ 

trực giác ñến chiêm nghiệm” (2002) cũng phát hiện cá tính không 

giống ai, không thể lẫn lộn với bất kỳ ai trong thơ Thanh Thảo: “Thơ 

Thanh Thảo sớm ñịnh hình một phong cách riêng, khó lẫn với các 

nhà thơ cùng thời, anh có cách cảm riêng, cách nhìn riêng, cách nhìn 

riêng và có riêng cách biểu ñạt, thể hiện, góp phần tạo nên nét mới 

của diện mạo thơ chống Mỹ”.  

3.2. Những nghiên cứu về yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ 

Thanh Thảo 

Trên thực tế lại chưa có bài viết nào ñi sâu vào khảo sát và 

nghiên cứu về yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ Thanh Thảo. 

Trong một vài bài nghiên cứu xuất hiện gần ñây, có ñề cập 

ñến yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ Thanh Thảo nhưng chỉ là 

những nhận ñịnh thoáng qua. Với bài nghiên cứu “Chợt ghi về mấy 

nhà thơ cùng thời” (1983) in trong cuốn “Văn chương cảm và luận”, 

Nguyễn Trọng Tạo phát hiện và nhấn mạnh ñến sự bí ẩn, ñộ mơ hồ 

và mờ nhòe về nghĩa trong thơ Thanh Thảo: “Thơ anh không sờ mó 

ñược. Nó là tia chớp từ trời cao làm hiện lên lung linh tất cả sự vật 

xung quanh ta vốn chìm trong bóng tối bí mật, rồi vụt tắt sau những 

khoảng tối”. Sự bí ẩn và mờ nhòe này là một phát hiện về yếu tố 

tượng trưng, siêu thực. Đồng thời yếu tố này cũng là ñộng lực nâng, 

ñẩy bước chân thơ Thanh Thảo tiến dần về phía ñịa hạt của chủ 
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nghĩa hiện ñại.  

3.3. Nhận ñịnh từ những nghiên cứu về thơ Thanh Thảo 

Điểm qua tình hình nghiên cứu về thơ Thanh Thảo, ta thấy, 

các bài viết chủ yếu khai thác và phát hiện về ñặc ñiểm của thơ và 

trường ca một cách chung chung về một giai ñoạn văn học (sau năm 

1975) trong ñó, có ñề cập ñến Thanh Thảo trên phương diện lịch sử 

văn học.  

Cả thơ và trường ca Thanh thảo trong các bài viết này, nhìn 

chung chỉ ñược ñề cập ñến với tính chất giới thiệu. Các nghiên cứu 

chủ yếu khai thác tác phẩm Thanh Thảo trên những phương diện ñơn 

lẻ từ những góc nhìn và ñưa ra các ñánh giá mang tính cá nhân của 

người viết. Đặc biệt, chưa tìm thấy bài nghiên cứu nào ñi sâu vào 

khám phá yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ ông.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Thơ Thanh Thảo sau 1975, cụ thể là bảy tập thơ sau: 

- Dấu chân qua trảng cỏ (1978), Nxb Tác phẩm mới 

- Khối vuông Rubic (1985), Nxb Tác phẩm mới 

- Tàu sắp vào ga (1986), Hội VHNT Nghĩa Bình 

- Bạch Đàn gửi Bạch Dương (1987), Nxb tổng hợp Nghĩa 

Bình 

- Từ một ñến một trăm (1988), Nxb Đà Nẵng 
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- 123 (2007), Nxb Hội Nhà Văn 

- Thanh Thảo 70 (2008), Nxb Hội Nhà Văn 

 Các trường ca và các tập tiểu luận, chuyên luận và các bài 

thơ lẻ của Thanh Thảo cũng ñược sử dụng như những tài liệu tham 

khảo.   

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Đề tài tìm hiểu, khám phá thơ Thanh Thảo từ lí thuyết của 

chủ nghĩa hiện ñại, nghiên cứu yếu tố tượng trưng, siêu thực trong 

thơ Thanh Thảo dưới góc nhìn quan ñiểm nghệ thuật và thi pháp thơ. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Giới thiệu Chủ nghĩa tượng trưng, siêu thực và sự tiếp nhận 

nó ở Việt Nam nói chung, trong thơ Thanh Thảo nói riêng. Làm rõ 

tiến trình ñổi mới và quan niệm thơ của Thanh Thảo. 

- Phát hiện và chỉ ra yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ 

Thanh Thảo nhìn từ quan niệm nghệ thuật. 

- Phát hiện và chỉ ra yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ 

Thanh Thảo nhìn từ thi pháp thơ.  

6. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp so sánh  

- Phương pháp thống kê  

- Phương pháp cấu trúc – hệ thống 

- Phương pháp so sánh lịch sử 
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- Các phương pháp bổ trợ khác  

7. Đóng góp của ñề tài 

- Khảo sát có hệ thống toàn bộ thơ của Thanh Thảo, góp 

phần ñánh giá một cách tương ñối toàn diện những khám phá, sáng 

tạo của Thanh Thảo trên hành trình ñưa yếu tố tượng trưng, siêu thực 

vào thơ mình.  

- Chỉ ra những nét hiện ñại, ñộc ñáo, sáng tạo trong thơ 

Thanh Thảo từ những ánh xạ của yếu tố tượng trưng, siêu thực. 

- Khai mở một hướng tiếp cận mới khi nghiên cứu thơ Thanh 

Thảo, góp phần khẳng ñịnh vị trí của nhà thơ trong công cuộc ñổi 

mới thơ sau 1975. 

8. Cấu trúc của luận văn 

  Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung Luận văn ñược cấu 

trúc gồm 3 chương: 

Chương 1: Thơ Thanh Thảo trong hành trình ñổi mới thơ 

Việt Nam sau 1975 

Chương 2: Ánh xạ của chủ nghĩa tượng trưng, siêu thực 

trong thơ Thanh Thảo - nhìn từ quan niệm thơ 

Chương 3: Ánh xạ của chủ nghĩa tượng trưng, siêu thực 

trong thơ Thanh Thảo - nhìn từ thi pháp thơ 
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Chương 1 

THƠ THANH TH ẢO 

TRONG HÀNH TRÌNH ĐỔI M ỚI TH Ơ VIỆT NAM SAU 1975 

1.1. Diện mạo thơ Việt Nam sau năm 1975 

1.1.1. Chặng ñường thơ tiền ñổi mới (từ 1975 ñến 1986) 

Sau năm 1975, văn học Việt Nam vận ñộng theo một hướng 

mới. Hướng vận ñộng này gắn liền với tiến trình biến ñổi của lịch sử 

dân tộc. Đất nước thống nhất và bắt tay vào công cuộc xây dựng Chủ 

nghĩa xã hội. Đây là những cơ sở cho văn học hình thành những thể 

loại mới, tập trung thể hiện tư tưởng dân chủ, tư tưởng duy lý, coi 

trọng khoa học và ñề cao phong cách cá nhân trong quá trình sáng 

tạo. 

Bên cạnh cảm hứng sử thi vẫn ñược tiếp nối như một tất yếu 

nghệ thuật là cảm hứng nhân bản và sự bừng tỉnh ý thức cá nhân ñã 

trở thành nền tảng và cảm hứng chủ ñạo của văn học sau 1975. Nhà 

thơ không còn bị bó buộc trong những khuôn khổ tư tưởng ñịnh sẵn 

mà ñược quyền và luôn tự nguyện cố gắng thể hiện tính ña chiều của 

hiện thực. 

1.1.2. Chặng ñường thơ sau ñổi mới (từ năm 1986 ñến nay) 

 Công cuộc ñổi mới ñất nước năm 1986 là cánh của lớn mở ra 

một chân trời mới nhìn ra khắp thế giới ñể chọn lọc và tiếp nhận 

những luồng tư tưởng mới, những xu hướng sáng tác hiện ñại ñưa 

văn học Việt Nam dần bắt kịp với quá trình phát triển của văn học 
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thế giới trong ñó có phân tâm học, thuyết trực giác và Chủ nghĩa 

tượng trưng, siêu thực. 

Với ý thức nhìn cuộc ñời bằng cái nhìn tỉnh táo, thơ ca 

chuyển mình ngày một nhanh chóng như một hình thức thẩm vấn 

không ngừng ñến tận cùng bản chất của cuộc ñời. Đây là bằng chứng 

cho thấy các nghệ sĩ có ý thức tạo dựng cho mình nhãn quan mới 

ñậm cá tính sáng tạo. 

Sau năm 1986, văn học Việt Nam nói chung và thơ ca nói 

riêng xuất hiện cảm hứng “giải thiêng” và xu hướng khu vực hóa, 

toàn cầu hóa. Đây là kết quả của hành trình khám phá cái tôi ẩn dấu 

trong sâu thẳm tâm thức và tiềm thức con người. 

1.2. Sự tiếp nhận thơ tượng trưng, siêu thực trên hành trình ñổi 

mới thơ Thanh Thảo  

1.2.1. Thơ tượng trưng, siêu thực và sự tiếp nhận nó ở Việt Nam 

1.2.1.1. Đặc trưng thẩm mỹ của thơ tượng trưng                                                

Chủ nghĩa tượng trưng là một trào lưu nghệ thuật ra ñời vào 

cuối thế kỷ XIX – ñầu thế kỷ XX, ở Pháp, sau ñó nhanh chóng lan 

rộng ra toàn châu Âu trên mọi l ĩnh vực: văn học, âm nhạc, hội họa, 

sân khấu… Chủ nghĩa tượng trưng ñặc biệt ñề cao cảm giác, tính 

biểu tượng, sự tương hợp giữa các giác quan, tạo ra một thế giới mơ 

hồ, bí ẩn. Không mô tả khách quan mà ñi sâu khai thác tâm lý khám 

phá cái bí ẩn vô tận trong tâm hồn con người ở cả tâm thức và tiềm 

thức. Trực giác là phương tiện khám phá thế giới ñược ñồng nhất với 
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sự bừng ngộ thần bí trong trạng thái kích ñộng cao của tâm hồn. 

1.2.1.2. Đặc trưng thẩm mỹ của thơ siêu thực                                                     

Chủ nghĩa siêu thực là một khuynh hướng văn học nghệ 

thuật ra ñời và phát triển vào những năm ñầu thế kỷ XX, ở Pháp; 

ñược hình thành trên cơ sở thuyết phân tâm học của Freud và thuyết 

trực giác của Bergson. Chủ nghĩa siêu thực tìm ñến  và khám phá thế 

giới vô thức, tâm linh của con người. Chủ nghĩa siêu thực là sự pha 

trộn hỗn ñộn giữa mộng và thực, giữa thật và ảo. 

Xu hướng sáng tác tượng trưng, siêu thực ñã ñược các nhà 

văn Việt Nam tiếp nhận từ những năm ba mươi của thế kỷ XX, với 

các sáng tác của: Bích Khê, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên… Sau cách 

mạng tháng Tám năm 1945, nhất là từ sau 1975 xu hướng sáng tác 

này càng ñược tiếp nhận một cách mạnh mẽ và sâu sắc ở Việt Nam 

với các sáng tác của các tác giả: Dương Tường, Trần Dần, Lê Đạt… 

trong ñó cũng cần kể ñến các sáng tác của Thanh Thảo. 

1.2.2 Khái lược hành trình thơ Thanh Thảo và sự ñổi mới tư duy 

thơ  

1.2.2.1. Hành trình ñến với thơ tượng trưng, siêu thực            
Hành trình ñến với thơ tượng trưng, siêu thực của Thanh 

Thảo là một quá trình biến ñổi tinh vi và lâu dài. Thanh Thảo quan 

niệm: “Thơ là cái lặng lẽ của con hổ. Ngay con hổ cũng có lúc giật 

mình vì một tiếng lá rụng. Thơ ñi giữa can trường và hoảng hốt, ñi 

giữa cái liều và nỗi sợ… Thơ là con dao găm “tôi ném vào khoảng 
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trống” (Văn Cao) nhưng người bị thương lại chính là tôi”, “Thơ là 

chữ nghĩa cũng không phải chữ nghĩa, là ý thức mà không phải ý 

thức, là vô thức mà không hẳn vô thức. Thơ ñúng nghĩa là sự bộc lộ 

tận cùng của nhà thơ” 

Quan niệm này giúp Thanh Thảo vận hành tiến trình thơ ông 

ñến với khuynh hướng tượng trưng, siêu thực. Nhà thơ ñặc biệt 

hướng ngòi bút của mình về phía cuộc sống hiện ñại ñể phát hiện, thể 

hiện trong thơ những ngổn ngang những ñiều mắt không muốn nhìn, 

tai không muốn nghe và “bụi bặm” ngập ñầy trong cuộc sống với xu 

hướng trở về cái tôi cá nhân, những âu lo của ñời sống thường nhật.  

Không có gì mất ñi hay bị lãng quên mà chìm dần, mờ ñi, 

lan tỏa trong hiện tại với những ranh giới mờ ảo giữa thực và hư, 

giữa hiện tại và quá khứ, giữa tâm thức và tiềm thức. Thi nhân có ý 

thức cách tân về mặt ngôn ngữ tạo ra hàng loạt từ ngữ và câu thơ mới 

lạ có sức gợi cảm mạnh mẽ và luôn tạo nghĩa, phái sinh cảm xúc… 

1.2.2.2. Sự ñổi mới tư duy thơ  

Từ quan niệm thơ phản ánh hiện thực ñến lối tư duy thơ hiện 

ñại và mới mẻ ñầy những khoảng trống, khoảng mờ, khoảng lặng và 

những ñoạn bỏ ngõ lửng lơ. Thơ Thanh Thảo ñầy những ảo giác, 

những vùng khuất, vùng mờ tâm linh, những mảnh vỡ ký ức hòa 

quện với thực tại mông lung, tâm thức và tiềm thức ñan xen. Thanh 

Thảo ñi từ cái tôi hướng ngoại ñến cái tôi hướng nội phức cảm. 
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Chương 2 

ÁNH XẠ CỦA CHỦ NGHĨA TƯỢNG TRƯNG, SIÊU THỰC 

TRONG THƠ THANH TH ẢO - TỪ QUAN NIỆM TH Ơ 

2.1. Thơ là ranh giới mong manh giữa cái có và cái không 

2.1.1. Thế giới là hư ảo 

 Vào cuối thế kỷ XIX với sự sụp ñổ của tư duy duy lý ở 

phương Tây, con người chợt ngộ ra rằng tất cả những thứ ta nhìn 

thấy, nghe thấy, sờ thấy, gửi ñược… trong cái thế giới này không 

phải nó luôn tồn tại thực như chúng ta vẫn hoàn toàn tin tưởng trước 

ñó. Thế giới là những cái hư vô, ảo ảnh, ngay cả con người cũng thế. 

Thơ là ranh giới mong manh giữa cái có và cái không tạo 

nên một thế giới hư ảo, mơ hồ. Thơ chụp lấy những khoảnh khắc 

khác nhau một cách bất chợt của thế giới ảo ảnh tạo ra nhiều ấn 

tượng sâu sắc và những ám ảnh mạnh mẽ, dai dẳng lạ thường. 

 2.1.2. Hiện thực là cái nằm sau hiện thực 

 Hiện thực không phải là thế giới mà ta ñang sống với những 

trật tự logic rõ ràng như tư duy duy lý và triết học biện chứng. Hiện 

thực nằm sau hiện thực với những ñảo lộn, lắp ghép, xoay chiều và 

kết nối ngầm một cách phi logic. Các hình ảnh, không gian rất khác 

nhau, xa nhau, ñối lập nhau ñược ñặt gần nhau, kết nối lại với nhau 

tạo ra nhiều xúc cảm ñộc ñáo, phức tạp. Muốn ñi tìm hiện thực, 

không còn cách nào khác là phải ñi sâu vào thế giới mờ nhòe, hư ảo, 

phải ñắm mình trong cái phi lý, nghịch dị và ñặc biệt phải chiếm lĩnh 
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ñược cái ranh giới nhập nhòa giữa ñôi bờ thực và ảo, tâm thức và 

tiềm thức. 

2.2. Phạm vi của cái ñẹp ñược mở rộng về mọi phía 

2.2.1. Quan niệm về cái ñẹp 

 Thanh Thảo tự ý thức “cái ñẹp bây giờ phải khác thôi”, 

nghĩa là cái ñẹp không chỉ là những ñiều bình thường, quen thuộc và 

giản dị trong cuộc sống, cái ñẹp còn là những cái xấu xí, khủng 

khiếp… 

2.2.2. Cái ñẹp còn là cái ñằng sau các ác, cái ghê rợn, chết chóc  

Cái ñẹp không chỉ là những ñiều trong sạch, thánh thiện, có 

ích… mà còn là những cái ẩn sâu trong cái xấu xí, rùng rợn, ñộc ác 

và chết chóc như “cái sọ người”, “con quái vật kếch xù, khủng khiếp, 

ngây thơ”, “cứt chó bên ñường”, “trái cây thối rữa”… 

2.3. Thơ là nhạc, là sự tổng hòa nhiều giác quan 

2.3.1. Thơ là nhạc ñiệu 

 Khi Chủ nghĩa tượng trưng, siêu thực ra ñời thì vai trò của 

nhạc ñiệu mới trở thành một yếu tố tuyệt ñối. Mỗi từ trong thơ ñều là 

một nốt nhạc tạo thành giai ñiệu ñặc sắc làm mê hoặc lòng người. 

Đối với Thanh Thảo, thơ muốn tồn tại ñược phải có khả năng tạo 

nhạc vì tính nhạc như là linh hồn của bài thơ vậy. Tuy nhiên khi 

nghiên cứu tính nhạc trong thơ Thanh Thảo, ta ít thấy những bản 

hùng ca hùng hồn vang dội mà là những chuỗi âm thanh êm dịu, sâu 
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lắng như tiếng lòng của thi sĩ có khả năng biểu cảm mạnh mẽ và tinh 

tế.  

2.3.2. Thơ là sự tương giao cảm giác 

Thơ Thanh Thảo là quá trình nhận thức thế giới trong những 

mối tương quan, những liên hệ sâu xa giữa con người và ngoại giới, 

giữa vật chất và ý thức… Từ ñó nhận thức thế giới bằng sự tổng hòa 

nhiều giác quan của sự tương hợp bên trong ñể ñi sâu vào bản chất 

của sự vật và nắm bắt linh hồn của nó. Chỉ có thể cảm nhận ñược cái 

nội dung mà Thanh Thảo tạo ra bằng mối tương quan của các giác 

quan mà không thể diễn tả bằng lời vì nó ñược thiết lập, ñược hình 

thành từ siêu nghiệm chứ không phải kinh nghiệm. 

2.4. Thơ là sự khám phá vùng mờ tâm linh 

2.4.1. Cái tôi chủ thể sáng tạo ñộc ñáo  

Người ñọc dễ dàng nhận ra ngay một Thanh Thảo với lối tư 

duy vệ tinh sắc sảo bằng sự ñồng hiện mọi giác quan. Cái tôi sáng 

tạo của Thanh Thảo hoàn toàn khác với cái tôi trong thơ mới và 

trong văn học cách mạng. Ông ñi sâu khai thác cái bản thể của chính 

mình. Cái tôi sáng tạo của Thanh Thảo còn ñược thể hiện ở những 

cách tân về hình thức thơ. Đó là kiểu cấu trúc mở, tồn tại trong một 

mối liên hệ lỏng lẻo tương ñối theo kểu trò chơi rubic, cho phép 

người ñọc mặc sức tháo gỡ cấu trúc gốc ñể lắp ñặt thành nhiều cấu 

trúc mới mà không hề ảnh hưởng ñến vần, nhịp mà còn tạo ra nhiều 

khoái cảm mới dựa trên sự ổn ñịnh của cảm giác thơ. 
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2.4.2. Đối tượng khám phá của thơ là miền vô thức 

Thanh Thảo ñi sâu khai thác thế giới vô thức với những giấc 

mơ, tiềm thức, phút nhập nhằng giữa ý thức và vô thức… tạo ra 

những hình ảnh thơ phi thực tế, là vùng mờ của thế giới tâm linh. 

Khám phá miền vô thức tạo ra sự hòa trộn tuyệt vời vi diệu của tiềm 

thức, vô thức và cả những yếu tố văn hóa tâm linh ẩn sâu trong tâm 

hồn tác giả.  

Thế giới ấy hoàn toàn phi thực tế, ñầy mông lung, mộng ảo. 

Tác giả ngụp lặn trong cái thế giới lạ lùng ấy ñể khám phá những 

vùng mờ nhòe, biến ảo, không chịu sự chi phối của lý trí. Nó hoạt 

ñộng theo một quy luật riêng của thế giới vô thức. Đó là một không 

thời gian ña thể phức hợp giữa nhiều yếu tố. Tất cả như ñang rơi tự 

do trong màu sắc của âm thanh … Thế giới của con người là thế giới 

vô thức, ở ñó con người hoạt ñộng theo kiểu hoàn toàn tự ñộng tâm 

linh, không có trở ngại, không có khái niệm của giới hạn khả năng. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 

Chương 3 

ÁNH XẠ CỦA CHỦ NGHĨA TƯỢNG TRƯNG, SIÊU THỰC 

TRONG THƠ THANH TH ẢO NHÌN TỪ THI PHÁP TH Ơ 

 

3.1. Yếu tố tượng trưng, siêu thực nhìn từ thể thơ 

3.1.1. Thể thơ tự do - “cách viết tự ñộng tâm linh” 

Thanh Thảo sáng tạo cho thơ mình những diện mạo mới ñầy 

táo bạo, bất ngờ. Đó là những câu thơ không hạn ñịnh về số câu, số 

chữ, chúng bị chi phối bởi nhạc ñiệu và cảm xúc trong tâm hồn tác 

giả nên trở nên chênh vênh, hỗn loạn, không tuân theo bất kỳ quy 

luật nào cả về vần ñiệu, nhịp ñiệu, số câu, số chữ… Những câu thơ 

mờ nhòe, biến ảo và hoàn toàn buông thả của lối viết tự ñộng tâm 

linh trong sự dẫn lối ñưa ñường của vô thức và những giấc mơ. Thơ 

hoàn toàn tự do, tự do tuyệt ñối cả về mặt tư duy và thể loại. Tất cả 

phó mặc cho siêu nghiệm, hoàn toàn không có sự kiểm soát của lý 

trí. 

3.1.2. Thể thơ văn xuôi 

 Thơ văn xuôi của Thanh Thảo ñược ñẩy theo trục ngang 

hình thành những cấu trúc thơ “phóng túng hình hài” tồn tại trong thế 

lệch chuẩn với câu thơ cách luật quen thuộc. Thơ cứ tự do chảy ra 

như dòng cảm xúc, dung nạp mọi cách ñọc, mọi cách ngắt nhịp. 

Chưa bao giờ ñộ mở và khả năng dung hợp của thơ lại lớn ñến như 

vậy. Những câu thơ ñược ñẩy theo dòng chảy của cảm xúc nên mọi 

biên giới về vần, nhịp, dòng thơ bị xóa bỏ, khiến các câu thơ chảy ùa 
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về phía văn xuôi, tồn tại vô hình dạng như những giấc mơ, ký ức và 

tâm linh. Các câu thơ mặc sức ñẩy ñi và trượt dài trên trục dọc vô 

biên.  
3.2. Yếu tố tượng trưng, siêu thực nhìn từ cấu trúc thơ 

3.2.1. Cấu trúc theo kiểu trò chơi Rubic 

 Để “thơ mãi mãi là bí mật”, Thanh Thảo mang ñến cho thơ 

mình một kiểu cấu trúc mới, hoàn toàn khác biệt… Đây là kiểu cấu 

trúc mở hướng tới cấu trúc lập thể ña chiều ñộc ñáo của riêng Thanh 

Thảo. Kiểu cấu trúc mô phỏng chò chơi Rubic ña dạng, phức tạp 

nhưng ấn tượng và ñộc ñáo. Thơ cần phải luôn luôn ñổi mới ñể từ bỏ 

kiểu cấu trúc cổ ñiển khô cứng, một chiều và hướng ñến kiểu cấu 

trúc không gian ba chiều sống ñộng giúp cho thơ biến ảo và sinh 

ñộng như cuộc sống thực.  

Rubic là cấu trúc của những vòng xoay, những chuyển ñộng 

ña chiều. Với kiểu cấu trúc này thể hiện ñược mọi mặt của cuộc sống 

một cách linh hoạt, biến ảo. Bằng những vòng xoay ña chiều ấy 

muôn ngàn mảnh ghép khác nhau của cuộc sống ñược kéo bật ra, 

phơi bày bản chất. Mảnh này ñối lập với mảnh kia nhưng không loại 

trừ nhau mà song song tồn tại, ánh xạ và thâm nhập lẫn nhau. 

3.2.2. Cấu trúc mảnh vỡ 

 Thơ Thanh Thảo là sự lắp ghép nhiều mảnh vỡ với nhau một 

cách tinh tế và vi diệu theo cách của ông. Với cách làm này, thơ 

Thanh thảo trở nên kỳ thú với nhiều hiệu ướng bất ngờ. Mỗi mảnh 

ghép ánh lên một sắc màu riêng và luôn vận ñộng một cách tương 
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ñối trong cấu trúc tổng thể của bài thơ. Thơ luôn biến ảo, hàm chứa 

biết bao bí mật, ña cấu trúc và có ñộ mở cực ñại trong cách tiếp cận, 

cách giải mã cũng như cách cảm nhận. Cũng giống như các nghệ sĩ 

tượng trưng, siêu thực ông không chấp nhận những cái bình thường 

quen thộc nên ñem ñập nát những gì tạo hóa ban cho ném tung trên 

cánh ñồng tự do rồi cặp cụi ñi tìm và lắp ghép những mảnh vỡ ấy lại 

với nhau không cần bất kỳ chất kết dính nào, chỉ thêm vào ñó chút 

hương tự ñộng tâm linh và vài giọt nước cảm giác. 

3.3. Thế giới hình ảnh thơ 

3.3.1. Hình ảnh lạ hóa, mơ hồ, biến ảo  

Sáng tạo nhũng hình ảnh lạ hóa, mơ hồ, biến ảo bằng quy 

luật ngẫu hứng với kiểu sắp ñặt một cách vô lý là quy luật tất yếu của 

thơ Thanh Thảo trên tiến trình, ñổi mới và sáng tạo. Điều này làm 

tăng khả năng dung hợp về cảm giác thơ, cách giải mã thơ, cách tiếp 

cận thơ... làm cho công việc giải mã thơ ông trở nên khó khăn hơn 

nhưng cũng bí mật hơn, lý thú hơn và quyến rũ hơn. Xuất phát từ 

những giấc mơ, những giây phút bật dậy của tiềm thức và tâm linh, 

sự lắp ghép một cách ngẫu nhiên các mảnh vỡ hiện thực ñược tìm 

thấy ở những nơi cách xa nhau tạo ra nhiều gián ñoạn trong tư duy 

hình ảnh. Những hình ảnh lạ hóa, mơ hồ, biến ảo là những ám thị ấn 

tượng, ñầy bất ngờ thôi thúc người ñọc ñi tìm mối liên hệ ngầm giữa 

chúng bằng sự tổng hòa nhiều giác quan. 
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3.3.2. Biểu tượng thơ 

Bằng việc tự nguyện tiếp thu lý thuyết tượng trưng, siêu thực 

theo cách riêng của mình trong sáng tác mà biểu tượng thơ Thanh 

Thảo trở nên ñậm phong vị cá nhân. Thơ Thanh Thảo tràn ngập biểu 

tượng nhưng nhiều nhất vẫn là: ngọn lửa, lá cỏ, bóng mẹ… Biểu 

tượng trong thơ Thanh Thảo mang ý nghĩ phổ quát cao. Chúng bắt 

ñầu từ chủ thể bằng những cảm nhận riêng của chính Thanh Thảo 

nên nó không còn ñiểm tựa ở thế giới hiện thực mà hoàn toàn phụ 

thuộc vào trí tưởng tượng và quan ñiểm của chính ông. 

3.4. Ngôn ngữ thơ 

Thanh Thảo có nhiều cách tân ñáng kinh ngạc trong lĩnh vực 

ngôn từ. Nó như là một yếu tố tiên quyết tạo nên sức sống, khả năng 

tạo nghĩa và phái sinh cảm xúc của tác phẩm nghệ thuật. Ngôn ngữ 

trong thơ Thanh Thảo là kiểu ngôn ngữ không ngừng tạo sinh và 

luôn có xu hướng bứt phá mạnh mẽ. Ngôn ngữ thơ luôn có xu hướng 

phá vỡ cấu trúc ngữ pháp thông thường ñể tồn tại trong một mối liên 

kết tương ñối tự do. 
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 KẾT LUẬN 

 

Hành trình ñổi mới thơ Thanh Thảo dẫn ñến một tất yếu là 

tìm ñến yếu tố tượng trưng, siêu thực. Nó là vật liệu, là thứ phụ gia 

không thể thiếu giúp thơ ông trở nên hiện ñại, ñộc ñáo và quyến rũ. 

 Chính yếu tố tượng trưng, siêu thực là phương tiện ñể nhà 

thơ thể hiện quan niệm thơ tạo nên những biểu tượng nghệ thuật ám 

ảnh dai dẳng. Là phương thức hữu hiệu phản ánh chiều sâu tâm hồn 

nhà thơ. 

 Màu sắc tượng trưng, siêu thực trong thơ ông giúp thể hiện 

nhiều cách tân về mặt thi pháp của một tâm hồn sáng tạo ñầy trăn trở 

và tâm huyết với nghề. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


