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MỞ ĐẦU 

 

1. Mục ñích, lý do chọn ñề tài 

Mọi cái ñều trôi qua cùng thời gian. Có những cái rồi sẽ bị 

lãng quên, bị chôn vùi; nhưng có những cái sẽ sống mãi bởi những 

giá trị của nó. Văn học nghệ thuật và những người nghệ sĩ cũng vậy. 

Với những  giá trị tinh thần mà họ ñã ñem ñến cho chúng ta, cho 

nhân loại thì mãi ñược nâng niu, trân trọng, giữ gìn và phát huy. 

Đào Tấn - ông tổ của nghệ thuật tuồng Việt Nam là một cái 

tên vừa gần gũi vừa yêu thương mà những người yêu nghệ thuật 

tuồng, yêu nền văn hóa dân tộc ñều biết ñến với tình yêu và sự 

ngưỡng mộ. Ông ñã ra ñi nhưng bao thế hệ người dân ñất Việt vẫn 

hoài nhớ ñến ông. Và theo thời gian, người ta còn khám phá thêm 

nhiều ñiều thú vị về ông. Đó là, Đào Tấn còn là một nhà thơ với một 

hồn thơ rất ñỗi phong phú.  

Đào Tấn sáng tác thơ văn trên nhiều thể loại nhưng thành 

công nhất vẫn là tuồng, thơ, từ. Cùng với tên tuổi Đào Duy Từ, lịch 

sử tôn vinh Đào Tấn là ông tổ của tuồng chèo Việt Nam. Phải chăng 

vì thế mà người ta chỉ biết ñến Đào Tấn qua hình ảnh một nhà soạn 

tuồng xuất sắc cả về chất lượng cũng như số lượng của nước ta từ 

trước ñến nay mà chưa quan tâm nghiên cứu một cách có hệ thống 

mảng thơ ca chữ Hán của thi nhân. Điều này dường  như là một thiếu 

sót chăng ? 

Cũng như thơ chữ Hán của Nguyễn Du bổ sung cho “Truyện 

Kiều” giúp cho ta thấy, ta hiểu toàn bộ con người và hồn thơ Nguyễn 

Du thì thơ Đào Tấn sẽ bổ sung cho các vở tuồng của ông, giúp cho ta 

thấy, ta hiểu toàn bộ con người và tâm hồn Đào Tấn.  
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Cùng với niềm yêu thích thơ Đào Tấn và ước muốn “khơi 

những nguồn chưa ai khơi” (Nam Cao), chúng tôi chọn ñề tài “Thế 

giới nghệ thuật thơ Đào Tấn” ñể nghiên cứu. Mục ñích của chúng tôi 

là khám khá thế giới nghệ thuật thơ chữ Hán của ông với tư cách là 

một chỉnh thể sáng tác nghệ thuật có thế giới riêng, ứng với một 

quan niệm về thế giới, một cách cắt nghĩa về con người, không gian, 

thời gian nghệ thuật lẫn ngôn ngữ và thể loại…ñược sáng tạo ra theo 

các nguyên tắc tư tưởng thẩm mỹ nhất ñịnh của thi pháp văn học 

trung ñại nhằm ñóng góp một phần công sức bé nhỏ làm phong phú 

thêm văn nghiệp, văn phong của tác giả. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn ñề 

“Thế giới nghệ thuật thơ Đào Tấn” là một ñề tài mới lạ vì từ 

trước ñến nay, người ta hầu hết chỉ nghiên cứu Đào Tấn với tư cách 

là một nhà soạn tuồng. Hiện nay, càng ngày càng có nhiều công 

trình, nhiều bài nghiên cứu nhìn nhận và ñánh giá Đào Tấn với tư 

cách là một nhà thơ.  

Tác giả Mang Viên Long tỏ ra rất quan tâm ñến tầm ảnh 

hưởng của Đạo Phật trong ñời sống và tác phẩm của Đào Tấn. Ông 

ñã có nhận ñịnh rất sâu sắc về vấn ñề này: “Cuộc ñời ña tài và ña 

truân của ông trong một giai ñoạn lịch sử ñầy biến ñộng: Quân Pháp 

từng bước xâm lăng, ñặt nền ñô hộ; triều ñình rối ren, tha hóa; xã hội 

giao thời ñảo lộn, thiện - ác bất phân; nhân tâm ly tán; thì có rất 

nhiều lĩnh vực ñể tìm hiểu, ñể ñào sâu nghiên cứu, ñể tiếp thu 

ngưỡng mộ; nhưng với bài ghi nhận ngắn về Đào Tấn hôm nay, 

chúng tôi chỉ xin ñược ñề cập, bàn bạc tới một khía cạnh khá tế nhị, 

thường ẩn khuất, bàng bạc; ñã là ñộng cơ quan trọng tác ñộng tới 

cuộc ñời và tác phẩm của ông - nhất là những năm tháng cuối ñời - 
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ñó là: “Tầm ảnh hưởng của Đạo Phật trong cuộc ñời và sáng tác của 

Đào Tấn” [58]. 

Bàn về ñạo Phật trong thơ Đào Tấn, tác giả Minh Thạnh 

cũng có một lối tiếp cận ñộc ñáo qua bài “Giai sĩ từ bi ninh thị Phật”  

với những nhận ñịnh sau: “Thời kỳ ông tham chính là thời kỳ ñen tối 

nhất trong lịch sử triều ñại phong kiến Nguyễn. Giặc Pháp tùng xẻo 

từng phần ñất của Tổ quốc, triều ñình mấy lần thay vua. Là quan 

văn, lại là một học giả, ông khó có thể ñóng góp một cách tích cực 

vào công việc giữ nước. Ông dồn sức vào nỗ lực ñóng góp cho văn 

hóa nghệ thuật dân tộc. Ông làm thơ làm văn, tác phẩm lên ñến gần 

1000 bài ñủ các thể loại, sáng tác, nhuận sắc và tham gia dàn dựng 

tổng cộng hơn 20 vở tuồng cổ”; “ Đào Tấn bắt ñầu sự nghiệp nghệ 

thuật với một số kịch bản tuồng viết dưới sự chi phối của những 

quan ñiểm Nho giáo, như tam cương, trung hiếu. Điều này cũng dễ 

hiểu, vì ông là một người ñược ñào tạo từ Nho học, là một nhà khoa 

bảng Nho học và là một ông quan theo lý tưởng Nho học. Và trong 

ñạo Phật truyền thống của dân tộc Việt, việc gắn với các tư tưởng 

Nho học cũng không có ñiều lạ. Nếu những sáng tác của Đào Tấn 

vừa mang tính chất Phật học, vừa mang tính chất Nho học thì chúng 

ta cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng ở Đào Tấn, các nhà nghiên cứu 

ghi nhận một sự chuyển hóa từ Nho học sang Phật học: “Đào Tấn ñã 

sớm thấy các học thuyết xưa cũ của nhà Nho không còn phù hợp với 

những biến chuyển, ñổi thay của thời thế, nhất là không giúp ông giải 

thoát các bế tắc trong cuộc sống cũng như sáng tác. Đào Tấn ñã bắt 

ñầu chuyển hướng …” [61]. 

Tương tự, trong bài viết “Cõi Phật trong thơ Đào Tấn”, nhà 

nghiên cứu Thanh Thảo cho rằng: “V ậy là thấp thoáng trong ông 

quan Đào Tấn, ñã thấy ông sư. Có ñiều, ông sư ñây không tu ở chùa, 
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mà tu tại gia, tu tại tâm, tu chính trong nụ cười của mình, phảng phất 

nụ cười vô vi của Phật Di Lặc”; “Ông chỉ viết những bài thơ ñượm 

mùi thiền này như một ñối tượng với những phiền lụy tuế toái của 

một ñời làm quan” [60]. 

Người ta không chỉ bàn luận và nghiên cứu về ñạo Phật 

trong thơ Đào Tấn, hay Đào Tấn là nhà thơ của hoa mai mà còn là 

nhà thơ của sông Hương xứ Huế thơ mộng: “Đào Tấn (1845-1907) 

nhà thơ, nghệ sĩ tuồng xuất sắc. Ông ñã ở Huế nhiều năm, viết nhiều 

vở tuồng có giá trị trong văn học sử Việt Nam. Cảnh sắc thiên nhiên 

và con người Huế cũng là nguồn cảm hứng của thơ, từ của ông” [57]. 

Tại lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh danh nhân Đào Tấn tại Hà 

Nội, Đặng Hiếu Trưng ñã phát biểu: “Có thể nói, hiện thực xã hội 

Việt Nam trong cuối thế kỷ 19, ñầu thế kỷ 20 ñã ñược nhà thơ yêu 

nước, nhà viết kịch thiên tài Đào Tấn phản ánh trong các tác phẩm 

của ông. Xem tuồng của ông, ñọc văn, thơ của ông, càng thấy rõ tuy 

phải ra làm quan nhưng ông không hề tiếp tay cho thực dân Pháp và 

triều ñình ñàn áp phong trào yêu nước, trái lại còn tìm cách giúp ñỡ 

các phong trào ñó. Càng thấy rõ tư tưởng yêu nước, yêu ñồng bào 

của ông, ñồng thời cũng thấy rõ bộ mặt của bọn vua quan phản ñộng 

lúc bấy giờ. Rõ ràng, tác phẩm của ông không những ñã sáng tạo nên 

những hình tượng ñiển hình sâu sắc, giàu giá trị hiện thực, nhân văn 

mà còn có giá trị văn học rất cao trong văn thơ và trong kịch bản 

tuồng” [62]. 

Nhà thơ Xuân Diệu khi ñọc thơ Đào Tấn cũng có ñôi lời 

nhận xét và khen cụ Đào là một nhà thơ có tâm hồn thi sĩ nhạy cảm 

với thiên nhiên, ñặc biệt còn là một nhà thơ mang một mối cảm 

thông sâu sắc với người nông dân. Xuân Diệu ñã nhận ñịnh về Đào 
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Tấn như sau: “Trong cái xã hội cũ ñau thương, sao cái tâm hồn của 

thi sĩ này có một khả năng xúc cảm như thế” [23, tr.41].   

Mịch Quang trong bài “ Đào Tấn - Một nghệ sĩ thiên tài, một 

chính khách mẫu mực”  ñã viết về nghệ sĩ Đào Tấn với một cái nhìn 

khá mạnh dạn và góc cạnh như sau: “di sản nghệ thuật của Đào Tấn 

là hết sức phong phú, ñồ sộ, hiếm có, ít người sánh kịp”. Ông nhấn 

mạnh: “Từ một thế kỷ qua, Đào Tấn ñã ñược coi là bậc Hậu Tổ của 

nghệ thuật tuồng, một quốc bảo của văn hóa dân tộc, người ñã ñưa 

nghệ thuật tuồng lên những ñỉnh cao chói lọi, người ñã sáng tạo nên 

những kiệt tác sân khấu như Hộ sanh ñàn, Cổ thành, Trầm hương 

các. Cũng như cảm nhận của ông nghè Nguyễn Trọng Trì trăm năm 

trước khi ñọc “Mộng Mai từ lục” của Đào Tấn: Luật âm phóng 

khoáng Tô khôn sánh/ Ý tứ cao xa Liễu khó bằng/ Sông núi, nước 

nhà, oằn nặng nghĩa/ Trăng hoa, oanh liễu, láng lai tình”; “Nghiên 

cứu thơ và từ của ông, các học giả Đặng Thái Mai, Nguyễn Huệ Chi, 

các nhà thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Hoàng Trung Thông và nhiều 

học giả, nhà thơ nổi tiếng nhiều thế hệ ñều coi Đào Tấn như một nhà 

thơ lớn, một nguyên súy của thi ñàn Việt Nam.” [59]. 

Đặc biệt, Vũ Ngọc Liễn là tác giả nghiên cứu về thơ và từ 

Đào Tấn ñược dư luận quan tâm nhất. Chính ông ñã ñem thơ và từ 

Đào Tấn ñến với bạn ñọc: “Lâu nay nhiều người biết Đào Tấn nhà 

hoạt ñộng sân khấu, nhưng còn ít người biết Đào Tấn nhà thơ” [23, 

tr.53]; “Thơ và từ của Mộng Mai Đào Tấn viết trước ñây một thế kỉ 

ñến ngày nay mới ñược dần dần ra mắt bạn ñọc [23, tr.58 ]”…Vũ 

Ngọc Liễn ñã rất ưu ái khi ca ngợi Đào Tấn “Thơ ông giản dị mà sâu 

sắc. Từ ông phong phú và nhiều cảm xúc. Rõ ràng ông là một nhà 

thơ. Thơ ông mặc dù viết bằng chữ Hán, ñã chứa ñựng tâm hồn Việt 

Nam” [23, tr.277]; “Đọc thơ và từ Đào Tấn, lòng tôi bâng khuâng 
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xao xuyến và cứ tự dặn mình làm sao viết cho ñược tinh tế, cô ñọng, 

sâu sắc như ông vậy” [ 23, tr.279]. 

Như vậy, có không ít tác giả quan tâm về nhà thơ Đào Tấn. 

Mỗi tác giả nghiên cứu thơ Đào Tấn ở những khía cạnh khác nhau 

như: thơ Đào Tấn với ñạo Phật; thơ Đào Tấn với hoa mai; với xuân, 

tiết và cảnh vật…; với những mối quan hệ xã hội, gia ñình… 

Tóm lại, từ những ý kiến ñánh giá của các nhà nghiên cứu ở 

cả hai miền Nam, Bắc từ trước tới nay cho thấy Đào Tấn là một hiện 

tượng thơ ñã và ñang thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu. Tất cả 

ñều ñi vào tìm hiểu con người, hoàn cảnh, không gian, thời gian nghệ 

thuật trong thơ ông. Đó là  một thế giới ña sắc màu ñược tái hiện lại 

một cách sinh ñộng và phong phú. Tất cả ñều ñến với một thế giới 

nghệ thuật ñầy cá tính sáng tạo, mang những nét riêng của một hồn 

thơ ña cảm trước thiên nhiên, cuộc sống và con người. 

Song sự khám phá ñó còn ít ỏi và mang tính riêng lẻ, hầu hết 

các tác giả chưa ñi sâu vào nghiên cứu thế giới nghệ thuật thơ Đào 

Tấn một cách tập trung và có hệ thống. Tuy nhiên, những hướng tiếp 

cận ñó sẽ là cơ sở khoa học giúp chúng tôi kế thừa ñể ñi sâu nghiên 

cứu “Thế giới nghệ thuật thơ Đào Tấn” một cách có hệ thống hơn. 

Bởi vì Đào Tấn ñúng là một nhà thơ với hồn thơ tài hoa, phong phú 

và những tác phẩm của thi nhân là sản phẩm tinh thần ñáng ñược ghi 

nhận và ñào sâu nghiên cứu nhiều hơn nữa. Vì thế, chúng tôi mạnh 

dạn khám phá “Thế giới nghệ thuật thơ Đào Tấn” với niềm mong 

mỏi góp một tiếng nói khi nghiên cứu về thơ ông. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thơ Đào Tấn. 

- Phạm vi nghiên cứu của luận văn là thế giới nghệ thuật thơ 

Đào Tấn. 
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Trong quá trình triển khai ñề tài, nguồn tư liệu chính của 

chúng tôi là tác phẩm “Thơ và từ Đào Tấn” của tác giả Vũ Ngọc 

Liễn xuất bản năm 1987 tại Nxb Văn học, Hà Nội. Ngoài ra, những 

công trình nghiên cứu khác liên quan ñến Đào Tấn ñều là nguồn tư 

liệu vô cùng quí báu cho chúng tôi tham khảo. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

Trong quá trình thực hiện ñề tài “Thế giới nghệ thuật thơ 

Đào Tấn” , chúng tôi áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

Phương pháp hệ thống: Nội dung của ñề tài nhằm ñi vào tìm 

hiểu Đào Tấn và diện mạo thơ Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX ñể thấy 

ñược cảm quan về cuộc sống và con người thông qua thế giới nghệ 

thuật thơ Đào Tấn và phương thức thể hiện nó. 

Vận dụng phương pháp hệ thống sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi 

cho chúng tôi phân tích, tổng hợp các vấn ñề liên quan ñến nội dung 

của ñề tài. Thông qua ñó, chúng tôi dễ dàng khái quát một cách hệ 

thống các bình diện nghiên cứu. 

Ngoài việc chú trọng phương pháp nghiên cứu hệ thống, 

chúng tôi còn vận dụng phương pháp phân tích, so sánh, thống kê ñể 

các vấn ñề nghiên cứu ñược chi tiết và ñầy ñủ. 

Phương pháp phân tích: Phương pháp này ñi vào phân tích 

tác phẩm ñể tìm hiểu về cuộc sống, hình tượng con người; về không 

gian, thời gian, ngôn ngữ nghệ thuật… trong thơ Đào Tấn. 

Phương pháp so sánh: nhằm ñể so sánh, ñối chiếu với thế 

giới nghệ thuật của các nhà thơ cùng thời ñể tìm ñược những yếu tố 

mới lạ và bản sắc riêng trong thế giới nghệ thuật thơ thơ Đào Tấn. 

Phương pháp thống kê: Đây là phương pháp quan trọng mà 

người viết luôn áp dụng ñể xử lí ñề tài. Nhờ phương pháp thống kê 
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mới ñi vào tìm hiểu ñược thế giới nghệ thuật thơ Đào Tấn một cách 

hoàn chỉnh và toàn diện nhất. 

5. Bố cục luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung 

của luận văn ñược chúng tôi triển khai trong 3 chương: 

Chương 1. Đào Tấn trong tiến trình vận ñộng của thi ca Việt 

Nam nửa cuối thế kỉ XIX. 

Chương 2. Thế giới nghệ thuật thơ Đào Tấn - Cảm quan về 

cuộc sống và con người. 

Chương 3. Thế giới nghệ thuật thơ Đào Tấn -  Phương thức 

thể hiện. 

 

CHƯƠNG 1 

ĐÀO TẤN TRONG TIẾN TRÌNH 

VẬN ĐỘNG CỦA THI CA VI ỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX 

1.1. Đào Tấn - Hành trình sáng tạo và quan niệm nghệ thuật 

1.1.1. Tiểu sử Đào Tấn: 

Đào Tấn (1845 - 1907) tên thật là Đào Đăng Tấn, do tránh 

quốc húy nên bỏ chữ Đăng gọi là Đào Tấn. Ông tự là Chỉ Thúc, hiệu 

là Tô Giang và Mộng Mai; biệt hiệu là Tiểu Linh Phong Mai Tăng và 

Mai Tăng. Ông sinh ngày 27 tháng 2 năm Ất Tỵ (tức ngày 3 tháng 4 

năm 1845) tại thôn Vinh Thạnh, tổng Thời Tú, huyện Tuy Phước, 

phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định (nay thuộc thôn Vinh Thạnh, xã Phước 

Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).  

Thuở nhỏ, ông thọ giáo với cụ tú Nguyễn Diêu - người làng 

Nhơn Ân (nay là thôn Nhơn Ân, xã Phước Thuận cùng huyện), 

không những ñược thầy dạy chữ ñể dùi mài kinh sử mà còn ñược ñào 

tạo thành một nhà soạn tuồng. Năm 19 tuổi, lúc còn học với người 
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thầy này, ông soạn vở tuồng ñầu tay là Tân Dã Đồn và từ ñó, ông trở 

thành nhà soạn tuồng nổi tiếng của Việt Nam và ñược người ñời suy 

tôn là ông tổ của ngành hát bội. 

Năm 23 tuổi, ông ñỗ Cử nhân thứ tám khoa Đinh Mão 

(1867) tại trường thi Bình Định, dưới triều vua Tự Đức. Tuy nhiên, 

dù văn tài xuất chúng, ông không vượt ñược kỳ thi hội tiếp theo ñó. 

Mãi ñến bốn năm sau, năm Tự Đức thứ 24 (1871), khi vua Tự Đức 

cho soát xét lại những người chưa ñỗ ñạt, Đào Tấn mới ñược triệu về 

kinh thành Huế, ñược sơ bổ Điển tịch, sung vào Hiệu thư ở Nội các, 

tức hội nhà văn của triều ñình, lo việc biên soạn và sáng tác, do vua 

Tự Đức làm chủ tọa. 

Năm 1874, ông ñược bổ nhiệm tri phủ Quảng Trạch sau 

thăng chức lên Phủ doãn Thừa Thiên. Làm quan suốt 3 triều, từ Tự 

Đức ñến Thành Thái (1871 - 1904), ông kinh qua các chức vụ Tham 

biện, Phủ doãn, ba lần tổng ñốc, bốn lần thượng thư, hàm nhất phẩm, 

ñược phong Hiệp biện Đại học sĩ, tước Vinh Quang tử. Đào Tấn là 

một vị quan thanh liêm, cương trực, ñược giới sĩ phu trọng nể và 

nhân dân yêu quí. 

Sinh thời, Đào Tấn làm thơ, viết từ khúc và soạn tuồng hát 

bội. Nhưng xuất sắc hơn cả vẫn là sự nghiệp tuồng. 

1.1.2. Hành trình sáng tạo 

Nói ñến hành trình sáng tạo nghệ thuật của Đào Tấn thì 

trước hết phải nói ñến lĩnh vực tuồng của ông. Suốt thời gian làm 

quan, ông vừa làm quan vừa soạn tuồng, cống hiến cho nghệ thuật 

tuồng hàng chục vở tuồng, những vở còn diễn ñến ngày nay là Tam 

nữ ñồ vương, Sơn Hậu, Đào Phi Phụng... 

Về thơ, cụ có những tập: Mộng Mai thi tồn, Mộng Mai từ 

lục, Mộng Mai ngâm thảo, Mộng Mai văn sao viết bằng chữ Hán.  
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 Nói ñến Đào Tấn không thể bỏ qua các bài từ với một tâm 

lực bay bổng, trữ tình của ông dễ làm lay ñộng lòng người như: Mãn 

giang hồng, Thu oán, Lâm giang tiên, Giá cô thiên, Ỷ la hương, Ngu 

mỹ nhân, Bồ tát man, Như mộng lệnh, Điệp luyến hoa,… 

Như vậy, từ một Đào Tấn - nhà soạn tuồng cho ñến một Đào 

Tấn - nhà thơ - nhà viết từ với dung lượng sáng tác ñồ sộ, hấp dẫn; 

Đào Tấn xứng ñáng là một nghệ sĩ, một nhà thơ ña tài. Sự nghiệp 

sáng tác của ông ñã ñem lại cho nền văn học nước nhà một di sản 

tinh thần quý giá, ñáng ñược trân trọng và phát huy. 

1.1.3. Quan niệm nghệ thuật 

Đào Tấn là một nhà nho xuất thân từ “cửa Khổng, sân Trình” 

cho nên sáng tác của ông chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Nho giáo. Đó 

là tư tưởng “trung quân ái quốc”, “tam cương ngũ thường”; làm thơ 

là ñể nói lên cái chí của người quân tử: “thi dĩ ngôn chí”. Tuy nhiên, 

trong ñiều kiện ñất nước bị xâm lược, nhân dân chịu hai tầng áp bức, 

bóc lột và nhất là trong ñiều kiện xã hội chịu ảnh hưởng của cả hai 

nền văn hóa Đông - Tây thì sáng tác của ông cũng có những cái mới 

và dần thoát khỏi tính quy phạm của thi ca truyền thống. Đào Tấn 

sáng tác thơ ca không phải chỉ nói lên những tư tưởng của ý thức hệ 

phong kiến mà còn thể hiện cái tôi cá nhân, nỗi niềm riêng của một 

con người cá nhân trước thời cuộc, trước cuộc ñời và “những ñiều 

trông thấy mà ñau ñớn lòng” ngay chính trên mảnh ñất quê hương, 

ñất nước của mình. 

Mỗi người nghệ sĩ nói chung, mỗi nhà thơ nói riêng, ai cũng 

có một quan niệm nghệ thuật làm nên cá tính, phong cách sáng tạo 

riêng không thể trộn lẫn vào ñâu ñược. Vấn ñề là ở chỗ họ thể hiện 

cái quan niệm ấy như thế nào. Có người có một “tuyên ngôn nghệ 

thuật” hẳn hoi. Có người lại thể hiện qua các sáng tác của mình và 
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nhiệm vụ của người ñọc là phải “gi ải mã” ñược ñiều ñó. Ở ñây, toàn 

bộ quan niệm nghệ thuật của Đào Tấn ñều ñược ông chuyển hóa vào 

hình tượng nghệ thuật về con người trong thế giới nghệ thuật thơ 

ông. 

1.2. Nhà thơ Đào Tấn trong diện mạo thơ Việt Nam nửa cuối thế 

kỉ XIX 

1.2.1. Bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỉ 

XIX 

Nói ñến diện mạo thơ Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX, trước 

hết phải nói ñến bối cảnh lịch sử xã hội Vi ệt Nam giai ñoạn nửa cuối 

thế kỉ XIX : 

Năm 1858, lấy cớ triều ñình nhà Nguyễn ngăn cản việc 

thông thương và giết giáo sĩ, thực dân Pháp ñã nổ phát súng xâm 

lược ñầu tiên vào nước ta tại cửa bể Đà Nẵng. Sau ñó, bọn chúng tiếp 

tục ñánh chiếm Nam Kỳ, Bắc Kỳ và cuối cùng là Trung Kỳ. Trước 

sự xâm lược của kẻ thù, nhân dân ta ñã tiến hành cuộc chiến ñấu ñể 

chống lại. Thế nhưng trước công cuộc kháng chiến chống Pháp của 

dân tộc, bộ máy triều ñình lại chủ trương hòa nghị với giặc và ñưa ra 

những quyết sách dẫn ñến mất nước. Sau khi ñánh chiếm ñược nước 

ta, thực dân Pháp thiết lập bộ máy thống trị thực dân và tiến hành 

những cuộc khai thác nhằm cướp ñoạt tài nguyên, bóc lột sức lao 

ñộng của nhân dân ta. Từ ñó, nước ta ñã có những biến chuyển sâu 

sắc về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Việt Nam từ một xã hội 

phong kiến thuần tuý ñã biến thành một xã hội thực dân nửa phong 

kiến. Với ñiều kiện lịch sử như vậy, ảnh hưởng sâu sắc và chi phối 

mọi hoạt ñộng của ñời sống xã hội Vi ệt Nam trên mọi lĩnh vực. 
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1.2.2. Diện mạo thơ Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX 

Chưa bao giờ có một lực lượng sáng tác sôi nổi, ñông ñúc 

như giai ñoạn này. Tuy nhiên lực lượng sáng tác chính hầu hết vẫn là 

nhà nho mang ý thức hệ phong kiến “Thượng trí quân - hạ trạch 

dân”. Thế nhưng, ngoài việc sáng tác theo quan ñiểm ñạo ñức, quan 

ñiểm nhân sinh theo tư tưởng Nho giáo, thì các nhà nho giai ñoạn 

này còn sáng tác bằng tình yêu quê hương ñất nước và lòng căm thù 

giặc sâu sắc của mình. 

Thơ ca giai ñoạn này phát triển rất phong phú, nội dung yêu 

nước mang âm hưởng bi tráng, ghi lại thời kì khổ nhục nhưng vĩ ñại, 

thất bại mà vẫn hiên ngang. Thơ ca Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX , 

vẫn kế thừa truyền thống trữ tình của những giai ñoạn trước, nhưng 

chủ nghĩa trữ tình của nó là chủ nghĩa trữ tình yêu nước, phát triển 

chủ yếu trên cảm hứng mới về lòng yêu nước và gắn liền với những 

biến cố lớn lao của ñất nước. [13, tr. 8]   

Ở giai ñoạn này, chữ quốc ngữ ñã xuất hiện nhưng thơ vẫn 

bao gồm hai thành phần chính là chữ Hán và chữ Nôm. Về thể loại: 

thơ Đường luật vẫn là thể loại chủ ñạo. Đó là ñiều mà thơ Việt Nam 

nửa cuối thế kỉ XIX còn nhiều gắn bó với giai ñoạn trước. Sáng tác 

thơ ca vẫn theo thi pháp truyền thống: coi trọng mục ñích giáo huấn 

“thi dĩ ngôn chí”, “văn dĩ tải ñạo”; nghĩ theo kiểu mẫu nghệ thuật có 

sẵn ñã thành công thức, kết cấu chặt chẽ; dẫn nhiều ñiển tích, ñiển 

cố, dùng nhiều thi liệu Hán học. Tuy nhiên, có một ñiều khác với thi 

ca truyền thồng, nhiều nhà thơ giai ñoạn này một mặt vừa tuân thủ 

tính quy phạm, mặt khác lại phá vỡ tính quy phạm, phát huy cá tính 

sáng tạo của mình. 

So với văn học truyền thống, thơ ca nửa cuối thế kỉ XIX ñã 

ñổi mới trên nhiều bình diện cụ thể sau: ñổi mới quan niệm nghệ 
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thuật về con người; về không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật và 

ñổi mới cả thể loại, ngôn ngữ thơ.  

Con người ñược ñề cập ñến trong thơ ca giai ñoạn này không 

còn là những tài tử - giai nhân, không phải là những anh hùng tung 

hoành ngang dọc mà là con người trong kháng chiến chống Pháp và 

cả con người trong cuộc sống ñời thường. Họ có thể là những người 

dân quê bé nhỏ, thấp hèn nhưng họ chính là những người ñã “làm 

nên ñất nước”. Con người thơ ñã ñược cá thể hóa, ñã biết ñặt nỗi 

buồn cá nhân vào nỗi buồn của ñất nước; ñã dám thể hiện cái tôi cá 

nhân của mình một cách rõ nét. 

Không gian, thời gian nghệ thuật không còn bị gò bó và quy 

ñịnh chặt chẽ bởi những công thức ước lệ, tượng trưng và cách ñiệu 

của thi ca truyền thống. Không gian trong thơ là không gian công 

cộng và không gian sinh hoạt. Thời gian trong thơ là thời gian tâm 

trạng, có thể co dãn ở quá khứ - hiện tại và cả tương lai. 

Tóm lại, “cuộc chiến ñấu chống Pháp kéo dài trong ba mươi 

năm là một sự kiện trọng ñại chi phối toàn bộ sinh hoạt và tư tưởng 

dân tộc ta. Trong ba mươi năm ấy, bao nhiêu cuộc bể dâu diễn ra 

trước mắt, những tang tóc, những ñổ vỡ, phấn khởi của thành công, 

xót xa của thất bại, bao nhiêu những gương dũng cảm, nhưng cũng 

không hiếm vụ ñầu hàng, mạng người rẻ như chuối, lớp lớp ngã 

xuống, lớp lớp ñứng lên…những sự việc ấy dội vào lòng người, dù 

ñui ñiếc mà có một tâm hồn cũng không thể không cảm ứng. Vì thế, 

những người sáng tác lúc bấy giờ hoặc là không thể viết, hoặc là viết 

và nói về thời cuộc. Họa chăng chỉ có ở những năm gần chung cuộc, 

mới có người sáng tác về những ñề tài không liên quan ñến cái họa 

lớn của non sông”. [25, tr.15]. 



 16 

Tất cả những ñiều này ảnh hưởng sâu sắc ñến cuộc ñời và sự 

nghiệp sáng tác của Đào Tấn - một nhà nho, một vị quan, một nhà 

soạn tuồng, nhà thơ yêu nước thương dân và có tâm hồn nghệ sĩ. 

1.2.3. Chân dung và vị trí của Đào Tấn  

Về chân dung và vị trí của Đào Tấn trong nền văn học nửa 

sau XIX, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858 – 1920) có nhận ñịnh: 

“Ngoài dòng văn thơ yêu nước phong phú, ña dạng, dòng văn trào 

phúng khá sâu sắc và Miên Thẩm, một mình một cõi, rất trữ tình, còn 

phải kể những nhà thơ thường gọi là thoát ly, tiêu biểu là Chu Mạnh 

Trinh và những nhà soạn tuồng, ñứng ñầu là Đào Tấn. Nhóm thơ 

thoát ly gồm những người tài hoa làm ngơ với thế cục. Họ cũng có 

những mối cảm cao thượng nhưng thường dằn nó xuống, chỉ ñể cho 

cảm khái thoát ra khi xem phong cảnh, khi nghe hát xướng, khi ñọc 

sách, khi nghĩ ñến thân thế éo le của một số người xưa” [28, tr.22 - 

23]. 

Trong nhận ñịnh trên có ý cho rằng “nhóm thơ thoát ly gồm 

những người tài hoa làm ngơ với thế cục”. Song, nếu ñọc hết thơ của 

Đào Tấn và tìm hiểu về con người ông thì ta sẽ thấy rằng, nhà thơ 

Đào Tấn không hề hoàn toàn thoát ly mà tấm lòng và hồn thơ của 

ông lúc nào cũng chan chứa nỗi niềm “ưu dân ái quốc”. Và ông có 

thoát ly chăng nữa là do hạn chế của thời ñại, của lịch sử. Bởi vì nói 

ñến Đào Tấn là nói ñến một bậc ñại nho, ñại quan của vương triều 

nhà Nguyễn - nền quân chủ cuối cùng của chế ñộ phong kiến Việt 

Nam. 

Sự nghiệp của Đào Tấn là sự nghiệp của một nhà hoạt ñộng 

nghệ thuật kiệt xuất, mà chốn quan trường thời nhiễu loạn không làm 

hoen ố ñược tấm lòng vằng vặc nỗi niềm ưu ái quốc dân. Tuy ở ông, 

tấm lòng ấy không ñẩy thành những hành ñộng chính trị như Phan 
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Đình Phùng, Mai Xuân Thưởng, như Phan Bội Châu, như Nguyễn 

Trọng Trì… Nhưng tâm thế của ông là tâm thế hướng về những con 

người ấy và trong thực tế, ông ñã ngấm ngầm giúp ñỡ các sĩ phu 

cũng như ñồng tình với họ trên những trang văn, trực tiếp hoặc gián 

tiếp, ñẫm ñầy huyết lệ.  

Đời làm quan có sướng, có khổ, có vinh, có nhục. Đào Tấn 

ñã không thể từ chối cái “phận làm quan”, nhưng ông cũng không từ 

chối số phận làm một nhà thơ, dẫu số phận ấy ñầy bất trắc. Hiến 

mình cho những vở tuồng, cho những nhân vật mình sáng tạo, cho 

những câu thơ mình chợt viết trong ñêm, Đào Tấn ñã tự tạo cho mình 

một cõi thơ rất riêng. Từ cõi thơ ấy mà ta thấy ñược cuộc ñời Đào 

Tấn là cả một chuỗi bi kịch, bi kịch của một trái tim trung thực trong 

sáng giữa cuộc thế ñảo ñiên. Ông ñã mang nỗi ñau ấy trọn một kiếp - 

nỗi ñau lớn tạo sức bật cho nghệ thuật.  

Có thể khẳng ñịnh rằng, bên cạnh một nhà soạn tuồng tài ba 

ñược vua Tự Đức yêu thích thì Đào Tấn còn là một nhà thơ với tâm 

hồn thơ rất phong phú. Ông viết thơ chữ Hán cũng rất nhiều và rất 

hay. Có lẽ là vì người ta quá mến mộ ông, yêu quý ông bởi những vở 

tuồng của ông ñến mức quên ñi rằng ông còn là một nhà thơ. Chính 

Đào Tấn cũng tự nhận mình là nhà thơ. Đào Tấn là một nhà thơ, ông 

sáng tác rất nhiều và những thi phẩm của ông cũng là những bông 

hoa ñẹp và lạ trong vườn hoa trung ñại Vi ệt Nam. Chính vì vậy mà 

nền văn hóa nước nhà nay mới còn ñược một nhà thơ của nửa cuối 

thế kỉ XIX - nhà thơ Đào Tấn.  
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CHƯƠNG 2 

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ ĐÀO TẤN - CẢM QUAN 

VỀ CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI 

2.1. Cuộc sống quan trường với con người “ ñại ẩn” 

Từ bao ñời nay, chốn quan trường không khi nào là không 

dậy sóng. Điều này thể hiện rõ trong thơ của biết bao nhà thơ trung 

ñại Vi ệt Nam và ñối với một vị quan thanh liêm như Đào Tấn thì 

ñiều ấy cũng ñược ông phản ánh rõ nét trong những vần thơ của 

mình:  

Nhưng con người ta sống không chỉ cho riêng bản thân mình 

với tư cách một con người cá nhân mà còn phải sống với tư cách là 

một con người của xã hội với trách nhiệm, với sự ràng buộc. Và dĩ 

nhiên, ñối với một nhà nho yêu dân, yêu nước như ông thì không thể 

nào có thái ñộ hờ hững trước thời cuộc. Ông không thể bỏ mặc tất cả, 

từ bỏ tất cả ñể lui về sống nơi quê nhà. Và dù ông có muốn thế, có 

làm thế thì chắc chắn một ñiều rằng cái xã hội mục ruỗng mà ông 

ñang sống cũng sẽ không cho ông ñược làm theo ý của mình. Cho 

nên, Đào Tấn ñã kết hợp ñược một cách hài hòa mối quan hệ giữa 

con người cá nhân và con người xã hội ngay trong chính bản thân 

mình bằng cách ở ẩn ngay giữa chốn quan trường. Nghĩa là ông vẫn 

làm quan, vẫn có trách nhiệm ở cương vị của mình nhưng vẫn tìm 

cho mình những niềm vui sống thanh tao, trong sạch, không ñể cho 

những cạm bẫy kia làm hoen ố ñến tâm hồn của mình. Cách hành xử 

ấy tạm gọi là “ñại ẩn”. 

2.2. Cuộc sống ẩn  dật với con người ưu tư 

 Với hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương lúc bấy giờ, ñể giữ tiết 

tháo thì mỗi kẻ sĩ ñều chọn cho mình những con ñường khác nhau. 

Có người thì tìm ñến với phong trào Cần Vương, có người thì lui về 
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ở ẩn nơi quê nhà, có người lại cảm thấy cô ñơn, lạc lõng ngay giữa 

phố phường… Và Đào Tấn của chúng ta ñang “bâng khuâng ñứng 

giữa ñôi dòng nước”, không biết là phải “chọn một dòng hay ñể nước 

cuốn trôi”. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm nảy sinh 

con người ưu tư trong thơ Đào Tấn. Dẫu rằng ông cũng ñã dứt khoát 

chọn con ñường ñại ẩn cho mình nhưng ñó là ñiều mà ông cũng 

không hề mong muốn. 

2.3. Cuộc sống tha hương với con người lưu lạc 

Thơ Đào Tấn, bên cạnh con người ñại ẩn, con người ưu tư là 

con người lưu lạc. Tuy khác nhau ở tên gọi nhưng không có nghĩa là 

giữa những con người này lại không có mối quan hệ biện chứng với 

nhau. Có thể xem, trái tim Đào Tấn chia thành ba phần, mà mỗi phần 

là một không gian sống riêng của mỗi tâm trạng. Khi cụ mang tâm 

hồn của một ẩn sĩ thì cụ trở về với con người ñại ẩn chốn quan 

trường; khi cụ khắc khoải, suy tư và ñắm chìm trong những nỗi lo 

nhân tình thế thái thì con người ưu tư ñộc chiếm tâm hồn; nhưng khi 

cụ rời xa quê nhà ñể lao vào cõi hồng trần gai góc thì cảm thức lưu 

lạc lên ngôi: “Lãng tích niên niên thán vị thâu” (Bước chân phiêu bạt 

ôi chẳng lúc nào dừng). Con người lưu lạc trong thơ Đào Tấn là hiện 

thân của một nỗi nhớ nhà ngồn ngộn, một ước mơ mong mỏi sự trở 

về và một nỗi khiếp sợ long ñong: “Phù thế ngô sinh ưu lạc ña” (Đời 

ta là một cuộc ñời trôi nổi, nên lắm nỗi buồn vui). 
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CHƯƠNG 3 

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ ĐÀO TẤN - PHƯƠNG THỨC 

THỂ HIỆN 

3.1. Đặc sắc ngôn từ nghệ thuật: 

3.1.1. Nghệ thuật sử dụng ñiển cố, thi liệu Hán học 

Đào Tấn ñã rất thành công khi vận dụng ñiển cố và thi liệu 

Hán học trong sáng tác.  

Chúng tôi ñã thống kê khảo sát tất cả các trường hợp sử dụng 

ñiển cố, thi liệu Hán học trong 86 bài thơ chữ Hán trong cuốn “Thơ 

và từ  Đào Tấn”, kết quả như sau: 

 

Số câu thơ 

Tên tác 

phẩm 

Tổng số 

câu thơ 
 

có ñiển cố thi 

liệu Hán học 

Câu/ 1 ñiển cố 

thi liệu Hán học 

 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Thơ và từ 

Đào Tấn 
522 20 26,1 3,8 

 

3.1.2. Thể loại 

Qua 86 bài thơ chữ Hán ñược biên soạn trong tài liệu ñã dẫn, 

Đào Tấn quan tâm hơn cả là thể tứ tuyệt mà ñặc biệt là thể thất ngôn 

tứ tuyệt. Các thể loại khác ông ít quan tâm. Đó như là một phong 

cách riêng của tác giả. 
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Dưới ñây là bảng tiểu mục thể loại: 

 

 

Thế loại 

 

Tổng số bài thơ 

(86) 
Tỷ lệ (%) 

Thất ngôn tứ tuyệt 
 

58 
67, 4 

Thất ngôn bát cú 
 

14 
16, 3 

Ngũ ngôn 
 

12 
14 

Cổ thi 
 

2 
2, 3 

 

3.2. Không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật 

3.2.1. Không gian nghệ thuật 

3.2.1.1. Không gian nhàn tản 

Chọn con ñường ẩn dật, Đào Tấn cũng ñã xây dựng cho 

mình một không gian nhàn tản riêng mang ñậm dấu ấn cá nhân ñể 

tồn tại. Cái không gian ấy nhan nhản bóng hình của luống cúc, thư 

trai, con thuyền dạ bạc, mái chùa chênh vênh, mây ngàn, hạc nội…có 

thể nói ñến một thế giới thực vật, hoa cỏ, chim muông ñặc biệt ở ñây. 

Và trong khung nền không gian thoát tục ấy sừng sững hiện lên một 

con người Đào Tấn, hoặc một mình ñộc tọa suy ngẫm, hoặc chập 

chờn trong mộng, hoặc khi tựa gối trước song, hoặc “Khi vò chín 

khúc khi chau ñôi mày” trước ngọn ñèn khuya ñối bóng, hoặc dằng 

dặc cho những nỗi ñau ñời thao thức chảy trong tâm can. 
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3.2.1.2. Không gian sinh hoạt 

Bên cạnh không gian nhàn tản thì không gian sinh hoạt trong 

thơ Đào Tấn như là một sự cách tân của nhà thơ trên con ñường 

chiếm lĩnh hiện thực. Sự cách tân này buộc “ñôi cánh nàng thơ” 

không phải lúc nào cũng bay là là trên khoảng không gian vũ trụ vô 

cùng; mà ñôi lúc phải ñáp xuống cõi trần phàm tục với cuộc sống 

thường nhật hằng ngày, với một không gian sinh hoạt ấm áp tình 

người,. 

Thơ ông vừa có “ñiểm nhìn” của “con mắt vũ trụ” nhưng 

ñồng thời cũng vừa tồn tại “ ñiểm nhìn” của “con mắt thế tục”. Bởi 

thế cho nên, ẩn sau khoảng không của tâm hồn luôn lo lắng cho thế 

ñạo, nhân tâm, băn khoăn nhiều về lẽ xuất - xử là cả một miền trần 

gian của những cảm xúc chân thành mà Đào Tấn dành cho ñất nước, 

gia ñình, bạn bè.  

3.2.2. Thời gian nghệ thuật 

3.2.2.1. Thời gian tĩnh tại 

Ý thức hệ phong kiến ảnh hưởng trực tiếp ñến văn học qua 

thế giới quan của người viết. Thế giới quan này sẽ chi phối sâu sắc 

ñến quan niệm về con người, không gian, thời gian cũng như phương 

thức biểu hiện của nhà thơ khi sáng tác. Trong thơ Đào Tấn, bên 

cạnh không gian nhàn tản là thời gian tĩnh tại. Kiểu thời gian này ñã 

ăn sâu trong văn học cổ Việt Nam từ thế kỉ thứ X ñến thế kỉ thứ 

XVII và cho ñến nửa cuối thế kỉ XIX nó vẫn còn âm thầm chảy vào 

thơ ca giai ñoạn này. 

3.2.2.2. Thời gian sự kiện 

Thời gian sự kiện hiện diện trong thơ Đào Tấn luôn gắn liền 

với những nỗi khổ dân tình, gắn liền với sự hi sinh cao cả của những 

con người “Thà làm ma có hồn trung vía nghĩa/ Không làm người 
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ñeo mặt ngựa ñầu trâu” (Nguyễn Duy Cung). Ở ñấy, thời gian không 

còn mang nặng tính cảm niệm tuần hoàn, sinh diệt, triết lí “Số khá bỉ 

rồi thời lại thái/ Cơ thường ñông hết hẳn xuân sang” (Nguyễn Bỉnh 

Khiêm); mà ngược lại nghiêng hẳn về thời ñiểm hiện tại của những 

hành ñộng, việc làm cụ thể với một trái tim luôn canh cánh ngàn nỗi 

âu lo. 

 

KẾT LUẬN 

Đào Tấn ñã rời xa cuộc sống về nơi vĩnh hằng, nhưng cuộc 

sống và mảnh ñất nghệ thuật vẫn luôn ưu ái dành chỗ cho cho ông 

bởi những gì ông ñã gieo trồng cho ñời. Với những ai yêu nghệ thuật 

tuồng, yêu thơ văn, yêu tâm hồn thanh cao như Đào Tấn thì nhất 

ñịnh những giá trị nghệ thuật, những áng thơ mà ông ñể lại sẽ ñược 

các thế hệ bạn ñọc tiếp tục thưởng thức, tiếp thu và nghiên cứu.  

Thế giới nghệ thuật trong thơ Đào Tấn ñã cho ta biết thêm về 

tâm hồn ñầy chất thơ của một thi nhân, một vị quan thanh liêm, một 

nghệ sĩ tuồng với tất cả niềm yêu thương và cảm phục vào cuối thời 

ñại phong kiến thối nát và mục ruỗng. 

Người ñời biết ñến Đào Tấn với tư cách là một nghệ sĩ tuồng 

và cũng chính bởi ông là một nghệ sĩ tuồng quá ñỗi tài năng mà ít ai 

biết ñến ông với tư cách là một nhà thơ. Ông sáng tác thơ với số 

lượng không nhỏ và cũng thể phủ nhận những giá trị nội dung cũng 

như nghệ thuật trong thơ ông. 

Qua việc ñi vào nghiên cứu thế giới nghệ thuật thơ Đào Tấn, 

chúng tôi nhận thấy Đào Tấn là một hồn thơ rất ñỗi dạt dào. Thơ ông 

viết từ chính sự tài hoa và nỗi niềm trước thời cuộc của mình khiến 

người ñọc không thể dửng dưng trước những vần thơ chữ Hán của 

ông. Người ñọc ñồng cảm cùng một ông quan - nhà thơ luôn có sự 
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kết hợp hài hòa giữa con người cá nhân và con người xã hội. Xuất 

thân từ “cửa Khổng sân Trình”, Đào Tấn không hề hờ hững trước 

thời cuộc, không trốn tránh trách nhiệm ñối với xã hội nhưng vẫn 

biết cách tạo cho mình một niềm vui sống bằng cách chọn cho mình 

con ñường ñại ấn - ñại ẩn ngay giữa chốn quan lộ. Với những thú vui 

tao nhã, con người ñại ẩn trong thế giới thơ Đào Tấn hiện lên muôn 

sắc màu với bao tâm trạng, nỗi niềm ưu thế mẫn thời. Không gian 

nghệ thuật, thời gian nghệ thuật mở ra trước mắt người ñọc với 

những cảnh ñiền viên, sơn thủy hữu tình; với những phút giây con 

người sống, suy ngẫm, thả hồn… Là nhà thơ sinh ra và sống trong 

thời ñại nhiễu nhương, mục ruỗng của triều ñại phong kiến nửa cuối 

thế kỉ XIX, nhà thơ Đào Tấn cũng như bao nhà thơ trung ñại giai 

ñoạn này thấu hiểu sâu sắc nỗi ñau của nhân dân trước hai tầng áp 

bức bóc lột của giai cấp phong kiến và thực dân xâm lược Pháp. Và 

ñối với những tâm hồn yêu dân, yêu nước như vậy thì với những hạn 

chế của thời ñại, của lịch sử, Đào Tấn của chúng ta chỉ biết gửi 

những nỗi niềm ấy của mình vào những vần thơ chữ Hán. 

Qua thế giới nghệ thuật trong thơ ông, ta bắt gặp hình ảnh 

cuộc sống thành thị với con người ñại ẩn, cuộc sống ẩn dật với con 

người ưu tư và cuộc sống tha hương với con người lưu lạc. Từ ñó ta 

hiểu ñược phần nào cảm quan về cuộc sống và con người trong Đào 

Tấn về xã hội Vi ệt Nam nửa cuối thế kỉ XIX. Chính cái xã hội ñầy 

rẫy sự bất công và tàn bạo ấy ñã sản sinh ra những lớp người “ ñại 

ẩn”, tha hương, lưu lạc. Họ phải sống xa gia ñình, xa quê hương và 

cố tìm lẽ sống, niềm vui sống bằng một lối sống tránh xa những bon 

chen, thị phi ñể giữ cho tâm hồn ñược trong sạch. Khi bắt gặp hình 

ảnh con người ñại ẩn, người ñọc cảm thấy ñau ñớn, xót xa cho chính 

nhà thơ - vị quan thanh liêm ñành phải bất lực trước những thế lực 
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lớn mạnh hơn; nhìn cảnh dân ñen bị áp bức, bóc lột, bị ăn hiếp và 

chà ñạp nhưng không làm gì ñược ñể ñem lại sự công bình và hạnh 

phúc cho họ. Và ngay chính bản thân những vị quan với thiên lương 

trong sạch như Đào Tấn cũng phải có lối xuất - xử thật khéo léo ngay 

giữa chốn quan trường, thành thị. Khi ñọc những câu thơ với những 

tháng ngày tha hương, lưu lạc, ta cũng không thể nào không thương 

cảm trước niềm khao khát ñược trở về quê hương, ñược ñoàn tụ với 

gia ñình của thi nhân. Con người ưu tư trong thơ Đào Tấn với cuộc 

sống ẩn dật làm ta hiểu thêm về con người Đào Tấn. Ông không phải 

là một con người chỉ biết sống cho riêng mình, trái tim của ông lúc 

nào cũng trăn trở, cũng dằn vặt, cũng rỉ máu vì lo cho dân cho nước. 

Bên cạnh con người xã hội, con người cá nhân trong ông còn có 

những nỗi niềm riêng tây rất con người, rất ñáng ñược chúng ta trân 

trọng và cảm thông. 

Ngôn từ nghệ thuật trong thơ Đào Tấn là chữ Hán. Với 

những ưu ñiểm riêng, chữ Hán ñã góp phần mang lại những ñặc sắc 

trong thơ ông. Chính vì vậy mà nó ñã thể hiện ñược cái “ý tại ngôn 

ngoại” là vì vậy. Nó ñể người ñọc phải tự khám phá lấy. Chính vì 

vậy mà thơ mới giàu sức biểu cảm hơn,  mang lại sự thú vị cho người 

ñọc nhiều hơn và cũng buộc người ñọc phải tư duy hơn so với ñọc 

thơ chữ Nôm. Sức hấp dẫn của thơ chữ Hán Đào Tấn là ở chỗ này. 

Bên cạnh việc sử dụng  ngôn ngữ truyền thống là chữ Hán ñể 

sáng tác thì nhà thơ họ Đào còn kết hợp nghệ thuật sử dụng ñiển tích 

và thi liệu Hán học. Đây là phương pháp mà hầu như nhà thơ trung 

ñại Vi ệt Nam  nào cũng ñưa vào thi ca của mình. Việc sử dụng ñiển 

tích và thi liệu Hán học phù hợp với kiểu thơ thất ngôn Đường luật, 

mang lại sự súc tích và giàu ý nghĩa cho bài thơ. 
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Không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật cũng là những 

thành công và ñóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên ñặc sắc 

của thế giới nghệ thuật trong thơ Đào Tấn. Không gian làm nền cho 

sự xuất hiện của các nhân vật trữ tình: từ không gian nhàn tản cho 

ñến không gian sinh hoạt ñều thể hiện ñược tâm thế, nỗi niềm của 

nhân vật trữ tình. Thời gian tĩnh tại, thời gian sự kiện cũng thể hiện 

ñược thế giới nội tâm của nhân vật. 

Thế giới nghệ thuật trong thơ Đào Tấn càng phong phú, sinh 

ñộng bao nhiêu thì hồn thơ của ông càng phong phú, sâu sắc bấy 

nhiêu. Thế giới nghệ thuật thơ Đào Tấn cho ta hiểu thêm về con 

người ông, về những giá trị mà thơ ông ñã mang ñến cho ñời, cho 

nền thi ca nước nhà. Thiết nghĩ, các nhà nghiên cứu nên có sự ñầu tư, 

tìm hiểu nhiều hơn về thơ Đào Tấn - một hồn thơ “cay ñắng bao 

nhiêu nỗi nước nhà nhưng vẫn “trong sạch lòng thơ như nước non”. 

 

 


