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MỞ ĐẦU 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Trong nền thơ hiện ñại Việt Nam, Nguyễn Đình Thi (1924-

2003) thuộc thế hệ những nhà thơ xuất hiện và trưởng thành cùng với 

cách mạng và kháng chiến. Ông là một nghệ sĩ lớn, một trong những 

gương mặt nổi bật của nền văn hóa, văn học Việt Nam thế kỷ XX. 

Dù sáng tác với nhiều thể loại khác nhau, thể loại nào cũng có tác 

phẩm ñể lại dấu ấn trong người nghe, người ñọc. Nhưng, với Nguyễn 

Đình Thi, như ông vẫn hằng tâm sự, thơ “ ñó là một cái thiết tha nhất 

của tôi, và cũng là cái tìm tòi rất khổ của tôi (tuy nó có cái vui của 

nó)”[ 34, tr 225]. Tìm hiểu “Thơ Nguyễn Đình Thi trong hành trình 

thơ hiện ñại Việt Nam”, trước hết, chính là phát hiện những ñóng 

góp của thơ ông trong “cuộc tìm tòi” ấy.  

  Mặt khác, nhìn lại truyền thống văn học dân tộc, thơ mà ñặc 

biệt thơ trữ tình là thể loại phát triển phong phú, rực rỡ và ñạt nhiều 

thành tựu hơn cả. Sau mười thế kỷ văn học trung ñại, bước vào thế 

kỷ XX, cùng với quá trình hiện ñại hóa nền văn học dân tộc, phong 

trào Thơ mới (1932-1945) ñã mở ra cả “một thời ñại thi ca” với một 

thế hệ các nhà thơ nổi tiếng như Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, 

Huy Cận, Chế Lan Viên…Hành trình thơ Việt Nam hiện ñại là sự 

tiếp bước từ thành tựu của phong trào thơ ấy, trong một thời ñại mới 

nhưng không thể lặp lại. Cùng với nhiều nhà thơ khác ở thế hệ mình, 

Nguyễn Đình Thi là một trong những người ñi tiên phong với ý thức 

“một thời ñại mới của nghệ thuật thường bao giờ cũng tạo ra một 

hình thức mới”. Vì vậy, tìm hiểu “Thơ Nguyễn Đình Thi trong 

hành trình thơ hiện ñại Vi ệt Nam” cũng chính là một cách nhận 
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diện vị trí văn học sử của một tác gia trong thành tựu chung của nền 

văn học sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.  

 Đồng thời, trước yêu cầu của xu thế hội nhập hôm nay, nền 

văn học chúng ta, trong ñó có thơ cần phải không ngừng cách tân 

mới có sức cuốn hút người ñọc, nhưng vấn ñề ñặt ra là ñổi mới như 

thế nào? Thiết nghĩ, bài học về sự tìm tòi của thơ Nguyễn Đình Thi 

vẫn gợi ra ñược nhiều ñiều tâm huyết ñáng suy ngẫm.  

Ngoài ra, Nguyễn Đình Thi còn là một trong những tác gia ñã 

nhiều năm ñược nghiên cứu và giàng dạy trong nhà trường từ phổ 

thông ñến ñại học. Vì vậy, tiếp cận “Thơ Nguyễn Đình Thi trong 

hành trình thơ hiện ñại Vi ệt Nam”, phát hiện ñóng góp nổi bật của 

thơ trong quá trình cách tân của thơ Nguyễn Đình Thi cả về tư tưởng 

và nghệ thuật là việc làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. 

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 

Thơ Nguyễn Đình Thi xuất hiện vào những năm ñầu kháng 

chiến chống Pháp. Những ý kiến sớm nhất về thơ Nguyễn Đình Thi 

ñược Xuân Diệu ghi lại trong biên bản Hội nghị tranh luận văn nghệ 

ở Việt Bắc (25-28/9/1949). Tựu trung các ý kiến có thể phân thành 

ba loại như sau: 

Loại phản ứng quyết li ệt với thơ không vần của Nguyễn 

Đình Thi gồm có: Cụ Ngô Tất Tố cho rằng: “Thơ không vần thì 

ñừng gọi là thơ”. Thế Lữ thì coi thơ Nguyễn Đình Thi như là “một 

cuộc thí nghiệm”: “Anh Thi có một hồn thơ mãnh liệt, mà không 

dùng những hình thức quen, muốn ñi tìm cái mới…Anh Thi chỉ ñể 

vào ñấy những ñiều chỉ riêng mình anh rung cảm…Còn một cái 

nguy, là anh Thi ñã gieo rắc lối thơ của anh vào trong làng thơ”…Và 

ñi ñến kết luận: “Thơ anh Thi nguy hiểm, và còn là một cái nguy 

cơ”.Thanh Tịnh tỏ ý tán thành ý kiến của Ngô Tất Tố và Thế Lữ, rồi 
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nhấn manh thêm: “Nếu ñưa ra lối thơ ñó, ai cũng làm thơ không vần 

mà không hiểu gì cả có thể thành loạn thơ”. Phạm Văn Khoa thì cho 

rằng, có những bài lời văn ñẹp, xúc cảm ñẹp, “ nhưng chưa phải là 

thơ, vì nó thiếu vần” 

Loại ý kiến dè dặt hơn, vừa chỉ ra những mặt ñược và 

chưa ñược của thơ Nguyễn Đình Thi. Đó là ý kiến của Xuân Diệu, 

Tố Hữu, Xuân Thủy, Nguyễn Huy Tưởng….Ngay trong lời mở ñầu, 

Xuân Diệu muốn dặt vấn ñề nhìn thơ Nguyễn Đình Thi một cách 

toàn diện hơn trong mối quan hệ hình thức với nội dung là một 

“không phải nói ñến vấn ñề thơ không vần, cũng không phải chuyện 

những câu thơ dài, ngắn tự do” . Từ ñó Xuân Diệu nêu nhận xét: 

“Thơ anh Thi từng bộ phận thì hay, và có những câu rất hay…nhưng 

chắp lại với nhau thì không thành ra hay…Thơ anh thi tính cách trí 

óc nhiều, tình cảm ít…vì tình cảm chưa chín mùi”. Về hình thức, 

Xuân Diệu cho rằng “Câu thơ của anh Thi ñúc quá…rất kiệm chữ. 

Đó là một ưu ñiểm” . Ông quan niệm: “người ta yêu một thi sĩ là vì 

tình cảm của anh, vì tâm hồn của anh cứ không phải vì thơ có vần 

hay không vần. Nhưng bây giờ nói ñến trong bài thơ, thì vần rất là hệ 

trọng” và theo ông trong ñại ña số trường hợp thì bài thơ “nên có 

vần”. Nguyễn Huy Tưởng không dấu ý nghĩ thật của mình khi phát 

biểu: “Giữa tôi và anh Thi có một sự ñồng lõa, vì tôi cũng thích thơ 

không vần. Nên anh Thi bị công kích tôi thấy tôi cũng bị công kích, 

và khen anh Thi thì tôi cũng ñược khen”; nhưng cũng thấy ñược: 

“Thơ anh như hạt ngọc lung linh chứ khhong phải dòng suối lôi cuốn 

người ta ñi…Thơ anh bị ảnh hưởng của lời nhạc nhiều. Đó là yếu tố 

tạo nên một cái gì chưa vững. Nó là tiếng nói bập bẹ, mâu thuẫn với 

anh” 
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Tố Hữu giải thích thêm ý kiến  của Xuân Diệu,và ñặt vấn ñề 

một cách thận trọng hơn: “Anh Xuân Diệu ñưa thơ anh Thi ra không 

phải quy vào chuyện vần hay không vần. Toàn bộ thơ anh Thi chứa 

ñựng một nội dung lạ. Đây là một ñiệu thơ khác, những ñiệu thơ 

khác (ñiệu tâm hồn) ñể anh em xem xét. Vần hay không vần cũng sẽ 

giải quyết nhưng mà sau.” Và, sau khi nghe những lời phát biểu của 

Nguyễn Đình Thi , Tố Hữu kết luận theo kiểu nước ñôi: “Làm thơ 

không phải do trí tuệ muốn, mà do sự sống bản thân của mình…Có 

những lúc tôi yêu thơ anh Thi, và cũng có lúc tôi thù ghét nó”…Từ 

ñó, Tố Hữu gợi ra tiêu chuẩn ñánh giá của một thời: “N ếu tác phẩm 

chưa nói, hay nói ngược lại cuộc sống của quần chúng, thì phải xem 

là không hay, vì chưa nói lên ñược nỗi niềm quần chúng”. 

Loại ý kiến ủng hộ thơ Nguyễn Đình Thi:  Trong không khí 

sôi nổi của cuộc tranh luận, những ý kiến ủng hộ thơ Nguyễn Đình 

Thi cũng phát biểu thẳng thắn. Chị Tâm Trung: “Tôi là một quần 

chúng yêu thơ, thích thơ anh Thi. Có những ñoạn thơ, những câu thơ 

anh Thi ñã truyền cảm rất mạnh…Thơ anh Thi có sự bố trí rõ rệt, có 

tính cách trí tuệ”. Nhà văn Nguyên Hồng khẳng khái “phản ñối tất cả 

những ý kiến nói thơ anh Thi là cuộc thí nghiệm”, phản ñối cả ý kiến 

của Xuân Diệu nói thơ Nguyễn Đình Thi ñầu Ngô mình Sở, và nói 

thẳng: “Ý riêng tôi, thì anh Thi rất thành công, ngay bây giờ ñã thành 

công rồi. Anh Thi tiêu biểu cho tâm hồn rộng rãi, rải rác. Tôi tin sẽ 

có những bài thơ kỳ diệu của dân tộc ở loại thơ ñó” [34, tr 221]. Để 

ủng hộ Nguyễn Đình Thi, Văn Cao nói: “Tôi cũng theo ñuổi thơ 

không vần”. 

Cuộc tranh luận sau ñó vẫn còn kéo dài thêm một thời gian 

nữa, nhưng từ sau năm 1954 ñến nay, hình như càng ngày giới 
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nghiên cứu phê bình càng nhìn nhận thơ Nguyễn Đình Thi thỏa ñáng 

hơn. 

Trên Tạp chí Văn học số tháng 12 năm 1969, Nguyễn Xuân 

Nam ñăng bài viết khá công phu về “Thơ Nguyễn Đình Thi” , nhìn lại 

một cách khái quát những cảm hứng nổi bật trong thơ Nguyễn Đình 

Thi (viết về người chiến sĩ, về tình yêu quê hương ñất nước, về tình 

yêu lứ ñôi) qua từng “bước ñường sáng tác thơ”. 

Trên tuần báo Văn nghệ số 636, ngày 3/1/1976, nhà phê bình 

Hoài Thanh ñã phát hiện cái nhìn cuộc sống nhiều bình diện trong 

thơ của Nguyễn Đình Thi “Có những nhà thơ chỉ nói cái vui chiến 

ñấu và chiến thắng, Nguyễn Đình Thi thì còn nói thêm những xót xa, 

mất mát …anh hiểu rõ cái giá chúng ta phải trả hiểu rõ những phẩm 

chất cao quý của ñồng bào, ñồng chí chúng ta, hiểu rõ hạnh phúc to 

lớn chúng ta giành ñược”. Hoài Thanh“ yêu cái nhìn và tấm lòng của 

Nguyễn Đình Thi ñối với ñất nước”  ñồng thời cũng nêu nhận xét về 

chỗ hay và chưa hay của thơ Nguyễn Đình Thi một cách rất tinh tế: 

“Người ñọc thơ anh thường có cảm giác như nghe giọng nói  từ từ 

của một người vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa nói. Trước hết nói với 

mình, nói cho mình. Cái hay là thật, nhưng nhiều khi thật mà chưa 

hay”.  

Trên tuần báoVăn nghệ năm 1984, Hà Minh Đức trong bài 

“Nhìn lại chặng ñường thơ Nguyễn Đình Thi” ñã chỉ ra con ñường 

ñến với thơ của Nguyễn Đình Thi là “từ triết học và văn xuôi chính 

luận”. “Thơ Nguyễn Đình Thi vừa hướng vào cuộc ñời cụ thể lại vừa 

hướng ñến những lý tưởng và mơ ước thi vị” “trong mỗi bài thơ ñều 

có ý thức khái quát hóa nghệ thuật”. 

Tôn Phương Lan trên Tạp chí Văn học, số 4/1984, trong bài 

viết “ Thơ Nguyễn Đình Thi” ñã nêu nhậ xét: “ Thơ Nguyễn Đình 
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Thi mang ñấu ấn khá rõ của một hướng ñi từ sách vở ñến với cuộc 

ñời. Thơ anh vừa có sự thâm trầm, suy tư, vừa dạt dào cảm xúc. Quá 

trình làm thơ  của  anh cũng chứng tỏ sự trăn trở tìm tòi của cái mới 

cho nghệ thuật biểu hiện…” [34, tr 281]. 

Đinh Quang Tốn ñi vào “Ngôi nhà của Nguyễn Đình Thi” và 

cho rằng “ñôi cánh ñưa anh bay trên bầu trời nghệ thuật cao rộng 

một cách vững vàng là thơ và tiểu thuyết…Nhưng càng ngày thời 

gian ñã giúp chúng ta xác ñịnh một cách rõ ràng cánh  phải của anh 

là cánh thơ”. Từ ñó, tác giả bài viết phát hiện: “ Thơ Nguyễn Đình 

Thi có phong cách riêng, ñó là sự sâu nặng trong nghĩa tình, sâu nặng 

trong tư tưởng, sâu nặng trong triết lý qua hình thức thơ gân guốc 

khỏe mạnh. Anh không chú ý nhiều ở từ ngữ mà tập trung vào cách 

diễn ñạt, làm cho những câu thơ nổi hẳn lên, không còn ở dạng bình 

thường”[34, tr 72]. 

Hoàng Cát trong bài viết “Nguyễn Đình Thi-nhà thơ hiện ñại” 

ñăng trên báo Giáo dục và Thời ñại số 21, ngày 13/3/1998 ñã ghi 

nhận “ngay từ ñầu xuất hiện trên thi ñàn Việt Nam, Nguyễn Đình Thi 

ñã ráo riết chủ trương cách tân triệt ñể hình thức câu thơ, cách tân 

sâu sắc lối biểu cảm của thơ, ñặc biệt là ñối với thể thơ thất ngôn” 

[34, tr 248]. Đồng thời khẳng ñịnh, thơ Nguyễn Đình Thi là thơ hiện 

ñại, “hiện ñại ñích thực của một tài năng thực thụ lớn, thực thụ khác 

người và thực thụ chân tài” 

Trần Đăng Xuyền trong“ Giảng văn, văn học Việt Nam”  (Nxb 

GD, 1999) nhận ñịnh về thơ Nguyễn Đình Thi: “Ông ñã mạnh dạn 

ném ra một kiểu thơ tự do không quá câu nệ về vần ñiệu bên ngoài 

mà chú trọng ñến nhạc ñiệu ở bên trong. Một kiểu thơ hướng nội rất 

sâu”. 
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Mai Hương trên Tạp chí Văn học số 3/1999, trong bài viết 

“Nguyễn Đình Thi từ quan niệm ñến thơ” ñã tìm hiểu sâu hơn vào 

ngôn ngữ thơ Nguyễn Đình Thi và cũng nêu nhận xét: “ Nguyễn 

Đình Thi không cầu kì và không thích sự cầu kì. Sáng tạo nghệ thuật 

với ông là phải tự nhiên…Dường như thơ ông chính là ñiểm giao 

thoa hội tụ giữa thi pháp hiện ñại và truyền thống. Đó chính là lí do 

mang lại sức sống, sức hấp dẫn cho thơ”  

Theo Triều Dương thì “ngay những bài thơ ñầu tay, Nguyễn 

Đình Thi  ñã có giọng ñiệu riêng tạo chất riêng và cứ thế rỉ rả cho 

dến tận bây giờ, góp vào thi ca Việt nam một thi pháp lạ, một vẻ ñẹp 

sang trọng.”[ 34, tr 252] 

Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh ñã có những nhận xét rất xác 

ñáng về thơ Nguyễn Đình Thi: “Thơ Nguyễn Đình Thi là thơ hướng 

nội rất sâu. Lời ñúc, mỗi chữ như một giọt tâm hồn chắt ra ñầu ngọn 

bút”. 

Chu Văn Sơn lại cho rằng: “Thơ Nguyễn Đình Thi ñã tạo ra 

một ñiệu mới như tiếng sóng reo trong lặng lẽ, tấu lên một thứ nhạc 

mới - trong lặng mà rung ngân...”. Và cũng theo Chu Văn Sơn, nếu: 

“Nguyễn Đình Thi cứ dám là mình, cứ dám ñi cho thật hết cái lẽ phải 

của thơ theo quan niệm của mình  không tìm cách dung hòa giữa 

cách tân và truyền thống trước sự phản ứng gay gắt của một số nhà 

thơ và ñộc giả ñương thời thì  rất có thể ông ñã có vai trò như Xuân 

Diệu với phong trào Thơ mới” (Chu Văn Sơn). 

Ngoài ra còn nhiều bài viết khác của Nguyễn Đăng Mạnh, 

Phan Cự Đệ, Triều Dương, Phạm Hổ, Vũ Quần Phương, Đỗ Minh 

Phương, Lê Thị Chính…. Ở mỗi bài ñi sâu phát hiện thêm một khía 

cạnh của thơ Nguyễn Đình Thi. Tuy vậy, vẫn chưa có công trình 
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nghiên cứu nào trực tiếp ñề cập ñến vị trí thơ của Nguyễn Ðình Thi 

trong hành trình thơ Việt Nam hiện ñại.  

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu những ñóng góp nổi bật của 

thơ Nguyễn Đình Thi về tư tường và nghệ thuật ñể từ ñó thấy ñược 

vị trí của thơ Nguyễn Đình Thi trong hành trình thơ hiện ñại Vi ệt 

nam..  

Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Thơ Nguyễn Đình Thi với các 

tập thơ Người chiến sĩ (1956); Bài thơ Hắc Hải (1959); Dòng sông 

trong xanh (1974); Tia nắng (1983); Trong cát bụi (1992); Sóng 

reo (2001). 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Để nghiên cứu ñề tài này chúng tôi sử dụng chủ yếu các 

phương pháp sau: 

4.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp: Đây là phương pháp 

ñược coi là ñiều kiện cần và ñủ khi tiến hành nghiên cứu bởi vì chỉ 

trên cơ sở phân tích những vấn ñề ñặt ra, chúng tôi vận dụng thi pháp 

học ñể giải mã văn bản ngôn từ nhằm chỉ các ñóng góp về nội dung 

và nghệ thuật ñược thể hiện trong thơ Nguyễn Đình Thi. 

4.2. Phương pháp so sánh ñồng ñại và lịch ñại:  So sánh 

ñồng ñại ñể làm nổi bật nét tương ñồng và khác biệt, ñồng thời so 

sánh lịch ñại ñể thấy ñược sự tiếp nối và ñổi mới về nội dung và 

nghệ thuật trong thơ Nguyễn Đình Thi. 

 4.3. Phương pháp thống kê, phân loại:  Vận dụng phương 

pháp này ñể làm căn cứ xác ñáng cho những nhận ñịnh thông qua 

việc tập hợp những số liệu, tiêu chí cụ thể nhằm nhận diện một cách 

ñầy ñủ sự thay ñổi, chuyển biến về cách nghĩ, cách viết, cách thể 

hiện trong thơ Nguyễn Đình Thi. 
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4.4. Phương pháp hệ thống: Sử dụng phương pháp này ñể 

thiết lập một hệ thống tương ñối ñầy ñủ những tư liệu, dẫn chứng 

nhằm làm sáng tỏ vấn ñề mà ñề tài nêu ra, ñồng thời ñể xây dựng 

một cấu trúc luận văn hợp lý. 

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng lý thuyết thi pháp học hiện 

ñại ñể phân tích và lý giải một số bình diện thi pháp trong nghệ thuật 

thơ Nguyễn Đình Thi. 

5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 

Luận văn góp phẩn chỉ ra những ñóng góp của thơ Nguyễn 

Đình Thi trong tiến trình phát triển thơ Việt Nam hiện ñại thông qua 

việc phát hiện những nổ lực cách tân của thơ Nguyễ Đình Thi về tư 

tưởng và nghệ thuật. 

Luận văn sẽ là một tài liệu bổ ích góp phần vào việc tìm hiểu, 

nghiên cứu sâu hơn thơ của Nguyễn Đình Thi. Ngoài ra, kết quả 

nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần làm phong phú thêm cho nội 

dung các bài giảng liên quan trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy 

ở các bậc học. 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, luận văn 

ñược cấu trúc thành ba chương sau ñây: 

Chương 1.  Nguyễn Đinh Thi - Cuộc ñời và quan niệm nghệ 

thuật 

Chương 2. Cái tôi trữ tình giàu bản sắc-một ñóng góp nổi bật 

của thơ Nguyễn Đình Thi trong hành trình thơ Việt Nam. 

Chương 3. Những nỗ lực cách tân về  nghệ thuật  
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CHƯƠNG 1 

NGUYỄN ĐÌNH THI – CU ỘC ĐỜI VÀ QUAN NI ỆM  

NGHỆ THUẬT 

1.1. Cuộc ñời 

Nguyễn Đình Thi sinh ngày 20 tháng 12 năm 1924 ở Luang 

Prabăng (Lào) trong một gia ñình viên chức, quê gốc ở làng Vũ 

Thạch (nay là phố Bà Triệu), Hà Nội. Vốn là người không thích sự 

cầu kì nên bút danh cũng chính là tên của ông. Thuở nhỏ, ông sống 

cùng gia ñình ở Lào. Từ năm 1931, ông theo gia ñình về nước. Ông 

học Trung học ở Hải Phòng, rồi về học và tốt nghiệp Đại học Luật ở 

tại Hà Nội.  

Cũng vì thế Hải phòng, Hà Nội ñã trở thành những “vùng 

thẩm mỹ” thường xuyên ñi về trong sáng tác của ông. Mỗi con 

ñường, góc phố Hà Nội, và cả “ti ếng còi tàu trên sông Cấm chiều 

hôm” ở Hải Phòng, cũng ñã bao lần là niềm thương nỗi nhớ mang 

ñậm nét riêng của hồn thơ ông. 

1.1.1. Cuộc ñời của một thanh niên trí thức sớm giác ngộ 

lòng yêu nước và lẽ sống cách mạng. 

Trải qua một tuổi thơ cùng gia ñình trôi dạt sống cảnh tha 

hương trên xứ người, cậu bé Nguyễn Đình Thi khi ñược trở về quê 

nhà dù vẫn còn vất vả, long ñong hết Lào lại về Hà Nội, xuống Hải 

Phòng, có lúc ñã vào tận Chợ Lớn ñể kiếm sống, nhưng càng thấm 

thía tình quê hương ñất nước, và niềm ham mê sách vở vẫn không hề 

gián ñoạn. 

Nguyễn Đình Thi ñã bí mật tham gia hoạt ñộng trong phong 

trào học sinh sinh viên, rồi gia nhập Mặt trận Việt Minh, tham gia 

thành lập Hội Văn hóa cứu quốc, là một trong những người viết Đề 

cương Văn hóa năm 1943. 
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1.1.2. Cuộc ñời của một nghệ sĩ ña tài, không ngừng khát 

vọng sáng tạo.  

Không giống với nhiều nghệ sĩ khác, Nguyễn Đình Thi vào 

nghề viết bằng những tác phẩm tranh luận triết học và tiểu luận phê 

bình. Là một nghệ sĩ ña tài, Nguyễn Đình Thi ñã ñể lại những công 

trình nghệ thuật thuộc nhiều loại hình khác nhau trong ñó nhiều tác 

phẩm ñã trở thành sự kiện trong ñời sống văn nghệ, một số tác phẩm 

có vị trí quan trọng trong nền nghệ thuật nước nhà, nhận ñược sự yêu 

thích của ñông ñảo quần chúng. 

Tâm huyết và dành nhiều trăn trở tìm tòi nhất của Nguyễn 

Đình Thi, là mảng sáng tác thơ. Những trăn trở, tìm tòi thơ của 

Nguyễn Đình Thi có thể thấy khá rõ qua ñối chiếu văn bản các tập 

thơ qua mỗi lần xuất bản. Có khi bài thơ tưởng như ñã ổn ñịnh rồi, ñã 

in vào tập rồi, nhưng sau ñó nghĩ lại thấy không ñược, tác giả lại thay 

ñổi khi in lại lần sau. 

 Vậy là, hơn 60 năm cầm bút bên cạnh những thể loại khác, 

Nguyễn Đình Thi ñã có khoảng 107 bài thơ... gắn với con ñường 

sáng tạo của một ñời người, ñặc biệt với những người ñã phải trải 

qua hai cuộc chiến tranh. Nhìn một cách toàn diện, Nguyễn Đình Thi 

có những thành công nổi bật, những ñóng góp quan trọng về nhiều 

mặt. Trong ñó thơ là “dòng sông trong xanh” soi bóng cuộc ñời và 

phong cách nghệ thuật Nguyễn Đình Thi rõ nét hơn cả.  

 TS Chu Văn Sơn cho rằng:  “Nếu hình dung sự nghiệp văn 

học của Nguyễn Đình Thi mở ra bốn lĩnh vực thơ, kịch, tiểu thuyết 

và lý luận phê bình như một cỗ xe tứ mã thì thơ luôn là chú ngựa ñầu 

ñàn. Thơ vừa là phần trăn trở nhất, thành công nhất, vừa xâm nhập 

vào những mảng còn lại của Nguyễn Đình Thi” [46, tr  143]. 
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1.2. Quan niệm nghệ thuật của Nguyễn Đình Thi:  

1.2.1 Quan niệm chung về văn học nghệ thuật: 

Ông khẳng ñinh: “Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm”. Mặt 

khác, Nguyễn Đình Thi cũng chỉ rõ: “ Nghệ thuật không thể nào 

thiếu tư tưởng…Nhưng trong nghệ thuật, tư tưởng từ ngay cuộc sống 

hàng ngày mà nảy ra, mà thấm trong tất cả cuộc sống, tư tưởng của 

nghệ thuật không bao giờ là tri thức trừu tượng một mình trên 

cao”[53, tr 59]. Giữa lúc ñỏi hỏi văn nghệ phải có chức năng tuyên 

truyền thì Nguyễn Đình Thi cũng phân biệt rất rõ: “Nếu bảo văn 

nghệ là mượn sự việc ñể tuyên truyền, thì ít ra ñó  cũng là một loại 

tuyên truyền rất ñặc biệt. Chất ñem tuyên truyền là cả sự sống con 

người, và cách tuyên truyền cũng không giống chút nào với cách 

diễn thuyết trong một cuộc mít tinh. Văn nghệ là một thứ tuyên 

truyền không tuyên truyền nhưng lại hiệu quả và sâu sắc hơn cả”[53, 

tr 61]. Từ ñặc trưng ấy, ông nói rõ vai trò, tác dụng của nghệ thuật: 

“Nghệ thuật không ñứng ngoài trỏ vẻ cho ta ñường ñi, nghệ thuật vào 

ñốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên ñường 

ấy. Bắt rễ ở cuộc ñời hằng ngày của con người, văn nghệ lại tạo ñược 

sự sống cho con người. Nghệ thuật mở rộng khả năng của tâm hồn, 

làm cho con người vui buồn nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, tai 

mắt biết nhìn, biết nghe thêm tế nhị, sống ñược nhiều hơn. Nghệ 

thuật giải phóng cho con người khỏi những biên giới của chính mình, 

nghệ thuật xây dựng con người, hay nói ñúng hơn làm cho con người 

tự xây dựng ñược. Trên nền tảng cuộc sống của xã hội, nghệ thuật 

xây dựng ñời sống tâm hồn cho xã hội” [53, tr 61]. 

Là người làm nghề cầm bút, ñã từng “nhọc nhằn công việc văn 

chương” nhiều năm,  Nguyễn Đình Thi cũng suy nghĩ nhiều về ñồng 
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nghiệp và chính mình, về mối quan hệ giữa nhà văn và tác phẩm, vai 

trò, tác dụng của nghệ thuật… 

1.2.2. Quan niệm về thơ: 

Nguyễn Đình Thi rất tâm ñắc và có nhiều suy nghĩ bàn luận về 

thơ. Ngay trong cuộc tranh luận về thơ ở Việt Bắc năm 1949, trước ý 

kiến của của nhiều người phủ nhận loại thơ không vần, ông cũng ñã 

thẳng thắn phát biểu: “…vần là một lợi khí ñắc lực cho sự truyền 

cảm. Nhưng không phải hết vần là hết thơ. Khi làm thơ, thái ñộ của 

người làm là ghi cho ñúng cảm xúc. Nếu cảm xúc gặp vần thì hay” 

[34, tr 227]. Đồng thời, khẳng ñịnh ý kiến chủ quan của mình:“ 

Riêng tôi nghĩ rằng, không có vấn ñề thơ tự do, thơ có vần và thơ 

không vần. Chỉ có thơ thực và thơ giả, thơ hay và thơ không hay, thơ 

và không thơ”[53, tr 73]. 

Nguyễn Đình Thi luôn ñề cao vai trò của vai trò cảm xúc trong 

thơ, cũng trong Hội nghị tranh luận ấy, ông không lại phát biểu 

không ngần ngại: “ Tôi không thích những bài thơ nói ra tâm tình. 

Nó phải nói ra cảm xúc, cảm xúc tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, ta sờ, 

cảm thế nào nói thế ấy…Tôi mong ñi tới những câu thơ như lời nói 

thường mà ñến tột ñộ cảm xúc mãnh liệt” [34, tr 27]. Trong văn 

chương, Nguyễn Đình Thi luôn có ý thức ñi tìm cái mới, ý thức tìm 

tòi sáng tạo về nội dung lẫn hình thức. Vào những năm ñầu sau cách 

mạng tháng Tám, khi nội dung thay ñổi trực tiếp và hình thức chưa 

tìm ñược sự ñổi thay kịp thời, có người ñề xuất xu hướng “bình cũ 

rượu mới”. Nguyễn Đình Thi muốn ñi tìm sự hài hòa giữa nội dung 

mới và hình thức mới. Ông cho rằng: “Mỗi thể thơ có một khả năng, 

một thứ nhịp ñiệu hay của nó,nhưng nếu theo dõi những thời lớn của 

thơ ñi cùng nhịp với những thời kì lớn của lịch sử, thì một thời ñại 

mới của nghệ thuật thường bao giờ cũng tạo ra một hình thức mới. 



 16 

Thơ của một thời ñại mới, trong những bước ñầu, ít khi chịu những 

hình thức ñều ñặn cố ñịnh. Nó chạy tung về những chân trời mở rộng 

ñể tìm kiếm, thử sức mới của nó Rồi thời ñại vững lại, thơ nảy nở 

trong những hình thức trong sáng ñã tìm thấy” [53, tr 73]. Chính vì 

vậy, ông ñã không ngần ngại khi là người tiên phong mở ñường. Mặc 

dù sự ñón nhận cái mới ra ñời, ban ñầu sự ñón nhận còn nhiều khắt 

khe, nhưng cùng với thời gian, những gì là nghệ thuật ñích thực ñã 

khẳng ñịnh vị trí của nó.  

Nguyễn Đình Thi viết: “Tôi vẫn tin ở thơ. “Tôi thấy thơ ñưa ta 

vào sự lớn lao của tâm hồn vô tận của mình, và vượt qua nỗi khốn 

khó của thân phận con người. Thơ mạnh hơn tiền bạc, quyền thế, thơ 

mạnh hơn lòng tham, thơ mạnh hơn sự khôn ngoan sắp xếp, thơ 

mạnh hơn cái ác. Thơ ñưa con người mơ tới cái chưa có, và tưởng 

tượng một cái gì ñẹp hơn, tốt hơn cho cuộc sống”. Hệ thống quan 

niệm về nghệ thuật và về thơ của Nguyễn Đình Thi không chỉ bao 

gồm nhiều mặt mà còn rất sinh ñộng vì gắn bó với thực tiễn sáng tác 

của riêng ông và của cả ñời sống văn học nước nhà, Cho ñến nay, 

mỗi lần ñọc lại ta vẫn thấy hữu ích. 

 

CHƯƠNG 2   

CÁI TÔI TR Ữ TÌNH GIÀU B ẢN SẮC- MỘT ĐÓNG GÓP   

NỔI BẬT CUẢ THƠ NGUYỄN ĐÌNH THI  

Nếu thơ trữ tình thời trung ñại bị ràng buộc bởi lễ giáo phong 

kiến, thì phong trào Thơ mới là tiếng thơ của ý thức cá nhân -  cá thể 

của con người ñược thức tỉnh. Thơ không còn bị câu nệ bởi quan 

niệm “văn dĩ tải ñạo”, “thi ngôn chí”, mà là tiếng lòng trực tiếp biểu 

hiện khát vọng của cái tôi nhà thơ. 
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Nguồn cảm hứng của Thơ mới chủ yếu bắt nguồn từ tình yêu 

lứa ñôi và những hoài niệm. Thi tứ của Thơ mới là thiên nhiên mang 

nỗi niềm tâm trạng của con người, là nỗi buồn xa vắng như có từ vạn 

kỷ, là cảnh chia ly, tiễn biệt, là “vẻ ñẹp  thoáng qua” làm vương vấn 

nỗi lòng thi nhân. 

Một thế hệ nhà thơ xuất hiện và trưởng thành cùng với 

cách mạng và kháng chiến ñã ra ñời, cuộc sống ñòi hỏi cái tôi 

trữ tình trong thơ dù muốn hay không phải là cái tôi trữ tình 
công dân và cảm hứng chung của cả nền thơ là cảm hứng 
lãng mạn sử thi .Thi tứ của thơ ñược lấy từ hình ảnh thực tế 

của những người lao ñộng và chiến ñấu ñang gánh trên vai 

mình sứ mệnh cao cả của Tổ quốc 

2.1.Cái tôi trữ tình giàu cảm hứng bắt nguồn từ hiện thực 

cuộc sống 

Không phải Nguyễn Đình Thi ñem tất cả hiện thực cuộc chiến 

vào trong tác phẩm mà chủ yếu trong thơ ông ñó là hình ảnh quê 

hương ñất nước, tình yêu, người lính trong chiến tranh. Bởi ông quan 

niệm: “Tác phẩm văn nghệ nào cũng xây dựng bằng những vật liệu 

mượn ở thực tại. nhưng nghệ sĩ không chỉ ghi lại cái ñã có rồi mà 

muốn nói một ñiều gì ñó mới mẻ. Anh gửi một lá thư, một lời nhắn 

nhủ, anh muốn ñem một phần của mình góp vào ñời sống chung 

quanh”. 

Bởi thế, hiện thực cuộc sống cứ cuồn cuộn chảy, những mạch 

nguồn sự sống ñang tuôn trào lên từng ngày nhưng thơ mới vẫn cứ 

vô tình như người khách lạ ñi qua ngang Là chiến tranh, là cánh 

ñồng ñầy bom ñạn, thép gai, là những cảm xúc rất ñời thường của 

những người chiến sĩ. Thơ Nguyễn Đình Thi thể hiện sự hiện ñại. Nó 

xuất phát từ trên nền móng cũ của thi ca truyền thống với những ñề 
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tài, cách cảm nhận không mới nhưng ñiều khác biệt là Nguyễn Đình 

Thi ñã thổi vào ñó tinh thần thời ñại. 

Lớp nhà thơ trước cách mạng, lớp nhà thơ mới xuất hiện kề 

vai sát cánh tạo một diện mạo, phẩm chất mới cho thơ: mới về nội 

dung tư tưởng và nghệ thuật biểu hiện, mới về ñề tài, chất liệu cảm 

xúc.. Những nhà thơ ấy có những tìm tòi sáng tạo mà thơ trước kia 

chưa thể có ñược. Họ có nhiều ñiểm không giống nhau, tư duy nghệ 

thuật có những sắc thái riêng nhưng tất cả ñều có cơ sở chung là 

cùng xuất phát từ lòng yêu nước và cuộc sống của dân tộc cùng ñem 

tài năng và nghị lực của mình cống hiến cho sự nghiệp giải phóng 

ñất nước. Bằng những con ñường khác nhau, những các nhà thơ cùng 

ñi ñến một chân lý: Nghệ thuật cao quý của thơ ca không phải là 

phong cách cầu kỳ, khó hiểu mà chính là ở sự giản dị dễ hiểu, ở sự 

hài hòa phổ cập và nâng cao giữa truyền thống và cách tân, dân tộc 

và hiện ñại”  [22, tr 15]. 

2.2. Cái tôi trữ tình trong cảm hứng ña chiều về ñất nước 

và dân tộc 

 Mỗi tác giả văn học thường viết về nhiều ñề tài, nhiều thể loại 

trong suốt cuộc ñời của họ, song thường họ chỉ thành công ở một số 

ñề tài, thể loại nhất ñịnh. Nguyễn Đình Thi cũng là nhà thơ như thế. 

Ông viết và thành công ở nhiều thể loại song với ñề tài, ông thành 

công chủ yếu ở ñề tài về quê hương ñất nước, về tình yêu, người lính 

trong chiến tranh.cửa. Nguyễn ĐìnhThi ñã mang hơi thở của thời ñại 

vào trong thơ.  

Thơ của Nguyễn Đình Thi là như thế. Là tự nhiên chân thật 

như hơi thở. Ông ñã ñem hơi thở của cuộc sống, của hai cuộc chiến 

tranh vào trong thơ nhưng chúng ta không có cảm giác lên gân, nặng 

nề.  
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Nhìn chung, hiện thực ñất nước ñau thương nhưng hào hùng 

hiện lên chân thực, rõ nét qua thơ Nguyễn Đình Thi. Nhưng tâm 

ñiểm trong cảm hứng về ñất nước của Nguyễn Đình Thi không phải 

ở nỗi vất vả ñau thương. Nhà thơ dường như dồn hết tâm sức của 

mình ñể khắc họa một ñất nước tươi thắm vô ngần, dù cho bom ñạn 

kẻ thù giày xéo... Đây là ñiều kì diệu của dân tộc Việt Nam, là ñiều 

kì diệu trong những sáng tác của Nguyễn Đình Thi. Viết về ñất nước 

ñau thương nhưng những câu thơ của ông không hề bi thương, người 

ñọc luôn nhận thấy một cảm hứng vượt thoát, vượt lên trên nỗi ñau 

ñể khẳng ñịnh sức mạnh, sức sống quật cường bất khuất của dân tộc 

mình. “Nếu như chủ nghĩa nhân văn là mục tiêu ñấu tranh cho hạnh 

phúc về nguồn sống của con người, và mục tiêu ñấu tranh cho nền 

thơ Việt Nam những năm chống Mỹ ñã nói lên tiếng nói chiến ñấu 

tích cực vì ñộc lập, tự do, vì nguồn sống chân chính của con người” 

[31, tr 141] thì thơ Nguyễn Đình Thi cũng không nằm ngoài mục 

ñích ấy. Điều ñó thể hiện rõ trong niềm mơ ước của Nguyễn Đình 

Thi về một ngày Bắc - Nam sum họp một nhà, nhân dân có cuộc 

sống thanh bình. Những mong muốn bình dị nhưng thiết thực ñậm 

chất nhân văn của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. 

2.3. Cái tôi trữ tình kết hợp hài hòa giữa tình cảm công 

dân và tình cảm riêng tư. 

Thời ñại nào cảm xúc ấy. Tâm hồn của nhà thơ dẫu có riêng, 

có bay cao ñến ñâu cũng không thể ñứng ngoài thời ñại mình, dân 

tộc mình. Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Đình Thi vì thế, vừa có ý 

nghĩa cá biệt vừa mang tính chung của thời ñại. Thơ Nguyễn Đình 

Thi gắn liền với sự ra ñời và phát triển của thời ñại mới của ñất nước 

ta từ Cách mạng tháng Tám ñến nay. Chính vì vậy cái tôi trong thơ 

Nguyễn Đình Thi chịu ảnh hưởng tới lịch sử thời ñại mà ông sống. 
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Văn học giai ñoạn này là sự kết hợp hài hòa giữa cái tôi trữ tình công 

dân và tình cảm riêng tư trong sáng của người chiến sĩ. Xuất thân là 

một người lính, người nghệ sĩ Nguyễn Đình Thi càng thể hiện rõ 

ñiều ñó. 

Nếu Thơ mới (1932-1945) là cái tôi sầu tủi và cô ñơn trước vũ 

trụ bao la, trong tình yêu bất trắc và trong cõi siêu hình của tôn giáo, 

thì thơ Cách mạng nói chung, thơ Nguyễn Đình Thi nói riêng là tiếng 

nói của cái tôi gắn bó với xã hội, với quần chúng. Có thể thấy rằng từ 

Thơ mới ñến Thơ cách mạng là một sự biến ñổi về chất trong cảm 

xúc, ñiểm nhìn và phương thức  tư duy. Cái “Tôi” nồng nhiệt ñã 

ñược thay thế bởi cái “Ta” thiêng liêng, chất thơ của tư duy ñược 

thay thế bằng cái diễn ra hàng ngày trong cuộc sống.  

Như vậy, cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Đình Thi là cái tôi 

ñậm chất cách mạng. Nhưng chúng ta cũng lưu ý rằng, cái chất 

“người chiến sĩ cách mạng” ấy chỉ là những dấu ấn, không phải là 

bản chất thuần nhất của nhà thơ. Nếu cái tôi ấy chỉ thuần nhất một 

chất “người chiến sĩ cách mạng” thì sẽ lẫn với nhiều nhà thơ khác 

cùng thời. Điều ñặc biệt là cái tôi trong thơ Nguyễn Đình Thi là sự 

kết hợp hài hòa giữa con người công dân và con người của cuộc ñời. 

Nguyễn Đình Thi ñã không cố xây lên những tượng ñồng mà ông ñã 

ghi lại chân thực những tình cảm, cảm xúc của người lính. Chính vì 

vậy, người chiến sĩ trong thơ Nguyễn Đình Thi là những con người 

bằng xương bằng thịt, những con người bước ra từ chính cuộc chiến 

ñấu ñau thương nhưng vĩ ñại của dân tộc. 

Nguyễn Đình Thi ñã nói về tình yêu trong chiến ñấu, một ñề 

tài không mới. Nhưng cái mới mẻ ở ñây ñó là Nguyễn Đình Thi ñã 

nói ñược những cảm xúc chân thật của những người lính ñang yêu. 

Qua những vần thơ của Nguyễn Đình Thi ta hiểu ñược cách sống, 
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cách nghĩ của những người thanh niên yêu nước, sống có lý tưởng 

của một thời ñau thương nhưng oanh liệt. Họ chiến ñấu vì một ngày 

mai sum họp. Yêu nhau nên họ xa nhau/ Cho gần lại mọi người ñều 

sung sướng. 

CHƯƠNG 3 

 NHỮNG  CÁCH TÂN VỀ  NGHỆ THUẬT 

3.1. Về thể loại:  

Nguyễn Đình Thi là một hiện tượng tiêu biểu cho một hình 

thức thơ mới. Nhưng cái mới ở ñây còn mang tính chất của một thể 

nghiệm. Nhưng trước sau ông vẫn kiên ñịnh một lối ñi mà mình ñã 

chọn. Chính vì vậy, thơ ông không bị ràng buộc theo một ñịnh lệ 

hoặc thói quen nào về những nguyên tắc cách luật trong thơ ca, 

nhưng tác giả vẫn biết giữ ñúng những quy luật về hình thức. Phần 

lớn những bài thơ của Nguyễn Đình Thi ñều là thơ tự do. Thống kê 

trong Tuyển tập thơ Nguyễn Đình Thi Nhà xuất bản Văn học Hà Nội 

năm  2001, chúng tôi nhận thấy trong số 107 bài (tất cả các thể thơ) 

thì thơ tự do có ñến 94 bài (chiếm tỉ lệ 87,80%). 

Thơ Nguyễn Đình Thi thuộc thể thơ tự do. Nhưng thơ tự do 

Nguyễn Đình Thi cũng có nhiều loại. Cụ thể là trong số 94 bài thơ tự 

do có: 

Thơ tự do có vần: 41 bài  

 Thơ tự do phối hợp có vần với không có vần 29 bài. 

Thơ tự do không vần: 24 bài 

Qua số liệu trên có thể thấy: Bài thơ tự do có vần có số lượng 

ít hơn so với hai loại kia (tự do phối hợp và tự do không vần). Trong 

ñó ñáng chú ý là trong thể thơ tự do này nhà thơ rất chú trọng loại 

phối hợp xen kẽ giữa có vần và không có vần trong một bài thơ (có 

thể gọi ñó là thể thơ phối xen). Sự phối xen giữa vần với không vần 
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(cùng với việc sử dụng các thể thơ hỗn hợp (thể lục bát xen kẽ với 

thơ tự do hoặc thể thơ tự do xen kẽ với thơ Đường luật) ñã tạo cho 

thơ Nguyễn Đình Thi một hình thức mới, tự do, phóng khoáng. 

Hầu hết các bài thơ của Nguyễn Đình Thi là sự ñan cài các câu 

thơ dài, ngắn không ñều, có khi câu thơ dài hơn 10 chữ, có khi chỉ có 

3 chữ, 2 chữ thậm chí có 1 chữ. Tất cả ñều do cảm xúc “nếu cần nói 

một hơi dài, dùng những câu dài, nếu hơi ngắn, viết ngắn” (Nguyễn 

Đình Thi). 

Tuy chững chạc trong thể thơ truyền thống (Ngũ ngôn, thất 

ngôn, lục bát);  mực thước trong thơ tám chữ, nhưng nhìn chung 

Nguyễn Đình Thi thoải mái, thích hợp hơn với những hình thức tự 

do, phóng khoáng”[34, tr 316]. Ông ít khi sử dụng thuần một hình 

thức thơ, thường có sự xen kẻ nhiều hình thức trong một bài. Sự xen 

kẻ ñó phải chăng là có chủ ñịnh? Không. Với Nguyễn Đình Thi , thì 

sự xen kẻ ñó là do sự vận ñộng của cảm xúc ñã gọi ra những hình 

thức tương ứng. Như ông ñã từng phát biểu: “lúc cần nói một hơi dài, 

dùng những câu dài, nếu hơi ngắn viết ngắn”. 

Lối thơ văn xuôi một thời khi mới ñưa ra bị nhiều người phản 

ñối, sau này Nguyễn Đình Thi  tìm tòi và vận dụng ñã ñạt nhiều 

thành công. Thơ Nguyễn Đình Thi  ñã phá vỡ sự nhịp nhàng dễ dãi 

của vần chữ, anh là nhà thơ ñã kết hợp hài hòa giữa yếu tố nhạc trong 

thơ và tạo ñược nhiều bài thơ giàu nhạc ñiệu (Đất nước, Lá ñỏ). Sự 

kết hợp hài hòa ñó là một trong những yếu tố khiến chất thơ trong 

thơ văn xuôi của anh không bị mất. 

Nguyễn Đình Thi sử dụng nhuần nhuyễn thể thơ lục bát, ngũ 

ngôn, thất ngôn truyền thống, vừa sử dụng những hình ảnh quen 

thuộc thường bắt gặp trong thơ ca truyền thống vừa cách tân, vừa 

mang bản sắc dân tộc vừa sử dụng vừa cách tân tạo thể thơ theo ñiệu 
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nói, ñiệu nghĩ. Tất cả những ñiều ñó ñã tạo nên một phong cách riêng 

của Nguyễn Đình Thi, một gương mặt không dễ lẫn.  

3.2. Về hình tượng, hình ảnh  

Thơ Nguyễn Đình Thi “nói bằng hình ảnh”. Hình ảnh trong 

thơ Nguyễn Đình Thi có khi là hình ảnh trực tiếp truyền thẳng ñến 

người ñọc.ình ảnh trong thơ Nguyễn Đình Thi là những hình ảnh 

thực “còn tươi nguyên”, “mới mẻ”, “ ñột ngột”, “l ạ lùng”. Đó là 

“những hình ảnh mới tinh chưa có vết nhoà của thói quen, không bị 

dập khuôn vào những ý niệm trừu tượng ñịnh trước mà nâng lên 

trong tâm hồn khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trong một 

trạng thái nào ñấy” [53, 76]. 

Song nhìn chung những hình ảnh trong thơ ông không cầu kỳ 

mà là những hình ảnh rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Như nhà 

phê bình Hà Minh Đức nhận xét: “Nguyễn Đình Thi không quan tâm 

khai thác những hình ảnh lạ. Anh muốn mọi người chú ý ñến cuộc 

ñời quen thuộc mà mỗi lần lại có thể nhận ra một vẻ ñẹp mới” [9, tr 

16]. 

Như vậy, ta thấy thơ Nguyễn Đình Thi hình ảnh sống, thực, có 

sức lôi cuốn và thuyết phục, gây ấn tượng ñậm, tạo ñược hiệu quả 

cao nơi người ñọc. Chính nhờ thế mà thơ ông có sức “lay ñộng 

những chiều sâu tâm hồn, ñem cảm xúc mà ñi thẳng vào suy nghĩ 

của người ñọc” như ông mong muốn. Đây cũng là một trong những 

ñiểm nổi bật tạo nên phong cách thơ Nguyễn Đình Thi. 

3.3. Về ngôn ngữ và giọng ñiệu 

 Thơ Nguyễn Đình Thi thường kiệm lời, ñợc thơ ông ta bắt 

gặp một thi pháp thơ hiện ñại; kiệm lời, ñúc ảnh. Thơ nhờ vậy có sức 

gợi, sức mở trong tâm thế tiếp nhận tích cực, dân chủ của người ñọc. 

Lời ñúc nhưng nhiều dư ba. Mỗi chữ như một giọt tâm hồn chắt lọc 
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ra ñầu ngọn bút. Và ñó vốn cũng là phép bút cổ truyền của phương 

Đông: Thi tại ngôn ngoại. Thơ Nguyễn Đình Thi dùng từ thuần 

Việt ñơn sơ, không trau chuốt nhưng dội sâu vào tâm hồn. 

 Thơ Nguyễn Đình Thi là thơ trữ tình của ñiệu nói. Ông 

không chịu ñược những bài thơ cùng một nhịp ñều ñều “Tôi không 

thích những bài thơ nói ra những tâm tình. Nó phải nói ra cảm xúc. 

Cảm thế nào nói thế ấy. Khi có ñủ cảm xúc tự nhiên thì nói thành 

vần cũng ñược, không thì thôi nói như lời nói thường’ “ Tôi mong ñi 

tới những câu thơ như lời nói thường mà ñạt ñến cảm xúc mãnh liệt” 

 

KẾT LUẬN 

Đánh giá một tác giả văn học, cần xem tác giả ấy ñã kế thừa 

ñược những gì trong truyền thống của quá khứ, của những người ñi 

trước. Đó có thể là một nét mới về hiện thực, về cách nhìn cuộc 

sống, một giọng văn, sự ñổi mới về thể loại cũng như những ảnh 

hưởng của họ với các nhà văn ñương thời, nhất là những nhà văn trẻ. 

Vậy Nguyễn Đình Thi ñã có những ñóng góp gì cho nền thơ ca hiện 

ñại Việt Nam? 

Có thể nói, Nguyễn Đình Thi ñã tạo nên một phong cách hoàn 

toàn mới mẻ, vừa kế thừa tinh hoa của thơ cổ, vừa phát huy chất lãng 

mạn của thơ Mới, vừa thể hiện nét tư duy hiện ñại, ñậm chất trí tuệ, 

vừa giàu cảm xúc. Đúng như nhận xét của Hoài Thanh: “Một tiếng 

thơ ñậm ñà phong vị thời ñại và quê hương là một ñóng góp tích cực 

làm cho nền thơ cách mạng trẻ tuổi của chúng ta thêm ña dạng” [50, 

tr 15] 

Về nội dung: thơ Nguyễn Đình Thi ñã tái hiện chân thực hình 

ảnh ñất nước trong những năm chiến ñấu, ñem ñến cho người ñọc cái 

nhìn  toàn diện về hai cuộc chiến ñấu vĩ ñại của dân tộc.  
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 Về hình thức: thơ Nguyễn Đình Thi có những ñặc ñiểm nghệ 

thuật ñáng lưu ý. Trước hết, thơ Nguyễn Đình Thi sử dụng khá nhiều 

thể loại: thơ tự do, thơ lục bát, thơ Đường luật, thơ văn xuôi. Trong 

ñó, thơ tự do - thơ không vần là loại sở trường của Nguyễn Đình Thi. 

Song, có lẽ dù ở thể loại nào, thơ ông cũng ñược viết ra một cách 

công phu, tìm tòi, có phong cách. Phải chăng, không quá lời khi nói 

rằng sáng tạo thể loại thơ không vần là ñóng góp lớn nhất của 

Nguyễn Đình Thi?! Ngôn ngữ thơ ông thường giản dị, giàu hình ảnh, 

súc tích, kiệm lời. Đặc biệt, ngôn ngữ thơ ñiệu nói là một ñặc sắc 

“thơ như lời nói thường mà ñạt ñến một cảm xúc mãnh liệt”. Hình 

ảnh thơ Nguyễn Đình Thi phong phú, sinh ñộng, vừa mang tầm vóc 

hoành tráng của không khí sử thi, lại vừa nhỏ nhoi, bình dị, sống 

ñộng, chân thực như ñược cắt ra từ chính cuộc sống. Có lẽ, Nguyễn 

Đình Thi ñã ñưa tiếng thơ lại gần hơn với lời ăn tiếng nói hằng ngày. 

Ở ñó, vừa có sự chắt lọc, vừa gợi nhiều liên tưởng… Tất cả góp phần 

tạo cho thơ Nguyễn Đình Thi những nét ñộc ñáo riêng so với thế hệ 

nhà thơ cùng thời, ñể lại trong lòng người ñọc những ấn tượng sâu 

ñậm. Đó là một quá trình lao ñộng nghệ thuật bền bỉ, ñầy sáng tạo 

của người nghệ sỹ. 

Trên hành trình sáng tác thơ Nguyễn Đình Thi, bên cạnh 

những thành công ñáng kể, hình như ñâu ñó vẫn không tránh khỏi 

những hạn chế. Sự tìm tòi trong nghệ thuật thơ ca của anh không 

phải lúc nào cũng thành công. Số câu ñoạn hay trong thơ anh khá 

nhiều nhưng số bài thơ hay cũng không nhiều lắm, khi cảm xúc 

không theo kịp ý thơ nhiều bài thơ ñã bị dồn ép lời chữ và trở nên 

khô khan nặng nề. Đôi khi, thơ ông còn ít những cảm giác, cảm xúc, 

ít mùi hương vị ngọt, ít màu sắc. Nhiều câu thơ rơi vào sự thô sơ 

thiếu gọt dũa, nhiều bài còn khó ñọc, khó hiểu...Song, có lẽ ñiều này 
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vẫn không làm ảnh hưởng ñến vị trí, gương mặt riêng, tiếng nói riêng 

cũng như vai trò tiên phong mở ñường của ông trong nền thơ Việt 

Nam hiện ñại. Là một nghệ sĩ ña tài, Nguyễn Đình Thi ñã can ñảm 

dám ñi ñến tận cùng của nghệ thuật. Cho dù… cái ñích cuối cùng có 

ñến ñược hay không, thì những gì ông làm ñược, ñể góp phần hiện 

ñại hóa nền thi ca hiện ñại.  


