
1 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 

PHẠM TH Ị THANH TÂM 
 

 

 

HÌNH T ƯỢNG CÁI TÔI TR Ữ TÌNH  
 TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ 

 
 
 

                  Chuyên ngành  : VĂN HỌC VIỆT NAM  
                   Mã số                : 60.22.34 

 
 
 
 
 

LUẬN VĂN THẠC SĨ 
KHOA H ỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN V ĂN 

 
 

 
 

Đà Nẵng - 2010 

2 

 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học:  TS. PHAN NGỌC THU 

 

 

 

       Phản biện 1: TS. Nguyễn Đình Vĩnh 

 

       Phản biện 2: TS. Nguyễn Khắc Sính  

 

 

 

Luận văn ñã ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn 

tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Đại 

học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 01 năm 2011. 

 

 

 

 

 

 

* Có thể tìm hiểu Luận văn tại:  

- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng. 

- Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. 



3 

 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

  Trong dòng chảy mạnh mẽ của thơ Việt Nam hiện ñại, tiếp 

bước các nhà Thơ Mới (1932 - 1945) và các nhà thơ thế hệ chống 

Pháp (1945 - 1954), các nhà thơ xuất hiện và trưởng thành trong 

những năm chống Mỹ cứu nước vừa ñông ñảo, vừa giàu tài năng, cá 

tính sáng tạo, sớm khẳng ñịnh vị trí của mình, thực sự ñã làm nên một 

thế hệ nhà thơ trẻ - thế hệ nhà thơ chống Mỹ. Có thể tự hào mà nói 

rằng, thế hệ nhà thơ này, với những tên tuổi như Lê Anh Xuân, Bằng 

Việt, Bùi Minh Quốc, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, Phạm Tiến Duật, 

Nguyễn Mỹ, Nguyễn Duy, Nguyễn Khoa Điềm, Thanh Thảo, Hữu 

Thỉnh, Nguyễn Trọng Tạo... ñã góp phần xứng ñáng làm nên những 

thành tựu rực rỡ của  “thời ñại thơ ca chống Mỹ”, ñánh dấu một bước 

phát triển trong tiến trình phát triển của thơ hiện ñại Việt Nam.  

 Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) là một trong những gương 

mặt tiêu biểu của thế hệ nhà thơ ấy. Ra ñi chỉ vừa lúc tròn bốn 

mươi tuổi ñời, nhưng anh ñã ñể lại một sự nghiệp sáng tác khá 

phong phú gồm nhiều thể loại. Riêng về ñầu sách ñã xuất bản Lưu 

Quang Vũ ñã có 4 tập thơ, 3 tập truyện ngắn, 1 cuốn Di cảo thơ, 46 

vở kịch dài, 9 vở kịch ngắn và một số tác phẩm thơ chưa in như 

Cuốn sách xếp lầm trang và Cỏ tóc tiên... Nhiều người ñã nói ñến 

ñóng góp của Lưu Quang Vũ vào nền văn học kịch Việt Nam qua 

những vở kịch nổi tiếng (như: Tôi và chúng ta, Lời thề thứ 9, Hồn 

Trương Ba - Da hàng thịt…) ñã ñược trao tặng giải thưởng Hồ Chí 

Minh - giải thưởng cao quý nhất về Văn học và Nghệ thuật của 

nước ta.  
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Tuy nhiên, sinh thời Lưu Quang Vũ vẫn hằng nói “những 

cảm xúc và ñộng lực khiến tôi làm thơ cũng là những cảm xúc và 

ñộng lực khiến tôi viết kịch, kịch viết ra ñể diễn cho mọi người, thơ 

viết ra cho riêng mình”. Vì vậy, tìm hiểu “Hình tượng cái tôi trữ 

tình trong thơ Lưu Quang Vũ”, một mảng sự nghiệp còn dang dở 

nhưng mang rất nhiều tâm huyết của nhà thơ chính là dịp ñể hiểu 

sâu sắc hơn phần sâu lắng nhất trong tâm hồn, tình cảm, bản lĩnh 

và tài năng của một ngọn bút; ñồng thời với việc nhận diện cái tôi 

trữ tình thi sĩ còn có thể cảm nhận ñược vẻ ñẹp của chân dung tâm 

hồn một thế hệ trong những năm tháng ñầy thử thách của ñất nước 

và dân tộc trước nghèo ñói, lạc hậu và giặc ngoại xâm.  

2. Lịch sử vấn ñề 

        Lưu Quang Vũ là một nghệ sĩ tài năng mà cuộc ñời lao ñộng 

nghệ thuật còn dang dở, nhưng những gì anh ñể lại cho ñời là vô 

giá. Vì vậy, tác phẩm của anh ñược giới nghiên cứu phê bình rất 

quan tâm. Với kịch, Christian Hoche (Pháp) mệnh danh anh là 

“Môlie của Việt Nam”; còn nhà nghiên cứu Nguyễn Tất Thắng 

nhận xét : “Sự có mặt của Vũ ñã làm mờ ñi, thậm chí vơi hẳn ñi cả 

một thế hệ tác giả ñã từng ngự trị sân khấu suốt một thời”. Và bên 

cạnh một Lưu Quang Vũ - “nhà viết kịch xuất sắc của thời kỳ hiện 

ñại”, còn có một Lưu Quang Vũ là “nhà thơ nhân dân, nhà thơ yêu 

nước”.  

Dưới ñây chỉ nhắc ñến một số bài viết, công trình có ñề 

cập trực tiếp ñến thơ Lưu Quang Vũ:  

Không kể ñến những vần thơ sáng tác từ thuở thiếu thời, 

ngay từ khi tập thơ Hương Cây - Bếp Lửa in chung với Bằng Việt 

(1968) ra ñời, Lưu Quang Vũ lập tức thu hút sự chú ý của các 
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nhà phê bình danh tiếng. Vương Trí Nhàn khẳng ñịnh Lưu 

Quang Vũ là “một nhà thơ thuộc loại bẩm sinh”, Hoài Thanh 

một dự cảm tinh tường ñã gọi ông là “một cây bút nhiều triển 

vọng”. Còn nhà phê bình Lê Đình Kỵ thì cho rằng: “Thơ Lưu 

Quang Vũ có một ñiệu tâm hồn riêng”.  

Sau Hương Cây - Bếp Lửa, Lưu Quang Vũ có Mây trắng 

của ñời tôi (1989), Bầy ong trong ñêm sâu (1993) và một số tập 

thơ Cuốn sách xếp lầm trang, Cỏ tóc tiên....Năm 2008 cuốn Di 

Cảo nhật kí thơ ñược ấn hành. Vũ Quần Phương sau khi “Đọc thơ 

Lưu Quang Vũ” thì ñặc biệt chú ý ñến giọng thơ Lưu Quang Vũ, 

khẳng ñịnh “ñắm ñuối là bản sắc cảm xúc của Lưu Quang Vũ”. 

Lưu Quang Vũ thơ và ñời do Lưu Khánh Thơ biên soạn 

ñược coi là cuốn sách tổng hợp ñầy ñủ nhất về thơ Lưu Quang Vũ.  

Lưu Quang Vũ tài năng và lao ñộng nghệ thuật cũng của 

Lưu Khánh Thơ chủ biên, xuất bản năm 2000, ra ñời nhân dịp Lưu 

Quang Vũ ñược nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn 

học nghệ thuật cũng là một công trình rất ñáng chú ý.  

Cuốn Đối thoại Tình yêu Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ, ấn 

hành năm 2007 lại nhìn ở một góc ñộ khác. Từ việc tuyển lựa 

những bài thơ ñặc sắc nhất của cả Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, 

những bài viết của giới phê bình về thơ của Lưu Quang Vũ - Xuân 

Quỳnh, và cả những bức thư thấm ñẫm ân tình của hai người. 

Năm 2008, kỉ niệm 20 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ-

Xuân Quỳnh, cuốn Di cảo Nhật kí – thơ của Lưu Quang Vũ ñã 

ñược Lưu Khánh Thơ biên soạn, công bố một phần lớn tác phẩm, 

bút tích của anh trong toàn bộ khối lượng Di cảo ñồ sộ .Tại cuốn 

sách này, có một phần lớn thời lượng dành ñể ñăng tải những trang 
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nhật kí của Lưu Quang Vũ của một thời “ hoa phượng’’  và những 

ngày tháng chuẩn bị “lên ñường”. Những trang nhật kí khi ñược 

ñăng tải trên báo Thanh niên ñúng dịp những ngày cả nước kỉ niệm 

20 năm ngày mất của Xuân Quỳnh-Lưu Quang Vũ ñã gây nên một 

hiện tượng ñặc biệt, nó vừa gợi lại cả hồi ức một thời kỳ ñất nước 

“ñau xót và hi vọng”, lại vừa tạo nên những xúc cảm lắng ñọng khi 

tiếc nhớ về hai con người tài hoa của nền nghệ thuật nước nhà ñã 

ra ñi.Cuốn sách cũng ñã công bố những bài viết mới nhất về Lưu 

Quang Vũ trong chủ ñề Người trong cõi nhớ, với những trang viết 

cảm ñộng của Bùi Vũ Minh, Anh Chi, Ngô Thảo.  

Trong bài viết “Nhớ về Lưu Quang Vũ - những khoảnh 

khắc chợt hiện”, Ngô Thảo nhớ lại nhiều kỷ niệm giữa những 

người ñồng nghiệp với nhau, nhưng có một nhận ñịnh về tác phẩm 

Lưu Quang Vũ, bao gồm cả kịch, thơ, văn xuôi rất thú vị có tính 

bao quát lớn “Hai mươi năm chưa phải là dài, nhưng ñất nước và 

thế giới ñã có nhiều biến ñộng về chính trị, xã hội khiến cho nhiều 

thước ño giá trị ñã thay ñổi, nhưng nhiều tác phẩm của Lưu 

Quang Vũ không sợ những thước ño mới mẻ: thấm ñượm nhân 

văn, hướng thiện, ñầy tình yêu với cuộc sống, con người ñất nước 

luôn là những giá trị ñược nghệ thuật tôn trọng”.  

Nhìn chung, cũng có thể thấy rằng việc nghiên cứu thơ và 

phong cách thơ Lưu Quang Vũ mới chỉ dừng lại ở những bài viết 

riêng lẻ, mang tính chất cảm nhận bước ñầu nhiều hơn là những 

công trình nghiên cứu, mang tính thống kê, phân tích, tổng hợp ñể 

làm nổi bật bản sắc riêng biệt của thơ Lưu Quang Vũ. Và dường 

như chưa có một công trình chuyên biệt nào tìm hiểu hình tượng 

cái tôi trữ tình trong thơ Lưu Quang Vũ. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

  3.1. Đối tượng  

 Tìm hiểu, phát hiện ñặc ñiểm nổi bật của hình tượng cái tôi 

trữ tình trong thơ Lưu Quang Vũ chủ yếu qua nhận diện bản sắc 

cái tôi trữ tình của nhà thơ và nghệ thuật biểu hiện cái tôi trữ tình 

ấy. 

  3.2. Phạm vi nghiên cứu  

  Giới hạn tìm hiểu qua 4 tập thơ ñã xuất bản của nhà thơ 

Lưu Quang Vũ: Hương cây- Bếp lửa (in chung với Bằng Việt, 

1968),Mây trắng của ñời tôi (1989), Bầy ong trong ñêm sâu 

(1993), Lưu Quang Vũ- Di cảo (2008). Gần ñây Thơ Lưu Quang 

Vũ ñã in thành tuyển tập với tên gọi Gió và tình yêu thổi trên ñất 

nước tôi do Nhà xuất bản Hội Nhà văn, ấn hành, năm 2010. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

   4.1. Phương pháp phân tích lịch sử  

  4.2. Phương pháp tiếp cận hệ thống 

  4.3. Phương pháp so sánh 

Và một số phương pháp bổ trợ khác 

5. Đóng góp của luận văn 

 Trên cơ sở tham khảo, tiếp thu có hệ thống và chọn lọc 

những kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu ñã có về 

Lưu Quang Vũ, luận văn bước ñầu cố gắng ñi sâu nhận diện những 

giá trị ñặc sắc của thơ Lưu Quang Vũ qua vẻ ñẹp của hình tượng 

cái tôi trữ tình trong dàn ñồng ca của cả nền thơ nước ta vào thời 

kỳ nửa sau của thế kỷ trước, nhằm khẳng ñịnh những ñóng góp và 

vị trí của thơ Lưu Quang Vũ trong nền thơ hiện ñại Việt Nam. 
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6. Cấu trúc của luận văn 

 Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung của luận văn 

ñược cấu trúc ba chương: 

 Chương 1: Nhìn lại hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ 

Việt Nam sau 1945. 

 Chương 2: Nhận diện bản sắc cái tôi trữ tình trong thơ Lưu 

Quang Vũ.  

 Chương 3: Nghệ thuật biểu hiện hình tượng cái tôi trữ tình 

trong thơ Lưu  Quang Vũ.             

 



9 

Chương 1 

NHÌN L ẠI HÌNH T ƯỢNG CÁI TÔI TR Ữ TÌNH  

TRONG THƠ VIỆT NAM TỪ SAU 1945 

1.1. Vài nét về khái niệm cái tôi và cái tôi trữ tình  

 Cái tôi là một khái niệm triết học, ñánh dấu ý thức của con 

người về bản thể tồn tại của mình. Trên cơ sở những thành tựu 

khoa học về con người, nhất là thành tựu triết học và tâm lý học, 

C.Mác ñã ñưa ra ñịnh nghĩa: “Cái tôi là trung tâm tinh thần của 

con người, của cá tính người có quan hệ tích cực ñối với thế giới 

và ñối với chính bản thân mình. Chỉ có con người ñộc lập kiểm 

soát những hành vi của mình và có khả năng thể hiện tính chủ 

ñộng toàn diện mới có cái tôi của mình”. Vì con người là tổng hoà 

các mối quan hệ xã hội nên có thể coi cái tôi vừa là chủ thể, vừa là 

khách thể của hoạt ñộng nhận thức, sáng tạo. Như vậy, có thể thấy, 

cái tôi nền tảng của sự sáng tạo, có ảnh hưởng quyết ñịnh ñến quá 

trình sáng tạo nghệ thuật, ñặc biệt là sáng tạo thơ trữ tình.  

 Cái tôi trữ tình- là khái niệm xuất hiện khi tư duy lý luận 

thơ ñã ñạt ñến một trình ñộ nhất ñịnh.  

 Trước hết cần thấy thơ trữ tình “là thuật ngữ chỉ chung 

các thể thơ thuộc loại trữ tình, trong ñó, những cảm xúc và suy tư 

của nhà thơ hoặc của nhân vật trữ tình trước các hiện tượng ñời 

sống ñược thể hiện một cách trực tiếp. Tính chất cá thể hoá của 

cảm nghĩ và tính chất chủ quan hoá của sự thể hiện là những dấu 

hiệu tiêu biểu của thơ trữ tình..”. Như vậy, thơ trữ tình chính là 

một phương tiện ñể con người bộc lộ toàn bộ thế giới chủ quan với 

những cung bậc tình cảm, những rung ñộng, suy ngẫm và cả 

những trải nghiệm cuộc sống.   
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 Vây, bản chất của cái tôi trữ tình trong thơ thể hiện ở 

những khía cạnh nào?  

 Thứ nhất, cái tôi trữ tình có bản chất chủ quan, cá nhân. 

Nó tự biểu hiện, phơi bày thế giới nội tâm của cá nhân ñồng thời 

nó cũng là hệ qui chiếu thẩm mĩ mang tính chủ quan, chuyển ñổi 

hiện thực khách thể bên ngoài thành hiện thực chủ thể, mang ñậm 

dấu ấn cá nhân như một hiện thực ñộc ñáo không lặp lại.  

 Thứ hai, cái tôi trữ tình có bản chất xã hội, nhân loại. Nó 

tồn tại trong nhiều mối quan hệ: truyền thống văn hoá, lịch sử, thời 

ñại… nên bao giờ cũng mang tính xã hội. Nó thu nhận vào mình 

những gì tốt ñẹp ñược kết tinh trong ñời sống tinh thần cộng ñồng, 

dân tộc, nhân loại ñồng thời ñào thải những gì lạc hậu, lỗi thời. 

 Thứ ba, cái tôi trữ tình có bản chất nghệ thuật, thẩm mỹ 

nên nó luôn có xu hướng vươn tới tư tưởng thẩm mỹ và biểu hiện 

bằng một thế giới nghệ thuật mang tính ñặc thù của phương thức 

trữ tình. 

 Vì thế, luận văn quy hình tượng cái tôi trữ tình về hai 

phương diện: nội dung và hình thức ñể thuận lợi cho việc trình 

bày, phân tích.  

 Về nội dung:  

 Hình tượng cái tôi trữ tình không chỉ là thế giới của cá 

nhân nhà thơ mà còn tự nâng mình lên hoà nhập vào tiếng nói văn 

hoá của thời ñại; ñồng thời có xu hướng khao khát vươn tới những 

giá trị chân – thiện – mĩ. 

 Về hình thức:  

 Hình tượng cái tôi trữ tình bao giờ cũng tồn tại trong một 

hình thức cụ thể, hình thức ấy là một cơ chế ñặc biệt có nhiệm vụ 
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khách quan hoá tính giới chủ quan của nhà thơ. Cái tôi là thế giới 

tinh thần nên cần có những phương tiện vật chất cảm tính ñể tái 

hiện bằng hệ thống ngôn ngữ, nhạc ñiệu, hình ảnh…  

1.2. Nhìn lại hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ Việt Nam từ 

sau 1945  

 Nếu như phong trào Thơ Mới (1932-1945) với cái tôi trữ 

tình lãng mạn của ý thức cá nhân-cá thể ñược thức tỉnh, ñã làm nên 

một “cuộc cách mạng trong thi ca”, ñưa thơ ca dân tộc vào quĩ ñạo 

hiện ñại thì cái tôi trữ tình kiểu mới ra ñời sau 1945 ñã mở ra một 

giai ñoạn mới, ñưa thơ ca vào thẳng trung tâm ñời sống tinh thần 

dân tộc trong những biến ñộng lịch sử vĩ ñại.  

Nhìn chung, suốt thời kỳ 1945-1975, cùng với cả nền văn 

học, thơ Việt bước sang một thời ñại mới, với sự hình thành hình 

tượng cái tôi trữ tình - công dân. Tuy vậy, qua từng giai ñoạn, 

hình tượng ấy có những bước phát triển và biến thái khác nhau 

nhằm thích ứng và biểu hiện một cách hiệu quả nhất thời sự ñời 

sống tâm hồn của dân tộc và thời ñại.  

     1.2.1. Cái tôi trữ tình trong thơ Việt giai ñoạn 1946-1954  

 Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945, người 

dân Việt Nam tự hào mình là công dân của một nước ñộc lập. 

Nhưng chưa ñược bao lâu cả dân tộc ta lại bước vào cuộc kháng 

chiến chín năm chống thực dân Pháp. Lúc này, ñời sống riêng của 

mỗi cá nhân dường như hòa vào ñời sống chung của cộng ñồng. 

Lợi ích riêng ñược ñặt sau quyền lợi chung. Đặc ñiểm này ñã tạo 

ra nét ñặc trưng của cái tôi trữ tình trong thơ.  

Cái tôi trữ tình kiểu mới trước hết ra ñời và nằm trong 

phong trào thơ ca rộng lớn của quần chúng, mà tiêu biểu là thơ của 
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bộ ñội, thơ ñội viên. Sáng tác của họ vì xuất phát từ thực tế cuộc 

chiến ñấu và phục vụ trực tiếp cho cuộc chiến ñấu ấy, cho nên cái 

tôi trữ tình công dân trong thơ hướng tới mạch cảm hứng chủ ñạo 

là tình yêu quê hương ñất nước. 

 Nếu cái tôi lãng mạn trước cách mạng thường yếu ñuối, bi 

quan, là cái tôi cá nhân cá thể ít tìm thấy mối quan hệ với cộng 

ñồng, mang cảm giác cô ñơn nhỏ bé thì bản chất của cái tôi trữ 

tình kiểu mới có những phẩm chất và ñặc ñiểm khác. Trước hết, ñó 

là cái tôi công dân - xã  hội, luôn hướng về những tình cảm chung 

của cộng ñồng, của dân tộc. 

Một ñặc ñiểm nữa cần thấy ở cái tôi giai ñoạn này- ñó là 

cái tôi hành ñộng. Nếu tư thế phổ biến của cái tôi lãng mạn là ñứng 

ngoài các hiện tượng ñời sống ñể quan sát, suy ngẫm, chủ thể nhà 

thơ dường như ñứng ngoài dòng chảy của cuộc sống thì trong thơ 

kháng chiến, chủ thể hiện ra là người trong cuộc, là người tham gia 

trực tiếp vào các hoạt ñộng cách mạng. 

     1.2.2. Cái tôi trữ tình trong thơ những năm ñầu xây dựng 

Chủ nghĩa xã hội và ñấu tranh thống nhất ñất nước (1955-1964)  

 Nếu ở thời kỳ 1945 - 1954, cái tôi công dân giữ vai trò chủ 

ñạo thì ñến thời kỳ này, ñó là sự nhập cuộc của cái tôi - nghệ sĩ, 

một cái tôi mang nặng tình cảm ân nghĩa với cuộc sống, với nhân 

dân và cách mạng. 

 Cảm hứng lãng mạn cách mạng thể hiện trong cái nhìn lạc 

quan, tin tưởng vào cuộc ñời bao trùm lên mọi sáng tác. Vượt qua 

hiện thực còn nhiều gian khổ, vượt qua dư âm của nỗi ñau chiến 

tranh, các nhà thơ nhiệt tình ca ngợi cuộc ñời mới tươi ñẹp, họ 

thường hay nói về “ngày mai” ,“tương lai”. 
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 Mặt khác, trước hiện thực một nửa nước chưa về trong 

niềm vui, cái tôi trữ tình của thơ ca giai ñoạn này còn gặp nhau 

trong một mạch cảm xúc lớn là nỗi nhớ về miền Nam thân yêu, là 

sự thể hiện tình cảm Bắc - Nam ruột thịt, không kẻ thù nào chia cắt 

ñược.  

     1.2.3. Cái tôi trữ tình trong thơ Việt những năm chống Mỹ 

cứu nước (1965-1975) 

Có thể nói ñây là thời kì phát triển ñến ñỉnh ñiểm của cái 

tôi trữ tình công dân ñể trở thành một cái tôi mang tầm khái quát 

hơn, cái tôi nhân danh cái ta, nhân danh Dân tộc và Thời ñại.  

 Đứng ở vị thế cái ta, tiếng nói của cái tôi trữ tình có sức 

âm vang của hàng ngàn giọng nói. Nhà thơ lúc này tự mang nhiệm 

vụ nói tiếng nói chung của cả cộng ñồng. Vì vậy cái tôi sử thi chủ 

yếu hiện ra trong sự tự nhận thức, phát hiện và tự thể hiện của dân 

tộc, của nhân dân thông qua tiếng nói của người ñại diện là nhà 

thơ.  

Cùng với cái tôi sử thi, cái tôi thế hệ cùng là một dạng 

thức nổi bật của cái tôi trữ tình, ñặc biệt là trong sáng tác của các 

nhà thơ trẻ. Nếu như ở cái tôi sử thi, chủ thể giấu mình ñể nói tiếng 

nói của cái ta thì ở cái tôi thế hệ chủ thể lại nhìn thẳng vào bản 

thân mình. Họ hay nhắc ñến cái tôi, chúng tôi.       

Cũng vì vậy mà cái tôi trữ tình giàu chất lãng mạn sử thi 

của thơ ca những năm chống Mỹ, cứu nước ñã tránh ñược cái ấu 

trĩ của nền thơ ca cách mạng buổi ñầu. Các thế hệ nhà thơ nối tiếp, 

nhất là lớp nhà thơ trẻ, họ ñã có cái nhìn và thể hiện thái ñộ ñầy tự 

tin khi ñứng ở mũi nhọn của cuộc sống sản xuất và chiến ñấu. Họ 

không ngại nói ñến tình yêu, không coi tình yêu như là ñề tài kiêng 
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kị, mà họ biết lấy tình yêu làm sức mạnh chiến ñấu, tạo nên những 

bài thơ mang vẻ ñẹp tâm hồn tuổi trẻ của một thời. 

 Cùng với cái tôi sử thi, cái tôi thế hệ, xu hướng chính 

trong sự vận ñộng và phát triển của thơ thời kì này là tăng cường 

tính chính luận, chất suy tưởng. Nhà thơ vừa ñóng vai một nhà 

tuyên truyền, cổ ñộng, lại vừa là nhà tư tưởng ñể phát hiện và 

khẳng ñịnh vẻ ñẹp của Tổ quốc, Nhân dân và Thời ñại.  

     1.2.4. Vài nét về cái tôi trữ tình trong thơ từ sau 1975  

 Đất nước thống nhất, nhân dân bước vào xây dựng cuộc 

sống mới. Tuy nhiên, ñây cũng là thời kì hậu chiến, nhiều khó 

khăn mới ñang ñặt ra, nói như nhà văn Nguyễn Minh Châu trong 

tiểu thuyết Miền cháy - 1977: “Chúng ta bước ra khỏi cuộc chiến 

tranh cũng cần nghị lực như bước vào chiến tranh vì phải ñối mặt 

với nhiều thách thức”. Bối cảnh xã hội mới ñã tác ñộng lớn tới 

toàn bộ ñời sống xã hội trong ñó có sự sáng tạo nghệ thuật 

 Một ñiều dễ nhận thấy là sau chiến tranh, âm hưởng sử thi 

vẫn tiếp tục là nguồn mạch nuôi dưỡng tinh thần thơ ca. Nhìn bề 

ngoài, cái tôi sử thi không có nhiều thay ñổi, vẫn tiếp tục quán tính 

giai ñoạn trước. Nhưng ở bề sâu, có thể thấy một sự vận ñộng 

ngầm của cái tôi nhằm ñạt ñến một chiều sâu mới. Những dấu hiệu 

ñổi mới trong thơ dễ thấy trước hết ở những cây bút ñứng vị trí 

tiên phong trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, phát ngôn nhân danh 

cái tôi thế hệ 

Khác với những năm ñầu sau giải phóng, từ sau 1986, thơ trữ 

tình có sự bừng tỉnh của ý thức cá nhân. Khuynh hướng ñi tìm mình 

và khẳng ñịnh mình trở thành khát vọng ở nhiều cây bút. Từ ñề tài 

lịch sử dân tộc với những sự kiện lớn, thơ trở về với ñề tài ñời tư, với 



15 

những kỷ niệm quá khứ, với thiên nhiên, với những thứ quen thuộc, 

giản dị trong ñời sống hàng ngày mà trước kia không có ñiều kiện nói 

ñến.  

Cuối cùng cũng cần nhận diện cái tôi mang màu sắc sáng tạo 

của chủ nghĩa hiện ñại và hậu hiện ñại xuất hiện vào khoảng thập 

kỉ cuối cùng của thế kỉ XX.  
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Chương 2 

NHẬN DIỆN BẢN SẮC CÁI TÔI TR Ữ TÌNH TRONG 

 THƠ LƯU QUANG VŨ 

2.1 Thơ trong hành trình sáng tạo của Lưu Quang Vũ 

           Lưu Quang Vũ sinh ngày 17 tháng 4 năm 1948 tại xã Thiệu 

Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Vĩnh Phú. Là một cây bút nhạy cảm, 

phóng khoáng, xông xáo, dấn thân trên nhiều lĩnh vực, ông ñã ñể 

lại cho ñời nhiều tác phẩm văn chương có giá trị . 

Lưu Quang Vũ xuất thân trong một gia ñình cách mạng có 

truyền thống văn học. Hình ảnh người cha tài hoa có tư tưởng cách 

mạng và người mẹ tần tảo một ñời vì chồng vì con ñã ñể lại trong 

tâm hồn Lưu Quang Vũ những ấn tượng tuổi thơ ñầy tình yêu và 

niềm tự hào. 

Năm 1968, Tập thơ Hương Cây - Bếp Lửa (in cùng Bằng 

Việt, NXB Văn học) ñược ra mắt bạn ñọc, ñây là cột mốc mở ñầu 

trong sự nghiệp văn chương của Lưu Quang Vũ. Như vậy, tuy 

sáng tác  nhiều thể loại, nhưng thơ là nơi có ý nghĩa báo hiệu cho 

sự hiện diện của Lưu Quang Vũ  trên văn ñàn. 

 Lưu Quang Vũ nổi lên như một hiện tượng trên bầu trời 

văn chương Việt Nam .Vào ñầu những năm tám mươi của thế kỷ 

trước, khi khuynh hướng nhận thức lại còn ñang phôi thai, trong 

những sáng tác của Lưu Quang Vũ nói chung và thơ nói riêng, ñã 

biểu hiện một bản lĩnh của sự cách tân, của sự khai phá, chống lại 

ngay cả cái cũ, cái tiêu cực từ trong chính mình. Dù kịch là lĩnh 

vực ñã ñem lại danh tiếng cho Lưu Quang Vũ, nhưng trong hành 

trình sáng tạo của mình, và cả trong nhật ký của anh ghi lại, thơ 
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vẫn luôn là nỗi niềm thường  trực là nguồn cảm hứng thôi thúc 

những loại hình sáng tạo khác. 

Vậy là, gần một phần tư thế kỷ cầm bút, ra ñi giữa lúc tuổi 

ñời mới bốn mươi, Lưu Quang Vũ ñã ñể lại cho ñời một số lượng 

tác phẩm khá lớn nếu không nói là ñồ sộ với hơn 50 vở kịch, 5 tập 

truyện ngắn, truyện vừa, 4 tập thơ, tiểu luận, nhật ký…  

Với thành tựu ấy, Lưu Quang Vũ xứng ñáng là một trong 

những nhà thơ nổi bật xuất hiện và trưởng thành trong những năm 

chống Mỹ cứu nước, ñồng thời cũng là nhà thơ xứng ñáng có vị trí 

trong nền thơ Việt nam hiện ñại. 

2.2. Nhận diện bản sắc cái tôi trữ tình trong thơ Lưu Quang 

Vũ 

    2.2.1.Cái tôi dạt dào tình yêu quê hương, ñất nước, con người 

 Sinh năm 1948, Lưu Quang Vũ thuộc thế hệ “ngồi thúng 

chạy tản cư” cùng cha mẹ trong những năm kháng chiến chống 

Pháp. Sau ngày hòa bình lập lại (1954), tuổi thiếu niên và thanh 

niên của Lưu Quang Vũ ñược lớn lên trong không khí nhà trường 

ở miền Bắc. Vì vậy, cái tôi trữ tình trong thơ Lưu Quang Vũ, trước 

hết, cũng mang ñặc ñiểm chung của các nhà thơ cùng thế hệ. 

  Từ tập thơ ñầu tay Hương cây ñến những sáng tác in trong 

tập Di Cảo, tình yêu quê hương ñất nước luôn là nguồn cảm 

hứng ñượm nồng và bền chắc nhất của ñời thơ Lưu Quang Vũ. 

 Thuộc thế hệ “dàn hàng gánh ñất nước trên vai” (Bằng 

Việt), Lưu Quang Vũ mang cho mình khát vọng chân chính, mãnh 

liệt: ñược cầm súng chiến ñấu và bảo vệ Tổ Quốc yêu thương. 

 Là người lính “ ñi thẳng từ cánh cửa nhà trường ñến chiến 

trường chống Mĩ”  nên trong những ngày chống ñế quốc Mỹ, trên 
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những chặng ñường hành quân, cái tôi trữ tình vẫn thiên về việc ñi 

tìm chất thơ qua hương vị ñất ñai, sông nước, hoa lá quê nhà.  

 Là cái tôi trữ tình nặng lòng với quê hương, ñất nước, Tổ 

quốc không chỉ hiện lên trong thơ Lưu Quang Vũ qua một dòng 

sông Thương “n ước chảy ñôi dòng”, “Thơm ngát mật hương mùa 

hạ” , một phố huyện “b ồi hồi bao kỉ niệm” , một thôn Chu Hưng 

“tr ăng sao rơi ñầy giếng”  một Hà Nội “ni ềm tin và hy vọng”  mà 

hình hài Đất nước trong thơ anh còn gắn liền với ý thức trở về với 

vẻ ñẹp cội nguồn của dân tộc. Nét ñẹp văn hóa truyền thống ñược 

anh gửi trong tình yêu tiếng mẹ ñẻ.    

 Nhận thức sâu sắc về vai trò của nhân dân trong cuộc sống, 

cũng như bao nhà thơ thế hệ chống Mỹ khác, ông hướng về nhân 

dân với tấm lòng thành kính. 

 Nét ñặc sắc riêng của thơ Lưu Quang Vũ là trong khi các 

nhà thơ khác hát “bè cao” ca ngợi sự ñổi thay lớn lao của cuộc 

sống hay ñề cập ñến những vấn ñề có ý nghĩa thời sự chính trị 

trọng ñại của dân tộc thì Lưu Quang Vũ tự nguyện hát “bè trầm” , 

hướng lòng mình vào vẻ ñẹp bình dị mà thân thương của cuộc 

sống ñời thường, vào hiện thực ñau thương của chiến tranh dân tộc 

và nhà thơ bày tỏ nỗi băn khoăn lo lắng trước sự ñổi thay không 

thuận chiều của ñời sống. Có thể nói, dù là tiếng nói yêu thương 

hay nỗi lo trăn trở, dù là những cảm nhận tinh tế hay tiếng nói tri 

âm... tất cả ñều xuất phát từ ñiều mà Lưu Quang Vũ tâm niệm: 

“Chẳng ai nói cho lòng ta hiểu nổi. Về cuộc ñời ghê gớm ta yêu”.  

   2.2.2.Cái tôi sớm ñam mê, say ñắm trong tình yêu 

 Thơ tình Lưu Quang Vũ  là một mảng rộng lớn, nhiều màu 

sắc và tầng lớp. Đời riêng của Lưu Quang Vũ có nhiều lận ñận, 
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những mối tơ duyên không thành rồi hôn nhân ñầu tan vỡ. Với 

anh, tình yêu không chỉ là ñiểm tựa, là nguồn sống, mà nó còn là 

nguồn cảm hứng nghệ thuật dồi dào. 

 Năm 1968, hai mươi bài thơ ñầu tay chọn in chung vào tập 

Hương cây, Bếp lửa giới thiệu một hồn thơ trong trẻo, ñắm ñuối 

mơ mộng và cũng còn nhiều dấu vết của sách vở nhà trường. 

 Tình yêu ñầu tiên Lưu Quang Vũ dành tặng cho diễn viên 

ñiện ảnh Tố Uyên - bé Nga của Chim Vành Khuyên, một hình 

tượng lấp lánh của ñiện ảnh Việt Nam. Người phụ nữ ấy ñã trở 

thành một phần ñời máu thịt của Lưu Quang Vũ. 

 Tình yêu ñầu tiên nhiều mộng tưởng khi va vấp vào ñời sống 

hôn nhân không như hình dung, và cuộc ñời cơm áo với những lo 

toan khiến tình yêu dần phai nhạt sắc màu, ñó là những tháng năm 

buồn bã, mất mát sau khi ñành phải cay ñắng, chua chát nói lời từ 

biệt.  

 Có một khoảng thời gian Lưu Quang Vũ ñau buồn ,bế tắc và 

dường như hoang mang ,ñổ vỡ về tất cả. Thế nhưng với một cái tôi 

khao khát yêu và nhiều ñam mê, anh lại gượng dậy ñể ñi tìm lẽ 

sống của ñời mình. Tình yêu lại ñến với anh, nhà thơ níu giữ tình 

yêu ấy ñến mê mải, tuyệt vọng.   

 Thơ tình Lưu Quang Vũ thời gian này luôn viết cho một 

người ñó là nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền (con gái của nhà văn Kim 

Lân, chị gái họa sĩ Thành Chương), một thần ñồng hội họa của 

thập kỷ 60. Tình yêu này, với anh như một sự tìm kiếm mệt nhoài.

 Sau một chặng ñời nhìn thấu mọi buồn vui, trải qua bao cay 

ñắng, ngọt bùi của Nhận và Cho, Được và Mất, cái tôi giai ñoạn từ 

năm 1973 cũng tìm ra ñược một nhân vật EM hoàn hảo nhất và 
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người phụ nữ ấy ñã trở thành bến ñỗ cho ñời anh: Nữ sĩ Xuân 

Quỳnh. 

 Chị ñã là người mang ñến cho chàng thi sĩ họ Lưu 15 năm 

cuối ñời hạnh phúc nhất. Cả hai ñã bù khuyết cho nhau, và ñể lại 

trong thi ca Việt Nam một mối tình thơ rất ñẹp.   

 Lưu Quang Vũ ñã viết khá nhiều về tình yêu, nếu ñể riêng 

từng hình ảnh, từng từ và âm ñiệu thì thơ anh không có gì mới mẻ 

so với nhiều nhà thơ khác. Nhưng qua tâm hồn nhiệt thành yêu và 

sống, qua sự chân thực ñắm say của hồn thơ ấy, thì những ai ñã 

từng yêu, ñang yêu và sẽ yêu ñều tìm thấy trong ñó sự ñồng cảm 

sâu sắc. “M ột tuổi 40 cũng gần như hội ñủ mọi trải nghiệm của 

ñời người, trong ñó phần ñời riêng tưởng là rất riêng của Lưu 

Quang Vũ cũng hóa ra là một mảnh, một phần hữu cơ của cuộc 

ñời chung” (Trần Đăng Suyền) 

     2.2.3. Cái tôi giàu tiên cảm, dằn vặt, giằng xé 

 Bất kỳ ở thời ñại nào, những người nghệ sĩ chân chính, ñích 

thực vẫn thường có tâm hồn nhạy cảm và trái tim trĩu nặng nỗi ñời. 

Với họ thơ là cuộc tra vấn ñầy khổ sở về ý nghĩa nhân sinh, là 

cuộc tìm kiếm miệt mài ngay chính lòng mình Cái tôi trữ tình của 

Lưu Quang Vũ cũng vậy, không thuần nhất mà thường dung chứa 

những yếu tố ñối lập. 

 “Tâm hồn anh dằn vặt cuộc ñời anh”. Câu thơ mở ñầu tập 

Di Cảo Bầy ong trong ñêm sâu của Lưu Quang Vũ ñã ñược NXB 

Hội nhà văn ấn hành ñể kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhà thơ, 

cũng là câu thơ thể hiện rõ sự trăn trở, giằng xé mâu thuẫn trong 

tâm hồn anh. Là một người không dễ bằng lòng với những lý giải 

ñơn sơ, khi cuộc sống và mọi vấn ñề luôn phô bày những mặt trái 
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của nó, trong Lưu Quang Vũ luôn xuất hiện một nhu cầu nhận thức 

ñời sống.   

 Trong thời kỳ chiến tranh, ít ai có tâm trí nghĩ về tuổi thơ về 

số phận con người. Người ta nói về bài ca toàn thắng, về số phận 

với bước ngoặt hào hùng của ñất nước và lịch sử. Nhưng Lưu 

Quang Vũ cóp nhặt từ số phận những người, ñể thấy trong ñó biết 

bao vấn ñề của ñời sống.  

 Cùng với năm tháng, những biến thiên của ñất nước, Lưu 

Quang Vũ ñã có nhiều ñổi thay trong quan niệm, bổ sung thêm 

nhiều cấp ñộ trong nhận thức và ông chọn một con ñường tích cực, 

với một ý thức xây dựng rõ ràng:Nịnh ñời dễ, chửi ñời cũng dễ 

/Chỉ dựng xây ñời là khó khăn thôi /Ta cúi xuống xòe tay hứng 

nước /Vốc lên làn mi rửa sạch bụi ñường/ Nghĩ việc dựng xây Hà 

Nội ñẹp hơn. (Máy nước ñầu ngõ). Lưu Quang Vũ khi ñối diện với 

từng giai ñoạn lịch sử, anh luôn tư vấn mình, ñó là một quá trình 

ngoại nội sinh tổng lợp ñã biến ñổi chính bản thân Lưu Quang Vũ, 

khiến thơ anh không ngừng trưởng thành, chín chắn, sâu sắc và 

nhiều cung bậc hơn.  

22 

Chương 3 

 NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN CÁI TÔI TR Ữ TÌNH  

TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ 

3.1. Thể thơ 

 Để nói về một thể thơ thống nhất trong thơ Lưu Quang Vũ 

thật khó, bởi anh thể nghiệm thơ mình trong tất cả các loại thể, từ 

thơ cổ truyền của dân tộc, ñến thơ thất ngôn ñời Đường, thơ ngũ 

ngôn, và nhiều nhất vẫn là những bài thơ tự do, tự do về câu chữ, 

khuôn khổ, ñiệu vần... Có thể nói rằng cũng giống như giọng ñiệu, 

thể thơ dường như không phải do Lưu Quang Vũ lựa chọn một 

cách hợp lí hay ñắn ño cân nhắc, mà chính cảm xúc, tứ thơ ñã lựa 

chọn thể loại giúp anh. Nguồn cảm xúc luôn miên man, dào dạt 

của Lưu Quang Vũ ñã bứt phá, phá vỡ mọi thể thơ, mọi sự sắp ñặt. 

3.2. Ngôn ngữ 

     3.2.1. Phương thức so sánh 

Hơn 120 lần tác giả sử dụng cấu trúc so sánh. Như vậy có 

thể xem ñây là một biện pháp nghệ thuật chủ ñạo trong thơ Lưu 

Quang Vũ. Hầu hết trong thơ Lưu Quang Vũ, cấu trúc so sánh 

ñược xây dựng phức hợp từ nhiều mối quan hệ ngữ nghĩa song 

ñậm nhất vẫn là quan hệ giữa cái cụ thể và cái ñược cụ thể: Mảnh 

trăng vàng như một trái xoài thơm, Anh là con ong bay giữa trời 

lận ñận,Hoa hồng rụng trên bàn như máu ứa... chính nhờ kiểu so 

sánh này mà thơ Lưu Quang Vũ thường ñược nâng cái cụ thể lên 

tầm khái quát. Ông tạo ñược dấu ấn riêng trên một phương thức 

nghệ thuật không còn ñược mới mẻ. 

     3.2.2. Phương thức chuyển ñổi cảm giác 

 Khi sử dụng phương thức chuyển ñổi cảm giác - một 
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phương thức ñược xây dựng trên thuyết tương giao của Bandelaire 

và ñược các nhà Thơ Mới vận dụng khá thành công - Lưu Quang 

Vũ ñã tạo ra  ñược lớp từ ngữ ñầy trực cảm và những kết hợp từ lạ, 

cấp cho từ “những nghĩa mới, thoát ra khỏi sự ràng buộc về mặt 

vật chất (chữ) và chứa ñựng, tỏa ra những lớp nghĩa mang tính 

biểu trưng” , giúp người ñọc nắm bắt ñược những cái vô hình 

quanh họ với một cái nhìn mới lãng mạn hơn, tinh tế hơn. 

     3.2.3. Phương thức trùng ñiệp 

 Với phương thức trùng ñiệp sử dụng tất cả các cấp ñộ: 

ñiệp phụ âm, ñiệp phần vần, ñiệp từ, ñiệp ngữ, ñiệp câu, Lưu 

Quang Vũ ñã tạo nên những kết hợp từ ñộc ñáo. Chỉ cần làm phép 

thống kê số lượng từ láy trong tập thơ của những nhà thơ cùng thời 

như: Bằng Việt, Phạm Tiến Duật, Thanh Thảo, ta sẽ thấy rõ ông có 

khuynh hướng dùng từ láy nhiều hơn các nhà thơ khác ( xin xem 

bảng 3.1) 

3.3. Giọng ñiệu 

     3.3.1. Giọng ñắm ñuối miên man 

 Có thể nói từ Hương cây), Mây trắng của ñời tôi (8-1989) 

ñến Bầy ong trong ñêm sâu, thơ của Lưu Quang Vũ lôi cuốn người 

ñọc không ở sự chau chuốt lời lẽ, ngôn từ với những kỹ xảo mà 

chính ở một giọng thơ ñắm ñuối, nồng nàn da diết nhưng lại rất 

chân thành giản dị. Đắm ñuối trở thành một ñặc ñiểm xuyên suốt 

ñời thơ Lưu Quang Vũ, ñó là một cái trời cho, và cũng là cái hơn 

người của anh. 

     3.3.2. Giọng suy tư, chiêm nghiệm, triết lý 

Giọng thơ của Lưu Quang Vũ ở những năm sau 1975 ñậm 

chất triết lý. Chất triết lý mà ông ñưa vào thơ mình là những triết 
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lý ñời thường, ñược chắt lọc qua trải nghiệm của chính bản thân 

ông, trần trụi, thiết thực nhưng không kém phần thâm trầm sâu sắc. 

Giọng ñiệu chủ ñạo trong thơ Lưu Quang Vũ là say mê 

ñắm ñuối. Giọng suy tư, triết lý có sự lắng sâu của những tâm tình 

và sự ñậm ñà của ý vị triết học thực ra cũng chỉ là sự chuyển hóa 

của giọng ñiệu chủ ñạo này ñể thơ ông càng giàu chất nhân văn, 

nhân bản.  

3.4. Một số hình ảnh, biểu tượng 

     3.4.1 Mưa 

Mưa trong thơ Lưu Quang Vũ như là nơi ñể anh ký thác, gửi 

gắm, giãi bày cõi lòng mình. Mưa trở thành nhân vật, thành người 

bạn ñồng hành, là niềm vui nỗi buồn.   

     3.4.2 Lửa 

Lửa mang ñến ánh sáng và làm nên sức mạnh cho con 

người, ñặc biệt với tâm hồn yếu ñuối của thi sĩ thì ngọn lửa ñúng là 

một nguồn sáng, nguồn sức mạnh lớn lao: Anh yên lòng bên lửa 

ấm thương yêu (… Và anh tồn tại ), lửa xuất hiện nhiều và ña dạng 

trong thơ anh, tạo nên một sự da diết, một khát khao sống và cống 

hiến. 

      3.4.3 Gió 

Theo thống kê của chúng tôi, trong 155 bài thơ Lưu Quang 

Vũ, nếu như mưa xuất hiện 158 lần, lửa 98 lần, , thì gió xuất hiện 

nhiều nhất với 171 lần. Gió ñã cho Lưu Quang Vũ thấy mình khôn 

lớn, trưởng thành lên với tháng năm, bớt lãng mạn mộng mơ, biết 

nhìn thẳng hơn vào hiện thực. 
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KẾT LUẬN 

Lưu Quang Vũ mất ở tuổi bốn mươi, khi sức sáng tạo ñang 

dồi dào, tài năng ñang ñộ chín. Cuộc ñời anh tuy ngắn ngủi nhưng 

anh ñã sống và làm việc hết mình, trọn ñời cống hiến cho văn học 

nghệ thuật, cho sự nghiệp thơ ca. Bằng một lối tư duy sắc sảo và 

tiếng nói thành thật của một tâm hồn mang nặng tình người, tình 

ñời, cùng một “cốt cách trượng phu” dám xả thân vì sự tiến bộ xã 

hội, Lưu Quang Vũ ñã khẳng ñịnh ñược vị thế của mình trong nền 

thơ ca chống Mỹ. 

 Cũng như nhiều nhà thơ cùng thời khác, Lưu Quang Vũ ñến 

với thơ bằng một cái tôi thế hệ, một mặt ñáp ứng kịp thời những 

yêu cầu của văn học cách mạng, mặt khác là sự thôi thúc tự trong 

lòng nhằm nhận thức mình trước những biến cố của thời ñại. Đó là 

cái tôi ý thức sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm của cả thế hệ ñối 

với vận mệnh Tổ quốc. Lưu Quang Vũ ñã ñem ñến cho thơ ca thời 

chống Mỹ một cái tôi thế hệ vừa hồn nhiên trong những cảm xúc 

trong sáng về cuộc ñời vừa thấm ñượm những suy tư, chiêm 

nghiệm của người trong cuộc. Kể từ sau 1975, tuy cái tôi thế hệ 

không còn mang ý nghĩa chủ ñạo song cái tôi trữ tình trong thơ 

Lưu Quang Vũ vẫn luôn trăn trở, nặng lòng với những giá trị tinh 

thần cao cả của lịch sử và dân tộc. 

Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ của Lưu Quang Vũ 

càng làm cho chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn vẻ ñẹp tâm hồn của 

tuổi trẻ một thời và phong cách nghệ thuật thơ ông. Cái tôi trữ tình 

tự do phóng khoáng vượt thoát thực tại buồn bã ñể ñến với niềm 

vui sống của tình yêu, của cuộc ñời. Và ñó cũng là một cái tôi trữ 
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tình yêu thương ñắm ñuối mênh mông, vô tận, cô ñơn ñến mức 

nâng cô ñơn lên thành một triết lý với những chiêm nghiệm sâu 

sắc, với khát khao ñược giao cảm, ñược chia sẻ ñến khắc khoải, 

dằn vặt. Cái Tôi của nhà thơ Lưu Quang Vũ ñồng thời cũng mang 

tính chất của người ñi mở ñường, người khai phá với bao dự cảm 

và khát vọng về cái Đẹp - Chân - Thiện - Mỹ trong cuộc sống vốn 

ñẹp ñẽ, ñầy tình người nhưng vô cùng ña dạng, phức tạp và khó 

lường. 

Góp phần thể hiện ñược cái tôi trữ tình là nghệ thuật chọn 

lọc ngôn ngữ, thể loại, hệ thống hình ảnh biểu tượng giàu mỹ cảm, 

ña thanh về giọng ñiệu. Điều ấy chỉ có ñược ở những nghệ sĩ thực 

sự tài năng.  

Nghiên cứu thế giới nghệ thuật thơ Lưu Quang Vũ, với 

những bước ñi ñạt ñược như trên cũng chỉ là những khía cạnh ban 

ñầu, dù chắc chắn chưa thể hoàn chỉnh như ý muốn, nhưng chúng 

tôi cũng hy vọng từ ñó sẽ hình thành ñược cái nhìn có hệ thống, 

toàn diện và mang tính khoa học về phong cách nghệ thuật của 

một nhà thơ Việt Nam hiện ñại trong dòng chảy thơ ca hiện ñại 

luôn mạnh mẽ và có nhiều biến chuyển bất ngờ. Đồng thời cũng 

gợi ñược nhiều suy nghĩ cho việc cảm nhận thơ ca nói riêng và văn 

học nói chung trước vận hội ñổi mới hiện nay. 

 

  

 


