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MỞ ĐẦU 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Văn chương bằng chữ Nôm ñến thế kỷ XIX ñã có sáu thế kỷ 

phát triển. Dưới các triều ñại phong kiến, chữ Nôm không ñược thừa 

nhận. Do ñó nói ñến văn học Nôm, người ta thường nói ñến tính chất 

không chính thống của nó. Với nhu cầu biểu hiện, tự biểu hiện và 

giao tiếp ngày càng phức tạp, người nghệ sĩ muốn ghi lại ñược sự 

phong phú, sinh ñộng của tình cảm, tư tưởng, những biến ñộng trong 

lòng người và xã hội thì cần một ngôn ngữ nghệ thuật chưng cất từ 

ngôn ngữ ñời sống. Và văn học Nôm, ñặc biệt là thơ Nôm là sản 

phẩm ñáp ứng ñược nhu cầu ñó. 

Cuối thế kỷ XIX, xã hội Vi ệt Nam khủng hoảng một cách trầm 

trọng và toàn diện. Biến loạn trong lòng dân tộc tác ñộng dữ dội ñến 

cảm quan trong sáng tác của nhà văn. Ở chặng ñường cuối cùng, văn 

học phát triển nhiều khuynh hướng. Nguyễn Khuyến và Tú Xương là 

ñại diện tiêu biểu cho khuynh hướng văn học tố cáo hiện thực. Tiếp 

thu thành tựu của thơ Nôm các giai ñoạn trước, Nguyễn Khuyến – Tú 

Xương trở thành những nhà thơ Nôm kiệt xuất của văn học trung ñại. 

Vai trò lớn nhất trong việc sử dụng chữ Nôm ñể sáng tác của Nguyễn 

Khuyến – Tú Xương là mở rộng chức năng biểu hiện, chức năng 

phản ánh. Thơ Nôm của Nguyễn Khuyến – Tú Xương vươn tới phản 

ánh xã hội với những cái hàng ngày, cái ñời thường.  

Quan niệm nghệ thuật về con người là sản phẩm của văn hóa 

ñồng thời mang dấu ấn của từng thời ñại. Trước bối cảnh lịch sử xã 

hội mới, bằng thơ Nôm, Nguyễn Khuyến – Tú Xương ñã phản ánh 

trong tác phẩm của mình những quan niệm nghệ thuật mới về con 

người. 

Đó là những lý do ñể chúng tôi ñến với ñề tài này. 
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2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ  

Nguyễn Khuyến và Tú Xương là những tác giả lớn của văn học 

giai ñoạn nửa cuối thế kỉ XIX. Ngay từ những năm ñầu thế kỉ XX, 

công tác sưu tầm, giới thiệu thơ văn Nguyễn Khuyến – Tú Xương ñã 

bắt ñầu. Và kể từ ñó cho tới nay, có hàng trăm công trình bài viết 

khai thác về giá trị tác phẩm của hai tác gia này. 

- Những công trình nghiên cứu về Nguyễn Khuyến 

Trước năm 1945, các công trình nghiên cứu về thơ văn Nguyễn 

Khuyến chưa nhiều. Ở giai ñoạn này, các nhà nghiên cứu chỉ mới ñề 

cập ñến Nguyễn Khuyến qua việc giới thiệu về các tác phẩm của ông. 

Năm 1957, Hoàng Ngọc Phách, Lê Thước, Lê Trí Viễn trong tác 

phẩm Thơ văn Nguyễn Khuyến ñã xem nghệ thuật trào phúng và trữ 

tình của nhà thơ ñã làm nên sắc thái mới ñầy giá trị hiện thực cho văn 

học giai ñoạn này. 

Năm 1959, công trình nghiên cứu có hệ thống, quy mô tương ñối 

lớn ñầu tiên về Nguyễn Khuyến là cuốn Nguyễn Khuyến, nhà thơ 

Việt Nam kiệt xuất của Văn Tân, do nhà xuất bản Văn Sử Địa ấn 

hành. Chuyên luận phân tích khá ñầy ñủ, cụ thể về tư tưởng, nghệ 

thuật, giá trị của thơ văn Nguyễn Khuyến. Theo Văn Tân, thơ văn 

Nguyễn Khuyến thể hiện tư tưởng yêu nước và một thái ñộ xử thế 

ñáng trân trọng. Tuy nhiên ở ông cũng bộc lộ những bế tắc, những 

hạn chế nhất ñịnh. 

Đến năm 1971, giáo trình Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX  

của nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc ñã khẳng ñịnh, Nguyễn Khuyến là 

một phong cách lớn của văn học dân tộc, nhà thơ lúc nào cũng kín 

ñáo, tinh tế, không ồn ào mà sâu sắc, thâm trầm, ñó là những câu thơ 

lắng ñọng ở bề sâu. 
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Sau năm 1975, Lê Hoài Nam trong cuốn Lịch sử văn học Việt 

Nam tập 4A – năm 1976, khẳng ñịnh về lòng yêu nước ở Nguyễn 

Khuyến thật thiết tha, sâu ñậm. Ông cũng là nhà thơ có mối ñồng tình 

sâu sắc với nông dân, tình cảm nồng hậu với người dân. 

Bài viết ñầu tiên ñánh dấu việc tiếp cận thi pháp học thơ Nguyễn 

Khuyến  này là bài Mối quan hệ giữa thơ trào phúng và thơ trữ tình 

trong thơ Nguyễn Khuyến của Trần Thanh Xuân ñăng năm 1983. Bài 

viết này ñề cập ñến chân dung con người thơ Nguyễn Khuyến qua 

mảng trào phúng và trữ tình. Và ở cả hai mảng trên tác giả cho rằng 

ñều là “biểu hiện của trạng thái tính cách bi kịch”. 

Nguyễn Văn Huyền trong bài viết “Nguyễn Khuyến rất quen mà 

còn rất lạ” năm 1982 và cuốn “Nguyễn Khuyến tác phẩm” năm 1984 

ñã tập hợp ñược một cách ñầy ñủ nhất thơ văn Nguyễn Khuyến. Tác 

giả ñã nhận ñịnh Nguyễn Khuyến mang trong mình nỗi ñau ñớn, dằn 

vặt, nỗi mặc cảm ñặc biệt từ lúc vào kinh lần cuối l ĩnh chỉ về hưu. 

Thơ giai ñoạn này của Nguyễn Khuyến thể hiện nỗi lòng trĩu nặng, 

tâm tư trăm ngàn mối ngổn ngang. 

Năm 1985, Hội nghị khoa học quy mô lớn về nhà thơ ñược tổ 

chức. Và trong 70 tham luận của Hội nghị, Viện văn học ñã tuyển 27 

tiểu luận in thành sách Thi hào Nguyễn Khuyến – Đời và thơ. Đến 

năm 2001, Vũ Thanh tuyển chọn lại trong công trình Nguyễn Khuyến 

– Về tác gia và tác phẩm, sưu tập ñầy ñủ nhất những công trình 

nghiên cứu về Nguyễn Khuyến. 

Trong công trình này ñã có một số bài viết ñề cập ñến cái nhìn 

về con người trong sáng tác của Nguyễn Khuyến. Lấy mối quan hệ 

với lý tưởng làm chủ ñạo, Nguyễn Huệ Chi trong bài Sự ña dạng và 

thống nhất trong quá trình chuyển ñộng của một phong cách và dấu 

hiệu chuyển mình của tư duy thơ dân tộc ñã nhìn vấn ñề này trong 
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thơ văn Nguyễn Khuyến trên ba cấp ñộ: con người sinh vật, con 

người lưỡng phân và con người ñang bị tha hóa từng bước. Trần 

Đình Sử nhìn dưới góc ñộ con người lý tưởng truyền thống có con 

người trần trụi với tất cả vẻ tầm thường của nó. Nhìn từ mô hình 

chức năng phận vị trong bài Con người trong sáng tác của Nguyễn 

Khuyến Trần Đình Sử ñã cho thấy trong thơ văn Nguyễn Khuyến có 

“một con người trống rỗng, không tinh thần, vô bản sắc” 

Phạm Văn Phúc trong một tiểu luận ñã khám phá con người phá 

sản – con người hồi sinh trong thơ Nguyễn Khuyến. “Nhận ra và 

miêu tả con người phong kiến phá sản, Nguyễn Khuyến không phải 

người ñầu tiên, cũng chưa chắc tự giác, cũng không phải là duy nhất, 

mặc dầu chỉ riêng mặt này, ông ñã là người tiên giác” [19, tr.156] 

Trần Đình Hượu  cho rằng trong thơ Nguyễn Khuyến có con 

người “t ự ăn thịt trái tim mình”; Hà Ngọc Hòa trong bài viết Con 

người tự trào trong thơ Nguyễn Khuyến cho rằng “con người tự trào 

trong thơ Nguyễn Khuyến (…) chỉ xuất hiện ở thơ chữ Nôm và biểu 

hiện qua hai ñặc ñiểm chung nhất là tiếng cười tin yêu cuộc sống và 

tiếng cười phản kháng xã hội” [8, tr.50]. Cũng ở nhà nghiên cứu này 

trong bài viết Tìm hiểu con người ưu tư trong thơ Nguyễn Khuyến ñã 

cho rằng con người ưu tư là trục chính xuyên suốt hành trình thơ 

Nguyễn Khuyến. 

Công trình chuyên biệt viết công phu nhất về Nguyễn Khuyến là 

Phong cách nghệ thuật Nguyễn Khuyến của Biện Minh Điền. Trong 

công trình này tác giả ñã ñưa ra bốn quan niệm nghệ thuật về con 

người trong thơ Nguyễn Khuyến là con người chức năng phận vị, con 

người giữ tiết, con người cá nhân – bản ngã và con người nhân bản – 

ñời thường. 
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Từ bình diện xã hội học sang bình diện thi pháp học, sau năm 

1975, các nhà nghiên cứu ñã có một số luận giải trong quan niệm 

nghệ thuật về con người trong sáng tác của Nguyễn Khuyến.   

-Những công trình nghiên cứu về Tú Xương  

Nghiên cứu về Tú Xương từ trước ñến nay, nội dung trào phúng 

và trữ tình là vấn ñề ñược giới nghiên cứu tập trung khai thác. 

Về mảng trào phúng, trước năm 1945 Trần Thanh Địch ấn hành 

tập sách Trông dòng sông Vị của Trần Thanh Mại (năm 1935). Ở 

chương Một nhà trào phúng tác giả ñã khẳng ñịnh ưu ñiểm của Tú 

Xương là tài trào phúng, ñặc ñiểm trào phúng của Tú Xương “châm 

phúng một cách cay nghiệt, ñộc ñịa có thể làm chết ñiếng người” 

[29, tr.51]. 

Năm 1957, Trần Sĩ Tế trong bài Hệ thống trào phúng của Trần 

Tế Xương ñã ñánh giá “nhà thơ non Côi, sông Vị ñã ghi công ñầu 

trong nền thi ca trào phúng nước nhà. Cho ñến cả ngày nay, hệ thống 

trào phúng của ông hầu như chưa có ai vượt trội ñược. Nếu như  

Nguyễn Du  xứng danh là một thi bá trong ngành thơ tình cảm thì 

Trần Tế Xương ñáng kể là một thi hào trong ngành thơ trào phúng 

Việt Nam” [29, tr.281]. 

Ngoài ra, các bài viết như Tính chất và giá trị văn thơ trào 

phúng của Tú Xương trong chuyên khảo Văn học trào phúng Việt 

Nam của Văn Tân; Tú Xương- ông tổ thơ trào phúng Việt Nam của 

Vũ Đăng Văn ; Tú Xương- ñỉnh cao của thơ trào phúng Việt Nam của 

Lê Đình Kỵ… có ñề cập ñến nội dung trào phúng. 

 Nội dung trữ tình trong thơ Tú Xương không ñược khai thác 

nhiều như mảng trào phúng. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho rằng 

thơ Tú Xương ñi bằng hai chân : hiện thực và trữ tình. 
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Nguyễn Tuân vào năm 1961, trong bài Thời và thơ Tú Xương ñã 

tập trung phân tích cái hay, cái ñẹp trong câu chữ thơ Tú Xương. Ông 

ñề cao tính hiện thực và chất trữ tình, ông viết “thơ Tú Xương ñi 

bằng cả hai chân hiện thực và trữ tình, mà cái chân hiện thực ở người 

Tú Xương chỉ làm một cẳng chân trái tả thực. Chủ ñạo cho ñà thơ là 

ở chân phải và Tú Xương ñã băng ñược mình tới chúng ta bằng nước 

bước lãng mạn trữ tình” [29, tr.72]. 

Xuân Diệu có nét tương ñồng với Nguyễn Tuân, khi khái quát về 

nghệ thuật thơ Tú Xương ông cho rằng thơ Tú Xương “hay ở ý tình, 

hay ở chữ, tiếng, hay ở sự việc, hay ở nhạc ñiệu…” [29] 

Đỗ Đức Hiểu trong bài Thơ văn Tú Xương ñánh giá “Tú Xương 

là nhà thơ trào phúng có biệt tài… Tú Xương còn là nhà thơ trữ tình 

diễn tả tâm hồn ñau ñớn của kẻ bất ñắc chí, cái băn khoăn của người 

dân mất nước” [29, tr.167]. 

Trong thơ Tú Xương, ở bình diện cái nhìn về con người, công 

trình nghiên cứu chưa nhiều. Trong bài viết Nụ cười giải thoát cá 

nhân và tự khẳng ñịnh trong thơ Tú Xương của Trần Đình Sử ñưa ra 

nhận ñịnh “Tú Xương ñi ngược lại truyền thống thơ ngôn chí” , tiếng 

cười trong thơ Tú Xương là tiếng cười giả thoát cho mình, tự khẳng 

ñịnh nhân cách mình. 

Hà Ngọc Hòa cho rằng có con người ưu tư, u hoài về ñất nước 

trong thơ Tú Xương (trong bài viết Con người ưu tư trong thơ Nôm 

Đường luật). 

Hồ Giang Long trong Thi pháp thơ Tú Xương ñã gọi tên các kiểu 

con người trong thơ Tú Xương như: con người hữu danh vô tài, con 

người làm trò, con người thị tài, con người trượt chuẩn… 

Những ý kiến trên là cơ sở ñể chúng tôi nghiên cứu ñề tài. 

 



 9 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

 Đối tượng mà luận văn ñề cập tới là: Các kiểu quan niệm nghệ 

thuật về con người của Nguyễn Khuyến và Tú Xương.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Phạm vi khảo sát giới hạn cho luận văn là 116  bài thơ Nôm của 

Nguyễn Khuyến từ cuốn “Thơ văn Nguyễn Khuyến” xuất bản năm 

1979, nhà xuất bản Văn học, Hà Nội do Xuân Diệu giới thiệu và 128 

bài thơ Nôm của Tú Xương từ cuốn:  “Tú Xương- Tác phẩm giai 

thoại” của Nguyễn Văn Huyền giới thiệu năm 1987, Nxb Tp. Hồ Chí 

Minh 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong công trình này chúng tôi sử dụng chủ yếu các phương 

pháp sau: 

 Phương pháp phân tích tác phẩm 

 Phương pháp thống kê, phân loại 

  Phương pháp lịch sử 

 Phương pháp so sánh, ñối chiếu 

5. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn có ba chương: 

Chương 1. Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX  và hành trình 

sáng tạo của Nguyễn Khuyến -  Tú Xương  

Chương 2. Các kiểu quan niệm nghệ thuật về con người trong 

thơ Nôm của Nguyễn Khuyến và Tú Xương 

Chương 3. Phương thức thể hiện quan niệm nghệ thuật về con 

người trong thơ Nôm của Nguyễn Khuyến và Tú Xương   
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CHƯƠNG 1 

VĂN HỌC VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX VÀ HÀNH 

TRÌNH SÁNG TẠO CỦA NGUYỄN KHUYẾN – TÚ XƯƠNG 

1.1. Khái quát văn học Việt Nam giai ñoạn nửa cuối thế kỉ XIX  

1.1.1. Bối cảnh lịch sử - xã hội  

Sự kiện ñặc biệt quan trọng mở ñầu thời kỳ này là sự xâm lược 

của thực dân Pháp. Cuộc xâm lăng này ñã kéo theo những biến ñộng 

ghê gớm, những thay ñổi sâu sắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực ñời 

sống xã hội. Đối với các tầng lớp giai cấp trong xã hội có sự phân 

hóa. Đời sống ở nông thôn chìm trong màn ñêm ñen tối. Đời sống ở 

thành thị phát triển theo xu hướng tư bản với những tầng lớp mới, 

những nghề kiếm sống mới.  

Bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX là một xã hội ñầy rẫy 

những “thói tật ñiển hình”. Một xã hội dễ dàng làm hoen ố, băng hoại 

mọi danh dự, phẩm giá của con người. Với hoàn cảnh xã hội như vậy 

sẽ chi phối ñến quan niệm nghệ thuật của các tác giả thời này nói 

chung và với Nguyễn Khuyến – Tú Xương nói riêng. 

1.1.2. Tình hình văn học 

Về văn học, cuối thế kỉ XIX ñầu thế kỉ XX, do những chuyển 

biến của cơ sở xã hội ñã tạo ra sự chuyển biến của văn học. Giai ñoạn 

này ñược xem là giai ñoạn của văn học mang tính chất giao thời. 

Văn học cuối thế kỷ XIX diễn tiến theo ba quy luật: ñi từ cảm 

hứng sử thi – yêu nước ñến cảm hứng trào phúng – phản tỉnh thực 

tại; quy luật ñi tìm chỗ dựa tinh thần, tìm cơ sở tư tưởng trong hoàn 

cảnh ý thức hệ xã hội ngày càng khủng hoảng, bế tắc và quy luật của 

tìm tòi hình thức thể hiện, diễn ra gắt gao, cao ñộ mâu thuẫn giữa 

“quy phạm” và “bất quy phạm. Từ những quy luật ấy mà văn học giai 

ñoạn này có thể chia làm bốn khuynh hướng cơ bản: văn học yêu 



 11 

nước chống Pháp, văn học tố cáo hiện thực, văn học hưởng lạc thoát 

ly và văn học nô dịch. 

Nguyễn Khuyến – Tú Xương là ñại diện tiêu biểu của khuynh 

hướng văn học tố cáo hiện thực. 

*V ề Tình hình thơ Nôm cuối thế kỉ XIX 

Cuối thế kỉ XIX, văn học vẫn ñược sáng tác song song cả Hán và 

Nôm. Nhưng như Nguyễn Lộc ñánh giá, giai ñoạn này “sáng tác 

bằng chữ Nôm lại sắc sảo hơn sáng tác bằng chữ Hán”. Văn học chữ 

Nôm cuối thế kỉ XIX bớt ñi nhiều lối diễn ñạt chung chung, ước lệ, 

không cụ thể, không cá thể mà cố gắng bám sát ñời sống. Sáng tác 

bắt nguồn từ nhiều sự việc có thật, qua tác phẩm có thể biết ñược thời 

ñiểm và bối cảnh sáng tác của nó. Cùng với lối biểu hiện có tính chất 

cá thể, cụ thể, trong thời kỳ này trong văn học Nôm còn xuất hiện rõ 

nét cái tôi trữ tình.  

Và Nguyễn Khuyến – Tú Xương là hai ñại biểu xuất sắc nhất về 

thơ Nôm của giai ñoạn cuối cùng của văn học trung ñại. Về hình thức 

và cấp ñộ thể loại, trong sáng tác của mình, Nguyễn Khuyến và Tú 

Xương là những môn sinh xuất sắc sử dụng thành thục tài hoa các thể 

thơ Trung Quốc như Thất ngôn bát cú, tứ tuyệt, ngũ ngôn, hành. 

Những thể loại này vẫn ñược các tác giả sử dụng với số lượng chủ 

yếu… Ngoài các thể thơ Trung Quốc, hai tác gia này còn sử dụng rất 

thành công các thể thơ dân tộc có gốc bản ñịa và nguồn gốc dân gian 

như lục bát, lục bát biến thể. Với công trình này chúng tôi sẽ tìm hiểu 

thơ Nôm của Nguyễn Khuyến – Tú Xương dưới cấp ñộ các thể loại: 

thơ Đường luật, lục bát, lục bát biến thể và hát nói. 

1.2. Hành trình sáng tạo của Nguyễn Khuyến – Tú Xương  

1.2.1. Hành trình sáng tạo của Nguyễn Khuyến  

Nguyễn Khuyến sinh ngày 15-02-1835, tại làng Hoàng Xá huyện 
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Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tuổi thơ của ông gắn bó với quê cha làng 

Yên Đổ huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Lúc nhỏ ông có tên là 

Nguyễn Thắng, sau mới ñổi tên là Nguyễn Khuyến, hiệu là Quế Sơn, 

tự Miễn Chi. Ông ñi thi từ năm mười bảy tuổi, trải qua một vài lần 

hỏng, năm 1871, sau khi ñỗ Giải nguyên kỳ thi Hương lại ñỗ ñầu kỳ 

thi Hội và thi Đình. Vì ñỗ ñầu ba kỳ nên người ñời gọi ông là Tam 

nguyên Yên Đổ. 

Ngay sau khi thi ñỗ, Nguyễn Khuyến ñược bổ làm quan nội các 

Huế. Ông từng giữ các chức quan như Đốc học Thanh Hóa, Án sát 

Nghệ An, Biện lí bộ Hộ rồi Bố chánh Quảng Ngãi. Đến năm 1879, 

ông bị triều ñình cắt chức, ñiều về Huế, sung chức Trực học sĩ và làm 

toản tu ở Quốc sử quán. Khi Pháp kéo quân lên chiếm Sơn Tây, 

Nguyễn Khuyến ñược ñề cử vào chức Tổng ñốc Sơn Tây nhưng ông 

lấy cớ ñau mắt nặng không ñi nhậm chức và xin cáo quan. Mùa thu 

năm 1884, ông trở về Yên Đổ khi mới 50 tuổi. Tính ra ông làm quan 

vào khoảng 13 năm (1871 - 1884). Trong quãng thời gian làm quan, 

ông có ba năm ở quê cư tang mẹ. Còn khoảng 10 năm thì ñến hai 

phần ba ông chỉ làm học quan và sử quan, là những chức quan không 

dính dáng ñến việc cai trị.Sau khi về hưu, Nguyễn Khuyến không 

mấy khi bước chân ra khỏi vùng quê hẻo lãnh Yên Đổ, ông tìm thú 

vui trong dạy học, uống rượu, ngâm thơ, thăm thú bạn bè và không 

quên theo dõi việc nước, việc ñời. Ông mất vào tháng giêng năm Kỷ 

Dậu 1909, thọ 75 tuổi. 

Về sự nghiệp văn chương, Nguyễn Khuyến bắt ñầu sáng tác thơ 

ca từ rất sớm. Nhưng sau khi cáo quan về ở ẩn ñó là thời kỳ sáng tác 

chủ yếu của nhà thơ. 

Nguyễn Khuyến sáng tác bằng chữ Hán và chữ Nôm, có khi vừa 

bằng Hán vừa bằng Nôm do chính nhà thơ phiên dịch lấy. 
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Thơ Nôm Nguyễn Khuyến có phần khiêm tốn hơn thơ chữ Hán. 

Tuy nhiên “Thơ Nôm là bộ phận quan trọng nhất, có ý nghĩa nhiều 

mặt nhất mà Nguyễn Khuyến ñể lại cho văn học dân tộc” [32, tr. 310]. 

“Nguyễn Khuyến là một nhà thơ Nôm kiệt xuất của nước ta”. 

Nội dung tác phẩm của Nguyễn Khuyến rất phong phú, nhưng 

tựu trung lại gồm có bốn chủ ñể tiêu biểu: tâm sự của một nhà nho 

lạc thời,  thể hiện con người với chí hướng và phẩm cách trong sáng, 

nhà thơ quê hương làng cảnh Việt Nam và tiếng cười phê phán, tố 

cáo xã hội ñương thời. 

1.2.2. Hành trình sáng tạo của Tú Xương  

Tú Xương sinh năm 1870, sinh sau Nguyễn Khuyến 35 năm. Tú 

Xương có khá nhiều tên gọi khác nhau, tên chính là Trần Tế Xương, 

tự là Mặc Trai, hiệu là Mộng Tích. Người ñời quen gọi ông là Tú 

Xương gắn với cái danh hiệu Tú tài của ông. 

Tú Xương sống và sáng tác vào thời kỳ thoái trào của phong trào 

chống Pháp. Tuổi thơ của Tú Xương trôi qua trong những ngày ñen 

tối và ký ức về những cuộc chiến ñấu của phong trào kháng Pháp 

cũng mờ dần. Năm Tú Xương 15 tuổi thì chính quyền Pháp ñã áp ñặt 

ở Việt Nam một bộ máy mới, một trật tự xã hội mới. Đất nước mất 

chủ quyền ñộc lập và theo ñó là mất cả chủ quyền văn hóa. 

Tú Xương trọn ñời chỉ sống quanh quẩn ở thành phố Nam Định 

– một trong những thành phố bị chiếm ñầu tiên trên miền Bắc. Ông 

sinh ra ở làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định. Quê hương 

nhà thơ là nơi mà cuộc sống thực dân bắt ñầu cắm rễ sớm nhất, là nơi 

chịu nhiều ñổi thay của cái xã hội lố lăng nửa Tây nửa Ta nhất. 

Tú Xương lại là người lận ñận về thi cử. Ông chính là sản phẩm 

bất thành của chế ñộ khoa cử ñương thời. Tú Xương có tám lần ñi thi 
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và ñến năm 24 tuổi mới ñỗ Tú tài mà lại là “ñỗ rốt bảng”. Sau ñó Tú 

Xương không sao ñậu nổi cử nhân, suốt ñời chỉ ôm bằng tú tài. 

Tú Xương mất sớm – năm 1907 – mới trọn 37 tuổi ñời. Với một 

tuổi ñời ngắn ngủi ấy “Cuộc ñời Tú Xương là cả một bi kịch về sự bế 

tắc lý tưởng, thiếu lòng tin vào bản thân và cuộc ñời, luẩn quẩn trong 

hành ñộng. Ông trở nên lạc lõng, hay nói cách khác ñi, ông bị văng 

bắn ra ngoài vòng quay của xã hội ñương thời, trở thành một “con 

người thừa” bất ñắc dĩ”. [21, tr.81] 

Về sự nghiệp văn chương, Tú Xương ñể lại cho ñời một di sản 

văn chương với số lượng khiêm tốn. Sáng tác của Tú Xương tuyệt ñại 

bộ phận là thơ Nôm. 

Về giá trị nội dung sáng tác, thơ văn Tú Xương gồm ba mảng:  

mảng viết về giá trị hiện thực, nội dung trào phúng và cảm hứng trữ 

tình. 

Giữa Nguyễn Khuyến và Tú Xương dù có nhiều ñiểm khác nhau 

nhưng giữa hai ông cũng có một số nét tương ñồng. Khác về thân 

phận, về con ñường công danh cả về phong cách nghệ thuật nhưng cả 

hai ông ñều có một ñiểm gặp gỡ và thống nhất, ñó là cách ñánh giá 

về vai trò, vị trí của mình và của giai cấp mình trước lịch sử. Cả hai 

ông ñều cảm nhận và thể hiện sâu sắc sự yếu ớt, vô vị, mất sức sống 

của Nho học trước hoàn cảnh lịch sử mới cũng như bản thân giai cấp 

và cá nhân mình ñối với cuộc sống. 
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CHƯƠNG 2 

CÁC KI ỂU QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI 

TRONG THƠ NÔM CỦA NGUYỄN KHUYỄN VÀ TÚ XƯƠNG 

2.1. Con người tự trào 

Theo lý giải của Trần Nho Thìn thì thơ ca truyền thống của nhà 

Nho thường chỉ diễn tả tư thế thiên sứ: thanh cao, có trách nhiệm với 

ñời. Tiếng cười tự trào; tiếng cười lấy cái xấu, cái dở, cái kém cỏi của 

chính mình làm ñề tài giễu cợt là những phản ánh chưa từng thấy ở 

các thời kỳ trước.  

Cuối thế kỉ XIX là cuộc va chạm lịch sử ñã làm sụp ñổ hệ tư 

tưởng nhân sinh quan văn hóa lấy Nho giáo làm quốc giáo lâu ñời. 

Trước ñiều kiện lịch sử ñó, Nguyễn Khuyến và Tú Xương nhận thấy 

sự lỗi thời của giai cấp mà họ ñang ñại diện, thấy sự “trống rỗng, vô 

nghĩa của một thời ñại thiếu lý tưởng, lý tưởng cũ ñã hết thời mà lý 

tưởng mới chưa có” [29, tr.232]. 

2.1.1. Con người tự trào với ý thức phủ ñịnh 

Chiếm tỷ lệ lớn trong thơ tự trào của Nguyễn Khuyến – Tú 

Xương là kiểu tự trào với ý thức phủ ñịnh. 

Trong cách tự họa chân dung, hiện lên trong thơ Nguyễn Khuyến 

là một con người nhếch nhác về hình hài, yếu ñuối về sức lực. Đó là 

hình ảnh của ông say, ông lòa, của anh giả ñiếc, của một thứ ñồ chơi. 

Nguyễn Khuyến tự trách vấn, tự xỉ vả, thậm chí tự mạt sát về sự vô 

dụng của mẫu người mà mình ñại diện. 

Tú Xương lấy chính bản thân mình làm ñối tượng trào phúng. 

Ông bóc trần cả "con người tinh thần hư hỏng của mình". Ông châm 

biếm bản thân ông một cách quyết liệt và không bỏ sót một khía cạnh 

xấu nào. Đó là một Tú Xương sành ăn chơi, rượu chè, bài bạc; một 

Tú Xương dơ dáng, dại hình trong cảnh vô nghề nghiệp, phải "ăn 
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lương hàm chính thất"; một Tú Xương tự trào với cái dốt – không 

chịu học – không thèm học của mình. 

Hình thức tự trào với ý thức phủ ñịnh ñã xây dựng con người tự 

trào với tiếng cười về sự lỗi thời, về con người thừa của mình trước 

bối cảnh mới của lịch sử. Nếu kiểu tự trào với hình thức phủ ñịnh là 

một cách giải thoát cho Tú Xương, thì với Nguyễn Khuyến ñấy là 

tiếng cười chua xót, tủi hổ và ñau ñớn, tiếng cười ra nước mắt, nó 

thiên về ý thức phản tỉnh. 

2.1.2. Con người tự trào với ý thức khẳng ñịnh 

Tự trào với ý thức khẳng ñịnh là một truyền thống trong văn học 

trung ñại. Trong truyền thống văn học trung ñại, chúng ta thấy sáng 

tác của các nhà Nho không phải ñể nói người khác mà nói về bản 

thân mình, nói "chí" của mình, ñề cao giá trị bản thân mình.  

Thơ Nôm của Nguyễn Khuyến – Tú Xương tuy nhạt màu "ngôn 

chí", nhưng là những nhà Nho ñược ñào tạo trong môi trường phong 

kiến, họ không tránh khỏi "lý tưởng công danh" với mong mỏi cống 

hiến. Ở ñây có tiếng cười tự tin về tài năng, có niềm hăm hở, niềm 

yêu sống và một phiên bản chân dung hoàn toàn khác so với con 

người tự trào với ý thức phủ ñịnh. 

2.2. Con người ưu tư, hoài niệm 

Trong văn học trung ñại, con người ưu tư thường xuất hiện "khi 

mọi lý tưởng bổn phận của người trí thức bắt ñầu chao ñảo trước 

hiện thực ñời sống. Hoài vọng về một triều ñại, về những ngày tháng 

tốt ñẹp ñã qua và khao khát về một sự ñổi thay khiến con người ưu tư 

trở nên cô ñơn, lạc lõng giữa cuộc ñời" [9, tr.75].  

2.2.1. Ưu tư, hoài niệm về ñất nước và thời cuộc 

Là những người không trực tiếp tham gia vào các phong trào 

kháng Pháp, chưa ñủ dũng cảm băng mình vào các cuộc ñấu tranh, 
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nhưng trước cảnh nước mất nhà tan Nguyễn Khuyến – Tú Xương 

không tránh khỏi những nỗi ưu phiền.  

Nguyễn Khuyến – Tú Xương lo lắng cho vận mệnh dân tộc 

không biết ñi về ñâu. Họ thấy mình như ñang ñứng trước ngã ba của 

thời ñại, ñi tìm lý tưởng mà không biết lý tưởng ñó là gì. Xót xa cho 

hiện thực xã hội nhưng không biết hành ñộng thế nào, nhà thơ ñành 

ngậm ngùi trằn trọc, thao thức với những “tâm sự năm canh, với 

những mộng tưởng, những giấc chiêm bao. 

Con người ưu tư hoài vọng về các anh hùng cứu nước và quay về 

với những hoài cổ, những dĩ vãng xưa của dân tộc. 

2.2.2. Ưu tư về vai trò và bổn phận 

“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” là câu nói của tiền 

nhân cho thấy vai trò, bổn phận của mọi người dân ñối với sự hưng 

thịnh hay suy vong của dân tộc. Là giới ñứng ñầu trong bảng xếp 

hạng “sĩ, nông, công, thương” lại ñược ñào tạo dưới học thuyết 

Khổng Mạnh, vai trò, bổn phận của Nho sĩ trước sự hưng vong của 

quốc gia, dân tộc lại càng là trọng trách.  

Nguyễn Khuyến – Tú Xương không có những bước ñi vượt quá 

thời ñại “ tư tưởng nho giáo không trang bị kiến thức cho nhà thơ ñi 

vào cái mới, nhưng lại thừa ñạo lý ñể tâm trạng nhà thơ thao thức 

suốt cuộc ñời” (Hà Ngọc Hòa). Bởi lẽ ấy mà ñằng sau những vần thơ 

lên án ñạo học thời nay, những vần thơ ưu hoạn về ñất nước là cả một 

khối dày vò về sự bất lực của vai trò, bổn phận nhà nho Nguyễn 

Khuyến – Tú Xương. 

2.3. Con người mặc cảm 

2.3.1. Từ mặc cảm con người thừa… 

2.3.1.1. Trên con ñường thi cử 

Đối với Tú Xương “chuyện thi cử … là cả một bầu tâm sự ñầy bi 
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kịch” [29, tr.496]. Cuộc ñời Tú Xương, nói ñến sự thi có nghĩa là sự 

hỏng. Rơi vào hoàn cảnh ấy ắt hẳn không tránh khỏi sự mặc cảm về 

bản thân. 

Tú Xương muốn trả nợ công danh nhưng không sao trả ñược. 

Cái tiếng Tú tài chỉ là một cái danh mà không có phận. Suốt ñời ôm 

chức tú tài vô dụng, nó ñã vùi lấp nhà thi sĩ vào cảnh khốn cùng. Xã 

hội cũ chỉ cho Tú Xương một con ñường duy nhất ñể tiến thân và 

thoát cảnh nghèo là con ñường khoa cử. Vì hỏng thi, Tú Xương 

không chỉ bị gạt ra ngoài xã hội mà ngay trong gia ñình Tú Xương 

cũng trở thành “Thái vô tích”. 

2.3.1.2. Trong gia ñình 

Ngoài sự hỏng thi, cuộc ñời nghèo túng của gia ñình cũng là dấu 

ấn rõ nét  thể hiện con người mặc cảm trong thơ Tú Xương. 

Học hành, thi cử không ñâu, bản thân không có nghề nghiệp, Tú 

Xương tự cảm thấy không phải với vợ và với chính mình.  

Gia cảnh ông Tú Vị Xuyên cùng quẫn, bên cạnh nguyên nhân 

của xã hội, của gia ñình ñông con “Vợ quen dạ ñẻ, cách năm ñôi” thì 

nguyên nhân chính do bản thân ông Tú.  

2.3.2… ñến mặc cảm có lỗi 

Nguyễn Khuyến không tham gia phong trào Cần Vương nhưng 

cũng không ở lại làm quan. Ông chọn một thái ñộ thứ ba :  từ quan – 

về quê. Sự lựa chọn này cho thấy thái ñộ không hợp tác với giặc. Và 

không hợp tác với giặc ñã là yêu nước, nhưng Nguyễn Khuyến vẫn 

có mặc cảm tội lỗi.  

Suốt cuộc ñời Nguyễn Khuyến luôn tâm niệm với một thái ñộ 

sống : Sống không ñể tiếng ñời ta thán (Di chúc văn –Nguyễn 

Khuyến), ông luôn lo sợ mọi người không hiểu và coi thường mình.  
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Khi chọn trở về Nguyễn Khuyến luôn gánh chịu một gánh nặng 

tinh thần không thể rảnh rang. Ông mặc cảm về trách nhiệm, về bổn 

phận của bản thân. Chính vì mặc cảm này mà hình thành nên con 

người ưu tư về vai trò bổn phận trong thơ Nguyễn Khuyến. Điều này 

là cơ sở ñể chúng ta lý giải ñược vì sao buồn là âm hưởng xuyên suốt 

những bài thơ sau khi về Yên Đổ của Nguyễn Khuyến. 

Các kiểu quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ Nôm 

của Nguyễn Khuyến – Tú Xương thể hiện cái nhìn của nhà thơ 

trước hiện thực cuộc sống. Con người này khi thể hiện ra với ñời 

thường bằng tiếng cười tự trào, khi còn một mình ñối diện với mình 

thì chất chứa ưu tư, dằn vặt. Và ñến cuối cuộc ñời, ám ảnh mặc cảm 

vẫn không sao khỏa lấp ñược, ñeo bám ñến khi nhà thơ ñi vào cõi 

vĩnh hằng. 
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CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT  

VỀ CON NGƯỜI TRONG THƠ NÔM CỦA  

NGUYỄN KHUYẾN VÀ TÚ XƯƠNG 

3.1. Ngôn ngữ 

3.1.1. Nghệ thuật sử dụng ñại từ nhân xưng 

Đại từ nhân xưng vốn tránh sử dụng trong thơ ca cổ ñiển Trung 

Quốc. Trường hợp của Nguyễn Khuyến – Tú Xương thì khác biệt. 

Trong thơ Nôm, Nguyễn Khuyến xưng ta 18 lần; xưng tớ 06 lần; 

xưng mình 03 lần; xưng em 02 lần.  

Trong thơ Nôm của Tú Xương cách sử dụng ñại từ chỉ ngôi thứ 

rất ñộc ñáo. Riêng ngôi thứ nhất, ngoài lời tự xưng nhà thơ còn cho 

xuất hiện ñủ các dạng vẻ: ta, ông, tớ, bác, anh, tôi, khách bên trời, 

mình, em. 

Các ñại từ nhân xưng này tương ứng với từng biểu hiện trong 

quan niệm nghệ thuật về con người. 

3.1.2. Nghệ thuật sử dụng ca dao, thành ngữ, tục ngữ 

Nguyễn Khuyến – Tú Xương ñưa vào trong thơ Nôm một số 

lượng thành ngữ, tục ngữ, ca dao tương ñối lớn.  

Dưới bàn tay của nhà nghệ sĩ Nguyễn Khuyến – Tú Xương, 

tiếng Việt trở thành một ñạo quân ñắc lực, hễ ñặt chúng vào ñâu là 

chúng có ngay một khả năng thích ứng diệu kì.  

Cách trích dẫn thành ngữ, tục ngữ, ca dao cũng rất uyển chuyển, 

linh hoạt với những dạng thức khác nhau. Có khi dùng kiểu trích dẫn 

nguyên vẹn; có khi trích dẫn bằng cách rút gọn lại còn hai ba từ. Đặc 

biệt, sự tài tình của Nguyễn Khuyến – Tú Xương trong việc vận dụng 

thành ngữ, tục ngữ, ca dao là ở chỗ: mượn ý ca dao, tục ngữ, thành 

ngữ nhưng lại diễn ñạt dưới lớp vỏ ngôn ngữ của bản thân mình. 
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3.2. Giọng ñiệu 

Theo Từ ñiển thuật ngữ văn học, giọng ñiệu là “thái ñộ, tình cảm, 

lập trường tư tưởng, ñạo ñức của nhà văn ñối với hiện tượng ñược 

miêu tả thể hiện trong lời văn quy ñịnh cách xưng hô, gọi tên, dùng 

từ, sắc diệu tình cảm, cách cảm thụ xa, gần, thân sơ, thành kính hay 

suồng sã, ngợi ca hay châm biếm…” [7, tr.111]. 

3.2.1. Giọng ñiệu trữ tình 

Giọng trữ tình nảy sinh khi nhà thơ có sự bộc lộ cái tôi trong 

lòng, thể hiện trong những bài thơ Nguyễn Khuyến – Tú Xương bộc 

lộ tâm sự gắn với thời thế, với vận mệnh dân tộc, với cảnh ngộ và số 

phận riêng. Nói cách khác, quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy 

giọng ñiệu trữ tình xuất hiện trong những bài thơ thể hiện con người 

ưu tư và con người mặc cảm. 

3.2.2. Giọng ñiệu trào phúng 

Tam nguyên Yên Đổ là một nhà nho thâm trầm và kín ñáo. Do 

ñó Nguyễn Khuyến thường dùng cách nói bóng gió xa xôi, nói mát. 

Cách nói này góp phần làm cho tiếng cười không lộ liễu mà thâm 

thúy, hình tượng, ý tứ không lộ ra ở từng ñoạn, mà bộc lộ ở sự tổng 

hợp toàn bài. Thơ Nguyễn Khuyến là tiếng cười nhẹ nhàng nhưng tế 

nhị, không bốp chát mà hóm hỉnh, thâm thúy theo kiểu "mát nước 

thối ñá", nói ngọt mà lọt ñến xương. 

Tú Xương thì nói thẳng ñập mạnh, phơi trần có cả tiếng chửi 

thô tục; cách nói gay gắt, ñộc ñịa; giọng ñiệu này thường biểu hiện 

ngay các từ ngữ nhất là ở tiếng chửi nên tiếng cười bật ra mạnh 

mẽ. Nó là tiếng cười bộc trực, thẳng thắn, thậm chí cấu xé vào 

nhân vật. 

Giọng ñiệu này góp phần biểu hiện con người tự trào. 
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3.3. Không gian và thời gian 

3.3.1. Không gian nghệ thuật 

Tìm hiểu không gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Khuyến – Tú 

Xương, chúng tôi nghiên cứu trên hai phương diện: không gian tâm 

trạng và không gian sinh hoạt. 

Không gian tâm trạng trong thơ Nguyễn Khuyến bộc lộ qua 

cảnh ñời, cảnh thiên nhiên; trong thơ Tú Xương bộc lộ chủ yếu qua 

ñêm tối. Không gian tâm trạng ñã góp phần khắc họa ñược con người 

ưu tư với những trăn trở về vai trò bổn phận, về cuộc ñời trong thơ 

Nguyễn Khuyến – Tú Xương. 

Cùng với không gian tâm trạng không gian sinh hoạt ñánh dấu 

sự cách tân về không gian nghệ thuật trên con ñường chiếm lĩnh hiện 

thực cuộc sống của Nguyễn Khuyến – Tú Xương 

Với hoàn cảnh sống khác nhau, Nguyễn Khuyến ñã ñưa vào thơ 

mình một không gian sinh hoạt của làng quê và trong thơ Tú Xương 

là không gian sinh hoạt của thành thị. 

3.3.2.Thời gian nghệ thuật 

Trong văn học nghệ thuật, thời gian nghệ thuật ñược ño bằng 

nhiều kích thước khác nhau và xuất hiện dưới những dạng khác nhau 

tạo nên nhịp ñiệu trong tác phẩm. Trong quá trình tìm hiểu thời gian 

trong thơ Nguyễn Khuyến – Tú Xương chúng tôi khám phá hai kiểu 

thời gian: thời gian tâm trạng và thời gian sự kiện. 

Thời gian tâm trạng là thời gian có thể của ñời sống thực hoặc 

không, nhưng ở thời gian ñó, thi nhân có thể bộc lộ tâm trạng của 

mình. Đó là những khắc khoải, ưu tư và theo từng bước ñi của thời 

gian là tâm trạng ngày một buồn chán, cô ñộc và chất chứa lo lắng 

với cuộc ñời. 
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Cùng với thời gian tâm trạng, trong thơ Nguyễn Khuyến – Tú 

Xương còn có mảng thời gian sự kiện. Thời gian sự kiện là chuỗi các 

sự kiện trong mối quan hệ liên tục trước sau, nhân quả, nó có thể 

ñược tính theo ñộ dài thời gian mà nó diễn ra. Với Nguyễn Khuyến, 

thời gian sự kiện này gắn với ý thức về sinh mệnh của con người. Với 

Tú Xương thời gian sự kiện chính là trang nhật ký về thi cử. 
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KẾT LUẬN 

 Nguyễn Khuyến – Tú Xương là những tác giả tiêu biểu 

của khuynh hướng văn học tố cáo hiện thực giai ñoạn nửa cuối thế 

kỷ XIX. Sáng tác của Nguyễn Khuyến – Tú Xương thuộc thi pháp 

văn học trung ñại, nhưng quan niệm nghệ thuật về con người trong 

thơ Nôm của hai ông dường như ñã bứt phá ra ngoài hệ thống quy 

phạm ấy.  

Thời Nguyễn Khuyến – Tú Xương, lịch sử dân tộc ñi vào một 

bước ngoặt nghiêm trọng. Sự xâm lược của thực dân phương Tây ñã 

làm thay ñổi toàn bộ ñời sống từ nông thôn cho ñến thành thị, tác 

ñộng ñến trạng thái tâm lý các giai cấp trong xã hội. Văn học chia 

làm nhiều khuynh hướng. Từ hiệu ứng xã hội mà quan niệm nghệ 

thuật, thi pháp của các tác giả thời kỳ này có sự thay ñổi. Với ñặc thù 

của ngôn ngữ dân tộc, thơ Nôm dễ dàng phản ánh hiện thực cuộc 

sống và xây dựng các hình tượng dễ thấm sâu vào cảm quan công 

công chúng. Nguyễn Khuyến – Tú Xương là những ñại biểu xuất sắc 

nhất về thơ Nôm trong giai ñoạn cuối cùng của văn học trung ñại 

Việt Nam. 

Xã hội biến loạn, hệ tư tưởng nhân sinh quan sụp ñổ. Nguyễn 

Khuyến – Tú Xương nhận thấy sự trống rỗng, vô nghĩa, sự lỗi thời 

của giai cấp mà mình ñang ñại diện. Họ ñem bản thân mình ra làm 

ñối tượng ñể cười. Con người tự trào là biểu hiện bề nổi trong cái 

nhìn về con người trong thơ Nôm của Nguyễn Khuyến – Tú Xương. 

Con người tự trào ấy tự hài hước, tự bôi nhọ mình từ chân dung cho 

ñến tính cách, từ lối sống cho ñến vai trò của bản thân trước xã hội. 

Con người tự trào qua tiếng cười còn khẳng ñịnh nhân cách, tài năng, 

niềm tin của mình với cuộc ñời. Tự trào chính là một cách giải thoát 

cho Tú Xương và là ý thức phản tỉnh của Nguyễn Khuyến.  
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Là những nhà Nho, nhưng chưa ñủ dũng khí ñể “ñầu bút tòng 

nhung”, trong lòng Nguyễn Khuyến – Tú Xương luôn chất chứa một 

nỗi niềm ưu tư về ñất nước và bổn phận. Đó chính là những nỗi lòng 

của những người dân yêu nước mà không biết và không thể làm ñược 

gì cho dân tộc. Họ bơ vơ và bế tắc với màn ñêm của dân tộc, chỉ biết 

hoài niệm về những gì ñã qua, biết tưởng nhớ tới những anh hùng. 

Họ xót xa cho ñạo học của nước nhà ñang buổi tàn cục mà họ là 

chứng nhân vừa là nạn nhân.  

Tú Xương lận ñận trên con ñường thi cử, xã hội ñương thời lại 

chỉ có một con ñường cho thi sĩ tiến thân, cho nên cả cuộc ñời Tú 

Xương là bi kịch của con người thừa. Bị xã hội gạt ra ngoài không 

một con ñường tiến thân, không một nghề nghiệp nuôi thân, và phải 

“ăn bám vợ”, Tú Xương thành ra mặc cảm. Khác với Tú Xương là 

người mang mặc cảm với gia ñình, Nguyễn Khuyến ñậu cao, làm lớn, 

nhưng khi ñất nước lâm nguy lại lựa chọn cho mình con ñường thoái 

lui ñể bảo tồn danh tiết. Hành ñộng này ñã làm cho Tam Nguyên Yên 

Đổ ñến cuối ñời vẫn day dứt với mặc cảm có lỗi với cuộc ñời, với 

dân và với nước. Giải tỏa mặc cảm, Nguyễn Khuyến – Tú Xương 

thành nhà thơ trào phúng; ôm nỗi mặc cảm vào lòng, Nguyễn 

Khuyến – Tú Xương thành con người ưu tư. Do ñó trong thơ Nôm 

Nguyễn Khuyến – Tú Xương có con người tự trào, có con người ưu 

tư và có cả con người mặc cảm. 

Yếu tố ngôn ngữ, giọng ñiệu góp phần làm rõ quan niệm nghệ 

thuật về con người trong thơ. Về ngôn ngữ thơ Nôm của Nguyễn 

Khuyến – Tú Xương hai bình diện tiêu biểu nhất là nghệ thuật sử 

dụng ñại từ nhân xưng và nghệ thuật sử dụng ca dao, thành ngữ, tục 

ngữ. Giọng ñiệu trữ tình thích hợp trong việc thể hiện con người ưu 

tư, mặc cảm. Giọng ñiệu trào phúng là dấu ấn nổi bật, với cách vận 
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dụng riêng tạo nên phong cách sáng tác của mỗi nhà thơ. Và giọng 

ñiệu này thể hiện một cách sắc sảo về con người tự trào. 

Hình tượng chủ thể trong thơ ca luôn ñược thể hiển trong sự cảm 

thụ về không gian, thời gian. Nó là hình thức tồn tại của nghệ thuật. 

Cái nhìn về con người trong thơ Nôm Nguyễn Khuyến – Tú Xương 

ñược ñặt trong mối liên hệ với hai kiểu không gian chính: không gian 

tâm trạng và không gian sinh hoạt, hai kiểu thời gian: thời gian tâm 

trạng và thời gian sự kiện. Với sự nhận thức thế giới ñộc ñáo và sáng 

tạo góp phần biểu hiện quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ. 

Văn học luôn vận ñộng trên cơ sở kế thừa và cách tân. Sáng tác 

của Nguyễn Khuyến – Tú Xương vừa mang ñặc trưng thi pháp văn 

học trung ñại ñồng thời có những nét riêng tạo nên phong cách cá 

nhân nhà văn. Qua quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ 

Nôm của Nguyễn Khuyến – Tú Xương giúp chúng ta hiểu hơn nỗi 

lòng, tâm sự của nhà thơ cũng như của cả một tầng lớp nhà Nho 

trong bối cảnh xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. 

 

 

 

 


