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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn ñề tài 

 Lê Đạt là một trong những nhà thơ có ñời thực, ñời thơ chịu 

nhiều thiệt thòi. 

 Bóng chữ là một tập thơ có ý nghĩa và vị trí quan trọng ñối 

với ñời thơ Lê Đạt và cũng là một hiện tượng gây chú ý trong nền 

thơ ca hiện ñại Vi ệt Nam.  

 Nổi bật trong Bóng chữ  là sự cách tân về nội dung lẫn hình 

thức, ñặc biệt là nghệ thuật dùng chữ.  

 Do vậy, việc nghiên cứu Tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt 

qua tập Bóng chữ sẽ giúp ta nhận ra những ñặc ñiểm nổi bật trong 

tư duy thơ Lê Đạt ñể từ ñó hình thành một hướng tiếp nhận, dễ dàng 

bước vào thế giới thơ của ông, ñồng thời thấy những ñóng góp của 

tác giả vào tiến trình phát triển của thơ ca hiện ñại Vi ệt Nam. 

2. Lịch sử vấn ñề 

Lê Đạt từng mắc tai nạn nghề nghiệp và trở thành những 

hiện tượng nhạy cảm trong văn học hiện ñại Vi ệt Nam. Đó là lý do 

rất quan trọng khiến việc nghiên cứu, phê bình về thơ Lê Đạt diễn ra 

dè dặt, nếu không muốn nói là không có những công trình lớn.  

Bóng chữ có sự cách tân mạnh mẽ về hình thức, ñậm chất 

hậu hiện ñại. Do vậy, muốn nghiên cứu một cách ñầy ñủ, toàn diện 

về thơ Lê Đạt, ñòi hỏi nhà nghiên cứu phải trang bị những lý thuyết 

lý luận hiện ñại, hậu hiện ñại. 

Bóng chữ vừa ra ñời ñã tạo nên những chiều hướng tiếp nhận 

khác nhau, thậm chí trái ngược. 

Theo Lê Đạt, người ñầu tiên “hiểu” ñược Bóng chữ  là Đỗ 

Kh, một nhà thơ, người thứ hai là Đặng Tiến, nhà phê bình và ñặc 

biệt nhất là Thụy Khuê, nhà báo, nhà phê bình. Cả ba tri âm ấy ñều ở 
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hải ngoại. Sau khi hành lang ñược khai thông, một số cây bút trong 

nước bắt ñầu vào cuộc, như Đỗ Lai Thúy, Phạm Xuân Nguyên… 

Trong tài liệu sách vở mà chúng tôi có ñược chỉ có một số 

bài lẻ tẻ của các tác giả vừa kể.  Hầu hết các bài viết ấy cũng không 

chủ tâm ñi vào nghiên cứu tư duy nghệ thuật thơ của ông, mà chỉ có 

một vài khía cạnh liên quan. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

 3.1. Đối tượng nghiên cứu 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

4. Phương pháp nghiên cứu 

      4.1. Phương pháp hệ thống, cấu trúc 

      4.2. Phương pháp so sánh, ñối lập 

     4.3. Phương pháp thống kê, phân loại 

5. Đóng góp của luận văn 

  Trong luận văn này, chúng tôi cố gắng khái quát những ñặc 

ñiểm về tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt qua tập Bóng chữ, từ ñó mở ra 

hướng nghiên cứu toàn diện hơn về hành trình tư duy nghệ thuật 

trong suốt cuộc ñời cầm bút của ông.   

 6. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, phần kết luận và phần tài liệu tham 

khảo, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1 - Tư duy nghệ thuật và tư duy nghệ thuật thơ              

Lê Đạt 

Chương 2 - Các kiểu tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt qua tập 

Bóng chữ 

Chương 3 - Hình thức thể hiện tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt 

qua tập Bóng chữ 
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CHƯƠNG 1 -  TƯ DUY NGHỆ THUẬT                                      

VÀ TƯ DUY  NGHỆ THUẬT THƠ LÊ ĐẠT 

1.1. Giới thuyết về tư duy nghệ thuật  

 1.1.1. Khái niệm tư duy nghệ thuật thơ 

 “Tư duy nghệ thuật là sự khôi phục, sáng tạo các biểu tượng 

trực quan, là sự hình tượng hóa hiện thực khách quan theo nhận thức 

chủ quan. Tư duy nghệ thuật chịu sự chi phối mạnh mẽ của thế giới 

quan và nhân sinh quan của người sáng tạo” [41, tr.36]. 

 Tư duy nghệ thật thơ là “sự khôi phục và sáng tạo nên các 

biểu tượng trực quan ñể biểu hiện tư tưởng và cảm xúc, nhưng không 

phải do nhận thức cảm tính quyết ñịnh” [41, tr.61].  

 1.1.2. Những vấn ñề liên quan ñến tư duy nghệ thuật thơ 

 Tư duy nghệ thuật thơ cơ bản cũng dựa trên ba yếu tố của 

hoạt ñộng tư duy. 

 Con người / nhà thơ là sản phẩm của tự nhiên và xã hội, là 

chủ thể của hoạt ñộng tư duy. Khi xem xét nhà thơ trong tư cách là 

con người xã hội thì yếu tố căn bản chi phối mạnh mẽ ñến tư duy 

nghệ thuật thơ chính là quan niệm nghệ thuật của nhà thơ.  

 Hiện thực khách quan là ñối tượng và nhu cầu của hoạt ñộng 

tư duy. Con người sẽ không cần thiết tư duy về cái ñiều mình không 

có nhu cầu. Đối với nhà thơ, nhu cầu chính yếu nhất là giải bày tâm 

trạng, thể hiện tư tưởng – tình cảm. Do ñó, ñối tượng của tư duy thơ 

luôn ñược chọn lọc qua cảm hứng sáng tạo của nhà thơ.    

 Ngôn ngữ là công cụ của tư duy. Và trong lĩnh vực thơ ca, 

ngôn ngữ cũng là một hiện thực, nên nó còn là ñối tượng ñể tư duy; 

ngôn ngữ cũng là sản phẩm tư duy, nên nó còn là mục ñích của tư 

duy. Từ quy luật ấy, thông qua tác phẩm thơ, ta sẽ thấy ñược những 
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vấn ñề trong ñời sống, trong nghệ thuật mà nhà thơ quan tâm, trăn 

trở trong hoạt ñộng sáng tạo nghệ thuật của mình.  

1.2. Quan niệm nghệ thuật của Lê Đạt và các thi hữu cùng thời 

 1.2.1. Quan niệm nghệ thuật thơ của các thi hữu cùng thời 

Lê Đạt  

 Sau khi cuộc kháng chống Pháp kết thúc, Trần Dần cùng với 

Lê Đạt, Dương Tường, Đặng Đình Hưng thành lập nhóm thơ Dòng 

Chữ.  Dòng Chữ xem trọng vai trò sáng tạo ngôn ngữ thơ, ngôn ngữ 

là mục ñích, ngôn ngữ có giá trị tự thân. “Ngôn ngữ không còn là 

công cụ chuyển tải hay chứa ñựng thông tin nữa mà bản thân nó là 

thông tin thẩm mỹ, là cứu cánh, là mục ñích” [24, tr.42]. 

 1.2.2. Quan niệm nghệ thuật thơ của Lê Đạt  

 Cũng như những người trong nhóm Dòng Chữ, quan niệm 

nghệ thuật thơ của Lê Đạt cũng xoay quanh vấn ñề con chữ.  

 Lê Đạt khẳng ñịnh “người làm thơ không phải bằng ý mà 

bằng chữ” và “nhà thơ làm chữ không phải ở nghĩa “tiêu dùng” nghĩa 

tự vị của nó, mà ở diện mạo, âm lượng, ñộ vang vọng, sức gợi cảm 

của chữ trong tương quan hữu cơ với câu thơ, bài thơ” [15, tr.50]. Lê 

Đạt muốn làm cuộc ñại trùng tu nghĩa của chữ như vậy là vì muốn 

chống lại tình trạng thoái hóa về nghĩa của ngôn ngữ ñến mức chúng 

biến thành những kí hiệu xơ cứng trong ñời sống cũng như văn học. 

 Chữ là thuộc tính thứ nhất của thơ, Lê Đạt khẳng ñịnh "chữ 

bầu nên nhà thơ”. Bởi vì, trước khi con chữ xuất hiện chưa có nhà 

thơ, nhà thơ do những cử tri chữ bầu lên” [18, tr.116]. Nhà thơ không 

có sự tồn tại nào khác ngoài chữ. 

 Theo Lê Đạt, chữ liên quan mật thiết ñến vấn ñề phong cách 

tác giả. “Mỗi công dân có một vân tay. Mỗi nhà thơ thứ thiệt cũng có 
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một dạng vân chữ. Trộn không lẫn” [18, tr.134]. Như vậy, phong 

cách tác giả chính là vân chữ.  

 Chịu ảnh hưởng S. Freud về lý thuyết trò chơi trong sáng tạo 

nghệ thuật Lê Đạt quan niệm làm thơ như một trò chơi, ñó là trò chơi 

chữ. Nếu làm thơ là một trò chơi chữ thì người chơi ñược Lê Đạt gọi 

là phu chữ, nghĩa là một ñời nhọc nhằn với chữ. Nhà thơ phải biết 

học chữ, thao thức với chữ, sinh sự với chữ… Và ñường chữ là một 

hành trình với vô số ngã tư chữ. 

 Thế nào là một tác phẩm thơ hay? Lê Đạt cũng có quan niệm 

rất rõ ràng về vấn ñề này. Thơ hay có ñạo ñức cao vì nó tạo ra một 

thói quen ñạo ñức mới. Ở thơ hay, ñạo ñức, nhân văn, mỹ học là một. 

 Tóm lại “Lê Đạt và những người ñồng hội ñồng thuyền với 

ông từ giữa thế kỷ XX ñã kiên quyết khởi lên một cuộc cách tân thơ 

Việt, ñoạn tuyệt với Thơ Mới (“thành tựu của họ ñòi hỏi ta phải thử 

những thành tựu khác” – ông nói), ñi tìm những cách biểu hiện mới 

cho thơ, tạo lập những giá trị chuẩn mực mới của thơ” [36]. 

1.3. Hành trình xác lập những ñặc trưng tư duy nghệ thuật thơ 

Lê Đạt 

 1.3.1. Giai ñoạn trước Nhân văn – Giai phẩm 

 Giai ñoạn này, Lê Đạt chịu ảnh hưởng tinh thần phản ánh xã 

hội của Đỗ Phủ, hình thức và ngôn ngữ của Maiakovsky, thơ không 

vần của Nguyễn Đình Thi. Dấu ấn của những ảnh hưởng ấy thể hiện 

khá ñậm nét trong tập Tỉnh mẹ và ít nhiều còn in vết trong thơ giai 

ñoạn sau.  

 Các bài thơ trong Tỉnh mẹ ñược quan niệm như một truyện 

ngắn và theo thiên hướng chở ñạo của lối thơ cổ ñiển. Sức mạnh của 

ý thơ còn giữ vị trí ñộc tôn chi phối con chữ. Theo Lê Đạt, “Tỉnh mẹ 
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ñánh dấu giai ñoạn cuối của thời kỳ lập ý mở ra những bước dài của 

kỷ nguyên Bóng chữ”  [19, tr.297]. 

 Theo Lê Đạt, trước Nhân văn, nếu có cách tân cũng chỉ là sự 

thay ñổi dấu. “Thiên hạ chủ yếu làm thơ ca ngợi (dấu cộng). Tôi chủ 

yếu làm thơ phê phán (dấu trừ)” [19, tr. 620].  

 Những vần thơ phê phán ấy xuất hiện ñậm ñặc vào những 

năm 1956, 1957 khiến ông phải chịu ñại hạn, khép lại chặng ñường 

thơ lập ý chuyển sang chặng ñường lập chữ.  

 1.3.2. Giai ñoạn sau Nhân văn – Giai phẩm 

 Nhà thơ ñoạn tuyệt ñược với lối thơ lập ý của mình trước ñó, 

ñặt con chữ lên vị trí thứ nhất trong quá trình sáng tạo. Kiểu tư duy 

sinh sự với ñời ở giai ñoạn trước ñược thay thế bằng kiểu tư duy sinh 

sự với chữ.   

 Trước Nhân văn, thơ Lê Đạt có tham vọng truyện ngắn hóa, 

mỗi bài thơ dường như là một câu chuyện, bên cạnh yếu tố trữ tình, 

yếu tố tự sự hiện lên khá rõ và dung lượng thơ thường lớn. Sau Nhân 

văn, Lê Đạt từ bỏ cách viết này và thay thế bởi cách viết khác có tính 

ñối cực, ñó là kiểu thơ cực ngắn: thơ Haikâu, ñoản ngôn.  

 Trước hay sau Nhân văn, Lê Đạt ñều quan niệm sáng tác thơ 

là một trò chơi. Tuy nhiên, trước Nhân văn, do ảnh hưởng từ Nguyễn 

Công Trứ nên Lê Đạt cho rằng làm thơ là một trò chơi tài tử; còn sau 

Nhân văn, do ảnh hưởng từ S. Freud nên ông ñã từ bỏ trò chơi tài tử 

ñến với trò chơi nghiêm túc.  

 Hành trình nghệ thuật thơ của Lê Đạt là những bước dài 

chuyển ñổi từ thơ sinh sự với ñời sang thơ sinh sự với chữ, từ thơ 

truyện ngắn hóa với dung lượng lớn ñến thơ ñoản ngôn, Haikâu cực 

hạn về số chữ, và cũng từ ñó, nhà thơ chuyển từ một người chơi tài 

tử trong cõi ñời thành người chơi nghiêm túc trong cõi chữ.  
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CHƯƠNG 2 - CÁC KIỂU TƯ DUY NGHỆ THUẬT               

THƠ LÊ ĐẠT  QUA TẬP BÓNG CHỮ 

 Tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt qua tập Bóng chữ xoay quanh 

vấn ñề chữ, khái niệm chữ trong quan niệm của ông ñược hiểu là từ, 

tiếng... nói chung là ngôn ngữ. Lê Đạt tư duy về chữ trên ba bình 

diện chính: hình thức của chữ, ý nghĩa của chữ và chức năng của 

chữ.  Có thể xác lập tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt qua tập Bóng 

chữ theo mô hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2.1. Tư duy lạ hóa (lệch chuẩn) 

 Lê Đạt cũng ñã khẳng ñịnh: “Người ta có một cái ñầu ñể làm 

khác chứ không phải làm theo. Bất hạnh là người có cái ñầu máy 

photocopy” (Đoản ngôn - Từ tình ).   

 Cái lạ trong thơ Lê Đạt nói chung và tập Bóng chữ nói riêng 

còn có cơ sở từ sự nhận thức của nhà thơ về thế giới trên tinh thần 

của các học thuyết hiện ñại, như: nguyên lý bổ sung, nguyên lý bất 

CHỮ 
 
 

Đối thoại 
(Chức năng) 

Lạ hóa 
(Hình thức) 

Đa tr ị 
(Biểu ñạt) 
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ñịnh…  Theo những nguyên lý ñó, trong ñời sống, ngoài cái ñúng, 

cái sai, còn có cái khác. Để có cái khác, ñòi hỏi con người phải có cái 

nhìn khác, tư duy khác. 

  Hiện tượng lạ hóa / lệch chuẩn trong tập Bóng chữ xuất hiện 

trên nhiều cấp ñộ ngôn ngữ, như: hình vị, âm tiết, từ, ngữ, ñoạn…  

cũng như các yếu tố cấu thành thi phẩm, như: hình ảnh, thi tứ, chất 

liệu thơ… Chúng tôi khảo sát một số trường hợp sau: 

 2.1.1. Lạ hóa về hình ảnh và thi tứ 

Nổi bật nhất về tư duy lạ hóa / lệch chuẩn là sự mới lạ của hệ 

thống hình ảnh thơ. Nhà thơ ñã biết nhìn hiện thực bằng con mắt ñầu 

tiên, hồn nhiên nên hình ảnh thơ trở nên tinh khôi mới mẻ lạ thường.  

Đọc Lê Đạt, ta cảm giác như ñang sống ở một thế giới khác, 

ở ñó những gì thân thuộc, quen thuộc hàng ngày dường như biến mất 

và ta ñược sống trong sự tươi mới nguyên sơ của hình ảnh và cảm 

xúc. Hệ thống hình ảnh trong tập Bóng chữ có sự giãn nở kỳ lạ, tạo 

ra những phiên bản khác nhau từ hình ảnh gốc, mang những gương 

mặt mới, lạ lẫm với ñộc giả. 

Riêng từ “hoa”, nhà thơ sử dụng trên 90 lần, nhưng rất sáng 

tạo: tình hoa “Mỗi năm tình hoa mởi gọi xuân”, mùi hoa “Vườn thức 

một mùi hoa ñi vắng”, bến nụ hoa “bến nụ hoa tròn môi ñợi nói”, 

bóng hoa “sót bóng hoa mơ chờ”, lúm hoa “ hoa lúm hoa bông 

thắm”, hoa tuổi “ hoa tuổi trắng lau quên”, tóc hoa  ñèn “tóc hoa ñèn 

tim lần giở trang em”, nửa trời hoa “tạm ứng nửa trời hoa trước ñón 

nhau”, tóc hoa “tóc hoa dù bụi trắng”, ngõ hoa “Trang ngỏ trắng/ 

ngõ hoa mơ tình sử” …    

 Lê Đạt mạnh dạn khai thác những vỉa từ hiện ñại. Nhiều con 

chữ những tưởng không thể ở trong cõi thơ, thế mà qua tư duy của 
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ông, chúng nó ñược sống một cuộc ñời khác trong nhiều mối quan hệ 

và giàu sắc thái, như : tần số, ăng ten, tạm ứng, hon da, tín dụng… 

 Lê Đạt biết cách làm mới cái cũ, thi liệu cổ trên tinh thần 

không có cái cũ, chỉ có người không biết làm mới cái cũ. Lê Đạt ñã 

sử dụng và sai khiến các con chữ một cách sáng tạo, tài tình vừa rất 

truyền thống vừa rất tân thời, hiện ñại. “Cá ñớp ñộng bóng lay vùng 

tuổi nhỏ/ Phao chìm/ câu giật hẫng một tình khô”(Thu ñiếu). 

 Về thi tứ, Lê Đạt luôn ý thức cấu tứ mới lạ. Không quá khó 

khăn trong việc tìm hiểu tứ thơ của Lê Đạt qua tập Bóng chữ vì phần 

lớn tứ thơ hiện ngay trên nhan ñề, như: Át cơ, Bóng chữ, Khuyết 

ñiểm, Chuộc tuổi, Dấu chân, Kênh chờ, Gương…  

 Những tứ thơ lạ là tiền ñề tạo nên hệ thống hình ảnh mới lạ 

và từ ñó hiệu ứng thẩm mỹ lan truyền như hiệu ứng ñôminô.    

 2.1.2. Lạ hóa liên tưởng, suy tưởng 

 Cuộc cách tân ngôn ngữ trong thơ Lê Đạt không dừng lại 

trong nội bộ chữ mà triệt ñể hơn ở quan hệ giữa chữ với chữ. Về hình 

thức ñó là sự lạ hóa về cấu trúc ngữ ñoạn, ngữ pháp, về bản chất ñó 

là sự lạ hóa về liên tưởng, suy tưởng. 

 Trong Bóng chữ, phổ biến trường hợp mối quan hệ trong 

một ngữ ñoạn lỏng lẻo, xê dịch, bất ổn, tạo nên những liên tưởng, 

suy tưởng mới lạ bất ngờ.  

  - Em về trắng ñầy cong khung nhớ  (Bóng chữ) 

  - Lạnh giờ em ñâu   (Chiều Bích Câu) 

  - Thả ñỏ ñốt xứ ñồng không anh nhớ (Chim ức lửa) 

 Việc sắp ñặt con chữ của Lê Đạt theo một trật tự khác không 

theo trật tự văn phạm. Do vậy, chúng ta không thể ñọc thơ Lê Đạt 

theo ngữ pháp thông thường.  
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 Câu thơ của Lê Đạt trong Bóng chữ không khác gì một bức 

tranh lập thể, vừa dồn nén vừa mở ra những liên tưởng, suy tưởng 

mới lạ, ñộc ñáo. Tư duy sáng tạo như vậy ñòi hỏi một tư duy tiếp 

nhận tương ứng.   

 Tính chất “l ập thể” của chữ trong tập thơ Bóng chữ thể hiện 

ña dạng, sinh ñộng. Một khi ý thức bất tuân văn phạm trở thành trở 

thành lẽ sống cho nghệ thuật thơ thì Lê Đạt cũng vứt bỏ luôn cả dấu 

câu (cũng là một hình thức biểu hiện của ngữ pháp). Bóng chữ là tập 

thơ không dấu câu. 

 Con chữ như con người. Như vậy, nó có một ñời sống tự do, 

nó tìm lại ñược cái tôi ñích thực và sống trọn vẹn với cái bản ngã vốn 

có của nó.        

2.2. Tư duy ña tr ị 

 Tư duy ña trị là kiểu tư duy tạo ra một sự nhận thức ña chiều 

về nhiều hệ giá trị của sự vật hiện tượng Bóng chữ ñược Thụy Khuê 

gọi là Thơ Tạo Sinh, “ñánh dấu sự ra ñời của một dòng thơ, khác với 

Thơ Mới trong quan niệm cũ, khác với thơ tự do mà hai chữ tự do bị 

lạm dụng ñã nhiều. Tạo trong nghĩa sáng tạo, sinh trong nghĩa sinh 

ra, sinh sôi, nẩy nở, phức âm ña tầng, ña nghĩa và ña ngã” [28]. Thực 

tế ấy là biểu hiện của kiểu tư duy ña trị. 

 Trong Bóng chữ, kiểu tư duy này hiện rõ trên hai bình diện, 

cái tôi nhà thơ và ý nghĩa của thơ.  

 2.2.1. Cái tôi ña ngã 

 “Thơ Lê Ðạt nằm trong dòng thơ hiện ñại. Bản chất mang 

sắc thái ña ngã - le moi multiple - thám hiểm những cái tôi chưa biết 

- le moi inconnu - chưa thành hình” [28]. 

 Trong Bóng chữ, cái tôi của nhà thơ ñược ý thức thể hiện 

một cách xuyên suốt tập thơ từ phần Giao ñầu ñến Mùi sầu riêng. 
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Không khó nhận ra ñằng sau Bóng chữ là bóng một con người trên 

hành trình nhọc nhằn của cuộc sống, tình yêu và nghệ thuật.  

Cái tôi Lê Đạt trong Bóng chữ vừa rõ nét vừa mơ hồ, vừa 

nhất quán vừa phân cực, vừa ñơn trị vừa lưỡng giá, vừa thống nhất 

vừa mâu thuẫn... 

 Lê Đạt trong Bóng chữ trước hết là con người với bản thể 

nguyên thủy của nó: Đam mê (thèm thòm trái cấm) và không chịu 

ràng buộc (kinh kệ không quen). Đó là ưu ñiểm hay khuyết ñiểm? 

Câu trả lời theo lối tư duy nhị phân sẽ không ñưa lại chân lý vĩnh 

cửu. Lê Đạt tự nhận ñó là Khuyết ñiểm vì phạm tội tổ tông:  

 Bóng chữ là mối sầu, là mặc cảm riêng của cái tôi luôn khao 

khát ñi về phía ánh sáng, phía mặt trời mọc. Bi kịch Cha tôi là bài 

học làm người “ Cha ñã dạy con một bài học lớn/ Đau thương kiên 

quyết làm người.”.  

 Con người của tình yêu, ñam mê và khát vọng ở Lê Đạt hóa 

thân rõ nét trong các hình tượng Ông cụ chăn dê, Ông cụ nguồn, Ông 

phó cả ngựa trong phần Lão núi. Đó là con người sống hết mình và 

kiến tạo những giá trị ñích thực cho cuộc sống và nghệ thuật. Sống là 

một hành trình, mỗi người có một ñích ñến ñể xác ñịnh hướng ñi. 

Cuộc sống ñi về ñâu là câu hỏi mang tính bản thể.   

 Thế nhưng, bi kịch luôn nằm trong sáng tạo, bởi lẽ “phép 

dưỡng gỗ ñời nhận ra mấy ai”.  Thành ra, kẻ ñi về phía mặt trời lại 

trở thành kẻ cô ñơn nhất và bị bỏ rơi. “Đời tốc hành/ một ga xanh sót 

lại” (Kết luận). 

 Con người của Lê Đạt bị câu thúc từ nhiều phía. Muốn sáng 

tạo, ñòi hỏi con người phải hồn nhiên. Sự bao cấp trong cách nhìn và 

tư duy sẽ làm cuộc ñời này trở nên rêu mốc. Có nhiều người chưa kịp 

trẻ ñã già ñi, còn Lê Đạt cứ mãi muốn làm thơ dại, lúc thì ông chuộc 



 14 

tuổi, khi thì “tìm về ñịa chỉ tuổi thơ”.  Nên “Tóc bạc chữ mầm xanh 

thiên lý/ Tuổi Cao Biền tim vị thành niên” (Lời xanh – U75 từ tình). 

 Mâu thuẫn trong cái tôi Lê Đạt ở chỗ nhà thơ dẫu ñã trải 

nghiệm “tuổi thơ làm hại tuổi trời” , thế nhưng người thơ ấy vẫn một 

mực “thơ dại mãi”.  Già mà trẻ thì tạo ra bi kịch, còn trẻ mà già thì 

tạo ra hài kịch 

 Bóng chữ là hiện thân của một cái tôi ñắm mình trong tình 

yêu và nghệ thuật. Tình yêu ñã lẫn trong nghệ thuật hay nghệ thuật 

ñã trốn trong tình yêu. 

     Với Lê Đạt, chữ và em là một “Chữ em thôi /một ñời / chưa 

ñi trọn hành trình”(Anh ở lại). Chữ hóa ra em và em hiện trong chữ. 

Cái ñẹp của con chữ là cái ñẹp của người tình, thủy chung với tình 

yêu cũng là chung thủy với nghệ thuật. Dường như ñó là sự cứu rỗi 

nỗi sầu riêng của người phu chữ. “Chữ” ñối với ông là là thế giới, 

nguồn sống ñể sáng thế.  

 Ở mùa sầu riêng ấy, bóng chữ ẩn bóng tôi, bóng ta, mà cũng 

không tôi, không ta, ñể trở thành cái tôi phổ quát của con người lạc 

loài rồi tan loãng trong thiên nhiên, trong vũ trụ như những cánh thư 

lạc trong hư vô: “Chiều gió cả/ tiếng ngàn xưa khản lá/ Thảm vàng 

khô/ ai hoá những thư già” (Cỏ lú), “Vàng hồ bay/ thư không người 

nhận/  gió trả về” (Thư không người nhận).Và như thế, Lê Đạt ñã trải 

nghiệm một cái tôi cô ñơn ñến tận cùng: “Chỉ bóng anh/  ò e/ xe Văn 

Điển/ một mình”(Quá em) 

 Nhưng ñi ñến tận cùng của sự nghiệm sinh, cái tôi Lê Đạt 

cập vào bờ sắc không ñể biến thành một cái tôi vô ngã. Người thì vô 

danh, thơ thì cát bụi, núi không là núi. Xưng danh là bài thơ như thế. 
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 Cái tôi Lê Đạt ñã trải dài một ñời thơ từ khi “thòm thèm trái 

cấm” ñến lúc vô chức, “vô danh”, “ vô giai thoại”, “ Vô Sơn”. Trong 

suốt hành trình ấy, cái tôi nhà thơ luôn vận ñộng và biến ñổi từ ñơn 

ngã ñến ña ngã, từ hữu ngã ñến vô ngã.  

 2.2.2. Ngữ nghĩa ña sắc thái 

 Như Roland Barthes trong Độ không của lối viết ñã chỉ ra 

rằng: “vấn ñề trong thơ hiện ñại là vấn ñề về từ, thơ hiện ñại “có 

một thứ ñịa chất hiện sinh”- thơ hiện ñại là sự bùng nổ của từ

 Theo F. de Saussure,  nghĩa của từ ở ngoài câu là ở dạng tiềm 

sinh. Nghĩa chỉ xuất hiện khi từ có quan hệ kề cận hoặc lựa chọn với 

các từ khác trong câu. Với các nhà hình thức Nga, thi học cũng chính 

là ngữ học, “Từ là con tắc kè hoa, vì trong từng loại văn bản khác 

nhau thì không chỉ sắc thái mà các màu sắc của từ cũng thay ñổi” 

[43, tr 49]. 

 Ở Bóng chữ, ngôn ngữ thơ ñược sống trong một không gian 

lập thể ña chiều. Chữ ñược ñặt trong quan hệ trùng phức với các chữ 

khác. Tất cả các từ trong một bài thơ ñều vương vấn nhau, từ này ñối 

thoại với từ khác. Như vậy, bản chất của hiện tượng ngữ nghĩa ña sắc 

thái trong tập thơ Bóng chữ là chữ ñược ñặt trong nhiều mối quan hệ 

từ sơ cấp ñến thứ cấp. Mỗi chữ là một tập hợp các mối quan hệ 

(tương cận, tương ñồng, liên tưởng…) và sinh ra một tập hợp nghĩa. 

 Như vậy, ñể thấy hết cái “bóng chữ” của mỗi bài thơ, ñộc giả 

phải biết soi sáng từng con chữ ở các phương diện âm vang, sắc thái, 

ngữ nghĩa, sức gợi cảm, khả năng tạo liên tưởng…  

2.3. Tư duy ñối thoại 

 Tư duy ñối thoại là cách ñặt vấn ñề về cuộc sống. Nhà thơ và 

ñộc giả thực hiện quá trình “thử và sai” về các vấn ñề ấy.  
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 Với Lê Đạt, có lẽ cái ñích thẩm mỹ cuối cùng của nghệ thuật 

là hướng ñến một sự ñối thoại cởi mở toàn thiện. Đó là lý do hình 

thành kiểu tư duy ñối thoại trong tập Bóng chữ mà theo cách nói của 

nhà thơ là sinh sự ñể sự sinh. 

 Bóng chữ ñối thoại với ñộc giả ở hai bình diện lớn: ñời và 

thơ trên tinh thần cởi mở, dung hòa của một cái tôi hồn nhiên nằm 

ngoài những ñịnh lệ, và từ ñó, Bóng chữ sẽ làm nảy mầm sự sống và 

nghệ thuật.  

 2.3.1. Đối thoại về thơ 

 Bóng chữ trước hết là sự ñối thoại của Lê Đạt về thơ ca nói 

riêng và nghệ thuật nói chung. Trong ñó, thơ ca vẫn luôn là vùng mất 

ngủ của nhà thơ.  

 Đối thoại về thơ xuất phát từ nhu cầu bức thiết là tìm ñất 

sống cho thơ Việt. Theo chúng tôi, ñối thoại về thơ trong tập Bóng 

chữ tập trung vào hai quá trình cơ bản: sáng tạo của tác giả và tiếp 

nhận ở ñộc giả. Những vấn ñề cần ñối thoại nằm ngay trong trong 

cách viết của nhà thơ. “Chủ ñề thực sự của nhà văn là cách viết của 

anh ta” (M. Dumas). 

 Cốt lõi trong tinh thần ñối thoại của Lê Đạt về thơ là vấn ñề 

ngôn ngữ thơ.  Bóng chữ là tuyên ngôn về quyền dân chủ của chữ 

(Lê Đạt). Ngôn ngữ thơ truyền thống ngày càng bị sáo mòn và  ký 

hiệu hóa, ñẩy thơ ñi ñến hố thẳm của sự tự ñộng hóa.  

 Hãy trả lại tính chủ ñộng cho chữ từ phía sáng tạo lẫn tiếp 

nhận. Đó là thông ñiệp mà Lê Đạt muốn gửi ñến người sáng tác và 

người ñọc. Ngôn từ có sức sống như chú ngựa bất kham. “M ột chữ 

xanh nghĩa nhà chưa thuần hóa”(Xin). Dòng chữ là nhóm thơ ñi ñầu 

trong cuộc cách mạng về ngôn ngữ này. Trong ñó, ñóng góp của Lê 

Đạt là một phần không nhỏ.  



 17 

 Lê Đạt ñối thoại về vấn ñề này thông qua những thủ pháp tạo 

từ mới, phá vỡ ngữ ñoạn, ngữ pháp câu thơ… Muốn xây mới ắt phải 

ñập phá. Bỏ chữ bắt bóng là trò chơi nghiêm túc và nhiều rủi ro. Về 

hình thái, Bóng chữ như những cuộc nổi loạn, nhưng về bản chất 

Bóng chữ là cơn chuyển dạ ngôn từ ñể khai sinh chữ. 

 Cách viết của Lê Đạt ñặt vấn ñề một cách nghiêm túc về sức 

mạnh của ngôn từ.  

 Người ñọc thơ vốn có thói quen tìm ý, hiểu nghĩa. Đó là 

cách ñọc truyền thống, vì thơ xưa lập ý trước lập lời, thơ phải nói 

chí. Cách ñọc này trở thành một quán tính kéo dài sang cả thời hiện 

ñại. Lê Đạt không ít lần lưu ý với ñộc giả vấn ñề này: “Người ta làm 

thơ không phải bằng ý mà bằng chữ” và “ trong một bài thơ hiện 

ñại, nghĩa thường ñến trễ giờ” (Đoản ngôn - Từ tình).  Và ñặc biệt, 

trong tác phẩm Nhân con ngựa gỗ, Lê Đạt chỉ rõ ñiều ñó.  

 Bóng chữ chỉ có thể ñối thoại với những ai có thiện chí với 

thơ. Tâm ñiểm của sự ñối thoại vẫn là chữ. Cách viết của ông ñặt ra 

cho người ñọc vấn ñề về tầm ñón ñợi. Người làm thơ là thao thức với 

chữ thì người ñọc thơ cũng phải mất ngủ vì nó. Đọc thơ là ñọc bằng 

trình ñộ thẩm mỹ, vốn hiểu biết sâu sắc về nhiều mặt của ñời sống, 

do ñó không phải hễ ai biết tiếng Việt thì có thể ñọc thơ Lê Đạt. 

 Bóng chữ là tập thơ lạ và ít ñộc giả. Điều ñó ñặt ra ñối thoại 

về chất truyền thống và hiện ñại trong tập thơ nói riêng và thơ ca 

hiện ñại nói chung. Dẫu có nhiều mới lạ, cách tân và có khi ñược ñặt 

trong dòng chảy hậu hiện ñại, nhưng Bóng chữ trước hết vẫn là tiếng 

thơ kết tinh trầm tích văn hóa Việt, mang ñậm tâm hồn Việt. “Xuân 

mỗi lần mỗi quen / Xuân lần xuân mỗi lạ” (Quen… lạ). 
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 Tinh thần chính của tập thơ là vậy. Truyền thống và hiện ñại 

hòa lẫn trong nhau. Đó là sứ mệnh của người nghệ sĩ trong mọi thời 

ñại.  

 2.3.2. Đối thoại với ñời 

 Lê Đạt là người sớm xác ñịnh cho mình một hệ giá trị ñể 

sống và kiên quyết ñấu tranh bảo vệ hệ giá trị ấy. Dĩ nhiên, trước hay 

sau tinh thần ñấu tranh của ông vẫn nhất quán trên cơ sở của ñối 

thoại, phản biện. Và do cái tôi trong thơ ông là cái tôi ña ngã nên tinh 

thần ñối thoại cởi mở và không vì mục ñích riêng tư.  

 Lê Đạt ñối thoại với ñời bằng nhiều cách và trong ñiều kiện 

có thể thông qua thực tiễn ñời mình, tiểu luận phê bình và thơ. Tinh 

thần ñối thoại thường thường trực ấy tạo thành một kiểu tư duy ñối 

thoại với ñời trong thơ. 

 Trong Bóng chữ, tư duy ñối thoại với ñời thể hiện ở nhiều 

hình thái và gắn với nhiều vấn ñề bức thiết của con người, cuộc sống, 

xã hội.    

 Sống phải cao ñẹp và có ích, ñó là lẽ sống mà ông ñã chọn. 

Ông thấy sứ mệnh của thơ là phải tham gia trực tiếp vào cuộc sống, 

phải ñào luyện những con người là chủ nhân mới của ñất nước.  

 Yêu quý con người, trân trọng sự sống, Lê Đạt càng quyết 

tâm chống ñối quyết liệt mọi tệ nạn, những thói bất công, cường 

quyền giả dối, ñể không phụ bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc 

ñã lấy máu mình ñể ñảm bảo lời cam kết ñộc lập tự do cho dân tộc.  

 Thời trước Nhân văn, chịu ảnh hưởng sâu sắc những vần thơ 

như quả ñấm của Maia, Lê Đạt không ngần ngại xốc vào những vấn 

ñề thời sự chính trị nóng bỏng. Sau này, khi trải nghiệm ñã nhiều, Lê 

Đạt ñiềm ñạm hơn, nhưng vẫn âm ỉ một tinh thần ñấu tranh, ñối 

thoại, phản biện không mệt mỏi.  
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CHƯƠNG 3 - HÌNH THỨC THỂ HIỆN  

TƯ DUY NGHỆ THUẬT THƠ LÊ ĐẠT QUA TẬP BÓNG CHỮ 

 Thi pháp thơ Lê Đạt là thi pháp chữ. Chữ là hạt nhân chi 

phối từ quan niệm sáng tác ñến tư duy nghệ thuật, từ quá trình sáng 

tạo ñến quá trình tiếp nhận. Để khám  phá thế giới thế giới thơ mới lạ 

và kỳ bí của Lê Đạt, thiết nghĩ phải nắm ñược những kỹ thuật thể 

hiện ngôn ngữ và phương thức biểu ñạt của chúng.  

  Trong công trình nghiên cứu này, chúng tôi xin ñi vào 

những phương tiện, phương thức nghệ thuật nổi trội, ñiển hình góp 

phần biểu hiện tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt qua tập Bóng chữ 

3.1. Nghệ thuật tổ chức ngôn từ 

 Cấu trúc thơ là một hệ thống mà ở ñó vật liệu ngôn ngữ ñược 

nhà thơ tổ chức trong nhiều mối quan hệ: sơ cấp, thứ cấp. Trong 

Bóng chữ, Lê Đạt khai thác khá triệt ñể những ñiểm tương ñồng của 

ngôn ngữ, từ ñó xác lập những mối quan hệ tương ñồng của chúng 

trong một thi phẩm. 

 3.1.1. Nghệ thuật tạo tương ñồng ngữ âm, ngữ nghĩa 

 Trước hết, là hiện tượng tương ñồng về ngữ âm. 

 Bóng chữ cũng là một cuộc chơi ngữ âm mới lạ và ñộc ñáo 

mà người “phu chữ” ñã dạy công nung luyện. Trong Bóng chữ, Lê 

Đạt khai thác – sáng tạo nhiều hiện tượng ngữ âm và thể hiện trong 

nhiều bài thơ, như: Khuyết ñiểm, Mắt cà phê ñen, Hái hoa, Dấu 

chân, Hà Nội B52, Gương…Ở ñây, chúng tôi ñi vào khảo sát hai hiện 

tượng tiêu biểu nhất: tương ñồng phần vần trong một bài và tương 

ñồng thanh ñiệu – nhịp ñiệu trong câu kết của nhiều bài. 

 Lê Đạt ñặc biệt chú ý ñến kỹ thuật tạo tương ñồng ngữ 

nghĩa. Do sự tương ñồng này, các tín hiệu ngôn ngữ trong một bài 

thơ ñược liên kết cộng hưởng với nhau về mặt ngữ nghĩa nên giá trị 
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biểu ñạt ñược nhấn mạnh, tô ñậm. Một từ có nhiều nét nghĩa, có 

nhiều trường nghĩa, Lê Đạt tạo ra sự tương ñồng có khi chỉ ở một nét 

nghĩa hoặc trường nghĩa nào ñó. 

 3.1.2. Nghệ thuật phá vỡ quan hệ tuyến tính của ngữ pháp 

 Theo chúng tôi, nổi bật nhất trong nghệ thuật thơ của Lê Đạt 

là nghệ thuật phá vỡ quan hệ ngữ ñoạn, ngữ pháp. Hiệu quả nghệ 

thuật của nó là tạo nên những sự kết hợp lạ giàu giá trị thẩm mỹ. 

Điều ñó in sâu trong tâm thức sáng tạo của nhà thơ và biểu hiện sinh 

ñộng trong tác phẩm thơ. “Viết là phép ñối xử với văn phạm như một 

bạn chơi chứ không phải như một nhân viên trật tự thô lỗ”. (Phép ñối 

xử - Đoản Ngôn). 

 Đọc Bóng chữ, chúng ta bị vấp khá nhiều từ, ngữ mới trì 

hoãn sự tự ñộng hóa cố hữu. Hệ thống từ mới lạ ñược tạo ra không 

ñơn giản là việc nhà thơ sử dụng lớp từ ngữ hiện ñại, như : ăng tăng, 

tần số, tín dụng, ñiện toán, anhtơnet,… mà quan trọng nhất là lớp từ 

mới ñược tạo nên bởi sự tổ chức, kết hợp không theo một thói quen, 

hay bất kỳ một nguyên tắc ngôn ngữ nào. “Nhà thơ làm mối cho 

những từ chưa quen biết, càng xa lạ càng tốt” (Làm mối – Đoản 

ngôn). Ở phương diện tạo từ, chúng tôi nhận thấy Lê Đạt ñã sử dụng 

những kỹ thuật sau ñây: 

 - Kết hợp các yếu tố ngôn ngữ (hình vị, từ) vốn xa lạ nhau, 

như: ñịa chỉ tuổi thơ (“Anh tìm về ñịa chỉ tuổi thơ”), nguyên quán 

tầm xuân (“Em như bản ñồ thân chữ nổi / Dắt anh lần mò nguyên 

quán tầm xuân”),…   

 - Tìm một hình thức ñịnh danh khác cho các từ ñã quá cũ, 

sáo mòn, như: “quê mẹ” thành “t ỉnh mẹ”, “h ồi xuân” thành “xanh 

hai”, “tu ổi thơ” thành “tu ổi nụ”, … 
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 - Chen thêm một hình vị lạ vào giữa một từ ghép quen thuộc, 

như: “Xập xanh xòe cửa ngó”, “mắt lá ngày răm mát”, “Quả môi 

thơm ñầu mùa”… Các từ: xanh, ngày, môi chen vào các từ: xập xòe, 

lá răm, quả thơm ñể tạo nên những cụm từ mới lạ từ hình thức ñến 

ngữ nghĩa. 

 - Cắt bỏ những yếu tố ngôn ngữ trong những từ, tổ hợp từ 

quen thuộc, như:  ñôi má lúm ->ñôi lúm (“Tin thơm vườn hường ñôi 

lúm”), ñông vui, sống ñộng -> ñông ñộng (“Phố ñời ñông ñộng”), 

3.2. Những biện pháp tu từ tiêu biểu 

 3.2.1. Nghệ thuật dụng ñiển, chơi chữ 

 Khái niệm dụng ñiển mà chúng tôi dùng ở ñây ñơn giản là sự 

khơi gợi những giá trị văn học, văn hóa trước ñó mà người sáng tác 

và người tiếp nhận ñã ñược thụ hưởng, nó tương tự việc sử dụng ñiển 

cố, ñiển tích trong thơ cổ.  Ví dụ, như: “Một ñàn ngày trắng phau 

phau/ Bì bạch bờ xoan nước mát”(Thủy lợi). 

 Trong Bóng chữ, Lê Đạt khai thác tối ña những giá trị văn 

hóa cổ ñiển, khiến tác phẩm kết ñọng một lớp trầm tích văn hóa. 

Những giá trị văn hóa ấy ñược ñánh thức thông qua ñường dẫn của 

chữ, khiến chữ có thêm nét nghĩa lịch ñại sâu xa.  

 Một thủ pháp ñắc dụng khác và mang ñậm phong cách Lê 

Đạt ñó là thủ pháp chơi chữ. Lê Đạt rất thích chơi chữ. Trong Bóng 

chữ , ông chơi chữ ở hai kiểu chính: Chơi chữ ñồng âm, gần âm và 

chơi chữ ñồng nghĩa, gần nghĩa.  

 3.2.2. Nghệ thuật hoán dụ, ẩn dụ 

 Bóng chữ sử dụng linh hoạt các phương tiện và phương thức 

tu từ, trong ñó hai thủ pháp cơ bản là hoán dụ và ẩn dụ ñược nhà thơ 

dùng thường xuyên, không có sự khinh trọng xảy ra.  
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 Thực tế  cho thấy, hoán dụ và ẩn dụ trong Bóng chữ có sự 

tương giao, xâm thực lẫn nhau. Không phải trường hợp nào cũng dễ 

minh ñịnh từng thủ pháp. Như ñã nhận xét, con chữ Lê Đạt cùng một 

lúc thực hiện nhiều sứ mệnh trong thi phẩm, cùng một lúc ñược ñặt 

trong nhiều quan hệ với các con chữ khác, nó như “con tắc kè hoa”. 

Cho nên, nhiều khi ta gắng công gọi tên, khu biệt một ñiều gì ñó sẽ 

khiến ta không cảm nhận hết vẻ ñẹp biến ảo sắc màu của những con 

“tắc kè hoa” ấy.   

3.3. Giọng ñiệu 

 Cái tôi Lê Đạt trong thơ là cái tôi ña ngã, phân cực và do vậy 

giọng ñiệu của cái tôi ấy cũng phân hóa thành ña giọng ñiệu. Tuy 

nhiên, nếu tìm một giọng chính thì có thể dễ nhận ra Bóng chữ có hai 

giọng chủ ñạo: giọng giễu nhại, hài hước, châm biếm và giọng suy 

tư, chiêm nghiệm, triết lý.  

 3.3.1. Giọng giễu nhại, hài hước, châm biếm 

 Ngoài ñời, Lê Đạt là người “l ạc quan ngoan cố”. Với ông, 

thơ là một cái nghiệp và gắn bó với cuộc ñời. Cho nên, con người 

ngoài ñời của Lê Đạt là cơ sở ñể chúng tôi tìm hiểu con người trong 

thơ. Bóng chữ không thiếu những nụ cười, cười trước những bi hài 

của cuộc ñời, giễu nhại, châm biếm những thói ñời hợm hĩnh, cười 

với chính mình ñể rồi vượt lên chính mình.  

 Đi ñến tận cùng của sự bông ñùa là nghiêm túc thực sự. Và 

Thiền là một tôn giáo duy nhất dám bông phèng về bản thân. Cuối 

ñời Lê Đạt tìm về với Thiền, cái sắc sắc không không của nhà Phật 

ñã cho ông cái nhìn hài hước về bản thân mình: “Phó thường dân / 

phố nhỏ vô danh/ vô giai thoại/  Thành tích/ mấy trang giấy sờn/ 

mấy câu thơ bụi/ núi Vô Sơn” (Xưng danh). “Phó thường dân” là một 
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xác tín ñầy chất bông ñùa và cũng rất nghiêm túc của nhà thơ về 

mình.  

 3.3.2. Giọng suy tư, chiêm nghiệm, triết lý 

 Đầu mối của thơ là ở tâm hồn, nhưng thơ hay phải có sự hài 

hòa thẩm mỹ giữa cảm xúc và trí tuệ. Vẻ ñẹp của thơ không chỉ ở 

cảm xúc chân thành nồng cháy mà còn ở sự lấp lánh của trí tuệ. Cảm 

xúc mà không có ñôi cánh của trí tuệ thì thơ không thể bay xa. Như 

vậy, bên cạnh giọng ñiệu trữ tình, thơ ca thường mang giọng ñiệu 

suy tư, chiêm nghiệm, triết lý. 

 Đời thực của Lê Đạt nhiều thăng trầm nên ñời thơ của ông 

nhiều suy tư trăn trở. Điều ñó làm nên giọng ñiệu suy tư, chiêm 

nghiệm, triết lý ñặc trưng trong Bóng chữ. Giọng ñiệu ấy thể hiện rõ 

qua hình thức lẫn nội dung thơ. 

 Giọng ñiệu thơ có quan hệ mật thiết với cái tôi trữ tình. Cái 

tôi như thế nào thì giọng ñiệu thế ấy. Cái tôi trữ tình trong Bóng chữ  

là cái tôi ña ngã vì thế mà tập thơ cũng có ña giọng ñiệu.  
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KẾT LUẬN 

 Bóng chữ là tác phẩm có tầm quan trọng trong ñời thơ Lê 

Đạt. Bởi lẽ, nó là sản phẩm ñược chưng cất của hơn ba mươi năm lao 

ñộng và sáng tạo nghệ thuật của nhà thơ, là sự khẳng ñịnh của nhà 

thơ sau nhiều năm vắng bóng trên thi ñàn. Không chỉ có vậy, ra ñời 

trong hoàn cảnh thơ Việt ñang ñược “cởi trói”, ñổi mới, Bóng chữ có 

một ảnh hưởng nhất ñịnh ñối với nền thơ ca hiện ñại Vi ệt Nam.   

 Nghiên cứu về tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt qua tập Bóng 

chữ là một hướng nghiên cứu có nhiều ý nghĩa thực tiễn trong việc 

nhận diện ñánh giá các giá trị nghệ thuật của tác phẩm, bước ñầu 

phác họa ñược những ñặc ñiểm thi pháp, ñặc trưng phong cách của 

nhà thơ. Và nếu có sự nghiên cứu ñầy ñủ, toàn diện về sự nghiệp 

sáng tác của Lê Đạt, chúng ta có thể xác ñịnh vị trí tất yếu của Lê 

Đạt trong tiến trình lịch sử của thơ ca dân tộc.   

 Qua quá trình thực hiện ñề tài, chúng tôi ñi ñến những kết 

luận sau: 

 Thứ nhất, Bóng chữ  thuộc loại thơ duy ngữ (loại thơ mà 

ngôn ngữ vừa là mục ñích vừa là phương tiện nghệ thuật) nên chữ là 

yếu tố cơ bản nhất biểu hiện tư duy nghệ thuật thơ  

 Thứ hai, tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt qua tập Bóng chữ có 

những nét ñặc trưng tư duy thơ hiện ñại và vận ñộng theo hướng hậu 

hiện ñại. Đó là kiểu tư duy lạ hóa, ña trị và ñối thoại. Toàn bộ những 

kiểu tư duy ấy ñều lấy cơ sở chữ và nghĩa của chữ làm hạt nhân. 

Kiểu tư duy sáng tạo nghệ thuật ấy ñã tạo nên kiểu tư duy tiếp nhận 

nghệ thuật tương ứng. Tác giả và ñộc giả bình ñẳng, dân chủ về mặt 

sáng tạo trong quá trình sáng tác cũng như tiếp nhận.  

 Thứ ba, ñể thể hiện những kiểu tư duy ñặc trưng ấy, Lê Đạt 

ñã vận dụng khá nhiều thủ pháp nghệ thuật, mà trong ñó thủ pháp tạo 
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từ, phá vỡ ngữ pháp cùng với các biện pháp dụng ñiển, chơi chữ, ẩn 

dụ, hoán dụ… Con chữ trong Bóng chữ  luôn ñược ñặt trong nhiều 

mối quan hệ, nằm trong nhiều cấu trúc, cùng một lúc ñảm nhận nhiều 

sứ mệnh tạo nghĩa. Người làm thơ là kẻ “phu chữ”, còn con chữ 

trong thơ là kẻ “phu nghĩa”.  

 Thứ tư, trong quá trình nghiên cứu tư duy nghệ thuật thơ Lê 

Đạt qua tập Bóng chữ cùng với sự tham chiếu với những sáng tác 

khác, chúng tôi cũng nhận ra những chỗ “khó và tối” trong thơ ông. 

Thiết nghĩ ñó cũng là thực tế thường gặp trong tiếp nhận nghệ thuật. 

Bởi lẽ, tầm ñón ñợi của ñộc giả dù ñược chuẩn bị chu ñáo nhưng bao 

giờ cũng chậm hơn tầm bứt phá của nhà thơ. Hơn nữa, vốn sống, vốn 

chữ của người ñọc không bao giờ trùng khít với tác giả, nên sự lệch 

pha và hiện tượng ñiểm mù trong tiếp nhận không phải khó hiểu. 

Tuy nhiên, không nên dựa vào những chỗ chưa tri kiến mà vội phủ 

nhận cả tập thơ.   

 Thứ năm, khảo sát tư duy nghệ thuật thơ của Lê Đạt qua tập 

thơ này, ta còn nhận ra những gợi mở về thi pháp tác phẩm và phong 

cách tác giả. Đối chiếu và liên hệ với một số tác phẩm khác như Ngó 

lời, Từ tình… bước ñầu có thể nhận ñịnh thi pháp thơ Lê Đạt là thi 

pháp chữ, phong cách Lê Đạt cũng là phong cách chữ.  Những mong 

sớm có sự nghiên cứu toàn diện hơn không chỉ ở Lê Đạt mà còn ở 

những văn nghệ sĩ khác còn ñang bị khuất tất trong tiến trình văn học 

sử dân tộc. Lời thơ của Lê Thánh Tông “Ức Trai tâm dạ quang Khuê 

tảo” vẫn còn là lời thôi thúc với chúng ta hôm nay, bởi lẽ “Lịch sử 

muôn ñời duyệt lại /Không ai lừa ñược cuộc ñời”.   

Bóng chữ cùng với sáng tác của các nhà thơ trong nhóm 

Dòng chữ ñã tạo nên một mạch chảy ngầm, bền bỉ song hành cùng 

dòng nổi của thơ ca cách mạng trong thơ ca hiện ñại Vi ệt Nam suốt 
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hơn ba mươi năm từ 1957 ñến 1994. Và ñến khi ñược phép hòa vào 

dòng chảy của thơ ca ñương ñại, Bóng chữ ñã tạo nên những dư 

chấn, và chắc chắn có những ảnh hưởng ñáng kể ñến thơ ca Việt 

Nam trong hiện tại và sau này.  

  


