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MỞ ĐẦU 

         1. Lý do chọn đề tài 

Quảng Nam - Đà Nẵng là vùng đất có truyền thống yêu nước, cách 

mạng. Ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, vùng đất này là nơi “đầu sóng, 

ngọn gió”, nhiều phong trào yêu nước được hình thành và phát triển; nhiều 

chí sĩ, anh hùng dám xả thân vì đất nước.  

Từ thực tiễn đó, Quảng Nam - Đà Nẵng đã sản sinh nhiều nhà văn 

hóa, nhà văn có những đóng góp đáng kể cho nền văn học hiện đại Việt 

Nam. Trinh Đường là một trong những nhà thơ tiêu biểu của xứ Quảng, 

với hơn 50 năm sáng tác đã có những đóng góp quan trọng. Ông là người 

luôn cách tân và đổi mới thơ, đồng thời qua các hoạt động văn học của 

mình, ông đã truyền cảm hứng đổi mới thi pháp, góp phần hình thành và 

phát triển đội ngũ tác giả trẻ cũng như tác phẩm của họ. 

Trinh Đường thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước. Ông viết nhiều thể loại: thơ, bút ký, truyện 

ngắn, tiểu luận, phê bình thơ, biên khảo...Tuy nhiên, thơ là thể loại chính, 

xuyên suốt toàn bộ cuộc đời sáng tác của mình. Sự nghiệp sáng tác của 

Trinh Đường hiện có 12 tập thơ, 5 trường ca, 3 tập văn xuôi và 5 tập 

nghiên cứu lý luận phê bình.  

Với mong muốn góp phần đi sâu nghiên cứu một số giá trị về nội 

dung và nghệ thuật thơ Trinh Đường và những đóng góp xứng đáng của 

ông trong nền văn học Việt Nam, tôi chọn đề tài Đặc điểm thơ Trinh 

Đường để thực hiện luận văn Thạc sĩ của mình. 

Thêm nữa, hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo đang chú trọng việc 

sưu tầm, nghiên cứu và giảng dạy văn học địa phương cho học sinh bậc 

THCS, THPT. Là giáo viên Văn, tôi nhận thấy nghiên cứu về thơ Trinh 
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Đường giúp cho tôi có cái nhìn bao quát, toàn diện, sâu sắc về thơ ông, 

đồng thời qua đó cũng giúp bản thân tôi hiểu sâu hơn về văn học của vùng 

đất mà mình đang sống. 

  2. Lịch sử vấn đề 

 Cho đến nay, đã có khoảng 40 bài nghiên cứu về thơ Trinh Đường 

đăng rải rác trên các báo, tạp chí và trong các tập sách. Mỗi tác giả có một 

phạm vi nghiên cứu khác nhau, thường chỉ đề cập đến một khía cạnh hoặc 

đặc điểm nghệ thuật ở một vài tác phẩm riêng lẻ, nhưng chưa có một công 

trình nào nghiên cứu thật đầy đủ về thơ của ông. 

Thanh Quế trong bài viết “Nhà thơ của những cuộc hành trình”, Tạp 

chí Non Nước, số ra tháng 5 năm 1996, đánh giá cao tập thơ đầu tay của 

ông - tập thơ Hoa gạo. Theo ông, “Trinh Đường đã xác lập một giọng điệu 

riêng, một phong cách riêng trong nền thơ hiện đại Việt Nam”, “Thơ Trinh 

Đường có sự phát triển, đổi mới theo từng giai đoạn lịch sử. Các sáng tác 

sau 1975 của ông có đặc điểm: ít kể chuyện, kể việc mà nặng về cảm xúc, 

suy tư, bút pháp cũng cô đọng và hàm súc hơn”.  

 Trong bài viết “Một tâm hồn say mê hiếm có”, Tạp chí Nhà văn, số 

115, năm 1996, nhà thơ Võ Văn Trực phát hiện: “Thơ Trinh Đường ít có 

những câu thơ ở dạng rung động tinh tế trước một sự vật, hiện tượng 

thường ngày mà ông thông qua những hình ảnh đó nâng câu thơ lên một ý 

nghĩa có tầm rộng hơn”. 

Từ một hướng nhìn khác, trong bài viết Một đời biên tập - Một đời 

thơ, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, 2002, tác giả Vân Long rất 

tinh tế khi nhận xét: “Thể hiện thơ cho mới mẻ là yêu cầu của ông với thơ 

nói chung, xin đừng căn cứ vào thơ ông, bởi “lực bất tòng tâm” của Trinh 

Đường”. Tác giả chỉ ra nét khác nhau giữa quan niệm, yêu cầu đổi mới thơ 



 

 

3 

để có những bài thơ thật hay của Trinh Đường và những bài thơ do chính 

ông sáng tác để cổ vũ cho sự đổi mới thơ.  

Trên báo Giao thông vận tải, số ra ngày 14/8/2001, tác giả Chu 

Thăng có viết: “Thơ Trinh Đường bày tỏ một tình yêu thiên nhiên đất 

nước, một trái tim thổn thức giữa cõi đời và tâm trạng cô đơn chới với 

trước sự kết cục của kiếp người”. 

Tác giả Hạo Nhiên (Nguyễn Mạnh Hào) trong Thác lũ Trinh Đường 

thơ, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, 2002 đưa ra một góc nhìn 

về hiện thực cuộc kháng chiến, hiện thực đời sống tạo nên thế đứng cho 

thơ ông. Từ sau năm 1945, “Trinh Đường vác thơ vào chiến đấu, trận 

mạc”. Thơ Trinh Đường hằn sâu dấu ấn của thực tại đất nước nửa sau thế 

kỷ hai mươi.  

Tác giả Vũ Quần Phương trong bài viết “Thương tiếc nhà thơ Trinh 

Đường”, Báo Nhân dân, số ra ngày 2/10/2001, cho rằng: “Trước năm 

1990, thơ ông có nhiều bài cảm động, nhưng trong toàn mạch chưa thấy rõ 

tâm trạng thường trực tác giả, chưa thấy rõ cái nỗi canh cánh không giấu 

được của hồn người. Mỗi bài thơ còn mang dáng dấp một bài nghị luận, có 

cảnh và ít nhiều tình nhưng chưa vào sâu được khái quát nhân thế. Bài thơ 

mới là những không gian nhỏ có ý nghĩa mà chưa thành một cõi người ta”.  

Trên báo Văn nghệ, số 40, ngày 6 tháng 10 năm 2001, tác giả Hữu 

Thỉnh có bài viết “Một tâm hồn có sức sưởi ấm cả khi đã ra đi”. Ông cho 

rằng: Thơ của ông cốt cách tìm tòi “ghét thứ thơ mờ nhạt, thiếu máu”. 

Trinh Đường luôn đi tìm cái mới cho thơ, nhưng ông không sa vào hình 

thức chủ nghĩa hoặc đánh  mất phong cách sẵn có của mình trong mớ ngôn 

từ rối rắm. 
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Báo Văn nghệ số ra ngày 23/8/2003, tác giả Ngô Văn Phú trong bài 

viết “Trinh Đường và ngôi đền thơ”, tác giả nhận thấy ở Trinh Đường giữa 

đời và thơ luôn luôn khám phá và sáng tạo không ngừng nghỉ. Về thơ, tác 

giả đánh giá cao 2 tập Hành trình và Trò chơi phù thế. Đây là những tập 

thơ có nhiều bài thơ hay, nhiều tứ thơ lạ.  

Tác giả Phạm Đình Ân trong bài viết “Nhà thơ Trinh Đường: không 

dòng sông nào không chảy tự nguồn”, Tạp chí Đất Quảng, số 52 năm 

2006, có trích lời tâm sự của Trinh Đường về sự nghiệp sáng tác văn học 

của mình: “Theo tôi, nhà văn trước hết phải là nhà ngự sử. Nhà văn còn là 

nhà tiên tri. Nhà văn phải là người yêu đất nước, dân tộc nồng nàn, biết 

quý trọng truyền thống, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân loại, chống cũ 

mòn nhưng cũng chống lai căng, mất gốc. Nhà văn phải là nhà lập ngôn. 

Mọi lời viết ra phải hợp với đạo lý làm người, phải là mẫu mực”. 

Trong Lời tựa tập thơ Hành trình, NXB Thanh niên năm 1995, tác 

giả Huy Cận nhìn thấy “dưới cái hình - như - bình - thản bề nổi ấy, ta nghe 

một nỗi đau dồn nén, đau đời, đau thế sự, đau kiếp người giữa cái chưa có 

nguyên thủy với cái không còn vị lai”.  

Mai Ngọc Thanh trong bài viết “Người con Quảng Nam ấy”, Tạp chí 

Đất Quảng, số ra 11/2001, có lời nhận xét về tập thơ Về Thanh: “Bốn 

mươi ba bài thơ là tâm hồn anh đằm thắm nồng nàn trong tình nghĩa máu 

thịt của mấy triệu đồng bào xứ Thanh. Anh về Thanh Hoá chứ không phải 

anh đến Thanh Hoá. Khép lại tập thơ, còn nghe ngân nga tiếng của trái tim 

Trinh Đường: Tôi sẽ về Quảng Nam. Mang theo lòng Thanh Hóa (Bài thơ 

gửi lại - thay lời bạt)”. 

Tác giả Nguyễn Thanh Kim có bài viết “Trinh Đường - Nhập thân vào 

đất nước”, Tạp chí Nhà văn, số 9 năm 2006. Tác giả nhận định theo góc nhìn 
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riêng, và đưa ra dẫn chứng thuyết phục về một đặc điểm của thơ Trinh Đường 

là trải ra theo chiều dài đất nước, chiều sâu tâm trạng. Và có thể nói, tập thơ 

Trò chơi phù thế là tập thơ hay nhất của Trinh Đường. Tập thơ có sự ký thác 

nỗi niềm của ông với đất nước, nhân dân, là tâm nguyện của ông trong             

cuộc đời. 

Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về thơ Trinh Đường, có thể thấy 

các tác giả mới chỉ dừng lại ở một khía cạnh về nội dung và nghệ thuật thơ 

Trinh Đường qua một số bài thơ, một số tập thơ đã xuất bản. Cho đến nay, 

vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống và hoàn 

chỉnh về đặc điểm thơ Trinh Đường. Vì thế, trên cơ sở kế thừa và tiếp thu 

các bài nghiên cứu, phê bình của những tác giả đi trước, chúng tôi sẽ làm 

rõ hơn về đặc điểm thơ Trinh Đường qua luận văn này. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là những đặc điểm thơ Trinh 

Đường nhìn từ các phương diện nội dung và nghệ thuật. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Như đã nói ở trên, Trinh Đường đã để lại 12 tập thơ, 5 trường ca, 3 

tập văn xuôi, 5 tập lý luận phê bình. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian và 

giới hạn của luận văn, chúng tôi chọn thể loại thơ và lấy Tuyển tập thơ 

Trinh Đường đã xuất bản để khảo sát.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài này, chúng tôi tập trung sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 
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- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng 

thường xuyên trong khi tiến hành nghiên cứu để phân tích những vấn đề cụ 

thể được đặt ra, trên cơ sở đó, rút ra những nhận định khái quát. 

- Phương pháp so sánh, đối chiếu: Vận dụng phương pháp này để có 

những so sánh, đối chiếu cần thiết nhằm làm nổi bật nét phong cách riêng 

của nhà thơ Trinh Đường, đối chiếu giữa các chặng đường sáng tác của tác 

giả với các tác giả khác để thấy được sự vận động trong bút pháp cũng như 

những đóng góp mang bản sắc riêng của ông. 

- Phương pháp vận dụng lí thuyết thi pháp học: Cùng với việc sử 

dụng các phương pháp nghiên cứu trên, luận văn sử dụng lý thuyết thi 

pháp học hiện đại để góp phần giải mã cấu trúc văn bản, thấy được mối 

quan hệ giữa nội dung và hình thức trong tác phẩm của Trinh Đường. 

5. Đóng góp của luận văn 

Với đề tài này, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp cận được những khía 

cạnh cơ bản nhất đã làm nên đặc trưng thơ Trinh Đường, để từ đó có thể 

xác định được những đóng góp của nhà văn đối với nền văn học hiện đại 

Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi sẽ chỉ ra những đặc trưng cơ bản xét từ 

quan niệm nghệ thuật đến thực tiễn sáng tác của ông. 

6. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận 

văn gồm có 3 chương: 

- Chương 1: Trinh Đường - cuộc đời và quan niệm nghệ thuật 

- Chương 2: Đặc điểm cái tôi trữ tình trong thơ Trinh Đường 

- Chương 3: Những thủ pháp nghệ thuật trong thơ Trinh Đường. 
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 CHƯƠNG 1 

TRINH ĐƯỜNG - CUỘC ĐỜI VÀ QUAN NIỆM VỀ NGHỆ THUẬT 

 

1.1. CUỘC ĐỜI 

1.1.1. Trinh Đường – một cuộc đời trọn vẹn cho thơ ca 

Trinh Đường tên thật là Trương Đình, sinh ngày 1.1.1917 trong một 

gia đình nho học ở làng Phú Xuân, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam. Ngay từ khi còn niên thiếu, Trinh Đường làm thơ rất nhiều. 

Dầu vậy, ông chưa công bố các tác phẩm của mình bởi lúc nào ông cũng 

thấy chưa hài lòng với những bài thơ mà mình đã làm. Năm 25 tuổi, ông 

đã tham gia Việt Minh.  

Từ 1947 đến 1954, bên cạnh làm hoạt động văn học, ông còn tích 

cực tham gia chiến dịch với bộ đội. Trong thời gian này, ông hăng say làm 

những bài thơ dễ hiểu để cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân ta và bài 

thơ Hồi ký đầu thu là bài thơ đầu tay của ông đã được nhiều người biết 

đến. Sau này là bài thơ mở đầu cho tập Hoa gạo. Giai đoạn này, thơ ông 

tràn đầy cảm xúc tươi tắn, hồn hậu mà trong cuộc đời mỗi nhà thơ không 

dễ gì có được: 728, Bói Kiều, Con sẽ đưa đường, Có thể nào anh chẳng 

nghĩ đến em… 

Sau khi hòa bình lập lại, ông tập kết ra Bắc, tích cực hoạt động văn 

học nghệ thuật và dành nhiều thời gian để đi thực tế sáng tác. Những năm 

sau này, ông đi thực tế nhiều hơn.  

Ông thử bút ở nhiều thể loại: thơ 4 chữ, 5 chữ, 6 chữ, 8 chữ, thơ văn 

xuôi, trường ca…; từ thơ cổ vũ kháng chiến, xây dựng, đến thơ tình. Lần 

lượt các tập thơ ra đời: Hạt giống, Thủy Triều, Bạch Đằng tráng khúc, 

Điện Biên Phủ trên không,  
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Từ năm 1981, ông về hưu. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn đi 

khắp nước. Ông viết tập thơ Giao mùa. Tập thơ có những bài rất hay: Apa 

Chải, Xem tranh làng hồ, Cỏ Bồ Đề… Và có bài thơ xuất sắc viết về tình 

yêu: Ra cửa. Tiếp theo là tập thơ Mũi Cà Mau. Đây là tập thơ văn xuôi, 

miêu tả vẻ đẹp của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Những năm sau đó, thơ 

ông có sự chuyển hướng rõ rệt. Do cuộc đời chìm nổi của mình, thơ lúc về 

già càng súc tích, trầm lắng nhưng cũng cay đắng hơn. Những tập thơ ra 

đời vào thời gian này như Quán trọ, Hội hóa trang, Hành trình, Trò chơi 

phù thế đều mang tâm sự ưu uất. Qua những tập thơ của ông, có thể nói, 

ông là một người yêu thơ, say mê tìm cái mới trong nội dung và cách thể 

hiện.  

Song song với hành trình đi viết, đi tìm thơ của mình, thỉnh thoảng 

ông còn sáng tác truyện, viết tiểu luận, bình thơ và chân dung văn học. Đối 

tượng sáng tác của ông không chỉ dành cho người lớn mà còn dành cho 

thiếu nhi. 

Nói đến Trinh Đường, ta không thể không nói đến thơ dịch và bình 

thơ.Về thơ thiếu nhi, trong lời bình ông luôn mang đến cho người đọc 

niềm vui, sự thích thú, ngộ nghĩnh mà không kém phần sâu sắc. Bên cạnh 

việc sáng tác, Trinh Đường là người luôn quan tâm, chăm chút, phát hiện, 

nâng đỡ, dìu dắt nhiều nhà thơ trẻ thời chống Mỹ và một số cây bút mới 

sau 1975. Sau hành trình gom nhặt ấy, ông cho ra đời tuyển tập thơ Những 

gương mặt thơ mới – tuyển chọn những tác giả thơ tiêu biểu của thế hệ trẻ 

trong toàn quốc. Đây là tuyển thơ làm tiền đề cho tập Một thế kỷ thơ Việt 

mà ông đã dày công biên tập. Bên cạnh đó, ông tham gia vào việc biên 

soạn nhiều tập sách có giá trị như:  Làm thế nào để có thơ hay, Thơ thế kỷ 
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XX - Tinh tuyển và bình… Ông miệt mài sáng tác và mải mê đi tìm thơ 

nhưng luôn băn khoăn trăn trở “Làm thế nào để có thơ hay?”. 

Khoảng mười năm cuối đời, ông dốc hết sức cho việc sưu tầm thơ 

hay, phát hiện những tác giả mới, chủ biên bộ sách Tuyển thơ Việt Nam.  

1.1.2. Thành tựu sáng tác 

Hơn nửa thế kỷ cầm bút, Trinh Đường đã để lại cho đời một số lượng 

tác phẩm khá lớn bao gồm thơ, văn xuôi, lý luận phê bình. 

Thống kê những tác phẩm đã xuất bản: 

a. Thơ 

- Hoa gạo, NXB Văn học 1960 

- Hạt giống, NXB Văn học 1964 

- Thủy triều, NXB Văn học 1968 

- Bạch Đằng tráng khúc (Trường ca), Sở văn hóa Hà Nam 1964 

 - Về Thanh, Sở Văn hóa Thanh hóa 1968 

- Giao mùa, NXB Hội nhà văn 1980 

- Quán trọ, NXB Lao động 1984 

- Hội hóa trang, NXB Thanh niên 1990 

- Cà Mau (Trường ca), NXB Mũi Cà Mau 1992 

- Hành trình, NXB Thanh niên 1995 

- Trò chơi phù thế, NXB Thanh niên 1997 

- Điện Biên Phủ trên không, NXB Đà Nẵng 1997 

b. Văn xuôi 

- Ngày và đêm một lứa đôi, NXB Đà Nẵng 1988 

- Cây thiêng - truyện thiếu nhi 

c. Lý luận phê bình – biên soạn: 

- Ngày hội thơ, NXB Văn học 1994 
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- Những gương mặt thơ mới (Tập 1,2), NXB Thanh Niên 1994 

- Một thế kỷ thơ Việt (tập 1), NXB Văn hóa 1995 

- Thơ và tuổi học trò, NXB Lao động 1994  

1.2. QUAN NIỆM VỀ NGHỆ THUẬT CỦA TRINH ĐƯỜNG 

1.2.1. Quan niệm về nhà thơ 

Mỗi nhà thơ đều có những quan niệm riêng của mình về nghệ thuật, 

đặc biệt là quan niệm về thơ. Trinh Đường, với tư cách một nhà thơ hơn 

nửa thế kỷ cầm bút, cho rằng  “Nhà văn phải là nhà yêu nước, dân tộc 

nồng nàn, biết quý trọng truyền thống, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân 

loại, chống cũ mòn nhưng cũng quyết chống lai căng, mất gốc. Nhà văn 

phải là nhà lập ngôn. Mọi lời viết ra phải hợp với đạo lý làm người, phải là 

mẫu mực”. 

1.2.2. Quan niệm về thơ 

Trinh Đường là người sống chết với thơ. Trước một bài thơ sắp sửa 

đưa in dù đó là bất cứ của ai ông đều có sự cẩn trọng tỉ mỉ, tính đi tính lại 

từng câu chữ như là tác phẩm của mình. Ông quan niệm về thơ và việc làm 

thơ rất nghiêm túc. Với hành trình sáng tạo, ông luôn đúc kết cho mình lý 

luận về thơ rõ ràng: Phải vừa truyền thống, vừa hiện đại.  

  Trinh Đường là người dám nghĩ, dám viết. Viết bằng tất cả niềm 

đam mê, bằng bản lĩnh nghệ thuật. Ông luôn biệt lập cho mình một phong 

cách, phong cách Trinh Đường, một sự cách tân không mệt mỏi đúng với 

nghĩa Thơ là sáng tạo. Ông đã từng quan niệm “với tôi, thơ là Đạo, là Tín 

Ngưỡng”. Trong hành trình sáng tác của mình, ông luôn say mê tìm tòi, 

luân chuyển câu chữ, cách viết để thơ mình luôn mới.  Và đổi thay nào 

cũng in dấu thơ ông. Ông viết nhiều và lúc nào cũng chịu tìm, chịu nghĩ, 

chịu thể nghiệm, luôn cố gắng vươn ra với cuộc đời. Thơ ông lúc nào cũng 
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bám vào người thật, việc thật. Tuổi càng cao, thơ ông càng chắt lọc vị đời. 

“Về nghệ thuật thơ, Trinh Đường quan niệm phải vừa thực vừa ảo thực 

mới có thơ hay. Ông luôn bảo một người làm thơ phải luôn đi tìm cái mới. 

Nếu một người làm thơ tự thỏa mãn với những gì mình có sẵn thì cũng 

đồng nghĩa với việc tự đánh mất mình”. 
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CHƯƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ 

TRINH ĐƯỜNG 

2.1. CÁI TÔI TRỮ TÌNH GIÀU CHẤT LIỆU CUỘC SỐNG 

Trong thơ Trinh Đường, hình ảnh người lính hiện lên với vẻ lạc 

quan, yêu đời, khí phách hiên ngang, bất chấp núi thẳm, đèo hoang, muỗi, 

sên, đói khát... Hiện thực cuộc chiến vô cùng gian khổ, lương thực khan 

hiếm, mưa bom bão đạn vây quanh. Nhà thơ đã phơi bày hiện thực của 

cuộc chiến tranh tàn khốc ra trước mắt người đọc: thất nghiệp, thiếu ăn, 

đói khát, chết chóc, lăn lỏi vào từng nhà. Trinh Đường đi đến đâu, thấy gì, 

nghĩ gì, xúc cảm thơ của ông như viên đạn, nhát kiếm chỉa thẳng vào kẻ 

thù. Thơ ông không chỉ đề cập đến hình ảnh người lính, những nỗi đau 

thương mất mát trong chiến tranh mà còn viết về những gì rất thân thuộc 

trong cuộc sống đời thường mà ông nhặt nhạnh được trên hành trình tìm 

thơ của mình. Ông viết về một cô gái mỏ soi gương, viết về hoa gạo, về 

phong trào trồng cây, về sự giận dữ đối với những kẻ ném đá lên tàu.  

Yêu thơ, ông lặn lội tìm mò trong những chuyến đi liên tục, khắp các 

trận địa, các hang cùng ngỏ hẽm: Sa Pa tuyết, Tây Bắc sương mù, Cà Mau 

đất mũi, Quảng Ninh biển lẫn với trời xanh. Đi thực tế đến nỗi mỗi lần xe 

bị lũ quật xuống sông, lội lên bờ, đưa sào cứu đồng đội, sưởi lửa rồi lại đọc 

thơ cho các chiến sĩ nghe. Ông mê thơ đến nỗi khi nằm trên giường bệnh, 

một tay truyền huyết thanh, một tay vung lên đọc thơ. 

Cũng viết về hiện thực đời sống, thơ Trinh Đường có những nét 

riêng khó lẫn lộn với các nhà thơ khác. Ông viết về quê hương bằng một 

tình yêu da diết và sự am hiểu tường tận về miền đất, con người mà ông 

đang sống. 
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2.2. CÁI TÔI TRỮ TÌNH THẮM ĐƯỢM TÌNH QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

Từ xưa đến nay, tình yêu quê hương đất nước luôn là mạch nguồn 

cảm hứng cho nhiều thi sĩ trải qua bao thế hệ. Người làm thơ nào cũng đều 

dành tâm huyết để viết về cuộc sống và con người ở quê hương mình. 

Trinh Đường cũng vậy, ông viết nhiều bài thơ về thiên nhiên xứ Quảng, đặc 

biệt là dòng sông Thu Bồn - nơi ông đã sinh ra và lớn lên với những triền dâu, 

nương bắp êm đềm xanh mượt, có “hàng thông xanh điểm ít tàu dừa”, “lúa 

triền sông xanh mướt đất phù sa”, những ngôi nhà ẩn hiện sau lũy tre làng và 

hình ảnh cô thôn nữ dáng đứng nghiêng nghiêng soi bóng mình xuống dòng 

sông lấp loáng. 

Nhờ gần gũi, gắn bó với công cuộc lao động, chiến đấu hào hùng của 

nhân dân mà nhà thơ đã nói đến những con đường, dòng sông, cây cầu 

bằng cảm xúc chân thành, có ý nghĩa khái quát cao. 

Đọc thơ ông, ta dễ dàng nhận ra cái tôi trữ tình riêng tư viết về tình 

cảm gia đình, bạn bè, tình yêu đôi lứa và khát vọng hòa bình thống nhất 

đất nước. 

Nhờ gần gũi, gắn bó với công cuộc lao động, chiến đấu hào hùng của 

nhân dân mà nhà thơ đã nói đến những con đường, dòng sông, cây cầu, 

những con người, về những công việc cụ thể. 

Không chỉ dừng lại ở đó, ông viết thơ văn xuôi để miêu tả về một 

vùng đất mênh mông tươi đẹp và giàu có ở cực Nam Tổ quốc. Bằng tình 

yêu nước nồng nàn, ông luôn mong mỏi ký thác nỗi niềm của mình với đất 

nước, nhân dân mà ông yêu mến.  
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2.3. CÁI TÔI TRỮ TÌNH SUY TƯ, CHIÊM NGHIỆM 

Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ Trinh Đường là hành trình suy 

tư - chiêm nghiệm của một cái tôi luôn mang trong mình tâm thế chung 

của con người đương đại trước thời gian, con người và cuộc sống.  

Bằng sự trải nghiệm hiện thực cuộc sống, Trinh Đường đã nói đến 

niềm lạc đạo chính là để ca ngợi cuộc sống cư trần mà đời mình đã trải. 

Ông nhìn mình và đau đáu hỏi một câu “Ta đã làm chi đời ta”.  

  Trinh Đường cần mẫn, lao lực trong cuộc hành trình thơ của riêng 

mình. Hành trình ấy đã đem lại cho ông nhiều cảm hứng và trải nghiệm 

trong cuộc tìm tòi và vươn lên chính mình.  

Cũng vì vất vả trên hành trình ấy mà thơ ông có cốt cách riêng. Thơ 

Trinh Đường bày tỏ một trái tim thao thức giữa cõi đời và tâm trạng cô 

đơn, chới với trước kết cục của một kiếp người. 

Bên cạnh những bài thơ nặng trĩu ưu tư nhân thế trần ai, phù du kiếp 

người, thơ Trinh Đường còn đem đến cho người đọc những cảm xúc thẩm 

mỹ cao đẹp về tình người, tình đời. Thơ ông có lúc rắn khỏe, có lúc đầy 

chất tự sự, suy tư nhưng vẫn ánh lên ánh sáng của người đi tìm. Sau giải 

phóng miền Nam, vào lúc này, tuổi ông đã cao, có nhiều thời gian yên tĩnh 

để suy ngẫm về chiến tranh, chuyện người, chuyện đời. 

Đọc thơ Trinh Đường, ta bắt gặp một chất Thiền lắng đọng được 

chắc ra từ hiện thực cuộc sống. Ông quan niệm, sống là phải cống hiến, 

dấn thân, phải có ý nghĩa cho đời.  

Một đặc điểm tạo nên sự lôi cuốn trong thơ Trinh Đường là nhà thơ có 

ý thức khi đặt tên nhan đề của tập thơ: Quán trọ, Trò chơi phù thế, Hành 

trình.  

 



 

 

15 

CHƯƠNG 3 

NHỮNG THỦ PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG THƠ 

TRINH ĐƯỜNG 

 

3.1. NGÔN NGỮ THƠ, GIỌNG ĐIỆU THƠ 

3.1.1. Ngôn ngữ thơ 

Trong thơ Trinh Đường, tuy cách cấu tứ, cách thể hiện có mới, song ta 

không hề gặp những ngôn từ hoa mỹ. Lời thơ gần với “điệu nói’ không bị 

gò bó bởi vần điệu, ý thơ tuôn chảy tự nhiên theo mạch cảm xúc. Trinh 

Đường không cố công gọt dũa ngôn từ cho bay bổng, lời thơ cho óng ả, 

mượt mà nhưng cũng không hề dễ dãi trước những bài thơ sắp in.  

Thơ ông sử dụng khá nhiều từ láy. Ông vận dụng những ưu điểm của 

từ láy để sáng tạo những vần thơ mang giá trị tạo hình thể hiện được 

những trạng thái hoạt động, ý nghĩa của đối tượng một cách tinh tế và 

chính xác. 

Dấu ấn Quảng Nam qua ngôn ngữ thơ Trinh Đường cũng khá đậm. 

Ông đã vận dụng lối nói hằng ngày bằng những từ địa phương không thể 

lẫn với vùng quê khác. Các địa danh xứ Quảng cũng xuất hiện trong thơ. 

Đặc biệt, hình ảnh dòng sông Thu Bồn. Và trong thơ Trinh Đường có sự 

xuất hiện của các con số trần trụi. 

Đọc  thơ Trinh Đường, người đọc còn bị bất ngờ bởi cách ông sử dụng 

điệp ngữ. Trinh Đường sử dụng nhiều và khá thành thạo nghệ thuật trùng 

điệp ở cấp độ điệp cụm từ, điệp cấu trúc. Đó là những nốt nhấn vào tâm 

trạng khi chứng kiến cảnh tượng khốc liệt của chiến tranh.  

Thơ  ông sử dụng khá nhiều từ Hán Việt. Chỉ riêng một tập Quán trọ, 

trong năm mươi bài thơ ông đã dùng trên năm mươi từ Hán Việt loại đó. 
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 Ngoài việc sử dụng ngôn từ Hán Việt, ông còn sử dụng những từ trái 

nghĩa. Bên cạnh đó, biện pháp tu từ so sánh cũng được sử dụng trong tập 

thơ ông viết cho thiếu nhi.  

3.1.2. Giọng điệu thơ 

Mỗi thời đại thi ca có giọng điệu riêng của nó. Mỗi nhà thơ có phong 

cách phải tạo cho mình giọng điệu riêng hòa trong giọng điệu chung của 

thời đại. Trinh Đường là nhà thơ sống và sáng tác trải qua nhiều thời đại 

nên ắt hẳn giọng điệu trong thơ ông sẽ thể hiện được điều đó. Tìm hiểu thơ 

Trinh Đường, có thể nhận ra trong thơ ông có nhiều chất giọng. Đó là 

giọng kể lể thống thiết, bi thảm khi viết về những cảnh đau thương mất 

mát trong chiến tranh; giọng thủ thỉ, tâm tình trong những bài thơ viết về 

tình cảm riêng tư, nỗi niềm thế sự; giọng chiêm nghiệm trong những bài 

thơ suy ngẫm về cuộc đời, con người; giọng hồn nhiên trong những bài thơ 

viết cho trẻ em; giọng rắn khỏe, đầy chất sống trong những bài viết về đề 

tài chiến tranh hoặc những bài chiêm nghiệm về lẽ sống. 

3.2. CÁC THỂ THƠ SỞ TRƯỜNG 

3.2.1. Thể thơ bốn chữ và năm chữ 

Thể thơ bốn chữ và năm chữ thường phù hợp với việc kết hợp tự sự và 

trữ tình. Hai thể thơ này không hạn định số câu, thường thì vần nối vần 

cách câu một cách tự do cho đến khi kết thúc bài thơ. Ưu thế rõ rệt của nó 

là dễ nhớ, dễ thuộc và cũng không bị gò bó nhiều trong niêm luật, vần, số 

câu. Dù hình thức bên ngoài khiêm tốn nhưng trong nó lại dồn nén những 

bất ngờ và ẩn chứa những tầng nghĩa xúc động. Nó giúp nhà thơ chuyển 

tải tình cảm, suy nghĩ một cách nhanh nhất, sâu sắc nhất đến bạn đọc. 

Người viết đã thống kê được trong số tuyển tập thơ có 152 bài, có đến 44 

bài thơ được viết theo hai thể thơ này.  



 

 

17 

 

3.2.2. Thể thơ lục bát 

Trong quá trình sáng tác, Trinh Đường có ý thức sử dụng thể thơ này 

một cách linh hoạt, hiệu quả và tinh tế. Với thể thơ này, ông đã có những 

thành công đáng kể khi ông thể hiện nỗi niềm riêng với một em bé liên lạc, 

những bạn chơi cây thế, ông câu trên hòn non bộ, con chim sơn ca… 

Với ngôn ngữ mộc mạc giản dị, Trinh Đường đã vẽ ra trước mắt 

người đọc bức tranh của quê hương đầy chất thơ. Cùng với việc tuân thủ 

nguyên tắc hòa phối thanh điệu như vậy, cách ngắt nhip chẵn của thể lục 

bát truyền thống cũng được Trinh Đường phát huy một cách triệt để. 

 Bên cạnh việc kế thừa truyền thống, Trinh Đường đã có những sáng 

tạo mới cho những bài thơ lục bát của mình. Ở giữa dòng thơ thứ sáu hay 

thứ tám, đôi khi ông ngắt làm hai câu, mỗi câu là một câu hỏi tu từ. Hình 

thức thơ lục bát như vậy làm cho bài thơ giảm đi sự đơn điệu đồng thời tạo 

ra sự lạ mắt trong mắt người đọc. 

3.2.3. Thể thơ tự do và thơ văn xuôi  

Thơ tự do là một thể loại mà hình thức cơ bản của bài thơ không bị 

ràng buộc về vần điệu, về sự hạn định câu chữ. Chính nhờ sự thoải mái 

này, thơ tự do chiếm được ưu thế trong việc diễn tả những xúc cảm phóng 

túng của con người. Trinh Đường đã tìm thấy ở thể loại này một chân trời 

rộng rãi để thể hiện những ý tưởng sáng tạo của mình. Mạch thơ tự do 

trong thơ Trinh Đường trôi chảy tự nhiên trong ánh nhìn và suy nghĩ của 

một người có cuộc đời lắm thác nhiều ghềnh. Những bài thơ viết theo thể 

này thường rất linh hoạt, dài ngắn bất ngờ, thể hiện những suy nghĩ vừa 

nhuần nhuyễn sinh động vừa lắng đọng sâu xa của nhà thơ.                                                                      
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Thơ văn xuôi bắt đầu có từ phong trào thơ Mới 1930-1945, vừa không 

vần, vừa không hạn chế số lượng từ ở mỗi câu, nhưng lại đầy nhạc điệu âm 

điệu bên trong. Hiểu được điều ấy, Trinh Đường đã vận dụng vào trong 

thơ mình thật hiệu quả, để lại ấn tượng trong lòng người đọc. 

Ngoài những thể thơ tiêu biểu như trên, trong các sáng tác của Trinh 

Đường, ta cũng bắt gặp những thể thơ sáu chữ, tám chữ. Những bài thơ 

tám chữ của Trinh Đường có sự biến chuyển linh hoạt theo giọng điệu, 

mạch cảm xúc của chủ thể trữ tình. Ta nghe ở đó lời tâm tình mộc mạc.  

3.3. MỘT SỐ BIỂU TƯỢNG TIÊU BIỂU 

3.3.1. Biểu tượng lửa  

Trong thơ Trinh Đường, lửa là biểu tượng cho niềm tin chiến thắng 

của con người Việt Nam trong chiến tranh. Dưới mưa bom bão đạn, lửa 

vẫn âm thầm cháy trong lòng đất nước như đức tính kiên trì, nhẫn nại, chịu 

đựng bao đau thương của con người Việt Nam từ nghìn đời. 

Ông sử dụng biểu tượng lửa theo cách riêng của mình, gắn với từng 

hoàn cảnh cụ thể nhằm tạo nên hiệu quả và sắc thái thẩm mỹ khác nhau. 

Lửa được gửi gắm qua hình ảnh bếp lửa, lửa đạn, máu lửa, lửa đèn, ánh 

lửa…Đó là những hình ảnh tiêu biểu cho sức sống âm thầm, bền bỉ nhưng 

không kém phần mãnh liệt. Lửa thắp lên tình yêu, thắp lên niềm tin, sự lạc 

quan vào tương lai tươi sáng.  

Lửa là biểu tượng cho ngọn nguồn, tiềm thức, ý niệm của sự đoàn tụ, 

ấm sáng. Lửa còn là sự soi sáng tình yêu thủy chung bền chặt trong những 

ngày kháng chiến ác liệt nhất. 

Thơ Trinh Đường mang đầy chất lửa của cuộc chiến. Lửa là nhiệt 

huyết, là tinh thần, là cốt cách của nhà thơ, là biểu tượng cho sức mạnh tinh 
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thần luôn cổ vũ, động viên con người mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho 

sự hủy diệt, là dấu hiệu, là nhân chứng của sự chia li. 

3.3.2. Biểu tượng trăng  

Biểu tượng vầng trăng trong thơ Trinh Đường là một biểu tượng đa 

nghĩa. Trước hết, vầng trăng là hình ảnh của bức tranh thiên nhiên khoáng 

đạt. Vầng trăng biểu tượng cho sự thanh thoát, dịu dàng chiếu sáng nhân 

gian, trên thảo nguyên, bãi sông, nơi “anh” và “em” từng hò hẹn. Vầng 

trăng của vũ trụ, nhân chứng cho tình yêu của đôi lứa. Trăng còn là minh 

chứng cho hiện thực của cuộc chiến mà hình ảnh làng quê là mặt trận, đảo 

lộn ngày sang đêm.  

Trăng còn là minh chứng cho hiện thực của cuộc chiến mà hình ảnh 

làng quê là mặt trận, đảo lộn ngày sang đêm.  

Ngoài ra, vầng trăng còn là biểu tượng cho sự đoàn viên, của niềm 

hạnh phúc bởi hiện thực của cuộc chiến đã chia cắt con người, chia cắt đất 

nước. Trinh Đường đã luôn mong mỏi sự đoàn tụ để nối lại tình “anh” và 

“em”, “sông’ và “núi”: 

Trong thơ Trinh Đường, trăng là nhân chứng của cuộc chiến tranh tàn 

khốc. Bom đạn quân thù đã vây bốn bề quê hương. Nhà cửa làng mạc giờ 

bỗng thành cánh đồng hoang. Vầng trăng lên nhưng không còn ai để 

ngắm, để tâm tình. 

3.3.3. Biểu tượng ngọn núi và dòng sông  

Trong thơ Trinh Đường, sông và núi trở thành nỗi ám ảnh của người 

đọc bởi nó không đơn thuần là những biểu tượng đẹp mà là một cấu tứ khá 

thú vị trong lối thơ của Trinh Đường. Núi sông không những gắn bó với 

tuổi thơ của một người, với tuổi tác của một cộng đồng mà nhanh chóng 
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chuyển hóa thành hai nhân vật trữ tình luôn được nhắc đến. Em là sông, 

còn anh là núi.  

Khi nhắc đến sông núi là gợi nhắc tình quê hương, tình đất nước, tình 

nhân loại trong lòng mỗi người. Vì thế núi và sông trong thơ Trinh Đường 

còn là biểu tượng của quê hương đất nước, của Tổ quốc, giang sơn gấm 

vóc.  

Biểu tượng núi sông trong thơ Trinh Đường nó thực sự đi vào tiềm 

thức của chính tác giả với dáng dấp của nàng thơ. Thực ra ngay từ khi nói 

về núi thì Trinh Đường đã hé mở rất nhiều tín hiệu về sông.  Có những 

dòng sông có tên có tuổi: sông Thu Bồn, sông Mê Công, sông Lô, sông 

Hồng…có những con thác, hồ nữa. Tất cả những biểu tượng ấy nằm trong 

một trường “lưu thủy” mà trong tư duy của mỗi con người chúng ta luôn 

gắn với những dấu mốc của cuộc đời.  
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 KẾT LUẬN 

 

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho học, lớn lên bên 

dòng Thu Bồn hiền hòa với triền dâu, nương ngô xanh mượt cùng bao điệu 

lý, câu hò cộng với niềm đam mê và tâm huyết với công việc đã bồi đắp 

cho Trinh Đường một tâm hồn luôn khát khao và dạt dào cảm xúc. Để rồi 

từ đó, ông đã mang đến cho thơ ca Việt Nam hiện đại nói chung và thơ ca 

xứ Quảng nói riêng một hồn thơ thắm đượm tình quê.  

Tuy suốt hành trình lao động nghệ thuật, dù chưa vươn tới đỉnh điểm 

của một thời kỳ thơ ca nào, song sự nhiệt tình và đầy tâm huyết của ông 

trên mặt trận thi ca có thể nói là khá đặc biệt. Đọc thơ ông, ta nhận ra chân 

dung của một con người vốn tha thiết với đời, yêu thơ, say thơ. Ông là 

người có công lớn trong việc phát hiện, đẩy nhanh sự hình thành của lớp 

nhà thơ trẻ. Yêu cái mới và yêu những người mới đến, ông nêu một mẫu 

mực về trách nhiệm của một người biên tập. Vừa đòi hỏi vừa khích lệ, vừa 

nghiêm khắc vừa biết cách chờ đợi, Trinh Đường đã góp phần quan trọng 

vào một cao trào của Báo Việt Nam những năm chống Mỹ. Trinh Đường 

là người làm việc gì cũng trọn đời mình trong đó. Khi đang làm việc cũng 

như lúc nghỉ hưu, ngọn lửa say mê công việc trong ông không bao giờ 

nguội lạnh. Với ông, đi có nghĩa là sống. Ông đã để lại cho đời một khối 

lượng tác phẩm không nhỏ. Đó là hành trình lao động nghệ thuật đầy tìm 

tòi và sáng tạo. Muốn có những vần thơ thật sáng giá thì người nghệ sĩ 

phải đến những điểm nóng của đất nước, cùng suy nghĩ hành động, cùng 

thở hơi thở của nhân dân, hòa mình vào hồn thiêng sông núi mới có được 

những vần thơ hay. Hiểu được điều ấy, Trinh Đường rải chân đi khắp 

nước. Thành công mà Trinh Đường đạt được chính là qua quá trình trải 
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nghiệm thực tế, chiêm nghiệm cuộc sống ấy ông đã đúc kết được những 

vần thơ có giá trị để lại cho đời. Bằng thực tế sáng tác, Trinh Đường đã thể 

hiện rõ các quan niệm về thơ, về nhà thơ một cách rõ ràng, nhất quán. 

Có thể nói, bản sắc thơ Trinh Đường tập trung thể hiện ba dạng thức 

cơ bản của cái tôi trữ tình ở phương diện nội dung. Đó là cái tôi trữ tình 

giàu chất liệu cuộc sống. Mặc dù sinh ra và sống trong khói lửa chiến tranh 

nhưng Trinh Đường không cầm súng đánh giặc mà thay vào đó là cầm bút. 

Chỉ vài nét chấm phá, ông đã vẽ lại hiện thực cuộc chiến sôi động, phản 

ánh rõ nét tội ác kẻ thù. Tuy có chết chóc, đói khát nhưng vẫn mang âm 

hưởng lạc quan. Bên cạnh đó, thơ ông có những tình cảm lớn của một 

người yêu quê hương đất nước, nỗi đau đáu khi đất nước bị chia cắt, sự 

khát khao cuộc sống hòa bình. Trở về với đời thường, thơ ông lại nhọc 

nhằn với những trăn trở, suy tư, chiêm nghiệm sâu sắc của một người từng 

trải và thấu hiểu lẽ đời. Thơ Trinh Đường ký thác nhiều cung bậc, sắc màu 

khác nhau của đời sống. Tiếng thơ của ông lặng lẽ góp vào dòng chảy văn 

học Việt Nam hiện đại nói chung và thơ ca xứ Quảng nói riêng những bản 

tình ca ngọt ngào, du dương thấm đẫm tình đời, tình người.  

Thơ là nghệ thuật ngôn từ. Trinh Đường đã sử dụng chất liệu ấy một 

cách nhuần nhuyễn. Ngôn ngữ thơ ông vô cùng giản dị, hình ảnh thơ độc 

đáo mang tính biểu trưng cao cùng các biện pháp tu từ đã làm nên bản sắc 

riêng trong thơ ông. Ấn tượng về thơ Trinh Đường trong lòng bạn đọc là 

giọng thơ trữ tình tha thiết khi viết về quê hương, thiên nhiên, tình yêu. 

Ngoài bút của ông thể hiện ở nhiều thể thơ khác nhau. Nói chung, dù viết 

ở thể thơ nào thì thơ ông cũng mang đậm chất trữ tình phóng khoáng, 

nhưng thành công nổi bật là ở các thể 5 chữ và tự do. Ông đã vận dụng 
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những ưu thế của những thể thơ này để phơi mở lòng mình, chuyển tải 

những suy nghĩ tình cảm của con người. 

Những năm tháng sống trong đạn lửa, hòa mình vào cuộc chiến đấu 

chống kẻ thù, với khả năng liên tưởng và tưởng tượng độc đáo đã giúp nhà 

thơ sáng tạo nên những biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu. Lửa, vầng trăng, 

núi và sông là lời giải đáp cho những suy tư, trăn trở của nhà thơ cũng như 

tất cả mọi người về sức mạnh kỳ diệu, sức sống bền bỉ, dẻo dai của con 

người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. 

Đi vào tìm hiểu thế giới nghệ thuật thơ Trinh Đường trên bình diện 

nội dung và nghệ thuật như đã nêu ở trên, chúng tôi khẳng định Trinh 

Đường là người có phong cách riêng. Ông thể hiện được tấm lòng say mê, 

nhiệt huyết trên con đường sáng tạo nghệ thuật mà ít nhà thơ nào có được. 

Chính vì thế, ông đã tạo được chỗ đứng trong dòng văn học Việt Nam hiện 

đại. 

Bên cạnh những thành công ấy, thơ Trinh Đường còn có những hạn 

chế nhất định. Đưa hiện thực vào thơ một cách cụ thể mà không sử dụng 

thủ pháp mỹ lệ hóa nào khiến cho câu thơ, hình ảnh thơ khô khan, rườm 

rà, tầm thường, làm mất đi tứ thơ của bài. Ông đi nhiều và viết nhiều. Vì 

thế nhiều bài thơ ông sáng tác vẫn còn những hạn chế nhất định. Đôi lúc 

người đọc có cảm giác những suy tư, cảm xúc thơ ông chưa thật sự chín, 

nhiều bài thơ mang lại hiệu quả nghệ thuật chưa cao. Ở một số bài thơ, câu 

thơ thiên về kể lể sự việc mang lại cho người đọc cảm giác nặng nề, nhiều 

nghĩ mà ít cảm. Nhưng những bài thơ như vậy không nhiều, người đọc dễ 

dàng cảm thông cho những cảm xúc trực tiếp in nặng tự sự của ông. Dù 

chưa hay chưa chín nhưng tất cả đều là nỗi lòng của ông trước cuộc đời. 
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Tìm hiểu đặc điểm thơ Trinh Đường, người viết nhận ra được những 

đóng góp cụ thể cho văn học hiện đại Việt Nam của nhà thơ ở mảng sáng 

tác thơ, nắm bắt được hành trình thơ hơn nữa thế kỷ của nhà thơ, qua đó 

phần nào thấy được sự vận động của thơ Việt qua các thời kỳ. Đồng thời, 

góp thêm tư liệu trong thực tiễn giảng dạy thơ văn hiện đại, giảng dạy 

phần văn học địa phương Quảng Nam – Đà nẵng trong nhà trường. 

Trong luận văn này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu Tuyển tập 

thơ Trinh Đường đã xuất bản. Nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ nghiên cứu 

toàn bộ những di sản của Trinh Đường không chỉ về thơ mà còn về mảng 

lý luận phê bình, truyện để từ đó rút ra những đặc điểm chính trong sáng 

tác của ông. 

 

 


