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Tóm tắt: 

 Trong Truyện thơ Lục Vân Tiên (LVT) của Nguyễn Đình Chiểu có một vị thế rất quan trọng 
trong đời sống văn học, văn hóa dân tộc. Ở bài báo này, chúng tôi tiến hành khảo sát hệ thống 
đại từ xưng hô (ĐTXH) trong LVT qua hai lớp: lớp đại từ xưng hô chuyên dùng và lớp đại từ 
xưng hô lâm thời. Trong LVT, Nguyễn Đình Chiểu đã sử dụng 84 ĐTXH (17 ĐTXH chuyên 
dùng và 67 ĐTXH lâm thời). Chúng tôi nhận thấy hệ thống ĐTXH có vai trò quan trọng trong 
việc thể hiện những mối quan hệ giữa các nhân vật trong LVT. Ở phạm vi bài viết này, chúng tôi 
tìm hiểu chức năng của hệ thống ĐTXH trong LVT cới tư cách là những dấu hiệu thể hiện những 
quan hệ cá nhân giữa các nhân vật qua hai mối quan hệ ngang và mối quan hệ dọc. 
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Abstract: 

 The poem story Luc Van Tien by Nguyen Dinh Chieu is of great significance in our national 
cultural and literary life. In this paper, we have investigated the addressing pronoun system in 
Luc Van Tien manifested through 2 layers of pronouns which are specialized addressing 
pronouns and temporary ones. In Luc Van Tien, Nguyen Dinh Chieu has used 84 addressing 
pronouns consisting of 17 specialized and 67 comtemporary ones. It can be seen that the 
addressing pronoun system plays an important role in showing the relationship among characters 
in the story. Also, the paper has tried to find out the functions of addressing pronouns used in the 
poem story as signals displaying the personal relationship among characters through vertical and 
horizontal relations. 
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