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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1.   LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 

1.1 Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta với những chiến công oanh liệt đã 

đi tới thắng lợi cuối cùng. Sự ra đời phát triển của nền thơ chống Mỹ đã góp phần 

vào cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. 

     Có lẽ chƣa bao giờ trong lịch sử văn học Việt Nam, thơ ca lại đóng góp 

nhiều tài năng, tâm huyết với những tác phẩm có sức sống với thời gian nhƣ thơ giai 

đoạn chống Mỹ. Đặt thơ chống Mỹ trong lòng thời đại, có thể khẳng định mỗi vần 

thơ là tiếng gọi động viên, cổ vũ dân tộc vùng lên đánh giặc. Chiến tranh đã đi qua, 

đất nƣớc bƣớc vào thời kì hoà bình, thơ chống Mỹ trở thành đối tƣợng đầy hấp dẫn 

đối với các nhà nghiên cứu văn học. Trong cái nhìn đa dạng nhiều chiều của giới 

phê bình, có ý kiến cho rằng thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Mỹ ít chất thơ, ít 

sự rung động tinh tế nội cảm mà nặng về tuyên truyền cổ vũ. Nhƣng ngƣợc lại 

nhiều công trình nghiên cứu lại khẳng định thành tựu và sức sáng tạo của thơ ca 

chống Mỹ. Do có tính vấn đề nhƣ vậy nên thơ chống Mỹ trở thành một hiện tƣợng 

văn học phong phú, độc đáo và có nhiều sức hút đối với giới phê bình, nghiên cứu 

và cả những độc giả yêu thơ.  

          Một trong những nét nổi bật của thơ chống Mỹ là sự xuất hiện của đội ngũ 

những nhà thơ trẻ. Chính họ làm nên sức bật và sức sống mới cho thơ ca giai đoạn 

này. Trong chiến tranh nhiều tài năng thơ nảy nở nhƣ: Phạm Tiến Duật, Hoàng 

Nhuận Cầm, Nguyễn Duy, Xuân Quỳnh, Bằng Việt, Lê Anh Xuân, Dƣơng Hƣơng 

Ly, Nguyễn Khoa Điềm… Họ đã cất lên tiếng nói đầy tự tin về ý thức trách nhiệm 

và nhiệt huyết cháy bỏng trong trái tim cả thế hệ mình - thế hệ tự nguyện nhập cuộc 

và trải nghiệm qua thử thách chiến tranh. Mỗi gƣơng mặt thơ trẻ đó mang một cá 

tính, một giọng điệu riêng làm nên những phong cách nghệ thuật độc đáo. 

1.2 Song song với việc nghiên cứu một giai đoạn thơ, một nền thơ, việc khảo sát 

đi sâu vào các tác giả tiêu biểu là một hƣớng đi cần thiết bởi xét cho cùng, giá trị 

của một nền thơ luôn đƣợc kết tinh bằng sức sáng tạo của những tài năng.  
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         Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Nguyễn Khoa Điềm viết không nhiều, nhƣng 

từ số lƣợng ít ỏi ấy vẫn hiện lên một tâm hồn thi sĩ thực sự với những rung động 

tinh tế, với thế giới nội tâm nồng nàn sâu lắng. Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ 

có phong cách rõ nét và có đóng góp quan trọng cho thành tựu của thơ chống Mỹ. 

Thơ Nguyễn Khoa Điềm là những phác hoạ về chiến trƣờng Bình Trị Thiên khói 

lửa những năm chống Mỹ, và là bức tranh về phong trào đấu tranh chính trị của học 

sinh, sinh viên trong những đô thị tạm chiếm miền Nam. Mảng nội dung quan trọng 

này đƣợc thông qua một tâm hồn thi sĩ nhạy cảm với một ngòi bút tài năng. Thơ 

Nguyễn Khoa Điềm là sự kết tinh của xúc cảm và trí tuệ để thăng hoa thành thơ. Đó 

không chỉ là sản phẩm của một trí tuệ giàu có, một tƣ duy sắc sảo mà đó còn là sản 

phẩm của một tấm lòng, một trái tim nên có sức lay động ở tận đáy sâu tâm hồn 

ngƣời đọc. 

         Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là nhà thơ tiêu biểu của nền thơ chống Mỹ. 

Sau năm 1975 ông vẫn tiếp tục sáng tác và thơ của ông vẫn để lại ấn tƣợng sâu sắc 

về một tiếng thơ đầy trách nhiệm trƣớc đất nƣớc, cuộc sống, và cũng phản ánh rõ 

bƣớc chuyển biến trong tƣ duy thơ ông. 

         Nghiên cứu phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm qua những chặng đƣờng sáng 

tác - khảo sát thơ của ông trong thời kì kháng chiến chống Mỹ và cả trong thời kì 

hòa bình, có thể nhận ra những đặc điểm phong cách, những dấu hiệu đặc trƣng 

trong từng thời kì sáng tác, để càng thấy rõ sự ổn định và những biến đổi tƣ duy 

nghệ thuật thơ Nguyễn Khoa Điềm trong một phong cách thơ đặc sắc và nhất quán. 

Qua đó cũng có thể góp phần làm rõ chân dung sáng tạo cuả thơ Nguyễn Khoa 

Điềm cũng nhƣ tìm hiểu thơ ca Việt Nam thời kì hậu chiến và giai đoạn đổi mới.  

1.3 Nhiều tác phẩm của Nguyễn Khoa Điềm đƣợc chọn giảng trong chƣơng trình 

văn Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Nguyễn Khoa Điềm đã đóng góp 

những vần thơ hay nhất về đề tài Đất nƣớc trong văn học thế kỉ XX. Vì thế, đề tài 

này cũng sẽ góp thêm nguồn tƣ liệu cho việc giảng dạy và học tập các tác phẩm của 

Nguyễn Khoa Điềm trong nhà trƣờng phổ thông. 
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2.  LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 

      Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ có phong cách riêng với tâm hồn nghệ sĩ 

đầy nhạy cảm. Không chỉ thành công khi viết về chiến tranh với những đề tài mang 

tầm vóc thời đại lớn lao mà còn đạt đến độ chín trong suy tƣ cảm xúc giữa bộn bề 

cuộc sống thƣờng ngày. Ngay từ khi cho ra đời những bài thơ đầu tiên, Nguyễn 

Khoa Điềm đã gây đƣợc sự chú ý của ngƣời đọc, với những bài phê bình, nghiên 

cứu về thơ ông. Các ý kiến trên đều khẳng định ông là nhà thơ có phong cách. “Đó 

là thơ của tuổi trẻ, thơ của khát vọng chống Mỹ, thơ về vùng đất ngoại ô, về bạn bè 

đồng chí”. Nhiều bài viết đánh giá thơ ông, là thứ thơ giàu sức liên tƣởng, có tƣ duy 

sáng tạo riêng và phong phú những cách thể hiện mới. 

         Năm 1972, Nguyễn Khoa Điềm đã trình làng thơ Việt Nam tập Đất ngoại ô. 

Sự xuất hiện của tập thơ đƣợc độc giả đón nhận hào hứng và khẳng định những 

thành công bƣớc đầu của thơ ông. Ngay sau đó nhà phê bình Hà Minh Đức đã có 

bài giới thiệu Đất ngoại ô của Nguyễn Khoa Điềm. Bài viết đã chỉ ra "sức hấp dẫn, 

lôi cuốn của thơ Nguyễn Khoa Điềm, đó là một hồn thơ trẻ trung nồng cháy lý 

tƣởng" và nhận ra điểm mạnh của thơ ông chính là "sự liên tƣởng đƣợc triển khai 

khi thì bằng vốn sống thực tế, khi thì bằng vốn văn hóa, khi thì qua mạch tình cảm 

đƣợc dẫn dắt từ một tấm lòng.  

         Trƣờng ca Mặt đường khát vọng ra mắt bạn đọc năm 1974 đã đem lại tiếng 

vang cho tên tuổi Nguyễn Khoa Điềm. Năm 1975 Nguyễn Văn Long có bài viết  

Nguyễn Khoa Điềm với Mặt đường khát vọng. Trong bài viết ông đã đi sâu vào nội 

dung của cả tập thơ, phân tích cụ thể con đƣờng đi theo cách mạng của tuổi trẻ miền 

Nam. Tác giả bài viết cho rằng “chƣơng Đất nước làm điểm tựa cảm xúc cho toàn 

...........  bài”. Cấu trúc của cả tập thơ là sự tìm tòi sáng tạo của Nguyễn Khoa Điềm 

trong cách thể hiện.  

          Năm 1976 Tôn Phƣơng Lan đã khẳng định tiềm năng của nhà thơ trẻ qua bài 

giới thiệu Nguyễn Khoa Điềm nhà thơ trẻ có nhiều triển vọng. Bài viết có cái nhìn 

khái quát bao trùm cả Đất ngoại ô và Mặt đường khát vọng để nhận ra cái riêng 

của Nguyễn Khoa Điềm giữa các gƣơng mặt khác. Đó là cảm nhận rất riêng của nhà 



  

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                          http://www.Lrc-tnu.edu.vn 9 

thơ về Huế với “cách nhìn riêng qua phong cách của mình, qua tấm lòng vốn đã gắn 

bó với Huế từ buổi ấu thơ”. Đó là những  liên tƣởng độc đáo…Những nét riêng đó 

đã định hình phong cách nhà thơ. Tôn Phƣơng Lan đã khẳng định “Một phong cách 

Nguyễn Khoa Điềm khá rõ. Bạn đọc ghi nhận ở anh một cách suy nghĩ và diễn đạt 

có âm hƣởng riêng”. 

          Năm 1979, Mai Quốc Liên với bài giới thiệu Nguyễn Khoa Điềm và những 

bài thơ từ chiến trường Bình Trị Thiên tiếp tục làm rõ thêm đƣờng nét chân dung 

thơ Nguyễn Khoa Điềm. Bài viết cho rằng: "Nguyễn Khoa Điềm không bắt đầu thơ 

mình từ sách vở, từ phòng văn mà từ hiện thực cuộc sống chiến đấu của nhân dân, 

đất nƣớc". 

 Năm 1985, Nguyễn Xuân Nam tìm hiểu phong cách Nguyễn Khoa Điềm 

trong Mặt đường khát vọng qua bài "Mặt đƣờng khát vọng của Nguyễn Khoa 

Điềm". Một lần nữa Nguyễn Xuân Nam nhấn mạnh điểm nổi bật của Nguyễn Khoa 

Điềm là "không đặc sắc về tạo hình, màu sắc nhƣng có sức liên tƣởng mạnh" và 

"anh đã có đƣợc cái nhìn vừa phân tích vừa khái quát rất cần thiết cho thơ". 

 Võ Văn Trực lại tìm cho mình một hƣớng đi mới trong việc cảm thụ thơ 

Nguyễn Khoa Điềm. Ông phác họa chân dung nhà thơ bằng việc tìm hiểu ảnh 

hƣởng của truyền thống văn hoá Huế đến con ngƣời và thơ Nguyễn Khoa Điềm, vì 

vậy bài viết có tựa đề: "Gương mặt quê hương - Gương mặt nhà thơ". Theo Võ Văn 

Trực, "hầu hết đề tài trong thơ anh đều đƣợc rút ra từ mảnh đất Huế, ngoại ô Huế và 

(ngoại ô mở rộng) của chiến trƣờng Bình Trị Thiên" và "lịch sử Huế, nền văn hóa 

Huế, hơi thở hàng ngày của cuộc sống Cố đô thấm vào máu thịt và cảm xúc về Huế 

chan chứa trong thơ anh". Thơ Nguyễn Khoa Điềm không "ngổn ngang" tên đất tên 

ngƣời xứ Huế, không "bề bộn" phong tục tập quán Huế nhƣng tâm hồn Huế vẫn dịu 

dàng ở phía sau mỗi dòng thơ". Chính chất Huế làm nên phong cách và bản lĩnh thơ 

Nguyễn Khoa Điềm. 

 Sau một thời gian dài, đến năm 1986 Nguyễn Khoa Điềm cho ra đời tập thơ 

Ngôi nhà có ngọn lửa ấm. Tập thơ đoạt giải thƣởng của hội nhà văn Việt Nam. 

Nhà nghiên cứu Vũ Tuấn Anh trong bài Nguyễn Khoa Điềm từ Mặt đường khát 
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vọng đến ngôi nhà có ngọn lửa ấm đã khẳng định sự thống nhất trong phong cách 

thơ Nguyễn Khoa Điềm trƣớc và sau chiến tranh. Ông cho rằng sự độc đáo của tập 

thơ Ngôi nhà có ngọn lửa ấm là tƣ duy hƣớng nội, giọng nói rất mới mẻ, không hoa 

mỹ, không thiên về cảm xúc màu hồng. Với bút pháp lấy cái tình của nội tâm làm 

nền, thơ đã thâm nhập vào bề sâu, tìm tòi đƣợc cái tiềm ẩn của sự vật. Tập hợp 

những điều mới mẻ đó “Ngôi nhà có ngọn lửa ấm ghi nhận một hƣớng cảm xúc: 

điềm đạm, sâu lắng, tách lớp vỏ của sự vật để tìm cái lõi bên trong, khơi gợi từ đấy 

những triết lí về đạo đức nhân sinh”. 

 Trong bài viết "Ngôi nhà tâm hồn Nguyễn Khoa Điềm luôn có ngọn lửa ấm", 

Hoàng Thu Thuỷ nhận xét bức tranh tâm hồn Nguyễn Khoa Điềm sau chiến tranh 

luôn đƣợc chiếu sáng bởi ngọn lửa hồng niềm tin và trách nhiệm. Bài viết chú ý đến 

quan niệm thơ của Nguyễn Khoa Điềm sau chiến tranh: "Anh đã cho rằng, nhƣợc 

điểm của thơ văn trong chiến tranh là suy nghĩ riêng tâm tƣ riêng của con ngƣời 

không phong phú đa dạng. Chỉ có một âm hƣởng chung là chiến đấu; những ƣớc 

mơ, dằn vặt lo âu đau thƣơng mất mát không có... Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi 

cách nhìn về chiến tranh, về văn học chiến tranh". Với quan niệm này Ngôi nhà có 

ngọn lửa ấm đạt tới những cảm xúc dồn nén trong vùng sâu thẳm của tâm hồn và 

giàu tính thuyết phục hơn khi chắt lọc chất thơ từ những điều rất đỗi đời thƣờng đơn 

sơ, bình dị. 

 Hoàng Thu Thuỷ là ngƣời chú ý tìm hiểu thi pháp thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

Dù chƣa phân tích kĩ nhƣng bài viết cũng đã có những phát hiện tinh tế và chính xác 

về nghệ thuật thơ Nguyễn Khoa Điềm: "Nắm vững đặc trƣng của thơ ca, bảo đảm 

cho "tƣ duy thơ đông đặc và nhảy vọt, lựa chọn từ ngữ, hình ảnh hàm súc, triệt để 

khai thác âm vang của các khoảng cách trong thơ". Cuối bài viết Hoàng Thu Thuỷ 

đã nêu lên những đặc điểm trong thi pháp biểu hiện của Nguyễn Khoa Điềm: "Đó 

có lẽ là sự vận động từ gân guốc, mạnh khoẻ một cách điềm tĩnh đến độ sâu sắc đến 

mức tĩnh tại, chạm vào phần sâu kín nhất trong tâm hồn con ngƣời, làm bật lên 

những hiệu ứng thẩm mỹ phong phú"[5,18]. 
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 Vũ Quần Phƣơng cũng thể hiện quan điểm của mình về thơ Nguyễn Khoa 

Điềm qua bài "Ngôi nhà có ngọn lửa ấm - Nguyễn Khoa Điềm". Tác giả bài viết 

bộc lộ một thái độ trân trọng trƣớc quan niệm của Nguyễn Khoa Điềm "muốn tìm 

chất thơ tiềm ẩn trong cái thƣờng ngày" và "quan tâm đến những cảm nhận của lòng 

mình". Theo Vũ Quần Phƣơng, làm đƣợc nhƣ vậy Nguyễn Khoa Điềm đã "có sự  

nhạy cảm và lịch lãm sâu sắc". Ông đã khái quát đƣợc đặc điểm nội dung và nghệ 

thuật của Ngôi nhà có ngọn lửa ấm: muốn dùng cái đạm để vẽ cái nồng, không cao 

giọng lâm ly mà bằng giọng nói thường để chấm phá khêu gợi, tiết kiệm chữ 

nghĩa...để tạo nên những câu thơ cô đọng dồn nén cảm xúc, đạt đến độ hàm súc 

[45] 

 Năm 2000, Chu Văn Sơn trong bài phê bình thi phẩm Đất nước của Nguyễn 

Khoa Điềm đã khẳng định tƣ duy thơ Nguyễn Khoa Điềm là tƣ duy trữ tình triết 

luận: "Nét chủ đạo trong tƣ duy triết luận trữ tình là đào sâu vào cái bản chất của sự 

vật dƣới dạng những biểu tƣợng thi ca sống động. Tƣ duy ấy chuyển động dựa trên 

mạch lôgíc biện chứng với những mối liên hệ bất ngờ kì thú". Sự hoà hợp nhuần 

nhuyễn hai yếu tố triết luận và trữ tình đã góp phần định hình nên phong cách thơ 

Nguyễn Khoa Điềm. 

 Hoài Anh có bài viết trên báo Văn nghệ ra ngày 25 tháng 4 năm 2002:  

Nguyễn Khoa Điềm với chủ đề thơ sóng đôi: Đất và khát vọng. Với sự am hiểu sâu 

sắc văn hoá Huế, tác giả bài viết đã thâu tóm đƣợc cái "thần" cái "hồn", cái cốt tuỷ 

tinh tuý cuả thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

 Hoài Anh là ngƣời đầu tiên tìm hiểu chất nhạc trong thơ Nguyễn Khoa 

Điềm: "Đọc thơ Nguyễn Khoa Điềm tôi liên tƣởng đến một khúc đàn tranh của một 

nhạc sĩ Huế". Theo tác giả, trong thơ Nguyễn Khoa Điềm niềm vui thì "khoẻ khoắn 

tƣơi lành của điệu Nam Xuân", nỗi buồn thì "nhẹ nhàng sâu lắng của điệu Nam 

Bình" và có những đoạn "đảo phách", "chuyển điệu" của bản Đảo Ngũ Cung... 

 Nguyễn Khoa Điềm sáng tác không nhiều nhƣng ông có hai tác phẩm đƣợc 

chọn giảng trong chƣơng trình Trung học phổ thông, đó là Khúc hát ru những em bé 

lớn trên lưng mẹ và Đất nước - trích chƣơng V Mặt đường khát vọng. Rất nhiều 
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ngƣời trong giới phê bình và giáo dục đã viết bài phân tích phát hiện vẻ đẹp trong 

nội dung tƣ tƣởng và nghệ thuật của bài thơ. Những bài viết này đƣợc đăng rải rác 

trên các báo văn và gần đây đƣợc tập hợp lại trong cuốn "Viễn Phương - Thanh 

Hải - Nguyễn Khoa Điềm"(Tủ sách văn học nhà trƣờng).    

            Từ Đất ngoại ô, từ Mặt đường khát vọng mang không khí hào sảng của thời 

đại, mang dƣ vị ngọt ngào của tâm hồn sinh viên trí thức trẻ, Nguyễn Khoa Điềm 

trở về Ngôi nhà có ngọn lửa ấm với những điều bình thƣờng, với mọi buồn vui của 

cuộc sống. Và tiếp theo mạch tƣ duy hƣớng nội, tập thơ Cõi lặng ra đời năm 2007 

với rất nhiều ý kiến đánh giá khẳng định giá trị của nó. Nguyễn Sĩ Đại trong bài viết 

Cõi lặng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã cho rằng: “Một số bài đã vươn tới độ 

lớn mang tính phổ quát. Dù trong hoàn cảnh nào thì tâm hồn thi sĩ trong anh vẫn 

hài hoà nồng thắm cùng đất nước theo cách riêng của mình, tức là nơi chân tơ kẽ 

tóc, trong tế bào, trong mỗi hơi thở hàng ngày...Tập thơ mang đậm sự chiêm 

nghiệm về cuộc sống và triết lí về nhân sinh thế sự”. Cõi lặng là tập thơ làm phong 

phú thêm tiếng thơ Việt Nam hiện đại, tập thơ hoàn thiện hơn chân dung Nguyễn 

Khoa Điềm, làm cho ông gần gũi hơn đối với chúng ta, với cuộc sống vĩnh cửu. 

           Các bài phê bình nghiên cứu, dù mỗi bài có cách nói, cách viết khác nhau 

song đếu có sự gặp gỡ ở một điểm chung khi khẳng định những đặc sắc của thơ 

Nguyễn Khoa Điềm. Đó là tiếng thơ của tuổi trẻ viết về Đất ngoại ô với những 

ngƣời mẹ, ngƣời em, những bạn bè đồng chí trong những năm tháng ác liệt của khói 

lửa chiến trƣờng. Đó là một tiếng thơ giàu chất suy tƣởng, ấm áp tình cảm. Và một 

nét riêng nữa của phong cách Nguyễn Khoa Điềm: đó là nhà thơ của triết lí dân 

gian, một nhà thơ mà giọng Huế, chất Huế ngấm sâu vào từng câu, từng chữ. Dù 

trong hoàn cảnh nào, Nguyễn Khoa Điềm đều thể hiện một hồn thơ sắc sảo, giàu tri 

thức văn hoá với những suy tƣ đầy trách nhiệm trƣớc lí tƣởng và con đƣờng mà 

mình đã chọn. 

 Có thể nói thơ Nguyễn Khoa Điềm đã đƣợc giới nghiên cứu phê bình và độc 

giả chú ý nhiều. Mặc dù có nhiều bài viết đề cập đến những vấn đề lớn của thơ ông, 

song phần lớn trong đó mới chỉ là những bài giới thiệu tác giả, giới thiệu từng tập 
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thơ chứ chƣa phải là công trình nghiên cứu Nguyễn Khoa Điềm nhƣ một tác gia, 

nhằm khảo sát toàn diện thơ Nguyễn Khoa Điềm. Trên cơ sở tiếp thu những bài viết 

quý báu đã có về Nguyễn Khoa Điềm, chúng tôi mạnh dạn bƣớc đầu tìm hiểu về 

phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

 

3.  PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Phƣơng pháp phân tích tác giả, tác phẩm. 

       Phân tích, chứng minh, thẩm bình để thấy rõ cảm hứng chủ đạo làm nổi bật 

những nét độc đáo trong thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

3.2 Phƣơng pháp tiếp cận phong cách tác giả. 

       Việc nghiên cứu phong cách tác giả là làm nổi bật sự độc đáo trong thế giới 

nghệ thuật thơ, nên đòi hỏi phải có phƣơng pháp tiếp cận phong cách tác giả.                 

3.3 Phƣơng pháp so sánh. 

  Đặt tác giả trong sự tƣơng quan với các nhà thơ khác, để thấy rõ những     

yếu tố làm nên nét đặc trƣng riêng trong sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm. 

 

4.   ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 

       Đề tài tập trung nghiên cứu Phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm 

4.2 Phạm vi nghiên cứu 

       Tập trung khảo sát quá trình sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm qua các tập 

thơ đã xuất bản: 

 * Đất ngoại ô - (1972) 

 * Mặt đường khát vọng - (1974) 

       * Đất và khát vọng - (1984) 

       * Ngôi nhà có ngọn lửa ấm - (1986) 

       * Cõi lặng - (2007) 
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5.   NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU    

 -Nhìn lại toàn bộ sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm nhƣ một quá trình vận 

động của tƣ duy nghệ thuật thơ, song song với những chặng đƣờng lịch sử của đất 

nƣớc. 

         -Trên cơ sở khảo sát các tập thơ để tìm ra cái hay, cái đẹp và những nét đặc 

sắc về nội dung cũng nhƣ nghệ thuật của thơ Nguyễn Khoa Điềm, luận văn tập 

trung làm rõ phong cách nhà thơ. 

          -Để thực hiện nhiệm vụ đã nêu, trên cơ sở của việc nhìn nhận lại một số vấn 

đề lí luận về phong cách tác giả, luận văn đi vào tìm hiểu sự ảnh hƣởng của quê 

hƣơng, gia đình, thời đại đến sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm. Đồng 

thời, phân tích văn bản thơ, so sánh với các nhà thơ khác cùng thời để làm nổi bật 

bức chân dung tinh thần trong thơ Nguyễn Khoa Điềm và khảo sát nó trong các cấp 

độ nghệ thuật khác nhƣ giọng điệu hình tƣợng, ngôn ngữ... 

 

6.     ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 

 Có nhiều cách tiếp cận thơ Nguyễn Khoa Điềm. Chúng tôi chọn hƣớng tiếp 

cận trên với mục đích làm rõ những nét độc đáo, những đóng góp riêng trong phong 

cách thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

         Qua đó, góp phần đánh giá một cách khoa học vị trí của Nguyễn Khoa Điềm 

trong nền thơ chống Mỹ. 

         Tìm hiểu phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm là hƣớng đi có nhiều triển vọng 

trong việc làm sáng tỏ tiếng nói của thế hệ và cá nhân nhà thơ, làm rõ phong cách 

thơ trẻ chống Mỹ, từ đó có cái nhìn thấu đáo, toàn cảnh về thơ hiện đại 
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7.       KẾT CẤU LUẬN VĂN 

            Chương I: Thơ chống Mỹ và sự xuất hiện phong cách thơ Nguyễn Khoa 

Điềm. 

            Chương II: Từ cảm hứng thời đại đến phong cách cá nhân Nguyễn Khoa 

Điềm. 

            Chương III: Phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm qua một số phƣơng tiện 

nghệ thuật. 
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PHẦN NỘI DUNG 

 

Chương I 

THƠ CHỐNG MỸ VÀ SỰ XUẤT HIỆN PHONG 

CÁCH THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM 

 

 Thơ Nguyễn Khoa Điềm dù độc đáo nhƣng cũng không nằm ngoài dòng 

chảy của thơ ca thế kỉ. Đây là một thời kì mà do những yêu cầu chung của lịch sử, 

thơ ca tự giác hƣớng đến sự khám phá những giá trị tinh thần thời đại của dân tộc. 

Vì vậy, nghiên cứu phong cách Nguyễn Khoa Điềm không thể tách rời thành tựu 

của thơ chống Mỹ. 

 Trong chƣơng này, trƣớc hết chúng tôi làm sáng tỏ nhận thức của mình về 

khái niệm phong cách nhƣ một khái niệm định hƣớng, từ đó tìm hiểu khái quát về 

thơ  chống Mỹ nói chung và thơ Nguyễn Khoa Điềm nói riêng.   

1.Phong cách nghệ thuật thơ 

1.1 Khái niệm phong cách  

           Phong cách là một thuật ngữ không chỉ dùng trong lĩnh vực văn học nghệ 

thuật, mà còn đƣợc dùng trong nhiều ngành khoa học và đời sống xã hội. Trong 

sáng tác và nghiên cứu văn học, thuật ngữ phong cách đƣợc sử dụng rộng rãi và 

ngày càng có ý thức. Xung quanh thuật ngữ này, lâu nay có rất nhiều định nghĩa, 

quan niệm phong phú đa dạng. 

           Ở phƣơng Tây ngay từ thời cổ đại với các đại biểu xuất sắc nhƣ Platon, 

Aristote, khái niệm phong cách đã đƣợc nghiên cứu và vận dụng. Bƣớc sang thế kỉ 

XIX đặc biệt là thế kỉ XX, khái niệm phong cách ngày càng đƣợc quan tâm sâu sắc. 

Ở Liên xô, viện sỹ MB. Khrapchenko trong cuốn “Cá tính sáng tạo của nhà văn và 

sự phát triển văn học” đã thống kê gần 20 cách hiểu khác nhau về phong cách 

[121,129,152].  
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         Ở nƣớc ta tuy muộn màng hơn nhƣng những năm gần đây các nhà lí luận, 

nghiên cứu văn học đã dành nhiều công sức để tìm hiểu vấn đề phong cách, từ 

những sách công cụ nhƣ: “Từ điển văn học” do Đỗ Đức Hiểu chủ biên; “Từ điển 

thuật ngữ văn học” do Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi chủ biên; “150 

thuật ngữ văn học” - Lại Nguyên Ân chủ biên; “Lí luận văn học” của Phƣơng Lựu, 

La Khắc Hoà, Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Nam, Lê Ngọc Trà; Dẫn luận phong 

cách học của Nguyễn Thái Hoà. Dẫn luận thi pháp học của Trần Đình Sử… đến các 

công trình đi sâu nghiên cứu phong cách tác. giả cụ thể: Thơ và mấy vấn đề trong 

thơ Việt Nam hiện đại của Hà Minh Đức[31]; Tác phẩm và chân dung của Phan Cự 

Đệ; Nhà văn tư tưởng và phong cách của Nguyễn Đăng Mạnh; Văn học Việt Nam 

trong thời đại mới của Nguyễn Văn Long; Phong cách nghệ thuật Nguyễn Minh 

Châu của Tôn Phƣơng Lan… 

 Buffon cho rằng: “Phong cách chính là người” mỗi nhà văn thƣờng có một 

tạng riêng.  

         Viện sỹ Likhatsep trong cuốn: Thi pháp văn học Nga định nghĩa “Phong cách 

là một hệ thống hình thức và nội dung nhất định, là nguyên tắc thẩm mỹ để cấu trúc 

toàn bộ nội dung và hình thức”. Tác giả đặc biệt nhấn mạnh sự kết hợp hài hoà giữa 

hai yếu tố nội dung và hình thức của tác phẩm nghệ thuật. Trong khi đó, V. 

Đneprop lại cho rằng phong cách đƣợc coi nhƣ là hình thức toàn vẹn có tính nội 

dung. Ông phát biểu: “Phong cách là mối liên hệ của những hình thức, mối liên hệ 

đó bộc lộ sự thống nhất của nội dung nghệ thuật”.  

 Xung quanh khái niệm phong cách còn có những quan điểm khác nhau 

nhƣng tựu trung có thể nhận ra hai luồng ý kiến cơ bản: một nhấn mạnh sự thống 

nhất của những yếu tố nội dung và yếu tố tạo hình thức của tác phẩm; một cho rằng 

phong cách đƣợc coi nhƣ là hình thức toàn vẹn có tính nội dung. Mặc dù tách bạch 

nhƣ vậy nhƣng trong đó vẫn có thể nhận ra sự thống nhất, bởi các tác giả đều quan 

tâm đặc biệt đến hai yếu tố bộc lộ tài năng độc đáo của ngƣời nghệ sĩ - nội dung và 

hình thức nghệ thuật  của tác phẩm văn chƣơng. 
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        Các nhà nghiên cứu lí luận nƣớc ta cũng đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu nội 

hàm thuật ngữ phong cách. Cuốn Từ điển thuật ngữ văn học trên cơ sở thừa nhận 

hai phạm trù: phong cách ngôn ngữ và phong cách nghệ thuật đã định nghĩa “Phong 

cách nghệ thuật là một phạm trù thẩm mỹ chịu sự thống nhất tương đối ổn định của 

hệ thống hình tượng, của các phương tiện biểu hiện nghệ thuật, nói lên cái nhìn độc 

đáo trong sáng tác của một nhà văn trong một tác phẩm riêng lẻ, trong trào lưu văn 

học hay văn học dân tộc” [255]. "Đó là cái riêng tạo nên sự thống nhất lặp lại biểu 

hiện tập trung ở cách cảm nhận độc đáo về thế giới và ở hệ thống bút pháp nghệ 

thuật phù hợp với cách cảm nhận ấy". 

        Thống nhất quan điểm đó, Phƣơng Lựu, Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Nam, La 

Khắc Hoà, trong cuốn Lí luận văn học định nghĩa: “Phong cách là chỗ độc đáo về 

tư tưởng cũng như nghệ thuật, có phẩm chất thẩm mỹ thể hiện trong sáng tác của 

những nhà văn ưu tú”. Quả thật tính độc đáo là yếu tố quyết định tạo phong cách 

nghệ thuật. 

      Nhìn chung các nhà nghiên cứu lí luận và nghiên cứu văn học đều nhấn 

mạnh cá tính sáng tạo độc đáo mang tính thẩm mỹ của nhà văn, cụ thể hoá các yếu 

tố tạo phong cách nghệ thuật tác giả. Các nhà nghiên cứu đều thống nhất nhà văn 

muốn có phong cách riêng trƣớc hết phải có tƣ tƣởng độc đáo, có cách cảm nhận thế 

giới độc đáo, có cảm hứng độc đáo, có hệ thống phƣơng thức riêng độc đáo, lẽ dĩ 

nhiên phải là “tính độc đáo chân chính”  (Hêghen) 

       Qua nhiều ý kiến về phong cách nhà văn, có thể rút lại những nét cơ bản nhất 

về phong cách: Phong cách là những biểu hiện độc đáo của tài năng sáng tạo nghệ 

thuật, có tính thống nhất và tương đối ổn định, “được lặp đi lặp lại” trong nhiều 

tác phẩm của nhà văn, thể hiện cái nhìn và sự chiếm lĩnh nghệ thuật độc đáo của 

nhà văn đối với thế giới và con người.  

         Nhƣ vậy, căn cứ để khẳng định phong cách tác giả là những đặc điểm nổi bật 

về nội dung và hình thức trên từng tác phẩm văn học, tạo nên tính độc đáo và giá trị 

của một nhà văn, một hiện tƣợng văn học. Theo chúng tôi, những biểu hiện độc đáo 

và giá trị thể hiện tài năng sáng tạo ấy, đều đƣợc chi phối từ tƣ tƣởng nghệ thuật của 
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tác giả. Tƣ tƣởng nghệ thuật ấy lại đƣợc biểu hiện cụ thể trong cảm hứng sáng tác, 

thế giới hình tƣợng, giọng điệu và ngôn ngữ.., trong đó cảm hứng hiện thực thời đại 

là yếu tố hàng đầu chiếm vị trí quan trọng. Nhà văn Nguyễn Tuân đã từng khẳng 

định: “Mỗi người viết có một cái vision (nhỡn quan) riêng. Nó đẻ ra phong cách”. 

1.2 Phong cách thời đại và phong cách cá nhân  

        Xung quanh khái niệm phong cách tác giả, vấn đề còn đặt ra là phong cách 

cá nhân có quan hệ với phong cách thời đại nhƣ thế nào? Giữa phong cách và thi 

pháp liên quan với nhau ra sao?  

        Mỗi thời đại có một đặc điểm riêng, in dấu rõ đặc trƣng văn hoá xã hội tinh 

thần thời đại ấy. Văn học phản ánh tinh thần cơ bản nhất của thời đại, mang phong 

cách chung của thời đại, gắn liền với truyền thống văn chƣơng của mỗi  nền văn 

học. Văn học trung đại nồng nàn lòng yêu nƣớc và tinh thần quyết chiến quyết 

thắng của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Đó là sự kết tinh ý chí 

của cả thời đại ấy. Hoặc trong văn học hiện đại chúng ta dễ nhận ra phong cách 

chung của thơ chống Pháp, nó thể hiện sự gắn bó với cuộc sống kháng chiến và 

niềm vui của đời sống kháng chiến. 

        Đến thơ thời kì kháng chiến chống Mỹ, toàn bộ tinh thần thời đại là chủ 

nghĩa yêu nƣớc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tính trữ tình - sử thi là phong 

cách nổi bật của thơ chống Mỹ. Dƣờng nhƣ mỗi nhà thơ thời kì này đều thể hiện 

tính thời đại ấy: Tố Hữu, Chế Lan Viên, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm, 

Thanh Thảo, Nguyễn Đức Mậu…là những phong cách cá nhân tiêu biểu làm nên 

phong cách thời đại mình. 

       Giữa phong cách thời đại và phong cách cá nhân có mối liên hệ qua lại, ràng 

buộc lẫn nhau. Phong cách thời đại là cái chung, cái tạo nên sự gần gũi nhau giữa 

những phong cách cá nhân trong mỗi thời đại. Quan tâm đến mối quan hệ này, A. 

Xôkôlôv viết: “Hình thức chủ yếu của sự thống nhất phong cách là khuynh hướng 

nghệ thuật - phạm trù cơ bản của quá trình nghệ thuật. Phong cách khuynh hướng 

đó là tính cộng đồng của những đặc điểm phong cách khiến cho sáng tác của những 

nghệ sĩ thuộc một khuynh hướng nhất định gần gũi nhau… Phong cách riêng lẻ 
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không thể tồn tại nếu thiếu cái chung, thiếu phong cách của khuynh hướng. Phong 

cách bao giờ cũng bắt nguồn từ cái chung”. Đành rằng phong cách thời đại có ảnh 

hƣởng trực tiếp tới phong cách cá nhân, nhƣng không thể đề cao nó một cách tuyệt 

đối, bởi nhƣ vậy sẽ vô hình làm giảm ý nghĩa của phong cách cá nhân. Phong cách 

thời đại không thể xoá nhoà bản sắc riêng của phong cách cá nhân. Phong cách cá 

nhân là cái riêng xác lập vị thế của mình góp phần tạo nên cái chung của phong 

cách thời đại. 

         Phong cách thời đại có ảnh hƣởng, chi phối các phong cách cá nhân, tạo ra 

nền tảng tinh thần, đặc trƣng thẩm mỹ có sức hút lớn đối với mọi cá tính sáng tạo. 

Phong cách thời đại không hình thành từ khái niệm trừu tƣợng mà nó đƣợc gắn kết 

từ các phong cách cá nhân. Chính phong cách cá nhân góp phần làm nên phong 

cách thời đại, và làm giàu cho phong cách thời đại. Phong cách cá nhân không chỉ 

tiếp nhận nguồn sáng, sự ràng buộc của phong cách thời đại mà nó còn phá bỏ sự 

ràng buộc để tìm đến cái mới mẻ, cái riêng, cái độc đáo. 

 Ngoài mối liên hệ giữa phong cách thời đại và phong cách cá nhân, giữa  

phong cách học và thi pháp học cũng có những mối quan hệ qua lại. Có trƣờng phái 

cho rằng phong cách và thi pháp đều thuộc một phạm trù, chúng tồn tại trong tác 

phẩm nghệ thuật ngôn từ nhƣ một sự hiển nhiên. Lại có trƣờng phái tuyệt đối hoá 

hai khái niệm này một cách cực đoan cho rằng, giữa phong cách và thi pháp không 

có quan hệ, ràng buộc gì với nhau. Thực ra phong cách và thi pháp là hai phạm trù 

khoa học có nội hàm riêng. 

        Tuy vậy, theo M.B Khrapchenko, phong cách học và thi pháp học có tính “độc 

lập tƣơng đối”, có sự “liên hệ năng động”. Vì vậy chúng có quan hệ mật thiết với 

nhau. Nghiên cứu phong cách không thể không nghiên cứu những yếu tố thuộc 

phạm trù thi pháp và ngƣợc lại, thi pháp là cơ sở khoa học, là bằng chứng đầy sức 

thuyết phục làm nên phong cách tác giả.  

1.3 Nghiên cứu phong cách một nhà thơ  

        Nghiên cứu phong cách nhà thơ và phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm nói 

riêng, luận văn chú ý đến cảm hứng thời đại, thời kì chống Mỹ cứu nƣớc. Đó là cảm 
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hứng lớn về đất nƣớc và nhân dân anh hùng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Đồng thời nhƣ một nhiệm vụ trọng tâm, ngƣời nghiên cứu cần tập trung khảo sát 

những dấu hiệu phong cách cá nhân đó là những chủ đề quen thuộc, cách cảm nhận 

riêng đối với hiện thực, đặc trƣng của cách diễn đạt thông qua thế giới hình tƣợng. 

         Phong cách nhà thơ là một quá trình vận động, phát triển không ngừng qua 

mỗi giai đoạn sáng tác. Mặc dù vậy, cái riêng cái độc đáo có giá trị mang tính thẩm 

mỹ - cốt lõi của phong cách, dù ở điều kiện hoàn cảnh nào cũng ổn định, thống 

nhất. Nó phải đƣợc “lặp đi lặp lại” một cách có hệ thống và luôn bị chi phối bởi cái 

nhìn độc đáo của nhà văn. Chúng thƣờng xuyên ở thế vận động, phát triển và chịu 

ảnh hƣởng của thế giới quan, môi trƣờng xã hội và xu thế chung của thời đại. 

Nhƣng dù ở môi trƣờng nào, xu thế xã hội nào thì yếu tố thƣờng xuyên đƣợc “lặp đi 

lặp lại” ấy vẫn xuất hiện cho dù chúng ở thế lộ thiên hay dƣới mạch ngầm. 

         Từ những nhận thức lí luận chung về phong cách tác giả, chúng tôi muốn 

liên hệ đến những nét cơ bản trong phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm. Sự thống 

nhất độc đáo của phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm nằm ở cảm hứng hiện thực 

thời đại, ở những chủ đề quen thuộc, ở phương diện thể hiện cái tôi trữ tình phong 

phú đa dạng, với lớp ngôn từ, hình ảnh cảm xúc ẩn sau bề mặt câu chữ một cảm 

quan lịch sử văn hoá sâu sắc độc đáo.  

 Thơ ca cách mạng bao giờ cũng thống nhất về tƣ tƣởng xã hội. Dù viết bất 

cứ về chủ đề nào, riêng hay chung đều thể hiện một lí tƣởng duy nhất: yêu nƣớc và 

căm thù giặc. Nằm trong dòng cảm hứng chủ đạo này, tiếng nói nội tâm trong thơ 

Nguyễn Khoa Điềm vẫn bộc lộ những tiếng nói mới mẻ. Trong thơ Nguyễn Khoa 

Điềm yêu nƣớc không đơn giản chỉ là nhiệt tình hăng hái chiến đấu và căm thù giặc 

mạnh mẽ. Với Nguyễn Khoa Điềm tình yêu đất nƣớc làm sống dậy trong trang thơ 

lịch sử bốn ngàn năm hào hùng của dân tộc với những chiến công dựng nƣớc và giữ 

nƣớc của cha ông. Đất nƣớc trong thơ Nguyễn Khoa Điềm là sự đồng hiện của 

những gì gần gũi nhất, thân thƣơng nhất của mỗi con ngƣời Việt Nam trong quá 

khứ, hiện tại và tƣơng lai, trong thời gian và không gian, trong lịch sử và truyền 

thống văn hoá… Ở Nguyễn Khoa Điềm lòng yêu nƣớc là hồn Việt thấm đƣợm 
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trong tâm hồn để từ đó đúc kết một chân lý vững vàng: Đất nước của nhân dân. Tƣ 

tƣởng Đất nước của nhân dân đã chi phối hầu hết các sáng tác của Nguyễn Khoa 

Điềm. Vì vậy tiếng thơ Nguyễn Khoa Điềm không chỉ nói lên những suy nghĩ cảm 

nhận của tuổi trẻ trong chiến tranh, về sự lạc quan hay cái nhìn nghiêm túc thành 

thật, thậm chí trần trụi về những mất mát… mà còn bộc lộ những suy nghĩ hiện thực 

sâu sắc hơn rất nhiều. Thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện lòng yêu nƣớc qua việc 

tranh luận về tuổi trẻ, về nhân sinh quan để dựng lại cả quá trình “tìm đƣờng” và 

“nhận đƣờng” của tuổi trẻ đô thị miền Nam về với con đƣờng cách mạng của dân 

tộc, nhân dân.  

         Tài năng và cá tính sáng tạo của Nguyễn Khoa Điềm còn bộc lộ trong những 

phƣơng diện nghệ thuật: đó là thi pháp biểu hiện mang phong cách riêng, từ giọng 

điệu trữ tình giàu chất chính luận, đến việc xây dựng chất liệu thơ giàu chất liệu 

hiện thực, chất liệu văn hoá và giàu tính liên tƣởng..,từ việc sử dụng những tín hiệu 

thẩm mỹ vừa truyền thống vừa hiện đại đến việc sử dụng linh hoạt thể thơ tự do với 

những cung bậc khác nhau của cảm xúc với một vốn từ ngữ giàu có vừa dân dã vừa 

mang tính văn hoá thời đại. 

2. Nguyễn Khoa Điềm - một phong cách thơ đặc sắc của thơ trẻ chống Mỹ. 

2.1  Nền thơ chống Mỹ  

        Văn học Việt Nam thời kì chống Mỹ cứu nƣớc (1964 - 1975) có một vị trí 

quan trọng trong lịch sử văn học dân tộc. Đây là thời kì văn học phát triển rực rỡ 

trên nhiều thể loại, trở thành cuốn biên niên văn học về cuộc chiến tranh ái quốc vĩ 

đại của dân tộc. Thơ giai đoạn chống Mỹ cứu nƣớc là chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng Việt Nam, bản lĩnh con ngƣời Việt Nam đƣợc các nhà thơ khắc hoạ một các 

chân thực, sinh động, gây đƣợc ấn tƣợng mạnh mẽ, phản ánh đƣợc khí thế tầm vóc 

của cả một dân tộc mang hơi thở thời đại. Có thể nói đây là thời kì rực rỡ nhất của 

thơ ca Việt Nam hiện đại. 

         Từ tháng 8 năm 1964, khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, 

cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc của dân tộc ta bƣớc sang một giai đoạn mới 

gay go, ác liệt. Nhanh nhạy và kịp thời, nền thơ hiện đại đã nhập cuộc tham gia vào 
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cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại của toàn dân tộc. Suốt những năm tháng chiến tranh, 

các thế hệ nhà thơ đã tiếp bƣớc nhau dàn quân trên các mặt trận với cảm hứng chủ 

đạo là thể hiện khát vọng độc lập tự do và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam 

trong thời đại chống Mỹ.  

        Nền thơ chống Mỹ đƣợc hình thành từ nhiều thế hệ nhà thơ: Thế hệ nhà thơ 

xuất hiện trƣớc cách mạng (Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Tế 

Hanh…), thế hệ các nhà thơ trƣởng thành trong kháng chiến chống Pháp (Chính 

Hữu, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Trung Thông…) và thế hệ các nhà thơ trẻ ra đời 

trong thời kì chống Mỹ. Mỗi nhà thơ nói trên đều có thế mạnh riêng và có những 

đóng góp đáng ghi nhận cho nền thơ chống Mỹ. Chỉ trong vòng mƣời năm, nền thơ 

chống Mỹ đã liên tục xuất hiện những gƣơng mặt trẻ nhƣ Thái Giang, Nguyễn Mỹ, 

Bằng Việt, Lê Anh Xuân, Dƣơng Hƣơng Ly, Xuân Quỳnh, Phạm Tiến Duật, Phan 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Khoa Điềm, Bế Kiến Quốc, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn 

Duy, Thanh Thảo, Hoàng Nhuận Cầm, Trần Đăng Khoa, Lâm Thị Mỹ Dạ…Đó là 

những gƣơng mặt tiêu biểu của thế hệ thơ thời kì chống Mỹ. 

 Các nhà thơ thời kì này ý thức sâu sắc trách nhiệm công dân của mình. “Các 

nhà thơ đã đưa thơ lên những chiến hào, nơi mũi nhọn của cuộc chiến đấu” 

[28,103]. Chế Lan Viên đã tự hào vẽ lên vóc dáng và tƣ thế của nhà thơ trong cuộc 

chiến đấu của cả dân tộc: “Vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến luỹ, Bên những dũng 

sĩ diệt xe tăng ngoài đồng và hạ trực thăng rơi” (Tổ quốc bao giờ đẹp thế này 

chăng?) Còn Xuân Diệu thì nói về sự gắn bó của nhà thơ với nhân dân, đất nƣớc:  

                                   Tôi cùng xƣơng thịt với nhân dân tôi 

                                   Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu  

                                   Tôi sống với cuộc đời chiến đấu  

                                   Của triệu ngƣời yêu dấu gian lao 

                                                                       (Những đêm hành quân)  

        Thơ thời kì kháng chiến chống Mỹ tập trung xây dựng hai loại hình tƣợng 

cái tôi trữ tình đó là “cái tôi” sử thi và “cái tôi” thế hệ [28,110]. Cái tôi sử thi đã tạo 

cho nhà thơ một tâm thế mới. Nhà thơ phát ngôn cho cả dân tộc, đất nƣớc, nhân 
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dân. Nhà thơ đứng ở tầm cao thời đại để bao quát cả thời gian, không gian, cả hiện 

tại và quá khứ, tƣơng lai để phát hiện suy ngẫm. Vì vậy hình tƣợng trong thơ cũng 

mang tầm vóc sử thi, tầm vóc con ngƣời đƣợc đo bằng chiều kích không gian, vũ 

trụ, khắc hoạ đƣợc tầm vóc dân tộc trong thời đại đánh Mỹ. 

 Thơ ca chống Mỹ không chỉ đóng góp to lớn về mặt nội dung, mà còn thể 

hiện bƣớc tiến lớn về mặt hình thức. Hiện thực cuộc sống ùa vào thơ góp phần tạo 

nên những cách thể hiện mới mẻ, độc đáo, vừa tìm những mảnh đất mới để khai 

phá, vừa “thâm canh” trên chính mảnh đất của những hình thức và phƣơng tiện biểu 

hiện truyền thống. 

 Tất cả những bƣớc tiến đó đã khẳng định sự thâm nhập của thơ với hiện 

thực, khả năng nắm bắt tinh nhạy, kịp thời của các nhà thơ trƣớc thời đại lịch sử. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc đã giành đƣợc thắng lợi, thơ chống Mỹ đã 

góp một tiếng xứng đáng về cuộc ra trận lớn lao của dân tộc, “không có nhiều trong 

những bức tranh xã hội rộng lớn, những câu chuyện kể hấp dẫn về cuộc sống dân 

tộc, nhưng thơ chống Mỹ là tiếng nói tâm tình tha thiết, là khúc ca chiến đấu, là lời 

tự bộc lộ chân tình ý chí của một dân tộc quyết chiến và quyết thắng” [13,143]. Nó 

hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của một nền thơ, ghi lại đƣợc thời kì lịch sử đau 

thƣơng mà hào hùng của dân tộc, đánh dấu một chặng đƣờng phát triển của thơ ca 

Việt Nam hiện đại. 

 Trong quá trình vận động và phát triển của nền thơ chống Mỹ, xuất hiện thế 

hệ các nhà thơ trẻ, trong đó có Nguyễn Khoa Điềm. Nhà thơ đã có mặt và đi suốt cả 

chặng đƣờng chiến tranh và đã đánh dấu thành tựu của mình qua những chặng 

đƣờng sáng tác. 

2.2 Nguyễn Khoa Điềm và những chặng đường sáng tạo. 

    2.2.1 Con người - Quê hương – Gia đình. 

     Nguyễn Khoa Điềm sinh ngày 15 tháng 04 năm 1943 tại thôn Ƣu Điềm xã 

Phong Hòa huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cố đô Huế nói riêng và dải 

đất miền Trung văn hiến, hữu tình là nơi tạo nôi ru lớn bao hồn thơ dân tộc. Quê 

hƣơng Nguyễn Khoa Điềm - dải đất miền Trung cát trắng, nơi đầu sóng ngọn gió đã 
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hứng chịu bao biến động của lịch sử, bao khắc nghiệt của thiên nhiên và bao tấn 

bom đạn của kẻ thù trong chiến tranh. Mảnh đất ấy cũng là trung tâm văn hóa lớn 

của đất nƣớc, nơi đau đáu một nỗi niềm “nhớ nƣớc đau lòng ” của bà Huyện Thanh 

Quan, nơi Nguyễn Du ƣơm những vần thơ trĩu nặng tâm tƣ - Truyện Kiều, nơi đã 

sinh ra vị lãnh tụ vĩ đại mang tâm hồn thi sĩ Hồ Chí Minh…, và ở thế kỉ XX đã sinh 

thành, quy tụ những ngôi sao văn hoá sáng chói: Hải Triều, Hoài Thanh, Xuân 

Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Lƣu Trọng Lƣ…và đặc biệt là Tố Hữu 

lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng. Mảnh đất miền Trung, bên dƣới lớp sỏi đá khô 

cằn là mạch nƣớc nguồn trong mát nuôi dƣỡng bao thế hệ sáng tác trong suốt cả 

thời kì lịch sử dài. 

      Nguyễn Khoa Điềm may mắn sinh ra và lớn lên trên miền đất ấy. Hơn mƣời 

năm học tập ở miền Bắc, nhà thơ đã trở về chiến đấu và hoạt động để chắt lọc từ 

trong khói lửa chiến tranh, trong hi sinh mất mát những vần thơ mang âm hƣởng sử 

thi hào hùng. Sức sống dồi dào, sự trỗi dậy kiên cƣờng bất diệt của quê hƣơng khắc 

khổ mà hoành tráng đã ảnh hƣởng không nhỏ tới phẩm chất con ngƣời và phẩm 

chất thơ Nguyễn Khoa Điềm. Nguyễn Khoa Điềm đã giáp mặt với chiến tranh, cận 

kề với bom đạn và cái chết, đã từng xuống đƣờng đối mặt với Mỹ Nguỵ, đã từng 

chịu cảnh ngục tù. Nhƣng những thử thách đó nhƣ lửa thử vàng, càng làm sáng tỏ lí 

tƣởng cách mạng kiên định trong tâm tƣởng nhà thơ. Thời gian chảy trôi nhƣng 

những ngày chiến tranh đã đi qua không thể mờ nhạt trong tâm tƣởng nhà thơ. 

Bƣớc vào thời kì hòa bình, văn học chia thành nhiều dòng hƣớng. Có những tác 

phẩm nhìn lại chiến tranh với cái nhìn khác, chú ý hơn đến những đau thƣơng mất 

mát với mong muốn nhận thức về chiến tranh đầy đủ và sâu sắc hơn. Tuy nhiên 

cũng có những tác phẩm thể hiện sự bi quan yếu đuối. Thơ Nguyễn Khoa Điềm viết 

sau chiến tranh không thuộc dòng chảy này. Nguyễn Khoa Điềm tâm sự “Tôi lại 

không quen cách nhìn chiến tranh nhƣ thế (…) Nó cũng đau khổ và tốn xƣơng máu 

thật nhƣng nó cũng lạc quan vui tƣơi, nó nâng ngƣời ta lên chứ không hạ ngƣời ta 

xuống. Đừng vì những nỗi đau mà hạ khí thế anh dũng của những ngƣời tham gia 

chiến đấu…” [49,122]. 
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         Quê hƣơng miền Trung, đã cho Nguyễn Khoa Điềm rất nhiều, và đến lƣợt 

mình nhà thơ đã có sự cống hiến xứng đáng góp phần khẳng định: “Tính chất hội tụ 

của một vùng văn nằm gọn giữa đèo Ngang và đèo Hải Vân, vừa có sức hút, vừa có 

sự lan toả, vừa biết nảy nở, vừa biết đón mời, đối với nhiều người viết được sinh ra 

hoặc tự nguyện đến mảnh đất này” [5] 

        Nói về quê hƣơng Nguyễn Khoa Điềm không thể không nói riêng về Huế. Huế 

với những lăng tẩm đền đài thâm nghiêm, huyền bí. Con ngƣời Huế không ồn ào 

mà thâm trầm, lặng lẽ, kín đáo. Dòng Hƣơng Giang cũng lững lờ trôi hoà nhịp với 

giọng hò mái nhì mái đẩy buồn man mác. Những nét đặc trƣng của Huế đã tạo nên 

hồn thơ Nguyễn Khoa Điềm trữ tình mà sâu lắng, hài hòa trí tuệ và cảm xúc. Thành 

phố Huế cổ kính nằm bên dòng sông Hƣơng đã gắn bó với Nguyễn Khoa Điềm bao 

kỉ niệm ấu thơ, và trong những năm tháng hoạt động chiến đấu trên chiến trƣờng 

Trị Thiên - Huế, đã trở thành nguồn cung cấp cho Nguyễn Khoa Điềm những cảm 

hứng và chất liệu thi ca. Huế đã đi vào thơ Nguyễn Khoa Điềm từ ngoại ô nghèo 

đến đại lộ uy nghi cổ kính, từ dòng Hƣơng giang đến những con đƣờng rợp bóng 

phƣợng vĩ. Huế là mệ, là chị, là em, là bạn bè đồng chí trong những đêm không 

ngủ, những ngày xuống đƣờng. Còn có thể nhận ra chất trữ tình dịu nhẹ, kín đáo mà 

sâu lắng nhƣ những lời tâm tình thủ thỉ ngọt ngào. 

 Nguyễn Khoa Điềm đƣợc sinh ra trong một gia đình “danh gia vọng tộc” có 

truyền thống yêu nƣớc và hiếu học. Dòng họ Nguyễn Khoa vốn có gốc gác ở Hải 

Dƣơng, đến đời Nguyễn Khoa Đăng thì chuyển vào Huế. Nguyễn Khoa Đăng là 

một ông quan nội giám có tài yên dân, đƣợc dân gian truyền tụng và ông cũng chính 

là ông tổ của dòng họ Nguyễn Khoa ở đất kinh kì mà Nguyễn Khoa Điềm là hậu 

duệ đời thứ tƣ. Cụ nội Nguyễn Khoa Điềm từng làm chức quan bố chánh, sau theo 

phong trào Cần vƣơng rồi từ quan về nhà. Ông nội Nguyễn Khoa Điềm là một nhà 

nho có tinh thần yêu nƣớc, từng đƣợc bầu vào Viện dân biểu Trung kì do cụ Huỳnh 

Thúc Kháng làm Viện trƣởng. Bà nội Nguyễn Khoa Điềm là Nữ sử Đạm Phƣơng, 

cháu nội vua Minh Mạng. Là ngƣời hoàng tộc nhƣng bà có tinh thần yêu nƣớc tiến 

bộ, là tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo bênh vực quyền lợi của phụ nữ và trẻ 
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em lúc bấy giờ. Cha Nguyễn Khoa Điềm là Nguyễn Khoa Văn, tức Hải Triều, một 

chiến sĩ cách mạng, một nhà lí luận văn hoá mác xít xuất sắc đã chiến đấu và hi sinh 

cho cách mạng đến hơi thở cuối cùng. Cống hiến lớn nhất của Hải Triều là trên lĩnh 

vực lí luận văn học và triết học qua hai cuộc tranh luận nổi tiếng “Duy tâm hay duy 

vật” và “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh” trong suốt thập kỉ ba 

mƣơi của thế kỉ XX - một thập kỉ có ý nghĩa bản lề của cách mạng Việt Nam. Trong 

cuộc đấu tranh này, Hải Triều đã có công truyền bá tƣ tƣởng và quan điểm mác xít 

trên báo chí công khai,  một tên tuổi chói sáng trên văn đàn Việt Nam những năm 

ba mƣơi. 

       Sinh ra trong một gia đình văn hoá giàu lòng yêu nƣớc, Nguyễn Khoa Điềm 

chắc chắn đƣợc thừa hƣởng những phẩm chất ƣu việt của dòng họ ở cả tinh thần 

yêu nƣớc, cách mạng và truyền thống văn hoá. Nhƣng đây chƣa phải là những yếu 

tố quyết định làm nên tài năng và thành công. Chính sự trải nghiệm cuộc sống ở 

chiến trƣờng, sự sẻ chia với nhân dân những gian nan vất vả, đau thƣơng mất mát 

mở ra một hiện thực phong phú trƣớc mắt ngƣời làm thơ. Sự nghiệp thơ ca của 

Nguyễn Khoa Điềm đã không bắt đầu từ phòng văn mà nảy mầm kết trái ở chính 

nơi đầu sóng ngọn gió của cuộc chiến đấu. Sống hết mình với hiện thực, rung động 

tận đáy lòng với cuộc sống và phát huy những sức mạnh tiềm tàng của mình, 

Nguyễn Khoa Điềm đã lƣu tên tuổi của mình vào nền thơ dân tộc. 

   2.2.2  Những chặng đường sáng tạo. 

       2.2.2.1 Sự ra đời của Đất ngoại ô và Mặt đường khát vọng trên chiến trường          

Bình Trị Thiên. 

        Nguyễn Khoa Điềm sinh ra trong một gia đình có nhiều ngƣời hoạt động 

trong lĩnh vực văn học, đặc biệt là ngƣời cha Nguyễn Khoa Văn (Hải Triều) nên 

ngay từ nhỏ ông đã ham thích văn chƣơng. Thời thơ ấu và những năm tháng học tập 

trên miền Bắc, lòng yêu thích văn chƣơng đã giúp cho Nguyễn Khoa Điềm có đƣợc 

niềm say mê trong học tập và tích luỹ cho mình một vốn kiến thức sách vở phong 

phú và giàu có. Năm 1964 sau khi tốt nghiệp khoa Văn Đại học sƣ phạm Hà Nội, 

Nguyễn Khoa Điềm trở về quê hƣơng, hoà mình vào cuộc chiến đấu dữ dội tại 
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chiến trƣờng Bình Trị Thiên. Tiếp xúc trực tiếp với chiến tranh, tận mắt chứng kiến 

tội ác của kẻ thù và cuộc chiến đấu gian khổ bất khuất của đồng chí, đồng bào - 

những điều đó đã khơi nguồn cảm hứng mãnh liệt cho hoạt động sáng tác của 

Nguyễn Khoa Điềm. 

      Trở về quê hƣơng, sau nhiều tháng trời hành quân ròng rã, Nguyễn Khoa 

Điềm đến Tỉnh uỷ Thừa Thiên và đƣợc phân công công tác vận động thanh niên của 

Thành uỷ Huế. Thời gian hai năm gắn bó với phong trào học sinh sinh viên thành 

phố Huế có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khoa 

Điềm. Đây là thời gian nhà thơ hoà mình vào tuổi trẻ thành phố bị chiếm đóng. Từ 

những "đêm không ngủ", những ngày "xuống đƣờng", Nguyễn Khoa Điềm đã tích 

luỹ cho mình vốn sống và sự trải nghiệm để sau này cảm hứng thơ ca trào lên thành 

những bài thơ đặc sắc trong tập Đất ngoại ô: Con gà đất, Cây kèn và khẩu súng, 

Chiếc công sự giữa lòng phố, Đêm không ngủ… và đặc biệt là thành công của 

trƣờng ca Mặt đường khát vọng. 

 Từ những tác phẩm đầu tay, Nguyễn Khoa Điềm đã bộc lộ tài năng thơ ca và 

hé mở một phong cách đang dần định hình.  

         Năm 1970 Nguyễn Khoa Điềm đƣợc điều về hoạt động ở vùng giáp ranh. 

Trong hoàn cảnh ấy, việc sáng tác thật khó khăn nhƣng Nguyễn Khoa Điềm không 

nản lòng. Khát vọng sáng tạo nung nấu trong lòng và nhà thơ vừa làm công việc cơ 

quan vừa tranh thủ sáng tác. Nhà văn Trần Phƣơng Trà đã ghi lại hình ảnh Nguyễn 

Khoa Điềm trong những ngày tháng vất vả ấy: “Nguyễn Khoa Điềm ít nói, lặng lẽ 

làm việc nhƣng bên trong cái dáng dong dỏng, gầy xanh ấy là sự suy nghĩ, nung 

nấu, kiếm lời giải đáp cho những vấn đề mà Điềm đang băn khoăn tìm tòi. Nhiều 

lần vừa gùi gạo lên dốc cao, Điềm vừa lẩm nhẩm làm thơ. Một lần, về đến nhà, chỉ 

kịp đặt gùi gạo xuống, vớ chiếc khăn mặt lau mồ hôi, Điềm ngồi vào bàn ghi ngay 

bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” [35,246]. Say mê, kiên trì và 

nhẫn nại trong công việc sáng tác, năm 1972 tập thơ đầu tay Đất ngoại ô của 

Nguyễn Khoa Điềm đƣợc xuất bản đã để lại ấn tƣợng sâu đậm trong lòng ngƣời 

đọc. Với Đất ngoại ô Nguyễn Khoa Điềm đã góp một tiếng hát mới mẻ có âm sắc, 
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có phong cách vào dàn đồng ca của thơ chống Mỹ. Tập thơ gồm 31 bài, tái hiện 

sinh động hiện thực đời sống chiến trƣờng và thế giới nội tâm giàu rung động tinh 

tế, giàu xúc cảm của nhà thơ - chiến sĩ. Chủ đề của tập thơ phong phú: tình cảm quê 

hƣơng, đất nƣớc, tình mẹ, tình bạn, tình yêu…và bao trùm lên tất cả là sự sôi động 

náo nức của một tâm hồn thơ trẻ nồng cháy lý tƣởng.  Giọng thơ thiết tha sâu lắng 

mỗi khi viết về mẹ, về quê hƣơng, nhƣng khi đề cập đến những vấn đề của dân tộc, 

thời đại thì giọng thơ lại giàu tính triết lí và chính luận, khiến cho những câu thơ 

của ông có dáng dấp tráng ca - những câu thơ báo hiệu cho sự hào sảng phóng 

khoáng của trƣờng ca Mặt đường khát vọng sau này. 

       Trƣờng ca Mặt đường khát vọng đƣợc viết tại khu sáng tác Trị Thiên - Huế 

tháng 10 năm 1971, trong hoàn cảnh khốc liệt dƣới những căn hầm, trong khoảng 

yên tĩnh giữa những đợt bom. Chính trong hoàn cảnh ấy, dƣờng nhƣ mọi cảm xúc 

về cuộc chiến đấu của tuổi trẻ, những trải nghiệm của nhà thơ trong thời gian hoạt 

động phong trào học sinh, sinh viên Huế có dịp dồn tụ, trỗi dậy mạnh mẽ, thôi thúc 

nhà thơ viết nên một bản hùng ca của tuổi trẻ miền Nam đấu tranh. 

         Mặt đường khát vọng dài 9 chƣơng, trong đó một số chƣơng xuất sắc: Lời 

chào, Đất nƣớc, Xuống đƣờng… Đặc biệt thành công nhất là chƣơng Đất nước. Đất 

nƣớc đã trở thành một bài thơ có sức sống độc lập, thể hiện trọn vẹn tài năng phong 

cách Nguyễn Khoa Điềm. Cùng với Đất nước của Nguyễn Đình Thi, bài thơ của 

Nguyễn Khoa Điềm trở thành hai áng thơ đẹp nhất viết về Tổ quốc của văn học 

Việt Nam hiện đại. 

       Với gần mƣời năm chiến đấu, làm việc và sáng tác ở chiến trƣờng Bình Trị 

Thiên, Nguyễn Khoa Điềm đã đóng góp cho nền thơ chống Mỹ hai tập thơ Đất 

ngoại ô và Mặt đường khát vọng. Số lƣợng ấy chƣa phải là nhiều song Nguyễn 

Khoa Điềm sớm khẳng định một tài năng, một phong cách thơ độc đáo. Đóng góp 

lớn nhất của ông cho thơ ca giai đoạn này, đó là cảm hứng mới mẻ về Đất nƣớc, 

Nhân dân. Tập thơ Đất ngoại ô và trƣờng ca Mặt đường khát vọng đã góp thêm 

tiếng nói sâu sắc, một phong cách riêng cho dàn đồng ca của thơ chống Mỹ. 

     2.2.2.2 Ngôi nhà có ngọn lưả ấm, Cõi lặng –Thơ viết trong cuộc sống hoà bình.  
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       Năm 1975 là bƣớc ngoặt lịch sử của đất nƣớc. Đất nƣớc độc lập, Bắc – Nam 

thống nhất. Một cuộc sống mới, một thời đại mới đang mở ra trƣớc mắt.  Nhiệm vụ 

chung đã hoàn thành, giờ đây mỗi ngƣời lại trở về với những lo toan bộn bề của 

cuộc sống đời thƣờng. Hoàn cảnh thay đổi, văn học cũng chuyển mình. Cái tôi trữ 

tình sử thi không còn đóng vai trò chủ đạo, mà thay vào đó là những suy nghĩ, cảm 

xúc của con ngƣời trong bối cảnh xã hội và tinh thần mới: cái tôi gắn với những vấn 

đề nhân sinh thế sự, cái tôi cá nhân đƣợc đề cao, cái tôi trở về với những giá trị 

truyền thống và nhân bản. Cuộc sống hiện lên phong phú hơn, màu sắc hơn, phức 

tạp hơn, và thơ Nguyễn Khoa Điềm viết sau chiến tranh cũng tập trung khai thác 

những ngõ ngách của đời sống tâm hồn con ngƣời, những vấn đề nhân sinh thế sự 

trong cuộc sống thƣờng nhật. 

         Chiến tranh đã đi qua, bƣớc vào thời kì hoà bình, Nguyễn Khoa Điềm đảm 

nhiệm nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nƣớc. Không sôi nổi nhƣ trƣớc, thơ 

Nguyễn Khoa Điềm viết trong hoà bình thâm trầm, lặng lẽ hơn. Với số lƣợng ít ỏi, 

nhƣng mỗi bài thơ ông viết thời kì này đều chứa đựng sự suy tƣ trải nghiệm của 

một cây bút đang ở độ chín. Tất cả đều nguyên vẹn sự nhạy cảm tinh tế của một tâm 

hồn thơ. Năm 1986, tập thơ Ngôi nhà có ngọn lửa ấm đƣợc ra đời với 25 bài thơ. 

Có nhiều ý kiến lo ngại rằng: “Đã từ sớm, thơ của Nguyễn Khoa Điềm thừa chất trí 

tuệ. Có lẽ vì thế mà anh trăn trở với mình. Anh viết ít một phần do quá bận, do cách 

nhìn cuộc sống của anh quá tỉnh táo nên chất dạt dào hôm qua khó trở lại cùng 

anh”.(Xuân Hoàng - Tạp chí văn học số 2/1985).  

 Năm 1987 Nguyễn Khoa Điềm nhận Giải thƣởng của Hội nhà văn Việt Nam. 

Điều ấy càng chứng tỏ rằng: Nguyễn Khoa Điềm viết ít không phải vì lí trí tỉnh táo 

lấn át chất men say của cảm xúc mà ông đang trong tâm trạng nung nấu mghĩ suy 

để tìm hiểu, thể hiện những nhu cầu mới của thời đại. 

       Từ Đất ngoại ô, từ Mặt đường khát vọng Nguyễn Khoa Điềm trở về với 

Ngôi nhà có ngọn lửa ấm. Vẫn là sự tiếp liền của quá trình sáng tác nhƣng đã có 

một cái gì khác đi. Ở Đất ngoại ô và Mặt đường khát vọng tƣ duy và cảm xúc thơ 

Nguyễn Khoa Điềm là hƣớng ngoại - hƣớng về hiện thực chiến trƣờng và tranh đấu. 
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Nhà thơ hiện diện trong tƣ thế giao cảm và đối thoại, nhƣng dù xƣng "tôi" hay 

"chúng ta" thì đó vẫn là tiếng nói của một lớp ngƣời, một thế hệ hào hùng mà anh 

dũng. Ở Ngôi nhà có ngọn lửa ấm thơ không biểu lộ những đề tài xã hội trực tiếp, 

tƣ duy và cảm xúc thơ đã đi vào bề sâu nội tâm, bộc lộ những cảm nhận, suy nghĩ, 

tìm tòi, trăn trở về mọi khía cạnh buồn vui của cuộc sống đời thƣờng bình dị. Ngƣời 

đọc có thể dễ dàng cảm nhận, trân trọng thái độ và trách nhiệm của ông trƣớc cuộc 

đời. Thành công của tập thơ đã mở ra một con đƣờng có ý nghĩa cho thơ ca sau 

1975. 

        Sau một thời gian khá dài, Cõi lặng là tên tập thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa 

Điềm do nhà xuất bản văn học ấn hành năm 2007. Dù mái tóc đã bạc, dù không còn 

phải gánh vác nhiều trách nhiệm xã hội thì ngƣời ta vẫn nhận ra con ngƣời thi sĩ 

trong ông  vẫn hài hoà nồng thắm cùng đất nƣớc theo cách riêng của ngƣời thi sĩ, 

gắn bó với những điều bình thƣờng giản dị nhất trong hơi thở nồng nàn của cuộc 

sống. Tập thơ gồm 56 bài đƣợc viết trong khoảng thời gian từ 2001 đến tháng 6 – 

2007. Đó là thời gian ngắn và bận rộn với nhiều trọng trách, nhƣng ông vẫn dành 

cho thơ ca nguyên vẹn một tâm hồn thi sĩ - chiến sĩ trƣớc bao biến động của cuộc 

đời. Đồng thời Cõi lặng cũng là một không gian thơ của sự suy ngẫm, chiêm 

nghiệm về bản thân, về quá khứ đấu tranh hào hùng của dân tộc, về hiện thực cuộc 

sống vô cùng phong phú và phức tạp này.  

         Cõi lặng hoàn thiện hơn chân dung thơ Nguyễn Khoa Điềm. Ngƣời đọc cảm 

nhận nhịp đập trái tim yêu, trái tim thơ của ông vẫn đồng vọng với mùa xuân và 

cuộc đời. 
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                                              Chương II 

 

TỪ CẢM HỨNG THỜI ĐẠI ĐẾN PHONG CÁCH CÁ 

NHÂN NGUYỄN KHOA ĐIỀM 

 

 Phong cách trong sáng tác của một nhà thơ không phải là một phạm trù nghệ 

thuật trừu tƣợng. Các dấu hiệu của phong cách dƣờng nhƣ nổi lên trên bề mặt của 

tác phẩm nhƣ một thể thống nhất "hữu hình" và có thể "tri giác" đƣợc. Cái "hữu 

hình", cái ta có thể "tri giác" cảm nhận ấy, trƣớc hết là cảm hứng thời đại cộng 

hƣởng với tài năng nghệ thuật, làm nổi bật những biểu hiện riêng biệt, độc đáo 

trong phong cách ngƣời nghệ sĩ. Những biểu hiện phong cách cá nhân chính là sản 

phẩm của sự thể hiện và cải tạo hiện thực theo quy luật thẩm mỹ, đồng thời bộc lộ 

và cắt nghĩa về chính mình của ngƣời nghệ sĩ trƣớc cái đẹp. 

1. Cảm xúc lớn về nhân dân, đất nƣớc. 

         Nhà nghiên cứu Hoài Anh cho rằng thơ Nguyễn Khoa Điềm phát sáng trong 

chủ đề sóng đôi: Đất và Khát vọng. Cảm hứng Đất nƣớc ôm trùm chi phối những 

nguồn cảm hứng khác. Trong chiến tranh cảm hứng Đất nƣớc đi liền với khát vọng 

gìn giữ chủ quyền dân tộc chiến thắng kẻ thù xâm lƣợc. Chủ đề này đƣợc Nguyễn 

Khoa Điềm triển khai trong thơ từ không khí sử thi hào hùng của cuộc chiến đấu 

chống Mỹ.  

          Để tái hiện tinh thần thời đại, thơ Nguyễn Khoa Điềm phơi bày những cảm 

xúc nồng nàn bay bổng trƣớc vận mệnh chung của toàn dân tộc. Trong thơ Nguyễn 

Khoa Điềm cảm hứng sử thi anh hùng bao giờ cũng đi cùng cảm hứng lãng mạn và 

lí tƣởng hoá tạo nên những hình ảnh thơ kì vĩ hùng tráng: 

                           Một mùa xuân tiếng đại bác rầm rầm 

                           Bản hành khúc những binh đoàn giải phóng 

                           Vút từng không tiếng gió phất cờ sao 

                           Ôi ngày hội của những người đứng lên đòi quyền được sống   
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          Cảm hứng sử thi bao giờ cũng song hành với chủ nghĩa yêu nƣớc và chủ 

nghĩa anh hùng. Cảm xúc sử thi là cảm xúc cao trào, dâng tràn lòng yêu nƣớc, tự 

hào trƣớc sự quật khởi của đất nƣớc. 

         Trong tâm thức Nguyễn Khoa Điềm luôn quan niệm chính Nhân dân vô danh 

đã làm nên đất nƣớc. Có lẽ vì vậy mà chủ nghĩa anh hùng trong thơ Nguyễn Khoa 

Điềm không xuất hiện những tên tuổi vang dội mà nhà thơ thƣờng chú ý khai thác 

chất anh hùng trong những biểu hiện hàng ngày của cuộc chiến đấu ác liệt với 

những con ngƣời bình dị.  

 Chủ nghĩa anh hùng trong thơ Nguyễn Khoa Điềm xuất hiện với rất nhiều 

gƣơng mặt vô danh: em bé liên lạc, ngƣời con gái chằm nón bài thơ, học sinh sinh 

viên đô thị bị tạm chiếm trong những ngày xuống đƣờng, những đêm không ngủ, 

bạn bè đồng chí, ngƣời lính lái xe… 

         Ở phƣơng diện chiếm lĩnh hiện thực chiến trƣờng, thơ Nguyễn Khoa Điềm 

đã hòa vào dàn đồng ca hào hùng của thơ trẻ chống Mỹ. Nếu nhƣ trong âm hƣởng 

chung ngƣời ta có thể nhận ra những giọng điệu riêng biệt: Hoàng Nhuận Cầm hồn 

nhiên mơ mộng; Phạm Tiến Duật hóm hỉnh tinh nghịch pha chút ngang tàng; 

Dƣơng Hƣơng Ly khoẻ khoắn thiên về ngợi ca; Bằng Việt sâu lắng và trong sáng… 

thì thơ Nguyễn Khoa Điềm là thứ thơ đằm sâu mà ngân vang. Độ sâu sắc của thơ 

Nguyễn Khoa Điềm phần nào nổi trội hơn nhiều tác giả trẻ khác chính là ở sự thể 

hiện phong phú và xúc động một chủ đề, một tƣ tƣởng: Đất nƣớc của nhân dân 

đƣợc soi chiếu từ góc nhìn lịch sử - văn hóa và thông qua những trải nghiệm của 

chính nhà thơ.            

1.1  Cảm xúc về Đất nước nhìn từ góc độ lịch sử - văn hóa. 

 Nguyễn Khoa Điềm có một vốn tích luỹ phong phú về nền văn hóa dân tộc. 

Bƣớc vào cuộc chiến tranh, sự tàn khốc dƣờng nhƣ càng thôi thúc nhà thơ Nguyễn 

Khoa Điềm suy nghĩ nhiều hơn, sâu hơn về đất nƣớc để có những phát hiện tinh tế 

có khả năng làm sống dậy những hình ảnh đẹp của văn hóa dân tộc. 

         Khi đƣợc hỏi về những sáng tác trong chiến tranh, Nguyễn Khoa Điềm đã tâm 

sự: "Chúng tôi là những tri thức trƣởng thành qua chiến tranh. Chúng tôi phải huy 
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động hết những phần văn hóa của mình để chứng minh sức mạnh của mình, khả 

năng tồn tại của mình, chứng minh mình là con người, lớp người có văn hóa. Chính 

bởi thế mà trong không khí sặc mùi thuốc súng ấy, giữa cái giáp ranh của sự sống 

và cái chết, tôi muốn đƣa vào thơ những hình ảnh đậm nét văn hóa nhất của quê 

hƣơng đất nƣớc mình" [49,124].  

         Cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta là một bản trƣờng ca vĩ đại, hào 

hùng. Để phản ánh hết không khí hào hùng đó, ngƣời viết phải lựa chọn cho mình 

một hình thức biểu đạt sao cho phù hợp nhất nhƣng lại có dấu ấn phong cách riêng. 

Trƣớc yêu cầu đó, Nguyễn Khoa Điềm đã tìm cho mình một cách đi riêng. Khái 

quát những chủ đề về nhân dân, đất nƣớc, về cách mạng, nhà thơ đã kết hợp chất 

liệu truyền thống và hiện đại, trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về địa lí, phong 

tục tập quán của nhân dân, đất nƣớc. Để phản ánh hết đƣợc cái hào hùng của thời 

đại, nhiều nhà thơ thời kì này đều sử dụng thể trƣờng ca - một thể loại thể hiện đƣợc 

những sự kiện, biến cố lớn của dân tộc. Nếu trƣờng ca Nguyễn Văn Trỗi của Lê 

Anh Xuân là một tình khúc ca đƣợc thể hiện qua thơ lục bát thật dịu dàng đằm 

thắm; Bài ca Chim chơ rao của Thu Bồn lãng mạn, phóng khoáng và bay bổng thì 

trƣờng ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm là tiếng ca sôi nổi nhiệt 

tình cất lên từ trái tim tuổi trẻ xuống đƣờng tranh đấu, trong đó những trang thơ 

khắc hình Đất nước là những nốt nhạc rung động lòng ngƣời, đƣợc toả sáng dƣới 

một cái nhìn mới mẻ đầy tính phát hiện. Xuyên suốt chƣơng Đất nước là tƣ tƣởng 

"Đất nước của nhân dân" nhuần nhuỵ trong hình thức "Đất nước của ca dao thần 

thoại" nhƣ một sợi chỉ đỏ tạo nên mạch chảy đằm sâu, tha thiết trong xúc cảm của 

nhà thơ. Nó nhƣ là một bản nhạc với đầy đủ những âm vực cao độ xen kẽ nhau, hoà 

quyện vào nhau tạo nên sự hấp dẫn lôi cuốn ngƣời đọc. 

         Thơ Nguyễn Khoa Điềm khi viết về đề tài Đất nƣớc, Nhân dân, trong cảm 

thức ngƣời ta thấy rõ cái vị thế của nhà thơ đứng ở đỉnh cao thời đại, để nhìn thấu 

vào lịch sử, vào cả quá trình hình thành Đất nƣớc. Giọng thơ đầy xúc cảm, trang 

trọng khi hát khúc hát sử thi hoành tráng về Nhân dân, Đất nƣớc. Trọng tâm của 

bản trƣờng ca nằm ở chƣơng Đất nước, trong đó dƣờng nhƣ tập trung và thăng hoa 
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những suy nghĩ sâu xa nhất của nhà thơ những năm tháng chiến tranh. Đất nƣớc 

đƣợc tái hiện trong những hình ảnh thân thiết với mỗi con ngƣời, Đất nƣớc cũng 

đƣợc đặt trong cái nhìn lịch sử và văn hóa trong "thời gian đằng đẵng, không gian 

mênh mông" để mỗi ngƣời cảm nhận hết tầm cao cả thiêng liêng của hai từ Đất 

nƣớc. Đất nƣớc - đó là sự hóa thân của lịch sử, của bao thế hệ đem máu xƣơng gìn 

giữ: Ôi đất nước bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy - Những cuộc đời đã hóa núi 

sông ta. (Mặt đƣờng khát vọng) 

         Cảm quan lịch sử - văn hóa sâu sắc đã tạo nên một chiều sâu riêng, sức hấp 

dẫn khơi gợi đặc biệt của chƣơng Đất nước. Chƣơng này là điểm hội tụ và tỏa sáng 

toàn bộ bản trƣờng ca, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo khác biệt so với những trƣờng ca 

cùng thời. 

          Để tái hiện quá trình bắt đầu và lớn lên của Đất nƣớc, Nguyễn Khoa Điềm đã 

làm sống dậy cả một không gian văn hóa cổ xƣa của dân tộc, trong bề dày lịch sử 

bốn nghìn năm. Bề dày lịch sử ấy chứa đựng cả chiều sâu của một nền văn hoá 

phong phú, lâu đời, đầy nhân hậu với cả một truyền thống quý báu của dân tộc: cần 

cù, chịu khó trong học tập, làm ăn, dũng cảm trong chiến đấu, chung thuỷ bền vững 

trong tình yêu. Ngƣời đọc gặp ở chƣơng Đất nước thế giới của truyện cổ, kho tàng 

của ca dao… Lời kể ngày xửa ngày xưa của mẹ mở ra xứ sở cổ tích thần kì; miếng 

trầu của bà gợi câu chuyện Trầu cau, với tình ngƣời nồng hậu, thuỷ chung, biểu 

tƣợng đạo lí sáng đẹp yêu thƣơng của dân tộc; luỹ tre xanh gợi truyền thuyết Thánh 

Gióng, nhƣ khúc anh hùng ca tráng lệ về sức mạnh thần kì của nhân dân Việt Nam 

từ buổi bình minh non trẻ dựng nƣớc và giữ nƣớc, và hình ảnh "gừng cay muối 

mặn" nghĩa tình đằm thắm trong ca dao. Đất nƣớc đƣợc gợi lại từ lịch sử, đƣợc sống 

dậy qua phong tục tập quán trong đời sống tinh thần của nhân dân: miếng trầu, 

trồng tre, bới tóc sau đầu, cách đặt tên ngƣời, cả tình yêu của con ngƣời…Tất cả 

đều làm nên khuôn mặt dân tộc - một dân tộc nghĩa tình đằm thắm. Chất dân gian, 

hồn dân tộc nhƣ thấm vào từng câu từng chữ. Đất nƣớc bắt nguồn từ những cái 

hàng ngày gần gũi, cũng lại là những cái bền vững sâu xa hình thành tồn tại từ ngàn 

xƣa trong đời sống dân tộc, từ những phong tục tập quán đƣợc tiếp nối thiêng liêng, 



  

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                          http://www.Lrc-tnu.edu.vn 36 

qua nhiều thế hệ. Đó chính là chiều sâu văn hóa - lịch sử của đất nƣớc, nó góp phần 

khẳng định Đất nƣớc có từ xa xƣa, từ khởi thuỷ của dân tộc khi những cƣ dân đầu 

tiên khai phá đất đai lập nên xứ sở. 

         Trong cảm nhận của Nguyễn Khoa Điềm, Đất nƣớc đƣợc hình thành từ sự hội 

tụ của hai yếu tố Đất và Nƣớc. Hai yếu tố này kết hợp với nhau để rồi từ đó sinh 

thành nên cơ thể đất đai, nƣớc non, xứ sở. Những năm chiến tranh, đến với ngọn 

nguồn Hƣơng Giang, Nguyễn Khoa Điềm đã suy ngẫm về cội nguồn Đất Nƣớc:  

                                    Một cái gì rả rích 

                                    Dƣới mấy cội kền kền 

                                    Nhƣ là đất và nƣớc 

                                    Ru lời ru đầu tiên 

                                                          (Bạn ơi, bạn có nhớ) 

           Trong chƣơng Đất nƣớc của trƣờng ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa 

Điềm cũng suy cảm về lãnh thổ bắt đầu từ hai yếu tố ấy: Đất là nơi em đến trường / 

Nước là nơi em tắm. Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc / Nước 

là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi. Đất là nơi chim về / Nước là nơi rồng 

ở. Nhà nghiên cứu Chu Văn Sơn cho rằng đó là một loạt "những định nghĩa bằng 

thơ, chúng là sản phẩm của một tƣ duy vừa giàu chất trữ tình thi ca vừa mang tính 

huyền thoại vừa thấm đƣợm phong vị triết học." [38] 

         Hai yếu tố Đất và Nƣớc đƣợc nhà thơ soi chiếu trong mối quan hệ với  không 

gian và thời gian, với lịch sử và hiện tại. Đất nƣớc là mảnh đất quen thuộc gắn bó 

với mỗi con ngƣời, lớn lên cùng sự trƣởng thành của con ngƣời. Đất nƣớc còn là 

núi sông rừng bể bao la, là không gian sinh tồn và phát triển của bao thế hệ ngƣời 

Việt. Trải qua thời gian, Đất nƣớc trở thành một giá trị lâu bền, vĩnh hằng và đƣợc 

bồi đắp qua nhiều thế hệ, đƣợc truyền nối từ đời này sang đời khác: 

                             Mai này con ta lớn lên 

                             Con sẽ mang Đất nƣớc đi xa 

                             Đến những tháng ngày mơ mộng 

                                                       (Mặt đường khát vọng) 
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 Tƣ tƣởng "Đất nước của nhân dân" nhƣ một cảm quan lịch sử chủ đạo của 

Nguyễn Khoa Điềm, chi phối cái nhìn của nhà thơ khi nghĩ về  lịch sử của đất nƣớc, 

đƣợc gìn giữ và kiến tạo bằng máu và mồ hôi của những con ngƣời bình dị không 

tên tuổi. Lịch sử ấy đƣợc kết thành từ bao thế hệ, bao số phận: những ngƣời vợ nhớ 

chồng ra trận, từ anh học trò nghèo, những con gà con cóc nhỏ bé, đến gót ngựa 

Thánh Gióng, 99 con voi chầu đất Tổ Hùng Vƣơng…Mỗi ngƣời, mỗi vật đi qua 

trong lịch sử, trong không gian, thời gian đều để lại một chút gì cho đất nƣớc. Đó 

chính là nhân dân, bằng những cuộc đời thầm lặng, vô danh đã kiến tạo nên giá trị 

vĩ đại và trƣờng tồn, đó là Đất nƣớc:  

                               Có biết bao ngƣời con gái, con trai 

                               Trong bốn nghìn lớp ngƣời giống ta lứa tuổi  

                               Họ đã sống và chết  

                               Giản dị và bình tâm 

                                Không ai nhớ mặt đặt tên 

                                Nhƣng họ đã làm ra đất nƣớc 

                                                   (Mặt đường khát vọng) 

         Với cái nhìn xuyên suốt lịch sử, tác giả nhấn mạnh vai trò của nhân dân. 

Nhân dân bắng máu xƣơng của mình đã chiến đấu bảo vệ gìn giữ Đất nƣớc. Trong 

cảm nhận của Nguyễn Khoa Điềm, Đất nƣớc còn là sự nối liền các thế hệ Việt 

Nam, họ đã lao động, sáng tạo, gìn giữ và truyền lại cho đời sau mọi giá trị văn hoá 

vật chất, tinh thần: từ hạt lúa với nền văn minh lúa nƣớc, ngọn lửa đƣợc tạo nên bởi 

bƣớc tiến của loài ngƣời đến những của cải tinh thần quý báu nhƣ phong tục tập 

quán lâu đời: tên xã, tên làng, giọng nói cha ông…Họ là những anh hùng văn hoá, 

họ đã bảo tồn từ đời này sang đời khác phong tục và lối sống của dân tộc mình: 

                                Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng 

                                Họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than con cúi 

                                Họ truyền giọng điệu cho con mình tập nói 

                                Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân. 

                                                             (Mặt đường khát vọng) 
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 Đất nƣớc cũng chính là phần tâm linh ngay trong máu thịt mỗi con ngƣời: 

Trong anh và em hôm nay / đều có một phần đất nước. Giọng thơ đặc biệt xúc cảm 

của những ngƣời cùng thế hệ, thông qua giọng ân tình nhắn nhủ của tình yêu, của 

anh và của em, Nguyễn Khoa Điềm nói lên đƣợc sự thống nhất, gắn bó giữa cái 

riêng và cái chung, giữa cá nhân và dân tộc. Trách nhiệm và bổn phận đối với đất 

nƣớc chính là trách nhiệm đối với bản thân mình: 

                            Em ơi em Đất nƣớc là máu xƣơng của mình 

                            Phải biết gắn bó và san sẻ 

                            Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở 

                            Làm nên Đất nƣớc muôn đời 

                                              (Trích Đất nƣớc - Mặt đường khát vọng) 

          Trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, Đất nƣớc không chỉ đƣợc cảm nhận trong 

chiều dài của thời gian lịch sử, mà còn đƣợc đƣợc cảm nhận trong chiều rộng của 

không gian địa lí và chiều sâu của truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. 

Nếu nhƣ không gian trong Đất nƣớc của Nguyễn Đình Thi là bầu trời, núi rừng, 

cánh đồng, ngả đƣờng, dòng sông…(Trời xanh đây là của chúng ta / Núi rừng đây 

là của chúng ta…) thì không gian trong Đất nƣớc của Nguyễn Khoa Điềm lại là sự 

mở mang, lan toả các vùng đất gắn với sự sống và tinh thần dân tộc. Những núi 

Vọng Phu, hòn Trống Mái, đất Tổ Hùng Vƣơng, Hạ Long, ông Đốc, ông Trang, bà 

Đen, bà Điểm…, không còn đơn giản là tên đất, tên ngƣời, tên sông, tên núi mà đó 

là kết tinh của truyền thống nhân văn cảm động về những ngƣời dân Việt Nam đời 

thƣờng bình dị, vô danh đã làm nên Đất nƣớc: 

                          Ôi đất nước bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy  

                          Những cuộc đời đã hoá núi sông ta 

         Đó là lịch sử và cũng là hiện thực của dân tộc, nhân dân ta đang sống và chiến 

đấu giành sự sống. Giữa chiến trƣờng Bình Trị Thiên khói lửa, rừng Trƣờng Sơn bị 

bom đạn huỷ diệt, "cây cụt ngọn dựng bia vào trời xanh căm giận", Nguyễn Khoa 

Điềm vẫn nghe thấy tiếng chim gõ kiến. Chỉ là những âm thanh côộc…côộc...côộc 

thôi nhƣng đó là tín hiệu bất tử của cuộc sống. Tiếng chim gõ kiến dội vào không 
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gian sâu thẳm của rừng già nhƣ những giọt thời gian của quá khứ, hiện tại, tƣơng lai 

cùng đồng hiện. Chỉ với mấy âm thanh ấy, những liên tƣởng tụ lại, toả ra phong 

phú: phải chăng đó là hơi thở cuộc sống của mẹ cha những tháng ngày đau thƣơng 

vất vả; là những giá trị tinh thần  và văn hóa cổ truyền trong lời hát sênh tiền của 

mẹ... Tiếng chim gõ kiến giục giã, hối hả gợi nhà thơ liên tƣởng tới sự sống dậy của 

lịch sử - văn hóa cùng thời đại để làm nên một trận cuồng phong bão tố quét sạch 

quân thù: 

                               Những trống đồng Ngọc Lũ 

                               Những cồng trận Đăm Săn  

                               Lời hô vang anh Trỗi 

                               Cùng ba mƣơi mốt triệu ngƣời nổi lên bão tố 

                                                             (Con chim thời gian)  

         Sự mới mẻ độc đáo về hình tƣợng Đất nƣớc trong thơ Nguyễn Khoa Điềm 

một phần đƣợc tạo nên nhờ cách xử lý ngôn ngữ thơ đầy sáng tạo, nhờ cách sử dụng 

hình ảnh, tín hiệu thẩm mĩ của ca dao tục ngữ, của đời sống dân gian … với một tần 

số lớn. Chƣa bao giờ cùng một lúc xuất hiện trong thơ một trƣờng văn hoá thuần 

Việt đặc sắc và phong phú nhƣ vậy. Đó là những huyền thoại lịch sử đã đi vào tâm 

linh bao thế hệ ngƣời Việt về cội nguồn dân tộc:  

                       Lạc Long Quân và Âu Cơ 

                       Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng 

        Sự tích hòn Vọng Phu nói lên sự thuỷ chung của ngƣời vợ hóa đá chờ chồng; 

Hòn Trống Mái hiện thân của cặp vợ chồng yêu nhau tha thiết. Những luỹ tre, ao 

đầm để lại mang dấu tích của vết ngựa Thánh Gióng năm nào…Đó là những truyện 

cổ thấm đẫm lòng yêu nƣớc, yêu cái thiện, yêu lẽ phải trên đời và sự vƣơn lên bằng 

niềm tin, hy vọng:  

                                Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật 

                                 Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời 

                                 Dẫu phải cay đắng dập vùi 

                                 Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu… 
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                                                         (Mặt đường khát vọng) 

        Đất nƣớc trong thơ Nguyễn Khoa Điềm còn là phong tục tập quán ngàn đời 

của dân tộc ta: Hàng năm ăn đâu làm đâu / Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ. Con 

nộm nang tre đánh lừa cái chết / Đánh lừa cái rét là ăn miếng trầu… / Đánh lừa 

thằng giặc là truyện Trạng Quỳnh. Đó là sự hôi tụ của nhiều hình ảnh của đời sống 

văn hóa dân gian: trống đồng Ngọc Lũ, cồng trận Đăm Săn, con gà đất đầu xuân, 

bèo lục bình, cánh diều thơ nhỏ, trò chơi chuyền chuyền một… 

          Lời thơ Nguyễn Khoa Điềm khi viết về Đất nƣớc có một giọng cuốn hút đặc 

biệt, trầm lắng và tha thiết, bởi phong vị ca dao tập trung của rất nhiều thành ngữ, 

quán ngữ: ngày xửa ngày xưa, gừng cay muối mặn, một nắng hai sương, con chim 

phượng hoàng bay về hòn núi bạc, con cá ngư ông móng nước biển khơi, yêu em từ 

thuở trong nôi, quý công cầm vàng, nuôi cái cùng con…  

          Tất cả những truyền thuyết, truyện cổ, hình ảnh ngôn ngữ - chất liệu của đời 

sống dân gian trong thơ Nguyễn Khoa Điềm đều quen thuộc, gần gũi và lắng đọng 

rất sâu trong tâm thức ngƣời Việt. Bởi vậy khi đọc thơ Nguyễn Khoa Điềm, ngƣời 

đọc xúc động, đồng cảm khi nhận ra chính mình cũng để nhận ra mỗi ngƣời không 

còn chỉ là của riêng mình nữa: Trong anh và em hôm nay - đều có một phần đất 

nước, để nhận ra trách nhiệm cứu nƣớc: 

                      Em ơi em đất nƣớc là máu xƣơng của mình 

                      Phải biết gắn bó và san sẻ 

                      Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở 

                      Làm nên đất nƣớc muôn đời.   

          Sự nhạy cảm và hƣớng về vẻ đẹp của truyền thống lịch sử, văn hoá đất nƣớc 

là một biểu hiện độc đáo trong phong cách Nguyễn Khoa Điềm. Trong cảm nhận 

chung về lịch sử, văn hoá đất nƣớc, chất Huế, văn hoá Huế tạo nên cho thơ Nguyễn 

Khoa Điềm một mảnh hồn riêng. Thơ Nguyễn Khoa Điềm cất lên tiếng nói của 

ngƣời con đất Huế bằng một giọng thiết tha xứ Huế. Dòng sông Hƣơng để lại ấn 

tƣợng nao lòng trong tâm hồn bao ngƣời về sự mềm mại, thơ mộng nhƣng đi vào 

thơ Nguyễn Khoa Điềm, dòng sông ấy thật hùng vĩ, hoành tráng, uy nghi, gợi nhớ 
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đến câu thơ của Cao Bá Quát Trường giang như kiếm lập thanh thiên. Đại nội, 

hoàng thành trầm mặc rêu phong gợi những triều đại vàng son tuy đã lùi vào dĩ 

vãng, nhƣng còn vang vọng tinh thần yêu nƣớc bất khuất của ông cha, còn văng 

vẳng lời hịch Cần Vƣơng kêu gọi kháng Pháp:         

           Qua hoàng thành cha ông gọi tên tôi ù ù trong họng súng thần công 

           Hịch Cần Vƣơng tƣởng còn vang qua chín cửa 

                                                                (Đất ngoại ô) 

          Lịch sử Huế, văn hóa Huế thấm sâu vào tâm hồn Nguyễn Khoa Điềm. Từ 

nhìn nhận lịch sử, thơ Nguyễn Khoa Điềm trở về với hiện tại của Đất nƣớc và nhân 

dân trong thời đại chống Mỹ. Trong hơi thở hối hả, dồn dập của thời đại chống Mỹ, 

Huế đã đứng dậy đem cả lịch sử xuống đƣờng để tranh đấu. Sức trăm năm nay 

chuyển xuống lòng đường / Cả ngoại ô làm chiến luỹ sông Hương (Đất ngoại ô). 

Gƣơng mặt cổ kính của Cố đô đã nhƣờng chỗ cho gƣơng mặt thời đại ngập tràn khí 

thế hào hùng, bởi Trường thành cổ ta làm trường thành trẻ / Sông lặng im ta đổ 

sóng mặt đường (Mặt đƣờng khát vọng), bởi sức sống bất diệt và mãnh liệt của Huế 

đang trỗi dậy làm thành phố hồi sinh trên khắp mặt đƣờng. 

 Trong không khí sục sôi của những ngày xuống đƣờng chống Mỹ, sức mạnh 

của lòng yêu nƣớc không chỉ dâng trào ở thế hệ học sinh, sinh viên mà còn ở mọi 

tầng lớp: những người thợ một đời cầm gang sắt / Những mẹ nghèo buôn thúng bán 

bưng / Những nông dân bị cướp ruộng mất làng / Những tri thức đau một đời chữ 

nghĩa / Em bé đánh giày, bậc tu hành cứu khổ…Nhân dân còn là những ngƣời mẹ, 

ngƣời cha, ngƣời em, bạn bè, đồng chí ở mọi nơi, mọi vùng trên chiến trƣờng chống 

Mỹ.   

 Để khẳng định sự nghiệp kháng chiến là của toàn dân nên một mảng không 

nhỏ trong sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của đồng 

bào các dân tộc thiểu số. Đây cũng là một nét mới mẻ trong sáng tác của Nguyễn 

Khoa Điềm. 

 Giữa rừng đại ngàn nghe tiếng chim gõ kiến, nhà thơ lại liên tƣởng nhịp 

tiếng chim nhƣ lời đếm từng hạt gạo ngƣời Tà Ôi chắt chiu nuôi bộ đội, nuôi cách 
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mạng: Hạt vàng ẩm ướt mồ hôi / Hạt vàng in sắc máu bàn tay / Hạt vàng chiến 

thắng… 

           Bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ ra đời từ nguồn cảm hứng 

này, đã trở thành một bài thơ hay và trở thành một bài hát quen thuộc. Là khúc hát 

ru nên bài thơ gắn với hai hình tƣợng rất đẹp, đó là bà mẹ Tà Ôi và em bé Cu Tai:  

                            Em Cu Tai ngủ trên lƣng mẹ ơi 

                            Em ngủ cho ngoan đừng rời lƣng mẹ...                                        

 Bà mẹ Tây Nguyên không chỉ yêu con mà còn yêu Cách mạng, yêu Đất 

nƣớc. Mẹ đang chuyển lán, mẹ đi đạp rừng / Mẹ đưa em đi để dành trận cuối. 

 Bằng sự đặc tả chân dung, tình cảm của ngƣời mẹ Tây Nguyên, Nguyễn 

Khoa Điềm đã nâng hình tƣợng thơ lên một tầm cao mới: Ngƣời mẹ chiến sĩ, Ngƣời 

mẹ Việt Nam. 

  Em bé Cu Tai cũng là một hình tƣợng thơ giàu ý nghĩa. Dù còn rất nhỏ, em 

đã sớm biết chia sẻ với mẹ những gian lao của cuộc sống đánh giặc. Khi theo mẹ 

vào chiến trƣờng, em bé đã trở thành biểu tƣợng cho cả một thế hệ trẻ thơ cùng cha 

mẹ vào chiến trận:  

                               Từ trên lƣng mẹ em đến chiến trƣờng  

                               Từ trong đói khổ em vào Trƣờng Sơn. 

 Chọn bà mẹ ngƣời dân tộc đang nuôi con nhỏ và em bé trên lƣng mẹ làm 

nhân vật trữ tình tham gia kháng chiến, Nguyễn Khoa Điềm đã nhấn mạnh tính toàn 

dân tộc của cuộc kháng chiến. 

 Văn học chống Mỹ cũng có những cảm nhận sâu sắc về nhân dân, đặt nền 

tảng cho lòng yêu nƣớc. Nguyễn Duy suy nghĩ về nhân dân qua một "hơi ấm ổ 

rơm" hay hình tƣợng "tre Việt Nam", còn Thanh Thảo trong trƣờng ca "Những 

người đi tới biển" đã viết lên những lời ca xúc động nhất về nhân dân: 

                              Và cứ thế nhân dân thường ít nói 

                               Như mẹ tôi lặng lẽ suốt đời 

                              Và cứ thế nhân dân cao vòi vọi 

                               Hơn cả những ngôi sao cô độc giữa trời  
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 Nhƣng có lẽ "Đất nƣớc" trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, không chỉ là chiều 

rộng của không gian địa lí mà nó còn là chiều dọc lịch sử của một nền văn hoá 

phong phú, lâu đời đầy nhân hậu với cả một truyền thống hào hùng mang bản sắc 

riêng của dân tộc Việt. Nguyễn Khoa Điềm đã làm sáng lên tƣ tƣởng: Đất nước của 

nhân dân, Đất nước của ca dao thần thoại. Rõ ràng tƣ tƣởng trên đã thật sự vang 

lên bằng tiếng nói nghệ thuật của thơ. Tiếng nói ấy rất độc đáo, nó là nốt nhạc ngân 

vang trong bản hòa điệu của thơ ca chống Mỹ, thể hiện tâm hồn cảm xúc của thi 

nhân trƣớc vẻ đẹp văn hóa dân tộc. Tƣ tƣởng ấy đến nay còn tƣơi nguyên bởi giá trị 

của nó, bởi trách nhiệm "hóa thân cho dáng hình xứ sở" là vấn đề muôn đời của thơ 

ca và cuộc sống. Đây chính là thành công đáng kể của phong cách thơ Nguyễn 

Khoa Điềm. 

1.2   Cảm xúc về đất nước từ góc độ trải nghiệm cá nhân. 

         Hòa cùng với thơ chống Mỹ, thơ Nguyễn Khoa Điềm vẫn đứng riêng một 

phong cách. Nhà thơ Tố Hữu khi viết về Đất nƣớc đã dựng nên một biểu tƣợng khái 

quát, thiêng liêng, tự hào về đất nƣớc, dân tộc: 

                              Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ  

                               Đất anh hùng của thế kỉ XX 

                                                               (Miền Nam - Tố Hữu) 

      Hay trong thơ Chế Lan Viên, Tổ quốc đƣợc khẳng định qua những hình ảnh 

thơ mang tính biểu tƣợng đậm chất trí tuệ:  

                                Tên Tổ quốc vang xa ngoài bờ cõi  

                                Ta đội triệu tấn bom mà hái mặt trời hồng 

                                Ta mọc dậy trƣớc mắt nhìn nhân loại  

                                Hai chữ Việt Nam đồng nghĩa với anh hùng  

                                                          (Thời sự hè 72 – Bình luận)        

         Trong khi đó, Nguyễn Khoa Điềm lại đƣa vào thơ những hoài niệm, suy tƣ 

của một nhà thơ - một con ngƣời xứ Huế đang chiến đấu trên mảnh đất quê hƣơng. 

Góc nhìn cá nhân khiến cho những vần thơ về đất nƣớc của Nguyễn Khoa Điềm 

nhƣ một mảnh hồn ông và cũng vì thế nặng trĩu tâm tƣ và suy tƣởng. Vốn là ngƣời 
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nhiều suy nghĩ, trầm lặng, ông viết về đất nƣớc, quê hƣơng bằng giọng thơ thiết tha 

sâu lắng. Nguyễn Khoa Điềm cảm nhận về đất nƣớc theo cách của riêng mình, Đất 

nƣớc đƣợc nhìn từ số phận, từ trải nghiệm cá nhân, nhân danh mỗi con ngƣời. Nhà 

thơ xót xa về cuộc sống của thành phố quê hƣơng có “khung trời đầy ngang trái / 

đầy bóng giặc / đầy dáng người ngửa tay”. Những hình ảnh đối lập cùng từ ngữ 

giàu tính biểu cảm, làm cho tiếng thơ  Nguyễn Khoa Điềm càng day dứt, thấm thía 

nỗi đau của những số phận trong cảnh đất nƣớc bị ngoại xâm. 

        Trong kí ức tuổi thơ gắn bó với vùng đất ngoại ô nghèo lam lũ, hiện lên 

những ngày ảm đạm, u ám tạo thành một ấn tƣợng ngột ngạt về một khu phố ngoại 

ô xơ xác tầm tã rụng bên  dòng sông và những ngƣời dân nhỏ bé dật dờ nhƣ vỏ hến 

chiều chiều tấp lên các bến. Biết bao chịu thƣơng chịu khó trong hình ảnh những 

con ngƣời chân đất áo nối vai / le te chợ Hôm, chợ Mai. Cứ thế nỗi buồn tủi thấm 

sâu vào lòng ngƣời Huế thành nỗi ám ảnh và dòng sông Hƣơng nhƣ cũng nghẹn 

ngào uất hận, đêm đêm cất lên tiếng hát nấc dài cuối ngã ba sâu (Đất ngoại ô). 

         Nặng lòng với Huế, đã bao đêm ngƣời con của đất kinh đô không ngủ, suy tƣ 

về số phận, hiện thực và tƣơng lai mà những ngƣời thân của ông đang phải gánh 

chịu. Bằng tấm lòng sâu nặng với quê hƣơng, ông đã hoà lòng mình với nhịp đập 

của con tim, của cuộc sống và con ngƣời xứ Huế. Những kí ức luôn hiện lên nguyên 

vẹn trong ông những ngày khó khăn vất vả. Huế là tuổi thơ, là vùng ngoại ô, là 

chiếc quán nghèo của mẹ. Chiếc quán là chiếc phao bập bềnh lên xuống đo mức 

sống ngoại ô nghèo kham khổ: 

                            Ngoại ô nƣớc mắm chai là ngày lãnh lƣơng 

                            Ngoại ô mua kẹo nouga là ngày lãnh lƣơng 

                            Ngoại ô ăn ruốc từng đồng là ngày cuối tháng 

                                                         (Những đồng tiền ngoại ô)  

         Chiếc quán là nơi nhận dạng những đồng tiền ngoại ô. Đó là những đồng tiền 

của những ngƣời nghèo, những mảnh giấy nhàu nho nhỏ / rít chằng khó đếm, của 

ngƣời dân tảo tần, lam lũ, nhọc nhằn kiếm đƣợc bằng mồ hôi nƣớc mắt. Rõ ràng 

phải có sự gắn bó chia sẻ và cả sự trải nghiệm với những gì đã trở thành máu thịt, 
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Nguyễn Khoa Điềm mới phát hiện ra những chi tiết nhỏ bé, bình thƣờng nhƣng lại 

chứa đựng biết bao mồ hôi, công sức và cả sự hy sinh thầm lặng của những ngƣời 

dân ngoại ô xứ Huế. 

         Huế đƣợc mệnh danh là một thành phố đẹp và thơ mộng. Thế nhƣng khi "trở 

lại sông Hƣơng" thì tuổi trẻ đau xót nhận ra Huế chỉ còn là khuôn mặt của một 

"thành phố đầy bóng giặc". Thay vào hồi trống trƣờng ngày nào "khép ta vào yên 

tĩnh", giờ đây là sự lo lắng thấp thỏm khi phải sống trong bom đạn đe doạ của kẻ 

thù: 

          ''Chỉ có tiếng xe đoàn lê dương lăn lạo xạo trên những đốt sống lưng trần 

           Chỉ có tiếng còi tàu há mồm những con giòi rúc vào mạch máu'' 

 Có thể nói, viết về Huế trong chiến tranh đã có nhiều tác giả tác phẩm nhƣng 

có lẽ chƣa có ai sâu sắc và nặng lòng với Huế nhƣ Nguyễn Khoa Điềm. Ông viết 

bằng chính tấm lòng của mình với mảnh đất đầy duyên nợ này. Tự hào về sông 

Hƣơng núi Ngự với những kí ức tuổi thơ nghèo đói nhƣng lại ngập tràn hạnh phúc, 

ông đau xót đến khi phải chứng kiến cảnh nƣớc mất nhà tan, bao giá trị lịch sử bị 

huỷ diệt.  

         Huế là trung tâm văn hoá đại diện cho cả mảnh đất miền Trung mang đậm dấu 

ấn riêng đặc sắc. Thiên nhiên xứ Huế đẹp thơ mộng, dịu dàng lại pha chút trầm tƣ. 

Từ những cơn mƣa Huế, con ngƣời Huế, đến những tà áo trắng đi về đều gợi lên 

một chút gì đó rất đỗi nhẹ nhàng thân thƣơng. Có lẽ vì vậy mà con ngƣời Nguyễn 

Khoa Điềm luôn chất chứa trong mình một tình yêu, sự trăn trở về mảnh đất chôn 

rau cắt rốn. 

 Tố Hữu từng gửi đến Huế thân yêu của mình tấm lòng tha thiết của ngƣời 

con khi nghĩ về đất mẹ.  

      Huế ơi quê mẹ của ta ơi 

                          Nhớ tự ngày xưa tuổi chín mười 

                          Mây núi hiu hiu, chiều lặng lặng 

                          Mưa nguồn gió biển, nắng xa khơi  
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 Trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, ngƣời đọc cũng xúc động trƣớc hình ảnh của 

biết bao ngƣời mẹ đang tảo tần hôm sớm để lo cho đàn con trong cuộc sống khắc 

nghiệt của chiến tranh. Đó là ngƣời mẹ của dân tộc Việt Nam: "Mẹ Việt Nam ơi 

đêm nay con lại về ngả trên lưng mẹ'', đó là hình ảnh bà mẹ Phú Vang lăn dưới 

bánh xe cày để giữ đất giữ làng.  

         Bằng một giọng thơ không khoa trƣơng, nhà thơ đã viết lên bằng tất cả lòng 

chân thành của một con ngƣời từng gắn bó với từng hạt "cát trắng Phú Vang", với 

từng gốc lúa bờ tre mà ''Ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể". Cảm xúc về Đất 

nƣớc trong chiến tranh, thơ Nguyễn Khoa Điềm hƣớng về những số phận buồn đau, 

đó là cuộc đời mỗi con ngƣời: "những cuộc đời sụt lở theo con nƣớc mỗi năm lùa 

vô đập đá, với dòng nƣớc mắt ngƣời mẹ lạnh nhƣ hạt mƣa, với hình ảnh của ngƣời 

phu xe cũ, gửi nỗi buồn chán vào cốc rƣợu nhoè mái tôn", và ngƣời mẹ gồng mình 

lên đối mặt với cái nắng rát mặt những quán nghèo bám bờ đƣờng nhựa, đối mặt 

với nỗi buồn cô đơn lạnh lẽo trải dài bao mùa mƣa (Đất ngoại ô). Có những em bé 

dù gian khổ vẫn đi đánh Mỹ theo các anh, các chú và còn những ngƣời trí thức, 

ngƣời tu hành, ngƣời thợ vẽ tạc… 

         Tất cả những số phận, mỗi cuộc đời, mỗi con ngƣời đƣợc hiện lên trong thơ 

Nguyễn Khoa Điềm thật đẹp, giản dị và chân thật. Mỗi cuộc đời ấy là một minh 

chứng cho sự thật tàn khốc của chiến tranh.  Họ nhân danh cho Con ngƣời đứng lên 

đòi quyền đƣợc sống, đƣợc tự do và hòa bình. Nguồn cảm hứng trên đƣợc bắt 

nguồn từ sự từng trải qua gian nan thử thách và sự trở về với quê hƣơng, đồng chí, 

đồng bào. Chính sự tôi luyện đó đã đƣa lại cho Nguyễn Khoa Điềm giọng thơ chân 

thực đầy sức thuyết phục. Đất nƣớc, Nhân dân trong thơ ông chính là Huế, là mẹ, là 

chị, là ngƣời dân ngoại ô, với Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ... Chính vì 

thế hình ảnh Đất nước và Nhân dân cứ thế lớn dần lên trong cảm thức cội nguồn. 

2. Nguyễn Khoa Điềm - tiếng thơ đại diện tuổi trẻ miền Nam.  

2.1  Âm hưởng chung của thơ tuổi trẻ miền Nam chống Mỹ.  

 Trong thành công của phong trào thơ chống Mỹ, phải kể đến sự đóng góp rất 

lớn của thế hệ các nhà thơ trẻ, trong đó có các cây bút sinh viên - học sinh miền 
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Nam nhƣ: Trần Quang Long, Nguyễn Thái Bình, Thái Ngọc San, Trần Vàng Sao, 

Đông Trình, Tần Hoài Dạ Vũ, Võ Quê… Hàng loạt các tập thơ ra đời nói lên tinh 

thần yêu nƣớc và đấu tranh của thế hệ trẻ miền Nam. Thơ họ trẻ trung đằm thắm, 

vƣợt lên những chán chƣờng bế tắc và những vay mƣợn siêu hình đƣơng thời để cất 

lên tiếng gọi lên đƣờng:                                               

                               Nếu thơ con bất lực 

                               Con xin nguyện trọn đời 

                               Dùng chính trái tim mình làm trái phá 

                               Sống chết một lần thôi 

 Đó là những vần thơ của Trần Quang Long - một cây bút bỏ thành ra vùng 

giải phóng sau Mậu Thân 1968. Anh đã thực hiện lời thề thiêng liêng, tha thiết  

trong thơ, và đã ngã xuống trong tƣ thế ngƣời chiến sĩ. Có những bài thơ đã kết nối 

tuổi trẻ đấu tranh bởi sức lay động sâu xa của nó. Trong lửa đạn chiến tranh, những 

bài thơ của Trần Vàng Sao, Trần Quang Long, Võ Quê…thực có sức cảm hoá lạ 

lùng. "Bài thơ của một ngƣời yêu nƣớc mình" - Trần Vàng Sao, đăng lần đầu trên 

báo Sài Gòn đã đƣợc quay rônêô ở chiến khu, sau đó chuyển phát hành về Huế năm 

1967 và đƣợc lƣu truyền rộng rãi. 

 Võ Quê viết những bài thơ "lục bát từ Côn đảo" trong những ngày tù đày. Và 

từ khí thế đấu tranh sôi nổi của phong trào học sinh, sinh viên Huế, nhà thơ đã viết 

những câu thơ hào sảng về một ngày giải phóng: 

                               Kiêu hùng tóc biếc bay cao 

                               Em tung nón rách em gào tự do… 

 Đó là khí thế của cả nƣớc nói chung và của Huế nói riêng trong những ngày 

sục sôi chống Mỹ. Những hình ảnh giàu tính biểu cảm trên thể hiện khí thế của tuổi 

trẻ thành Huế quyết tâm đứng lên đấu tranh giải phóng quê hƣơng. 

 Thơ Nguyễn Kha cũng nhƣ đốt bùng lên phong trào tuổi trẻ học đƣờng. Và 

nhà thi sĩ - chiến sĩ ấy cũng đã hy sinh trên một sƣờn đồi ở ngoại ô thành Huế: 

                                Ta nghe chừng đoàn người ngựa Thăng long 

                       Đang phá vỡ trùng vây, đập tan quân cướp nước   
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                                Ta đã thấy vành đai mở rộng 

                                Thành phố rộn ràng khoác áo tứ thân 

 Nhìn chung các tác phẩm của các tác giả trên đã thể hiện đƣợc chiều sâu tâm 

hồn, tình cảm của những ngƣời đang chiến đấu. Họ đại diện cho tuổi trẻ miền Nam 

và cả nƣớc đứng lên tranh đấu giải phóng đất nƣớc, quê hƣơng. Ở họ đều có một 

điểm chung đó là lòng yêu nƣớc. Những câu thơ trẻ trung đằm thắm của họ góp 

phần tạo nên hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ miền Nam. 

2.2  Thơ Nguyễn Khoa Điềm - Quá trình nhận đường của tuổi trẻ miền Nam.  

 Nhìn chung thơ trẻ chống Mỹ là một hiện tƣợng đặc biệt, bởi chƣa có giai 

đoạn nào trong thơ lại cùng một lúc xuất hiện một đội ngũ đông đảo các nhà thơ 

cùng một thế hệ tuổi trẻ. Giữa chiến trƣờng rộng lớn mỗi nhà thơ chọn cho mình 

một mảng hiện thực phù hợp để sáng tác, tạo ra những vùng thẩm mỹ riêng. Nếu 

nhƣ vùng thẩm mỹ của Phạm Tiến Duật là đƣờng Trƣờng Sơn với cuộc sống của 

những ngƣời lính lái xe, của những cô thanh niên xung phong thì vùng thẩm mỹ của 

Nguyễn Khoa Điềm là phong trào học sinh, sinh viên đô thị bị tạm chiếm miền 

Nam. Chọn cho mình một mảng hiện thực đặc biệt nên tiếng thơ Nguyễn Khoa 

Điềm có một giọng điệu riêng. Đó là tiếng nói đại diện của tuổi trẻ miền Nam trong 

quá trình nhận đƣờng về với nhân dân, với dân tộc. 

  Quá trình nhận thức ấy quả không đơn giản. Sống trong thành phố bị kẻ thù 

chiếm đóng, Cách mạng đối với họ thật xa lạ. Đối diện với từng ngày từng giờ là 

cảnh bắt lính của chính quyền tay sai, là những cám dỗ của cuộc sống tiêu cực, 

buông thả: 

                                 Sông Hƣơng ơi sông Hƣơng  

                                 Ngƣơi còn nguồn với bể 

                                 Để đi và để đến  

                                 Còn ta hai lăm tuổi 

                                 Trôi cạn trên mặt đƣờng  

                                                           (Mặt đường khát vọng) 
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 Trƣờng ca Mặt đường khát vọng đã tái hiện lại quá trình nhận thức của tuổi 

trẻ miền Nam dƣới ách Mỹ - Ngụy: từ nỗi đau quê hƣơng nhận rõ chân tƣớng kẻ 

thù, sự thức tỉnh về trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc cứu nƣớc, tình cảm với 

nhân dân đất nƣớc để rồi cuối cùng xuống đƣờng, hoà vào dòng thác nhân dân đấu 

tranh vì độc lập tự do. 

 Hành trình đến với lý tƣởng, với cách mạng, nhân dân của tuổi trẻ thành thị 

miền nam vô cùng gian nan, phức tạp. Nguyễn Khoa Điềm muốn thức tỉnh họ, và 

nhà thơ hoà nhập với tuổi trẻ miền Nam để cất lên tiếng nói của chính họ. Nhà thơ 

cùng họ thấm thía xót xa về thân phận nô lệ: 

                               Phƣợng vẫnn rơi những cánh tƣơi hồng 

                               Đau nhƣ máu những tâm hồn son trẻ 

                               Sao con học để làm bầy nô lệ 

                               Súng Mỹ hôm nay thành giáo cụ học đƣờng 

 Với sự đồng cảm sâu sắc, với vốn hiểu biết khá kĩ lƣỡng về cuộc sống của 

tuổi trẻ thành thị miền Nam - kết quả của một quá trình công tác gắn bó với thực 

tiễn phong trào học sinh, sinh viên, ở trƣờng ca Mặt đường khát vọng, tuổi trẻ thành 

thị miền Nam đã cất tiếng thông qua khúc hát của nhà thơ. 

 Trong thành phố bị giặc chiếm đóng, tuổi trẻ phải hứng chịu bao bất trắc tai 

hoạ đang rình rập bủa vây. Để đẩy dân tộc Việt Nam vào thời kì đồ đá, cam chịu 

làm nô lệ, Mỹ - Nguỵ dùng mọi thủ đoạn tàn bạo để bắt lính, để lùa những chàng 

trai sức vóc căng tràn ra trận làm bia đỡ đạn. Không thể cầm súng bắn vào đồng 

bào, họ trốn tránh ra trận bằng con đƣờng tiêu cực: tự huỷ hoại thân mình. Nguyễn 

Khoa Điềm đã nhập thân vào lớp ngƣời này để thấm thía tận cùng nỗi tuyệt vọng, 

bất lực của tuổi trẻ trong hiện trạng đau thƣơng ấy: Hai lăm năm qua chưa một thời 

trai trẻ? Phải chứng kiến cảnh lam lũ của mẹ cha bị bóc lột đến sức tàn lực kiệt, 

cảnh em đi trường cho Mỹ vuốt má, tuổi trẻ uất ức căm hận nhƣng đành bất lực bởi 

ra đường bị bắt lính ngay. Không chỉ đau đớn về tinh thần, mà những chàng trai ấy 

phải huỷ hoại cơ thể mình để trốn lính, phải sống chui lủi ở những nơi tăm tối, phải 

đeo gương cho cận thị suốt đời, nhịn đói, thức đêm, ăn tỏi cho tim rung, hút thuốc 
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nhiều cho phổi ám, phải ngốn đi-a-mốc, uống nhị thiên đƣờng…Tuổi trẻ nhƣ cây 

xanh căng tràn nhựa sống bị đốn gãy giữa chừng. Héo khô đi những đƣờng gân, bắp 

thịt, những đôi mắt trong và những nụ cƣời hồng, họ đã tự biến mình thành những 

cái bóng lay lắt vật vờ như cỏ lác đầu sông. 

 Nguyễn Khoa Điềm đã cất lên tiếng nói cảnh tỉnh hƣớng đi lầm lạc này. Đó 

là tiếng nói của lý tƣởng tiến bộ, của nhân dân thấu tình đạt lý nhƣng đƣợc cất lên 

từ ngƣời trong cuộc nên nó có ý nghĩa nhƣ một sự thức tỉnh:  

                                Có ngờ đâu ta không cầm súng giết ngƣời 

                                Ta lại giết chính ta. 

 Huỷ hoại sức vóc mình, ta biến ta thành thứ cỏ dại vô ích cho cuộc đời hôm 

nay. Những câu hỏi tu từ Đất nước mai sau có tha thứ ta không? / Ta đau buồn Đất 

nước hiểu ta không? vừa khẳng định sự ân hận của những ngƣời lạc lối vừa là câu 

trả lời của nhà thơ: Nhân dân đất nƣớc hiểu hoàn cảnh đau khổ, hiểu tâm trạng tủi 

nhục bất lực của tuổi trẻ thành thị miền Nam dƣới chế độ Mỹ - Nguỵ. 

 Một hƣớng đi lầm lạc khác của tuổi trẻ đô thị bị chiếm đóng là vùi mình vào 

lối sống hiện sinh theo phong trào hippy thời thƣợng. Đại hội hippy Giao Chỉ ngày 

29 tháng 5 năm 1971 tổ chức tại sân Hoa Lƣ (Sài Gòn) là một cách mị dân, cải 

lƣơng của Mỹ - Nguỵ, nhằm lôi kéo tuổi trẻ sa vào vòng truỵ lạc để quên đi nỗi 

nhục mất nƣớc. Những ngƣời nhẹ dạ sa vào con đƣờng này ngộ nhận: Đại hội này 

là đại hội của những người tuổi trẻ / Thờ phụng tuổi trẻ mình như Tổ quốc thiêng 

liêng. Những danh từ Giao Chỉ / Hoa Lƣ gợi về cội nguồn chỉ là một cách đánh lừa 

tuổi trẻ. Nguyễn Khoa Điềm đã dùng chính lịch sử để chứng minh ngộ nhận đáng 

thƣơng của họ:  

                                 Sao các anh đến Hoa Lƣ 

                                 Không đem theo mỗi ngƣời một cành lau 

                                 Để làm cờ và tập trận 

                                 Nhƣ Đinh Bộ Lĩnh ngày xƣa từng nuôi chí lớn 

                                 Mà các anh mang trên ngƣời  

                                 Nhiều tóc, nhiều râu và giẻ rách mà thôi 
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 Nhƣng bùa mê của thực dân đã bƣng kín mắt họ. Họ lao vào vòng xoáy của 

tự do cá nhân cực đoan, phủ nhận, chối bỏ phẩm chất ngƣời của mình, để trở thành 

những cá thể tuyệt cùng của sự khai thác cá nhân. Không tình cảm không lý trí, họ 

hƣởng thụ những thú vui tầm thƣờng theo thứ triết lý tự do độc hại Tự do làm tình, 

tự do buồn, tự do ca hát, / Tự do chết khi quét cùn thân xác. 

         Đứng trƣớc lối sống tự do buông thả, thơ Nguyễn Khoa Điềm không chỉ có 

giọng điệu khuyên nhủ tâm tình đối với tuổi trẻ mà thơ ông còn lên án đanh thép 

bằng cách đƣa ra sự đối lập đáng hổ thẹn giữa nhân dân đang đổ máu với chủ nghĩa 

cá nhân cực đoan vô nghĩa lý:  

                                  Nhân dân kêu cháy nhà, anh giả điếc không thƣa 

                                  Dân tộc đã đau thƣơng, anh muốn thêm rách nát 

                                  Anh ca hát múa may bên tội ác 

                                  Anh lang thang mặc cƣờng bạo lộng hành 

 Cuộc tranh luận về nhân sinh quan của tuổi trẻ trong thơ Nguyễn Khoa Điềm 

có gay gắt quyết liệt nhƣng không lên gân cƣờng điệu. Có khuyên nhủ, có chê trách 

nhƣng lại giàu tính thuyết phục bởi đó là sự đối thọai của những con ngƣời cùng 

cảnh ngộ: Chúng tôi đây cùng lứa tuổi các anh / Chúng tôi đã buồn đau, đã nhiều 

ngày mất hướng. Tất cả cùng một thế hệ, một lứa tuổi cùng sinh ra và lớn lên trong 

hoàn cảnh nƣớc mất nhà tan, cùng sống trong thành phố bị chiếm đóng và có lúc đã 

cùng đi trên con đƣờng lầm lạc. Nhƣng bên cạnh sự đồng cảm sâu sắc ấy, cái tôi 

chủ thể có lúc tách hẳn ra, cất lên  tiếng nói của con ngƣời sau bao nhiêu tìm tòi, 

dằn vặt đã tìm thấy hƣớng đi. 

 Hành trình đi tìm lý tƣởng của tuổi trẻ thành thị miền Nam đƣợc Nguyễn 

Khoa Điềm mã hoá trong một "cuộc đối thoại thảo ngay". Đây không phải là cuộc 

tranh luận của những ngƣời ở hai trận tuyến mà là sự thuyết phục của ngƣời đi 

trƣớc có trách nhiệm dẫn dắt ngƣời đi sau. Vừa khuyên nhủ vừa phê phán, nhà thơ 

với một tƣ thế trữ tình đại diện cho chân lý đã cất lên tiếng nói "nối vòng tay lớn" 

ân tình và cảm động, kết liên tuổi trẻ thành thị miền Nam sát cánh bên nhau hƣớng 

tới Mặt đường khát vọng: 
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                          Chỗ đứng của chúng ta không phải ở Hoa Lƣ 

                                    Mà trên con đƣờng ta tìm về dân tộc 

 Quá trình nhận đƣờng của tuổi trẻ thành phố bị chiếm đóng còn đƣợc 

Nguyễn Khoa Điềm khắc hoạ qua việc miêu tả những số phận cụ thể. Ở bài thơ Con 

gà đất, cây kèn và khẩu súng, Nguyễn Khoa Điềm đã dựng lên ba hình ảnh tƣợng 

trƣng cho ba chặng đƣờng trong cuộc đời ngƣời thanh niên vùng tạm chiếm. Tuổi 

ấu thơ tràn trề hạnh phúc trong hơi thở của đất trời mùa xuân, trong sắc màu rực rỡ 

của con gà đất bảy màu. Nhƣng rồi tuổi thơ đẹp đẽ hồn nhiên trôi qua nhanh chóng, 

bất ngờ nhƣ con gà đất chợt vỡ tan trong bàn tay con trẻ. Cuộc sống nhộn nhạo của 

đô thị bị tạm chiếm đã kéo cậu bé yêu tha thiết chiếc kèn, con gà đất ngày xƣa vào 

vòng xoáy của nó. Ngƣời thanh niên giờ đây phải làm nghề thổi kèn trong snachbar 

để kiếm sống. Thấy đời mình xoay trong ống sắt, ngƣời thổi kèn thấm thía sự vô 

nghĩa của cuộc đời khi phải chứng kiến sự đối nghịch giữa cảnh tiệc tùng xa hoa, 

thừa mứa của lũ bán nƣớc và cƣớp nƣớc với cảnh ngoài cửa kia những đứa em giơ 

tay gầy chầu chực; trong tiếng bom rơi rung đất cuối con đường. Bất lực, anh thấy 

xung quanh mình là bốn bức tƣờng địa ngục và tiếng kèn nấc lên tức tƣởi, tủi nhục. 

Nhƣng không thất vọng, ngƣời thổi kèn vẫn mong một cuộc đổi đời. Vào những lúc 

kiệt sức đuối hơi thì những ƣớc mơ trong sáng của tuổi thơ lại hiện lên rực rỡ, tiếp 

thêm cho anh nguồn sống và nghị lực: 

                                Muốn ngất hơi 

                                Anh bỗng mơ một con gà bảy sắc 

                                Nở nhƣ hoa trên môi 

 Rồi mùa xuân, trong ngày hội của những ngƣời đứng lên đòi quyền đƣợc 

sống, ngƣời thổi kèn đã "nhận về phần mình khẩu súng" và anh chợt nhận ra điều 

thiêng liêng nhất: đây là khao khát thẳm sâu / Mẹ đã hẹn một lần và anh đã đợi từ  

lâu. 

 Để gặp đƣợc cách mạng, ngƣời thanh niên đô thị tạm chiếm miền Nam đã đi 

từ con gà đất, cây kèn đến khẩu súng với nhiều cung bậc tình cảm: có nuối tiếc, xót 

xa, tức tƣởi rồi háo hức, sung sƣớng, hả hê. Đây là một bài thơ đặc sắc, gây ấn 
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tƣợng mạnh bởi cảm xúc mạnh mẽ và sâu thẳm trong hình tƣợng và ngôn từ. Một 

lần nữa thơ Nguyễn Khoa Điềm đã phác hoạ cả một quá trình giác ngộ của tuổi trẻ 

yêu nƣớc miền Nam. Nhà thơ đứng ở một tƣ thế trữ tình nhân danh một lý tƣởng 

sống cao đẹp, nhân danh tình yêu đất nƣớc mà cất lời kêu gọi thức tỉnh tuổi trẻ, hãy 

sống có lý tƣởng, hãy sống vì đất nƣớc và dân tộc.  

3. Cái tôi trải nghiệm nhà thơ - chiến sĩ. 

3.1  Từ cái tôi trữ tình sử thi trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, đến cái tôi trải        

nghiệm của một thế hệ.  

 Hòa cùng thế hệ thơ trẻ những năm chống Mỹ, thơ Nguyễn Khoa Điềm vẫn 

là một giọng điệu riêng. Vẫn nằm trong tinh thần sử thi, nhƣng thơ Nguyễn Khoa 

Điềm khác với nhiều nhà thơ cùng thời nhƣ Phạm Tiến Duật gắn với Trƣờng Sơn 

và những cô thanh niên xung phong, Ngô Văn Phú gắn với làng quê, thôn 

ổ…Ngƣời ta nhận ra chân dung Nguyễn Khoa Điềm qua làn sóng đấu tranh dữ dội 

của học sinh, sinh viên thành thị miền Nam. Cái tôi trữ tình sử thi một mặt ca ngợi 

Đất nƣớc hào hùng trong máu lửa chiến tranh, mặt khác "cái tôi" chuyển hoá sang 

dạng thức cái tôi thế hệ, để ngợi ca niềm tin, sức sống của khối tuổi trẻ, lòng nhiệt 

huyết, yêu lý tƣởng của họ trong đấu tranh trực diện với kẻ thù: 

                                Ôi những bƣớc tự do chuyển động phố phƣờng 

                                 Đại lộ nghiêng đi làm thác đổ 

                                 Đội ngũ tiến lên, tiến lên là đội ngũ 

                                 Mặt đƣờng là mặt ngƣời, mặt đƣờng là thanh niên 

                                                                 (Mặt đường khát vọng) 

 Trong những năm chống Mỹ, cái tôi thế hệ từng hiện diện nhƣ một chủ thể 

trữ tình có ý nghĩa nhân danh. Các nhà thơ cùng thời cũng đã khắc hoạ chân dung 

thế hệ mang tầm vóc một tập hợp lịch sử đứng lên đấu tranh: Thế hệ chúng con đi 

nhƣ gió thổi / Áo quân phục xanh đồng sắc với chân trời (Trần Mạnh Hảo). Chúng 

tôi đã đi không tiếc đời mình / (Nhƣng tuổi 20 làm sao không tiếc) / Nhƣng ai cũng 

tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc (Thanh Thảo). 

          Cảm thức về thế hệ trong thơ Nguyễn Khoa Điềm vừa đằm thắm vừa sâu sắc. 
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Mỗi lời thơ nhƣ một lời giục giã thiết tha, lời giãi bày chân thực, và là sự khẳng 

định lý tƣởng chắc chắn. Cảm thức về thế hệ trẻ đƣợc Nguyễn Khoa Điềm trình bày 

theo lô gíc của sự trải nghiệm cuộc sống: từ nhận thức về nhân dân đất nƣớc, về 

gƣơng mặt kẻ thù đến sự tự ý thức và cuối cùng đứng lên tiêu diệt quân thù. Sống vì 

nhân dân, vì Cách mạng đối với thế hệ trẻ là đi từ cái riêng đến cái chung rộng lớn, 

dẫn đến hành động tất yếu của họ: 

                                Hãy nâng máu ta lên thành ngọn cờ hồng 

                                Trên cao điểm gian truân mùa giữ nƣớc 

                                Ôi tuổi trẻ có gì cao quý nhất   

                                 Bằng hôm nay ta hiến máu xƣơng mình 

 Phong trào học sinh, sinh viên đô thị bị tạm chiếm miền nam đã đóng góp 

cho chiến thắng dân tộc không chỉ những ngày xuống đƣờng mà còn cả những đêm 

không ngủ. Đó là những đêm thức trắng để ngồi với đất đai xứ sở, để lắng nghe lịch 

sử bốn nghìn năm vọng lại: 

                                 Bốn nghìn năm 

                                Việt Nam chƣa bao giờ đƣợc ngủ 

                            …Trần Hƣng Đạo đêm không ngủ ngày không ăn 

                                 Nguyễn Trãi tóc bạc từng đêm 

                                 Lo giữ nƣớc và lo dựng nƣớc 

                                                            (Đêm không ngủ)   

 Tuổi trẻ đã bao đêm thức cùng đất nƣớc, đã lắng nghe tâm tình của dân tộc, 

của nhân dân và đốt bừng lên ngọn lửa - ngọn lửa của tâm hồn Việt Nam truyền qua 

bao thế hệ, để ngày mai hoá thân vào mặt trời cùng tuổi trẻ xuống đƣờng bắt đầu 

một trận đánh mới. 

 Những đêm không ngủ của tuổi trẻ còn là những đêm nghe đồng bào tôi nói 

và nói cho đồng bào tôi nghe. Nói và nghe, hành động bình thƣờng tất yếu của con 

ngƣời nhƣng qua lập luận và triết lý của nhà thơ trở nên thiêng liêng biết mấy. 

Trong cuộc sống bị trị thì nói làm sao đƣợc khi dao kề cổ và nghe làm sao khi bị 

bủa vây bởi những tiếng gầm thét điên dại của bầy thú dữ cùng những chính sách 
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cải lƣơng, mị dân lừa bịp của chúng.  

 Nhƣng hôm nay những tủi nhục căm hờn không thể dồn nén đƣợc nữa. Lời 

nói đã trở thành hành động. Đƣợc nói và nghe những lời tâm huyết nhất ở mọi lúc, 

mọi nơi: trong đêm uất hận, trong buổi tuần hành, giữa tù ngục, xiềng xích và toà án 

giặc… Thật hạnh phúc và cảm động: 

                               Những âm thanh nhƣ lớp sóng đi vòng 

                               Nghe và nói, và nghe rạo rực 

                               Nhƣ nƣớc mắt nhìn vào nƣớc mắt 

                               Nhƣ tình yêu nồng cháy với tình yêu.    

 Bằng việc làm giàu ý nghĩa này, những trí trức trẻ thành phố đã dựng lên 

những vũ đài chính trị, tập hợp và truyền bá lý tƣởng cách mạng đến với quần 

chúng lao khổ, đấu tranh với kẻ thù bằng sức mạnh trí thức, văn hoá, lẽ phải và 

chính nghĩa. Phải đổ máu và nƣớc mắt, phải trả giá bằng những lầm lạc ban đầu, 

phải trải nghiệm qua đấu tranh trực diện với kẻ thù, tuổi trẻ thành thị đã đến đƣợc 

với Mặt đường khát vọng, hòa với nhân dân cùng cả nƣớc lên đƣờng. 

 Có thể nói, Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ trẻ gắn với chiến trƣờng nên sự 

chiếm lĩnh và thể hiện đời sống có sự suy tƣ trải nghiệm của những ngƣời trong 

cuộc. Cái tôi trữ tình trong thơ có điều kiện tự bộc lộ mình, đại diện cho thế hệ 

mình - thế hệ những ngƣời trẻ tuổi đang tôi luyện trong ngọn lửa chiến tranh, thực 

sự nếm trải những gian lao thử thách và tự nguyện đem xƣơng máu của mình bảo 

vệ quê hƣơng, đất nƣớc. Từ cái tôi trữ tình sử thi mang tinh thần thời đại đến cái tôi 

thế hệ trong thơ Nguyễn Khoa Điềm là sự biểu hiện khí phách hùng tráng không chỉ 

của cái tôi nhà thơ mà của cả thế hệ tuổi trẻ cùng lứa: Cái tôi thế hệ xuống đƣờng 

của tuổi trẻ sinh viên - đó là sự đóng góp độc đáo làm nên phong cách Nguyễn 

Khoa Điềm. 

3.2  Cái tôi nhà thơ - chiến sĩ trong đời sống nội cảm. 

    3.2.1  Tình yêu trong chiến tranh. 

 Là một nhà thơ, một ngƣời lính trong "lứa cầm súng suốt một thời trai trẻ" 

(Nguyễn Duy), "lứa tuổi hai mƣơi, ba mƣơi trùng điệp áo lính" (Thanh Thảo), 
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Nguyễn Khoa Điềm có một tâm hồn rất trẻ, xao động biết bao cảm xúc. Cùng với 

giọng điệu sử thi hào hùng thơ Nguyễn Khoa Điềm là những tâm tình trầm lắng, da 

diết trong đời sống nội cảm trữ tình riêng tƣ. Khơi nguồn từ những rung động của 

một tâm hồn trai trẻ, giàu tình cảm nên thơ Nguyễn Khoa Điềm không thể thiếu 

vắng một khoảng trời dành cho tình yêu đôi lứa. 

 Nguyễn Khoa Điềm vừa cầm bút vừa cầm súng, vừa làm thơ vừa đánh giặc 

nên tình yêu trong thơ anh ấp ủ nảy mầm trong chiến tranh và hòa vào tình yêu lý 

tƣởng. 

 Giữa chiến trƣờng khói lửa và trong gian nan khó nhọc, thơ Nguyễn Khoa 

Điềm đã cất lên giai điệu Tình ca. Tình ca hé mở tâm hồn ngƣời lính trẻ đang yêu 

sôi nổi và tha thiết. Lời thơ đẹp và say nhƣ những lời tình tự Đừng yêu ai em nhé / 

Chỉ yêu mình anh thôi /…Đừng thương ai em nhé / Chỉ thương về anh thôi. Đó là 

những giọt mật của tình yêu đôi lứa. Nhƣng trong dòng chảy muôn thuở của tình 

yêu, thơ Nguyễn Khoa Điềm rẽ nhánh nhập vào một dòng khác lớn hơn, mạnh mẽ 

hơn: 

                                 Từ tháng ngày chiến đấu  

                                 Ta chọn tình yêu ta 

                                 Em ơi em đồng chí 

                                  Ngọn cờ và tình ca 

 Cái tôi trữ tình ở vị thế ngƣời chiến sĩ trẻ nói về tình yêu, nói với ngƣời yêu 

làm cho thơ Nguyễn Khoa Điềm có một sắc thái riêng. Ở đây đôi lứa không chỉ 

"nhìn nhau" mà còn "nhìn về một hƣớng". Tình yêu là sự đồng điệu tâm hồn nên 

ngƣời yêu cũng là đồng chí cùng chung lý tƣởng, chung một chiến hào diệt Mỹ. 

Hơn thế nữa, nhà thơ còn thấm thía tình yêu và hạnh phúc của mình phải đổi bằng 

sự hy sinh của đồng đội và đồng bào. Tình yêu không thể tách rời những tình cảm 

lớn và trong khói lửa tình yêu của ngƣời lính càng cháy bỏng: Càng đi vào mặt trận 

/ Càng sáng bừng thuỷ chung / Càng lao lên lửa bỏng / Càng yêu em tận lòng.   

 Trong tâm hồn Nguyễn Khoa Điềm bài ca tình yêu đã hòa hợp vào bài ca lý 

tƣởng. Chất lý tƣởng đã chuyển hoá buổi hò hẹn cuối cùng của đôi lứa thành "cuộc 
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hò hẹn lớn lao". Dự cảm lạc quan ấy cứ ngân vang mãi thành miền yên ả, tĩnh tuyệt 

trong tâm hồn ngƣời lính giữa chiến trƣờng: 

                                Anh ngủ lại trên lá rừng và đếm những bom rơi 

                                Nhƣng tình yêu của em làm lòng anh yên tĩnh quá 

                                Hạnh phúc là sau mỗi chặng đƣờng vất vả 

                                Lại hiểu em nhiều trong muôn nẻo xa xôi. 

                                                                   (Cuộc hò hẹn lớn lao) 

 Chiến trƣờng khốc liệt không làm khô cằn tâm hồn ngƣời lính. Tình yêu nhƣ 

giọt nguồn nƣớc mát vỗ về tâm hồn lãng mạn và đa cảm nên hình ảnh buổi tiễn đƣa 

lƣu luyến luôn hiển hiện: Tình yêu em như một cánh chim / Tung theo bàn tay em 

vẫy / Rập rờn bay theo những chiến hào. 

 Tình yêu đôi lứa với những cảm xúc riêng tƣ đƣợc lý tƣởng hóa là giai điệu 

trẻ trung của thơ trẻ chống Mỹ. Thế giới tình yêu của thơ trẻ có buồn nhƣng không 

có u sầu bi luỵ mà vẫn rạng rỡ những sắc màu tƣơi thắm. Mạch chính trong thơ 

Nguyễn Khoa Điềm viết về tình yêu lạc quan trong sáng nhƣ bao nhà thơ cùng thế 

hệ. 

 Sống và chiến đấu trong quang cảnh huỷ diệt tàn khốc của chiến trƣờng, tâm 

hồn ngƣời lính trong thơ Nguyễn Khoa Điềm vẫn mát rƣợi một khoảng trời yêu 

dấu. Khoảng trời là tình yêu, là nỗi nhớ, là dòng suối mát, là ánh nắng,…là nỗi nhớ 

đong đầy tháng năm. Hƣớng về khoảng trời, trái tim thơ rung lên những nhịp đập 

bồi hồi: 

                                Yêu em yêu cả khoảng trời 

                          Sƣơng giăng buổi sớm nắng rời chiều hôm 

                                 Tháng tƣ giông chuyển bồn chồn 

                          Hạt mƣa vây ấm nỗi buồn cách xa… 

 Ý thơ phảng phất nỗi buồn dịu nhẹ và tin cậy. Tình yêu trong cách xa thƣờng 

gợi nỗi nhớ. Đặc biệt trong thơ Nguyễn Khoa Điềm nỗi buồn nhớ này bao giờ cũng 

kín đáo, nhuần nhị và đầy ắp niềm tin tƣởng. 

 Sau chiến tranh, Nguyễn Khoa Điềm cho in trong tập Ngôi nhà có ngọn lửa 
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 ấm và Đất và Khát vọng những bài thơ tình viết trong chiến tranh. Ngƣời đọc nhận 

ra những nét rất riêng trong tâm hồn giàu cảm xúc của Nguyễn Khoa Điềm những 

vần thơ rất đời và rất ngƣời ấy. Chiến tranh đã đẩy con ngƣời vào hoàn cảnh sống 

đặc biệt. Khi chất thi vị lắng dần, cái tôi trữ tình giàu trải nghiệm và đằm chín càng 

khiến cho những vần thơ tình của Nguyễn Khoa Điềm thật hơn, thấm thía hơn. Tình 

yêu cách trở bởi thời gian đằng đẵng, nên nỗi nhớ khắc khoải và cụ thể. Giọng thơ 

nhạt dần niềm vui, trở nên da diết, đau đáu những nỗi niềm: 

                      Chắc những đứa con của Âu Cơ từng lên rừng xuống bể 

                      Cũng không nhớ thƣơng nhau nhiều nhƣ ta nhỉ 

                                                                            (Trên núi sông) 

 Nỗi nhớ đã đốt lên ngọn lửa khao khát mãnh liệt trong tâm hồn nhà thơ. 

Trong hoà bình, với những khoảnh khắc bình thƣờng, đó là những điều giản dị. 

Nhƣng đây là chiến trƣờng nên chỉ tồn tại những điều ao ƣớc và giá nhƣ: Nếu anh 

được gặp em chiều nay…/ Giá như anh chỉ phải đi từ đầu ngày đến cuối ngày / Để 

gặp em cùng nụ cười chói lọi. Sự gặp gỡ, đoàn tụ chỉ là khát vọng nên đã tạo ra 

nghịch lý giữa thực và mơ. Nhà thơ ao ƣớc đƣợc gặp ngƣời yêu vào một buổi chiều 

khi anh đã vƣợt qua cách trở của một triền núi, một cánh rừng, một con suối, một 

hàng cây… bằng sức mạnh của tình yêu và nỗi nhớ. Và em chợt hiện ra giữa rừng 

già cƣời trong nắng xua tan đi sự âm u, lạnh lẽo của bóng tối đang lan toả, đẩy lùi 

thời gian, đẩy lùi hoàng hôn, để hiện lên một bình minh ở cuối ngày. Nhƣng những 

tia nắng rạng ngời của bình minh chỉ là trong nỗi nhớ mong, mơ ƣớc, còn thực tại 

là: Ngày vẫn trôi đi / Dòng suối lung linh / Trong sáng và buồn bã / Anh đi trong 

rừng. Nguyễn Khoa Điềm đã dựng trong bài thơ hai khoảng không gian thực và ảo. 

Thực trần trụi khắc nghiệt bao nhiêu, thì ảo đẹp đẽ yên bình bấy nhiêu. Nhƣng 

khoảng cách giữa hai thế giớ ấy là bốn năm cô đơn khao khát đã có và kéo dài dằng 

dặc đến bao giờ? Thoáng một nỗi lo âu giữa nghìn trùng cách biệt: 

                                …Mong em đừng lựa chọn nào khác 

                                    Ngoài nỗi cháy lòng câu thơ của anh 
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 Nỗi vắng xa dƣờng nhƣ thƣờng trực trong tình yêu thời chiến tranh. Cái tôi 

trữ tình trong thơ Nguyễn Khoa Điềm không chỉ nói về tình yêu nỗi nhớ da diết của 

mình mà còn nghĩ tới sự chờ mong khắc khoải của ngƣời yêu. Nhà thơ có những 

vần thơ day dứt: 

                                Em nhé, mùa hạ này đừng nhắc nữa    

                                Sao chúng mình còn xa nhau. 

 Trong chiến tranh, thơ tình yêu của Nguyễn Khoa Điềm đã tìm về với bản 

chất đích thực của nó. Tình yêu khác các loại tình cảm khác bởi ngoài sự đồng điệu 

tâm hồn, còn có sự cảm nhận thân xác gần gũi. Nỗi nhớ ngƣời yêu của ngƣời lính 

cuộn trào thẳm sâu: Anh yêu em trào nước mắt / Sao mắt này, tóc này / Lại có thể 

của anh? Đó là tình yêu rất đời và cũng rất chân chính bởi nó hƣớng tới tổ ấm gia 

đình: Ta đi ra và trở về cùng ngưỡng cửa / Hẹn với tiếng ru em dành cho con.  

 Ở ngay trong những chủ đề nhỏ nhất, riêng tƣ nhất là tình yêu, cái tôi trữ tình 

đã nói lên đƣợc bao điều lớn lao trong tâm hồn ngƣời lính: biết hoà tình cảm riêng 

tƣ vào tình cảm chung, biết đặt lẽ sống còn của dân tộc cao hơn hết thảy. Trên nền 

cảm xúc chung ấy, thơ tình yêu của Nguyễn Khoa Điềm có những mảng màu và 

đƣờng nét riêng biệt: nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi nhớ da diết xót xa hơn và tình yêu 

cũng đời hơn… Nhƣng những cung bậc tâm trạng ấy không làm cho ngƣời lính uỷ 

mị yếu mềm mà còn làm bức chân dung tâm hồn ngƣời lính đƣợc phong phú và 

toàn diện. Hơn thế nữa, nó là hợp chất nung nấu phẩm chất kiên cƣờng của ngƣời 

lính. 

3.2.2  Tình đồng đội.  

 Tình đồng đội, đồng chí là tình cảm gần gũi nhất của những ngƣời lính trong 

những năm tháng ở chiến trƣờng. Những đêm Trƣờng Sơn, bao bọc trong bóng tối 

của rừng đại ngàn, thời gian nhƣ ngắn lại khi những ngƣời lính quây quần bên bếp 

lửa. Bên ánh sáng của những ngọn lửa hồn nhiên reo cƣời nhảy múa, tình đồng đội 

càng gần gũi và gắn bó. Xích lại gần nhau và chỉ nhìn lửa thôi, nhà thơ chiến sĩ đã 

thấy tin yêu thắm thiết bởi ở đó cháy cùng ý nghĩ / và toả hồng trên mỗi trán say 

mê. Ngọn lửa hồng trong đêm rừng Trƣờng Sơn đã thắp sáng ngọn lửa lý tƣởng 
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trong ý nghĩ, trong tâm hồn ngƣời lính. Hơi ấm của bếp lửa rừng xua đi cái âm u 

của rừng già. Chia sẻ với nhau từ niềm vui, nỗi nhớ đến những điều giản dị - củ sắn, 

ngọn rau, điếu thuốc, tình đồng đội đã đi qua những năm tháng Trƣờng Sơn:  

                                Bỗng thấy thƣơng nhau hơn khi vai bạn sát vai mình 

                                Bẻ củ sắn chia đôi điều giản dị 

                                Bếp lửa soi một dƣ vang bền bỉ 

                                Ôi Trƣờng Sơn đốt lửa mấy năm trời 

                                                                          (Bếp lửa rừng) 

 Tiễn bạn cuối mùa đông là bài thơ ly biệt. Chia ly là một đề tài quen thuộc 

trong thơ. Nguyễn Khoa Điềm tiễn bạn vào cuối mùa đông, nhƣng không gian 

không ảm đạm lạnh giá mà tràn ngập sắc xuân với gió nắng và trời xanh. Đây là khí 

xuân trẻ trung sôi nổi lạc quan của hồn ngƣời thổi vào cảnh vật. Chia tay giữa đôi 

bạn không hề có bịn rịn mà còn bao bọc bởi niềm vui: Tiễn bạn về vùng sâu / Mùa 

xuân vừa kịp đến / Rừng xuân hoa đẹp hiếm / Xin vui trong tiếng chào. 

 Cái tôi thế hệ không chỉ nhìn cuộc chiến tranh đơn nhất ở góc độ cái hùng. 

Chất bi tráng đã đi vào thơ với sự hy sinh xƣơng máu của đồng đội đồng bào. Trong 

thơ Cách mạng nói chung và thơ trẻ chống Mỹ nói riêng, ở mỗi nhà thơ, nỗi đau 

mất mát đều cất thành lời. Hoàng Nhuận Cầm khóc bạn: Thôi cho mình thắp nén 

nhang này / Khóc Văn nước mắt đã đầy quả tim. (Nhớ Vũ Đình Văn); Nguyễn Đức 

Mậu gửi nỗi niềm thƣơng tiếc xót xa vào hƣơng trầm bên mộ ngƣời ngã xuống; 

Nguyễn Duy đắp cho bạn nấm mộ trong rừng đước…Còn Nguyễn Khoa Điềm, khi 

ngƣời bạn thân ngã xuống, trong tâm tƣởng nhà thơ dội về những kỉ niệm: 

                            …Mình nhớ một trang Kiều hai đứa đọc 

                            …Mình nhớ bếp lửa rừng đốt ngày gặp lại 

                            …Mình nhớ chúng ta vẫn thầm lựa bao điều để nói 

                                           (Chúng ta vẫn sẵn sàng cho bài giảng đầu tiên) 

 Có tiếc thƣơng nhƣng nhà thơ không bi luỵ, chìm sâu vào hồi tƣởng. Bài thơ 

mở đầu là tâm trạng thảng thốt khi nghe tin bạn không còn nữa nhƣng khép lại là 

những hình ảnh đẹp của khát vọng. Tâm nguyện duy nhất của ngƣời nằm xuống và 
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ngƣời bƣớc tiếp là một ngày hoà bình đƣợc đứng trên bục giảng: Sẽ có một ngày 

tiếng trống trường khoan nhặt / Người thầy giáo trở về cầm viên phấn trắng tinh. 

Ngƣời lính ngã xuống khi mơ ƣớc chƣa thành sự thật, nhƣng anh đã góp phần 

xƣơng máu cho ngày ấy đến gần và đồng đội gánh thêm trách nhiệm của ngƣời đã 

khuất. 

 Tình cảm bạn bè đồng chí gắn bó thân thiết hơn bao giờ hết là thời chiến 

tranh, bởi đây là lúc con ngƣời biết hoà tình cảm riêng tƣ vào những cảm xúc lớn 

lao hơn. Lòng yêu nƣớc và căm thù giặc đã trở thành chất keo dính những tâm hồn. 

Thơ Nguyễn Khoa Điềm viết trong chiến  tranh hình ảnh bạn bè đồng chí rất đỗi 

thiêng liêng cảm động. Đó cũng chính là sức mạnh của ngƣời lính chiến thắng sự 

bạo tàn của bom đạn kẻ thù hƣớng về ngày mai tƣơi sáng. 

 Cái tôi trữ tình trong thơ chiến tranh của Nguyễn Khoa Điềm là sự hội tụ của 

cái tôi chiến sĩ, cái tôi văn hoá và cái tôi thi sĩ. Đây là những yếu tố nền tảng tạo 

nên sự đa dạng thức và biến hóa của cái tôi trữ tình trong thơ. Với tƣ thế cái tôi 

chiến sĩ, cái tôi trữ tình sử thi cất lên tiếng nói vang vọng của một chân lý vĩnh 

hằng qua hình tƣợng ngƣời lính; cái tôi trữ tình thế hệ lại mang một tiếng nói riêng 

của tuổi trẻ miền Nam trong hành trình tìm về dân tộc. Cái tôi văn hóa giúp thơ lấp 

lánh ánh sáng trí tuệ, tri thức. Đặc biệt cảm hứng văn hóa - lịch sử trƣớc mọi hiện 

tƣợng của cuộc sống đã tạo nên vẻ đẹp riêng của thơ Nguyễn Khoa Điềm. Ngƣời 

đọc còn lƣu mãi ấn tƣợng về một con người thi sĩ đã cảm nhận được những rung 

động lớn lao của thời đại và cả những rung động thầm kín, riêng tư của lòng người 

và cuộc đời. Ba yếu tố trên đã tạo nên tính thống nhất trong phong cách và hiện 

diện trong cả thơ viết sau chiến tranh của Nguyễn Khoa Điềm. 

4. Những suy ngẫm trong cuộc sống hòa bình. 

4.1 Trầm tư, âu lo đầy trách nhiệm nhưng không bi quan trước gian nan cuộc 

sống. 

 Sau chiến tranh, Nguyễn Khoa Điềm tiếp tục sáng tác trong hoàn cảnh mới 

với những cảm xúc mới. Hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi, nhƣ bao nhà thơ bƣớc ra từ 

cuộc chiến, Nguyễn Khoa Điềm đi tìm một tiếng nói mới cho thơ. Tập Ngôi nhà có 
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ngọn lửa ấm ra mắt độc giả năm 1986, tập hợp những bài thơ Nguyễn Khoa Điềm 

viết mƣời năm sau chiến tranh, cùng với Cõi lặng xuất bản 2007, là hai tập thơ 

không dày dặn nhƣng có sức nặng, thể nghiệm một hƣớng cảm xúc mới trong thơ 

Nguyễn Khoa Điềm.   

 Ở Đất ngoại ô và Mặt đường khát vọng, tƣ duy cảm xúc thơ thiên về hƣớng 

ngoại. Bƣớc vào những tháng năm im tiếng súng, chủ thể trữ tình tìm về chiều sâu, 

lắng nghe những rung động sâu thẳm trong tâm hồn và chiêm nghiệm triết lý về 

cuộc đời với những điều bình dị thiêng liêng của những năm tháng hoà bình đầu 

tiên.  

 Chiến tranh đã lùi vào quá khứ. Nhƣng với những ngƣời lính đi qua đạn 

bom, chứng kiến sự hy sinh mất mát của đồng đội, đồng bào, thấm thía cái giá phải 

đổi bằng máu và nƣớc mắt của hoà bình thì đó là những năm tháng không thể nào  

quên. Tâm hồn thi sĩ nhạy cảm và thuỷ chung của Nguyễn Khoa Điềm trong cuộc 

sống mới vẫn vang vọng âm thanh hình ảnh của chiến tranh. Đối diện với hòa bình, 

cảm xúc đầu tiên của nhà thơ là ngập tràn hạnh phúc. Năm 1975, nhà thơ viết bài 

Trên đường mở đầu cho một thời kỳ sáng tác mới. Bƣớc chân trên con đƣờng thành 

phố tuổi thơ nhộn nhạo bóng giặc ngày nào nay yên tĩnh êm ả, tâm hồn nhà thơ 

ngập tràn cảm xúc bồi hồi. Những ngôi nhà xƣa cũ hoang tàn đổ nát đang hiện dần 

bóng dáng của sự hồi sinh: 

                                Rồi bạn đi với tôi qua những bờ tường trắng 

                                Sau chiến tranh 

                               Những ngôi nhà như tinh thể kết bất ngờ trong  

                                hạnh phúc 

                                Định hình tất cả niềm vui và sự thật 

 Nhƣng niềm vui không làm bƣớc chân nhà thơ vô tình. Cuộc sống thu vào 

tầm mắt nhà thơ từ vỉa hè rạn vỡ / người con gái áo trắng / hàng phượng mang 

nắng và một người mẹ gánh nặng trở về. Đó là những hình ảnh rất bình thƣờng của 

cuộc sống nhƣng đặt trong thời điểm chiến tranh vừa đi qua bỗng trở nên quý giá 

thiêng liêng biết chừng nào. Mỗi hình ảnh đều gợi nhữmg cảm xúc về quá khứ, hiện 
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tại, tƣơng lai, đều gợi những nỗi niềm. Trong cảm nhận của nhà thơ, những gì bình 

dị nhất của ngày hôm nay đều là khát vọng cháy bỏng của ngày hôm qua: 

                             … Đây là những gì chúng ta đã sống và đã chết 

                             … Đây là những gì chúng ta đã đổ máu và hát ca 

                              …Đây là những gì chúng ta mong muốn và hy vọng 

        Đó là tiếng lòng của cái tôi ân nghĩa thuỷ chung luôn trân trọng quá khứ. 

Thành phố đang trở mình vƣơn về tƣơng lai. Lòng ngƣời cũng chất chứa bao dự 

tƣởng, nhƣng tâm hồn nhà thơ vẫn như cánh rừng xa khuất / Lại xanh màu và mãi 

âm vang…  

 Có thể nói rằng sau chiến tranh, Nguyễn Khoa Điềm đã xây dựng trong tâm 

tƣởng hai khoảng không gian quá khứ và hiện tại, chiến tranh và hòa bình và cái tôi 

trữ tình đi về hai nẻo không gian ấy. Đọc Ngôi nhà có ngọn lửa ấm nhiều ngƣời có 

cảm tƣởng tâm hồn nhà thơ thƣờng trú ngụ ở quá khứ nhiều hơn. Cái tôi nhà thơ 

nhớ bạn là nhớ về ngọn nguồn Hƣơng Giang, nhớ về chiến trƣờng nơi mình và 

đồng đội đã sống và chiến đấu. Đó là những kỉ niệm về cuộc sống thiếu thốn gian 

khổ nhƣng không dập tắt đƣợc ngọn lửa yêu đời ở những ngƣời lính năm xƣa. Và 

trong hiện tại, cuộc sống bộn bề những kỉ niệm trở thành máu thịt, thành hơi thở 

của mỗi con ngƣời:  

                                 Ôi những gì thân yêu 

                                 Thì thầm nhƣ máu mặn 

                                 Giọt nƣớc nguồn trong sáng 

                                 Chảy tràn trên mặt ta 

                                                          (Bạn ơi bạn có nhớ) 

 Trong tiềm thức Nguyễn Khoa Điềm, cuộc sống kháng chiến gian khổ hôm 

qua nhƣ một sự bắt đầu, khởi nguồn cho cuộc sống hôm nay. Những gì thuộc về 

chiến tranh vẫn sống động trong thẳm sâu: 

                                 Những bài hát không ai hát nữa 

                                 Đã vỡ trên môi anh ngọn gió dịu dàng 

                           …  Những con đƣờng không ai trở lại 
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                                 Đã xuyên qua những mạch máu âm thầm 

                           …  Những con đƣờng không ai gặp nữa 

                                 Đã đặt lên vai anh sức nặng cuối cùng. 

                                                       (Những bài hát, con đường và con người) 

 Không chỉ ân tình thuỷ chung sau trƣớc, Nguyễn Khoa Điềm còn nhắc mình 

và nhắc mọi ngƣời trách nhiệm với quá khứ đau thƣơng và hào hùng của chiến 

tranh. Sau chiến tranh là một cuộc sống khác. Rời khỏi đội ngũ, ngƣời lính trở 

thành những số phận cụ thể trƣớc bao điều khắc nghiệt của đời thƣờng. Nhƣng cuộc 

chiến đấu vì lý tƣởng độc lập tự do của dân tộc không vĩnh viễn lùi vào quá khứ. 

Với Nguyễn Khoa Điềm, những kỉ niệm chiến tranh là điểm tựa tinh thần cho cuộc 

sống hôm nay. Những năm tám mƣơi, xã hội có những thay đổi mạnh mẽ, con 

ngƣời hoang mang trƣớc sự phức tạp của đời sống với sự đảo lộn của những giá trị, 

chuẩn mực cũ. Trong sự khủng hoảng đó, Nguyễn Khoa Điềm vẫn giữ một khoảng 

yên tĩnh trong tâm hồn, đó là kí ức về ngày hôm qua: 

                                Em cây chò của anh, cánh rừng tuổi trẻ của anh 

                                Em mọc trên sƣờn núi ấy 

                                Những năm chiến tranh 

                                Đầy buồn vui can đảm… 

                                                              (Em, cây chò của anh)  

 Nỗi hoài niệm về chiến tranh không đơn thuần là nhớ về qúa khứ mà còn 

chuyển hoá thành lòng biết ơn và trách nhiệm trƣớc cuộc đời: 

                                Và chúng tôi một thứ quả trên đời 

                                 Bảy mƣơi tuổi mẹ chờ đƣợc hái 

                                 Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi 

                                 Mình vẫn là một thứ quả non xanh 

                                                                  (Mẹ và quả)  

 Thơ Nguyễn Khoa Điềm viết trong chiến tranh rất giàu tri thức lịch sử, văn 

hoá, âm nhạc… Đến Ngôi nhà có ngọn lửa ấm vốn tri thức sách vở đƣợc khai thác 

ở diện hẹp hơn nhƣờng cho những từng trải và suy ngẫm lẽ đời. Khi hiểu mình, 
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hiểu ngƣời, hiểu đời nhà thơ chợt hoảng sợ, lo âu bởi mình chƣa làm đƣợc gì có ích 

để đền đáp những hy sinh thầm lặng lớn lao của mẹ. Thơ Nguyễn Khoa Điềm trƣớc 

đây giàu âm hƣởng sử thi nên Mẹ là biểu tƣợng của Tổ quốc, của quê hƣơng. Nay 

hƣớng về đề tài thế sự, hình ảnh ngƣời mẹ càng gần gũi, thân thƣơng để trở thành 

một biểu tƣợng mới, để từ đó nhà thơ nói về ý thức trách nhiệm với quê hƣơng đất 

nƣớc, với quá khứ và hiện tại.    

 Trong Ngôi nhà có ngọn lửa ấm, có sự đổi khác khá căn bản trong định 

hƣớng cho tƣ duy cảm xúc thơ Nguyễn Khoa Điềm. Sẽ lúng túng khi muốn tìm ở 

đây những đề tài xã hội trực tiếp, cũng khó tìm thấy ở đây một hệ thống nhân vật 

trữ tình mang tính cách xã hội rõ rệt. Cái tôi trữ tình hiện lên, tập trung đậm nét 

hƣớng vào bề sâu nội tâm.  

 Trong tập thơ, dƣờng nhƣ bài thơ dài Biển trước mặt nằm ngoài xu hƣớng 

chung của cả tập và vẫn nằm trong mạch thơ quen thuộc trƣớc đấy. Bài thơ viết về 

những hy sinh, anh hùng và công cuộc lao động bám biển của những dân chài. Cả 

bài thơ trầm lắng, cái tôi nhà thơ băn khoăn đi tìm những cảm nhận riêng biệt về 

cuộc sống. Đề tài về vẻ đẹp bất tận của biển trời và cuộc sống lao động mãi là lời 

mời gọi với thơ - nhƣng điều đáng chú ý ở đây lại là một điểm khác: nhà thơ, bên 

cạnh sự khao khát thể hiện cuộc sống còn có nhu cầu bức thiết tự thể hiện mình. 

Đòi hỏi ấy có một thời bị xem nhẹ, ngày càng trở nên gắt gao đối với thơ nhƣ một 

sự bù đắp cần thiết. 

 Nằm trong nhu cầu ấy, Nguyễn Khoa Điềm muốn thể hiện nhiều hơn, đậm 

hơn thế giới bên trong của mình. Và do thế, ta gặp nhiều hơn những trăn trở nghĩ 

suy, gặp những khoảng không lời…  

 Trong niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống mới, cái tôi trữ tình hiện ra với 

rất nhiều dự cảm và tin tƣởng: 

                            Bạn có nghe tiếng trở mình của thành phố thân yêu 

                           Mây trắng chất ngất và lòng ta đầy dự tưởng 

                                                                         (Trên đƣờng) 
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 Năm 1984, Viết từ Đà Nẵng, vẫn  là lòng tin, nhƣng là một lòng tin thực tiễn 

hơn, đan lẫn và đối mặt trần trụi hơn với một thực tế bề bộn phức tạp:  

                         Dẫu sau những bức tường kia nhộn nhạo mưu mô 

                         những tên kẻ cắp 

                        Tôi tin những giấc mơ lành trong đêm có thể lấy lại được 

 Thơ Nguyễn Khoa Điềm đi cùng với những cố gắng của thơ nói chung trong 

việc đi tìm một giọng thơ mới, khác đi để nói đến mọi điều bình thƣờng, đụng chạm 

đến mọi vui buồn của đời sống và tâm trạng. Bằng một giọng nói thật, không hoa 

mỹ, không thiên về những cảm xúc màu hồng, cái tôi đầy trách nhiệm trong thơ 

Nguyễn Khoa Điềm đã diễn đạt rất thật các vấn đề thực tế: 

                               Len lách giữa virus, rác rƣởi, lời đồn thổi 

                               Dịch cúm gà, hacker, ngã sáu kẹt xe 

                               Chúng ta sống 

                               Ép mình xuống sàn nhà chạy trốn cái nóng thiêu thân 

                                                                         (Sự sống - Cõi lặng) 

 Càng về sau, dƣ âm về chiến tranh trong thơ Nguyễn Khoa Điềm càng ít đi, 

nhƣờng chỗ cho bao điều khắc nghiệt của cuộc sống đời thƣờng. Trƣớc sự thay đổi 

mạnh mẽ của xã hội và sự phức tạp của đời sống, thơ Nguyễn Khoa Điềm nhạy cảm 

với mọi biến động của cuộc đời. Hung bạo, tố giác, nặc danh, nảy sinh trong cuộc 

sống hàng ngày, biểu hiện sự xuống cấp của đạo đức văn hóa…, cái tôi ân tình 

trong thơ ông lại một lần nữa khẳng định trách nhiệm trƣớc cuộc đời: Hãy lộn 

ngược da anh / Và ghi lên đó mật khẩu / Không lùi bước. Đó là một giọng khác của 

thơ ông, lên tiêng gay gắt quyết liệt với cái xấu. Dù là đấu tranh trực diện với kẻ thù 

trong bom đạn, hay cuộc chiến chống lại cái xấu, cái ác trong cuộc sống hoà bình 

hôm nay thì Nguyễn Khoa Điềm cũng không bao giờ lùi bƣớc trƣớc gian khổ, khó 

khăn của cuộc sống và sự trăn trở trong sáng tạo nghệ thuật. 

 Cái tôi nhà thơ đã sống và viết có trách nhiệm trƣớc cuộc đời nhƣ thế nên 

trong Ngôi nhà có ngọn lửa ấm có nhiều bài thơ viết về những ngƣời lao động vô 

danh rất đẹp và đáng trân trọng. Đó là ngƣời nghệ sĩ trong Cơn lốc trong rạp xiếc, 
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ngƣời tạo hình rễ cây trong Tặng một người sáng tạo, nhà thơ trong bài Trên khối 

đá của từ ngữ…Cảm hứng trách nhiệm khiến ông tìm tòi trong cuộc sống phức tạp 

những tấm gƣơng lao động không quản gian lao khó nhọc, tạo hƣơng sắc cho đời. 

Khi nghĩ về Nguyên Hồng, ông đã viết nhà văn nhƣ một ngƣời lao lực, lật xới mảnh 

đất cuộc đời để "qua ngàn trang viết - sẽ mọc lên ngọn lửa của hạnh phúc". Trên 

khối đá của từ ngữ, nhà nghệ sĩ ngôn từ đục đẽo nên những dáng hình, những 

khuôn mặt của cuộc đời: 

                         Anh bắt đầu tạc nên khuôn mặt em thăm thẳm… 

                     … Mỗi chữ chìm sâu một cuộc đời thường 

 Với cái tôi ân tình trách nhiệm trƣớc cuộc đời, thơ Nguyễn Khoa Điềm luôn 

khát khao khám phá mọi sắc điệu đa thanh của cuộc sống. Ngƣời nghệ sĩ ấy lặng lẽ 

đánh cƣợc cuộc đời mình vào việc âm thầm đi tìm và sáng tạo cái đẹp từ những gì 

bị lãng quên, bị vứt bỏ cũng nhƣ cô gái mảnh mai trên sợi dây thừng ở độ cao mƣời 

lăm thƣớc kia đang tạo nên những cơn lốc trong rạp xiếc - họ đều có cái gì đó giống 

nhau: vƣợt qua giới hạn của bản thân mình để vƣơn tới cái đẹp, cái hoàn thiện với 

tất cả sự căng thẳng và chông chênh của khoảnh khắc sáng tạo. 

 Đi suốt cuộc đời thơ, ta thấy một Nguyễn Khoa Điềm nhất quán từ Mặt 

đường khát vọng thời tuổi trẻ đến lúc mái tóc đã điểm bạc, trái tim thơ vẫn luôn 

rung lên những nhịp đập cảm xúc, luôn khát khao khám phá và sáng tạo. Trở lại A 

Lƣới, nơi có em Cu Tai, có những ngày kháng chiến, nhiều cái đổi thay nhƣng 

"máu hồng" thì không thay đổi: 

                              Em hát cái ngày đau xót đó  

                              Bây giờ dịu ngọt cứ nhƣ không  

                              Tóc không xanh tóc ngày xƣa nữa 

                              Máu nóng trong tim vẫn máu hồng. 

                                                       (Trở lại A Lưới - Cõi Lặng) 

 "Máu hồng" trong nhân sinh quan của nhà thơ mãi mãi không thay đổi trong 

cái nhìn về cuộc đời, về con ngƣời. Những câu thơ trên không đơn thuần là nỗi hoài 

niệm về chiến tranh, mà còn là sự khẳng định nhân sinh quan của nhà thơ trƣớc sức 
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sống mãnh liệt của cuộc đời mới. Cứ nhƣ thế, ngƣời đọc cảm nhận trƣớc sau, ông 

vẫn là một hồn thơ nhiều suy nghĩ về trách nhiệm với đời, với mình. 

  Thời gian trôi đi, hồn thơ Nguyễn Khoa Điềm vẫn luôn lo âu trăn trở: Cõi 

lặng / Không tiếng động nào khác / Tiếng đập trái tim anh (Cõi lặng - 2003). Trong 

vô vàn những âm thanh, hình ảnh phong phú, phức tạp của cuộc sống hiện tại 

nhƣng nhà thơ chỉ nghe thấy nhịp đập của chính trái tim mình. Cõi lặng - đây là 

không gian tĩnh tại, trong suốt để nhà thơ chiêm nghiệm cuộc đời, mà ở đó anh soi 

thấy mặt mình, với nỗi buồn trong sạch. Khi thử luồn tay vào tóc / sợi bạc không 

che kín ngón, ta thấy ở câu thơ đầy chiêm nghiệm kia bỗng nhà thơ nhận ra một 

điều lớn lao hơn trong cuộc sống. Đó là ông biết lắng mình vào cuộc sống trong 

từng khắc mơ hồ mà cuộc sống đi qua: 

   Con không cần ăn đến sơn hào hải vị 

   Để biết đến vị ngon có thể có trong đời 

   Chỉ cần trong một sát-na con biết lắng mình vào cuộc sống                                                                   

                      Một hạt cơm là cả cuộc đời.  

                                                              (Tập thiền) 

 Lắng mình vào cuộc sống, ông biết rằng hạnh phúc không phải là những sơn 

hào hải vị, mà hạnh phúc thực sự chứa đựng trong những điều giản dị giữa cuộc 

đời. Sau này khi nghỉ hƣu, ông thƣờng đạp xe đi lang thang. Có lúc ông đạp xe sang 

cả bên kia bờ sông Đuống: 

   Ở tuổi 63 

   Bánh xe đạp không tròn nữa 

   Chỉ một hòn đá vô tình cũng đủ ngã lăn chiêng 

   Ở tuổi 63 

   Các cô gái đều lẫn vào mây trắng 

                                                            (Ở tuổi 63 – Cõi lặng) 

 Những câu thơ trên nhƣ dựng lại chân dung nhà thơ trong Cõi lặng. Vấp vào 

một hòn đá có thể ngã và nhìn các cô gái chỉ thấy mây trắng không phải là triệu 

chứng của tuổi già mà là sự chiêm nghiệm. 
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 Trƣớc bao nhiêu gian nan thử thách của cuộc sống, thơ Nguyễn Khoa Điềm 

vẫn thuỷ chung sau trƣớc với niềm tin tƣởng mãnh liệt vào cuộc sống : 

   Nhiều khi đá dạy ta mềm mỏng 

   Sự tàn nhẫn nhắc ta điều lành 

   Nỗi buồn đánh thức hy vọng  

 Ngôi nhà có ngọn lửa ấm và Cõi lặng là hai tập thơ mỏng, nhƣng trong đó 

chứa đựng nguồn cảm hứng sâu xa của Nguyễn Khoa Điềm với cuộc sống không 

bình yên sau chiến tranh. Đó là hai tập thơ có sức nặng và lắng lại trong lòng ngƣời 

đọc những cảm xúc rất con ngƣời. 

4.2  Những  xúc cảm trữ tình trước vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc đời. 

        Trong hai tập thơ Ngôi nhà có ngọn lửa ấm và Cõi lặng, niềm vui trong cuộc 

sống hoà bình còn lắng trong những xúc cảm về quê hƣơng, thiên nhiên  êm ả, 

thanh bình. Tìm cảm hứng từ thiên nhiên, từ cảnh vật quê hương gần gũi thân thuộc 

là một hướng trở về cội nguồn, với truyền thống của cái tôi trữ tình, một nét mới 

trong phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

 Nguyễn Khoa Điềm có một tâm hồn thi sĩ giàu chất thơ nên rất nhạy cảm với 

cái đẹp. Những đêm chiến tranh, trong hầm trú ẩn, mặc cho tiếng máy bay kẻ thù 

gầm rít, Nguyễn Khoa Điềm vẫn nghe qua đài Hà Nội để đắm hồn mình vào những 

khúc giao hƣởng mà anh yêu thích. Đọc bài thơ Mùa thu của Eptusencô, màu vàng 

của xứ sở xa xôi còn ám ảnh Nguyễn Khoa Điềm suốt đời: Bởi vì em mặc áo vàng / 

Tôi muốn em hãy đọc bài thơ Nga ấy / Đã rung lên như lửa cháy / Một mùa thu đã 

chết tận xa xôi. Chút mùa thu sách vở ấy đã neo đậu vào tâm hồn đa cảm của 

Nguyễn Khoa Điềm và ngân thành lời mùa thu gió hát trong suốt tập thơ. 

 Cuộc sống hoà bình đi vào thơ Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là nhịp điệu 

khẩn trƣơng náo nhiệt của dựng xây mà còn là những không gian và cảnh vật thanh 

bình yên ả. Tâm hồn Nguyễn Khoa Điềm rất đậm nét Huế, kín đáo sâu lắng nên rất 

dễ rung động trƣớc vẻ đẹp dung dị của cuộc đời. Dòng Hƣơng Giang in bóng Huế 

trầm tƣ cổ kính đã gợi cảm hứng cho bao đời thi sĩ. Sông Hƣơng trở thành sông thơ 

từ cầu Tràng Tiền, con đò nhỏ, câu Nam ai, rặng ngô đồng, nhánh rong non, làn 
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nƣớc trong vắt…Nguyễn Khoa Điềm đƣa vào thơ mình một chiều Hƣơng Giang 

mộc mạc chân quê nhƣng rất đỗi thi vị:  

                         Nhưng chiều nay con bò gặm cỏ 

                         Bên dòng sông như chưa biết chiều tan 

                         Tôi với nó lặng im bè bạn 

                          Mắt nó nhìn dìu dịu nước Hương Giang. 

 Chiều Hương Giang, bài thơ gợi hứng từ thiên nhiên nhƣng cảnh chỉ là điểm 

xuyết còn gợi thì rất nhiều. Một buổi chiều nhƣ bao buổi chiều khác với tóc bao 

người bay rợi cả không gian, nhƣng trong phút giây lặng im đó, hồn quê đã thấm 

vào hồn ngƣời: Nhưng chiều nay vô tình trong nắng muộn / Mắt tôi nhìn trong suốt 

nước Hương Giang. Một nhà phê bình đã nhận xét: "Với buổi chiều Hƣơng Giang, 

nét Huế trong hồn gặp đƣợc một nét Huế trong đời để thành một nét Huế trong thơ" 

[2, 425]. 

 Miền quê một bài thôn ca trong trẻo sâu lắng cũng để lại dƣ vị ngọt ngào 

trong tâm tƣởng độc giả. Hình ảnh thôn quê đƣợc trải rộng trong không gian và thời 

gian. Trƣớc hết đó là một bức tranh với những đƣờng nét và hình ảnh bình dị của 

mảnh trăng non đầu tháng, lúa mềm như vai thân yêu, đàn trâu bụng tròn qua ngõ, 

giếng làng, bến sông… Đó còn là bản hoà tấu của tiếng ếch vùi trong cỏ ấm, tiếng 

hát thôn nữ, tiếng chim líu lo trong mùa xuân… 

   Đàn em tóc dài mười tám 

   Thương người ra lính hôm mai 

   Để rồi bao nhiêu gió thổi 

   Bên giếng làng, ngoài bến sông 

   Có tiếng hát như con gái 

   Cao cao như vầng trăng trong... 

 Lắng trong những cảm xúc về quê hƣơng, thiên nhiên, Ở bài Miền quê, 

ngƣời đọc lặng thấm vào mình tất cả sự dịu dàng, êm ả của hồn quê: 

   Mùa xuân là mùa xuân đấy  

   Thả chim, cỏ nội, hương đồng 
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   Đàn trâu bụng tròn qua ngõ 

   Gõ sừng lên mảnh trăng cong... 

 Vũ Quần Phƣơng nhận xét: "chất liệu có hơi cũ, nhƣng quả là có cái xao xác 

bên trong" [32,55]. Hội tụ những yếu tố thi, nhạc, hoạ, Miền quê có những khổ thơ 

đẹp nhƣ một bài cổ thi. 

 Niềm vui trƣớc cuộc đời đổi mới sau những háo hức ban đầu, càng về sau 

thơ Nguyễn Khoa Điềm càng trở nên trầm lắng và đằm thắm hơn. Có thể ghi nhận 

một nét mới trong thơ Nguyễn Khoa Điềm. Từ một cái tôi trữ tình quyết liệt và trầm 

tƣ của chiến tranh, ta gặp ở đây những rung động muôn thuở của thi ca về quê 

hƣơng đất nƣớc. Không chỉ có Huế trầm tƣ cổ kính mới tạo nên những vần thơ đẹp 

về quê hƣơng trong thơ Nguyễn Khoa Điềm. Trong một lần đến thăm Đà Lạt, thành 

phố cao nguyên, thành phố tình yêu, ta thấy chập chùng ẩn hiện Hoa quỳ vàng giữa 

ngàn thông xanh biếc của thành phố thành phố trăm năm: 

                                 Hoa quỳ vàng 

                                 Nghiêng nghiêng  

                                 Cánh mỏng  

                                 Hồn cao nguyên 

                                 Nương náu  

                                 Đến bao dung… 

                                 Hoa quỳ vàng  

                                 Hoa quỳ nở  

                                 Như mưa...  

                                                                   (Hoa quỳ vàng - Cõi lặng). 

Những rung cảm về thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa thật khiến lòng ngƣời 

dễ xúc động. Để khi xa rồi nhớ âm thầm những bông hoa mỏng manh phảng phất 

hồn cao nguyên, lƣu luyến tới muôn xƣa. 

 Ở Ngôi nhà có ngọn lửa ấm và cả Cõi lặng ta nhận ra một Nguyễn Khoa 

Điềm dịu dàng và tha thiết trong những khúc thôn ca nhƣ đƣợc cất lên từ sông 

nƣớc, đất đai, cây lá…và nhà thơ đã có sự hoà nhập tuyệt đối của cái tôi thi sĩ với 
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quê hƣơng, để cảm nhận và cất thành lời. Đằng sau những câu chữ mềm mại hay sù 

sì góc cạnh vẫn lấp lánh đôi mắt thi nhân nhìn cuộc đời tin yêu chân thật. 
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Chương III 

 

PHONG CÁCH THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM QUA 

MỘT SỐ PHƢƠNG TIỆN NGHỆ THUẬT 

 

 "Toàn bộ thế giới trữ tình...đƣợc vật thể hoá trong hình thức và ngôn ngữ 

thơ"[1,31]. Nhƣ vậy phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm lựa chọn các phƣơng tiện 

nghệ thuật để thể hiện rõ nhất bản chất tâm hồn và tƣ duy nghệ thuật, để đạt tới một 

hiệu quả thẩm mỹ cao nhất. Trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, chủ thể trữ tình luôn 

biến đổi để thích ứng với từng giai đoạn sáng tác. Nhƣng ở góc độ thi pháp, thơ 

Nguyễn Khoa Điềm vẫn biểu hiện sự nhất quán trong phong cách. Trong chƣơng 

này chúng tôi tập trung tìm các dấu hiệu phong cách nổi lên trên bề mặt tác phẩm 

có thể nhận biết nhƣ: giọng điệu, hình tƣợng, ngôn ngữ...Việc khảo sát, phân tích 

một số phƣơng tiện nghệ thuật tiêu biểu sẽ giúp thấy đƣợc sự thống nhất giữa nội 

dung và hình thức, và một lần nữa cảm nhận đƣợc sự hài hoà trong thế giới thơ 

Nguyễn Khoa Điềm. 

1. Giọng điệu của phong cách. 

Giọng điệu là một phạm trù thẩm mỹ của tác phẩm văn học. "Giọng điệu phản ánh 

lập trƣờng xã hội, thái độ tình cảm, thị hiếu thẩm mỹ của tác giả, có vai trò rất lớn 

trong việc tạo nên phong cách nhà văn và có tác dụng truyền cảm cho ngƣời đọc 

(...) Giọng điệu trong tác phẩm gắn với giọng " trời phú" của mỗi tác giả, nhƣng 

mang nội dung khái quát nghệ thuật, phù hợp với đối tƣợng thể hiện. Giọng điệu 

trong tác phẩm có giá trị thƣờng đa dạng, có nhiều sắc thái trên cơ sở một giọng cơ 

bản chủ đạo, chứ không đơn điệu" [18, 122]. 

 Góp phần định hình và khẳng định phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm là 

giọng điệu trữ tình - triết luận. Đây là giọng điệu cơ bản làm nên tiếng nói riêng biệt 

độc đáo thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhƣng ở từng bài thơ cụ thể có sự biểu hiện khác 

nhau. Một tâm hồn phong phú khởi nguồn cho một giọng thơ giàu âm sắc, nên 
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giọng điệu trữ tình - chính luận chuyển hoá trong thơ Nguyễn Khoa Điềm với 

những dạng thức sau: giọng chính luận, giọng trữ tình và giọng suy niệm. 

1.1 Giọng chính luận - triết lý. 

          1.1.1  Giọng chính luận. 

 Trong lịch sử dân tộc mỗi khi đất nƣớc có ngoại xâm thì đời sống, số phận 

mỗi ngƣời dân tất yếu phải gắn chặt với vận mệnh của đất nƣớc. Trong hoàn cảnh 

và khí quyển tinh thần ấy, thơ ca không thể không trở thành tiếng nói chung của cả 

cộng đồng, phát ngôn cho ý chí, khát vọng, tình cảm lớn lao của toàn dân tộc. Lấy 

điểm tựa là lịch sử, đất nƣớc, lẽ phải, chính nghĩa, những áng văn chính luận nhƣ 

Cáo bình ngô của Nguyễn Trãi, Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đã một thời làm 

quân thù phải kinh hồn bạt vía. Đế quốc Mỹ xâm lƣợc, cả dân tộc lại một lần ra trận 

và thơ không còn con đƣờng nào khác ngoài con đƣờng “bay theo đƣờng dân tộc 

đang bay” (Chế Lan Viên). 

 Nhƣ vậy thơ ca ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh ít nhiều đều có yếu tố 

chính luận. Một đặc điểm nổi bật của thơ chống Mỹ là tăng cƣờng tính chính luận, 

chất suy tƣởng triết lý và gia tăng chất liệu hiện thực đời sống. Với đặc điểm này, 

thơ chống Mỹ đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của thời đại. “Trong thời đại cách mạng, 

nội dung chính trị đã thâm nhập và chi phối mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống kể 

cả thơ. Nhằm đề cập và giải đáp những vấn đề mang ý nghĩa chính trị trong cuộc 

sống, thơ tìm đến khuynh hƣớng trữ tình chính trị với sự tăng cƣờng yếu tố chính 

luận. Bám sát thời sự diễn biến của cuộc chiến đấu, kịp thời đề cập và giải đáp 

những vấn đề hệ trọng về tƣ tƣởng chính trị, khẳng định đƣờng lối và quyết tâm 

chiến đấu của dân tộc, lên án kẻ thù trong những âm mƣu thủ đoạn và tội ác của 

chúng...” [23, 36] 

          Nguyễn Khoa Điềm có một trí tuệ sắc sảo, vốn kiến thức sách vở phong phú, 

sự trải nghiệm qua thử thách chiến tranh và một “tâm hồn thơ trẻ nồng cháy chất lý 

tƣởng”. Với phẩm chất này, giọng điệu chính luận của thơ Nguyễn Khoa Điềm 

không gƣợng ép, lên gân,...mà chan hoà đằm thắm trong hình ảnh và ngôn ngữ thơ 

giàu cảm xúc, nhiệt huyết và ánh sáng lý tƣởng. Thơ Nguyễn Khoa Điềm đằm sâu 
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và ngân vang trong lòng ngƣời đọc là vì thế. 

 Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ có tài đƣa đời sống chính trị vào trong thơ 

một cách tự nhiên. Giọng thơ khách quan lạnh lùng mang khẩu khí trần thuật ngắn 

gọn nhằm truyền đạt đến ngƣời đọc lƣợng thông tin nhiều nhất, nhanh nhất. 

   Chúng kéo vào hăm bốn xe 

   Chém mặt đồng ta bốn mƣơi tám lằn sẹo dọc 

       (Lửa và máu) 

 Để phơi bày bộ mặt dã man của kẻ thù, Nguyễn Khoa Điềm liệt kê hàng loạt 

các tội ác phi nhân tính của chúng: Tao đánh cho mày.../ Tao moi gan mày.../ Tao 

móc mắt mày...Có cả những trang thơ nhìn xuyên lịch sử nhân loại để tái hiện hàng 

loạt tội ác man rợ và hiện đại của giặc Mỹ. Từ ngữ đƣợc cô đúc lại, tiết kiệm tối đa 

mang văn phong báo chí, nhƣng ẩn sau bề mặt câu chữ là lòng căm thù đang dâng 

lên mãnh liệt. 

 Khởi nguồn từ những suy nghĩ nung nấu về những vấn đề lớn lao của thời 

đại, tƣ duy thơ Nguyễn Khoa Điềm vận động theo mạch lô gíc của quy luật đời 

sống tất yếu nhằm khẳng định những chân lí lớn lao của thời đại. Đặc điểm này chi 

phối giọng điệu lập luận và cấu trúc tầng lớp, chƣơng đoạn của thơ Nguyễn Khoa 

Điềm. 

 Trƣờng ca Mặt đường khát vọng mang chủ đề : Quá trình nhận thức của tuổi 

trẻ vùng đô thị bị tạm chiếm miền Nam về những biến động thời đại, về kẻ thù, về 

đất nƣớc, về trách nhiệm của thanh niên để hƣớng tới Mặt đƣờng khát vọng – con 

đƣờng cách mạng, con đƣờng chiến đấu mà cả dân tộc đã lựa chọn. 

 Chủ đề lớn này bao trùm toàn bộ tác phẩm đƣợc Nguyễn Khoa Điềm triển 

khai ra 9 chƣơng với những chủ đề : Lời chào, Báo động, Giặc Mỹ, Tuổi trẻ không 

yên, Đất Nước, Áo trắng và mặt đường, Khoảng lớn âm vang, Báo bão. Thế liên 

hoàn  này là tất yếu để chuyển tải một dung lƣợng lớn của cảm xúc suy nghĩ đang 

dâng trào. Trong tâm hồn nhà thơ, hình tƣợng cảm xúc dâng lên tầng tầng, lớp lớp 

gối nhau nhƣ những đợt sóng xô: từ nhận thức về sự trƣởng thành cuả tuổi trẻ, 

những băn khoăn trăn trở trong việc lựa chọn một hƣớng đi, lòng căm thù giặc và 
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niềm tự hào về giang sơn đất nƣớc, để đến với hành động đứng lên chiến đấu chống 

kẻ thù. Dòng cảm xúc cuồn cuộn này đòi hỏi những liên tƣởng, những suy nghĩ, 

nghị luận để biện luận, để phản bác rồi tìm ra thái độ đúng, tin yêu và có trách 

nhiệm với cuộc đời. Để lí tƣởng tiến bộ thấm vào những tâm hồn tuổi trẻ, Nguyễn 

Khoa Điềm đã đƣa vào thơ một cuộc đối thoại thảo ngay. Giọng thơ chuyển hoá 

với những lập luận hệ thống, logic, thuyết phục để cảnh tỉnh những tâm hồn lầm 

đƣờng lạc lối trở về con đƣờng chính nghĩa của nhân dân, đất nƣớc. 

 Chính vì vậy Mặt đường khát vọng không phải là một tác phẩm tuyên truyền 

chính trị mà nhà thơ đã hóa thân vào tuổi trẻ, đối thoại với tuổi trẻ bằng sự chân 

tình của lời tâm giao. Âm hƣởng của trƣờng ca là chính luận - trữ tình, từ hình 

tƣợng lớn đến hình tƣợng bộ phận đều thấm nhuần lí lẽ và chính lý lẽ đã kết nối các 

hình tƣợng với nhau thành một chỉnh thể. Mặt đường khát vọng là trƣờng ca tiêu 

biểu cho hiện tƣợng này. Nhập vai tuổi trẻ thành thị miền Nam, cái tôi trữ tình cất 

lên giọng cật vấn đối thoại dồn dập: 

            -Những bờ bãi nào không dành cho cò nữa 

   Những luỹ tre nào bom đã đến khai quang ? 

           -Có gì đâu chúng con nhìn lên bản đồ Việt Nam 

   Sao Tổ quốc chỉ còn nửa nƣớc ? 

           -Sao con học để làm bầy nô lệ 

   Súng Mỹ hôm nay thành giáo cụ học đƣờng ? 

      Giọng thơ Nguyễn Khoa Điềm đặc sắc còn nhờ những suy tƣởng. Bởi vậy khi 

xây dựng hình tƣợng đất nƣớc, thơ Nguyễn Khoa Điềm mang giọng chính luận  

trang trọng và hùng tráng: 

   Ôi Đất Nƣớc đầu mũi dao 

   Đất Nƣớc đầu mũi tên 

   Đất Nƣớc đầu bƣớc chân 

   Đất Nƣớc đầu tiếng chiêng 

   Đất Nƣớc là ngọn lửa 

   Đất Nƣớc tràn trên từng đỉnh núi 
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   Đất Nƣớc thiêng liêng...  

 Sự láy lại và tăng cƣờng điệp từ Đất Nƣớc, cùng với kết cấu thơ dài ngắn 

làm giọng thơ chất chứa cảm xúc, vừa dồn nén, vừa đồng vọng đánh thức trí tuệ và 

giục giã tâm hồn ngƣời đọc. 

 Hƣớng về cuộc kháng chiến của toàn dân tộc, thơ không thể thiếu giọng kêu 

gọi, cổ vũ ngợi ca. Là tiếng nói tình cảm trực tiếp hƣớng tới đông đảo quần chúng, 

là bài ca đoàn kết giục giã đấu tranh, giọng thơ Nguyễn Khoa Điềm kêu gọi tha 

thiết. 

   -Hỡi tuổi trẻ như một rừng cây lớn 

   -Em ơi em đất nƣớc là máu xƣơng của mình. 

   -Em ơi em/ hãy nhìn rất xa/ vào bốn nghìn năm đất nƣớc 

   -Mẹ Việt Nam ơi 

   -Tuổi trẻ ơi trong sƣơng gió tháng năm 

   -Anh em ơi/ xuống đƣờng 

   -Em ơi em, đừng quên, đừng quên 

 Chọn cho mình vị trí sử thi, ở tầm cao nhất của lịch sử và thời đại thơ 

Nguyễn Khoa Điềm còn mang giọng quyền uy. Những mệnh lệnh thức xuất hiện 

dày đặc: 

   -Hãy đến đây làm ngƣời lính trung kiên 

   -Hãy đứng dậy và giơ cao ngọn đuốc 

   -Hãy nhận mặt quân thù và xuất kích hôm nay 

   -Hãy ném trả ngay vào đầu bọn Mỹ 

   -Hãy cùng chúng tôi đứng lại trƣớc bờ chân lí 

   -Hãy xuống đƣờng để thấy anh chị em ta 

   -Hãy nâng máu ta lên làm ngọn cờ hồng 

   -Hãy cùng chúng tôi sống trọn hiếu trung 

 Chiến tranh là đổ máu, hy sinh mất mát, nhƣng không thể uỷ mị yếu mềm, vì 

vậy giọng lạc quan, tin tƣởng là một cung bậc trong giọng chính luận, thơ Nguyễn 

Khoa Điềm: 
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   -Có bao giờ nhƣ buổi sáng xuân nay 

   Chúng ta bay nghìn độ lửa ta bay 

         (Đất ngoại ô) 

   -Một mùa xuân tiếng đại bác rầm rầm 

   Bản hành khúc những binh đoàn giải phóng 

               (Con gà đất, cây kèn và khẩu súng) 

 Trong nền thơ chống Mỹ, chất chính luận đậm nét ở Chế Lan Viên và một số 

nhà thơ khác. Nguyễn Khoa Điềm nhƣ một tiếng ca của cả nền thơ chung và đôi khi 

ngƣời ta nhận ra giọng điệu, phong cách của một hai nhà thơ khác. Nhƣng Nguyễn 

Khoa Điềm vẫn có những nét riêng trong sự tƣơng đồng trên cấp độ toàn thể của 

thơ chống Mỹ. Điều đó xuất phát từ chính tâm hồn thi sĩ của một ngƣời trong cuộc, 

một ngƣời trên chiến hào, một ngƣời trong tâm điểm giông bão của phong trào học 

sinh, sinh viên miền Nam. Bởi thế trong thơ chống Mỹ, thơ Nguyễn Khoa Điềm kết 

hợp nhiều giọng điệu: sử thi và trữ tình, tráng ca và những phút sâu lắng của suy 

tƣ... Chính điều này làm thành một yếu tố độc đáo trong phong cách nhà thơ.  

1.1.2 Giọng triết lý. 

          Thơ là những rung động của trái tim kết lại thành vần điệu. Thơ rất cần cảm 

xúc, nhƣng biết nâng tầm trí tuệ cho mỗi câu thơ là một cách tạo ra chiều sâu cho 

tình cảm. Sự gắn bó mật thiết trí tuệ với tình cảm thông qua những suy tƣởng triết 

lý, khái quát đã đem đến cho thơ những khám phá mới mẻ về chân lý cuộc đời. Nhà 

văn Nguyễn Tuân đã định nghĩa chính xác “Thơ là mở ra một cái gì mà trƣớc câu 

thơ đó, trƣớc nhà thơ đó còn nhƣ bị phong kín”. 

 Ngoài sự nồng nhiệt trong tình cảm, thơ Nguyễn Khoa Điềm còn luôn đằm 

sâu trong suy nghĩ. Nguyễn Khoa Điềm chú trọng quan sát hiện thực đời sống để 

nắm bắt đƣợc những chi tiết rất nhỏ nhƣng có sức khái quát cao. Từ những gì đơn 

sơ thân thuộc: lời ru của mẹ, chuyện kể của bà, luỹ tre xanh, cái kèo cái 

cột...Nguyễn Khoa Điềm đã dựng nên hình tƣợng Đất Nước; từ những đồng tiền 

của ngƣời dân ngoại ô mà khái quát nên cuộc đời của ngƣời dân mất nƣớc; từ hình 
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ảnh một chú bò hồn nhiên gặm cỏ trong chiều Hƣơng Giang dựng nên bức tranh 

quê hƣơng êm ả thanh bình... 

 Là ngƣời có tƣ chất thông minh, lại có vốn sống phong phú, Nguyễn Khoa 

Điềm có khả năng nắm bắt rất đúng cái thần của sự việc. Ông có những phát hiện 

khái quát sâu sắc về dân tộc, thời đại, về cuộc sống về con ngƣời. Dƣờng nhƣ 

những triết lí nhân sinh đã trở thành một đặc trƣng trong phong cách thơ Nguyễn 

Khoa Điềm. Từ những quan sát , nhà thơ đã tƣ duy để tìm ra những quy luật khách 

quan của cuộc sống, quy luật nội tại của tình cảm và lý giải bằng những hình tƣợng 

thơ sinh động. Từ việc quan sát Mẹ và quả, Nguyễn Khoa Điềm có những phát hiện 

chính xác và lí thú:  

   Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên 

            Còn những bí và bầu thì lớn xuống. 

 Phải qua suy tƣ và chiêm nghiệm nhà thơ đi đến nhận thức: Những quả cây 

không còn vô tri, vô giác mà trở nên có hồn trĩu nặng tình cảm ơn nghĩa, nên mang 

dáng giọt mồ hôi mặn / nhỏ vào lòng thầm lặng mẹ tôi. Liên tƣởng đến bản thân, 

Nguyễn Khoa Điềm xoáy vào  niềm âu lo không đền đáp đƣợc lòng mong mỏi của 

mẹ: Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi / Mình vẫn là một thứ quả non xanh. 

 Là một ngƣời thông minh lại có nhiều trải nghiệm, lăn lộn với đời sống nên 

giọng thơ chính luận - triết lí trong thơ Nguyễn Khoa Điềm  ngày càng chiếm ƣu 

thế. Có thể khẳng định, nhà thơ đã tìm cho mình một chất giọng riêng, đặc biệt 

trong dòng chảy của thơ ca chống Mỹ. 

1.2 Giọng trữ tình. 

         Bản chất của thơ là giọng trữ tình bởi đó là tiếng nói của tình cảm, cảm xúc. 

Khi viết về những vấn đề trọng đại của dân tộc, thơ Nguyễn Khoa Điềm có giọng 

chính luận cao, vang, thuyết phục nhƣng khi viết về những nỗi niềm nhạy cảm của 

tâm hồn con ngƣời: tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, tình yêu đôi lứa, tình đồng đội..., 

giọng thơ Nguyễn Khoa Điềm trầm xuống thiết tha sâu lắng.  

 Tình yêu quê hƣơng đất nƣớc là một chủ đề có tính sử thi nhƣng đi vào thơ 

Nguyễn Khoa Điềm đã đƣợc "đời tƣ hoá". Chƣơng Đất Nước (Mặt đường khát 
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vọng) Nguyễn Khoa Điềm thể hiện những điều tâm huyết nhất về đất nƣớc nhƣng 

trong hình thức lời tâm tình của một đôi trai gái. Khi lứa đôi bên nhau thƣờng tâm 

sự những điều riêng tƣ thầm kín nhƣng chàng trai – nhân vật trữ tình của Nguyễn 

Khoa Điềm đã nói với ngƣời yêu về đất nƣớc với giọng thƣơng yêu tha thiết:  

   -Đất là nơi anh đến trƣờng 

   Nƣớc là nơi em tắm 

   -Em ơi em / hãy nhìn xa / vào bốn nghìn năm đất nƣớc  

   -Rồi mai này con ta đi xa... 

 Giọng thơ trữ tình đằm thắm này đã làm trái tim ngƣời đọc xúc động và đồng 

cảm với cảm xúc của nhà thơ. 

 Nguyễn Khoa Điềm có một tâm hồn đậm sâu chất Huế, nên giọng thơ cũng 

ân tình thuỷ chung. Những ngày tháng cảnh và ngƣời đi qua trong đời đều in bóng 

trong tâm hồn nhà thơ. Dù cuộc đời nhiều thay đổi và lòng ngƣời đổi thay nhƣng 

với Nguyễn Khoa Điềm Riêng năm tháng cuộc đời / Thì vẫn như xưa (Có một 

ngày). Thời gian chỉ có thể phủ màu sƣơng gió lên làn da, mái tóc nhƣng không thể 

nào xoá nhoà lý tƣởng của thời trai trẻ: Có thể nào khác được / Có thể nào em bật 

rễ giữa hồn anh (Em cây chò của anh). 

 Ngƣời đọc không chỉ xao xuyến bởi nét Huế từ giọng điệu thơ ân tình nhỏ 

nhẹ mà còn bởi những từ ngữ mang sắc thái địa phƣơng xuất hiện rất nhiều trong 

thơ Nguyễn Khoa Điềm. Những từ o, mạ, chi, nớ, hoài, ráng... đã làm tăng tính trữ 

tình cho câu thơ, mà chỉ cần đọc lên ngƣời đọc đã liên tƣởng đến xứ Huế. 

 Thơ Nguyễn Khoa Điềm bắt rễ rất sâu vào mảnh đất văn hoá dân gian nên 

lời ru cũng thành giọng điệu. Tiếng ru ấy vừa  là hiện thân của sự nâng niu, trân 

trọng, vỗ về, vừa là cách nói gián tiếp, xa xôi với ngƣời  khác, lại vừa nhƣ nói với 

chính mình:   

   -Ngủ ngoan AKay ơi, ngủ ngoan AKay hỡi 

   Mẹ thƣơng AKay, mẹ thƣơng bộ đội 

    (Khúc hát ru những em bé lớn lên trên lưng mẹ) 

   -Ngủ ngoan con của mẹ ơi 
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   Đêm đêm diệu vợi, mẹ ngồi mẹ ru 

        ...  Biển ru lời biển bao đời 

   Mẹ ru lời mẹ một thời với con 

      (Biển trước mặt) 

Giọng thơ dịu dàng, thủ thỉ tâm tình nhƣ tấm lòng ngƣời mẹ. Một số bài thơ 

khác Nói với con, Ngôi nhà có ngọn lửa ấm có giọng thơ bao dung, da diết của tấm 

lòng ngƣời cha từng trải và mạnh mẽ. 

 Bên cạnh phong vị dân gian truyền thống, giọng trữ tình của thơ Nguyễn 

Khoa Điềm còn mang tính hiện đại đậm nét. Mặt đường khát vọng mang tính chất 

một khúc giao hƣởng bằng thơ. Mỗi chƣơng một chủ đề nhỏ, một kiểu nhân vật trữ 

tình: nhân vật tập thể, nhân vật trữ tình anh, em, nhân vật tâm trạng, nhân vật hành 

động. Mạch cảm xúc trữ tình vận động tạo thành một cốt truyện ngầm xâu chuỗi 

các sự kiện và nhân vật làm cho tác phẩm trở nên thống nhất. Điều này làm cho 

giọng trữ tình chuyển hoá linh hoạt với những cung bậc cảm xúc khác nhau: tâm 

trạng xao xuyến, bồi hồi, khi tạm biệt tuổi thơ để bƣớc vào cuộc đời đầy thử thách: 

Ta lớn lên bối rối một sắc hồng / Phượng cứ nở hoài như đếm tuổi...; lòng căm thù 

giặc khi bùng lên mãnh liệt: Ta căm giận chúng mày ngàn đời giặc Mỹ, khi lắng lại 

sâu thẳm thành nỗi đau nhói buốt tâm hồn: Mỗi nỗi đau từ vô tận vô cùng / ùa vào 

mỗi căn nhà góc phố; tình yêu đất nƣớc, yêu dân tộc tha thiết đến nghẹn ngào: Em 

ơi em, Đất Nước là máu xương của mình / Ta nghẹn ngào Đất Nước Việt Nam ơi. 

Khi tuổi trẻ miền Nam xuống đƣờng đấu tranh, giọng thơ trữ tình đã bắt nhịp vào 

không khí thời đại trở nên hào hùng, khí thế, cuồn cuộn sức mạnh phong ba nhấn 

chìm kẻ thù: 

   Ta vụt lớn lên trong nhịp bƣớc tuần hành 

   Ngực trải rộng chứa cả tầm biểu ngữ 

   Trƣờng thành cổ, ta làm trƣờng thành trẻ 

   Sông lặng im, ta đổ sóng mặt đƣờng 

 Nhƣ vậy giọng điệu trữ tình trong thơ Nguyễn Khoa Điềm không chỉ khởi 

phát từ trái tim giàu cảm xúc, sống hết mình với thời đại mà còn đƣợc chắt lọc từ 
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văn hoá dân gian, văn hoá Huế nên vừa chân thật nồng nàn, vừa phóng khoáng bay 

bổng vừa đằm sâu và đậm đà bản sắc dân tộc. 

 Chính luận, trữ tình, triết lí là ba cung bậc nổi bật của giọng điệu thơ Nguyễn 

Khoa Điềm. Không đứng riêng độc lập mà ba giọng điệu trên hoà quyện với nhau 

nhuần nhị. Trí tuệ trong thơ không hiện ra mệnh lệnh khô khan mà hoá thân vào 

hình ảnh ngôn ngữ thơ thấm đẫm cảm xúc từ những rung động về cuộc sống. Gọi 

phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm là chính luận - trữ tình là vì thế. 

1.3  Giọng suy niệm - tự bạch độc thoại. 

     1.3.1 Giọng thơ hoài niệm về quá khứ. 

 Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhƣng những dƣ âm thì còn mãi trong lòng 

nhà thơ. Nguyễn Khoa Điềm đã từng là ngƣời lính, trải qua khói lửa chiến trƣờng 

nên thơ ông là tiếng nói của một thi sĩ giàu suy tƣ và trải nghiệm trong mỗi hoàn 

cảnh của cuộc chiến đấu. Những kỉ niệm về Trƣờng Sơn, tình đồng đội giữa chiến 

hào, sự gian khổ hy sinh..., tất cả những âm hƣởng hào hùng ấy đƣợc Nguyễn Khoa 

Điềm thể hiện bằng giọng thơ hoài niệm thiết tha sâu lắng về quá khứ. Giọng thơ 

hoài niệm ta thấy xuất hiện nhiều hơn trong những tập thơ viết sau chiến tranh đó 

là: Ngôi nhà có ngọn lửa ấm và Cõi lặng  

   Những con đƣờng không ai trở lại 

   Đã xuyên qua những mạch máu âm thầm 

   Anh nghe đập những bƣớc chân đồng đội  

   Bao lối mòn chớp lửa chiến tranh 

                         (Những bài hát, con đường và con người) 

 Trong tiềm thức Nguyễn Khoa Điềm, cuộc chiến đấu gian khổ hôm qua là 

khởi nguồn cho cuộc sống hôm nay. Những gì thuộc về chiến tranh vẫn thẳm sâu 

trong tâm hồn họ: 

             Chúng ta đã trộn mình trong đất 

   Đã bơi qua bao dòng sông 

   Lội bao con suối mùa mƣa 

   Ăn bao nhiêu rau rừng. 
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   Chống gậy lò dò đi trong cơn sốt... 

      (40 năm gặp lại – Cõi lặng)   

 Gặp lại nhau sau chiến tranh 40 năm, nhƣng những kỉ niệm về tình đồng đội, 

những gian khổ hy sinh nhƣ chỉ mới hôm qua. Điệp từ “đã” tái hiện một cách sinh 

động, cụ thể nhƣ nhà thơ đang sống trong thực tại chứ không phải hồi tƣởng. Cuộc 

sống thiếu thốn gian khổ nhƣng không dập tắt đƣợc ngọn lửa yêu đời ở những 

ngƣời lính năm xƣa. 

 Thơ Nguyễn Khoa Điềm luôn xuất hiện trong tâm tƣởng hai khoảng không 

gian hiện tại và quá khứ, để tâm hồn nhà thơ vƣơng vấn với cả hai nẻo không gian 

ấy: 

   Buổi chiều trên ngọn núi lồng lộng cuối đƣờng 

   Chợt hiện một lối mòn thời chiến tranh 

   Với những ngƣời lính mang tuổi thanh xuân đi mãi 

       (Định vị - Cõi lặng)  

 Ngƣời đọc cảm nhận đƣợc giọng thơ hoài niệm về qua khứ. Trong hơi thở 

của cuộc sống hiện tại, Nguyễn Khoa Điềm trở về thành phố tuổi thơ, đạp xe dọc bờ 

sông, hút tâm trí đƣờng bơi theo những con bống cát, ngọn gió nam thổi từ rừng xa 

về, những đám mây giống dãy phao cửa biển... Hiện thực ấy gợi nhớ trong tâm hồn 

nhà thơ “lối mòn thời chiến tranh”, với sự bất tử của những ngƣời lính tuổi 20. 

 Trong Ngôi nhà có ngọn lửa ấm, nhìn cái dáng trầm ngâm thâu đêm cha 

ngồi quạt lửa cho con, nhƣng trong tâm tƣởng lại hƣớng về quá khứ, một quá khứ 

oai hùng của thế hệ cha anh đã sống: 

   Cha ngồi dáng người thượng cổ 

   Nhớ mười năm đốt lửa Trường Sơn 

 Giọng thơ hoài niệm thiết tha nhƣng không chỉ đơn thuần là nhớ về quá khứ 

mà là nhắc nhở mỗi con ngƣời trong cuộc sống hôm nay hãy trân trọng và tự hào về 

quá khứ oai hùng của dân tộc. 

1.1.3 Giọng thơ suy tư – chiêm nghiệm về cuộc đời. 

 Nguyễn Khoa Điềm thƣờng hay suy ngẫm chiêm nghiệm về con ngƣời và 
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thời đại. Ông đã qua sát, nhìn nhận từ hiện thực cuộc sống để từ đó đƣa ra những 

nhận định về con ngƣời và cuộc sống thời ấy. Giọng thơ Nguyễn Khoa Điềm đặc 

sắc nhờ những suy tƣởng. Thơ Nguyễn Khoa Điềm đằm sâu những suy ngẫm và 

liên tƣởng bất ngờ “Mạch cảm nghĩ trong thơ anh chủ yếu được tạo nên từ những 

liên tưởng luôn được triển khai khi thì bằng vốn sống thự tế, khi thì bằng vốn văn 

hóa...” [15] 

 Trong cuộc sống quanh ta có biết bao điều xảy ra khiến chúng ta phải suy 

ngẫm nhƣ: sự vô nhân đạo phi nghĩa của chiến tranh, hòa bình với những bộn bề 

phức tạp của cuộc sống...Là ngƣời từng trải Nguyễn Khoa Điềm đã chứng kiến bao 

sự kiện, để rồi suy ngẫm về cuộc đời này: 

   Chúng ta kẻ không may mắn 

   Rồi cũng nhập vào dòng chảy của những điều tốt đẹp 

   Dòng nƣớc sẽ rửa sạch sự đớn hèn 

   Dẫu có khi đã nhƣờng lời cho bọn khoác lác 

   Tôi bỗng hiểu. Cuộc đời thật khó 

 Trong chiến tranh, Nguyễn Khoa Điềm thƣờng suy ngẫm về Đất nƣớc lý 

tƣởng, sự sống, cái chết.., nhƣng trong cuộc sống hòa bình đằng sau cái vẻ bình yên 

của cuộc sống thƣờng nhật có biết bao điều đáng phải suy ngẫm trong thơ ông. 

 Ông đã đi qua tất cả, để bây giờ nhìn lại mình, chiêm nghiệm từ chính mình, 

thực sự ngồi ngắm khuôn mặt mình: 

   -Cõi lặng. Anh soi thấy mặt mình 

 với nỗi buồn trong sạch 

   (Cõi lặng) 

-Chỉ cần trong một sát-na con biết lắng mình  

vào cuộc sống 

Một hạt cơm là cả cuộc đời 

   (Tập thiền)  

 Cuộc đời là thế, Nguyễn Khoa Điềm đi vào cõi lặng của mình để đƣợc nhìn 

ngắm mình, nhìn ngắm xung quanh và bỗng hiểu rằng: 
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   Nhiều khi đá dạy ta mềm mỏng 

   Sự tàn nhẫn nhắc ta điều lành 

   Nỗi buồn đánh thức hi vọng 

      (Hi vọng – Cõi lặng) 

          Không phải ai cũng cảm nhận đƣợc điều đó, cảm nhận đƣợc những điều 

tƣởng nhƣ là nghịch lí, nhƣng nó lại là căn nguyên của sự thật, làm ta bình tâm hơn 

trƣớc những thách thức của cuộc đời. Nhà thơ hơn ai hết nhạy cảm với mọi biến 

động của cuộc sống. Chiến tranh đã đi qua, hiện tại đầy rẫy sự xuống cấp đạo đức 

văn hoá... Ông đã nghiệm ra một điều quả là đau xót: 

   Khi mồ hôi trở nên quá rẻ 

   Kẻ ranh ma trở nên quá giàu 

                 (Cánh đồng buổi chiều – Cõi lặng)  

 Cuối cùng ông nghiệm ra, thơ thơ vẫn là những gì lắng lại sau tất cả, dù vinh 

hoa phú quý hay những bức bối thƣờng nhật của cuộc đời. Cõi lặng vẫn vang lên 

câu thơ Trong những buổi chiều: 

   Vì sao không thể mến yêu hơn? 

   Vì sao không thể xanh tƣơi hơn?  

2. Những hình tƣợng thơ biểu trƣng. 

 Sự đa thanh và phức điệu của giọng thơ đòi hỏi hình tƣợng nghệ thuật phải 

giàu tính biểu tƣợng. Nguyễn Khoa Điềm có một trƣờng liên tƣởng phong phú, sâu 

rộng nên hình tƣợng thơ mang nhiều lớp ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm sáng tạo hình 

tƣợng theo một cách riêng độc đáo. Từ hình tƣợng gốc, bằng những liên tƣởng về 

lịch sử, văn hoá và những chiêm nghiệm đời sống, Nguyễn Khoa Điềm đã tạo nên 

sự đa dạng cho hình tƣợng. Nhờ đó hình tƣợng thơ Nguyễn Khoa Điềm vừa cụ thể, 

thực tế, vừa là những biểu tƣợng mới có ý nghĩa khái quát, mang hơi thở của cuộc 

sống chiến trƣờng và cuộc sống đời thƣờng. 

 Trong thế giới hình tƣợng phong phú của thơ Nguyễn Khoa Điềm, xin nêu ra 

một số hình tƣợng có ý nghĩa tiêu biểu mang phong cách riêng của Nguyễn Khoa 

Điềm. 
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2.1 Hình tượng Lửa – Máu.  

 Lửa và Máu là hai hình ảnh xuất hiện với tần số dày đặc trong thơ Nguyễn 

Khoa Điềm, trở thành  hai hình tƣợng sinh động phản ánh chân thực và chính xác 

nhất đời sống chiến tranh. Hình tƣợng Lửa có giá trị thẩm mỹ phong phú. Lửa luôn 

biểu tƣợng cho ánh sáng, hơi ấm và là hiện thân của sự sống. Hình tƣợng Lửa trong 

thơ Nguyễn Khoa Điềm chứa nhiều thông điệp thẩm mỹ và biến hoá phong phú từ 

hình tƣợng gốc này: 

   -Sao em không nhóm lửa 

      (Thơ ơi) 

   -Nhƣ trẻ nhỏ - lửa reo cƣời nhảy múa 

      (Bếp lửa rừng) 

   -Lửa làm nhuỵ, tám em xoè tám cánh 

   -Lửa toả sáng tám đôi chân nhỏ nhắn 

   -Anh giữ lửa cho em tròn giấc 

      (Những bàn chân nhỏ) 

   -Cha quạt cho con chút lửa 

    Sƣởi ấm chỗ con nằm 

      (Ngôi nhà có ngọn lửa ấm)  

 Trong chiến tranh kẻ thù đã gieo không biết bao nhiêu tội ác trên quê hƣơng 

đất nƣớc, tàn sát dân lành nên trong thơ còn ngùn ngụt ngọn lửa của lòng căm thù 

giặc sâu sắc: 

   -Em ta nay là máu lửa căm thù 

      (Gửi anh Tường) 

   -Lửa đã cháy hồng hào mặt đất 

    Mùa chín tình yêu, mùa chín hận thù 

   -Lửa đã cháy lên 

    Lửa ngàn đời từ mỗi bếp cháy lên 

      (Mặt đường khát vọng) 
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 Hình tƣợng lửa còn biểu trƣng cho lý tƣởng cách mạng rực cháy trong tâm 

hồn tuổi trẻ, tâm hồn những ngƣời lính, làm họ sống gắn bó trong tình đồng chí, 

đồng đội, khơi nguồn động lực để chiến đấu vƣợt qua bao gian khổ hy sinh: 

   -Mình nhớ bếp lửa rừng ngày gặp lại 

   Ta nói nhiều về đất nƣớc nhân dân 

           (Chúng ta vẫn sẵn sàng cho bài giảng đầu tiên) 

   -Bếp lửa quây quần suốt mấy anh em 

   Không ai nhìn ai chúng tôi nhìn lửa 

   Ở đó cháy cùng ý  nghĩ 

            -Chúng tôi ngồi xoè bàn tay trên lửa nóng 

    Máu bàn tay mang hơi ấm vào tim 

      (Bếp lửa rừng) 

 Hình tƣợng lửa còn biểu hiện sức sống bất diệt của con ngƣời Việt Nam, dân 

tộc Việt Nam Sức sống ấy đƣợc truyền giữ qua bao thế hệ, tiềm tàng và bùng lên 

mạnh mẽ: 

            -Họ truyền lửa qua mỗi nhà từ hòn than con cúi 

            -Hãy đứng dậy và giơ cao ngọn đuốc 

   Của tình yêu đã khơi lửa ngàn đời 

      (Mặt đường khát vọng) 

           -Hãy đốt sáng bừng bừng ngọn lửa 

            Thứ ánh sáng của chúng ta 

           ... Đây chính là thứ ánh sáng Việt Nam 

   Ngọn đèn dầu mẹ ta thức khuya dậy sớm 

   Ngọn đuốc cha cày sâu cuốc bẫm  

   Ngọn sáp hồng soi máu lệ tổ tông 

   Những ngọn lửa thắm lên trang sử anh hùng 

      (Đêm không ngủ) 

 Hình tƣợng lửa còn mang khát vọng sum vầy hạnh phúc: 

           -Ơi ta yêu phút này đây: khói, cây, những tiếng 
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   Cùng bạn mình nhƣ ánh lửa kề bên. 

      (Bếp lửa rừng) 

và sâu thẳm là khát vọng hoà bình đƣợc trở về với tình yêu và mái ấm gia đình: 

   Em mãi có thật, dịu dàng 

   Nhƣ một căn nhà ngày ngày ấm lửa 

     (Những bài thơ tình viết trong chiến tranh) 

 Trong đấu tranh trực diện với kẻ thù, lửa đã trở thành vũ khí chiến đấu và ý 

chí chiến thắng quân thù xâm lƣợc: 

   -Chúng muốn lửa chúng ta có lửa 

   Bom xăng ta ném cháy mặt phừng phừng 

   -Khép vòng vây dội lửa xuống đô thành 

   -Ta đan lửa những bầu trời cao rộng 

      (Mặt đường khát vọng) 

   -Có bao giờ nhƣ buổi sáng xuân nay 

   Chúng ta bay nghìn độ lửa ta bay 

      (Đất ngoại ô) 

   -Nhịp thời gian cấp tập nụ xoè 

    Đã bén lửa hỡi mùa hè sáu chín 

      (Con chim thời gian) 

 Bao trùm sự phức điệu của hình tƣợng lửa là sự ác liệt của những năm tháng 

chiến tranh. Hình ảnh bếp lửa gợi những đêm Trƣờng Sơn trải dài theo bƣớc chân 

ngƣời ra trận. Những ngƣời lính đi qua chiến tranh có thể nào quên những kỷ niệm 

bên bếp lửa rừng: 

   -Trăm bếp lửa trải dài ra trận tuyến 

   Có bếp nào không bóng bạn và tôi 

   -Lòng bập bùng những bếp lửa xa xôi 

      (Bếp lửa rừng) 

 Có thể nói rằng có một ngọn lửa vừa nhƣ hiện thực cụ thể chiến tranh, vừa 

nhƣ một hình tƣợng thơ, một biểu tƣợng tinh thần toả sáng trên những câu thơ của 



  

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                          http://www.Lrc-tnu.edu.vn 89 

Nguyễn Khoa Điềm. Chiến tranh đã đi qua, nhƣng bếp lửa rừng vẫn rất đƣợm trong 

tâm hồn. Hình tƣợng lửa vẫn có mặt trong thơ Nguyễn Khoa Điềm viết sau chiến 

tranh nhƣ một sự khẳng định ký ức Trƣờng Sơn không thể phai nhoà: 

   -Nghe thƣơng mến thắp lên từng ngọn lửa 

   -Bao lối mòn chớp lửa thời chiến tranh 

     (Những bài hát, con đường và con người) 

   -Nhớ mƣời năm đốt lửa Trƣờng Sơn 

     (Ngôi nhà có ngọn lửa ấm) 

   -Nhìn nhau thƣơng con mắt 

    Còn lung lay ngọn lửa rừng 

    Thời bom đạn 

     (Về quê đón Tết – Cõi lặng) 

 Những ngọn lửa thắp sáng tâm hồn nhà thơ trong chiến tranh: lửa lý tƣởng, 

lửa sự sống, lửa niềm tin, lửa khát vọng...vẫn tiếp tục toả hơi ấm trong thơ viết 

trong những ngày im tiếng súng nhƣng còn bao gian nan vất vả. Hình tƣợng lửa đã 

trở thành yếu tố hội tụ và lan toả trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác thơ của Nguyễn 

Khoa Điềm. 

 Cũng nhƣ hình tƣợng lửa, hình tƣợng máu kết đọng suy nghĩ và xúc cảm của 

nhà thơ nên mang nhiều tầng ý nghĩa. Hình ảnh máu đỏ bao giờ cũng gợi ấn tƣợng 

đau thƣơng. Để khắc hoạ nỗi đau đất nƣớc bị ngoại xâm giày xéo, nhân dân phải 

hứng chịu tai hoạ chiến tranh một cách trực tiếp, Nguyễn Khoa Điềm dùng hình ảnh 

máu:  

    -Chỉ có tiếng đoàn xe lê dƣơng lăn lạo xạo trên những đốt lƣng trần 

     Chỉ có tiếng còi tàu há mồm nhƣ những con giòi rúc vào mạch máu 

      (Đất ngoại ô) 

  -Nón in màu máu những dân lành 

     (Người con gái chằm nón bài thơ) 

  -máu chúng ta mỗi mùa hè lại đổ 

  -máu ta đỏ con đƣờng ta trƣớc mắt 
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                  (Mặt đường  khát vọng) 

  -Ở miền Nam bùn máu dƣới bàn chân 

                                      (Tháng chạp ở Hồng trường) 

 Ở Mặt đường  khát vọng, tuổi trẻ nhận ra nỗi đau thời đại cũng từ màu đỏ 

của máu: 

   -Phƣợng cứ rơi từng cánh tƣơi hồng  

   Đau nhƣ máu những tâm hồn son trẻ 

   -Máu thì đỏ mà phấn thầy thì trắng 

 Để vạch trần tội ác kẻ thù, hình ảnh máu nói đƣợc đầy đủ nhất bản chất thú 

tính man rợ tàn bạo của kẻ thù: 

   -Chúng phả vào không gian mùi mặn  

   của máu những cuộc săn ngƣời 

   -Một tờ giấy trong bảy nghìn tờ máu vấy 

   -Nó giết ngƣời ƣ? Có thần Tự do chùi máu 

   -Nay miệng thằng ác ôn tanh ngòm gan với máu 

   -Để loài ngƣời vừa ăn vừa xem máu vãi 

   -Nên nƣớc bọt ngầu máu ngƣời tanh lợm 

                     (Mặt đường khát vọng) 

 Hình tƣợng máu còn biểu trƣng cho lòng nhiệt tình cách mạng, tinh thần xả 

thân vì nƣớc, coi sự hy sinh mất mát vì dân tộc là trách nhiệm của mỗi con ngƣời. 

Tuổi trẻ chống Mỹ chấp nhận cái chết thật thanh thản: 

   Ta ném máu xƣơng ta làm vật cản  

   Máu đổ rồi! máu học sinh, sinh viên  

   Máu đỏ rực trên nền áo trắng  

   Máu càng thắm tự do càng chói sáng  

   Máu Việt Nam, máu yêu nƣớc tƣơi hồng!  

                                                                        (Mặt đường khát vọng). 

 Trong lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc của mỗi dân tộc, biết bao thệ hệ cha 

ông đã đổ máu. Nguyễn Khoa Điềm đánh thức trong thơ từ nỗi lòng của Nguyễn 
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Trãi lo giữ nước và lo dựng nước / Hàng trăm năm qua lòng còn thương tiếng cuốc 

/ Gọi nước đêm nào nhỏ máu từng trang, đến tấm gƣơng anh Trỗi và sự hy sinh của 

những liệt sĩ vô danh: 

   -Những địa danh trôi từ thuở xa xƣa 

   Trôi bằng máu và trôi bằng nƣớc mắt 

      (Mặt đường khát vọng) 

           -Các anh nằm lại đó 

   Máu chƣa thôi đỏ 

        ...  Máu các anh ngấm thêm vào gốc lúa 

            Vụ gặt này nặng thêm máu anh... 

 Hình tƣợng máu trong thơ Nguyễn Khoa Điềm còn khẳng định sự sống bất 

diệt của dân tộc luôn đƣợc tiếp nối, từ thế hệ này truyền cho thế hệ khác: máu thấm 

sâu xuống mặt đường / Máu cháu con hoà với máu cha ông/ Nhưng hạt máu của 

cha vẫn sáng ngời trong ánh mắt / ...Hạt máu trong mình em vẫn nguyên màu của 

mẹ cha (Mƣời sáu năm lớn lên); Dưới bộ ngực thân yêu là trái tim của Đảng / Chia 

máu cho con trong những vắt cơm ăn (Mẹ ra trận có gì).  

 Để phản ánh chiến tranh, hình tƣợng máu đã bao quát một phạm vi hiện thực 

rộng cùng một chiều sâu tƣ tƣởng. Máu cùng với hình tƣợng lửa đã bộc lộ nét độc 

đáo trong phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

2.2  Hình tượng người mẹ. 

Ngƣời mẹ trong thơ Nguyễn Khoa Điềm là một hình tƣợng nghệ thuật có 

chiều sâu liên tƣởng và tầm cao của tính biểu tƣợng. Nguyễn Khoa Điềm đã xây 

dựng hình tượng người mẹ từ hình ảnh người mẹ mang nặng đẻ đau của riêng nhà 

thơ và gắn kết với hình ảnh bao bà mẹ Việt Nam khác để nâng lên tầm vóc người 

Mẹ Tổ quốc.  

Kỷ niệm về tuổi thơ về quê hƣơng của Nguyễn Khoa Điềm bao giờ cũng gắn 

với mảnh đất ngoại ô nghèo khó và hình ảnh ngƣời mẹ tảo tần thay chồng nuôi con. 

Trong bài thơ Đất ngoại ô và Những đồng tiền ngoại ô, ngƣời mẹ và chiếc quán 

nghèo bám bờ đƣờng nhựa vất vả lam lũ nhƣ một nỗi đau day dứt trong tâm hồn 
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nhà thơ. Yêu thƣơng mẹ đến cháy lòng, xót xa là động lực khởi đầu thúc giục ngƣời 

con lên đƣờng đánh giặc. Trong cảnh mất nƣớc, nghe mẹ hát những câu Nam ai 

buồn thê thiết nhà thơ thấy mình đau mấy lần. Trong cuộc tổng tiến công Mùa xuân 

1968, đƣợc chứng kiến sức mạnh Cách mạng trỗi dậy ở Huế, nhà thơ xúc động đến 

nghẹn ngào và hƣớng sự biết ơn tới ngƣời mẹ sinh thành: 

   Cảm ơn mẹ sinh con trên thành phố 

   Ngàn ngày nắng và mƣa, mƣời lăm năm bỡ ngỡ 

Những nhận thức đầu tiên về dân tộc, đất nƣớc, nhân dân, thời đại của Nguyễn 

Khoa Điềm gắn liền với lời dặn dò của mẹ: chỉ đổi nước chứ không đƣợc bán nước. 

Hình ảnh ngƣời mẹ đã theo Nguyễn Khoa Điềm vào chiến trƣờng và giữa cái giáp 

ranh của sự sống chết, tâm hồn Nguyễn Khoa Khoa Điềm vẫn xanh non màu xanh 

của vƣờn mẹ, vẫn hƣớng về quê hƣơng nơi có mẹ hiền: Hướng dương thương nhớ 

vẫn nghiêng phía này. 

Từ những chất liệu đời tƣ Nguyễn Khoa Điềm còn dung chất liệu hiện thực 

cuộc sống để phát triển hình tƣợng ngƣời mẹ lên những tầm cao mới. Ngƣời mẹ 

trong chiến tranh trở nên phi thƣờng về sức chịu đựng. Kẻ thù chia cắt đất nƣớc là 

chia cắt tình cảm vợ - chồng, cha – con, mẹ phải gồng mình lên, bền gan kiên định 

nuôi con một mình trong nỗi nhớ chồng cồn cào cháy bỏng: Mƣời sáu năm qua đi 

mẹ lại tiễn con ra trận. Cách biệt về không gian thời gian nhƣng cha, mẹ và em đều 

gần gũi, gắn bó trên trận tuyến diệt thù: Em sẽ cùng cha đi dưới chiến hào / Mẹ xẻ, 

mẹ đào trong bom đạn (Mƣời sáu năm lớn lên) 

Nguyễn Khoa Điềm dựng lên trong thơ rất nhiều hình ảnh ngƣời mẹ. Đó là bà 

mẹ Vân Kiều hoà tình thƣơng con vào tình yêu bộ đội, yêu đất nƣớc đã hiến dâng 

những đứa con thân yêu cho Cách mạng. Đó là bà mẹ thành phố có ngƣời con tham 

gia tranh đấu, biểu tình bị Nguỵ bắt rồi phải trở thành ngƣời lính phía bên kia. Học 

hành thành dang dở, ngƣời con để lại cho mẹ những tờ giấy trắng - những niềm hy 

vọng trở về. Trang giấy ấy dƣới bàn tay mẹ đã "thành truyền đơn mặt trận / Gọi 

anh em binh lính quay về". Không chỉ lần lƣợt tiễn chồng con ra trận mà ngƣời mẹ 

cũng trở thành chiến sĩ. Bà mẹ Vân Kiều đã địu con đi để dành trận cuối, bà mẹ 
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thành phố đã hoạt động trong lòng địch. Mẹ ra trận đối đầu với cái ác, cái xấu xa, 

nham hiểm mà ung dung thƣ thái, chủ động và bình tĩnh đến nhƣờng nào. Mẹ ra 

trận với vũ khí là đôi bàn tay chỉ mặt thằng gian vẫy ngƣời ngay, với mái tóc bời 

bợi sợi bạc để gọi dân làng xuống đƣờng, với trái tim cũng là mìn chông...Hình ảnh 

mẹ mộc mạc giản dị, nhỏ bé mà tiềm tàng sức mạnh làm cho quân thù phải khiếp 

sợ: 

   Mẹ đi vào huyện, mẹ tiến vào thành  

   Mẹ đi đòi nhà, mẹ giành lại đất 

   Mẹ đi đấu tranh trên con đƣờng cay cực... 

Trong hình tƣợng ngƣời mẹ, có hình ảnh ngƣời mẹ hiền của chính nhà thơ 

trong những câu thơ thƣơng nhớ. Rộng hơn, là những bà mẹ nghèo lam lũ ngoại ô, 

những ngƣời mẹ miền Nam tay không thắng giặc, và cao hơn nữa trong xu hƣớng 

triết luận và tinh thần sử thi, ta gặp hình tƣợng bà mẹ Việt Nam, bà mẹ Tổ Quốc. 

2.3  Hình tượng thơ đặc thù mang nét riêng của phong cách Nguyễn Khoa Điềm. 

 Đọc thơ Nguyễn Khoa Điềm ta thấy ngoài những hình tƣợng thơ tiêu biểu 

nhƣ đã đề cập ở trên, hình tƣợng trong thơ ông còn nhƣ đƣợc “bứng” từ cuộc sống 

đƣa vào. Hiện thực trong thơ ông đƣợc hiện lên qua những hình ảnh sống động, 

mang hơi thở của cuộc sống nhƣng lại thể hiện đƣợc nét riêng trong phong cách 

Nguyễn Khoa Điềm. Ở đó, những hình ảnh: con gà đất, cây kèn và khẩu súng, áo 

trắng, mặt đường... Là những hình ảnh chân thực tƣơi ròng chất sống, đƣợc nhìn 

qua lăng kính nhà thơ nâng lên thành những hình tƣợng thơ độc đáo chỉ thấy trong 

thơ Nguyễn Khoa Điềm. Từ hình ảnh con gà đất bảy màu đồ chơi của con trẻ đến 

hình ảnh cây kèn và khẩu súng, Nguyễn Khoa Điềm đã dựng lên hình tƣợng biểu 

trƣng cho ba chặng đƣờng trong cuộc đời của ngƣời thanh niên vùng tạm chiếm. 

Tuổi thơ tràn đầy hạnh phúc trong hơi thở mùa xuân và sắc màu của con gà đất. 

Nhƣng tuổi thơ ấy trôi qua nhanh chóng, bất ngờ nhƣ con gà đất chợt vỡ tan trong 

tay con trẻ. Giờ đây, anh phải làm nghề thổi kèn để kiếm sống, tiếng kèn nhƣ những 

tiếng nấc âm thanh cất lên tức tƣởi, tủi nhục, nhƣng không tuyệt vọng: Muốn ngất 

hơi /Anh bỗng mơ một con gà bảy sắc / Nở như hoa trên môi.  
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 Cùng với những hình tƣợng độc đáo mang dấu ấn riêng, Nguyễn Khoa Điềm 

còn sử dụng hình tƣợng áo trắng - mặt đường để tái hiện quá trình xuống đƣờng 

tranh đấu của phong trào học sinh, sinh viên thành phố những năm chống Mỹ. 

Chính hình tƣợng áo trắng và mặt đường nó đã khu biệt Nguyễn Khoa Điềm với 

nhiều tác giả khác cùng thời: 

   Anh cùng em đi ra mặt đường  

   Đại lộ hai hàng mở cửa 

   Áo trắng hiện lên từ mỗi căn nhà 

   Rất tƣơi, rất khoẻ 

   Nhƣ những cánh chim câu thành phố  

   Bay ra... 

 Nguyễn Khoa Điềm đã sáng tạo nên những hình ảnh thơ bay bổng, khoẻ 

khoắn trẻ trung. Áo trắng - mặt đường là biểu tƣợng kép của cuộc đấu tranh. Vũ khí 

của họ không phải là súng đạn mà là tuổi trẻ, là sức mạnh của lẽ phải. Mặt đường là 

mặt trận, áo trắng sinh viên hoà vào dòng thác nhân dân đấu tranh trực diện với kẻ 

thù. 

 Nếu nhƣ vùng thẩm mỹ của Phạm Tiến Duật là Trƣờng Sơn và những ngƣời 

lính lái xe, thì với Nguyễn Khoa Điềm đó là màu áo trắng tràn ngập mặt đƣờng của 

phong trào học sinh, sinh viên những năm chống Mỹ. Đây cũng là nét riêng trong 

phong cách Nguyễn Khoa Điềm. 

 Thành công trong việc lựa chọn và sử dụng hình tƣợng, hình tƣợng mang 

tính biểu trƣng đã tạo nên sự đặc sắc cho thơ Nguyễn Khoa Điềm. Những hình ảnh 

chân thực trong cuộc sống đã đƣợc nhà thơ chắt lọc, tái tạo một cách chân thực 

mang ý nghĩa tiêu biểu điển hình, gây đƣợc cảm xúc mạnh mẽ ở ngƣời đọc. Hình 

tƣợng trong thơ Nguyễn Khoa Điềm đã nói lên đƣợc chiều sâu của cuộc sống và lí 

tƣởng thẩm mỹ của thời đại. 

3. Vận dụng nhuần nhuyễn chất liệu văn hoá dân tộc.  

3.1  Ảnh hưởng của thể loại sử thi dân gian đối với trường ca "Mặt đƣờng khát 

vọng". 
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 “Trƣờng ca là một tác phẩm thơ có dung lƣợng lớn, thƣờng có cốt truyện tự 

sự hoặc trữ tình” [10]. 

 Trƣờng ca là một hiện tƣợng tiêu biểu của thời đại mang tính sử thi. Chất “sử 

thi” trong trƣờng ca chính là sự kế thừa của thể loại sử thi dân gian. Theo Từ điển 

thuật ngữ văn học thì “sử thi (còn gọi là anh hùng ca) là thể loại tự sự xuất hiện rất 

sớm trong lịch văn học các dân tộc nhằm ca ngợi sự nghiệp các anh hùng có ý nghĩa 

toàn dân và có ý nghĩa trọng đại đối với dân tộc trong buổi bình minh lịch sử. Về 

kết cấu sử thi là một câu chuyện đƣợc kể đầu đuôi với quy mô lớn vì theo Heghen: 

“nội dung và hình thức của nó thực sự là toàn bộ các quan niệm, toàn bộ thế và 

cuộc sống của một dân tộc đƣợc trình bày dƣới hình thức khách quan của một biến 

cố thực tại”. 

 Cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc ta đã làm nảy sinh biết bao bản 

trƣờng ca: Bài ca chim Chơ Rao - Thu Bồn; Ngọn giáo búp đa - Ngô Văn Phú; 

Những người đi tới biển - Thanh Thảo; Đường tới thành phố - Hữu Thỉnh... Hơn bất 

cứ thể loại nào, trƣờng ca với đặc trƣng ƣu thế của nó đã có mặt ở những nơi đầu 

sóng ngọn gió để kịp thời phản ánh những biến động lịch sử, để ngợi ca cuộc chiến 

đấu đầy khí phách anh hùng của dân tộc ta. 

 Hòa cùng không khí đó, trƣờng ca “Mặt đƣờng khát vọng” của Nguyễn Khoa 

Điềm ra đời năm 1971 xuất bản 1974 đã đƣợc đông đảo bạn đọc tiếp nhận. Trƣờng 

ca Mặt đường khát vọng cũng nhƣ trƣờng ca thời kì kháng chiến chống Mỹ là 

trƣờng ca trữ tình bởi nó tái hiện đời sống trong tính chủ quan của nhà thơ và thế 

giới nghệ thuật cũng đƣợc tổ chức theo nguyên tắc  này. Đây là nét mới mẻ của 

trƣờng ca thời kì chống Mỹ khác với trƣờng ca sử thi, trƣờng ca tự sự trƣớc đó. Mặt 

khác còn bị chi phối bởi những yêu cầu của một thể loại  có kết cấu dài hơi, nên nó 

phải chú ý đến việc xây dựng nhân vật và tuyến sự kiện. Điều này cũng tƣơng ứng 

với lối triển khai của sử thi dân gian. Để có tuyến sự kiện trƣớc hết ngƣời ta cần tìm 

đến với cốt truyện. Ở trƣờng ca cốt truyện không nhất thiết phải có nhiều tình tiết 

và hành động mà cốt chỉ tạo ra một tình huống thống nhất cho tác phẩm. Trong quá 

trình vận động của thể loại trƣờng ca thì càng về sau tuyến sự kiện càng có xu 
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hƣớng lỏng lẻo. Tuy vậy chúng vẫn đóng vai trò quan trọng trong kết cấu. Tuyến sự 

kiện ở trƣờng ca Mặt đường khát vọng có vai trò quan trọng. Ở mỗi chƣơng của 

trƣờng ca, hệ thống chi tiết sự kiện đƣợc huy động một cách hiệu quả .  

 Ở trƣờng ca, tuyến sự kiện bao giờ cũng gắn với một hệ thống nhân vật. Tuy 

nhiên trƣờng ca không miêu tả nhân vật với tính cách và hành động của nhân vật 

nhƣ trong truyện hoặc tiểu thuyết. Trƣờng ca chỉ chú ý tới các nhân vật có những 

chi tiết và hành động chứa đựng chất thơ của hiện thực. Có nhiều tuyến nhân vật 

trong trƣờng ca Mặt đường khát vọng. Đó là nhân vật tập thể trong quá trình nhận 

thức và đấu tranh dành độc lập, nhân vật “anh”, “em” trữ tình đằm thắm trong 

chƣơng “Đất nƣớc” và đặc biệt là nhân vật xƣng “ta”, “tôi”. Khác với thơ trữ tình, 

nhân vật ở ngôi thứ nhất này ở trƣờng ca không trình bày cảm xúc của mình một 

cách tự do bởi nó bị chi phối bởi tuyến sự kiện. Một mặt nó không xuất hiện với tƣ 

cách cá nhân mà với tƣ cách là ngƣời đại diện cho thế hệ, cho lớp ngƣời, cho cộng 

đồng, cho dân tộc. Mặt khác, nó còn thể hiện chức năng thể loại là ngƣời dẫn 

chuyện, ngƣời gợi ý mách bảo, ngƣời cung cấp thông tin, ngƣời điều tiết phân bố và 

liên kết các sự kiện lại thành chỉnh thể. Nhân vật ở ngôi thứ nhất ấy cũng có thể là 

chính nhà thơ tham gia, tác động vào kết cấu tác phẩm với tƣ cách là nhân vật tâm 

trạng và nhân vật hành động. Nhờ vậy mà nhịp điệu phát triển của trƣờng ca sôi nổi, 

khẩn trƣơng, hào hứng. Ở trƣờng ca này tác giả đã hoà mình vào không khí tác 

phẩm, sống với những chi tiết sự việc và suy nghĩ hành động bằng chính con ngƣời 

trong tác phẩm. 

 Văn học kháng chiến đã khẳng định trƣờng ca nhƣ một thể loại mới tiêu 

biểu, đặc trƣng của văn học giai đoạn này. Trƣờng ca Mặt đường khát vọng tuy 

phát triển từ thơ trữ tình nhƣng nó ảnh hƣởng rất rõ nét của sử thi dân gian về dung 

lƣợng, tính chất anh hùng ca chủ đạo, sự kiện dồi dào, nhân vật đại diện cho tập thể. 

Nguyễn Khoa Điềm đã biết kế thừa phát triển cái đã có để phù hợp với hiện thực và 

thẩm mỹ thời đại. Nhờ sự bộc lộ đậm nét cái chủ quan và khả năng biểu hiện mang 

màu sắc riêng mà trƣờng ca của Nguyễn Khoa Điềm có những nét mới lạ so với bất 

cứ một trƣờng ca nào khác cùng thời.  
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3.2  Chất liệu văn học dân gian trong thơ Nguyễn Khoa Điềm.   

           Dân tộc ta có một nền văn học dân gian phong phú và có truyền thống lâu 

đời. Nền văn học ấy thể hiện sức sống, kinh nghiệm đấu tranh xã hội và tự nhiên, 

thể hiện trí tuệ thông minh và những những ứng xử tốt đẹp của nhân dân lao động 

qua hàng ngàn năm lịch sử.  

  Khai thác đƣợc tất cả năng lực biểu hiện và vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ ca dân 

tộc để biểu hiện hiện thực phong phú của đời sống, đó là cơ sở chủ yếu tạo nên tính 

dân tộc trong thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

Trong chƣơng Đất nước, Ngôn ngữ thơ đƣợc sử dụng từ chất liệu văn học 

dân gian với tần số lớn. Tuy nhiên chất liệu văn học dân gian trong thơ Nguyễn 

Khoa Điềm không còn trong chính dạng bản thân của nó, một sự sao chép sản phẩm 

cộng đồng mà nó đã đƣợc chuyển hóa vào lời chữ, giọng điệu, cách cảm, cách nghĩ 

của nhà thơ tạo nên bản sắc riêng trong thơ ông. 

            Chúng ta có một kho tàng ca dao tục ngữ đậm đà phong vị trữ tình, kết tinh 

những tình cảm cao quý của nhân dân, những kinh nghiệm lao động sản xuất và đấu 

tranh. Ca dao tục ngữ đã thấm vào Nguyễn Khoa Điềm một cách tự nhiên trong 

cách nhìn nhận về “Đất nƣớc”- một đất nƣớc giàu truyền thống văn hóa. Dấu tích 

của ca dao tục ngữ liên tục đƣợc triển khai trong mỗi câu thơ. "Tay nâng chén muối 

đĩa gừng / Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau". Lời ca dao xƣa đã chuyển hóa 

nhuần nhị trong câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm: 

   Cha mẹ thƣơng nhau bằng gừng cay muối mặn 

Đất nƣớc là một cái gì đó không hề trừu tƣợng mà trái lại rất gần gũi nhƣ hơi thở 

cuộc sống, gắn liền với những câu ca dao, dân ca duyên dáng ý nhị: 

 Đất nƣớc là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. 

Câu thơ trên gợi nhớ bài ca dao “Khăn thƣơng nhớ ai”. Không chỉ thế, những câu ca 

dao ca ngợi tình nghĩa giữa con ngƣời: "Cầm vàng mà lội qua sông / Vàng rơi 

không tiếc, tiếc công cầm vàng" đƣợc nhà thơ khai thác và thể hiện trong những 

dòng thơ: 

   Dạy anh biết yêu em từ thuở trong nôi 
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   Biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội. 

 Những câu chuyện cổ tích nhƣ Tấm Cám, Cây Khế, truyện Trạng Quỳnh là 

những câu chuyện dân gian mà ngƣời Việt Nam ai cũng biết đã trở thành chất liệu 

và chuyển hóa thành thơ: 

   Đánh lừa thuồng luồng xăm mình xăm mặt 

   Đánh lừa thằng giặc là truyện Trạng Quỳnh... 

   Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu 

   Cây khế chua có đại bàng đến đậu 

   Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta 

 Lịch sử đất nƣớc đã ghi nhận nhiều sự “hóa thân cho dáng hình xứ sở”. 

Nhiều gƣơng dựng nƣớc và giữ nƣớc đã trở thành truyền thuyết, tạo một trƣờng văn 

hóa đặc sắc cho dân tộc Việt: Những đá Vọng Phu, những hòn Trống Mái, những 

ao đầm của chân ngựa Thánh Gióng, con Rồng, ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà 

Điểm... Sự pha trộn giữa các yếu tố vật chất với các giá trị văn hóa tinh thần đã 

khiến cho những câu thơ giản dị mang vẻ đẹp lấp lánh.    

 Nguyễn Khoa Điềm đã biết khai thác chất liệu văn học dân gian ở những câu 

chuyện cổ tích, truyền thuyết có tác dụng nhƣ việc sử dụng các điển tích, điển cố 

văn học nhằm làm cho ngôn ngữ thơ thêm cô đọng, hàm xúc, tạo nên màu sắc dân 

gian rất riêng trong thơ ông. 

  Trong hoàn cảnh đất nƣớc có chiến tranh, thơ ca phải nhằm động viên mọi 

ngƣời chiến đấu. Nhà thơ đã chọ cho mình một con đƣờng đi riêng khi chọn chất 

liệu từ đời sống dân gian, một đời sống vốn gắn bó thân thiết với tất cả ngƣời Việt 

Nam, để thể hiện một hình ảnh Đất nƣớc gần gũi và giản dị nhất. Cha ông ta bằng 

sự giản dị đã làm nên Đất nƣớc vẹn toàn, đẹp đẽ, với một tinh thần dân tộc cao cả 

và khát vọng duy trì bản sắc dân tộc, “truyền giọng điệu cho con mình tập nói”, 

“gánh theo tên xã tên làng trong mỗi chuyến di dân”, cha ông đã truyền lại cho 

chúng ta truyền thống văn hóa nhƣ ngày hôm nay. Nguyễn Khoa Điềm lựa chọn 

hƣớng sáng tác trên trong hoàn cảnh chiến tranh cũng nhằm đánh thức bổn phận đó 

trong thanh niên đô thị miền Nam. 



  

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                          http://www.Lrc-tnu.edu.vn 99 

3.3  Ngôn ngữ giàu màu sắc địa phương. 

Mỗi nhà thơ, nhà văn sinh ra và lớn lên trong quá trình sáng tác của mình 

không thể không gắn bó với một vùng miền nhất định. Trong quá trình sáng tạo, 

nếu nhƣ tiếng phổ thông là phƣơng tiện chung nhất của tác phẩm thì tiếng địa 

phƣơng lại nhƣ là một dấu hiệu biểu hiện phong cách và cá tính của nhà thơ. Tiếng 

địa phƣơng có vai trò làm nổi bật cá tính, tâm lí con ngƣời ở mỗi vùng đất quê 

hƣơng cụ thể. Nó có vai trò biệt hoá những cái chung. 

Trong thực tiễn sáng tác thơ ca của ta, nhiều nhà thơ đã biết phát huy tích cực 

những mặt ƣu điểm của tiếng địa phƣơng và đã đạt đƣợc những thành công đáng 

ghi nhận. Qua tiếng địa phƣơng, ngƣời đọc sẽ đoán nhận đƣợc những nhân vật miêu 

tả trong tác phẩm thuộc vùng quê nào, cá tính của họ ra sao. 

Là ngƣời sinh ra lớn lên ở đất Huế, Nguyễn Khoa Điềm tự hào mang trong 

mình nét hồn hậu của vùng văn hóa Cố đô. Trong những tác phẩm của mình, tiếng 

Huế cũng đƣợc đƣa vào một cách duyên dáng ý nhị. Tiếng địa phƣơng đã làm cho 

tác phẩm của ông thêm gần gũi hơn, khiến trƣờng cảm xúc của ngƣời đọc đƣợc gia 

tăng.  

 Những đại từ chỉ ngƣời mang đậm chất Huế đã đƣợc thể hiện trong thơ khiến 

cho con ngƣời đƣợc miêu tả mang tính sinh động cụ thể: 

                                  -O phó bí thƣ mƣời bảy tuổi 

                                  -Có khi nhớ mạ  

                                   Sợ các chú cƣời  

                                                       (Chiếc nôi vàng). 

        Những từ địa phƣơng “chi”, “nớ”, “rứa”, “hoài”, “ráng” đã làm tăng tính đằm 

thắm, trữ tình cho câu thơ mà chỉ đọc lên ngƣời ta đã liên tƣởng ngay đến xứ  Huế: 

             Ôi thành phố yêu thƣơng 

                                 Ta xa ngƣời nhƣ thế nớ 

               (Tiễn bạn cuối mùa đông) 

             Anh sẽ nói trăm lần anh sẽ sống 

                                 Và trẻ hoài nhƣ buổi ấy chia li 
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     (Buổi hẹn hò lớn lao) 

               Vuốt tóc con mẹ bảo 

                                 “Ráng cho kịp anh em” 

     (Thưa mẹ con đi) 

               Ta yêu ngƣời nhƣ rứa 

                                    Đƣa ngƣời về cho ta 

             (Những bài thơ tình viết trong chiến tranh)  

 Ngôn ngữ giàu màu sắc địa phƣơng không chỉ thể hiện ở tiếng địa phƣơng 

mà còn thể hiện ở những câu thơ sử dụng địa danh riêng. Từ lâu các nhà nghiên cứu 

đã nhận ra rằng tên riêng chỉ địa điểm (địa danh), nhất là những tên gọi ít quen 

thuộc có khả năng tạo ra một thứ ma thuật âm thanh tạo nên bản sắc riêng của tác 

phẩm. Vào những năm 50, Tố Hữu đã có những câu thơ tuyệt diệu: 

   Mƣờng Thanh, Hồng Cúm, Him Lam 

   Hoa mơ lại trắng vƣờn cam lại vàng 

Trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, tên riêng của các địa danh xứ Huế đƣợc sử dụng 

phổ biến. Việc đƣa địa danh vào trong thơ thể hiện tấm lòng yêu quê hƣơng tha 

thiết của ông. Vẻ đẹp dịu dàng thơ mộng của sông Hƣơng đã xuất hiện bao lần 

trong thơ ông, nhƣng ngƣời đọc vẫn thấy thật mới mẻ khi sông Hƣơng êm đềm 

bỗng trở thành dòng sông anh hùng trong những tháng năm đấu tranh chống kẻ thù 

xâm lƣợc: Cả ngoại ô làm chiến luỹ sông Hương (Đất ngoại ô).Trăm năm rồi ta đến 

trước sông Hương / Vẫn soi thấy niềm đau và nỗi giận (Mặt đƣờng khát vọng). Có 

khi sông Hƣơng lại trở thành ngƣời bạn tâm tình của nhà thơ: 

   Sông Hƣơng ơi sông Hƣơng  

   Ngƣơi còn nguồn với bể 

   Để đi và để đến 

   Còn ta hai lăm tuổi 

   Trôi cạn trên mặt đƣờng 

     (Mặt đường khát vọng) 
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 Nhiều địa danh đƣợc nhắc đến trong thơ mang ý nghĩa riêng chỉ có ở Huế 

không thể lẫn với vùng miền nào khác của Tổ quốc: 

  -Trƣớc Phu Văn Lâu lá cờ vàng nhƣ tàu cải úa. 

  -Qua hoàng thành cha ông gọi tên tôi ù ù trong họng súng  

                       thần công.     

  -Góc chợ Xép nơi nào ngƣời đến ở. 

  -Mặt trời vàng long lanh trên chợ Gia Lạc. 

            -Và cầu Trường Tiền  

                       Nhƣ một dấu nối. 

 Sắc thái địa phƣơng còn thể hiện ở những sự kiện, câu chuyện đã đi vào 

trong kí ức của ngƣời dân địa phƣơng và đƣợc lƣu truyền rộng rãi. Những sự kiện 

câu chuyện này cũng đƣợc phản ánh trong thơ Nguyễn Khoa Điềm: Đó là ngày kinh 

đô thất thủ 23 tháng 5 âm lịch năm 1884. Nắng tháng năm run rẩy những oan hồn / 

Người còn sống nhớ “ngày thất thủ” (Đất ngoại ô). Đều vẽ ngày thất thủ kinh 

đô...(Mặt đƣờng khát vọng); Đó là sự biến kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết khởi 

nghĩa chống Pháp năm 1885. Đó là ngày 13/7 vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vƣơng: 

Hịch Cần Vương tưởng còn vang qua chín cửa; Rồi những câu chuyện mang đậm 

nét văn hoá địa phƣơng nhƣ  Những câu thơ mụ Đội, chuyện mụ lý ông cò, những 

vườn thơ xưa...cũng tô đậm bản sắc Huế trong thơ Nguyễn Khoa Điềm.  

 Lịch sử Huế, văn hóa Huế hơi thở hàng ngày của Cố đô thấm vào máu thịt 

ông và cảm về Huế chan chứa trong những câu thơ của ông. Chính điều này đã góp 

phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho thơ Nguyễn Khoa Điềm. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

 

 Thơ ca phải thực sự dựa vào sự giàu có của tâm hồn, bản lĩnh cá nhân. 

Nguyễn Khoa Điềm đã từng bày tỏ những suy nghĩ về thơ: “Một cách nhìn cuộc 

sống đúng hƣớng và tin yêu lạc quan, một tâm hồn giàu cảm xúc để đồng cảm, một 

trí tƣởng tƣợng phong phú luôn luôn mới mẻ sáng tạo là những nhân tố có ý nghĩa 

quyết định đối với một tâm hồn thơ. Khi những năng lực tinh thần ấy lại gắn bó với 

một cuộc đời thực có nhiều mối liên hệ xã hội phong phú luôn đƣợc bối đắp từ cộc 

sống xung quanh, đấy là điều kiện đển xuất hiện một tài năng thơ” [13,91]. 

 Soi chiếu ý kiến trên vào đƣờng đời và đƣờng thơ của Nguyễn Khoa Điềm, 

có thể khẳng định một điều: Nguyễn Khoa Điềm  là một tài năng thơ thực sự. Một 

tài năng bao giờ cũng đi liền với một phong cách sáng tạo. Khảo sát phong cách thơ 

Nguyễn Khoa Điềm là một hƣớng đi cần thiết trên con đƣờng chiếm lĩnh thế giới 

nghệ thuật thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

          1. Để làm nổi bật phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm, luận văn đi theo 

hƣớng khảo sát toàn bộ sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm, trên cơ sở đó tìm hiểu 

những nét cơ bản trong sáng tạo nghệ thuật của nhà thơ trên cả chặng đƣờng sáng 

tác. 

          Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm gồm hai mảng lớn: thơ viết trong 

chiến tranh và thơ viết trong hòa bình với những mốc đánh dấu là các tập thơ: Đất 

ngoại ô, Mặt đường khát vọng, Ngôi nhà có ngọn lửa ấm và Cõi lặng. Hoàn cảnh 

xã hội thay đổi với sự vận động từ chiều cao rộng hƣớng ngoại sang chiều sâu của 

hƣớng nội, nhƣng bản chất thơ trữ tình Nguyễn Khoa Điềm không thay đổi, làm 

nên tính thống nhất, toàn vẹn của phong cách nhà thơ. Dù ra đời trong hoàn cảnh 

nào, thơ Nguyễn Khoa Điềm vẫn hiện lên một trí tuệ sắc sảo, giàu tri thức sách vở 

và cuộc đời; với một tâm hồn giàu cảm xúc, nhạy cảm, một tấm lòng thuỷ chung 

với lý tƣởng mà mình đã chọn và luôn tự đặt cho mình trách nhiệm trƣớc cuộc đời. 
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         2. Ở thời kì chiến tranh, sống trực tiếp giữa lòng cuộc chiến đấu. Thơ Nguyễn 

Khoa Điềm đã thể hiện cảm động những xúc cảm và ý thức về dân tộc, thời đại 

trong tâm hồn những con ngƣời yêu nƣớc. Thời đại chống Mỹ đi vào thơ Nguyễn 

Khoa Điềm không phải bằng sự miêu tả trực tiếp mà khúc xạ qua nhận thức và trải 

nghiệm máu thịt của riêng nhà thơ nên đã đƣợc nâng lên tầm cao và chiều sâu riêng. 

Để khẳng định chân lí vĩnh hằng của dân tộc: lòng yêu nƣớc, căm thù giặc và ý chí 

chiến đấu bất khuất... Nguyễn Khoa Điềm đã vận dụng linh hoạt trong thơ sự sắc 

sảo của một trí tuệ ƣa khái quát triết lý, vốn kiến thức phong phú về lịch sử - văn 

hóa và sự trải nghiệm của bản thân. Bởi vậy, vừa hòa chung với tiếng thơ chống  

Mỹ của cả nƣớc, của thế hệ trẻ, thơ Nguyễn Khoa Điềm vẫn có một phong cách 

riêng. 

 Đặc biệt, Nguyễn Khoa Điềm đƣa vào trong thơ một mảng hiện thực quan 

trọng của thời đại chống Mỹ: không khí sục sôi của phong trào học sinh, sinh viên 

các đô thị bị tạm chiếm miền Nam trên đƣờng tranh đấu. Tiếng thơ có một năng lực 

tập hợp nhanh chóng trên một lý tƣởng xã hội chung những hoàn cảnh, tâm trạng 

gần gũi quen thuộc. Nguyễn Khoa Điềm đã hoà quyện cái tôi nhà thơ vào đối tượng 

trữ tình để cất lên tiếng nói của tuổi trẻ miền Nam. Cùng một thế hệ, sinh ra và lớn 

lên trong thời đại không bình yên, nên tiếng thơ Nguyễn Khoa Điềm cất lên có sức 

lay động tâm hồn tuổi trẻ. 

 Có thể nói, đề tài về tuổi trẻ miền Nam đấu tranh đã đƣợc thể hiện mạnh mẽ 

và đầy ấn tƣợng trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, để khi nói về mảng đề tài này, 

ngƣời ta phải kể đến Nguyễn Khoa Điềm nhƣ một cây bút tiêu biểu. 

  Bƣớc vào cuộc sống hoà bình, tiếng thơ Nguyễn Khoa Điềm trở nên thâm 

trầm và lặng lẽ tìm về những cảm xúc sâu thẳm trong tâm hồn. Thơ ông không sôi 

nổi nhƣ trƣớc mà lắng đọng, hàm súc hơn. Đằng sau những câu chữ ít ỏi, ngƣời đọc 

vẫn cảm nhận ra một cái tôi ân tình sau trước, trân trọng cuộc sồng ngày hôm nay 

vì biết ơn ngày hôm qua máu đổ. Thấm thía giá trị của hoà bình, nhà thơ tự đặt cho 

mình trách nhiệm với cuộc sống còn ngổn ngang trong xây dựng và đổi mới. Ở đây 

còn xuất hiện một tâm hồn thi sĩ nhạy cảm luôn rộng mở, giao hòa cùng thiên nhiên 
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đất trời quê hƣơng; một cái tôi dồn nén tâm trạng lo âu nhưng vẫn lạc quan tin 

tưởng vào cuộc sống dù im tiếng súng nhƣng chƣa bình yên; một cái tôi luôn chiêm 

nghiệm và khám phá thế giới nội tâm của mình. 

          3. Trên con đƣờng thơ của mình, thơ Nguyễn Khoa Điềm luôn có những biến 

đổi mới mẻ phù hợp với từng hoàn cảnh sáng tác. Trong chiến tranh, tâm hồn 

Nguyễn Khoa Điềm cháy bỏng những cảm hứng lớn lao về Nhân dân - Đất nƣớc. 

Là một nhà thơ trẻ tự nguyện nhập cuộc và đƣợc thử thách trong chiến tranh, thơ 

Nguyễn Khoa Điềm cất lên tiếng nói của thế hệ mình về ý thức trách nhiệm trƣớc 

vận mệnh đất nƣớc.  

 Trong hòa bình, thơ Nguyễn Khoa Điềm vẫn vang vọng âm hƣởng sử thi 

hoành tráng, hào hùng. Nhƣng cuộc sống sau chiến tranh còn nhiều bộn bề và bức 

xúc, chất sử thi nhạt dần nhường chỗ cho cái tôi thế sự. Nhà thơ đứng ở vị trí con 

ngƣời đời thƣờng để quan sát, chiêm nghiệm những vấn đề thế sự  và biểu hiện thái 

độ tích cực xã hội của thơ: sự không bằng lòng với những điều phi lí, dự cảm âu lo 

trƣớc những biểu hiện không tốt đẹp đang nảy sinh... 

 Ở từng thời kì sáng tác thơ Nguyễn Khoa Điềm có những biến đổi song song 

với nhiều biến động của thời đại nhƣng chúng ta vẫn nhận ra ở Nguyễn Khoa Điềm 

một phong cách ổn định đặc trƣng. Thơ Nguyễn Khoa Điềm là sự hội tụ kết tinh 

của nhiều nguồn văn hoá. Đậm nét nhất là văn hóa dân tộc với những truyền thuyết 

cổ tích, ca dao, truyền thống lịch sử qua một lớp ngôn ngữ dân gian cổ xƣa và thuần 

khiết. Nguyễn Khoa Điềm là ngƣời xứ Huế, nên tâm hồn Huế cũng đã trở thành một 

nét phong cách riêng của nhà thơ. Chính cảm quan về lịch sử, văn hóa, âm nhạc đã 

làm thành nét duyên riêng không thể lẫn và gây ấn tƣợng đặc biệt với độc giả của 

thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

         4.Trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, các phƣơng tiện nghệ thuật cũng đóng vai 

trò quan trọng trong việc tạo nét riêng trong phong cách. Tổ chức các phƣơng tiện 

nghệ thuật chính là hình thức của một nội dung, là phƣơng tiện thể hiện của một 

phong cách. Thơ Nguyễn Khoa Điềm có sự đa dạng trong giọng điệu, và hình tƣợng 

cũng phong phú giàu tính biểu trƣng. Bằng những giọng điệu và hình tƣợng phù 
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hợp, Nguyễn Khoa Điềm đã có những bài thơ đạt đến vẻ đẹp cổ điển, có sức sống 

lâu bền, tiêu biểu cho thành tựu một giai đoạn thơ Việt Nam. 

 “Thơ là một cách chuyền lửa cho muôn đời sau” (Chế Lan Viên). Không 

sáng rực, chói lọi nhƣng ngọn lửa trong thơ Nguyễn Khoa Điềm là sự ấm áp của 

những tình cảm đẹp về đất nƣớc và con ngƣời đã sƣởi ấm cho cả một thế hệ và có lẽ 

cả những thế hệ mai sau. 

 Trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, ẩn sau bề mặt câu chữ là một gƣơng mặt thi 

sĩ, một chân dung tâm hồn giàu cảm xúc, nhạy cảm với những vang động lớn lao 

cuả thời đại và những rung động tinh tế của lòng ngƣời. Những rung động này đã 

tạo nên chất thơ sâu lắng nồng nàn, tạo nên sự đồng cảm giữa những tâm hồn, giữa 

tác giả và độc giả, nhƣ một nét phong cách định hình rất sớm và ngày càng rõ nét 

của thơ Nguyễn Khoa Điềm. 
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