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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Vào những năm bảy mƣơi của thế kỷ XX, đặc biệt trong những năm 

1975- 1980, lịch sử văn học Việt Nam chứng kiến sự “nở rộ” của những sáng 

tác thơ dài hơi, có quy mô và dung lƣợng lớn, khái quát về các sự kiện và các 

biến cố lịch sử; về những số phận con ngƣời gắn liền với số phận của dân tộc, 

của đất nƣớc. Phần lớn các tác phẩm này đƣợc các tác giả sáng tác và các nhà 

nghiên cứu, phê bình văn học gọi là Trường ca. Trong số các trƣờng ca sáng 

tác vào giai đoạn này đã có một số trƣờng ca trở thành mẫu mực của nền thơ 

ca trữ tình cách mạng nhƣ: Bài ca chim chơ- rao (Thu Bồn), Theo chân Bác ( 

Tố Hữu), Mặt đường khát vọng (Nguyễn Khoa Điềm), Đường tới thành phố 

(Hữu Thỉnh), Những người đi tới biển (Thanh Thảo)… 

Thanh Thảo thuộc thế hệ các nhà thơ trẻ trƣởng thành trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ. Ông là ngƣời đã dành phần lớn sự nghiệp sáng tác của mình 

cho thể loại trƣờng ca. Thanh Thảo là một trƣờng hợp đặc biệt kiên trì và thủy 

chung với thể loại này. Sau trƣờng ca đầu tay gặt hái đƣợc rất nhiều thành 

công Những người đi tới biển (1977), Thanh Thảo đã ấp ủ và liên tiếp  cho ra 

đời hàng loạt những trƣờng ca đặc sắc, có sức bao chứa lớn làm nên tầm vóc 

của một nhà thơ chuyên về thể loại trƣờng ca nhƣ: Đêm trên cát (1982), 

Những ngọn sóng mặt trời (gồm liên hoàn ba trƣờng ca: Những nghĩa sỹ Cần 

Giuộc, Bùng nổ mùa xuân, Trẻ con ở Sơn Mỹ- 1985), và Trò chuyện với nhân 

vật của mình (2002)…Hầu hết các trƣờng ca của Thanh Thảo đều đƣợc dƣ 

luận độc giả và các nhà phê bình đƣơng thời quan tâm và đánh giá cao. 

Trƣờng ca của Thanh Thảo thấm đẫm chất sử thi, giàu tính tƣ tƣởng và 

tầm khái quát, triết lý về sứ mệnh lịch sử của thế hệ mình; về nguồn cội sức 

mạnh của dân tộc, đất nƣớc; về những giá trị tinh thần cao cả tiềm ẩn trong 

lịch sử đấu tranh dựng nƣớc và giữ nƣớc…Nhƣng đặc biệt hơn cả chính là 
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việc Thanh Thảo đã luôn luôn tìm tòi, sáng tạo không ngừng và để lại trong 

mỗi tác phẩm những dấu ấn riêng không pha trộn với các tác giả khác cũng 

nhƣ không lặp lại chính mình. 

Ngày nay, khi nhìn lại bƣớc đi của thơ ca dân tộc cũng nhƣ vai trò to 

lớn của nó trong nền văn học nói riêng, trong dòng chảy tinh thần của nhân 

dân nói chung, chúng ta càng thấy rõ những đóng góp không thể phủ nhận của 

trƣờng ca Thanh Thảo. Với mong muốn tìm hiểu và khẳng định những nét 

độc đáo cũng nhƣ những đóng góp trên cả phƣơng diện nội dung lẫn hình 

thức nghệ thuật trong các sáng tác trƣờng ca của Thanh Thảo đã thôi thúc 

chúng tôi chọn Trường ca Thanh Thảo làm đề tài nghiên cứu cho luận văn 

của mình.  

2. Lịch sử vấn đề 

2.1. Những ý kiến về thơ Thanh Thảo nói chung 

Đa số các nhà nghiên cứu, phê bình văn học khi đánh giá về Thanh 

Thảo- nhà thơ tiêu biểu sau 1975- đều thống nhất cao về cái “mới” và “lạ” 

trong thơ ông, đặc biệt là một bản lĩnh thơ luôn táo bạo, gai góc, quyết liệt 

đầy sức thuyết phục, thể hiện ý thức cách tân thơ ca rõ nét. 

Thiếu Mai trong bài Thanh Thảo- thơ và trường ca (1980) đã khẳng 

định: “Thơ Thanh Thảo có dáng riêng. Đọc anh, dù chỉ mới một lần, thấy 

ngay dáng ấy(…) Thơ Thanh Thảo là thơ của tâm hồn giàu suy tưởng, giàu trí 

tuệ (…) đầy đặn cả hai mặt cảm xúc và suy nghĩ”[70, tr.97-98]. 

Trong tập tiểu luận phê bình Những vẻ đẹp thơ của Nguyễn Đức Quyền 

cũng có những nét phác họa khái quát về thơ Thanh Thảo: “Thơ chống Mỹ 

đến Thanh Thảo đã lắng vào chiều sâu. Cái xô bồ của chiến tranh, cái tàn 

bạo của giặc Mỹ, cái gian khổ của người lính được Thanh Thảo nhìn với cái 

nhìn trầm tĩnh lạ thường”[79,tr.59]. 
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Các tác giả Trần Đình Sử và Trần Đăng Suyền  trong Suy nghĩ mới về 

nhân dân trong Những ngọn sóng mặt trời của Thanh Thảo đã nhận xét: 

“Những tập thơ Thanh Thảo đã góp phần làm sâu sắc thêm quan niệm nghệ 

thuật về nhân dân trong văn học”[ 30,tr.119]. 

Tác giả Lại Nguyên Ân với Dấu chân những người lính trẻ và thơ 

Thanh Thảo đã đƣa ra những ý kiến khá sắc sảo về thơ anh khi viết về ngƣời 

lính: “Thanh Thảo đã tìm được khá nhiều cung bậc, nhiều sắc thái để tô đậm 

nét vô danh, bình thường ở những người lính cùng thế hệ (…) và những nét vô 

danh bình thường này “như báo trước một thầm thì gì nữa, một xác nhận về 

đặc điểm thế hệ, hơn nữa, một thứ tuyên ngôn”[9,tr.135]. 

Ở Thanh Thảo- gương mặt tiêu biểu sau 1975, tác giả Bích Thu đã 

nhận định: “Thanh Thảo đã đem đến cho người đọc “một thực đơn tinh 

thần mới mẻ và độc đáo” làm phong phú thêm tiếng nói của thơ hôm 

nay”[92, tr.422]. “Thơ anh là tiếng nói thâm trầm, thấm thía về hiện thực 

chiến tranh, về trách nhiệm và số phận của thế hệ mình trước Tổ quốc, 

nhân dân”[92, tr.423]. 

Cũng là những nhận định rất xác đáng về những đóng góp của thơ 

Thanh Thảo vào bộ mặt chung của thơ ca cách mạng, tác giả Nguyễn Việt 

Chiến trong Thanh Thảo còn những bài thơ lẻ (2007) đã hào hứng ghi nhận: 

“Thanh Thảo vẫn là một tài năng thơ đích thực với một trái tim luôn luôn 

nông nhiệt, chân thành và bất bình trước mọi trả giá, bất công và bạo 

lực”[22, tr.75]. Đồng thời, tác giả cũng đề cập đến những cách tân nghệ 

thuật trong thơ Thanh Thảo: “Ông là một tài năng không chịu đựng næi 

những con đường mòn cũ, quen thuộc trong thi ca. Bởi tính năng trong sáng 

tạo của con người thơ ông luôn bật lên những ý tưởng, những khao khát 

khám phá”[22, tr.81]. 
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Nguyễn Thụy Kha trong Thanh Thảo, người lính, những khúc ca lính 

Việt(1990) lại cho rằng: Thanh Thảo đã “thực sự cắm được cái mốc trên 

chặng đường tìm kiếm đầy gian truân này”[38, tr.78]. 

Tác giả Bùi Công Hùng trong  Sự cách tân thơ văn Việt Nam hiện 

đại(2000) đã tập trung nhận xét về: “Tính giao hƣởng, tính phức điệu” trong 

thơ Thanh Thảo[27, tr.92]. 

Ở  Văn chương, cảm và luận, Nguyễn Trọng Tạo cho rằng: Thanh Thảo 

là nhà thơ trẻ đã tạo được sự ứng xử đúng mực sau “mối tình đầu” của thơ 

chống Mỹ. Thơ Thanh Thảo không lạnh, thậm chí nóng bỏng, là giọt cồn ở 

nồng độ cao. Thơ anh là “những tia chớp từ trời cao làm hiện lung linh tất cả 

sự vật chung quanh ta”[86,tr.75]. 

Điểm qua những ý kiến đánh giá về thơ Thanh Thảo nói chung, chúng 

ta có thể thấy sự đánh giá cao của các nhà nghiên cứu về những đóng góp của 

thơ ông trong dòng thơ ca cách mạng cũng nhƣ những cách tân nghệ thuật độc 

đáo, đáng ghi nhận trong xu hƣớng hiện đại hóa thơ ca hiện nay. 

2.2. Những ý kiến riêng về trường ca Thanh Thảo 

Trong Thanh Thảo – một gương mặt thơ tiêu biểu sau 1975, sau khi có 

những phân tích đánh giá khá xác đáng về thơ Thanh Thảo nói chung, tác giả 

Bích Thu đã nhấn mạnh: “Trường ca Thanh Thảo mang đậm dấu vết cá nhân, 

không lặp lại bất cứ ai”[92, tr.426].  

Trần Đình Sử, Trần Đăng Suyền trong Suy nghĩ mới về nhân dân trong 

Những ngọn sóng mặt trời của Thanh Thảo (1983) đã khẳng định: Thể loại 

trường ca nở rộ thời gian vừa qua là một đóng góp quan trọng của “những 

cây bút trẻ xuất hiện trong thời chống Mỹ” trong đó “Thanh Thảo là một 

trong những tác giả tiêu biểu”[30. tr.168].  

Nguyễn Thụy Kha ở Viết lại chiến tranh trong thời bình (1988) đánh 

giá: “Với cảm hứng giao hưởng khoáng đạt, Thanh Thảo đã vẫy vùng ở  
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thể loại đầy tính phức điệu này để viết nên sự thật của cuộc chiến 

tranh”[38, tr.78]. 

Trong Khối vuông rubich và hình tượng tư duy thơ của Thanh Thảo 

(1990), Đông Hải đã có một cái nhìn khá khái quát về tƣ duy cấu trúc trong 

thơ và trƣờng ca Thanh Thảo: “Thi sỹ là người đã xác lập những vòng tròn 

chuyển động bằng hình tượng tư duy muôn màu, muôn vẻ. Và, Thanh Thảo đã 

thành công qua khả năng tạo nên những “vòng quay” sáng tạo bằng một cấu 

trúc thơ mới mẻ, đa dạng để tự khẳng định mình, khẳng định cuộc sống”[24, 

tr.102-105]. Bùi Công Hùng trong cuốn Sự cách tân thơ văn Việt Nam hiện 

đại (2000) cho rằng: “Thanh Thảo trong Những người đi tới biển bằng tính 

giao hưởng, phức điệu đã “bộc lộ sự sung sức của tâm hồn, của kỹ năng thơ 

trên nhiều bậc thang khác nhau của sự biểu hiện, đồng thời nêu bật sự phong 

phú, đa dạng trong nội tâm, trong đời sống của con người Việt Nam hiện 

đại”[27, tr.92]. 

Trong Thanh Thảo, nghĩa khí- cách tân (2004), Chu Văn Sơn đề cập 

đến hai nội dung cơ bản là tinh thần “nghĩa khí” và ý thức “cách tân” 

[81,tr.92]. của Thanh Thảo qua đối tƣợng phản ánh và cấu trúc đa dạng của 

trƣờng ca. 

Từ những kết quả khảo sát trên, chúng ta nhận thấy rằng, các bài viết 

chủ yếu nghiên cứu về thơ Thanh Thảo nói chung và đặc điểm của trƣờng ca 

cùng với cấu trúc thể loại và vấn đề cách tân nghệ thuật thơ Thanh Thảo nói 

riêng. Tuy vậy, chƣa có công trình nghiên cứu nào đi sâu vào khai thác trƣờng 

ca Thanh Thảo dƣới góc độ đặc trƣng thẩm mỹ. 

Đây là một trong những lý do chủ yếu- nhƣ đã nói ở trên để chúng tôi 

lựa chọn đề tài này cho luận văn với hy vọng sẽ góp thêm một cách tiếp cận 
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và lý giải hiện tƣợng sáng tạo thể loại trƣờng ca trong văn học Việt Nam 

hiện đại. 

3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Lựa chọn đề tài này, luận văn xác định đối tƣợng nghiên cứu là: Đặc 

trƣng thẩm mỹ của những sáng tác thơ có quy mô lớn đƣợc gọi là trƣờng ca 

của Thanh Thảo (bao gồm cả nội dung tƣ tƣởng thẩm mỹ và hình thức nghệ 

thuật của thể loại). 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1. Trong văn học Việt Nam hiện đại, trƣờng ca là một sản phẩm lịch 

sử. Tuy nhiên, trƣờng ca còn là một phạm trù thể loại chung của văn học nhân 

loại. Chính vì thế, một trong những nhiệm vụ quan trọng của luận văn là làm 

sáng tỏ mối quan hệ và liên hệ giữa thực tiễn sáng tác trƣờng ca của Thanh 

Thảo và những kinh nghiệm thể loại trƣờng ca sẵn có của văn học truyền 

thống trong và ngoài nƣớc. 

4.2. Phân tích một cách có hệ thống và có định hƣớng những sáng tác 

trƣờng ca của Thanh Thảo để khái quát những tƣ tƣởng thẩm mỹ và ngôn ngữ 

thể loại của tác giả. 

4.3.  Hình dung và nhận diện “khuôn mặt” trƣờng ca của Thanh Thảo 

trong bức tranh chung với trƣờng ca của các nhà thơ trẻ thời chống Mỹ cứu 

nƣớc và trong sự vận động của thể loại này. 

5. Phƣơng pháp và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Phương pháp nghiên cứu 

Ở luận văn này chúng tôi ƣu tiên sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu loại 

hình. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu loại hình tác phẩm của một tác giả cụ thể 

trong quá trình văn học cũng đòi hỏi chúng tôi phải sử dụng triệt để phƣơng 
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pháp phân tích tác phẩm kết hợp với thi pháp học hình thức và thi pháp học 

lịch sử.  

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn này là toàn bộ những sáng tác dài hơi 

có quy mô của Thanh Thảo. Tuy nhiên, để đảm bảo tính tập trung, luận văn 

đặc biệt chú ý đến hai tác phẩm trƣờng ca lớn mà chúng tôi cho là mang đặc 

trƣng của thể loại rõ nhất nhƣ: 

1. Những người đi tới biển (1977) 

2. Những ngọn sóng mặt trời (Tác phẩm liên hoàn gồm ba trƣờng ca: 

Những nghĩa sỹ Cần Giuộc, Bùng nổ mùa xuân và Trẻ con ở Sơn Mỹ- 1982). 

6. Đóng góp của luận văn 

Nghiên cứu chung về trƣờng ca của nền văn học chống Mỹ trong đó có 

trƣờng ca Thanh Thảo đã không ít các nhà nghiên cứu và phê bình văn học 

quan tâm và có những kiến giải xác đáng. Song, nghiên cứu về trƣờng ca của 

Thanh Thảo từ góc độ đặc trƣng thẩm mỹ thể loại là tƣ tƣởng nghệ thuật, luận 

văn hy vọng sẽ góp thêm tiếng nói lý giải hiện tƣợng sáng tạo thể loại này 

trong văn học Việt Nam hiện đại. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và phần Tư liệu tham khảo, nội dung của 

luận văn bao gồm ba chƣơng: 

Chƣơng 1: Hiện tƣợng trƣờng ca và trƣờng ca Thanh Thảo 

Chƣơng 2: Tƣ Tƣởng thẩm mỹ trong trƣờng ca của Thanh Thảo 

Chƣơng 3: Đặc trƣng nghệ thuật.  
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NỘI DUNG 

 

CHƢƠNG 1 

HIỆN TƢỢNG TRƢỜNG CA VÀ TRƢỜNG CA 

 CỦA THANH THẢO 

Trong chƣơng này, chúng tôi muốn đề cập đến các sáng tác đƣợc gọi là 

trƣờng ca của Thanh Thảo xuất phát từ thực tiễn sáng tác và từ hiện tƣợng thể 

loại đã đạt đƣợc thành tựu trong văn học Việt Nam hiện đại mà không xuất 

phát từ lý luận về thể loại trƣờng ca nói chung để nghiên cứu trƣờng ca của 

Thanh Thảo. 

Tuy nhiên, để tiện cho việc trình bày của một luận văn, chúng tôi vẫn 

trình bày sơ lƣợc trƣớc về phần lý thuyết thể loại. 

1.1. Sơ lƣợc về thể loại trƣờng ca 

1.1.1. Về nội hàm khái niệm “trường ca” 

Trƣờng ca là một phạm trù thể loại có nội hàm rất rộng. Xung quanh 

việc xác định nội hàm khái niệm “trƣờng ca”, ý kiến của các nhà nghiên cứu 

trong và ngoài nƣớc hầu nhƣ vẫn chƣa nhất quán, bởi lẽ, trƣờng ca có dung 

lƣợng rất lớn, có khả năng tích hợp nhiều thể loại văn học, nghệ thuật khác.  

Theo X.I. Kormilov: “trường ca (tiếng Hy Lạp: poèma- sáng tác) theo 

quan điểm hiện đại là các tác phẩm thơ ca có dung lượng lớn và vừa”. Nhà 

nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến trong Năm bài giảng về thể loại có ý kiến 

tƣợng tự: “Thể loại ta vẫn quen gọi là “trường ca” trong thuật ngữ văn học 

Liên Xô cũ gọi là  Poèma, được hiểu với nghĩa rất rộng, nội hàm không xác 

định, thậm chí mông lung. “Trường ca” chỉ có nghĩa là tác phẩm thơ dài, số 

lượng câu thơ lớn: hàng trăm, hàng ngàn câu”[36, 44]. Các tác giả cuốn Từ 

điển thuật ngữ văn học dƣờng nhƣ cũng tán thành ý kiến này khi họ cũng cho 

rằng trƣờng ca là “Tác phẩm thơ có dung lượng lớn, thường có cốt truyện tự 
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sự hoặc trữ tình”[68,134]. Trƣờng ca ( Poèma) cũng đƣợc dùng để gọi các tác 

phẩm sử thi (épopee) thời cổ và thời trung đại, khuyết danh hoặc có tác giả. 

Chẳng hạn, ở Việt Nam, tên gọi trƣờng ca một thời dùng để chỉ các sử thi dân 

gian nhƣ Đam San, nay dùng để chỉ các sáng tác nhƣ Bài ca chim Chơ- rao 

của Thu Bồn, Đường tới thành phố của Hữu Thỉnh. 

Tuy nhiên, việc xác định trƣờng ca là “tác phẩm thơ ca có dung lượng 

lớn và vừa”, “tác phẩm thơ dài, số lượng câu thơ lớn”… nhƣ trên thực chất 

mới chỉ xác định đƣợc những dấu hiệu bề ngoài, dễ nhận thấy của thề loại đặc 

biệt này. Nét đặc trƣng thể loại của trƣờng ca là một tác phẩm thuộc loại hình 

trữ tình, hay chính xác hơn là một tác phẩm tự sự đƣợc thể hiện bằng phƣơng 

thức trữ tình.  

Lý giải rõ hơn bản chất của thể loại trƣờng ca trong văn học, nhà lí 

luận phê bình kiệt xuất của nền văn học Nga V.G. Biêlinxki (1811- 1848) đã 

cho rằng “trƣờng ca” là một tác phẩm thơ dài đặc biệt, có đặc trƣng về nội 

dung. Biêlinxki cũng đồng thời khẳng định: “Trong thơ đương đại có một 

thể loại tự sự đặc biệt, nó không dung nạp văn xuôi của đời sống, nó chỉ 

chớp lấy những yếu tố mang tính chất thơ, chất lý tưởng của cuộc sống mà 

nội dung là những chiêm nghiệm sâu sắc nhất về thế giới và những vấn đề 

đạo đức của nhân loại hiện đại. Thể loại tự sự này giữ riêng cho mình từ  

Poèma”[Dẫn theo 21,48]. 

V.Yvanixenko cũng đã khẳng định: Đặc trƣng cốt yếu để xác định thể 

loại trƣờng ca là “nội dung lớn”, không chỉ thể hiện quy mô của thực tế đƣợc 

tổng hợp trong tác phẩm để tạo ra đƣợc tính hoành tráng, mà còn thể hiện 

nhân cách của nhà thơ với những tình cảm “phóng khoáng, lành mạnh, hết 

sức phong phú”, “có sức khái quát sâu sắc” và ở những “tư tưởng bay 

bổng”.  Còn khi đề cập đến vấn đề : “Tư tưởng lớn” trong tác phẩm , V. 

Maiacôpxki viết: “ Có thể không viết về chiến tranh nhưng nhất thiết phải 
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viết bằng tư tưởng chiến tranh”. Theo đó, cái quyết định “nội dung lớn” 

trong trƣờng ca chính là tƣ tƣởng lớn, tình cảm lớn, cảm hứng lớn của tác giả 

thể hiện trong trƣờng ca. 

1.1.2. Khái niệm trường ca và một số ý kiến về trường ca trong văn 

học Việt Nam hiện đại 

Khái niệm trƣờng ca bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 50 

của thế kỉ XX. Thuật ngữ này dùng để chỉ cả các sáng tác dân gian có tính 

chất sử thi và có độ dài nhƣ Đam San, Xinh Nhã; đồng thời dùng để chỉ các 

sáng tác thơ có dung lƣợng lớn phản ánh những biến cố lớn trong lịch sử dân 

tộc nhƣ: Ngọn giáo búp đa của Ngô Văn Phú (1977), Ba-zan khát của Thu 

Bồn (1977), Thanh Thảo Những người đi tới biển (1977), Những ngọn sóng 

mặt trời(bao gồm các trƣờng ca: Những nghĩa sỹ Cần Giuộc, Bùng nổ mùa 

xuân và Trẻ con ở Sơn Mỹ (1982), Người anh hùng ở đất Hoan Châu (1976), 

Ngày hội của rạng đông (1979), và  Hạnh khúc mùa xuân (1980) của Võ Văn 

Trực, Ở làng Phước Hậu của Trần Vũ Mai  (1978)… 

Nhƣ đã nói ở trên, việc xác định ranh giới và cho ra đời một khái niệm 

rõ ràng về “trƣờng ca” là tƣơng đối khó. “Trường ca là một thuật ngữ văn 

học mới, chưa chính xác, chưa ổn định, để chỉ các sáng tác thơ dài”[77, 93-

102]. Trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu, lí luận phê bình văn học, 

thậm chí chính các tác giả trƣờng ca đã rất chú ý đi tìm một định nghĩa để có 

thể nói rõ đƣợc bản chất cũng nhƣ chỉ ra đƣợc những thuộc tính căn bản nhất 

giúp phân định trƣờng ca với các thể loại thơ trƣờng thiên khác. 

Cùng với sự vận động của thể loại thông qua các sáng tác cụ thể, quan 

niệm về trƣờng ca của các học giả trong nƣớc cũng có nhiều thay đổi.  Hoàng 

Ngọc Hiến khi so sánh các trƣờng ca Việt Nam với những tiêu chí chung của 

thể loại này trong văn học phƣơng Tây đã nhận xét: “Bằng những trường ca 

dân gian ta đã có, có thể thấy hình dáng của các tác phẩm này khá gần với 
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hình dáng của các trường ca cổ điển phương Tây: một là mục đích ca tụng 

bằng những lời ca hết sức rõ ràng; hai là nó không nhất thiết lấy sự chuyển 

động của các sự kiện lớn làm mạch văn, mà thường lấy cảm xúc trực tiếp của 

tác giả đối với sự kiện và nhân vật là động lực thúc đẩy mạch văn phát 

triển”[35, 56]. Tác giả Vũ Văn Sỹ cũng đã khẳng định: “Trường ca là hình 

thức biểu hiện lớn cái tôi trữ tình trước các hiện tượng tinh thần của đời sống 

có ý nghĩa với cộng đồng”[83,8]. Lại Nguyên Ân trong Mấy suy nghĩ về 

trường ca thì cho rằng: “các sáng tác thơ dài của ta gần đây nếu chỉ căn cứ 

vào tên gọi thể loại của tác giả thì sẽ rất khó phân biệt trường ca với truyện 

thơ, thơ trường thiên về đặc trưng thể loại”[3,26]. Cũng ở bài viết trên, Lại 

Nguyên Ân nhận định: “có thể gọi chung các sáng tác thơ dài hiện nay là 

“trường ca” với nhiều kiểu kết cấu khác nhau: trường ca kể chuyện, thơ sân 

khấu, trường ca trữ tình chính luận…” Xu hƣớng chung là “Truyện thơ tăng 

thêm yếu tố trữ tình để gần với trường ca” còn “thơ trữ tình nói chung, và thơ 

trường thiên cũng mở rộng hình thức, khuôn khổ để gần gũi với trường ca”. 

[3,27]. Điều này dễ dẫn đến xu hƣớng “trường ca hóa” các tác phẩm thơ dài 

khiến cho vai trò của thể loại trƣờng ca bị hạ thấp, các yếu tố đặc trƣng giúp 

phân biệt trƣờng ca với các thể loại thơ dài hơi khác ít nhiều bị xóa nhòa. 

Trong khi đó, trên thực tế trƣờng ca là một thể loại riêng biệt, có vai trò, vị trí 

và giá trị riêng đối với toàn bộ nền văn học nói chung. Giữa trƣờng ca, truyện 

thơ, thơ dài (ví dụ: thể loại ngâm khúc của văn học trung đại, các tác phẩm 

của một số nhà thơ cách mạng) có những sự khác biệt, và chính sự khác biệt 

này làm nên giá trị cho mỗi thể loại, đó cũng là lý do cho đến nay chúng vẫn 

có đời sống riêng trong lòng hệ thống các thể loại văn học. 

Trong tƣơng quan so sánh với truyện thơ và thơ dài thì trƣờng ca gần 

gũi với thơ dài hơn cả. Bởi lẽ, cả thơ dài và trƣờng ca đều vận dụng khá nhiều 

thể thơ. Điều này giúp cho trƣờng ca và thơ dài không rơi vào sự nhàm chán, 
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đơn điệu, đồng thời lại có khả năng khai thác triệt để cái đẹp, cảm xúc hào 

sảng của ngƣời nghệ sỹ. Tuy nhiên, ở thể loại trƣờng ca yếu tố trữ tình luôn 

gắn bó chặt chẽ với tính chất tự sự chính vì thế nhân vật trong trƣờng ca có 

đƣờng nét, chân dung, tâm trạng đôi khi là hành động tƣơng đối rõ ràng so 

với thơ dài. Điều này khiến cho kết cấu của trƣờng ca chặt chẽ, mạch lạc. 

“Nhiều trường ca lấy những biến cố của một quá trình lịch sử làm điểm tựa 

kết cấu. Nhiều trường ca dựa vào một hệ thống sự kiện hoặc cốt truyện có 

thật. Nhiều trường ca lại dựa hẳn vào một cốt truyện hư cấu.”[3, 28]. Bên 

cạnh đó yếu tố trữ tình lại giúp cho trƣờng ca bộc lộ một cách tự nhiên, chân 

thành mạch cảm xúc của tác giả thông qua những trải nghiệm của bản thân. 

“Một vài trường ca còn lấy suy nghĩ, cảm xúc làm chỗ dựa chủ yếu cho kết 

cấu” [3, 31]. Sự thống nhất, hòa quyện giữa yếu tố tự sự và trữ tình đã làm 

nên thế mạnh của trƣờng ca so với các thể loại khác. 

Theo Mã Giang Lân trong Thử phân định ranh giới giữa trường ca và 

thơ dài thì “Trường ca bộc lộ rõ nội dung ca ngợi hào hùng nên cảm hứng 

anh hùng ca là mạch chủ đạo(…) Thơ dài tính chất hào hùng không hẳn là 

thuộc tính của nội dung”[43,62]. Đồng nhất với quan điểm của Mã Giang 

Lân, Đỗ Văn Khang đã nhận định: “xét trên quan điểm cấu trúc thi pháp, thể 

loại mà chúng ta đang gọi là „trường ca” chỉ có ý nghĩa mỹ học…nó sẽ có cái 

tên duy nhất là “trường ca sử thi hiện đại” [44,91]. Không chỉ có vậy, Phan 

Ngọc Cảnh sau khi phân tích, lý giải nền tảng ra đời của trƣờng ca, đặc biệt là 

vai trò của ngƣời viết, đã kết luận: “Trường ca phải là một sự khái quát nội 

dung rộng lớn, một cách thể hiện đa dạng nhưng còn phải là một lực hấp dẫn 

độc đáo”[20, 125-126]. Cũng theo Mã Giang Lân, ở thể loại trƣờng ca, nhà 

thơ tham gia tác động vào kết cấu tác phẩm với tƣ cách nhân vật nên không 

khí, nhịp điệu của trƣờng ca sôi nổi, khẩn trƣơng, hào hứng. Điều đó đƣa đến 
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hệ quả: “Trường ca thích hợp với các nhà thơ trẻ”[43,64]. Còn ở thơ dài, cái 

tôi nhà thơ là thứ yêú, giọng điệu thơ là giọng điệu của nhân vật trữ tình. 

Trở lại vấn đề xung quanh các ý kiến bàn luận về khái niệm trƣờng ca, 

bên cạnh ý kiến của các nhà nghiên cứu, phê bình văn học không thể không 

nhắc đến quan niệm của chính những ngƣời trong cuộc trực tiếp sáng tác nên 

các tác phẩm trƣờng ca. Các nhà thơ Võ Văn Trực, Thu Bồn, Phạm Tiến 

Duật, Nguyễn Khoa Điềm, Trần Mạnh Hảo, Bùi Văn Phú, Nguyễn Khắc 

Phục, Trần Vũ Mai, Thanh Thảo, Nguyễn Duy, Nguyễn Đức Mậu…từ góc 

những góc nhìn riêng, từ thực tế sáng tác của mình, mỗi ngƣời lại đem đến 

một cách quan niệm mới về thể loại trƣờng ca. Có ngƣời nhấn mạnh yếu tố tự 

sự của trƣờng ca, trong đó coi trọng nhân tố cốt truyện; có ngƣời lại thiên về 

cảm xúc trữ tình; có ngƣời lại nghiêng về các tổ chức các chƣơng, các tiêu 

điểm; ở ngƣời khác thì sự phát triển nội tâm làm đƣờng dẫn cho tác 

phẩm...Cơ sở cho sự nhìn nhận khác nhau đó của các tác giả chính là các tác 

phẩm của chính họ. Mỗi tác phẩm lại có một diện mạo riêng, cho nên sự 

phong phú về cách nhìn nhận về thể loại trƣờng ca là điều dễ hiểu. 

Mặc dù có sự khác nhau trong việc xác định ranh giới, nội hàm khái 

niệm trƣờng ca, nhƣng có thể thấy các nhà phê bình văn học và các tác giả 

trƣờng ca đề thống nhất ở điểm chung khi cho rằng: “trường ca là những tác 

phẩm có “tầm cỡ”, “tầm vóc” lớn lao cả về hình thức lẫn nội dung. Nó có 

sức ôm chứa nhiều vấn đề lớn, về nhiều chủ đề tư tưởng, về độ rộng của 

không gian và độ dài của thời gian, “trường ca có tính tự sự, tính trữ tình, 

yếu tố suy nghĩ chính luận”[11, 4].   

1.2. Hiện tƣợng sáng tạo trƣờng ca trong văn học Việt Nam hiện đại 

Có thể nói trong lịch sử văn học Việt Nam kể từ khi thể loại trƣờng ca 

ra đời chƣa bao giờ nó lại có sự phát triển và “nở rộ” nhƣ khoảng thời gian 

sau năm 1975. Chỉ trong một thời gian ngắn, thể loại này đã đạt đƣợc rất 
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nhiều thành tựu trên bình diện quy mô, nội dung cũng nhƣ hình thức nghệ 

thuật. Chúng ta có thể kể đến các trƣờng ca tiêu biểu nhƣ: Ngọn giáo búp đa 

của Ngô Văn Phú (1977); Ba-zan khát của Thu Bồn (1977); Thanh Thảo 

Những người đi tới biển (1977) và sau đó là bộ ba trêng ca với tên gọi 

Những ngọn sóng mặt trời (bao gồm các trƣờng ca: Những nghĩa sỹ Cần 

Giuộc, Bùng nổ mùa xuân và Trẻ con ở Sơn Mỹ (1982)); Võ Văn Trực với 

Người anh hùng ở đất Hoan Châu (1976), tiếp đó là Ngày hội của rạng đông 

(1979) và  Hạnh khúc mùa xuân (1980); Trần Vũ Mai với Ở làng Phước Hậu 

(1978); Hữu Thỉnh với Đường tới thành phố (1979); sau đó là Trường ca biển 

(1994) Trần Mạnh Hảo góp mặt với Mặt trời trong lòng đất  (1979), và Đất 

nước hình tia chớp (1980); Nguyễn Đức Mậu với Trường ca sư đoàn (1980); 

Nguyễn Trọng Tạo với Con đường của những vì sao (1981); Vĩnh Quang Lê  

có  Tốc độ lớn của tình yêu (1986); Trần Anh Thái có Đổ bóng xuống mặt trời 

(1999); sau này Thanh Thảo góp thêm Trò chuyện với nhân vật của 

mình(2002) ...  

1.2.1. Những tiền đề lịch sử và văn học của trường ca 

1.2.1.1. Tiền đề lịch sử 

Văn học Việt Nam 1945- 1975 là giai đoạn văn học đã theo sát mỗi 

bƣớc chuyển của lịch sử dân tộc. Thế hệ các nhà văn, nhà thơ đã thực hiện sứ 

mệnh cao cả của mình, phản ánh một cách chân thực và lãng mạn đời sống 

chiến đấu, lao động của chiến sỹ, nhân dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống 

Pháp, Chống Mỹ và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sau này. Ở thời 

điểm nào, văn học cũng “lấy đƣợc cái hồn”, những đƣờng nét cơ bản, không 

khí hào hùng mang đậm hơi thở của cuộc sống.  

Thực tế đời sống đã cung cấp cho ngƣời nghệ sỹ cả tài liệu và cảm 

hứng, đến lƣợt mình, nó đòi hỏi nhà thơ phải phản ánh đƣợc không chỉ cái 

không khí tinh thần, mà còn cả chiều dài, chiều sâu của hiện thực. Sự thể hiện 
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trực tiếp cảm xúc, suy ngẫm trong khuôn khổ các bài thơ thông thƣờng  trở 

nên chật hẹp, thơ cần có thêm tiếng nói anh hùng ca, cần khai thác triệt để mặt 

mạnh của phƣơng thức tự sự để xây dựng cái nền vững chắc và cụ thể cho 

việc thể hiện những suy nghĩ và tình cảm lớn, tức là cần một thể loại tổng hợp 

của các thể thơ, tổng hợp của phƣơng thức tự sự và phƣơng thức trữ tình, tổng 

hợp tính chất của nhiều thể loại văn học, nghệ thuật khác nhƣ truyện, ký, kịch, 

âm nhạc, hội họa…Thể loại đó chỉ có thể là trƣờng ca.  

Trong không khí hào hùng đầy chất sử thi của thời đại mới, những 

ngƣời lính – nhà thơ đã vào sinh ra tử ở chiến trƣờng lại cũng có một nhu cầu 

hết sức tự nhiên là muốn tổng kết, nhận diện lại lịch sử một cách sâu sắc hơn, 

trọn vẹn hơn mà dung lƣợng ngôn từ của một bài thơ trữ tình nhỏ không thể 

đủ để nhà thơ “giãi bày” tất cả nội dung hiện thực đồ sộ đó. Các nhà thơ trẻ đã 

tìm đến thể loại trƣờng ca nhƣ một cuộc hội ngộ của tƣ tƣởng sáng tạo. 

“Trường ca là một thể loại nghệ thuật tổng hợp, có nhiều ưu thế trong việc 

chiếm lĩnh và phản ánh cả một không gian, thời gian rộng lớn, dựng lên 

những chân dung và tính cách hoàn chỉnh của người anh hùng, của nhân dân, 

đất nước trong thời đại chống Mỹ”[62, 223].  

Cũng có thể nói, nhu cầu mở rộng dung lƣợng và quy mô của cảm xúc 

trong tác phẩm thơ trữ tình sau này vẫn khiến cho trƣờng ca trở thành sự lựa 

chọn của nhiều nhà thơ khi phản ánh các vấn đề nhân sinh, thế sự, gắn mạch 

cảm xúc của tác giả với nhịp đập đa dạng, muôn màu của cuộc sống. 

1.2.2. Tiền đề văn học 

Sự định hƣớng tự giác của nền văn học chiến tranh và cách mạng đối 

với thể tài lịch sử- dân tộc đã tác động mạnh mẽ đến sự biến đổi của từng thể 

loại và cơ cấu hệ thống thể loại văn học từ sau Cách mạng tháng Tám- 1945 

cho đến nay. Sự hình thành thể loại trƣờng ca và sự nở rộ của những sáng tác 

trƣờng ca và những năm 1970- 1985 gắn liền với sự phát triển của hệ thống 
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thể loại của nền văn học dân tộc. Mặt khác, sự ra đời và phát triển của thể loại 

trƣờng ca là kết quả của quá trình tự vận động theo xu hƣớng phát triển, hòa 

nhập và hoàn thiện tất yếu của các thể loại văn học. “Có thể nói, văn học Việt 

Nam giai đoạn 1945- 1975 không thiếu một thể loại nào: truyện ngắn, truyện 

vừa, truyện dài, các loại ký: ký sử, bút ký, tùy bút, truyện ký, các thể thơ: thơ 

tứ tuyệt, thơ trào phúng, truyện thơ, trường ca…”[58, 208]. Nhận xét này của 

tác giả Lã Nguyên có lý khi coi sự xuất hiện của trƣờng ca nhƣ một tất yếu 

nằm trong hệ thống các thể loại văn học Việt Nam nói chung và thơ Việt Nam 

nói riêng. Có thể trƣờng ca không phải là thể loại sau cùng của thơ trên con 

đƣờng phát triển của nó, song, với tƣ cách là một thể loại tổng hợp đƣợc 

những ƣu trội của nhiều thể loại khác, trƣờng ca có khả năng thâu tóm, khái 

quát đƣợc và thể hiện một cách sinh động, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với 

việc chuyển tải quy mô, tầm vóc lớn lao của những vấn đề lịch sử- thời đại; 

đồng thời đáp ứng đƣợc đòi hỏi cao của bản thân thể loại trong quá trình phát 

triển của nó. 

Ở nƣớc ta, văn học trƣớc thế kỷ XX vẫn đƣợc gọi là văn học trung đại 

với đặc trƣng là tính quy phạm, mẫu mực, việc sáng tác hầu nhƣ phải tuân thủ 

chặt chẽ theo khuôn khổ nhất định. Vì thế cơ hội cho các thi sĩ, văn sĩ “sáng 

tạo” các thể loại mới và bộc lộ cá tính cá nhân là không nhiều. Cho đến khi 

làn gió đổi mới từ phƣơng Tây thổi đến (cùng với sự kiện Pháp xâm lƣợc 

nƣớc ta) thì nền văn học Việt Nam lập tức có những sự cách tân nhanh chóng 

mà nhƣ Vũ Ngọc Phan đã nói  trong Nhà văn hiện đại: “Ở nƣớc ta, một năm 

có thể kể nhƣ ba mƣơi năm của ngƣời”. Thời kỳ này các thể loại văn học, đặc 

biệt là văn xuôi và thơ ca đồng loạt phát triển và gặt hái đƣợc những thành tựu 

không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trƣờng ca hầu nhƣ vẫn vắng mặt. Nguyên 

nhân thì có nhiều, song, công bằng mà nói, ở thời điểm đó, nền văn học Việt 
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Nam tuy đã thoát khỏi qui phạm trung đại và tính chất khu vực, đƣợc hiện đại 

hóa một cách toàn diện, song nó chƣa đủ đển gọi là  trƣờng ca với đặc trƣng 

cơ bản là khả năng khái quát, tổng hợp phát triển. 

Sau 1945, cùng với thực tế sôi động của cuộc kháng chống Pháp, các 

nhà thơ đã bắt nhịp đƣợc với xu thế lịch sử và hòa cùng với cuộc kháng chiến 

thần thánh của dân tộc mà bộc lộ tầm cảm xúc, sức khái quát của mình. 

Trƣờng ca lẻ tẻ xuất hiện cùng các sáng tác dài hơi của Xuân Diệu, Tố Hữu, 

Chế Lan Viên. Và phải chờ đến cuộc kháng chiến Mỹ và sau chống Mỹ, với 

sự xuất hiện của hàng loạt những nhà thơ trẻ tài năng, có thực tế, đƣợc rèn 

luyện trong môi trƣờng cách mạng, trƣờng ca mới thực sự phát triển cả về số 

lƣợng và chất lƣợng. 

V.Maiacôvxki đã từng nói “ Người làm thơ là người sáng tạo ra luật 

lệ, cũng sáng tạo ra các thể loại thơ ca. Việc sáng tạo ra thể loại đòi hỏi 

những tài năng lớn...”[Dẫn theo 78, 45]. Các nhà thơ trẻ, những cây bút 

trƣởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ có đầy đủ các phẩm chất ấy, 

đồng thời bản thân họ cũng có nhu cầu bộc lộ tƣ tƣởng cảm xúc của mình. 

Chính họ cùng với tài năng, niềm say mê đã đem đến diện mạo hoàn chỉnh 

mới của thể loại trƣờng ca trong thơ ca dân tộc.  

Tóm lại, với tƣ cách là một thể loại hoàn chỉnh, sự ra đời của trƣờng ca 

là kết quả của sự tìm tòi, sáng tạo của rất nhiều thế hệ nhà thơ; nó đồng thời 

cần có một hệ số thời gian để thử thách, hoàn thiện; nó là một phần gắn bó 

chặt chẽ với các thể loại khác của nền văn học dân tộc từ đó cùng với các thể 

loại khác, trƣờng ca tạo nên diện mạo phong phú, đa dạng, hấp dẫn cho nền 

văn học Việt Nam. Sự ra đời của trƣờng ca là phù hợp với đòi hỏi thúc bách 

của thực tế đời sống. Và một thể loại nhƣ vậy sẽ có chỗ đứng vững chắc trong 

sự phát triển chung của toàn bộ nền văn học. 
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1.2.2. Về các chặng đường phát triển của trường ca Việt Nam hiện đại 

Trƣờng ca xuất hiện lẻ tẻ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khởi 

sắc từ những năm 60, phát triển mạnh những năm 70 và nở rộ sau những năm 

chiến tranh, bắt đầu lắng xuống khi bƣớc vào thời kỳ đổi mới rồi xuất hiện trở 

lại vào những năm 90 của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI.  

Giai đoạn mở đầu của thể loại trƣờng ca trong văn học Việt nam có thể 

lấy mốc từ những năm 1945 cho đến 1965. Ở chặng đƣờng mở đầu này đội 

ngũ sáng tác không nhiều, số lƣợng các trƣờng ca cũng tƣơng đối ít ỏi, sự 

phân định giữa thể loại trƣờng ca với thơ dài cũng chƣa thật rạch ròi.  Có thể 

kể đến các tên tuổi tiêu biểu nhƣ: Xuân Diệu với Ngọn Quốc kỳ và Hội nghị 

non sông, Khƣơng Hữu Dụng với Từ đêm mười chín(1948), Hà Thanh Đẩu 

với Việt Nam hùng sử ca (1949), Phùng Quán với Tiếng hát trên địa ngục 

Côn Đảo(1954), Văn Cao với Những người trên cửa biển(1956), Thu Bồn với 

Bài ca chim chơ- rao (1963), Xuân Thiêm với Xuôi dòng Nậm Na(1964)… 

Về cơ bản, các trƣờng ca trên đã phản ánh đƣợc một số sự kiện, nhân vật tiêu 

biểu trong thời kỳ kháng chiến chống pháp, chống Mỹ. Đó là những anh du 

kích, những ngƣời chiến sĩ cách mạng…Tuy nhiên, tầm khái quát và chất 

lƣợng nghệ thuật của các trƣờng ca này chƣa cao. 

Sang giai đoạn từ 1965 đến 1985, trƣờng ca bƣớc vào thời kỳ phát triển 

mạnh mẽ và trở thành hiện tƣợng văn học đáng chú ý trong những năm kháng 

chiến chống Mỹ và sau giải phóng. Đề tài chủ yếu trong trƣờng ca giai đoạn 

này chính là đề tài chiến tranh. Dƣới các góc nhìn khác nhau, các tác giả 

trƣờng ca đã đem đến cho thể loại này sự phong phú về nội dung, sức khái 

quát của thể loại và một hình thức, kết cấu tƣơng đối hoàn chỉnh cho thể loại 

trƣờng ca. 

Mƣời năm đầu của giai đoạn thứ hai này (1965- 1975), chính là thời kỳ 

khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc. Đội ngũ sáng tác 
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chính là những ngƣời lính trực tiếp cầm súng chiến đấu. Họ đƣợc tôi luyện và 

trƣởng thành trong không khí sôi nổi của thời đại. Có thể kể đến một số tên 

tuổi tiêu biểu nhƣ: Lê Anh Xuân, Vƣơng Anh, Phạm Ngà, Thái Quang, Viễn 

Phƣơng, Nguyễn Khoa Điềm, Tạ Vũ…đã kịp thời có mặt và tiếp nối truyền 

thống của đàn anh lớp trƣớc. Sự bổ sung lực lƣợng này làm cho đội ngũ sáng 

tác trƣờng ca giai đoạn này đông đảo hơn, số lƣợng các trƣờng ca cũng nhiều 

hơn, phong phú hơn đáp ứng đƣợc nhiệm vụ phản ánh hiện thực rộng lớn của 

giai đoạn cách mạng mới, đồng thời làm thay đổi diện mạo thơ ca nói chung, 

thể loại trƣờng ca nói riêng. 

Nếu nhƣ các trƣờng ca sáng tác trƣớc năm 1964 sự phản ánh hiện thực 

thƣờng bị bó hẹp trong những phạm vi không gian, thời gian, địa điểm, hoặc 

chỉ gói gọn trong một số đối tƣợng cụ thể thì ở giai đoạn sau, khi cuộc kháng 

chiến chống Mỹ đã mang tính toàn dân, toàn diện, các tác giả trƣờng ca đƣợc 

sống trong không khí sôi động nên phản ánh đƣợc nhiều phƣơng diện của 

cuộc chiến. Đặc biệt “vấn đề của tuổi trẻ và phong trào đấu tranh của tuổi trẻ 

với vận mệnh của đất nước được đề cập đến trên một diện rộng hơn” [38,74]. 

Đa số các trƣờng ca giai đoạn này, thể hiện rõ ý thức về bản chất và cấu 

trúc thể loại trƣờng ca. Có thể kể đến một số trƣờng ca tiêu biểu nhƣ Những 

anh hùng Đồng Tháp, Mặt đường khát vọng, Kể chuyện ăn cốm giữa sân…  

Các tác giả trƣờng ca giai đoạn này chủ yếu là các nhà thơ trẻ, đồng 

thời là những ngƣời lính trực tiếp cầm súng chiến đấu, họ viết trong hoàn 

cảnh chiến tranh cho nên các sáng tác của họ thƣờng bề bộn ít sự chọn lọc, 

tính chất liệt kê phác thảo vẫn là chủ yếu.  

Sau năm 1975, đất nƣớc hoàn toàn đƣợc giải phóng, các nhà thơ đã tích 

tụ đủ những điều kiện cần thiết để nhận thức rõ về giá trị bản thân, về sự lớn 

lao, vĩ đại của dân tộc, về niềm vui chiến thắng và cả những mất mát đau 

thƣơng. Từ những nền tảng đó những bản trƣờng ca ra đời. Số lƣợng và chất 
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lƣợng trƣờng ca viết sau chiến tranh đã có bƣớc tiến rõ rệt. Khuynh hƣớng 

chung của các bản trƣờng ca là muốn tổng kết, khái quát về chiến tranh thông 

qua sự trải nghiệm của bản thân mỗi nhà thơ. Ngay sau khi chiến tranh kết 

thúc, hàng loạt trƣờng ca có dung lƣợng lớn, phong phú về nội dung, sâu sắc 

về tƣ tƣởng, nhuần nhuyễn về nghệ thuật thể hiện đã lần lƣợt “trình làng”. Có 

thể kể đến một số trƣờng ca tiêu biểu nhƣ: Những người đi tới biển của Thanh 

Thảo (1976), Hữu Thỉnh có Đường tới thành phố (1977), Anh Ngọc với tác 

phẩm Sông núi trên vai (1977) và năm 1983 xuất bản tiếp Điệp khúc vô danh, 

Nguyễn Đức Mậu với Trường ca sư đoàn (1978), Nguyễn Trọng Tạo với Con 

đường của những vì sao (1978), Trần Mạnh Hảo thì có Mặt trời trong lòng 

đất (1979)… 

Những năm đầu thập kỷ 80, nối tiếp những thành công trƣớc đó, các 

nhà thơ tiếp tục viết thêm rất nhiều trƣờng ca nữa, thậm chí có những ngƣời 

còn sáng tác cả một sê ri trƣờng ca nhƣ Thanh Thảo với Những ngọn sóng 

mặt trời (1982- bao gồm 3 tác phẩm), sau đó là Khối vuông ru- bích (1985)và 

sau này là Trò chuyện với nhân vật của mình(2002), Vĩnh Quang Lê, từ 1981 

đến 1986 xuất bản liền 4 trƣờng ca: Những lời ca chưa đủ, Một vé đi về ánh 

sáng, Thức dậy lúc 0 giờ, Những câu trả lời ngắn nhất. Ngoài ra còn có thể kể 

đến: Thu Bồn với O Ran 76 ngọn (1980), Anh Ngọc có Sông Mê Công bốn 

mặt (1981), Võ Văn Trực với Hành khúc mùa xuân (1980)… 

Sau một thời gian dài đƣợc thử nghiệm, các cây bút viết theo thể loại 

trƣờng ca đã có sự thẩm thấu, sàng lọc về cả tƣ tƣởng lẫn cảm xúc cho nên 

các tác phẩm trƣờng ca giai đoạn này không chỉ tiếp tục phát huy tính năng 

động của thể loại mà còn đánh dấu sự chín muồi về tƣ tƣởng, nhận thức và 

trình độ nghệ thuật. Trong tất cả các trƣờng ca kể trên, dù ít dù nhiều đã có sự 

huy động chất sám của các tác giả để tạo ra sự phối hợp nhuần nhuyễn trong 

lòng tác phẩm các thể loại văn học khác nhau, các thủ pháp nghệ thuật cũng 
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nhƣ mọi khả năng biểu đạt của thơ ca. Đồng thời sự phối hợp cảm xúc và tổ 

chức kết cấu, giọng điệu, ngôn từ… của các tác giả cũng ngày càng tinh tế, 

nhịp nhàng, đƣa trƣờng ca bƣớc vào độ chín của thể loại. 

Phạm vi hiện thực trong các trƣờng ca viết sau chiến tranh cũng đã 

đƣợc nâng lên một tầm cao mới thể hiện đƣợc sự khái quát, tổng hợp trên 

nhiều phƣơng diện khác nhau của lịch sử cũng nhƣ đời sống nhân dân. Có thể 

nói, phạm vi hiện thực trong trƣờng ca đƣợc mở rộng đến tận cùng của chiều 

sâu suy ngẫm triết luận, chiều dài thời gian và chiều rộng của không gian. Đi 

sâu vào các sáng tác trƣờng ca giai đoạn này chúng ta không chỉ thấy con 

đƣờng giải phóng đất nƣớc mà ở đó còn có mẹ, có chị, có anh, có ngƣời chiến 

sỹ, có cô thanh niên xung phong… mỗi ngƣời một cuộc đời, một tâm trạng. 

Những con ngƣời ấy đi từ ngày qua đêm, từ quá khứ đến hiện tại, đồng hành 

cùng lịch sử và chính họ đã làm nên cuộc đời chung của đất nƣớc (Đường tới 

thành phố- Hữu Thỉnh). Không chỉ có vậy, trong Những người đi tới biển của 

Thanh Thảo đã phản ánh hành trình đi tới biển của không chỉ một thế hệ mà 

còn làm sang tỏ những cội nguồn sâu xa nhất làm nên sức mạnh thúc đẩy 

cuộc chiến đấu trƣờng kỳ của nhân dân ta tới chiến thắng… 

Từ sau năm 1985 đến nay, đất nƣớc bƣớc vào thời kỳ đổi mới, đội ngũ 

tác giả viết trƣờng ca đƣợc bổ sung không nhiều, số lƣợng các tác phẩm cũng 

thƣa thớt hơn trƣớc, song vẫn có những trƣờng ca tƣơng đối đặc sắc. Có thể 

kể một vài gƣơng mặt tiêu biểu nhƣ Vƣơng Trọng, Thanh Thảo, Trần Anh 

Thái, Thi Hoàng, Hoàng Trần Cƣơng… 

Nội dung phản ánh của trƣờng ca đã đƣợc mở rộng trở nên phong phú 

và đa dạng hơn. Bên cạnh chủ đề chiến tranh và những hậu quả của nó, các 

tác giả trƣờng ca còn đồng thời chú ý đến các vấn đề thƣờng nhật của cuộc 

sống. Khuynh hƣớng triết luận, mở rộng trƣờng liên tƣởng, tính ẩn dụ, giọng 
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điệu cắt nghĩa, biện giải và xây dựng các biểu tƣợng mang tính biểu trƣng 

cao… là những đặc điểm nổi bật của trƣờng ca giai đoạn này.  

Trƣờng ca Việt Nam hiện đại đã có một con đƣờng phát triển riêng 

cùng với các thể loại khác trong lòng nền văn học dân tộc. Từ hiện thực đau 

thƣơng của đất nƣớc trong chiến tranh, qua bƣớc chuyển tiếp của thời kỳ sau 

giải phóng, bƣớc một bƣớc dài đến cuộc sống của con ngƣời hiện đại, trƣờng 

ca đã mang trong mình sức mạnh của hiện thực, sự nâng đỡ của cảm xúc dạt 

dào, sôi nổi của những nhà thơ trẻ sống, chiêm nghiệm qua hiện thực chiến 

tranh cũng nhƣ những xô bồ của cuộc sống thị trƣờng thời kỳ đổi mới. Vì thế, 

trƣờng ca vừa có đƣợc sức bao quát, ôm chứa một hiện thực rộng lớn đồng 

thời vẫn thấm đẫm cảm xúc của ngƣời viết, qua từng thời kỳ mà có sự hoàn 

thiện dần và đạt đến sự chín muồi của một thể loại hoàn chỉnh. 

1.2.3. Đặc điểm thẩm mỹ của trường ca Việt Nam hiện đại 

1.2.3.1.  Về nội dung 

Với ƣu thế nổi bật của mình về dung lƣợng cũng nhƣ hình thức kết cấu 

và phƣơng thức biểu hiện, trƣờng ca đặc biệt thích hợp để diễn tả những sự 

kiện trọng đại liên quan đến vận mệnh dân tộc và có ý nghĩa lịch sử to lớn. 

Chính vì thế trƣờng ca dƣờng nhƣ đã trở thành lựa chọn tất yếu của các nhà 

thơ trẻ khi viết về chiến tranh, sự hi sinh mất mát hay những chiến thắng oanh 

liệt của dân tộc cũng nhƣ của chính thế hệ những ngƣời cầm bút, cầm súng 

nhƣ họ. Càng về sau, xu hƣớng thể hiện những khát vọng chiến thắng bất 

công, chiến thắng thiên nhiên đạt đến tự do và tiến bộ là những nội dung cơ 

bản của các bản trƣờng ca. 

 Nhƣ đã nói ở trên, sau những năm bảy mƣơi, lịch sử văn học nƣớc ta 

đã chứng kiến sự nổ rộ của những sáng tác theo thể loại trƣờng ca. Trƣớc mốc 

thời gian này trƣờng ca đã có một thời kỳ phát triển và thu đƣợc một số thành 

tựu, song về mặt nội dung cũng nhƣ hình thức thể hiện, chúng chƣa mang rõ 
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đặc trƣng thể loại, nhiều khi các tác phẩm giai đoạn này còn bị trộn lẫn với 

thơ dài, truyện thơ. Phải sau năm 1975, với sự ra đời của hàng loạt những 

trƣờng ca dài hơi có dung lƣợng lớn, nội dung phản ánh có chiều sâu và đạt 

độ nhuần nhuyễn về nghệ thuật thì trƣờng ca mới thực sự có những đặc trƣng 

riêng, diện mạo riêng, chỗ đứng riêng bên cạnh những thể loại khác trong 

lòng nền văn học dân tộc. 

Đặc điểm đầu tiên dễ nhận thấy của các sáng tác trƣờng ca chính là sự 

phát triển về dung lƣợng để đạt đến một số lƣợng vài trăm câu trong một tác 

phẩm. “Trường ca là một tòa lâu đài của thơ ca, là một kiến trúc tổng hợp 

của thơ ca (…) về mặt dung lượng “ trường ca là phải dài; dài thế nào là tùy, 

nhưng phải dài ” [11, 131-132]. Mức độ dài ngắn, sự biến đổi của hình thức 

diễn đạt trong trƣờng ca phụ thuộc vào sự đòi hỏi của nội dung mà trƣờng ca 

đề cập đến. 

 Các trƣờng ca hiện đại Việt Nam hầu hết đều có dung lƣợng từ vài 

trăm câu trở lên thậm chí có những trƣờng ca lên tới hàng nghìn câu nhƣ 

trƣờng ca Những người đi tới biển của Thanh Thảo dài ngót 1250 câu. Với 

những dung lƣợng nhƣ vậy, trƣờng ca hiện đại lấy đề tài lịch sử - dân tộc làm 

nền, lấy chủ nghĩa anh hùng cách mạng làm cảm hứng chiều sâu nhận thức 

của nhân vật. Sự tái hiện biến cố cách mạng và sự kiện chiến tranh trong 

trƣờng ca gắn với những kinh nghiệm hoạt động tinh thần và thực tiễn của cá 

nhân nhà thơ. Trƣờng ca còn lấy sự trƣởng thành ý thức của nhà thơ làm 

thƣớc đo tầm vóc nhân vật, biến cố và sự kiện. Có thể nói trƣờng ca là kết quả 

của việc thơ trữ tình mở rộng quy mô cảm xúc để ôm chứa hiện thực. 

Với tƣ cách là một thể tổng hòa giữa thơ và văn xuôi, giữa trữ tình, tự 

sự và kịch, trƣờng ca hiện đại đã thể hiện đƣợc những diễn biến phức tạp, tính 

chất quyết liệt của cuộc sống chiến đấu và xây dựng tổ quốc, mặt khác nó đã 

lựa chọn đƣợc những chi tiết cốt lõi nhất phản ánh đúng bản chất cuộc sống 
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chiến đấu bền bỉ của nhân dân ta, đất nƣớc ta chống lại thiên tai, địch họa, cái 

bảo thủ lạc hậu. Mỗi trƣờng ca đã khai thác một mảng đời sống cụ thể, phác 

dựng chân dung dân tộc ở những tƣ thế, tầm vóc khác nhau, tạo nên sự phong 

phú, đa dạng đặc biệt về nội dung cũng nhƣ phƣơng thức thể hiện.  

Khi viết về chiến tranh, với tƣ thế của những con ngƣời nhập cuộc, 

từng ngày, từng giờ đối mặt với sự sống và cái chết, các tác giả trƣờng ca đã 

đƣa vào tác phẩm của mình đầy đủ những tình tiết, biến cố, diễn biến chân 

thực và khốc liệt nhất của chiến tranh. Đồng thời họ đã gửi gắm trong từng 

tác phẩm, từng chƣơng, từng khổ thơ, dòng thơ, cảm hứng sử thi thấm đẫm 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Khi viết về đời sống thời bình sau chiến 

tranh, ngòi bút nhà thơ lại đi sâu, tìm tòi khám phá những mảng đời sống tình 

cảm, sự suy ngẫm của con ngƣời trong cuộc vật lộn với miếng cơm manh áo, 

chống lại danh lợi và dục vọng hay những nỗi đau của thời hậu chiến. 

Với đặc trƣng về dung lƣợng cũng nhƣ các phƣơng thức phản ánh tổng 

hợp, trƣờng ca đã không ngừng mở rộng biên độ phản ánh hiện thực và con 

ngƣời. Từ hiện thực chiến tranh thấm đẫm tinh thần cách mạng với khuynh 

hƣớng sử thi và cảm hứng ngợi ca cho đến những vấn đề trăn trở trong cuộc 

sống thời hậu chiến đều đƣợc các tác giả trƣờng ca thể hiện một cách chân 

thực, sâu sắc trong các sáng tác của mình.  

Trƣờng ca là bƣớc phát triển tích cực của thể loại văn học Việt Nam 

trong những năm qua. Chính cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc đã tạo tiền đề 

cho thể loại này phát triển và ngƣợc lại. Trƣớc hiện thực lớn lao kì vĩ của dân 

tộc, chỉ có thể loại trƣờng ca mới đủ sức ôm chứa và có khả năng phản ánh 

đầy đủ hiện thực cả ở chiều rộng của không gian, chiều dài của thời gian, và 

chiều sâu của các sự kiện. Trƣờng ca hiện đại vì thế hầu hết đều mang cảm 

hứng sử thi, chứa đựng những vấn đề mang tầm vóc dân tộc và thời đại. 
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1.2.3.2. Về kết cấu 

Trên bình diện thi pháp thể loại, trƣờng ca là hệ quả tất yếu của quá 

trình thơ trữ tình mở rộng chức năng xã hội – thẩm mỹ của yếu tố tự sự trong 

kết cấu tác phẩm. Vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, trƣờng ca 

có cốt truyện vẫn là mô hình quen thuộc cho các nhà thơ khi họ tìm đến thể 

trƣờng ca ( nhƣ Bài ca chim Chơ rao của Thu Bồn, Nguyễn Văn Trỗi của Lê 

Anh Xuân, Theo chân Bác của Tố Hữu) tuy nhiên vào những năm cuối của 

cuộc kháng chiến chống Mỹ vào những năm tiếp theo, trƣờng ca nở rộ và hầu 

nhƣ không còn phải dựa theo mạch tự sự là chính. Trƣờng ca giai đoạn này có 

thể xem là một dạng thức tổng hợp bao gồm cả tự sự, trữ tình và chính luận. 

“Các trường ca dạng này thường được chia thành nhiều chương, khúc, mà 

mỗi chương có thể được đặt tên. Mạch liên kết của các chương là mạch triển 

khai của chủ đề mang tính chính luận trữ tình” [63,150]. 

Trong quá trình vận động của thể loại, vào những năm sau 1975, kết 

cấu trƣờng ca theo cốt truyện, sự kiện và tuyến thời gian ngày càng lỏng lẻo, 

thì kết cấu lấy tƣ tƣởng – cảm xúc trữ tình làm chỗ dựa ngày càng đƣợc các 

nhà thơ vận dụng trong sáng tạo. Khi sử dụng dạng kết cấu này, biến cố và sự 

kiện trở thành thứ yếu, cảm xúc, mạch suy ngẫm, liên tƣởng của nhân vật trữ 

tình trong mối tƣơng quan với sự phát triển của tình tiết, sự kiện giữ vai trò 

quan trọng trong sự phát triển nội dung của tác phẩm. Nhân vật trữ tình giữ 

vai trò dẫn dắt tạo ra sự nhất quán của cảm xúc cũng nhƣ nội dung tƣ tƣởng. 

Có thể kể đến một số trƣờng ca tiêu biểu nhƣ: Mặt đường khát vọng của 

Nguyễn Khoa Điềm, Những người đi tới biển của Thanh Thảo, Đường tới 

thành phố và Trường ca Biển của Hữu Thỉnh, Ngày hội của rạng đông của 

Võ Văn Trực, Trầm tích của Hoàng Trần Cƣơng, Đổ bóng xuống mặt trời của 

Trần Anh Thái… 
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Nói chung ở mỗi tác phẩm cụ thể, tùy theo sự nổi bật của sự kiện hay 

mạch nguồn cảm xúc mà mỗi tác giả lựa chọn một kiểu kết cấu hay phối hợp 

đan xen nhiều kiểu kết cấu khác nhau trong lòng một tác phẩm, từ đó đem lại 

hiệu quả nghệ thuật cao nhất. Càng về sau, các tác giả trƣờng ca càng chú ý 

sử dụng đan xen nhiều kiểu kết cấu, nhiều giọng điệu, nhiều phƣơng thức thể 

hiện trong một chỉnh thể nhất quán đã tạo nên quy mô đồ sộ, hoành tráng cho 

trƣờng ca, mặt khác, đây cũng là đặc trƣng của nó. Nhờ sự năng động của 

hình thức kết cấu đã đem lại cho trƣờng ca sự phát triển vƣợt trội so với nhiều 

kiểu kết cấu của các tác phẩm thơ ca thông thƣờng khác. 

“Trường ca là một hình thức mở rộng giới hạn biểu hiện của con người 

trong văn chương ở cấp độ thể loại. Sự nở rộ cua trường ca trong thập niên 

1975- 1985 là một hiện tượng thi ca đặc sắc của nền văn học chiến tranh và 

cách mạng(…)Sự nở rộ của trường ca những năm bảy mươi và nửa đầu 

những năm tám mươi đã đánh dấu sự hoàn thiện của hệ thống thể loại thơ 

Việt Nam đương đại”[83, 25]. 

Trƣờng ca trong văn học Việt Nam hiện đại có một lịch sử phát triển khá 

non trẻ so với sự vận động chung của thể loại thơ ca. Song, trong chính bản 

thân nó đã có sự vận động, phát triển từng bƣớc để đi từ kém hoàn thiện đến 

hoàn thiện về hình thức nghệ thuật; từ giản đơn về nội dung phản ánh đến 

những quy mô khái quát các vấn đề to lớn gắn với lịch sử vận mệnh dân tộc, 

thời đại cũng nhƣ đời sống tâm tƣ tình cảm của nhân dân.   

Có thể nói, mỗi bản trƣờng ca là một tiếng nói đa thanh, đa diện cất lên 

từ những rung cảm tinh tế, ám ảnh của ngƣời nghệ sỹ để khi đến với bạn 

đọc, nó làm nên một phức thể tổng hợp những tâm trạng, tình cảm, những 

suy tƣ, trăn trở của con ngƣời về thế giới, về sự vĩnh cửu của cuộc sống 

muôn màu. 
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1.3. Thơ trƣ̃ tình và trƣờng ca của Thanh Thảo  

1.3.1. Thơ trữ tình của Thanh Thảo 

Thanh Thảo thuộc thế hệ nhƣ̃ng nhà thơ trƣởng thành tƣ̀ cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cƣ́u nƣớc và thơ ông có vị trí riêng đặc biệt trong nền văn 

học Việt Nam hiện đại . Nhắc đến sƣ̣ đóng góp của thơ ông , ngƣời ta nghĩ  

nhiều đến thể loại trƣờng ca , song trên thƣ̣c tế , thơ trƣ̃ tình Thanh Thảo cũng 

gặt hái đƣợc rất nhiều thành công và có một vị trí riêng so với các tác phẩm 

viết theo thể trƣờng ca trong sƣ̣ nghiệp sáng tác của ông nói riê ng, thơ ca Việt 

Nam hiện đại nói chung . 

Giống nhƣ bạn bè cùng trang lƣ́a , sinh ra khi đất nƣớc gặp cơn “binh 

đao”, Thanh Thảo xếp bút nghiên , khoác ba lô vào chiến trƣờng , sống cuộc 

sống ngƣời lính , trải nghiệm những khó khăn gia n khổ , nhƣ̃ng mất mát hy 

sinh cùng toàn thể dân tộc . Hiện thƣ̣c nhƣ̃ng năm tháng chống Mỹ , ngọn lửa 

đấu tranh cách mạng đã tôi luyện anh , cũng nhƣ đồng đội của anh thành 

nhƣ̃ng con ngƣời vƣ̃ng vàng trong cuộc sống , bản lĩnh tro ng nghệ thuật . Lăn 

mình trong thực tế chiến đấu , tƣ̀ng ngày , tƣ̀ng giờ đối diện với bom đạn , đói 

rét, bệnh tật cũng nhƣ cái chết , thế hệ các nhà thơ trẻ nói chung , Thanh Thảo 

nói riêng ý thức sâu sắc về vị trí , vai trò củ a thế hệ mình trƣớc trách nhiệm 

nặng nề mà tổ quốc đòi hỏi , nhân dân giao phó : 

Ta đi hôm nay đã không là sớm 

Đất nước hành quân mấy chục năm rồi. 

Ta đến hôm nay vẫn chưa là muộn 

Đất nước còn đánh giặc chưa thôi 

(Phạm Tiến  Duật) 

Mang trên mình sƣ́ mệnh thiêng liêng : nói tiếng nói tâm hồn của nhân 

dân, chiến sỹ trong cuộc chiến đấu một mất một còn với kẻ thù , Thanh Thảo 
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đã xác định rõ con đƣờng đi của mình . Anh có nhƣ̃ng vần thơ tƣ̀ rất sớm , nhƣ 

một tuyên ngôn cho con đƣờng sáng tác : 

Những tráng ca thuở trước  

Còn hát trong sách thôi, 

Những thanh gươm yên ngựa 

Giờ đã cũ mèm rồi. 

… 

Bài hát của chúng tôi  

Là bài ca ống cóng. 

(Bài ca ống cóng) 

Thanh Thảo xuất hiện t rong phong trào thơ trẻ chống Mỹ vào giai đoạn 

cuối cùng với các nhà thơ khác nhƣ : Hƣ̃u Thỉnh , Anh Ngọc , Nguyễn Khoa 

Điềm, Trần Mạnh Hảo…Thanh Thảo có cái nhìn xuyên suốt , toàn diện về 

cuộc chiến thần thánh của nhân dân , thấy đƣợc nhƣ̃ng chiến thắng oai hùng 

lẫn nhƣ̃ng mất mát , hy sinh mà chúng ta phải gánh chịu . Là thế hệ tiếp nối của 

nhƣ̃ng : Bằng Việt , Xuân Quỳnh , Lƣu Quang Vũ , Nguyễn Mỹ , Lê Anh Xuân, 

Phạm Tiến Duật , Nguyễn Duy , Phan Thị Thanh  Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ… , 

Thanh Thảo có đƣợc sƣ̣ chắt lọc , đổi mới, sƣ́c vóc mới khi cầm bút . Kể tƣ̀ khi 

trình làng tác phẩm đầu tay trên “ Tác phẩm mới  (1974) cho đến nay , Thanh 

Thảo vẫn đều đặn có thơ in , và thơ trữ tình của  anh có một vị trí đáng kể , đặc 

sắc trong sêri các sáng tác của các nhà thơ trẻ về cả nội dung lẫn nghệ thuật 

thể hiện. 

Chúng ta có thể kể đến một số các tác phẩm thơ trữ tình tiêu biểu của 

anh nhƣ: Dấu chân qua trảng cỏ (1978), Tàu sắp vào ga và Từ một đến một 

trăm (1986), Bạch đàn gửi Bạch Dương (1987), Thanh Thảo 70 

(2008)…Ngoài ra anh còn rất nhiều thơ lẻ in trên các báo và tạp chí. 
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Thơ Thanh Thảo viết về nhiều thể loại khác nhau, song nổi bật hơn cả có 

lẽ là những bài thơ viết về cuộc chiến tranh chống Mỹ. Với chủ đề này, Thanh 

Thảo có những sáng tác tiêu biểu: Dấu chân qua trảng cỏ, Tàu sắp vào 

ga…Cũng nhƣ các nhà thơ cùng thế hệ, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ 

quốc, Thanh Thảo lên đƣờng chiến đấu. Lăn mình vào cuộc kháng chiến gian 

khổ của dân tộc, nếm trải bom đạn, từng ngày đối diện với sự sống và cái 

chết, thơ viết về chiến tranh của anh thấm đẫm chất hiện thực khốc liệt của 

cuộc chiến. Cùng với sự mở rộng của cuộc chiến cả về quy mô cũng nhƣ tính 

chất, Thanh Thảo cũng trở nên dạn dĩ hơn, những câu thơ của anh không 

mảnh mai, e dè mà trở nên từng trải. “Những vùng trời, vùng đất trong thơ 

Thanh Thảo cùng với khá nhiều nhà thơ khác trong giai đoạn này được mở ra 

gần như là thuận chiều với sự đi tới của bước chân những người lính trẻ cùng 

thế hệ họ”[6, 47]. 

Vốn là nhà thơ, mang trong mình sự nhạy cảm trƣớc những vang vọng 

cuộc đời, nhìn vào cuộc sống xung quanh mình, thấm thía sự gian khổ, thiếu 

thốn ngoài mặt trận, Thanh Thảo có nhiều suy cảm sâu xa về từng chặng 

đƣờng chiến đấu, về trách nhiệm và số phận của thế hệ mình cũng nhƣ dân 

tộc đất nƣớc. Trong thơ anh, hình ảnh những ngƣời lính trẻ đƣợc khắc họa 

một cách rõ nét với vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy nhiệt huyết, hƣớng tới tƣơng lai 

bằng tất cả sức trẻ và niềm tin: 

Chúng con đi như những dòng sông chảy xiết 

Chúng con đi rung từng trận gió rừng 

Cả thế hệ xoay trần đánh giặc 

Mặc quần đùi khiêng pháo lội qua bưng. 

(Những ngôi sao của mẹ- Dấu chân qua trảng cỏ) 

Những ngƣời lính ấy, khi ra đi đã mang theo niềm tin chiến thắng, nhiệt 

huyết của thế hệ những con ngƣời tổ quốc đang cần hơn bao giờ hết. Ở bất kỳ 
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nơi nào dù là chiến trƣờng máu lửa, bom đạn, chết chóc đau thƣơng hay 

những phút giây thanh thản, hạnh phúc với niềm vui nho nhỏ khi nghĩ về hậu 

phƣơng, những ngƣời lính trong thơ Thanh Thảo vẫn giữ cho mình tâm hồn 

sáng trong, bình dị, chân chất. Xa quê hƣơng điều anh nhớ nhất là: 

Mẹ ở đâu chiều nay 

Nhặt lá về đun bếp 

Phải mẹ thổi cơm nếp 

Mà thơm suốt đường con… 

Ôi mùi vị quê hương 

Con quên làm sao được 

Mẹ già và đất nước 

Chia đều nỗi nhớ thương. 

(Gặt lá cơm nếp- Dấu chân qua trảng cỏ) 

Chính tình yêu quê hƣơng, yêu thân những gì bình dị nhất đã làm nên 

sức mạnh nội lực trong mỗi ngƣời lính trẻ, để cho dù ngã xuống, ta vẫn thấy 

ë họ vút lên sự cao thƣợng. Trong thơ Thanh Thảo, thế hệ những ngƣời con 

ngã xuống trên dải Trƣờng Sơn đã trở thành nỗi ám ảnh về những khúc tráng 

ca bi hùng: 

Với người chết bình thường 

Thời gian không quý nữa 

Nhưng tôi biết các anh 

 Đã cháy ruột cháy gan 

Khi phải giữa đường nằm lại 

Mấy nấm đất khuất cây 

Đỉnh rừng mây bay 

Yên lặng. 

(Các anh nằm giữa Trƣờng Sơn) 
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Những ngƣời lính sinh ra và lớn lên từ những miền quê khác nhau cùng 

tụ hội về cùng một chiến tuyến, khi ngã xuống vẫn là đồng đội. Là đồng đội 

của những ngƣời đã hy sinh, Thanh Thảo thấu hiểu nỗi lòng không yên nghỉ 

của những ngƣời đồng chí. Thơ anh đã thắp những nén nhang tƣởng nhớ 

những ngƣời đã khuất để mạnh mẽ lên đƣờng vì độc lập tự do của tổ quốc. 

Có thể nói, ở hầu hết những bài thơ viết trong chiến tranh và cả một số 

bài thơ viết sau thời chiến, Thanh Thảo đều lấy trung tâm phản ánh là ngƣời 

lính với những gì tốt đẹp, giản dị mà anh hùng nhất. 

Cảm hứng về lịch sử là một trong những yếu tố thôi thúc Thanh Thảo 

làm thơ. Thơ trữ tình của anh có dòng chảy lịch sử, có khuôn mặt của những 

ngƣời con đã khuất, những ngƣời đang chiến đấu và dựng xây đất nƣớc. 

Nhƣng những phản ánh ấy đƣợc khúc xạ trong thơ anh trở thành những điều 

bình dị:  

Mây trôi ngang khoảng trời xanh không tên 

Những đám mây bàn ngày không ngủ 

Có người lính trải ni- lông nằm trên công sự 

Nắng mơ màng làm mắt anh lim dim. 

(Dƣới khoảng trời không tên) 

Chiến tranh đi qua, những cung bậc của đời sống  lại cuốn con ngƣời đi 

cùng những toan lo cơm áo thƣờng nhật. Thơ Thanh Thảo đã phản ánh hết 

sức chân thực những góc khuất, những đổi thay của cuộc sống cả hƣớng tích 

cực và tiêu cực. Thanh Thảo nhìn thấy những đối lập và khi đi vào thơ anh 

không khỏi khiến ta phải giật mình: 

Những tấm tôn nhà nghèo vèo sang nhà giầu 

Những tấm tôn nhà giầu càu nhàu về nhà nghèo 

Và: Trong cơn bão một bác nông dân moi nhà sập đỡ dậy ba người. 

Một gã thanh niên lẻn vào nhà hàng xóm đâm xuýt chết một người. 
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Trong cơn bão, có người chạy cứu kho hàng 

Có người chạy cướp kho hàng… 

(Sau cơn bão- Tầu sắp vào ga) 

Những mảng đen trắng ngày càng có sự ngăn cách rõ rệt: giữa cái thiện 

và cái ác; giàu và nghèo của cuộc sống con ngƣời hiện đại. Thanh Thảo băn 

khoăn, trăn trở, nuối tiếc, không phải về một thời đã xa mà chính là về những 

giá trị chân- thiện- mỹ đang dần dần bị mai một: 

Cuối thế kỷ này ta được hưởng nhiều cái mới 

Nhưng mất mát quá nhiều 

Không thể nghĩ đến một ngày nào đó 

Những rôbốt trắng lạnh kia cũng biết yêu… 

(Thơ tám câu- Tầu sắp vào ga) 

Đến đây, giọng thơ triết lý của Thanh Thảo có dịp đƣợc chiêm nghiệm, 

giãi bày. Thanh Thảo cố gắng đi sâu, lý giải để tìm ra chân giá trị của cuộc 

sống để cuối cùng đƣa ra những đúc kết tuy không mới mẻ nhƣng lại là chân 

lý vĩnh hằng: 

Những cánh hoa mỏng manh bố cục 

Thay đổi 

Không bền lâu 

Không vĩnh cửu 

Tất cả chúng ta đều có thể úa tàn 

Một ngày nào đó 

Chỉ để lại chút hương mùa nắng đã qua 

( Hoa cúc) 

Với những tập thơ gần đây, Thanh Thảo còn thể hiện nỗi băn khoăn, trăn 

trở, những ƣớc nguyện về giá trị đích thực của thơ văn, của nghề làm thơ. 

Thanh Thảo đã tƣởng tƣợng: 
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Maia thầm thì trả lời tôi 

Ta có mặt bên con 

Những hồi vất vả 

Cứ làm việc hết mình 

Là dễ gặp ta hơn cả. 

(Nếu Maiacovxki sống đến tuổi chín mƣơi) 

Thanh Thảo biết rằng: chỉ có sống hết mình với thơ văn, sống thật lòng 

với những vần thơ trăn trở, bản thân mỗi nhà thơ mới có thể gặp đƣợc tri kỷ 

của mình. Tin vào sức mạnh thực sự của thơ ca cũng chính là niềm tin bất diệt 

của Thanh Thảo vào cuộc sống, những phẩm chất tốt đẹp của con ngƣời: Khi 

quả cây chín được trên cành/ nó không bao giờ rụng xuống. 

Thơ trữ tình Thanh Thảo là tiếng lòng gắn bó sâu nặng của nhà thơ với 

thế hệ những ngƣời chiến sỹ; là nỗi trăn trở, suy tƣ trƣớc những đổi thay của 

cuộc sống; là những khát khao vƣơn tới hạnh phúc, cái thiện, cái đẹp. Hơn hết 

thảy, thơ anh là tiếng lòng trải ra với thế giới để sống hòa hợp hơn với thế 

giới hôm nay. Thơ trữ tình là một thành công của Thanh Thảo bên cạnh 

những trƣờng ca đồ sộ thấm đẫm xúc cảm lẫn chất hiện thực của anh. 

1.3.2. Trƣờng ca Thanh Thảo 

Thanh Thảo viết nhiều trƣờng ca. Ở trƣờng ca nào anh cũng gặt hái đƣợc 

thành công trên cả phƣơng diện nội dung lẫn hình thức nghệ thuật. Mỗi tập 

trƣờng ca của Thanh Thảo là một khám phá mới. Nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà 

phê bình văn học đã gọi Thanh Thảo là “ông vua trường ca”. Cũng giống 

nhƣ một số tác giả khác cùng thời, Thanh Thảo đến với thể loại trƣờng ca nhƣ 

một duyên nợ. Nhƣng nếu các nhà thơ khác coi trƣờng ca gần nhƣ là sự thử 

sức khi mà những thể loại khác không làm họ thỏa mãn khi muốn diễn tả 

những sự kiện lớn, những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ, ào ạt thì Thanh Thảo, 

trƣớc hết đã chủ động đến với trƣờng ca. Anh viết trƣờng ca trong sự chủ 
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động, linh hoạt. Anh biết cách “bắt” trƣờng ca lấy những ƣu điểm của mình 

để phục vụ cho ý tƣởng sáng tạo của anh. 

Trƣờng ca của Thanh Thảo là những bản giao hƣởng hoành tráng với 

nhiều cung bậc, ngữ nghĩa, đồng thời rất đa dạng, độc đáo về cách thể hiện. 

Trƣờng ca của Thanh Thảo thực sự là những trải nghiệm thông minh, cần mẫn 

của tác giả. Anh đã đƣa vào trong trƣờng ca của mình cả lịch sử, cả chiến 

công, cả hy sinh mất mát lẫn những nốt son, nốt la trầm bổng của hơi thở 

cuộc sống. Với những thành công trong thể loại trƣờng ca, Thanh Thảo là một 

nhà thơ tiên phong bƣớc từ hàng ngũ những chiến binh đi thẳng ra đời thƣờng 

để chiêm nghiệm, giãi bày, trao đổi. 

Thanh Thảo viết trƣờng ca ở nhiều giai đoạn, và một cách đều đặn, ở 

giai đoạn nào anh cũng cho ra đời rất nhiều tác phẩm thành công. Có thể kể 

đến các trƣờng ca tiêu biểu của anh nhƣ: Những người đi tới biển (1976), 

Đêm trên cát (1982),  Những ngọn sóng mặt trời (gồm liên hoàn ba trƣờng 

ca: Những nghĩa sỹ Cần Giuộc, Bùng nổ mùa xuân, Trẻ con ở Sơn Mỹ- 

1985), Khối vuông Ru- bích (1984) và gần đây là Trò chuyện với nhân vật 

của mình (2002)… 

Mỗi tác phẩm trên là một sự khám phá độc đáo của Thanh Thảo. Những 

người đi tới biển (1976) đƣợc xem nhƣ là trƣờng ca đầu tiên đánh dấu thời kỳ 

nở rộ của thể loại trƣờng ca trong văn học Việt Nam. Ở tác phẩm này, Thanh 

Thảo đã phác họa con đƣờng hành trình đi đến thành công của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ vĩ đại. Cuộc hành trình mang tên niềm tin ấy mang trong 

mình cả mất mát hy sinh lẫn hào quang chiến thắng. Giọng thơ khách quan 

của Thanh Thảo đã đƣa đến cho ngƣời đọc hình ảnh chân thực trần trụi và 

khốc liệt của chiến tranh; giọng thơ ấy cũng không lên gân nhƣng vẫn đầy 

chất bi hùng của một sử thi hiện đại. Với Đêm trên cát, ta bắt gặp một diện 

mạo mới của Thanh Thảo trong phong cách thể hiện. Trƣờng ca thực sự là 
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một bản hòa ca không còn bị bó hẹp trong chƣơng, đoạn. Cảm xúc tác giả có 

cơ hội bung nở và lần đầu tiên trong thơ hiện đại ta gặp lại hình ảnh cao ngạo, 

khí thế cao ngất trời của nhà thơ- chiến sỹ Cao Bá Quát. Ở Những nghĩa sỹ 

Cần Giuộc ta lại thấy hình ảnh những ngƣời nghĩa sỹ, những dân ấp, dân lân 

hiện lên với tất cả vẻ đẹp sáng ngời của họ. Với đề tài mang tính chất sử thi 

này, Thanh Thảo đã sử lý khéo léo và đƣa vào đó cảm hứng dạt dào của mình 

khiến cho hình ảnh những ngƣời nông dân chống Pháp khi xƣa đƣợc nâng lên 

một tầm cao mới. 

Cùng hòa nhịp theo cảm hứng ngợi ca lẫn cảm xúc ngậm ngùi, nuối tiếc 

với những tổn thất sau cuộc chiến, Bùng nổ mùa xuân và Trẻ con ở Sơn Mỹ là 

những thƣớc phim quay chậm tái hiện lại cuộc nổi dậy của những ngƣời tù 

cách mạng Ba Tơ khi xƣa và hƣớng đến cuộc sống tƣơng lai sau này (Trẻ con 

ở Sơn Mỹ). Ở hai trƣờng ca này, bạn đọc lại ghi nhận thành công của Thanh 

Thảo ở nghệ thuật đặc tả của điện ảnh và sự phối khí, hòa âm rộn ràng của âm 

nhạc- nhạc giao hƣởng trong thơ anh. 

Khối vuông Rubic và Trò chuyện với nhân vật của mình là tập hợp 

những tƣ tƣởng rất lạ. Nhân vật trong trƣờng ca có dịp đối thoại, độc thoại đề 

khám phá những giá trị thƣờng hằng của cuộc sống và mỗi khối vuông là một 

mảnh cuộc đời ghép lại; mỗi cuộc đời là một mảnh ghép cuộc sống.  Ở hai tác 

phẩm này, Thanh Thảo thể hiện sự cách tân rõ rệt cả về tƣ tƣởng cảm xúc lẫn 

nghệ thuật thể hiện 

Nhƣ vậy, các trƣờng ca của Thanh Thảo thuộc dạng không có cốt truyện, 

cũng không theo sự kiện, thời gian mà đƣợc xây dựng theo mạch tƣ tƣởng, 

cảm xúc dƣới vai trò chỉ đạo của cái tôi trữ tình biến hóa đa dạng. Quá trình 

sáng tác trƣờng ca của Thanh Thảo là những quá trình tìm kiếm để làm mới 

thể loại góp phần cách tân, tìm hƣớng đi mới cho thể loại trƣờng ca nói riêng, 

thơ Việt Nam hiện đại nói chung. 
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CHƢƠNG 2 

TƢ TƢỞNG THẨM MỸ TRONG TRƢỜNG CA 

CỦA THANH THẢO 

2.1. Tƣ tƣởng thẩm mỹ, tứ thơ lớn của trƣờng ca 

Trƣờng ca trƣớc hết là thơ. Khác với bài thơ trữ tình thuần túy, trƣờng 

ca còn là kết quả của sự mở rộng dung lƣợng phản ánh và quy mô cảm xúc 

của thơ trữ tình. Trƣờng ca là hình thức biểu hiện tình cảm lớn của con ngƣời 

trƣớc hiện thực cách mạng của dân tộc, của thời đại. Hầu hết các nhà thơ viết 

trƣờng ca đều ý thức đƣợc rằng, tƣ tƣởng là chất keo dính liên kết các tƣ liệu 

rời rạc đồng thời truyền sức sống vào các sự kiện, biến cố của đời sống biến 

nó thành máu thịt của tác phẩm. “Hãy cho tôi một tư tưởng”, khi nói về 

trƣờng ca, nhà thơ Anh Ngọc đã hùng hồn tuyên bố nhƣ vậy và giải thích: “Tư 

tưởng không phải là toàn bộ trường ca, nhưng nó quyết định sự tồn tại của 

trường ca(…) Tư tưởng trong trường ca là một hệ thống nhận thức, bao quát 

một khu vực lớn trong ý thức của người viết trước cuộc sống (…) Có những 

trường ca có đến mấy tư tưởng lớn khác nhau (…) Tư tưởng bao giờ cũng là 

kết quả của những quan sát, những chiêm nghiệm kết hợp với những suy 

tưởng”[51, 122]. 

Tƣ tƣởng nghệ thuật là tứ thơ lớn của trƣờng ca. Hầu hết các nhà thơ 

viết trƣờng ca đều nhấn mạnh vai trò quan trọng có tính chất quyết định của 

tƣ tƣởng đối với trƣờng ca và có lẽ đều đồng tình với ý kiến của Anh Ngọc: 

“Khâu khó nhất khi viết trường ca là tư tưởng. Nếu không có tư tưởng hay tư 

tưởng không sáng rõ thì không thể viết được. Sự sáng tỏ của tư tưởng đưa đến 

sự thống nhất trong chủ đề”[51,121]. 

 Tƣ tƣởng nghệ thuật quy định kết cấu của tác phẩm, đồng thời chi phối 

ngôn ngữ thể loại, hệ thống biểu tƣợng cũng nhƣ giọng điệu của trƣờng ca. 

Bởi bản chất của thể loại trƣờng ca trong nền văn học Việt Nam hiện đại là 
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trữ tình. Do đặc trƣng này, dƣới sự dẫn dắt của tƣ tƣởng, sự phản ánh, bộc lộc 

cảm xúc và những suy ngẫm trực tiếp của nhà thơ khi nƣơng theo mạch sự 

kiện vẫn đƣợc đảm bảo tính nhất quán, quy mô.  

Nếu trong các bài thơ ngắn, tứ thơ có tác dụng dẫn dắt tác giả lựa chọn 

ngôn từ, các thủ pháp nghệ thuật biểu hiện, giọng điệu chủ đạo thì trong 

trƣờng ca, tƣ tƣởng là “tứ thơ lớn” dẫn dắt nhà thơ tìm đến mạch nguồn cảm 

xúc và thể hiện chúng thành hình hài trong tác phẩm. 

Theo Anh Ngọc, tƣ tƣởng của trƣờng ca phải đảm bảo tính khái quát, 

vững chắc. Tƣ tƣởng vững chắc sẽ dẫn dắt toàn bộ tác phẩm đi đúng hƣớng 

và đạt đƣợc mục đích sáng tác. Tƣ tƣởng còn phải đảm bảo tính mới mẻ, thể 

hiện sự khám phá, tìm tòi của các tác giả. Nếu không có tƣ tƣởng mới, sự 

sáng tạo những câu chữ trong trƣờng ca chỉ là sự lặp lại hoặc trở thành một 

mớ chữ vô hồn.  

Những năm bảy mƣơi của thế kỷ XX, nền văn học nƣớc ta chứng kiến 

nhiều thành tựu của thể loại trƣờng ca. Hàng loạt các trƣờng ca ra đời gắn với 

tên tuổi của các nhà thơ trẻ dƣờng nhƣ đã mang đến cho nền văn học nói 

chung, nền thơ ca Việt Nam nói riêng một diện mạo mới. Với tƣ cách là một 

thể loại văn học, sự ra đời và phát triển của trƣờng ca không thể tách rời hệ 

thống thể loại của nền văn học chiến tranh và cách mạng.  

Các trƣờng ca Việt Nam hiện đại đa dạng về phƣơng thức thể hiện, 

phong phú về nội dung phản ánh, song có thể nói, sợi chỉ đỏ xuyên suốt có 

chức năng định hƣớng cho mạch nguồn tác phẩm phát triển chính là tƣ tƣởng 

về nhân dân, đất nƣớc. 

Tƣ tƣởng về nhân dân, dân tộc đã chi phối cách lựa chọn chủ đề, phạm 

vi hiện thực phản ánh cũng nhƣ các phƣơng thức biểu hiện của trƣờng ca.  

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bƣớc vào giai đoạn ác liệt nhất, và 

khoảng mêi năm sau khi chiến tranh kết thúc, hầu hết các sáng tác trƣờng ca 
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đều tập trung phản ánh những biến cố lớn lao có tính chất bƣớc ngoặt của lịch 

sử cũng nhƣ vận mệnh dân tộc.  

Tƣ tƣởng về nhân dân, đất nƣớc đã giúp nhà thơ khám phá thêm chiều 

sâu sức mạnh của quần chúng từ quá khứ lịch sử cũng nhƣ hiện tại phát triển 

của dân tộc. Những tác phẩm tiêu biểu thể hiện tƣ tƣởng về nhân dân, đất 

nƣớc, lấy cảm hứng từ chính cuộc chiến đấu, hiện thực đời sống lao động- 

chiến đấu của nhân dân có thể kể đến là : Những ngọn sóng mặt trời, Những 

nghĩa sỹ Cần Giuộc, Bùng nổ mùa xuân của Thanh Thảo; Mặt đường khát 

vọng của Nguyễn Khoa Điềm; Đường tới thành phố của Hữu Thỉnh; Mặt trời 

trong lòng đất của Trần Mạnh Hảo; Con đường của những vì sao của Nguyễn 

Trọng Tạo…Điều dễ nhận thấy là dù đƣợc xây dựng trên tuyến sự kiện hay 

mạch tƣ tƣởng – cảm xúc thì tƣ tƣởng về nhân dân, dân tộc vẫn là tƣ tƣởng 

bao trùm, có tính chất định hƣớng trong tất cả các sáng tác trƣờng ca giai 

đoạn này của các nhà thơ trẻ. 

Tƣ tƣởng còn là phức hợp của cảm xúc, suy tƣ, chiêm nghiệm, quan sát, 

tìm tòi của tác giả cho nên, tƣ tƣởng mang dấu ấn cá nhân. Mỗi nhà thơ bằng 

kinh nghiệm, sự nhạy cảm trƣớc hiện thực đã từng bƣớc xây dựng và hiện 

thực hóa tƣ tƣởng trong chính các sáng tác của mình. 

Khi cuộc chiến tranh đã đi qua, các nhà thơ có dịp chiêm nghiệm lại 

những giá trị đích thực của cuộc sống, những cái đƣợc, cái mất của con ngƣời. 

Không phủ nhận đau thƣơng, không lý tƣởng hóa những chiến công, phản ánh 

ngày càng chân thực hiện thực cuộc sống, những trƣờng ca viết sau chiến 

tranh và nhất là các trƣờng ca mới ra mắt bạn đọc trong thời gian gần đây đã 

thể hiện nổi bật tƣ tƣởng của các tác giả về các vấn đề nhân sinh, thế sự cũng 

nhƣ những giá trị thẩm mỹ lâu bền của cuộc sống. 

Có thể khẳng định: Tƣ tƣởng nghệ thuật chính là nội dung thẩm mỹ của 

trƣờng ca. Nó là nhận thức đã đƣợc lọc qua trái tim nhà thơ để trở thành cảm 
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thức, thể hiện qua toàn bộ các yếu tố cấu thành nên tác phẩm, đồng thời có tác 

dụng gắn kết các thành phần nội dung cũng nhƣ các yếu tố nghệ thuật để tạo 

thành một chỉnh thể toàn vẹn. 

2.2. Những người đi tới biển hay sứ mệnh lịch sử của thế hệ trẻ 

cầm súng  

2.2.1. Thanh Thảo là một trong những nhà thơ trẻ trƣởng thành trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ. Khi tên tuổi của các đàn anh lớp trƣớc nhƣ: 

Phạm Tiến Duật, Xuân Quỳnh, Bằng Việt, Nguyễn Khoa Điềm, Vũ Quần 

Phƣơng, Nguyễn Duy…đã đƣợc khẳng định thì Thanh Thảo mới bắt đầu góp 

tiếng nói chung vào dòng thơ ca cách mạng với trƣờng ca đầu tay: Những 

người đi tới biển. Đây là một tác phẩm dài hơi bao gồm 1250 câu thơ. Với 

bản trƣờng ca này, Thanh Thảo muốn phản ánh cuộc hành trình đi tới “biển” 

của không chỉ một thế hệ các anh mà còn của toàn dân tộc, qua đó cố gắng 

làm sáng tỏ những cội nguồn sâu xa nhất làm nên sức mạnh thúc đẩy cuộc 

kháng chiến trƣờng kỳ của chúng ta đi đến thắng lợi. Tác phẩm gồm ba 

chƣơng và phần vĩ thanh. Hầu khắp nội dung phản ánh trong tác phẩm đã 

đƣợc thể hiện bằng mạch cảm xúc dạt dào tuôn chảy của tác giả với tƣ cách là 

ngƣời trong cuộc, ngƣời trải nghiệm. Ở trƣờng ca này, Thanh Thảo tập trung 

khắc họa hình ảnh ngƣời lính- những con ngƣời mang trên vai sứ mệnh lịch 

sử nặng nề nhƣng vô cùng vinh quang mà nhân dân đã giao phó: chiến đấu và 

chiến thắng kẻ thù đem lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc.   

Tiếp tục khai thác những chủ đề mà các thế hệ đàn anh đi trƣớc đã khai 

phá, song Thanh Thảo bằng sự nhạy cảm và tài năng của mình đã đem lại cho 

Những người đi tới biển một diện mạo mới. Hƣớng vào khắc họa chân dung 

ngƣời lính, vào hiện thực chiến trƣờng…nhƣng Thanh Thảo không đi vào 

quan sát, miêu tả chi tiết những tình tiết, sự kiện mà anh dành những trang 

viết của mình để đi sâu, phát hiện, khám phá chân dung tinh thần của cả một 
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thế hệ những ngƣời lính trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt nhất của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ. 

Có một thời cả nƣớc ra trận, có một thời mỗi con ngƣời đều đặt Tổ quốc 

trên vai và có một thời ngƣời ta đã sống và thậm chí sẵn sàng hy sinh vì lý 

tƣởng, vì một mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Những năm tháng ấy cả dân 

tộc đã sống những đêm không ngủ, cả dãy Trƣờng Sơn chuyển rung dƣới 

bƣớc chân hành quân của những ngƣời chiến sỹ. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả 

cho chiến thắng, tất cả cho miền Nam thân yêu! Khẩu hiệu ấy đã đƣợc thế hệ 

những ngƣời trẻ khắc cốt ghi tâm. Những năm tháng gian khổ ác liệt ấy đã 

đánh dấu bƣớc trƣởng thành của cả một thế hệ. Và trƣờng ca Những người đi 

tới biển đã ghi lại chân thực, cảm động về chân dung những con ngƣời ƣu tú 

mang trên mình sứ mệnh lịch sử cao cả ấy! Có thể nói, bản trƣờng ca này là 

một khúc anh hùng ca về sứ mệnh lịch sử của thế hệ trẻ cầm súng. 

Mở đầu tác phẩm là lời đề từ có tính chất dẫn dắt “câu chuyện” mà tác 

giả muốn giãi bày: 

Người ta không thể chọn để được sinh ra  

Nhưng chúng tôi đã chọn cánh rừng phút giây năm tháng ấy! 

Chúng tôi là thế hệ những ngƣời lính trẻ! Những ngƣời lính ấy lên 

đƣờng trong tƣ thế chủ động: chủ động chọn lựa, chủ động khoác lên vai trách 

nhiệm cứu nƣớc. Con ngƣời có thể không chọn lựa rằng mình có sinh ra hay 

không sinh ra trên cuộc đời này, song ngƣời ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách 

ứng sử với cuộc đời mà cha mẹ đã ban tặng. Chúng tôi chọn “cánh rừng phút 

giây năm tháng ấy” tức đã chọn cho mình con đƣờng dấn thân vào gian khổ 

để từ đó băng rừng vƣợt suối, băng qua hiểm nguy đến bến bờ chiến thắng. 

Cả một thế hệ đã sẵn sàng lên đƣờng theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc. 
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Chân dung những ngƣời con ƣu tú ấy đã đƣợc tác giả khắc họa qua 

những hình ảnh chân thực, giản dị. Cả một thế hệ cùng hành quân, cùng nếm 

trải những gian khổ, thiếu thốn: 

Chúng tôi uống nước suối, ăn lương khô 

Miếng đường nhỏ chia ba trên đỉnh dốc 

… 

Hái lá mỳ chính 

Nấu một nồi canh. 

Qua gian khổ, thiếu thốn tình đồng chí càng gắn bó keo sơn. Những 

ngƣời lính đến từ nhiều miền quê khác nhau nhƣng chung một lý tƣởng, 

chung một kẻ thù, cho nên nhƣ một điều tự nhiên, những ngƣời xa lạ trở 

thành anh em, bè bạn. Trong những gian khó của cuộc sống thời chiến, Thanh 

Thảo đã khắc họa nổi bật tình cảm sẻ chia, thƣơng mến giữa những ngƣời 

đồng đội sau cơn sốt rét rừng: 

Thương nhau sốt rét thèm chua 

Bạn leo cây thanh trà cao ba mươi thước 

Cuộc đời ngƣời lính không chỉ có hành quân liên miên và những cuộc 

chiến đấu gian khổ ác liệt mà giữa hai trận đánh, giữa hai cuộc hành quân, 

tạm gạt bỏ những căng thẳng, hiểm nguy, những ngƣời lính lại hồn nhiên, thơ 

trẻ. Nhìn họ, ta không còn thấy đói rét, bệnh tật; những gian khổ, hiểm nguy 

dƣờng nhƣ chợt tan biến để nhƣờng chỗ cho niềm vui, niềm hạnh phúc giản 

dị, đời thƣờng: 

Cởi trần cùng sông bạc 

Được cười vang 

Nằm lăn trên cát ấm 

Được ngụp hết mình trong lòng sông đẫm 

Được bạn bè với đã, với trời xanh, với rừng 
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Được là con trai  

Không phải giữ gìn 

Cánh tay trần khoác lên vai sóng. 

Giữa hai cuộc hành quân, chen vào khói lửa chiến tranh, những ngƣời 

lính trẻ vẫn dành những khoảng lặng trong lòng mình để suy nghĩ về ngƣời 

thân, về hạnh phúc. Khắc khoải trong tim là nỗi nhớ về em- ngƣời con gái hậu 

phƣơng mang tình yêu nơi đất mẹ. Nỗi nhớ đong đầy không gian bật thành 

tiếng lòng thổn thức. Những ngƣời chiến sỹ dƣới ngòi bút Thanh Thảo thËt 

gần gũi, thân quen, trẻ trung, trong trẻo: 

Anh nhớ em 

Quân thù không biết được 

Trường Sơn có bao nhiêu cây xanh 

Chót vót trên kia thắm một vòm lá đỏ 

Nỗi nhớ anh dâng lên tới đó. 

Và cao hơn cả là nỗi nhớ về mẹ: 

Con xin lại bắt đầu từ mẹ 

Từ cơn ho của mẹ một mình khuya khoắt 

Từ dáng đi, dáng ngủ của mẹ hằn nỗi vất vả 

Làm sao con hiểu hết. 

2.2.2. Cũng trong trƣờng ca này, chƣơng một- “khúc áo ngắn”, từ “khúc 

một” đến “khúc bảy” lần lƣợt kể về ngày chia tay mẹ, rồi đến những ngày 

hành quân đói rét, bệnh tật (khúc 2), lúc giải lao giữa hai cuộc hành quân 

(khúc 3), lúc nỗi nhớ chợt đến (khúc 4), rồi lại tiếp tục kể về cuộc hành quân 

(khúc 5), tiếp đó là nỗi nhớ nhà (khúc 6) và những suy nghĩ của tuổi hai mƣơi 

(khúc 7). Xen giữa những câu chuyện kể ngắn gọn là mạch cảm xúc trữ tình. 

Mạch cảm xúc trở thành yếu tố chủ đạo chi phối hành trình của nhà thơ khi 

cùng những ngƣời đồng chí, đồng đội hành quân đi tới biển. 
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Rồi bắt đầu từ mẹ, các anh nghĩ về thế hệ mình, thế hệ những ngƣời 

lính “đƣợc ra trận những năm đất nƣớc mình khốc liệt”: 

Cho con xin bắt đầu từ mẹ 

Để nói về chúng con 

Lớp tuổi hai mươi ba mươi điệp trùng áo lính 

Xanh màu áo lính 

… 

Được ra trận những năm đất nước mình khốc liệt. 

Trong những năm tháng chống Mỹ, cái tôi thế hệ từng hiện diện 

nhƣ một chủ thể trữ tình có ý nghĩa nhân danh. Gƣơng mặt tinh thần của họ 

đã xuất hiện trong trƣờng ca nhƣ một tiếng nói tự ý thức mạnh mẽ: “chúng tôi 

trẻ nên củi rừng mau bén/ chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình” (Hữu 

Thỉnh). 

Hòa với cái tôi trữ tình nhiệt thành đối thoại nhƣ Thanh Thảo, 

nhà thơ Trần Mạnh Hảo cũng có những phát ngôn đặc tả chân dung tinh thần 

của thế hệ mình: 

Thế hệ chúng con đi như gió thổi 

Áo quân phục xanh đồng sắc với chân trời 

Thế hệ trẻ trong Những người đi tới biển nói riêng, một số trƣờng ca 

của các nhà thơ trẻ nói chung luôn tự ý thức, tự nguyện trong lựa chọn nhƣng 

không đơn giản mà bằng sự đối thoại, lập luận đã bộc lộ thái độ, cách ứng sử 

và trách nhiệm của cả một thế hệ đối với lịch sử và đất nƣớc. Họ đã gửi lại 

tuổi trẻ học đƣờng, “gửi lại kỳ nghỉ hè”, “gửi lại những cuốn sách đang đọc 

dở”, “gửi lại những ƣớc mơ nhà văn bác học”, (Mặt trời trong lòng đất -  Trần 

Mạnh Hảo) để “nhận lấy những cánh rừng phút giây năm tháng ấy”, “nhận lấy 

dãy Trƣờng Sơn dựng dốc” (Những người đi tới biển). 
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Chúng ta tự hỏi: điều gì đã làm nên sức mạnh của thế hệ những ngƣời 

lính đã không ngần ngại dấn bƣớc vào cuộc kháng chiến trƣờng kỳ cùng dân 

tộc vƣợt bao khó khăn gian khổ, mất mát, hy sinh? Câu trả lời chính là ở đó: 

Ta sẽ trên đầu năm tháng  

Để làm nên những sự tích lạ kỳ 

Tình yêu Tổ quốc, yêu nhƣ một phần máu thịt của bản thân mình đã 

làm nên sức mạnh quật cƣờng của thế hệ những ngƣời lính chống Mỹ. Tình 

yêu đất nƣớc thể hiện cụ thể và sâu sắc. Bao gian khổ hy sinh của thế hệ các 

anh trong cuộc chiến đấu sống còn với kẻ thù là để gìn giữ từng tấc đất thiêng 

liêng của Tổ quốc. 

Thanh Thảo đã gắn bó cả thời trai trẻ của mình với cuộc chiến tranh ái 

quốc vĩ đại của dân tộc. Tự mình trải nghiệm rồi chiêm nghiệm về chiến 

tranh, những vần thơ, tứ thơ Thanh Thảo trở nên “già dặn” đậm chất triết lý. 

Có những hiện thực khốc liệt của chiến tranh đƣợc tác giả khắc họa qua hình 

ảnh giản đơn mà có sức ám ảnh lớn. Không viết về chết chóc, đau thƣơng, 

máu lửa, nhƣng chiến tranh vẫn hiện lên với tất cả bộ mặt hung tàn của nó: 

Những năm 

Chiếc áo lính dính chặt vào thân bạc màu ngắn nhanh rồi rách 

Những năm 

Chiếc áo có thể sống lâu hơn một cuộc đời. 

Có một sự thật khiến ta phải tin rằng: cuộc đời, số phận của ngƣời lính 

vô cùng  mỏng manh, sự sống và cái chết cách họ chỉ trong gang tấc đến nỗi 

“chiếc áo có thể sống lâu hơn một cuộc đời”. 

 Hiện thực ác liệt của chiến tranh không làm những ngƣời lính sờn lòng 

nhụt chí. Những ngƣời lính trong Những người đi tới biển ý thức đƣợc bƣớc 

đi của mình trong bƣớc tiến của lịch sử : “những dấu chân rồi lùi lại phía 

sau/ dấu chân in trên đời chúng tôi những năm tháng trẻ nhất/ mười tám hai 
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mươi sắc như cỏ/ dày như cỏ- yếu mềm và mãnh liệt như cỏ”. Bởi vậy, các 

anh đã không ngại ngần dấn bƣớc: 

Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình 

(nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc) 

Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi  

Tổ quốc? 

Những ngƣời lính ở đây ý thức đầy đủ về trách nhiệm của thế hệ mình 

trƣớc vận mệnh dân tộc, tổ quốc. Họ tự nguyện khoác lên vai trách nhiệm 

nặng nề mà lịch sử và nhân dân giao phó. Ở họ có sự hòa quyện giữa lý trí và 

lòng dũng cảm; giữa ý thức dân tộc và tình thần thời đại. Vì thế, hình ảnh 

ngƣời lính trong trƣờng ca này là những con ngƣời tự ý thức, chủ động lựa 

chọn con đƣờng đi cho riêng mình: 

Người ta không thể chọn để được sinh ra 

Nhưng chúng tôi đã chọn cánh rừng phút giây năm tháng ấy. 

Vậy nên, giữa bộn bề bom đạn, hiểm nguy trong chiến tranh, ta lại xao 

lòng  trƣớc lễ kỷ niệm sinh nhật của một ngƣời rất trẻ (có khi nào họ còn trẻ 

hơn ta?): 

Ngày sinh nhật bắt đầu bằng cơn sốt 

Cổ đắng khô ngồi thở trên đỉnh dốc 

… 

Hớp nước cuối cùng giữa cơn sốt đầu tiên 

Ngày sinh nhật tuổi hai lăm mình được uống. 

Hạnh phúc nơi chiến trƣờng sao mà bình dị, nhỏ bé: một hớp nƣớc đồng 

đội dành tặng trong cơn khát “giữa cơn sốt đầu tiên” quý hơn tất thảy những 

món quà khác trên thế gian. 

Thế hệ những ngƣời lính trong kháng chiến chống Mỹ đã sống giản dị, 

chân thành, dù phía trƣớc là “những con đƣờng nhỏ gài lựu đạn” mà “ một 
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khoảnh khắc, một bƣớc chân có thể tôi còn, anh mất” nhƣng các anh “ vẫn ý 

thức và ngày càng ý thức nhất là trên vấn đề nóng bỏng trƣớc mắt: trách 

nhiệm trƣớc dân tộc và lịch sử, thái đé đụng đầu quyết liệt sống còn với kẻ 

thù, chỗ đứng và lối sống của mình”: 

Chúng tôi không muốn chết vì hư danh 

Không thể chết vì tiền bạc 

Chúng tôi xa lạ với những tin tưởng điên cuồng 

Những liều thân vô ích 

Đất nước này đẹp mênh mang 

Đất nước thấm sâu đến cùng xương thịt 

Chỉ riêng cho người, chúng tôi dám chết 

Những câu thơ rắn rỏi nhƣ lời thề năm xƣa của các chiến sỹ cảm tử 

quân “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Với riêng đất nƣớc, họ không tiếc 

tuổi thanh xuân, không tiếc máu xƣơng của mình. Bởi họ biết, hiến dâng cho 

đất nƣớc là sự hiến dâng cao cả, xứng đáng, hữu ích. Cả một thế hệ lên 

đƣờng, cả một thế hệ mang niềm tin sắt đá vào chiến thắng, cả một thế hệ 

cùng hiểu rằng : chƣa bao giờ Tổ quốc cần họ đến thế! Với họ, Đất nƣớc thực 

sự là máu thịt, là ngƣời mẹ hiền thiêng liêng. 

2.2.3. Trong trƣờng ca Những người đi tới biển, bên cạnh những câu 

thơ phản ánh hiện thực gian khổ, khốc liệt của chiến tranh ở phƣơng diện tác 

động đến sự sống con ngƣời từ đó nổi bật lên hình ảnh đẹp đẽ, bình dị của 

những ngƣời lính trẻ ta còn bắt gặp phƣơng diện khác của sự chiêm nghiệm 

của bản thân cái tôi trữ tình. Sự tự biểu hiện của cái tôi trữ tình đã góp phần 

khắc họa đậm nét những ấn tƣợng về ngƣời chiến sỹ, về cuộc đời bình dị mà 

vô cùng anh hùng của họ. Những câu thơ nhƣ trút lòng của nhà thơ gửi gắm 

vào lời của nhân vật trữ tình khiến ta nao lòng, không cầm nổi cảm xúc: 
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Ngày dân tộc tụ về đường số một 

Lòng không nguôi thương nhớ cánh rừng này 

Nơi những đứa con nằm lưng đèo cuối dốc 

Dọc theo lối mòn chìm khuất dưới tầng cây 

Nếu một ngày ta dựng những hàng bia 

Xin hãy đề “nơi đây những cuộc đời chưa bao giờ 

                                                                 yên nghỉ” 

Là một ngƣời trong cuộc, tri ân với những đồng đội đã khuất, những 

câu thơ của Thanh Thảo nhƣ tấm “bia lòng” tạc vào ký ức những công lao, 

xƣơng máu của lớp lớp thế hệ đồng chí, đồng đội đã ngã xuống cho ngày độc 

lập, thống nhất của tổ quốc. Những câu thơ viết cho ngƣời đã khuất nhƣng 

chính là nhắc nhở những ngƣời còn. Có điều gì đó bùi ngùi, xót xa khi ta còn 

đây mà bạn đã mất, đất nƣớc độc lập, thống nhất rồi mà linh hồn bạn đã về 

cõi bất tử: 

Bây giờ họ ở đâu? 

Buổi sáng ngày 30 tháng 4 

Những ai không còn đến được 

… 

Đâu những người tôi thân thiết tận tâm can 

Xin nâng chén rượu nhỏ này 

Trong như nước mắt, nóng bừng như tiếng hát 

Gởi nhớ thương về các anh tôi. 

Trƣớc ngƣỡng cửa của ngày chiến thắng, những đồng đội kẻ mất ngƣời 

còn. Trên con đƣờng hành trình ra tới biển, có biết bao tổn thất, hy sinh. 

Những mất mát ấy nhƣ những viên đá tảng, là chỗ dựa vững chắc cho tổ quốc 

hồi sinh. Những con ngƣời khi sống đã chiến đấu hết lòng vì tổ quốc, khi mất 
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đi trở thành máu xƣơng của đất nƣớc. Họ là hình hài vô định những bất tử của 

núi sông… 

Tới biển- phần vĩ thanh của bản trƣờng ca dài hơi này là lời tổng kết 

cho cuộc hành trình không mệt mỏi của thế hệ những ngƣời lính đồng thời là 

cuộc hành trình của cả dân tộc đi tới bến bờ của tự do, h¹nh phúc. Nhƣng 

dƣờng nhƣ đó không phải là đích cuối cùng, và cuộc hành trình mà chúng ta 

đã đi chỉ là một đoạn đƣờng nhỏ mà khi đã vƣợt qua rồi, chúng ta còn phải 

tiếp tục bƣớc tiếp. Ý nghĩa nhân sinh cao cả của bản trƣờng ca cũng chính là 

ở đó: 

Những dòng sông băng qua những vết thương 

Về với biển đâu phải tìm yên nghỉ 

Tới cửa sông là bắt đầu sóng gió 

…. 

Và những gì anh khao khát bấy lâu nay 

Anh đã thấy khi tìm về với biển 

Lúc em vốc lên bàn tay nước mặn 

Là em đã gặp cuộc đời anh 

Dưới mặt trời đang chầm chậm kết tinh 

Hạt muối nhỏ ngây thơ, thuần khiết 

Nó sung sướng được hòa trong sóng nước 

Để cuối cùng đọng lại trên môi. 

Hạt muối nhỏ hay chính cuộc đời anh, cuộc đời tôi, cuộc đời chúng ta- 

những ngƣời con đã khuất, đã sống, chiến đấu, lao động và học tập không 

ngừng nghỉ để đƣa đất nƣớc này dũng mãnh vƣợt qua bão táp biển khơi! 

2.2.4. Chứng kiến, trải nghiệm chiến tranh bằng cái nhìn trực tiếp từ 

chiến hào, Thanh Thảo đã phản ánh hiện thực cuộc chiến dƣới cái nhìn duy 

lý, có chọn lựa làm nổi bật lên trên hiện thực tàn khốc của bom đạn là hình 
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ảnh những ngƣời lính với sứ mệnh lịch sử trên vai. Dƣới lăng kính nhà thơ, 

bức chân dung ý chí tinh thần của những ngƣời đồng chí, đồng đội thế hệ tác 

giả đã hiện lên ch©n thực, giản dị, đẹp đẽ: họ là những con ngƣời có đời 

sống nội tâm phong phú, sâu sắc, canh cánh trong lòng là những suy tƣ, trăn 

trở về số phận và vận mệnh dân tộc cũng nhƣ trách nhiệm của thế hệ đối với 

tổ quốc. Những người đi tới biển là bản anh hùng ca thời hiện đại dành cho 

thế hệ: 

Lớp tuổi hai mươi, ba mươi điệp trùng áo lính 

Xanh màu áo lính. 

2.3. Những ngọn sóng mặt trời, biểu tƣợng kết tinh của tƣ tƣởng 

nhân dân 

2.3.1. Tƣ tƣởng về nhân dân, đất nƣớc là một trong những tƣ tƣởng chủ 

đạo có tính chất định hƣớng trong văn học nói chung, thể trƣờng ca trong văn 

học Việt Nam hiện đại nói riêng. Chính vì vậy, viết về sự nghiệp chiến đấu, 

kiến thiết xây dựng đất nƣớc của nhân dân là một trong những nội dung chủ 

yếu đƣợc các tác phẩm trƣờng ca giai đoạn chống Mỹ và sau chống Mỹ khai 

thác. Mỗi tác giả nhờ sự nhạy cảm của thế giới quan nghệ thuật trƣớc các vấn 

đề cuộc sống mà có sự phản ứng thích hợp trong từng hoàn cảnh, cho ra đời 

những tác phẩm có diện mạo và giá trị tƣ tƣởng riêng. 

Trƣớc hết về tính biểu tƣợng trong văn học. Văn học là loại hình đặc 

biệt trong việc phản ánh tƣ tƣởng, tình cảm, nhận thức của con ngƣời. Do đặc 

trƣng thể loại, văn học rất cần đến các hình ảnh, ấn tƣợng, hình tƣợng, biểu 

trƣng và nhất là biểu tƣợng để truyền tải tƣ tƣởng, nội dung. Nhà văn muốn 

gửi thông điệp nào đó tới độc giả thì nhất định phải xây dựng đƣợc hệ thống 

chi tiết, hình ảnh, hình tƣợng và cao nhất là biểu tƣợng phong phú, đa nghĩa. 

Ngƣời đọc khi tiếp xúc với văn bản tác phẩm cũng căn cứ trên các yếu tố này 

mà nắm bắt, suy diễn ra bức thông điệp tƣ tƣởng mà tác giả ám dụ trong đó. 
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Trƣờng ca trƣớc hết là thơ trữ tình. Việc các tác giả xây dựng các hình 

ảnh có ý nghĩa biểu tƣợng là điều không mới trong văn học. Ngay cả trong ca 

dao ta cũng đã có những hệ biểu tƣợng rất phong phú. Chẳng hạn, hệ biểu 

tƣợng về tình yêu có: chiếc áo, chiếc khăn, đèn, con mắt, gừng cay, muối 

mặn…Vấn đề biểu tƣợng và vai trò của nó trong thế giới nghệ thuật của thơ 

ca cũng nhƣ việc lĩnh hội tƣ tƣởng nghệ thuật của tác phẩm nơi ngƣời đọc sẽ 

đƣợc chúng tôi nói rõ ở phần sau khi đi sâu tìm hiểu về thế giới nghệ thuật 

trƣờng ca của Thanh Thảo. Ở đây, chúng tôi xin nhấn mạnh tính chất biểu 

tƣợng của hình ảnh- và cũng là tiêu đề tập trƣờng ca (bao gồm ba tác phẩm) 

Những ngọn sóng mặt trời của Thanh Thảo. 

Những ngọn sóng mặt trời là tác phẩm có giá trị về cả nội dung tƣ 

tƣởng lẫn hình thức nghệ thuật. Nó đã nhận đƣợc nhiều giải thƣởng văn học 

cao quý nhƣ: Giải thƣởng văn học quốc phòng của Hội văn học Việt Nam, 

Giải thƣởng Nhà nƣớc đợt I- 2001. Những ngọn sóng mặt trời là biểu tƣợng 

về tƣ tƣởng nhân dân. Bao trùm nội dung tác phẩm là sự đi sâu khám phá và 

lý giải céi nguồn của sức mạnh chiến thắng của nhân dân ta suốt hai cuộc 

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

Có dung lƣợng lớn, Những ngọn sóng mặt trời bao gồm ba trƣờng ca bộ 

phận hợp thành: Những nghĩa sĩ Cần Giuộc, Bùng nổ mùa xuân và Trẻ con ở 

Sơn Mỹ. Ở đây, đề tài đƣợc khai thác chính là diện mạo đất nƣớc ta, cuộc đấu 

tranh của nhân ta kể từ khi thực dân Pháp xâm lƣợc cho đến hai cuộc kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

Có thể nói, những suy nghĩ về nhân dân chính là tƣ tƣởng chủ đạo dẫn 

dắt toàn bộ sự nghiệp sáng tác trƣờng ca của Thanh Thảo nói chung, trong 

Những ngọn sóng mặt trời nói riêng. 

2.3.2. Với trƣờng ca Những nghĩa sĩ Cần Giuộc, nhà thơ đi sâu vào lịch 

sử, trở về với những ngƣời nông dân Cần Giuộc - “những con ngƣời bị bỏ 
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rơi” đã tự nguyện đứng lên chống Pháp ngay từ buổi đầu chúng đặt chân đến 

mảnh đất Nam bộ. Những cái chết của những nghĩa sỹ vô danh đã thôi thúc 

nhà thơ viết về họ nhƣ một sự trải nghiệm, tìm tòi để đến với căn nguyên sức 

mạnh của dân tộc, nhân dân qua các thời kỳ lịch sử. Những nghĩa sĩ Cần 

Giuộc là bản trƣờng ca thấm đẫm chất sử thi về một giai đoạn lịch sử đầy bi 

hùng. Ở đó đã có sự nhập thân đầy ngẫu hứng , bất ngờ mà hoàn toàn hợp lý 

bởi lẽ, tác giả cũng là ngƣời đứng trong hàng ngũ những ngƣời yêu nƣớc. Với 

trƣờng ca này, Thanh Thảo đã thực sự nói đƣợc tiếng nói tri ân của thế hệ 

cháu con đối với công lao của những con ngƣời mở đƣờng cho dân tộc đến 

với tự do thuở trƣớc. Nhờ Những nghĩa sĩ Cần Giuộc, mà tầm vóc những 

ngƣời nông dân sau Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc của nhà thơ Nguyễn Đình 

Chiểu mới thật sự trở thành những nhân vật chính - nhân vật nhân dân trong 

trƣờng ca hiện đại. 

Ở Bùng nổ mùa xuân, tác giả vẫn tiếp tục khai thác thể tài lịch sử. Nội 

dung phản ánh của trƣờng ca này gắn liền với cuộc nổi dậy của những ngƣời 

tù cách mạng Ba Tơ (Quảng Ngãi) trƣớc khi Cách mạng tháng Tám nổ ra. Có 

thể nói, thành công đặc biệt của Thanh Thảo trong trƣờng ca này chính là việc 

tiếp tục miêu tả thành công nhân vật số đông bằng một loại kết cấu mới mẻ 

của bốn bản giao hƣởng chặt chẽ về kết cấu, hài hòa về chi tiết cũng nhƣ các 

thủ pháp biểu hiện. Từ đó, trƣờng ca đã ghi một dấu ấn mạnh mẽ khi trữ tình 

hóa thành công đề tài lịch sử có phần khô khan, nghiêm túc này. Bùng nổ mùa 

xuân đã thể hiện khát vọng tự do mãnh liệt không sức mạnh nào dập tắt nổi 

của nhân dân. Trong nhân dân, trong cá nhân mỗi con ngƣời đều ẩn chứa một 

sức mạnh, một ngọn lửa yêu  nƣớc mà cách mạng chính là ngọn gió thổi bùng 

lên ngọn lửa ấy. Bằng những rung động chân thành, sự thấu hiểu của một trái 

tim nhạy cảm, tác giả đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của những 
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ngƣời nhóm lửa và duy trì lửa để sau này cháu con nhìn rõ con đƣờng chiến 

thắng để bƣớc tiếp.  

Với trƣờng ca Trẻ con ở Sơn Mỹ, Thanh Thảo lại tỏ ra là một nhà thơ 

đầy bản lĩnh, giàu có về bút lực. Trẻ con ở Sơn Mỹ là kết quả của chuyến đi 

thực tế về Sơn Mỹ, nơi xảy ra vụ thảm sát năm xƣa. Điều đáng nói ở đây là 

Thanh Thảo không hề viết về qu¸ khứ đau thƣơng theo cách viết thông 

thƣờng: anh sống cùng nỗi đau thảm sát, hòa cùng nỗi đau khôn nguôi của 

những ngƣời còn sống sót, cảm thông với cuộc sống nghèo khổ của những 

ngƣời nông dân chân lấm tay bùn bƣớc ra từ bom đạn của cuộc chiến nhƣng 

anh đã nhìn quá khứ đau thƣơng, hiện thực tàn khốc đó bằng con mắt của 

tƣơng lai, hy vọng của tƣơng lại, hƣớng về tƣơng lại cho nên Trẻ con ở Sơn 

Mỹ là một tiêu đề đầy chất ẩn dụ. Những đứa trẻ về với đất mẹ để tái sinh và 

trở nên bất diệt. 

Cả ba trƣờng ca trên, tuy đề tài và cách tổ chức sắp xếp để tạo thành kết 

cấu tác phẩm có khác nhau, song tựu chung lại chúng vẫn thể hiện một chủ đề 

chung và từ những góc độ khác nhau đã dựng lên hình ảnh có tính chất biểu 

tƣợng về sức mạnh tiềm tàng của quần chúng nhân dân suốt chiều dài lịch sử 

đấu tranh dựng nƣớc và giữ nƣớc. 

2.3.3. Tƣ tƣởng nhân dân vốn là một đặc điểm cơ bản của văn học cách 

mạng. Tùy từng thời kỳ, tƣ tƣởng đó lại có những cách thể hiện khác nhau. 

Nhìn chung, trong thơ ca Việt Nam hiện đại, tƣ tƣởng nhân dân thƣờng đƣợc 

khái quát qua những hình tƣợng, tính cách cụ thể nhƣ hình tƣợng lãnh tụ 

(Theo chân Bác – Tố Hữu, Ngƣời đi tìm hình của nƣớc – Chế Lan Viên, Vách 

đá Hồ Chí Minh…), hình tƣợng ngƣời mẹ ( Mẹ Suốt – Tố Hữu), hình tƣợng 

ngƣời chiến sỹ, anh bộ đội, chị giao liên, cô thanh niên xung phong, em bé… 

Với Thanh Thảo, tƣ tƣởng nhân dân không đƣợc thể hiện qua những 

hình tƣợng riêng lẻ, cụ thể mà hình tƣợng ấy chính là đông đảo quần chúng 
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nhân dân, là một khối chung đoàn kết. Nhà thơ hiểu rằng, nhân dân là cội 

nguồn sức mạnh. Mỗi con ngƣời không thể tồn tại khi tách mình ra khỏi quần 

chúng nhân dân. Quan niệm về nhân dân nhƣ vậy cho nên Thanh Thảo đã tập 

trung xây dựng hình tƣợng tập thể và sử dụng một hệ thống những yếu tố có ý 

nghĩa biểu trƣng cao nhƣ: Ngọn sóng đất, Ngọn sóng mặt trời, trong đó Cỏ, 

Biển, Sóng là những biểu tƣợng đƣợc lặp lại nhiều lần có ý nghĩa biểu trƣng 

đa dạng về nhân dân.  

Những nghĩa sĩ Cần Giuộc là bản trƣờng ca viết về số phận những ngƣời 

“dân ấp dân lân” gánh trên vai sứ mệnh lịch sử, từ giã quê hƣơng, đi về 

phƣơng nam mở nƣớc. Khi đất nƣớc bị ngoại xâm, họ tự nguyện trở thành 

“dân mộ nghĩa”, chiến đấu, hi sinh và “ không áo mão cân đai phẩm hàm văn 

võ / họ để lại những vệt bùn vinh dự cho thơ”. Công lao của các anh chính là 

đã khiến cho lũ cƣớp nƣớc không còn huyênh hoang:  

Nếu không có các anh  

Hẳn lũ cướp ngồi trên tàu sắt kia 

Còn huyênh hoang hơn nữa 

Còn cười to hơn nữa trong tiệc rượu sâm banh 

Nếu không có các anh 

Rút lưỡi dao phay trong bếp nhà mình  

Chặt ngọn tầm vông trong vườn nhà mình 

Lao thẳng vào chúng nó 

…. 

Nếu không có các anh  

Ngã xuống như muôn ngàn đợt sóng 

Hóa những chiếc neo cắm sâu lòng biển  

Dải đất này sẽ trôi dạt về đâu ? 

( Những nghĩa sĩ Cần Giuộc)  
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 Trong khi quan lại, những kẻ quyền cao chức trọng, có mũ áo cân đai, 

có danh phận rõ ràng, có trách nhiệm đứng ra lãnh đạo nhân dân chống lại kẻ 

thù trong lúc Tổ quốc lâm nguy thì lại quỳ gối xin hàng. Những ngƣời nông 

dân nghèo khó, “không quen cung ngựa, đâu tới trường nhung; chỉ biết ruộng 

trâu, ở trong làng bộ” đã đƣa đôi vai trần và hai bàn tay chai sạm ra gánh đỡ 

vận mệnh đất nƣớc. Họ là những ngƣời anh hùng vô danh áo vải, họ là hiện 

thân của ý chí quật cƣờng, sức mạnh tiềm ẩn từ lịch sử hào hùng của nhân 

dân. Họ nhƣ những đợt sóng trào, nhƣ những đợt sấm sét chồm lên nhấn chìm 

kẻ thù cƣớp nƣớc, dóng lên tiếng chuông thức tỉnh căm hờn.  

 Thấm thía vai trò sức mạnh của nhân dân, Nguyễn Trọng Tạo trong 

Con đường của những vì sao cũng đã có những vần thơ chân thực, giản dị khi 

nói về những đóng góp cũng nhƣ ý chí, sức mạnh kiên cƣờng của nhân dân: 

Nhân dân sống nhân dân làm lụng 

Áo vá vai lòng thơm thảo lành nguyên 

Nhân dân căm hờn như núi dựng chông 

Nhân dân yêu thương đồng dâng gạo trắng 

Bom đạn từ trời cao ném xuống 

Nhân dân từ ruột đất trồi lên. 

(Con đường của những vì sao – Nguyễn Trọng Tạo) 

 Tác giả nhƣ hóa thân vào những ngƣời nghĩa sỹ Cần Giuộc xƣa cất lên 

câu hỏi đanh thép : 

 Vì sao chúng ta chưa đủ mạnh để cầm ngay vũ khí 

 Kẻ nào bỏ rơi Hoàng Diệu viết nên  

 Kẻ nào mở thành Hà Nội 

Kẻ nào bán đứng nhân dân 

  (Những nghĩa sĩ Cần Giuộc) 
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Câu hỏi ấy thể hiện nỗi băn khoăn trăn trở, tấm lòng lo cho nƣớc, cho 

vận mệnh dân tộc cuả những con ngƣời có lƣơng tri tin vào sức mạnh của 

lòng yêu nƣớc và chính nghĩa. Họ biết rằng sức mình chƣa đủ mạnh chƣa thể 

chiến thắng kẻ thù nhƣng nếu họ không đứng lên thì “dải đất này sẽ trôi dạt 

về đâu”. Những nghĩa sỹ đã anh dũng ngã xuống “sinh từ đất trở về với đất”, 

họ không mong muốn tên tuổi của mình trở thành bất tử nhƣng chính sự hi 

sinh vô danh của họ đã góp phần viết nên những trang sử bất khuất chống 

xâm lăng của dân tộc. Họ là những tƣợng đài minh chứng cho sức mạnh quật 

cƣờng của quần chúng nhân dân. 

Trân trọng và cảm phục những con ngƣời quả cảm ấy, tác giả đã viết 

những dòng thành kính biết ơn : 

Khi tìm đến các anh 

Đây chỉ là cuộc gặp gỡ giản đơn 

Giữa trái tim gió nồm và trái tim lá cỏ 

Nếu trời cho cơ hội 

… 

Hai bàn tay ta bỗng lặng lẽ rung lên 

Nâng chén rượu mắt mèo 

Tôi sung sướng chúng ta còn rất trẻ  

Có hề chi một trăm hai mươi năm 

Những khoảng cách trở nên vô nghĩa  

  ( Những nghĩa sĩ Cần Giuộc) 

 Nhân dân trong quan niệm của Thanh Thảo là những con ngƣời bình dị 

vô danh nhƣng chính họ là những ngƣời có công khai sinh mở nƣớc rồi gìn 

giữ đất nƣớc qua khói lửa chiến tranh. Những ngƣời nghĩa sỹ Cần Giuộc khi 

xƣa chính là hiện thân của những con ngƣời bình dị ấy. 
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2.3.4. Thanh Thảo bằng sự nhạy cảm của trái tim ngƣời lính gần gũi 

gắn bó với nhân dân đã tìm ra triết lý tầng sâu trở thành nỗi ám ảnh về sức 

mạnh, sự sáng tạo, chịu đựng của 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 

Sức mạnh của nhân dân huyền diệu hơn các bậc tiên thánh: 

 Khi các thần tiên đã an nghỉ tận trời 

Nhân dân tôi khởi lên tự phù xa vất vả 

Tự điệu múa hồn nhiên trên vách đá 

Người mang gươm đi mở nước đến bây giờ 

                    (Những người đi tới biển ) 

 Khám phá sức mạnh của nhân dân, tác giả nhƣ tìm ra nhiều chân lý mới 

về cuộc sống, sự tồn tại cũng nhƣ con đƣờng mà nhân dân làm nên lịch sử.  

Trở về với nguồn cội chiến thắng, cái tôi trữ tình của Thanh Thảo trong  

Bùng nổ mùa xuân còn tiếp tục hóa thân vào những ngƣời du kích Ba Tơ kiên 

cƣờng, dũng cảm, mƣu trí. Từ trong địa ngục kẻ thù, họ đã đứng lên vƣợt qua 

tầng tầng lớp lớp bủa vây của kẻ thù để hòa vào cuộc sống của nhân dân. 

Những ngƣời du kích Ba Tơ cũng nhƣ bao ngƣời dân khác đã phải nếm 

trải kiếp ngƣời nô lệ khổ nhục tăm tối: 

Ta thấy những người thân còm cõi 

Bước vật vờ trên đời mình 

Con đường sống trâu bùn nhão 

Biết tìm đâu lối ra 

Không còn con đƣờng nào khác, ngƣời du kích Ba tơ quyết định đứng 

lên đòi lại cuộc đời: 
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Ta không thể tiếp tục cuộc đời như thế nữa 

Nô lệ chính là bạo động 

Ai đã nói 

Trong thì thầm gió luồn khe cửa 

Giữa nhịp trống thúc thuế hùng hổ 

Ai đã nói 

Chỉ một con đường 

Con đường phải xuyên qua cánh cửa nhà tù tăm tối 

Chính tiếng trống thúc thuế hùng hổ từ bên ngoài vọng vào đã nhắc nhở 

ngƣời du kích Ba Tơ: đồng bào ngoài kia đang bị kẻ thù kìm kẹp; tiếng trống 

nhƣ thôi thúc ngƣời du kích vùng lên thoát khỏi kìm kẹp, thoát khỏi cảnh tù 

tội để về với nhân dân, đứng vào hàng ngũ những ngƣời đói khổ nhƣng không 

cam chịu. 

Đƣợc tự do, ngƣời du kích nhƣ đƣợc “sổ lồng”, sống lại cuộc đời mới 

mà từ đây họ có thể tạo nên những biến cố từ chính nỗi đau bị kìm kẹp của 

mình. Cho nên dù hiểm nguy, họ cũng không chùn bƣớc: 

Chúng con là đàn chim bị trói cánh 

Nhưng chúng con quyết tháo cũi sổ lồng 

Đêm tối dù mênh mông 

Bình minh sẽ tới trên đôi cánh lửa… 

Ngƣời du kích Ba Tơ cảm nhận đƣợc nỗi đau sự xót xa thấu tận tâm 

can của những ngƣời dân mất nƣớc: 

Đã ngàn ngày vạn ngày 

Ta nuốt mỗi phút sống như nuốt miếng cơm tù khô đắng 

Và ta nín lặng 

Đến cả bầu trời cũng muốn nổ tung 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                          http://www.Lrc-tnu.edu.vn 59 

Những đè nén đó bật thành tiếng thét căm hờn, thành sức mạnh gắn 

kết muôn triệu con ngƣời vào hàng ngũ cùng ca vang bài ca chống giặc 

ngoại xâm: 

Chúng ta đi  

Cơn bão quyét những vùng tăm tối trên mặt đất 

Người đứng dậy bàn tay nắm chặt 

Một hai… đi một hai 

Cắt ngang mái tóc thề 

Lưỡi mác nhấp nhô vầng trăng đỏ… 

Hóa thân vào những ngƣời du kích Ba Tơ, nhà thơ khám phá ra quy 

luật sức mạnh của nhân dân: đó chính là sự đoàn kết: 

Chưa dò tới khoảng sâu đời bạn 

Mỗi đời riêng suối chảy lẻ dòng 

Nếu không tụ lại thành sông lớn 

Thì bao giờ thấy biển mênh mông. 

Ở đây ta đã thấy sự hóa thân của Thanh Thảo vào nhân vật vào sự kiện 

để tái hiện lại cả cuộc hành trình của những ngƣời du kích Ba Tơ năm xƣa. 

Chính sự hóa thân này đã tạo điều kiện thuận lợi để nhà thơ vừa nói đƣợc 

tiếng nói cảm xúc, tiếng nói lý trí của bản thân mình đồng thời trở về với cội 

nguồn lịch sử và qua đó có những hiểu biết sâu sắc hơn về sức mạnh vĩ đại và 

cao cả đã làm nên chiến thắng hào hùng của dân tộc. Từ đó, bản thân nhà thơ 

cũng nhƣ độc giả nắm đƣợc nguyên nhân làm nên sức mạnh chiến thắng ấy 

của nhân dân.  

Với Những nghĩa sĩ Cần Giuộc chúng ta khám phá chiều sâu sức 

mạnh của nhân dân bắt nguồn từ quá khứ lịch sử thông qua việc vinh danh 

những nghĩa sĩ Cần Giuộc thì ở Bùng nổ mùa xuân chúng ta lại thấy đƣợc căn 

nguyên đƣa đến sức mạnh đó của nhân dân chính là sự đoàn kết. Biểu tƣợng 
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về tƣ tƣởng nhân dân thể hiện qua những hình ảnh giản dị nhƣng giàu sức gợi 

nhƣ: ngọn sóng mặt trời, biển…Ngoài ra, tƣ tƣởng về nhân dân còn thể hiện 

khá rõ nét trong trƣờng ca Trẻ con ở Sơn Mỹ. Trong tác phẩm này, nhân vật 

trữ tình đã hóa thân vào những đứa trẻ đã ngã xuống, đang lớn lên ở mảnh đất 

Sơn Mỹ đau thƣơng nhƣng anh hùng. Vƣợt lên trên nỗi đau của cuộc thảm sát 

năm xƣa, Thanh Thảo đã có những vần thơ đậm chất trữ tình, khơi gợi tƣơng 

lai và niềm hy vọng. Hình ảnh nhân dân đƣợc khắc họa qua những khuôn mặt 

trẻ thơ hồn nhiên trong sáng, những đôi mắt chứa đựng niềm tin lẫn nỗi căm 

thù đối với những kẻ gieo tội ác: 

Đôi mắt ấy theo tôi về nước Mỹ 

Theo vào căn nhà tôi đã khóa cửa 

Mở trừng trừng trong giấc mơ tôi… 

Hình ảnh nhân dân còn hiện hữu qua việc làm cao cả của những đứa 

trẻ. Dù non nớt nhƣng vẫn là lá chắn cho “tôi”: 

Em bé này đã che đạn cho tôi 

Từ buổi sáng tôi chưa về Sơn Mỹ. 

Em bé này đã che đạn cho anh 

Dẫu suốt đời chỉ một lần anh cầu mong che chở 

… 

Đừng bao giờ quên! 

Có những lồng ngực trẻ thơ mang lẽ phải trong đời 

Đã đứng lên trước bày quỷ dữ 

Đã đứng lên che đạn cho con người. 

Nhƣ vậy, những đứa trẻ ở Sơn Mỹ chính là nhân dân, chính là bức 

thành đồng che chở, chính là điểm tựa cho dân tộc tiến lên. Hình ảnh mang 

tính ẩn dụ có ý nghĩa biểu trƣng cao đã thể hiện một cách nhìn mới về sức 

mạnh tiềm ẩn của quần chúng nhân dân.  
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2.3.5. Nếu nhƣ trong Những người đi tới biển ta khám phá hành trình 

của dân tộc cũng nhƣ thế hệ những ngƣời cầm súng mang trong mình sức 

mạnh nội sinh bắt nguồn từ trong lịch sử dƣới sự chiêm nghiệm của thế hệ 

thanh niên chống Mĩ thì Những ngọn sóng mặt trời lại khám phá thêm chiều 

sâu lịch sử của cội nguồn sức mạnh ấy. Có thể nói bao trùm Những ngọn sóng 

mặt trời  là tƣ tƣởng về nhân dân, về khát vọng tự do, ý chí kiªn cƣờng của 

nhân dân hóa thân trong những nhân vật cụ thể nhƣng lại mang giá trị phổ 

quát về sức mạnh, ý chí chiến thắng của toàn dân tộc. 

Tƣ tƣởng nhân dân trong trƣờng ca của Thanh Thảo thấm đẫm lý tƣởng, 

khát vọng về tự do, độc lập và hạnh phúc của con ngƣời. Những lý tƣởng, 

khát vọng đó nhƣ nguồn sữa tinh thần nuôi dƣỡng sự trƣờng tồn của dân tộc 

và đất nƣớc. 

2.4. Niềm trăn trở thế sự trong các tác phẩm trƣờng ca Thanh 

Thảo viết sau chiến tranh 

 2.4.1. Nói đến thơ, chủ yếu là nói tới trữ tình. Yếu tố trữ tình giúp tác 

giả bộc lộ các cung bậc khác nhau của cảm xúc. Tuy nhiên, thơ hay theo quan 

niệm của Sóng Hồng phải có “tình cảm và lí trí kết hợp một cách nhuần 

nhuyễn và có nghệ thuật”. Cảm xúc và trí tuệ trong thơ không hề loại trừ nhau 

mà gắn bó mật thiết, chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Xu hƣớng chung của thơ ca 

chống Mỹ chính là tăng cƣờng chất trí tuệ, chính luận nhằm khám phá, phát 

hiện đồng thời bộc lộ những suy nghĩ của bản thân nhà thơ về hiện thực, con 

ngƣời. Thơ ca sau chiến tranh, dƣới cái nhìn đa chiều đa diện của các nhà thơ 

trẻ càng đƣợc tăng cƣờng yếu tố đối thoại, chất trí tuệ thể hiện sự tìm tòi, 

khám phá nhằm tìm ra chân giá trị cuộc sống. 

 Thanh Thảo xuất hiện và trở thành cây bút tiêu biểu của nền thơ ca 

cách mạng vào chặng cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bắt đầu đƣợc độc 

giả đón nhận từ tập trƣờng ca đầu tay Những người đi tới biển. Sau chiến 
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tranh, Thanh Thảo tiếp tục sáng tác trƣờng ca và gặt hái đƣợc rất nhiều thành 

công khác trở thành “ông vua trƣờng ca” trong nền văn học Việt Nam hiện 

đại. Ngòi bút của Thanh Thảo tinh tế mà thanh thoát, phong phú mà nhẹ 

nhõm. Thơ anh bộc lộ khả năng tự phân tích cảm giác, cảm xúc của mình một 

cách tỉ mỉ, chi li. Anh có đƣợc cái nhìn phát hiện vấn đề của một đạo diễn 

đồng thời lại có sự nhạy cảm của tâm hồn nhà thơ cho nên trong trƣờng ca 

của anh ta thấy những tình huống, những nhân vật, những duyên cớ, những 

tâm trạng đều hết sức thông minh, dày dặn sự suy tƣởng.  

Sau hòa bình lập lại, Thanh Thảo có ba trƣờng ca tiêu biểu là: Khối 

vuông Rubích, Đêm trên cát, Trò chuyện với nhân vật của mình. Trong các 

tác phẩm này, một mặt, nhà thơ vẫn tiếp tục mạch tƣ tƣởng nhận thức về lịch 

sử, song mặt khác, nhà thơ cũng tự tách mình ra đối thoại, phản biện về các 

vấn đề nhân sinh, xã hội nhằm thức tỉnh con ngƣời, xây dựng một cuộc sống 

tốt đẹp hơn.  

Không phải đến các tác phẩm này, trƣờng ca của Thanh Thảo mới có 

giọng suy tƣ triết lý nhƣng sau chiến tranh. Dƣờng nhƣ nhà thơ có thời gian 

nhìn lại quãng đƣờng mà bản thân, dân tộc đã đi qua cũng nhƣ các vấn đề 

nhân sinh xã hội mới phát sinh sau thời hậu chiến. Cho nên, giọng thơ anh 

càng thấm đẫm những suy tƣ trăn trở về lƣơng tri, đạo đức của con ngƣời 

cũng nhƣ nhiệm vụ của thơ ca nói riêng, thiên chức của nghệ thuật nói chung. 

2.4.2. Ở Đêm trên cát ta bắt gặp cái tôi trữ tình của nhà thơ trong dạng 

thức hóa thân nhƣng không hẳn để tìm hiểu về cội nguồn, lịch sử mà trở lại 

thời điểm nhà thơ Cao Bá Quát sống, sự nhập vai này là để giãi bày tấm lòng 

trƣớc nhân sinh thế sự. Cái tôi trữ tình băn khoăn trăn trở về vai trò và sứ 

mệnh của mình trong cuộc đời: 

Lặng ngồi cho cạn đêm sương 

Nâng chén rượu với hư không chuyện trò 
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Một đời trải mấy âu lo 

Cái vui thiên hạ bao giờ vui chung 

Bình sinh khoác mảnh khăn đơn 

Đói no ấm lạnh thói thường khác nhau 

Nỗi niềm lo trước vui sau 

Hai con mắt mở chiêm bao mấy lần 

 Cao Bá Quát là một thi nhân đồng thời là một chiến sĩ đầy cá tính. 

Cuộc đời ông trải bao thăng trầm và ông xứng đáng là một trang nam nhi, một 

đại trƣợng phu theo quan điểm Nho gia. Tự nguyện vui sau cái vui của thiên 

hạ, lo trƣớc cái lo của thiên hạ, Cao Bá Quát bình sinh đã tự cảm thấy mình là 

ngƣời cô đơn nhƣng đứng trên nỗi cô đơn của bản thân ông vẫn luôn vƣơn 

đến mục đích thức tỉnh con ngƣời đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn: 

Đừng khiếp sợ sống trên đời 

Sông có khúc người có lúc 

Hết đau khổ tới buồn vui 

Hóa thân vào nhân vật, tác giả đồng thời bộc lộ nỗi niềm trăn trở của 

mình về sự sống: 

Ai cắn răng qua cầu mùa đông 

Cầm cố áo bông đổi vải đấu cám 

Chợt ấm lòng nghĩ tới người thân 

Nếu chỉ sống cho riêng mình  

Cản sao nổi phút ấm lòng kì lạ ấy 

Con ngƣời cần sự cảm thông, cần sự gần gũi chia sẻ, có nhƣ vậy chính 

con ngƣời mới cảm nhận hết sự ấm áp của tình ngƣời. Những câu thơ ấy chứa 

nhận thức về lẽ đời đơn giản.  

Đi hết cuộc đời chƣa chắc mỗi ngƣời đã ngộ ra và nhận thức đúng đắn 

guồng quay của tạo hóa để có sự ứng sử phù hợp. Giọng điệu triết lý của nhà 
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thơ gửi gắm vào nhân vật Cao Bá Quát đã mở ra những chiều nhận thức mới 

về sự vĩnh hằng trƣờng tồn của cuộc sống: 

Sau mùa đông là mùa xuân 

Sau cái chết một bắt đầu khác nữa 

Nhƣng trƣớc hiện thực xã hội, trƣớc sự đổi thay của thang giá trị truyền 

thống, nhân vật trữ tình xót xa bởi: 

Ta thét gọi 

Chỉ mình ta tỉnh thức 

Tiếng ta chìm như hòn sỏi giữa mênh mông. 

Lo lắng trƣớc cuộc đời, nhà thơ không ngừng kêu gọi: 

Hãy tỉnh dậy 

Từ giấc ngủ 

Hãy tỉnh dậy 

 Bóc lá cao 

Hãy tỉnh dậy 

Chớ mộng du 

Đừng khiếp sợ… 

 Nhà thơ giục giã sự thức tỉnh, sự dấn bƣớc, sự dũng cảm để vƣợt qua 

tăm tối bùn lầy, vƣơn tới những điều tốt đẹp. Niềm trăn trở về thế sự của nhân 

vật trữ tình đã thể hiện một cách chân thành, sâu sắc. 

Trƣớc sứ mệnh lịch sử của thơ ca, tác giả mong muốn thơ phải là tiếng 

nói chân thật bật lên từ chông gai cuộc sống: 

Ta đã ném thơ mình vào thác xiết 

Một sợi chỉ mành mỏng mảnh treo chuông 

Một tiếng thét khi đầm lầy dâng ngập cổ 

… 

Lần đầu thơ biết đến hiểm nguy 
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Với Đêm trên cát, Thanh Thảo đã viết nó nhƣ thể bị nhập hồn. Từ một 

chi tiết nhỏ, dƣới cái nhìn tỏa rạng của nhà thơ, các sự kiện đều đƣợc mở 

rộng theo nhiều chiều liên tƣởng thể hiện những nỗi trăn trở suy tƣ về cuộc 

sống thế sự. 

2.4.3. Trò chuyện với nhân vật của mình lại là một cách làm mới nữa 

của trƣờng ca Thanh Thảo về mặt nghệ thuật biểu hiện. Đồng thời Thanh 

Thảo đã hòa đƣợc cảm xúc của mình vào tâm trạng nhà thơ mù Nguyễn Đình 

Chiểu, để làm cuộc “trò chuyện” có một không hai với tất cả các nhân vật văn 

học của cụ đồ. Từ đó tác giả gián tiếp bày tỏ những băn khoăn, trăn trở về các 

vấn đề nhân sinh thế sự. Qua lời trò chuyện với Lục Vân Tiên với Kiều 

Nguyệt Nga, thầy Kỳ Nhân Sƣ… nhân vật trữ tình hay chính tác giả đã hóa 

thân vào Nguyễn Đình Chiểu thể hiện sự băn khoăn lo lắng: 

Điều kinh sợ chính là loại ngƣời nhƣ cha con Võ Thế Loan còn sống 

nhan nhản nó hiện thực quá tàn nhẫn một cách dễ dàng quá và gần ta quá. 

Cái ác, cái xấu vẫn ngự trị trong xã hội và dƣờng nhƣ ngày cµng trở 

nên phổ biến và có xu hƣớng lấn áp cái thiện. Nhân vật trữ tình hy vọng mình 

có thể khơi gợi gạn lọc những điều tốt đẹp, tôn vinh đạo đức, lòng nhân ái ở 

mỗi con ngƣời và trong cuộc đời: 

Nếu các con biết thêm lý do khiến ta chọn nghề thuốc, ta xin nói chỉ vì 

muốn tìm hiểu những căn bệnh kỳ lạ và quái ác của con người, dẫu không thể 

chữa trị thì ít ra cũng mở tiếp một đoạn đường thăm dò ta muốn kết hợp trong 

mình tấm lòng vô lượng của Nhân Sư và đôi mắt tinh tường của Ông Quán. 

 Nhà thơ khao khát sự hiện hữu của lƣơng tri đạo đức tình thƣơng sẽ 

cứu đỡ con ngƣời và cuộc đời. Cho dù cuộc đời còn nhiều điều giả dối, phi 

nghĩa, hèn nhát, ích kỷ nhƣng nhân vật trữ tình luôn tin tƣởng cổ vũ, ngợi ca 

những gì là chân thật tốt đẹp của con ngƣời: 
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Hãy đứng lên đón lấy bổn phận như Vân Tiên tự trang bị cho 

mình ngựa ô và giáp sắt, như Nguyệt Nga bộc lộ tình yêu và can đảm, như 

Hớn Minh lao thẳng vào quật ngã bất công, như Tử Trực khẳng khái giữ tâm 

hồn kẻ sĩ.  

Sinh thời Nguyễn Đình Chiểu đã tâm niệm “thà đui mà giữ đạo nhà”. 

Dƣới cái nhìn của cái tôi trữ tình tác giả, ngọn cờ đạo lý mà Nguyễn Đình 

Chiểu hƣớng tới ngƣời đời chính là tấm lòng ngay thẳng, can đảm của những 

nhân vật mà ông cố công xây dựng. Đạo lý ấy giản dị, sinh động, tràn đầy sự 

nhân ái, vị tha. Những nấc thang đạo đức mà nhà thơ hằng ao ƣớc rất “gần với 

bà con mình, nó giản dị, sinh động và giàu tình thƣơng”. 

Trong khi hóa thân vào nhân vật Nguyễn Đình Chiểu bên cạnh việc đề 

cập những vấn đề đạo đức, lƣơng tri, cái tôi trữ tình hóa thân còn khẳng khái 

đƣa ra quan điểm của mình về thơ ca, về ngƣời làm thơ. Theo đó, thơ hay và 

có giá trị khi nó nói đƣợc những điều thiết yếu của cuộc sống và có ý nghĩa 

đối với con ngƣời. Thơ phải cần cho cuộc đời “cần cho cuộc chiến đấu, phút 

bình yên cho những khoảng nửa đêm khắc khoải của con ngƣời”. Ngoài ra 

còn phải có ích cho đời, ngƣời làm thơ cũng luôn cần có ngòi bút trung thực 

không run sợ trƣớc cƣờng quyền, chùn bƣớc trƣớc khó khăn: 

Nhà thơ bước đi trên con đường khó khăn của đạo nghĩa từ chối mọi sự 

ban ơn… người cầm bút yếu hèn hay cơ hội thì không một cơ may nào có thể 

mang tới cho anh ta cái vinh quang là người phát ngôn của tự do và sự thật. 

Xây dựng tác phẩm trên một tƣ tƣởng độc đáo, Thanh Thảo đã nói 

đƣợc tiếng nói trăn trở suy tƣ của cá nhân mình một cách gián tiếp, khách 

quan thông qua nhân vật Nguyễn Đình Chiểu và những cuộc đối thoại tƣởng 

tƣợng của ông với các nhân vật văn học. Những băn khoăn lo lắng đó là sự 

tƣơng quan giữa cái thiện và cái ác nêu cao đạo lý, lối sống chân thiện mỹ cho 

con ngƣời trong xã hội hiện đại. 
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2.4.4. Khối vuông Rubích là trƣờng ca cuối cùng của Thanh Thảo với ý 

thức cách tân thể loại rõ rệt. Viết theo một phong cách rất hiện đại, Khối 

vuông Rubích là một kiểu cấu trúc mở hoàn toàn. Rubích vốn là một trò chơi 

trí tuệ. Mỗi khối rubích bao gồm nhiều mảnh gỗ hoặc nhựa cứng đa dạng về 

màu sắc ghép lại. Mỗi lần xoay, khối rubích lại có một trạng thái mới. Thanh 

Thảo đƣa quy luật của trò chơi đầy sáng tạo này vào thơ với ý thức cách tân 

thể loại trƣờng ca – vốn là sử thi nghiêm túc thành những chuyển động tròn 

phản ánh những quan niệm, những hiện tƣợng đời thƣờng. Mỗi ô màu là mỗi 

mảnh đời, mỗi giai đoạn, mỗi số phận khác nhau.  

Thanh Thảo đã cấu trúc Khối vuông Rubích thành 57 lần xoay. Mỗi 

lần xoay đều đƣợc mở đầu bằng câu “tôi xoay những ô vuông” và mỗi lần 

tác giả xoay ta lại thấy một cảnh đời hiện lên mang theo những suy tƣ trăn 

trở của tác giả về cuộc đời, về con ngƣời, về những giá trị chân lý, vĩnh hằng 

của cuộc sống.  

 Ở những lần xoay đầu tiên, hiện lên là những mảng hiện thực mà cuộc 

đời tác giả đã trải qua trong chiến tranh: hình ảnh đồng đội, những ngƣời đã 

khuất, những cánh rừng Trƣờng Sơn âm u… ở đó có những con ngƣời chân 

chính nhƣng cũng không thiếu những kẻ cơ hội, ích kỷ, ăn bám vào lòng tốt 

của ngƣời khác. Hiện thực này hiện về theo vòng xoay rubích của tác giả: 

Có anh chàng tên Sanh, ngoài bốn mươi tuổi chuyên ngủ khi mọi người 

dọn bãi, lấy nước, nấu cơm… chuyên xơi của người khác, cho đến điểm tập 

kết, khi chúng tôi đã cạn sạch lương thảo thì anh ta vẫn trữ trong bòng hơn 

nửa ký bột ngọt, mấy ký đường. Sau đó chừng nửa năm anh ta đi chiêu hồi. 

 Khi nói về chiến tranh, nhất là về quá khứ, ngƣời ta ít khi nhắc đến 

những điều xấu xa. Nhƣng ở đây, Thanh Thảo đã để quá khứ hiện hình với tất 

cả mặt trắng, đen của mình. Từ đó, ngƣời đọc tự mình cảm nhận, phán xét.  
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 Cùng cái nhìn chiêm cảm với Thanh Thảo, Thu Bồn cũng nhận ra rằng 

không ít ngƣời đã từng đi qua chiến tranh gian khó, đã từng chia nhau cơn sốt 

rét rừng cùng đồng đội, giờ đã tự khép mình thụ hƣởng tƣ riêng mặc cho đồng 

đội nhân dân còn gặp khốn khó: “Đừng khép kín lòng ta trong những dãy 

buyn – đinh một thế kỷ nằm gai nếm mật, bao tháng năm ta lây lất cơn sốt 

rừng ác tính rét tận xương”. Ngày hòa bình càng dài ra, cái xấu cái ác của 

chủ nghĩa cơ hội dần dần lộ mặt. Nó xuất hiện ngay giữa hội trƣờng, ngang 

nhiên “thuyết giảng” những vấn đề lƣơng tri, trách nhiệm. Đau đớn nhất là: kẻ 

cơ hội đã đánh mất lƣơng tri ấy lại đang lên lớp cho những ngƣời đã từng đem 

máu xƣơng mình đi suốt cuộc chiến tranh: 

Có một bận tôi ngồi nghe giảng thuyết trình viên đang nói chuyện 

lương tri. Như nắng hạn mưa rào tôi mở sổ ra ghi, bỗng nhớ hắn chính là tên 

đào ngũ, kẻ trộm trâu đốt nhà của mẹ để phi tang, rồi hắn trốn luôn trong 

chiến dịch. Hắn lặng sâu hơn mười năm rồi bỗng nhiên xuất hiện với cái 

bằng tiến sĩ lương tâm.  

                              (Người vắt sữa bầu trời – Thu Bồn) 

Thanh Thảo nhìn thấy những vấn đề “đời hơn” so với Thu Bồn. Trở lại 

cuộc sống đời thƣờng, khối rubích trên tay nhà thơ tiếp tục xoay theo những 

chiều đối lập: 

Tôi xoay những ô vuông. Trong quán phở.  

- Ông chủ, cho hai bát tái đặc biệt! 

- Dạ, có ngay! Hai bát tái đặc biệt, bàn số ba! 

- Mimi, ăn đi con, sao, thịt dai a? ông chủ? 

- Dạ 

- Thịt bò già dai ngoách, đổ đi, cho hai bát gà 

- Dạ 

- Chó tôi khảnh lắm 
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- Dạ Mimi của tôi sành lắm 

- Dạ  

 Lần xoay này, Thanh Thảo ghi lại một cuộc đối thoại không khỏi làm 

ngƣời ta bất ngờ, suy ngẫm rồi ngƣời ta bỗng à lên, nhận ra: hình nhƣ đâu đó 

mình đã bắt gặp cảnh này. Cái thời buổi “khách hàng là thƣợng đế” sự khảnh 

ăn của một con chó khiến bao ngƣời “phiền lòng”! 

 Và mỗi lần xoay khối rubích là một lần nhà thơ trăn trở: 

Vậy ta thiếu gì nhất? 

Bây giờ mới thấm thía câu nói đã vang lên nhiều lần trong các 

tác phẩm của Rơmác: “Cái mà nhân loại đang thiếu, chính là một lòng tốt 

bình thường”. 

Là một ngƣời lính, trở về sau chiến tranh, Thanh Thảo cũng nhƣ nhiều 

đồng đội của mình băn khoăn, trăn trở về những đổi thay của chân giá trị đời 

sống. Cái thiện ngày một ít đi, những cử chỉ nghĩa hiệp, những lòng tốt bình 

thƣờng ngày càng trở nên sa sỉ. 

Ám ảnh trong tâm trí Thanh Thảo còn là câu hỏi về hạnh phúc: 

Tôi xoay những ô vuông. Làm sao tính toán được hạnh phúc? Anh có 

thể xoay các ô vuông, tìm các màu sắc, nhưng anh hãy chỉ tôi xem: Ô vuông 

nào cất giữ hạnh phúc, màu sắc nào tượng trưng hạnh phúc?  

Nỗi suy tƣ trăn trở về hạnh phúc, về ý nghĩa cuộc đời luôn là những câu 

hỏi thƣờng trực của nhân loại. Biết bao con ngƣời đã dành cả đời mình chỉ để 

đi tìm một “định nghĩa” về hạnh phúc. Ở đây, Thanh Thảo nhận thấy sự phức 

tạp của cuộc đời cũng nhƣ những cung bậc hạnh phúc của con ngƣời. Liệu 

con ngƣời có bao giờ thỏa mãn với những gì mình có? Điều gì thực sự là 

niềm hạnh phúc của mỗi cá nhân? Qua những trăn trở suy ngẫm đó, Thanh 

Thảo đã nói lên tâm tƣ của biết bao ngƣời. 
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Mỗi lần xoay rubích trong tâm trí nhà thơ lại hiện lên những cảnh đời 

khác nhau. Những cảnh đời đó đan xen, gắn kết tạo thành bức tranh muôn 

màu của cuộc sống mà con ngƣời dù muốn hay không vẫn phải hòa nhập. Bởi 

“nói cho cùng, cái đẹp nào cũng buộc ta phải giữ một khoảng cách với nó. 

Không phải giữ cho cái đẹp mà giữ cho chính ta”. 

Khối vuông Rubích còn là tiếng nói, sự trăn trở về sứ mệnh của thơ ca  

cũng nhƣ nhà thơ:  

Thơ lặng lẽ hơn, ít vinh quang hơn, thơ tìm xuống những tầng 

sâu và kiên trì chờ đợi. Tới khi cái bãi mìn dưới đáy quên lãng ấy đột nhiên 

bùng nổ thì nhà thơ, anh có thể yên tâm, tất cả nhạc sĩ trên đời sẽ ghen với 

anh đấy. 

Ở đây, Thanh Thảo đã đƣa ra cách nhìn nhận của mình về thơ, chiều 

hƣớng phát triển của thơ ca, mục đích mà thơ ca cần đạt đến khi đã đi qua 

chiến tranh. Khi thơ ca đạt đến chiều sâu phản ánh các mảng mầu khác nhau 

của cuộc sống đời thƣờng, vút lên không chỉ tiếng nói ca ngợi mà còn cả tiếng 

nói phê phán có tính chất dựng xây thì thơ ca tự khắc trở thành bản nhạc giữa 

đời thƣờng. Thơ ca sẽ đến đƣợc với công chúng bằng chính nhạc điệu không 

tô vẽ của mình. 

Không chỉ có vậy, nhà thơ còn khẳng định:  

Có nhà thơ than rằng đời bây giờ tỉnh quá. Tôi, ngược lại, tôi 

thích: tỉnh táo, tỉnh khô, tỉnh bơ, tỉnh như sáo! Vì tôi biết, cái tình đó chỉ là 

phía nhìn thấy được của đam mê. 

Với Thanh Thảo, thơ phải hoàn toàn hiện thực bắt nguồn từ cuộc sống 

đời thƣờng trần trụi, không tô vẽ. Thơ phải tỉnh táo để phản ánh đƣợc cả mặt 

tốt, mặt xấu; cái thiện, cái bất thiện; chính nghĩa, phi chính nghĩa… Nhƣ thế, 

thơ mới thực sự sống cùng cuộc sống, mới có thể trƣờng tồn. 
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2.4.5. Niềm trăn trở thế sự trong các tác phẩm trƣờng ca của Thanh 

Thảo là một đặc điểm làm nên giọng điệu triết lý, suy tƣ trong thơ anh. Đặc 

điểm này thể hiện trong trƣờng ca viết trong thời kỳ chiến tranh và càng bộc 

lộ rõ trong các trƣờng ca thời hậu chiến của anh. Các trƣờng ca: Đêm trên 

cát, Trò chuyện với nhân vật của mình, Khối vuông Rubích đã thể hiện rõ nét 

cảm thức  của Thanh Thảo về các vấn đề nhân sinh thế sự. Thông qua những 

hình tƣợng nhân vật trong tác phẩm và sự hóa thân của tác giả vào nhân vật 

trữ tình, Thanh Thảo đã nói lên quan niệm, những suy ngẫm về cuộc đời, 

con ngƣời, cái chân – thiện – mỹ của cuộc sống từ đó góp tiếng nói thức tỉnh 

con ngƣời đấu tranh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Là một nhà thơ, anh cũng 

đồng thời canh cánh trong lòng về sứ mệnh của thơ, trách nhiệm của nhà thơ 

trƣớc cuộc đời. Ở phƣơng diện này, có thể nói Thanh Thảo đã bộc lộ những 

quan điểm về thơ phù hợp với quy luật cuộc sống. Có lẽ vì thế thơ anh nói 

chung, trƣờng ca nói riêng có đƣợc sức sống mạnh mẽ trong lòng bạn đọc 

đến bây giờ. 
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CHƢƠNG 3 

 ĐẶC TRƢNG NGHỆ THUẬT 

Để xây dựng một tác phẩm có quy mô và dung lƣợng lớn, chuyển tải 

những tƣ tƣởng thẩm mỹ, những thông điệp trữ tình đến ngƣời đọc, ngƣời viết 

trƣờng ca phải có một ngôn ngữ tổ chức để tự sự và biểu cảm mang tính đặc 

thù của thể loại. Trong chƣơng này, luận văn đặc biệt chú ý đến kết cấu, giọng 

điệu và biểu tƣợng trong các trƣờng ca của Thanh Thảo. 

3.1. Kết cấu trƣờng ca của Thanh Thảo  

Trên bình diện thi pháp thể loại, hiện tƣợng trƣờng ca là hệ quả tất yếu 

của quá trình thơ trữ tình mở rộng chức năng xã hội – thẩm mỹ của yếu tố tự 

sự trong kết cấu tác phẩm. Vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

trƣờng ca có cốt truyện vẫn là mô hình quen thuộc cho các nhà thơ khi họ tìm 

đến thể trƣờng ca ( nhƣ Bài ca chim Chơ rao của Thu Bồn, Nguyễn Văn Trỗi 

của Lê Anh Xuân, Theo chân Bác của Tố Hữu) tuy nhiên vào những năm cuối 

của cuộc kháng chiến chống Mỹ vào những năm tiếp theo, trƣờng ca nở rộ và 

hầu nhƣ không còn phải dựa theo mạch tự sự là chính. Trƣờng ca giai đoạn 

này có thể xem là một dạng thức tổng hợp bao gồm cả tự sự, trữ tình và chính 

luận. Xu hƣớng trữ tình hóa yếu tố tự sự nổi lên nhƣ một đặc trƣng cơ bản của 

trƣờng ca hiện đại. “Các trường ca dạng này thường được chia thành nhiều 

chương, khúc, mà mỗi chương có thể được đặt tên. Mạch liên kết của các 

chương là mạch triển khai của chủ đề mang tính chính luận trữ tình”[63150]. 

Kết cấu là vấn đề then chốt của lý luận về thể loại nói chung và thể 

trƣờng ca nói riêng. Kết cấu bộc lộ rõ tƣ tƣởng thẩm mỹ của tác phẩm. Đồng 

thời, tƣ tƣởng thẩm mỹ lại chính là yếu tố quy định sự lựa chọn kết cấu tác 

phẩm. Lại Nguyên Ân cho rằng kết cấu là “Sự sắp xếp, phân bố các thành 

phần hình thức nghệ thuật; tức là sự cấu tạo tác phẩm, tùy theo nội dung và 

thể tài. Kết cấu gắn kết với các yếu tố của hình thức và phối thuộc chúng với 
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tư tưởng”[68, 169]. Kết cấu còn là mô hình tổ chức tƣ duy mang dấu ấn sáng 

tạo của nhà văn. Các nhà thơ viết trƣờng ca bằng kinh nghiệm của mình đều 

nhận ra rằng: Phần khó nhất của trƣờng ca là kết cấu. “Kết cấu cho ta hình 

dung ra khuôn mặt tác phẩm. Kết cấu khiến tôi tin hơn vào thành công của 

mình. Có thể nói, tôi đã làm được bảy tám mươi phần trăm công việc khi đã 

có được kết cấu hợp lý”[86, 96]. 

Tác giả Vũ Văn Sỹ khi nghiên cứu về hiện tƣợng trƣờng ca vào những 

năm bảy mƣơi của thế kỷ XX đã cho rằng: “Nhìn thoáng kết cấu của trường 

ca thật đa dạng. Có trường ca chỉ lấy một biến cố của quá trình lịch sử làm 

điểm tựa. Có trường ca dựa vào một hệ thống sự kiện lịch sử. Có trường ca 

lấy cốt truyện có thật hoặc hư cấu. Có trường ca lấy cái sườn tự sự làm một 

cuộc hành quân, một chiến dÞch…cho mạch tư duy bấu víu. Tuy vậy, có thể 

ước lệ về hai dạng: Kết cấu theo tuyến sự kiện và kết cấu theo mạch tư tưởng 

- cảm xúc” [84, 14]. Trƣờng ca có cốt truyện thƣờng “chọn những người 

quan trọng làm nhân vật, người đó có những dây liên lạc, những mối quan hệ 

và có sự tiếp xúc với nhiều người khác, với nhiều hiện tượng và biến cố; xung 

quanh con người đó là cả một thời đại và cả thời kỳ mà người đó sống” [Gô –

gôn, Bàn về văn học]. Trƣờng ca không có cốt truyện thƣờng miêu tả những 

mảng sự kiện của đời sống thông qua cái tôi trữ tình của nhà thơ và kết lại với 

nhau nhờ cái tôi trữ tình đó. 

Trong quá trình vận động của thể loại, vào những năm sau 1975, kết 

cấu trƣờng ca theo cốt truyện, sự kiện và tuyến thời gian ngày càng lỏng lẻo, 

thì kết cấu lấy tƣ tƣởng – cảm xúc trữ tình làm chỗ dựa ngày càng đƣợc các 

nhà thơ vận dụng trong sáng tạo. Khi sử dụng dạng kết cấu này, biến cố và sự 

kiện trở thành thứ yếu, cảm xúc, mạch suy ngẫm, liên tƣởng của nhân vật trữ 

tình trong mối tƣơng quan với sự phát triển của tình tiết, sự kiện giữ vai trò 

quan trọng trong sự phát triển nội dung của tác phẩm. Nhân vật trữ tình giữ 
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vai trò dẫn dắt tạo ra sự nhất quán của cảm xúc cũng nhƣ nội dung tƣ tƣởng.  

Kiểu kết cấu cảm xúc – tƣ tƣởng hay còn gọi kết cấu theo mạch ngầm trong 

trƣờng ca giúp chúng ta dễ nhận diện phong cách của từng tác giả. Ngoài ra 

trong trƣờng ca chúng ta còn bắt gặp các kiểu kết cÊu đối lập- tƣơng phản; 

kiểu kết cấu phức hợp, đa thanh… 

Thanh Thảo là nhà thơ tiêu biểu của thể loại trƣờng ca trong văn học 

chống Mỹ và sau chống Mỹ. Những đóng góp của anh cho thể loại này không 

chỉ ở phƣơng diện nội dung mà còn ở phƣơng thức thể hiện. Các sáng tác 

trƣờng ca của anh đã góp phần thúc đẩy thể loại trƣờng ca nói riêng, thơ ca 

hiện đại nói chung phát triển đạt đến độ phong phú, đa dạng. Là cây bút 

chuyên về trƣờng ca, Thanh Thảo đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng kết cấu 

tác phẩm. 

Các tác phẩm trƣờng ca của anh có thể quy về hai dạng kết cấu lớn đó 

là: thứ nhất, các tác phẩm kết cấu theo sự kiện và tuyến sự kiện nhƣ ở 

Những người đi tới biển, Những ngọn sóng mặt trời; thứ hai, các tác phẩm 

kết cấu theo mạch cảm xúc và tâm trạng bao gồm: Đêm trên cát, Khối vuông 

Rubich, Trò chuyện với nhân vật của mình. Tuy nhiên, ở mỗi trƣờng ca cụ 

thể, Thanh Thảo lại có cách tổ chức rất riêng không trùng lặp tạo ra sự mới 

mẻ cho các trƣờng ca của anh. Ngay trong các trƣờng ca đƣợc kết cấu theo 

sự kiện và tuyến sự kiện thì yếu tố cảm xúc, tâm trạng đặc biệt là sự bộc lộ 

của cái tôi trữ tình hóa thân vào nhân vật đƣợc Thanh Thảo rất chú trọng xây 

dựng để dẫn dắt mạch tác phẩm. Đối với các trƣờng ca kết cấu theo mạch 

cảm xúc thì yếu tố sự kiện lại chính là “duyên cớ” để tác giả phát triển kết 

cấu tác phẩm theo định hƣớng tƣ tƣởng của mình. Cho nên ,về đại thể có thể 

thấy các tác phẩm trƣờng ca của Thanh Thảo kết cấu theo mạch tƣ tƣởng 

cảm xúc là dạng kết cấu giữ vai trò chủ đạo trong việc duy trì sự phát triển 

nội tại của bản thân tác phẩm. 
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3.1.1. Kiểu kết cấu theo sự kiện và tuyến sự kiện 

3.1.1.1. Những người đi tới biển là bản trƣờng ca đÇu tiên Thanh Thảo 

viết tặng những ngƣời “lứa tuổi hai mươi, ba mươi điệp trùng áo lính”. Trên 

cuộc hành trình đi tới biển của dân tộc, thế hệ những ngƣời  lính trẻ nổi lên 

nhƣ những nhân vật chính mang cái tôi thời đại. Cái tôi trữ tình của nhà thơ 

đã hóa thân vào cái tôi thế hệ và trở thành ngƣời dẫn dắt mạch sự kiện, kết 

cấu của tác phẩm. Viết về cuộc hành quân không nghỉ của những ngƣời chiến 

sĩ trong suốt n¨m năm (từ 1971- 1975) Thanh Thảo đã phác họa cuộc hành 

trình từ rừng ra biển với bao vất vả hy sinh của một thế hệ đồng thời là của 

dân tộc. Điểm tựa trung tâm làm nên mạch nguồn tƣ tƣởng của tác phẩm 

chính là ý thức của cái tôi thế hệ trƣớc vận mệnh đất nƣớc. Họ là những ngƣời 

đã nhận về cho mình trách nhiệm lớn lao nhƣng vô cùng vinh quang: đánh 

đuổi đế quốc Mỹ đem lại hòa bình, thống nhất cho tổ quốc. 

Mở đầu Những người đi tới biển, ở chƣơng 1 là hình ảnh Chiếc áo ngắn: 

Khúc 1 là trang viết về mẹ. Mẹ là khởi nguồn cho nhân vật trữ tình 

“bắt” vào câu chuyện về cuộc hành quân 5 năm ra trận: 

Mẹ ơi, sau khi sóng đêm từ giã ấy năm năm rồi 

Sau khi sống ngày 30 tháng 4 đất nước 

Sau khi sống bao bạn bè đã chết 

Con xin lại bắt đầu từ mẹ 

…. 

Cho con xin bắt đầu từ mẹ 

Để nói về chúng con 

Lớp tuổi hai mươi ba mươi điệp trùng áo lính 

Đến khúc 2, nhân vật trữ tình hóa thân vào những ngƣời lính Trƣờng 

Sơn, cùng họ nếm trải những gian nan vất vả trên đƣờng hành quân: 

Hái lá mỳ chính 
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Nấu một nồi canh 

Thương nhau sốt rét thèm chua 

B¹n leo cây thanh trà cao ba mươi thước. 

 Những vất vả gian nan, những cơn sốt rét rừng trở nên nặng nề ám 

ảnh khi: 

Những chiếc võng mục giữa rừng nguyên thủy 

Còn ôm bạn ta cơn sốt rét cuối cùng 

 Hàng loạt những chi tiết, sự kiện đã đƣợc cái tôi trữ tình tái hiện, dẫn 

dắt nhƣ những thƣớc phim ngắn đƣa ngƣời đọc trở về với Trƣờng Sơn và 

những cuộc hành quân năm xƣa. 

 Khúc 3, chính là hình ảnh những chàng trai hồn nhiên, hạnh phúc khi 

trên đƣờng hành quân giữa ba mƣơi phút nghỉ chân ít ỏi họ được ngụp hết 

mình trong lòng sông đẫm/ được bè bạn với đá với trời xanh với rừng. 

Khúc 4 là nỗi nhớ của ngƣời chiến sĩ dành cho hậu phƣơng - ở đó có 

em, có mái nhà, có cơn mƣa, có những đƣờng phố... Vƣợt lên trên năm tháng, 

ngƣời chiến sĩ hiểu rằng sức chịu đựng của con ngƣời là vô hạn. 

Khúc 5 là những suy tƣ về gƣơng mặt bạn bè, tổ quốc, đất nƣớc. Những 

chi tiết, hình ảnh, những cuộc đời đã hóa cây rừng, đã hòa vào nhân dân, đã đi 

vào lòng đất và trở thành bất tử. Xúc động biết bao khi: hớp nước cuối cùng 

giữa cơn sốt đầu tiên/  ngày sinh nhật tuổi hai lăm mình được uống. 

 Khúc 6, khúc 7 là sự chiêm nghiệm về sức mạnh của cái tôi thế hệ, sứ 

mệnh lịch sử của thế hệ mình: mười tám hai mươi sắc như cỏ/ dày như cỏ/ 

yếu mềm và mãnh liệt như cỏ 

 Chƣơng 2: Nguồn sông hát chính là bài ca của thế hệ say mê lên đƣờng 

nhƣ bầy chim, nhƣ lốc xoáy vƣợt qua những hiểm nguy gian khổ, cái đói cái 

rét và cả cái chết để băng mình đƣa dân tộc đến bến bờ chiến thắng. Nổi bật  

lên trên tất cả là những cái tên, những cuộc hành quân, những làng mạc, 
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những ký ức, những con sông, những cánh đồng, những hạt lúa củ khoai gắn 

bó với đời sống giản dị của ngƣời chiến sĩ, của dân tộc. Trong cuộc hành trình 

đó con ngƣời biết, thế hệ những ngƣời lính biết “dân tộc này còn tiềm ẩn 

những nguồn sông”.  

Chƣơng 3: Địa hình. Ở chƣơng này tác giả “thử phác lại mấy chân 

dung”. Dƣới lăng kính của nhân vật trữ tình chân dung của những con ngƣời 

bình dị nhƣ ông Chín, bé Bẩy, anh Út, chú ba Ôm…bỗng trở thành hình 

tƣợng tiêu biểu cho nhân dân, cho lòng quả cảm. Ở những phần tiếp theo, 

nƣơng theo mạch cảm xúc khi ào ạt, khi trầm lắng của tác giả ta thấy hiện về 

ngồn ngộn những sự kiện, những chi tiết soi tỏ dáng hình của dân tộc. 

Phần Vĩ thanh, Tới biển là kết thúc cuộc hành trình n¨m năm gian khổ. 

Cả dân tộc lại bắt đầu một cuộc hành trình mới hứa hẹn nhiều đổi thay khi đất 

nƣớc đã tự do, thống nhất. Cái tôi trữ tình lại đƣợc dịp hát ca bài ca của những 

con sóng.  

Nhƣ vậy, bằng sự dẫn dắt của mạch cảm xúc, tâm trạng khi ào ạt hồ 

hởi, khi đằm lắng thiết tha, khi ngậm ngùi thƣơng cảm, cuộc hành trình của 

thế hệ những ngƣời lính trẻ mang trên vai sứ mệnh lịch sử và cuộc hành trình 

của cả dân tộc đến bến bờ chiến thắng với rất nhiều sự kiện, tình tiết đã trở 

nên sáng rõ, có sức lay động, khơi gợi những nhận thức về ngọn nguồn sức 

mạnh của nhân dân. Những người đi tới biển thực sự là tác phẩm tiêu biểu cho 

thể loại trƣờng ca trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ về mặt kết cấu theo 

mạch sự kiện dƣới sự dẫn dắt của cảm xúc tác giả. 

3.1.1.2. Những ngọn sóng mặt trời là tác phẩm liên hoàn bao gåm ba 

trƣờng ca: Những nghĩa sĩ Cần Giuộc, Trẻ con ở Sơn Mỹ, Bùng nổ mùa xuân 

cả ba trƣờng ca này đều đƣợc kết cấu theo sự kiện và tuyến sự kiện. Đọc ba 

tác phẩm này ta có thể nhận thấy những chi tiết hiện thực, cả quá khứ lịch sử 

đau thƣơng nhƣng hào hùng của dân tộc.  
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Có thể nói Những nghĩa sĩ Cần Giuộc là bộ phim quay chậm tái hiện lại 

lịch sử mở đất cũng nhƣ lịch sử đấu tranh của những ngƣời dân Nam Bộ trong 

những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Phần mở đầu có tên Cửa 

biển Cần Giờ mùa hạ. Phần này tác phẩm tập trung đặc tả hình ảnh ngƣời 

nông dân Nam Bộ trong tiến trình khai khẩn đất hoang, lập ấp, dựng nhà: 

Hàng vạn năm đã qua 

Khi bước chân người đặt tới 

Sóng vỡ vụn trước hàng cây lầm lụi 

Những hàng cây chết đi sống lại bao lần. 

(Những nghĩa sĩ Cần Giuộc)  

Khuôn mặt những ngƣời nông dân chân chất khi đƣợc miêu tả cận cảnh 

có sự chuyển biến thật bất ngờ: 

Khuôn mặt buồn hơn câu hát 

Câu hát buồn hơn đêm rừng Sác hoang vu 

Khuôn mặt hừng lên ánh chớp cuối ngày 

Buổi sáng tàu Tây đến 

(Những nghĩa sĩ Cần Giuộc)  

Những ngƣời nông dân áo vải chân chất hiền lành nhƣng khi đất nƣớc 

bị xâm lăng họ đã vùng lên thật dũng mãnh: 

Sừng sững trước Cần Giờ 

Hùng tâm những dân ấp dân lân 

Vung lưỡi dao bọn mã tà thất sắc 

Lớp lớp hò reo xáp tới nòng đại bác… 

(Những nghĩa sĩ Cần Giuộc) 

Phần hai:  Tàu sắt ống khói đen hiện lên nhƣ một con quái vật trên cửa 

biển Đà Nẵng mang theo: những gã Tây dương quần soóc trắng mũ chào mào 

và những tiếng đại bác chát chúa: Bùm! bùm! bùm! bùm. Quả đạn tây xói nát 
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mặt đƣờng, còn “vua rung đùi ngồi uống rượu bình thơ” để nhân dân trong 

vòng nô lệ. Những ngƣời dân nghĩa sỹ đã tự nguyện đứng lên gánh vác giang 

sơn khi bữa cơm còn không đủ no, cái mặc vẫn còn eo hẹp. Rồi hình ảnh 

nghĩa khí của Cao Bá Quát, Nguyễn Trung Trực hiện lên khơi dậy niềm tin, 

điểm tựa cho cả dân tộc, những ngƣời dân nghĩa sỹ ấy đã đứng lên tuyên bố:  

Dù đứng trước các người mắt ta đầy nước mắt 

Đừng vội cười hỡi bọn chủ nô. 

Phần ba: Dân mộ nghĩa lại tiếp tục trở lại với hình ảnh nhân vật chính: 

Những ngƣời nông dân Nam Bộ phóng khoáng, ngang tàng, yêu ghét, rạch ròi 

với nhiều thƣớc phim thơ đầy sống động.  

Phần bốn: Người hát rong là những vần thơ đặc tả nhà thơ Nguyễn 

Đình Chiểu: “Quấn chặt  tấm khăn rằn cũ nát/ ngón tay run run lướt qua dây 

đàn/ anh đã thức trong bóng tối/ ngủ trong bóng tối/ mơ những giấc mơ trong 

bóng tối/ nhưng bài hát anh bay thẳng tới mặt trời”. 

Phần năm: Đám - lá – tối – trời đã tái hiện lại cảnh chiến khu của ngƣời 

anh hùng Trƣơng Định với gƣơng mặt của những ngƣời dân đã tự nguyện 

theo ông “nâng ngọn cờ cánh buồm kiêu hãnh/ lướt qua mặt một triều đình 

khiếp đảm/ thành ngọn lửa bùng đám lá tối trời”. 

Phần sáu: Nước rực cháy là những câu thơ xây dựng hình ảnh ngƣời 

anh hùng Nguyễn Trung Trực khẳng khái, tự tin cất lên tiếng thét: “Bao giờ 

hết cỏ nước Nam thì người Nam mới hết đánh Tây”. 

Có thể nói, mỗi phần của tác phẩm là một câu chuyện nhiều diễn biến 

nhiều tình tiết xoay quanh cuộc đời những ngƣời anh hùng, những ngƣời nông 

dân áo vải cùng chung một chí hƣớng đứng lên chống thực dân Pháp. Các 

tuyến sự kiện này đƣợc tác giả dẫn dắt thông qua mạch cảm xúc, cái nhìn 

“biết hết” của nhân vật trữ tình. Kết cấu của tác phẩm vì thế vừa phát triển 
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trên tuyến sự kiện vừa đƣợc gắn kết bằng cảm xúc dạt dào của nhân vật trữ 

tình do sự hóa thân của nhà thơ. 

Trẻ con ở Sơn Mỹ  là câu chuyện đan xen giữa hiện thực và quá khứ, 

giữa hiện tại và hƣớng tới tƣơng lai. Ta có thể tạm phân thành bảy cảnh nhỏ: 

cảnh thứ nhất, bao trùm là khung cảnh toàn quê hƣơng với bờ biển, làng biển 

với từng đàn em bé đùa vui vô tƣ, những đứa trẻ chăn bò trên cánh đồng làng. 

Ta có thể cảm nhận sự thanh bình của làng quê Sơn Mỹ. Ngay sau đó là cảnh 

thứ hai: giặc Mỹ đến mang theo sự hủy diệt tàn khốc, chết chóc, hoảng loạn. 

Cho đến bây giờ chúng ta vẫn bị ám ảnh bởi hành động phi nhân tính của bọn 

sát nhân:  

Gió lốc cánh trực thăng 

Tiếng xoáy rít 

Bi đông dao găm 

Mũ sắt tiểu liên cực nhanh 

… 

Mật lệnh: “xả súng vào cái gì chuyển động 

Đốt cháy cái gì đứng yên!” 

Lựu đạn nổ trong hầm xác người vùi đáy giếng 

Những con thú đến hồi say máu 

Mắt dại đờ 

Chúng rú cười lạc giọng 

Phun xăng đốt rụi từng nhà… 

  Cảnh thứ ba: Trong lòng địa đạo những đứa trẻ sinh ra tuy thiếu 

khí trời nhƣng không thiếu tình thƣơng cũng nhƣ ý chí căm thù giặc. Trong 

lòng địa đạo những cánh võng vẫn đƣa, những lời ru vẫn cất lên thể hiện niềm 

tin hy vọng. Cuộc đời những ngƣời du kích trong địa đạo xứng đáng là cuộc 

đời của những ngƣời anh hùng. 
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Cảnh thứ tư: Tác giả cho ta thấy thái độ của những ngƣời lính Mỹ sau 

hành động sát nhân. Đi xa hơn nữa là những lời tự thú nội tâm của những kẻ 

vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của chiến tranh. 

Cảnh thứ năm: Chính là hình ảnh về những ngƣời kháng chiến trải qua 

những gian khổ hy sinh trong chiến đấu để đem lại hòa bình cho trẻ thơ.  

Cảnh sáu: Tác giả quay trở lại với làng Sơn Mỹ trong không khí chiến 

đấu rồi hòa bình với những hình ảnh, dựng xây mơ ƣớc. 

Cảnh bẩy: Lµ hình ảnh bờ biển hiền hòa bên tháp canh và những em bé 

Sơn Mỹ hôm nay.  

Lần dở từng sự kiện, phối hợp từng yếu tố, từng tuyến sự kiện nối tiếp 

từ quá khứ đến hiện tại và dừng ở tƣơng lai, Thanh Thảo đã xây dựng  thành 

công kiểu kết cấu mở cho trƣờng ca Trẻ con ở Sơn Mỹ. 

Khi đƣợc hỏi về cấu trúc trƣờng ca Bùng nổ mùa xuân của mình, Thanh 

Thảo đã bộc bạch: “ may mắn là tôi đã tìm được cấu trúc cho trường ca này, 

đã hình dung được dòng chảy của nó. Một cấu trúc của giao hưởng cổ điển 

gồm bốn chương.” Đúng nhƣ phát biểu của Thanh Thảo, mạch thơ của Bùng 

nổ mùa xuân là một kết cấu hoàn chỉnh của một bản giao hƣởng cổ điển với 

bốn chƣơng không có tiêu đề. Mở đầu là những âm thanh giữ dội với tiếng 

“Mưa quất xuống ta/ mµn mưa nghiền nát những mặt đường” và những hàng 

cây “rùng mình trong sấm chớp/ gió vỡ tan/ bầu trời rách tả tơi” nhƣ thân 

phận ngƣời tù cùng những âm thanh nhói buốt với tiếng: roi cai ngục, tiếng: 

leng keng chùm chìa khóa. Hòa vào đó là những cảnh tƣợng hỗn độn của 

tiếng quát, tiếng trống dẹp đƣờng của bọn thực dân và tay sai. Khi đêm 

xuống, những ngƣời tù lặng lẽ vƣợt nhà lao về với núi rừng, víi nhân dân, để 

“nơi đó tự do sẽ nói bằng ngọn lửa.” 

 Chương 2 và chương 3 đƣợc mở rộng ra các tình tiết, các sự kiện ngày 

càng dày dặn cùng với cuộc vận động quần chúng của những ngƣời tù. 
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Chương 4 là những dòng thơ kết lại cao trào của cuộc đấu tranh cách mạng 

với khí thế hào hùng của nhịp bƣớc những ngƣời chiến sĩ cách mạng: “cùng 

nhau đi hùng binh”. Trong tác phẩm này, tuyến sự kiện nhân vật dƣờng nhƣ 

đã bị mờ đi hay cách khác nó thực sự dẫn dắt chi phối của mạch cảm xúc dạt 

dào của tác giả. Toàn bản trƣờng ca là sự hòa quyện chặt chẽ giữa yếu tố tự sự 

và bản chất trữ tình. 

3.1.2. Kiểu kết cấu theo mạch cảm xúc và tâm trạng 

3.1.2.1. Các tác giả trƣờng ca thƣờng nói đến “tâm điểm” của chủ đề tƣ 

tƣởng tác phẩm. Các trƣờng ca kết cấu theo mạch cảm xúc, tâm trạng dù 

không có cốt truyện xuyên suốt tác phẩm, nhƣng vẫn có chuyện. Thông qua 

những câu chuyện nhƣ một duyên cớ, tác giả trƣờng ca đã phát triển mạch 

cảm xúc, mở rộng sự liên tƣởng và nhận thức thẩm mỹ. Chính cốt truyện bên 

trong, đƣờng dây vận động của tƣ tƣởng-  cảm xúc đã tạo nên sự thống nhất 

của tác phẩm.  

Kết cấu của trƣờng ca thƣờng gắn liền sự hiện diện của nhân vật xƣng 

“tôi” trong tác phẩm. Về bản chất chữ “tôi” gián tiếp hoặc trực tiếp trong 

trƣờng ca và thơ trữ tình là một. Cái tôi ấy có vai trò dẫn dắt toàn bộ mạch 

tác phẩm trong vai trò là ngƣời chịu trách nhiệm phân bổ, sắp xếp cốt truyện 

bên trong. 

Kết cấu theo mạch cảm xúc và tâm trạng cho phép tác giả mở rộng tối 

đa phạm vi trình bày những cảm nhận suy ngẫm chủ quan của mình về các 

ván đề cốt lõi của hiện thực. Nhƣ đã nói ở trên, trong kết cấu trƣờng ca theo 

mạch cảm xúc tâm trạng, sự vận động của những suy ngẫm, liên tƣởng của 

nhân vật trữ tình liên quan trực tiếp tới sự phát triển cốt truyện, là sự vận động 

của cốt truyện.  

Các trƣờng ca Đêm trên cát, Khối vuông Rubich và Trò chuyện với 

nhân vật của mình của Thanh Thảo đƣợc xây dựng theo kết cấu mạch cảm 
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xúc và tâm trạng của nhân vật trữ tình hay chính tác giả. Thanh Thảo đã khai 

thác các chất liệu văn học hoặc cuộc sống đời thƣờng để xây dựng nên tác 

phẩm. Nhân vật trữ tình trong trƣờng ca của anh khi thì hóa thân vào nhân vật 

trong tác phẩm để đối thoại với Cao Bá Quát, cảm thông, chia sẻ với Nguyễn 

Đình Chiểu và trăn trở trƣớc những đổi thay thang giá trị cuộc sống trong thời 

hiện đại. 

 Trƣờng ca Đêm trên cát đã khép lại chủ đề lịch sử, chiến tranh để 

mở ra một tâm điểm mới: ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cuộc 

sống hiện đại. Hóa thân vào nhân vật Cao Bá Quát – tấm gƣơng sáng ngời 

trong sử sách về nhân cách về tấm lòng cao cả giúp dân giúp đời –nhà thơ đã 

giãi bày rất nhiều vấn đề còn nổi cộm trong xã hội, sự mất công bằng, sự yếu 

đuối của con ngƣời…Ta thấy hiện lên trong toàn bộ nội dung tác phẩm là 

hình ảnh con ngƣời nghĩa khí ấy trên cuộc hành trình đi đến cái thiện, cái đẹp 

nhƣng không qua chi tiết, sự kiện mà chính là thông qua sự trăn trở, suy tƣ 

của nhân vật trữ tình hóa thân. Kết cấu của Đêm trên cát phát triển bằng cảm 

xúc bằng tâm tƣ, tình cảm của nhân vật trữ tình.  

Mở đầu tác phẩm là hình ảnh Cao Bá Quát dƣới sự hóa thân của nhân 

vật trữ tình. Cao Bá Quát đã sống chọn một kiếp ngƣời dựng ngang trời 

thanh gươm. Lời nhân vật trữ tình hay Cao Bá Quát đã hòa quyện vào nhau 

trăn trở về những điều có ý nghĩa trong cuộc sống, bất nghĩa trong cuộc 

sống. Lời thơ khi trầm lắng suy tƣ, khi dạt dào thúc giục: Ta chỉ vung sự thật 

như cái vồ bằng đá/ giáng xuống những cơn mê. Mạch cảm xúc dạt dào của 

tác giả đã cuốn ta đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, từ 

sự nhận thức này đến sự nhận thức khác. Mạch tƣ tƣởng tình cảm chính là 

chất keo gắn kết các tình tiết nhỏ lẻ tạo thành một kết cấu hoàn chỉnh cho 

Đêm trên cát. 
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Đến trƣờng ca Trò chuyện với nhân vật của mình Thanh Thảo vẫn tiếp 

tục lấy kết cấu theo mạch cảm xúc tâm trạng là chủ đạo. Mƣợn lời nhân vật 

Nguyễn Đình Chiểu tâm sự với các nhân vật yêu quý của mình, nhân vật trữ 

tình đã bộc lộ những suy tƣ trăn trở về đạo lý chính nghĩa, về cái đẹp của cuộc 

sống. Không có một cốt truyện cụ thể, không có nhiều những tình tiết sự kiện 

khách quan. Cả trêng ca đƣợc xây dựng trên cơ sở tƣ tƣởng cảm xúc của 

nhân vật trữ tình. 

3.1.2.2. Khối vuông Rubich là một tác phẩm có ý tƣởng sáng tạo hÕt søc 

độc đáo. Từ sự chuyển xoay, biến ảo của khối rubích trên tay, tác giả đã xây 

dựng tác phẩm này theo kết cấu kiểu vòng tròn mà tâm điểm chính là sự suy 

tƣ, trăn trở của tác giả trƣớc hiện thực đời sống thời hậu chiến. Theo lý thuyết 

tiếp nhận hiện đại, ngƣời đọc chính là ngƣời đồng sáng tạo. Cho nên dạng kết 

cấu mở trên cơ sở cái nhìn nhiều chiều, đa diện của tác giả sẽ giúp mỗi độc 

giả có đƣợc  những cảm nhận cũng nhƣ sự nhận thức cho riêng mình. 

Khối vuông Rubích cũng nhƣ cuộc đời đa diện mà mỗi mặt lại có ánh 

sáng, bóng tối và màu sắc riêng. Toàn bộ tác phẩm đƣợc lắp ghép, kết nối từ 

những đoạn thơ riêng lẻ bắt đầu bằng điệp khúc “tôi xoay những ô vuông” 

nhƣng không hề rời rạc bởi mỗi lần xoay tƣơng ứng với một khổ thơ là một tƣ 

tƣởng cảm xúc, tâm trạng của tác giả trƣớc hiện thực cuộc sống. Tùy theo “thị 

hiếu” tiếp nhận của mình, độc giả có thể tìm đến những cảnh huống khác 

nhau, tùy ý phân thân, nhập thân, suy tƣởng và lý giải.  

Đây là lời nhắn gửi cho những ngƣời đang yêu và tin tƣởng vào những 

hứa hẹn: 

Tôi xoay những ô vuông. Đêm bình yên. Có thật anh yêu em là hạnh 

phúc? Có thật nếu thiếu anh, em sẽ thiếu hạnh phúc?  

Những ai đang còn phải lo toan chạy vạy với những cơm áo gạo tiền, 

chắc hẳn cảm thông với nhân vật “tôi”:  
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Tôi xoay những ô vuông. Đứa con nhỏ của tôi bị lên sởi, cháu sốt cao, 

không ăn uống gì được. Hộp sữa “Thống Nhất” giá một trăm đồng, tức là 

nửa tháng lương. Trách móc, than thở, hay chờ con cái sẽ cứu giúp chúng ta? 

Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn viết. Những dòng chữ giữa cơn sốt của con và hộp 

sữa giá cao.  

Những ai đã đang và sẽ đƣợc sống trong vòng tay cha mẹ bè bạn, vợ 

con, hàng xóm liệu có đồng ý với quan niệm của tác giả: 

Tôi xoay những ô vuông. Thì ra, yêu thương cha mẹ, vợ con, bạn bè, 

hàng xóm… lắm khi là một gánh nặng với những cực nhọc phiền toái thực sự, 

trong lúc yêu thương toàn nhân loại là một gánh nặng tưởng tượng thật dễ 

chịu, nó lâng lâng trong ta cảm giác luôn thấy mình tốt, thấy mình cần thiết 

cho tất cả mọi người. 

Mà lưng mình nhẹ không! 

Và qua đó, ta chợt phát hiện ra một chân lý mới: Thì ra yêu thƣơng, 

chăm chút những cái gì cụ thể thƣờng khó khăn hơn nhiều so với lời nói 

chung chung… 

Năm mƣơi bảy lần xoay Khối vuông Rubich là năm mƣơi bảy lần tác 

giả đƣa ra những cách nhìn nhận, những sự kiện. những cung bậc cảm xúc 

khác nhau. Kết cấu tác phẩm tƣởng nhƣ lỏng lẻo có thể cắt bỏ hoặc thêm vào 

những vòng xoay nhận thức khác nữa – chính vì thế nó vẫn đƣợc coi là một 

kết cấu mở - nhƣng kỳ thực lại tuân theo quy luật tâm trạng, cảm xúc, tƣ 

tƣởng, nhận thức của con ngƣời: tƣ duy và cảm xúc thông qua hình ảnh, hình 

tƣợng, biểu tƣợng… 

Nếu nhƣ các trƣờng ca của Thu Bồn, Nguyễn Khoa Điềm, Hữu 

Thỉnh…thƣờng chú trọng đến yếu tố nhân vật trong việc xây dựng kết cấu tác 

phẩm thì Thanh Thảo với loại trƣờng ca xây dựng trên các sự kiện, tuyến sự 

kiện thì vai trò của nhân vật, các biến cố lớn lao trong cuộc đời nhân vật cũng 
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chƣa hẳn là yếu tố quyết định kết cấu của tác phẩm. Dù đƣợc xây dựng trên 

cơ sở các sự kiện, tuyến sự kiện thì trong kết cấu trƣờng ca của Thanh Thảo 

vai trò của nhân vật trữ tình vẫn rất quan trọng. 

Kiểu kết cấu theo mạch tƣ tƣởng cảm xúc tâm trạng không phải đến 

trƣờng ca của Thanh Thảo mới có. Trong Mặt đường khát vọng của Nguyễn 

Khoa Điềm tác giả cũng lấy quá trình nhận thức về sứ mệnh lịch sử, vai trò 

trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của một bộ phận trí thức trẻ ở một 

thành phố lớn và cảm xúc của nhân vật trữ tình hóa thân làm kết cấu chính. 

Song ở trƣờng ca này vai trò của yếu tố “tự sự” vẫn ngang bằng yếu tố trữ 

tình. Đến những trƣờng ca kết cấu theo mạch cảm xúc, tâm trạng của Thanh 

Thảo thì kiểu kết cấu này mới bộc lộ hết những ƣu điểm, thế mạnh trong việc 

triển khai tƣ tƣởng chủ đề của tác phẩm. Đặc biệt với trƣờng ca Khối vuông 

Rubích, Thanh Thảo đã thể hiện sự cách tân triệt để trên phƣơng diện kết cấu 

thể loại đem đến một dạng kết cấu mở theo lối đồng hiện. Sau này, loại kết 

cấu nhƣ vậy dần dần mới đƣợc phổ biến trong các sáng tác của một số nhà thơ 

trẻ đƣơng đại. 

3.1.2.3. Thanh Thảo là nhà thơ có nhiều thành công ở thể loại trƣờng ca 

không hẳn vì anh dồi dào về số lƣợng tác phẩm mà chính là vì trong mỗi tác 

phẩm của anh ta lại bắt gặp những sáng tạo mới mẻ, độc đáo trên nhiều 

phƣơng diện. Ở phƣơng diện kết cấu tác phẩm, giống nhƣ các tác giả trƣờng 

ca khác, các tác phẩm của anh có thể quy về hai dạng kết cấu tiêu biểu: kết 

cấu theo sự kiện và tuyến sự kiện; kết cấu theo mạch cảm xúc và tâm trạng. 

Tuy nhiên trong quá trình triển khai anh lại có những sáng tạo riêng, tạo nên 

sự khác biệt. Trƣớc hết đó chính là sự gia t¨ng mạnh mẽ yếu tố trữ tình và vai 

trò của nhân vật trữ tình hóa thân trong nhân vật trong quá trình kết cấu tác 

phẩm. Nhờ sự  hóa thân này mà các sự kiện, tình tiết trong tác phẩm đƣợc dẫn 

dắt, sắp xếp một cách hợp lý: bên ngoài cái vỏ sự kiện chính là mạch cảm xúc 
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dạt dào tuôn chảy của tác giả. Đối với các tác phẩm kết cấu theo mạch cảm 

xúc, tâm trạng, yếu tố mạch lạc và tính “chuyện” trong tác phẩm vẫn không 

hề mất đi. Sự hóa thân của tác giả vào cái “tôi” trữ tình giữ vai trò chuyển hóa 

mạch cảm xúc từ bên ngoài vào trong tác phẩm, từ đó làm nên mạch ngầm sự 

kiÖn mà chúng ta quen gọi là cốt truyện bên trong. Có thể thấy rằng, các sáng 

tác trƣờng ca của Thanh Thảo đã tìm đƣợc những kết cấu hết sức hợp lý để 

triển khai ý đồ sáng tác của nhà thơ.  

3.2. Biểu tƣợng 

 “Văn học hiện đại, hậu hiện đại đƣợc xem là văn học của các ẩn dụ, 

biểu tƣợng, huyền thoại. Những tác giả lừng danh của văn học thế giới thế kỉ 

XX nhƣ Kafka, Hemingway, L.Borges,… đồng thời cũng là những bậc thầy 

về nghệ thuật ám dụ. Dĩ nhiên, biểu tƣợng không phải là đặc sản duy nhất 

chỉ có ở văn học hiện đại, hậu hiện đại, nó “cổ xƣa nhƣ ý thức của nhân loại 

vậy”, bởi vì, nói nhƣ Guy Schoeller “sẽ là quá ít, nếu nói rằng chúng ta sống 

trong một thế giới biểu tƣợng, một thế giới biểu tƣợng sống trong chúng ta”.  

Có thể nói, biểu tƣợng trong văn học nói chung không phải là vấn đề 

mới mẻ. Nó đã đƣợc các nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu từ lâu. Song, 

chính sự sáng tạo, tìm tòi không ngừng của các thế hệ nhà văn và độc giả đã 

đem lại đời sống luôn luôn mới mẻ cho biểu tƣợng văn học. 

Biểu tƣợng trƣớc hết là một loại tín hiệu thẩm mỹ. Do đó, biểu tƣợng 

mang chứa và góp phần làm sáng rõ tƣ tƣởng thẩm mỹ cũng nhƣ thông điệp 

của nhà văn. Đồng thời nó cũng là nơi độc giả thể hiện sự cảm nhận chủ 

quan của mình trong công việc “đồng sáng tạo”. Trong tác phẩm văn học, 

biểu tƣợng cùng với hình ảnh, hình tƣợng, các tƣợng trƣng…làm nên cái 

“cốt” cho nội dung cũng nhƣ hình thức nghệ thuật. 

Theo TS Nguyễn Thị Ngân Hoa thì: “Theo nghĩa rộng nhất, biểu 

tượng (symbol) là một loại tín hiệu mà mặt hình thức cảm tính (tồn tại trong 
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hiện thực khách quan hoặc trong sự tưởng tượng của con người: cái biểu 

trưng) và  mặt ý nghĩa (cái được biểu trưng) mang tính có lí do, tính tất 

yếu”[28,3]. 

Mối quan hệ mang tính có lí do, tính tất yếu giữa hai mặt của biểu 

tƣợng, chính là điểm chủ yếu để phân biệt biểu tƣợng với dấu hiệu, kí hiệu. 

Các tác giả “Từ điển biểu tượng văn hoá thế giới” đã chỉ ra rất đúng rằng: 

“Biểu tƣợng cơ bản khác với dấu hiệu là một qui ƣớc tuỳ tiện trong đó cái 

biểu đạt và cái đƣợc biểu đạt (khách thể hay chủ thể) vẫn xa lạ với nhau, 

trong khi biểu tượng giả định có sự đồng chất giữa cái biểu đạt và cái được 

biểu đạt theo nghĩa một lực năng động tổ chức”. Gilbert Durand cũng khẳng 

định: “biểu tượng rộng lớn hơn cái ý nghĩa được gán cho nó một cách nhân 

tạo, nó có một sức vang cốt yếu và tự sinh”. Mặt khác, biểu tượng luôn 

mang tính đa trị, “chỉ một cái biểu đạt giúp ta nhận thức ra nhiều cái đƣợc 

biểu đạt, hoặc giản đơn hơn…cái đƣợc biểu đạt dồi dào hơn cái biểu đạt”, 

hay nói cách khác, ở đây có sự “không thích hợp giữa tồn tại và hình 

thức…sự ứ tràn của nội dung ra ngoài hình thức biểu đạt của nó”. Biểu 

tƣợng luôn rộng lớn hơn với ý nghĩa đƣợc gán cho một cách nhân tạo, nó có 

sức sống cốt yếu và tự sinh.  

Biểu tƣợng là một phƣơng diện tạo hình và biểu đạt có tính đa nghĩa 

trong văn học. Giữa biểu tƣợng và hình tƣợng có mối quan hệ tƣơng hỗ. Mỗi 

biểu tƣợng văn học sẽ là một hình tƣợng nếu ở hình tƣợng hiện diện một ý 

nghĩa nào đó tuy hòa vào hình tƣợng nhƣng không đồng nhất hoàn toàn với 

hình tƣợng. Vì vậy, con đƣờng giải mã biểu tƣợng trong tác phẩm văn học sẽ 

phải đi từ chính ngôn từ, kết cấu, các thủ pháp,… để tìm ra cái ẩn chìm đằng 

sau những hình tƣợng có nguồn gốc từ biểu tƣợng. 

Thanh Thảo thuộc thế hệ những nhà thơ trẻ trƣởng thành trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ có ý thức cao trong việc xây dựng các biểu tƣợng 
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nhằm thể hiện tƣ tƣởng thẩm mỹ của mình. Với riêng trƣờng ca, có thể nói 

Thanh Thảo đã xây dựng cả một hệ biểu tƣợng thể hiện thành công những 

phạm trù ý nghĩa có tính  khái quát, trừu tƣợng cao. 

Trong trƣờng ca của Thanh Thảo ta bắt gặp rất nhiều những hình ảnh 

lặp đi lặp lại, mang ý nghĩa biểu trƣng cao nhƣ: cỏ, sóng, đất, cát, lửa, mặt 

trời…Những hình ảnh này chính là các biểu tƣợng kết tinh tƣ tƣởng thẩm mỹ 

trong trƣờng ca Thanh Thảo. 

Nghiên cứu trƣờng ca Việt Nam nói chung, trƣờng ca Thanh Thảo nói 

riêng, ta bắt gặp rất nhiều những biểu tƣợng mang ý nghĩa ám dụ cao. Với 

trƣờng ca Thanh Thảo, ở đây luận văn cũng chỉ đi sâu vào tìm hiểu những 

biểu tƣợng mang tính nổi trội với tần số xuất hiện cao và khơi gợi đƣợc nhiều 

tầng ý nghĩa trừu tƣợng khái quát. Có thể kể đến một số biểu tƣợng nhƣ vậy 

trong trƣờng ca Thanh Thảo là: Sóng, biển, mặt đất, cỏ, lửa, cát,… 

3.2.1. Hệ biểu tượng sóng, cát và mặt đất– sức mạnh tiềm ẩn của 

quần chúng nhân dân 

Trƣớc hết, Sóng đƣợc xem là biểu tƣợng cho sức mạnh tiềm ẩn, quật 

cƣờng của quần chúng nhân dân trong trƣờng ca của Thanh Thảo bởi lẽ nó 

đƣợc tác giả lặp đi lặp lại nhiều lần thành một ám ảnh. Không chỉ có vậy, 

đằng sau hình thức lặp lại đó là những tầng sâu ý nghĩa có sức gợi mạnh mẽ 

mà phải đi vào tác phẩm cụ thể, với những biểu hiện sinh động trong sự kết 

hợp với các hình ảnh, tâm trạng khác nhau nó mới biểu hiện đầy đủ đời sống 

phong phú, đa dạng của mình. 

Tƣ tƣởng về nhân dân, đất nƣớc là tƣ tƣởng chủ đạo chi phối toàn bộ 

những sáng tác trƣờng ca của Thanh Thảo. Khi viết về quần chúng nhân dân, 

Thanh Thảo luôn dành một tình cảm đặc biệt. Anh đã sáng tạo và sử dụng 

biểu tƣợng sóng nhƣ một biểu tƣợng tiêu biểu cho sức mạnh, ý chí kiên cƣờng 

của quần chúng nhân dân. Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Thảo lại đặt tên 
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cho hai trƣờng ca đồ sộ của mình là Những người đi tới biển và Những ngọn 

sóng mặt trời.  

Trƣớc hết tâm hồn phóng khoáng của anh rất thích liên tƣởng đến sóng. 

Cơ man nào là sóng! Sóng cứ lừng lững, lừng lững hiện ra không phải lẻ loi, 

đơn độc từng ngọn mà thƣờng là ngàn con sóng, những đợt sóng, lớp lớp 

sóng. Hết “muôn đợt sóng vỗ vào bờ cát” lại đến “những ngọn sóng ngƣợc 

chiều xô xát mãi” rồi lại đến “những đợt sóng đột ngột trào lên”…Những 

ngọn sóng mặt trời  là nơi thể hiện tập trung nhất ý nghĩa biểu trƣng của sóng: 

sóng gần đó nhƣng vừa hữu hình vừa vô hình, nhìn thấy mà không dễ nắm 

bắt, mất đi rồi lại tái sinh: 

Đã bao lần xuống biển lên trời rồi trở lại, 

Đã cháy khô tới giọt cuối cùng 

Mà trong như thể trong nguồn 

Tràn trề như thể chưa từng cạn vơi 

Dò tận đáy cũng xong thôi 

 Nhưng vô ích. Sóng có đời nào yên  

Ngàn con sóng chết cuối đêm 

Sinh ngàn con sóng trước thềm rạng Đông 

Đẩy thuyền lật thuyền dễ không 

Mát mềm mài đá đã mòn thấu xương. 

Mạch thơ dâng trào cảm xúc say mê của tác giả khi viết về sóng, về sự 

bất diệt trƣờng tồn. Sóng ở đây chính là biểu tƣợng cho nhân dân, cho sự 

trƣờng tồn, vĩnh hằng, bất diệt của nhân dân. Sức mạnh tiềm ẩn của sóng cũng 

giống nhƣ sức mạnh tiềm tàng ẩn chứa trong bề sâu lịch sử của nhân dân.  

Sóng còn là biểu tƣợng cho sức mạnh trào dâng, sức mạnh nhấn chìm, 

sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân trƣớc kẻ thù. Ngọn sóng chính là 

biểu tƣợng dữ dội cho lòng yêu nƣớc của nhân dân ta: 
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Cơn bão đã trở lại 

Không cãi vã 

Không ngập ngừng 

Từ biển và từ núi 

Những ngọn sóng mặt trời 

Chúng ta đi 

          Cơn bão quyét những vùng tối tăm trên mặt đất 

Người đứng dậy bàn tay nắm chặt một hai…đi một hai… 

                                       (Bùng nổ mùa xuân) 

  Thông qua biểu tƣợng sóng để nói lên sức mạnh và ý chí căm hờn của 

quần chúng nhân dân ta còn bắt gặp lối xây dựng của Nguyễn Khoa Điềm: 

Đất nước 

Đang gầm lên trong sóng gió đất trời 

Hàng chục triệu thước khối nước đang lao vào mặt đất 

(Mặt đường khát vọng) 

 Sức mạnh lớn lao của nhân dân không chỉ tồn tại trong không gian mà 

còn tồn tại suốt chiểu dài lịch sử qua các thời đại. “bằng hình tượng sóng, 

Thanh Thảo chẳng những nói lên được hình thái thể hiện sức mạnh khôn 

cùng của nhân dân qua đó gửi gắm niềm tin vô bờ vào họ” [ 30,4] 

Những lớp sóng là những ngƣời nghĩa sĩ Cẩn Giuộc, là những ngƣời 

du kích Ba Tơ, là những con ngƣời vô danh hay hữu danh nhƣng anh hùng 

đã góp phần máu xƣơng của mình làm nên chiến thắng viết nên những trang 

sử hào hùng, oanh liệt của dân tộc. Trân trọng, biết ơn và với tấm lòng thành 

kính trƣớc sự hy sinh cao cả đó của nhân dân, Thanh Thảo đã tạc nên một 

bức tƣợng đài “sóng” sừng sững hiên ngang giữa đất trời với những chất 

liệu đặc biệt: 
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Bùn và máu 

Dựng ngọn sóng ngang trời bằng đá trắng 

Đêm đêm trên đỉnh sóng bập bùng lửa đuốc 

                    (Những ngọn sóng mặt trời ) 

Ngay nhan đề bản trƣờng ca Những ngọn sóng mặt trời chúng ta đã 

thấy tính chất biểu tƣợng giàu sức khái quát của hình ảnh sóng. Những ngọn 

sóng ấy không phải là sóng bình thƣờng mà là những ngọn sóng nóng bỏng 

của lòng quyết tâm sự bền bỉ, sức mạnh vĩnh hằng của quần chúng nhân dân:  

Không ngập ngừng 

Từ biển và từ núi 

Những ngọn sóng mặt trời 

… 

Những con sóng cuộn lên bờ đời sống 

Chói trang mặt trời. 

(Những ngọn sóng mặt trời ) 

 Từ hình ảnh ngọn sóng tự nhiên mang trong mình năng lƣợng của biển 

cả, ngày đêm ru ta bài ca không nghỉ, Thanh Thảo đã thành công khi xây 

dựng sóng thành biểu tƣợng mang ý nghĩa sâu xa, giàu chất triết luận về sức 

mạnh tiềm ẩn, vĩnh hằng, bất diệt, vô địch của quần chúng nhân dân. 

 Tƣ tƣởng về nhân dân mất nƣớc còn đƣợc Thanh Thảo thể hiện sâu sắc 

qua hình ảnh mặt đất. Mặt đất vốn hiền hòa, là nơi bắt nguồn của sự sống con 

ngƣời. Mặt đất vốn đƣợc coi là bà mẹ bao dung muôn đời của con ngƣời. Xây 

dựng hình ảnh mặt đất thành biểu tƣợng có ý nghĩa ám chỉ sức mạnh, sự vững 

bền của quần chúng nhân dân, Thanh Thảo đã đem đến những tầng sâu ý 

nghĩa mới cho tƣợng trƣng này. 

 Trong trƣờng ca Những người đi tới biển Thanh Thảo đã xây dựng hình 

ảnh đất để khái quát về sự bất tử của quần chúng nhân dân:  
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Đất nằm im như chết 

Có bao giờ đất chết đâu anh. 

Mặt đất bình yên, hiền hòa nhƣ bộ mặt nhân dân muôn đời giản dị 

nhƣng luôn tiềm ẩn sức sống bất diệt. 

Mặt đất quê hƣơng hay bà mẹ tinh thần thứ hai đã ấp ủ, nâng niu ý chí 

khát vọng của con ngƣời: 

Máu của đất 

Giọt nước nào đã khởi sự đời ta. 

Với Thanh Thảo, đất còn là biểu tƣợng cho sức mạnh vĩ đại bền bỉ, tấm 

lòng thủy chung son sắc của quần chúng nhân dân: 

Ta sống cùng nhân dân 

Chết giữa nhân dân 

Rất yên ổn mầm cây thở chìm trong đất 

Đất mẹ hay nhân dân đã ôm bao ngƣời con vào lòng khi sống thì chở 

che chăm sóc, lúc mất đi nhân dân là ngƣời tƣởng nhớ. Về với đất là về với 

nhân dân để tái sinh một cuộc đời mới. 

Trong tâm tƣởng của Thanh Thảo, mặt đất chính là tổ quốc chính là 

nhân dân, mặt đất hóa thân vào những con ngƣời vô danh đã hiến dâng cả 

cuộc đời cho đất đai xứ sở: 

Đất nước đi hết thảy con người. Bóng họ tỏa mênh mang ngày            

nắng gắt 

Họ đi như gió, họ đứng như rừng 

Lúc nằm xuống họ hóa thành mặt đất 

Từ những gì vô danh, giản dị, đến những gì cao cả vĩ đại đều thuộc về 

mặt đất. Mặt đất là nhân dân sinh ra mỗi con ngƣời, nuôi dƣỡng họ, khích lệ 

động viên họ, thủy chung và gắn bó với họ. Để rồi khi những ngƣời con đó 

trở về với đất, nhân dân hay là mặt đất trở thành nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Mặt 
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đất hay chính là tổ quốc thiêng liêng vĩnh hằng không bao giờ chết. Mặt đất 

chính là biểu tƣợng cho nhân dân, cho những gì quen thuộc, gần gũi, cho 

những gì cao cả, vĩ đại, bất diệt. 

Ngoài hình ảnh sóng, mặt đất thì cát cũng là yếu tố đƣợc Thanh Thảo 

xây dựng thành biểu tƣợng có ý nghĩa tƣợng trƣng cao khi nói về nhân dân, 

dân tộc, đất nƣớc. 

Thanh Thảo không phải là ngƣời đầu tiên sử dụng hình ảnh cát với ý 

nghĩa là một biểu tƣợng cho nhân dân. Các nhà thơ khác nhƣ Bằng Việt, 

Nguyễn Duy đã xây dựng hình ảnh cát thành biểu tượng cho dòng chảy số 

phận nhân dân.  

Đến trƣờng ca của Thanh Thảo, cát là biểu tƣợng cho quê hƣơng gắn 

bó, ruột thịt của con ngƣời: 

Rồi bên dưới khối sương mù đặc cứng 

Căn cứ lại bắt đầu di chuyển 

Những người chìm xuống hầm sâu 

Như nước thấm vào lòng cát 

… 

Những con thuyền thở dài trên cát trắng 

Nghe da thịt nồng hơi biển mặn 

                     (Trẻ con ở Sơn Mỹ ) 

 Cát còn là biểu tƣợng của tuổi thơ với những thăng trầm gian khó mà 

những em bé cũng nhƣ ngƣời dân Sơn Mỹ phải gánh chịu trong những năm 

đau thƣơng của cả dân tộc: 

Anh mở mắt trống trơn vùng cát 

Nắng đổ lửa trời cao quay quắt 

Làng cũ đâu những đường dừa mát xanh 

Anh nhắm mắt thấy từng chùm trái ngọt 
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Những nấm cát gối đầu nấm cát 

          (Trẻ con ở Sơn Mỹ ) 

 Cát là nơi ghi dấu ấn sự tồn tại cũng nhƣ những mất mát, hy sinh của 

con ngƣời. Cát là nhân chứng đồng thời là nơi yên nghỉ vĩnh hằng cho những 

cái chết oan khuất của trẻ thơ: 

Cả mộ bia sóng biển tiếng trẻ cười 

Những âm thanh nhiều năm vùi đất cát 

Sẽ mọc lên bất chợt giữa ban ngày 

Đồng một lúc rừng dương căng ngực hát 

                                 (Trẻ con ở Sơn Mỹ ) 

 

 Cát vĩnh hằng bất diệt, cát là sự hóa thân của tƣơng lai tƣơng sáng. Cát 

nâng đỡ chồi sống con ngƣời: 

Tôi nhập cùng các em chạy dọc bãi xương rồng 

Lại bắt gặp chân trời ngay trên cát 

Cả người tôi hòa trong biển vô cùng 

Có thể nói những hình ảnh sóng, mặt đất, cát là những biểu tƣợng 

mang tính lý tƣởng hóa, kỳ vĩ về sức mạnh quật cƣờng cũng nhƣ sự trƣờng 

tồn của tổ quốc, của nhân dân. 

3.2.2. Hệ biểu tượng cỏ, lửa -  sức mạnh bền bỉ và ý chí tất thắng của 

cái tôi thế hệ 

Trong thơ Thanh Thảo nói chung, cỏ là hình ảnh đƣợc nhắc lại nhiều 

lần và nó đã trở thành biểu tƣợng cho sức mạnh và ý chí tất thắng cho cái tôi 

thế hệ nhà thơ. Nếu nhƣ trong Dấu chân qua trảng cỏ hình ảnh cỏ gắn bó với 

đau thƣơng máu lửa của chiến tranh thì đến Những người đi tới biển, cỏ chính 

là biểu tƣợng cho sự bền bỉ, nhẫn nại của những con ngƣời lứa tuổi hai mƣơi, 

ba mƣơi xanh màu áo lính: 
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Những dấu chân rồi lùi lại phÝa sau 

Dấu chân in trên đời chúng tôi những tháng năm trẻ nhất 

Mười tám hai mươi sắc như cỏ 

Dày như cỏ 

Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ 

      (Những ngƣời đi tới biển ) 

 Chƣa có nơi nào trong thơ hình ảnh cỏ lại giàu ý nghĩa biểu trƣng nhƣ 

thế: cỏ bình dị, tƣơi tắn nhƣ lứa tuổi hai mƣơi; cỏ mãnh liệt yếu mềm nhƣng 

dày dặn, gắn kết. Tất cả những ý nghĩa đó biểu trƣng cho lớp lớp thế hệ 

thanh niên cùng gắn bó trên một chiến hào trong cuộc hành quân vĩ đại của 

cả dân tộc. 

Trên bƣớc đƣờng hành quân gian khổ, cỏ là nơi  ngƣời chiến sỹ nghỉ 

chân và ngẩn ngơ trƣớc vẻ đẹp của một cánh chim trời: 

Chúng tôi không mệt đâu 

Nhưng cỏ sắc mà ấm quá! 

Tuổi hai mươi thằng em tôi sững sờ 

Một cánh chim mảnh như nét vẽ 

Mùi vị của cỏ hay mùi vị quê hƣơng đã làm nên sức mạnh tiếp bƣớc 

những ngƣời cha, những ngƣời anh của thế hệ những chiến sỹ chống Mỹ: 

Ngoài trảng tranh âm ấm nảy chồi 

Cuối mùa khô đất đang hổi trở dạ 

… 

Phảng phất mùi cỏ cháy đống un. 

 Cỏ trong tâm tƣởng những ngƣời lính còn là yếu tố xóa đi nỗi đau, xóa 

đi quá khứ đau thƣơng vì cỏ có sức sống bất diệt. Nhƣng ở đây cỏ không kịp 

mọc, không thể xóa đi những nỗi đau cũ, chính vì thế cỏ nhắc nhở ý chí căm 
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thù, khắc ghi những nỗi đau để ngƣời du kích Ba Tơ vƣợt ngục trở về với 

nhân dân tiếp tục chiến đấu: 

Đáng lẽ cỏ đã xanh lối mòn thuở ấy 

Cỏ không kịp mọc  

Cỏ phải chết đi sống lại 

Bao nhiêu là nước chảy 

Trên dòng sông 

Những khuôn mặt những cánh rừng những  

Chỗ tối tăm những vùng sáng rỡ 

Những khoảng trống không 

                (Bùng nổ mùa xuân) 

  Cỏ còn là giấc ru ca ôm ấp những ngƣời đã khuất: 

Nhũng ngọn sóng màu xanh của đất 

Tràn qua các mộ bia 

      (Trẻ con ở Sơn Mỹ) 

 Bằng “ẩn dụ cỏ” với hình ảnh vô cùng độc đáo “những ngọn sóng màu 

xanh của đất”. Thanh Thảo đã “bình yên hóa”, xua đi những ấn tƣợng buồn 

của chiến tranh để sự sống tiếp tục tồn tại và vƣơn lên theo quy luật tồn tại. 

Sự hy sinh của những ngƣời lính, của nhân dân vì thế đƣợc bình yên. 

 Lửa là một biểu tƣợng văn hóa. Nó biểu trƣng cho các tầng ý nghĩa 

nhƣ: sự gột rửa, tẩy uế, thần linh…Trong thơ ca cách mạng, ngọn lửa là biểu 

tƣợng của ý chí, tinh thần yêu nƣớc. Trong một số trƣờng ca trƣớc và cùng 

thời Thanh Thảo ngọn lửa còn mang ý nghĩa biểu trƣng cho sự tàn khốc của 

chiến tranh cũng nhƣ ý chí chiến đấu, chiến thắng kẻ thù: 

Những đỉnh núi xưa bừng ngọn lửa 

Khói lên ngùn ngụt cháy trời mây 

Lửa ta bay đốt loại dơi sắt 
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Đã rắc đau thương trên mảnh đất này 

                           (Bài ca chim Chơ Rao – Thu Bồn) 

Đến các trƣờng ca của Thanh Thảo, hình ảnh ngọn lửa xuất hiện dày 

đặc và có ý nghĩa biểu trƣng đa dạng. Tầng nghĩa biểu trƣng đầu tiên: Ngọn 

lửa chính là hiện thực trực tiếp, khốc liệt của chiến tranh: 

Cả thành phố đã trở thành lò lửa 

Thỉnh thoảng người ta trông thấy những người Nam Kỳ bị chặn 

lại và tìm cách thoát khỏi đám cháy 

                                                           (Cỏ vẫn mọc ) 

 Không chỉ có vậy, ngọn lửa còn là biểu tƣợng cho ý chí kiên cƣờng của 

ngƣời du kích Ba Tơ trong mong mỏi đƣợc về với nhân dân. Ngọn lửa ấy bắt 

đầu từ số ít rồi truyền đi qua từng số phận: 

Ngọn lửa 

Một đêm thiêu dụi đồn Ba Tơ 

Đã nén lại chiều sâu vào từng số phận 

      (Bùng nổ mùa xuân) 

 Ngọn lửa ấy trong tâm tƣởng ngƣời du kích Ba Tơ còn là niềm uất hận, 

căm thù đối với bọn giặc xâm lƣợc. Trong những nhà giam tăm tối, những 

con ngƣời đang bị kìm kẹp đã biến căm thù, uất hận thành sức mạnh phản 

kháng thắp lên ánh lửa truyền đi trong đêm: 

Ta nghe bàn tay gõ qua bức tường ngăn cách 

Lời hứa hẹn câu chào vĩnh biệt 

Những tín hiệu của lửa 

Nhóm lên từ mỗi làn roi 

                 (Bùng nổ mùa xuân) 

 Ngọn lửa còn là biểu tuîng cho sự chính nghĩa, đoàn kết để nhân dân 

và những ngƣời du kích Ba Tơ đồng tâm đứng lên làm cách mạng: “Tự do sẽ 
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nói bằng lời ngọn lửa”. Ngọn lửa lan ra từ lòng quả cảm của mỗi con ngƣời, 

của mỗi miền quê gan góc đã tạo thành dòng sông rực cháy xua tan đêm tối, 

khổ đau kìm kẹp: “bỗng ngàn cánh tay vung ngàn ngọn đuốc màu nâu / dòng 

sông lửa cháy dọc chiền đêm tối”. 

Ngọn lửa còn là biểu tƣợng của lòng nhiệt huyết ý chí căm thù giặc, là 

mạch ngầm chảy trong huyết quản mỗi con ngƣời tạo nên sự tiếc nuối của 

những đoàn quân: 

Tổ quốc 

Một lần nữa xin hát tên Người 

Lửa đã cháy trước đoàn quân Nam tiến 

Giặc cuồng điên gây hấn 

Và chúng tôi ba lô trên vai 

Ngọn lửa còn chính là cội nguồn sức mạnh của chân lý và niềm tin: “và 

im lặng mênh mang chính là tiếng nói/ và cội nguồn tiếng nói là ngọn lửa 

nước rực cháy” 

  Ngọn lửa còn là biểu tƣợng cho tình đồng đội ấm áp keo sơn, sƣởi ấm 

lòng những ngƣời chiến sỹ trên bƣớc đƣờng hành quân gian khổ: 

Bài ca và ngọn lửa 

Tôi đi giữa bàn tay hơi thở bạn đường 

Không phải bó đuốc một trái tim riêng lẻ 

Dắt ta qua rừng đêm 

Những đớn đau mơ ước hy sinh 

Không của riêng một trái tim nào nữa 

Bài ca và ngọn lửa 

Tôi đi trong ánh sáng mọi người. 

                   (Những người đi tới biển ) 
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  Nhƣ vậy, lửa hay ngọn lửa trong trƣờng ca Thanh Thảo vừa là biểu 

tƣợng tƣợng trƣng cho ý chí căm thù giặc, nhiệt tình cách mạng vừa tƣợng 

trƣng cho sức mạnh đoàn kết, sự sẻ chia, nghĩa tình của con ngƣời. 

Thơ Thanh Thảo rất giàu chất sống, giàu hình tƣợng. Trong trƣờng ca 

của anh bên cạnh việc sáng tạo hình tƣợng để phục vụ cho các tƣ tƣởng chủ 

đề, Thanh Thảo còn chú ý xây dựng những hệ biểu tƣợng đa dạng, phong 

phú về nhân dân, ý chí và sức mạnh quật cƣờng của quần chúng nhân dân; 

về sức mạnh bền bỉ và niềm tin tất thắng của những ngƣời chiến sỹ cách 

mạng. Trƣờng ca của anh vì thế có đƣợc chiều sâu của chất triết lý, suy 

tƣởng. Trong khuôn khổ luận văn này chúng tôi chƣa thể đi sâu để chỉ ra, 

phân tích và lý giải một cách toàn vẹn thế giới biểu tƣợng trong trƣờng ca 

Thanh Thảo, song thiết nghĩ, qua việc phân tích hai hệ biểu tƣợng nổi bật 

trên trong trƣờng ca Thanh Thảo đã giúp chúng ta phần nào nhận ra phong 

cách viết trƣờng ca của anh. 

3.3. Giọng điệu 

Giọng điệu là một phạm trù quan trọng trong văn học. Nhờ giọng điệu 

chúng ta nhận ra phong cách tác giả, nắm bắt đƣợc tƣ tƣởng, chủ đề của tác 

phẩm. Chịu sự quy định của đặc trƣng thể loại, trƣờng ca Việt Nam hiện đại 

mang trong mình rất nhiều “giọng” khác nhau, nói tiếng nói đa thanh của thế 

hệ tác giả- những con ngƣời vừa cầm súng vừa cầm bút, đồng thời nói tiếng 

nói của riêng tác giả- tâm hồn nhạy cảm trƣớc những vang vọng cuộc đời. 

Nói về chất giọng của Thanh Thảo, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho 

rằng,  trƣớc Thanh Thảo “giọng thơ trẻ ồn ào như mạch thác phía đầu nguồn, 

thì đến Thanh Thảo dòng thơ lại lắng dấu trong nó một sức chảy ngầm của 

quãng cuối dòng sông”. Có thể nói giọng điệu trong trƣờng ca của Thanh 

Thảo chính là giọng điệu sử thi trầm tĩnh đầy trải nghiệm. Đi sâu vào từng tác 
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phẩm ta lại bắt gặp một giọng điệu đa thanh, vừa mang cảm hứng ngợi ca vừa 

mang cảm hứng thế sự đầy triết lý, suy ngẫm. 

Nổi bật hơn cả trong số các giọng điệu thƣờng gặp ở trên chính là giọng 

điệu ngợi ca mang cảm hứng sử thi. Bởi lẽ, trƣờng ca hiện đại nói chung, 

trƣờng ca Thanh Thảo nói riêng đều có xu hƣớng tổng kết, đánh giá, chiêm 

nghiệm lại bƣớc đi của lịch sử, mà ở đó nổi bật lên là hình ảnh nhân dân, dân 

tộc, những ngƣời con ƣu tú đã sống, chiến đấu với lớp lớp kẻ thù để gìn giữ 

từng tấc đất của quê hƣơng, đất nƣớc. Chỉ có điều giọng ngợi ca của Thanh 

Thảo không còn ồn ào nhƣ trong các trƣờng ca giai đoạn trƣớc. Ở anh, sự 

ngợi ca cũng đi vào chiều sâu cảm xúc. 

Thanh Thảo không chỉ là nhà thơ mà còn là một chiến sỹ. Anh cùng với 

bao bạn bè cùng trang lứa đã xếp lại sách vở, từ giã trƣờng lớp, những kỳ 

nghỉ hè để lên đƣờng vào Nam chiến đấu. Băng mình vào khói lửa chiến 

tranh, tự mình nếm trải những gian nan thử thách, những hiểm nguy dƣới bom 

đạn kẻ thù, cái nhìn của Thanh Thảo với cuộc chiến tranh không phải là cái 

nhìn của ngƣời ngoài cuộc mà là cái nhìn trải nghiệm, cái nhìn hóa thân để rồi 

bàn luận, phản ánh. Viết về tình đồng đội, quê hƣơng, tình yêu tổ quốc, về 

những mất mát hy sinh, những khó khăn gian khổ…Trƣờng ca của anh luôn 

có một giọng trầm tĩnh, suy tƣ, triết lý. 

Viết về hiện thực chiến tranh, Thanh Thảo đã phơi bày một sự thật tàn 

khốc bằng những lời thơ ngắn với cảm xúc ngậm ngùi: 

Những năm 

Một chiếc áo có thể sống lâu hơn một cuộc đời 

Rồi tới lúc chúng con thay áo khác 

Nhưng khi cởi áo ra 

Con không còn gì thay được 

(Những người đi tới biển) 
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Không còn cái hào hứng, sôi nổi, hồn nhiên nhƣ trong thơ Phạm Tiến 

Duật, cái nhìn của ngƣời lính trong trƣờng ca Thanh Thảo trƣớc hiện thực 

cuộc chiến, trƣớc sự dấn thân của mình là những tâm sự chân tình, những giãi 

bày chứa chất sự suy tƣ. 

 Ở những câu thơ khác trong bản trƣờng ca về cuộc hành trình của cái 

tôi thế hệ, đồng thời là của dân tộc từ những cánh rừng đi ra biển, ta cũng bắt 

gặp giọng điệu trầm tĩnh ẩn chứa những tâm trạng sâu kín giữ dội: 

Người ta không thể chọn để được sinh ra 

Nhưng chúng tôi đã chọn cánh rừng phút giây năm tháng ấy 

(Những người đi tới biển ) 

Nói về cuộc hành quân của thế hệ mình, sự lựa chọn cách sống của bản 

thân cũng nhƣ những đồng đội, trƣờng ca Thanh Thảo có một giọng thật đặc 

biệt: Không có những lời tuyên bố ồn ào mà chỉ lặng lẽ bày tỏ nhƣng nó đã 

thể hiện cao độ ý chí, lòng quyết tâm nhận về sứ mệnh lịch sử trong cuộc đối 

đầu với kẻ thù hung hãn của những ngƣời chiến sỹ: 

Chúng tôi không thể chết vì hư danh 

Không thể chết vì tiền bạc 

Chúng tôi xa lạ với những tin tưởng điên cuồng 

Những liều thân vô ích 

Đất nước đẹp mênh mang 

Đất nước thấm sâu xuống tận cùng xương thịt 

Chỉ riêng Người chúng tôi dám chết 

Rõ ràng sự lựa chọn: Gánh vác sứ mệnh lịch sử giải phóng dân tộc trên 

vai, những ngƣời lính thế hệ Thanh Thảo ý thức rõ việc làm của mình. Họ 

hiểu rằng con đƣờng họ đi là chính nghĩa, con đƣờng đó có hy sinh có gian 

khổ nhƣng họ vẫn chủ động lựa chọn và sẵn sàng hiến thân – một sự hiến thân 

tỉnh táo, sự hiến thân biết trƣớc – cho dân tộc, cho tổ quốc. 
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Trong không khí của ngày hội chiến thắng, khi cả dân tộc hân hoan 

xuống đƣờng ca bài ca khải hoàn thì Thanh Thảo lại ngậm ngùi trƣớc sự hy 

sinh của những ngƣời đồng đội trƣớc cöa ngõ chiến thắng: 

Ngày dân tộc tụ về đường số 1 

Lßng  không nguôi thương những cánh rừng này 

Nơi hàng vạn đứa con nằm lưng đèo cuối dốc 

Dọc theo lối mòn chìm khuất dưới tầng cây 

Nếu một ngày ta dựng những hàng bia 

Xin hãy đề “nơi đây những cuộc đời chưa bao giờ yên nghỉ” 

                              (Những người đi tới biển)  

Những vần thơ của anh xuất phát từ tấm lòng thành kính, biết ơn đối 

với những ngƣời đồng chí, đồng đội đã khuất. Những câu thơ dài nối tiếp 

nhau nhƣ những giọt nƣớc mắt của ngƣời ở lại tƣởng nhớ về những ngƣời đã 

khuất. Nói về ngày chiến thắng nhƣng giọng thơ Thanh Thảo là tiếng khóc 

nghẹn ngào dấu trong một dáng vẻ điềm tĩnh.  

Trƣớc sức mạnh của quần chúng nhân dân, trƣớc sự trƣờng tồn vĩnh 

hằng của nhân dân, tổ quốc Thanh Thảo đã có những chiêm nghiệm thật sâu 

sắc: Đất nằm yên như chết/ nhưng có bao giờ đất chết đâu anh. 

Ngợi ca những ngƣời nghĩa sỹ Cần Giuộc dũng cảm, giọng thơ Thanh 

Thảo cũng thể hiện một cách đầm lắng, thiết tha: 

Một trăm hai mươi năm 

Đất nước dài theo bàn chân các anh 

Anh nước nhon trong mắt các anh 

Chưa lúc nào ngớt bão 

                             (Những nghĩa sĩ Cần Giuộc) 
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Cảm thức về tổ quốc về dân tộc là tình cảm, là nhận thức về sự quan 

trọng của tổ quốc, của nhân dân đối với ý nghĩa sự tồn tại của những ngƣời du 

kích Ba Tơ cũng chính là những lời xuất phát tận sâu thẳm đáy lòng tác giả: 

Tổ quốc ở trong tôi 

Hơn những giấc mơ kỳ diệu nhất 

Nếu phút nào tôi ở ngoài tổ quốc 

Đó là điều bất hạnh của đời tôi 

Này đây vàng bạc này đây nhà cửa 

Và máu những nợ nần 

Những nỗi đau và khoảng sáng hồn tôi chân thực 

Tất cả thuộc về người 

             (Bùng nổ mùa xuân) 

Tổ quốc là lẽ sống! Tuyên ngôn ấy thể hiện cảm xúc chân thành thấm 

đẫm chất sâu lắng trầm tƣ. Tổ quốc là hiện thân cho sự đầy đủ, cho vinh 

quang và cho cả những mất mát hy sinh, nỗi đau không thể bù đắp. Gƣơng 

mặt tổ quốc sáng trong cao đẹp trong tâm hồn mỗi con ngƣời. Lời thơ nhƣ 

thôi thúc, nhắc nhở mỗi cá nhân trƣớc trách nhiệm với dân tộc. 

Viết về quá khứ hào hùng của dân tộc với tất cả những cung bậc tình 

cảm của mình, cảm hứng ngợi ca trong trƣờng ca của Thanh Thảo đã đi vào 

chiều sâu, giọng điệu trƣờng ca anh không còn ồn ào mà vô cùng điềm tĩnh 

thể hiện cái nhìn dự cảm, sâu sắc. 

Thể thơ cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên giọng điệu 

riêng của Thanh Thảo. Trƣờng ca Thanh Thảo thƣờng phối hợp sử dụng đan 

xen nhiều thể thơ tạo ra những nhịp điệu khác nhau: Khi thì trầm, khi lại 

bổng. Nhịp điệu đó khiến cho giọng điệu trƣờng ca của anh khi trầm lắng suy 

tƣ, lúc lại cũng ồn ào tƣơi trẻ. Bên cạnh những câu thơ giàu chất hiện thực, 
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không câu nệ vào vần luật, phép tắc thể hiện những cung bậc tình cảm khi lên 

bổng lúc xuống trầm của tác giả theo mạch cảm xúc hoặc sự kiện nhƣ: 

Các anh những người trốn thuế 

Các anh – dân lậu 

Từ bỏ quê nhà xiêu tán lênh đênh 

Như bèo dạt như mây trôi 

Khuôn mặt buồn hơn câu hát 

Câu hát buồn hơn đêm rừng sác hoang vu 

              (Những nghĩa sĩ Cần Giuộc) 

  

 Đồng thời anh cũng có những câu thơ giản dị, xinh xắn nhƣng gấp gáp 

thúc giục: 

Hãy tỉnh dậy 

Chớ mộng du 

Đừng khiếp sợ 

Sống trên đời 

Sông có khúc 

Người có thời 

Hết buồn khổ 

Tới mừng vui 

Hãy tỉnh dậy 

Nào bạn ơi 

                    (Đêm trên cát) 

Càng về sau, trong các trƣờng ca viết về chủ đề thế sự, giọng điệu triết 

lý lại đƣợc Thanh Thảo sử dụng nhiều. Ở những trƣờng ca viết sau chiến 

tranh này, khi nỗi đau thời chiến tuy không còn thƣờng trực nhƣng con ngƣời 

vẫn phải hằng ngày hằng giờ chèo chống với cuộc đời để mƣu sinh, tồn tại; 
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những giá trị trƣớc kia chúng ta tôn thờ nay cũng đã dần dần bị thay đổi thì 

giọng điệu triết lý thể hiện sự trăn trở suy tƣ đã trở thành giọng điệu chủ yếu 

trong trƣờng ca Thanh Thảo. 

Bằng giọng thơ trầm lắng, chất chứa những ƣu tƣ, Thanh Thảo đã hóa 

thân vào nhân vật Nguyễn Đình Chiểu để giãi bày những mong ƣớc, sự hy 

vọng và tin tƣởng ở con ngƣời; hóa thân vào nhân vật Cao Bá Quát để suy  

ngẫm về những vấn đề đạo đức nhân phẩm, vai trò sứ mệnh của thơ ca và nhà 

thơ; đồng thời cái tôi hóa thân của nhà thơ vào nhân vật trữ tình trong Khối 

vuông Rubich đã thể hiện cái nhìn đa chiều, giọng điệu phức hợp đa thanh của 

nhà thơ khi phản ánh những mảng màu khác nhau của cuộc sống. 

Nhìn một cách tổng quát, giọng điệu chủ yếu của trƣờng ca Thanh Thảo  

chính là giọng trầm tĩnh, suy tƣ. Dù viết về hiện thực chiến tranh, lịch sử hào 

hùng của dân tộc hay các vấn đề thế sự đời thƣờng thì Thanh Thảo vẫn giữ 

cho mình sự chắc chắn nhƣng không hề đơn điệu về giọng điệu. Bởi trƣờng ca 

của anh là phức hợp của âm thanh, chi tiết, hình ảnh và cảm xúc đã vào độ 

chín của một con ngƣời từng trải có tâm hồn nghệ sỹ. 

“Trong đời sống thơ trẻ sau 1975 đến nay, Thanh Thảo với những sản 

phẩm tinh thần đã và sẽ có của mình xứng đáng là một gương mặt tiêu biểu. 

Người đọc tin rằng, víi anh thơ không phải là lời phát mà còn là tiếng vọng 

sau đó. Và anh trên mỗi chặng đường sáng tác của mình sẽ không ngừng tìm 

tòi những biểu hiện mới để thơ mãi âm vang.”[81,49]. Trƣờng ca của Thanh 

Thảo về mặt kết cấu tƣ tƣởng, giọng điệu hay trong việc xây dựng các biểu 

tƣợng đều có những đóng góp mới mẻ cho thể loại trƣờng ca nói riêng, thơ 

Việt Nam hiện đại nói chung. Những đóng góp đó đã đƣa Thanh Thảo lên vị 

trí những nhà thơ lớn và trở thành “ông vua trường ca” của nền văn học Việt 

Nam hiện đại. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Vào những năm bảy mƣơi của thế kỷ XX, nền văn học Việt Nam 

chứng kiến sự nở rộ của thể loại trƣờng ca hiện đại. Từ đó đến nay, xung 

quanh khái niệm trƣờng ca còn rất nhiều ý kiến chƣa thống nhất giữa các nhà 

nghiên cứu. Song về đại thể cả các nhà nghiên cứu và các tác giả sáng tác 

trƣờng ca đều cho rằng: trƣờng ca là một hiện tƣợng thâm nhập của các thể 

loại thơ, là một kết cấu mềm dẻo, đa diện. Trên bình diện thi pháp thể loại, 

trƣờng ca là hệ quả tất yếu của quá trình thơ trữ tình mở rộng chức năng xã 

hội- thẩm mỹ của các yếu tố tự sự trong kết cấu tác phẩm. trƣờng ca hiện đại 

lấy đề tài lịch sử - dân tộc làm nền, lấy chủ nghĩa anh hùng cách mạng làm 

cảm hứng chiều sâu nhận thức của nhân vật. Trong qóa trình vận động, nội 

dung thể loại trƣờng ca ngày càng phong phú theo hƣớng gia tăng tính triết 

luận, phản ánh những vấn đề gần gũi với đời sống xã hội.  

2. Thanh Thảo thuộc thế hệ các nhà thơ trẻ trƣởng thành trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ. Ông là ngƣời đã dành phần lớn sự nghiệp sáng tác 

của mình cho thể loại trƣờng ca. Thanh Thảo là một trƣờng hợp đặc biệt kiên 

trì và thủy chung với thể loại này. Sau trƣờng ca đầu tay Những người đi tới 

biển (1977), Thanh Thảo liên tiếp cho ra đời hàng loạt những trƣờng ca đặc 

sắc, có sức bao chứa lớn làm nên tầm vóc của một nhà thơ chuyên về thể loại 

trƣờng ca nhƣ: Đêm trên cát (1982), Những ngọn sóng mặt trời (gồm liên 

hoàn ba trƣờng ca: Những nghĩa sỹ Cần Giuộc, Bùng nổ mùa xuân, Trẻ con ở 

Sơn Mỹ- 1985), và Trò chuyện với nhân vật của mình (2002)…Có thể nói, 

Thanh Thảo là một trong những cây bút có đóng góp lớn nhất cho sự sáng tạo 

và phát triển của thể loại trƣờng ca trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại trên cả 

phƣơng diện nội dung lẫn hình thức thể hiện. 
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Trƣờng ca của Thanh Thảo thấm đẫm chất sử thi, giàu tính tƣ tƣởng và 

tầm khái quát, triết lý về sứ mệnh lịch sử của thế hệ mình; về nguồn cội sức 

mạnh của dân tộc, đất nƣớc; về những giá trị tinh thần cao cả tiềm ẩn trong 

lịch sử đấu tranh dựng nƣớc và giữ nƣớc…Nhƣng đặc biệt hơn, Thanh Thảo 

đã luôn luôn tìm tòi, sáng tạo không ngừng và để lại trong mỗi tác phẩm 

những dấu ấn riêng không pha trộn với các tác giả khác cũng nhƣ không lặp 

lại chính mình. 

3. Tƣ tƣởng thẩm mỹ bao trùm trong các sáng tác trƣờng ca của Thanh 

Thảo chính là tƣ tƣởng về nhân dân, đất nƣớc, Tổ quốc. Những người đi tới 

biển đƣợc coi là bản anh hùng ca của thế hệ trẻ cầm súng trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nƣớc. Góc nhìn nghệ thuật về chiến tranh trực tiếp từ 

chiến hào của cái tôi trải nghiệm của tác giả đã làm nên nét đặc sắc thẩm mỹ 

của trƣờng ca này. Những ngọn sóng mặt trời là bản trƣờng ca liên hoàn bao 

gồm ba trƣờng ca Những nghĩa sĩ Cần Giuộc, Bùng nổ mùa xuân, Trẻ con ở 

Sơn Mỹ. Ở bản trƣờng ca này, Thanh Thảo tập trung khám phá và lý giải cội 

nguồn sức mạnh chiến thắng của dân tộc qua việc xây dựng thành công những 

hình tƣợng cụ thể có tính chất tiêu biểu cho sức mạnh quật cƣờng, sự trƣờng 

tồn, vĩnh hằng, bất diệt của quần chúng nhân dân. Đến các trƣờng ca viết sau 

chiến tranh nhƣ Khối vuông Rubích, Đêm trên cát và Trò chuyện với nhân vật 

của mình, một mặt tác giả vẫn tiếp tục mạch tƣ tƣởng nhận thức về lịch sử, 

nhƣng, trên một khía cạnh khác, tác giả đã thể hiện những nỗi băn khoăn, trăn 

trở về các vấn đề nhân sinh, thế sự cũng nhƣ vai trò của thơ ca trong đời sống 

con ngƣời. 

4. Về mặt nghệ thuật, các tác phẩm trƣờng ca của Thanh Thảo có thể 

quy về hai dạng kết cấu lớn đó là: thứ nhất, các tác phẩm kết cấu theo sự kiện 

và tuyến sự kiện nhƣ ở Những người đi tới biển, Những ngọn sóng mặt trời; 

thứ hai, các tác phẩm kết cấu theo mạch cảm xúc và tâm trạng bao gồm: Đêm 
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trên cát, Khối vuông Rubich, Trò chuyện với nhân vật của mình. Tuy nhiên, ở 

mỗi trƣờng ca cụ thể, Thanh Thảo lại có cách tổ chức rất riêng không trùng lặp 

tạo ra sự mới mẻ cho các trƣờng ca của anh. Ngay trong các tác phẩm thuộc một 

trong hai kiểu kết cấu trên thì ta vẫn bắt gặp sự đan xen, hòa quyện giữa mạch sự 

kiện, tính chất “chuyện” dƣới sự dẫn dắt của mạch cảm xúc, cái tôi trữ tình hóa 

thân của tác giả. Điều đó làm nên sự thống nhất trong mạch nguồn phát triển 

trong mỗi tác phẩm đồng thời thể hiện đầy đủ dấu ấn cá nhân của tác giả. 

5. Thanh Thảo đã sáng tạo một hệ thống biểu tƣợng đặc sắc có sức gợi 

cao góp phần thể hiện nổi bật tƣ tƣởng thẩm mỹ về nhân dân, dân tộc, đất 

nƣớc trong các sáng tác trƣờng ca của anh nhƣ: sóng, cỏ, mặt đất, cát, lửa, 

mặt trời… 

Hệ biểu tƣợng sóng, cát và mặt đất có ý nghĩa biểu trƣng cho sức mạnh 

tiềm ẩn, sức mạnh vô địch và sự trƣờng tồn, bất diệt  của quần chúng nhân 

dân. Và hệ biểu tƣợng cỏ, lửa lại mang ý nghĩa biểu trƣng cho sức mạnh bền 

bỉ và ý chí chiến thắng của thế hệ trẻ. Việc sáng tạo và sử dụng thành công 

hai hệ biểu tƣợng này không chỉ góp phần thể hiện sâu sắc tƣ tƣởng về nhân 

dân, về sứ mệnh lịch sử của thế hệ những ngƣời lính trẻ trong trƣờng ca mà 

còn đánh dấu sự đóng góp của Thanh Thảo trên con đƣờng cách tân thơ ca nói 

chung, thể loại trƣờng ca nói riêng. 

6. Khi đang viết những lời kết luận của luận văn này, tôi đƣợc biết Thanh 

Thảo vừa cho ra mắt một trƣờng ca mới viết về Trƣờng Sơn những năm đánh 

Mỹ có tên Metro. Trƣờng ca đƣợc cấu trúc theo hai chiều đồng hiện về quá khứ 

và tƣơng lai. Đối với Thanh Thảo, những giá trị tinh thần cao cả của một thời 

vẫn là nguồn năng lƣợng không bao giờ vơi cạn của trƣờng ca. Thanh Thảo viết 

trƣờng ca hiện nay với cấu trúc hoàn toàn khác trƣớc, nhƣng những tác phẩm 

trƣờng ca đầu tay của anh Những người đi tới biển và Những ngọn sóng mặt trời 

trƣớc sau vẫn là mẫu mực cổ điển của thể loại thơ ca  Việt Nam hiện đại.  
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