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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Trường ca là thể loại có khả năng thâu tóm và phản ánh những nội 

dung khá hoành tráng và cảm hứng mãnh liệt, giàu chất triết lý, trữ tình. 

Trường ca Việt Nam đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử trong kháng chiến, 

với những cây bút nổi tiếng: Thu Bồn, Lê Anh Xuân, Nguyễn Khoa Điềm, 

Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Trọng Tạo, Lê Thị 

Mây… 

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những kí ức anh dũng hào hùng của dân 

tộc vẫn vẹn nguyên trong trái tim và trang viết của các nhà văn, nhà thơ – 

chiến sĩ. Các tác phẩm ra đời góp phần vào dòng chảy liên tục trong sự phát 

triển của trường ca Việt Nam bằng sự nhạy cảm, những chiêm nghiệm suy tư 

của những tác giả đã đi qua cuộc chiến tranh  máu lửa của dân tộc.  

Dưới ngòi bút của các tác giả, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ 

hiện lên chân thực và sinh động. Với đặc trưng của thể loại, sự đa dạng của 

cấu trúc và dung lượng đồ sộ, trường ca Việt Nam hiện đại đã phát huy sức 

mạnh trong việc lưu giữ những hình ảnh của cuộc kháng chiến.  

Nếu như trong chiến tranh, văn học Việt Nam nói chung, thơ ca nói 

riêng thường hiện lên với cái nhìn lãng mạn hóa, lý tưởng hóa; vấn đề phản 

ánh trong thơ phải là những vấn đề lớn lao, chứa đựng vận mệnh cả dân tộc; 

“cái tôi” phải nhường chỗ cho “cái ta” chung…Thì từ sau 1975 đã có những 

đổi thay rõ rệt cùng với sự đổi thay của đời sống xã hội. Sự thay đổi được thể 

hiện trên mọi bình diện từ quan điểm sáng tác, chủ đề, đề tài, tư tưởng… của 

nhà văn. Trong thời đại mở cửa, con người có quyền tự do sáng tác, tự do bộc 

lộ cái tôi cá tính riêng. Trong thơ xuất hiện những mạch ngầm cảm xúc suy tư 

của tác giả. 
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1.2.  Lê Thị Mây từ lâu là một gương mặt được nhiều nhà nghiên cứu 

yêu mến và quan tâm. Đã có rất nhiều công trình, bài viết nghiên cứu về Lê 

Thị Mây với vai trò là một trong những nhà thơ nữ tiêu biểu thế kỷ XX, với 

một loạt những sáng tác ghi dấu ấn trong lòng người đọc, trong một giai đoạn 

văn học hiện đại sôi động và phong phú. Lê Thị Mây nổi bật với giọng thơ 

riêng độc đáo. Ở Lê Thị Mây, người đọc bắt gặp một giọng thơ đằm thắm dịu 

dàng, nhiều trăn trở lo âu mà khát khao mãnh liệt. Đã có nhiều công trình, bài 

viết về thơ Lê Thị Mây tuy nhiên còn nhiều phương diện trong thơ vẫn chưa 

được nói đến kĩ lưỡng.  

Đặc biệt, nhà thơ là gương mặt nữ đầu tiên thuộc thế hệ chống Mỹ viết 

trường ca và đạt được những thành công đáng ghi nhận. Ba trường ca được 

xuất bản từ năm 2003 đến nay: Lửa mùa hong áo (Nxb Quân đội 2003), Tự 

khúc ánh sáng (Nxb Quân đội 2006), Người sau chân sóng (Nxb Quân đội 

2013), tuy không nhiều so với số lượng thơ và truyện ngắn tác giả sáng tác 

nhưng với những giá trị đạt được cũng đủ ghi dấu ấn trong lòng người đọc 

bao thế hệ. Đặc biệt, trường ca Người sau chân sóng của Lê Thị Mây đoạt 

giải nhất cuộc thi “Đây biển Việt Nam” do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức 

năm 2011 – 2012.  

1.3. Nghiên cứu đề tài Đặc điểm trường ca Lê Thị Mây giúp người đọc 

có cái nhìn toàn diện và hệ thống hơn về cuộc đời và phong cách sáng tác của 

một tác giả. Đề tài vận dụng những phương pháp nghiên cứu, khảo sát hiệu 

quả về đặc điểm trường ca, mong muốn đem đến một đóng góp về đặc điểm 

trường ca độc đáo của Lê Thị Mây. Trường ca Lê Thị Mây có dung lượng 

lớn, kết cấu chặt chẽ, giàu chất trữ tình và tính sử thi. Càng về sau chất triết lý 

chiêm nghiệm càng tăng.  

Thơ Lê Thị Mây tiêu biểu cho phong cách đặc trưng của tác giả thơ nữ. 

Lê Thị Mây đi sâu vào những ẩn ức trong chiều sâu tâm hồn con người, khắc 
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họa những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, người phụ nữ Việt 

Nam trong thời chiến và thời bình. 

1.4. Hiện nay, trường ca được chú ý và quan tâm trong công việc 

nghiên cứu và giảng dạy ở các cấp học. Đặc biệt nhiều tập trường ca được đưa 

vào nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường đại học. Tìm hiểu, nghiên 

cứu đặc điểm trường ca Lê Thị Mây góp phần làm rõ hơn thế giới nghệ thuật 

trường ca Lê Thị Mây nói riêng, thơ Lê Thị Mây nói chung, phần nào giúp ích 

cho công việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập trường ca trong các trường 

học hiện nay.  

Trên cơ sở tiếp thu những công trình của các nhà nghiên cứu từ trước 

và xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài Đặc điểm trường ca Lê 

Thị Mây. Từ đó có cái nhìn toàn vẹn hơn về trường ca của một nhà thơ nữ tiêu 

biểu thế kỷ XX. 

2. Lịch sử vấn đề 

Nghiên cứu Đặc điểm trường ca Lê Thị Mây trong toàn bộ sáng tác của 

tác giả giúp người đọc có được cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về cuộc đời, 

sự nghiệp và những ẩn ức trong thơ. Đã có nhiều bài viết, công trình bàn về 

đặc điểm trường ca của một tác giả văn học, giai đoạn văn học: Trường ca 

Nguyễn Trọng tạo (Nguyễn Thế Lượng), Mấy suy nghĩ về thể trường ca (Lại 

Nguyên Ân), Tình yêu đôi lứa trong trường ca về thời chống Mỹ (Nguyễn Thị 

Liên Tâm), Trường ca Việt Nam hiện đại nhìn từ góc độ thể loại (Nguyễn Thị 

Hậu), Trường ca Việt, một cách nhìn (Yến Nhi), Về các khuynh hướng phát 

triển trường ca Việt (Hà Quảng), Đặc điểm giọng điệu trong trường ca sử thi 

hiện đại (Diêu Lan Phương)...  

2.1. Nghiên cứu về thơ Lê Thị Mây 

Thơ chiếm đa số trong sáng tác của Lê Thị Mây. Sự tâm huyết say mê, 

triết lý suy tư về con người, cuộc đời cũng được tác giả bày tỏ nhiều trong 
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thơ. Trong Lê Thị Mây - tìm tòi và thể hiện, Bích Thu đã nhận định: “Với năm 

tập thơ in trong khoảng mười năm trở lại đây: Những mùa trăng mong chờ (in 

chung: 1980), Dịu dàng (1987), Tuổi mười ba (1990), đặc biệt với Tặng riêng 

một người (1990), người đọc đã cảm nhận được những rung động mới mẻ về 

sự bừng tỉnh con người cá nhân, khẳng định cá tính và niềm khát khao tình 

yêu của một tâm hồn đầy nữ tính, trong cuộc hành trình đến với thơ và đến 

với bản thân mình của Lê Thị Mây” [43, tr. 484] và cũng chỉ rõ: “Đọc thơ Lê 

Thị Mây, độc giả nhận thấy những suy nghĩ về tâm trạng, về số phận, về nhân 

tình thế thái là một ý thức khá rõ tạo nên chiều sâu và sự phức hợp của các 

cảm xúc, với mô típ nhân vật trữ tình đi tìm bản thân, trải qua những bất hạnh, 

những đớn đau tinh thần, những nghiền ngẫm về tình yêu, hạnh phúc” [43, tr. 

487]. Cuộc đời nhiều mất mát, khổ đau, nhiều nỗi buồn tạo nên một hồn thơ 

Lê Thị Mây đằm thắm dịu dàng đầy nữ tính, một: “Lê Thị Mây không chỉ 

trầm ngâm với “cái tôi” của mình mà còn quan tâm, đồng cảm với những thân 

phận người phụ nữ thời hậu chiến, những éo le, những dở dang, những đợi chờ, cay 

đắng: “Giấc mơ của người thiếu phụ chờ chồng, nửa vầng trăng” [43, tr. 491]. 

Vũ Nho trong bài viết Hờn nửa vầng trăng (Về tập Du ca cây lựu tình) 

đã nhận xét về thơ Lê Thị Mây rằng: “Trước hết và trên hết, chị đã nhặt lên 

những gì quanh chị, gắn liền với chị. Những gì đã trải nghiệm, đã hy vọng, đã 

đớn đau, đã sống với tư cách một công dân, một tình nhân, một người đàn bà, 

một thi sĩ. Có đôi khi cái hiện thực bộn bề được chị chưng cất: “Ta chưng cất 

nỗi niềm cay đắng” (…) Vẫn là những câu chuyện muôn đời không cũ: 

Những khát khao, hi vọng, những đợi chờ, lỡ dở, mất mát, những cay đắng, 

hờn lẫy… đa dạng và đa diện như cuộc sống nhưng được nói với một cách 

thức mới” [52, tr. 273].Và tác giả cũng rất thành thực khi ca ngợi Lê Thị Mây 

trong lời bình cho bài thơ Gió quả phụ: “Phải có một trái tim nhạy cảm, có 

tấm lòng đầy vị tha, có sự cảm thông sâu sắc của người đàn bà mới thấy hết 
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những mất mát hi sinh của người phụ nữ trong chiến tranh và nhất là những 

mất mát hy sinh khi chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Gió quả phụ là một lời 

hiệu triệu có ý nghĩa toàn cầu nhân danh những khổ đau, mất mát của người 

phụ nữ: hãy vĩnh viễn ngăn chặn và chấm dứt chiến tranh. Để mãi mãi gió 

không là quả phụ. Gió không là trầm ca. Để mãi mãi Gió chỉ là người đàn bà 

hát những khúc ca ngọt ngào hạnh phúc” [52, tr. 289]. 

Trong bài Lê Thị Mây và vết sẹo thơ, tác giả Ngô Minh đã trải dài 

những kỉ niệm, những nỗi buồn của Lê Thị Mây ra trước mắt người đọc. Tác 

giả viết: “Nói đến Lê Thị Mây là nói đến nỗi buồn. Nỗi buồn đau do chiến 

tranh và số phận ấy đã thành sẹo trong thơ chị, nó làm nên hình hài và ruột 

gan thơ chị. Ngồi buồn cầm hết mông lung/ Vết thương năm cũ thủy chung dễ 

gì. Vết thương ấy là vết thương chiến tranh và đau hơn là những vết thương 

lòng đã nhiều lần mưng mủ” [50]. Tác giả cũng cho rằng: “Chị đã lao động 

cật lực, đã chịu đựng biết bao mất mát đau thương của số phận, kể cả sự cô 

đơn và quyền được làm mẹ, để ghi tên mình vào danh sách những cây bút nữ 

xuất sắc nhất của làng thơ Việt thế kỉ XX” [50]. “Cô thanh niên xung phong 

nhiều năm trên Trường Sơn ấy đến nay đã xuất bản 20 tác phẩm thơ văn; 

được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam về tập thơ Tặng riêng một người 

(1990) và tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cho truyện dài Huyết ngọc 

(1998). Chị có bài thơ nổi tiếng “Những mùa trăng mong chờ” được chọn vào 

100 bài thơ hay nhất thế kỷ” [50]. Đó là những ghi nhận xứng đáng cho sự hi 

sinh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật của Lê Thị Mây.  

Trong bài  viết Nhà thơ Lê Thị Mây – nỗi buồn như con cọp rình mồi 

tháng chạp, tác giả Như Bình cũng có chung những nhận định như Ngô Minh 

về nỗi buồn, những mất mát lớn lao trong cuộc đời Lê Thị Mây để cống hiến 

cho đời những vần thơ hay, “Chiếm lĩnh bạn đọc một thời gian dài bởi những 

bài thơ xuất thần, tài hoa và sâu sắc khi nói về tình yêu, về thân phận của 
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những người đàn bà đi qua chiến tranh” [6]. “Bao nhiêu sự duyên dáng, xinh 

đẹp và gợi cảm chị chắt chiu, dành dụm và trút hết vào thơ, dành cho thơ. Bên 

ngoài chị là một người đàn bà giản đơn, không quan tâm nhan sắc như muôn 

ngàn người đàn bà khác. Chị dành tất cả cho con đường thơ, và khi đó, con 

cọp trong chị dường như đang bước ra từ phiên bản chị để lao động cật lực, để 

đạt bằng được cái đích chị đã vạch sẵn. Phải là một tâm hồn vô cùng mẫn cảm 

trước cái đẹp, hạnh phúc, khổ đau” [6]. 

Trong bài Tình yêu dài suốt cuộc đời, tác giả Đinh Quang Tốn đã viết: 

“Ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh mà thơ Lê Thị Mây không nói trực tiếp 

về chiến tranh như đa số các nhà thơ thời ấy. Thơ chị nói về tình yêu và thân 

phận con người (…). Ở thơ chị, cuộc sống hiện thực cứ lặn đi, chỉ còn lại 

cách nói riêng của chị (…). Đọc thơ Lê Thị Mây hôm nay, dẫu chị chẳng cố 

tình, tôi vẫn thấy chị đang đi ở giữa hai quan niệm thơ truyền thống và thơ 

“hiện đại”, tuy không phải bài nào cũng đạt được như vậy. Đó là đổi mới, 

hiện đại một cách lặng lẽ bình dị, chứ không bí hiểm kỳ quặc. Lê Thị Mây là 

một trong những nhà thơ đi đến hiện đại một cách tự nhiên, không cần tuyên 

ngôn, la hét” [69]. Lời tác giả trích dẫn tâm sự của Lê Thị Mây giúp người 

đọc có cái nhìn rõ nét hơn về những ẩn ức chị gửi vào trong thơ: “Tôi nghĩ, 

thơ là nỗi buồn thầm kín của tôi đã cất tiếng khóc khi còn lại một mình” 

(“Nhà văn Việt Nam hiện đại” – Hội Nhà văn Việt Nam – 2007) [69]. 

Tác giả Hà Quang Thiều trong bài viết về bài thơ Trăng cây rơm của 

Lê Thị Mây đã cảm nhận được tâm trạng của người con gái: “Khao khát tình 

yêu như cây rơm đợi lửa… Nhưng vẫn hồn hậu, bâng khuâng và huyền hoặc 

như một vầng trăng xa vời” [73]. Tác giả viết: “ Bài thơ viết về tâm trạng của 

một người con gái, khắc khoải chờ mong tình yêu đến với mình. Một câu 

chuyện rất bình thường mà ở đâu cũng có những cô gái đợi chờ tình yêu như 

thế… Nhưng ở đây, tình cảm ấy được gửi gắm vào hình thái nửa thực, nửa 



 7 

hư, làm người đọc phải liên tưởng đến nhiều chiều của một diễn biến tâm lý, 

đó là trăng cây rơm… Trăng là hình tượng của những giấc mộng, của những 

khát khao lãng mạn không cùng… Nhưng cây rơm ở đây lại quá đỗi thực” 

[73]. Tình yêu, niềm tin trong người con gái ấy luôn song song tồn tại với sự 

dằn vặt, đợi chờ. Đó cũng là một trong những nguồn thi hứng để Lê Thị Mây 

sáng tác: “Vẫn tràn đầy sức sống, tràn đầy khát khao… Song vẫn chỉ là sự đợi 

chờ. Một sự đợi chờ dằn vặt nhưng lại thanh thản, bình tĩnh… Và một niềm 

tin, niềm hi vọng vẫn còn nung nấu, ấp ủ… trong trái tim người con gái đợi 

chờ” [73]. 

Trong bài bình Lỡ hẹn “Đám cỏ xanh” Võ Văn Luyến đã có những 

nhận xét và thấu hiểu với tâm trạng của người con gái trong bài thơ: giận hờn, 

lo sợ, cô đơn khi người yêu lỡ hẹn: “Rõ là nỗi buồn thu lại, cất giấu ở góc 

khuất trái tim. Thành thử tình yêu bị đẩy lên vời vợi “chỉ sao trời yêu nhau”. 

Đằng sau câu thơ rưng rưng nỗi tủi phận rất đáng yêu, rất nữ tính của người bị 

đơn sai lỗi hẹn” [42]. Tác giả cũng cho rằng: “Hình như ngóng – mong – 

trông – đợi ở người phụ nữ mới da diết, và nếu được giãi bày thì ngoài họ ra ít 

có ai nói được hay hơn, thấm đẫm hơn, xúc động hơn” [42]. 

2.2. Nghiên cứu về trường ca Lê Thị Mây 

Trường ca tuy chiếm số lượng không nhiều trong sáng tác của Lê Thị 

Mây nhưng với lối viết độc đáo, sâu sắc, chân thật và ý nghĩa, ba tập trường 

ca có sức khái quát và khắc họa lớn về những giai đoạn lịch sử của dân tộc, 

bằng chính chiêm nghiệm cuộc đời tác giả đã trải qua. Trường ca góp phần 

hoàn thành sứ mệnh trong việc chuyên chở tâm huyết, tuyên ngôn , những ẩn 

ức triết lý của nhà thơ tới người đọc.  

Hoàng Kim Dung trong Một ngày xưa yêu cho đến bây giờ đã nhận 

định về trường ca Lửa mùa hong áo (2003) của Lê Thị Mây: "Tính đến thời 

điểm hiện nay, có lẽ chị là nhà thơ nữ duy nhất viết trường ca về  đề tài chiến 
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tranh cách mạng" [13]. Tác giả bài viết có nhận xét khá chính xác: "Cảm 

hứng chủ đạo về những người phụ nữ Việt Nam bình dị yêu thương nhân hậu 

mà dũng cảm anh hùng đã được nhà thơ tâm niệm, ấp ủ, đã sáng lên ngọn lửa 

sáng tạo từ trong thẳm sâu của tâm hồn thi sĩ. Từ những ý tưởng đó Lê Thị 

Mây đã viết nên trường ca Lửa mùa hong áo với mười bảy chương, 143 trang 

sách. Trong Lửa mùa hong áo nhà thơ đã có một nội lực thi ca dồi dào và tài 

hoa. Cảm hứng chủ đạo định hướng cho lý tưởng thẩm mỹ, lý tưởng yêu quê 

hương đất nước da diết. Như một cuốn phim trôi dòng về quá khứ với các sự 

kiện bi thương và hào hùng" [13]. Chính: "Trái tim thi sĩ rung động sâu xa đã 

đưa người đọc về những bến bờ của cội nguồn tình cảm. Những khát vọng về 

tình yêu, về hạnh phúc của tuổi trẻ. Nó đẹp, thơ mộng nhưng sao giản dị và 

thương mến lạ lùng giữa cuộc chiến tranh ác liệt" [13]. 

Cùng nói về trường ca Lửa mùa hong áo (2003) của Lê Thị Mây, tác 

giả Nguyễn Thị Hậu trong Trường ca Việt Nam hiện đại nhìn từ góc độ thể 

loại nhận định: "Trường ca Lửa mùa hong áo của Lê Thị Mây khi xuất hiện 

đã làm ngỡ ngàng nhiều người. Qua trường ca này chị đã chứng tỏ phụ nữ 

cũng mạnh mẽ chẳng kém gì nam giới. Chị cũng gia nhập vào cái mạch trữ 

tình - suy tư lịch sử của các đồng nghiệp nam giới. Chất trữ tình lịch sử đã thể 

hiện sâu đậm trong trường ca của chị" [29, tr. 123] và "Điều đặc biệt đây lại là 

nhà thơ nữ duy nhất viết trường ca" [29, tr. 123] 

Nói về trường ca Lửa mùa hong áo (2003) và Tự khúc ánh sáng (2006), 

Ngân Hà trong Lê Thị Mây - nữ sĩ viết trường ca nhận định: "Nếu phải kể tên 

các nhà thơ từng viết trường ca thì có thể kể tới các tên tuổi như Nguyễn 

Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Nguyễn Trọng Tạo, Mai Văn Phấn, 

Trần Anh Thái… mới giật mình nhận ra những tên tuổi ấy chiếm hơn 99% là 

nam và tính đến nay chúng ta chỉ có duy nhất một nhà thơ nữ viết trường ca, 

đó là Lê Thị Mây ". [27] Và: "đọc trường ca của Lê Thị Mây “nhiều người 
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không dứt ra được” cho đến khi những dòng chữ cuối cùng xuất hiện. Dù là 

kể lại, nhớ lại con người, sự kiện… trong chiến tranh thì Lê Thị Mây cũng 

không dùng giọng trần thuật, tường thuật đều đều mà lúc nào cũng chứa chan 

tình cảm, lúc dồn dập, tha thiết tạo nên sức hấp dẫn của thể thơ" [27] 

Vĩ Lam đã nhận định về trường ca Người sau chân sóng (2013) trong 

Lê Thị Mây: 40 năm mang trong mình đứa con từ biển : "Phải đến khi gặp 

được nữ nhà thơ, những người tổ chức chương trình mới thấu hiểu, và cảm 

nhận hết sự ngây thơ, trong trẻo, chỉ biết sống với Thơ của một cô cựu thanh 

niên xung phong, đã suốt 40 năm liền đi trong giấc mơ dài về biển" [35]. "40 

năm, từ giây phút vỡ nát của trái tim trong đôi mắt của cô gái thanh niên xung 

phong khi trở về quê hương để đứng trước cảnh hoang tàn của chiến tranh. 

Bao nỗi nhớ quê hương, gia đình và những kỉ niệm bỗng chốc chỉ còn lại 

trong những giọt nước mắt để rồi từ đó đứa con tinh thần bắt đầu hình thành 

trong cô từ ấy"[35]. Và sau 40 năm ấy, mạch chảy trong thơ Lê Thị Mây vẫn 

luôn mãnh liệt và giằng xé, vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. 

Đọc thơ Lê Thị Mây chúng ta không chỉ nhận ra nhiều nỗi buồn thấm 

thía, trong thơ luôn ẩn giấu sự khắc khoải đợi chờ. Ẩn chứa trong thơ còn vẻ 

đẹp của sức sống, hi vọng và niềm tin, tin vào tương lai và yêu mến con người 

tốt đẹp. Nhà thơ yêu và đợi chờ, hi vọng bằng trái tim rất đỗi hiền lành, vị tha 

của người con gái. Chị san sẻ những nỗi buồn, niềm tin và tình yêu ấy cho cả 

những số phận người phụ nữ khác kém may mắn trong tình yêu, những mảnh 

đời mất mát lớn lao qua chiến tranh ác liệt, mà ít khi giữ cho riêng mình, bằng 

cách rất dung dị đáng yêu, rất nữ tính là gửi vào trong thơ. Càng về sau tính 

ẩn ức trong thơ Lê Thị Mây càng rõ nét. 

Trên đây là một số bài viết, ý kiến của các nhà phê bình, nghiên cứu về 

nhà thơ Lê Thị Mây. Tuy nhiên chưa công trình, bài viết nào có một cái nhìn 

hệ thống và toàn diện về Đặc điểm trường ca Lê Thị Mây.Trên cơ sở tiếp thu 
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những ý kiến trước, luận văn tiếp tục làm rõ những đặc sắc nổi bật đó trong 

trường ca Lê Thị Mây.  

3. Mục đích nghiên cứu 

Lựa chọn nghiên cứu đề tài Đặc điểm trường ca Lê Thị Mây, mục đích 

của chúng tôi ở đề tài này nhằm xác định khái niệm trường ca; tìm hiểu đặc 

điểm trường ca Lê Thị Mây qua nội dung và nghệ thuật biểu hiện qua đó 

nhằm làm rõ hơn phong cách nhà thơ và những đóng góp đáng kể của tác giả 

ở thể loại này. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Với mục đích khoa học đã đặt ra, luận văn về đề tài Đặc điểm trường 

ca Lê Thị Mây tập trung xem xét và làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến 

đề tài. Cụ thể là cảm hứng sáng tác, những đặc sắc về nội dung, những đặc 

sắc về nghệ thuật của trường ca Lê Thị Mây. Từ đó thấy được những đóng 

góp riêng của nhà thơ về thể loại trường ca. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Căn cứ vào mục đích khoa học và đối tượng nghiên cứu của đề tài, ở đề 

tài Đặc điểm trường ca Lê Thị Mây, chúng tôi tập trung đi sâu vào khai thác 

ba trường ca đã xuất bản của tác giả: 

Lửa mùa hong áo (Nxb Quân đội 2003) 

Tự khúc ánh sáng (Nxb Quân đội 2006) 

Người sau chân sóng (Nxb Quân đội 2013) 

Bên cạnh đó luận văn còn tìm hiểu một số tập thơ tiêu biểu của Lê Thị Mây: 

Tình yêu dài suốt cuộc đời (Hội nhà văn, 2004) 

Thương nhớ một ngày (Hội nhà văn, 2006) 

Thơ và trường ca Lê Thị Mây (Hội nhà văn, 2009) 



 11 

Ngoài ra, luận văn còn đi vào khảo sát và tham khảo thơ, trường ca của 

một số nhà thơ Việt Nam tiêu biểu qua các thời kì để đối chiếu, so sánh, tìm 

ra những nét tương đồng và khác biệt trong trường ca Lê Thị Mây. 

Để tiến hành nghiên cứu đề tài Đặc điểm trường ca Lê Thị Mây, chúng 

tôi có những hướng tiếp cận tư liệu để triển khai như sau: 

Trước hết, tìm đọc tất cả các trường ca đã xuất bản của Lê Thị Mây cho 

đến nay. 

Thứ hai, tìm các bài viết, công trình nghiên cứu bàn về thể loại trường 

ca, về trường ca của các tác giả nữ, trường ca Lê Thị Mây.  

Thứ ba, khảo sát đặc điểm từng trường ca từ đó khái quát những đặc 

điểm tiêu biểu của trường ca Lê Thị Mây.  

Thứ tư, so sánh với một số tác giả cùng thể loại, cùng thời. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện luận văn này, chúng tôi sử dụng chủ yếu các 

phương pháp sau: phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp tiếp cận thi 

pháp học, xã hội học, văn học…; phương pháp thống kê; phương pháp đối 

chiếu so sánh. 

6. Đóng góp của luận văn 

Tìm hiểu, nghiên cứu đặc điểm trường ca Lê Thị Mây, luận văn chỉ ra 

những đặc trưng cơ bản về nội dung và nghệ thuật trong trường ca của tác giả. 

Qua đó có cái nhìn đầy đủ và có hệ thống toàn diện hơn về đặc điểm trường 

ca Lê Thị Mây, khẳng định những đóng góp nổi bật về mặt thể loại trường ca 

trong thơ ca Việt Nam hiện đại, từ đó làm nổi bật phong cách tác giả. Trên cơ 

sở những kết quả nghiên cứu đạt được, luận văn còn là tài liệu tham khảo hữu 

ích cho những độc giả quan tâm, yêu thích thơ Lê Thị Mây nói riêng và cho 

việc giảng dạy thơ Việt Nam hiện đại trong nhà trường nói chung.  
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7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung luận văn 

được triển khai thành ba chương: 

Chƣơng 1. Đặc trưng thể loại trường ca và con đường sáng tạo của Lê 

Thị Mây 

Chƣơng 2. Đối tượng thẩm mỹ trong trường ca Lê Thị Mây 

Chƣơng 3. Nghệ thuật trong trường ca Lê Thị Mây 
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