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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong hơn một thập kỷ tồn tại, Thơ mới (1932-1945) đã để lại những dấu ấn 

nhất định trong tiến trình thơ ca Việt Nam. Phong trào Thơ mới, gắn với sự ảnh hưởng 

của các trào lưu văn học phương Tây cùng với những đổi mới trong tư tưởng, thi pháp 

đã thực sự tạo nên “Một Thời đại trong thi ca” (Hoài Thanh). Không phải dĩ nhiên mà 

một phong trào thơ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi như Thơ mới, nhưng lại chứng 

kiến những biến đổi cũng như sự sung sức nhất trong thơ ca Việt Nam với nhiều tên 

tuổi kiệt xuất, nổi tiếng sớm như Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, 

Bích Khê, Nguyễn Bính... Tất cả như được thời đại sắp đặt và sứ mệnh mà lịch sử trao 

cho thi ca giai đoạn trước cách mạng đó là vai trò cách tân mạnh mẽ. Loại bỏ những 

“cặn bã của một lối thơ đến lúc tàn” (Hoài Thanh), Thơ mới đã mạnh mẽ cách tân và 

thực sự tạo ra một hiệu ứng sâu rộng cả trong tư tưởng, nghệ thuật cũng như nhiều lĩnh 

vực khác trong xã hội. Có thể nói, Thơ mới (1932 – 1945) đã thổi một luồng mới lạ, 

làm xôn xao và đánh thức cả một nền thơ đang “triền miên trong cõi chết” (Lưu Trọng 

Lư).  

       Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan dưới góc độ nghiên cứu loại hình 

học và lý thuyết văn học so sánh, nhiều nhà nghiên cứu sau này đều thừa nhận rằng bản 

thân phong trào Thơ mới không tự dưng xuất hiện, mà đó là sự ảnh hưởng của những 

tác động khách quan đến tiến trình văn học. Cụ thể, đó là một hiện tượng văn học nảy 

sinh trong những điều kiện lịch sử, xã hội và thẩm mỹ tương đồng của các nền văn hóa 

khác nhau trong khu vực. Trên phương diện lịch sử, văn hóa, sự ra đời của những tư 
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tưởng, trào lưu mới trong Thơ mới là kết quả của quá trình tiếp xúc, giao lưu và ảnh 

hưởng của văn hóa phương Tây để đổi mới, cách tân. Bản thân những tác giả của Thơ 

mới lúc bấy giờ cũng đã thừa nhận ảnh hưởng của thơ ca Pháp, đặc biệt là chủ nghĩa 

tượng trưng. Nhà phê bình Hoài Thanh cũng chỉ ra “sự ám ảnh” của Baudelaire - một 

trong những nhà thơ nổi tiếng nhất của trường phái chủ nghĩa tượng trưng (Pháp) đối 

với nhiều tài năng của Thơ mới. Xuân Diệu đã học được của Baudelaire “một nghệ 

thuật tinh vi”. Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên “đều chịu rất nặng ảnh hưởng Baudelaire”. 

Chế Lan Viên phải thừa nhận: “Tôi yêu Baudelaire từ bé, yêu tác giả Ác Hoa (Fleurs 

du Mal) từ buổi hoa niên cho đến bây giờ...” (Tuyển tập Chế Lan Viên, NXB Văn học, 

1990, tr. 192). Huy Cận chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cả Baudelaire và Edgar Allan Poe 

(1809-1849) - nhà thơ Mỹ, người được coi là “mở đầu cho chủ nghĩa tượng trưng”, đặc 

biệt là thủ pháp tương phản và cách sử dụng âm thanh, nhạc điệu trong thơ...  

         Như vậy, nghiên cứu Thơ mới sẽ không thể thấu đáo, nếu như không không 

được gắn với nghiên cứu ảnh hưởng chủ nghĩa tượng trưng, đặc biệt chủ yếu là chủ 

nghĩa tượng trưng trong văn học Pháp thế kỉ XIX. Sự đánh giá thấu đáo ảnh hưởng của 

Chủ nghĩa tượng trưng đối với Thơ mới không chỉ góp phần làm sáng tỏ hơn những giá 

trị mới có tính chất cách tân cho thơ hiện đại, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn vai trò 

và tầm ảnh hưởng của những tác giả đỉnh cao của Thơ mới.  

          Trong phạm vi của luận văn, chúng tôi xin tập trung vào ảnh hưởng của chủ 

nghĩa tượng trưng đối với Thơ mới, khảo sát qua thơ của ba tác giả: Xuân Diệu, Huy 

Cận, Bích Khê.  

2. Lịch sử  vấn đề 

Nhìn một cách tổng thể, kể từ khi Thơ mới ra đời từ năm 1932 đến nay, đã có hàng 

nghìn công trình nghiên cứu, sách, tạp chí đề cập đến các vấn đề liên quan đến phong 

trào Thơ mới, tác giả, tác phẩm trong phong trào Thơ mới. Bên cạnh đó là một số ít các 

công trình đề cập đến chủ nghĩa tượng trưng và ảnh hưởng của nó tới Việt Nam. Nhìn 

một cách tổng thể hai vấn đề này, chúng ta có thể chia lịch sử vấn đề nghiên cứu của 
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luận văn này thành ba giai đoạn: trước năm 1945, từ sau năm 1945 đến 1986, từ sau 

năm 1986 tới nay. 

 

 

 

2.1. Trước năm 1945 

Đầu tiên, ta có thể nhắc tới công trình Thi nghệ: Lược luận về thơ và nghệ thuật 

làm thơ  của tác giả Lê Văn Hòe, do NXB Quốc học thư xã ấn hành năm 1941 đã đề 

cập tới Thơ mới và yêu cầu đối với Thơ mới (có trích dẫn một số bài thơ tiêu biểu).  

Tiếp đó, ta không thể không nhắc tới cuốn Thi nhân Việt Nam 1932 – 1941 của tác 

giả Hoài Thanh, Hoài Chân, in lần đầu tiên năm 1942 tại nhà in Nguyễn Đức Phiên và 

cho đến nay đã được tái bản nhiều lần. Đây là một hợp tuyển thơ đầu tiên của thời 

kỳ Thơ mới, phác họa đôi nét nhận xét, đánh giá về thời đại và phong trào thơ mới, ghi 

nhận lại những tên tuổi nhà thơ và những bài thơ chọn lọc, có giá trị của các nhà thơ đó 

trong khoảng 1932-1941. Cuốn sách bình luận theo phương pháp chủ quan, được 

nhiều nhà văn đánh giá rất cao về giọng bình và trình độ cảm nhận của tác giả. 

Ngoài ra, thời kì này còn có một số tập thơ được in với nhan đề chỉ rõ đó là Thơ 

mới của một số tác giả. 

2.2. Từ sau năm 1945 đến năm 1986 

Trong khoảng thời gian 1946 đến năm 1954, đất nước ta phải trải qua cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược nên Thơ mới và những tìm hiểu về Thơ mới 

(được coi là ủy mị, làm nhụt tinh thần chiến đấu của người lính nên không còn phù hợp 

với thực tế lúc bấy giờ) được gác lại một bên, dành chỗ cho thơ ca động viên cách 

mạng.  

Từ sau khi hiệp định Giơnevơ được kí kết năm 1954, miền Nam vẫn tiếp tục cuộc 

chiến tranh chống đế quốc Mĩ, trong khi đó miền Bắc đã được giải phóng (vẫn còn 

chiến tranh phá hoại bằng máy bay của Mĩ đưa từ miền Nam ra) và hướng xây dựng 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1_m%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/1932
http://vi.wikipedia.org/wiki/1941
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_v%C4%83n
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theo mô hình chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, việc khắc phục hậu quả chiến tranh là một 

điều không hề đơn giản. Chính vì thế mà phong trào Thơ mới những năm đầu sau khi 

miền Bắc được giải phong cũng chưa được quan tâm. Mãi tới năm 1966, nhà nghiên 

cứu Phan Cự Đệ mới đưa ra công trình Phong trào Thơ mới do NXB Khoa học xã hội 

phát hành. Công trình này đề cập tới vấn đề lịch sử phong trào Thơ mới lãng mạn 1932 

– 1945, những quan điểm mỹ học, yếu tố tích cực, giá trị nghệ thuật và những hạn chế 

suy đồi của phong trào Thơ mới với bề dày của sự nghiên cứu có phần chuyên sâu hơn 

với các công trình nghiên cứu về Thơ mới trước đó. Và tới năm 1982, cuốn sách được 

tái bản lần 2 có sửa đổi và bổ sung. Năm 1975 , đất nước được thống nhất, Bắc Nam 

sum họp một nhà, cùng khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng đất nước trên mọi 

lĩnh vực nhưng nghiên cứu Thơ mới cũng chưa được các nhà nghiên cứu quan tâm nên 

ít có công trình nào về vấn đề này được ra đời. 

2.3. Từ sau năm 1986 đến nay 

      Sau thời kì đổi mới, Thơ mới được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn nhưng chỉ được 

đánh dấu sự trở lại từ năm 1989 với sự ra đời của công trình Tổng tập văn học Việt 

Nam do Hà Minh Đức chủ biên. Tiếp đó là hàng loạt các công trình như: Con mắt thơ: 

phê bình phong cách Thơ mới (Đỗ Lai Thúy) năm 1994; Nhìn lại một cuộc cách mạng 

thi ca: 60 năm phong trào Thơ mới (Huy Cận, Hà Minh Đức chủ biên) năm 1992; 

Cùng năm này, tác giả Hà Minh Đức cũng xuất bản cuốn Một thời đại trong thi ca (về 

phong trào thơ Mới 1932 – 1945),  

     Từ năm 1998 tới nay, Thơ mới lại được coi là một địa hạt màu mỡ để các nhà 

nghiên cứu tìm hiểu, cày xới, để cho ra đời những công trình có tính khoa học cao. 

Tiêu biểu là một số công trình như: Tinh hoa Thơ mới: thẩm bình và suy ngẫm (nhiều 

tác giả); Thơ mới 1932 – 1945: tác giả và tác phẩm (nhiều tác giả); Thơ mới lãng mạn 

– những lời bình (Vũ Thanh Việt biên soạn); Giọng điệu trong thơ trữ tình: qua một số 

nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ mới (Nguyễn Đăng Điệp); Đặc trưng từ vực Thơ 

mới 1932 – 1945 (Vũ Thị Ân). ..v..v.. 
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Ngoài ra, còn rất nhiều luận án Tiến sĩ, các công trình nghiên cứu cũng tập trung 

vào Thơ mới hoặc những đặc điểm nghệ thuật của các tác giả cụ thể trong Thơ mới 

nhưng do khuôn khổ bài viết có hạn, chúng tôi xin phép không đề cập ở đây. 

Đặc biệt, trên internet có một số trang web đã đề cập tới vấn đề chủ nghĩa tượng 

trưng và Thơ mới. Ta có thể kể ở đây một số trang như: http://van.hoctainha.vn/ có bài  
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