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1.1.1.Khái niệm về tư duy ......................... Error! Bookmark not defined. 
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Bookmark not defined. 
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3.1. Thể thơ .................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.1.1.Thơ tư ̣do ........................................... Error! Bookmark not defined. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Chế Lan Viên là một tác gia lớn. 

Cuộc đời hoạt động nghệ thuật của ông bao trùm lên thế kỷ XX và để lại dấu 

ấn đậm nét trong lịch sử văn học nước nhà. Hơn 50 năm làm thơ (1936-1989), 

như một con ong cần mẫn và tận tụy hút nhụy hoa cuộc đời để làm nên mật 

ngọt, Chế Lan Viên đã gom góp, chắt lọc và dâng hiến những gì tinh túy nhất, 

thơm thảo nhất của cuộc đời ông, của tâm linh ông, của hồn thơ ông cho bạn 

đọc, cho nhân dân, cho Tổ quốc mà ông xiết bao yêu quý . Chính vì vậy, trong 

những sáng tác của mình, Chế Lan Viên đã chiếm lĩnh được đỉnh cao của 

nghệ thuật và ở mỗi giai đoạn đều có những tập thơ để lại những dấu ấn khó 

phai trong lòng bạn đọc: giai đoạn Thơ Mới với “Điêu tàn”, hòa bình với 

“Ánh sáng và phù sa”, thời chống Mỹ cứu nước với “Hoa ngày thường - chim 

báo bão”, “Những bài thơ đánh giặc”, giai đoạn đổi mới với “Di cảo thơ”. 

Người đọc biết đến ông không chỉ với tư cách là một nhà thơ mà còn là một 

người có nhiều đóng góp trong viết văn, viết tiểu luận. Hiện nay ông để lại 15 

tập thơ (kể cả Di cảo thơ Chế Lan Viên 3 tập), 7 tác phẩm văn xuôi, 8 tập tiểu 

luận phê bình..., ở lĩnh vực nào ông cũng đaṭ đươc̣ những thành công và để laị 

dấu ấn khó phai trong lòng đôc̣ giả. 

Nói đến thơ Chế Lan Viên, người đọc có thể nghĩ ngay đến tập thơ 

“Điêu tàn” mà ngay từ khi xuất hiện đã tạo nên một “niềm kinh dị” được viết 

bằng chất liệu của đầu lâu, xác chết, nấm mồ, xương khô - ẩn trong tâm hồn 

của một cậu học sinh 17 tuổi ngồi cạnh tháp Chàm lẻ loi, bí mật . 

Bên cạnh đó, người đọc lại không quên giọng thơ đậm màu sắc trí tuệ 

,giàu tính chiến luận của một nhà thơ lớn đại diện cho dân tộc đang chiến đấu 

và chiến thắng trong thời kỳ chống Mi ̃ . Là một nhà thơ mà cuộc đời và sự 

nghiệp sáng tác luôn gắn liền với sự vận động và biến thiên của lịch sử dân 
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tộc. Ông đã cùng dân tộc đi qua những bước thăng trầm của lịch sử. Ta nhận 

ra trong thơ Chế Lan Viên tinh thần dân tộc và thời đại. Chế Lan Viên đã thực 

sự đem đến cho nền thơ hiện đại Việt Nam một tiếng thơ riêng, một “chất 

mặn” đặc biệt, tạo nên một phong cách đa dạng, độc đáo. 

Chế Lan Viên là một nhà thơ có quá trình chuyển hóa sâu sắc triệt để 

.Ông là người thành công trong quá trình chuyển hóa ấy, “đã đem lại một mùa 

thơ” trong thời đại bão táp cách mạng. Từ một nhà thơ tiền chiến lãng mạn, 

ông đã thực sự trở thành nhà thơ hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nhiều bài thơ 

của ông là một sự kết hợp nhuần nhị giữa các yếu tố anh hùng ca và trữ tình, 

hiện thực và lãng mạn, cảm xúc và trí tuệ, trữ tình và châm biếm. Bởi thế, qua 

thơ Chế Lan Viên ta bắt gặp một nét độc đáo của nền thơ ca Việt Nam: tiếng 

nói anh hùng đã trở thành tiếng nói tự nhiên của tâm hồn, tình cảm hay nói 

cách khác chất trữ tình đã hòa quyện gắn bó với chất anh hùng ca. Vì thế đọc 

thơ ông, người đọc phải có chiều sâu suy ngẫm mới có thể cảm nhận được cái 

hay, cái đẹp ẩn chứa trong mỗi câu thơ. Phải chăng tạo nên vẻ đẹp trong thơ 

Chế Lan Viên chính là sự hòa quyện giữa yếu tố triết lí và tư duy nghệ thuật. 

Mỗi một nhà thơ đều có một cách tư duy thơ khác nhau. Người ta thường hay 

nhắc đến cảm quan thời gian trong thơ Xuân Diệu, cảm quan không gian 

trong thơ Huy Cận. Còn với Chế Lan Viên, lại nổi bật lên với phong cách thơ 

suy tưởng đặc sắc và độc đáo. Thơ ông đã nói lên được những điều dữ dội 

nhất, quyết liệt nhất, dã man nhất và cũng tiến bộ nhất xảy ra đối với nhân 

loại nói chung cũng như đối với mỗi dân tộc và chính bản thân ông. Suy 

tưởng thơ Chế Lan Viên bắt nguồn từ một trí tưởng tượng bay bổng, phong 

phú và một tư duy thơ sắc sảo. Suy tưởng đã mở đường cho hình tượng thơ 

vận động theo đi ṇh hướng của tư duy thơ và dòng chảy của cảm xúc. Đó là 

nhân tố chính tổ chức những hình ảnh, nhịp điêu,̣ âm thanh ...để cho ta một sự 

trọn vẹn của xúc cảm và suy tư sâu sắc. 
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Thơ Chế Lan Viên là thứ thơ triết mỹ, giàu màu sắc nhận thức luận. Vì 

vậy, thơ ông thâm trầm, sắc sảo,  ý tứ sâu xa với một mạch thơ lúc nào cũng 

trăn trở, suy tư, khát khao hiểu biết, luôn muốn khám phá những điều kỳ lạ, 

mới mẻ. Chất suy tưởng đặc biệt của Chế Lan Viên đã đem đến cho thơ ông 

những hình ảnh đẹp, gợi cảm và giàu ý nghĩa vô cùng . 

Chế Lan Viên luôn tâm niệm “Thơ là vũ khí đấu tranh giai cấp kỳ 

diệu” và đã vận dụng triệt để vào trong sáng tạo nghệ thuật của mình. Chính 

vì thế mà trong những bài thơ chính luận, Chế Lan Viên đã thể hiện được sức 

chiến đấu năng nổ, tinh túy nhạy bén kịp thời, chiều sâu của tư duy nghệ 

thuật. 

 Thơ Chế Lan Viên vẫn luôn là một đề tài hấp dẫn cho không ít người 

đọc và các nhà lý  luận nghiên cứu văn học. Những bài báo, tạp chí, tuyển tập, 

công trình nghiên cứu, phê bình, tiểu luận, luận án, luận văn viết về sự nghiệp 

sáng tác của ông với tất cả niềm say mê và lòng ngưỡng mộ. Những công 

trình lớn mang tầm cỡ khoa học phải kể đến như của Phan Cự Đệ, Hà Minh 

Đức, Mã Giang Lân, Nguyễn Bá Thành...Những công trình khoa học ấy giúp 

chúng ta khám phá thêm sự nghiệp sáng tác thơ của Chế Lan Viên, qua đó 

góp phần nâng cao năng lực tiếp cận cho độc giả tìm hiểu thêm về sức sáng 

tạo thơ ông.  

Trong sáng tác của Chế Lan Viên, thơ chính luận xuyên suốt hành trình 

sáng tác. Nó nằm rải rác trong tất cả các tập thơ của Chế Lan Viên. Tuy 

nhiên, tiêu biểu và phát triển rực rỡ nhất là những bài thơ trong thời kỳ kháng 

chiến chống Mi.̃ 

Nghiên cứu về Chế Lan Viên đã có rất nhiều những công trình lớn, 

nhưng nghiên cứu về thơ chính luận Chế Lan Viên thì chưa có một công trình 

nào. 
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Là một độc giả yêu mến thơ Chế Lan Viên - ngưỡng mộ và cảm phục 

tài thơ của ông, tôi mong muốn tìm tòi, thể nghiệm những nhận thức của mình 

về sự nghiệp thơ của Chế Lan Viên, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Thơ chính 

luận Chế Lan Viên từ  góc nhìn tư duy nghệ thuật” để nghiên cứu, tìm hiểu. 

Qua những vần thơ chính luận Chế Lan Viên, bức tranh toàn cảnh xã hội Việt 

Nam trong những năm tháng dữ dội nhất sẽ hiện lên cụ thể, sống động hơn, 

giúp ta thêm yêu những vần thơ giàu chất trí tuệ, giàu tính chính luận khi viết 

về Tổ quốc, nhân dân, Đảng và lãnh tụ, về kẻ thù...đã đang và sẽ mãi mãi 

ngân tỏa trong lòng người đọc mọi thế hệ. 

2. Lịch sử vấn đề 

Chế Lan Viên là một gương mặt độc đáo trong lịch sử Văn học Việt Nam 

hiện đại, là “cây đại thụ thơ tỏa bóng mát xum xuê trong khu rừng lớn Văn 

học Việt Nam thế kỷ XX”. Từ quyển “Điêu tàn” đột ngột xuất hiện giữa làng 

thơ như một niềm kinh dị năm 1937 đến “Di cảo thơ” tập 3 năm 1996, ông đã 

để lại một di sản văn học đồ sộ. Chính vì thế, thơ Chế Lan Viên đã trở thành 

một hiện tượng thu hút sự quan tâm nghiên cứu của  nhiều cây bút, nhiều nhà 

lí luận phê bình . 

Số lượng những bài viết về thơ Chế Lan Viên khá nhiều. Đó là các bài 

phê bình, nghiên cứu, chân dung văn học. Đã có những công trình bàn trực 

tiếp về thơ, về phong cách và phương pháp sáng tác của Chế Lan Viên. Tuy 

nhiên nghiên cứu ở phương diện tư duy thơ Chế Lan Viên vẫn còn mới mẻ dù 

đã có một số bài viết, nhưng đó chỉ là một vài phương diện chứ chưa nghiên 

cứu một cách toàn diện. 

Qua nhiều giai đoạn, thơ Chế Lan Viên vận động, biến đổi nhưng vẫn 

định hình những nét riêng, thể hiện rõ cá tính sáng tạo. Những nhà nghiên cứu 

đã gặp nhau ở “một phong cách thơ đa dạng, giàu trí tuệ”(Nguyễn Đăng 

Mạnh) [31,670], “đọc thơ Chế Lan Viên chúng ta thường gặp những câu thơ  
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phẩm mới. 
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