
Sinh vào những năm 20 của thế kỷ 
XX, nguyễn Đình thi không trải 
qua hành trình triết học-mỹ học 

như  chế lan Viên từng nghiệm sinh “từ 
thung lũng đau thương đến cánh đồng 
vui”. “ta là ai như ngọn bấc siêu hình/
cơn gió hư vô thổi nghìn nến tắt/ta là ai 
khẽ xoay chiều ngọn bấc/bàn tay người 
thắp lại triệu chồi xanh”. Ông đến với 
cách mạng tháng tám bằng tấm tình 
trong trắng của một thanh niên “tây 
học”, yêu nước như yêu tình đầu: “ Anh 
yêu em như anh yêu đất nước/ Vất vả 
đau thương tươi thắm vô ngần”. cuộc 
lột xác của ông theo kháng chiến cũng 
là một cuộc lột xác lãng mạn, dù cho “ 
rớm máu”

 

trong “thi nhân Việt nam” , khi tìm cách 
gọi tên và lý giải hiện tượng thơ mới, là 

mới mẻ thực sự như sự hiện diện của 
một thời đại mới trong thi ca Việt nam, 
hoài thanh “quyết rằng trong lịch sử 
thi ca Việt nam chưa bao giờ người ta 
thấy xuất hiện cùng một lần một hồn 
thơ rộng mở như thế lữ, mơ màng 
như lưu trọng lư, hùng tráng như huy 
thông, trong sáng như nguyễn nhược 
Pháp, ảo não như huy cận, quê mùa 
như nguyễn bính, kì dị như chế lan 
Viên… và thiết tha, rạo rực, băn khoăn 
như Xuân Diệu.” cắt nghĩa trên tinh 
thần triết học, hoài thanh cho rằng, có 
sự xuất hiện cả một thế hệ thi sĩ cùng 
một lần với sự khác biệt, cách biệt đa 
dạng giữa những cá tính thơ, là do 
những cá tính ấy “bị kiềm chế trong bao 

nguyễn Đình thi:
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nhiêu lâu bỗng chốc được giải phóng”. 
Sự giải phóng này, chắc chắn, “chỉ làm 
giàu cho thi ca”. theo hoài thanh, nó là 
“sức mạnh súc tích từ mấy ngàn năm” 
đã được “tung bờ vỡ đê”, chỉ bởi “một 
điều rõ: ảnh hưởng phương tây, hay 
đúng hơn, ảnh hưởng Pháp, cho dù “có 
chia đậm lạt khác nhau”. tuy nhiên, khi 
minh định điều đó, chính hoài thanh 
cũng“cảm thấy khó chịu. mỗi nhà thơ 
Việt hình như mang nặng trên đầu năm 
bảy nhà thơ Pháp”. Song, là một thiên tài 
Việt về bình luận thơ mới, hoài thanh 
lại khẳng định: “Sự thật đâu có thế. tiếng 
Việt, tiếng Pháp khác nhau xa. hồn thơ 
Pháp hễ chuyển được vào thơ 
Việt là đã Việt hóa hoàn toàn”.

nguyễn Đình thi là kẻ hậu sinh, 
sinh sau những nhà thơ mới 
hàng thế hệ. Ông không có diễm 
phúc ra đời trong dải ngân hà 
thơ mới, được   lấp lánh cùng 
một lượt với các vì sao “thơ mới”. 
trên đầu ông cũng không mang  
nặng ảnh hưởng của nhà thơ 
Pháp nào. Song chắc chắn, ông 
chịu ảnh hưởng của các nhà 
triết học Pháp , đủ để “tự giải 
phóng”, chứ không phải “được 
giải phóng”, để tự thành lập một 
trầm tư triết học nội tâm sâu 
thẳm, trước khi ông òa đến với 
thơ tự do, như một chỉ định thi 
ca tất nhiên của số phận. Về căn 
bản, nguyễn Đình thi là số phận 
một thi nhân. chính vì thế,  số 
phận này đã khiến cuộc chiếm 
lĩnh chữ nghĩa đầu tiên của ông, 
được chỉ định là thể thức thơ tự 
do. Và cũng vì thế, triết học về thơ 
tự do đã dẫn dắt ông căn bản vượt qua 
cuộc tranh luận rất gay gắt về thơ tự do 
của ông, trong đó nhiều phần là ý kiến 
phê phán kịch liệt thơ của ông trong 
chiến khu Việt bắc . ( 25-28.9.1949).

nguyễn Đình thi không quan trọng 
người ta gọi thơ ông là “thơ  tự do”, hay 
“thơ không vần”.  theo ông, vần điệu của 
thơ nằm trong tình điệu nội tâm thi sĩ, 
thuộc về giọng thầm bên trong, mang 
nhạc cảm nội tâm, hắt sáng từ tâm hồn 
thi sĩ, tuyệt nhiên không phải thứ niêm 
luật bên ngoài, với nhiều ràng buộc lễ 
lạt của hình thức. nghĩ và làm thơ như 

thế, dĩ nhiên chủ thể thơ nguyễn Đình 
thi đã nỗ lực tự thiết kế công cuộc sáng 
tạo thơ của chính mình trên nền tảng 
triết học phương tây, với nội lực nằm 
rất sâu trong bản thể phương Đông. 
bình tĩnh lắng nghe, nhất là những ý 
kiến phê phán, nguyễn Đình thi công 
nhận sự sáng tạo nghệ thuật của ông, 
vì được thiết kế trên nền tảng lý luận, 
nên “cái tìm tòi” của ông cũng nhuốm 
đậm màu lý luận: tôi hay lý luận. cái tìm 
tòi của tôi cũng hay lý luận. nhưng nói 
đến thơ, đó là cái thiết tha nhất của tôi, 
và cũng là cái tìm tòi rất khổ của tôi (tuy 
nó có cái vui của nó). cảm giác tiếp theo 

của ông rất lạ (so với chính cái cuộc “phê 
bình” hồi bấy giờ), đó là cảm giác “rất áy 
náy”. Ông nói rõ hai lý do: một là vì thơ ấy 
là thơ của tôi. hai là thơ ấy là thơ tự do( 
dài, ngắn, vần, không vần, không quan 
hệ). Đáng lẽ thơ của tôi là thơ của tôi. 
còn vấn đề thơ tự do thì rộng hơn thơ 
tôi nhiều. rồi ông khéo léo tiếp, với sự 
minh triết rất nguyễn Đình thi: Vậy phải 
tách ra làm hai: trước hết, tôi tự phê bình 
thơ tôi. Sau xin bênh vực thơ tự do.

Về sự “tự phê bình thơ tôi”, cũng thật là 
tinh tế và rành rõ, theo cách của ông. 

Phản hồi ý kiến Xuân Diệu cho thơ ông 
“già”, nguyễn Đình thi nhận: gần đúng. 
Vì thơ của tôi không phải những bài thơ 
vui. Đó là những bài thơ đau đớn. lúc tôi 
làm nó, tôi cũng nghĩ rằng trong lúc này, 
có nên đưa ra cái đau đớn đó không? có. 
Vì cuộc kháng chiến của ta có bao nhiêu 
cái đau đớn, những đau đớn chính 
đáng; miễn là cái đau thương ấy không 
phải cái đau thương đi xuống(…). rất 
đau thương mà không nói. Đó là thái 
độ nội dung của tôi. Khi tôi nói cái đau 
thương của tôi ra, nó ẩn ở một chỗ rất 
kín.(Ví dụ trong bài "Không nói": môi 
em, đôi mắt còn ôm đây).

còn về “thơ tự do”, nguyễn 
Đình thi đồng tình với 
ý kiến Xuân thủy: “Đó là 
một câu chuyện rộng rãi, 
vượt qua tôi nhiều. Khi tôi 
nói đến thơ tự do, xin hiểu 
cho là tôi nghĩ đến cái gì 
chung”. Và nguyễn Đình 
thi  trở nên đặc biệt sắc 
sảo, thuyết phục, khi bênh 
vực thơ tự do, trên một tinh 
thần triết học đổi mới. Ông 
khẳng định chắc thiệt: “cái 
hình thức gọi là “thơ mới” 
nó vẫn sẽ có, dù ngăn nó 
cũng không được. Vần hay 
không vần, câu dài hay câu 
ngắn, cái đó đã thường lắm 
rồi. Kháng chiến đã làm ra 
như thế. những bài thơ 
hiện nay đã chứng tỏ điều 
này. có vần là một lợi thế rất 
đắc lực cho sự truyền cảm. 
nhưng không phải hết vần 
là hết thơ. Khi làm thơ, thái 

độ của người làm là ghi cho đúng cảm 
xúc. nếu cảm xúc gặp được vần thì hay. 
nhưng gặp khi nó gò bó, hãy vượt lên 
nó đã. hình thức nghệ thuật (các luật 
bằng trắc) phải tự thân nó ra. Khi gạt 
luật bên ngoài đi, phải có luật bên trong 
rất mạnh.

nguyễn Đình thi vững tâm làm thơ “tự 
do”, là vì “ không thích những bài thơ 
nói ra tâm tình. nó phải nói ra cảm xúc, 
cảm xúc là tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, 
tay sờ, cảm thế nào nói thế ấy.”  thơ hay, 
theo  minh định của ông, là “không kể 
lể tình cảm, chỉ nói cái sống ra bằng 
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những hình ảnh, thành cảm xúc” và 
“có sợi dây nối liền những hình ảnh đó 
lại. Đó là một thứ dây lý luận rất khéo. 
chính lối thơ nói “hình ảnh bằng cảm 
xúc” hoặc “cảm xúc bằng hình ảnh” này 
của ông đã mặc nhiên “chống hẳn lối 
thơ kể lể mười mấy năm trước đây”.  Và 
ông rút ra kết tinh (thi pháp) quan trọng 
cho sáng tác thơ tự do theo cách riêng: “ 
Khi đã bỏ luật lệ rồi, đủ cảm xúc tự nhiên 
thì cứ nói, thành vần cũng được, không 
thì thôi. nói như lời nói thường vậy(…).

có lẽ chịu tác động từ cách  “tự phê” độc 
đáo, đầy tinh thần tranh biện triết học, 
cũng rất thành thật của nguyễn Đình 
thi, mà tố hữu thông cảm được  “cái 
khổ tâm của người làm thơ”, thực chất 
là mối quan hệ biện chứng giữa nỗi đau 
đớn về tình cảm, đã dẫn đến nỗi  “ khổ vì 
trí tuệ” trong thơ tự do của nguyễn Đình 
thi. tố hữu bày tỏ: “làm thơ không phải 
do trí tuệ muốn, mà do sự sống bản 
thân của mình. có những lúc tôi yêu 
thơ anh thi, và cũng có lúc tôi thù ghét 
nó. những lúc mà tôi buồn bực, nhọc 
mệt, có những lúc nhớ, tôi thích đọc thơ 
anh thi. tôi đọc những bài Sáng mát 
trong…thơ là một điệu hồn, tìm đến 
với những hồn đồng điệu. những lúc 
thấy cần làm việc, tôi thấy ghét thơ anh 
thi ghê lắm vì tôi thù ghét cái cá nhân 
nó trở về với tôi. rồi tôi lại dè chừng với 
tôi. nhiều khi thấy bài thơ hay mà chưa 
chắc nó hay.  Vậy lấy gì làm chuẩn cho 

cái hay…”. 

cưỡng chống làm sao, những câu thơ 
trong vắt tình yêu hà nội, một tình yêu 
đầy nhung nhớ, khắc khoải. từ chiến 
khu Việt bắc, năm 1948, nguyễn Đình 
thi nhớ hà nội, nhớ một sáng mát 
trong như sáng năm xưa/ gió thổi mùa 
thu hương cốm mới/ cỏ mòn thơm mãi 
dấu chân em/ gió thổi mùa thu vào hà 
nội/ Phố dài xao xác heo may/ nắng 
soi ngõ vắng/ thềm cũ lối ra đi/ lá rụng 
đầy… Dù tên bài thơ này có thay đổi, 
sửa sang, thay tên gọi mới, được biên 
tập mới do nguyễn Đình thi (có thể vì 
lý do “tiếp thu phê bình”), nhưng với cái 
tên nào, sửa chữa thế nào, thì đó vẫn là 
những bài thơ và câu thơ lộng lẫy trong 

thể thức tự do, với vẻ đẹp đặc sắc chỉ có 
trong thi pháp nguyễn Đình thi.

Không phải ngẫu nhiên, những bài 
thơ hay nhất của nguyễn Đình thi là 
thơ tình, viết về tình yêu trong kháng 
chiến chống Pháp, và sau này, chống 
mỹ. nhân vật trữ tình Em láy đi láy lại 
trong thơ ông. một người tình không 
chân dung, không tên, hoặc chỉ nằm 
trong một chữ cái viết tắt đề tặng  lặng 
lẽ, kín đáo đầu bài thơ, nhưng đã theo 
ông, ám ảnh ông suốt một đời thi sĩ, dù 
có thể không thực sự có mặt trong đời 
thường. Đó là một “mã thi ca” sáng chói 
nhất, ám ảnh nhất trong thế giới thơ 
buồn lắng sâu, thăm thẳm suy tư, lộng 
lẫy hình ảnh lạ về “một thời để yêu, một 
thời để chết” của riêng ông, trong thời 
thi sĩ trẻ trai, đã một lòng theo kháng 
chiến chống Pháp ngay từ những ngày 
đầu gian khổ.

Đúng như thú nhận của nguyễn Đình 
thi, chùm thơ 3 bài đầu tay của ông đều 
buồn thẳm, hơi có vẻ lạc ra ngoài cuộc 
kháng chiến. Song, nếu nhìn từ triết 
học- thẩm mĩ, có thể thấy đây là những 
bài thơ tình phản đề lộng lẫy vẻ đẹp 
riêng của thơ tự do nguyễn Đình thi.  
nó xác tín vẻ đẹp trí tuệ thâm trầm riêng 
của thi sĩ - nhà văn hóa nguyễn Đình thi. 

PgS.tS. nguyễn thị minh thái

 

thEo nguyễn Đình thi, Vần 
Điệu cỦA thơ nằm trong 
tình Điệu nội tâm thi Sĩ, 
thuộc Về giọng thầm bên 
trong, mAng nhạc cảm 
nội tâm, hắt Sáng từ tâm 
hồn thi Sĩ, tuyệt nhiên 
KhÔng Phải thứ niêm luật 
bên ngoài, Với nhiều ràng 
buộc lễ lạt cỦA hình thức.
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