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1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

                      

Luận án chỉ ra những đặc sắc trong thi pháp thơ Nguyễn Duy trên các 

phương diện: Quan niệm về nghệ thuật; cách thức tổ chức hình tượng nghệ thuật; 

cách tổ chức thể thơ, giọng điệu, ngôn ngữ thơ Nguyễn Duy; từ đó khẳng định 

những đóng góp độc đáo của tác giả cho thơ ca Việt Nam hiện đại. 

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

Thực hiện đề tài này, chúng tôi vận dụng lý thuyết thi pháp học để nghiên 

cứu thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Duy như là một hướng tiếp cận chủ đạo, hệ 

thống. Theo đó, luận án sử dụng các phương pháp cụ thể sau: 

- Phuơng pháp so sánh: Tìm ra những nét độc đáo trong thi pháp thơ 

Nguyễn Duy với các tác giả, tác phẩm khác trên bình diện lịch đại và đồng đại. 

- Phương pháp liên ngành: Tham chiếu cái nhìn từ xã hội học, văn hóa học, 

ngôn ngữ học, lịch sử… để xem xét thi pháp Nguyễn Duy trong sự vận động qua 

các chặng đường sáng tác; lí giải, cắt nghĩa thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Duy. 

- Phương pháp tiểu sử: Tìm hiểu về con người, xuất thân, tiểu sử của nhà 

thơ để xem những điều đó đã ảnh hưởng đến tuyên ngôn nghệ thuật, lối viết của 

Nguyễn Duy như thế nào. 

- Phương pháp cấu trúc - hệ thống: Phương pháp này nghiên cứu hệ thống 

toàn bộ thơ Nguyễn Duy, ở đó các yếu tố, các bộ phận có mối liên hệ, tác động 

qua lại mật thiết với nhau, tùy thuộc lẫn nhau. 



Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các thao tác nghiên cứu cần thiết như phân 

tích - khái quát, thống kê, phân loại để rút ra các kết luận có ý nghĩa khoa học. 

3. Các kết quả chính và kết luận 

3.1. C   kết q ả       

- Luận án trình bày một số vấn đề liên quan đến thuật ngữ của thi pháp học 

như: thi pháp và thi pháp học; quan niệm nghệ thuật về con người;thế giới nghệ 

thuật... cũng như nghiên cứu việc ứng dụng lý thuyết thi pháp học ở Việt Nam và 

tình hình nghiên cứu thi pháp thơ Nguyễn Duy. 

- Luận án tìm hiểu những vấn đề bao trùm trong quan niệm nhân sinh và 

quan niệm nghệ thuật của Nguyễn Duy. Luận án chỉ ra hai đặc điểm nổi bật của 

quan niệm nhân sinh: Tư tưởng “ta là dân” và tâm thức trở về với cội nguồn nhân 

dân; hai đặc điểm của quan niệm nghệ thuật: cái đẹp trong cái khổ và cái đẹp của 

lòng hiếu sinh. 

- Luận án tìm hiểu, khám phá cách thức tổ chức hình tượng nghệ thuật 

trong thơ Nguyễn Duy trên các phương diện: hình tượng cái tôi trữ tình, hình 

tượng nhân vật trữ tình và hình tượng không gian - thời gian. 

- Luận án trình bày những đặc điểm nổi bật về cách tổ chức thể thơ: thể lục 

bát, thể tự do; giọng điệu: giọng điệu tâm tình, cảm thương giọng điệu triết lí, suy 

tư; giọng điệu trào tiếu, hài hước và ngôn ngữ thơ: ngôn ngữ dân gian; ngôn ngữ 

của “điệu nói”; các phép chuyển nghĩa đa dạng, linh hoạt của thơ Nguyễn Duy. 

3.2. Kết      

Trong nền văn học hiện đại Việt Nam nói chung và nền thơ hiện đại nói 

riêng, Nguyễn Duy có một vị trí nổi bật và hết sức quan trọng. Bằng ý thức nghệ 

thuật chắc chắn và sâu sắc, nhà thơ luôn nỗ lực cố gắng để vươn đến những tầm 

cao mới của nghệ thuật. Trong công trình này, lần đầu tiên thi pháp thơ Nguyễn 

Duy được đặt ra và giải quyết một cách trực diện, hệ thống, mang tính chỉnh thể, 

nhất quán. Theo đó, luận án tập trung giải quyết một số những vấn đề lớn như: 

quan niệm nghệ thuật về con người; tổ chức hình tượng nghệ thuật và tổ chức thể 

thơ, giọng điệu, ngôn ngữ thơ.  



Vấn đề xuyên suốt, chi phối quá trình sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Duy 

là quan niệm nhân sinh và nghệ thuật. Với nhà thơ, quan niệm nhân sinh là tư 

tưởng trọng dân, thân dân và trở về với cội nguồn nhân dân. Sự coi trọng nhân 

dân là ngọn nguồn chi phối cho mọi sự sáng tạo nghệ thuật. Nhân dân thật gần 

gũi, giản dị, mộc mạc nhưng lại có sức mạnh phi thường, vĩ đại. Tư tưởng cốt lõi 

gắn bó bền chặt với nhân dân là một tư tưởng chuẩn mực, nhìn có vẻ giản đơn 

nhưng thực sự rất khe khắt với người nghệ sĩ luôn sống chết cùng nhân dân, cùng 

thập loại chúng sinh. Hiểu về nhân dân, nói và viết về nhân dân với một niềm 

cảm hứng sâu lắng, yêu thương đã kết tinh nên hồn thơ của một “thi sĩ thảo dân”. 

Quan niệm thẩm mỹ của Nguyễn Duy là hành trình đi tìm Cái đẹp trong cái khổ, 

Cái đẹp của lòng hiếu sinh. Điều này đã trở thành “tuyên ngôn và định hướng 

nghệ thuật” làm nên phong cách và tài năng nghệ thuật Nguyễn Duy. Quan niệm 

thẩm mĩ ấy như mạch nguồn triết lý ngấm sâu vào ý thức và vô thức của nhà thơ. 

Nó nhất quán hướng vào những con người bình dị với nếp sống, nếp nghĩ thường 

ngày, xa lạ với những gì quá kích cỡ, phi thường, phi phàm, tráng lệ, hư danh. Tư 

tưởng “Ta là dân - vậy thì ta tồn tại” là kết tinh của hồn thơ nguyện gắn kết đời 

mình với chúng sinh để được yêu, được thương, đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn 

trong cuộc đời nhân dân. 

Tìm hiểu thơ Nguyễn Duy từ phương diện cái tôi trữ tình, chúng ta nhận 

thấy có sự hòa quyện giữa cái tôi đời thường và cái tôi trí thức. Hình tượng cái tôi 

trữ tình trong thơ Nguyễn Duy mang những nét chung của yếu tố thời đại nhưng 

cũng có những điểm riêng đặc sắc, tinh tế. Cái tôi đời thường biểu hiện trong 

những ân tình với gia đình, quê hương, nguồn cội và dịu dàng, tình tứ, say đắm 

trong tình yêu. Cái tôi trí thức luôn gắn liền với những suy tư, chiêm nghiệm về 

thế thái nhân sinh trong quá khứ, ở hiện tại và tương lai. Cái tôi trữ tình ấy gắn 

với chữ “thương”, lấy tình thương làm xuất phát điểm. “Thương” chính là nguồn 

năng lượng lớn nhất làm nên cái tôi thi sĩ Nguyễn Duy. 



Đối tượng của chủ thể cái tôi trữ tình là nhân vật trữ tình. Thế giới nhân vật 

trữ tình là hình ảnh những con người trên chiến trường, trong xóm làng, trong 

cuộc đời rộng lớn. Tất cả họ, dù trong tư cách nào, vị thế nào cũng đều là những 

“thảo dân”, là nhân dân, “bụi chúng sinh”, tuy nhọc nhằn vất vả nhưng biết khắc 

chế cái khổ, vượt lên cái khổ để kiếm tìm hạnh phúc, khẳng định vẻ đẹp cao quý 

và kiêu hãnh của mình. Thế giới nhân vật trong thơ Nguyễn Duy tồn tại trong 

những  không gian - thời gian nghệ thuật khác nhau. Từ không gian - thời gian 

làng quê đến không gian - thời gian chiến trường và không gian - thời gian thế sự 

thời bình. Các kiểu không gian, thời gian này chính là hình thức cảm nhận về con 

người và thế giới của chủ thể sáng tạo.. Vậy nên, trong thơ Nguyễn Duy, không 

gian, thời gian mang tính thế sự, sinh hoạt của đời người. Với cái nhìn cận cảnh, 

đó chính là không gian - thời gian mang tính thế sự, ngả hẳn về khung cảnh sinh 

hoạt đời thường, nơi Nhân dân muôn đời tồn tại. 

Là nhà thơ có tài, Nguyễn Duy đã thử nghiệm rất nhiều thể thơ trong quá 

trình sáng tác. Nhưng thành công nhất là hai thể thơ: lục bát và tự do. Lục bát là 

thể thơ được tác giả vận dụng rất linh hoạt và độc đáo. Nó có sự mới mẻ, phá 

cách so với lục bát truyền thống. Lục bát của ông “ngầm chứa cái hồn dân gian 

bình dị ẩn trong vẻ ngoài hiện đại, khoẻ khoắn”. Nguyễn Duy đã góp phần làm 

mới, làm giàu có thể thơ lục bát của dân tộc. Trong thành tựu thơ lục bát, không 

thể không ghi tên lục bát Nguyễn Duy. Bên cạnh đó, thể thơ tự do cũng để lại 

những dấu ấn nhất định trên đường thơ Nguyễn Duy. Cách nói, cách viết tự do, 

phóng khoáng trong thơ đã giúp nhà thơ biểu đạt một cách tầm vóc về những vấn 

đề cốt lõi của hiện tại. Có thể nói hai thể thơ này hoàn toàn phù hợp  với cá tính 

sáng tạo của Nguyễn Duy khi ông tự nhận mình là những “bụi dân sinh” và thuộc 

về “chúng sinh”, thuộc về nhân dân.   

Tìm hiểu thơ Nguyễn Duy, chúng ta nhận thấy giọng điệu phong phú, đa 

dạng, nhiều sắc điệu. Nó gắn với cảm hứng sáng tạo của nhà thơ và qua các biểu 

hiện của cái tôi trữ tình trong thơ. Thơ Nguyễn Duy khi viết về quá khứ trong 



không gian văn hóa làng quê dân giã, kỷ niệm tuổi thơ lại hiện lên qua giọng thơ 

mượt mà, đằm thắm, thiết tha, lời thơ trở nặng ân tình với quê hương, nguồn cuội. 

Khi trải lòng về những điều “mắt thấy tai nghe” ở hiện tại, nhất là cuộc sống nhân 

dân thời hậu chiến, giọng điệu thơ Nguyễn Duy rất tự nhiên, hài hước nhưng cũng 

chứa đựng nhiều triết lý, trầm tư, sử dụng nhiều các đại từ nhân xưng quen thuộc: 

“tôi”, “ta”, “anh”, “tớ”… Với cảm xúc thường nhìn về nguồn cội hay hướng về 

tương lai từ điểm nhìn hiện tại nên kết cấu bài thơ, mạch thơ là kết cấu theo mạch 

thời gian. Những sự việc liên tiếp diễn ra, cảm xúc này gợi lên cảm xúc kia cứ thế 

liền mạch hình thành nên giọng tự sự trữ tình phối hợp với tự sự. Có thể thấy trong 

thơ Nguyễn Duy, các giọng điệu thường đan xen với nhau, gần nhau, bao trùm và 

chi phối ở một điệu hồn thương người, thương đời, thương nước.  

Trong thơ Nguyễn Duy, cách sử dụng ngôn ngữ có nét độc đáo và đặc sắc. 

Đó là sự kết hợp các chất liệu của truyền thống và hiện đại. Chất liệu dân gian qua 

lớp ngôn ngữ giản dị, mộc mạc mà đằm thắm, thiết tha. Thứ ngôn ngữ ấy gắn liền 

với khát khao được gắn bó, hòa nhập cùng “chúng sinh” của nhà thơ. Nó trở thành 

tuyên ngôn nghệ thuật, và là điểm tựa vững chắc cho tâm hồn thơ Nguyễn Duy đến 

với đông đảo bạn đọc. Bên cạnh đó, chất hiện đại biểu hiện qua lớp ngôn ngữ đời 

thường “cơm bụi”, “vỉa hè”. Nó biểu hiện một cách chân thực và sinh động đời 

sống nhân dân sau thời hậu chiến và trong thời kỳ đổi mới của đất nước. 
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