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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1. Tín hiệu thẩm mĩ là một phạm trù liên quan đến nhiều chuyên
ngành, bởi vậy nó được xem xét dưới nhiều góc độ, đặc biệt là những tín hiệu
ngôn ngữ thẩm mĩ trong tác phẩm văn chương. Một tín hiệu ngôn ngữ thông
thường khi đi vào thế giới thơ ca thì đã được chuyển hóa thành một tín hiệu
nghệ thuật, tín hiệu thẩm mĩ - ngôn ngữ hay còn gọi là tín hiệu văn chương.
Chính vì vậy, tìm hiểu các tín hiệu văn chương là phải tìm hiểu các yếu
tố ngôn ngữ để chuyển tải những quan niệm thẩm mĩ của các nhà văn. Khi
phân tích một tín hiệu thẩm mĩ, chúng ta phải bám sát vào tổ hợp ngôn ngữ
biểu hiện nó để phân tích. Để hiểu và đánh giá đúng đắn trên cơ sở khoa học
một tác phẩm văn học rất cần sự khảo sát, đánh giá hệ thống các tín hiệu thẩm
mĩ trong tác phẩm. Do đó, gần đây vấn đề tín hiệu thẩm mĩ đã được nhiều học
giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu.
1.2. Lưu Quang Vũ là một nhà thơ, nhà viết kịch tài năng. Tuy nhiên,
với bạn bè, đồng nghiệp, những nhà phê bình có uy tín và những người yêu
mến Lưu Quang Vũ thì thơ mới là thể loại nói lên cốt cách con người nhà thơ,
là nơi ông gửi gắm nhiều tâm sự, nỗi lòng, là phần tâm huyết nhất trong cuộc
đời của ông.
Trong thơ ca kháng chiến chống Mỹ, thơ Lưu Quang Vũ có một giọng
điệu riêng, đã định hình một phong cách rõ nét. Giữa dàn đồng ca của những
tiếng thơ cùng thế hệ đó, Lưu Quang Vũ đã góp một tiếng thơ sôi nổi, tươi
mới, mát lành, có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển và đổi mới của thơ ca
thời kì này.
Suốt hành trình hơn 20 năm sáng tạo thơ ca, Lưu Quang Vũ đã xây
dựng được một hệ thống các tín hiệu thẩm mĩ (THTM), những THTM đó biểu
trưng cho tư tưởng, cảm xúc mới mẻ về đất nước, nhân dân, tình yêu… Tuy
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nhiên các công trình, đề tài nghiên cứu về thơ Lưu Quang Vũ từ trước đến
nay mới chỉ tập trung xem xét “biểu tượng”, “đặc điểm ngôn ngữ” như một
yếu tố góp phần làm nên nét đặc sắc trong thơ Lưu Quang Vũ.
1.3. Tác phẩm văn học là một công trình nghệ thuật bằng ngôn ngữ.
Ngôn ngữ được xem là phương tiện đặc thù của văn học. Từ góc độ ngôn ngữ,
chúng ta có thể tiếp cận tác phẩm một cách xác đáng, có tình, có lí. Cách tiếp
cận tín hiệu thẩm mĩ được coi như một con đường đi đến những đặc trưng
phong cách thể loại, tác giả và tác phẩm văn học.
Sáng tác của Lưu Quang Vũ mang bản chất cốt cách con người tinh
thần nhà thơ. Đã có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về Lưu Quang Vũ
dưới góc nhìn bình phẩm văn học. Nghiên cứu các tín hiệu thẩm mĩ trong thơ
Lưu Quang Vũ từ góc độ ngôn ngữ nhằm tìm hiểu hợp lí, phát hiện sâu những
giá trị ngôn từ và phong cách tác giả là một hướng đi mới.
Với những lý do trên, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Một số tín
hiệu thẩm mĩ trong thơ Lưu Quang Vũ” với mong muốn mang đến một
cách tiếp cận mới các hình tượng văn học từ góc độ lí thuyết về tín hiệu thẩm
mĩ để phục vụ tốt hơn cho việc giảng dạy các tác phẩm văn học trong nhà
trường hiện nay.
2. Lịch sử vấn đề
2.1. Về tín hiệu thẩm mĩ và tín hiệu thẩm mĩ trong thơ ca
Nghiên cứu ngôn ngữ trong tác phẩm văn chương có rất nhiều hướng
đi, song những năm gần đây, nhiều vấn đề của văn học đang được soi rọi dưới
cái nhìn của ngôn ngữ học hiện đại. Ở nước ta vấn đề về tín hiệu thẩm mĩ
trong văn học nghiên cứu dưới góc độ ngôn ngữ học hiện nay bắt đầu được
quan tâm và chú ý. Các luận án hoặc luận văn triển khai theo hướng ngôn ngữ
học khi đi vào phân tích những tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn học đã
xuất hiện nhưng không phải là nhiều, tiêu biểu như:
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- Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2002), Biểu tượng nghệ thuật trong ca dao
truyền thống người Việt, Luận án Tiến sĩ.
- Nguyễn Ngọc Bích (2008), Tìm hiểu tín hiệu thẩm mĩ “hoa” trong
truyện Kiều của Nguyễn Du trên ba bình diện: Kết học, nghĩa học, dụng học,
Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Đỗ Ngọc Thư (2008), Khảo sát tín hiệu thẩm mĩ”Mùa xuân” và “Trái
tim"”trong thơ Xuân Diệu. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
- Trần Thị Thu Phương (2011), Một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ
Dương Thuấn, Luận văn Thạc sĩ.
- Phạm Thị Ngọc Anh (2013), Tín hiệu thẩm mĩ “gió” trong thơ Xuân
Diệu trước cách mạng, Luận văn Thạc sĩ.
2.2. Một số công trình nghiên cứu về Lưu Quang Vũ
Theo thời gian, mỗi tác phẩm của Lưu Quang Vũ ra đời kéo theo một
sự chú ý, không chỉ với bạn đọc mà còn thu hút được cả sự quan tâm của các
nhà nghiên cứu, phê bình văn học. Nhìn chung, Lưu Quang Vũ nhận được
nhiều thiện cảm, kì vọng và sự động viên khích lệ.
Ở tập thơ đầu tay “Hương cây – Bếp lửa” in chung với tác giả Bằng
Việt (1968) Lưu Quang Vũ đã được ghi nhận là “một trong những đỉnh cao
của thơ ca chống Mỹ, và vẫn là một hồn thơ được nhiều người ưu ái nhất”
[38, tr.180]. Khi đó, Hoài Thanh đã khẳng định Lưu Quang Vũ là “một cây
bút trẻ có nhiều triển vọng” [38, tr.106], còn nhà phê bình Lê Đình Kị thì cho
rằng: “Thơ Lưu Quang Vũ có một điệu tâm hồn riêng và không thiếu tâm
tình” [38, tr.29]. Lê Minh Khuê cũng đồng quan điểm với Vũ Quần Phương
khi nêu ý kiến: “Nhiều người hay cho rằng Lưu Quang Vũ là của sân khấu.
Nhưng bạn bè anh vẫn nghĩ: Vũ và thơ. Bản thân anh khi còn sống cũng luôn
đánh giá thơ là quan trọng của đời anh.” [38, tr.158].
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Lí Hoài Thu trong bài viết “Sức sáng tạo của một tài năng” khẳng định:
“Lưu Quang Vũ trước hết là con người của thơ ca. Chất thơ là nhân tố chính
trong cấu trúc tâm hồn và cá tính nghệ sĩ của ông. Nó có sức lan tỏa mạnh mẽ
sang các thể loại khác và dệt nên nét đặc trưng nổi bật nhất trong phong cách
nghệ thuật của Lưu Quang Vũ.” [38, tr.54].
Nguyễn Thị Minh Thái đã rất tinh tế khi nhận ra: “Thơ là nơi ẩn náu
cuối chót của chàng thi sĩ buồn này. Thơ với Lưu Quang Vũ là tất cả sự hàm
ơn và trang trải riêng tư của tâm hồn chàng với đời sống” [40, tr.108]. Lưu
Quang Vũ “viết kịch để sống với mọi người” và “làm thơ để sống với chính
mình”. Và chính “những vần thơ thấm đẫm băn khoăn” ấy lại là những tài sản
tinh thần quý giá nhất anh để lại cho hậu thế, như nhà văn Anh Ngọc từng
khẳng định: “Lưu Quang Vũ trước hết là một nhà thơ và sẽ tồn tại với mai sau
như một nhà thơ” [38, tr.151].
Khảo sát và nghiên cứu thơ Lưu Quang Vũ, các tác giả đã phát hiện
trong thơ ông xuất hiện nhiều biểu tượng, những biểu tượng đó làm nên đặc
trưng và phong cách thơ Lưu Quang Vũ. Nguyễn Thị Kim Chi trong "Đặc sắc
thơ Lưu Quang Vũ" đã đi vào tìm hiểu hai biểu tượng “lửa” và “gió” trong
thơ Lưu Quang Vũ. Tuy nhiên tác giả chưa đi sâu vài việc thống kê, khảo sát
các biểu tượng đó dưới góc nhìn của ngôn ngữ học hiện đại, dưới góc độ của
tín hiệu thẩm mĩ mà chỉ cảm nhận dưới góc độ văn chương: "Thơ Lưu Quang
Vũ thường lặp đi lặp lại những hình ảnh chỉ sự vận động, cháy sáng, không
yên định… mang tính biểu tượng: con đường, con thuyền, con sông, ngọn lửa,
mưa…". Đây chỉ là một nhận xét mang tính đánh giá khái quát.
Tác giả Phạm Xuân Nguyên phát hiện ra “gió” là biểu trưng cho toàn
bộ thế giới thơ Lưu Quang Vũ, làm nên nét bản sắc riêng của thế giới nghệ
thuật ấy. Gió biểu thị cho sự luôn luôn vươn lên, không yên ổn trong những
cái mực thước, khuôn phép, vừa phải, lưng chừng. Mạnh mẽ và mãnh liệt như
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gió và cũng không yên ổn như gió, cảm hứng mạnh nhất trong thơ Lưu Quang
Vũ là cảm hứng khai phá, kiếm tìm, là cảm hứng sự thật. Chính vì vậy, dù
viết về đất nước, về cuộc chiến tranh hay tình yêu, Lưu Quang Vũ đều có
tiếng nói riêng biệt tài hoa của mình. Phạm Xuân Nguyên đã dựng được chân
dung tinh thần của nhân vật trữ tình trong thơ Lưu Quang Vũ: Mạnh mẽ,
phóng khoáng, đầy khát vọng và bản lĩnh sáng tạo, là “người nổi gió sớm
trong thơ, như về sau nổi gió đầu trong kịch” [38, tr.98].
Vương Trí Nhàn lại tìm thấy một biểu tượng khác, gắn liền với ý nghĩa
tên gọi Lưu Quang Vũ: “mưa”. Vương Trí Nhàn nhận thấy: “Trong các thi sĩ
đương thời, Vũ là người nhạy cảm với mưa, thân thuộc với mưa hơn ai hết. Ở
anh, mưa cho thấy sự trôi qua của thời gian mà con người thấy bất lực, không
sao níu kéo nổi. Mưa làm cho hiện tại trở nên vô nghĩa và tương lai trở nên
lờ mờ không xác định” [38, tr.115].
Bên cạnh bài viết của các nhà nghiên cứu, những năm gần đây, xuất
hiện ngày càng nhiều những khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án của sinh
viên, học viên tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Lưu Quang
Vũ. Có một điểm đồng nhất là khi tìm hiểu về nét đặc sắc độc đáo trong thế
giới nghệ thuật thơ Lưu Quang Vũ, gần như người viết nào cũng phải nhắc
đến “biểu tượng nghệ thuật” với tư cách một nhân tố quan trọng góp phần
định hình phong cách thơ anh.
Nhìn chung, các nhà nghiên cứu đã có những nhận định, đánh giá
khái quát vẻ đẹp thơ Lưu Quang Vũ trên nhiều phương diện. Tuy nhiên,
việc nghiên cứu về thơ Lưu Quang Vũ mới chỉ dừng lại ở những nhận xét ban
đầu nhiều hơn là những công trình nghiên cứu, mang tính thống kê, phân tích
tổng hợp thực sự. Mặt khác, hầu hết các bài nghiên cứu về thơ của Lưu
Quang Vũ đều tiếp cận từ góc độ văn học. Còn từ góc độ ngôn ngữ học thì
chưa thấy có một chuyên luận nào đi sâu, khảo sát, đánh giá các tín hiệu
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thẩm mĩ trong thơ Lưu Quang Vũ để chứng minh Lưu Quang Vũ với một bản
sắc thơ riêng biệt độc đáo. Tuy nhiên những bài viết, công trình nghiên cứu
trên thực sự là những gợi ý quý báu để chúng tôi triển khai và hoàn thiện
đề tài “Một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Lưu Quang Vũ” dưới góc nhìn
của ngôn ngữ học.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Qua việc thống kê, khảo sát, phân tích, luận văn hướng đến mục đích:
- Khẳng định Lưu Quang Vũ là một nhà thơ có phong cách độc đáo,
riêng biệt.
- Khẳng định những đóng góp của thơ ca Lưu Quang Vũ đối với nền
thơ ca Việt Nam.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nêu trên luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tìm hiểu những vấn đề lý luận chung về THTM.- Tìm kiếm, thu thập nguồn ngữ liệu; khảo sát, thống kê, phân loại
nguồn ngữ liệu; những bài thơ, câu thơ có sử dụng THTM gió, mưa, lửa trong
thơ Lưu Quang Vũ.
- Phân tích, miêu tả các dạng thức cấu tạo và ý nghĩa của các tín hiệu
thẩm mĩ gió, mưa, lửa trong thơ Lưu Quang Vũ thông qua các kiểu kết hợp.
- Phân tích các nét nghĩa biểu trưng của các tín hiệu thẩm mĩ gió, mưa,
lửa trong thơ Lưu Quang Vũ.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu các tín hiệu thẩm mĩ gió, mưa, lửa trong thơ Lưu
Quang Vũ trên hai phương diện: đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa biểu trưng.
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4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là là tín hiệu thẩm mĩ trong toàn bộ sự
nghiệp thơ ca của Lưu Quang Vũ được tuyển chọn, biên soạn trong tập thơ
sau:
- Lưu Quang Vũ, “Thơ tình”, nxb Văn học phát hành năm 2002.
- Lưu Quang Vũ – “Di cảo - Nhật kí và thơ” do Lưu Khánh Thơ tuyển
soạn năm 2008, trong đó tập trung khảo sát các tác phẩm trong tập thơ
“Những bông hoa không chết”.
- Lưu Quang Vũ, “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” (tuyển thơ) do
nhà xuất bản Hội nhà văn xuất bản năm 2010.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp thống kê, phân loại
Phương pháp này sử dụng khi khảo sát, thống kê tần số xuất hiện của
các tín hiệu thẩm mĩ theo hướng nghiên cứu của luận văn đồng thời phân loại
các yếu tố hình thức và ý nghĩa của các tín hiệu thẩm mĩ, từ đó làm cơ sở
phân tích, nhận xét, đánh giá về những đặc điểm nổi bật trong cách sử dụng
ngôn ngữ trong thơ Lưu Quang Vũ.
5.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp
Qua quá trình nghiên cứu, phân tích các tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Lưu
Quang Vũ như việc sử dụng từ ngữ, các kết hợp từ vựng, ý nghĩa biểu trưng.
Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ khái quát những đặc điểm cơ bản về ngôn ngữ thơ
và phong cách thơ Lưu Quang Vũ.
6. Dự kiến đóng góp của luận văn
6.1. Về mặt lí luận
Đây là lần đầu tiên có một luận văn nghiên cứu tương đối đầy đủ và
toàn diện đặc điểm ngôn ngữ, phong cách thơ Lưu Quang Vũ theo cách tiếp
cận ngôn ngữ học. Kết quả của luận văn có thể sẽ góp thêm tư liệu, bổ sung

7

cách nhìn tiếp cận văn chương từ góc độ ngôn ngữ học nói chung và ngôn
ngữ thơ nói riêng.
6.2. Về mặt thực tiễn
Kết quả của luận văn góp phần vào việc tìm hiểu thơ của Lưu Quang
Vũ sâu sắc và toàn diện, cũng như thấy được sự tài hoa của ông trong việc
xây dựng các tín hiệu thẩm mĩ “gió”, “mưa”, “lửa” mới lạ và độc đáo.
Luận văn còn mong muốn sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển
chuyên ngành Việt ngữ học trong lĩnh vực tín hiệu thẩm mĩ văn chương vốn
còn chưa được nghiên cứu nhiều ở nước ta.
Đề tài góp những cứ liệu vào việc nghiên cứu ngôn ngữ từ góc độ tín
hiệu thẩm mĩ. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể giúp ích ít nhiều cho
việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông
theo hướng tiếp cận tác phẩm văn học từ bình diện nghệ thuật sử dụng ngôn
từ, phân tích ngữ nghĩa các đơn vị từ vựng, các đặc điểm hình thức thơ, nhằm
nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và năng lực cảm thụ văn chương
của học sinh cũng như của độc giả yêu thích văn chương.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn gồm
3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết
Chương 2: Đặc điểm cấu tạo của các tín hiệu thẩm mĩ “gió”,“mưa”,
“lửa” trong thơ Lưu Quang Vũ
Chương 3 : Ý nghĩa biểu trưng của các tín hiệu thẩm mĩ “gió”,“mưa”,
“lửa” trong thơ Lưu Quang Vũ
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Tín hiệu
Trong cuốn “Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng” Đỗ Hữu Châu đã nêu ra
định nghĩa của P.Guiraud theo nghĩa rộng: “Một tín hiệu là một kích thích
mà tác động của nó đến cơ thể gợi ra hình ảnh kí ức của một kích thích
khác”. Còn A.Schaff lại định nghĩa theo nghĩa hẹp: “Một sự vật chất hay
thuộc tính của nó, một hiện tượng thực tế sẽ trở thành tín hiệu nếu như trong
quá trình giao tiếp nó được các nhân vật giao tiếp sử dụng trong khuôn khổ
của một ngôn ngữ để truyền đạt một tư tưởng nào đó về thực tế, tức về thế
giới bên ngoài hay về những cảm thụ nội tâm (những cảm xúc, những cảm
thụ nghệ thuật, mọi ý chí...)”.
Theo tác giả Đỗ Hữu Châu định nghĩa rộng của P. Guiraud có tác dụng
phát hiện ra những đặc trưng tín hiệu học của các tín hiệu ngôn ngữ cao hơn.
Nhưng dù hiểu theo nghĩa nào thì khái niệm tín hiệu vẫn là một khái niệm
quan hệ, không phải là một khái niệm tự thân. Trong cuốn “Cơ sở ngôn ngữ
học và tiếng Việt”, nhà xuất bản Giáo Dục, (2006), đã đơn giản cách hiểu về
tín hiệu: “Tín hiệu là một sự vật (hoặc một thuộc tính vật chất, một hiện
tượng) kích thích vào giác quan của con người, làm cho người ta tri giác
được và lí giải suy diễn tới một cái gì đó ngoài sự vật ấy”.
Ví dụ: Các biển trên đường giao thông, mây đen báo hiệu sắp mưa,
khói báo hiệu có lửa, mùi khét báo hiệu sự cháy của vật gì đó, gió to báo hiệu
bão...
Về phân loại tín hiệu, các tác giả cũng đã đưa ra nhiều cách phân loại
khác nhau dựa vào các tiêu chí khác nhau.
Đỗ Hữu Châu cũng đã đưa ra bảng phân loại tín hiệu theo quan điểm
của riêng mình. Theo ông tín hiệu là một thực thể đa diện cho nên căn cứ vào
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các phương diện khác nhau có thể định ra các tiêu chí phân loại khác nhau.
Mỗi lần vận dụng các tiêu chí phân loại sẽ cho ra một kết quả phân loại.
Những tiêu chí phân loại mà Đỗ Hữu Châu đưa ra là:
(1) Dựa vào đặc tính thể chất của cái biểu hiện.
(2) Dựa vào nguồn gốc của tín hiệu.
(3) Dựa vào mối quan hệ giữa cái biểu hiện và cái được biểu hiện.
(4) Căn cứ vào chức năng xã hội của tín hiệu.
Dựa vào mặt thể chất của tín hiệu có thể phân chia ra được các loại tín
hiệu như: tín hiệu màu sắc, tín hiệu âm thanh... Trong đó, tín hiệu ngôn ngữ
được coi là một loại tín hiệu đặc biệt.
1.2. Tín hiệu ngôn ngữ
1.2.1. Khái niệm
Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, cũng giống như tín hiệu,
ngôn ngữ gồm có hai mặt: mặt biểu đạt (mặt âm thanh), mặt được biểu đạt
(mặt ý nghĩa). Nhưng hệ thống tín hiệu ngôn ngữ rất phức tạp, đa dạng bao
gồm các yếu tố đồng loại và không đồng loại, với số lượng không xác định.
Ngôn ngữ có rất nhiều loại đơn vị khác nhau: âm vị khác với hình vị, hình vị
khác với từ, từ khác với câu. Số lượng từ và câu trong một ngôn ngữ là vô số.
Vì vậy, hệ thống tín hiệu ngôn ngữ vừa có đặc điểm giống và khác với loại
tín hiệu khác.
1.2.2. Đặc tính của tín hiệu ngôn ngữ
1.2.2.1. Tính hai mặt
Cũng như tín hiệu, tín hiệu ngôn ngữ có có hai mặt. Hai mặt của tín
hiệu ngôn ngữ gồm cái biểu hiện và cái được biểu hiện. Cái biểu hiện là hình
thức ngữ âm, cái được biểu hiện là khái niệm, ý nghĩa. Hai mặt gắn bó khăng
khít với nhau, đã có cái này là có cái kia và ngược lại. Hay, cái được biểu hiện
là thuộc tính của cái được biểu hiện và ngược lại:

10

Ví dụ: Cái biểu hiện là âm thanh cây cái được biểu hiên là một loại
thực vật nói chung. Nói cách khác, âm và nghĩa đi liền với nhau.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cái được biểu hiện là phẩm chất của cái biểu
hiện chỉ đúng cho từng ngôn ngữ, là của từng ngôn ngữ.
Ví dụ: Nghĩa của từ bàn trong tiếng Việt là chỉ có trong tiếng Việt và
nó là nghĩa của hìn thức âm thanh bàn (cái biểu hiện bàn). Nghĩa của từ bàn
trong tiếng Việt không phải nghĩa của hình tức (cái biểu hiện) table trong
tiếng Anh.
1.2.2.2. Tính võ đoán
Mối quan hệ phổ biến giữa hai mặt của tín hiệu nói chung và tín hiệu
ngôn ngữ nói riêng là mối quan hệ võ đoán, tức là không có lí do. Song, trong
tín hiệu ngôn ngữ có một số trường hợp mức độ võ đoán thấp, nghĩa là có tính
lí do, cụ thể:
Thứ nhất: có lí do về âm thanh (từ tượng thanh), tức là hình thức âm
thanh của chúng là do mô phỏng âm thanh tự nhiên: ầm ầm, tí tách, đì đùng,
tắc kè…
Thứ hai: có lí do về hình thái học (cấu tạo từ), tức là tín hiệu gốc (từ
đơn) thường mang tính võ đoán cao. Còn các từ phái sinh (từ láy, từ ghép) đã
có tính lí do ở mức độ nhất định giữa hình thức âm thanh và nội dung ý nghĩa.
Ví dụ, các từ đơn nhà, máy trong Tiếng Việt có tính võ đoán rất cao, nhưng
khi tạo nên từ ghép nhà máy thì từ này có thể cắt nghĩa được (nhà có máy móc
và ở đó có con người làm việc bằng máy móc).
Thứ ba: có lí do về nghĩa (chuyển nghĩa), tức là giữa nghĩa chuyển ở từ
đa nghĩa với nghĩa gốc và với âm thanh của từ đã có mối quan hệ có lí do:
giống nhau ở một hay một số nét nghĩa nào đó. Như vậy, tính võ đoán của tín
hiệu ngôn ngữ không mang mức tuyệt đối.
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1.2.2.3. Tính đa trị
Ở nhiều loại tín hiệu mang tính đơn trị tức là mỗi hình thức tín hiệu
thường chỉ biểu thị một nội dung. Ví dụ, trong tín hiệu đèn giao thông: màu
xanh chỉ ứng với nghĩa được đi, màu đỏ chỉ biểu đạt nghĩa dừng lại, màu vàng
chỉ nghĩa chuẩn bị. Còn tín hiệu ngôn ngữ có tính đa trị, nghĩa là có thể có các
trường hợp:
- Một tín hiệu ngôn ngữ biểu thị nhiều nội dung khác nhau, như trường
hợp các từ nhiều nghĩa, đồng âm.
- Nhiều tín hiệu ngôn ngữ biểu thị một nội dung, như trường hợp các
từ đồng nghĩa.
- Nội dung của mỗi tín hiệu ngôn ngữ, ngoài phần hiện thực khách
quan còn có thể gợi ra những tình cảm, cảm xúc, thái độ, cách đánh giá…đối
với các sự vật, hiện tượng (nghĩa biểu cảm). Ví dụ, xét trong các tín hiệu đồng
nghĩa: hi sinh, quy tiên, về núi, từ trần…, các tín hiệu này cùng chỉ trạng thái
(mất khả năng sống, không còn biểu hiện của sự sống), nhưng giữa chúng có
sự khác nhau về phần tình cảm, cách đánh giá con của người.
Các phương tiện đồng âm, đồng nghĩa, nhiều nghĩa cũng như các sắc
thái kèm theo của các tín hiệu ngôn ngữ thường xuất hiện trong các tác phẩm
văn học. Vì vậy, khi tiếp cận các tác phẩm văn chương, chúng ta cần chú ý
đến các phương tiện đó.
1.2.2.4. Tính hình tuyến
Mặt biểu đạt các ngôn ngữ là âm thanh. Khi sử dụng, các âm thanh
ngôn ngữ diễn ra lần lượt, kế tiếp nhau trong thời gian. Nói cách khác, các tín
hiệu ngôn ngữ có tính hình tuyến rất chặt chẽ. Tính hình tuyến của các tín
hiệu ngôn ngữ thể hiện rõ, khi chúng ta ghi lại bằng chữ viết (dùng tuyến
không gian của tín hiệu văn tự thay cho sự kế tiếp trên tuyến thời gian).
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Chính tính hình tuyến của tín hiệu ngôn ngữ dẫn đến một hệ quả: thứ tự
của các tín hiệu cũng đóng vai trò cần yếu trong việc thể hiện nội dung ý
nghĩa: thay đổi nghĩa, làm mất nghĩa, thêm nghĩa biểu cảm, nhấn mạnh ý…
khi thứ tự các từ ngữ thay đổi, tuy vẫn là từ ấy. Ví dụ: nhà chật/ chật nhà, thịt
bò/bò thịt, chỉ điểm/ điểm chỉ…
1.2.2.5. Tính hệ thống
Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu phức tạp bao gồm các yếu tố đồng
loại và không đồng loại, với số lượng không xác định. Những hệ thống tín
hiệu nhân tạo như hệ thống đèn giao thông, biển chỉ đường, quân hiệu, quân
hàm v.v… chỉ bao gồm một số tương đối hạn chế các yếu tố đồng loại. Chẳng
hạn, hệ thống đèn giao thông chỉ gồm ba yếu tố là đèn đỏ, đèn xanh và đèn
vàng và tính chất của chúng là hoàn toàn như nhau. Ngôn ngữ có nhiều loại
đơn vị khác nhau: âm vị khác với hình vị, hình vị khác với từ, từ khác với
câu. Số lượng từ và câu trong một ngôn ngữ là vô số. Không ai có thể biết tất
cả các từ của ngay tiếng mẹ đẻ của mình, bởi vì nó quá nhiều, lại thường
xuyên được phát triển, bổ sung thêm.
Vì ngôn ngữ bao gồm các yếu tố không đồng loại cho nên nó tạo ra
nhiều hệ thống và hệ thống con khác nhau. Mỗi hệ thống con như vậy bao
gồm những yếu tố tương đối đồng loại. Chẳng hạn, hệ thống âm vị bao gồm
tất cả các âm vị, hệ thống từ vựng bao gồm tất cả các từ và đơn vị tương
đương với từ, hệ thống hình vị bao gồm tất cả các hình vị v.v… Hệ thống âm
vị lại có thể chia ra hệ thống nguyên âm và hệ thống phụ âm, hệ thống hình vị
có thể chia ra hệ thống hình vị thực và hệ thống hình vị hư, hệ thống từ vựng
có thể chia ra hệ thống từ đơn và hệ thống từ ghép v.v…
Các đơn vị ngôn ngữ làm thành những cấp độ khác nhau. Khi nghiên
cứu, người ta thường chia các yếu tố của ngôn ngữ vào các cấp độ khác nhau.
Cấp độ là một trong những giai đoạn nghiên cứu của ngôn ngữ được quy định
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bởi những thuộc tính của những đơn vị được phân xuất trọng khi phân tách
chuỗi lời nói một cách liên tục từ những đơn vị bậc cao đến những đơn vị bậc
thấp. Các đơn vị thuộc cấp độ khác nhau có quan hệ tôn ti, tức là các đơn vị
bậc thấp "nằm trong" các đơn vị bậc cao và các đơn vị bậc cao "bao gồm" các
đơn vị bậc thấp.
Ví dụ: câu bao gồm các từ, từ bao gồm các hình vị, hình vị bao gồm
các âm vị. Ngược lại, âm vị nằm trong hình vị, hình vị nằm trong từ, từ nằm
trong câu. Vì vậy, âm vị, hình vị, từ và câu là những cấp độ khác nhau.
1.2.3. Các quan hệ cơ bản của tín hiệu ngôn ngữ
1.2.3.1. Quan hệ cấp độ
Quan hệ cấp độ thể hiện ở chỗ đơn vị thuộc cấp độ cao hơn bao giờ
cũng bao hàm đơn vị thuộc cấp độ thấp hơn. Ngược lại, đơn vị thuộc cấp độ
thấp hơn bao giờ cũng nằm trong đơn vị thuộc cấp độ cao hơn. Tức là, câu
bao hàm từ, từ bao hàm hình vị, hình vị bao hàm âm vị và ngược lại.
Ví dụ: hình vị “a” trong tiếng Anh gồm 1 âm vị, từ bàn, vở, bút trong
tiếng Việt, mỗi từ gồm một hình vị. Câu đánh! Gồm một từ, văn bản Đánh kẻ
chạy đi chứ không đánh kẻ quay lại gồm một câu
Như vậy, quan hệ cấp độ là quan hệ giữa các đơn vị không đồng loại,
khác nhau về cấp độ, tức là khác nhau về phẩm chất, về chức năng mà chúng
đảm nhận trong hệ thống ngôn ngữ.
1.2.3.2. Quan hệ đồng nhất và đối lập
Giữa các yếu tố có quan hệ đồng nhất khi chúng có một cái gì đó chung
(có thể chung về hình thức, có thể chung về nội dung). Tất cả các yếu tố có
cái gì đó chung tức là chúng có quan hệ đồng nhất với nhau.
Ví dụ 1: các từ chạy, bò, đi, trườn, xô, đẩy, ném, lao ,quăng, phóng…
đều giống nhau về nét nghĩa: hoạt động dời chỗ.
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Giữa các yếu tố có quan hệ đối lập khi chúng đã có quan hệ đồng nhất
nhưng lại có gì khác nhau, trái ngược nhau (có thể trái ngược về hình thức,
trái ngược về nội dung) tức là các quan hệ đó có quan hệ đối lập nhau.
Ví dụ 2: ở ví dụ 1 thể hiện sự trái ngược nhau, khác nhau ở những từ
hiển thị cùng nét nghĩa hoạt động dời chỗ: trườn, bò, chạy, đi chỉ hoạt động tự
dời chỗ của chủ thể; xô, đẩy, ném, lao quăng, bắn chỉ hoạt động làm cho dời
chỗ; chạy, đi là dời chỗ bằng tư thế thẳng đứng; bò, trườn dời chỗ bằng tư thế
nằm ngang.
Như vậy quan hệ đồng nhất và đối lập có quan hệ quy định lẫn nhau.
Trên cơ sở sự đồng nhất mà chúng ta tìm ra cái đối lập. Từ đối lập lấy đó làm
đồng nhất tìm ra cái đối lập mới.
1.2.3.3. Quan hệ ngang - dọc
Quan hệ ngang là quan hệ giữa các yếu tố trong dòng âm thanh. Khi nói
đến quan hệ ngang là nói đến giá trị phân biệt các yếu tố khi chiếm giữ các vị
trí khác nhau trên quan hệ ngang. Quan hệ này không phải là quan hệ bất kì,
không phải là sự sắp xếp bất kì. Quan hệ ngang là những quan hệ có thể phân
biệt được các yếu tố với nhau.
Ví dụ: Trong Tiếng Việt, âm tiết |họp| do 3 âm tố tạo thành. Ba âm tố
này đi với nhau thành quan hệ ngang |h| ở vị trí 1, |o| ở vị trí 2, |p| ở vị trí 3.
Như vậy, 1,2, 3 là những vị trí trên quan hệ ngang và chúng ta có thể phân
biệt các âm tố thành từng loại khác nhau như: không có dạng âm tiết |poh|
hoặc |oph| hay |hpo|. Như vậy, không phải tất cả các âm tố của tiếng Việt đều
có thể giữ bất kì vị trí nào trong âm tiết.
Quan hệ dọc là quan hệ giữa các yếu tố có thể thay thế cho nhau ở một
vị trí trên quan hệ ngang. Tức là, quan hệ xâu chuỗi một yếu tố xuất hiện với
những yếu tố đứng sau nó có thể thay thế cho nó hay nói cách khác, là cùng
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một vị trí trong chuỗi lới nói có thể thay bằng cả một loạt các yếu tố đồng
loại.
Ví dụ: Trong câu đứa bé ném quả bóng có thể thay thế vị trí từ ném với
các từ có nghĩa giống nhau như: quăng, đá, đẩy.
1.3. Tín hiệu thẩm mĩ
1.3.1. Khái niệm
Mỗi loại hình nghệ thuật luôn có một chất liệu riêng để biểu hiện tư
tưởng, cảm xúc thẩm mĩ của tác giả. Các nhà nghiên cứu gọi chung những
chất liệu ấy bằng khái niệm: tín hiệu thẩm mĩ (THTM). Như vậy, khái niệm
này có thể được hiểu theo hai cách:
Thứ nhất (nghĩa rộng): THTM là chất liệu để xây dựng nên hình tượng
nghệ thuật của tất cả các ngành nghệ thuật nói chung. Chẳng hạn, tín hiệu của
hội họa là đường nét, màu sắc, bố cục; của âm nhạc là âm thanh, tiết tấu; của
điện ảnh là hình ảnh; của sân khấu là hành động và của văn học là ngôn từ.
Thứ hai (nghĩa hẹp): THTM là chất liệu của văn học. THTM lấy tín
hiệu ngôn ngữ tự nhiên làm chất liệu nhưng đi vào từng tác phẩm chúng được
tổ chức lại để phục vụ cho một mục đích thẩm mĩ nhất định.
Trên cơ sở tiếp thu những người đi trước, chúng tôi sử dụng khái niệm
THTM của Đỗ Việt Hùng và Nguyễn Thị Ngân Hoa như sau “Tín hiệu thẩm
mĩ là những tín hiệu được sử dụng để thực hiện chức năng thẩm mĩ: xây dựng
hình tượng trong tác phẩm nghệ thuật” [18. tr.270].
THTM được xây dựng trên cơ sở tín hiệu ngôn ngữ tự nhiên, lấy ngôn
ngữ tự nhiên làm chất liệu biểu hiện. Do đó, nếu coi ngôn ngữ tự nhiên là hệ
thống tín hiệu nguyên cấp (hệ thống tín hiệu thứ nhất) thì tín hiệu ngôn ngữ
nghệ thuật là hệ thống tín hiệu thứ cấp (hệ thống tín hiệu thứ hai). Cái biểu
đạt của tín hiệu thẩm mĩ bao gồm cả hình thức ngữ âm và ý nghĩa sự vật lô gíc của ngôn ngữ tự nhiên. Cái được biểu đạt là lớp ý nghĩa hình tượng. như
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vậy, tín hiệu thẩm mĩ là một tín hiệu phức hợp. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa
cái biểu đạt và cái được biểu đạt của THTM không phải là mối quan hệ võ
đoán mà mang tính có lí do. Có thể miêu tả bản chất tín hiệu học của THTM
như sau:
Tín hiệu thẩm mĩ

Âm thanh

Cái biểu đạt

Cái được biểu đạt

Tín hiệu ngôn ngữ

Ý nghĩa thẩm mĩ

Ý nghĩa sự vật –
lô gíc

Như vậy, giá trị của một THTM chủ yếu được quy định bởi những mối
quan hệ bên ngoài ngôn ngữ. Sự thực hiện chức năng của THTM là sự thống
nhất của mối quan hệ ngữ đoạn, quan hệ tuyến tính trong văn bản ngôn từ và
các nhân tố này. Tuy nhiên, khác với ngôn ngữ tự nhiên, các mối quan hệ này
là quan hệ mang tính hàm ẩn, không biểu hiện một cách trực tiếp tường minh.
1.3.2. Cách xây dựng THTM trong văn bản nghệ thuật
THTM hình thành từ hai cơ sở: Ý nghĩa và giá trị thực thể của các thực
thể văn hóa và ý nghĩa bản thể trong hệ thống ngôn ngữ tự nhiên. Sự tổ chức
lại các tín hiệu tự nhiên thành các THTM để nâng cấp hoạt động nhận thức và
biểu hiện thế giới tinh thần của con người là một bước tiến quan trọng nhất
trong tư duy con người, biểu hiện sự kết hợp giữa tư duy lí tính và tư duy biểu
tượng: “Con người không chỉ phản ứng một cách trực tiếp và thô sơ trong
phạm vi những nhu cầu thực dụng, trái lại, những mối liên hệ đầy ý nghĩa của
các sự vật, đối tượng luôn bao bọc thế giới của con người. Nói cách khác,
phản ứng của con người, trong một chừng mực nhất định, phụ thuộc vào ý
nghĩa biểu trưng của sự vật, hơn nữa con người còn khác xa với loài vật ở
chỗ không chỉ nhận biết ý nghĩa mối liên hệ của các sự vật riêng biệt mà luôn
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cố gắng sáng tạo, phủ định, điều chỉnh lại sự diễn đạt bằng biểu tượng” [18.
tr 63].
Như vậy, các THTM trong văn học nghệ thuật có thể có nguồn gốc từ
tự nhiên – xã hội (các loại cây cối, động vật, các hiện tượng, vật thể tự nhiên
hay nhân tạo) hoặc là những chi tiết, sự kiện, điển tích - điển cố hay những
sản phẩm tinh thần thuộc đời sống văn hóa của từng dân tộc hay nhân loại. từ
những nguồn ấy, THTM được cấu tạo chủ yếu theo hai phương thức sau:
1.3.2.1. Ẩn dụ
Là phương thức chuyển nghĩa của đối tượng này thay cho đối tượng
khác khi hai đối tượng có một nét nghĩa tương đồng nào đó thông qua tín hiệu
ngôn ngữ với THTM.
Ví dụ:

Củi một cành khô lạc mấy dòng.
( Tràng Giang- Huy Cận)

Hình ảnh cành củi khô cũng chính là hình ảnh mang ý nghĩa tượng
trưng cho thân phận con người trở nên lạc lõng, bé nhỏ, bơ vơ giữa dòng đời
vô định. Từ đó, tác giả dùng hình ảnh cành củi (đối tượng trong hiện thực)
làm THTM.
1.3.2.2. Hoán dụ
Là phương thức chuyển nghĩa (lấy tên gọi của đối tượng này gọi cho
tượng khác) dựa trên mối quan hệ tương cận, tức là thường xuyên đi đôi, gần
gũi với nhau. Chẳng hạn, miệng, chân, tay … vốn là từ chỉ bộ phận cơ thể
người có thể dùng để chỉ người: Nhà có năm miệng ăn; chân sút người Bồ
Đào Nha đang đạt phong độ tốt; Một tay anh chị trong giới giang hồ…..
Ví dụ:

Áo chàm đưa buổi phân ly
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay.
(Việt Bắc- Tố Hữu)
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Áo chàm là một tín hiệu thẩm mĩ được xây dựng theo phương thức
hoán dụ để chỉ những người dân Việt Bắc nồng hậu, chan chưa tình cảm chia
li, luyến tiếc.
Tóm lại, hai phương thức ẩn dụ và hoán dụ là hai phương thức chủ yếu
để xây dựng THTM từ các tín hiệu thẩm ngôn ngữ. Nhưng để có được giá trị
và hiệu quả thẩm mĩ cao thì bên cạnh việc thực hiện hai phương thức trên còn
phải phối hợp với một số biện pháp nghệ thuật khác như: các biện pháp về
ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.
1.3.3. Những đặc tính của tín hiệu thẩm mĩ
1.3.3.1. Tính đẳng cấu
Đỗ Hữu Châu cũng đã khẳng định: “Rất nhiều THTM được sử dụng
trong văn học, trong hội họa, trong điện ảnh, trong âm nhạc như những tín
hiệu đồng nghĩa (có thể là đồng cảm xúc), chỉ khác nhau ở sự thể hiện bằng
các chất liệu riêng của từng ngành [4, tr.572] . Chẳng hạn, các từ thuyền và
bến là cái biểu hiện bằng ngôn ngữ của hai tín hiệu thuyền, bến. Hai tín hiệu
này xuất hiện trong một bức vẽ, trong một cuốn phim và trong các bài hát:
con thuyền không bến, con thuyền xa bến,…bằng hình vẽ, bằng hình ảnh hay
bằng chuỗi âm thanh có nhạc tính,…Như vậy, một tín hiệu thẩm mĩ của một
nền văn hóa có thể chuyển hóa vào nhiều ngành nghệ thuật qua chất liệu,
phương tiện đặc trưng của từng ngành này.
Tính đẳng cấu của THTM không chỉ biểu hiện qua các ngành nghệ
thuật khác nhau mà còn qua từng hệ thống, từng kết cấu, từng lần xuất hiện
khác nhau của các TH trong hệ thống. Theo Phạm Thị Kim Anh: “Nghĩa của
từng tín hiệu là khác nhau, quan hệ nghĩa giữa các tín hiệu trong từng cặp
cũng khác nhau, song nếu cùng đặt vào trong một hệ thống nào đó, chúng lại
có quan hệ, ý nghĩa, cảm xúc giống nhau”. [1, tr.20 ]
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Điều này cho phép chúng ta đặt các tín hiệu trong quan hệ với các yếu
tố cấu thành tác phẩm, ở phương diện trực tuyến, lại có thể xem xét trên trục
đồng đại hay lịch đại. Đó cũng là cơ sở cho quan hệ lựa chọn và quan hệ kết
hợp.
1.3.3.2. Tính cấp độ
Các nhà nghiên cứu có quan điểm về phân chia cấp độ THTM khác
nhau. Có quan điểm phân biệt THTM với hình tượng thẩm mĩ, khi đó THTM
là các yếu tố tạo nên hình tượng thẩm mĩ. Mở rộng khái niệm THTM thì toàn
bộ hệ thống thẩm mĩ cũng là một tín hiệu thẩm mĩ.
Đỗ Hữu Châu phân biệt THTM ở hai cấp độ cơ bản sau:
a) Cấp cơ sở: THTM ứng với một chi tiết, một sự vật, hiện tượng thuộc
thế giới khách quan, ví dụ: Mặt trời, Con thuyền, Nỗi nhớ v.v. Đó là những
tín hiệu thẩm mĩ đơn hay THTM cơ sở có chức năng tham gia cấu tạo nên
những THTM ở cấp độ cao hơn trong tác phẩm. Tín hiệu thẩm mĩ đơn được
tạo nên bằng các từ hay cụm từ, có thể là những từ ngữ, thành ngữ, điển cố
hay những hình ảnh đơn lẻ, mang ý nghĩa thẩm mĩ. Đỗ Hữu Châu viết: “
Phương tiện sơ cấp của văn học là các tín hiệu thẩm mĩ. Rồi cái THTM đó
mới được thể hiện bằng các tín hiệu ngôn ngữ thông thường…” [4, tr.564]
b) Cấp độ xây dựng: THTM ứng với nhiều sự vật, hiện tượng...được
xây dựng từ những tín hiệu đơn nhưng ý nghĩa không phải là kết quả của phép
cộng đơn giản những tín hiệu thẩm mĩ đơn. Loại tín hiệu phức được tạo ra để
biểu hiện những ý nghĩa thẩm mĩ mới trong tác phẩm văn chương.
F. de Saussure đã chỉ ra rằng: “Thường chúng ta không nói bằng những
tín hiệu riêng lẻ mà bằng nhóm những tín hiệu, bằng khối có tổ chức cũng là
tín hiệu” [13, tr.153]. Nói cụ thể hơn,THTM phức là tổ hợp của nhiều tín hiệu
đơn (mang ý nghĩa thẩm mĩ); đó có thể là những hình tượng văn học, hình
tượng nhân vật trong tác phẩm kể cả một tác phẩm đồ sộ.
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Tín hiệu thẩm mĩ được nghiên cứu trong luận văn của chúng tôi là loại
tín hiệu cấp cơ sở: Gió, mưa, lửa các tín hiệu này được thể hiện cụ thể, đa
dạng, phức tạp hóa bằng các hình thức ngôn ngữ nhất định.
1.3.3.3. Đặc tính tác động
Đặc tính này có cơ sở từ bản chất của tín hiệu như ý kiến của P.Guiraud
mà chúng tôi đã từng dẫn lại ở trên: “Một tín hiệu là một kích thích mà tác
động của nó đến cơ thể gợi ra hình ảnh kí ức của một kích thích khác”. Hiệu
quả tác động của THTM trước hết là hình thành nên những hình tượng nghệ
thuật. Như vậy có thể hiểu, hình tượng nghệ thuật, đó là sản phẩm của thế giới
tinh thần được THTM làm dấy lên trong thế giới chủ thể tiếp nhận. Tuy
nhiên, việc đòi hỏi tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm phải có một khả năng tác
động như nhau đến toàn thể công chúng là một điều khó có thể xảy ra. Chẳng
hạn, một người nông dân bình thường không thể cảm nhận được ý nghĩa thẩm
mĩ khi đọc một bài thơ như các nhà thơ, và càng không thể bằng một nhà
nghiên cứu phê bình văn học.
1.3.3.4. Tính biểu hiện
Đây là đặc tính quan trọng lên quan đến sự thực hiện chức năng chung
của nghệ thuật - đó là chức năng phản ánh hiện thực. THTM phải mang nội
dung hiện thực nhất định, phải gắn với hiện thực. Điều này có nghĩa là mỗi tín
hiệu thẩm mĩ ứng với một sự vật, hiện tượng thuộc thế giới vật chất hay tinh
thần.
Vấn đề nói trên có cơ sở từ đặc tính của TH nói chung. Theo F. de
Saussure, “...tín hiệu là một thực thể có hai mặt nội dung và hình thức không
tách rời nhau; trong đó dấu hiệu vật thể có vai trò rất quan trọng đối với người
tiếp nhận. Nếu không có nội dung thì không có gì để truyền đạt; và nếu có nội
dung nhưng không qua lời nói, chữ viết thì người tiếp nhận cũng không thể
biết được nội dung mà người nói muốn truyền đạt.” [13, tr.105 ]
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1.3.3.5. Tính biểu cảm
Đặc tính này thể hiện chức năng thông báo của THTM trong mối quan
hệ của nó với nhân tố người viết (hay tác giả). Để đạt đến một giá trị thẩm mĩ
nhất định,THTM không thể chỉ dừng ở nội dung đơ thuần tái tạo hiện thực.
Ngoài những thông tin về hiện thực, THTM còn thông tin về những cảm xúc,
tâm trạng nhất định của người nghệ sĩ với bạn đọc. Chính vì vậy, nằm trong
cấu trúc của THTM, tính biểu cảm là một đặc tính quan trọng, mang dấu ấn
chủ quan của người sáng tác. M.B.Khrapchenco đã chỉ ra rằng “có một hệ số
cảm xúc nhất định, một cơ cấu cảm xúc thuộc cấu trúc THTM”. Theo tác giả,
“cảm xúc vừa là cái để truyền đạt trong THTM vừa là cái xác định gián tiếp
các đối tượng và hiện thực làm cơ sở cho việc hiểu một THTM” [25, tr.23].
Chẳng hạn, trong những câu thơ sau của Tố Hữu, chúng ta thấy không chỉ có
cát, nắng, gió của xứ Thanh mà còn có cả niềm cảm xúc dâng trào của nhà
thơ khi ông trở lại vùng quê xưa, nơi có những người mẹ đã từng che chở,
nuôi dưỡng mình trong những năm kháng chiến:
Tôi trở về quê mẹ nuôi xưa
Một buổi trưa nắng dài bãi cát
Gió lộng xôn xao sóng biển đu đưa
Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát...
(Tố Hữu)
Trong THTM, cảm xúc - vốn là tình cảm chủ quan của chủ thể sáng
tạo, đã được khách quan hoá thành một thành phần quan trọng trong cơ cấu
nghĩa của tín hiệu.
Cùng một nội dung hiện thực nhưng nếu với ý nghĩa biểu cảm khác
nhau thì sẽ tạo nên cái mới, cái sinh động, cụ thể và riêng biệt cho THTM
trong mỗi lần xuất hiện.
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1.3.3.6. Tính biểu trưng
Tính biểu trưng là đặc tính của THTM khi xem xét trong mối quan hệ
giữa cái biểu hiện và cái được biểu hiện. Liên quan đến năng lực biểu trưng
hóa các yếu tố, các chi tiết, các sự vật, hiện tượng được đưa vào làm THTM
trong tác phẩm. Theo Từ điển tu từ phong cách học Tiếng Việt của Nguyễn
Thái Hòa tính biểu trưng là khả năng khêu gợi ra một đối tượng khác ngoài sự
thể hiện cụ thể của dấu hiệu đó và được cộng đồng chấp nhận.
Ch. S. Pierce cho rằng: “Biểu trưng có quan hệ với đối tượng của nó
chỉ qua một nghĩa có tính chất ước lệ mà người ta gán cho nó trong một hoàn
cảnh nào đó… nghĩa là do con người trong cộng đồng đặt ra mà thôi” [9. tr.
186]. Biểu trưng, một mặt có tính hình tượng cụ thể, cái biểu hiện nó là một
đối tượng nào đó được quy chiếu từ hiện thực. Mặt khác, đó là những ý nghĩa
xã hội nào đó đươc cả cộng đồng chấp nhận. Tính chất ước lệ chung cho cái
biểu hiện này chính là tính có lí do trong THTM nói chung. Đặc tính này còn
cho thấy lối tư duy, quan niệm xã hội… gắn với một cộng đồng chấp nhận
như vừa được nói tới.
Ví dụ: Hình ảnh con cò trong ca dao Việt Nam thường gắn với thân
phận thấp bé:
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Hay gắn với đức tính chịu thương, chịu khó:
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.
Có khi lại được biểu hiện là thân phận người phụ nữ trong xã hội phong
kiến xưa vất vả, lam lũ một nắng hai sương lo cho chồng con..
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Cũng có tính biểu trưng mà hiệu lực, giá trị của THTM thuộc vào cách
tri nhận, cách giải thích theo một thiên hướng nào đấy, một quy ước nào đấy
của cả cộng đồng, có khi lại trái ngược với cộng đồng khác.
Ví dụ: Đối với cộng đồng Ấn Độ giáo, Phật giáo như Nhật Bản, Việt
Nam, biểu trưng hoa sen được hiểu theo ý nghĩa đạo đức trong trắng, tiết độ,
cứng rắn, một hình ảnh đức hạnh, biểu hiện của người hiền. Nhưng với cộng
đồng từ Địa Trung Hải đến Ấn Độ và Trung Hoa thì hoa sen trước hết biểu
trưng cho bộ phận sinh dục, là âm hộ mẫu gốc, bảo đảm cho các cuộc sinh
thành và tái sinh truyền lưu mãi mãi.
1.3.3.7. Tính truyền thống và cách tân
Tính truyền thống hay chính là tính dân tộc. Tính dân tộc trước hết
được thể hiện ở chất liệu đậm đà bản sắc dân tộc của nó, đó chính là ngôn ngữ
dân tộc. Văn chương được sáng tác bằng ngôn ngữ dân tộc, bằng các tín hiệu
của ngôn ngữ dân tộc, do đó mang tính dân tộc.
Ví dụ: Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã dùng chất liệu ngôn
ngữ dân tộc là chữ Nôm để sáng tác, dùng thể loại thơ lục bát cũng của dân
tộc và dùng rất nhiều tín hiệu thẩm mĩ của dân tộc Việt Nam để đưa vào trong
tác phẩm.
Ngoài ra, tín hiệu thẩm mĩ mang tính dân tộc còn thể hiện trên bình
diện ngữ nghĩa của các tín hiệu thẩm mĩ. Nguồn gốc của các tín hiệu thẩm mĩ
là các sự vật, sự việc, hiện tượng, trạng thái tâm lí của con người. Những đối
tượng đó chính là thuộc về môi trường tự nhiên hay xã hội của một cộng đồng
dân tộc, gắn bó mật thiết với cộng đồng dân tộc.
Ví dụ:
Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nửa rồi,
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
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Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
Có bầu, có bạn, can chi tủi,
Cùng gió cùng mây, thế mới vui.
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.
(Muốn làm thằng Cuội – Tản Đà)
Các tín hiệu thẩm mĩ cá thể rõ rệt, thể hiện cá tính và phong cách nghệ
thuật của Tản Đà: hồn thơ ngông. Nhưng các tín hiệu đó mang bản sắc dân
tộc sâu sắc, rõ nét. Ngay từ ngữ, lối nói thể hiện hồn dân tộc (chị, em; đã…
chửa…; có bầu có bạn;…). Quan trọng nhất là các tín hiệu thẩm mĩ đó còn
gắn liền với hàng loạt quan niệm, phong tục, nếp nghĩ của người Việt Nam
như: quan niệm mặt trăng có cây đa thằng cuội, hoặc có cây quế, gọi mặt
trăng là chị Hằng, coi ngày rằm tháng tám là ngày Tết Trung thu… Tất cả đều
nhuốm màu sắc văn hóa dân tộc.
Tính dân tộc trong tín hiệu thẩm mĩ còn có trong các cách nhìn, nếp
cảm, sự tri nhận mang bản sắc của một cộng đồng dân tộc.
Ví dụ: THTM trong Sự tích trầu cau của truyện cổ tích Việt Nam có
chất liệu từ các sự vật như: trầu, cau, tục lệ ăn trầu của người Việt. Nhưng các
tín hiệu đó còn được xây dựng dựa trên cơ sở một tình cảm hết sức cao đẹp và
đáng trân trọng của con người Việt Nam đó là: quan hệ, tình cảm anh em gắn
bó, keo sơn; vợ chồng thủy chung, son sắt. Vì thế, ý nghĩa thẩm mĩ cao quý
của các tín hiệu thẩm mĩ trầu cau đó là tình cảm, quan hệ, ứng xử trong các
mối quan hệ gia đình và cả cộng đồng.
Như vậy, các THTM đều biểu hiện rõ đặc trưng văn hóa dân tộc mang
tính truyền thống dân tộc sâu sắc.
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Còn tính cách tân chính là tính cá thể, cái sáng tạo riêng của từng tác
giả Tín hiệu mang tính cá thể tức là tín hiệu thẩm mĩ do cá nhân sáng tạo ra,
mang nét riêng của người sáng tạo, thể hiện cái mới, cái không lặp lại.
Với sự sáng tạo cá nhân của tác giả, nhiều tín hiệu thẩm mĩ rất độc đáo,
do đó có sức hấp dẫn và giá trị nghệ thuật cao.
Ví dụ:
Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tím ngát
Hương thời gian không nồng
Hương thời gian thanh thanh
( Màu thời gian – Đoàn Phú Tứ)
Tín hiệu thời gian là khái niệm trừu tượng, nhưng bằng sáng tạo cá nhân
tác giả đã đưa tín hiệu đó thành cái cụ thể. Nhà thơ sử dụng biện pháp ẩn dụ
chuyển đổi cảm giác, biến thời gian thành cái hữu hình, có màu sắc, có mùi
hương, có thể cảm nhận bằng thị giác, vị giác. Vì thế, Đoàn Phú Tứ xây dựng
thành công một tín hiệu thẩm mĩ độc đáo, có sức truyền cảm mạnh mẽ, khó
quên.
Có những tín hiệu thẩm mĩ được nhiều tác giả sử dụng từ cùng một
nguồn gốc hiện thực, từ cùng một tín hiệu ngôn ngữ, nhưng chúng vẫn là tín
hiệu thẩm mĩ khác nhau, mang nét riêng, và có giá trị nghệ thuật riêng.
Ví dụ: Cùng là tín hiệu tre nhưng ở bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn
Duy và bài kí Cây tre Việt Nam của nhà văn Nguyễn Tuân lại mang nét riêng
cả về mặt cái biểu hiện và cả về cái được biểu hiện.
Trong bài thơ Tre Việt Nam – Nguyễn Duy, tín hiệu thẩm mĩ tre thể
hiện hình ảnh con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam với tất cả những biểu
hiện đặc trưng từ ngàn đời nay như: tính chịu thương, chịu khó (Rễ siêng
không ngại đất nghèo – Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù), sự đùm bọc, che
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chở, tương thân tương ái (Bão bùng thân bọc lấy thân – Tay ôm tay níu tre
gần nhau hơn), về ý chí bất khuất, kiên cường (Nòi tre đâu chịu mọc cong –
chưa lên đã thẳng như chông lạ thường) (Tre Việt Nam – Nguyễn Duy).
Có khi, những tín hiệu có cùng một cái biểu đạt, do cùng một tác giả
tạo ra trong những ngữ cảnh khác nhau, vẫn mang những nét riêng, không lặp
lại, để thể hiện những ý nghĩa thẩm mĩ khác nhau.
Ví dụ: Tín hiệu trăng trong Truyện Kiều, khi là “vầng trăng vằng vặc
giữa trời” như một đấng thiêng liêng chứng giám cho mối tình trong sáng
giữa Thúy Kiều và Kim Trọng; khi là “ trăng mới” để chỉ vẻ non tươi, mới mẻ
trên khuôn mặt (Mày ai trăng mới in ngần). Khi là “trăng tàn” ( Trăng tàn mà
lại hơn mười rằm xưa) ám chỉ những ngày tháng ở cuối chặng đường đời…
Có những trường hợp, tư tưởng thẩm mĩ, thông điệp thẩm mĩ của
những tác giả khác nhau lại có những nét tương đồng, gần gũi nhau. Tuy vậy,
mỗi tín hiệu là một sản phẩm riêng, không thể lẫn lộn và không lặp lại của
mỗi tác giả.
Ví dụ: Bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ và bài thơ Ông đồ của Vũ Đình
Liên, ta thấy, cả hai bài thơ đều mang chung về mặt ý nghĩa thẩm mĩ: thể hiện
sự hoài niệm, nuối tiếc một thời quá khứ huy hoàng, vàng son.
- Trong bài thơ Nhớ rừng, tác giả dùng tín hiệu hiệu thẩm mĩ con hổ thể
hiện quá khứ oanh liệt của chúa sơn lâm, nay bị kìm hãm trong vườn thú. Bài
thơ cấu tứ theo những tâm trạng, những suy nghĩ, lời nói của bản thân con hổ
về qua khứ vàng son của mình.
Như vậy, có cái mới trong cách sử dụng THTM của các tác giả có thể
được thể hiện ở việc xây dựng một THTM hoàn toàn mới, nhưng chủ yếu vẫn
là ở sự cách tân các THTM, ở việc đổi mới các THTM có sẵn trong truyền
thống, mang lại cho chúng những ý nghĩa thẩm mĩ mới. Điều này chỉ có được
thông qua sự sáng tạo của người nghệ sĩ.
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1.3.3.8. Tính hệ thống
Tín hiệu nói chung và tín hiệu thẩm mĩ nói riêng bao giờ cũng thuộc về
một hệ thống nhất định, bởi vậy nó chịu sự chi phối của những yếu tố khác
trong cùng hệ thống thông qua những quan hệ nhất định.
F. de Saussre đã chỉ ra rằng: “Thường người ta không nói bằng tín hiệu
riêng lẻ, mà bằng từng nhóm tín hiệu, từng khối có tổ chức vốn cũng là tín
hiệu”.[13, tr.107]. Và khi nói đến vấn đề tính có tổ chức ở lĩnh vực này, ta
không thể không nói đến tính hệ thống - một đặc tính làm nên bản chất tín
hiệu của ngôn ngữ. Theo Nguyễn Lai, khi nói đến tính hệ thống của ngôn
ngữ, bên cạnh cách nhìn theo hướng lịch đại dĩ nhiên ta còn phải nhìn nó
theo hướng đồng đại. Đối lập trong bản thân nó và đối lập với cái xung quanh
nó,..[22, tr.35-36]. Trong ngôn ngữ, đó chính là tính hình tuyến của tín hiệu.
Chẳng hạn, trong ngôn ngữ toàn dân, khéo đối lập với thô vụng, nhưng trong
cách nói của Nguyễn Du thì lại thể hiện một sắc thái mỉa mai hết sức tinh tế:
“Trăm năm trong cõi người ta/Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”. Như
vậy, do áp lực của các nhân tố xung quanh (tính hình tuyến) mà nghĩa của tín
hiệu có thể có những biến đổi nhất định. Hay ví dụ:
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức
(Lưu Trọng Lư)
Từ nghe vốn là để nói về một hoạt động tiếp nhận âm thanh bằng thính
giác, nhưng ở đây nó lại được dùng để nói về những rung động sâu lắng trong
hồn người trước vẻ đẹp quyến rũ của mùa thu. Nghĩa của từ nghe có sự biến
đổi so với ngữ nghĩa thông thường là do tác giả đã sáng tạo đặt nó trong kết
hợp với mùa thu. Nếu thay thế mùa thu bằng loại sự vật, hiện tượng như:
nhạc, tiếng mưa… thì không thể có cách hiểu như trên. Thực chất là nghĩa
của từ đã chịu sự chi phối của những yếu tố trong hệ thống. Có thể suy ra là
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nghĩa cụ thể của ngôn ngữ chỉ có thể được xác định thông qua một tập hợp
nhiều từ. Điều đó đòi hỏi không chỉ đối với người sử dụng ngôn ngữ như là
tín hiệu mà ngay cả với người tiếp nhận thì cũng đòi hỏi phải nhận ra tập hợp
có tính hệ thống trên. Trong Truyện Kiều Nguyễn Du viết: Lửa tâm càng dập
càng nồng. Thông thường không ai nói dập cơn ghen nhưng khi kết hợp với
lửa thì rõ ràng là phải có dập. Chính tính hệ thống là cơ sở của tính sáng tạo
trong sử dụng ngôn ngữ, tạo ra được sự cộng hưởng ngữ nghĩa giữa các
yếu tố ngôn ngữ, mang lại những giá trị mới cho tín hiệu ngôn ngữ.
1.3.4. Tín hiệu thẩm mĩ và ngôn ngữ văn học
Các yếu tố của hiện thực muốn trở thành THTM trong tác phẩm văn
học phải nhờ có ngôn ngữ biểu đạt. Cấu trúc đặc biệt của hệ thống TH ngôn
ngữ cho phép mỗi hình thức ngôn từ có thể phản ánh, biểu đạt được một sự
vật, hiện tượng nào đó thuộc hiện thực khách quan cũng như từng hiện
tượng thuộc thế giới tinh thần của con người. Nhờ vậy, chủ thể tiếp nhận có
thể lĩnh hội được từ văn học những hiện thực trực tiếp thông qua ngôn từ và
chính nhờ thế mà ngôn từ trở thành chất liệu, thành phương tiện để xây
dựng nên tác phẩm văn chương. Rõ ràng là ngôn ngữ được sử dụng trong
tác phẩm văn học vừa là chính nó, lại cũng vừa là cái biểu hiện cho THTM,
mang những nội dung thuộc THTM (tức ý nghĩa thẩm mĩ). Cùng một dấu
hiệu hình thức (thể chất) nhưng mang hai giá trị khác nhau: giá trị TH ngôn
ngữ (thuộc hệ thống ngôn ngữ) và giá trị THTM (thuộc hệ thống của tác
phẩm văn học). Hai giá trị này có sự tác động, chi phối lẫn nhau, tạo thành
đặc tính riêng của ngôn ngữ văn học so với thứ ngôn ngữ thông thường
(ngôn ngữ tự nhiên). Có thể nói rằng, nói đến ngôn ngữ văn học là nói đến
ngôn ngữ trong những phẩm chất thẩm mĩ của nó, nói đến sự vượt chuẩn
mực của nó so với ngôn ngữ thông thường. Có thể đồng tình với quan niệm
cho rằng ngôn ngữ văn học là ngôn ngữ - THTM, mang những đặc tính của
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THTM, những nội dung của THTM. Chính các từ ngữ xưa nay được gọi
là các “nhãn tự”, các “thần cú”, hay các từ ngữ được sử dụng như những
yếu tố mang tính ước lệ, tượng trưng, các điển cố văn học, các yếu tố ngôn
ngữ được sử dụng trong lối chơi chữ của văn học… chính là những yếu tố
ngôn ngữ - THTM như vậy.
Mặt khác, như đã nói trên đây, quan hệ hằng thể - biến thể của THTM
còn được biểu hiện thành quan hệ giữa các TH chỉnh thể và TH bộ phận
(chẳng hạn, giữa núi, non với đèo, dốc; giữa thuyền với cánh buồm, mái
chèo…), quan hệ giữa các TH trừu tượng với các TH cụ thể, mang những đặc
điểm về trạng thái, tính chất, quan hệ cụ thể khác nhau (chẳng hạn, giữa núi
nói chung với núi cao, núi hiểm, núi Tản, núi Đọi, núi cao biển rộng, hang
sâu núi hiểm, núi với chim, núi với cây, núi với con người v.v…). Trong
văn học, mối quan hệ này được bộc lộ qua mối quan hệ giữa một bên là một
yếu tố ngôn ngữ biểu đạt hằng thể của THTM (từ núi chẳng hạn) với một bên
là những yếu tố ngôn ngữ mang nội dung ngữ nghĩa cụ thể hơn: các từ đồng
nghĩa biểu vật, biểu niệm (đèo, dốc), các cụm từ miêu tả - cụ thể hoá (núi
cao, núi thẳm…), các kết cấu diễn đạt mối quan hệ giữa tín hiệu hằng thể
với các tín hiệu khác cùng xuất hiện (chẳng hạn, chim bay về tổ, núi cao,
biển rộng sông dài). Chính sự biến đổi về hình thức ngôn ngữ biểu đạt của
THTM trong kết cấu văn bản tác phẩm văn học thường xảy ra cùng với sự
biến đổi về nội dung thẩm mĩ được biểu đạt, mang lại cái mới, cái cụ thể,
sinh động cho THTM trong mỗi lần xuất hiện của nó.
1.3.5. Hằng thể và các biến thể của THTM trong tác phẩm văn
chương
THTM có thể tồn tại ở hai dạng thức: hằng thể và biến thể.
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* Hằng thể: là dạng điển hình nhất, phổ biến nhất, nhưng cũng là dạng
đơn giản nhất về hình thức. Mỗi hằng thể thường tập hợp xung quanh mình
hàng loạt biến thể để tạo nên hệ thống.
Ví dụ: hằng thể của tín hiệu thẩm mĩ là mắt, có cái biểu đạt là mắt:
Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay.
(tục ngữ)
Trời sanh con mắt là gương.
Người ghét ngó ít, người thương ngó nhiều.
(ca dao)
* Biến thể: là dạng biểu hiện tuy khác biệt về hình thức biểu đạt với
hằng thể nhưng cùng chung hoặc có mối liên hệ mật thiết về ý nghĩa với hằng
thể. Trong văn chương, có hai loại biến thể:
- Biến thể từ vựng: đó là những từ ngữ khác biệt về hình thức âm
thanh với các hằng thể nhưng cùng biểu hiện một ý nghĩa như hằng thể. Đó có
thể là các biến thể ngữ âm, biến thể địa phương hay những từ ngữ gốc ngoại,
hoặc từ ngữ phái sinh.
Ví dụ: biến thể từ vựng của tín hiệu mắt: nhãn, mục, cửa sổ tâm hồn,
mắt mũi…
Anh đây mục hạ vô nhân.
Nghe em xuân sắc mười phân não nùng.
(Ca dao)
Mắt mũi để đâu mà xô vào người ta thế.
(Từ điển tiếng Việt)
- Biến thể kết hợp: là tất cả những từ ngữ cùng một trường nghĩa với
hằng thể và có thể kết hợp theo trục ngang với từ ngữ - hằng thể. Về mặt từ
loại, biến thể kết hợp có thể là danh từ, cụm danh từ, động từ, cụm động từ,
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tính từ, cụm tính từ,… Về mặt ý nghĩa, các biến thể kết hợp của một hằng thể
tuy cùng trường nghĩa với hằng thể, nhưng có những ý nghĩa cụ thể đa dạng.
Ví dụ: đối với THTM mắt, biến thể kết hợp có thể là những từ ngữ biểu
hiện:
Hình dáng của mắt: mắt lá răm, mắt phượng, mắt ốc nhồi, mắt bồ câu,
mắt lươn, mắt dài, mắt ti hí…
Những người con mắt là răm,
Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.
(Ca dao)
Màu sắc của mắt: mắt xanh, mắt huyền, mắt nâu, mắt đen…
Người khôn con mắt đen sì,
Người dại con mặt nửa chì nửa thau.
(Ca dao)
Cô bé nhà bên – (có ai ngờ)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi).
(Giang Nam)
Trạng thái của mắt: mắt tinh, mắt lòa, mắt mù, mắt đui…
Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn có mắt ông cha không thờ.
(Nguyễn Đình Chiểu)
Hoạt động của mắt: nhìn, trông, liếc, ngó, nhòm…
Thiếp danh đưa đến lầu hồng
Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa.
(Truyện Kiều)

32

Có thể nói, hằng thể và biến thể của tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm
văn chương có mối quan hệ thống nhất và góp phần làm nên chỉnh thể là tác
phẩm.
1.4. Tác giả Lưu Quang Vũ
1.4.1. Tiểu sử
Lưu Quang Vũ (17 tháng 4 năm 1948 - 29 tháng 8 năm 1988) là nhà
soạn kịch, nhà thơ và nhà văn hiện đại của Việt Nam.
Ông sinh tại xã Thiệu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ nhưng quê gốc
lại ở phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là con trai nhà
viết kịch Lưu Quang Thuận và bà Vũ Thị Khánh, và tuổi thơ sống tại Phú Thọ
cùng cha mẹ. Khi hoà bình lập lại (1954) gia đình ông chuyển về sống tại Hà
Nội. Thiên hướng và năng khiếu nghệ thuật của ông đã sớm bộc lộ từ nhỏ và
vùng quê trung du Bắc Bộ đó đã in dấu trong các sáng tác của ông sau này.
Từ 1965 đến 1970 ông nhập ngũ, phục vụ trong quân chủng Phòng
không-Không quân. Đây là thời kỳ thơ Lưu Quang Vũ bắt đầu nở rộ.
Từ 1970 đến 1978: xuất ngũ và làm đủ mọi nghề để mưu sinh, làm ở
Xưởng Cao su Đường sắt do Tạ Đình Đề làm Giám đốc, làm hợp đồng cho
nhà xuất bản Giải phóng, chấm công trong một đội cầu đường, vẽ pa-nô, ápphích...
Từ 1978 đến 1988: Lưu Quang Vũ làm biên tập viên Tạp chí Sân
khấu, bắt đầu sáng tác kịch nói với vở kịch đầu tay Sống mãi tuổi 17 viết lại
theo kịch bản của Vũ Duy Kỳ.
Giữa lúc tài năng đang vào độ chín, Lưu Quang Vũ qua đời trong một
tai nạn ô tô trên quốc lộ số 5 tại Hải Dương, cùng với người bạn đời là nhà
thơ Xuân Quỳnh và con trai Lưu Quỳnh Thơ.
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1.4.2. Sự nghiệp văn học
Các tác phẩm của ông đã để lại một dấu ấn đáng kể trong lòng công
chúng Việt Nam. Tác phẩm ông nổi bật lên từ những năm sau chiến tranh, đặc
biệt là những năm 80. Ông đã từng sống những năm tháng tuổi trẻ trong chiến
tranh, vào bộ đội chiến đấu và trở về sống trong một thời kỳ khó khăn của
nước nhà: thời hậu chiến, kinh tế bao cấp với chồng chất khó khăn, cơ cực.
Các vở kịch, truyện ngắn, thơ của Lưu Quang Vũ giàu tính hiện thực và
nhân văn cũng như in đậm dấu ấn của từng giai đoạn trong cuộc sống của
ông. Với tuổi đời còn khá trẻ, 40 tuổi ông đã là tác giả của gần 50 vở kịch tiêu
biểu như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Lời thề thứ 9, Bệnh sĩ, Khoảnh khắc
và vô tận, Ông không phải bố tôi, Tôi và chúng ta, Tin ở hoa hồng, Nàng Sita,
v.v. Vở kịch đầu tay "Sống mãi tuổi 17" được trao tặng Huy chương vàng Hội
diễn sân khấu. Lưu Quang Vũ được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 2
(năm 2000) về nghệ thuật sân khấu.
Thơ Lưu Quang Vũ không chỉ bay bổng, tài hoa mà còn giàu cảm xúc,
trăn trở, khát khao. Rất nhiều bài thơ của ông được bạn đọc yêu thích như: Và
anh tồn tại, Tiếng Việt, Vườn trong phố, Bầy ong trong đêm sâu....
1.4.3. Phong cách thơ Lưu Quang Vũ
1.4.3.1. Phong cách Lưu Quang Vũ thể hiện qua cái tôi trữ tình
Cái tôi trữ tình là cái tôi nghệ sĩ, nó được thể hiện qua các cung bậc
cảm xúc, quan niệm thẩm mĩ, đạo đức, đời sống tinh thần... của chủ thể.
Cái tôi trữ tình của Lưu Quang Vũ không phải bất biến mà thay đổi qua
từng quãng đời, từng quãng đường thơ. Một cái tôi đầy mâu thuẫn, yếu đuối
mà quyết liệt, đầy say mê, đắm đuối, nhưng cũng luôn sụp đổ và thất vọng.
Cái tôi trữ tình của Lưu Quang Vũ được thể hiện đầy đủ qua những cung bậc
cảm xúc từ vui buồn cho tới đớn đau, hạnh phúc, hoang mang tuyệt vọng.
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1.4.3.2. Phong cách Lưu Quang Vũ thể hiện qua nội dung phản ánh
hiện thực.
Có thể nói, trong thơ ca kháng chiến chống Mĩ, và cả thời kì hậu chiến
sau này, hiếm có một nhà thơ nào đứng tách ra khỏi nguồn cảm hứng anh
hùng ca, ngợi ca đất nước, cuộc chiến đấu với những con người dũng cảm…
Hình tượng đất nước được xây dựng từ trong kháng chiến chống Pháp càng
được bồi đắp thêm khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mĩ với một lớp các
nhà thơ trẻ, đầy nhiệt huyết và tài năng. Trong đó, có Lưu Quang Vũ.
Lưu Quang Vũ khi đối diện với từng bước lịch sử, anh luôn tự vấn
mình. Đó là một quá trình ngoại nội sinh tổng hợp đã biến đổi Lưu Quang Vũ,
khiến thơ anh không ngừng trưởng thành, chín chắn, sâu sắc và nhiều cung
bậc hơn.
Nịnh đời dễ, chửi đời cũng dễ.
Chỉ dựng xây đời là khó khăn thôi
Quãng đường thơ của Lưu Quang Vũ là một hành trình luôn biến động
thay đổi. Những thay đổi đó đầu tiên đến từ chính lịch sử đất nước, sau mới
đến tự chính trong bản thân nhà thơ.
Chiến tranh, với Lưu Quang Vũ cũng như một vở kịch, một màn diễn
trên sân khấu, nhưng lại là một tấn bi kịch. Tái hiện hiện thực chiến tranh,
nhưng Lưu Quang Vũ còn đi sâu khai thác những nỗi đau của thời hậu chiến,
những ám ảnh về cái chết, sự chia lìa, về nỗi đau của thể xác và tâm hồn, về
sự đói nghèo, về khát khao hoà bình và một cuộc sống mới.
Tiểu kết chương 1
Ở chương này, những vấn đề lí thuyết cơ bản làm cơ sở cho việc giải
quyết những yêu cầu, nhiệm vụ mà luận văn đặt ra, đó là:
Các lí thuyết về tín hiệu thẩm mĩ sẽ giúp luận văn nhìn nhận đúng đắn,
sâu sắc hơn về đối tượng mà luận văn nghiên cứu. Thông qua đó, luận văn sẽ
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tìm ra phương pháp tiếp cận đối tượng này một cách hiểu quả nhất. Dựa trên
mối quan hệ giữa tín hiệu tự nhiên và tín hiệu thẩm mĩ để làm nền tảng giúp
luận văn tìm hiểu các tín hiệu thẩm mĩ gió, mưa, lửa đi từ cội nguồn là tín
hiệu tự nhiên. Bên cạnh đó, những tính chất của tín hiệu thẩm mĩ giúp luận
văn có định hướng tìm ra giá trị của các tín hiệu thẩm mĩ trên trong những tác
phẩm thơ của Lưu Quang Vũ.
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CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA CÁC TÍN HIỆU THẨM MĨ
“GIÓ”, “MƯA”, “LỬA” TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ
Tất cả những người cầm bút, thông thường ai cũng phải có một đặc
điểm nào đó, nhưng phong cách thì chỉ dành cho một số rất ít. Để có được
phong cách riêng, đó là thiên tài và nỗ lực lao động của mỗi nhà văn, nhà thơ.
Một tác giả chỉ có được phong cách riêng khi đọc vài câu người ta có thể đoán
biết tác giả là ai, và bản thân phong cách đó phải có một ý nghĩa thiết thực với
việc làm đa dạng và phong phú đời sống văn học. Để người ta có thể đoán
biết thì trước hết, tác giả đó phải có một ngôn ngữ, một giọng điệu rõ nét, nổi
bật thông qua các tín hiệu có tính chất riêng biệt của các tác giả. Điểm khác
biệt đó là yếu tố căn bản nhất để người đọc có thể nhận diện và gọi tên tác giả
cũng như phong cách tác giả.
Trong thời kì thơ ca kháng chiến chống Mỹ và những năm về sau, Lưu
Quang Vũ quả thực là một tiếng thơ có bản sắc rất đậm nét, một phong cách
thơ cần được ghi nhận. Hiếm có một nhà thơ nào đứng tách ra khỏi nguồn
cảm hứng anh hùng ca, ngợi ca đất nước, cuộc chiến đấu với những con người
dũng cảm… Hình tượng đất nước được xây dựng từ trong kháng chiến chống
Pháp càng được bồi đắp thêm khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mĩ với
một lớp các nhà thơ trẻ, đầy nhiệt huyết và tài năng.
Chúng ta nhận biết được những nét nổi bật trong phong cách sáng tác
và tư tưởng chủ đạo trong thơ Lưu Quang Vũ là bởi trong thơ ông luôn có sự
xuất hiện của tín hiệu thẩm mĩ lặp đi lặp lại. Từ khảo sát chúng tôi thu nhận
được một số lượng lớn các tín hiệu thuộc các trường nghĩa khác nhau như các
tín hiệu thuộc trường nghĩa tự nhiên như: gió, mưa, lửa, hoa, dòng sông…,các
tín hiệu thuộc trường nghĩa có nguồn gốc từ đời sống xã hội con người như:
sân ga, con tàu, bức tường, quả chuông, tiếng chuông…Trong số 176 bài thơ
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được khảo sát trong các tuyển tập thơ của Lưu Quang Vũ như “Gió và tình
yêu thổi trên đất nước tôi”, Di cảo “Tuyển thơ những bông hoa không chết”,
“Thơ tình Lưu Quang Vũ”, nhà thơ đã dành tâm huyết hơn cả cho một số tín
hiệu: Gió, Mưa, Lửa. Đây là 3 tín hiệu có tần số xuất hiện cao nhất trong thơ
ông.
2.1. Kết quả thống kê số lần xuất hiện của các tín hiệu thẩm mĩ gió,
mưa, lửa
Bảng 2.1: Tần số xuất hiện của 3 tín hiệu gió, mưa, lửa
Tín hiệu

Số lần xuất hiện

Tỉ lệ (%)

Gió

219

39,75

Mưa

200

36,3

Lửa

132

23,96

Tổng

551

100

Qua bảng khảo sát cho thấy tín hiệu gió xuất hiện nhiều nhất 219 lần
chiếm 39,75%; tín hiệu mưa xuất hiện 200 lần, chiếm 36,3%; tín hiệu lửa
xuất hiện 132 lần, chiếm 23,96%. Nhìn chung sự chênh lệch về số lượng của
các tín hiệu là không nhiều.
Bảng 2.2: Số lượng bài thơ có sự xuất hiện của các tín hiệu gió,
mưa, lửa
Số lượng bài thơ xuất
Tín hiệu
Tỉ lệ (%)
hiện
Gió

111/176

63,06

Mưa

97/176

55,11

Lửa

76/176

43,18
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Từ bảng thống kê cho thấy, trong số 176 bài thơ chúng tôi tiến hành
khảo sát, tín hiệu thẩm mĩ gió xuất hiện trong 111 bài thơ; tín hiệu mưa xuất
hiện trong 97 bài thơ; tín hiệu lửa xuất hiện trong 76 bài thơ. Nhìn chung số
lượng bài thơ mà các tín hiệu gió, mưa, lửa xuất hiện tỉ lệ thuận với tần số
xuất hiện của chúng theo bảng thống kê số 1 ở trên. Tín hiệu gió có số lần
xuất hiện nhiều nhất (219 lần) thì số lượng tác phẩm có sự xuất hiện của tín
hiệu gió cũng nhiều nhất 111/176 bài.
Để thấy rõ được tần số xuất hiện của các tín hiệu gió, mưa, lửa trong
các bài thơ cụ thể, chúng tôi tiếp tục khảo sát thống kê ở cấp độ chi tiết hơn.
Thống kê số lần xuất hiện của các tín hiệu gió, mưa, lửa trong các bài thơ.
Kết quả như sau:
Bảng 2.3: Tần số xuất hiện của tín hiệu gió trong các bài thơ.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tên bài thơ

Số lần xuất hiện

Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi
Đất nước đàn bầu
Chiều chuyển gió
Trước biển và gió
Viết cho em từ cửa biển
Hoa vàng ở lại
Mùa gió
Phố huyện
Mùa xoài chín
Lá thu
Khúc hát
Mưa dữ dội trên đường phố trên mái
nhà,,,
Thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (II)
Nửa đêm nỗi nhớ,,,
Bài ca trên bán đảo
Em (I)

39

27

Tỉ lệ (%)
12,3

7

3,2

6

2,74

6

2,74

4

1,83

4

1,83

4

1,83

3

1,37

3

1,37

3

1,37

3

1,37

3
3

1,37
1,37

3

1,37

3

1,37

3

1,37

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Phút em đến
Những đám mây ban sớm
Em vắng
Những người đi năm ấy
Người báo hiệu
Với triệu con người
Thôn Chu Hưng
Gửi tới các anh
Chiều
Bài thơ khó hiểu về em
Hoa tầm xuân
Anh chẳng còn gì nữa
Em - tình yêu những năm đau xót và hy
vọng
Nơi ấy
Tiếng Việt
Người cùng tôi
Mắt một mí
Hải Phòng, mùa đông
Cầu nguyện
Và anh tồn tại
Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa
Em (III)
Hai bài thơ xuân
Sông Hồng - năm mẹ sinh em
Dù có lãng quên
Cơn bão
Thu
Mấy đoạn thơ về lửa
Những ngày chưa có em
Thị trấn biển
Những chuyến bay
Sông Hồng - lời từ giã của Trung đoàn
Thủ đô
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3

1,37

3

1,37

3

1,37

3

1,37

3

1,37

3

1,37

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

2

0,91

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79

Trong đêm
Áo
Qua sông Thương
Gửi mẹ
Phủ Lý tháng hai
Hơi ấm bàn tay
Vườn trong phố
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Bầy ong trong đêm sâu
Mùa xuân lên núi
Gửi,,,
Gửi một người bạn gái
Anh đã mất chi anh đã được gì
Chia tay
Chưa bao giờ
Không đề (II)
Lý thương nhau
Giấc mộng đêm
Di chúc tình yêu
Vẫn thơ tình về một người đàn bà
không có tên (II)
Khu nhà vắng trẻ con
Những ngọn nến
Đêm đông chí uống rượu với bác Lâm
và bác Khánh nói về những cuộc chia
tay thời loạn
Mấy đoạn thơ
Ghi vội một đêm 1972
Viết lại một bài thơ Hà Nội
Trung Hoa
Quả dưa vàng
Chiều cuối
Buổi chiều đón con
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó
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2

0,91

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46
0,46

1
1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Thơ ru em ngủ
Nhà chật
Mắt của trời xanh
Mây trắng của đời tôi
Buổi chiều ấy
Liên tưởng tháng hai
Vẫn thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên
Em sang bên kia sông
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở,,,
Những bông hoa không chết
Những ngày hè cuối
Không đề (I)
Lời cuối
Những chiếc lá rơi
Những đứa trẻ buồn
Khâm Thiên
Tìm về
Hồ sơ mùa hạ 1972
Đêm hành quân
Để sống nơi đây
Cánh đồng vàng thu
Em có nghe,,,
Mặt trời trong trí nhớ
Mưa
Những con đường
Những gương mặt
Những người trẻ
Nơi tận cùng
Quả đồi bên kia
Tầng năm
Thức với quê hương
Tiễn bạn
Tổng

42

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1

0,46

1
219

0,46
100

Nhận xét: Qua bảng thống kê trên ta thấy tín hiệu gió xuất hiện nhiều
nhất trong các bài thơ “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” với 27 lần,
(12,2%), đây cũng là bài thơ được lựa chọn để đặt tên cho tuyển tập thơ của
Lưu Quang Vũ mang tên “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”; tiếp đó là
các bài thơ “Trước biển và gió” 06 lần (2,7%), “Chiều chuyển gió” 06 lần
(2,7%); “Mùa gió” 4 lần (1,8%). Số bài thơ còn lại tín hiệu gió xuất hiện từ 1
đến 3 lần.
Bảng 2.4: Tần số xuất hiện của tín hiệu mưa trong các bài thơ.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tên bài thơ

Số lần xuất hiện

Hoa cẩm chướng trong mưa
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Mặt trời trong nước lạnh
Đất nước đàn bầu
Hoa vàng ở lại
Hai bài thơ xuân
Mưa
Thức với quê hương
Buổi chiều ấy
Em sang bên kia sông
Em (I)
Năm 1954
Chiều
Không đề (III)
Giấc mộng đêm
Cầu nguyện
Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa
Liên tưởng tháng hai
Mưa dữ dội trên đường phố trên mái
nhà,,,
Thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (III)
Những đám mây ban sớm

43

7

Tỉ lệ (%)
3,5

6

3

6

3

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

4

2

4

2

4

2

4

2

3

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1,5

3
3
3

1,5
1,5
1,5

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Hồ sơ mùa hạ 1972
Em vắng
Ngày hè trở rét
Em có nghe
Những ngày chưa có em
Sông Hồng - lời từ giã của Trung đoàn
Thủ đô
Thôn Chu Hưng
Phủ Lý tháng hai
Vườn trong phố
Gửi một người bạn gái
Anh đã mất chi anh đã được gì
Bài thơ khó hiểu về em
Quán cà phê ngoại ô
Lá thu
Khúc hát
Em - tình yêu những năm đau xót và hy
vọng
Viết lại một bài thơ Hà Nội
Nơi ấy
Ngã tư tháng Chạp
Vẫn thơ tình về một người đàn bà
không có tên (II)
Em (II)
Bài ca trên bán đảo
Dành cho em
Thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (I)
Đáng lẽ
Tháng 5-1975
Cánh đồng vàng thu
Chuyện nhỏ bên sông
Mấy đoạn thơ về lửa
Những con đường
Với triệu con người
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3

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1,5

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Áo
Gửi tới các anh
Qua sông Thương
Phố huyện
Mùa xoài chín
Mùa xuân lên núi
Chưa bao giờ
Viết cho em từ cửa biển
Hoa tầm xuân
Lý thương nhau
Viết cho một câu chuyện cũ
Vẫn thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (I)
Những bạn khuân vác
Những tuổi thơ
Những ngọn nến
Người con giai đến phòng em chiều thu
Bây giờ
Những vườn dâu đánh mất
Mấy đoạn thơ
Trung Hoa
Tiếng Việt
Tôi chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một
điệu hát buồn
Và anh tồn tại
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó
Mắt của trời xanh
Nửa đêm nỗi nhớ,,,
Những ngày hè cuối
Lời cuối
Sông Hồng
Những chiếc lá rơi
Dù có lãng quên
Phút em đến
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1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5
0,5

1
1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Cơn bão
Những đứa trẻ buồn
Tìm về
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở,,,
Gửi em và con
Máy nước đầu ngõ
Những gương mặt
Những người đi năm ấy
Quả đồi bên kia
Thị trấn biển
Tiễn bạn
Trong đêm
Trước biển và gió
Tổng

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1
200

0,5
100

Nhận xét: Qua bảng thống kê trên cho thấy tín hiệu mưa xuất hiện
trong 97 trên tổng số 176 bài thơ được khảo sát. Trong đó xuất hiện nhiều
nhất ở bài thơ “Hoa cẩm chướng trong mưa” 07 lần (3,5%); bài “anh chị sợ
rồi trời sẽ mưa” và bài Mặt trời trong nước lạnh” xuất hiện 6 lần (3%); các bài
“Đất nước đàn bầu”, “Hoa vàng ở lại”, “Hai bài thơ xuân”, “Mưa”, “Thức với
quê hương” cùng xuất hiện 5 lần (2,5%). Có 4 bài tín hiệu mưa xuất hiện 4
lần; 15 bài xuất hiện 3 lần; 25 bài xuất hiện 2 lần và 45 bài xuất hiện 1 lần.
Bảng 2.5: Tần số xuất hiện của tín hiệu lửa trong các bài thơ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên bài thơ
Mấy đoạn thơ về lửa
Đất nước đàn bầu
Những gương mặt
Mùa xoài chín
Viết cho em từ cửa biển
Lá thu
Em - tình yêu những năm đau xót và
hy vọng
Trung Hoa
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Số lần xuất hiện
10
7
5
3
3
3
3
3

Tỉ lệ (%)
7,58
5,3
3,79
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nơi ấy
Bài ca trên bán đảo
Phút em đến
Cơn bão
Người báo hiệu
Sông Hồng - lời từ giã của Trung
đoàn Thủ đô
Sông Hồng - hồi ức của một nghĩa
binh già
Phủ Lý tháng hai
Giấc mộng đêm
Tiếng Việt
Người cùng tôi
Gió và tình yêu thổi trên đất nước
tôi
Thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (II)
Em (III)
Cho Quỳnh những ngày xa
Hoa cẩm chướng trong mưa
Những đám mây ban sớm
Đêm hành quân
Lá bưởi lá chanh
Trước biển và gió
Thôn Chu Hưng
Chiều
Bầy ong trong đêm sâu
Anh đã mất chi anh đã được gì
Không đề (II)
Quán cà phê ngoại ô
Không đề (III)
Một bài thơ
Những bạn khuân vác
Nói với mình và các bạn
Người con giai đến phòng em chiều
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3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

thu
Bây giờ
Những vườn dâu đánh mất
Ghi vội một đêm 1972
Hoa vàng ở lại
Mắt một mí
Chiều cuối
Và anh tồn tại
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó
Mắt của trời xanh
Mây trắng của đời tôi
Buổi chiều ấy
Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa
Em (II)
Em sang bên kia sông
Nửa đêm nỗi nhớ...
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở...
Vẫn thơ tình về một người đàn bà
không có tên (I)
Hai bài thơ xuân
Lời cuối
Năm 1954
Ngọn lửa đen
Những đứa trẻ buồn
Khâm Thiên
Tháng 5-1975
Em vắng
Thư viết cho Quỳnh trên máy bay
Để sống nơi đây
Em có nghe...
Gửi em và con
Nếu đó là tội lỗi...
Những con đường
Những ngày chưa có em
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76

72
73
74
75
76

Những người đi năm ấy
Những người trẻ
Tầng năm
Thị trấn biển
Với triệu con người
Tổng
Nhận xét: Kết quả thống kê cho thấy tín hiệu

1
1
1
1
1
132
lửa xuất hiện

0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
100
trong 76

trên tổng số 176 bài thơ được khảo sát. Bài thơ có sự xuất hiện của tín hiệu
lửa nhiều nhất là “Mấy đoạn thơ về lửa” 10 lần (7,58%); bài “Đất nước đàn
bầu” 7 lần (5,3%); bài “Những gương mặt” 5 lần (3,79%); Còn lại có 12 bài
thơ tín hiệu lửa xuất hiện 3 lần; 13 bài thơ xuất hiện 2 lần; 48 bài thơ xuất
hiện 1 lần.
Tóm lại, Từ kết quả thống kê cho thấy, số lần xuất hiện của các tín hiệu
thẩm mĩ gió, mưa, lửa trong các bài thơ tuy có sự chệnh lệch nhưng không
nhiều. Kết quả đó cho thấy ba tín hiệu gió, mưa, lửa là những hình ảnh mang
tính biểu tượng, xuyên suốt trong các sáng tác thơ của Lưu Quang Vũ và làm
nên đặc trưng phong cách thơ của tác giả. Khảo sát, đánh giá đặc điểm cấu tạo
và các biến thể kết hợp của các tín hiệu này chúng ta tìm thấy những đặc điểm
nổi bật về phong cách ngôn ngữ của Lưu Quang Vũ.
2.2. Tín hiệu thẩm mĩ “gió”
2.2.1. Biến thể kết hợp của tín hiệu thẩm mĩ “gió”
2.2.1.1. Kết hợp trước (X + gió)
Khảo sát biến thể kết hợp trước (X) + gió, chúng tôi thu nhận được ba
trường hợp có kết hợp với tín hiệu gió:
(X) – Động từ
(X) – Danh từ
(X) – Từ chỉ vị trí
Sau đây là các trường hợp cụ thể:
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* Kết hợp: Động từ + gió.
Các trường hợp tiêu biểu
Nghe gió ngàn và tiếng hoẵng giữa rừng sâu

Bài thơ
Thôn Chu Hưng

Đường rộng xe đi cuộn gió
Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
Những bức tranh nổi gió ở trên tường
Trắng mây bay, ngợp gió những khu rừng
Nằm bên em, nghe gió suốt đêm dài.
Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
Em ngoảnh lại nhìn buổi chiều lộng gió
Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió
Hãy nổi gió cho cánh người rộng mở
Trên những ngả đường trở gió chiều nay
Như tình em nổi gió giữa hồn anh.
Trên một biển lá vàng đang nổi gió.
Ta cưỡi gió xé mây tìm diệt Mỹ!
Con sáo sang sông bạt gió
Đất mênh mông chuyển gió tới chân trời
Người nổi gió những vần thơ có cánh
Năm cửa ô trở gió
- Nhận xét: Ở kết hợp (động từ +

Chưa bao giờ
Lá thu
Lá thu
Đất nước đàn bầu
Gió và tình yêu thổi trên
đất nước tôi
Và anh tồn tại
Chiều chuyển gió
Nhà chật
Những đám mây ban
sớm
Em có nghe...
Mùa gió
Mưa
Những chuyến bay
Mắt một mí
Những ngày chưa có em
Mặt trời trong trí nhớ
Những người đi năm ấy
gió) chúng ta thấy rằng đứng trước

gió là hàng loạt các động từ chỉ sự chuyển động như: trở, nổi, lộng, chuyển,
cuộn, bão, giăng, ngợp. Trong đó từ nổi gió, lộng gió xuất hiện nhiều nhất
trong kiểu kết hợp này làm nên đặc trưng của “gió” là tính phù lưu hay thay
đổi. Nó có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác, ở trong những trạng thái
khác nhau và khái quát lên được nét nghĩa biểu trưng của gió – một biểu
tượng của thiên nhiên khắc nghiệt, dữ dội.
* Kết hợp Danh từ + gió
Câu thơ

Bài thơ
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Hai vì sao đổi ngôi trong đêm gió...
Con thuyền giấy nát nhàu sau trận gió
Anh cố quên nhưng chiều gió cứ vào
Khu nhà đầy tiếng gió
Ngọn gió chiều, hoa sở trắng như mưa
Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi.
Không hình dáng vẫn nhận ra ngọn gió

Hơi ấm bàn tay
Gửi một người bạn gái
Bài thơ khó hiểu về em
Khu nhà vắng trẻ con
Nơi ấy
Nơi ấy
Gió và tình yêu thổi trên
đất nước tôi
Chưa xóm mạc đã bắt đầu ngọn gió
Gió và tình yêu thổi trên
đất nước tôi
Qua mọi điều, ngọn gió có qua đâu
Gió và tình yêu thổi trên
đất nước tôi
Ước chi được hoá thành ngọn gió
Gió và tình yêu thổi trên
đất nước tôi
Mùa hạ đầu tiên, ngọn gió đầu tiên
Chiều chuyển gió
Tôi lớn lên trong ngọn gió nhà ga
Thơ tình viết về một người
đàn bà không có tên (II)
Những mặt người răn reo cát gió
Hai bài thơ xuân
Ngọn gió của ngàn đời
Không đề (I)
Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm
Em (I)
Em như con chim say nắng gió
Những chiếc lá rơi
Lòng quả cảm đương đầu muôn ngọn gió
Trước biển và gió
- Nhận xét: Ở kết hợp này chúng ta thấy tín hiệu ngọn gió lặp lại nhiều
nhất với rất nhiều các trạng thái đặc điểm khác nhau: ngọn gió đầu tiên; ngọn
gió nhà ga; ngọn gió đêm; ngọn gió chiều, ngọn gió rừng….cho thấy gió ở
đây không còn là biểu trưng cho thiên nhiên khắc nghiệt, dữ dội nữ mà gió ở
đây mang một nét nghĩa khác là mang ý nghĩa của sự yên bình, nồng hậu của
quê hương, gió trở thành người bạn để tâm sự, sẻ chia, để gửi gắm ước mơ.
Bên cạnh đó ta thấy các trường hợp khác đứng trước gió là các danh từ
chỉ hiện tượng thiên nhiên như nắng, cát, các danh từ chỉ thời gian như đêm,
chiều cho thấy cảm nhận của tác giả lưu Quang Vũ là sự cảm nhận hết sức
thân quen, gần gũi, gắn bó với đời sống thường nhật.
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* Kết hợp: Quan hệ từ + gió
Các trường hợp tiêu biểu
Em cứ kể về loài hoa bé nhỏ

Bài thơ

Hoa tầm xuân

Những chùm hoa nở bừng trong gió
Thôi đừng thương mến nữa
Lý thương nhau
Thôi tiếng hát chớ nghẹn ngào trong gió
Lý thương nhau...
Dù nơi đâu anh cũng là của em
Phút em đến
Đợi nhau trong mưa tìm nhau trong gió
Biển mặn đắng biển muôn trùng sóng dữ
Hơi thở của hoà bình
Những đám mây ban sớm
Run rẩy trên gió trên toa tàu bụi bậm
Trên mệt nhọc mặt người trên vỉa hè bùn rác
Truyền từ đá sang gió
Mấy đoạn thơ về lửa
* Nhận xét: Ở kết hợp tử chỉ vị trí + gió ta thấy rằng đứng trước gió là
các từ chỉ vị trí trong, trên. Với kết hợp này còn mang đến cho tín hiệu gió
một nét nghĩa mới là vật chứa đựng, là sự chứa đựng cả thiên nhiên và con
người.
2.2.1.2. Kết hợp sau (gió + X)
Đây là kiểu kết hợp rất phổ biến của tín hiệu gió trong thơ Lưu Quang
Vũ. Theo kết quả thống kê, phân tích chúng tôi thấy rằng ở kiểu kết hợp này
tín hiệu gió xó thể kết hợp với nhiều từ loại khác nhau nhưng phổ biến nhất là
động từ và tính từ và danh từ.
* Kết hợp: gió + động từ
Các trường hợp tiêu biểu
Bè về xuôi gió thổi nước sông reo
Gió xạc xào qua luỹ tre
Gió thổi mây chiều
Gió thổi xạc xào lau sậy
Gió thổi mạnh ngoài ga giục giã
Gió yêu hoa thắm tới làm thơ

Tên bài thơ
Thôn Chu Hưng
Gửi tới các anh
Gửi tới các anh
Phố huyện
Phủ Lý tháng hai
Chiều
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Những manh buồm như ngực anh gió táp
Gác xép gió lùa
Và gió thổi quanh em, tóc rối.
Em cần gì gió lốc của đời tôi.
Trúc xinh cơn gió dập
Nhưng gặp người gió giăng
Tôi muốn nói, nhưng bốn bề gió lốc
Gió thổi qua ngôi nhà tối
Gió đã thổi ngàn cây nến tắt
huyệt bom tối ầm ào cơn gió hú
Gió hú ầm ào qua gạch vỡ

Hang đá ào ào gió hú
Như gió cuộn trên bình nguyên cháy khô
Gió thổi lồng những đốm lửa không nguôi
Gió ù ù trên mái ngói bom xô.
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre
Gió phiêu bạt phập phồng nếp áo
Người xa cách vẫn chung trời gió lộng
Trong gió chuyển, đất trời dường náo động
Bụi trắng đường, gió lộng mặt hồ xa.
Gió lồng lộng vòm cau
Và gió thổi bùng lời nguyện ước của tôi.
Bao la chiều gió thổi
Chỉ gió chuyển chứ có gì khác lạ
Qua gió ngợp của những bờ sông nắng
Con sẻ gầy trên gió hát ngu ngơ.
Ngồi lặng im trước mênh mông gió thổi
Bao giấc mộng gió đuổi vào dĩ vãng
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Viết cho em từ cửa biển
Không đề (II)
Hoa tầm xuân
Lá thu
Khúc hát
Khúc hát
Giấc mộng đêm
Vẫn thơ tình về một người
đàn bà không có tên (II)
Những ngọn nến
Em - tình yêu những năm
đau xót và hy vọng
Đêm đông chí uống rượu
với bác Lâm và bác Khánh
nói về những cuộc chia tay
thời loạn
Đất nước đàn bầu
Đất nước đàn bầu
Đất nước đàn bầu
Ghi vội một đêm 1972
Tiếng Việt
Hoa vàng ở lại
Gió và tình yêu thổi trên đất
nước tôi
Gió và tình yêu thổi trên đất
nước tôi
Quả dưa vàng
Hải Phòng, mùa đông
Cầu nguyện
Buổi chiều đón con
Chiều chuyển gió
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên
ở đó
Thơ ru em ngủ
Liên tưởng tháng hai
Thơ tình viết về một người

Gió thổi qua biển lớn và mưa rơi trên
Mỗi mùa thu cùng gió xuống phương nam
Gió đã dừng nơi cuối chót không gian
Gió thổi tung những trang sách trên bàn
trang giấy bên bàn gió thổi
Gió thổi bãi hoang xao xác
tiếng sông ào ạt réo sôi những tàn lửa quanh
mình gió xoáy
Nay gió lồng suốt đêm
mọi thứ gió quay cuồng gầm xoáy
Gió lùa khung cửa rét
Từ đâu ngọn gió về?
Nguỵ trang reo như rừng gió chuyển
Biết chăng em đã sang mùa gió lộng
Rất nhiều gió thổi qua cửa lạnh
Trong sương mù trong gió táp
Tâng cao nhất sân dài gió lộng
Như gió vui rụng ngọn lá trên cành...
Chỉ gió về quằn quại giữa rừng dương
đất chuyển rung, gió lắc bụi tre ngà
người truyền tin như gió chạy qua đồi
Trái tim đất nước gió thở phập phồng
chỉ còn những cơn gió lang thang
Gió thổi bay những cánh hoa hồng
Mái nhà tôi gió giật
Mái nhà mẹ thôi tả tơi gió táp
Gió bồn chồn nhắc gọi bước chân quen
chỉ còn những cơn gió lang thang
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đàn bà không có tên (II)
Vẫn thơ tình viết về một
người đàn bà không có tên
Bài ca trên bán đảo
Bài hát ấy vẫn còn là dang
dở...
Những bông hoa không chết
Những ngày hè cuối
Sông Hồng - năm mẹ sinh
em
Sông Hồng - năm mẹ sinh
em
Dù có lãng quên
Những đám mây ban sớm
Ngày hè trở rét
Ngày hè trở rét
Đêm hành quân
Mùa gió
Những ngày chưa có em
Những người trẻ
Tầng năm
Thức với quê hương
Thị trấn biển
Người báo hiệu
Người báo hiệu
Những chuyến bay
Sông Hồng - lời từ giã của
Trung đoàn Thủ đô
Trong đêm
Trước biển và gió
Trước biển và gió
Em vắng
Sông Hồng - lời từ giã của
Trung đoàn Thủ đô

* Nhận xét: Ở kết hợp này ta thấy gió có thể kết hợp với rất nhiều loại
động từ ở các lớp trường nghĩa khác nhau.
- Ở trường hợp thứ nhất, gió có thể kết hợp với các động từ chỉ sự
chuyển động, dịch chuyển, ở trạng thái vận động như: thổi, táp, lùa, dập,
chuyển, ngợp, xoáy, lắc, giật, bay, xào xạc. Kết hợp với các động từ này là
các từ và cụm từ chỉ thiên nhiên, không gian, vũ trụ… điều này cho thấy sự
thống nhất trong cả hai kiểu kết hợp trước và sau của tín hiệu gió và cũng cho
thấy nét nghĩa biểu trưng của gió vẫn là một hiện tượng thiên nhiên khắc
nghiệt, dữ dội.
- Tuy nhiên ở kết hợp này, chúng ta thấy nhà thơ Lưu Quang Vũ đã sử
dụng kết hợp sáng tạo, độc đáo như gió: yêu, hát, vui, thở, đuổi, chạy, về, lang
thang, bồn chồn, phiêu bạt, hú, lồng, quay cuồng khiến cho gió lúc này không
phải là hiện tượn thiên nhiên nữa mà gió giống như một sinh thể, một con
người có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: lúc yêu đời (vui, hát); lúc tất bật
ngược xuôi (thở, chạy, về, lang thang, phiêu bạc); có lúc lại buồn bã, cô đơn
(bồn chồn; lang thang); có lúc lại giống như một con thú dữ (hú, lồng, quay
cuồng). Thực sự Lưu Quang Vũ đã mang đến cho hình ảnh gió rất nhiều nét
nghĩa mới mẻ.
* Kết hợp: gió + tính từ
Các trường hợp tiêu biểu
Buồm trắng nắng căng phồng gió mát
Gió lạnh thổi trên đường phá hoại
Đêm nay con nằm rừng xa gió lạnh
Gác chiều nghe gió xa
Gió xa lạ từ biển nồng thổi đến
Ở nơi xa em có nhớ gió ân tình
Mùi gió mặn nồng tanh vị cá
Gió mát cùng gió nóng lộng hai bên
Sẽ quây quần mọi gió dại đảo hoang
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Tên bài thơ
Qua sông Thương
Phố huyện
Gửi mẹ
Chiều
Mùa xoài chín
Bài thơ khó hiểu về em
Viết cho em từ cửa biển
Viết cho em từ cửa biển
Viết cho em từ cửa biển

Như gió hoang không hình không giới hạn
Lòng tôi trắng mà mùa thu gió độc
Như gió điên, như nước phá tung bờ
Gió mù mịt những con đường bụi đỏ
Đất nước giống như con thuyền xuyên gió
mạnh
Mùa gió mới nhờ em tôi có lại
gió khét mùi tóc cháy
Tóc gió đen quanh cột đèn xiêu đổ
Ngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnh
Nở xòe trong gió lạnh
chiều bên sông gió rét
Ngọn gió dữ của rừng già khắc nghiệt
tóc đen thẳm bay về như gió ốm
Dẫy phố xám hết nằm trong gió lạnh
Của bán đảo mưa rào và gió mặn
Nước Lào ơi, gió nóng thổi từ đâu ?
Bát ngát mưa phùn gió mịn
Em chẳng nhớ lòng anh cơn gió nóng
mộ bạn đá hoang gió lạnh
lạc loài gió lạnh
Theo ngọn gió hồn nhiên
Ngọn gió bình yên, dòng nước dịu dàng
Giấc mơ lạ về theo cơn gió lạ
Cơn gió quen thầm thĩ giấc mơ quen
Hun hút bờ tre gió rét
Ngọn gió xanh
Bãi Long Biên gió buốt
Ai vừa về trong ngõ khuya gió lạnh
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Anh chẳng còn gì nữa
Mấy đoạn thơ
Người cùng tôi
Gió và tình yêu thổi trên đất
nước tôi
Gió và tình yêu thổi trên đất
nước tôi
Gió và tình yêu thổi trên đất
nước tôi
Hải Phòng, mùa đông
Chiều cuối
Mắt của trời xanh
Nửa đêm tới thành phố lạ
gặp mưa
Mưa dữ dội trên đường phố
trên mái nhà...
Thơ tình viết về một người
đàn bà không có tên (II)
Em (III)
Nửa đêm nỗi nhớ...
Bài ca trên bán đảo
Bài ca trên bán đảo
Hai bài thơ xuân
Dù có lãng quên
Những đứa trẻ buồn
Tìm về
Hồ sơ mùa hạ 1972
Để sống nơi đây
Mùa gió
Mùa gió
Những con đường
Nơi tận cùng
Sông Hồng - lời từ giã của
Trung đoàn Thủ đô
Trong đêm

Mặn gió mặn con thuyền mặn cả mặt trời lên
Trước biển và gió
- Nhận xét: Trong kết hợp gió với tính từ, chúng ta nhận thấy hình ảnh
gió có nhiều trạng thái, đặc điểm khác nhau: có lúc chỉ là ngọn gió của thiên
nhiên hiền hòa dịch chuyển theo bốn mùa (gió ân tình, gió mát, gió nóng, gió
lạnh, gió rét, gió buốt); có lúc gió được tô điểm đầy màu sắc và hình tượng
(gió đen, gió xanh, gió nhỏ, gió mịn, gió ốm); Có khi gió giống như một con
người vừa lạ, vừa quen, vừa hoang dại, vừa dữ tợn, độc ác (gió xa lạ, gió
quen, gió dại, gió hoang; gió điên, gió dữ, gió độc)
* Kết hợp: gió + Danh từ
Các trường hợp tiêu biểu
Khi bên thềm xào xạc gió heo may
Ôi đêm nay gió sông Thao lồng lộng
Lá khô cháy mịt mù gió lửa
Gió xuân thổi hết những ưu phiền
Những mái tóc dài bay gió biển Đông
Gió mùa thu
Gió bấc thổi từ xứ xa
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Người cùng tôi đầu ngọn gió mùa
Gió lục địa tràn về như bão
Gió rừng cao xạc xào lá đổ
Gió rừng cao xạc xào lá đổ
Gió phương này thao thức phương kia
Khi em về tóc ngợp gió đê cao
Dẫu đêm nay ngọn gió mùa hè
Ru con gió mùa thu
Gió bấc đã tràn về
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Tên bài thơ
Áo
Phố huyện
Mùa xoài chín
Mùa xuân lên núi
Đất nước đàn bầu
Đất nước đàn bầu
Trung Hoa
Tiếng Việt
Người cùng tôi
Hoa vàng ở lại
Gió và tình yêu thổi trên đất
nước tôi
Gió và tình yêu thổi trên đất
nước tôi
Gió và tình yêu thổi trên đất
nước tôi
Gió và tình yêu thổi trên đất
nước tôi
Gió và tình yêu thổi trên đất
nước tôi
Mắt một mí
Em sang bên kia sông

Là ngọn gió heo may
Nửa đêm nỗi nhớ...
Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
Em (I)
Là ngọn gió heo may"
Ngày hè trở rét
Mai còn lắm gió chiều mưa
Cánh đồng vàng thu
gió chướng từ biển thổi về
Những gương mặt
Mỗi mùa gió bấc
Những người đi năm ấy
Trắng san hô ào ạt gió phi lao
Thị trấn biển
Quảng Trị mùa gió Lào
Tiễn bạn
Đêm gió bấc bốn bề đen thẳm
Người báo hiệu
- Nhận xét: Kết hợp gió + danh từ thể hiện khá đa dạng các tên gọi
khác khau của gió. Các kết hợp trực tiếp như gió Lào, gió bấc, gió chướng,
gió nồm, gió rừng, gió lửa, gió xuân cho thấy sự quan sát tinh tế của tác giả
Lưu Quang Vũ về những biến đổi, chuyển động theo mùa của gió.
Bên cạnh các kết hợp trực tiếp (gió + danh từ) ở kết hợp trên ta còn
thấy gió có khả năng năng kết hợp với các cụm danh từ như: gió heo may,
mùa thu, mùa hè gắn với các mùa cụ thể; các kết hợp gió sông Thao; gió biển
Đông, gió lục địa; đê cao, phi lao lại cho thấy đặc điểm biểu hiện khác của
gió gắn với các địa điểm, vùng miền cụ thể của đất nước, của các miền quê
khác nhau.
2.2.2. Biến thể từ vựng của tín hiệu thẩm mĩ “gió”
Qua kết quả khảo sát cho thấy, các tín hiệu thẩm mĩ cùng trường với
gió theo ý nghĩa biểu vật trong thơ Lưu Quang Vũ có tần số xuất hiện và ý
nghĩa thẩm mĩ khác nhau. Chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu những tín hiệu
có tần số xuất hiện cao và có giá trị lớn nhất về mặt ý nghĩa thẩm mĩ, cụ thể
như sau:
Bảng 2.6: Tần số xuất hiện của các biến thể của tín hiệu gió trong
thơ Lưu Quang Vũ.
Biến thể
Bão

Số lần xuất hiện
28
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Tỉ lệ (%)
71.8

Dông
Lốc
Không khí
Tổng

5
4
2
39

12.9
10.3
5
100

Nhận xét:
- Qua bảng thống kê cho thấy, tín hiệu bão là biến thể ủa tín hiệu gió
xuất hiện với tần số lớn nhất 28/39 lần (71.8%); Các biến thể dông, lốc, không
khí xuất hiện với tần số ít hơn và có sự chênh lệch không nhiều.
Tiến hành khảo khảo sát ý nghĩa từ vựng của biến thể gió, kết quả như
sau:
Câu thơ chứa biến thể của gió
Bây giờ anh trong suốt như không
khí
Thành hư vô, không khí trời, không
ánh sáng
Cỏ mặt trời trong lốc bụi lăn đi
Bánh sắt ầm ầm bão lốc lao đi
Dẫu mưa mùa đông dẫu dông mùa
hạ
Câu hát chiều dông trước
Phải lo lắng từng cơn dông trận bão
Cơn bão dữ thôi hai đầu đất nước
Cơn bão lớn mười mấy năm chưa
dứt
Mai đây bão táp lùi xa
Vì ta lầm đường hay vì trời nổi bão
Cơn bão dữ kéo dài
Gió lục địa tràn về như bão
Chiều như biển nằm xoài khi bão
lặng
Bánh sắt ầm ầm bão lốc lao đi
của một cơn bão mới

Tên bài thơ
Anh chẳng còn gì nữa

Người cùng tôi bên bờ biển bão
Chung cơn bão chung cánh rừng lửa
đạn

Người cùng tôi
Người cùng tôi

Bài hát ấy vẫn còn là dang dở
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi
Bài thơ khó hiểu về em
Lý thương nhau
Thức với quê hương
Cơn bão
Cơn bão
Cơn bão
Gửi một người bạn gái
Hồ sơ Mùa hạ 1972
Hoa vàng ở lại
Liên tưởng tháng 2
Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa
Năm 1954
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Không cơn bão nào làm sợ hãi
Như vầng mặt trời rụt rè trong bão
Phải lo lắng từng cơn dông trận bão
Trận bão gầm và cơn khát nơi em
Không có chiếc thuyền nào bão lật
Xưa đêm bão lo buộc riêng lán nhỏ
Đồng lúa sau kỳ bão lụt

Những bạn khuân vác
Tháng 5
Thức với quê hương
Thị Trấn biển
Thơ ru em ngủ
Trưa nay
Vẫn thơ tình về một người đàn bà
không có tên (II
Qua kết quả khảo sát, chúng tôi thấy rằng tín hiệu trận bão, cơn bão,

đêm bão xuất hiện với tần số nhiều nhất. Điều đó cho thấy những biến thể từ
vựng của tín hiệu thẩm mĩ gió về sắc thái biểu trưng không có sự thay đổi
nhiều so với tín hiệu hằng thể gió. Những tín hiệu trận bão, đêm bão, cơn bão
sẽ bổ sung đầy đủ hơn nữa cho nét nghĩa biểu trưng của tín hiệu gió, là một
biểu tượng cho thiên nhiên đầy khắc nghiệt, dữ dội của một xứ xở mưa rào
gai ngút mắt.
2.3. Tín hiệu thẩm mĩ “mưa”
2.3.1. Biến thể kết hợp của tín hiệu thẩm mĩ “mưa”
2.3.1.1. Kết hợp trước (X + mưa)
Trong cấu trúc kết hợp này, chúng tôi nhận thấy đứng trước tín hiệu
mưa chỉ có danh từ và các từ chỉ vị trí kết hợp với mưa. Các từ loại như động
từ và tính từ không xuất hiện hoặc rất ít, không đáng kể.
* Kết hợp: Danh từ + mưa
Các trường hợp tiêu biểu
Súng nổ dồn đuổi giặc suốt mùa mưa.
Cơn mưa vừa thoảng qua
Hơi mưa dìu dịu mát
Từng ngọn cỏ hơi mưa
Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
Một vườn xoài xao động suốt đêm mưa.
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa?
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Tên bài thơ
Thôn Chu Hưng
Chiều
Chiều
Chiều
Vườn trong phố
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Mùa xoài chín
Anh đã mất chi anh đã được gì

Những chùa cổ chiều mưa rêu ướt lạnh
Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
Hãy vuốt nước mưa trên mặt chảy dài
Không chịu được cái bầu trời ướt sũng
nước mưa
Em đi, phố ngày mưa
Quán Nải ngày mưa
Nước mưa rơi tí tách
Nụ cười mới cơn mưa rào cũng mới
Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa?
Quên hoa vàng ở lại những đêm mưa...
Những giọt mưa trên mặt tôi lạnh buốt
Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt
Những ngày mưa dằng dặc
Giọt mưa trên áo em
Làng bên bờ sông Nhuệ những ngày
mưa
Một trận mưa bất ngờ, một khung cửa
thoáng qua
Rồi mai tàn cơn mưa
Mùa thu lạnh cơn mưa dầm dai dẳng
Sau một đêm mưa, thần vỡ tan tành
Nước mưa tràn trên vại đất thô sơ
Nước mưa tràn trên vại đất thô sơ
Trận mưa rào xám xịt mái tôn cong
Biển bao la sau trận mưa dài
Ngày bom đạn hay đêm mưa vắng vẻ
Mai còn lắm gió chiều mưa
Bãi cát lún bao mùa mưa trước
Cũng trận mưa rào thơm ngọn cỏ non...
Trời đã oà cơn mưa
Anh hãy nghe tiếng mưa tiếng mưa
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Hoa tầm xuân
Lá thu
Mặt trời trong nước lạnh
Mặt trời trong nước lạnh
Em - tình yêu những năm đau xót
và hy vọng
Những vườn dâu đánh mất
Đất nước đàn bầu
Viết lại một bài thơ Hà Nội
Nơi ấy
Hoa vàng ở lại
Cầu nguyện
Mưa dữ dội trên đường phố trên
mái nhà...
Em sang bên kia sông
Thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (I)
Hai bài thơ xuân
Đáng lẽ
Lời cuối
Em (I)
Hoa cẩm chướng trong mưa
Hoa cẩm chướng trong mưa
Hoa cẩm chướng trong mưa
Những đám mây ban sớm
Những đám mây ban sớm
Em vắng
Cánh đồng vàng thu
Chuyện nhỏ bên sông
Chuyện nhỏ bên sông
Mưa
Mưa

tiếng mưa
Em đưa tay hứng những hàng mưa
Mưa
Mùa hạ sắp về nối tiếp những cơn mưa.
Thức với quê hương
Như nhãn thơm thấm mát giọt mưa đầu
Thức với quê hương
Đêm mưa thức với nhau trong quán cà
Tiễn bạn
phê
Mà mênh mông sắc biển một ngày mưa
Trước biển và gió
Những trận mưa dữ dội
Với triệu con người
- Nhận xét: Cấu trúc danh từ kết hợp với mưa chủ yếu miêu tả những
hình thức tồn tại của mưa. Những danh từ chỉ loại, chỉ không gian, thời gian
kết hợp với mưa như: cơn mưa, trận mưa, hạt mưa, giọt mưa, hàng mưa, đêm
mưa, chiều mưa, ngày mưa. Những tín hiệu này xuất hiện với tần số rất cao đi
kèm với các từ ngữ chỉ không gian; gắn với đời sống sinh hoạt của con người
nó là cơ sở để chúng ta nhận biết nét nghĩa biểu trưng cho nguồn sống dạt
dào, hạnh phúc, cho thời gian, không gian.
* Kết hợp: Các từ chỉ vị trí + mưa
Các trường hợp tiêu biểu
Cánh hoa nhòe trong mưa tơi tả
Đôi vai gầy đi lủi thủi trong mưa.

Tên bài thơ
Mặt trời trong nước lạnh
Những tuổi thơ

Ngã tư mưa
Ngã tư mưa nhớ em
Trong mưa và trong khói
Trong mưa trong niềm đau khổ
người quằn quại dưới mưa dầm nắng gắt
Đi trong mưa em chỉ lặng mỉm cười
Chìm trong cây trong khói khuất trong
mưa
Cuối con đường lầy lội ngã ba mưa
Đợi nhau trong mưa tìm nhau trong gió
Nước ngập đường hoa sấu rụng trong
mưa
Bông lúa vàng hạt mẩy quẫy trong mưa

Ngã tư tháng Chạp
Ngã tư tháng Chạp
Em sang bên kia sông
Hai bài thơ xuân
Sông Hồng
Năm 1954
Những chiếc lá rơi
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Dù có lãng quên
Phút em đến
Hồ sơ mùa hạ 1972
Thức với quê hương

* Nhận xét: Kết cấu này xuất hiện không nhiều, tuy nhiên lại mang
nhiều nét nghĩa quan trọng. Các từ chỉ vị trí như trong, trên, dưới, ngã ba,
ngã tư kết hợp với mưa và đứng trước và sau đó là các từ hoặc cụm từ chỉ dặc
điểm, tính chất (tơi tả, lầy lội, ngập đường, quẫy) cho thấy mưa còn mang nét
nghĩa biểu trung cho sự khắc nghiệt, tàn phá. Bên cạnh đó ta thấy, kết cấu này
đứng trước hoặc sau các động từ (đợi, tìm, nhớ, đau khổ) khi đó mưa không
còn là sự khắc nghiệt tàn phá nữa mà nó biểu trưng cho khát vọng, niềm tin,
cho tình yêu hạnh phúc.
2.3.1.2. Kết hợp sau (mưa + X)
Nếu như ở kết hợp trước, đứng trước tín hiệu mưa chủ yếu là danh từ
và từ chỉ vị trí thì theo kết quả khảo sát kết hợp sau, chúng tôi thấy rằng tín
hiệu mưa có thể kết hợp với ba từ loại là động từ, tính từ và danh từ. Tuy
nhiên chủ yếu là động từ và tính từ còn danh từ xuất hiện không nhiều.
Sau đây là các kiểu kết hợp cụ thể:
* Kết hợp: mưa + Động từ
Các trường hợp tiêu biểu
Máng tre có còn hứng nước mưa rơi?
Khi mưa đổ bất thần ngoài cửa sổ
Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Mưa đổ cành tre
Đêm giao thừa mù mịt mưa bay
Bao sớm mưa bay bao chiều nắng dậy

Tên bài thơ
Thôn Chu Hưng
Quán cà phê ngoại ô
Lá thu
Khúc hát
Giấc mộng đêm
Viết cho một câu chuyện cũ

Gió thổi qua biển lớn và mưa rơi trên

Vẫn thơ tình viết về một người
đàn bà không có tên (I)

Nghe mưa dội ướt đầm giá sách
hoa đầm đìa mưa ướt chói trên cao

Những ngọn nến
Em - tình yêu những năm đau xót
và hy vọng
Đất nước đàn bầu
Tiếng Việt
Hoa vàng ở lại

Những tiếng hú dài ào ạt mưa rơi
Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
Ở ngoài kia thành phố mưa bay
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Tiếng mưa rơi trên ngọn cỏ yếu mềm...
Mưa rửa sạch máu tươi trên đá lạnh
Gió bên thềm hoa sở lẫn mưa bay
Như mưa rụng thắm mặt đường
Chung nhau một ngọn đèn và khung cửa
mưa rơi
mưa loang tờ giấy mỏng
Phủ tro thêm đỏ, mưa rơi vẫn hồng
Mái giấy dầu lộp độp mưa rơi.
Ai trong bùn bẩn mưa rơi
mưa bay lồng lộng bờ đê

Tôi chẳng muốn kỷ niệm về tôi là
một điệu hát buồn
Cầu nguyện
Buổi chiều ấy
Liên tưởng tháng hai
Em (II)

Em sang bên kia sông
Cánh đồng vàng thu
Em có nghe...
Những người đi năm ấy
Sông Hồng - lời từ giã của Trung
đoàn Thủ đô
* Nhận xét: Kiểu kết hợp này chủ yếu miêu tả những đặc điểm, trạng

thái của mưa. Mưa kết hợp với các động từ chỉ sự vận động: rơi, đổ, bay, dội,
rửa, rụng, loang, ào ạt. Trong đó tín hiệu mưa rơi xuất hiện với tần số cao
cho ta cảm nhận mưa còn là biểu trung cho nguồn sông dạt dào, cho sự sinh
sôi nảy nở.
* Kết hợp mưa + Tính từ
Các trường hợp tiêu biểu
Nơi xa xôi lầy lội mưa dài
Em đã tới giữa mưa dầm nắng lửa
Cánh hoa nhòe trong mưa tơi tả
Em về nhà, ngày mưa xám
Mai tan hết mây mù mưa xám
Người đàn bà mặc áo mưa xám

Tên bài thơ
Gửi một người bạn gái
Anh đã mất chi anh đã được gì
Mặt trời trong nước lạnh
Mặt trời trong nước lạnh
Trung Hoa
Thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (III)
Vẫn thơ tình về một người đàn bà
không có tên (II)
Em sang bên kia sông
Hai bài thơ xuân
Em (I)
Em (I)

Chiều nay bốn bề mưa xám
những ngày mưa dằng dặc
Bát ngát mưa phùn gió mịn
Bến phà mưa buốt
Mùa thu lạnh cơn mưa dầm dai dẳng
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Người quằn quại dưới mưa dầm nắng
Sông Hồng
gắt
Mình đôi trai gái đã mưa nhòa
Hồ sơ mùa hạ 1972
Bao tháng mưa dầm bao tuần đói khát
Tháng 5-1975
Mưa dài cỏ rậm thảo nguyên cao
Em vắng
Mưa dài cỏ rậm thảo nguyên cao
Em vắng
Heo may và mưa xám
Ngày hè trở rét
Mưa dầm trên mặt đất
Mấy đoạn thơ về lửa
Mưa dầm lầy lội bùn trơn
Những con đường
- Nhận xét: Kết hợp này chủ yếu miêu tả tính chất của mưa, đi kèm với
hàng loạt tính từ dầm, tơi tả, xám, dằng dặc, buốt, nhòa trong đó tín hiệu mưa
xám xuất hiện nhiều lần đã hé mở một nét nghĩa biểu trung khác của tín hiệu
mưa trong thơ Lưu Quang Vũ. Mưa như một nỗi ám ảnh, là dấu hiệu sự tàn
phá hủy diệt, mất niềm tin.
* Kết hợp mưa + Danh từ
Câu thơ
Mưa chiều nắng rạng
Mẹ ơi, thương mẹ nhiều mưa nắng
Phủ Lý chiều nay thoáng mưa xuân
Dẫu mưa mùa đông dẫu dông mùa hạ
Những ngả đường nhiều mưa tháng bảy
Mưa thu ướt đẫm cánh hoa vàng
Cha mở cửa: áo ướt đầm mưa núi
Dành cho em, mưa của mùa hè
Người sơ tán, bản mịt mù mưa núi
Mẹ là mái che đời cha mưa nắng

Tên bài thơ
Qua sông Thương
Phố huyện
Phủ Lý tháng hai
Bài thơ khó hiểu về em
Mấy đoạn thơ
Hoa vàng ở lại
Buổi chiều ấy
Dành cho em
Em có nghe...
Gửi em và con

- Nhận xét: Giống như tín hiệu gió, kiểu kết hợp này ở tín hiệu mưa chủ
yếu miêu tả khá đa dạng các biểu hiện khác nhau của mưa qua sự kết hợp với
các từ chỉ thời gian, không gian mưa xuân, mưa mùa đông, mưa tháng bảy,
mưa thu, mưa mùa hè, mưa núi, mưa nắng. Những tín hiệu đó cho thấy sự
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tinh tế ở sự quan sát cảm nhận của Lưu Quang Vũ về bước đi của mưa theo sự
biến đổi của thời gian.
2.3.2. Biến thể từ vựng của tín hiệu thẩm mĩ “mưa”
Khảo sát các biến thể từ vựng của tín hiệu mưa, chúng tôi nhận thấy có
khá nhiều các biến thể từ vựng của tín hiệu này biểu hiện ở những đặc điểm
trạng thái khác nhau, kết quả cụ thể như sau:
Bảng 2.7. Tần số xuất hiện các biến thể của tín hiệu thẩm mĩ mưa
trong thơ Lưu Quang Vũ.
Biến thể
Đám mây
Bóng mây
Ào ào nước mênh mông
Đẫm bùn nhão
Sa mạc khát sương mê
Giông trời chớp bể
Cơn nước rạt nước rơi
Mây đen
Mây xám
Nước lũ xoáy
Nước dâng đồng bãi ngập
TỔNG

Số lần xuất hiện
9
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

Tỉ lệ
45
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100

Trong các biến thể của tín hiệu thẩm mĩ mưa, tín hiệu đám mây xuất
hiện với tần số nhiều nhất (9 lần, 45%). Các biến thể khác xuất hiện với tỉ lệ
chênh lệch nhau không lớn.
Câu thơ chứa biến thể của mưa
Tâm hồn ta tắm với bóng mây trong
Nắng rụng vào khoé mắt thoảng bóng
mây
Bỗng ào ào nước mênh mông
Đẫm bùn nhão xe băng ra mặt trận
Hay kẻ bộ hành sa mạc khát sương
mê
Có yêu giông trời chớp bể

Tên bài thơ
Qua sông thương
Chia tay
Qua sông thương
Thức vơi Quê hương
Bài thơ khó hiểu về em
Viết cho em từ cử biển
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Anh gắn với từng cơn nước rạt nước
rơi
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Những đám mây gây mưa những mìn
nổ từ trường
Mây đầy trời, đất lạnh sáng mênh
mông
Những khuôn mặt những vòng xoáy
những đám mây
Mắt nghi ngờ u ám mây giăng
Mở chân trời nhưng cũng cuộn mây
giông
Mây xám bay đầy trời
Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê
Nước dâng đồng bãi ngập
Các biến thể từ vựng này giúp

Viết cho em từ cử biển
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Hồ sơ mùa hạ 1972
Hoa vàng ở lại
Mưa dữ dội trên đường phố trên mái
nhà
Những người đi năm ấy
Phút em đến
Tiễn bạn
Tiếng Việt
Em sang bên kia sông
ta hiểu thêm nét nghĩa biểu trưng của

mưa. Mưa gợi nên thiên nhiên, xứ sở khắc nghiệt, tàn bạo dữ dội. Mưa là
không gian buồn của nhân vật trữ tình xuất hiện bộc lộ tâm trạng, mưa cũng là
biểu tượng của những khát vọng niềm tin, tình yêu và hạnh phúc.
2.4. Tín hiệu thẩm mĩ “lửa”
2.4.1. Biến thể kết hợp của tín hiệu thẩm mĩ “lửa”
2.4.1.1. Kết hợp trước (X + lửa)
Trong ba tín hiệu thẩm mĩ được khảo sát, lửa là tín hiệu có tần số xuất
hiện ít hơn. Mặc dù vậy tín hiệu này vẫn tham gia đầy đủ các kiểu kết hợp. Ở
kết hợp trước, chúng tôi nhận thấy danh từ và động từ là tổ hợp có sự kết hợp
nhiều nhất.
* Kết hợp: Danh từ + lửa
Các trường hợp tiêu biểu
Sẽ hoá thành đạn lửa
Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
Lá khô cháy mịt mù gió lửa
Em đã tới giữa mưa dầm nắng lửa
Ánh lửa hắt lên xanh xám thân cầu
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Tên bài thơ
Chiều
Bầy ong trong đêm sâu
Mùa xoài chín
Anh đã mất chi anh đã được gì
Viết cho em từ cửa biển

Không đề (II)
Lá thu
Không đề (III)
Những bạn khuân vác
Em - tình yêu những năm đau xót
và hy vọng
Em - tình yêu những năm đau xót
và hy vọng
Những vườn dâu đánh mất
Đất nước đàn bầu
Đất nước đàn bầu
Đất nước đàn bầu

Em là bóng cây em là bếp lửa
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Tìm về bếp lửa
Thành đám lửa loang dầu trong đêm
Không đèn sáng lời ru không bếp lửa
Anh vẫn nhen một ngọn lửa âm thầm
Giữa ta là đạn lửa
Những đống lửa còn tro tàn sót lại.
Muôn cờ xí trập trùng đuốc lửa
Gió thổi lồng những đốm lửa không
nguôi
Đêm lửa đuốc Chi Lăng
Đêm lửa đuốc Chi Lăng
Để mát rượi những mái nhà nắng lửa
Đứng ngồi đống lửa
Những ngọn lửa vô hình chưa kịp có tên
Ngọn lửa nhỏ cô đơn
Những ngọn lửa mong manh kè đá
Anh chỉ là ngọn lửa ở thềm ga
Ngọn lửa truyền đời của bán đảo chúng
ta.
Làm ngọn lửa hồng, làm tấm gương
trong
Anh yêu ngọn lửa đó
Như ngọn lửa phập phồng
Người thắp ngọn lửa của đời ơi
Người đàn bà quằn quại trong đống lửa
chúng tôi bắc cầu cho chớp lửa bom bi
dải đất hẹp, mùa hè gió lửa
Ngọn lửa lớn của muôn đời náo động
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Trung Hoa
Trung Hoa
Gió và tình yêu thổi trên đất nước
tôi
Mắt một mí
Mây trắng của đời tôi
Thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (II)
Thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (III)
Nửa đêm nỗi nhớ...
Bài ca trên bán đảo
Bài ca trên bán đảo
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở...
Lời cuối
Phút em đến
Hoa cẩm chướng trong mưa
Cơn bão
Cơn bão
Những đám mây ban sớm

Luôn mắc nợ những chuyến đi, những
giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa
Vì em và vì ngọn lửa
Áo em hong bên bếp lửa nhà sàn...
Trong đáy mắt có gì như ánh lửa.
Nhân dân có gì giống ngọn lửa phải
không anh
Là ngọn lửa trắng trong
Lũ trẻ nhỏ ngụp chìm trong đạn lửa
Luôn bay lên những trùm than lửa
Trên bờ đá tôi thắp lên ngọn lửa
Nụ cười vui như ngọn lửa hồng.

Thư viết cho Quỳnh trên máy bay
Để sống nơi đây
Em có nghe...
Gửi em và con
Mấy đoạn thơ về lửa
Nếu đó là tội lỗi...
Thị trấn biển
Trước biển và gió
Trước biển và gió
Buổi chiều ấy

Thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (II)
Tóc em bay như một ngọn lửa đen…
Ngọn lửa đen
Là ngọn lửa trắng trong
Nếu đó là tội lỗi...
- Nhận xét: Những danh từ kết hợp với tín hiệu lửa này diễn tả chủ yếu
Ngọn lửa nhỏ cô đơn

hai đặc điểm và ý nghĩa của lửa. Ở phương diện thứ nhất lửa được Lưu Quang
Vũ cảm nhận thân quen, gần gũi gắn bó với đời sống con người, biểu trưng
cho sự ấm áp, mang lại sự sống cho tạo vật: ánh lửa, đốm lửa, ngọn lửa, bếp
lửa. Tín hiệu ngọn lửa xuất hiện khá nhiều đi kèm với các tính từ chỉ tính chất
(ngọn lửa hồng, ngọn lửa nhỏ) các từ và cụm từ gắn với đời sống con người
(thềm ga, truyền đời, cuộc đời, muôn đời) biểu trưng cho truyền thống của
dân tộc, cho sức sống bất diệt của dân tộc.
Ở phương diện thứ hai ta thấy các kết hợp: đạn lửa, gió lửa, nắng lửa,
chớp lửa, kết hợp với một số tính từ đen, trắng cho thấy lửa lại mang ý nghĩa
biểu trưng cho sự tàn phá, hủy diệt, cho sự khốc liệt của chiến tranh.
* Kết hợp: Động từ + lửa
Các trường hợp tiêu biểu
Mái nhà cũ đêm đêm ai nhóm lửa
Mẹ đã ngồi nhóm lửa

Tên bài thơ
Thôn Chu Hưng
Phủ Lý tháng hai
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Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
Để thơ anh mang lửa đến cho đời
Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp
lửa
Những mái lá có bùi nhùi giữ lửa
Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
Em mua rau ở chợ về, em chụm diêm
nhóm lửa
Nhìn lò nung lửa thắm
Cát bỏng bàn chân cơn lốc lửa
Người thắp lửa của đời ơi
khoét núi làm đường chặt cây nhóm lửa
Đốt những vườn cây sém lửa
Con người trao lửa cho nhau
Ta ghé cửa nhà nhau xin lửa
Đốt lửa trên các quảng trường
Đốt lửa lên chiếu soi bè bạn
Đốt lửa lên nhìn rõ mặt quân thù
Giặc băm nát thân tôi châm lửa tưới dầu

Lá thu
Giấc mộng đêm
Nói với mình và các bạn
Đất nước đàn bầu
Nơi ấy
Tiếng Việt
Em (II)

Em sang bên kia sông
Phút em đến
Phút em đến
Cơn bão
Lá bưởi lá chanh
Mấy đoạn thơ về lửa
Những con đường
Những người trẻ
Những gương mặt
Những gương mặt
Sông Hồng - hồi ức của một nghĩa
binh già
Mái chèo, cây đàn, bao diêm nhóm lửa
Với triệu con người
-Nhận xét: Ở kết hợp này đứng trước lửa là các động từ chỉ hoạt động:
nhóm, thắp, đốt, giữ, trao, xin. Tín hiệu nhóm lửa xuấ hiện nhiều nhất cho
thấy lửa còn là biểu tượng cho niềm tin, cho khát vọng, cho sự che chở yêu
thương.
* Kết hợp: Từ so sánh (như) + lửa
Các trường hợp tiêu biểu
Những thuỷ thủ Cu Ba da đỏ hồng như
lửa
Mưa ở đây như roi, nắng ở đây như lửa
Nụ cười vui như ngọn lửa hồng.

Tên bài thơ
Viết cho em từ cửa biển

Mùa hè nóng bỏng như lửa

Năm 1954
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Viết cho em từ cửa biển
Buổi chiều ấy

Trong đáy mắt có gì như ánh lửa.
Gửi em và con
- Nhận xét: Qua kết hợp này chúng ta hình dung rõ hơn sự khắc nghiệt
của thiên nhiên xứ sở (mưa như roi, nắng như lửa; mừa hè nóng bỏng như
lửa). Bên cạnh đó lửa còn là hình ảnh gián tiếp để thể hiện sự rắn rỏi mạnh
khỏe của con người (Những thuỷ thủ Cu Ba da đỏ hồng như lửa); cho niềm
vui, niềm tin tưởng (nụ cười như lửa, đáy mắt ánh lên).
* Kết hợp: Quan hệ từ + lửa
Các trường hợp tiêu biểu
"Bản chất của mọi vật là lửa"
Bình minh là lửa
Sự sống là lửa
Cho ta làm ngọn lửa...

Tên bài thơ
Mấy đoạn thơ về lửa
Mấy đoạn thơ về lửa
Mấy đoạn thơ về lửa

- Nhận xét: ở kết hợp này, Lưu Quang Vũ khái quát ý nghĩa bao trùm
của hình ảnh ngọn lửa qua các mệnh đề có tính khẳng định (mọi sự vật, bình
minh, sự sống, con người) là lửa. Lửa là biểu tượng sự sự sống, cho ánh sáng,
đem lại sự sống cho muôn loài.
2.4.2.2. Kết hợp sau (lửa + X)
* Kết hợp: Lửa + Động từ
Các trường hợp tiêu biểu
Thành đám lửa loang dầu trong đêm
Chỉ riêng lửa biết
Cháu đã đi những tháng năm lửa cháy
Lửa cháy đỏ trời bốn phía ngoại ô
Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Thời bạo tàn lửa cháy khắp nơi
Lửa cháy bom rơi..., ta cầm súng lên
đường.
Hoả châu lửa chớp
Liên khu Một bập bùng lửa cháy
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Tên bài thơ
Những bạn khuân vác
Người con giai đến phòng em
chiều thu
Đất nước đàn bầu
Ghi vội một đêm 1972
Tiếng Việt
Em (III)
Đêm hành quân
Những gương mặt
Sông Hồng - lời từ giã của Trung
đoàn Thủ đô

-Nhận xét: So với kết hợp trước (động từ + lửa), ở kết hợp sau (lửa +
động từ) ta thấy đứng sau tín hiệu lửa là các động từ thuộc lớp nghĩa khác so
với kết hợp trước như: cháy, loang, chớp. Tín hiệu lửa cháy xuất hiện với tần
số cao nhất kết hợp với các từ thuộc trường nghĩa chiến tranh: liên khu, bom
rơi, tháng năm, thời bạo tàn, hỏa châu cho thấy lửa là một hình ảnh biểu
tượng của chiến tranh dĩ vãng của buồn đau và sự huỷ diệt. Thế nhưng trong
bom đạn tàn khốc ấy lửa vẫn là hình ảnh biểu tượng cho niềm tin cho sự hi
vọng: Lửa hãy cho em gương mặt sáng; Lửa sẽ bừng lên tự soi sáng cho
mình.
* Kết hợp: Lửa + Danh từ
Các trường hợp tiêu biểu
Em xa cách trong cắt chia, lửa đạn
Sau căm giận, cắt chia, sau lửa đạn
Chúng tôi bắc cầu cho chớp lửa bom bi
Lòng đã vượt bao ngả đường lửa đạn
Máu Lê Văn Ngọc, lửa Nhất Chi Mai
Tôi bắn trả giữa mịt mùng lửa khói

Tên bài thơ
Mùa xoài chín
Mùa xoài chín
Cơn bão
Tháng 5-1975
Những gương mặt
Sông Hồng - hồi ức của một
nghĩa binh già
- Nhận xét: Kết hợp này miêu tả rõ hơn sự khốc liệt, dữ dội của chiến

tranh: lửa đạn, lửa bom bi, lửa Nhất Chi Mai, lửa khói.
* Kết hợp: Lửa + Tính từ
Câu thơ
Cháy trên lò tí tách ngọn lửa xanh
Tay chập chờn lửa sáng
Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Qua lửa ấm của những mùa đông lạnh
Nhìn lò nung lửa thắm
Hoa lửa hồng quanh chiếc đe xanh
có nước lành có lửa ấm có hoa
Từ trận đánh xưa công đồn lửa đỏ
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Tên bài thơ
Quán cà phê ngoại ô
Bây giờ
Nơi ấy
Và anh tồn tại
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó
Em sang bên kia sông
Hai bài thơ xuân
Những đám mây ban sớm
Đêm hành quân

- Nhận xét: Trong cấu trúc này, chúng ta thấy rằng lửa không còn là
biểu tượng của sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự dữ dội, khốc liệt của chiến
trang mà lửa được cảm nhận ở một nét nghĩa biểu trưng khác, lửa lúc này biểu
trung cho sự thanh bình, ấm áp, sự hạnh phúc và tình yêu nhờ sự kết hợp giữa
tín hiệu lửa và các tính từ chỉ tính chất, mức độ: lửa ấm, lửa hồng, lửa thắm,
lửa đỏ, lửa sáng, lửa xanh.
2.4.2. Biến thể từ vựng của tín hiệu thẩm mĩ “lửa”
Khảo sát các biến thể từ vựng, chúng tôi nhận thấy, ngoài tên gọi là lửa,
lửa ánh sáng còn được thể hiện dưới những hình ảnh khác như ngọn lửa lập
lòe của Đom đóm (Bài hát trong một cuốn phim cũ), Diêm (Em!); Ngọn lửa
được hình thành từ Nến (Những ngọn nến), Ngọn đèn (Bầy ong trong đêm
sâu), ánh sáng âm ỉ của Than (Đất nước đàn bầu)…kết quả khảo sát các biến
thể từ vựng của tín hiệu lửa như sau:
Bảng 2.8. Tần số xuất hiện các biến thể của tín hiệu thẩm mĩ Lửa
trong thơ Lưu Quang Vũ.
Biến thể
Ngọn đèn
Than
Nến
Ngọn nến
Diêm
TỔNG
* Nhận xét:

Số lần xuất hiện
18
17
16
7
6
64

Tỉ lệ
28
26.6
25
11
9.4
100

- Qua bảng thống kê, ta thấy tần số xuất hiện các biến thể của tín hiệu
thẩm mĩ lửa trong thơ Lưu Quang Vũ là không nhiều, tuy nhiên số lần xuất
hiện cả các biến thể lại tương đối lớn và sự chênh lệch của các biến thể không
có sự khác biệt lớn.
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Biến thể ngọn đèn xuất hiện với tần số lớn nhất (18 lần), sau đó là các
biến thể than (17 lần); nến (16 lần) còn lại các biến thể ngọn nến, diêm xuất
hiện với tần số tương đương nhau.
Câu thơ chứa biến thể của mưa
Em mua rau ở chợ về, em chụm diêm
nhóm lửa
Tôi lập cập xoè diêm châm ngọn nến
Như con vờ, như que diêm vụt tắt
Như cái vỏ diêm ướt lạnh giữa trời
Mái chèo, cây đàn, bao diêm nhóm
lửa
Nhà lạnh trần cao ngọn nến gầy

Những ngọn nến lung linh quanh giá
nhạc
Như nến trắng đi trong đêm tối
Nến tắt lịm, chỉ ào ào sóng vỗ
Những cây nến thắp trên mỗi chiếc
lá
Những cây nến thắp trong đám cưới
cô Diệu Oanh
Những cây nến lấp lánh đáy sông
Như những cây nến lớn bay về đâu
Không phải nến thắp trên quan tài
Không phải nến bàn thờ
Những cây nến trong suốt
Nến xếp bên nhau như những phím
đàn
Nến vụt cao như rừng
Gió đã thổi ngàn cây nến tắt
Giọt nến trắng chảy ròng như nước
mắt

Tên bài thơ
Em (II)
Giấc mộng đêm
Không đề
Suy tưởng
Với triệu con người
Đêm đông chí uống rượu với bác
Lâm và bác Khánh nói về những cuộc
chia tay thời loạn
Thư viết cho Quỳnh trên máy bay
Cầu nguyện
Giấc mộng đêm
Những ngọn nến
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Những cây nến của chúng ta
Thắp một ngọn đèn hồng như ánh
lửa
Làng sơ tán ngọn đèn dầu thao
thức...
Ngọn đèn sáng trên mặt bàn anh viết
Chung nhau một ngọn đèn và khung
cửa mưa rơi
Bát mì nóng, ngọn đèn con thao thức
Ngọn đèn soi gian phòng vắng
Chỉ thấy ngọn đèn vừa thắp
Thắp ngọn đèn soi sáng những canh
khuya
Ngôi trường nhỏ một ngọn đèn khuya
khuắt
Ngọn đèn đêm nhấp nháy
Những ngọn đèn heo hút ngoài ga
Và yêu nhau dưới một ngọn đèn
Ngọn đèn con leo lắt đêm đông
Ngọn đèn ai trằn trọc thức trong đêm
Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ
Những ngọn đèn đọc sách thâu đêm
Bao đền đài bị đốt thành than
Bao cuốn sách bị quăng vào lửa
Hòn than đỏ cháy thầm trong bếp
trấu
Căn hầm rung pháo giặc, khét tro
than
Bếp lửa tắt, gió lại bùng than đỏ
Hài cốt ngàn đời lạnh ngắt than tro
Nghiến răng thà chết không hàng

Bầy ong trong đêm sâu
Buổi chiều ấy
Dành cho em
Em III
Em có nghe
Em vắng
Gọi đò
Gọi đò
Gửi một người bạn gái
Hoa cẩm chướng trong mưa
Mặt trời trong trí nhớ
Mưa dữ dội trên đường phố, trên mái
nhà
Sông Hồng – Hồi ức của một nghĩa
binh già
Trong đêm
Và anh tồn tại
Viết lại một bài thơ Hà nội
Đất nước đàn bầu
Bài ca trên bán đảo

Em có nghe…
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi
Hoa cẩm chướng trong mưa
Sông Hồng- Hồi ức của một nghĩa
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Xác tôi hoá thành than
binh già
Những vỏ đạn lăn trong đất bụi
Tháng 5
Nhưng khung nhà đen xạm tro than
Mắt em màu tro lặng lẽ suốt đời
Trước biển và gió
Luôn bay lên những trùm than lửa
Các biến thể cùng trường nghĩa biểu vật với lửa và tạo nên một chuỗi
liên kết bổ sung đầy đủ cho ý nghĩa biểu trưng cho tín hiệu lửa: Lửa là biểu
trưng cho hơi ấm tình người, cho khát vọng niềm tin, cho sự sinh sôi nảy nở;
ở một phương diện nào khác các biến thể tro than, than tàn, tro bụi còn mở
rộng nét nghĩa của lửa là biểu tượng cho sự tàn lụi, đau thương.
Tiểu kết chương 2
Trong chương 2, chúng tôi đã tiến hành khảo sát các tín hiệu thẩm mĩ
tiêu biểu trong thơ Lưu Quang Vũ bằng phương pháp thống kê. Những thống
kê trên cho thấy kết hợp của các tín hiệu thẩm mĩ gió, mưa, lửa là khá đa dạng
và toàn diện.
Các tín hiệu thẩm mĩ được khảo sát có thể kết hợp với hầu hết các từ
loại: danh từ, động từ, tính từ và một số kết hợp khác như kết hợp với các
quan hệ từ, các từ so sánh, các từ chỉ vị trí không gian, thời gian.
Trong các kết hợp đó, các tín hiệu gió, mưa, lửa thể hiện khả năng hoạt
động khá rộng rãi, do nó có thể kết hợp cả về phía trước và sau đối với các từ
loại trên.
Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát, chúng tôi thấy rằng cả ba tín hiệu
thẩm mĩ gió, mưa, lửa xuất hiện trong thơ Lưu Quang Vũ mang hai nét nghĩa:
- Dùng với nghĩa tả thực: các tín hiệu gió, mưa, lửa gợi nên thiên nhiên,
xứ sở khắc nghiệt, tàn bạo dữ dội.
- Dùng với nghĩa chuyển: Các tín hiệu còn mang nét nghĩa biểu trưng
cho tàn phá, huỷ diệt, biểu trưng cho sự tan vỡ niềm tin, hoài nghi, thất vọng,
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biểu trưng cho nguồn sống, tình yêu, hạnh phúc, khát vọng, biểu trưng cho
không gian, thời gian.
Chính vì thế tìm hiểu các tín hiệu thẩm mĩ gió, mưa, lửa chúng ta hiểu
thêm những điểm nổi bật về thiên nhiên xứ xở, về con người, về những năm
tháng đau thương chìm trong chiến tranh của đất nước. Bên cạnh đó ta hiểu
được đặc điểm nổi bật trong phong cách sáng tác thơ của Lưu Quang Vũ.
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CHƯƠNG 3: Ý NGHĨA BIỂU TRƯNG CỦA CÁC TÍN HIỆU “GIÓ”,
“MƯA”, “LỬA” TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ
3.1. Tín hiệu thẩm mĩ “gió”
3.1.1. Hướng nghĩa biểu trưng thuộc bình diện văn hoá của tín hiệu
thẩm mĩ “gió”
“Nghĩa thuộc về tinh thần, không thể cảm nhận một cách trực tiếp.
Muốn truyền đạt nghĩa đến người khác phải vật chất hóa nghĩa. Dạng vật
chất thể hiện nghĩa là tín hiệu” [19, tr.32]. “Gió” trong thơ Lưu Quang Vũ là
một tín hiệu. “Gió” vốn là hình ảnh quen thuộc từ xưa đến nay trong kho tàng
văn học nói chung và trong thơ Lưu Quang Vũ nói riêng. Bản thân “gió” khi
đứng độc lập đã tượng trưng cho sức mạnh. Hơn thế bằng cảm quan nghệ
thuật của mình, Lưu Quang Vũ còn thổi hồn vào “gió” để nó trở nên sinh
động, phong phú hơn với các kiểu nghĩa mà nó biểu hiện.
Dựa vào các kết hợp của tín hiệu thẩm mĩ “gió” ở chương 2 đã trình
bày, luận văn tiến hành tìm hiểu ý nghĩa biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ này.
Qua đó, thấy được tài năng của Lưu Quang Vũ khi lựa chọn tín hiệu “gió” với
các kiểu kết hợp độc đáo để bộc lộ tâm trạng của bản thân.
Trong “Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, “gió” được xem xét như
một biểu trưng nhiều mặt do đặc tính của nó là náo động. “Gió” là một biểu
tượng của tính phù lưu, bất ổn định, hay thay đổi. “Gió” là một “sức mạnh
đẳng thuộc về các Ti - tan (người khổng lồ) vừa mang tính dữ dội, vừa mang
tính mù quáng. Mặt khác, “gió” đồng nghĩa với khí. Đó chính là thần kinh,
luồng tinh thần gốc ở trời. Gió là sứ giả của Chúa Trời: Thần của Chúa Trời
bay lượn trên mặt nước nguyên thủy được gọi là gió” [8, tr.41].
Gió vừa là một thực thể tự nhiên với các đặc tính vật chất mang tính
động, vừa là biểu tượng của các lực lượng siêu nhiên thần bí có thể mang lại
những điều tốt lành hay giáng tai họa cho con người.
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Theo quan niệm của người Trung Hoa “gió” là sự xao động của bể khí
vũ trụ muôn đời không ngừng nghỉ. Phong (gió) chứa đựng trong nó cả sự
sống đang sinh sôi và cái chết đang đến gần. Gió mang trong nó niềm vui nỗi
buồn của tình yêu đang trỗi dậy giữa lúc xuân về và cả nỗi buồn của đau khổ,
biệt li lúc thu tàn, đông lại. Gió (phong) còn là sự hiện hữu của những rung
động giao cảm giữa khí cơ thể, sức sống tinh thần con người, với gió vũ trụ
bao la thăm thẳm của thái cực vô thủy, vô chung (Gió trong thơ Đường).
Thơ Lưu Quang Vũ thường lặp đi lặp lại những hình ảnh chỉ sự vận
động, cháy sáng, không yên định…mang tính chất biểu tượng: con đường,
con thuyền, dòng sông, ngọn lửa, mưa…nhưng có lẽ thường xuyên nhất, tập
trung nhất là gió. Tác giả Phạm Xuân Nguyên đã tìm thấy gió như là biểu
tượng trung tâm của thế giới thơ Lưu Quang Vũ. Gió với những nét nghĩa đối
lập: mạnh mẽ, khoáng đạt, ào ạt, luôn khát khao khai phá những chân trời
rộng lớn nhưng đồng thời phóng túng, tự do tung phá, không yên ổn…sẽ bao
quát được toàn bộ những cảm hứng lớn trong thơ Lưu Quang Vũ.
3.1.2. Ý nghĩa biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ “gió” trong thơ Lưu
Quang Vũ
3.1.2.1. Gió biểu trưng cho thiên nhiên khắc nghiệt, dữ dội mà nồng
nàn, êm dịu
Gió – trong thơ Lưu Quang Vũ trước hết là biểu trưng của thiên nhiên
khắc nghiệt, dữ dội mà nồng hậu, tươi lành của xứ sở, một “xứ sở mưa rào
gai ngút mắt”, “mưa và gió ầm ào trên mặt đất”, “bán đảo mưa rào và gió
mặn”. Gió là chứng nhân “thổi không yên suốt chiều dài lịch sử, qua đất đai
qua đời sống con người”… “Qua mọi điều ngọn gió có qua đâu – Luôn luôn
ra đi luôn luôn mới đến”.
Với vai trò là một biểu tượng của thiên nhiên, xứ sở, suốt dọc dài lịch
sử, gió trong thơ Lưu Quang Vũ rất đa dạng và đều có chung nét dữ dội, khắc
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nghiệt: Gió nóng, gió mặn, gió dữ, gió lốc, gió hú, gió độc, gió dại, gió lạ,
gió ngàn, gió lạnh, gió xa lạ từ biển nồng, gió dữ của rừng già khắc nghiệt,
gió điên…Giống như nhà thơ lãng mạn Anh Percy Bysshe Shelley, Lưu
Quang Vũ tìm thấy ở gió sự “hòa điệu dấy loạn”: gió có sức mạnh hủy diệt
và bảo tồn, gió mang trên đôi cánh của mình sấm chớp, bão dông:
Gió thổi lồng những đốm lửa không nguôi
(Đất nước đàn bầu)
Gió đã thổi ngàn cây nến tắt
(Những ngọn nến)
Con thuyền giấy nhàu nát sau trận gió
(Gửi một người bạn gái)
Gió có thể làm tăng trưởng nhưng cũng có thể gây ra tan vỡ. “Theo
kinh nghiệm tôn giáo, thánh thần có thể hiện ra trong tiếng thì thầm êm dịu
của gió hoặc trong cuồng phong của bão táp” (A.Emest). Khi gió xuất hiện
trong các giấc mơ, nó báo hiệu một sự kiện quan trọng đang được chuẩn bị
ngầm, một sự đổi thay sắp xảy ra:
Giấc mơ lạ về theo cơn gió lạ
Cơn gió quen thầm thĩ giấc mơ quen
(Mùa gió)
Tôi muốn nói nhưng bốn bề gió lốc
(Giấc mộng đêm)
Nhưng Lưu Quang Vũ luôn nhìn sự vật, hiện tượng trong chiều sâu sự
đối lập. Gió dữ dội thật đấy mà cũng nồng nàn, êm dịu thật đấy. Có lẽ vì thế
trong thơ ông người ta dễ dàng bắt gặp những gió nồm nam, gió heo may, gió
mùa thu, gió thổi mát, gió sưởi ấm…
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xào xạc gió thổi giữa cau tre
(Tiếng Việt)
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Chớm heo may trên những ngọn cau vàng
Nồm nam thổi khắp đồng bông gạo trắng
(Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi
Người xa cách vẫn chung trời gió lộng
Thương vệt bùn trên áo gió khô se
(Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi)
Gió rừng cao xào xạc lá đổ
Gió mù mịt những con đường bụi đỏ
Những dòng sông ào ạt cánh buồm căng
(Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi)
Như vậy, với hình ảnh gió Lưu Quang Vũ đã sáng tạo được một biểu
trưng thực sự của riêng mình. Và trong nét nghĩa đầu tiên, gió biểu trưng cho
xứ sở vừa khắc nghiệt vừa nên thơ để từ đó nhìn thấy được sức mạnh của đất
nước này: “Đất nước giống con thuyền xuôi gió mạnh”, “Gió và tình yêu thổi
trên đất nước tôi/Như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục”.
3.1.2.2. Gió biểu trưng cho những khao khát yêu thương
Gió trong thơ Lưu Quang Vũ là gió lòng, gió tâm hồn, là “những yêu
thương khao khát” trong cuộc đời của tác giả:
Đã có lần tôi muốn nguôi yên
Khép cánh cửa lòng mình cho gió lặng
Nhưng vô ích làm sao quên được
Những yêu thương khao khát của đời tôi
(Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi)
Sóng biếc rì rào hôn ngọn cỏ
Gió yêu hoa thắm tới làm thơ
(Chiều)
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Khát vọng tinh thần lớn nhất của anh là hóa mình thành ngọn gió lành,
dù anh “lớn lên trong ngọn gió nhà ga/Ngọn gió dữ của rừng già khắc
nghiệt”:
Ước chi được hóa thành ngọn gió
Để ôm trọn vẹn nước non này
Để thổi ấm những đỉnh đèo buốt giá
Để mát rượi những mái nhà nắng lửa
Để luôn luôn được trở lại với đời
(Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi)
Bếp lửa tắt, gió lại bùng than đỏ
Không hình dáng vẫn nhận ra ngọn gió
Khi em về tóc ngợp gió đê cao
Trong gió chuyển, đất trời dường náo động
(Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi)
Bắt đầu con đường, bắt đầu nhịp thở
Mùa hạ đầu tiên, ngọn gió đầu tiên
Muồn trao em gương mặt đến tâm hồn
(Chiều chuyển gió)
Tôi lớn lên trong ngọn gió nhà ga
Ngọn gió dữ của rừng già khắc nghiệt
Bao giấc mộng gió đuổi vào dĩ vãng
(Thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (II))
Gió không chỉ gắn bó với cuộc đời Lưu Quang Vũ từ những ngày thơ
bé, mà gió còn chứng kiến và đi theo anh trong suốt những chặng đường tình.
Trong tình yêu, nhiều khi Lưu Quang Vũ ví mình như ngọn gió:
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Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
(Bầy ong trong đêm sâu)
Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em
(Những ngày chưa có em)
Anh đến với tình yêu bằng cái ào ạt, mạnh mẽ của sức gió. Anh trao
cho người con gái gió của tâm hồn anh. Và cũng có khi, anh lại ví người con
gái mình yêu với gió, gió trở thành một phần của em:
Vườn em là nơi đọng gió trời xa
Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
(Vườn trong phố)
Biết ơn em, em về từ miền gió cát
Về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng
(Và anh tồn tại)
Chiều mênh mông gió lớn thổi từ trời
Em bỏ nón tóc lòa xòa trên má
(Chiều chuyển gió)
Khi em về tóc ngợp gió đê cao
Mây cuồn cuộn cỏ rập rờn nổi sóng
(Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi)
Ngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnh
(Mắt của trời xanh)
Gió lúc này đã không còn biểu tượng của sự khắc nghiệt, dữ dội nữa
mà trở nên mát lành và hiền hòa hơn khi có em hiện hữu. Vườn em là vườn
gió, đường em đi trở thành ngả gió và em đến từ miền gió cát nên “tình em
nổi gió giữa hồn anh”. Và anh thừa nhận với sự biết ơn sâu sắc: “Mùa gió
mới nhờ em tôi có lại”, “ Em đã tới diệu kì như âm nhạc/ Đất mênh mông
chuyển gió tới chân trời”.
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Gió luôn là người bạn đồng hành với Lưu Quang Vũ trên mọi nẻo
đường tình. Chính vì thế, ngay cả những buồn đau, hạnh phúc trong tình yêu
cũng được anh thể hiện qua hình ảnh gió:
Bây giờ anh trong suốt như không khí
Như gió hoang không hình hài không giới hạn
Không gương mặt nụ cười để hiện trước em
(Anh chẳng còn gì nữa)
Nhưng em ơi ở đây chỉ có cỏ may
Lòng tôi trắng mà mùa thu gió độc
(Mấy đoạn thơ…)
Em không màng những ngọn gió anh trao…
Em cần gì gió lốc của đời tôi
(Lá thu)
3.1.2.3. Gió biểu trưng cho con người tinh thần Lưu Quang Vũ
Con người tinh thần trong thơ Lưu Quang Vũ hay đối sánh mình với
gió. Khoáng đạt, mạnh mẽ, tự do như gió. Bất định tung phá cũng như gió.
Dữ dội cũng như gió và cũng dịu lành như gió. Luôn có những đối cực trong
con người này.
Xuân Quỳnh – người đưa Lưu Quang Vũ trở lại với “mùa hạ đầu tiên,
ngọn gió đầu tiên” đã dành cho anh những dòng thơ về chân dung anh –
người con trai phiêu bạt, luôn mắc nợ những chuyến đi:
Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió
(Anh – Xuân Quỳnh)
Gió lục địa tràn về như bão
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Gió phiêu bạt phập phồng nếp áo
Mưa và gió ầm ào trên mặt đất
Hai chúng mình bên cạnh một loài hoa...
(Hoa vàng ở lại)
GS.TS Lê Văn Lân khi bàn về biểu tượng đã từng cho rằng mưa là biểu
tượng mệnh chủ trong đời thơ Lưu Quang Vũ có lẽ bởi mưa gắn liền với ý
nghĩa tên gọi của anh. Giờ đây khi tìm hiểu về biểu tượng gió, chúng tôi hoàn
toàn đồng ý với tác giả Phạm Xuân Nguyên khi khẳng định gió là biểu trưng
của con người tinh thần Lưu Quang Vũ, phóng khoáng, mạnh mẽ, nhiều khát
vọng nhưng cũng bất an, không yên ổn với những gì bình lặng, mực thước,
sáo mòn.
3.2. Tín hiệu thẩm mĩ "mưa"
3.2.1. Hướng nghĩa biểu trưng thuộc bình diện văn hoá của tín hiệu
thẩm mĩ "mưa"
3.2.1.1. Mưa - biểu trưng cho sự sinh sản dồi dào, sự tái sinh
Mưa được coi là biểu tượng của tác động của trời mà mặt đất tiếp nhận
được. Mưa là tác nhân làm cho đất sinh sản, nhờ mưa mà đất được phì nhiêu ,
màu mỡ. Do đó có vô số nghi lễ nông nghiệp nhằm cầu mưa, phơi nắng, dùng
lò rèn để kêu gọi giông bão, đắp các gò cát như ở Căm-pu-chia, những vũ
điệu đa dạng. Nhưng tính phì nhiêu còn được mở rộng sang những lĩnh vực
khác không thuộc về đất: thần sét Indra làm mưa cho đồng ruộng nhưng cũng
làm cho phụ nữ và các giống vật sinh đẻ. Những cái từ trên trời đi xuống mặt
đất còn là sự phong nhiêu của thần, ánh sáng và các tác động tâm linh khác.
Theo Kinh Dịch, mưa có nguồn gốc ở quẻ càn, là bản nguyên chủ động
thuộc trời, từ đó có mọi dạng hiện hữu. Sách Rísâlat của ibn al-Wallia coi
mưa trời, nước thượng đẳng, là phần tử gốc của vũ trụ tương đương với tinh
khí.."Hỡi những tầng mây, hãy sa mưa xuống, hãy đổ sự công bình xuống mặt
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đất! Đất hãy tự nẻ ra đặng sinh sự cứu rỗi. Trong sách "Đạo đức kinh" chữ
linh dùng chỉ tác động của trời, gần chữ (wou) là niệm chú và ba chữ khẩu là
ba cái miệng để nhận lấy mưa của trời: đó là cách diễn đạt những nghi lễ nêu
trên, nhưng tác dụng là thuộc lĩnh vực trí tuệ. Các tu sĩ phái bí truyền của đạo
Hồi nói: chúa trời sai thiên thần xuống cùng với mỗi giọt mưa.
Tượng trưng nghĩa chữ và liên hệ một điều trong giáo thuyết đạo Hindu
là: những đấng anh linh ẩn mình trong các giọt mưa để đi từ mặt trăng xuống
mặt đất. Mưa của mặt trăng mang ý nghĩa tượng trưng về khả năng sinh sản
dồi dào, về sự làm sống lại. Mưa là ơn trời,và cũng là đức hiền minh. Sư phụ
Huệ Năng: Đức Hiền Minh cao cả nhất trong bản chất của mỗi con người có
thể ví với mưa.
3.2.1.2. Mưa - dấu hiệu của sự hài hoà thống nhất
Hệ tượng trưng của mưa gần với hệ tượng trưng của sương nhưng ở
Trung Quốc, có lúc có nét đối lập ở chỗ tác động của mưa thuộc âm, sương
thuộc dương. Tuy nhiên cả mưa và sương đều có nguồn gốc từ mặt trăng. Khi
cả hai tác động phối hợp với nhau là dấu hiệu của hài hoà vũ trụ.
Mưa từ trên trời rơi xuống làm đất sinh sôi là cho thấy ý nghĩa của
huyền thoại Hy Lạp về nàng Damae. Nàng bị cha giam cầm trong một căn
phòng bằng đồng thanh dưới mặt đất để ngăn giữ nàng khỏi sinh con. Thần
Zeus đã hoá mình thành trận mưa vàng lọt qua khe hở trên mái để xuống với
nàng, và nàng thấm vào mình nước mưa ấy. Đó là biểu tượng tính dục mưa,
coi nước mưa là tinh dịch, biểu tượng nông nghiệp về cây cỏ cần có mưa để
phát triển đã hoà hợp rất mật thiết. Huyền thoại gợi nhớ cặp biểu tượng: ánh
sáng-bóng tối, thiên đường-địa phủ, vàng-đồng thanh. Đây là sự thống nhất
các mặt trái ngược, là nguồn gốc của mọi sự hiện hữu và sinh sôi nảy nở dồi
dào. Theo truyền thuyết thổ dân châu Mỹ, mưa là tinh khí của thần giông tố.
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Trong biểu tượng hôn phối Trời -Đất, mưa là tinh khí làm thụ thai, trong tất
cả các nền văn minh nông nghiệp, mưa đều có giá trị này.
3.2.1.3. Mưa - biểu tượng cho sự thanh tẩy, huỷ diệt
Tổ hợp tượng trưng: mặt trăng-nước-mưa đầu mùa-tẩy uế thể hiện rõ
trong các nghi lễ mà người Inca cử hành vào ngay lễ mặt trăng. Tháng này là
tháng cuối mùa khô, trước khi tiến hành các nghi lễ cầu mưa, họ đuổi hết
những người lạ, người ốm, chó ra khỏi thành phố Cuzco.
Mưa con của mây và giông, kết hợp các biểu tượng lửa , nước. Mưa có
ý nghĩa hai mặt: tạo sự phong nhiêu tinh thần và vật chất. Kinh Chandogya
Upaníshad diễn đạt vai trò của mưa một cách hoàn chỉnh. Mưa từ trên trời rơi
xuống, cũng là ơn của các thần linh ban cho theo hai ý nghĩa: tinh thần, vật
chất. Kinh Rig-veda thể hiện các mặt đa dạng của mưa.
3.2.2. Ý nghĩa biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ "mưa" trong thơ
Lưu Quang Vũ
3.2.2.1. Mưa biểu trưng cho sự tàn phá, huỷ diệt, mất niềm tin
a) Mưa biểu trưng cho sự tàn phá, huỷ diệt
Thơ Lưu Quang Vũ có những lúc lãng mạn, nồng nàn, mê đắm trong
tình yêu tuổi trẻ mơ mộng, viển vông nhưng phần nhiều ta thấy thơ anh đượm
chất suy tư, trầm mặc, có những vần thơ đậm buồn, "già trước tuổi". Những
năm tháng Lưu Quang Vũ sống với tuổi trẻ, buồn vui riêng của mỗi người hoà
vào tình cảm chung của đất nước. Anh đau nỗi đau chung của đất nước trong
chiến tranh tàn ác. Phải chăng những vần thơ của anh là những linh cảm đau
thương của thời cuộc? Anh lắng nghe được từng âm thanh náo động, từng
rung chuyển của cuộc chiến tranh. Cơn mưa của cuộc chiến tranh nhạt nhoà
sắc cảnh, nhạt nhoà tâm trạng con người.
Những ngày mưa nắng đạn bom
(Chưa bao giờ)
Bố gửi con mảnh vải dù may áo
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Súng nổ dồn đuổi giặc suốt mùa mưa
(Thôn Chu Hưng)
Mưa ướt đầm trên gạch vỡ tan hoang
(Cầu nguyện)
Chiến tranh kéo theo đau thương tang tóc. Vì thế ở đây mưa xuất hiện
như một chứng nhân của lịch sử của thời đại. Mưa là không gian chia xa, là
thời gian đằng đẵng cách lìa gia đình thương nhớ: vợ chồng, bố con "suốt
mùa mưa". Mưa kết hợp với "mưa nắng đạn bom", cơn giông trận bão, đêm
bão… để tàn phá tất cả "tan hoang". Tâm trạng nhà thơ bi quan, chán nản một
phần vì cuộc đời riêng nhiều cay đắng song một phần vì đứng trước nỗi đau
chung của tổ quốc, quê hương. Mưa trở thành nơi để anh gửi gắm tâm trạng
thương đau, chán ngán, buồn thảm trước hiện thực cuộc chiến tranh khốc liệt.
Trước hết mưa biểu tượng cho thiên nhiên khắc nghiệt, dữ dội, một xứ
sở có nhiều mưa "mưa và gió ầm ào trên mặt đất". Mưa có lúc nồng hậu, tươi
lành, mát mẻ nhưng có lúc hoang dại, gào thét:
Mưa ở đây như roi, nắng ở đây như lửa
(Viết cho em từ cửa biển)
Mưa được so sánh độc đáo "mưa như roi", mưa quất, mưa táp mạnh mẽ
không chút kiêng dè. Sự so sánh này đã khái quát được cái dữ dằn, tàn phá,
huỷ hoại vô cùng, vô tận của mưa, thiên nhiên nhiều mưa nhiều gió lửa.
Mưa biểu tượng cho tự nhiên phá huỷ, mưa đi cùng với bom đạn chiến
tranh càng làm tăng ấn tượng nặng nề, tàn phá kinh hoàng:
Những ngày mưa nắng đạn bom
(Chưa bao giờ)
Trong mưa, dưới mưa tất cả sự vật đều bị xoá mờ, phủ kín một sắc mưa
trắng lạnh, hoang vắng, buồn thảm, tái tê:
Đồng mưa nước trắng
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(Lý thương nhau)
Mưa ướt lá đài bi
Mưa đổ cành tre
(Khúc hát)
Mưa tắm ướt, gột rửa vạn vật trong làn nước của trời. Mưa phủ kín, phủ
mờ "lá đài bi", "cành tre"…tất cả như như ngập chìm trong mưa. Mưa nhấn
chìm tất cả trong"đồng mưa nước trắng". Mưa biểu tượng cho tàn phá. Từ
những sinh vật bé nhỏ đến những không gian bao la rộng lớn đều bị nhấn
trong màn mưa dày đặc. Những đền đài, miếu mạo đều tan hoang:
Những đền đài thưở trước đã tan hoang
Những chùa cổ chiều mưa rêu ướt lạnh
(Hoa tầm xuân)
Từ những sự vật bé nhỏ như lá đài bi, cành tre đến những giá trị to lớn,
dường như vững chãi, vững bền chắc chắn, vĩnh viễn như đền đài, miếu mạo,
chùa cổ cũng "tan hoang", "ướt lạnh" dưới mưa.
Mưa không ổn định, đứng yên mà luôn vận động, chuyển di, biến đổi.
Mưa ầm ào, dữ dội "gió bão ngàn đời vẫn nối nhau chẳng tắt" bất định. Mưa
như muốn phủ mờ lên tất cả cảnh vật, không gian, thời gian trong thế tàn phá
với những kết hợp đa dạng: Mưa rơi, mưa dầm, mưa rào rào, mưa loang,
mưa cướp đi…Bên cạnh đó là những biến thể của mưa: cơn giông trận bão,
gió bão, giông trời chớp bể, nước lũ xoáy, sóng dữ thác ào…Mưa thường đi
kèm không gian đêm. Mưa và đêm hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Mưa tạo không
gian để đêm sâu hơn, đen hơn, bí ẩn, huyền bí, đáng sợ hơn, đêm là thời gian
để mưa mãnh liệt hơn, dễ cuốn lốc, huỷ hoại, dễ biến mọi thứ thành tro tàn
hơn. Mưa và đêm đồng hành và "đồng lõa" với nhau.
Mưa núi "mịt mù", "mưa xám" cả bầu trời, mặt đất:
Nghe mưa dội ướt đầm giá sách
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Mái tóc, chiếc áo mưa, đôi guốc gỗ
(Những ngọn nến)
Mưa tàn phá từ những sự vật gần gũi, thân quen, mưa hiện lên ở nhiều
cung bậc "mưa dội" đến "mưa dầm":
Mưa dầm trên mặt đất
Là máu đỏ ngần, là mồ hôi mặn chát
(Mấy đoạn thơ về lửa)
Tâm hồn Lưu Quang Vũ cũng tan hoang, đổ nát, thất vọng, đớn đau
trước những đổ vỡ, hoang tàn. Trước cái nhìn hoài nghi, ám ảnh chua xót ấy,
hạt mưa trong thơ anh mang sắc đen khác thường:
Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
(Lá thu)
"Hạt mưa đen" biểu tượng cho sắc màu chiến tranh, gợi tro tàn, loạn
lạc, ly tán, gợi cuộc chiến tranh đau thương, tàn khốc khiến sắc mưa cũng đổi
màu.
Mưa là hiện thân của cuộc chiến tranh. Mưa biểu tượng cho tàn phá và
hơn nữa nó gợi buồn đau, đau đớn, xót xa :
Dãy nhà cao đã xụp dưới mưa bom
(Thị trấn biển)
b) Mưa biểu trưng cho niềm tin tan vỡ, hoài nghi, thất vọng
Với Lưu Quang Vũ "trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu luôn là
điều quan trọng nhất". Trong cuộc đời long đong, vất vả của anh, ở giai đoạn
nào anh cũng tìm thấy một tình yêu lớn. "Cho cái mà tình cảm đó đem lại có
thể là một vết thương, một nỗi đau suốt đời…dù tình yêu ấy có thể không ở
lại cùng ta suốt đời". Những vần thơ của anh chất chứa niềm đau, thổn thức
xót xa, hành hạ anh không yên. Nỗi buồn trong anh thành thực, nó đau đớn
mệt mỏi như chính con người anh:
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Hai ta không đi một ngả đường dài
Không chung khổ đau, không cùng nhịp thở
Những gì em cần anh chẳng có
Em không màng những ngọn gió anh trao.
(Từ biệt)
Phải chăng luôn mang tâm trạng vò xé ấy mà thơ anh cũng luôn dằn
vặt, cô đơn đến cùng cực. Lúc hạnh phúc anh tìm đến mưa để sớt chia niềm
vui ấy đồng thời lúc cô đơn tột cùng anh cũng tìm về với mưa để được đồng
cảm, để được một mình với nỗi đau. Mưa trở thành cõi đi về của niềm đau
trên tâm hồn nhiều cay đắng Lưu Quang Vũ .
Mưa bao giờ cũng mênh mông, ngập tràn, bao phủ không gian đối lập
với con người bé nhỏ, cô đơn, cô độc. Trong cơn mưa, con người càng thấy
mình lẻ loi, mất mát, bơ vơ, đánh mất hy vọng và niềm tin :
Mưa trên đường xa, mưa trên cửa sổ tâm hồn
Mưa vào thơ Lưu Quang Vũ gắn liền với ý nghĩa xoá tan, xoá nhoà
mọi kí ức, kỉ niệm, mọi lời hứa, mọi niềm vui, tin yêu hạnh phúc đã từng tồn
tại, hiện hữu :
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xoá nhoà hết những điều em hứa
(Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa)
Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
Xoá cả dấu chân em về buổi ấy
( Mưa)
Mưa mang trong mình dự cảm bất an về tương lai xa xôi. Nhà thơ luôn
luôn phấp phỏng, lo âu tan vỡ tình yêu, tất cả đều "mỏng mảnh" như cánh
chuồn trong giông bão. Mưa xoá đi niềm tin vốn mong manh, dễ vỡ vụn. Mưa
mơ hồ như lòng người ý thức về sự cô đơn, hồ nghi hết thảy, không biết
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nương tựa vào đâu. Nhà thơ khao khát yêu người mà không yêu được, muốn
nương tựa vào tình yêu thì tình yêu tan vỡ :
Mưa cướp đi ánh sáng của ban ngày
(Không đề)
Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
(Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa)
Theo Vương Trí Nhàn, Lưu Quang Vũ là người "nhạy cảm với mưa,
thân thuộc với mưa hơn ai hết ". Ở anh, mưa cho thấy sự trôi qua của thời
gian mà con người bất lực không sao níu kéo nổi. Mưa làm cho hiện tại trở
nên mờ mịt, tương lai trở nên lờ mờ không xác định. Vũ nói nhiều đến mưa
bởi trong anh mang tâm trạng chán nản, thất vọng, ngán ngẩm mất niềm tin
vào cuộc đời, không định hướng được đường đi cho cuộc đời mình.
Mưa là chốn để nhà thơ chìm vào triền miên thất vọng "viển vông, cay
đắng, u buồn". Tuổi hai mươi không tươi sáng, rực rỡ, tràn đầy niềm tin nhiệt
huyết vào tương lai phía trước mà trái ngược hoàn toàn:
Tuổi hai mươi khốn khổ của tôi ơi
Tuổi tai ương dằng dặc trận mưa dài
Mưa cướp đi tất cả hoài vọng, tin tưởng, mưa để đong đếm thời gian
trôi đi trong vô vọng "dằng dặc". Mưa biểu tượng cho một tương lai mờ mịt,
xa xôi, ảm đạm không đoán định được điều gì ở phía trước. Phải chăng tâm
trạng u uất, chán nản đánh mất tin tương ở cuộc sống trong nhà thơ đã phủ lên
mưa một gương mặt thật buồn:
Chỉ e nữa lòng em rồi cũng nhạt
Quên hoa vàng ở lại những đêm mưa
(Hoa vàng ở lại)
Lưu Quang Vũ nhạy cảm, tinh tế, luôn lo âu, phấp phỏng, hoảng hốt
trước những điều có thể đánh mất. Tình yêu đang trong tầm tay, hạnh phúc
đang hiện hữu nhưng tất cả có thể vụt biến mất. Chữ "e" gợi bao dự cảm,
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thảng thốt, khắc khoải. Tác giả lo sợ tình em nhạt phai, chỉ để quên hoa vàng
trong mưa, trong đêm mưa cô đơn. Những hoài nghi tan vỡ ấy được hiện thực
trong biểu tượng mưa:
Hạnh phúc con người mong manh mưa sa
Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa
Hạnh phúc mong manh, dễ vỡ như mưa sa. Em là hiện thân của hạnh
phúc ngọt ngào, tươi lành, mát dịu của cuộc đời anh nhưng em cũng như cầu
vồng bảy sắc sau cơn mưa lung linh, mê đắm diệu kì song nhanh chóng tan để
lai khoảng trống hụt hẫng, để lại cho anh những bất hạnh và cả sự cam chịu
về mình.
Mưa biểu tượng cho những gì đánh mất, đánh mất mặc lòng không thể
níu giữ:
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà, hẻm núi, cả cơn mưa
(Anh đã mất chi, anh đã được gì)
Mưa cô đơn vì lòng anh hoang vắng, giá lạnh vô cùng trong những đêm
mưa. Mưa cuốn trôi tất cả, cũng như anh mất đi những gì thiêng liêng gắn bó,
gần gũi nhất: tiếng gà, hẻm núi, bóng mây, và cả điều sau cùng còn lại thân
thương nhất trong anh là cơn mưa cũng lặng lẽ rời xa anh. Thất vọng, hoài
nghi xâm chiếm tâm hồn anh. Em gắn với tình yêu, khát khao hạnh phúc
nhưng có lúc em bỏ quên, đánh mất, cuốn đi mọi tin tưởng khát khao trong
anh. Em ra đi nhạt phai với kỉ niệm xưa để lại nỗi cô độc:
Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳm
(Bài hát ấy vẫn còn là dang dở)
"Nắng đã tắt","chiều đã xẩm màu","đường đã hết", "tay đã buông"," gió
đã dừng" và "mưa đã tạnh" có nghĩa là mọi điều đã mất hết. Mưa thân thuộc
nhất, yêu thương nhất giờ cũng bỏ đi hay anh đã mất tất cả…
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Cuộc tình đầu tan vỡ thực sự đã để lại khoảng trống vô bờ trong lòng
Lưu Quang Vũ. Trái tim tuổi trẻ sôi nổi yêu đương dường như lắng lại. Anh
vẫn khát khao tình yêu, vẫn không ngừng mải miết đi tìm hạnh phúc nhưng
tình yêu đó giờ đã mang những nốt trầm bình lặng. Tuy vậy, Lưu Quang Vũ
hiểu rằng chỉ có tình yêu mới bù đắp được cho tình yêu đã mất, "băng bó" cho
vết thương tình yêu. Những bài thơ của anh là những thể nghiệm mất mát:
Tìm trong mắt em náo động những chân trời
Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
Tình yêu-thất vọng và mưa như đồng hành cùng nhau. Mưa dõi theo
bước chân nhà thơ qua mọi bước đường yêu thương, xót xa, khổ đau, thất
vọng. Mưa vẫn mãi rơi trên ngõ phố dài như khóc cho một cuộc tình lại ly
tan, mưa buồn giăng giăng lòng người…
3.2.2.2. Mưa biểu trưng cho nguồn sống dạt dào, hạnh phúc, niềm tin
và khát vọng
a) Mưa biểu trưng cho nguồn sống dạt dào, tình yêu, hạnh phúc
Lưu Quang Vũ vốn là một người đàn ông tài hoa, đa cảm nên tình yêu
và thơ ca dường như luôn luôn là một cứu cánh còn lại trong đời anh. Và đối
với mỗi nhà thơ, có lẽ bao giờ những vần thơ tình cũng lắng kết được nhiều
nhất, bởi đó là tâm tư, tình cảm, tâm trạng, xúc động, là giận hờn, yêu thương,
nhung nhớ… lớn nhất trong mỗi người. Hình ảnh những người con gái, người
tình trong thơ anh thường rất đẹp. "Có thể là hạnh phúc hay đau khổ, nước
mắt hay nụ cười nhưng bao giờ anh cũng nói về họ bằng những lời nồng nàn,
say đắm nhất" (Lưu Khánh Thơ).
Những cơn mưa gắn với hình tượng em trong thơ Lưu Quang Vũ. Em
tượng trưng cho tình yêu, em là ngọt ngào và cả những cay đắng khôn nguôi.
đồng thời em cũng mang đến cho anh niềm tin yêu vào cuộc đời, vào sức
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sống mới mẻ. Em tái sinh cuộc đời anh, đưa anh thoát khỏi bao khổ đau,
muộn phiền. Em tưới mát cuộc đời anh như cơn mưa rào, cơn mưa đầu mùa
dịu ngọt, mát lành. Tình yêu Lưu Quang Vũ dành cho những người phụ nữ
trong cuộc đời anh bao giờ cũng tha thiết, mặn nồng, đắm say. Anh đã cụ thể
hóa những giây phút ngọt ngào bên người tình bằng hình ảnh cơn mưa :
Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
Quả chín ngọt khi mùa ve lại đến
(Vườn trong phố)
Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa
(Vườn trong phố)
Mưa mang đến nguồn tái sinh sự sống cho vạn vật như em là nguồn
ánh sáng tái sinh cuộc đời nhiều đớn đau, thất vọng, chán nản não nề trong
tăm tối cuộc đời anh. Cầu vồng sau mưa thoắt hiện và thoắt tan nhưng cầu
vồng sau mưa lung linh, diệu kì cũng đem đến cho anh nhưng phút hạnh phúc
tuyệt vời có em. Mưa tưới mát, hơi mưa mùa hạ xao động cả không gian, thời
gian, xao động cả tâm hồn nhạy cảm của anh, bừng tỉnh niềm khát khao hạnh
phúc đến ngỡ ngàng.
Mưa là chứng nhân cho cuộc tình của anh và em, cho tình yêu và
những giờ phút hạnh phúc viên mãn nhất. Mưa xoá tan nét buồn trong khoé
mắt những người yêu nhau, đưa họ đến gần nhau. Mưa là dấu hiệu thời gian
đồng thời là dấu hiệu không gian, xoá tan hết mọi cách trở xa xôi đưa hai
người vượt khoảng xa tìm đến với nhau:
Khi đàn chim bay tới rợp trời trưa
Cồn mây về mang cơn mưa đầu hạ
(Hơi ấm bàn tay)
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Cơn mưa đầu hạ xoa dịu cái nắng mùa hè hay tình em làm mát lành trái
tim đang cồn lên nóng bỏng, rạo rực trong anh. Cơn mưa đưa hai trái tim yêu
đương vượt khoảng xa "tìm đến nơi này âu yếm nắm tay ta".
Mưa mang nhiều tâm trạng, trăn trở, nghĩ suy, buồn lo. Mưa đơn giản
nhưng diệu kì biết mấy. Mưa là nhân chứng cho tình yêu:
Chưa kịp lời tình tự
Trời đã oà cơn mưa
(Mưa)
Mưa thổn thức trong niềm hạnh phúc đơn sơ, bình dị mà quý giá vô
ngần. Mưa là cõi mộng, là xứ sở, là không gian tình tự tỏ tình lãng mạn, tinh
khiết nguyên sơ của đôi lứa yêu nhau.
Lưu Quang Vũ đã tìm cho mưa những tính từ mới lạ đi kèm: "Mưa
rộng dài", "Mưa mát lành", "Mưa mát mẻ", …Những tính từ chỉ đặc tính của
mưa đã gọi lên được những tác động mà mưa đem đến cho con người. Mưa
không chỉ nối liền những lằn ranh khoảng cách xa xôi mà hơn hết mưa xóa
mờ mọi muộn phiền, buồn lo:
Mưa rộng dài xoá những nỗi lo riêng
(Mưa)
Với tình yêu điều quan trọng là sự thấu hiểu cùng nhau, thấu hiểu cho
nhau. Có những giây phút lặng im không lời nhưng phút giây ấy đã là vĩnh
viễn, mãi mãi thấu hiểu đến tận cùng cho nhau. Mưa đã gắn bó cuộc đời anh
và em. Giây phút trong mưa, dưới tiếng mưa, chỉ cần lắng nghe tiếng mưa rơi
lòng em đã hiểu hết những lời anh chưa nói, hiểu hết hạnh phúc đang kề bên
rất gần, rất khẽ :
Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta
Em hiểu điều gì…Ôi tiếng mưa, tiếng mưa…
(Mưa)
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b) Mưa biểu trưng cho khát vọng, niềm tin
Thơ Lưu Quang Vũ cũng như những cung bậc cuộc đời anh có lúc cùng
cực cay đắng, tột cùng thất vọng, mất hết tin yêu vào tương lai. Thơ anh buồn
bởi lòng anh đau đớn, tan nát tuy nhiên sau khổ đau anh lại đi tìm, tìm tình
yêu, tìm một trái tim đồng điệu đập cùng một nhịp với anh. Xuân Quỳnh đến
với anh như một sự bù đắp cho những khắc khoải, xa xót của một chặng
đường tình của anh. Với chị, anh thực sự tìm được tình yêu, cảm thông, niềm
tin, khát vọng phía trước. Những vần thơ anh dành cho chị thật trìu mến, ngọt
ngào. Đó là những vần thơ sâu sắc, từng trải, đầy sự biết ơn: "Cảm ơn em, em
từ miền gió cát/Về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng".
Mưa không chỉ biểu tượng cho sự tan hoang, đổ nát mà ngược lại, mưa
còn thắp sáng niềm tin, tái sinh sức sống mới trong cuộc đời. Mưa gắn liền
với sức sống mới trẻ trung, căng tràn nhựa sống:
Bông lúa vàng hạt mẩy quẩy trong mưa
Như nhãn thơm thấm mát giọt mưa đầu
(Thức với quê hương)
Nhà thơ nhìn thấy dưới làn mưa, cỏ cây, vạn vật đang trỗi dậy mạnh mẽ
như hứng chờ từng giọt tinh tuý dạt dào của trời đất. Cỏ cây hân hoan niềm
vui được gội rửa trong màn mưa mát, thức tỉnh sức xuân ứ tràn nhựa sống.
Cơn mưa đến thanh tẩy mọi bụi bặm, lo toan, nhọc nhằn cuộc sống.
Cơn mưa chỉ thoảng qua cũng đã kịp mang hơi mưa mát mẻ dịu ngọt tưới tắm
trần gian:
Vòm lá ướt sớm nay
Sau mưa càng óng mượt
(Ngày hè trở rét)
Cơn mưa vừa thoảng qua
Hơi mưa dìu dịu mát
(Chiều)
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Cũng trận mưa rào thơm ngọn cỏ non
(Chuyện nhỏ bên sông)
Nụ cười mới cơn mưa rào cũng mới
(Viết lại một bài thơ Hà Nội)
Trong thơ Lưu Quang Vũ, tín hiệu "mưa rào" xuất hiện nhiều lần. Mưa
rào mạnh mẽ xóa tan mọi vết bẩn, vết bụi thời gian, vết bụi cuộc sống. Cùng
với cơn mưa rào, tâm trạng con người dường như cũng trở nên nhẹ nhàng,
thanh thản, dịu dàng hơn, tươi mát hơn. Con người đón cơn mưa rào như
ngọn cỏ non vươn mình mãn nguyện đón chờ sự tưới tắm diệu kì của thiên
nhiên. "Cơn mưa rào cũng mới" đem đến một sức sống thanh tân, rạng rỡ cho
con người vượt qua mọi lo phiền, buồn đau:
Bỗng sáng lên cơn mưa rồi phút chốc
Em lại về với anh như mùa xuân
(Bài thơ khó hiểu về em)
Em đã tới giữa mưa dầm nắng lửa
(Anh đã mất chi, anh đã được gì)
Biểu tượng mưa gắn với hình tượng em. Cơn mưa đến sáng bừng niềm
tin trong anh rằng em sẽ về thắp sáng niềm tin, tưới mát suối tâm hồn anh. Em
về như mùa xuân, như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa. Trong mưa tất cả đều
mới mẻ và sau cơn mưa trời lại sáng. Cơn mưa mát lành thổi niềm tin về
phương anh, hy vọng trong anh cháy lên dù chỉ là "sáng lên…phút chốc".
Mưa không chỉ tái sinh mà mưa còn gắn với cái đẹp :
Bát ngát hoàng hôn mưa ướt hoa
(Mùa xuân lên núi)
Mưa mang nhiều sắc thái, cung bậc khi dữ dằn, hung tợn, lúc lại nhẹ
nhàng mong manh như cái đẹp, mưa gắn với cái đẹp, tô điểm cho cái đẹp.
Mưa mang trong mình những khát vọng mãnh liệt:
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Mưa như bước chân những khát vọng vô hình
Trên một biển lá vàng đang nổi gió
(Mưa dữ dội trên đường phố, trên mái nhà)
Mưa được so sánh thật mới lạ, độc đáo "như bước chân những khát
vọng". Mưa chở trong mình bao đam mê, khát vọng vô bờ bến của tâm hồn.
Em đã đến tái sinh cuộc đời anh, thắp sáng tin yêu, tin tưởng cuộc đời
anh. Em là cơn mưa mùa hạ mát dịu, tưới mát cuộc đời khô cằn, nắng cháy
của anh. Anh như cánh đồng ngày hạn chờ đón cơn mưa tình yêu của em.
3.2.2.3. Mưa biểu tượng cho thời gian, không gian
Không chỉ tiếp thu ý nghĩa gốc của biểu tượng văn hoá nhân loại, Lưu
Quang Vũ còn sáng tạo ý nghĩa mới cho biểu tượng mưa khi đi vào thơ anh.
Mưa trong thơ anh biểu tượng cho thời gian, không gian. Đó là dòng thời gian
của tâm trạng, của miền kí ức:
Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
(Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa)
Những ngày mưa dằng dặc
(Em sang bên kia sông)
Mưa nối tiếp nhau, mưa hoài mưa mãi không thôi như dòng thời gian
mải miết trôi. Những cơn mưa xoá nhoà ranh giới thời gian: không xác định
quá khứ, hiện tai, tương lai, tất cả mờ mịt xa xôi. Mưa từ ngày này qua ngày
khác, ám ảnh da diết, là dòng tâm trạng cô đơn, dằng dặc, gạch nối buồn
thảm.
Mưa là không gian, mưa bao phủ không gian, mở rộng khoảng không
gian xa xôi, rộng lớn :
Chiều nay bốn bề mưa xám
(Vẫn thơ tình về một người đàn bà không có tên (II)
Đồng mưa và cỏ lạnh
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(Thơ tình về một người đàn bà không có tên (II)
Mưa trên sông, tóc trắng ở trên đầu
(Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó)
Mưa đầy trời thế kia
(Em sang bên kia sông)
Mưa gắn liền với kỷ niệm một thời ấu thơ khó nhọc, gian truân của bà,
của mẹ, của em lội mưa đi học. Mưa là niềm thương nỗi nhớ bóng dáng mẹ
một thời tần tảo:
Mẹ ơi! thương mẹ nhiều mưa nắng
Những năm dài khoai sắn nuôi con
(Phố huyện)
Mẹ là mái che đời cha mưa nắng
(Gửi em và con)
Mưa trong ký ức là mưa tàn phá mãnh liệt, mưa của đau thương, của xứ
sở nhọc nhằn:
Mưa dữ dội trên đường phố, trên mái nhà
Như thác trắng vỡ tan, như bạc của trời như bước chân ký ức
(Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà…)
Mai còn lắm gió nhiều mưa
(Cánh đồng vàng thu)
Xứ sở mưa rào ngút mắt
(Liên tưởng tháng hai)
Mưa ngập tràn ký ức, ngập tràn bước chân quen, mưa dội về kỷ niệm
thân thương của tuổi thơ đi học trong mưa, của dáng mẹ tảo tần, khó nhọc,
của hình ảnh bà còng lưng dưới mưa và hình ảnh bố trong mưa bom bão đạn.
Mưa gợi nên bao gian khổ nhọc nhằn nhưng chính vì thế mưa càng gắn bó,
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càng thân thuộc hơn bao giờ hết. Mưa lưu giữ trong trái tim nhà thơ như một
niềm " ám ảnh" khôn nguôi.
Mưa biểu tượng cho dòng thời gian chảy trôi vô định, là niềm bất an
của tác giả trước dòng chảy ấy mà không thể nào nắm bắt níu giữ:
Khi em ngẩng đầu lên, anh biết đêm đã xuống
Gió thổi qua biển lớn và mưa rơi trên những vòm lá rộng.
(Vẫn thơ tình về một người đàn bà không có tên (I)
Mưa mang dấu ấn thời gian mải miết trôi mà con người không xác định
được hiện tại, không xác định được tương lai.
Mưa còn mở ra hoài niệm một trời ngập tràn nỗi nhớ về tình yêu, về
em:
Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
Ngọn gió chiều hoa nở trắng như mưa
(Nơi ấy)
Mưa gắn với kỷ niệm về em. Mưa là không gian, thời gian hiện lên ấm
áp những ngày xưa:
Ngọn lửa hồng em ủ giữa trời mưa
(Nơi ấy)
Em sang bên kia sông
Những ngày mưa dằng dặc
(Em sang bên kia sông)
Mưa và em sóng đôi, em với đôi mắt buồn trong mắt, như gợi nhắc,
như day dứt, như lưu giữ mãi anh trong hoài niệm. Mưa và em tồn tại trong
em, là bình yên của cuộc đời để anh hướng tới: "Đôi mắt buồn của một xứ sở
có nhiều mưa".
Như vậy từ biểu tượng mưa trong mẫu gốc văn hoá với những ý nghĩa
sinh sản dồi dào, tái sinh hạnh phúc, sức sống mãnh liệt, nhà thơ Lưu Quang
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Vũ đã đưa biểu tượng mưa vào thơ của mình với sự tiếp thu và phát huy, phát
triển những ý nghĩa biểu tượng đó. Mưa trong thơ anh là biểu trưng cho huỷ
diệt, tàn phá đồng thời là sự tái sinh hạnh phúc, là khát vọng; mặt khác mưa
còn được phát triển ở ý nghĩa biểu trưng thời gian (kỉ niệm) và không gian.
Mưa là tín hiệu thẩm mĩ quen thuộc gần gũi, gắn bó trong thơ Lưu Quang Vũ.
3.3. Tín hiệu thẩm mĩ "lửa"
3.3.1. Hướng nghĩa biểu trưng thuộc bình diện văn hoá của tín hiệu
thẩm mĩ "lửa"
Ở tất cả các vùng miền khác nhau trên trái đất này, con người luôn được
hưởng nhiều ân huệ từ lửa. Người ta sống nhờ lửa (lửa làm chín thức ăn, lửa
xua đi cái giá lạnh, lửa bảo vệ con người trước thú dữ …). Người ta yêu bằng
lửa - lửa tình, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu trai gái. Và khi chết, con
người ta cũng không thể thiếu lửa…Như thế, còn lửa là còn sự sống, còn tình
yêu, khi đã “tắt lửa lòng” cũng là khi người ta đã tuyệt tình cạn nghĩa. Người
ta thắp lửa là muốn thắp lên sự sống, và tất nhiên người thắp lửa bao giờ cũng
rất được trân trọng
Theo giáo thuyết Hindu, những dạng lửa của thế giới trần gian là: lửa
thông thường, lửa sấm sét và mặt trời. Ngoài ra còn có hai dạng lửa khác: lửa
xuyên thấu (hoặc lửa hấp thụ) và lửa hủy diệt. Theo Kinh Dịch, lửa ứng với
phương Nam, màu đỏ, mùa hè, trái tim…
Ý nghĩa siêu nhiên của lửa trải rộng từ những linh hồn lang thang (ma
trơi, đèn lồng Viễn Đông) đến anh linh thần thánh (Brahma với lửa là một).
Nhiều nền văn hóa trên thế giới coi lửa là một vị thần có sức mạnh siêu nhiên.
Trong các tôn giáo Ariăng ở châu Á và Kitô giáo, lửa là vị thần sống và tư
duy.
Ý nghĩa tẩy uế của biểu tượng lửa thường gắn liền với sự tái sinh. Theo
một số truyền thuyết, chúa Ki tô (và các thánh) tái sinh cơ thể bằng cách đi
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qua lò lửa của xưởng rèn. Những người theo Đạo giáo bước vào lửa để tự giải
phóng khỏi thân phận mà con người phải chịu đựng. Họ bước vào lửa mà
không bị thiêu cháy. Trong Popol-vul, hai Anh hùng song sinh, hai vị thần
ngô, đã chết trên giàn thiêu bởi kẻ thù, không có gì để tự vệ rồi sau đó tái
sinh, hóa thân thành những đọt ngô xanh. Các cổ thư của người Ailen nhắc
đến ngày hội Beltaines. Vào ngày 1-5, khởi đầu mùa hè, các giáo sĩ đốt những
đống lửa cho gia súc đi qua đó để phòng ngừa các bệnh dịch.
Ý nghĩa hủy diệt của biểu tượng lửa thể hiện: nó làm tối và chết ngạt
bởi khói; nó đốt cháy, tàn phá, thiêu hủy: lửa của những dục vọng, của sự
trừng phạt, của chiến tranh. Và theo đó, lửa trong tay ma quỷ, trở thành công
cụ của quỷ.
Cũng như nhiều dân tộc trên thế giới, người Việt Nam có tục thờ thần
lửa (biểu hiện của văn hóa sùng bái lửa). Nói cách khác, lửa là thần thánh, là
lực lượng siêu nhiên. Rất nhiều các dân tộc ở Việt Nam có tục thờ thần lửa
mặc dù cách thức và mức độ thể hiện có khác nhau. Có những dân tộc thờ lửa
quanh năm nhưng không có lễ cúng dành riêng cho thần lửa vào dịp tết, trong
khi một số dân tộc khác thì lễ tết luôn gắn liền với nghi thức thờ thần lửa. Dân
tộc Dao ở Hà Giang mở đầu cho ngày tết âm lịch của mình bằng nghi lễ cúng
thần lửa. Người Pà Thẻn ở Tuyên Quang cũng có tục nhảy lửa vào tháng
Giêng. Các dân tộc ở Tây Nguyên rất coi trọng vai trò của thần lửa, trước đây
đã từng có vùng Hỏa Xá do vua lửa cai trị. Người Ca Dong thờ bếp thiêng ở
trong buồng kín, bảo vệ cẩn mật, xem thần lửa như người chăm lo cho sự
sống gia đình. Người Ê Đê và Mnông xem lửa là vị thần may mắn luôn bảo vệ
con người. Dân tộc Kinh cũng thờ thần lửa. Người Kinh gọi thần lửa là ông
Táo. Trong cổ ngữ Việt Mường, tiếng “táo” có nghĩa gốc là “tá”, dùng để chỉ
các vị thần thuộc dòng lửa (như Tá Cần, Tá Cài…). Cứ mỗi dịp Tết đến, vào
ngày 23 tháng Chạp, các gia đình người Việt lại làm lễ cúng ông Táo một
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cách thành kính. Phải nói, vua lửa có một vị trí rất quan trọng trong đời sống
tâm linh của người Việt.
Trong đời sống tâm linh người Việt, lửa còn có ý nghĩa như là cầu nối,
là phương tiện vận chuyển từ thế giới người sống sang thế giới người chết.
Điều này được thể hiện rất rõ nét trong nghi thức dâng hương (thắp hương,
đốt hương) của người Việt. Người Việt tin rằng nén hương khi đốt lên (có
lửa) như một nhịp cầu vô hình nối kết hai thế giới hữu hình và vô hình với
nhau. Ngày giỗ, ngày tết, bàn thờ không thể không có lửa đèn, khói nhang.
Chỉ khi thắp lửa đèn, khi dâng hương, người Việt mới khấn vái, cầu mong gia
tiên phù hộ độ trì, thành kính mời ông bà, ông vải về ăn cỗ cúng và tin rằng
tấm lòng thành kính của người thắp hương sẽ quyện theo làn khói thơm
hướng về cõi thiêng liêng.
Cũng trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt, lửa còn có
sức mạnh xua đuổi tà khí - lửa tẩy uế. Ý nghĩa này thể hiện trong những
phong tục như đốt vía, xua đuổi tà ma, ám khí. Người đi chợ gặp người mà họ
cho là có vía xấu, họ châm lửa đốt giấy hoặc rơm rạ để “vía lành ở lại, vía dữ
bay đi”. Người mới chuyển đến nơi ở mới thường đốt một đống lửa to trong
nhà để xua đuổi không khí lạnh lẽo cũng là tạo hơi ấm, khơi thắp lên sức sống
mới cho ngôi nhà.
Trong sáng tác văn học từ xưa đến nay, hình ảnh ngọn lửa đã trở thành
một biểu tượng có nhiều ý nghĩa, sắc thái. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã dùng
lửa là biểu tượng cho lòng yêu nước cháy bỏng (Miếng trầu đỏ), là nhịp
cầu nối giữa quá khứ và thực tại (Sử thi buồn, Ngọn núi ảo ảnh), là biểu
tượng cho nét văn hóa của quê hương (Chuyện cơm hến)…trong những tác
phẩm kí nổi tiếng của mình. Đi vào lãnh địa của thơ ca, lửa là một trong
những biểu tượng phổ biến được các nhà thơ ưu ái lựa chọn để gửi gắm,
bộc bạch tâm tư, tình cảm. Lửa trở thành biểu tượng của sự hi sinh và ánh
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sáng soi đường lịch sử: “Vui gì hơn làm người lính đi đầu/Trong đêm tối
tim ta là ngọn lửa” (Tố Hữu); là biểu tượng của niềm tin và ý chí quyết
thắng của những người lính: “Chúng tôi ngồi xòe tay trên lửa nóng/ Máu
bàn tay mang hơi lửa vào tim” (Nguyễn Khoa Điềm); là biểu tượng của tình
yêu thầm kín, mãnh liệt: “Em đi lửa cháy trong bao mắt/Anh đứng thành
tro em biết không?” (Vũ Quần Phương); là biểu hiện của tình bà cháu
thiêng liêng: “Một bếp lửa chờn vờn sương sớm/ Một bếp lửa ấp iu nồng
đượm” (Bằng Việt).
Khảo sát những nét nghĩa mang tính biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ
“lửa” trong thơ Lưu Quang Vũ chúng ta mới thấy bên cạnh những nét nghĩa
mang tính truyền thống xuất phát từ đặc trưng văn hóa, trong thơ của ông còn
nhiều nét nghĩa mang tính biểu tượng mới mẻ.
3.3.2. Ý nghĩa biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ "lửa" trong thơ Lưu
Quang Vũ
3.3.2.1. Lửa biểu trưng cho những khát vọng nhiệt huyết với đời
Sinh thời, khi còn sống Lưu Quang Vũ là cây bút thành công trên
nhiều thể loại nhưng anh vẫn coi thơ là phần tinh chất nhất, là khát vọng
của đời anh, là lửa. Với anh, thơ phải là “bó đuốc”, phải “thắp lửa”, phải
“mang lửa đến cho đời”. Chính vì điều đó, Lưu Quang Vũ luôn tự nhắc
nhở mình:
Để thơ anh mang lửa đến cho đời
Trên chữ “tài”, chữ “tâm” kia phải lớn
(Giấc mộng đêm)
Ngay cả khi hiểu rằng con đường thơ của mình đơn độc, “dù tiếng tôi
chỉ một người nghe”, anh vẫn kiên trì với lựa chọn của mình, vẫn luôn
mong thắp lên những ngọn lửa “cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm”.
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Có lúc anh hóa thân vào ngọn lửa: “cho tôi làm ngọn lửa”, “Tôi chỉ là
ngọn lửa ở thềm ga”.
Lửa tượng trưng cho những khát khao anh tìm kiếm suốt đời – những
khát khao chưa đạt đến. Anh tự nhận mình là người trai phiêu bạt “luôn
mắc nợ những chuyến đi điên rồ, những ngọn lửa không có thật”. Và trong
những chuyến đi ấy của ước vọng, nhiều lần anh đến một thành phố xa xôi
“những ngọn lửa mong manh kè đá”, thành phố của khát vọng, mơ ước.
Khi không còn khát vọng, khi “đánh mất niềm tin”, vào những lúc rã rời
và cô đơn nhất anh thấy mình như một toa tàu bỏ vắng “thiếu ánh lửa”,
“không biết lối về ga”.
3.3.2.2. Lửa biểu trưng cho truyền thống của dân tộc, cho sức sống bất
diệt của dân tộc
Nếu như trong thơ của Bằng Việt, lửa tượng trưng cho sự trường tồn,
bất diệt của con người:
Đốm lửa đã nhen chẳng bao giờ tắt
(Hạnh phúc đời thường – Bằng Việt)
…Có thể nào nguôi quên mọi khát vọng con người
Mỗi thế hệ liên tiếp truyền tay, như bùi nhùi nhóm lửa
(Giao hưởng số 9 – Bằng Việt)
thì trong thơ Lưu Quang Vũ, lửa cũng trở thành biểu tượng cho truyền
thống của dân tộc, sức sống mãnh liệt của nhân dân
Nhân dân có gì giống lửa phải không anh
Gió bão ngàn đời vẫn nối nhau chẳng tắt
(Mấy đoạn thơ về lửa)
Đêm lửa đuốc Chi Lăng…
Hồn bạo chúa nghiến răng trong bụi cát
Mọi ngai vàng, theo lửa hóa tro than…
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(Trung Hoa)
Lửa có khi là hơi nóng sưởi ấm tâm hồn cô đơn, lạnh lẽo, mang lại
niềm tin và sức mạnh cho con người:
Hãy cho tôi chút lửa
Trong ngôi nhà mùa đông
Để tôi nướng sắn ăn
Để tôi sưởi ấm
(Mấy đoạn thơ về lửa)
Và ngọn lửa tình yêu có thể phục sinh sự sống, hướng con người ta đến
tương lai:
Phút đốt cháy là phút nảy mầm
Con người trao lửa cho nhau
Từ những lồng ngực tròn căng
Sự sống là lửa
Thiêu hủy và sinh nở
Bình minh là lửa
Một ngày mới và xé toang ngày cũ
(Mấy đoạn thơ về lửa)
3.3.2.3. Lửa biểu tượng của chiến tranh dĩ vãng của buồn đau và sự
huỷ diệt
Lửa trong thơ Lưu Quang Vũ đôi khi mang những ý nghĩa trái ngược
nhau. Lửa có khi là hơi nóng sưởi ấm tâm hồn cô đơn, lạnh lẽo, mang lại
niềm tin và sức mạnh cho con người.
Nhưng cũng có khi lửa lại là biểu tượng của chiến tranh, của dĩ vãng
buồn đau, của sự hủy diệt:
Lửa cháy đỏ trời bốn phía ngoại ô
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Tro lả tả xuống mặt gầy hoảng hốt
Bom ném lên cao những đường tàu gẫy nát
(Ghi vội một đêm 1972)
Lửa gắn với máu và nước mắt của chiến tranh, nhưng Lưu Quang Vũ
tin rằng có một sức mạnh khác lớn hơn:
Ngọn gió lớn hòa bình
Sẽ thổi dập đống lửa tàn dĩ vãng
(Những người đi năm ấy)
3.2.2.4. Lửa biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc lứa đôi
Lửa trong thơ Lưu Quang Vũ là biểu trưng cho hoài bão, khát vọng,
cho sức mạnh của sự hủy diệt và cả niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Không
dừng lại ở đó, ở một khía cạnh khác, trong thơ tình Lưu Quang Vũ, lửa lại trở
thành biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.
Không phải ngẫu nhiên đã có lúc Xuân Quỳnh ước ao được hóa thành
ngọn lửa để sưởi ấm trái tim Lưu Quang Vũ:
Ước chi làm nón che anh
Đêm gió lạnh em xin làm ngọn lửa
(Không đề - Xuân Quỳnh)
Bởi đơn giản trong rất nhiều bài thơ của mình, Lưu Quang Vũ thường
ví người mình yêu “như lửa và như lụa”:
Em là bóng cây em là bếp lửa
Che mát và sưởi ấm đời anh
(Không đề)
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Giữa cuộc đời đang tràn ngập mưa giông và gió lốc của anh, em hiện
diện như “ngọn lửa”, như “bếp lửa” mang lại hơi ấm, sự sống, sưởi ấm trái
tim anh đang cô đơn, giá lạnh. Mọi cảm giác về em đều có thể khiến anh liên
tưởng đến lửa: đáy mắt có gì như ánh lửa/ mắt cá chân em bốc lửa, tay chập
chờn lửa cháy sáng…Em trở thành người vợ hiền đảm đang, là người nhóm
lửa, giữ lửa:
Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
(Và anh tồn tại)
Em mua rau ở chợ về, em chụm diêm nhóm lửa
Chúng ta nhận ra nhau giữa triệu con người
(Em)
Hạnh phúc thật giản dị biết bao. Ngọn lửa em nhóm lên mỗi ngày xua
tan đi cái lạnh giá của đêm, của chiều mưa, để “anh yên lòng bên lửa ấm yêu
thương”. Ngọn lửa trong thơ Lưu Quang Vũ không còn là ngọn lửa cụ thể,
mang ánh sáng và hơi ấm nữa mà đã thành ngọn lửa có tính chất tượng trưng:
“lửa ấm yêu thương”- ngọn lửa của tình em. Trải qua bao đắng cay, thăng
trầm của cuộc đời Lưu Quang Vũ mới chợt nhận ra lí do tồn tại của cuộc đời
mình: “Vì em, vì ngọn lửa” (Để sống nơi đây).
Như vậy, không chỉ mang ý nghĩa của sự hủy diệt và sức mạnh hồi
sinh, với sức sáng tạo vô biên của mình, Lưu Quang Vũ đã đem lại nhiều ý
nghĩa tượng trưng khác cho ngọn lửa. Lửa trở thành biểu tượng của truyền
thống văn hóa dân tộc, khát vọng sống mãnh liệt, biểu trưng cho sự chở che
ấm áp, tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.
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Tiểu kết chương 3
Từ kết quả khảo sát các kết hợp và ý nghĩa thẩm mĩ của các tín hiệu
thẩm mĩ gió, mưa, lửa trong thơ Lưu Quang Vũ chúng tôi thấy rằng đây là
những tín hiệu thẩm mĩ giàu giá trị. Ngoài việc sử dụng như một tín hiệu với
ý nghĩa bản nguyên, phần lớn gió, mưa, và lửa trong thơ Lưu Quang Vũ được
dùng để biểu đạt ý nghĩa biểu trưng, hàm ẩn. Các ý nghĩa này cũng rất phong
phú nhưng các tín hiệu này vẫn mang một số nét nghĩa biểu trưng chung: là
biểu tượng cho thiên nhiên khắc nghiệt, dữ dội; là biểu trưng cho những khát
khao yêu thương, cho những rung động tâm hồn; là biểu tượng cho khát vọng,
viền tin bất diệt của con người…
Với việc sử dụng các tín hiệu gió, mưa, lửa, Lưu Quang Vũ đã có
những đóng góp quan trọng trong nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ thể hiện tài
năng của ông. Tài năng trong việc sử dụng các tín hiệu đa nghĩa về mặt ngôn
từ. Điều này thể hiện chủ yếu trong biện pháp tách từ và chêm xen hình ảnh
tạo nên một kiểu cấu tạo cụm từ mới mà sản phẩm là những tổ hợp có cấu
trúc và giá trị nghĩa tương đương với một thành ngữ.
Như vậy, với tài năng về thơ ca của mình, cộng với một tâm hồn rộng
mở đầy cảm xúc, Lưu Quang Vũ đã thổi hồn vào những con chữ để chúng nói
lên được những rung động, sâu xa thầm kín mà chỉ có ngôn ngữ nghệ thuật
mới làm được điều đó. Các tín hiệu thẩm mĩ gió, mưa, lửa là những tín hiệu
nghệ thuật cho nên nó có khả năng biểu hiện những giá trị về nghĩa mà thông
qua các kết hợp trong một ngữ cảnh nhất định để bộc lộ điều đó. Lưu Quang
Vũ đã thành công khi sử dụng tín hiệu gió, mưa, lửa để chuyển tải ý đồ nghệ
thuật của mình.
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KẾT LUẬN
1. Với đề tài tìm hiểu một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Lưu Quang Vũ,
chúng tôi đã vận dụng kế thừa thành tựu của những công trình nghiên cứu đi
trướcvề tín hiệu thẩm mĩ. Trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành khảo sát, thống
kê tần số xuất hiện của các tín hiệu gió, mưa, lửa trong thơ Lưu Quang Vũ.
Bên cạnh khảo sát về tần số xuất hiện, chúng tôi cũng chỉ ra một số kết hợp
mà các tín hiệu thẩm mĩ đi kèm để có cái nhìn tổng thể hơn. Tiếp đó chúng tôi
tìm hiểu giá trị của các tín hiệu thẩm mĩ gió, mưa, lửa trong thơ Lưu Quang
Vũ bằng lý thuyết của tín hiệu thẩm mĩ.
2. Tìm hiểu giá trị của các tín hiệu thẩm mĩ gió, mưa, lửa trong thơ Lưu
Quang Vũ cũng chính là tìm hiểu ý nghĩa biểu trưng của các tín hiệu đó.
Thông qua các biến thể kết hợp và biến thể từ vựng của các tín hiệu thẩm mĩ
gió mưa lửa chúng tôi nhận thấy các tín hiệu gió, mưa, lửa bên cạnh mang ý
nghĩa gốc là biểu tượng của thiên nhiên khắc nghiệt, dữ dội, thì phần lớn các
tín hiệu gió, mưa, lửa mang ý nghĩa biểu trưng phong phú, đa dạng và đều
giống nhau ở một số nghĩa biểu trưng như: các tín hiệu gió, mưa, lửa biểu
trưng cho tình yêu, cho khát vọng và niềm tin của con người. Các biện pháp
biểu đạt giá trị của các tín hiệu chủ yếu là so sánh, ẩn dụ và hoán dụ.
3. Thông qua các tín hiệu thẩm mĩ gió, mưa, lửa chúng ta hiểu hơn về
sự khắc nghiệt của thiên nhiên; sự khốc liệt của chiến tranh, bom đạn kẻ thù
gây ra cho dân tộc Việt Nam; chúng ta hiểu thêm về con người Lưu Quang
Vũ với những biểu hiện tâm trạng phong phú.
4. Qua việc tìm hiểu giá trị thẩm mĩ của các tín hiệu gió, mưa lửa trong
thơ Lưu Quang Vũ chúng ta hiểu rõ hơn về đặc điểm trong thơ của ông, để
thấy thơ mới là thể loại nói lên cốt cách con người nhà thơ, là nơi ông gửi
gắm nhiều tâm sự, nỗi lòng, là phần tâm huyết nhất trong cuộc đời của ông.
Để thấy được Thơ Lưu Quang Vũ giản dị mà sâu sắc, nhẹ nhàng giài tình
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cảm. Thơ Ông vừa có những nét chung của ngôn ngữ dân tộc, vừa có sự tìm
tòi đổi mới ngôn từ.
5. Nghiên cứu tín hiệu thẩm mĩ trong thơ một tác giả mới – Lưu Quang
Vũ, với những khả năng và điều kiện còn giới hạn trong chừng mực của luận
văn thạc sĩ, chúng tôi mới xem xét và nghiên cứu đề tài ở một mức độ nhất
định và trong một phạm vi nhất định chắc chắn còn nhiều vấn đề chưa được
giải quyết. Chúng tôi hi vọng rằng đề tài sẽ được tiếp tục nghiên cứu và mở
rộng sâu sắc, đầy đủ hơn nữa. Chẳng hạn có thể tìn hiểu một số tín hiệu khác
như hoa, tiếng chuông, sân ga những tín hiệu cũng xuất hiện khá nhiều trong
thơ Lưu Quang Vũ. Tuy nhiên chúng tôi cũng mong muốn đóng góp một
phần nhỏ bé vào việc vận dụng những thành tựu của ngôn ngữ học để phát
hiện và khẳng định một số giá trị thẩm mĩ có tần số xuất hiện cao trong thơ
Lưu Quang Vũ góp phần tìm hiểu những nét đặc sắc riêng của phong cách thơ
Lưu Quang Vũ.
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