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Cái tôi tình cảm 
  

         Nói về “tôi” và “ta” trong thi ca là người ta nghĩ đến tình 

cảm của tôi và tình cảm của ta. Vì sao các thi nhân xưa hầu như 

không nói về “cái tôi tình cảm” mà chỉ nói về “cái ta tình cảm”. 

         Để nhận thức rõ ràng hơn về vấn đề này, ta phải khởi hành từ 

văn học dân gian, văn chương truyền miệng. Văn học dân gian có 

một bộ phận là ca dao, sản phẩm sáng tạo của người bình dân xưa. 

Ca dao là những bài thơ tình tứ, biểu hiện tình yêu đôi lứa, tình yêu 

gia đình hay quê hương xóm làng, ví như: 

                      Ta về ta tắm ao ta  

                      Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.                                

         Ao nhà là cái sẵn có, cái đẹp, cái hay. Ta yêu quí, giữ gìn và 

phát triển nó đẹp hơn, hay hơn. Câu đầu có sáu chữ mà chữ “ta” 

chiếm lấy một phần hai câu thơ. Chữ “ta” ở cuối câu làm định ngữ 

cho danh từ “ao”. Từ “ta” trong ao ta, “ta” trong ta tắm đóng vai 

chủ ngữ của hai vế câu, là chủ thể của hành động mà người bình 

dân mặc nhiên xưng hô. Đó là nhân sinh quan giao tiếp của quần 

chúng trong thời kỳ văn minh nông nghiệp. Và “ta” trong ca dao 

còn phong phú hơn thế nữa:     

                      Mình ơi! Có nhớ ta chăng?  

                      Ta như sao mọc chờ trăng giữa trời. 

         Rõ là ca dao phô diễn tình cảm của con người ở nhiều khía 

cạnh một cách gián tiếp, có nghĩa là không nói “cái tôi” mà chỉ nói 

đến “cái ta”. Nhưng tất cả có phải là như thế không? Không hề 

vắng bóng “cái tôi” trong ca dao, rất thuần lý: 

                       Anh đi lấy vợ cách sông, 

                       Để tôi lấy chồng giữa ngõ anh ra. 

         Còn dòng thơ Nôm Trung đại thì thế nào? Bà Huyện Thanh 

Quan khi đi qua Đèo Ngang:  

                        Dừng chân đứng lại trời non nước  

                        Một mảnh tình riêng, ta với ta. 



         Đứng giữa “trời non nước” mênh mang và “mảnh tình riêng” 

giữa bao la hiu quạnh, tác giả không nói cái tôi đơn độc mà gián 

tiếp nói đến cái ta một cách sâu kín về nỗi niềm riêng của chính 

mình. Có lẽ bị chi phối bởi cách gieo vần của thể thơ thất ngôn bát 

cú trong bài thơ chăng, hay quan niệm cầm bút của các thi nhân 

xưa? Tam nguyên Yên Đổ cũng không vượt qua nổi bức tường 

nghiêm khắc ấy, không viết bác đến chơi đây, tôi với tôi mà: 

                         Bác đến chơi đây, ta với ta.                      

         Vẫn là “ta” nhưng lời thơ chan chứa một tình bạn thắm thiết 

giữa Nguyễn Khuyến và Dương Khuê khi hai người gặp nhau, 

xưng hô với nhau vô cùng đằm thắm, nói chuyện với nhau rất lịch 

lãm. Cụm từ “ta với ta” gắn bó rất tự nhiên, không vướng mắc, gò 

ép như Bà Huyện Thanh Quan. 

         Từ đó, ta thấy rõ rằng tâm tình của con người qua thời gian, 

từ xưa đến  nay không phải là một đường thẳng để ta dễ dàng nắm 

bắt  tiến trình của nó đâu. Ta chỉ tìm hiểu một số bài thơ tiêu biểu 

cho từng thời kỳ văn học “cái tôi vắng bóng” chỉ có cái ta. Với bài 

thơ “Qua Đèo Ngang”, cái ta biểu hiện nội dung còn hạn chế, chưa 

bộc lộ hết nỗi niềm riêng sâu kín chất chứa ở trong lòng, chưa phù 

hợp với tâm trạng của tác giả. Còn với bài “Bạn đến chơi nhà”, cái 

ta biểu hiện rất tự nhiên, phù hợp với tình cảm xa vắng lâu ngày 

mới gặp mặt nhau. Nhưng cả hai bài thơ đều là những tác phẩm có 

giá trị đến ngày nay và mai sau nữa. Đó là những đóng góp và làm 

rạng rỡ cho nền thi ca Trung đại Việt Nam. 

         Tiếp nối dòng thơ Trung đại, dòng thơ Hiện đại chủ yếu là 

“cái tôi tình cảm” biểu hiện trực tiếp suy nghĩ của cá nhân, không 

ngần ngại dàn trải tâm tư, phơi bày tâm sự, như Xuân Diệu: 

                         Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ 

                         Em, em ơi, tình non sắp già rồi 

                         Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi.  

         Ta thấy tình cảm ở đây rất dạt dào như sóng sắp bắt đầu gợn 

và cuồn cuộn suốt bài thơ thể hiện qua những đại từ xưng hô “anh” 

gọi “em” rất đắm thắm, “trái tim nhỏ của tôi” tức là “của anh”. 

Không như những thi nhân xưa kín đáo chỉ người yêu bằng những 

danh từ: giai nhân, hoa, xuân, kẻ đấy, thuyền về… Và chỉ mình: tài 



tử, oanh, người đây, bến đợi,… không có những đại từ “em” hoặc 

“anh” như câu thơ sau:                               

                          Anh hút nhụy của mỗi giờ tình tứ. 

         Đã là anh thì không thể gọi là nàng, giai nhân, … mà gọi em 

và giục giã em, giục giã người yêu: Em, em ơi! Tình non sắp già 

rồi! Đó là yêu vội vàng, yêu cuống quýt, giục giã người yêu như 

giục giã chính mình qua “cái tôi” trử tình. Và ta còn thấy ở Hàn 

Mạc Tử, cái tôi trử tình, bộc lộ ý định bán trăng: 

                          Ai mua trăng tôi bán trăng cho. 

         Trăng là thực có của thiên nhiên, nhưng rao bán trăng là 

chuyện có từ trí tưởng tượng của thi nhân muốn vơi đi nỗi tuyệt 

vọng và khiến cho người đọc hiểu mình nhiều hơn.  

        Qua rồi thời bút chiến “mới - cũ” xưa nay cùng tồn tại trong 

một câu thơ của Nguyễn Bính: 

                           Nhà nàng ở cạnh nhà tôi  

                           Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn. 

         Tình cảm tha thiết, tuôn chảy dạt dào, lời thơ nhẹ nhàng, dù 

gọi “nàng” rất xưa nhưng không sáo. Nàng ở cạnh tôi, hai người 

chẳng nói năng gì, rất buồn. Đó là nỗi buồn của chính tác giả. 

         Cái tôi tình cảm như dòng chảy tự nhiên, nó phát triển cũng 

tự nhiên từ suối khe ra sông rồi tuôn về biển cả. Thế nên, tình cảm 

trong thơ thường là tình buồn tình mộng, tình riêng tình chung, 

tình vu vơ và man mác. Từ Tây sang Đông, xưa nay ngoài những 

thiên anh hùng ca, thi nhân thường xem mình là những kẻ đa tình 

đa cảm nhưng không phải tất cả thi nhân, không phải tất cả bi lụy. 

Mỗi dòng thơ là một cách cảm xúc, cách rung động của tâm hồn. 

Như dòng thơ Trung đại, dòng thơ Hiện đại vẫn lấy “cái ta” đan 

xen “cái tôi” rất tự nhiên: 

                           Ta về Đà Lạt mà xa 

                           bồi hồi giăng mắc bóng ta bóng người 

                           Bây giờ Đà lạt mưa rơi 

                           mình tôi ngồi với xưa nơi người ngồi. 

         Sự đan xen ấy khiến khổ thơ đẹp hẳn ra, không nghiêng 

chiều lý trí mà nghiêng chiều tình cảm của tác giả vào tình cảm của 



người khác “ta về Đà Lạt mà xa” và trong những lượt người đó có 

“tôi ngồi với nơi xưa người ngồi”. 

         Qua quá trình tiến triển của thơ Việt Nam đã khởi hành từ 

chặng đường đầu tiên là ca dao đến thời kỳ văn học viết, các nhà 

nho xưa lập ngôn thì lấy câu “văn dĩ tải đạo” làm phương châm và 

quan tâm đến “thi ngôn chí”, nên thường nói đến “cái ta tình cảm” 

chứ không nói đến “cái tôi”. Nhưng con người là một sinh vật có 

tình, đâu phải là gỗ đá. Đời sống không thể lồng trong sự bó buộc 

trái với những tình cảm sẵn có của con người. Những tình cảm ấy, 

khì thì thiết tha, khi thì bộc lộ sôi nổi, giải bày dạt dào niềm 

thương nỗi nhớ. Dòng thơ Trung đại thường dè dặt theo ước lệ 

định sẵn, không dám nói cái tôi. Trái lại, dòng thơ Hiện đại không 

vướng mắc quan niệm của văn chưong xưa nhiều ước lệ mà tùy 

cảnh trong ta có tôi. 
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