
tôi đã đọc và nghe bài thơ Dáng 
đứng Việt Nam tới trăm lần. Mỗi 
lần nghe tôi lại có một cảm xúc 

riêng. hơn 40 năm qua, bài thơ đọng lại 
trong lòng tôi cùng với những kỷ niệm 
về bước đi của đất nước, của thời đại và 
của thế hệ mình. Sau 40 năm những suy 
nghĩ, liên tưởng và cách hiểu của tôi về 
bài thơ mỗi lần một khác.

Lần thứ nhất, tôi đọc bài thơ trên đường 
vào chiến dịch Quảng trị. tôi mơ ước sẽ 
viết được một bài thơ như của Lê anh 
Xuân, mơ ước thành thi sỹ một bài – 
một tác phẩm để đời là mãn nguyện. 
nhưng rồi tôi lại phân vân khi nhớ câu 
tuyên ngôn nghệ thuật của Platon. nhà 
triết học cổ hy Lạp cho rằng: thà làm 
người anh hùng cho nhà thơ ca ngợi, 
chứ không làm nhà thơ đi ca ngợi các 
anh hùng. Mỗi khi không gieo được vần 
thơ nào, mỗi khi cắn bút, bỏ trang bản 
thảo đứng dậy, tôi lại lẩm bẩm câu châm 
ngôn hành động của Platon. tôi tìm 
được ở Platon sự vỗ về, an ủi. Mãi sau 
này tôi mới vỡ lẽ ra rằng, thơ trong quan 
niệm của Platon chỉ là sự mô phỏng một 

cách thụ động cuộc sống, chỉ là cái bóng 
nhợt nhạt của cuộc đời, rất cách xa thế 
giới ý niệm. thời của Platon chưa xuất 
hiện mô hình nhà thơ chiến trận – “Lưng 
đeo gươm tay mềm mại bút hoa”, “vóc 
nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy”. 
đọc bài thơ dáng đứng việt nam ta có 
thể đồng nhất dáng đứng của người 
chiến sỹ với dáng đứng của nhà thơ. 
nhân vật trữ tình với chủ thể trữ tình gần 
như thống nhất.

Lần thứ 2, tôi đọc bài thơ theo kiểu 
nghiên cứu văn học sử. tôi nhớ tới nhận 
định của nhà phê bình hoài thanh. Ông 
cho rằng thơ ca Lê hiến (Lê anh Xuân) 
không có đoạn nào đạt tới độ toàn bích, 
vì có thể thay chữ này, câu nọ, nhưng 
cái quý nhất trong thơ anh là tình cảm 
dạt dào, da diết, thơ anh viết trong 
sáng, mượt mà, viết khá tự nhiên nhưng 
không rơi vào thô mộc.

Em ơi sao tóc em thơm vậy

Hay em vừa đi qua vườn sầu riêng

Khen phụ nữ, tôi nghĩ ít ai khen kiểu 

ấy. Sau ngẫm lại, đọc lại, mới biết anh 
không nói về phụ nữ, về tình yêu mà 
đang nói về quê hương. Phụ nữ ở đây 
không mấy quan trọng. Mùi sầu riêng ở 
đây là mùi quê hương.

 đọc một số bài thơ anh, tôi cảm thấy 
thơ anh như dấu nối của hai thời kỳ sáng 
tác: thời thơ ca đấu tranh thống nhất 
đất nước với nguồn cảm xúc “hướng 
về nam” và thời thơ chống Mỹ. chính 
việc anh từ giã giảng đường đại học, 
lên đường vượt trường Sơn trở về quê 
hương cũng là một dấu nối - dấu nối vật 
chất, làm tiền đề cho dấu nối của hai 
thời thơ việt nam. 

ngay trong bài thơ Dáng đứng Việt Nam 
chúng ta cũng nhận ra hơi thở nóng của 
hiện thực chiến trận – một đặc điểm cơ 
bản của thơ chống Mỹ mà hữu thỉnh , 
Phạm tiến duật ngay sau anh đã đẩy lên 
thành ưu điểm vượt trội. 

Lần thứ 3 tôi đọc Dáng đứng Việt Nam 
là vào thời kỳ trước đổi mới, thời “thóc 
cao gạo kém”, các nhà giáo của trường 
đh tổng hợp hn phải bán nước ngọt, 

“dánG đứnG việt naM” 

đi vào Bất tử
PGS.tS PhạM thành hưnG
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làm kem bản để sống lần hồi qua ngày 
tục gọi là kế hoạch 3. tôi rất băn khoăn 
trước tiêu đề bài thơ. tại sao lại đặt tên 
là Dáng đứng Việt Nam. rõ ràng đồng 
nhất dáng đứng của người chiến sỹ hy 
sinh trong thơ với dáng hình tổ quốc 
việt nam là có gì đó bất ổn. vì rõ ràng 
là nhìn xuyên qua cái ánh sáng thi vị, lý 
tưởng hóa, đây vẫn là thi thể của một liệt 
sỹ. tôi nghi nhà sử học ca Lê hiến không 
đặt tên bài thơ theo kiểu đó. Quả nhiên 
sau này tôi được biết, bài thơ đó Lê anh 
Xuân đặt là “anh giải phóng quân”. Bài 
thơ được anh gửi lại cho Ban biên tập 
tạp chí “văn nghệ giải phóng” trước khi 
đi vào tham gia tổng tiến công đợt 2. 
Khi in, nhà văn anh đức đã đổi tên bài 
thành Dáng đứng Việt Nam. ở đây nảy 
sinh vấn đề bản quyền tác giả. nhưng 
tôi nghĩ, nếu có biết điều đó, trên chốn 
cao xanh thăm thẳm kia Lê anh Xuân 
hài lòng mỉm cười. vì đó là cách đặt tên 
tuân thủ theo thi pháp thơ cách mạng, 
đặc biệt là thơ cách mạng việt nam. Khi 
chế Lan viên viết :

Ở đâu, ở đâu có sự diệu kỳ

Ta xé vải chôn ta - để may cờ chiến thắng

Ta phá xích xiềng ta làm súng đạn

Những vết thương đỏ chói sắc quân kỳ

mà độc giả vẫn không hề thắc mắc 
trước cái tinh thần quyết tử một cách 
đáng ngờ này. (dân tộc việt nam chưa 
bao giờ ra trận trong tuyệt vọng, chưa 
bao giờ chuẩn bị vải liệm trước khi giao 
tranh).

Khi Lê anh Xuân viết “từ dáng đứng 
của anh trên đường băng tân Sơn nhất 
/ tổ quốc bay lên mãi mãi mùa xuân” thì 
cũng là chung lối viết với nguyễn đình 
thi “nước việt nam từ trong máu lửa / 
rũ bùn đứng dậy chói lòa”. 

Lần thứ 4 tôi đọc bài thơ khi viếng nghĩa 
trang đường 9, nơi có rất nhiều sinh viên 
trong đại đội tôi yên nghỉ. tôi chợt nhớ 
tới 2 cách ví von trái chiều nhau. Một 
triết gia thông thái nào đó ở phương 
tây gọi thư viện sách là nơi lưu giữ hài 
cốt của trí tuệ. còn người việt nam, 
nhà thơ diệp Minh tuyền trong bài thơ 
“tản mạn trong nghĩa trang chiều” lại 
ví nghĩa trang như một thư viện lớn, 
mỗi tấm bia là một cuốn sách dày, mỗi 
cuốn sách đều đang viết giở. cách nhìn 
cuộc đời của nhà thơ việt nam ở đây có 
chiều sâu nhân văn hơn. Sau mỗi tấm 
bia hồi hộp những linh hồn. tôi nghĩ, bài 
thơ Dáng đứng Việt Nam cũng là một 
tấm bia, cũng là một nén hương thắp 
cho người chiến sỹ vô danh hy sinh trong 

nhà thơ Lê anh XUân Sinh 
nGày 5/6/1940, tên Khai Sinh Là 
ca Lê hiến, tại Bến trE, tronG 
Một Gia đình trÍ thức yêU 
nước, Là con trai thứ của nhà 
Giáo dỤc, nhà nGhiên cứU văn 
học ca văn thỉnh. năM 12 tUổi, 
ca Lê hiến vừa học vừa tậP 
việc tronG chiến KhU, ở nhà 
in trịnh đình trọnG (thUộc Sở 
Giáo dỤc naM Bộ). năM 1954, 
anh tậP Kết ra BẮc cùnG Gia 
đình, học hết Phổ thÔnG ở 
trườnG học Sinh Miền naM 
(hải PhònG) và trườnG nGUyễn 
trãi (hà nội). năM 1959, được 
tUyển thẳnG vào Khoa Lịch 
Sử trườnG đh tổnG hợP hà 
nội. tốt nGhiệP đại học, ca Lê 
hiến được Giữ Lại trườnG LàM 
GiảnG viên. cUối năM 1964, 
ca Lê hiến “XếP Bút nGhiên” 
trở về QUê hươnG chiến đấU 
tại chiến trườnG Miền naM. 
nGày 24/5/1968, ca Lê hiến - Lê 
anh XUân hi Sinh tronG chiến 
dịch MậU thân tại ấP Phước 
QUảnG, Xã Phước Lợi, hUyện 
cần đước, tỉnh LonG an.
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trận đánh sân bay tân Sơn nhất. Khi viết 
bài thơ này, Lê anh Xuân và các chiến 
sỹ trong hậu cứ chưa hề xác định được 
danh tính liệt sỹ đó. chính vì vậy mới có 
câu hỏi vừa có chức năng tu từ vừa phản 
ánh đúng sự thật: “anh tên gì hỡi anh 
yêu quý?”.

chuyện kể rằng, năm 1966, không 
quân Mỹ ném bom miền Bắc, tàn sát 
nhiều người dân vô tội. để trả thù cho 
đồng bào hà nội, có hai đơn vị quân giải 
phóng được lệnh đánh vào sân bay tân 
Sơn nhất. trận đánh thắng lợi, ta phá 
hủy hàng trăm máy bay các loại trên các 
đường băng. nhưng trên đường rút lui, 
có một chiến sỹ bị kẹt lại giữa vòng vây 
địch. anh bị thương nhưng vẫn gượng 
đứng lên nổ súng. Bọn giặc gọi hàng, 
anh trả lời: “Quân giải phóng không biết 
đầu hàng" và tiếp tục chiến đấu. tư thế 
chết đứng của anh làm quân thù kinh 
sợ. Khi khám tử thi, bọn giặc không thấy 
trong anh có một mảnh giấy nào để xác 
minh họ tên, đơn vị… nghe câu chuyện 
kể lại, ngay đêm ấy Lê anh Xuân viết 
xong bài thơ cho kịp ngày hôm sau lên 
đường. đoạn đầu của bài thơ đậm tính 
tự sự, miêu tả một câu chuyện có thật 
về người chiến sỹ vô danh. hình tượng 
thơ vận động từ cụ thể tới khái quát, từ 
hiện thực tới lãng mạn. cuối bài thơ, 
không gian nghệ thuật mở rộng thành 
một không gian sử thi hoành tráng. câu 
chuyện riêng của một người đã thành 
câu chuyện chung của đất nước. trong 
một chừng mực nhất định, có thể gọi 
đây như là bài thơ “tượng táng”. nhà 
thơ đã tượng táng chiến sỹ vô danh đó 
bằng ngôn ngữ thi ca. hôm nay, người 
chiến sỹ của Lê anh Xuân không còn vô 
danh nữa. theo nhà văn đinh Phong, 
anh giải phóng quân đó chính là nguyễn 
văn Mao, quê ở xã vĩnh Lộc, huyện 
Bình chánh, tp hồ chí Minh, khi ở lại 
yểm hộ, chặn đường cho đồng đội rút 
ra khỏi sân bay, rồi hy sinh là trung đội 
phó trung đội trinh sát thuộc tiểu đoàn 
6 - Bình tiên, tiểu đoàn từng 3 lần nhận 
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. 
Liệt sỹ nguyễn văn Mao cũng đã được 
hoàn thiện hồ sơ để truy tặng danh hiệu 
anh hùng. cả hai - nhân vật trữ tình và 
thi sỹ, đều đang “thành tên đất nước”.

Giáo dỤc

30 Bản tin đại học Quốc gia hà nội


