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oài Thanh là một gương mặt nổi bật của
giới phê bình văn học giai ñoạn 1900- 1945.
Cùng với Thiếu Sơn- tác giả Phê bình và Cảo luận
(1933), Hoài Thanh còn là người khai mạc nền phê
bình văn học Việt nam hiện ñại. Ông bước vào làng
văn năm 1930 với một lòng say mê văn chương
hiếm thấy. Không biết tự bao giờ những câu ca dao,
những ñoạn Kiều, những truyện thơ Nôm nổi
tiếng,… ñã ñi sâu vào tâm hồn cậu bé Nguyễn ðức
Nguyên ñể rồi sau này nó trở thành nguyên cớ cho
cậu theo ñuổi sự nghiệp văn chương và chung thủy
với nó suốt cuộc ñời mình. Nửa thế kỷ hoạt ñộng
văn học, Hoài Thanh ñã thực sự trở thành một nhà
phê bình tạo ñược lòng tin ở người ñọc và người
sáng tác. Trước cách mạng tháng tám, người ta biết
ñến Hoài Thanh qua những bài báo trong cuộc tranh
luận “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị
nhân sinh” và ñặc biệt là ở “Thi nhân Việt nam”.
Riêng cuốn “Văn chương và hành ñộng” in năm
1936 chưa ñược lưu hành ñã bị chính quyền tịch thu.
Hoài Thanh bước vào làng văn trong một hoàn
cảnh thời cuộc không thuận lợi với chính sách cai trị
cực kỳ khắc nghiệt của chế ñộ thực dân nhưng với ý
thức trách nhiệm của người cầm bút- một người hết
sức trân trọng những giá trị tinh thần của dân tộcông ñã gắn bó với sự nghiệp phê bình và miệt mài
sáng tác, phát hiện những vẻ ñẹp của thơ văn và tâm
hồn con người.
Là một người chọn con ñường phê bình văn học
từ rất sớm và chung thủy với nó trong suốt cuộc ñời
mình, Hoài Thanh ñã thể hiện quan niệm của mình
về phê bình văn chương. Quan tâm ñến văn chương
nhưng Hoài Thanh ñặc biệt nhạy cảm khi phê bình
thơ. Dường như ông sinh ra chỉ ñể dành cho việc phê
bình thơ, cái “tạng” của ông phù hợp với phê bình
thơ. Ông ñã dành tất cả tài năng và tâm huyết của
mình ñể nghiên cứu thơ, ñặc biệt là Thơ Mới.
Hoài Thanh thuộc trường phái phê bình trực cảm.
Cùng với Thiếu Sơn, ông ñã thành công trong
phương pháp phê bình này. ðặc ñiểm của phương
pháp phê bình trực cảm là bắt nguồn từ trực giác.
Nhà phê bình thường ñến với văn chương như là
một sự chia sẻ, sự ñồng ñiệu về tâm hồn. Có nhiều ý
kiến cho rằng phương pháp phê bình của Hoài
Thanh thiên về tình cảm. ðiều này xuất phát từ quan
niệm phê bình của ông. Ông muốn ñưa văn thơ ñến
với tâm hồn, tình cảm người ñọc bằng chính sự cảm
nhận của tâm hồn mình. Ông xác ñịnh công việc phê
bình của ông thật khiêm nhường, chỉ “ghi cảm tưởng
xem thơ” mà “vui buồn lại cứ theo ngòi bút hiện lên
trang giấy”. Trong phê bình, ông ñã triệt ñể tuân
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theo cảm xúc thi ca cùng tâm hồn ñồng cảm của
mình với tư cách là người thưởng thức sành ñiệu.
Thực sự ông ñã ñến với thơ bằng sự ñồng ñiệu của
tâm hồn mình với nhà thơ: “Gặp thơ hay tôi triền
miên trong ñó, tôi ngâm ñi ngâm lại hoài, cố lấy hồn
tôi ñể hiểu hồn người”. Có thể thấy quan niệm phê
bình của ông là lấy cảm xúc làm chủ ñạo ñể ñến với
thơ văn. Ông ñã quan niệm rằng nhà phê bình cũng
như nhà văn, trước hết phải có một tâm hồn nhạy
cảm, biết phát hiện và thưởng thức ñược cái ñẹp
nhưng phải giữ tính vô tư và phải ñọc nhiều. Quan
niệm của ông phù hợp với ñặc ñiểm của thơ. Thơ là
tiếng nói của tình cảm, cảm xúc. Hoài Thanh ñã
sống trong tâm trạng, cảm xúc trong bài thơ ñể hiểu
thơ và vì vậy những bài phê bình của ông mang ñậm
dấu ấn của cảm xúc, của trực giác. ðiều này xuất
phát từ mong muốn của ông “muốn hiểu cho ñúng
hình sắc các hồn thơ”.
Theo ông, người phê bình phải có một kiến thức
rộng, phải là người hiểu biết nhưng ñể có thể ñúng,
ñánh giá ñúng về thơ, Hoài Thanh cho rằng cũng cần
có một tình cảm ñúng vì “Dẫu hiểu biết có rộng ñến
ñâu, không có tình cảm ñúng không thể có sự ñánh
giá ñúng về văn thơ… Chỉ có tình cảm ñúng vẫn
chưa ñủ. Tình cảm mà không mạnh, không sâu thì
câu chuyện thơ sẽ nhạt không ñủ sức ñi vào tâm trí
người ñọc, người nghe…”.
Tuy lấy cảm xúc làm chủ ñạo ñể hiểu về thơ
nhưng ông cũng quan niệm phê bình cần phải khách
quan tức là “phải giữ tâm hồn trẻ trung, không thành
kiến, không thiên vị ñể nhận thấy mọi cái hay, cái
ñẹp dẫu những cái hay, cái ñẹp ấy trái với phép tắc
khuôn khổ xưa nay”. Trong “Thi nhân Việt nam”, có
những nhà thơ ông không thích lắm theo cái “tạng”
của ông nhưng không vì thế mà ông hạ thấp giá trị
của thơ họ. ðiều này cho thấy ông rất coi trọng sự
thành thật trong phê bình, sự thành thật rất cần thiết
ñối với người phê bình. Một bài viết thể hiện những
tình cảm chân thành bao giờ cũng có sức thuyết
phục cao và mới có thể cảm ñược hồn người. ðối
với ông danh vọng quí thật nhưng có một ñiều quí
hơn hết thảy, ñó là “lòng ngay thẳng mà ít nhất cũng
phải giữ trọn trong văn chương”. Rõ ràng ông xem
ñiều này như một tâm niệm ñạo ñức. Với ông, người
phê bình ñóng vai trò hỗ trợ nhà văn, kích thích sự
phát triển văn học ñồng thời cũng ñóng vai trò người
trung gian tin cậy giữa tác phẩm với người ñọc. Cho
nên sự thẳng thắn và trung thực ñược ông xem như
là một phẩm chất ñạo ñức của cá nhân người phê
bình. Mặt khác khi xem thơ ông chỉ chú ý ñến thơ
chứ không chú ý ñến con người nhà thơ. Có những
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bài thơ hay nhưng tác giả của nó lại là những người
có “những cử chỉ rất mực xấu xa, họ phũ phàng, nhỏ
nhen” nhưng không vì thế tác giả không trân trọng
những vần thơ hay của họ bởi “phần sâu sắc nhất
trong tâm hồn họ ñã ghi lại nơi những vần thơ ñẹp”.
Ngược lại có những nhà thơ tốt vô cùng nhưng ông
chỉ “thích có hạn”.
Trong phê bình, gồm phê và bình nhưng ông chỉ
bình chứ không phê. Ông rất ngại mang tên là nhà
phê bình vì theo ông “hai chữ phê bình sao nghe nó
khó chịu quá! Nó khệnh khạng như một ông giáo
gàn. Bình thì cũng còn ñược. Nhưng phê? Sao lại
phê?”. Bình có nghĩa là khen. Mà khen tức là ñi tìm
và xác ñịnh cái hay trong văn chương. Suốt cuộc ñời
của ông không phải là sự miệt mài ñi tìm, khám phá
ra cái dẹp, cái hay của văn chương ñó sao? Bởi ñối
với ông, cái hay mới là cái tiêu biểu, cái ñáng giá,
còn cái dở thì không tiêu biểu gì hết. Thỉnh thoảng
ông có nói ñến cái dở cũng là ñể làm nổi bật cái hay
mà thôi. Và bởi ông quan niệm rằng” ðặc sắc của
mỗi nhà thơ chỉ có ở những bài thơ hay. Mỗi bài thơ
hay là cánh cửa mở cho tôi ñi vào một tâm hồn”.
ðối với Hoài Thanh, một bài phê bình hay có sức
thuyết phục không phải chỉ ở nhận thức, tình cảm
ñúng mà lời bình cũng cần phải hay, hấp dẫn, ñặc
sắc ñể dễ tác ñộng ñến người ñọc vì nhà phê bình
như là “người môi giới” ñưa người ñọc ñến với thế
giới nghệ thuật của văn chương ñể cùng cảm nhận
cái hay của văn chương. Vì thế nếu lời bình không
hấp dẫn thì sức thuyết phục cũng không cao. ðiều
này có nghĩa là Hoài Thanh ñã nhấn mạnh ñến tính
nghệ thuật của phê bình văn học. Một tác phẩm phê
bình cũng như là một sáng tác nên nó phải mang tính
nghệ thuật thể hiện ở những trang viết mang tính
chất cảm xúc, thể hiện dấu ấn cá nhân của nhà phê
bình. Nói cách khác, sự ñộc ñáo của một bài phê
bình không chỉ thể hiện ở nội dung mà còn trong
phương diện nghệ thuật. Rõ ràng Hoài Thanh trong
những bài phê bình của mình, nhất là trong “Thi
nhân Việt nam” ñã thể hiện văn phong ñộc ñáo. Ông
có lối viết hình tượng ñầy cảm xúc nên những trang
viết của ông thường gây ấn tượng, dễ tác ñộng ñến
cảm xúc của người ñọc. Chẳng hạn, nói về tác ñộng
của văn chương ñến cuộc sống, ông viết:
“Một bài văn hay là một bông hoa. Làm sao
người ta lại muốn ép bông hoa phải thành quả là
nghĩa lý gì. Một tí hương man mác lúc canh trường,
những màu xinh tươi rung rinh dưới ánh trời khi ban
sớm khiến cho khách giang hồ quên những nỗi nhọc
nhằn mà trong chốc lát hưởng những phút say sưa,
như vậy chẳng ñủ cho một ñời hoa hay sao? (Văn
chương là văn chương, Tràng An số 48)
Có thể nói trong những bài bình của Hoài Thanh,
mỗi ñoạn bình dù dài hay ngắn bao giờ cũng làm
cho người ñọc thích thú vì lối nói hình tượng, cách
dùng những ẩn dụ, so sánh,… Tất cả ñều nói lên sự
tài hoa của ngòi bút phê bình nghệ sĩ. Hơn nữa ông
còn thổi hồn mình vào những trang văn nên lời bình
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càng hấp dẫn bởi nó chứa ñựng cảm xúc chân thành
của chính người nghệ sĩ.
Xuất phát từ quan niệm phê bình của Hoài Thanh
và những bài phê bình của ông, có ý kiến cho rằng
lối phê bình của ông thiên về tình cảm mà yếu phần
lý luận. ðiều này không hẳn ñúng. Tuy những bài
phê bình của ông dựa trên cảm xúc trực quan là chủ
yếu nhưng không phải ông không hiểu gì về lý luận.
Chỉ có ñiều những vấn ñề lý luận ñã ñược ông diễn
ñạt bằng lối nói hình tượng, những hình ảnh gần gũi
trong cuộc sống chứ không phải là bằng những khái
niệm lý luận. Cách nói như thế làm cho người ñọc
dễ cảm nhận những ñiều ông nói. ðây là một phong
cách riêng thể hiện cá tính sáng tạo ñặc biệt của cây
bút phê bình Hoài Thanh. Nếu không có khả năng tư
duy lý luận thì làm sao ông có thể viết một bài tổng
kết có giá trị về phong trào Thơ Mới mang tên “Một
thời ñại trong thi ca”?
Những trang văn của Hoài thanh ñã thể hiện cái
tôi ñầy cảm xúc, một cái tôi quyết ñịnh những phán
ñoán, những nhận ñịnh tuy bằng trực giác nhưng
cũng mang tính khách quan. ðó là tiếng nói của một
con người có một năng lực thẩm thấu văn chương
ñặc biệt, có khả năng rung cảm sắc sảo trước những
hiện tượng văn chương, khả năng bình thơ bằng
những lời bình giàu cảm xúc xuất phát từ sự ñồng
ñiệu của tâm hồn mình với tâm hồn của thi nhân. Có
lẽ vì vậy mà những tác phẩm của ông, ñặc biệt là
“Thi nhân Việt nam” trải qua sự thử thách của thời
gian vẫn sống mãi trong lòng người ñọc nhiều thế
hệ

17

