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Tham khảo tuyển chọn những bài văn mẫu hay nhất giới thiệu và phân tích phong 

cách nghệ thuật thơ của Tố Hữu - Văn mẫu lớp 12. 

Đề bài: Giới thiệu một vài nét khái quát về tác phẩm (thơ) và phong cách nghệ thuật thơ 

của Tố Hữu. 

Bài làm: 

Bài văn mẫu về những nét chính của phong cách thơ Tố Hữu 

Tố Hữu là một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam. Phong 

cách thơ ông luôn gắn bó và phản ánh những chặng đường cách mạng đầy gian khổ hy 

sinh của dân tộc, đồng thời cũng là những chặng đường vận động trong quan điểm tư 

tưởng và bản lĩnh nghệ thuật của chính nhà thơ. 

Về nội dung, thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình – chính trị sâu sắc. Hồn thơ ông luôn 

hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách 

mạng, của cả dân tộc. Cái tôi trữ tình là cái tôi chiến sĩ, cái tôi nhân danh Đảng, nhân 

danh cộng đồng, dân tộc, dấn thân vào con đường cách mạng giải phóng dân tộc với mục 

đích cao cả. 

Thơ Tố Hữu không đi sâu vào cuộc sống và tình cảm riêng tư mà tập trung vào tình cảm 

lớn có tính chất tiêu biểu, phổ biến của con người cách mạng: tình yêu lí tưởng, tình cảm 

với lãnh tụ, tình đồng bào đồng chí. 

Thơ ông cũng mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối 

tượng thể hiện chủ yếu, luôn đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lịch sử, có tính chất 

toàn dân. Nhà thơ tập trung khắc họa những bối cảnh rộng lớn, những biến cố quan trọng 

tác động đến vận mệnh dân tộc. Các nhân vật trữ tình thường mang phẩm chất tiêu biểu 

cho dân tộc, cho lịch sử và thời đại. 

Mang giọng điệu tâm tình và đậm đà tính dân tộc. Lời thơ tâm tình là tiếng nói đồng ý, 

đồng chí, đồng tình, đồng điệu với người đọc. Vì thế, thơ ông dễ nhớ, dễ thuộc và được 

nhiều người đọc yêu thích. 

Về thể thơ, Tố Hữu tiếp thu tinh hoa của phong trào Thơ mới, của thơ ca thế giới cổ điển 

và hiện đại; thành công trong vận dụng thể thơ truyền thống dân tộc như lục bát, song 

thất lục bát, thất ngôn… 

Ngôn ngữ chủ yếu là từ ngữ, lối nói quen thuộc với dân tộc. Đặc biệt, thơ ông phát huy 

cao độ tính nhạc phong phú của Tiếng Việt, sử dụng tài tình các từ láy, thanh điệu và vần 

thơ. 
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Tố Hữu vượt lên bao biến động thăng trầm, thơ ông kiên định niềm tin vào lý tưởng và 

con đường cách mạng, vào chữ nhân tỏa sáng ở mỗi hồn người. 

Bài phân tích hay nhất về phong cách nghệ thuật trong thơ Tố Hữu 

Tố Hữu là nhà thơ xuất sắc của nền văn học Việt Nam, ông có rất nhiều tác phẩm hay 

trong đó chủ yếu là những bài thơ viết về đề tài chính trị, trong đó thể loại thơ trữ tình 

chính trị, thơ mang cảm hứng lãng mạn, thơ mang khuynh hướng sử thi, chiếm phần lớn 

trong sáng tác của ông. 

Với sự nghiệp cách mạng lớn, ông được xem là nhà chính trị tài ba của dân tộc, với tinh 

thần yêu nước, yêu dân, luôn trung thành trước sự nghiệp cách mạng của Đảng, ông luôn 

một lòng son sắt trước sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, đó được xem là nguồn cảm 

hứng to lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước của mình. 

Thơ của ông mang những tình cảm yêu thương, tình yêu quê hương đất nước, văn 

chương của ông thường hướng tới cái đại chúng, ngôn ngữ sâu sắc, lối văn phóng 

khoáng, thơ của ông luôn dành được tình cảm to lớn của độc giả, khi tìm đến tác phẩm 

của mình. 

Với tình cảm sâu sắc dành cho thơ ca, ông thường coi đó là niềm vui, là lý tưởng để thể 

hiện những tình cảm sâu sắc trước sự nghiệp của đất nước, bài thơ của ông tran chứa nỗi 

nhớ, say mê lí tưởng, niềm vui chiến thắng, ân nghĩa cách mạng, lòng kính yêu Đảng, 

lãnh tụ, tình cảm quốc tế…Một lòng luôn vì cách mạng, chính vì thế sự nghiệp của ông 

cũng luôn được đề cao, trọng dụng trong phong cách nghệ thuật độc đáo, nổi bật, sáng 

tạo trong phong cách của mình. 

Chính vì thế, nó được xem là thứ vũ khí tối tân để đấu tranh vì sự nghiệp của đất nước, 

ông hết mình vì sự nghiệp của dân tộc, nó phản ánh đời sống tinh thần của những người 

lao động nghèo khổ, tâm tình của người chiến sĩ cách mạng, luôn hết mình vì sự nghiệp, 

đấu tranh bảo vệ đất nước. 

Không chỉ phát triển ở thể loại thơ trữ tình, phong cách của ông còn thể hiện mang 

khuynh hướng sử thi, đó là những đề tài lịch sử to lớn, mang đậm tính dân tộc của mình 

đối với đất nước, mang tầm vóc của xã hội. Đó là những vấn đề lịch sử mang tầm vóc to 

lớn. 

Với tấm lòng sâu sắc với sự nghiệp của dân tộc, sáng tác của ông mang đậm khuynh 

hướng, sử thi, mang những lối viết phóng khoáng, sâu sắc trong tình cảm, nỗi nhớ, mang 

đậm cảm xúc cho người đọc, bởi lối viết đem đến cho người đọc một điểm riêng, về cảm 

hứng, sự lãng mạn trong phong cách thể hiện của độc giả, khi tiếp cận tác phẩm của 

mình. 
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Thơ của Tố Hữu luôn mang màu sắc riêng, nó hướng tới những lý tưởng trong sáng, sáng 

tạo, luôn hướng người đọc đến một tương lai rộng mở, tươi sáng, luôn thể hiện tinh thần 

vì dân tộc, lãng mạn, thể hiện ý chí, lý tưởng và ánh sáng của niềm tin, của Đảng và Nhà 

Nước. 

Với giọng thơ da diết, những tâm tình mà tác giả thể hiện đã mang những nét đặc trưng 

sâu sắc trong lòng người đọc, nó gợi ra biết bao nhiêu cảm xúc, yêu thương, tình cảm 

ngọt ngào, da diết cho những con người, tình  cảm của những người đồng chí đồng đội, 

mang tấm lòng sâu sắc, nghệ thuật sáng tạo biểu hiện trong những nỗi nhớ thương, da 

diết trong những cảm xúc, tự hào và đang ngợi khen của dân tộc. 

Nhà thơ Tố Hữu đã thể hiện trong tác phẩm của mình những cảm xúc sâu sắc, tình cảm 

ngọt ngào, sâu lắng, lắng đọng trong tâm hồn của người đọc trước những cảm xúc, nỗi 

nhớ, niềm hạnh phúc đó đang dần trào dâng trong những tình cảm ngọt ngào, sâu lắng, 

tình cảm đối với cái chung của dân tộc, luôn hướng tới cái đại chúng, lớn lao, để lại lý 

tưởng mạnh mẽ cho những người chiến sĩ, cách mạng, luôn hết mình vì sự nghiệp của 

dân tộc, của đất nước. 
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