
Bình luận ý kiến Phong cách chính là người - Buy-phông  

Văn mẫu hay tuyển chọn tham khảo chủ đề phân tích, bình luận về ý kiến của Buy-

phông: Phong cách chính là người - Văn mẫu lớp 12 

Đề bài: Buy-phông, nhà văn Pháp nổi tiếng, có viết: "Phong cách chính là người". Anh 

(chị) hiểu ý kiến trên như thế nào? 

Bài làm: 

Hướng dẫn xây dựng dàn ý chi tiết 

I. Mở bài 

- Phong cách chính là nét độc đáo và phần đóng góp riêng của nhà văn cho đời sống văn 

học. 

- Phong cách của nhà văn được thể hiện trên cả hai phương diện: nội dung và nghệ thuật. 

II. Thân bài 

- Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay chỉ làm theo một vài kiểu mẫu… 

+ Văn chương chỉ dung nạp những ai biết đào sâu suy nghĩ, khơi những nguồn chưa ai 

khơi và sáng tạo những gì chưa có” với nhà văn Nam Cao, ông đòi hỏi ở mỗi người cầm 

bút một sự sáng tạo riêng cho mình, để lại cho văn học những gì là của riêng mình. 

+ Nhà văn Pháp Buy-phông thì quan niệm “Phong cách chính là người”. 

- Phong cách bao gồm cả phương diện nội dung và nghệ thuật:  

+ Trong câu nói của Buy-phông, “Phong cách” là những nét độc đáo của riêng mỗi nhà 

văn thể hiện trong văn học. Đó là “những nguồn chưa ai khơi” nhưng nhà văn đó đã khơi 

tìm và hưởng được sự ngọt mát của nó. 

+ Cần hiểu rằng, phong cách của nhà văn được thể hiện trên cả hai phương diện: nội 

dung và nghệ thuật. Trong nội dung, phong cách nhà văn in đậm trong quan niệm về cuộc 

sống con người, việc lựa chọn đề tài, xây dựng chủ đề, cách lí giải vấn đề về cuộc sống 

con người… 

- Độc đáo về nội dung thể hiện ở quan niệm về cuộc sống và con người từ việc lựa  chọn 

đề tài, xác định chủ đề, cách lí giải những vấn đề về cuộc sống và con người… 

- Phong cách của nhà văn in đậm lên từng trang viết. Đến lượt mình, phong cách văn học 

của mỗi tác giả lại in sâu vào lòng người đọc tạo nên mối đồng cảm sâu sắc giữa những 

nhà văn, nhà thơ và những độc giả chân thành. 
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- Độc đáo về nghệ thuật thể hiện ở phương thức biểu hiện, ở việc lựa chọn các thủ pháp 

nghệ thuật, tổ chức kết cấu, sử dụng ngôn ngữ…. 

- Điều thú vị khi đọc tác phẩm văn học là phát hiện được những nét độc đáo trong phong 

cách của mỗi nhà văn. 

III. Kết bài 

- Đưa ra một nhận định đúng đắn, Buy-phông định hướng cho những nhà văn hay những 

người ôm mộng văn chương phải biết định hình cho mình một phong cách riêng nổi bật. 

Đó phải là phong cách của riêng anh để người đọc nhận ra đó là anh chứ không phải là 

người khác. 

- Đến lượt mình, mỗi độc giả cần là một người đọc thông minh biết tìm tòi, suy nghĩ phát 

hiện nét phong cách riêng của mỗi nhà văn. 

Top 2 bài văn hay phân tích, bình luận về ý kiến của Buy-phông 

Bài văn hay số 1: 

"Phong cách (…) cũng như màu sắc đối với người họa sĩ, không phải là một vấn đề về kỹ 

thuật mà là về cách nhìn. Nó là một phát lộ, vốn sẽ không thể có được bằng những 

phương tiện trực tiếp và hữu thức, về sự khác biệt về chất có trong cách mà thế giới hiện 

ra với mỗi chúng ta, sự khác biệt mà nếu không có nghệ thuật thì sẽ mãi là bí mật vĩnh 

hằng của mỗi con người" 

   Nói cách khác, phong cách tác giả không đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật hay chỉ là 

lớp vỏ ngoài trang trí cho tác phẩm văn chương mà nó là cách nhìn rất riêng của mỗi 

người về thế giới, phân biệt với cách nhìn của những người khác. 

   Mỗi người sinh ra và lớn lên đều có riêng trong mình một khí chất, năng lực và kinh 

nghiệm để có thể tiếp thu những cái tốt đẹp và loại trừ những cái xấu. Quá trình đó dần 

hình thành trong mỗi chúng ta một vốn cá tính đặc biệt mà ta hay gọi là phong cách. Xét 

trên bình diện này, Buy-phông – một nhà văn nổi tiếng của Pháp từng nói: "Phong cách 

chính là người". Quả thật trong cùng một hoàn cảnh nhưng phong cách của mỗi người 

không hoàn toàn giống nhau, mà nó chính là bản thân người mang phong cách đó. Cùng 

suy ngẫm và chiêm nghiệm về câu nói của Buy-phông để mỗi chúng ta có thêm những 

hiều biết và dần định hình trong mình một phong cách riêng. Trong cuộc sống, người ta 

thường định hình phong cách theo hai nghĩa. Một là, phong cách nghệ thuật. Đó là phong 

cách của một nhà văn, nhà thơ, nhà kiến trúc... hoặc phong cách của một thời đại nào đó. 
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   Hai là, tác phong, tính cách của một người hay một lớp người nào đó trong xã hội được 

hình thành một cách tương đối ổn định, làm nên phong cách riêng của một người hay một 

lớp người đó. 

   Phong cách tuy đa dạng như vậy nhưng nhìn chung khi nhắc đến phong cách ta vẫn 

thường nhắc đến dấu ấn cá nhân của sự vật. Ngoài ra một điểm chung của bất kì loại 

phong cách nào là cũng đều chịu tác động mạnh mẽ sâu sắc của môi trường sống. Đó là 

những tác động của truyền thống văn hoá, đạo đức, tâm lí nghề nghiệp. Nhìn từ bình diện 

văn học, phong cách cũng đa dạng nhưng không kém phần sâu sắc. 

   Buy-phông đã rất tinh tế khi nhìn nhận "Phong cách chính là người". Trong văn học, 

phong cách là yếu tố cấu thành tác phẩm không thể thiếu. Độc giả cũng như mọi nhà lý 

luận văn học mỗi khi nhìn nhận một tác phẩm, người ta thường hay chú ý đến hai phương 

diện quan trọng của phong cách văn học là: nội dung và nghệ thuật. Về nội dung, phong 

cách là dấu ấn thể hiện cách nhìn nhận con người và cuộc sống, cách lí giải cuộc sống và 

con người… Về nghệ thuật, phong cách là cách lựa chọn những thủ pháp nghệ thuật, kết 

cấu ngôn từ, sử dụng ngôn ngữ... Một tác phẩm hay chỉ được đánh giá khi tạo ra được 

dấu ấn riêng, mang lại cho người đọc những lay chuyển xúc cảm nhẹ nhàng mà tinh tế. 

Chính vì vậy, dù trên bất cứ bất cứ bình diện nào, khi đánh giá tác phẩm hay con người, 

phong cách cũng vừa là tiêu chí quan trọng, vừa là nơi thể hiện cái tính cách cũng như 

tâm hồn trong tác giả. Xin một lấy một góc nhỏ của nền văn học Việt Nam để chứng 

minh và làm rõ hơn khi nhìn nhận "Phong cách chính là người". 

   Nhắc đến văn học Việt Nam, nhắc đến phong cách con người tôi dần mường tượng ra 

sợi dây liên kết giữa chúng. Nguyễn Đăng Mạnh trong "Nhà văn, tư tưởng và phong 

cách" đã gắn phong cách với cá tính nhà văn khi ông xác định: "Văn chương là một hình 

thái ý thức xã hội có đặc trưng riêng. Đây là lĩnh vực cần đến năng khiếu và tài nghệ, cần 

cá tính và phong cách". Rồi sau đó, trong "Nhà văn Việt Nam hiện đại: chân dung và 

phong cách, ông lại một lần nữa coi phong cách "phụ thuộc vào những thói quen tâm lý 

và những sở trường riêng của nhà văn". Từ đó, "dựng" nên phong cách nhà văn, như 

Nguyễn Tuân ngông, Quang Dũng tài hoa, tài tử, phong tình và lãng mạn, Nguyễn Đình 

Thi nhà thơ của đất nước tươi đẹp và hùng tráng đau thương, thơ Hoàng Cầm là linh hồn 

của quê hương Kinh Bắc cổ kính, đầy huyền thoại, cổ tích và chứa chan chất nhạc, chất 

thơ. Nguyên Ngọc là cây bút sử thi - lãng mạn, một chủ nghĩa lãng mạn anh hùng đầy 

chất thơ... Rồi Đào Thái Tôn trong Thơ Hồ Xuân Hương, từ cội nguồn vào thế tục, khi đi 

tìm một cơ sở để lựa chọn thơ nôm truyền tụng của nữ sĩ đã "dùng phong cách Lưu 

Hương ký để xác định phong cách "thơ nôm truyền tụng" của Hồ Xuân Hương". 

   Phong cách ở mỗi bình dịên đều đa dạng và sâu sắc. Văn học chỉ là một trong số những 

bình diện mà tôi muốn vay mượn nhằm đánh giá đúng và chính xác khi nhìn nhận con 

người. Tôi dần nhận ra câu nói của Buy-phông hết sức chập chờn. Bởi vì như tôi đã nói 

các định ngữ đã để định nghĩa chập chờn. Như tôi đã nói về một số phong cách như thơ 

Hồ Xuân Hương vui mà không buông tuồng, thơ Hoàng Cầm là linh hồn của quê hương 
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Kinh Bắc cổ kính... có thể đóng vào con người Hồ Xuân Hương, con người Hoàng Cầm 

cũng được, mà vào thơ Hồ Xuân Hương, thơ Hoàng Cầm cũng chẳng sao. Chính sự 

"nhập nhằng" này làm cho các định nghĩa trên không có giá trị khái niệm hóa đã đành, 

mà cả giá trị thao tác cũng không rõ rằng. Đó chính là sự chập chờn trong câu nói "Phong 

cách chính là người" của Buy-phông: Nó tạo cho những người đọc cho ta nhiều cách nhìn 

nhận riêng. Đó là sự tinh tế và óc sáng tạo khi nhìn nhận vấn đề của Buy-phông. 

   Dĩ nhiên, không phải công trình nghệ thuật nào cũng có phong cách. Một tác phẩm chỉ 

có phong cách khi nó đạt được tính cấu trúc, tức có sự thống nhất hữu cơ của các bộ phận 

trong một chỉnh thể. Bởi vậy, chỉ cần biết một bộ phận là có thể suy ra cái toàn thể, như 

lý thuyết toàn đồ đã chứng minh. Chính vì phong cách là một phạm trù chất lượng, nên 

trong nghệ thuật có được phong cách là một hiện tượng rất quý. Và, vì thế, không phải 

tác giả nào cũng có phong cách, thể loại nào cũng có phong cách và thời đại nào cũng có 

phong cách. 

   Chính từ đó, mỗi học sinh chúng ta, nhìn nhận từ câu nói của Buy-phông, ngay khi còn 

ngồi trên ghế nhà trường cần tập riêng cho mình thói quen nhìn nhận và đánh giá mọi vấn 

đề trong cuộc sống một cách rõ ràng, tinh tế. Đồng thời cần không ngừng trau dồi vốn từ 

và sử dụng nó một cách linh hoạt. Đó chính là điều kiện dần cần và đủ để ta đã hình 

thành trong mình một phong cách nhỏ, nơi thể hiện cái tôi cá nhân của ta trong cuộc 

sống. 

   "Phong cách chính là người" - Buy-phông đã cho ta một nhận định sâu sắc, một bài học 

khi ta bước vào cuộc sống. Riêng tôi, nỗ lực để tạo riêng cho mình một phong cách, một 

cá tính sẽ là động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống! 

Bài văn hay số 2: 

Nhận định về con người nhà văn Pháp nổi tiếng Buy – phông có nhận xét rằng: “Phong 

cách chính là người”. Ta có thể hiểu câu nói trên như thế nào? Nói đến con người người 

ta nghĩ ngay đến những nhận thức xã hội, đó là những thứ khiến cho con người khác biệt 

với con vật. Một trong những thứ khiến cho con người khác con vật chính là phong cách. 

Trước hết ta cần phải hiểu phong cách là gì? Hiểu một cách nôm na phong chính là tác 

phong, vẻ bề ngoài của con người, cách là cách thức con người thể hiện ra ngoài và tạo 

nên một nét riêng biệt của bản thân mình. Vậy phong cách có nghĩa là chính là nét riêng 

biệt của mỗi người, nó thể hiện được tính cách, bản chất, sở thích của con người. 

Trong cuộc sống chúng ta, từ phong cách được thể hiện rất nhiều. Nói về trang phục, 

chúng ta cũng thường nghe thấy rất nhiều người nói rằng: “Chị kia thật phong cách”, 

“Anh ấy chạy theo phong cách thời trang Hàn Quốc”, “Em ấy có phong cách dễ 

thương”…Theo những lời nhận xét đó ta có thể thấy, mỗi người hoặc mỗi lớp người đều 

chọn cho mình một phong cách ăn mặc riêng mà họ cảm thấy yêu thích. Có người chọn 
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phong cách sexy gợi cảm, có người lại thích phong cách dễ thương, có người lại thích 

phong cách giản dị, trong sáng… 

Không chỉ trong trang phục thường ngày ta còn thường bắt gặp phong cách của những ca 

sĩ. Phong cách của ca sĩ được thể hiện trong những bài hát của họ. Người ca sĩ hát nhạc 

ballad trữ tình sẽ khác với người hát nhạc rock hay nhạc cách mạng…Mỗi người ca sĩ 

ngoài gu ăn mặc, người ta sẽ nhớ đến họ theo một dòng nhạc nào đó. Mà chính những 

điều đó làm nên phong cách riêng của một người ca sĩ. 

Trong văn chương cũng vậy, nếu Xuân Diệu xuất hiện với phong cách nghệ thuật nhìn 

đời bằng con mắt tươi xanh biếc rờn, thơ Xuân Diệu lúc nào cũng chứa chan niềm yêu 

thương cuộc sống, yêu đến cuồng nhiệt, yêu đến say mê thì Nguyễn Khoa Điềm lại 

nghiêng về phong cách thơ trữ tình chính luận, Xuân Quỳnh góp vào nền thơ ca Việt 

Nam một phong cách thơ tha thiết, giàu cảm xúc. 

Tất cả những phong cách trong những lĩnh vực, khía cạnh đời sống con người đều nói lên 

một điều rằng, phong cách chính là con người. Nói cách khác chỉ con người mới có 

phong cách, đó là điểm khác biệt giữa con người và loài vật. Như vậy, ta có thể khẳng 

định rằng lời nhận xét của nhà văn người Pháp Buy – phông hoàn toàn đúng đắn và chính 

xác. 
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