
 

 

 

 

 

 

 

TÌM HIỂU THÊM VỀ VĂN 

HỌC NƯỚC NGOÀI 

 

 

A/ Yêu cầu cần đạt: 

    Bài học này nhằm nâng cao một số kiến thức về văn học nước ngoài giúp  

HS  hiểu sâu hơn về các tác giả, tác phẩm được học trong chương trình. 

B/ Tiến trình bài dạy: 

1. Thuốc và cảm hứng hiện thực hết sức nghiêm ngặt: 

GV: giá trị hiện thực của “Thuốc” được thể hiện ở những khía cạnh nào? 

      

     Tác giả nén thật chặt tình cảm chủ quan để cho sự thật của một thời kì 

lịch sử đen tối của Trung Quốc, với những người dân tâm hồn mê muội, 

hành động nói năng lạnh lùng, tàn nhẫn một cách ngu xuẩn, hiện lên một 

cách trần trụi đến ghê sợ. 

- Chủ đề của truyện là sự ngu muội, lạc hậu của quần chúng và nỗi cô đơn 

của nhà cách mạng 



 

 

 

 

 

 

 

- Nhân vật của truyện ngắn “Thuốc” là nhân vật đám đông. Nhà văn không 

tập trung xây dựng một nhân vật nào thành nhân vật chính. Song trong tác 

phẩm lại có thể phân thành các nhóm nhân vật: nhóm nhân vật ngu muội, lạc 

hậu (ông bà Hoa Thuyên, thằng con, đám đông chen chúc xem hành hình, 

đám đông trong quán trà…) và Hạ Du – nhóm những người cách mạng đơn 

phương độc mã, hầu như không được ai hiểu và dồng tình. Trong nhóm nhân 

vât ngu muội lại có thể chia thành hai nhóm: những người đáng thương ( vợ 

chồng Hoa Thuyên, đứa con, mẹ Hạ Du). Tác giả dành cho họ những tình 

cảm thương xót. Còn nhóm còn lại là những người không chỉ lạc hậu, ngu 

muội mà còn phản động, người tố giác nhà cách mạng, kể làm đao phủ…Tác 

giả bày tỏ tháiI dộ ghê tởm, chế giễu bọn chúng. 

2. Số phận con người là một thiên anh hùng ca được viết theo cảm hứng 

trữ tình: 

     GV: Vì sao nói: “Số phận con người” là một thiên anh hùng ca được viết 

theo cảm hứng trữ tình ? 

 

+ Con người từ vực thẳm đau khổ, mất mát trong chiến tranh, tưởng chừng 

cả thể xác và tâm hồn đều sụp đổ, vậy mà đã đứng thẳng dậy: sức mạnh của 

tình yêu nước, của lòng dũng cảm, và đặc biệt là của tình thương, lòng nhân 

ái và bộc lộ tâm hồn cao cả, tính cáh anh hùng của người dân Nga. 



 

 

 

 

 

 

 

+ Cảm hứng trữ tình chi phối từ cách sáng tạo tình huống, vẻ người, tả cảnh, 

chọn chi tiết, cách trần thuật-di chuyển quan điểm trần thuật từ người dẫn 

truyện đến nhân vật. Tất cả đều nhằm gợi cảm về nỗi đau, tình thương, lòng 

nhân ái và bộc lộ tâm hồn cao cả, tính cách anh hùng của người dân Nga. 

+ Phương thức trần thuật đặc sắc, thể hiện ở việc khai thác các chi tiết đời 

sống vô thức để thể hiện nỗi đau. Nhân vật do áp lực công việc nhiều lúc 

tưởng đã quên đi, nhưng những vết thương tinh thần đêm đêm lại hiện về 

trong giấc ngủ, hoặc hiện ra trong những câu hỏi ngây thơ của bé Vania mà 

Xô cô lốp phải đối phó. Đó cúng là số phận con người mà nhân vật phải 

gồng mình để đứng lên. 

3. “Ông già và biển cả” 

- Nhà văn của thế hệ vứt đi ( thế hệ mất mát) 

   GV: Em hiểu như thế nào về nhà văn thuộc “thế hệ mất mát”? Điều đó có 

ảnh hưởng như thế nào đến sáng tác của Hê min guê? 

   Đây là tâm lí chung của các nhà văn bước ra từ cuộc chiến tranh. Họ cảm 

thấy bơ vơ, lạc lõng trong thời bình, họ phủ nhận cái vô nghĩa của cuộc 

chiến tranh, phủ nhận nền văn minh công nghiệp. Điều đó có ảnh hưởng sâu 

sắc đến sáng tác văn học. Đọc các tác phẩm của Hê min guê, ta dễ dàng nhận 

thấy dấu ấn đó trong cách xây dựng nhân vật. Nhân vật trong các tác phẩm 

của ông thường tìm đến những miền thiên nhiên xa lạ, phóng khoáng để tìm 



 

 

 

 

 

 

 

đất dung thân. Con người thường phải đương đầu với những khó khăn, thất 

bại hoặc là cái chết. Mặt khác ta còn nhận thấy dấu ấn “chủ nghĩa khắc kỉ” 

trong các nhân vật của Hêminguê: thản nhiên chịu đựng những gì ngoài ý 

muốn, chấp nhận đau đớn về thể chất, tinh thần kể cả cái chết. 

- Nhà văn đề xướng nguyên lí “tảng băng trôi” 

   GV: Em hãy làm rõ lối viết “tảng băng trôi” qua tác phẩm của ông? 

    

 “ Bảy phần tám của tảng băng chìm dưới nước, chỉ có một phần nổi lên”. 

Theo Hê min guê, tác phẩm hay bao giờ cũng ẩn chưa những phần mà mãi 

mãi người đọc có thể phát hiện những lớp ý nghĩa đa âm, bao giờ cũng có 

một “mạch ngầm văn bản” 

+ Để tránh can thiệp vào tác phẩm, tác giả tự giới hạn trong việc miêu tả 

cách xử sự của nhân vật và ghi chép lại lời đối thoại của họ. 

+ Lối viết đối thoại của Hê min guê được rèn luyện qua thời kì viết báo: sát 

cuộc sống, gắn bó với văn cảnh thực, ngắn gọn, giản dị, nhưng đa âm, đa 

nghĩa. 

+ Hình tượng trong sáng tác của Hê min guê gợi lên một ý nghĩa rộng hơn 

bản thân nó, quy tụ về một hướng, chuyển hoá thành tượng trưng.( Chuông 

nguyện hồn ai) 



 

 

 

 

 

 

 

+ Nghệ thuật mỉa mai cũng là cách để nhà văn bộc lọ thái độ của mình qua 

một khoảng cách ẩn dấu. Trong những tác phẩm của Hê min guê (Giã từ vũ 

khí) nhân vật chính xuất hiện ở ngôi thứ nhất- nó lại được đan cài với giọng 

kể chuyện thản nhiên và lạnh lùng, thậm chí có pha chút mỉa mai. 

+ Tính chất hàm ẩn đa nghĩa của tác phẩm Hê min guê còn thể hiện ở nghệ 

thuật tĩnh lược, tạo ra những lỗ hổng trong tình tiết, cốt truyện và cả qua 

những kết thúc bỏ ngõ. 

4. Bài tập về nhà: 

  Em hãy phân tích những biểu hiện của lối viết “tảng băng trôi” qua đoạn 

trích “Ông già và biển cả” 

 

 


