Biến cố nào dẫn đến việc Héc-to phải từ biệt Ăng-đrô-mác?

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu hỏi 1 trang 101 thuộc bài soạn bài Héc-to từ biệt Ăngđrô-mác (Bài 4: Sức sống của sử thi SGK ngữ văn 10 tập 1 sách Kết nối tri thức).
Câu hỏi: Biến cố nào dẫn đến việc Héc-to phải từ biệt Ăng-đrô-mác? Vì sao có thể xem đó là
biến cố đặc trưng cho thể loại sử thi?
(Câu 1 trang 104 Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức)
Trả lời:
Cách trả lời 1:
- Biến cố khiến Héc-to phải từ biệt Ăng-đrô-mác: cuộc giao chiến giữa quân Hy Lạp và quân Tơroa tiếp tục bước sang năm thứ 10 không phân thắng bại. Quân Hy Lạp nhất thời giành thế áp
đảo. Hoàng tử Héc-to phải quay vào thành giục binh sĩ, cầu khẩn nữ thần A-tê-na giúp đỡ và từ
biệt vợ con.
- Chiến tranh là một trong những biến cố trọng đại liên quan đến vận mệnh của toàn thể cộng
đồng (đặc điểm tiêu biểu của cốt truyện sử thi).
Cách trả lời 2:
- Biến cố dẫn đến việc Héc-to phải từ biệt Ăng-đrô-mác là khi Ăng-đrô-mác muốn chàng từ bỏ
chiến trận về đoàn tụ với vợ con, vì nàng lo ở chốn chiến trường khốc liệt Héc-to sẽ khó bảo toàn
tính mạng. Còn Héc-to thì không muốn từ bỏ lý tưởng anh hùng của mình, chàng muốn ra trận
để không phải hổ thẹn với những người anh em, với những chiến binh khác và phu nhân của họ.
Hơn thế, Héc-to đã quen ở tuyến đầu, chàng là người mang vinh quang về cho bản thân và gia
đình, vậy nên lòng tự tôn và kiêu hãnh càng không cho phép chàng ở lại quê nhà với vợ con.
- Có thể xem đây là biến cố đặc trưng của thể loại sử thi vì sử thi thường xây dựng những nghệ
thuật hoàng tráng, hào hùng về những biến cố diễn ra trong đời sống cộng đồng của cư dân thời
cổ đại vậy nên hình tượng người anh hùng đã trở thành nhân vật cổ điển trong thể loại này. Đối
với người anh hùng, việc phải cân bằng giữa lý tưởng chiến đấu và tình cảm gia đình là một
trong những biến cố lớn nhất.
-/Trên đây là gợi ý trả lời câu 1 trang 104 sách Kết nối tri thức ngữ văn 10 tập 1 trong phần soạn
bài Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác, đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn Văn 10 Kết nối tri thức!
- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 10 mới -

