
Phân tích một số câu nói và hành động của dân làng trước chiến thắng của Đăm Săn 

 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi phần CÂU HỎI CUỐI BÀI trong nội dung Soạn bài Chiến thắng Mtao 

Mxây giúp các em chuẩn bị bài soạn trước khi tới lớp thật tốt. 

Câu hỏi 

Phân tích một số câu nói và hành động của dân làng trước chiến thắng của Đăm Săn để làm rõ 

tình cảm của cộng đồng Ê-đê đối với người anh hùng. 

(Câu hỏi 5 trang 25 SGK Ngữ Văn 10 Cánh Diều) 

Trả lời 

Gợi ý 1: 

Phần cuối đoạn trích chú ý nhiều đến việc miêu tả cảnh ăn mừng chiến thắng của người dân cả 

hai buôn làng. Điều này nêu lên một số đặc điểm lớn của sử thi và tư tưởng của nhân dân như: 

+ Sau khi Mtao Mxây – tù trưởng kém cỏi hơn thua trận, tôi tớ ở làng không hề lo sợ mà phấn 

khởi, vui mừng và ngay lập tức theo Đăm Săn – tù trưởng tài giỏi hơn về buôn làng mới. ⇒ Điều 

này thể hiện tính chất của cuộc chiến tranh thị tộc trong xã hội Ê-đê: Cuộc chiến không gây ảnh 

hưởng xấu đến xã hội mà giúp cho các bộ tộc nhỏ, rời rạc có thể hợp lại để tạo nên tập thể lớn 

mạnh. 

+ Sự ủng hộ của cả hai phía dân làng cũng thể hiện tư tưởng của dân gian về tầm vóc lịch sử của 

người anh hùng: mong muốn có được người lãnh đạo tài giỏi, ngợi ca công lao của người anh 

hùng đã có công thống nhất các buôn làng. 

Gợi ý 2: 

- Phần cuối đoạn trích chú ý nhiều đến việc miêu tả cảnh ăn mừng chiến thắng của người dân cả 

hai buôn làng. Điều này nêu lên một số đặc điểm lớn của sử thi và tư tưởng của nhân dân như: 

+ Sau khi Mtao Mxây – tù trưởng kém cỏi hơn thua trận, tôi tớ ở làng không hề lo sợ mà phấn 

khởi, vui mừng và ngay lập tức theo Đăm Săn – tù trưởng tài giỏi hơn về buôn làng mới. 

⇒ Điều này thể hiện tính chất của cuộc chiến tranh thị tộc trong xã hội Ê-đê: Cuộc chiến không 

gây ảnh hưởng xấu đến xã hội mà giúp cho các bộ tộc nhỏ, rời rạc có thể hợp lại để tạo nên tập 

thể lớn mạnh. 

+ Sự ủng hộ của cả hai phía dân làng cũng thể hiện tư tưởng của dân gian về tầm vóc lịch sử của 

người anh hùng: mong muốn có được người lãnh đạo tài giỏi, ngợi ca công lao của người anh 

hùng đã có công thống nhất các buôn làng. 

- Đoạn trích gồm hai phần: một phần kể về cuộc chiến đấu giữa hai tù trưởng, một phần miêu tả 

lễ ăn mừng chiến thắng của Đăm Săn. 
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- Đoạn trích tuy miêu tả cuộc chiến tranh giữa các thị tộc trong thời nguyên thuỷ, thế nhưng lại 

không chú trọng miêu tả cảnh chết chóc đau thương. Trái lại, phần cuối tác giả dân gian chủ yếu 

miêu tả cảnh chiến thắng tưng bừng của phía Đam Săn. Cuộc chiến dừng lại khi Mtao Mxây thất 

bại. Thế nhưng sự thất bại của Mtao Mxây không làm cho dân làng lo sợ, hoang mang. Họ ngay 

lập tức theo về phía Đăm Săn, hoà nhập với cuộc đồng mới một cách rất tự nhiên. 

- Điều này cho ta thấy sự đồng tình, ủng hộ của tác giả sử thi đối với người anh hùng Đăm Săn. 

Cuộc chiến mà người anh hùng sử thi Đăm Săn thực hiện không phải là cuộc chiến tranh phi 

nghĩa mà nó là cuộc chiến vì sự thống nhất và lớn mạnh của cộng đồng tộc người. Do vậy, tầm 

vóc của người anh hùng Đăm Săn trở thành trung tâm miêu tả, ca ngợi của toàn bộ thiên sử thi. 

-/- 

Trên đây là trả lời chi tiết cho câu hỏi 5 trang 25 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Cánh Diều: "Phân tích 

một số câu nói và hành động của dân làng trước chiến thắng của Đăm Săn để làm rõ tình cảm 

của cộng đồng Ê-đê đối với người anh hùng". Hy vọng sẽ giúp các em soạn văn 7 tại nhà dễ 

dàng hơn. 

- Trọn bộ tài liệu Soạn văn 10 Cánh Diều - 
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