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Việt Bắc 
A/ Tác giả. 
I/ Tiểu sử. 
- Nguyễn Kim Thành 4/10/1920, Huế. 
- Ông thân sinh học chữ Hán, ham thơ, thích sưu tầm ca dao tục ngữ  từ 

nhỏ đã được dạy làm thơ theo lối cổ. 
- Mẹ: con nhà nho, thuộc nhiều ca dao, tục ngữ. 
- Huế: quê hương có ảnh hưởng sâu sắc đến hồn thơ của ông. 
- 1936, giác ngộ lý tưởng cách mạng. 1938, gia nhập Đảng. 
- 4/1939 bị bắt và bị giam qua nhiều nhà lao. 
- 3 / 1942 ông vượt ngục Đắc Lay tìm ra Thanh Hoá tiếp tục hoạt động. 
- 8 / 1945 làm chủ tịch uỷ ban khởi nghĩa ở Huế 
- Kháng chiến bùng nổ, ông lên Việt Bắc công tác ở cơ quan trung ương Đảng 

đặc trách về văn hoá văn nghệ. 
- Sau đó ông luôn giữ những cuơng vị chủ yếu trong bộ máy lãnh đạo của 

Đảng và nhà nước. Từng làm Uỷ viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam,  
phó chủ tịch hội đồng Bộ trưởng 

Ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 _ 1996 
II/ Con đường thơ :Thơ Tố Hữu gắn bó chặt chẽ với cuộc đấu tranh 
cách mạng 
1/ Chặng đường (1937 - 1946) với tập Từ ấy 
_ Mười năm đầu làm thơ cũng là 10 năm đầu tham gia cách mạng 
_ Đó là tiếng reo vui của một tâm hồn thanh niên khao khát lẽ sống, bắt gặp lý 
tưởng cao đẹp và hăng hái quyết tâm phấn đấu hi sinh vì lý tưởng cao đẹp ấy 
với tinh thần lạc quan. 
- “Từ ấy” gồm 3 phần : 
  a. Máu lửa (1937 - 1939): 
- Sáng tác trong thời kỳ Mặt trận dân chủ. 
- Nội dung: 
 + Cảm thông với thân phận những người nghèo khổ   
 + Khơi dậy ở họ lòng căm thù, ý chí đấu tranh và niềm tin vào tương lai.  
   b. Xiềng xích (1939-1942): 
  - Sáng tác trong các nhà lao ở Trung Bộ và Tây Nguyên. 
- Nội dung: 
+ Tâm tư của một người chiến sĩ trẻ tuổi tha thiết yêu đời và khát khao tự do 
và hành động.  
+ ý chí kiên cường đấu tranh của người chiến sĩ CM ngay trong nhà tù thực 
dân.  
c. Giải phóng (1942 - 1946): 
- Sáng tác từ khi vượt ngục cho đến thời kỳ giải phóng dân tộc 
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- Nội dung: 
+ Ngợi ca thắng lợi của CM, và độc lập tự do của đất nước . 
+ Khẳng định niềm tin vào chế độ mới 

 Những bài thơ tiêu biểu: Từ ấy, Tâm tư trong tù, Bà má Hậu Giang,… 
_ Giọng đIêu thơ sôi nổi lôi cuốn và lãng mạn. 
2/ Chặng đường (1947 - 1954) với tập Việt Bắc 
_  Tập thơ Việt Bắc là một trong những thành tựu xuất sắc của VH kháng 
chiến chống Pháp.  
   Sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp 

_ Viết về quần chúng công – nông – binh và quê hương Việt Bắc.Biểu dương 
những con người bình thường nhưng đã làm được những việc phi thường. đề 
cập đến những tình cảm lớn của con người Việt Nam kháng chiến. (Ca ngợi 
những con người kháng chiến: Đảng và Bác Hồ, anh vệ quốc quân, bà mẹ 
nông dân, chị phụ nữ, em liên lạc… Nhiều tình cảm sâu đậm được thể hiện: 
tình quân dân, miền xuôi và miền ngược, tình yêu đất nước, tình cảm quốc tế 
vô sản,….  ) 
_ Hình thức nghệ thuật của tập thơ mang đậm màu sắc dân tộc và đại chúng. 
Giọng điệu thơ mang âm hưởng sử thi. 
- Tác phẩm tiêu biểu: Việt Bắc, Hoan hô chiến sĩ  Điện Biên, Phá đường,…. 
3/ Chặng đường 1955 - 1961 với tập Gió lộng 
_ Viết về công cuộc xây dựng  chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống 
nhất đất nước ở miền Nam. 
_ Nghệ thuật biểu hiện già dặn nhuần nhuyễn hơn trong cảm hứng lãng mạn 
phơi phới lạc quan và thắm thiết ân tình. Tiếp tục phát triển cảm hứng sử thi và 
khuynh hướng khái quát với cái tôi trữ tình đa dạng. 
4/ Chặng đường từ 1962 – 1977 với tập Ra trận(1962 – 1971),Việt 
Nam máu và hoa(1972- 1977) 
_ Sáng tác trong những năm kháng chiến chống Mĩ quyết liệt hào hùng cho tới 
ngày thắng lợi 
_ Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cổ vũ cuộc chiến đấu chống mĩ cứu 
nước ở cả hai miền Nam Bắc. 
  + Ra trận: bản hùng ca về miền Nam, những hinh ảnh tiêu biểu cho dũng khí 
kiên cường của dân tộc (anh giải phóng quân, người thợ điện , anh công nhân, 

cụ dân quân…)  
  + Máu và hoa:  
    o Ghi lại chặng đường cách mạng đầy gian khổ 
    o Niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của quê hương, con người Việt Nam. 
- Cổ vũ, ca ngợi chiến đấu, mang đậm tinh thời sự. 
- Tác phẩm tiờu biểu: Bài ca Xuân 68, Kính gửi cụ Nguyễn Du, Theo chân Bác, 
Nước non ngàn dặm,… 
5/ Từ 1978 đến nay “Một tiếng đờn” (1992) và “Ta với ta” (1999): 
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Trữ tình chính trị vẫn là nét ổn định trong thơ Tố Hữu nhưng không còn là nét 
nổi trội duy nhất mà thiên về chiem nghiệm cuộc sống, lẽ đời. Giọng thơ trầm 
lắng hơn 
  Niềm tin vào lý tưởng và con đường cách mạng, tin vào chữ nhân 
luôn toả sáng ở mỗi hồn người. 
III/ Phong cách thơ Tố Hữu: 
1/ Tố Hữu là nhà thơ của lí tưởng cộng sản 
_ Ông trước hết là một chiến sĩ – thi sĩ, làm thơ là để phục vụ sự nghiệp cách 
mạng, phục vụ lí tưởng của Đảng 
2/  Thơ Tố Hữu tiêu biểu cho khuynh hướng trữ tình chính trị:  
_ Là sự tiếp tục và kế thừa truyền thống thơ cách mạng của những nhà yêu 
nước đầu thế kỉ XX 
_ Các vấn đề và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đã trở thành đề tài 
và khơi gợi cảm hứng nghệ thuật thực sự. 
_ Nội dung  trữ tình chính trị trong thơ Tố Hữu thường tìm đến khuynh hướng 
sử thi và cảm hứng lãng mạn 
+ Khuynh hướng sử thi: 
       Cái tôi trữ tình trong thơ Tố Hữu thường nhân danh cộng đồng, nhân danh 
Đảng, dân tộc. 
       - Nhân vật trữ tình thường là những người tập trung những phẩm chất của 
giai cấp của cộng đồng được nâng lên thành hình tượng anh hùng mang tầm 
vóc thời đại. 
+ Cảm hứng lãng mạn:  
       Thơ luôn hướng tới tương lai. 
       Khơi gợi niềm vui và lòng tin tưởng, sự say mê với con đường cách mạng 
       Nghệ thuật chú trọng tác động đến tình cảm cảm xúc của ngươì đọc, khai        
thác giá trị gợi cảm của nhạc điệu thơ 
3/ Thơ Tố Hữu là giọng điêu tâm tình, ngọt ngào tha thiết. 
4/ Thơ Tố Hữu giàu tính dân tộc: thể thơ, lối biểu đạt, cách so sánh, 
hình ảnh quen thuộc 
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