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              Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đànb _ F.G. Lorca  

                                                      Thanh Thảo 

A/ Những hiểu biết của em về tác giả Thanh Thảo ? 

1/ Tiểu sử 

_ Thanh Thảo tên khai sinh là Hồ Thành Công, sinh năm 1946 tại huyện Mộ Đức, Quảng 

Ngãi. 

_ Sau khi tốt nghiệp khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông tham gia cuộc 

kháng chiến chống Mĩ cứu nước ở chiến trường miền Nam.  

_ Từ sau năm 1975, ông chuyển sang hoạt động văn nghệ.  

2/ Sự nghiệp:  

_ Dấu chân qua trảng cỏ (thơ )  

_ Khối vuông rubích (trường ca )  

3/ Đề tài và đặc điểm phong cách  

_ (Đề tài):  Ông thường viết về chiến tranh và thời hậu chiến,   

_ (Đặc điểm phong cách): Thơ của ông    

+ Là tiếng nói của người trí thức nhiều suy tư trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại  

+ Thanh Thảo cảm nhận và thể hiện cuộc sống ở bề sâu, khước từ lối biểu đạt dễ dãi  

 + Ông luôn nỗ lực cách tân thơ Việt theo hướng đào sâu vào cái tôi nội cảm, tìm kiếm 

những cách biểu đạt mới qua hình thức câu thơ tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc, khuôn sáo 

bằng nhịp điệu bất thường để mở đường cho một cơ chế liên tưởng phóng khoáng nhằm 

đem đến cho thơ một mĩ cảm hiện đại, với hệ thống thi ảnh và ngôn từ mới mẻ  

B/ Trình bày ngăn gọn  xuất xứ chủ đề của bài thơ Đàn ghi ta 

của Lorca ? 

*/ Xuất xứ (Hoàn cảnh ra đời) : 

_ Bài thơ được rút trong tập Khối vuông Rubích là một trong những sáng tác tiêu biểu cho 

kiểu tư duy thơ của Thanh Thảo  

_ Thanh Thảo đã chọn thời điểm bi phẫn nhất của cuộc đời Lorka cho cảm hứng của thi 

phẩm : lúc ông bị bắn chết. Hẳn suy tư Thanh Thảo đã bị vây ám giữa những phản trái kia 

của cái chết. Nhất là lúc nhà thơ  đọc được cái câu như một lời nguyện cuối, một di chúc 
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viết sớm của Lorca : Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi-ta. Và thế là thi phẩm đã tự 

chọn cho nó một hình hài : vừa là thơ viếng vừa như một bi ca  

*/ Chủ đề : 

Qua hình tượng lorca và tiếng đàn ghita, tác giả diễn tả cái chết bi tráng của người nghệ sĩ 

đấu tranh cho tự do và cách tân nghệ thuật, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương, đồng cảm sâu 

sắc và niềm tin mãnh liệt vào sự bất tử của tên tuổi và sự nghiệp Lorca 

                                         VĂN BẢN  

Những tiếng đàn bọt nước                                  tiếng ghi -ta ròng ròng máu chảy  

Tây-ban-nha áo choàng đỏ gắt                           không ai chôn cất tiếng đàn tiếng 

li-la li-la li-la                                                        đàn như cỏ mọc hoang  

đi lang thang về miền đơn độc                            giọt nước mắt vầng trăng  

với vầng trăng chếnh choáng                             long lanh trong đáy giếng  

trên yên ngựa mỏi mòn                                      đường chỉ tay đã đứt  

Tây-ban-nha hát nghêu ngao                            dòng sông rộng vô cùng  

bỗng kinh hoàng áo choàng bê bết đỏ              Lorca bơi sang ngang 

Lorca bị điệu về bãi bắn                                    trên chiếc ghi ta màu bạc  

chàng đi như người mộng du                           chàng ném lá bùa cô gái di -gan vào xoáy nước 

tiếng ghi -ta nâu                                                chàng ném trái tim mình vào lặng yên bất chợt  

bầu trời cô gái ấy                                               i -la li -la li -la… 

tiếng ghi -ta lá xanh biết mấy                        ( Rút từ tập Khối vuông Rubích (Thanh Thảo),       

tiếng ghi -ta tròn bọt nước vỡ tan                    NXB Tác phẩm mới, 1985 )  

C/ “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn”vừa là di chúc sớm của 

Lorca vừa là lời đề từ cho thi phẩm của Thanh Thảo. Anh chị hiểu 

câu nói trên như thế nào ? 

“Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn”, lời đề từ này như một thứ chìa khóa ngầm 

hướng người đọc tới thông điệp thực sự của bài thơ : Nhưng tại sao Lorca không nói:  

Hãy chôn cây đàn với tôi mà lại nói hãy chôn tôi với cây đàn ? Lorca yêu quê hương, 

Lorca yêu nghệ thuật. Đó là những điều dễ nhận ra. Chàng là thần tượng của biết bao 

người yêu nhạc, kể cả những người chưa một làn nâng phím.và nhà thơ mong muốn mình 

theo cây đàn ấy chứ không phải cây đàn phải theo mình :  

_ Dường như trong câu nói của mình, Lorca đã đặt nghệ thuật lên trên tất cả, bản 

thân, sự sống. Đó là tình yêu say đắm của Lorca với nghệ thuật  

Nhưng không chỉ có vậy, nếu ghita biểu tượng của đất nước Tây Ban Nha thì câu nói ấy  

_ Nó còn là tình yêu tha thiết với quê hương xứ sở Tây ban cầm  
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Ai không muốn tên tuổi mình còn mãi? Có người nghệ sỹ nào không mong nghệ thuật của 

mình toả sáng muôn đời. Là một nhà tư tưởng với phương châm cách tân nghệ thuật, 

Lorca biết rằng một ngày nào đó, chính nghệ thuật của chàng_ sức mạnh để chàng chiến 

đấu với cái cũ hôm nay_ cũng sẽ là cái cũ của ngày mai. Nó sẽ ngăn cản những người đi 

sau trong sáng tác nghệ thuật. Nên  

_ Sâu xa hơn, cao hơn cả câu nói đó còn là thông điệp của nhà thơ : Hãy chôn lấp 

những gì đã cũ, hãy thoát khỏi con đường mòn để làm nên những cái mới, sáng tạo 

lên nghệ thuật thực sự  

Đó là ý nguyện, là lời dăn lại của nhà thơ đối với thế hệ tương lai. Đó cũng là tấm 

lòng cao thượng, sự hy sinh của người nghệ sĩ chân chính hết lòng vì sự nghiệp cách 

tân nghệ thuật.  

D/ Lorca được nhà thơ giới thiệu bằng những hình ảnh nào ? Có 

gì độc đáo đáng chú ý ? 

_ Lorca được giới thiệu bằng những nét chấm phá có tính chất tiêu biểu của một nhạc sĩ 

thiên tài : “tiếng đàn bọt nước”, “áo choàng đỏ gắt”, giai điệu âm nhạc “li – la li – la li – la, 

“vầng trăng chếnh choáng”, “yên ngựa mỏi mòn”. “đi lang thang về miền đơn độc”… 

_ Các hình ảnh trên đều tượng trưng cho am nhạc, cho đất nước Tây Ban Nha – xứ sở của 

đàn ghi ta và môn đấu bò tót 

_ Vì thế nó khiến người đọc lien tưởng đến đất nước Tây Ban Nha thời Lorca như một đấu 

trường lớn giữa khát vọng cách tân nghệ thuật với nền nghệ thuật già nua, giữ khát vọng tự 

do dân chủ của công dân – nghệ sĩ Lorca với nền chính trị độc tài. 

E/ Cái chết của Lorca được khắc họa bằng những chi tiết nào ? 

Cảm nhận của anh (chị) về cái chết ấy ? 

_ Cái chết của Lorca được khắc họa bằng chi tiết “áo choàng bê bết đỏ” và tiếng ghi ta 

“ròng ròng máu chảy”. 

_ Cái chết của Lorca là cái chết bi tráng, đột ngột khiến cả đất nước Tây Ban Nha “kinh 

hoàng”. Lorca bị giết hại, tiếng đàn tượng trưng cho khát vọng tự do, và tình yêu sự sống 

đã “tan vỡ”, “ròng ròng máu chảy”. 

G/ Trong chín câu thơ cuối, tác giả nhắc đến những hình ảnh nào 

? Điều đó gợi cho anh (chị) suy nghĩ gì ? 

_ Trong chín câu thơ cuối, tác giả nhắc đến những hình ảnh “đường chỉ tay đã đứt”, “dòng 

sông”, “Lorca bơi sang ngang, trên chiếc ghi ta màu bạc”, “chàng ném lá bùa cô gái Digan, 

vào xoáy nước, chàng ném trái tim mình, vào lặng yên bất chợt” . Câu cuối cùng là âm 

hưởng của tiếng đàn “li la li la li la” 

 _ Điều đó gợi cho ta nhiều suy nghĩ : 
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+ Các hình ảnh trên đều có ý nghĩa tượng trưng. Điều đáng chú ý là tuy nói về việc Lorca 

bị xử bắn, nhưng tác giả không một lần sử dụng từ “chết”.  

+ “Đường chỉ tay đã đứt” như là sự chấm dứt đột ngột của số phận một nghệ sĩ thiên tài. 

+ Nhưng Lorca không chết, chàng bơi sang ngang dòng sông cuộc đời và cũng là dòng 

sông thời gian trên chiếc ghi ta màu bạc. 

+ Chàng chủ động rời bỏ “ném lá bùa cô gái Digan” như là sự chủ động rời bỏ những hệ 

lụy của cuộc đời. 

+ Chàng chủ động ném trái tim sôi nổi nhiệt huyết của mình vào “lặng yên bất chợt”. Phải 

chăng cái chết chỉ có thể làm cho tiếng đàn của Lorca “lặng yên” trong khoảnh khắc để rồi 

sau đó nó vẫn vâng ngân như khi chàng còn sống: lila lila lila 

Tiếng đàn còn vang mãi trong lòng mọi người… Lorca sống mãi 

H/ Nghệ thuật đặc sắc của bài thơ ? 

Mỗi tác phẩm nghệ  phẩm là một sản phẩm không lặp lại. Nó như tia lửa một lần loé sáng, 

không lặp lại. Không chỉ nội dung, mà ngay cả hình thức. Thanh Thảo đã có được điều đó 

nhờ vốn sống, vốn văn hoá cùng kinh nghiệm nghệ thuật. Ông đã  

*/ Viết về Lorca bằng những thi liệu rất ám ảnh trong thế giới nghệ thuật của chính 

Lorca,  

*/ Trong xử lý thi liệu,  nghệ thuật tượng trưng được sử dụng với tần số cao 

*/ Còn mạch triển khai của thi phẩm lại là hợp lưu của cả hai dòng tự sự và nhạc.  

_ Thanh Thảo có lối diễn đạt câu thơ không viết hoa đầu dòng, tạo mạch thơ liên tục, 

xâu chuỗi với nhau để nối kết các biểu tượng đầy sức ám ảnh :  

_ Bài thơ là sự hợp lưu của cả hai dòng tự sự và nhạc  

+ Sự kiện Lorca bị hành hình vào bài thơ này đã dàn thành bốn phần nội dung với 

những khúc có dụng ý hẳn hoi về độ dài và tiết tấu nhịp điệu 

+ Thú vị và bất ngờ nhất là việc khảm vào mạch ấy những âm thanh như cách diễn 

tấu của nhạc công khi đệm cho người hát một ca khúc.  

Y/ Sự thú vị và bất ngờ của bài thơ là ở việc Thanh Thảo đã 

khảm vào mạch tự sự của bài thơ những chuối âm thanh. Theo 

em những chuỗi âm thanh này có ý nghĩ như thế nào ?  

_ Ngay sau hai câu mào đầu đó là chuỗi âm thanh li-la li-la li-la. Nó như một chuỗi 

nốt đàn buông do người đệm đàn (ghi ta) lướt qua hàng dây để kết thúc phần dạo, 

đánh dấu khoảng ngắt cho người hát chính thức bắt lời trình diễn ca khúc.  

_ Và thi phẩm cũng kết thúc bằng sự trở lại của chuỗi âm thanh ấy. Nó tựa những 

tiếng đàn đệm cuối cùng nhằm tạo những dư âm sau khi lời hát đã ngừng.  
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Sự có mặt của hai chuỗi li-la li-la li-la ở phần đầu và phần kết ngãu hứng mà đầy 

xao xuyến đầy thi vị 

 Việc nhập cấu trúc ca khúc vào với cốt tự sự để chúng đồng thể với nhau hỗ trợ 

cho viẹc bộ lộ chất thơ. 

Cảm nhận của anh (chị) khi đọc đoạn thơ sau :  

không ai chôn cất tiếng đàn 

tiếng đàn như cỏ mọc hoang  

giọt nước mắt vầng trăng 

long lanh trong đáy giếng  

                             Gợi ý phần thân bài 

*/ Nếu những đoạn thơ trên Thanh Thảo dựng lên chân dung của nhà cách tân nghệ 

thuật, người chiến sĩ đấu tranh cho khát vọng tự do cùng cái chết bi tráng của Lorca, 

thì những câu thơ sau lại là  Nỗi tiếc thương và niềm tin mãnh liệt vào sự bất tử của 

tiếng đàn lorca 

“không ai chôn cất tiếng đàn …long lanh trong đáy giếng” 

Đối với lòng tiếc thương, mọi cái chết đều ngang trái. Cái chết của Lorca càng ngang trái 

bội phần. Vì ông bị phatxit giết hại khi mới 37 tuổi, xác ông còn bị chúng quẳng xuống 

một cái giếng để phi tang. Và Thanh Thảo đã chọn thời điểm bi phẫn nhất của cuộc đời 

Lorca cho cảm hứng của thi phẩm, lấy lời di chúc của Lor-ca “khi tôi chết hãy chôn tôi với 

cây đàn” làm đề từ cho bài thơ của mình. Đây chính là di ngôn đầy tâm huyết của người 

nghệ sĩ chân chính. Lor-ca không muốn nghệ thuật của mình vì được công chúng yêu mến 

đưa lên đài danh dự, rồi vô tình sẽ trở thành một vật cản trên con đường sáng tạo không có 

giới hạn đối với thế hệ sau. Nhưng  

_  không ai chôn cất tiếng đàn  

 Câu thơ có lẽ đã được bật ra trong tâm thức sáng tạo của Thanh Thảo khi ông 

nghĩ tới lời thỉnh cầu của Lor-ca  

Không ai hiểu, không ai làm theo di nguyện của Lorca , ý nguyện của Lor-ca – một 

ý nguyện thể hiện chất nghệ sĩ bẩm sinh hoàn hảo của nhà thơ,  

nói lên sự gắn bó vô cùng sâu nặng của ông đối với nguồn mạch dân ca xứ sở - đã 

không được thực hiện. Nhưng nghĩ sâu về điều đó, ta bỗng vỡ ra một chân lí : không ai 

chôn cất tiếng đàn và dù muốn chôn cũng không được ! Vì đó là tiếng đàn, một giá trị tinh 

thần, chứ không phải là một cây đàn vật thể.  

Tiếng đàn ấy trường cửu cùng tự nhiên và hơn thế, bản thân nó chính là tự nhiên. 

Nó vẫn không ngừng vươn lên, lan toả, ngay khi người nghệ sĩ sáng tạo ra nó đã chết. Thật 
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sự thấm thía chân lí nói trên, nhưng tác giả vẫn không ngăn nổi lòng mình : nuối tiếc, họ 

xót thương cho cái chết của thiên tài và những cách tân nghệ thuật còn dang dở.  

Những câu thơ được viết ra thấm đẫm, cảm giác xa vắng, bơ vơ, côi cút, giữa mênh mang 

trong cõi trời đất. Lorca mất đi, để lại một khoảng trống quá lớn cho nhân dân Tây ban 

Nha đang đấu tranh vì tự do công lí, cho nền nghệ thuật Tây Ban Nha đang trên con đường 

cách tân. 

 Mất lorca  

_ “tiếng đàn như cỏ mọc hoang”  

 so sánh để nhấn mạnh vị trí vai trò của thiên tài Lorca, khi người nhạc trưởng 

mất đi, bản giao hưởng nghệ thuật Tây Ban Nha sẽ loạn nhịp.  

Và cũng chính vì thế 

_ không ai chôn cất tiếng đàn – tiếng đàn như cỏ mọc hoang  Bằng hình ảnh so 

sánh Thanh Thảo muốn người đọc cảm nhận về sức lan toả của Lorca, sự sống mãnh 

liệt của nghệ thuật Lorca không gì có thể hủy hoại được. 

Sức sống mãnh liệt ấy cùng lòng xót thương của nhân dân được thể hiên tập trung qua hình 

ảnh thơ  

_ giọt nước mắt vầng trăng  

long lanh trong đáy giếng 

Câu thơ được viết theo lối “nghệ thuật sắp đặt”, giữa chúng chẳng có một quan hệ 

từ nào. Vì thế,  ta có thể hiểu theo nhiều kiểu quan hệ, tạo ra nhiều làn nghĩa : 1) quan hệ 

đẳng lập : giọt nước mắt (và) vầng trăng ; 2) quan hệ song song : giọt nước mắt (với) vầng 

trăng ; 3) quan hệ so sánh : giọt nước mắt (như) vầng trăng ; 4) quan hệ sở hữu : giọt nước 

mắt (của) vầng trăng ; 5) quan hệ đồng nhất : giọt nước mắt (là) vầng trăng… Người đọc 

có một thoáng phân vân : vậy ý thực của câu thơ sẽ theo nghĩa nào ? Nhưng thoáng ấy sẽ 

qua nhanh bởi chỉ có câu trả lời duy nhất : nó phải là sự giao thoa và lung linh của tất 

cả các làn nghĩa ấy, nó tạo ra những liên tưởng có tính hiệu ứng dây chuyền.  

Giọt nước mắt tiếc thương của những người mến mộ dành cho Lor-ca như vầng 

trăng soi vào đáy giếng, lung linh, lan toả từ người này sang người khác, từ đất nước 

Tây Ban Nha lan ra cả nhân loại tiến bộ, và cả sự cộng hưởng tình cảm ở đông đảo 

bạn đọc Việt Nam. Nói cách khác 

  hình ảnh thơ tượng trưng siêu thực đa nghĩa khẳng định sự tỏa sáng trường tồn 

và bất diệt của thiên tài Lorca. 

K/ Lorca -người nghệ sĩ của khát vọng tự do và cái chết đầy bi 

phẫn    (Những tiếng đàn bọt nước  …        tiếng ghi -ta ròng ròng máu chảy ) 
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I/ Mở bài :  

 


