Bậc phổ thông cơ sở, như tên gọi, là bậc tạo nền
tảng trí tuệ cho toàn thể trẻ em – sau chín năm
học, một trí tuệ nền tảng gồm có (a) một phương
pháp học đúng đắn; (b) một tư duy mạch lạc; và
(c) một năng lực hành dụng – hành trang và đạo
lý vào đời của người thiếu niên 15–16 tuổi.

VĂN 9
NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT
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Bộ sách Phổ thông cơ sở Cánh Buồm
Dùng chung tên gọi các bậc học với hệ thống giáo dục đương thời, nhóm
Cánh Buồm chỉ thay đổi cách học sao cho tự thân từng học sinh có thể đến với
những điều cao hơn, xa hơn, và dễ tự học hơn so với một nền giáo dục lấy bục
giảng làm trung tâm. Nhiệm vụ bậc học, cũng là mục tiêu trông chờ ở cuối bậc
Phổ thông cơ sở Cánh Buồm là một nền tảng trí tuệ làm hành trang vào đời cho
toàn thể thanh thiếu niên – (a) một phương pháp học đúng đắn; (b) một tư duy
mạch lạc; và (c) một năng lực hành dụng.
Bậc Phổ thông cơ sở chín năm là một thể thống nhất, chia ra hai giai đoạn
với nhiệm vụ khác nhau nhưng nối tiếp nhau và đã được thể hiện trong sách
Văn và sách Tiếng Việt Cánh Buồm:
• Giai đoạn Tiểu học Cánh Buồm năm năm có nhiệm vụ rèn luyện
phương pháp học mà mục tiêu là sở hữu cách tự học;
• Giai đoạn Trung học cơ sở Cánh Buồm bốn năm có nhiệm vụ giúp các
em dùng phương pháp học đã có để tự tìm đến các tri thức cần thiết;
Từ đó có thể suy ra: nhiệm vụ của bậc Phổ thông Trung học là tập nghiên
cứu để chuẩn bị cho cách tập độc lập nghiên cứu ở bậc Đại học (và cách độc lập
nghiên cứu ở bậc sau Đại học).
Đi theo định nghĩa trên, bộ sách Tiểu học Cánh Buồm (đột phá với hai môn
Tiếng Việt và Văn) thể hiện rõ tính chất tập tự học. Đến bộ sách Trung học cơ
sở Cánh Buồm này, hoạt động học được tập trung vào hành động tự học. Việc
học tiến hành bằng tự nghiên cứu, trao đổi nhóm, viết tiểu luận, hội thảo khoa
học, xuất bản kỷ yếu xem như công trình tự đánh giá của cả lớp, cũng là cái mốc
tham khảo cho các bạn năm học sau.
Tiếp nối cách học từ bậc Tiểu học Cánh Buồm, người dạy (bao gồm giáo
viên và những người đỡ đầu trí tuệ khác) sẽ dắt dẫn học sinh đi dần vào con
đường tự học. Cụ thể là, với mỗi bài học, người dạy vẫn nên hướng dẫn ngắn
gọn về chủ đề, nội dung và cách học; rồi khi đi vào chi tiết, sau một “câu hỏi suy
ngẫm”, hoặc sau “lời gợi ý thảo luận”... người dạy cần phải đòi hỏi học sinh viết
ý tưởng của mình thành đoạn văn năm câu – năng lực đã được rèn từ Lớp 4 và
Lớp 5.
Sẽ dễ dàng cho học sinh nếu các em được học sách Tiểu học Cánh Buồm
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trước khi dùng sách Trung học cơ sở Cánh Buồm – ít ra cũng phải học hai tập
sách tự học Tiếng Việt và Văn dành cho các em trên mười tuổi.
Trong tiến trình giáo dục này, giáo viên có cơ hội đồng hành cùng học sinh
thân yêu của mình. Theo cách tổ chức học này, uy tín của thầy cô giáo và tình
nghĩa nhà giáo với học trò sẽ được tạo dựng theo cách khác, dân chủ, cởi mở và
thẳng thắn.
Mong các bạn thành công.
Nhóm Cánh Buồm
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BÀI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG VÀ CÁCH HỌC VĂN LỚP 9
Các bạn học sinh Lớp 9 thân mến,
Theo lộ trình học Văn theo chương trình Cánh Buồm, năm nay là năm cuối
cùng giáo dục phổ thông cơ sở trước khi các bạn vào đời tự kiếm sống, hoặc học
trường nghề, hoặc học lên bậc trên để đi vào con đường tập nghiên cứu (quen
gọi là bậc Phổ thông trung học) để lên bậc đại học tập độc lập nghiên cứu.
Đây là lúc các bạn cùng Cánh Buồm nhìn lại cách học Văn những năm qua
để bước vào giai đoạn “nước rút” công cuộc tự học – tự giáo dục của mình.
Tám năm qua, các bạn đã học Văn như thế nào theo con đường đã được bộ
sách Cánh Buồm dắt dẫn?
Trước hết, mục đích học Văn của các bạn không nhằm đào tạo các bạn
thành những nhà văn, những nhà thơ hoặc những nhà viết kịch. Mục đích học
Văn trong cuộc giáo dục phổ thông bậc cơ sở chỉ nhằm tổ chức tạo năng lực con
người trưởng thành trong từng bạn. Con người trưởng thành đó phải có năng
lực gì? Ngay trên trang bìa tất cả các sách Trung học cơ sở Cánh Buồm đã ghi rõ:
“Bậc Phổ thông cơ sở, như tên gọi, là bậc tạo nền tảng trí tuệ cho toàn thể trẻ em – sau
chín năm học, một trí tuệ nền tảng gồm có (a) một phương pháp học đúng đắn; (b)
một tư duy mạch lạc; và (c) một năng lực hành dụng – hành trang và đạo lý vào đời
của người thiếu niên 15–16 tuổi.”
Trong hành trang và đạo lý vào đời của người trưởng thành phải có năng
lực Văn, hiểu như là năng lực xúc cảm nghệ thuật. Quá trình học Văn để tạo
năng lực xúc cảm nghệ thuật từ Lớp 1 đến Lớp 9 không diễn ra theo con đường
“nghe giảng về cái Đẹp nghệ thuật” mà diễn ra theo con đường làm lại những
thao tác chắt lọc nhất của người nghệ sĩ khi họ làm ra tác phẩm nghệ thuật. Những
thao tác đó có cơ sở đầu tiên là lòng đồng cảm được học ngay từ Lớp 1 và hành
dụng kéo dài suốt những năm sau – rồi thể hiện lòng đồng cảm là nhờ những
thao tác nghệ thuật tưởng tượng, liên tưởng, sắp xếp (hoặc bố cục).
Khi học xong môn Văn của bậc Tiểu học, từng học sinh đã khá thành thạo
trong cách tạo ra tác phẩm nghệ thuật bằng những thao tác nghệ thuật mà nhiều
khi chính các nghệ sĩ cũng ít chú ý. Tuy “ít chú ý”, thậm chí “không chú ý” đến
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cái nền tinh thần là lòng đồng cảm với con người, càng gần như không cần chú
ý đến các thao tác nghệ thuật, song các nghệ sĩ lớn vẫn tạo ra những tác phẩm
tuyệt vời, còn người học – người “đi sau” – thì cần phải học một cách có ý thức về
những điều người đi trước đã tiến hành theo một cung cách nhiều khi như là
bản năng, như là vô thức.
Lấy một ví dụ trong việc học tiếng Việt để làm rõ điều vừa nói. Người đời
xưa, và cả trẻ em ba bốn tuổi, khi nói năng (và nói năng không sai) không hề
nghĩ mình nói một câu phải có chủ ngữ và vị ngữ, không cần biết hai mệnh
đề trong một câu có logic cần gắn với nhau theo công thức Nếu... thì... Nhưng
người đi sau, khi học nói năng đúng, cần biết rõ một cách có ý thức về cấu tạo
chủ ngữ và vị ngữ của câu, và muốn câu nói có logic thì cần chú ý đến công thức
Nếu... thì...
Người nghệ sĩ cũng vậy. Khi sáng tác, họ không cần nghĩ mình đang có
lòng đồng cảm, mình đang tưởng tượng ra và đang xây dựng một hình tượng, và
mình đang tạo liên tưởng từ hình tượng đã tạo ra, và mình đang sắp xếp các chi
tiết để có một tác phẩm trọn vẹn mang một ý nghĩa nhất định. Nhưng người đi
sau, người học, thì cần học có ý thức, không mò mẫm, về lòng đồng cảm cùng
những thao tác nghệ thuật.
Người đi sau, những học sinh phổ thông chúng ta, sẽ không học vì mục
đích trở thành những con người cả đời chuyên môn tạo ra các tác phẩm nghệ
thuật. Người đi sau học cách làm ra tác phẩm bằng cách “làm lại” tâm hồn và kỹ
năng của người đi trước – các nghệ sĩ – nhưng học theo cách đó để không rơi
vào cách học nghệ thuật bằng cách nghe tán dương về cái Đẹp nghệ thuật. Cách
học nghệ thuật của chương trình Cánh Buồm là làm lại những thao tác chắt lọc
của người nghệ sĩ khi làm ra cái Đẹp nghệ thuật để tự mình am tường nghệ thuật
qua cách làm ra tác phẩm nghệ thuật.
Dĩ nhiên, rồi các bạn có thể sẽ thành người nghệ sĩ, như các bậc đàn anh
nhà thơ, nhà văn, kịch sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ... Nhưng trước mắt, khi còn trên ghế
nhà trường phổ thông, mục tiêu đào tạo chỉ là tạo năng lực cho những con
người trưởng thành bình thường nhưng có tâm hồn của người nghệ sĩ, không
vô cảm trước nỗi đau và niềm vui của con người, và biết cách tận hưởng cái Đẹp
nghệ thuật nhờ hiểu biết và cảm nhận được cách tạo ra cái Đẹp đó.
Các bạn học sinh Lớp 9 thân mến,
Hết năm học Lớp 9 này các bạn sẽ vào đời. Năm học Lớp 9 này, các bạn sẽ
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học trên tinh thần nghiên cứu nghệ thuật một tác phẩm lớn của dân tộc Việt Nam
chúng ta và một tác phẩm lớn của dân tộc Đức nhưng đã được thừa nhận là di
sản văn chương và triết học của loài người: Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du,
và Faust của thi hào Johann Wolfgang von Goethe.
Chúng ta không tự khẳng định Truyện Kiều là tác phẩm lớn của loài người.
Nhưng cho đến nay đã có tới trên 30 bản dịch Truyện Kiều ra hơn 20 thứ tiếng
khác nhau như Pháp, Anh, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Hungari, Tiệp
Khắc, Ba Lan, Phần Lan, Ả Rập, Đức, Bungari, Rumani, Mông Cổ, Thái Lan, Lào,
Tây Ban Nha... Có thể nói, trên phương diện văn bản, Truyện Kiều đã được dịch
ra hầu hết các thứ tiếng phổ cập nhất và đã đến được với đông đảo công chúng
bạn đọc ở tất cả các nền văn hóa lớn trên thế giới.
Việc học Truyện Kiều sẽ đi theo cả hướng hàn lâm, bác học và hướng dân
gian. Sách này sẽ giúp các bạn yêu và sẽ thuộc thuộc Truyện Kiều thông qua
những sinh hoạt dân gian xung quanh Truyện Kiều như đố kiều, bói kiều, và
cả những cách thức vừa dân gian vừa bác học như lẩy kiều, vịnh Kiều. Sách
này cũng sẽ giúp các bạn cách hiểu sâu hơn về phong cách Truyện Kiều để yêu
Truyện Kiều một cách có ý thức hơn.
Tác phẩm Faust thì dường như đã được thừa nhận rộng rãi là tài sản của
nhân loại. Faust là kiệt tác của văn học cổ điển Đức được phổ biến rộng rãi
trong nước, được đưa vào chương trình giảng dạy ở nhà trường, được dịch ra
nhiều tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Việt. Nhiều câu thơ của Faust đã trở
thành châm ngôn, ngạn ngữ, những “lời hay ý đẹp” được xuất bản nhiều lần.
Nhà thơ người Đức Heinrich Heine (1797–1856) đánh giá Faust là “Kinh thánh
cuộc đời của dân tộc Đức”.
Việc học Faust cũng tiến hành tương tự như vậy, trừ việc yêu cầu các bạn
sẽ thuộc Faust như thuộc Truyện Kiều.
Chủ đề nghiên cứu nghệ thuật của sách Văn Lớp 9 này được hiểu theo tinh
thần đó. Xin đừng nghĩ “nghiên cứu nghệ thuật” sẽ là cặm cụi nghe giảng
những bài dài dòng cao xa lạ lẫm. Nghiên cứu nghệ thuật ở đây chỉ là nhìn lại
và củng cố cách tự học và tự giáo dục năng lực nghệ thuật của mình. Hai công
trình nghệ thuật quý giá của dân tộc ta và của loài người – Truyện Kiều và Faust
– là những vật liệu để tiến hành việc nghiên cứu hành dụng đó.
Mời các bạn bắt đầu.
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PHẦN 1

Truyện Kiều của Nguyễn Du
BÀI NHẬP

MỘT CÁCH HỌC TRUYỆN KIỀU
Các bạn học sinh Lớp 9 thân mến,
Nhóm Cánh Buồm chủ trương đợi cho trình độ tiếng Việt của các bạn đã
đến độ phát triển cao, đợi cho trình độ am tường nghệ thuật của các bạn đã đến
độ chín – đợi các bạn học đến Lớp 9 – mới đưa ra hai công trình nghệ thuật văn
chương bậc cao, để các bạn nghiên cứu: Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du,
và Faust của thi hào người Đức Johann Wolfgang von Goethe. Một công trình
Truyện Kiều là bậc nhất của dân tộc Việt Nam, và một công trình Faust được
thừa nhận khắp nơi là bậc nhất của loài người.
Các bạn bắt đầu trước với việc học Truyện Kiều. Sách này đưa ra cho các
bạn một cách học Truyện Kiều khác. Cách học này giúp các bạn được đọc Truyện
Kiều từ câu đầu tới câu cuối. Cách học này còn khuyến khích các bạn trong năm
học này còn học thuộc Truyện Kiều nữa. Thời lượng dành cho việc học Truyện
Kiều năm nay sẽ vào khoảng năm tháng (chừng hai tháng dành cho tác phẩm
Faust). Các bạn sẽ có một kho vật liệu Kiều trong tâm trí mình để rồi chính các
bạn sẽ đồng hành với những nhà nghiên cứu nghệ thuật Truyện Kiều. Một cách
học Truyện Kiều khác đưa ra cho các bạn trong sách này sẽ lưu giữ Truyện Kiều
trong tâm hồn và trí tuệ các bạn một cách tự nhiên.
Cách học khác để đến với Truyện Kiều vẫn theo cách học nghệ thuật của
chương trình Cánh Buồm, đó là làm lại các thao tác đã làm ra Truyện Kiều. Dĩ
nhiên chúng ta không hiểu một cách thô thiển về “làm lại” tác phẩm đó. Truyện
Kiều đã làm xong. Truyện Kiều đã đi vào lịch sử của dân tộc. Không ai có thể
làm lại công trình nghệ thuật đồ sộ đó. Nhưng người học sẽ “làm lại” tác phẩm
đó theo cách sống lại tâm tình Nguyễn Du khi làm ra tác phẩm đó. Người học
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sẽ sống lại những vui buồn sướng khổ của các nhân vật của Truyện Kiều, cũng
chính là những vui buồn sướng khổ của người làm ra các nhân vật cùng các
tình huống các nhân vật đó đã trải qua trong Truyện Kiều. Hơn nữa, người học
sẽ còn sống lại cả những vui buồn sướng khổ của những con người đã từng
thưởng thức Truyện Kiều.
Các bạn sẽ “làm lại” Truyện Kiều qua những cách học sau.
1. Các bạn sẽ cùng nghiên cứu Tổng quan về Truyện Kiều. “Tổng quan”
là từ Hán–Việt, mà “tổng” có nghĩa là “bao quát”, “chung nhất”, còn “quan” có
nghĩa là “nhìn”. Bài Tổng quan về Truyện Kiều này (do nhà giáo Nguyễn Thế
Anh năm nay 90 tuổi soạn) sẽ cho chúng ta biết những điều chung nhất, bao
quát nhất, liên quan đến Truyện Kiều: Tác giả Nguyễn Du là ai? Nguyễn Du đã
có cuộc sống như thế nào? Nguyễn Du đã làm ra tác phẩm Truyện Kiều khi nào?
Cấu tạo của Truyện Kiều như thế nào?
Bài Tổng quan về Truyện Kiều này sẽ dẫn các bạn đến hai cách đọc (và học)
Truyện Kiều. Một cách đọc xưa nay ta vẫn gặp qua những nghiên cứu phân tích,
diễn giải Truyện Kiều qua con mắt nhà nghiên cứu, vẫn được xếp vào dạng gọi
là “hàn lâm”. Còn một cách đọc và học Truyện Kiều khác ít được chú ý hơn sẽ
là nội dung quan trọng của một cách học Kiều khác được trao cho các bạn trong
sách Văn Lớp 9 này, và được giới thiệu tiếp theo sau đây.
2. Tiếp theo bài Tổng quan về Truyện Kiều, các bạn sẽ nghiên cứu cách
đọc Truyện Kiều khiến cho tác phẩm này được lan tỏa và bắt rễ trong lòng người
Việt Nam qua nhiều thế kỷ ngay từ khi đông đảo người dân Việt vẫn còn chưa
đọc được chữ Nôm, do đó chưa đọc được Truyện Kiều. Cách đọc và học Truyện
Kiều này đã khiến cho Truyện Kiều sống cuộc đời bất tử trong đất nước ta qua
những sinh hoạt dân gian xoay quanh tác phẩm này, mà hình thức vui nhất,
hồn nhiên nhất là đố Kiều và tinh nghịch nhất là bói Kiều sau khi cùng nhau
nghe người đã thuộc hoặc biết đọc chữ Nôm kể lại Truyện Kiều.
Qua nghe đọc hoặc nghe kể Truyện Kiều và ghi nhớ Truyện Kiều, người dân
bình dị thấm thía câu chuyện bằng văn vần thấm đượm chất trữ tình, rồi người
nghe tự “củng cố” trí nhớ của mình bằng những trò chơi dân gian đố Kiều, bói
Kiều, và cả lẩy Kiều, vịnh Kiều... như vừa kể.
Các bạn sẽ làm lại công việc người dân Việt đọc Kiều và học Kiều theo cách
đó trước khi sang cách đọc hàn lâm. Các bạn có lợi thế hơn người xưa là đã có
bản Truyện Kiều bằng chữ Quốc ngữ để đọc và tìm hiểu từng điển tích, hiểu
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từng câu Kiều, rung cảm với từng tình tiết của Truyện Kiều. Các bạn cũng học
Truyện Kiều qua đố Kiều và bói Kiều vừa vui vừa thấm thía từng tâm trạng nhân
vật sau khi đọc đủ hơn ba nghìn câu văn vần. Tốt nhất là các bạn học thuộc
Truyện Kiều qua cách đọc và qua những trò chơi này. Thời lượng học Truyện
Kiều kéo dài trên dưới năm tháng, đủ để các bạn tự mình hiểu cách đọc Truyện
Kiều ở dạng hàn lâm tiếp theo.
3. Một con đường học Truyện Kiều tiếp theo ở dạng hàn lâm sẽ được đưa
tới các bạn qua hai tài liệu nghiên cứu chọn lọc.
a. Trước hết, đó là một bài tóm tắt giúp bạn công trình nghiên cứu
của giáo sư Phan Ngọc về Phong cách Truyện Kiều. Đây là công trình
nghiên cứu Truyện Kiều cho tới nay vẫn được giới nghiên cứu coi là
khá đầy đủ.
b. Tiếp theo là bài nghiên cứu Ngôn ngữ nhân vật trong Truyện Kiều của
giáo sư Nguyễn Lộc. Bài nghiên cứu này giúp các bạn, nhất là những
bạn rồi sẽ muốn đi sâu hơn nữa vào Truyện Kiều, có hướng đi tìm
những công trình tương tự và cả hướng tự mình tìm tòi nghiên cứu
Truyện Kiều như một công việc của đời mình.
Đó là cách học Truyện Kiều do chương trình Cánh Buồm đề xuất. Mục đích
của cách học này nhằm thúc đẩy các bạn tiếp tục con đường tự học, cùng học
cùng suy ngẫm và cùng chia sẻ thông qua hệ thống việc làm thay cho thông qua
những tiết học ngồi nghe giảng thụ động và sau đó là những bài thi mỏi mệt vì
thiếu hứng thú học tập cho mình.
Sau thời gian năm tháng tập trung học Truyện Kiều theo cách này, mục
tiêu cần đạt là: (a) Thuộc Truyện Kiều (b) Hiểu Truyện Kiều và (c) Yêu Truyện
Kiều. Thuộc Truyện Kiều thay cho cách học hời hợt về tác phẩm đồ sộ này.
Hiểu Truyện Kiều nhờ làm lại những sinh hoạt dân gian xung quanh Truyện
Kiều thấm đậm tình yêu Truyện Kiều. Cũng hiểu sâu thêm Truyện Kiều qua các
nghiên cứu hàn lâm – những công trình nghiên cứu nghệ thuật mà bạn chỉ có
thể hiểu được nếu bản thân bạn đã thâm nhập dần vào công cuộc nghiên cứu
đó do chính bạn thực hiện trong quá trình học thuộc Truyện Kiều và đắm mình
trong những trò chơi dân gian xung quanh Truyện Kiều. Và cuối cùng, các bạn
sẽ yêu Truyện Kiều để thực sự hiểu những lời tâm huyết “Truyện Kiều còn, tiếng
ta còn – tiếng ta còn, nước ta còn”.
Chúc các bạn thành công.
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Luyện tập nhanh
1. Thảo luận: Bài nhập này đưa ra cho các bạn thấy có mấy cách đọc
(cũng là cách học) Truyện Kiều? Chúng ta đặt tên mỗi cách đó là gì
cho dễ hiểu và dễ nhớ?
2. Thảo luận: Cách đọc và học Truyện Kiều của đông đảo người dân
không biết chữ Nôm kể từ khi Truyện Kiều ra đời diễn ra trong vài
trăm năm qua như thế nào? Cách học dân gian đó có dẫn đến việc
người dân bình thường cũng hiểu được và cảm nhận được ý tứ sâu
xa của Truyện Kiều không?
3. Thảo luận: Ngày nay, các bạn tự đặt mình vào người dân bình
thường để học Truyện Kiều (tuy các bạn có ưu thế hơn là đã đọc
được Truyện Kiều) có cần thiết không để các bạn hiểu được và cảm
nhận được ý tứ sâu xa của Truyện Kiều? (Nhắc các bạn thỉnh thoảng
hãy nghĩ lại câu hỏi thảo luận này. Vì sao, chính các bạn rồi sẽ tự
rút ra kết luận!).
4. Thảo luận: Cách đọc Truyện Kiều của giới trí thức thể hiện thành
những sản phẩm gì? Những công trình nghiên cứu đó sẽ giúp gì
cho các bạn hiểu được kỹ hơn và cảm nhận được sâu hơn ý tứ của
Truyện Kiều?
5. Thảo luận: Bạn nghĩ gì khi sách này lại chỉ nói “Một cách học Truyện
Kiều” mà không nói chắc “Cách học Truyện Kiều”? Sách này có định
áp đặt cách học tự cho là duy nhất đúng hay không? Còn có thể có
cách học nào nữa cho thanh thiếu niên trưởng thành về tâm hồn
qua việc học Truyện Kiều?
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BÀI 1

TỔNG QUAN VỀ TRUYỆN KIỀU
Hướng dẫn học
Trong Bài 1 Tổng quan về Truyện Kiều này, các bạn sẽ cần phải biết những
điều chung nhất liên quan đến Truyện Kiều. Để học bài này các bạn nên chuẩn
bị sẵn mỗi bạn (hoặc vài bạn chung nhau) một cuốn Truyện Kiều – nếu không
có sách in, các bạn có thể lên mạng và chép văn bản Truyện Kiều rồi tự in ra để
luôn luôn có văn bản tra cứu. Nhưng cách tốt nhất là mỗi bạn nên có một cuốn
Truyện Kiều in đẹp làm bầu bạn.

Bản chuyển ngữ Truyện Kiều từ tiếng Nôm sang tiếng Quốc ngữ
của Trương Vĩnh Ký, 1875.

Sau đó, các bạn cùng đọc cả bài trước khi đọc kỹ từng phần của bài Tổng
quan về Truyện Kiều này. Các bạn cũng chú ý đọc cả những Bài đọc thêm để bổ
sung tư liệu cho bài Tổng quan về Truyện Kiều này.
14
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

1. Trước hết, các bạn cần đọc, tự mình nắm vững và có thể kể lại được
trong nhóm, trả lời các câu hỏi: Tác giả Nguyễn Du là ai? Nguyễn Du đã sống một
cuộc đời như thế nào? Nguyễn Du đã làm ra tác phẩm Truyện Kiều khi nào? Cùng
nhau tìm hiểu về cuộc đời Nguyễn Du, các bạn sẽ hình dung được tấm lòng của
nhà thơ, và tấm lòng đó sẽ giúp ta lý giải vì sao tác giả đã viết Truyện Kiều.
2. Tiếp theo, qua bài đọc thêm, các bạn cũng cần biết và kể lại được cấu
tạo của Truyện Kiều như thế nào. Đó chính là câu chuyện kể về cuộc đời cô gái
tên là Vương Thúy Kiều. Cô Kiều vốn là con gái một gia đình như thế nào? Gia
đình đó đang sống yên lành như thế nào và bỗng gặp hoạn nạn như thế nào?
Cuộc lưu lạc của cô Kiều trong mười lăm năm đã diễn ra qua những đoạn đời
như thế nào? Kết thúc câu chuyện như thế nào?
3. Sau hết, và đây là điều rất quan trọng: Các bạn nên nhớ rằng “câu
chuyện về nàng Kiều” được kể bằng thơ lục bát, thể thơ chỉ có của dân tộc Việt
Nam chúng ta. Thể thơ lục bát không hề dễ làm. Thể thơ đó có những lề luật
bó buộc. Và trong hơn ba nghìn câu thơ để kể một câu chuyện, làm cách gì
để không nhàm chán, làm cách gì để hấp dẫn đông đảo bạn đọc và bạn “nghe
chuyện” – nghĩa là tác giả phải có tài năng rất lớn khi dùng các từ và ngữ thuần
Việt và các từ và ngữ Hán–Việt.

Tiểu sử Nguyễn Du
Nguyễn Du, tên chữ là
Tố Như, hiệu Thanh Hiên, ra
đời ở phường Bích Câu, Thăng
Long (Hà Nội) vào năm Ất Dậu
(1765). Cha là tiến sĩ, tể tướng,
sử gia, nhà thơ Nguyễn Nghiễm
(1708–1775). Gia tộc họ Nguyễn
vốn có quê tổ ở làng Canh Hoạch
(nay thuộc xã Dân Hòa, huyện
Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội).
Làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, phủ Đức Quang,
trấn Nghệ An nay là xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân,
Nhưng Nguyễn Nghiễm sinh ra
tỉnh Hà Tĩnh
ở làng Tiên Điền, tổng Phan Xá
(nay thuộc xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), nên Nguyễn Du dù
sinh ra ở Hà Nội nhưng vẫn coi quê nhà là ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh –
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nơi hiện nay có nhà thờ và lăng mộ Nguyễn Nghiễm cha ông cùng nhiều người
trong dòng họ Nguyễn. Mẹ là Trần Thị Tần (1740–1778), quê làng Hoa Thiều
(nay thuộc xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
Mặc dù tuổi thơ từng có cuộc sống phong lưu nơi đế đô nhưng lên mười
tuổi mất cha, mười ba tuổi mất mẹ, Nguyễn Du phải sống dựa vào hai người
anh cùng cha khác mẹ là Nguyễn Khản (1734–1786) và Nguyễn Điều (1745–?).
Năm 1780, Nguyễn Du được Đoàn Nguyễn Tuấn (1750–?) đón về quê ở làng Hải
An, tổng Tang Thác (nay thuộc xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái
Bình), sau đỗ kỳ thi Hương, lấy em gái họ Đoàn rồi được tập ấm chức Chánh thủ
hiệu quân Hùng hậu của cha nuôi họ Hà ở Thái Nguyên,
Năm Bính Ngọ (1786), Nguyễn Huệ kéo quân ra Thăng Long lần thứ nhất,
triều Lê–Trịnh tan rã, Nguyễn Du lánh về quê vợ sống “mười năm gió bụi”.
Năm Ất Mão (1796), người vợ qua đời, không còn chỗ dựa, năm sau ông đưa con
trai tên Nguyễn Tứ, khi ấy mới vài tuổi, về quê Hà Tĩnh, mặc dù biết “Hồng
Lĩnh vô gia huynh đệ tán” (Hồng Lĩnh không còn nhà, anh em ly tán). Ông sống
ở Tiên Điền sáu năm, đến năm Nhâm Tuất (1802) mới ra làm quan dưới triều
Gia Long. Ông từng giữ các chức Tri huyện Phù Dung, Tri phủ Thường Tín, Cai
bạ Quảng Bình và Tham tri Bộ Lễ ở kinh đô Phú Xuân. Từ tháng 2 năm 1813 đến
tháng 4 năm 1814, ông làm Chánh sứ trong đoàn sứ đi “tuế cống” nhà Thanh.
Ông mất ngày 10 tháng 8 năm Canh Thìn (16–9–1820) ở Phú Xuân (Huế).
Xuất thân trong một dòng họ khoa bảng, có truyền thống văn học, Nguyễn
Du là người: “Học sâu, hiểu rộng, am tường cả Nho, Lão, Phật, đọc cả văn chương
cổ kim của Việt Nam và Trung Quốc” (Bùi Kỷ), để lại nhiều tác phẩm văn chương
bất hủ. Về chữ Hán có ba tập thơ Thanh Hiên thi tập, Nam Trung tạp ngâm và Bắc
hành tạp lục với tổng số 250 bài. Về chữ Nôm có Thác lời trai phường nón, Văn
tế thập loại chúng sinh và đặc biệt là Truyện Kiều (tức Đoạn trường tân thanh)...

Nguyễn Du với kiệt tác Truyện Kiều
Truyện Kiều – kiệt tác của nhà thơ thiên tài Nguyễn Du, là ngôi sao chói lóa
nhất trong nền văn học cổ điển Việt Nam. Giá trị hiện thực sâu sắc, tư tưởng
nhân đạo chủ nghĩa trong sáng, và hình thức nghệ thuật đậm đà tính dân tộc
độc đáo biểu hiện tập trung ở tác phẩm này.
Dựa vào cốt truyện của cuốn tiểu thuyết Trung Quốc Kim Vân Kiều truyện
của Thanh Tâm Tài Nhân, Nguyễn Du đã sáng tạo nên kiệt tác này.
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Trong nhiều thập kỷ qua, nhiều nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm đã dày công
tìm hiểu, nghiên cứu Truyện Kiều, có những người gần như dành hẳn cả cuộc
đời cho Truyện Kiều. Truyện Kiều là tác phẩm kỳ lạ bậc nhất trong văn học Việt
Nam, và mỗi trang Kiều đã phải chịu sức nặng của hàng trăm, hàng nghìn
trang tranh luận, chú thích, lý giải. Mỗi từ trong Kiều trĩu nặng bởi hàng vạn
từ dùng để khai thác, tìm hiểu, suy ngẫm về nó... Không thể kể hết những bài
viết, bài nghiên cứu đa dạng về Truyện Kiều – từ dạng những tổng thuyết, tổng
từ viết bằng chữ Hán của các vị vua Minh Mệnh, Tự Đức, đến các dạng đề từ,
bài tựa, bài bình viết bằng Hán văn của các vị học giả cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ
20, rồi đến các bài nghiên cứu viết bằng chữ Quốc ngữ của các nhà nghiên cứu,
nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà chính trị trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 với đủ
lý thuyết thời thượng... Cho tới nay đã có hàng trăm ngàn bài viết, bài nghiên
cứu, đầu sách về Truyện Kiều kể từ khi nó ra đời, Truyện Kiều đã khơi lên biết
bao cuộc tranh luận hội thảo khoa học sôi nổi gay gắt, đến giờ vẫn còn nhiều
vấn đề chưa ngã ngũ, và dưới ánh sáng thời đại còn hé mở thêm những điều lý
thú mới về nhân học, xã hội học, lịch sử, tôn giáo, v.v... Do ảnh hưởng sâu rộng
và đa dạng của Truyện Kiều nên việc nghiên cứu tác phẩm cũng trải rộng và lan
tỏa đến nhiều lĩnh vực, nhiều phạm trù và nhiều ngành khoa học khác nhau,
được nghiên cứu ở nhiều góc độ: Văn bản học, ngôn ngữ học, thi pháp học, so
sánh văn bản, văn hóa học, triết lý nhân sinh... Đặc biệt, từ những năm đầu của
thế kỷ 21 tới nay, Truyện Kiều là tác phẩm đã ngốn giấy mực nhiều nhất. Chưa
bao giờ việc tìm in lại các bản Kiều cổ, việc tìm lại các bản Kiều Nôm lại nở rộ
như hiện nay. Sự tái xuất văn bản Kiều Nôm và Quốc ngữ phong phú như thế
đã kéo theo việc khảo dị văn bản, chú thích Truyện Kiều cũng trở nên sôi động
hơn bao giờ hết.
Với kiệt tác Truyện Kiều, Nguyễn Du đã khẳng định được vị trí số một của
mình trong nền văn học Việt Nam và từng bước chiếm lĩnh văn đàn thế giới.
Ngay từ cuối thế kỷ 19, Truyện Kiều đã được Abel des Michel dịch ra tiếng
Pháp. Cho đến nay đã có tới trên 30 bản dịch Truyện Kiều ra hơn 20 thứ tiếng
khác nhau như Pháp, Anh, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Hungari, Tiệp
Khắc, Ba Lan, Phần Lan, Ả Rập, Đức, Bungari, Rumani, Mông Cổ, Thái Lan,
Lào, Tây Ban Nha... Có thể nói, trên phương diện văn bản, Truyện Kiều đã được
dịch ra hầu hết các thứ tiếng phổ cập nhất và đã đến được với đông đảo công
chúng bạn đọc ở tất cả các nền văn hóa lớn trên thế giới. Sở dĩ Truyện Kiều có
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sức sống mãnh liệt và khả năng lan tỏa rộng như vậy bởi chính những giá trị tự
thân của tác phẩm về nội dung nhân đạo và nghệ thuật sáng tạo thi ca bậc thầy
của Nguyễn Du. Trên tất cả, Nguyễn Du đã cất lên tiếng nói nhân văn cao cả về
thân phận con người, niềm cảm thông sâu sắc với mọi kiếp chúng sinh thuộc
mọi thời đại ở khắp mọi nơi.
Tại hội thảo khoa học quốc tế Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời đại, do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ở Hà Nội đầu tháng 8 năm 2015, các học
giả, các nhà nghiên cứu của Việt Nam và nhiều nước đã gửi gần 130 tham luận
tới hội thảo. Qua Hội thảo này, những giá trị của di sản Nguyễn Du càng thêm
sáng tỏ, và đông đảo công chúng yêu Truyện Kiều càng thấy rõ hơn ảnh hưởng
sâu rộng của Truyện Kiều đối với thế giới.
Ở Mỹ, Truyện Kiều của Nguyễn Du được đưa vào nhà trường để giảng dạy,
với ba bản dịch bằng tiếng Anh. Giáo sư John Swensson từng là một đại tá quân
đội Mỹ có thời gian tham chiến ở Việt Nam, hiện là phó chủ tịch Đại học cộng
đồng De Anza, bang California đã mê Truyện Kiều qua một bản dịch như vậy, và
tìm thấy ở Kiều một giá trị để hoàn thiện con người. Năm 1998, GS. Swensson
chính thức đưa Truyện Kiều vào giảng dạy tại đây cho khoảng 30 sinh viên Việt
Nam và sinh viên Mỹ.
Trong các Trường Đại học ở Liên Xô trước đây và ở Liên bang Nga hiện nay,
Truyện Kiều là trọng tâm trong chương trình giảng dạy tiếng Việt và văn học
Việt Nam trong các khoa tiếng Việt và bộ môn văn học phương Đông. Bản dịch
lại toàn bộ Truyện Kiều do nhóm dịch giả Nga và Việt thực hiện đã được Nxb
Khoa học xã hội Việt Nam ấn hành năm 2015 trong dịp kỷ niệm 250 năm sinh
Đại thi hào Nguyễn Du. Sau đó dịch giả Vũ Thế Khôi lại cho ra mắt một bản dịch
nữa (Nxb Thế giới) ra thể thơ tự do Nga và cũng được giới chuyên môn đánh
giá cao.
Ở Đức, Truyện Kiều cũng được hai vợ chồng người Đức là Irene và Franz
Faber dịch sang tiếng Đức trong thời gian bảy năm, đặt tên là: Cô gái Kiều. Và
Johan Dichman, một dịch giả khác, trong lời đề tựa bản Kiều tiếng Đức cũng đã
nói: “Với tác phẩm này, độc giả Đức tìm thấy một thế giới văn học mà cho tới nay họ
chưa từng biết tới”.
Anh Komárek, sinh viên đại học ở Praha mới 23 tuổi đã trở thành
người đầu tiên dịch Truyện Kiều từ nguyên bản Tiếng Việt sang tiếng Séc.
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Với công trình này, anh vừa được Cộng hòa Séc trao giải thưởng dịch giả
trẻ trước 35 tuổi.
Ở Trung Quốc, Truyện Kiều nhiều lần được dịch sang Hán văn, từ đầu thế
kỷ 20 cho đến nay, ít nhất đã có 10 bản dịch. Nhiều nhà nghiên cứu ở Trung
Quốc đánh giá Truyện Kiều là “Việt Nam đệ nhất văn nghệ kỳ thư”. GS. Triệu Ngọc
Lan, trường Đại học Bắc Kinh nói: xuất phát từ sự tôn sùng và cảm phục đại thi
hào Nguyễn Du, bà đã nghiên cứu Truyện Kiều khá sâu sắc và đã dịch Truyện
Kiều sang tiếng Trung, để độc giả Trung Quốc được thưởng thức tuyệt tác kinh
điển của Nguyễn Du.
Ở Hàn Quốc, Hội Giao lưu văn hóa Hàn–Việt, Hội Việt Nam học Hàn Quốc
và Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Chosun đã tổ chức Hội
thảo quốc tế chuyên đề Nguyễn Du và Truyện Kiều. Trước đó, từ năm 2004, hai
giáo sư Ahn Kyong Hwan nói: “Tôi ý thức sâu sắc rằng công việc tôi làm không chỉ
đơn giản là chuyển ngữ một tác phẩm thơ mà còn là truyền đạt tâm hồn, bản sắc văn
hóa của dân tộc Việt Nam tới dân tộc tôi, với ước mong đưa hai dân tộc đến gần nhau
hơn thông qua cây cầu văn học”.
Ở Việt Nam, Truyện Kiều đã sớm bước vào cửa học đường từ năm 1914
trong chương trình Việt văn của các trường Trung học Pháp–Việt. Cuốn Việt
văn hợp tuyển giảng nghĩa của Lê Thành Ý, Nguyễn Hữu Tiến in năm 1925 giảng
sáu trích đoạn Truyện Kiều. Cuốn Việt Nam thi văn hợp tuyển của Dương Quảng
Hàm có bảy trích đoạn Truyện Kiều. Trong hệ thống giáo dục của Việt Nam
hiện nay Truyện Kiều cũng được trích giảng ở các cấp phổ thông (Trung học cơ
sở bốn trích đoạn, Trung học phổ thông bốn trích đoạn). Trong các trường Đại
học thuộc khối xã hội – nhân văn cũng học Truyện Kiều và một số bài thơ chữ
Hán của Nguyễn Du.

Tiếng Việt trong Truyện Kiều
Mọi người đến với Truyện Kiều và yêu Truyện Kiều không vì cái cốt truyện
có những nét bi thương không khác lắm với vô số cốt truyện khác. Truyện Kiều
xuất sắc vì cách diễn đạt không dễ dàng, nếu không gọi là rất khó, bằng một thể
thơ lục bát du dương, êm tai, đầy biểu cảm. Đào Nguyên Phổ trong lời tựa cho
quyển Đoạn trường tân thanh (tức Truyện Kiều) in năm 1902 đã đánh giá Truyện
Kiều là “Một khúc Nam âm tuyệt xướng” (“bài hát tuyệt hay cất lên bằng tiếng
nước Nam”). Còn Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân, người dày công tổ
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chức khắc chữ và xuất bản Truyện Kiều thì nhận xét: “Ông Tố Như dụng tâm đã
khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết, nếu không phải có con mắt
trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy”(1).
Thật vậy, đó chỉ là một thời bình yên như bao thời:
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,
Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng...
Ở vào cái thời yên bình đó có một gia đình như bao gia đình:
Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung.
Một trai, con thứ rốt lòng
Vương Quan là chữ nối dòng Nho gia.
Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân...
Các bạn sẽ tiếp tục theo dõi bằng thơ lục bát câu chuyện gia đình này đang
sống yên lành thì bị tan nát vì bọn bất lương như thế nào, cô con gái lớn tài sắc
vẹn toàn đã bán mình chuộc tội cho cha ra sao, cô gái đó đã chia tay người yêu và
người thân để sống cuộc đời lưu lạc suốt mười lăm năm ra sao, cô đã gặp người
tốt cưu mang mình và gặp nhiều kẻ xấu làm hại đời mình... đến độ phải hạ
xuống để đi làm con đòi người ở cũng không xong, đi tu không trót, rồi nếm trải
chút hạnh phúc khi làm vợ của tướng cướp Từ Hải nhưng rồi chính mình lại làm
rơi hạnh phúc đó, chính mắt mình thấy Từ Hải bị lừa và chết rồi mà vẫn đứng
sừng sững không đổ, phải chờ giọt nước mắt của Thúy Kiều, người vợ yêu nhẹ
dạ thì Từ Hải mới đổ xuống... và rồi nàng cũng đành đi ra song chọn cái chết:
Thôi thì một thác cho rồi,
Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông!
Trông vời con nước mênh mông
Đem mình gieo xuống giữa dòng trường giang.
Tự tử mà vẫn không chết được, hoặc như là Trời không cho chết, lại bị vớt
lên, sống nhưng chết đến trọn cuộc đời...
* * *
Truyện Kiều đã đem lại lòng tin cho mọi người về khả năng phong phú của
tiếng Việt. Cũng như nhiều tác phẩm văn học đương thời, Truyện Kiều cũng
1

Trích trong lời tựa của bản Kiều đem in năm 1820.
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sử dụng nhiều từ Hán–Việt, đó là một phong cách có tính chất thời đại, theo
thống kê của Viện Ngôn ngữ học thì trong Truyện Kiều từ Hán–Việt chiếm tỉ
lệ 35% (khoảng 3.412 từ), nếu so với những tác phẩm khác như Cung oán ngâm
khúc của Nguyễn Gia Thiều chẳng hạn thì tỉ lệ đó chưa hẳn là cao, mà vấn đề
quan trọng ở đây là cách sử dụng từ Hán–Việt như thế nào. Trong tác phẩm của
mình, Nguyễn Du thường dùng những từ Hán–Việt đã được phổ biến rộng rãi
nên thường không xa lạ đối với bạn đọc đương thời, Nguyễn Du đã có sáng kiến
dựa vào từ Hán để tạo ra từ mới, cách nói mới cho tiếng Việt, chẳng hạn nhà thơ
đã dịch bạch nhật là ngày bạc, hoàng tuyền là suối vàng, minh tâm khắc cốt thành
khắc xương ghi dạ, hồng diệp xích thằng thành lá thắm chỉ hồng, thiên nhai hải
giác thành chân trời góc bể... Vấn đề dịch của Nguyễn Du cũng rất linh hoạt và
sáng tạo, ông không dịch cả cụm từ mà chỉ dịch một chữ và tạo ra một kết cấu
theo trật tự từ của ngữ pháp tiếng Việt, chẳng hạn: nguyệt cầm – cầm trăng, hoa
chúc – đuốc hoa, hà bôi – chén hà, xuân miên – giấc xuân, công môn – cửa công...
Ngoài cách tạo ra những kết cấu mới như vừa đề cập, Nguyễn Du còn sáng
tạo ra hàng loạt từ đồng nghĩa làm cho ngôn ngữ không bị trùng lặp khi phải sử
dụng nhiều lần cùng một từ hoặc cùng một nội dung, tránh cho câu thơ không
bị đơn điệu về từ ngữ. Các từ đồng nghĩa do đa dạng và phong phú về âm sắc,
có âm vực rộng đáp ứng được nhu cầu phối hợp về âm vận, về vần điệu về nhạc
điệu của câu thơ nên gieo vần dễ uyển chuyển, tạo cho câu thơ có âm hưởng dồi
dào, sinh động trong diễn tả, bài thơ có tính gợi cảm và lan tỏa cao. Nguyễn Du
đã sử dụng linh hoạt và sinh động các từ đồng nghĩa ví như khi phải thay thế
cho các từ thường hay dùng trong thơ Kiều như: nước mắt, giấc ngủ, đàn bà, mặt
trăng, đường đi, chén rượu, cửa sổ, tấm lòng...
Nước mắt (Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa). Lệ (Lệ rơi thấm đá), Lệ
hoa (Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng), Giọt lệ (Tưới xin giọt lệ cho người
thác oan, Giọt châu (Giọt châu lã chã), Giọt hồng (chưa phai giọt hồng), Giọt ngọc
(Nàng càng giọt ngọc như chan), Giọt tương (Cúi đầu chàng những gạt thầm
giọt tương), Giọt ngắn giọt dài (Nhìn nhau giọt ngắn giọt dài ngổn ngang), Dòng
châu (Theo lời càng chảy dòng châu), Dòng thu (Dòng thu như xối cơn sầu).
Giấc ngủ: Giấc hòe (Tiếng sen sẽ động giấc hòe), Giấc chiêm bao (Mơ màng
như giấc chiêm bao biết gì), Giấc hương quan (Giấc hương quan luống lần mơ
canh dài), Giấc mai (Giật mình thoắt tỉnh giấc mai), Giấc mộng (Còn mơ giấc
mộng đêm xuân mơ màng), Giấc nồng (Xuân huyên chợt tỉnh giấc nồng), Giấc
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tiên (Nàng thì bằn bặt giấc tiên), Giấc vàng (Nàng còn thiêm thiếp giấc vàng
chưa phai), Giấc xuân (Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân).
Đàn bà (Đau đớn thay phận đàn bà), Hồng nhan (Phận hồng nhan có mong
manh/ Rằng hồng nhan tự thuở xưa), Hồng quần (Phong lưu rất mực hồng
quần/ Hồng quân với khách hồng quần), Nữ nhi (Nữ nhi thường tình), Gái
(Canh khuya thân gái dặm trường), Phận gái (Nàng rằng: phận gái chữ tòng),
Gái tơ (Gái tơ mà đã ngứa nghề gớm sao), Gái thuyền quyên (Trai anh hùng gái
thuyền quyên).
Mặt trăng (Tuần trăng khuyết đĩa dầu hao), Trăng bạc (Còn vầng trăng bạc,
còn lời nguyền xưa), Trăng già (Trăng già độc địa làm sao), Trăng gió (Trước còn
trăng gió sau ra đá vàng), Trăng mới (Mày ai trăng mới in ngần), Trăng tà (Lần
đường theo bóng trăng tà về tây), Trăng tàn (Trăng tàn mà lại hơn mười rằm
xưa), Trăng thâu (Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu), Trăng thề (Trăng
thề còn đó trơ trơ), Chị Hằng (Chủ trương đành đã chị Hằng ở trong), Cung mây
(Trăng tròn như gởi cung mây), Cung Quảng ả Hằng (Liều như cung Quảng ả
Hằng), Cung trăng (Vả trong thềm quế cung trăng), Nga (Gương nga vằng vặc
đầy song/ Một mình lặng ngắm bóng nga).
Chén rượu (Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh), Chén đồng (Tưởng người dưới
nguyệt chén đồng), Chén hà (Chén hà sánh giọng quỳnh tương), Chén mồi (Động
phòng dìu dặt chén mồi), Chén mừng (Chén mừng xin đợi ngày này năm sau),
Chén quan hà (Tiễn đưa một chén quan hà), Chén quỳnh (Cùng nhau lại chuốc
chén quỳnh giao hoan), Chén thề (Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề), Chén
vàng (Thề hoa chưa ráo chén vàng).
Cửa sổ, song (Gương nga vằng vặc đầy song), Song đào (Đêm thu gió lọt
song đào), Song hồ (Song hồ nửa khép cánh mây), Song mai (Nàng từ chiếc bóng
song mai), Song sa (Giã chàng nàng mới kíp dời song sa), Song the (Mây Tần tỏa
kín song the), Song thu (Song thu đã khép cánh ngoài), Song trăng (quạnh quẽ
vách mưa rã rời).
Tấm lòng (Được lời như cởi tấm lòng), Tấm riêng (Tấm riêng riêng những
nặng vì nước non), Tấm son (Tấm son gột rửa bao giờ cho phai), Tấm thành (Tấm
thành đã thấu đến trời), Tấm thương (Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương),
Tấc cỏ (Liệu đem tấc cỏ quyết đền ba xuân), Tấc riêng (Nỗi riêng riêng chạnh tấc
riêng một mình), Tấc son (Được lời như cởi tấc son), Tấc thành (Khuôn thiêng
dù phụ tấc thành), Tấc vàng (Dẫu mòn bia đá dám sai tấc vàng).
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Các từ đồng nghĩa được Nguyễn Du sáng tạo theo quy tắc mỹ học chứ
không theo nguyên tắc phối ghép thông thường.
Một đặc điểm nữa trong ngôn ngữ Truyện Kiều là Nguyễn Du đã dùng rất
nhiều thành ngữ và tục ngữ, có tài liệu đã thống kê được hơn bốn trăm đơn vị.
Có nhiều câu tác giả đã dựa vào những kết cấu có sẵn để tạo ra những câu mới
dựa trên quy luật biến âm, biến điệu, chơi chữ, tách chữ, ghép vần vô cùng
phong phú của tiếng Việt để tạo ra vô vàn thành ngữ văn học kiểu mới trong
Truyện Kiều. Mỗi thành ngữ thường gồm có bốn chữ đối xứng với nhau từng cặp
hai chữ một lại đem tách ra rồi ghép xen kẽ lại theo kiểu chơi chữ đối nhau như:
Ăn gió nằm mưa (câu 554)
Ân trả nghĩa đền (2.865)
Bàn ra nói vào (2.488)
Bán hùm buôn sói (2.122)
Bèo trôi sóng vỗ (3.020)
Bể rộng sông dài (2.110)
Bể sâu sóng cả (1.882)
Bóng chim tăm cá (2.944)
Buôn phấn bán hương (814)
Bướm chán ong chường (1.238)
Bướm lả ong lơi (1.229)
Cá chậu chim lồng (2.184)
Cá nước chim trời (3.166)
Chân trời mặt bể (2.607)
Chỉ non thề biển (1.368)
Chọc trời khuấy nước (2.471)
Cỏ nội hoa hèn (2.107)
Con ong cái kiến (1.758)
Của dẫn tay trao (1.377)
Cửa đóng then cài (271)
Cười phấn cợt son (1.591)
Dãi gió dầm mưa (3.080)
Dày gió dạn sương (1.237)
Đầu mày cuối mắt (498)
Đầu trâu mặt ngựa (578)
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Đổ quán xiêu đình (1.302)
Đổi trắng thay đen (690)
Đội trời đạp đất (2.171)
Đường kia nỗi nọ (1.628, 2.246)
Giá áo túi cơm (2.446)
Gìn vàng giữ ngọc (545)
Gió táp mưa sa (403)
Gió thảm mưa sầu (2.569)
Hoa thải hương thừa (1.413)
Hoa trôi bèo dạt (219)
Hoa xưa ong cũ (3.144)
Hồn lạc phách xiêu (2.363)
Kẻ đoái người hoài (91)
Kẻ ngược người xuôi (1.973)
Kẻ ở người đi (781)
Kẻ thang người thuốc (761)
Kết tóc xe tơ (1.532, 3.111)
Kín cổng cao tường (267)
Lạt phấn phai hương (1.337)
Lên thác xuống ghềnh (1.951)
Mặt ủ mày chau (2.113)
Mặt dạn mày dày (1.223)
Mây trôi bèo nổi (2.902)
Miệng hùm nọc rắn (2.016)
Mèo mả gà đồng (1.713)
Nhả ngọc phun châu (405)
Ngứa ghẻ hờn ghen (1.609)
Nhạt phấn nhạt hương (1.337)
Ong qua bướm lại (3.098)
Phượng chạ loan chung (83)
Phách lạc hồn xiêu (1.823)
...
Bảng liệt kê có thể kéo dài thêm nữa.
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Ngoài những thành ngữ thuần Việt cấu tạo theo cách trên, Nguyễn Du
cũng dùng một số thành ngữ có gốc Hán–Việt như: Túc trái tiền oan – Ngộ biến
tòng quyền – Quốc sắc thiên hương – Thệ hải minh sơn hoặc một số thành ngữ có
điển cố như: Chiếc bách giữa dòng – Chín chữ cao sâu – Mưa Sở mây Tần.
Nguyễn Du đã thâu tóm được trong tác phẩm của mình tinh hoa của ngôn
ngữ bác học với tinh hoa của ngôn ngữ bình dân, đã nhào nặn lại và góp phần
nâng lên một đỉnh cao mới.
Trong không khí cởi mở hiện nay, chúng ta có thể mạnh dạn nhắc lại câu
nói nổi tiếng của học giả Phạm Quỳnh trong diễn văn đọc tại lễ giỗ cụ Nguyễn
Du ngày mồng 8 tháng 9 năm 1924 ở Hà Nội trước 2.000 hội viên Hội Khai trí
Tiến đức: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn nước ta còn”.
Trong kho tàng văn học cổ nước ta, Truyện Kiều quả là một tác phẩm “Thì
treo giải nhất chi nhường cho ai”. Cách đây 50 năm (1965) Hội đồng hòa bình
thế giới đã chính thức quyết nghị Kỷ niệm 200 năm sinh đại thi hào Nguyễn
Du cùng với tám danh nhân văn hóa thế giới: nhà thơ La Mã Horace, nhà thơ
Ý Dante, nhà bác học và nhà thơ Nga Lomonosov... Năm 2015, chúng ta lại
đón nhận thêm một tin vui là UNESCO đã quyết định cùng với Việt Nam kỷ
niệm 250 năm ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du (1765–1820). Như vậy
Nguyễn Du đã chính thức được vinh danh trên toàn thế giới. Đó là niềm tự
hào của mọi người dân Việt Nam, đặc biệt đối với những người yêu mến và
say mê Truyện Kiều.
* * *
Các bạn Lớp 9 thân mến,
Sau khi nghiên cứu kỹ bài Một cách học Truyện Kiều và bài Tổng quan về
Truyện Kiều, trước khi thực hiện các bài luyện tập, các bạn hãy cùng nhau đọc
các tài liệu Phụ lục như những gợi ý đầu tiên cho công trình học Truyện Kiều
của các bạn.
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Luyện tập
1. Chuẩn bị cá nhân: Các bạn hãy ghi vắn tắt những điều đã thu hoạch
sau khi đọc thầm kỹ bài Tổng quan về Truyện Kiều này: Nguyễn Du
là ai? Quê hương Nguyễn Du? Cuộc đời Nguyễn Du có những nét gì
đáng chú ý? Ghi một ý nghĩ của bạn sau khi đọc những nét dù còn
sơ sài về Nguyễn Du.
2. Thảo luận: Chia sẻ với nhau những ý nghĩ và những ước đoán của
từng bạn về cuộc đời của Nguyễn Du và tác phẩm bạn đang học.
Hãy nhớ lại khái niệm “đồng cảm” mà các bạn đã được luyện tập từ
Lớp 1 và áp dụng vào cuộc đời Nguyễn Du và cho biết các bạn trông
chờ sẽ được học một tác phẩm như thế nào?
3. Chuẩn bị cá nhân: Mỗi bạn hãy tìm năm (hoặc nhiều hơn càng tốt)
ví dụ về Tiếng Việt trong Truyện Kiều. Cách làm: Tra cứu xem cái từ
thuần Việt hoặc Hán–Việt được tác giả giới thiệu nằm ở câu thơ
nào. Trích cả hai câu mà một câu có chứa từ được khen hay đó. Ghi
vào vở học Kiều và học thuộc từng hai câu đó.
4. Thảo luận: Chia sẻ với nhau những ý nghĩ xung quanh những từ
ngữ dùng trong Truyện Kiều mà từng bạn đã tự sưu tầm qua bài tập
3 bên trên.
5. Thảo luận: Có một số ý kiến cho rằng Nguyễn Du đã dùng nhiều từ
địa phương Nghệ Tĩnh trong tác phẩm Truyện Kiều của mình. Ý
kiến của bạn?
6. Viết tiểu luận: Tự chọn một chủ đề xuất hiện trong ý nghĩ của bạn
qua việc sưu tầm, chia sẻ và thảo luận. Lập hồ sơ riêng của bạn để
sưu tập các ghi chép, các ý nghĩ tản mạn của riêng bạn và các ý kiến
của các bạn qua thảo luận cùng với các bài viết của bạn.
Dặn các bạn: Hãy tiếp tục đọc thầm từng Phụ lục in dưới đây với tinh thần
củng cố những kết quả đã đọng lại trong tư liệu và trong ý nghĩ của các
bạn xoay quanh nội dung Tổng quan về Truyện Kiều.
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PHỤ LỤC 1
Một bản Truyện Kiều mới nhất các bạn nên có trong thư viện của trường
và tủ sách gia đình.

Tháng 8–2015 Nhà xuất bản Trẻ đã phát hành cuốn Truyện Kiều của
Nguyễn Du – Văn bản do Hội Kiều học Việt Nam hiệu đính và chú thích nhân
kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du và sự kiện UNESCO vinh danh Người.
Truyện Kiều của Nguyễn Du không còn văn bản nguyên tác lưu lại. Các bản
Nôm cổ khắc gỗ mà nay sưu tập được cũng không có bản nào ghi rõ sự giám
sát, chỉnh lý của tác giả. Từ bản phiên âm Quốc ngữ đầu tiên của Trương Vĩnh
Ký (1875) đến nay cũng có hơn 100 bản khác nhau, phiên âm cũng khác nhau
nên đến nay các bản Kiều Quốc ngữ cũng có nhiều chữ, nhiều câu không đồng
thuận. Điều này gây khó cho việc học tập, giảng dậy Truyện Kiều, khó cho việc
nghiên cứu, bình luận, sử dụng khi giới thiệu, tuyên truyền Truyện Kiều trong
và ngoài nước. Nhiều cá nhân, tổ chức đã có mong muốn giải quyết vấn đề này
bằng cách đi tìm nguyên tác, đi tìm sự đồng thuận.
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Hội Kiều học Việt Nam ngay từ ngày thành lập (2011) đã xây dựng kế
hoạch nhằm góp phần vào việc giải quyết nhiệm vụ cần thiết và phức tạp này.
Đó là lý do tập sách ra đời.
Nhóm biên soạn đã thống nhất một số nguyên tắc sau:
1. Nguyên tắc văn tự học. Dựa vào các văn bản Nôm cổ để hiệu khảo, cân
nhắc những chữ đã có trong văn bản Nôm, không dựa vào các bản Quốc ngữ.
Bản Quốc ngữ của Trương Vĩnh Ký do xuất bản năm 1875, cách Nguyễn Du nửa
thế kỷ, cần được tham khảo. Không chấp nhận việc phỏng đoán, đưa vào Truyện
Kiều những chữ, những từ mới chưa từng có trong các văn bản Nôm đáng tin
cậy. Các bản Nôm cổ ít nhiều vì các lý do khác nhau đã có biên tập, điển hình
như Kiều Oánh Mậu, ông đã sửa chữa, điều chỉnh nhiều từ ngữ làm cho hiện đại
hơn, hay hơn, nhưng cũng có phần làm khác nguyên tác hơn. Nhiều bản Quốc
ngữ xuất hiện trong thế kỷ XX đều phải chịu ảnh hưởng của bản Kiều này.
2. Nguyên tắc văn bản học. Về cơ bản, việc hiệu khảo phải căn cứ vào các
bản Nôm khắc in ngay trong thế kỷ XIX, cụ thể là các bản Liễu Văn Đường, Duy
Minh Thị, Nguyễn Hữu Lập, Thịnh Mỹ Đường, Quan Văn Đường,… Các bản này
được khắc in, viết sớm muộn khác nhau nhưng cơ bản có vai trò ngang nhau
khi xác định văn bản Truyện Kiều cổ và truy tìm nguyên tác. Các bản Kim Vân
Kiều tân truyện của Abel des Michels (Hai tập, Paris, 1884–1884), Kim Vân Kiều
tân truyện do Edmond Nordemann phiên âm (Hà Nội, 1897)… xuất bản cuối thế
kỷ XIX cũng cần được chú ý. Bản Truyện Kiều Quốc ngữ của Trương Vĩnh Ký
(1875) cũng có giá trị ngang với các bản Nôm cổ. Còn các bản Truyện Kiều Nôm
và Quốc ngữ xuất bản ở thế kỷ XX chỉ nên được dùng để tham khảo, khi khó
tìm được câu chữ hợp lý trong các bản Truyện Kiều Nôm đã kể trên.
3. Nguyên tắc ngữ nghĩa. Chúng ta biết rằng, trong các bản Nôm có
những câu chữ khác nhau; chọn câu chữ nào cần tính đến ý nghĩa trong văn
cảnh đoạn. Một chữ Nôm có nhiều cách đọc, chọn cách đọc nào cũng tính đến
tương quan ngữ nghĩa trong câu và đoạn văn.
Ví như hai câu thơ số 1951–1952 đã rất quen thuộc:
Quản chi lên thác xuống ghềnh,
Cũng toan sống thác với tình cho xong.
Bốn chữ “lên thác xuống ghềnh” vốn có trong bản Trương Vĩnh Ký, được
Kiều Oánh Mậu kế thừa, còn tất cả các bản Nôm của thế kỷ XIX đều ghi là: Quản
chi trên gác dưới duềnh. Thành ngữ “lên thác xuống ghềnh” quen tai hơn “trên
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gác dưới duềnh”, nhưng chưa lưu ý đến ý của Thúc Sinh là nói không sợ chết,
chứ không phải không sợ gian khổ khi đi theo Kiều. “Trên gác dưới duềnh” là
nói chuyện tự tử bằng nhảy lầu hoặc trẫm mình. Vậy nên Ban Văn bản đã thiên
về chọn bốn chữ đó. Những trường hợp thay đổi như thế, chúng tôi sẽ lý giải
chi tiết để bạn đọc tham khảo.
4. Nguyên tắc từ chương học. Xét giá trị tu từ, ngữ nghĩa trong câu, đoạn
thơ để chọn từ, chọn cách phiên âm. Nếu chỉ xem xét mặt chữ Nôm rồi phiên
âm theo thói quen mà không lưu ý đến tính nghệ thuật trong câu, nhiều khi sẽ
làm cho câu thơ không đúng như ý Nguyễn Du muốn viết. Ví dụ như câu thơ số
695–696, hầu hết các bản xưa nay là:
Một mình nàng ngọn đèn khuya
Áo đầm giọt lệ tóc se mái đầu
về mặt ngữ nghĩa thì hoàn toàn ổn, không có gì đáng suy nghĩ. Thế nhưng xem
lại, thì chữ thứ ba của câu lục ngữ Nôm là 娘, có thể phiên âm thành nhiều
cách: nàng, nường và nương. Chữ “nương” ở đây mang hai nghĩa, một chỉ cô
gái, một chỉ sự nương tựa. Thế thì khi để ý đến ngôn ngữ thơ, ta sẽ phiên âm
thành “nương”: Một mình nương ngọn đèn khuya, câu thơ hay hẳn lên, và có
thể Nguyễn Du đã có ý viết như thế! Và còn nhiều ví dụ tương tự.
5. Nguyên tắc tập quán tiếp nhận. Như trên đã nói, công việc hiệu khảo
không cho phép tạo ra từ mới mà phải dựa vào các vốn từ có trong các bản Nôm
cổ đáng tin cậy để lựa chọn. Nếu từ ngữ hiện hành mà có trong các bản Nôm cổ
thì chúng tôi sử dụng chữ đó. Nếu dùng các từ đã có, nhưng có cách phiên âm
khác những người trước đây mà có kết quả mỹ mãn hơn thì chúng tôi sẵn sàng
lựa chọn, nhưng nếu sự phiên âm khác đó cũng chỉ cho nghĩa tương tự như xưa
nay đã từng phiên âm thì sẽ không chấp nhận, mà sử dụng phiên âm đã có. Ví
như câu thơ số 2297:
Nghiêm quân chọn hướng sẵn sàng
Chữ xưa nay được phiên âm là “nghiêm”, nhưng có người lập luận rằng,
chữ đó có thể phiên âm thành “nghiềm” (có dấu huyền), một từ cổ, trong nhiều
sách cổ vẫn dùng theo nghĩa như chữ “rèn”. Ban Văn bản nhận thấy sự khác
biệt không lớn, nên không thay đổi, mà vẫn phiên âm là “nghiêm” như các bản
Truyện Kiều quen thuộc. Nhưng mặt khác nếu chữ Nôm đã viết rành rành, thì
khác với tập quán chúng tôi vẫn theo văn bản gốc mà đọc.
6. Nguyên tắc kế thừa. Truyện Kiều đã được nhiều học giả phiên âm,
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nghiên cứu, so sánh, đối chiếu, chú thích, chú giải, kể cả các bản Kiều mới nhất,
có đóng góp cho việc đọc hiểu tác phẩm. Có người đã soạn Từ điển Truyện Kiều
như Đào Duy Anh, so sánh trên quy mô lớn như Nguyễn Tài Cẩn. Đối với các
công trình ấy chúng tôi chủ trương kế thừa những thành tựu hợp lý của họ để
giúp cho bản Truyện Kiều của chúng tôi càng thêm chắc chắn.
Trên đây là những nguyên tắc chính đã được Ban Văn bản thống nhất
trong khi cùng nhau hiệu khảo Truyện Kiều. Với những chữ, từ, âm… có các ý
kiến khác nhau thì dành nhiều thời gian trao đổi và kết quả sẽ được chọn bằng
cách theo ý kiến của đa số. Ý kiến khác bảo lưu trong chú thích.
Các nguyên tắc trên chúng tôi chưa dám coi là đầy đủ, song có thể là cơ
sở tạo nên nét riêng của văn bản Truyện Kiều này. Còn mức độ thuyết phục
xin nhờ bạn đọc thẩm định và cho ý kiến. Văn bản Truyện Kiều theo chúng tôi
không thể làm một lần là xong, chúng tôi mong lắng nghe ý kiến để tu chỉnh
trong lần tái bản sau.
Văn bản hoàn chỉnh gồm ba phần chính: Lời nói đầu, văn bản chữ quốc
ngữ, văn bản chữ Nôm1. Ngoài ra còn một số phụ bản như ảnh đã chụp bìa các
cuốn Kiều, một số bài tựa Truyện Kiều và các văn bản về việc tổ chức kỷ niệm
250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du.

Luyện tập
1. Từng bạn chuẩn bị rồi chia sẻ: Phụ lục 1 giới thiệu cho bạn nội
dung gì? Hãy chuẩn bị để có thể nói lại trước các bạn trong lớp về
nội dung đó.
2. Thảo luận: Tác phẩm Truyện Kiều ngày xưa in ra công phu như thế
nào? Có in ra bằng chữ Quốc ngữ không? In ra bằng chữ Nôm thì
cách in như thế nào? In ở những nhà sách nào? Có dùng máy tính
để in rất nhanh như ngày nay không?
3. Thảo luận: Bản Kiều của Nhà xuất bản Trẻ trên đây đã dựa trên
những nguyên tắc nào để biên soạn?

1

Văn bản Nôm là để minh họa chứ không phải dùng để khảo đính.
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PHỤ LỤC 2
Bài thơ Long Thành cầm giả ca của Nguyễn Du
Tiểu dẫn của tác giả
Người gảy đàn đất Long Thành không rõ họ tên là gì. Nghe nói thuở nhỏ,
nàng học đàn Nguyễn (đàn nguyệt cầm do Nguyễn Hàm, người đời Tấn ở Trung
Quốc chế ra) trong đội nữ nhạc ở cung vua Lê. Quân Tây Sơn kéo ra, các đội
nhạc cũ người chết, kẻ bỏ đi. Nàng lưu lạc ở các chợ ôm đàn hát rong. Những
bài nàng gảy đều là những khúc cung phụng gảy cho vua nghe, người ngoài
không hề được biết, cho nên tài nghệ của nàng nổi tiếng hay nhất một thời.
Hồi còn trẻ (1792–1793?), tôi đến kinh đô thăm anh tôi (Nguyễn Nễ), ở trọ
gần hồ Giám. Cạnh đó các quan Tây Sơn mở cuộc hát lớn, con hát đẹp có đến
vài chục người. Nàng nổi tiếng nhờ ngón đàn Nguyễn. Nàng hát cũng hay và
khéo nói khôi hài, mọi người say mê, đua nhau ban thưởng từng chén rượu
lớn, nàng uống hết ngay, tiền thưởng nhiều vô kể, tiền và lụa chồng đầy mặt
đất. Lúc ấy tôi nấp trong bóng tối, không thấy rõ lắm. Sau được gặp ở nhà anh
tôi. Nàng người thấp, má bầu, trán giô, mặt gẫy, không đẹp lắm, nhưng nước
da trắng trẻo, thân hình đẫy đà, khéo trang điểm, lông mày thanh, má đánh
phấn, áo màu hồng, quần lụa cánh chả, có vẻ phong nhã. Nàng hay uống rượu,
hay nói pha trò, con mắt long lanh, không coi ai ra gì. Khi ở nhà anh tôi mỗi lần
uống rượu thì nàng uống say đến nỗi nôn bừa bãi, nằm lăn ra đất, các bạn có
chê trách cũng không lấy làm điều.
Sau đó vài năm, tôi rời nhà về Nam (Thái Bình), mấy năm liền không trở
lại Long Thành. Mùa xuân năm nay (1813) tôi lại phụng mệnh sang sứ Trung
Quốc, đi qua Long Thành. Các bạn mở tiệc tiễn tôi ở dinh Tuyên phủ, có gọi tất
cả vài chục nữ nhạc, tôi đều không biết mặt biết tên. Chị em thay nhau múa
hát. Rồi nghe một khúc đàn Nguyễn trong trẻo nổi lên, khác hẳn những khúc
thường nghe, tôi lấy làm lạ, nhìn người gảy đàn thì thấy một chị gầy gò, vẻ
tiều tuỵ, sắc mặt đen sạm, xấu như quỷ, áo quần mặc toàn vải thô bạc thếch,
vá nhiều mảnh trắng, ngồi im lặng ở cuối chiếu, chẳng hề nói cười, hình dáng
thật khó coi. Tôi không biết nàng là ai, nhưng nghe tiếng đàn thì dường như đã
quen biết, nên động lòng thương. Tiệc xong, hỏi thì chính là người trước kia
đã gặp.
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Than ôi! Người ấy sao đến nỗi thế! Tôi bồi hồi, không yên, ngửng lên cúi
xuống, ngậm ngùi cho cảnh xưa và nay. Người ta trong cõi trăm năm, những sự
vinh nhục buồn vui thật không lường được. Sau khi từ biệt trên đường đi, cảm
thương vô hạn nên làm bài ca sau, để ghi lại mối cảm hứng.

Long Thành cầm giả ca
(Bài ca về người gảy đàn đất Long Thành)
Dịch nghĩa:
Người đẹp đất Long Thành
Không nghe tên họ
Riêng thạo đàn Nguyễn1.
Người trong thành bèn lấy chữ Cầm mà đặt tên.
Nàng học được khúc Cung Phụng trong cung tiền triều2
Ðó là những khúc đàn hay nhất trời đất.
Tôi nhớ lúc thiếu thời đã gặp một lần
Bên bờ hồ Giám3 trong một cuộc dạ yến,
Lúc đó nàng khoảng hai mươi mốt tuổi,
Áo hồng ánh lên mặt hoa đào,
Má hừng rượu, vẻ ngây thơ, rất dễ thương,
Năm cung réo rắt, theo ngón tay mà thay đổi điệu.
Tiếng khoan như gió thoảng qua rừng thông,
Tiếng trong như đôi hạc kêu trên cao thẳm,
Tiếng lạnh như sét đánh tan bia Tiến Phúc4

1

Ðàn Nguyễn (Nguyễn cầm) tức đàn nguyệt. Tục truyền đàn nguyệt do Nguyễn Hàm, một trong
thất hiền vườn trúc đời Tấn (Trung Quốc) sáng chế nên gọi là đàn Nguyễn.

2
3
4

Tiền triều: Chỉ triều nhà Lê, vì lúc đó thuộc triều Tây Sơn.
Hồ Giám (Giám hồ): hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Bia Tiến Phúc: Tên tấm bia dựng ở một ngôi chùa cổ ở Nhiêu Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).
Tương truyền dưới triều nhà Tống, Phạm Trọng Yêm lúc làm quan ở Bá Dương, có người học trò
nghèo dâng bài thơ hay, ông muốn giúp đỡ, cho rập một nghìn bản để bán lấy tiền. Chưa rập
xong thì một đêm kia bia bị sét đánh vỡ tan.
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Tiếng buồn như Trang Tích1 ngâm tiếng Việt lúc bệnh,
Người nghe say sưa không biết mỏi,
Ðó là những khúc đàn trong đại nội Trung Hòa2
Các quan Tây Sơn trong tiệc đều say mê điên đảo,
Mải vui suốt đêm không biết chán.
Bên tả bên hữu tranh nhau vãi thưởng3
Tiền bạc coi rẻ như đất bùn.
Ý khí đào hoa át cả các bậc vương hầu,
Ðám thiếu niên đất Ngũ Lăng4 không đáng kể.
Tưởng chừng ba mươi sáu cung xuân5
Chung đúc một vật báu vô giá đất Trường An6.
Nhớ lại từ bữa tiệc ấy đến nay đã hai mươi năm,
Sau khi Tây Sơn bại vong, tôi vào Nam,
Long Thành trong gang tấc không được thấy lại,
Huống hồ tiệc múa hát ở trong thành.

1

2
3

4

5
6

Trang Tích: sống ở thời Xuân Thu, Trung Quốc. Ông là người nước Việt, làm quan nước Sở. Khi
ông ốm, Sở Vương hỏi cận thần: “Tích là kẻ tầm thường ở đất Việt, nay làm quan nước Sở, được
phú quý rồi, thì còn nhớ nước Việt nữa không?”. Viên thị ngự đáp: “Phàm người ta có nhớ nước cũ
hay không, thường tỏ ra trong lúc đau ốm. Nếu lúc này ông ta nói tiếng Việt tức là nhớ nước Việt,
bằng không thì nói tiếng nước Sở”. Sở Vương sai người lén nghe thì thấy Trang Tích nói tiếng
Việt. Dẫn tích này để ám chỉ người không quên quê hương, đất nước.
Đại nội Trung Hòa: tên một tòa điện trong hoàng thành nhà Lê.
Vãi thưởng: dịch thoát chữ triền đầu. Ðời Ðường trong yến tiệc vua đãi, ai đứng dậy múa được
ban gấm để quấn đầu như vật tặng thưởng. Về sau các món tiền thưởng cho người ca múa được
gọi là triền đầu.
Ngũ Lăng: một vùng đất ngoại ô phía tây kinh thành Trường An (Trung Quốc), ở đó có năm lăng
mộ của năm vua nhà Hán. Về sau nơi này, quan lại, quý tộc cấp cao và dân hào hoa phú quý
thường ở. Ngũ Lăng thiếu niên, chỉ những con nhà quyền quý, giàu sang. Bài Tì bà hành của Bạch
Cư Dị có câu: “Ngũ Lăng niên thiếu tranh triền đầu”.
Ba mươi sáu cung xuân (Tam thập lục cung): trong cung điện vua chúa ngày xưa bên Trung Quốc
có 36 cung chứa đầy mỹ nữ.
Trường An hay Tràng An là kinh đô của hơn mười triều đại Trung Quốc. Trường An (長安) nghĩa là
an bình lâu dài. Thời Tây Chu được gọi là Phong Kinh (豊京). Thời Tây Hán được gọi là Trường An.
Thời nhà Tấn, được gọi là Thường An (常安) nghĩa là luôn an bình. Từ thời nhà Minh được gọi là
Tây An. Và nay được gọi là Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây.
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Quan Tuyên Phủ1 vì tôi bày cuộc mua cười,
Trong đám ca kỹ đều trẻ tuổi.
Duy ở cuối chiếu có một nàng tóc đã hoa râm.
Mặt gầy thân khô hình bé nhỏ,
Ðôi mày phờ phạc không điểm tô,
Ai biết đó là người trước kia nổi danh tài hoa đệ nhất trong một thời,
Khúc xưa đàn lên, tôi tuôn nước mắt ngầm theo từng tiếng.
Tai lắng nghe mà lòng chua xót!
Bỗng nhớ lại chuyện hai mươi năm xưa
Đã từng thấy trong chiếu tiệc bên hồ Giám.
Thành quách suy dời, việc người đổi,
Bao nương dâu đã biến thành biển xanh.
Cơ nghiệp Tây Sơn tiêu tan sạch,
Trong làng múa hát còn sót lại một người!
Trăm năm thấm thoắt trong một hơi thở một nháy mắt
Cảm thương việc cũ lệ thấm áo
Từ Nam trở về, đầu tôi bạc trắng!
Không trách người đẹp nhan sắc suy tàn.
Hai mắt trừng trừng luống tưởng lại chuyện cũ
Khá thương giáp mặt nhau mà không nhận được nhau!
(Quách Tấn dịch)
Dịch thơ:
Ðất Long Thành khách giai nhân nọ,
Không nhớ ra tên họ là gì.
Nguyễn Cầm nổi tiếng đương thì,
Tên Cầm mượn của đàn kia gọi người,
Khúc cung phụng những đời vua trước,
Tưởng quân thiên nhã nhạc khôn bì.
Nhớ hồi tuổi trẻ xưa kia,
Ðêm bên hồ Giám một kỳ tiệc vui.
1

Chỉ quan trấn thủ Bắc Thành, vào lúc Nguyễn Du đi sứ Trung Quốc mùa xuân 1813.
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Xuân độ ấy đương hồi ba bảy,
Ánh hồng trang lộng lẫy mặt hoa.
Não người vẻ rượu ngà ngà,
Năm cung dìu dặt này qua phím đàn.
Tiếng khoan thoảng thông ngàn gió thổi,
Tiếng trong như hạc gọi xa xăm
Mạnh như Tiến Phúc sét gầm,
Buồn như tiếng Việt, Trang nằm đau rên.
Ai nấy nghe nhường quên mệt mỏi,
Rõ tiếng đàn đại nội Trung Hoà.
Tây sơn quan khách la đà,
Mải vui quên cả tiếng gà tan canh.
Tả lại hữu tranh giành gieo thưởng,
Tiền như bùn ước lược qua loa,
Vương hầu thua vẻ hào hoa,
Ngũ Lăng chàng trẻ ai mà kể chi.
Băm sáu cung xuân kia chung đúc,
Ðất Trường An hạt ngọc liên thành.
Hai mươi năm, tiệc qua nhanh,
Tây Sơn sụp đổ thì mình về Nam.
Chốn Long Thành tấc gang chẳng tới,
Còn nói chi những buổi đàn ca.
Nặng tình quan sứ tiễn ta,
Tiệc hoa kén những bông hoa nói cười.
Mé cuối tiệc một người nho nhỏ,
Tóc hoa râm mặt võ mình gầy.
Bơ phờ chẳng sửa đôi mày,
Tài hoa ai biết đất này không hai!
Thoáng mấy tiếng, thầm rơi giọt lệ,
Lọt tai mà như xé tấc son!
Giật mình hai chục năm tròn,
Tiệc bên hồ Giám người còn chưa quên.
Cuộc thương hải tang điền thấm thoắt,
Cõi nhân gian thành quách đổi đời,
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Tây Sơn cơ nghiệp đâu rồi,
Mà làng ca vũ một người còn trơ!
Ngàn trăm năm thì giờ chớp mắt,
Lệ thương tâm ướt vạt áo là
Nam về đầu bạc ngẫm ta,
Trách gì hương phấn bông hoa chẳng tàn!
Trừng trừng đôi mắt mơ màng,
Quen mà hoá lạ nghĩ càng thêm thương.
(Hoàng Tạo dịch)
Bài ca người gảy đàn ở Long Thành
Người đẹp Long Thành,
Họ tên không ai rõ.
Riêng thạo ngón đàn cầm,
Người trong thành biết tên Cầm từ đó.
Học được khúc cung phụng trong cung cấm triều xưa,
Khúc tuyệt xướng nức danh trời người chưa dễ có.
Nhớ xưa ta đã một lần trông,
Hồ Giám đang đêm mở tiệc nồng.
Tuổi nàng lúc ấy vừa ba bảy,
Áo hồng óng ánh mặt đào hồng.
Ngà say yểu điệu mê hồn khách,
Một tay đàn dậy suốt năm cung.
Khoan như tiếng gió giữa rừng thông lướt thổi,
Trong như tiếng hạc lưng chừng trời u tối.
Mạnh như tiếng sét làm bia Tiến Phúc vỡ tan,
Buồn như Trang Tích ốm đau nằm ngâm ngợi.
Người nghe quên mệt nghe bồn chồn,
Ấy khúc nhạc điện Trung Hòa trong đại nội.
Khanh tướng Tây Sơn trên tiệc đều ngất ngây,
Trắng đêm không chán cuộc vui say,
Tả hữu tranh nhau cùng gieo thưởng,
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Bạc tiền như đất ném liền tay.
Hào hoa át hết bậc vương giả,
Bọn trẻ Ngũ Lăng đâu sánh tày.
Ba sáu cung xuân dồn hết lại,
Đúc nên vật báu Tràng An này.
Hai chục năm qua từ buổi đó,
Ta chuyển về Nam, Tây Sơn đổ.
Long Thành gang tấc chẳng ngó ngàng,
Huống gì một người con hát nọ.
Nay quan Tuyên phủ vì ta mở cuộc chơi,
Ca kỹ trong tiệc đều xinh tươi.
Cuối chiếu một nàng tóc đốm bạc,
Mặt gầy, sắc võ hình nhỏ nhoi.
Phờ phạc đôi mày không tô điểm,
Ai hay chính người kỳ diệu bậc nhất Kinh đô thuở đương thời.
Khúc xưa trong trẻo thầm rơi lệ,
Lặng nghe từng tiếng lòng đau xé.
Thốt nhiên bừng dậy chuyện hai chục năm qua,
Chuyện bên hồ Giám còn như vẽ.
Thành quách đổi thay người chuyển dời,
Bãi biển nương dâu biết mấy nơi,
Cơ nghiệp Tây Sơn tiêu tán sạch,
Luống còn một người con hát thôi.
Trăm năm thấm thoắt là bao tá,
Đau lòng việc cũ lệ tầm tã.
Từ Nam trở lại trắng phơ đầu,
Trách gì nhan sắc chẳng tàn tạ.
Đăm đăm hai mắt luống mơ màng,
Gặp mặt... thương ôi như xa lạ.
(Nguyễn Huệ Chi dịch, 1987)
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Thảo luận
1. Cùng giảng nghĩa với nhau: Tiểu dẫn nghĩa là gì? Tại sao làm bài thơ
xong lại viết lời tiểu dẫn đó? Long Thành cầm giả ca nghĩa là gì?
Hãy tóm tắt nội dung “câu chuyện” về cô Cầm và ý nghĩa câu chuyện
được Nguyễn Du kể lại.
2. Thảo luận: Câu chuyện trong bài thơ Long Thành cầm giả ca này có
thể là một nguồn hứng để Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều không?
Hãy tìm trong bài thơ Long Thành... câu thơ nào giống với hai câu
Kiều đầu tiên:
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
và bốn câu này:
Trong như tiếng hạc bay qua,
Ðục như nước suối mới xa nửa vời.
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.
3. Thảo luận: Hãy tìm đọc trong Truyện Kiều những câu nào khác nữa
có ý tương tự nói đến “đàn bà” như hai câu sau:
Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
4. Viết tiểu luận: Chọn một trong các đề tài sau:
a. Trải nghiệm của Nguyễn Du, trải nghiệm đã tạo cảm hứng cho
ông viết Truyện Kiều?
b. Suy nghĩ của bạn sau khi đọc câu chuyện Long Thành cầm giả ca.
c. Hãy tưởng tượng bạn là Nguyễn Du. Bạn hãy quan sát cuộc đời
người phụ nữ ngày nay (bắt đầu từ những người phụ nữ thân
cận trong gia đình, họ hàng, xóm giềng của bạn) và những quan
sát đó đã dẫn bạn đến những nung nấu bắt buộc bạn viết ra
Truyện Kiều.
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PHỤ LỤC 3
Bài thơ Văn tế thập loại chúng sinh 1
của Nguyễn Du
Tiết tháng Bảy mưa dầm2 sùi sụt,
Toát hơi may3 lạnh buốt xương khô,
Não4 người thay buổi chiều thu,
Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô5 rụng vàng.
Đường bạch dương6 bóng chiều man mác,
Ngọn đường lê lác đác sương sa,
Lòng nào là chẳng thiết tha,
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.
Trong trường dạ7 tối tăm trời đất,
Có khôn thiêng phảng phất u minh8,
Thương thay thập loại chúng sinh9,
Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người.
Hương khói10 đã không nơi nương tựa,

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

Bài này còn gọi là Văn chiêu hồn hay Văn tế chiêu hồn.
Mưa dầm: Mưa dầm tháng bảy, tương truyền đó là mưa ngâu, hai vợ chồng Ngưu Lang và Chức
Nữ quá cảm động và vì quá sung sướng nên cả hai vợ chồng đều sụt sùi khóc, lệ ròng ròng
xuống trần thế mà thành mưa dầm.
Hơi may: gió rất nhẹ và lạnh.
Não: làm cho buồn.
Lá ngô: lá cây ngô đồng. Ngô đồng thân cao, cành lá xanh biếc nay vừa rụng, tức đã sang thu.
Cổ thi: Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ công tri thu: Một lá ngô đồng rụng, Ai cũng biết thu sang.
Nhuốm bạc: hoa lau mới bắt đầu ngả màu bạc trắng.
Bạch dương: cây cao sống ở miền Bắc Trung Quốc, lá to mặt xanh, mặt sau trắng, cọng lá dài dễ
rung động, tiếng xào xạc khi có gió nhẹ, thường trồng ở mộ địa.
Trường dạ: đêm dài bất tận, chỉ mồ mả, chốn âm phủ. Thơ Tô Thức: Nguyện trúc trường dạ thất:
nguyện xây nhà trường dạ, tức là xây mồ mả.
U minh: tối tăm, sâu kín. Chỉ âm phủ.
Thập loại chúng sinh: đây nói là tất cả mười loại người khác nhau trong kiếp sống ở trần gian.
Hương lửa: chỉ việc thờ cúng.
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Hồn mồ côi1 lần lữa đêm đen,
Còn chi ai quý ai hèn,
Còn chi mà nói ai hiền ai ngu?
Tiết đầu thu lập đàn giải thoát2
Nước tĩnh bình3 rưới hạt dương chi
Muôn nhờ đức Phật từ bi,
Giải oan, cứu khổ, hồn về tây phương4.
Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh,
Chí những lăm cướp gánh non sông5,
Nói chi những buổi tranh hùng
Tưởng khi thế khuất6 vận cùng mà đau.
Bỗng phút đâu mưa sa ngói lở
Khôn đem mình làm đứa sất phu7,
Lớn sang giàu nặng oán thù,
Máu tươi lai láng, xương khô rã rời.
Đoàn vô tự8 lạc loài nheo nhóc,
Quỷ không đầu than khóc đêm mưa
Cho hay thành bại là cơ
Mà cô hồn biết bao giờ cho tan!

1
2
3

4
5
6
7

8

Mồ côi: đây có nghĩa là không người chăm sóc, bị bỏ rơi đói khát.
Giải thoát: Trừ bỏ cái ngu mê của thế tục mà đạt được giác ngộ.
Nước tĩnh bình: nước lấy ở đàn tế lễ. Hạt dương chi: nước pháp của Phật dùng cành dương mà
rẩy. Theo Pháp uyển châu lâm: Người Thiên Trúc tên Trừng giỏi dùng phép chữa bệnh. Thạch Lặc
biết tiếng mới mời đến chữa bệnh cho con ốm nặng, sắp chết. Trừng lấy cành dương nhúng vào
nước trong rồi rẩy lên người bệnh. Người bệnh lành. Phép Phật còn dùng nước cành dương để
tẩy rửa điều phiền muộn của chúng sinh.
Tây phương: chỉ thế giới cực lạc, nơi đức Phật A Di Đà thuyết pháp độ sinh.
Gánh non sông: chỉ công việc nặng nề của nước nhà.
Thế khuất: bị lu mờ, mất chỗ dựa, mất những điều trước kia làm cho mình hơn người.
Sất phu: người dân thường. Ý cả câu: (Sựu nghiệp anh hùng tiêu tán, chí lớn cất gánh non sông
không thành, thì chỉ còn có chết) chứ muốn sống làm một người dân thường thôi cũng không
được.
Vô tự: không có người giữ phần hương hỏa để thờ cúng cho. Nheo nhóc: khổ sở, bẩn thỉu vì
nghèo đói.
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Cũng có kẻ màn lan trướng huệ1,
Những cậy mình cung quế Hằng Nga2,
Một phen thay đổi sơn hà3,
Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu?
Trên lầu cao dưới cầu nước chảy
Phận đã đành trâm gãy bình rơi4,
Khi sao đông đúc vui cười,
Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương.
Đau đớn nhẽ không hương không khói,
Luống ngẩn ngơ dòng suối rừng sim5.
Thương thay chân yếu tay mềm
Càng năm càng héo, một đêm một rầu.
Kìa những kẻ mũ cao áo rộng6,
Ngọn bút son thác sống ở tay,
Kinh luân7 găm một túi đầy,
Đã đêm Quản Cát lại ngày Y Chu8.
1
2

3
4
5
6
7
8

Màn hoan trướng huệ: màn thêu hoa lan, trướng thêu hoa huệ, chỉ nơi ở của hạng phụ nữ giàu
sang, tôn quý.
Cung quế: cung trăng. Tương truyền trên mặt trăng có cây quế, nên gợi mặt trăng là cung quế.
Hằng Nga: vợ Hậu Nghệ, uống trộm thuốc trường sinh, thành tiên, thoát lên cung trăng. Chỉ tiên
nữ, người đẹp.
Thay đổi sơn hà: ý nói bất thình lình dòng họ mất ngai vàng, mất địa vị giàu sang.
Ý nói: có người nhảy từ trên lầu cao xuống đất mà quyên sinh, có người gieo xuống dòng nước mà
tự tử, nghĩa là thân phận đành như trâm quý mà tự tay bẻ gãy, như bình ngọc đẹp mà cố ý để vỡ.
Sim: cây dại mọc ở đồi núi, hoa tím, quả chín có vị ngọt, ăn được.
Mũ cao áo rộng: chỉ chung những người cầm quyền chính quốc gia, đầy thế lục, dùng bút son
phê vào đơn từ, người đương sự sống, chết là do lời phê của họ.
Kinh luân: chỉ việc điều hành công việc chính trị trong một quốc gia.
Quản Cát Y Chu: tức Quản Trọng, người nước Tề thời Xuân thu, làm tướng cho Tề Hoàn Công, Hoàn
Công gọi là Trọng Phụ, giúp Hoàn Công làm nên nghiệp bá; Gia Cát Lượng, người đời Thục Hán,
tự Khổng Minh, làm quân sư cho Lưu Bị, giúp Lưu Bị lấy Ích Châu, định Kinh Châu dựng nước ở
đất Thục. Lưu Bị lên ngôi hoàng đế, Khổng Minh giữ chức thừa tướng; Y Doãn, hiền tướng đời nhà
Thương, có công lớn giúp vua Thang đánh vua Kiệt, diệt nhà Hạ, dựng nghiệp nhà Thương; Chu
Công, em Chu Chu Vương, giúp Chu Thành Vương cải định quan chế, đặt ra lễ chế pháp độ làm
cho văn vật nhà Chu thêm hoàn thiện. Ông suốt một đời hết lòng xây dựng cơ nghiệp nhà Chu.
Cả bốn người đều là những đại công thần các vương triều thời xưa, có tài cao đức trọng.
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Thịnh mãn lắm oán thù càng lắm,
Trăm loài ma mồ nấm chung quanh,
Nghìn vàng khôn đổi được mình
Lầu ca, viện hát, tan tành còn đâu?
Kẻ thân thích vắng sau vắng trước
Biết lấy ai bát nước nén nhang?
Cô hồn thất thểu dọc ngang,
Nặng oan khôn nhẽ tìm đường hoá sinh.
Kìa những kẻ bài binh bố trận
Đem mình vào cướp ấn nguyên nhung1.
Gió mưa sấm sét đùng đùng,
Dãi thây trăm họ nên công một người2.
Khi thất thế tên rơi đạn lạc,
Bãi sa trường thịt nát máu rơi,
Bơ vơ góc bể chân trời,
Nắm xương vô chủ biết vùi nơi nao?
Trời thăm thẳm mưa gào gió thét,
Khí âm huyền3 mờ mịt trước sau,
Ngàn mây nội cỏ rầu rầu,
Nào đâu điếu tế, nào đâu chưng thường?4
Cũng có kẻ tính đường trí phú5,
Mình làm mình nhịn ngủ kém ăn,
Ruột rà không kẻ chí thân
Dẫu làm nên để dành phần cho ai?
1
2

3
4
5

Nguyên nhung: người chỉ huy cao nhất của quân đội.
Thơ Tào Tùng:
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự,
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
(Cứ như anh đừng nói chuyện phong hầu,
Một tướng nên danh vạn người chết).
Âm huyền: cũng như âm khí, là bản chất vô hình của những người đã chết. Huyền là đen tối.
Điếu tế: lễ phúng viếng lúc tang ma. Chưng thường: lễ tế về mùa đông (chưng) và lễ tế về mùa
thu (thường).
Trí phú: làm cho mình trở nên giàu có.
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Khi nằm xuống không người nhắn nhủ,
Của phù vân1 dẫu có như không,
Sống thời tiền chảy bạc ròng,
Thác không đem được một đồng nào đi.
Khóc ma mướn, thương gì hàng xóm
Hòm gỗ đa2 bó đóm đưa đêm
Ngẩn ngơ trong quãng đồng chiêm,
Nén hương giọt nước, biết tìm vào đâu?
Cũng có kẻ rắp cầu chữ quý
Dấn mình vào thành thị lân la,
Mấy thu lìa cửa lìa nhà,
Văn chương đã chắc đâu mà trí thân3?
Dọc hàng quán phải tuần mưa nắng,
Vợ con nào nuôi nấng khem kiêng,
Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng,
Anh em thiên hạ láng giềng người dưng.
Bóng phần tử4 xa chừng hương khúc
Bãi tha ma kẻ dọc người ngang,
Cô hồn nhờ gửi tha phương,
Gió trăng hiu hắt, lửa hương lạnh lùng.
Cũng có kẻ vào sông ra bể,
Cánh buồm mây chạy xế gió đông
Gặp cơn giông tố giữa dòng,
Đem thân vùi rấp vào lòng kình nghê5.
1
2
3
4

5

Phù vân: mây nổi. Chỉ cái không bền, được đó mất đó. Luận ngữ: Bất nghĩa nhi phú thả quý, ư ngã
như phù vân: Làm điều bất nghĩa mà được giàu sang với ta chẳng khác nào đám mây nổi.
Hòm gỗ đa: áo quan gỗ xấu.
Trí thân: đem cả thân mình, cả tính mệnh mình (vào việc thực hiện mộng công danh bằng văn
chương khoa bảng).
Phần tử: cây bưởi và cây tử. Chỉ hàng xóm, quê hương. Thơ Cao Thích: Đẹ huynh mạc tương kiến,
Thân tộc viễn phần tử: Anh em không gặp được nhau, họ hàng thân thuộc đã đi xa. Hương khúc:
nói chung những tình cảm về làng xóm.
Kình nghê: chỉ chung các loại cá voi. Kình là con đực, nghê là con cái.
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Cũng có kẻ đi về buôn bán,
Đòn gánh tre chín dạn hai vai,
Gặp cơn mưa nắng giữa trời,
Hồn đường phách sá lạc loài nơi nao?
Cũng có kẻ mắc vào khoá lính,
Bỏ cửa nhà đi gánh việc quan,
Nước khe cơm ống gian nan,
Dãi dầu nghìn dặm lầm than một đời.
Buổi chiến trận mạng người như rác,
Phận đã đành đạn lạc tên rơi.
Lập loè ngọn lửa ma trơi,
Tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương.
Cũng có kẻ nhỡ nhàng một kiếp,
Liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa,
Ngẩn ngơ khi trở về già,
Đâu chồng con tá biết là cậy ai?
Sống đã chịu một đời phiền não
Thác lại nhờ hớp cháo lá đa1,
Đau đớn thay phận đàn bà,
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?
Cũng có kẻ nằm cầu gối đất,
Dõi tháng ngày hành khất ngược xuôi,
Thương thay cũng một kiếp người,
Sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan!
Cũng có kẻ mắc oan tù rạc2
Gửi mình vào chiếu rách một manh.
Nắm xương chôn rấp góc thành,
Kiếp nào cởi được oan tình ấy đi?
Kìa những đứa tiểu nhi tấm bé,

1
2

Cháo lá đa: cháo cúng cô hồn đựng trong lá đa. Người ta còn gọi lễ chiêu hồn là lễ cúng cháo.
Tù rạc: tù bị hành hạ, thân thể tiều tụy.

44
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha.
Lấy ai bồng bế vào ra,
U ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng.
Kìa những kẻ chìm sông lạc suối,
Cũng có người sẩy cối sa cây,
Có người leo giếng đứt dây,
Người trôi nước lũ kẻ lây lửa thành.
Người thì mắc sơn tinh thuỷ quái
Người thì sa nanh sói ngà voi,
Có người hay đẻ không nuôi,
Có người sa sẩy, có người khốn thương.1
Gặp phải lúc đi đường lỡ bước
Cầu Nại Hà kẻ trước người sau2
Mỗi người một nghiệp khác nhau
Hồn xiêu phách tán biết đâu bây giờ?
Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi,
Hoặc là nương ngọn suối chân mây,
Hoặc là bụi cỏ bóng cây,
Hoặc nơi quán nọ cầu này bơ vơ.
Hoặc là nương thần từ, Phật tự
Hoặc là nơi đầu chợ cuối sông
Hoặc là trong quãng đồng không,
Hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre.
Sống đã chịu nhiều bề thảm thiết,
Gan héo khô dạ rét căm căm,
Dãi dầu trong mấy mươi năm,
Thở than dưới đất, ăn nằm trên sương.

1
2

Sa sẩy: bị băng thai mà chết. Khốn thương: bị đâm chém mà chết, hoặc bị đánh vỡ đầu mà chết.
Cầu Nại Hà: cầu ở về phía chính đông Thập điện. Những người nghèo hèn, chết yểu đều phải
qua cầu này mà đi đầu sinh. Nại Hà là con sông ở địa ngục có ba thác nhỏ. Tội nhân đến đó phải
hỏi nơi nào có thể lội qua được, nên gọi là Nại Hà.
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Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn,
Lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra,
Lôi thôi bồng trẻ dắt già,
Có khôn thiêng nhẽ lại mà nghe kinh.
Nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ1,
Phóng hào quang cứu khổ độ u2,
Rắp hoà tứ hải quần chu3,
Não phiền rũ sạch, oán thù rửa không.
Nhờ đức Phật thần thông quảng đại4,
Chuyển pháp luân5 tam giới thập phương,
Nhơn nhơn Tiêu Diễn6 đại vương,
Linh kỳ7 một lá dẫn đường chúng sinh.
Nhờ phép Phật uy linh dũng mãnh,
Trong giấc mê khua tỉnh chiêm bao,
Mười loài là những loài nào?
Gái trai già trẻ đều vào nghe kinh.
Kiếp phù sinh8 như hình bào ảnh,

1
2
3
4
5

6

7
8

Siêu sinh tịnh độ: theo lý thuyết Phật gia, hễ bản thân tu hành, rửa sạch trần chướng, thì được
siêu thoát trần thế mà vào cõi an lạc thanh tịnh của đất Phật.
Độ u: cứu vớt kẻ u mê, u tối.
Tứ hải quần chu: bốn biển và đất liền họp lại, tức là toàn mặt đất ta ở.
Thần thông quảng đại: tính sáng suốt thiêng liêng tỏa ra khắp mọi nơi, biến hóa vô cùng, rộng
lớn vô cùng của đức Phật.
Chuyển pháp luân: chuyển bánh xe pháp, thuyết giảng Phật pháp cho chúng sinh nghe, học, tu
theo đạo lý giác ngộ và giải thoát. Tam giới: ba cõi; dục giới: người trong cõi này đều có tính dục;
sắc giới: người ở đây đều có hình sắc, nhưng không có tính dục nữa; vô sắc giới: là cõi đầy yên vui;
thập phương: kinh Phật gọi là đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, trên,
dưới là mười phương, ý nói khắp mọi nơi.
Tiêu Diễn: tức Lương Vũ Đế, người rất hâm mộ đạo Phật. Về sau Hầu Cảnh làm phản, vây hãm
Đài Thành. Tiêu Diễn bị chết đói. Vì thế sau này mỗi khi lập đàn thí thực, người ta làm tượng Tiêu
Diễn tay cầm lá cờ, tỏ ý dẫn đường chúng sinh đi nhận của bố thí. Nhơn nhơn: hồn nhiên, tự tại.
Linh kỳ: cờ thiêng.
Phù sinh: đời sống chóng tàn. Hình: cái bày ra bên ngoài. Ảnh: cái bóng. Như hình như ảnh: chỉ
như cái bày ra bề ngoài, cái bóng mà thôi, không có thực.
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Có chữ rằng: “Vạn cảnh giai không”1
Ai ơi lấy Phật làm lòng2,
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi3.
Đàn chẩn tế4 vâng lời Phật giáo,
Của có chi bát cháo nén nhang,
Gọi là manh áo thoi vàng,
Giúp cho làm của ăn đường thăng thiên.
Ai đến đây dưới trên ngồi lại,
Của làm duyên5 chớ ngại bao nhiêu.
Phép thiêng biến ít thành nhiều,
Trên nhờ Tôn Giả6 chia đều chúng sinh.
Phật hữu tình từ bi phổ độ7
Chớ ngại rằng có có không không.
Nam mô8 Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng
Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài.9
(Nguồn: Văn tế cổ và kim, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1960)

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Vạn cảnh giai không: tất cả cái gì ta nhìn thấy, bày ra trước mắt ta không có thực, là giả, đều là ảo
ảnh tất cả.
Ai ai lấy Phật làm lòng: cả chúng sinh, ai cũng hãy khơi mở Phật tính trong tâm mình, và nghĩ, làm
đúng tinh thần giác ngộ.
Luân hồi: vòng luẩn quẩn của kiếp người trở đi trở lại mãi trong vòng sống chết. Ý cả câu: Thì tự
nhiên siêu thoát được khỏi phải ở trong vòng luân hồi, được hoàn toàn hạnh phúc.
Chẩn tế: lấy tiền của mà cứu giúp người bị nạn. Phật giáo: Phật dạy.
Của làm duyên: của phát cho linh hồn chúng sinh để lấy cớ mà liên lạc.
Tôn giả: những vị tu hành đắc đạo, có học, có đức được tôn kính.
Phổ độ: cứu giúp tất cả mọi người.
Nam mô: tiếng Phạn, nghĩa là: chắp tay cúi đầu, cung kính thỉnh nguyện. Phật: là người đại giác
ngộ. Pháp: là các phép tắc Phật dạy. Tăng: là nhưng người theo giáo pháp của Phật tu hành giáo
hóa chúng sinh.
Nhất thiết: tất cả, hết thảy. Siêu thăng thượng đài: lên cõi Phật.
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Gợi ý suy ngẫm và chia sẻ sau khi đọc thầm Phụ lục 3
1. Các bạn hãy đọc từng khổ bốn câu và cùng giải nghĩa các từ Hán–
Việt để hiểu từng khổ và cả bài văn (Ví dụ Trong trường dạ tối tăm
trời đất).
2. Các bạn nghĩ gì về các loại chúng sinh nhiều hơn con số thập loại
được đặt tên cho văn tế này:
a. Những kẻ “tính đường kiêu hãnh” tham danh vọng mà quên
mạng sống.
b. Những kẻ giàu sang sống trong “màn loan trướng huệ” tự kiêu,
tự mãn về nhan sắc.
c. Những kẻ làm quan to “mũ cao áo rộng” cầm ngọn bút sinh sát
trong tay.
d. Những tướng sĩ “bài binh bố trận” đem mình vào cướp ấn nguyên
nhung” phơi thây trăm họ để giành công cho bản thân mình.
e. Những kẻ tính đường trí phú bôn ba lìa bỏ quê nhà để mong
được giàu sang.
g. Những kẻ “rắp cầu chữ quý”.
h. Những kẻ vào sông ra bể, trong sóng gió hiểm nguy.
i. Những kẻ thương buôn đường xa.
k. Những kẻ phải đi lính.
l. Những kẻ sa cơ thất thế rơi vào “buôn nguyệt bán hoa”.
m. Những người hành khất “sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan”.
n. Những kẻ mắc vòng tù ngục oan khiên.
o. Những kẻ hữu sinh vô dưỡng.
p. Những trẻ sơ sinh mất mẹ cha.
q. Những kẻ chết vì các loại nạn tai: thủy, hỏa, ác thú.
r. Những kẻ vô tự tức không con cái, thân thuộc.
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PHỤ LỤC 4
Những điều cần biết khi sử dụng Từ điển Truyện Kiều
Truyện Kiều là kiệt tác văn học của Việt Nam, là tác phẩm hội tụ đầy đủ
tinh hoa của ngôn ngữ Việt, là thi phẩm tiêu biểu cho trình độ phát triển rực rỡ
của tiếng Việt và tác giả Nguyễn Du đã được thế giới công nhận là danh nhân
văn hóa thế giới1.
Truyện Kiều đã sánh vai cùng các kiệt tác từ cổ đại Ai Cập, Trung Hoa đến
Âu Mỹ hiện đại trong bộ Từ điển các tác phẩm mọi thời đại và mọi xứ sở2 xuất bản
tại Paris năm 1953.
Truyện Kiều đã sớm bước vào cửa học đường từ những năm đầu của thế
kỷ XX trong chương trình Việt văn của các trường trung học Pháp – Việt. Hiện
nay Truyện Kiều đã được trích đoạn để giảng dạy chính thức trong các trường
trung học và đại học ở Việt Nam.
Cũng như nhiều tác phẩm văn chương thời kỳ trung đại, trong Truyện
Kiều Nguyễn Du cũng dùng nhiều từ gốc Hán, nhiều điển cố văn học Trung
Hoa, nhiều thành ngữ, tục ngữ, nhiều cấu trúc ngôn từ khó hiểu… Nếu không
được giải thích rõ ràng cặn kẽ thì mọi người khó lòng cảm nhận được hết cái
đẹp, cái hay trong áng văn chương bất hủ đó.
Cuốn Từ điển Truyện Kiều của Đào Duy Anh là một tập sách công cụ, một
cuốn cẩm nang không thể thiếu đối với học sinh, sinh viên, những người
thưởng thức và cả cán bộ nghiên cứu văn học, ngôn ngữ nữa. Đây là cuốn từ
điển về một tác phẩm cho nên phần trọng tâm là chú ý đến nét nghĩa được
Nguyễn Du dùng trong Truyện Kiều còn những nghĩa khác không liên quan thì
không được đề cập tới. Từ điển thu nhập những từ đơn, từ kép, thành ngữ, từ
cổ, điển tích… Sau mỗi đơn vị từ có kèm theo chữ số để trong ngoặc chỉ rõ số
lần được dùng trong tác phẩm.
1

2

Trong kỳ họp lần thứ 37 ngày 28 tháng 10 năm 2013 tại Paris. Đại hội đồng tổ chức giáo dục,
khoa học và văn hóa của liên hợp quốc (UNESCO) đã quyết định cùng với Việt Nam sẽ kỷ niệm
250 năm năm sinh của đại thi hào Nguyễn Du vào năm 2015.
Dictiomaire des Oeuvres de tous les temps et de tous les pays – socciété d’édition de dictionnaires
et encyclopédies, Paris 1953. Bộ từ điển gồm bốn tập khoảng hơn 3.000 trang khổ 22x30cm với
16.000 tác phẩm gồm đủ các thể loại… Trong đó Việt Nam có 10 tác phẩm do tập thể các chuyên
gia hàng đầu thế giới thực hiện, viện sĩ André Maurois của viện hàn lâm Pháp giới thiệu.
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Ví dụ: Mảnh (7): 1. Miếng, tấm, có vẻ mỏng manh (2) vd. Mảnh tiên, 1.081;
2.617 – 2. Một phần của vật gì hoặc do vật ấy vỡ ra (3) vd. Mảnh hương nguyền,
740; 936; 2.934 – 3. Nghĩa bóng chỉ vật mỏng manh, hay không có giá trị gì
(2) vd. Mảnh hồng nhan, 669; 2.587 – Mảnh Tiên (1): Miếng giấy viết thư. Vd.
Mảnh tiên kể hết xa gần, 1.081 – Mảnh hồng nhan (1): Chỉ thân hèn mọn của
người con gái không đáng giá gì. Vd. Vẻ chi một mảnh hồng nhan, 669 – Mảnh
hồng quần (1): Chỉ thân người đàn bà yếu đuối khổ sở. Vd. Rộng thương còn
mảnh hồng quần, 2.587.
Ví dụ trên đây cho thấy chữ mảnh xuất hiện bảy lần trong Truyện Kiều và
có ba nét nghĩa, nét nghĩa 1: Miếng, tấm xuất hiện hai lần:
Mảnh tiên kể hết xa gần (1.081)
Mảnh trăng đã gác non đoài (2.607)
nét nghĩa 2: Một phần của vật gì xuất hiện ba lần:
Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa (740)
Trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm rầm (936)
Mảnh gương còn đó, phím đàn còn đây (2.934)
và nét nghĩa 3: Nghĩa bóng chỉ vật mỏng manh xuất hiện hai lần trong tác phẩm:
Vẻ chi một mảnh hồng nhan (669)
Rộng thương còn mảnh hồng quần (2.587)
Từ điển Truyện Kiều của Đào Duy Anh được xuất bản lần đầu vào năm 1974 do
NXB Khoa học Xã hội ấn hành với kỷ lục 30.200 cuốn và được đông đảo độc giả
yêu mến Truyện Kiều trong và ngoài nước nhiệt liệt hoan nghênh và tán thưởng.
Cuốn sách đã được in đi in lại nhiều lần và cuối năm 1985 vì lý do tuổi tác mà
học giả Đào Duy Anh đã ủy nhiệm cho GS. Phan Ngọc sửa chữa và bổ sung công
trình từ điển này cho phù hợp với yêu cầu của khoa học hiện đại. Như vậy trên
thị trường sách hiện nay, cuốn Từ điển Truyện Kiều của Đào Duy Anh còn có một
bản do Phan Ngọc hiệu đính. Theo đánh giá của Huệ Thiên (một bút hiệu khác
của An Chi) – một học giả có uy tín ở Miền Nam thì bản từ điển do Phan Ngọc
hiệu đính có nhiều sai sót, đặc biệt là phần bổ sung về mặt từ nguyên1 . Xin nêu
một vài trường hợp tiêu biểu:
– Coi sóc: Sóc là là gốc từ Khơme xrăc nghĩa là lấy hàng rào rào lại, do đó coi
sóc là trông nom cẩn thận.
1

"Ngữ học gia Phan Ngọc đã nâng cấp công trình của học giả Đào Duy Anh như thế nào?" (22
trang – in trong cuốn Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm – NXB Trẻ, 2004).
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Thực ra sóc là một từ Việt gốc Hán bắt nguồn ở một từ bằng chữ 畜, có
nghĩa là chăn nuôi, nuôi dưỡng, vun xới, mà âm Hán Việt hiện đại là súc còn
âm xưa thì lại là sóc.
– Dày dày: Mỡ màng, phốp pháp; Td. Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.
(hết lời dẫn).
Tả thân hình của một người đẹp sắc nước hương trời mà bắt người đọc
phải nghĩ đến mấy tiếng như “mỡ màng, phốp pháp” thì nghe… ghê rợn quá!
Tòa thiên nhiên Thúy Kiều khỏa thân mà toàn những mỡ với thịt như thế thì
Thúc Ký Tâm chỉ còn nước… chạy dài chứ làm sao mà “Sinh càng một tỉnh
mười mê” đến nỗi “trăm nghìn đổ một trần cười như không”.
Với mấy tiếng dày dày, Nguyễn Du chỉ muốn nói rằng: nó “lồ lộ” ra đấy, có
nhìn thì nhìn. Thúc Sinh đã nhìn ngắm và chấm cái tấm thân “mai cốt cách” kia,
chứ đâu phải tấm thân “phốp pháp, mỡ màng” … không khác gì của Tú Bà! Tóm
lại, dày dày và câu thơ đang xét chẳng qua chỉ là một hình thức uyển ngữ mà thôi.
– Ngoài là gốc Bahnar ngoai, trong là gốc Khơme Khnong, chứ không phải
gốc Hán. (hết lời dẫn)
Thực ra ngoai là một từ mà tiếng Bahnar đã mượn của tiếng Việt ngoài, còn
ngoài của tiếng Việt chỉ đơn giản là âm xưa của chữ 外 mà âm Hán Việt hiện đại
là ngoại. Mối quan hệ ngoài – ngoại biểu hiện ở tương ứng thanh 2 – thanh 6 trong
đó thanh 2 bao giờ cũng xưa hơn, có thể được chứng minh qua nhiều ví dụ:
– (Muôn) loài – (Chủng) loại
– (Lăng) loàn – (lăng) loạn
– (Lọa) lồ – (Lõa) lộ
– Mồ (mả) – Mộ (chí)
– (Nhu) mì – (Nhu) mị
– Nề (hà) – (Câu) nệ
– (Nỗi) niềm – (Kỷ) niệm
– (Khiêm) nhường – (Khiêm) nhượng…
Ngoài – ngoại là một tương ứng nằm trong một hệ thống tương ứng chặt
chẽ và phong phú như thế thì ta nỡ nào rứt cái từ ngoài ra mà gán cho nó cái
nguồn gốc Bahnar.
Còn trong thì cũng không thể nào do tiếng Khơme Khnong mà ra được, chỉ
đơn giản vì nó là âm xưa của chữ 中 mà âm Hán Việt hiện đại là trung. Mối quan
hệ trong – trung thể hiện bằng tương ứng – ong – ung cũng có thể được chứng
minh bằng hàng loạt ví dụ:
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– (Hình) dong – (Hình) dung
– (Lính) dõng – (Hương) dũng
– Tòng (bách) – Tùng (bách)
Trong điều kiện của cả một hệ thống tương ứng như trên mà cố tình rứt từ
trong ra khỏi đó để gán cho nó cái nguồn gốc Khơ me kia thì là hoàn toàn võ đoán.
Trong Lời giới thiệu cho bản Từ điển Truyện Kiều tái bản năm 2013 (NXB
Thanh niên), Đào Hùng (con trai học giả Đào Duy Anh) viết: Từ điển Truyện Kiều
đã được tái bản nhiều lần nhưng có một số sai sót trong lần in đầu tiên vẫn chưa
được sửa chữa trong lần in sau. Thậm chí có bản còn đưa thêm vào những chú
thích và bổ sung của người khác mà không được tác giả đồng ý (vì lúc đó tác giả
đã qua đời). Trong thời gian qua chúng tôi đã nhận được nhiều lời góp ý của bạn
đọc trong và ngoài nước. Đặc biệt ông Benoit Lê Văn Nam, người Mỹ nghiên
cứu về Nguyễn Du, năm 1996 đã gửi cho chúng tôi một bản đính chính dài kê
lại những chỗ sai trong bản in đầu tiên, kèm theo những đề nghị sửa chữa. Gần
đây ông Phạm Đan Quế cũng gửi cho chúng tôi một bản đính chính khác. Trong
lần tái bản này, chúng tôi cố gắng sửa chữa những chỗ sai sót được bạn đọc phát
hiện, đồng thời xin chân thành cảm ơn hai ông Lê Văn Nam và Phạm Đan Quế.

Dừng lại, suy ngẫm, thảo luận:
1. Các bạn hiểu Từ điển Truyện Kiều khác với cuốn từ điển ngôn ngữ
khác (thí dụ Từ điển Tiếng Việt) ở chỗ nào? Từ điển Truyện Kiều có
giải thích tất cả các từ trong kho từ vựng tiếng Việt không?
2. Từ điển Truyện Kiều tập trung giải thích những từ ngữ của tác phẩm
Truyện Kiều nhằm mục đích gì? Các bạn dùng thí dụ trong bài về
cách giải nghĩa chữ “mảnh” để nói về mục đích Từ điển Truyện Kiều
và cách chúng ta dùng cuốn từ điển đó.
3. Theo mẫu câu thảo luận 2 bên trên, mỗi bạn chọn một đầu vào của
Từ điển Truyện Kiều để minh họa cách dùng cuốn từ điển đó.
4. Thảo luận: làm cách gì để trường của các bạn có vài cuốn Từ điển
Truyện Kiều đó để sẵn sàng cho các bạn dùng? Nếu không có sách
để mua, các bạn gợi ý cho nhà trường làm gì để có Từ điển Truyện
Kiều cho các bạn dùng?
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Luyện tập chung cuối Bài 1
1. Thảo luận: Trong tiểu sử Nguyễn Du, có sự pha trộn văn hóa của
nhiều vùng miền của đất nước. Cũng trong cuộc đời Nguyễn Du, có
thể nhận thấy sự pha trộn của nhiều hoàn cảnh, khi lên rất cao, khi
xuống rất thấp. Các bạn hãy chia sẻ với nhau ấn tượng ban đầu của
bạn về đặc điểm cuộc đời nhà thơ Nguyễn Du.
2. Thảo luận, chia sẻ: Sau khi đọc các tài liệu Phụ lục, bạn có ý nghĩ
gì về tác phẩm Truyện Kiều? Các bạn có những sưu tầm riêng như
thế nào dựa theo gợi ý của các Phụ lục đó? Hãy chia sẻ các sưu tầm
riêng với các bạn trong nhóm và trong lớp. Hãy nói ý nghĩ gì đã
thúc đẩy bạn thực hiện sưu tầm riêng của mình? Những bạn đã
được chia sẻ tài liệu sưu tầm của các bạn khác cùng lớp hãy cho biết
ý nghĩ của mình trước các tài liệu sưu tầm đó?
3. Thảo luận: Sau khi đọc phần sau của bài Tổng quan về Truyện Kiều,
các bạn nhận được những gợi ý ban đầu gì về ngôn ngữ trong Truyện
Kiều? Các bạn hãy tự đọc dần văn bản Truyện Kiều và tìm một số câu
thơ trong Truyện Kiều có chứa những cách dùng ngôn từ và nói về
việc mình đã hiểu những ngôn từ đó như thế nào?
4. Thảo luận và viết tiểu luận: Hãy nói ra những suy nghĩ ban đầu
chung nhất đối với tác phẩm Truyện Kiều. Các bạn có thấy hứng thú
học tiếp tác phẩm Truyện Kiều không? Vì lẽ gì các bạn muốn tiếp
tục công việc tìm hiểu sâu hơn nữa vào tác phẩm Truyện Kiều?
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BÀI 2

CÁCH THỨC TRUYỆN KIỀU LAN TỎA
TRONG ĐÔNG ĐẢO NHÂN DÂN
Hướng dẫn học
Các bạn học sinh Lớp 9 thân mến,
Các bạn hãy nhìn sáu câu thơ mở đầu Truyện Kiều. Đó là mấy câu Trăm
năm trong cõi người ta... viết bằng chữ Nôm.

𤾓𢆥𥪝𡎝𠊛些
𡦂才𡦂命靠羅恄饒
𣦆戈沒局𣷭橷
仍調𥉩𧡊麻𤴬疸𢚸
邏之彼嗇斯豐
𡗶青慣退𦟐紅打慳
Khi Truyện Kiều ra đời, dân chúng nước ta khắp nơi vẫn không biết chữ
Nôm, không đọc được Truyện Kiều. Ấy thế nhưng Truyện Kiều vẫn lan tỏa mạnh
mẽ khắp nơi kể từ nửa sau thế kỷ 19 – gần như người Việt Nam nào cũng biết
nước ta có Truyện Kiều, người lớn hầu như ai ai cũng thuộc một vài đoạn Kiều
đủ để ru con ru cháu ru em. Khi gặp một hoàn cảnh trớ trêu, gần như ai cũng
có thể bật ra một câu lẩy Kiều, khi thì để cho vui, khi thì để cho đỡ bực tức.
Một tác phẩm nghệ thuật lan tỏa trong công chúng nhờ giá trị nghệ
thuật của nó. Công chúng phải thưởng thức để nhận ra giá trị nghệ thuật đó.
Cách thưởng thức góp vào sự lan tỏa rộng hay hẹp, mạnh hay yếu, ngắn hạn
hay kéo dài.
Qua Bài 1, chúng ta đã biết rằng tác phẩm Truyện Kiều lan tỏa trong đời
sống qua hai cách thưởng thức. Đó là cách thưởng thức của tầng lớp trí thức
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và cách thưởng thức của đông đảo dân chúng phần lớn là không biết đọc
chữ Nôm.

1. Cách thưởng thức của tầng lớp trí thức
Tầng lớp trí thức đọc được chữ Nôm. Họ đọc được Truyện Kiều và nhanh
chóng nhận biết cái hay cái đẹp của tác phẩm Truyện Kiều. Họ ngâm ngợi tác
phẩm rồi đem Truyện Kiều truyền bá cho mọi người xung quanh. Chính họ bầy
đặt ra những thú vui chơi xung quanh Truyện Kiều để vui chơi với nhau như
tập Kiều, đố Kiều, lẩy Kiều, bói Kiều, vịnh Kiều. Cách thức tiến hành như sau: khi
rảnh rỗi họ kể thuộc lòng (có sách cũng không đem ra đọc) từng đoạn Truyện
Kiều cho người dân nghe, khiến người nghe cũng nhập tâm ngay và có thể kể
lại được ngay theo mẫu của người kể chuyện. Tiếp theo họ đem những trò chơi
đã sáng kiến ra cho người dân cùng thưởng thức Truyện Kiều. Công việc này có
lợi cho cả đôi bên: Người dân không biết chữ Nôm cũng được “đọc” và thưởng
thức Truyện Kiều qua các trò chơi Kiều; Mặt khác, qua trò chơi Kiều dân gian,
qua sự hưởng ứng và phổ cập Truyện Kiều trong những người dân bình thường,
chính các nhà trí thức cũng hiểu sâu thêm giá trị Truyện Kiều – những công
trình khảo cứu đầu tiên của giới trí thức về Truyện Kiều bắt đầu từ đó với những
cách thức độc đáo, thi vị, sáng tạo như tập Kiều, lẩy Kiều và nhất là vịnh Kiều.
Những công trình nghiên cứu Truyện Kiều của các nhà trí thức đời hiện đại đều
dựa trên các “nghiên cứu” sơ sài nhưng sâu xa và tinh tế thuở ban đầu đó.
2. Cách thưởng thức của đông đảo nhân dân
Người dân bình thường thời xưa qua nhiều thế kỷ đều không biết chữ, vì
chữ Hán và chữ Nôm rất khó học. Vì thế, tuy đã có Truyện Kiều nhưng phải qua
những tối vui nghe kể Truyện Kiều và những trò chơi như đố Kiều, bói Kiều, lẩy
Kiều, vịnh Kiều... do người trí thức nông thôn bày đặt ra và cùng tham gia, nên
đã làm lan tỏa Truyện Kiều một cách hết sức tự nhiên. Những người có học đọc
trước Truyện Kiều rồi họ kể từng đoạn Truyện Kiều cho dân chúng nghe. Người
dân nhanh chóng tiếp thu, thuộc Truyện Kiều theo những người kể chuyện.
Rồi khi nhiều người đã thuộc đoạn Kiều vừa nghe kể, khi đó họ cũng có vật
liệu để cùng vui chơi đố Kiều và bói Kiều. Thế rồi, chính những trò chơi Kiều
này lại củng cố chắc chắn sự ăn sâu bám rễ của Truyện Kiều trong đông đảo
nhân dân.
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Các bạn học sinh Lớp 9 thân mến,
Thuộc vào thế hệ sinh sau, các bạn sẽ học kỹ Truyện Kiều theo hai bước,
học theo cách của đông đảo nhân dân mù chữ Nôm trước, sau đó các bạn sẽ có
vốn vật liệu Truyện Kiều để học tiếp theo cách hàn lâm. Nếu đi ngược quy trình
đó, các bạn sẽ chóng chán vì phải nghe những phân tích lý thuyết về Truyện
Kiều. Còn học theo quy trình tự nhiên như từng xảy ra trong quá khứ, từ cách
học Truyện Kiều lối dân gian đến cách học Truyện Kiều lối hàn lâm, các bạn sẽ có
vật liệu Kiều để tự mình tham gia vào cách thưởng thức hàn lâm. Theo chương
trình Cánh Buồm, đó cũng là cách học theo đường lối tự học – tự giáo dục mà
chúng ta vẫn theo từ Lớp 1.
Các bạn sẽ bắt đầu học Truyện Kiều theo cách của những người dân bình
thường – học một cách giản dị, hồn nhiên. Hãy coi như chúng ta cũng “mù chữ
Nôm” nên chưa đọc được toàn văn bản Truyện Kiều – mà thực sự chúng ta cũng
chưa đọc Truyện Kiều bao giờ mặc dù tác phẩm đó đã được in ra dưới dạng chữ
Quốc ngữ và bày bán khắp nơi.
Cách học của chúng ta theo Bài 2 này sẽ diễn ra như sau:
Việc 1 – Các bạn tự đọc thầm bài viết về các trò chơi dân gian xung quanh
Truyện Kiều để hiểu rõ đố Kiều là gì và bói Kiều là gì. Một vài tiết học là đủ cho
công việc này, bao gồm cả việc thực hành luyện tập nhanh trò chơi đó.
Việc 2 – Các bạn cùng nhau học thuộc từng đoạn ngắn của Truyện Kiều. Khi
học mỗi đoạn ngắn, các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa thực sự của từng
câu Kiều để thực sự hiểu cả đoạn Kiều. Sau đó chính các bạn sẽ tạo ra những
câu đố Kiều (và bói Kiều) để cùng chơi vui với nhau và qua đó củng cố việc thuộc
Truyện Kiều. Giai đoạn hai này kéo dài cả tháng, có khi lâu hơn, nhưng buổi học
nào cũng sẽ rất hấp dẫn, càng học càng hấp dẫn.
Kết quả của hai bước học Truyện Kiều theo lối dân gian này sẽ giúp các bạn
thuộc Truyện Kiều và nhờ đó mà có đủ vật liệu để chuyển sang giai đoạn nghiên
cứu Truyện Kiều theo lối hàn lâm.
Toàn bộ Truyện Kiều được chia ra làm tám phần, mỗi phần có nhiều đoạn.
Để hỗ trợ các bạn chơi đố Kiều, Ban biên tập sẽ giúp các bạn những câu đố
gợi ý cho Phần 1 và Phần 2 của Truyện Kiều với hơn 500 câu Kiều. Các bạn sẽ căn
cứ vào những gợi ý đó mà tạo ra những câu đố của mình. Tiếp theo, trong các
phần còn lại, Ban biên tập sẽ chỉ gợi ý một hai đoạn thôi, còn lại là hoàn toàn do
các bạn tự làm ra câu đố và chơi với nhau.
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Các bạn thân mến,
Khi nhà thơ Nguyễn Du làm ra Truyện Kiều, chính Nguyễn Du cũng chưa
tin rằng sau khi ông chết, tác phẩm của ông vẫn còn sống mãi. Ông đã “hoang
mang” tự hỏi: “Bất tri tam bách dư niên hậu / Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?” –
“Chẳng biết hơn ba trăm năm sau liệu có còn ai thầm nhỏ lệ cho chàng Tố Như
này không?”
Thế mà Nguyễn Du – Tố Như vẫn còn mãi mãi! Truyện Kiều đã lan truyền
đi khắp nơi vì đông đảo người Việt Nam đã yêu tiếng Việt vì biết cách yêu
Truyện Kiều của Nguyễn Du. Và càng yêu Truyện Kiều của Nguyễn Du thì càng
yêu tiếng Việt. Tình yêu và sự cảm nhận giá trị Truyện Kiều đã được tạo ra qua
cách thưởng thức và nghiên cứu hàn lâm theo chiều sâu và qua cả cách lan tỏa
dân gian vừa sâu vừa rộng.
Đến nay thì đã đủ cơ sở để nói rằng Truyện Kiều và Nguyễn Du đều đang
sống và còn sống mãi. Nhưng thế hệ sinh sau như chúng ta phải biết cách học
thì Truyện Kiều mới có thể sống mãi. Các bạn hãy vui vẻ tham gia học tác phẩm
lớn này, để giải tỏa nỗi lo lắng cho đất nước như học giả Phạm Quỳnh đã nói:
“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn.”
Chúng ta bắt đầu.

Mở đầu
Trong kho tàng văn học Việt Nam chưa có một tác phẩm nào được quảng
đại quần chúng từ các bậc tao nhân mặc khách đến những người lao động bình
thường yêu thích và ca ngợi như Truyện Kiều bất hủ của đại thi hào Nguyễn Du.
Có thể nói đây là một cuốn bách khoa thư của muôn vàn tâm trạng. Từ khi ra
đời, Truyện Kiều đã tạo ra xung quanh nó một loạt hình thức sinh hoạt văn hóa
độc đáo và sinh động. Người ta vịnh Kiều, bình Kiều, lẩy Kiều, tập Kiều, bói Kiều,
đố Kiều, làm câu đối Kiều, ru con bằng Kiều, thậm chí cả viết thư tình bằng thơ
Kiều nữa... Truyện Kiều còn được chuyển thể thành các tiết mục sân khấu. Ngoài
Bắc có chèo Kiều, trong Nam có tuồng Kiều, quê hương xứ Nghệ có trò Kiều.
Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ trong lời tựa cho cuốn Đoạn trường tân thanh
đã không tiếc lời ca ngợi: “Lời lẽ xinh xắn mà văn hoa, âm điệu ngân vang mà tròn
trịa... Nói tình thì vẽ được hình trạng hợp ly cam khổ, mà tình không rời cảnh, tả
cảnh thì bày hết thú vị tuyết, nguyệt, phong, hoa, mà cảnh tự vướng tình, mực muốn
múa mà bút muốn bay, chữ hay phô mà câu hay nói, khiến người cười, khiến người
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khóc, khiến người vui, khiến người buồn, khiến người giở đi giở lại ngàn lần, càng
đọc thuộc lại càng không biết chán, thật là một khúc Nam âm tuyệt xướng, một điệu
tình phổ bực đầu vậy”(1)
Để các bạn hình dung được một cách cụ thể hơn, tôi xin tóm tắt một số
hình thức sinh hoạt văn hóa xung quanh Truyện Kiều.

1. Đố Kiều
Là một trò chơi ra đố – giải đố dân gian (thường gọi tắt là chơi đố–giải)
dựa trên chất liệu ngôn từ và nội dung Truyện Kiều. Có nhiều cách thức chơi
đố Kiều.

1.1. Cách đố để kiểm tra sự hiểu biết về Kiều
Một loại ra đố để kiểm tra sự hiểu biết về Truyện Kiều từ câu chữ đến nội
dung cốt truyện. Loại đố này thường xuất hiện trong các cuộc hát ví đối đáp
của dân ca xứ Nghệ. Chẳng hạn bên nữ hát thách:
Truyện Kiều anh thuộc đã làu
Đố anh biết được câu nào toàn Nôm
Lời giải đố phải chọn từ trong Truyện Kiều những câu thơ dùng toàn chữ
Nôm như:
–
Chén đưa nhớ bữa hôm nay
Chén mừng xin đợi ngày này năm sau
–
Lo gì việc ấy mà lo
Kiến trong miệng chén có bò đi đâu
–
Tha ra thì cũng may đời
Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.
v.v...
Nhưng có lẽ câu sau đây là nôm na nhất và một chàng trai bên nam đã
lên tiếng: Truyện Kiều có một câu hoàn toàn Nôm, em dỏng tai lên anh đọc
thử em nghe:
Này chồng, này mẹ, này cha
Này là em ruột, này là em dâu

1

Lời dịch của Trần Lê Nhân trong cuốn Đoạn trường tân thanh, NXB Văn học, 2013.
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Câu đáp thật tuyệt, khó có thể tìm ra trong Truyện Kiều một câu nôm na
hơn. Thế nhưng bên nữ vẫn chưa buông tha mà vẫn còn đố tiếp:
Truyện Kiều anh thuộc đã làu
Đố anh biết được câu nào toàn Nho (chữ Hán)
Câu đố khó quá, bên nam gần như bất lực chịu thua, nhưng bỗng một
chàng trai cất cao tiếng hát đáp lại:
Hồ công quyết kế thừa cơ
Lễ tiên, binh hậu, khắc cờ (kỳ) tập công
Bên nữ lại một phen ngỡ ngàng, phục tài bên giải đố.

1.2. Cách đố về sự vật, hiện tượng trong cuộc sống
Còn một loại đố khác là mượn câu chữ, chi tiết, sự kiện trong Truyện Kiều
để đố về các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống. Những câu đố vui đùa theo
kiểu chơi chữ chiếm một tỉ lệ rất lớn. Loại câu đố này chỉ mượn Truyện Kiều để
mang lại tiếng cười sảng khoái như nghe chuyện tiếu lâm. Đó là Truyện Kiều
của những người thích đùa:
Hỏi:
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê
Nghe đâu Kiều có làm nghề tráng gương?
Đáp:
Mười lăm năm bấy nhiêu lần
Làm gương cho khách hồng quần thử soi
Hỏi:
Nổi danh tài sắc đủ điều
Tại sao lại bảo nàng Kiều sứt răng?
Đáp:
Hở môi ra những thẹn thùng
Sứt răng nàng sợ chúng trông, bạn cười
Hỏi:
Song thu đã khép cánh ngoài
Nàng Kiều chung chạ có thai bao giờ?
Đáp:
Lỡ từ lạc bước bước ra
Thất kinh nàng chửa biết là làm sao!
Hỏi:
Thời Kiều đã có ngân hàng
Em đây chưa tỏ nhờ chàng chỉ cho?
Đáp:
Nhà băng đưa mối rước vào
Tiền nong thanh toán việc nào chẳng xong
Hỏi:
Đến đây hỏi khách cựu giao
Chàng Kim đau bụng thế nào chàng ơi?
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Đáp:

Khi tựa gối, khi cúi đầu
Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày

1.3. Cách đố về các đồ vật
Còn một nội dung đố Kiều khác nữa, là người đố dùng những câu Kiều để
đố xem ý câu đó nói gì. Người giải phải có óc suy xét mới giải được và ở loại này
người ta thường trả lời trực diện mà không dùng thơ:
Đố:
Trên vì nước dưới vì nhà
Lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng
(là cái gì?)
Giải:
Cái máng nước nằm giữa hai mái nhà
Đố:
Vầng trăng vằng vặc giữa trời
Đinh ninh hai miệng một lời song song
(là cái gì?)
Giải:
Sáo diều đêm trăng
Đố:
Đêm ngày giữ mực giấu quanh
Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời
(là con gì?)
Giải:
Con chó mực
Đố:
Cửa hàng buôn bán cho may
Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi
(là cái gì)
Giải:
Nhà vệ sinh
1.4. Đố Kiều trong cuộc sống ngày nay
Cách đây vài năm, Đài Tiếng nói Việt Nam trong chương trình Tìm trong
kho báu có giới thiệu Truyện Kiều và mở ra mục Đố Kiều kéo dài suốt 18 tháng
và đã có hàng ngàn lượt người tham gia từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đây thực
sự là một đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng và có ý nghĩa. Những người yêu mến
Truyện Kiều đã làm công việc thống kê để biết thêm được nhiều điều: Từ việc
ăn, mặc, phương tiện đi lại, số lần chia ly, tái ngộ của Thúy Kiều đến trăng,
gió ra sao; Những ai từng nói dối, những ai không hề nói một câu nào; Bao
nhiêu loài cây, loài vật được nhắc tới trong Truyện Kiều; Bao nhiêu lần Kiều
gảy đàn... Và có những kết quả khá ngạc nhiên: Hồ Tôn Hiến không hề nói dối
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và người khen Thúy Kiều nhiều nhất chẳng phải ai khác mà lại chính là Hoạn
Thư! (Theo thông tin của nhà thơ Vương Trọng).
Sau đây là một số câu đố và lời giải trong mục Đố Kiều thuộc chương trình
Tìm trong kho báu:
Câu đố: Không nói
Người đời tính nết khác nhau
Kẻ thì luôn miệng trước sau nối lời
Người thì kín tiếng im hơi
Chân tay làm lụng không ngơi sớm chiều
Vậy xin được hỏi một điều:
Chỉ làm không nói trong Kiều, những ai.
Lời giải:
Ngẫm xem những kẻ trong Kiều
“Chỉ làm không nói”, có điều nghiệm ra:
Phần nhiều phục dịch người ta
Làm theo lệnh chủ, hoặc là đám đông
Trẻ con vài đứa tiểu đồng
Chàng Kim đi hội, lòng vòng theo sau
Gia đồng sang chuyển tin đau
Việc làm chăm chỉ, chứ đâu cần lời.
Quan Âm Các, đấy là nơi
Xuân, Thu hai ả buồn vui với Kiều
Hương, trà ngày tháng lo đều
Lặng yên cửa Phật, kỵ điều nói năng.
Hai ông ngư phủ chài giăng
Đón nàng, đợi vớt được nàng mới thôi
Bao lâu chẳng thốt một lời
Mặc cho sóng vỗ, nước trôi Tiền Đường.
Khuyển, Ưng hai đứa vô lương
Thuốc mê tưới đẫm hỏi nàng biết chi?
“Vực ngay lên ngựa tức thì”
Mưu nhà họ Hoạn thực thi, miễn bàn.
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Bị Hồ Tôn Hiến chơi gian
Ép duyên người đẹp, Thổ Quan tưởng hời
Vui chưa kịp thốt nên lời
Sông sâu nhảy xuống biết rồi ra sao?
“Ba quân chỉ ngọn cờ đào
Đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Tri”
Lệnh nghiêm, họ chẳng nói gì
Để cho đội ngũ uy nghi, chỉnh tề.
Lặng im làm, lặng im nghe
Tay sai mụ Tú bắt về Kiều nhi.
Những người khênh kiệu lầm lỳ
Im hơi đưa đón nàng đi bao lần.
“Dưới hoa dậy lũ ác nhân”
Tôi đòi họ Thúc thất thần trốn đi.
Nhà họ Hoạn, lũ thanh y
Ra vào sao chẳng nói gì với nhau?
Hai tên thể nữ Hồ trao
Theo Kiều lặng lẽ để hầu nàng thôi.
Vợ Vương Quan mới lạ đời
“Bà quan” mà lại kiệm lời thế sao?
Đọc Kiều suy ngẫm trước sau:
“Chỉ làm không nói” phải đâu người tài!
(Vương Trọng)
Câu đố: Hoa không mọc từ cây
Cành xuân trắng điểm hoa lê
“Đầu tường lửa lựu” báo hè đã sang
Trà mi đêm ấy ngậm trăng
Ngày thu mấy độ cúc vàng ngất ngây...
Kể chi những thứ hoa này
Hoa nào không mọc từ cây, trong Kiều?
Lời giải:
Trong Kiều có một thứ hoa
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Mang nhiều sắc thái, mượt mà chữ, câu
Lệ hoa, êm dịu giọt sầu
Thề hoa tình đẹp hơn câu thề bồi
Vườn hoa tô điểm chốn nơi
Dưỡng thân viên ngoại thay người tình xưa
Bút hoa diễn giải tài thơ
Đuốc hoa – đèn, nến sáng giờ tân hôn
Nét hoa thanh thản tâm hồn
Đọng trên khuôn mặt luôn luôn vui cười
Kiệu hoa bóng bẩy rạng ngời
Nhưng người ngồi kiệu khi vui, khi buồn
Kiệu hoa giục giã: châu tuôn
Kiệu hoa cất gió: thả hồn sánh đôi
Sân hoa sao chẳng chiều người
Bắt nàng quỳ lạy ở nơi phủ đường?
Thềm hoa mang vẻ cao sang
Là nơi người đẹp dịu dàng đưa chân
Tiệc hoa trang trọng thêm phần
Tiệc mừng sinh nhật, tiệc thân gia đình
Then hoa cài cửa rành rành
Tường hoa nàng đã liều mình vượt ngang
Tờ hoa: văn tự bán nàng
Viết trên giấy đẹp, cân vàng đổi trao
Trướng hoa gợi cảm biết bao
Màn thêu tha thướt treo vào phòng khuê
Hoa nô cùng với hoa tỳ
Gọi tên hầu gái, dễ nghe quá chừng
Hoa đèn – bấc cháy đỏ trưng
Trông hoa đèn những thẹn thùng Kiều nương
Thêm hoa, thơ chỉ bốn dòng
Phun châu nhả ngọc, tranh tùng thêm tươi
Có khi, hoa chính là người:
Tiểu thư họ Hoạn thét lời: “Con Hoa”
Hoa rằng: “Tôi đã thấy bà
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Từ lâu đứng nép xa xa ghé nhìn”
Bẻ hoa, họ Mã trước tiên
Bạo hành tuổi trẻ, nhận chìm tơ vương
Yêu Kim, đêm vắng, cách tường
Vì hoa, Kiều phải đánh đường tìm hoa
Trời Liêu non nước khuất xa
Lời thề, Kiều đã với hoa phụ phàng
Sở Khanh, háo sắc, thèm hương
Trông Kiều, giả bộ cảm thương, giãi bày:
“Từ đâu lạc bước tới đây
Hoa sao hoa khéo đọa đầy lấy hoa”
Ôi! người thi sĩ tài ba
Bao tình tứ, một từ hoa tuyệt vời!
(Nguyễn Mạnh Hồ)
Tóm lại, tác phẩm Truyện Kiều bất hủ của Nguyễn Du vừa mang tính hàn
lâm, bác học lại vừa mang tính phổ cập bình dân. Các vị nho sĩ trí thức thì vịnh
Kiều, bình Kiều..., còn tầng lớp bình dân thì lại dựa vào văn chương Truyện Kiều
để tạo ra cho mình một sân chơi văn nghệ dân gian lý thú dưới nhiều hình thức
sinh động, độc đáo và có sức lan tỏa rộng.

2. Bói Kiều
Trong lời tựa cho cuốn Đoạn trường tân thanh của Kiều Oánh Mậu, Đào
Nguyên Phổ đã viết: “... Còn một điều tôi lấy làm lạ hơn nữa là người đời dùng để
bói thì thấy ứng nghiệm như thần, mà xem tựa linh kinh Quỷ Cốc, là bởi làm sao?
Há chẳng phải tại Thúy Kiều có tài sắc không hai, làm một bậc tình nhân tuyệt đỉnh
ngàn đời, mười lăm năm lịch duyệt phong trần,... người đã kỳ, việc lại kỳ, văn lại
càng kỳ, nên chi chẳng những làm say người đọc mà lại có thể thông cảm thần minh
nữa chăng?”1
Thật vậy, Truyện Kiều là cuốn sách ẩn chứa muôn vàn tâm trạng mà ở trang
nào ta cũng thấy bóng dáng của thực tiễn cuộc đời, lại thêm yếu tố tín ngưỡng,
tôn giáo được đưa vào chuyện một cách hợp lý, nên người đời đã xem đó là một
1

Lời dịch của Trần Lê Nhân trong cuốn Đoạn trường tân thanh, sđd.
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cuốn sách thiêng (linh kinh). Khi gặp những điều trắc trở trong cuộc sống hoặc
dự định làm một công việc gì đó, người ta thắp hương, thành kính khấn vái các
nhân vật chính diện trong Truyện Kiều. Bài văn khấn đại loại như sau:
“Lạy vua Từ Hải
Lạy vãi Giác Duyên,
Lạy tiên Thúy Kiều”
Con tên là... ở... xin chư vị tiên linh cho xin một quẻ để xem gia sự cát
hung (hoặc công việc làm ăn kinh doanh, con cái học hành, thi cử ra sao...) con
xin được 3 (hoặc 4, 5...) câu đầu (hoặc giữa, cuối) trang.
Và theo luật nam tả (nam lấy trang bên trái), nữ hữu (nữ lấy trang bên
phải) nhắm mắt, mở một trang bất kỳ rồi chọn câu đã xin. Sau khi chọn xong,
nếu chủ nhân là người có kiến thức, biết suy luận thì tự mình đưa ra lời giải
thích, nếu không thì nhờ người khác hoặc bạn bè giải giùm. Thực ra đây là một
trò chơi vui, những người cùng tụ tập chơi bói Kiều đều có thể đoán cho nhau,
trêu ghẹo nhau, tán rộng ra để cùng vui đùa (vì những trò chơi này thường
diễn ra vào lúc rảnh rỗi).
Ví dụ: có một người vợ ở quê, xa chồng lâu ngày không có thư từ tin tức
bèn đem cuốn Kiều ra bói, xin được bốn câu:
Người về chiếc bóng năm canh
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Được bốn câu đó, những người cùng chơi bói Kiều có thể tán rộng để
trêu chọc cho cô vợ đến phát khóc, vì chị ta chắc mẩm chồng mình ở xa đã “có
chuyện” với ai đó hoặc đã có vợ bé cũng nên.
Vì sao trò chơi bói Kiều lại hấp dẫn và những lời đã “xin được” của quẻ bói
đều đúng (hoặc làm cho người bói tin là đúng)? Đó là vì trong Truyện Kiều chúng
ta bắt gặp đủ các hạng người trong cuộc đời và cũng có thể gặp vô số hoàn cảnh
khác nhau trong cuộc đời. Và bất cứ ai bói Kiều đều có thể bắt gặp một hoàn
cảnh với những con người y như thật. Vì thế mới nói Truyện Kiều là cuốn bách
khoa thư tâm trạng. Bất cứ ai đang mang một tâm trạng nào đó đi bói Kiều đều có
thể gặp những tình huống y như thật đang giăng bẫy trước mặt mình.
Bói Kiều là một trò chơi vui lành mạnh. Nhưng khi chơi cũng nên có mức
độ. Bất kỳ thú vui nào nếu bị lạm dụng đều có thể có tác dụng không hay.
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Vài kết luận – Buồn vui với Truyện Kiều
Khi Truyện Kiều ra đời, người dân nước ta phần lớn đều không biết đọc chữ
Nôm. Người đọc được văn bản Truyện Kiều không nhiều. Ấy thế nhưng Truyện
Kiều vẫn được lan truyền rộng rãi. Vì sao?
Đó là vì Truyện Kiều thỏa mãn tâm trạng mọi người, nhất là đối với người
đàn bà. Cuộc đời vất vả, người đàn bà gánh chịu trước nhất. Xã hội đầy bất an,
những hiểm nguy rình rập khắp nơi, người đàn bà là kẻ đầu tiên chịu đau khổ.
Ngay trong gia đình cũng có thể có những hiểm họa phổ biến do chồng gây ra
cho vợ, do bố mẹ chồng gây ra cho con dâu. Cho nên ai ai (nhất là người đàn bà)
cũng cảm thấy thân phận cô Kiều cũng giống như thân phận mình.
Truyện Kiều lại được lan truyền từ ban đầu và kéo dài theo lối truyền
miệng. Cách lan tỏa theo cách truyền miệng này khiến con người thoát khỏi
cảnh mỗi nhà mỗi phận để tìm đến với nhau, chia sẻ vui buồn lo âu sầu não với
nhau. Người có tâm trạng như cô Kiều đều được người tốt bụng như vãi Giác
Duyên an ủi, cảm thông.
Và trong cuộc phổ cập Truyện Kiều như vậy, các trò chơi đố Kiều, bói Kiều,
ru Kiều, lẩy Kiều, vịnh Kiều... sẽ là những niềm vui được nhân lên trong khi
những nỗi buồn được san sẻ khiến Truyện Kiều sống mãi trong lòng người.

Luyện tập
1. Làm việc theo nhóm: Cùng nhau học thuộc lòng đoạn mở đầu
Truyện Kiều từ câu 1 (Trăm năm trong cõi người ta) đến hết câu 38
(Tường đông ong bướm đi về mặc ai). Các bạn đặt tên cho đoạn 38 câu
Kiều này. Cùng nhau đọc và cùng giải nghĩa những chữ khó hiểu ở
từng câu. Sau đó, các bạn hãy dùng nhiều hình thức khác nhau để
học thuộc cả đoạn đó.
Các hình thức nên dùng: (a) Đọc nối nhau mỗi bạn một câu; (b) Đọc
nối nhau mỗi bạn hai câu; (c) Một bạn đọc một câu trước (sau nâng
lên hai câu) rồi chỉ định bạn khác đọc nối vào; (d) Rút thăm bốn
tiếng đầu của câu sáu tiếng rồi đọc thuộc phần còn lại của hai câu,
tiến lên bốn câu; (e) Thi đọc thuộc cả đoạn.
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2. Làm việc theo nhóm: Lập sơ đồ câu chuyện của cả Truyện Kiều.
Trình tự lập sơ đồ như sau: chia lớp thành bảy nhóm. Mỗi nhóm
đọc và lên sơ đồ câu chuyện của phần đó (Nhóm 1 phần 2 từ câu
39 đến câu 568; Nhóm 2 phần 3 từ câu 569 đến câu 776; Nhóm 3
phần 4 từ câu 777 đến câu 1.526; Nhóm 4 phần 5 từ câu 1.527 đến
câu 2.032; Nhóm 5 phần 6 từ câu 2.033 đến câu 2.648; Nhóm 6
phần 7 từ câu 2.649 đến câu 2.738; Nhóm 7 phần 8 từ câu 2.739
đến câu 3.254.
Cả lớp cùng khớp sơ đồ các phần đã được lập sơ đồ từng đoạn nhỏ
với nhau. Chú ý quan trọng: Mỗi đoạn ngắn của cả phần dài kể một
vụ việc nhỏ của cả câu chuyện được ghi bằng tên của đoạn nhỏ kèm
theo hai câu Kiều, ví dụ:
Phần 2 – Đặt tên đoạn 1 “Chơi xuân” kèm theo:
Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Đặt tên đoạn 2 “Chơi xuân ra về” kèm theo
Tà tà bóng ngả về tây,
Chị em thơ thẩn dan tay ra về
Đặt tên đoạn 3 – “Chuyện nàng Đạm Tiên” kèm theo
Vương Quan mới dẫn gần xa
Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi
(tiếp tục cho đến hết phần)
3. Thảo luận, sơ kết: Sau khi cùng nhau lập sơ đồ câu chuyện xảy
ra trong Truyện Kiều, hãy thống kê xem trong Truyện Kiều có bao
nhiêu nhân vật. Sau khi từng bạn và từng nhóm thống kê thì đối
chiếu với bảng nhân vật dưới đây xem thừa thiếu ra sao.
Tên các nhân vật Truyện Kiều:
• Vương ông (nghĩa là “ông họ Vương”): cha của Vương Thuý Kiều,
Vương Thuý Vân và Vương Quan.
• Vương bà (nghĩa là “bà họ Vương”, gọi theo họ của chồng): vợ của
Vương ông.
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• Thuý Kiều (họ tên đầy đủ là Vương Thuý Kiều). Trưởng nữ của
Vương ông, Vương bà, chị cả của Vương Thuý Vân và Vương Quan.
Khi Thuý Kiều làm nữ tì trong Hoạn phủ được Hoạn phu nhân đặt
cho tên là Hoa Nô (nghĩa là con nô tì tên là Hoa). Khi Kiều vào ở
trong Quan Âm các có đạo hiệu là Trạc Tuyền. Tên Trạc Tuyền là
do Thúc Sinh đặt cho Thuý Kiều theo yêu cầu của Hoạn Thư.
• Thuý Vân (họ tên đầy đủ là Vương Thuý Vân). Thứ nữ của Vương
ông, Vương bà, em gái của Vương Thuý Kiều, chị hai của Vương Quan.
• Vương Quan con trai út của Vương ông, Vương bà, em của Vương
Thuý Kiều và Vương Thuý Vân.
• Đạm Tiên (cô gái xấu số nằm dưới nấm mộ vô chủ bên đường).
• Kim Trọng người yêu đầu tiên của Thuý Kiều.
• Thằng bán tơ (kẻ vu oan cho Vương ông khiến Vương ông bị trói,
đánh đập, và Thúy Kiều phải bán mình để có tiền chuộc cha).
• Mã giám sinh (nghĩa là “giám sinh họ Mã”). Mã giám sinh là người
mua Kiều bán cho Tú Bà.
• Tú bà (có nghĩa là “bà Tú”). Tú bà là chủ lầu xanh nơi Kiều bị bán
vào lần thứ nhất.
• Sở Khanh: người đàn ông lừa tình những cô gái chân yếu tay mềm,
trong đó có Thúy Kiều.
• Thúc sinh (nghĩa là “học sinh họ Thúc). Còn được gọi là “chàng
Thúc”, “Thúc sinh viên” (nghĩa là “sinh viên họ Thúc”), “Thúc lang”
(nghĩa là “chàng Thúc”). Trong “Truyện Kiều” có câu “Kỳ Tâm họ
Thúc cũng nòi thư hương”. Thúc sinh đã đem tiền chuộc Kiều khỏi
lầu xanh (lần 1) và cưới nàng làm vợ lẽ.
• Hoạn thư (có nghĩa là “chị Hoạn”). Vợ của Thúc sinh. Hoạn thư
được gọi là “Hoạn tiểu thư” nghĩa là “tiểu thư họ Hoạn, hoặc “Hoạn
thị” nghĩa là “họ Hoạn”.
• Hoạn phu nhân mẹ của Hoạn thư, có chồng làm quan.
• Thúc ông (nghĩa là “ông họ Thúc”, cha của Thúc sinh
• Khuyển (nghĩa đen là “con chó”). Theo Kim Vân Kiều truyện, Khuyển
có họ tên đầy đủ là Hoạn Khuyển (nghĩa là con chó hoặc tay chân
của nhà họ Hoạn).
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• Ưng (nghĩa đen là loài chim săn mồi, ăn thịt sống). Theo Kim Vân
Kiều truyện, Ưng có tên đầy đủ là Hoạn Ưng (nghĩa là con chim săn
mồi tay chân của nhà họ Hoạn). Khi ghép Khuyển Ưng với nhau, có
thể hiểu nghĩa như là “chó săn chim mồi”.
• Giác Duyên (sư nữ trông coi Quan Âm các là một căn gác nhỏ đặt
tên là “Quan Âm” trong ngôi chùa riêng dựng ngay trong vườn nhà
họ Hoạn). Đây là nơi Hoa nô được Hoạn Thư cho ra tu ở đó.
• Bạc bà (nghĩa là “bà họ Bạc”). Chủ lầu xanh nơi Kiều bị bán vào lần 2.
• Bạc Hạnh (chồng của Bạc bà). Bạc Hạnh giúp vợ trong công việc
kinh doanh thân xác các cô gái bị bán vào đó, như Thúy Kiều.
• Từ Hải: Một chỉ huy cướp biển, đối kháng với nhà Minh. Đã đem
tiền chuộc Kiều khỏi lầu xanh (lần 2) và cưới nàng làm vợ, sau đó
giúp Thúy Kiều báo thù những người đã hãm hại nàng cũng như
đền ơn (báo ân) những người đã giúp đỡ Kiều.
• Hồ Tôn Hiến: Tổng đốc nhà Minh, đem quân triều đình đi tiễu phạt
và lừa giết được Từ Hải, bắt sống Thúy Kiều. Hồ Tôn Hiến lợi dụng
tính ôn hòa và tâm trạng mệt mỏi của Thúy Kiều để xui Kiều khuyên
chồng đầu hàng triều đình. Thúy Kiều cả tin khuyên Từ Hải đầu hàng
và sau khi bị giết, chết rồi mà Từ Hải vẫn không ngã, vẫn đứng trân
trân giữa trời và chỉ ngã xuống khi Kiều gục khóc bên chân mình.
5. Tự sơ kết và ghi vở riêng: Bạn nghĩ gì về sự lan tỏa của Truyện Kiều
trong người dân Việt Nam qua những cách thưởng thức của người
dân bình thường? Tại sao lại có cách thưởng thức Truyện Kiều theo
lối dân gian đó? Cách thưởng thức Truyện Kiều lối dân gian đã góp
phần duy trì sự sống của tác phẩm Truyện Kiều như thế nào?
6. Tự sơ kết và viết tiểu luận: Hãy giải thích về trò chơi đố Kiều. Có mấy
cách đố Kiều? Bạn thích kiểu chơi đố Kiều nào? Hãy nhớ lại một số
dẫn chứng về trò chơi đố Kiều. Hãy bình luận về trí thông minh của
người dân bình thường thời xưa khi họ chơi đố Kiều. Bạn thấy trò
chơi đố Kiều có ích gì cho bạn khi học thật kỹ Truyện Kiều ở Lớp 9?
7. Thảo luận sơ kết và viết tiểu luận: Năng lực am hiểu và sử dụng
tiếng Việt thể hiện như thế nào trong trò chơi đố Kiều dân gian?
Trò chơi đố Kiều có tác dụng gì tới lòng yêu tiếng Việt của bạn?
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BÀI TẬP LỚN 1

CHƠI ĐỐ KIỀU
Hướng dẫn học
Qua Bài 2 về các trò chơi dân gian xuang quanh Truyện Kiều, Bài tập lớn 1
này hướng dẫn các bạn chơi đố Kiều là dạng trò chơi phổ biến hơn cả và hấp dẫn
nên các bạn sẽ được đi dần từ dễ đến khó.
Mục tiêu phải đạt sau vài bốn tuần lễ chơi đố Kiều là:
1. Hiểu nghĩa đen mỗi câu Kiều và sau đó học thuộc lòng từng đoạn Kiều,
tiến tới học thuộc lòng Truyện Kiều càng nhiều càng tốt. Chưa cần các bạn hiểu
ý nghĩa sâu xa của từng đoạn Kiều, chỉ cần các bạn hiểu nghĩa đen và thuộc
cách biểu đạt từng đoạn Truyện Kiều ở dạng văn vần.
2. Biết cách chơi đố Kiều. Các bạn sẽ được gợi ý rất nhiều câu đố Kiều qua
hai phần 1 và phần 2 của Truyện Kiều để rồi chính các bạn tự làm lấy các câu đố
Kiều và chơi vui với nhau. Sau hai phần của Truyện Kiều thì sẽ chỉ đưa ra một
vài gợi ý cho những phần còn lại của Truyện Kiều vì các bạn đã quen chơi đố
Kiều rồi.
3. Lưu ý: Các bạn chớ quan tâm làm những câu đố Kiều hay như trong Bài
2 đã đưa ra cho các bạn nghiên cứu. Hãy làm những câu đố bình thường, ngô
nghê (như những câu gợi ý của Ban biên tập cũng được). Giả định là hồi thế kỷ
19 người dân bình thường cũng đã làm ra những câu đố Kiều bình thường như
tất cả chúng ta bây giờ. Như thế mới vui. Như thế càng vui. Như thế càng kích
thích các bạn học thuộc Truyện Kiều, thuộc càng nhiều càng tốt để làm vật liệu
chuyển sang Bài 3 học những bài nghiên cứu về Truyện Kiều.
Bài tập lớn 1 này gửi những cách học đơn giản nhất, không quá cao so với
năng lực người học Truyện Kiều thuộc thế hệ đến sau. Các bạn đừng coi thường
cách chơi có thể bị coi là quá dễ trong Bài tập lớn 1 này.
Xin mời bắt đầu.
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Cùng chơi đố Kiều
Việc 1: Ôn lại để thuộc Truyện Kiều. Dùng các kỹ thuật ở phần luyện tập
cuối Bài 2 để nhớ kỹ hơn một đoạn Kiều trong một phần Truyện Kiều (Chú ý
tiến hành dần với từng phần, từng đoạn trong mỗi phần và không ôn lại theo
lối cóc nhẩy).
Việc 2: Chuẩn bị câu đố. Từng bạn chuẩn bị một hoặc vài câu đố kiểm tra
sức nhớ những câu Kiều trong đoạn Kiều đang dùng làm vật liệu đó (Chú ý:
Khuyến khích không mở sách khi ra câu đố).
Việc 3: Chơi đố Kiều. Xin cùng đồng hành với các bạn để gợi ý những cách
ra câu đố Kiều – phần giải đố do các bạn trả lời tùy sức và tùy thích. Khi ra đố
và giải đố, nhất thiết phải là hai câu lục bát, nhưng bên ra đố hoặc bên giải đố
đều có thể bổ sung bằng vài lời không thành thơ, để làm rõ ý phần đố và phần
giải, và cốt sao cho vui.
Lưu ý: Cách học Cánh Buồm không chấm điểm, nhưng khi chơi đố Kiều thì
nên cho điểm. Mỗi câu đố được cả lớp công nhận là hay được tính 10 điểm cho
người ra đố. Mỗi câu trả lời hay cũng được ghi 10 điểm. Mỗi lần chơi đều ghi công
khai điểm lên bảng. Tổng số điểm sau một thời gian chơi được ghi lại để nhận quà
tặng. Quà tặng lấy ở đâu ra? Các bạn hãy tự tìm cho quỹ học Truyện Kiều của lớp.

Một số gợi ý chơi Đố Kiều
Gợi ý cho phần 1 – Từ câu 1 đến câu 38
Nhắc việc phải làm trước khi chơi đố Kiều với từng đoạn nhỏ: Đọc thầm,
đọc to, cùng giải nghĩa những chữ khó, hiểu hết nghĩa đen từng câu và cả đoạn.
Cùng nhau đọc thuộc lần nữa rồi chuyển sang chơi đố Kiều.
Đoạn 1 – Mở đầu (Câu 1–8)
1. Trăm năm trong cõi người nào
Có hai chữ khó ghép vào với nhau?
2. Cái gì bãi bể nương dâu
Cái gì lại khiến phải đau đớn lòng?
3. Câu thơ nào có màu xanh
Lại còn có cả lanh chanh màu hồng?
4. Truyện Kiều bạn học bao lâu
Thách bạn đọc thuộc mấy câu mở màn!
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
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Đoạn 2 – Nhà họ Vương (Câu 9–38)
1. Ở đâu chỉ có ông Vương
Mà sao không thấy bà Vương đi cùng?
2. Có ông Vương không Vương bà
Thế mà cũng đẻ được ba cái gì?
Đố bạn kể đủ tức thì
Ba con ông ấy tên gì, ra sao!
3. Cậu Vương đã có vợ chưa?
Làm gì sớm tối cho vừa lòng cha?
4. Nhà nào hai ả tố nga
Ai là cô chị ai là cô em?
5. Truyện Kiều là áng thơ vàng
Đố bạn mô tả hai nàng tố nga!
6. Cô nào có cái mặt tròn
Tuổi đà mười sáu vẫn còn thơ ngây?
7. Cô chị hơn đứt cô em
Bạn thử mô tả ra xem thế nào?
8. Truyện Kiều bạn thuộc từ lâu
Đố bạn kể được những câu tài tình
Về thời Gia Tĩnh triều Minh
Về lời mô tả gia đình họ Vương.
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Gợi ý cho phần 2 – Từ câu 39 đến câu 568
Nhắc việc phải làm trước khi chơi đố Kiều với từng đoạn nhỏ: Đọc thầm,
đọc to, cùng giải nghĩa những chữ khó, hiểu hết nghĩa đen từng câu và cả đoạn.
Cùng nhau đọc thuộc lần nữa rồi chuyển sang chơi đố Kiều.
Đoạn 1 – Vui vẻ chơi xuân (Câu 39–50)
1. Trên trời chim én rong chơi
Dưới đất cảnh vật, con người ra sao?
2. Không được giẫm cỏ vặt hoa
Cớ sao lại có tên là “đạp thanh”?
3. Vương ông có đi chơi xuân
Hay là nhường nhịn dành phần cho con?
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Ngày xuân có khói ngoài đồng
Đố bạn kể đủ những giòng vui xuân.
5. Truyện Kiều bạn thuộc từ lâu
Đố bạn lầu lầu tả cảnh Thanh minh
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 2 – Gặp nấm mồ hoang (Câu 51–60)
1. Khi nào chị em ra về
Cả bọn vội vã hay lê dọc đường?
2. Ba người cùng rủ nhau về
Vừa đi vừa ngắm cảnh quê, thấy gì?
3. Bên đường có một người nằm
Không hương khói chẳng ai thăm hỏi gì...
4. Thúy Kiều xúc động ra sao
Dừng chân mới hỏi thế nào với em?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 3 – Nàng Đạm Tiên (Câu 61–80)
1. Hai ả tố nga lơ ngơ
Riêng Vương Quan biết nấm mồ của ai?
2. Đạm Tiên thuở xưa làm gì
Người đẹp hay xấu trước khi qua đời?
3. Người nào kiếp sống mong manh
Khi nào thì bị gãy cành thiên hương
4. Người nào tìm đến Đạm Tiên
Gặp nhau có được nên duyên nghĩa tình?
5. Truyện Kiều bạn học sâu xa
Đố bạn tả được ngôi nhà Đạm Tiên.
6. Truyện Kiều bạn học đã tinh
Đố bạn tả được tấm tình người viễn phương.
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 4 – Thúy Kiều với Đạm Tiên (Câu 81–104)
1. Thúy Kiều nghe chuyện Đạm Tiên
Nghĩ gì trong bụng, buồn phiền nói ra?
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Thúy Kiều nhỏ lệ xót xa
Còn làm gì nữa hay là khóc thôi?
3. Truyện Kiều bạn học đã lâu
Thi nhau đọc lại hai câu tuyệt vời.
4. Truyện Kiều bóng gió xa xôi
Thi nhau đọc lại cuộc đời Đạm Tiên.
5. Truyện Kiều đầy những ưu phiền
Thi nhau đọc đoạn Đạm Tiên xem nào!
6. Truyện Kiều đầy những thanh cao
Thúy Kiều suy nghĩ thế nào bạn ơi?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 5 – Ba chị em trước mộ Đạm Tiên (Câu 105–118)
1. Đạm Tiên ở đó nằm yên
Thúy Kiều mua não chuốc phiền nghĩ nao.
Thúy Vân trách Kiều ra sao?
Thúy Kiều cãi lại thế nào bạn ơi?
2. Vương Quan cũng góp đôi lời
Thúy Kiều liệu có chịu dời chân đi?
3. Thúy Kiều ngẫm nghĩ thân mình
Đạm Tiên nàng hỡi hiển linh xem nào!
4. Thúy Kiều suy nghĩ thấp cao
Đời mình sao lại vận vào Đạm Tiên?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 6 – Đạm Tiên hiển linh (Câu 119–132)
1. Đạm Tiên hiển linh thế nào
Bạn mà tả đúng thì trao giải liền!
2. Mặt nhìn ai nấy đều kinh,
Riêng Kiều thì vẫn một mình không lo.
Lại còn nói nhỏ nói to,
Lại làm thơ khắc nơi mô, bạn hè?
3. Truyện Kiều bạn đã thuộc chưa?
Thách bạn đọc cả đoạn vừa đố nhau!
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
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Đoạn 7 – Kim Trọng (Câu 133–146)
1. Dùng dằng nửa ở nửa đi
Bỗng dưng lại có chuyện gì xảy ra?
2. Có chàng đang đến từ xa
Văn nhân cưỡi ngựa hay là cưỡi xe?
3. Chàng Kim du ngoạn một mình
Hay là có những mấy mình đi theo?
4. Đất trời cây cỏ núi sông
Cái gì như thể một vùng quỳnh dao?
5. Vương Quan tươi tỉnh bắt tay
Nàng nga ả tố trốn ngay chỗ nào?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 8 – Lai lịch Kim Trọng (Câu 147–170)
1. Kim Trọng nhà ở đâu à?
Đố bạn biết được là xa hay gần?
2. Tả chàng Kim chỉ bốn câu
Đố bạn đọc thuộc lầu lầu nghe coi!
3. Hôm nay Kim mới gặp Kiều
Nhờ Vương Quan đã biết nhiều, tại sao?
4. Kim Trọng biết gì về Kiều?
Văn nhân chừng đã thầm yêu ai rồi?
5. Đố bạn giảng nghĩa “rốn ngồi”
Vì sao chẳng tiện, sau rồi “chỉn khôn”?
6. Bóng chiều tà giục cơn buồn
Ai không dám ở ai không muốn về?
7. Truyện Kiều bạn biết những ai
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e?
8. Hai câu buông lửng rất hay
Đọc lên thì đoán được ngay tâm tình?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 9 – Kiều nhớ Kim Trọng (Câu 171–184)
1. Thúy Kiều khi đã về nhà
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Không đèn không đuốc có là tối tăm?
Vì sao chưa chịu đi nằm?
Lại ngồi thơ thẩn đăm đăm u buồn?
2. Bóng trăng soi tỏ sân vườn
Thúy Kiều có thấy nhện vương tơ sầu?
3. Bốn câu có hai chữ “người”
Chữ thời Kim Trọng, chữ thời Đạm Tiên.
Thúy Kiều nghĩ ngợi liên miên
Làm gì cho bớt ưu phiền bạn ơi?
4. Truyện Kiều thi đọc một hơi
Bạn mà đọc thuộc thì tôi theo cùng!
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 10 – Kiều gặp Đạm Tiên (Câu 185–222)
1. Thúy Kiều ngồi đó thiu thiu
Nửa chiều như tỉnh nửa chiều như mơ...
2. Có người tới thăm Thúy Kiều
Bạn hãy mô tả là yêu hay người?
3. Hai người có nhận ra nhau?
Có cùng trao đổi những câu ân tình?
4. “Đoạn trường” là Hội thế nào?
Gửi thơ cho Hội gồm bao nhiêu bài?
5. Đâu là lời của Đạm Tiên
Nói lời Hội trưởng ngợi khen Thúy Kiều?
6. Cái gì sịch bức mành mành
Khiến cho Kiều biết là mình chiêm bao?
7. Bạn kể cả đoạn đi nào
Thúy Kiều đã thấy chiêm bao những gì?
8. Thúy Kiều nghĩ ngợi khóc than
Đố bạn thuộc đủ mấy hàng thơ hay.
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 11 – Kiều mơ thấy gặp Đạm Tiên (Câu 223–244)
1. Nàng Kiều khóc lóc trong buồng
Nhà huyên (mẹ đẻ) tìm đường hỏi han...?
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Thúy Kiều kể lại những gì?
Nhà huyên tức thì giảng giải cho khuây?
3. Bạn ơi giải nghĩa “mạch Tương”
Chữ gì mà lại bất thường lắm thay?
4. Thúy Kiều tình nghĩa ra sao
Những câu thơ nào nói nghĩa tình kia?
5. Thúy Kiều thương mẹ nhớ cha
Kim Trọng có là người được nhớ không?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 12 – Tâm sự Kim Trọng (Câu 245–264)
1. Chàng Kim trở lại nhà mình
Chàng Kim có những tâm tình ra sao?
2. Thơ hay bạn chọn vài câu
Nói lên đầy đủ mối sầu chàng Kim.
3. Thơ hay tình cảm chàng Kim
Kể về câu chuyện đi tìm người thương?
4. “Nơi kỳ ngộ” ấy nơi nao?
Câu thơ nào nói đủ bao nhiêu tình?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 13 – Kim Trọng tìm ở trọ sát nhà Kiều (Câu 265–300)
1. Kim Trọng lần tới tìm Kiều
Đến cổng nhưng có dám liều bấm chuông?
2. Kim Trọng cũng khôn như ranh
Lân la tìm trọ ở quanh nhà Kiều.
3. Trọ nhà Ngô Việt thương gia
Bạn xem cách đó có là tối ưu?
4. Kim Trọng khấp khởi mừng thầm
Nghĩ bụng bảo dạ ý thâm những gì?
5. Ngày ngày ra ngóng vào trông
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bóng hồng thấy chăng?
6. Tình cờ nhặt được vật gì?
Chàng Kim giữ lấy ích chi sau này?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
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Đoạn 14 – Kim Trọng trả của rơi cho Kiều (Câu 301–362)
1. Bóng ai ngơ ngẩn áo dài
Kim Trọng cố ý đợi ai bên tường?
2. Kim Trọng lên tiếng ướm lòng
Thả “trâu” Hợp Phố ai mong “trâu” về?
3. Nàng Kiều đối đáp dễ thương
Ơn người quân tử coi thường con “trâu”
4. Kim Trọng được thể làm gì
Tặng cho Kiều nữ vân vi trong lòng?
5. Nàng Kiều còn chút rụt rè
Ai nhìn rõ mặt ai e cúi đầu?
6. Kim Trọng quyết chí đánh liều
Anh chàng “xin một hai điều” ra sao?
7. Thúy Kiều đồng ý hay chưa?
Cúi đầu e lệ nói thưa thế nào?
8. Hai bên thề thốt ra sao
Thêm quà trao tặng thế nào nữa đây?
9. Chuyện gì khiến dứt cuộc thề?
Ai về thư viện ai dời lầu trang?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 15 – Kiều trốn nhà sang chơi với Kim Trọng (Câu 363–428)
1. Bạn ơi “đá biết tuổi vàng”
Là câu thành ngữ cao sang thế nào?
2. Truyện Kiều bạn đã thuộc lầu
Nhớ nhau thì có những câu thế nào?
3. Cả nhà đi vắng hôm nay
Thúy Kiều tranh thủ dịp may làm gì?
4. Thúy Kiều dặng hắng bên này
Bên kia Kim Trọng loay hoay làm gì?
5. Kim Trọng có biết vẽ tranh?
Trên tường có bức đạm thanh thế nào?
6. Thơ mình viết tặng tranh ai
Thúy Kiều lại được khen tài ra sao?
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Thúy Kiều thổ lộ cùng chàng
Khen rằng chỉ liếc dung quang, nghĩ gì?
8. Có thầy tướng số cho Kiều
Bảo nàng bạc mệnh, có điều ấy chăng?
9. Kim Trọng thề thốt rất to
Có làm Kiều nữ hết lo hết sầu?
10. Vì sao chẳng tiện ngồi dai
Kiều đành từ biệt anh giai ra về?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 16 – Kiều lại sang chơi với Kim Trọng (Câu 429–454)
1. Tuyệt vời cá tính cô Kiều
Đã yêu thì cứ phải liều ra sao?
2. Kim Trọng tựa gối thiu thiu
Tưởng đâu mơ ngủ: Nàng Kiều đó chăng?
3. Thúy Kiều giải thích ra sao
Đêm hôm lại dám vượt rào qua chơi?
4. Tiên thề là cái chi chi?
Dao vàng cắt tóc làm gì bạn ơi?
5. Truyện Kiều bạn đã thuộc chưa?
Thi nhau đọc thuộc cho vừa lòng nhau!
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 17 – Kiều chơi đàn cho Kim Trọng nghe (Câu 455–488)
1. Kim Trọng muốn được một điều
Anh chàng nói với cô Kiều ra sao?
2. Cô Kiều tưởng chuyện gớm ghê
Hóa ra Kim Trọng muốn nghe tiếng đàn!
3. Truyện Kiều bạn đọc vang vang
Đoạn nào tả được tiếng đàn Kiều nhi?
4. Tiếng đàn đâm nhói qua tim
Câu nào tả cảnh chàng Kim nghe đàn?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
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Đoạn 18 – Kiều và Kim Trọng vui cả ngày (Câu 489–524)
1. Tiếng đàn hay thật là hay
Nhưng Kim Trọng vẫn thấy ngay điều gì?
2. Nói rằng mình có “nết đàn”
Nàng Kiều giải thích luận bàn ra sao?
3. Kim Trọng chỉ nghe gảy đàn
Trong lòng có nghĩ chuyện sàm sỡ không?
4. Thúy Kiều trong sáng vô cùng
Nàng khuyên bảo người đàn ông thế nào?
5. Câu nào chứng tỏ chàng Kim
Lắng nghe theo tiếng trái tim nàng Kiều?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 19 – Kim Trọng nhận tin dữ (Câu 525–534)
1. Tin dữ có chục dòng thôi
Đố bạn đọc thuộc một hơi thì tài!
2. Tin buồn ai chết biết chưa?
Chết tha hương chết chơ vơ xa nhà?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 20 – Kiều thề thốt khi chia biệt (Câu 535–558)
1. Nhận tin thì cũng kinh hoàng
Kim Trọng vẫn cố qua nàng làm chi?
2. Hai người than thở cùng nhau
Hai người thề thốt hồi lâu những gì?
3. Truyện Kiều đã thuộc nhiều rồi
Bạn nhớ những lời Kim Trọng nhắn nhe?
4. Kiều yêu Kim Trọng thật rồi
Ngập ngừng nàng lại giãi lời ra sao?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 21 – Kim Kiều chia biệt (Câu 559–568)
1. Đoạn này chỉ có mười câu
Từng bạn đọc thuộc lầu lầu cùng nghe!
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2.

Mười câu thành năm cặp đôi
Cặp nào bạn thích xin mời đọc to!
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.

Luyện tập sau phần 1 và phần 2
1. Cùng học thuộc Truyện Kiều: Chơi lần thứ nhất: Cả lớp ngồi vòng
tròn đọc nối tiếp nhau, mỗi bạn đọc hai câu. Hễ ấp úng thì được các
bạn nhắc bằng một hai tiếng để bạn đó đọc nối. Chơi lần thứ hai:
Mỗi bạn đọc bốn câu.
2. Cùng học thuộc Truyện Kiều: Cả lớp ngồi vòng tròn rút thăm rồi đọc
theo yêu cầu do các bạn soạn sẵn, ví dụ: (1) Con cái nhà họ Vương;
(2) Tiết thanh minh cảnh xuân; (3) Nhân vật Đạm Tiên; (4) Thúy
Kiều thương xót Đạm Tiên; (5) Kim Trọng xuất hiện; (6) Kim Trọng
nhớ Thúy Kiều; (7) Kim và Kiều gặp gỡ tình tự; (8) Kim và Kiều
ngâm thơ nghe đàn; (9) Thúy Kiều Kim Trọng gắn bó; (10) Thúy
Kiều Kim Trọng chia biệt (Các bạn có thể thêm những đề nhỏ để
cùng nhau vui chơi mà vẫn thuộc Truyện Kiều).
3. Thảo luận rồi viết tiểu luận: Bạn học được gì qua cách dùng tiếng
Việt qua Phần 1 của Truyện Kiều? Chú ý: Khi lấy dẫn chứng từ Truyện
Kiều, nên đọc theo trí nhớ từng cặp đôi câu hoặc bốn câu, và không
nên nhìn vào giấy (dù đã có chuẩn bị trên giấy).
4. Thảo luận và viết tiểu luận: Người bình dân Việt Nam tuy không biết
chữ Nôm nên không đọc được Truyện Kiều nhưng tác phẩm này vẫn
lan tỏa khắp đất nước. Trò chơi đố Kiều có tác dụng gì trong việc đó?
5. Thảo luận: Các bạn có thể tự tổ chức tiếp trò chơi đố Kiều và học
thuộc hết tác phẩm Truyện Kiều không?

Hướng dẫn chơi tiếp trò đố Kiều
Kể từ đây, do đã được gợi ý quá chi tiết cách chơi đố Kiều ở phần 1 và phần
2, các bạn đã quen với cách học của lớp người dân bình thường. Từ đây, sẽ chỉ
gửi các bạn những gợi ý cho vài đoạn đầu cho vài phần sau. Công việc của các
bạn là tự đọc, cùng nhau giải nghĩa từ khó để hiểu nốt Truyện Kiều và học thuộc
dần dần đến hết Truyện Kiều.
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Nào, cùng chơi cùng học!
Gợi ý cho phần 3 – Từ câu 569 đến câu 776
Nhắc việc phải làm trước khi chơi đố Kiều với từng đoạn nhỏ: Đọc thầm,
đọc to, cùng giải nghĩa những chữ khó, hiểu hết nghĩa đen từng câu và cả đoạn.
Cùng nhau đọc thuộc lần nữa rồi chuyển sang chơi đố Kiều.
Đoạn 1 – Gia đình Kiều gặp họa (Câu 570–598)
1. Kiều đang tha thẩn nhớ ai
Đoàn người vui vẻ bên ngoài ra sao?
2. Hàn huyên chưa kịp đôi hồi,
Nhà ngoài bỗng có lũ người thế nao?
3. Vương ông cùng với Vương quan
Hai người thân thể nát tan thế nào?
4. Gia sản của nhà họ Vương
Bị bọn ăn cướp không thương tiếc gì!
Mời bạn hãy kể lại đi!
5. Kẻ nào vu cáo nhà Kiều?
Vì sao đặt điều tan nát họ Vương?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 2 – Thúy Kiều nghĩ cách chuộc cha (Câu 599–620)
1. Câu nào thương nhớ người đi?
Câu nào nghĩ chuyện cứu nguy gia đình?
2. Câu nào nghĩ đến bạn tình?
Câu nào nghĩ đến phận mình éo le?
3. Truyện Kiều bạn thuộc lầu lầu
Khúc nào gan ruột những câu Thúy Kiều?
4. Câu nào lo lót khắp nơi
Để cho gia cảnh thoát hồi nát tan?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 3 – Thúy Kiều chấp nhận bán mình (Câu 622–684)
1. Băng nhân làm những việc gì?
Vấn danh là chuyện chi chi bạn à?
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2.

Truyện Kiều bạn đã thuộc rồi
Hãy kể về người tên Mã Giám sinh!
3. Chuyện chi cân sắc cân tài
Giờ lâu ngã giá mua người bao nhiêu?
4. Bà mối khen Kiều thế nào
Đôi bên mặc cả ra sao hả mình?
5. Cha con bàn bạc tới lui
Đố bạn kể được những lời đôi bên?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn cuối:
1. Cậy em, em có chịu lời,
Ngồi trên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
Câu này bạn nhớ hay chưa?
Xin mời giải đố cho vừa lòng nhau!
2. Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy so tơ phím này
Trông ra nhìn đó nhìn đây
Thấy gì trong gió thì hay chị về?
3. Đoạn nào Kiều gọi “Kim lang”
Câu nào Kiều bảo “phụ chàng từ đây?”
Gợi ý cho phần 4 – Từ câu 777 đến câu 1526
Nhắc việc phải làm trước khi chơi đố Kiều với từng đoạn nhỏ: Đọc thầm,
đọc to, cùng giải nghĩa những chữ khó, hiểu hết nghĩa đen từng câu và cả đoạn.
Cùng nhau đọc thuộc lần nữa rồi chuyển sang chơi đố Kiều.
Đoạn 1 – Mã Giám sinh rước Kiều đi (Câu 777–804)
1. Đau lòng kẻ ở người đi
Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ tằm.
Cái gì vạ vật tối tăm
Cái gì tươi tốt đầm đầm cành sương?
2. Tâm tư Kiều nữ ra sao
Khi nàng thủ sẵn con dao trong người?
3. Biết thân đến chốn lạc loài
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung.
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Hai câu này có hay không
Nó nằm ở đoạn nào trong truyện Kiều?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.
Đoạn 2 – Âm mưu hèn hạ của Mã Giám sinh (Câu 805–844)
1. Chân dung tên Mã Giám sinh
Câu thơ nào đã hiện hình hắn ra?
2. Mã Giám sinh với Tú Bà
Hai kẻ quan hệ rõ ra thế nào?
3. Mã sinh kia có thực lòng
Định bụng đèo bòng cùng với Kiều nương?
Bạn hãy thêm những câu ra đố của bạn.

Mẫu luyện tập cho các phần tiếp theo
1. Ôn lại cho thuộc những đoạn trong các phần đã học bằng hai cách:
Thi đọc thuộc lòng và dùng cách hỏi lại những câu đố Kiều và giải
đố đã có (nếu thêm câu đố mới càng vui).
2. Thảo luận đố nhau những câu Kiều có cách biểu đạt bằng điển tích,
bằng từ Hán–Việt, và cả bằng từ và ngữ, nhất là cách dùng thành
ngữ thuần Việt. Công việc này sẽ chuẩn bị cho các bạn đi sâu vào
cách học nâng cao trong nhiều bài tiếp theo.
3. Tiếp tục trò chơi đố Kiều: Thực hành làm những câu đố Kiều theo
mẫu đã cho.
4. Trò chơi ngoài giờ học: Đố chữa đúng câu Kiều sai. Bạn tìm một câu
Kiều và đọc sai một hoặc vài từ để bạn chữa lại. Có thể chơi từng
cặp hoặc chơi chung. Ví dụ, ra đố tả Từ Hải đúng hay sai: Râu hùm
hàm sói mày ngài, Vai ba thước rộng thân mười tấc cao? Người giải đố
chữa lại câu thơ cho đúng và giải thích vì sao.
5. Viết tiểu luận: Bàn về trò chơi đố Kiều và sự lan tỏa của tác phẩm
Truyện Kiều trong dân chúng phần lớn không đọc được chữ Nôm.
6. Viết tiểu luận về một chủ đề hội thảo của lớp sau một giai đoạn
ngắn tập trung vào cách biểu đạt trong Truyện Kiều.
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BÀI TẬP LỚN 2

CHƠI BÓI KIỀU
Ba điều ghi nhớ trước khi chơi bói Kiều
1. Bói Kiều là một trò chơi ngôn ngữ, không phải là trò mê tín dị đoan. Mặc dù
bói Kiều là trò chơi dân gian ai cũng thích, nhưng cần thấy rằng từ xưa nhân
dân ta chưa bao giờ tin vào trò bói toán hết. Chứng cớ là trích đoạn Hề chèo
các bạn đã học trong phần Kịch nghệ của sách Văn Lớp 7 Cánh Buồm. Trong
đoạn đó, nhân dân ta trêu chọc để đả kích cay nghiệt trò “bói toán quàng xiên”
(thành ngữ Việt đã xác nhận) thông qua những mẹo vặt kiểu “thầy bói nói dựa”
(cũng là xác nhận của thành ngữ Việt). Thành ngữ và tục ngữ của người Việt
đều xác định rằng “bói ra ma, quét nhà ra rác”, “hòn đất mà biết nói năng, thì
thầy địa lý hàm răng chẳng còn”!
Khi chơi trò bói Kiều, những người chơi, nhất là người tham gia giải quẻ
bói, cũng vẫn phán theo lối “nói dựa”, nhưng không nói dựa theo lối nói mò, mà
nói dựa trên cơ sở phân tích nét nghĩa của ngôn từ tiếng Việt. Việc thực hành
thủ thuật “nói dựa ngôn ngữ” này phải dựa trên phân tích ngôn ngữ Truyện
Kiều và áp dụng những nét nghĩa tinh tế của tiếng Việt được dùng trong Truyện
Kiều vào hoàn cảnh và tâm trạng của người đặt quẻ để “phán” những điều đúng
“y như thật”. Muốn làm cho người đặt quẻ tin là đã giải câu bói Kiều đúng y
như thật, phải phân tích xác đáng ngôn ngữ Truyện Kiều.
2. Bói Kiều là một trò chơi tâm lý bổ sung cho trò chơi ngôn ngữ. Chỉ giỏi phân
tích ngôn ngữ mà không chuẩn bị về tâm lý thì cũng bớt vui. Vì thế trong công
việc chuẩn bị chơi bói Kiều phải cố gắng có đủ lệ bộ là một quyển Truyện Kiều
(thêm hương hoa nữa càng ly kỳ). Khi mọi người tham gia chơi bói Kiều chứng
giám cảnh một người đặt quẻ khấn vái xin quẻ, sẽ tạo niềm tin mơ hồ rằng đã
khấn vái chân thành, thế nào cô Kiều cũng “hiện về” và “ban cho” mấy câu dù
ngắn nhưng đủ giải đáp những điều thuộc tâm trạng riêng mà mình mong
được gỡ rối.
Chúng ta hãy hình dung, mỗi buổi chơi đố Kiều giải đáp tâm trạng người
đặt quẻ, những cuốn sách Truyện Kiều được mở ra rồi đọc lên rồi đóng lại để rồi
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lại mở ra và đọc... những người tham gia chơi bói Kiều đã được ôn luyện để học
thuộc biết bao nhiêu “lời” của cô Kiều, của cô Vân, của Hoạn Thư, của Từ Hải...
của tất cả các nhân vật Truyện Kiều, đó thực sự có đúng là lớp học Truyện Kiều
của người dân bình thường không?
3. Bói Kiều là một trò chơi tinh tế gắn kết con người với nhau bằng một sợi
dây liên kết tinh vi là năng lực đồng cảm và chia sẻ vui buồn với nhau trong cộng
đồng. Khi chơi đố Kiều, mọi người gặp gỡ nhau, dựa vào câu Kiều xin được mà
“phán” – nghĩa là làm công việc giải đáp thắc mắc cho người xin quẻ, giải tỏa
tâm trạng cho người đặt quẻ. Phải có lòng đồng cảm chân tình trong sáng mới
tham gia được vào trò chơi này. Trò chơi bói Kiều không chấp nhận người đoán
quẻ nhận tiền hoặc bất cứ quyền lợi vật chất nào của người xin đặt quẻ – không
thể có “thầy bói Kiều” chuyên nghiệp!
Nên nhớ, vì đây là trò chơi bói Kiều, nên cũng phải chấp nhận sự tinh
nghịch, đùa giỡn có khi oái oăm có thể tạo thêm thắc mắc cho người đặt quẻ,
nhưng như vậy chỉ càng làm cho cuộc chơi thêm vui. Bói mà không bói, nên đã
không coi bói Kiều vào hạng “bói toán quàng xiên”, nên người chơi giả vờ chấp
nhận như bói Kiều là đúng, thực ra là một dịp cùng nhau học thuộc thêm tác
phẩm Truyện Kiều yêu mến của mình và củng cố thêm sự yêu mến tiếng Việt.

Một số bài tập chơi bói Kiều
Thao tác bói mẫu
Khấn và xin. Cần bắt đầu khấn vái long trọng trước vong linh “cô Kiều”
nằm trong cuốn Truyện Kiều đã chuẩn bị sẵn.
Nhận quẻ. Mở Truyện Kiều vào đúng trang đã xin và được cô Kiều ban cho,
ví dụ như những dòng này:
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Giải quẻ. Bạn cần biết hai câu đó nằm ở đoạn nào trong Truyện Kiều và có ý
nghĩa gì thì mới đoán được số mệnh cho người xin quẻ. Chúng ta đều biết đó là
hai câu sau khi Kiều gặp Kim Trọng trong ngày đầu xuân. Đó là tâm trạng băn
khoăn lo lắng không biết “mình với anh ta” sẽ như thế nào! Vậy bạn sẽ đoán (và
tán cho vui nữa) ra sao nếu đó là:
–
Một cô gái chưa chồng?
–
Một chàng trai chưa vợ?
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–
Một người chưa chồng chưa vợ đang háo hức nghĩ đến chuyện yêu đương?
–
Một người góa chồng hoặc góa vợ?
Những hoàn cảnh đó đều dễ. Ngộ nhỡ một cụ già được hai câu đó thì sao?
Bạn sẽ phải huy động các tin tức liên quan đến cụ đó, ví dụ cụ đang lo chuyện
vợ chồng cho cháu cụ? Chuyện có người mời cụ mua nhà, mua xe, kể cả mua
mảnh đất cho cụ xây mộ? Khi đó cần tán chữ “duyên” không chỉ là duyên vợ
chồng, mà còn là cái sự “hợp” – mà đã nói đến “hợp” thì có vô vàn điều để “hợp”
hoặc “không hợp”.

Thực hành theo thao tác bói mẫu
Các bạn tiếp tục bói Kiều khi mở ra và được cô Kiều ban cho những dòng này.
Ngoài việc chơi bói Kiều như thật, bạn hãy tưởng tượng (kể ra và viết
thành văn) về một người được bạn đoán quẻ cho khi người đó nhận được một
trong những câu Kiều dưới đây (bạn tự chọn câu được Kiều ban cho):
Ngổn ngang trăm mối bên lòng
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.
*
Một mình lưỡng lự canh chầy
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.
*
Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.
*
Mành tương phất phất gió đàn
Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình.
*
Gió chiều như giục cơn sầu
Vi lô hiu hắt như mầu khơi trêu.
*
Rằng: trăm năm, kể từ đây
Của tin gọi một chút này làm ghi.
*
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Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao.
*
Gìn vàng giữ ngọc cho hay
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.
*
Trăng thề còn đó trơ trơ
Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng.
*
Ông tơ ghét bỏ chi nhau
Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi.
*
Trong tay đã sẵn đồng tiền
Dù lòng đổi trắng thay đen khó gì.
*
Đau lòng kẻ ở người đi
Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tằm.
*
Đoạn trường thay lúc phân kỳ
Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh.
*
Thôi con còn nói chi con
Sống nhờ đất khách, thác chôn quê người.
*
Từ đây góc bể bên trời
Nắng mưa thui thủi quê người một thân.
*
Vi lô san sát hơi may
Một trời thu để riêng ai một người.
*
Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Mà xem con tạo xoay vần đến đâu.

88
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

Hoạt động sau phần Tổng quan về Truyện Kiều
Cách thức Truyện Kiều lan tỏa trong đông đảo nhân dân
và hai Bài tập lớn
1. Hội thảo khoa học Truyện Kiều đi vào lòng người. Gợi ý các đề tài tự
nhận để viết tiểu luận:
a. Tôi đã biết gì về thi hào Nguyễn Du. Có thể viết chung về tiểu sử,
nhưng cũng có thể viết thu hoạch ấn tượng nhất của bạn về Nguyễn
Du (qua bài thơ Long Thành cầm giả ca, Văn tế thập loại chúng sinh
hoặc những sưu tầm riêng của bạn).
b. Tôi đã biết gì về Truyện Kiều của Nguyễn Du.
c. Tôi nghĩ gì và hiểu biết được gì qua trò chơi đố Kiều và bói Kiều?
2. Tiểu phẩm do nhóm hai ba bạn diễn. Đề tài gợi ý:
a. Hỏi đáp chung về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Người
hỏi bằng lời nói thường, người đáp bằng câu thơ Kiều.
b. Hỏi đáp về một nhân vật trong Truyện Kiều. Có thể hỏi bằng lời
nói thường, hoặc hỏi kiểu đố Kiều, người đáp bằng câu thơ Kiều.
c. Hỏi đáp về một tình huống trong Truyện Kiều. Có thể hỏi bằng
lời nói thường, người đáp bằng câu thơ Kiều.
3. Diễn trò với đề tài Truyện Kiều. Đề tài tự chọn:
a. Hoạt cảnh bói Kiều.
b. Chuyển thể một đoạn kịch từ Truyện Kiều.
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BÀI 3

CÁCH THỨC TRUYỆN KIỀU LAN TỎA
TRONG GIỚI TRÍ THỨC
Hướng dẫn học
Các bạn học sinh Lớp 9 thân mến,
Trong Bài 2, các bạn đã học về hành vi tiếp nhận Truyện Kiều của những
người dân bình thường – những nghiên cứu trước đây thường gọi đó là giới
bình dân đối lập với giới bác học. Những người dân bình thường này thời xưa
là rất đông đảo. Nông dân không biết đọc sách bằng chữ Nôm nên chỉ có thể
tiếp nhận Truyện Kiều theo con đường truyền khẩu. Trong thành phần những
người bình thường này, thì phụ nữ nông dân Việt Nam là một thành phần “bạn
đọc” hết sức quan trọng. Đời sống của họ, những tâm trạng đau lòng của họ,
những ước mơ bị vùi dập của họ... đã được giải tỏa khi tiếp nhận Truyện Kiều.
Họ ao ước một mối tình trong sáng (đầy chân thành, đầy liều lĩnh, và đầy
thủy chung) như của Thúy Kiều và Kim Trọng. Họ hóa thân vào Thúy Kiều để
yêu, để hy sinh tình yêu khi phải bán mình chuộc cha... Họ hóa thân vào Thúy
Kiều khi phải chấp nhận cảnh vào ở chốn lầu xanh. Họ hy vọng theo Thúy Kiều
khi có người cứu vớt mình để có cuộc đời đổi thay – và trong khi thả mình theo
dòng đời như thế, có khi gặp kẻ lưu manh lừa đảo (như Mã Giám sinh, Tú bà,
Sở Khanh, Bạc bà, Bạc Hạnh), có khi gặp người chân tình nhưng nhát gan (như
Thúc sinh), có khi gặp người hiền hòa (như vãi Giác Duyên) và có khi gặp người
hùng ngang tàng (như Từ Hải)... mỗi cuộc “đổi thay” là một lần hy vọng, và
mỗi lần hy vọng lại là một lần trải nghiệm sự thất vọng. Họ hóa thân theo Kiều
trong cuộc sống ảo của tác phẩm.
Bên cạnh cách đọc Truyện Kiều của những người bình thường, có cách đọc
Truyện Kiều của người trí thức. Những bạn đọc trí thức đó là ai? Rất đông những
trí thức đó là những người thi trượt trở về làng làm ông đồ dạy chữ Nho cho con
trẻ. Còn có những trí thức đỗ đạt ra làm quan rồi khi về hưu thì về làng sinh
sống. Cũng có những ông quan nửa chừng quan thoắt gãy cành quan lộ thì cũng
về làng sống và làm thơ phú. Chính những nhà trí thức này là những người đầu
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tiên tiếp nhận Truyện Kiều rồi chép tặng nhau, rồi làm lan tỏa Truyện Kiều theo
nhiều cách khác nữa.
Những nhà trí thức này đều đọc Truyện Kiều bằng cả tấm lòng của mình.
Những nhà trí thức đó phần lớn cũng từ cuộc sống nông thôn và gia tộc nông
dân mà ra, và cho dù sự học thức có khiến họ đổi đời, thì vẫn còn đó những
người trong họ hàng, làng mạc với đầy rẫy những bi kịch mà người trí thức
không bao giờ bỏ qua. Chính rung cảm của các nhà trí thức đã khiến họ mang
Truyện Kiều đến với đông đảo “bạn đọc” nông dân. Ngay một người đại trí thức
như vua Tự Đức mà còn hả hê với kiệt tác của Nguyễn Du bằng lời phán lục bát
này: “Làm trai biết đánh tổ tôm / Uống chè mạn hảo, ngâm Nôm Thúy Kiều”, thì đủ
biết Truyện Kiều đã đi vào lòng người đến đâu!
Song người trí thức còn có cách đọc khác nữa, đó là cách đọc phân tích,
cách đọc nghiên cứu, cách đọc suy lý ngẫm ngợi. Các nhà trí thức xưa, sau
khi đọc xong Truyện Kiều cho riêng mình đến độ thuộc lầu lầu, sẵn sàng đem
Truyện Kiều đọc hoặc kể cho những đồng bào không biết chữ nghe, rồi họ còn
bày đặt ra và cùng tham gia những trò chơi đố Kiều, bói Kiều như mọi người
bình thường. Ngoài ra, họ còn đúc kết những vấn đề về triết lý của Truyện Kiều,
rồi mặc dù không viết thành bài nghiên cứu như về sau, họ vẫn phát biểu ngắn
gọn thành những trò lẩy Kiều, vịnh Kiều, cách thức độc đáo để “làm mới” Truyện
Kiều trong lòng mình.
Sang thời hiện đại, những nhà trí thức có thêm nhiều phương tiện nghiên
cứu hơn nên càng có điều kiện đào sâu rồi viết ra và phổ biến các giá trị Truyện
Kiều đi xa hơn, rộng hơn và sâu hơn. Có học giả như Phạm Quỳnh còn nghiên
cứu để giới thiệu di sản văn hóa Truyện Kiều với những người Pháp đang còn
nhìn dân tộc Việt Nam như một lớp dân cần được “bảo hộ” và dạy dỗ.
Bài 3 này được soạn để giới thiệu cách đọc cùng với cách nghiên cứu Truyện
Kiều của cả người trí thức thời xưa và thời hiện đại.
Một là, đọc và nghiên cứu nguồn gốc Truyện Kiều để thấy tuy được gợi
hứng từ câu chuyện tự sự của Thanh Tâm Tài Nhân người Trung Hoa, nhưng
Truyện Kiều là một tác phẩm hoàn toàn khác, thuần túy Việt Nam.
Hai là, nghiên cứu giá trị của tiếng Việt đã được Nguyễn Du dùng làm vật
liệu để xây nên công trình Truyện Kiều nguy nga mà vô cùng Việt Nam, trộn
không lẫn.
Càng nghiên cứu giá trị của tiếng Việt trong Truyện Kiều ta sẽ hiểu vì sao
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tác phẩm đó đã sống mãi ở một xứ sở còn rất nhiều người dân chưa đọc được
nó. Truyện Kiều nâng cao giá trị tiếng Việt và tiếng Việt đủ sức làm nên giá trị
Truyện Kiều. Tác phẩm thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt
Nam. Khi Truyện Kiều đã thành gạo ngô khoai sắn tinh thần, thì người Việt
Nam sẽ vun trồng Truyện Kiều như gạo ngô khoai sắn đã nuôi họ cả nghìn đời.
Mời các bạn cùng học.

Mở đầu
Sinh ra trong một thời đại loạn lạc với những cuộc nội chiến và ngoại xâm
(đây là thời tàn của triều đình nhà Lê – Trịnh với loạn kiêu binh, cuộc khởi
nghĩa của nhà Tây Sơn, sự trỗi dậy của nhà Nguyễn, cuộc chiến chống quân
Mãn Thanh), gia đình Nguyễn Du cũng theo đó mà trải qua bao tai biến (cha mẹ
mất sớm, các anh làm quan lúc thăng lúc giáng, bản thân lưu lạc theo thời thế).
Một người trung thành với nhà Lê, bất hợp tác với nhà Tây Sơn, rồi lại ra
làm quan triều Nguyễn, chiếu theo quan niệm phong kiến “tôi trung không
thờ hai chủ”, Nguyễn Du đã phải chất chứa trong lòng những nỗi niềm không
thể giãi bày trước định kiến của thời đại, nhưng văn chương của ông đã phần
nào bày tỏ được không khí và tâm thế của kẻ sĩ thời đại loạn, giống như một
câu Kiều ông viết:
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Nguồn gốc của Truyện Kiều
Bản thảo chính thức của Truyện Kiều cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy
và công bố, hai bản in xưa nhất hiện còn là bản của Liễu Văn Đường (1871) và
bản của Duy Minh Thị (1872), đều ở thời Tự Đức.
Truyện Kiều được lấy cảm hứng từ tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của
Thanh Tâm Tài Nhân, một tiểu thuyết chương hồi, ra đời vào cuối đời nhà
Minh, đầu đời nhà Thanh ở Trung Quốc. Nguyễn Du đã mượn bối cảnh và cốt
truyện của Thanh Tâm Tài Nhân để sáng tạo ra tác phẩm của mình. Ngay tên
truyện cũng cho ta biết nội dung tiểu thuyết kể về những sự kiện, những biến
cố xoay xung quanh ba nhân vật chính: Kim Trọng, Vương Thúy Vân, Vương
Thúy Kiều. Bối cảnh xã hội trong truyện cũng chính là bối cảnh lịch sử đương
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thời: vào năm Gia Tĩnh triều Minh, có cô gái nhà lành tên là Vương Thúy Kiều
đã gặp gỡ và hẹn thề với chàng thư sinh Kim Trọng, nhưng nhân lúc Kim Trọng
phải đi xa, cha Thúy Kiều bị bắt giam, nàng đã phải bán mình chuộc cha, bị đẩy
vào lầu xanh. Ở chốn lầu xanh, nàng gặp gỡ Thúc Sinh, được chàng chuộc ra
khỏi lầu xanh, nhưng sau đó bị vợ cả của Thúc Sinh ghen tuông, giam lỏng ở
nhà. Thúy Kiều bỏ trốn, nương nhờ sư bà Giác Duyên, sau đó lại bị lừa bán làm
gái lầu xanh, nhưng may được một tướng cướp tên là Từ Hải giải phóng một
lần nữa. Nhờ Từ Hải, Thúy Kiều trả được thù, sau đó nàng khuyên Từ Hải quy
hàng quan phủ, Từ Hải nghe theo nhưng quan phủ trở mặt, Từ Hải chết, Thúy
Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường tự vẫn, nhưng lại được sư Giác Duyên cứu
sống. Nói về Kim Trọng, tuy đã kết duyên với Thúy Vân nhưng vẫn đi khắp nơi
hỏi thăm tin tức Thúy Kiều, tình cờ gặp sư Giác Duyên mới biết Thúy Kiều còn
sống, Kim Trọng đã đón nàng về đoàn tụ. Câu chuyện kết thúc bằng lời chấp
nhận của Thúy Kiều nối lại duyên tri kỷ chứ không phải là duyên vợ chồng với
Kim Trọng.
Xung quanh việc Nguyễn Du mượn cốt truyện của Kim Vân Kiều truyện để
viết ra Truyện Kiều, rất nhiều người đã lấy việc so sánh từng đoạn, từng chi tiết
trong hai tác phẩm này làm đối tượng đánh giá, định giá Truyện Kiều, nhiều lúc
việc so sánh này không tránh khỏi cực đoan, nâng cao Truyện Kiều và hạ thấp
giá trị Kim Vân Kiều truyện. Việc so sánh cũng làm che mờ các xu hướng nghiên
cứu muốn khai thác giá trị Truyện Kiều từ chính nội tại của nó, một trong đó là
vấn đề về thời điểm tác phẩm ra đời.
Về thời điểm Nguyễn Du viết Truyện Kiều, từ trước đến nay vẫn tồn tại
nhiều ý kiến không thống nhất:
Đào Duy Anh cho rằng Truyện Kiều được viết trước khi đi sứ Trung Quốc,
tức là khoảng những năm 1805–1809. Hoàng Xuân Hãn sau nhiều năm nghiên
cứu khẳng định rằng Nguyễn Du viết Truyện Kiều từ đời Tây Sơn, Nguyễn Tài
Cẩn thì cho rằng “Có khả năng Truyện Kiều được sáng tác trước đời Gia Long”
(Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 529, ngày 20–4–2005). Gần đây, Mai Quốc Liên
và Nguyễn Quảng Tuân khẳng định lại quan điểm của quyển Đại Nam chính
biên liệt truyện ghi rằng: “Nguyễn Du có tài về thơ chữ Hán lại giỏi về thơ chữ Nôm,
từ khi đi sứ nhà Thanh về, có Bắc hành thi tập cùng với truyện Thúy Kiều ra đời”,
đồng thời bằng cách chỉ ra các từ kỵ húy trong tác phẩm Truyện Kiều (bài Có
thể căn cứ vào các chữ kỵ húy để xác minh thời điểm Nguyễn Du viết Truyện Kiều,
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Tạp chí Hồn Việt điện tử, ngày 13/11/2013) đã cho rằng Truyện Kiều được viết sau
chuyến đi sứ của Nguyễn Du.
Tuy nhiên, các kết luận đều ở dạng phỏng đoán, ngoại suy mà không có
chứng cứ xác thực, bởi sự thiếu thốn về sử liệu văn học và văn bản học.

Các cách đọc Truyện Kiều
Ngay từ khi ra đời, Truyện Kiều đã nhận được sự quan tâm của mọi tầng
lớp nhân dân, từ những người dân kể Kiều và học Kiều dù không biết chữ đến
những tầng lớp trí thức tinh hoa, từ đứa trẻ con học vỡ lòng đến những cụ già
không còn đủ trí nhớ tinh tường.
Nhà nghiên cứu Trương Tửu đã tóm tắt cho chúng ta không khí “Kiều
học” ấy ở phần mở đầu của quyển Văn chương Truyện Kiều: “Trong giới trí thức xứ
ta, chưa có tác phẩm văn chương nào làm bận rộn dư luận một cách phiền phức bằng
Truyện Kiều của thi sĩ Nguyễn Du. Hơn trăm năm nay, hết lớp nhà nho quý tộc này
đến lớp nhà nho lạc ngũ khác, hết loại học giả tư sản nọ đến loạt văn nhân trung lưu
kia, kẻ trước người sau, kẻ xướng người hoạ, kẻ đánh người đỡ, đua nhau, thi nhau
hùa nhau bàn về thơ Kiều, luận về nàng Kiều, phê phán tác giả Truyện Kiều, hát
tuồng Kiều, chiếu phim Kiều, kỷ niệm Kiều... bầy ra một cảnh tượng văn chương náo
nhiệt, mới thoạt nhìn tưởng như chỉ thuần một tính cách thẩm mỹ mà xét kỹ thì thấy
chứa đựng nhiều tính cách tâm lý xã hội rất sâu xa, phức tạp.
Đồng thời với Nguyễn Du, có Phạm Lập Trí, Mộng Liên Đường chủ nhân; tiếp
theo sau là Minh Mạng, Hà Tôn Quyền, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Công Trứ, Tự
Đức; sau nữa là Nguyễn Khuyến; Chu Mạnh Trinh; rồi đến Trương Vĩnh Ký, Đào
Nguyên Phổ, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Kế Bính, Trần Trọng Kim, Ngô
Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng; Bùi Kỷ, Dương Bá Trạc, Tản Đà, Nguyễn Văn Tố, Dương
Quảng Hàm, v.v. Gần đây hơn nữa, Nguyễn Tường Tam, Hoài Thanh, Lưu Trọng
Lư, Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn, Đinh Gia Trinh, Nguyễn Mạnh Tường... bấy
nhiêu nhà trí thức, văn nhân, thi sĩ, thị hiếu không đồng nhau, tài lược không giống
nhau, tư tưởng phần nhiều trái nhau, tâm hồn tiêu biểu cho những cốt tinh đẳng cấp
nghịch nhau mà đều lần lượt nối lời nhau bàn luận về Truyện Kiều, băn khoăn về
Truyện Kiều, dù khen hay chê, tâng bốc hay mạt sát cũng đều chan chứa một lòng
hăng hái nhiệt thành – đủ tỏ rằng vấn đề Truyện Kiều không phải chỉ là một vấn đề
văn chương thuần túy mà đã biến thành một vấn đề văn hoá.”
Nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai cũng đã từng kết luận: “Dù từ xưa đến nay,
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các thế hệ nhà văn, nhà thơ đều có thể đồng thanh về giá trị văn nghệ của Truyện
Kiều, thì mỗi một thời đại, mỗi một giai tầng xã hội đều đã nhận xét tác phẩm của
Nguyễn Du theo một quan niệm riêng biệt” (Đặng Thai Mai: “Đặc sắc của văn học
cổ điển Việt Nam qua nội dung Truyện Kiều”, Tập san Đại học sư phạm Hà Nội,
số 3, tháng 8–9–10–1955, in lại trong Đặng Thai Mai: Trên đường nghiên cứu và
giảng dạy tác phẩm văn chương. Nxb. Giáo dục, H., 2002, tr.316).
Các cách đọc Truyện Kiều vô cùng phong phú đó vừa thể hiện được tính
phổ quát của một tác phẩm nghệ thuật, vừa cho thấy được chiều sâu trong bút
pháp nghệ thuật của Nguyễn Du, nhưng cũng đồng thời hé lộ không khí học
thuật của các thời đại.
Gạt ra bên ngoài những lời bình phẩm Truyện Kiều từ góc độ luân lý, đạo
đức theo góc nhìn của các nhà Nho xưa, khối lượng đồ sộ của các tên tuổi, các
công trình nghiên cứu Truyện Kiều có thể quy lại được trong một số xu hướng
chính như sau:
(1) Nghiên cứu sự sáng tạo về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều
(trong đối sánh với tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và
trong đối sánh với các truyện Nôm đương thời);
(2) Nghiên cứu ngôn ngữ Truyện Kiều;
(3) Nghiên cứu tâm lý học sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Du.
Tiêu biểu cho xu hướng nghiên cứu thứ nhất và thứ hai, nhà nghiên cứu
Đào Duy Anh trong cuốn Khảo luận về Truyện Thúy Kiều đã tìm hiểu từ tiểu sử
Nguyễn Du, lai lịch Truyện Kiều rồi nhấn mạnh sự khác biệt của tác phẩm này
với Kim Vân Kiều truyện từ nội dung đến hình thức nghệ thuật. Ông cho rằng
“đại khái Nguyễn Du giữ đúng sự tích và tầng thứ của nguyên văn”, nhưng
“Nguyễn Du đã hoán cốt đoạt thai Kim Vân Kiều truyện mà tạo thành một tác phẩm
hoàn toàn mới. Nguyên văn thì tự thuật rất tỷ mỷ mà khô khan, chú ý đến những
chi tiết không quan hệ và hay tả thực những cảnh tượng dễ động tai mắt người ta.
Nguyễn Du thì tự sự rất vắn tắt, gọn gàng, chỉ kể những việc quan trọng, mà vừa tự
thuật vừa nghị luận, khiến văn có hứng thú luôn.”.
Bên cạnh việc chỉ ra giá trị nghệ thuật của văn chương Nguyễn Du trong
bút pháp tả người, tả cảnh, tả tình, bút pháp tự sự trữ tình, cách dùng điển
cố, thành ngữ, tục ngữ... của Nguyễn Du, nhà nghiên cứu Đào Duy Anh chứng
minh tài năng của người sáng tạo: “Vô luận là tả người, tả cảnh, tả tình, Nguyễn
Du khéo chọn những chữ có nhịp điệu thích đáng nhất, có thể gây trong tâm hồn
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người đọc những rung động đặc biệt, khiến người đọc có thể thấy người, thấy cảnh,
hay cảm động thiết tha như chính người trong cuộc vậy.”; “Nguyễn Du lại còn có
cái tài biến hóa những chữ cũ rích thành mới mẻ tươi tắn. Nguyễn Du lại còn có tài
biến hóa những chữ tầm thường và thô tục thành ra thú vị hay thanh tao nữa...”
(Trích theo Trịnh Bá Đĩnh (tuyển chọn và giới thiệu), Nguyễn Du, về tác gia và
tác phẩm, NXB Giáo dục, 2008).
Cùng xu hướng nghiên cứu sáng tạo của Nguyễn Du trong đối sánh với
thể loại truyện Nôm thịnh hành đương thời, Phan Ngọc đã ghi dấu điểm nhìn
của mình ở công trình Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều (1985).
Theo Phan Ngọc, Truyện Kiều của Nguyễn Du đã không nối tiếp tư tưởng “tình”
và “khổ” của Thanh Tâm Tài Nhân mà thay vào đó là triết lý “tài mệnh tương
đố”. Ông cũng phân tích tính chất tự sự của Truyện Kiều thông qua bố cục đầy
tính kịch, ngôn ngữ tác giả, ngôn ngữ nhân vật và phương pháp phân tích tâm
lý tàn nhẫn để kết luận Truyện Kiều là một cuốn tiểu thuyết tâm lý.
Cũng nghiên cứu Truyện Kiều trong đối sánh với các tác phẩm khác thuộc
thể loại truyện Nôm, nhà nghiên cứu Trần Đình Sử trong Thi pháp Truyện Kiều
đã xác định Truyện Kiều là đỉnh cao của mạch văn tự tình (vừa có yếu tố tự sự,
vừa có yếu tố trữ tình), là sản phẩm chín muồi về thể thơ lục bát, của tiếng Việt
nghệ thuật.
Hai xu hướng nghiên cứu này cho đến nay vẫn còn đang được nối dài,
và có thể nói, chưa có một tác phẩm văn học Việt Nam nào khiến người ta
phải công phu so sánh với “nguyên tác” của nó đến thế, và đặc biệt, một trong
những “định kiến” nghiên cứu tiên quyết là: Truyện Kiều là tác phẩm sáng tạo,
độc lập, với nội dung và nghệ thuật vượt xa cái tiểu thuyết chương hồi tình cảm
Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân.
Xu hướng nghiên cứu thứ ba, tuy đôi khi bị coi là “ngoại biên”, kết quả
nghiên cứu thường bị coi là “ngoài văn chương”, nhưng sức hấp dẫn của nó hiện
vẫn còn đang mở rộng. Tiên phong và hiện vẫn đang là nghiên cứu tiêu biểu
của xu hướng này là công trình Văn chương Truyện Kiều của Nguyễn Bách Khoa
(Trương Tửu). Trong cuốn sách này, Trương Tửu đã nghiên cứu những yếu tố
huyết thống, quê hương, thời đại sống của Nguyễn Du để tìm hiểu những nền
tảng đã tạo nên cá tính sáng tạo của Nguyễn Du, bởi “Cá tính đó mới là cái phần
cống hiến riêng của nhà văn đem dâng trong linh từ văn học”. Theo ông, Nguyễn
Du là người mang tâm bệnh, một người đa sầu đa cảm: “Trong đời sống thì cá
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tính ấy là một tính lãng mạn, trầm muộn, thích cô liêu, thèm an nhàn, mộng mị,
ghét những hoàn cảnh mới lạ. Trong văn chương thì nó là sự rung động thành thực
và mãnh liệt, sự tưởng tượng dồi dào, sự cảm xúc ủy mị và bi thương, sự cảm thông
với đồng loại đau khổ và thần linh”, từ đó làm nên một Truyện Kiều phản chiếu
được đầy đủ sự ốm yếu của thời đại và tâm sự của con người Nguyễn Du trước
thời đại ấy: “Toàn quyển truyện là một chuỗi dài những sự bị thua, không phải của
một mình Thúy Kiều mà của tất cả các nhân vật.”, “Truyện Kiều quả đã chứa đựng
một trời sầu thảm và ai oán không bờ bến.”.
Tuy nhiên, vì Trương Tửu đi quá sâu vào nghiên cứu tâm thần, bệnh lý,
xã hội học nên nhiều kết luận của ông mang tính cực đoan, máy móc, chưa kết
nối được với quy luật sáng tạo nghệ thuật trong trường hợp Nguyễn Du, ví dụ
như kết luận về giá trị Truyện Kiều sau đây của ông: “Truyện Kiều chỉ là một sản
phẩm của quý tộc phong kiến đang tàn lụn. Giá trị của nó ở đương thời là một giá trị
phản tiến hóa. Cái đẹp của nó là một cái đẹp nghịch với sức đi tới của xã hội đương
thời. Mọi người trong xã hội mà ngâm nga nó cũng chẳng khác gì họ đã phải ca tụng
luân lý của sĩ phiệt – của đẳng cấp thống trị.”; hay: “Truyện Kiều là một thứ văn
chương đã ở một vị trí phản tiến hóa lúc đương thời của Nguyễn Du. Nó chứa chan
một chất tàn héo, tiêu ma (chất thơ). Nó là kết tinh phẩm của một chặng đường suy
đồi nhất trên tràng kỳ tiến hóa của cá tính Việt Nam. Cái đẹp của Truyện Kiều ngày
nay chỉ những tâm hồn muốn thụt lùi mới có thể thưởng ngoạn được.”.
Tất cả những cách đọc Truyện Kiều, từ cách đọc bằng cảm xúc, bằng bình
giá những nét hay nét đẹp rất truyền thống, rất chủ quan đến cách đọc bằng lý
thuyết văn học, lý thuyết sáng tạo nghệ thuật, các phê bình từ nội dung phản
ánh đến hình thức nghệ thuật, 3254 câu Kiều vẫn còn chờ đợi những cảm nhận
mới, những cách tiếp cận mới của bạn đọc sau Nguyễn Du hai thế kỷ.

Nghiên cứu tiếng Việt độc đáo
Các nhà trí thức (các nhà nho) xưa đã có cách nghiên cứu tiếng Việt
trong Truyện Kiều hết sức độc đáo. Các vị không giảng giải cái hay cái đẹp
của tiếng Việt trong Truyện Kiều mà thể hiện cái đẹp của tiếng nói đó trong
những cách cùng sáng tạo được đặt tên là tập Kiều, lẩy Kiều và vịnh Kiều – trong
đó hình thức vịnh Kiều còn bàn luận cả những khía cạnh tư tưởng, triết học
ở Truyện Kiều.
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1. Tập Kiều
Là chọn những câu Kiều khác nhau trong số 3.254 câu có thể nối vần lại
với nhau để tạo ra một bài thơ mới theo một chủ đề đã định.
Tập Kiều có nhiều cách khác nhau:
– Lấy nguyên câu sáu ở chỗ này ghép với câu tám ở chỗ khác có thể nối vần
được với nhau để làm thành một bài thơ mới.
Sau đây là bài thơ tập Kiều của Nguyễn Bính có nhan đề Kính tặng Nguyễn
Du và Truyện Kiều:
Cảo thơm lần giở trước đèn
Là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa
Trăm năm trong cõi người ta
Một thiên tuyệt bút gọi là để sau
Khen tài nhả ngọc phun châu
Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình
Mấy lời ký chú đinh ninh
Rằng tài nên trọng mà tình nên thương
Khen rằng giá đáng Thịnh Đường
Thì treo giải nhất chi nhường cho ai
Ngẫu âu người ấy báu này
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào
Nặng vì chút nghĩa xưa sau
Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay
Thương vui bởi tại lòng này
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời
Lòng thơ lai láng bồi hồi
Tưởng người nên lại thấy người về đây.
Bài tập Kiều này Nguyễn Bính viết cho số báo Tết năm Bính Ngọ 1966 cách
đây vừa đúng 50 năm. Hôm duyệt bài, Ban biên tập khen là bài thơ hay, nhưng
có người nhận xét là những câu cuối của bài thơ sao nghe sái quá, và thật bất
ngờ đúng ngày 30 Tết năm đó, Nguyễn Bính bị cảm và mất đột ngột tại nhà
người bạn.
– Sử dụng câu chữ của Truyện Kiều, nhưng có sự đảo lộn, thêm bớt hoặc
thay thế:
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là khác nhau
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Trải qua một cuộc Á, Âu
Những điều trông thấy mà đau đớn dường
Lạ gì công tử công nương
Ngày xanh quen thói ra đường đánh ghen.
– Sử dụng câu chữ, ý tứ trong Truyện Kiều kết hợp với câu chữ của tác giả
để sáng tác một chủ đề mới:
Rõ nền phú quý bậc tài danh
Lần bước hài văn bước dặm xanh
Trên gác Quan Âm mây phủ tán
Trước lầu Ngưng Bích gió lay mành
Khen tài nhả ngọc thơ lưng túi
Sánh giọng quỳnh tương rượu một bình
Gặp hội trường văn xuân bảng chiếm
Làm cho đổ quán lại xiêu đình
(Tập Kiều theo thể thất ngôn – Khuyết danh)

2. Lẩy Kiều
Đọc mãi, ngâm nga mãi Truyện Kiều, người ta dần dần thuộc Kiều và khi
hứng người ta thường chọn những câu mình thích rồi ngâm nga lên cho khuây
khỏa nỗi lòng. Lẩy tức là chọn ra, lấy ra những câu hợp với tâm trạng, với hoàn
cảnh của mình. Ví dụ trong một bữa liên hoan tiễn bạn đi công tác xa, một bạn
đồng nghiệp nâng cốc và đọc câu Kiều:
Chén đưa nhớ buổi hôm nay
Chén mừng xin đợi ngày này năm sau
Cuộc gặp gỡ thật vui vẻ, ấm cúng.
Lẩy Kiều rất đa dạng, có khi dùng nguyên cả cặp lục bát (6/8) như trường
hợp trên đây, nhưng cũng có khi chỉ dùng một câu sáu như:
–
Mừng thầm cờ đã đến tay
–
Mập mờ đánh lận con đen
–
Ra tuồng mèo mả gà đồng...
hoặc một câu tám:
–
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao
–
Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa
–
Chữ tài liền với chữ tai một vần...
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hoặc lấy một câu lục ghép với một câu bát cùng vần nhưng ở một chỗ khác trong
Truyện Kiều. Cũng có khi người ta chắp một cụm từ của câu này với một cụm từ
của câu khác, hoặc thay một cụm từ của câu Kiều bằng một cụm từ khác không
có trong Truyện Kiều.
Trong thời thiếu hàng hóa (vẫn gọi là thời bao cấp) cách đây chưa xa, hàng
hóa phải chia nhau mua, hoặc mua theo phiếu, chia nhau từ cái áo lót (áo may
ô) ta cũng bắt gặp những câu lẩy Kiều vừa vui, vừa mang tính chất phê phán:
Bắt phanh trần, phải phanh trần
Cho may ô, mới được phần may ô
đó là “lẩy ra” từ câu Kiều 3.243–3.244:
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Để phê phán việc tách, nhập một cách khá tùy tiện của các địa phương và
cơ quan trước đây, trong nhân dân đã xuất hiện câu lẩy Kiều:
Tách ra rồi lại nhập vào như chơi
Nguyên văn câu Kiều được “lẩy ra” là:
Chém cha cái số hoa đào
Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi
(câu 2151–2152)
Lẩy Kiều không những được phổ biến ở Việt Nam mà còn lan rộng và tỏa
rộng ra trong lĩnh vực ngoại giao hiện đại. Vào năm 2000, Tổng thống Hoa Kỳ
Bill Clinton trong đáp từ Chủ tịch nước ta tại Hà Nội đã lẩy hai câu Kiều rất hợp
tình hợp cảnh: “Nhân dân Hoa Kỳ vui mừng đã đến lúc chúng ta có thể trở thành
đối tác, như trong Truyện Kiều đã nói:
Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân
Nay những ký ức băng giá về quá khứ đã bắt đầu tan. Những phác thảo của một
tương lai ấm áp chung đã bắt đầu hình thành. Cùng nhau chúng ta hãy tận hưởng
mùa xuân ấm áp này.” (Các báo ra ngày 18/11/2000).

3. Vịnh Kiều
Vịnh Kiều là một thú vui của các độc giả có học thời xưa. Có thể coi như
đó là bài nói hoặc viết ghi cảm tưởng của người đọc muốn chia sẻ với đông đảo
bạn đọc khác.
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Mời các bạn nghiên cứu mẫu:
1. Bài vịnh Kiều của nhà thơ Nguyễn Khuyến.
2. Vài bài ngẫu hứng với Kiều của nhà thơ Chu Mạnh Trinh.
3. Một bài văn xuôi có giá trị như vịnh Kiều (vịnh Kiều thường là thơ hoặc
phú hoặc hát nói).
Vịnh Kiều
Kiều nhi giấc mộng, bặt như cười
Tỉnh dậy: xuân xanh quá nửa rồi!
Số kiếp bởi đâu mà lận đận?
Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi.
Cành hoa vườn Thúy duyên còn bén,
Giọt nước sông Tiền nợ chửa xuôi.
Không trách chàng Kim đeo đẳng mãi,
Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi.
(Nguyễn Khuyến)
Kiều chơi Tết thanh minh
Mùa xuân ai khéo vẽ nên tranh,
Nô nức đua nhau hội đạp thanh.
Phận bạc ngậm ngùi người chín suối,
Duyên nay dun dủi khách ba sinh.
Dãy hoa nép mặt gương lồng bóng,
Ngàn liễu rung cương sóng gợn tình.
Man mác vì đâu thêm ngán nỗi!
Đường về chiêng đã gác chênh chênh.
(Chu Mạnh Trinh)
Hội ngộ vườn thúy
Hết nghĩ gần thôi lại nghĩ xa,
Hiu hiu án sách ngọn đèn tà.
Gương loan phảng phất hồn cung quế,
Giấc bướm mơ màng khách trướng xa.
Mười vận sầu tuôn đôi giọt nước,
Trăm năm duyên bén một cành thoa.
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Mái tây bõ lúc chờ trăng đứng,
Rày đã vườn xuân tỏ mặt hoa.
(Chu Mạnh Trinh)
Kiều thề nguyền với Kim Trọng
Dan díu vì ai luống ngẩn ngơ,
Để ai gió đón lại trăng chờ.
Đào tơ đã ngỏ đường ong bướm,
Liễu yếu còn e trận gió mưa.
Lựa mối tơ tình năm ngón dạo,
Lập lờ lửa dục một lời thưa.
Giá trong muốn vẹn niềm băng tuyết,
Nào phải trăng hoa khéo ỡm ờ.
(Chu Mạnh Trinh)
Kiều cậy em thay lời
Sự đâu sóng gió nổi cơn đen,
Chín chữ cù lao phải báo đền.
Ân nặng quản chi liều phận thiếp,
Tình thân âu sẽ chắp duyên em.
Nước non nghìn dặm đôi hàng lệ,
Tâm sự năm canh một bóng đèn.
Ướm hỏi Liêu Dương người có biết?
Này là trâm quạt của làm tin.
(Chu Mạnh Trinh)
Kiều bán mình chuộc cha
Thử đem tình hiếu bắc đồng cân,
Trăm thảm nghìn sầu góp một thân.
Bèo dạt mây trôi đành với phận,
Đào tơ liễu yếu ngán cho xuân.
Giọt sương trĩu nặng hoa lìa gốc,
Vạ gió gây nên nước đến chân.
Nông nỗi hợp tan lời gắn bó,
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Trời già âu cũng mở đường nhân.
(Chu Mạnh Trinh)
(Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh
Niên, in lần thứ ba, 2003)

Luyện tập
1. Thảo luận: Cách thưởng thức Truyện Kiều của các nhà trí thức có
chỗ nào giống và chỗ nào khác với cách thưởng thức Truyện Kiều
của người dân bình thường?
2. Thảo luận: Các nhà trí thức nghiên cứu Truyện Kiều đi vào những
khía cạnh gì và nhằm mục đích gì?
a. Nghiên cứu nguồn gốc Truyện Kiều nhằm mục đích gì? Có những
tác phẩm nào đi vào đề tài này?
b. Nghiên cứu ngôn ngữ Truyện Kiều nhằm mục đích gì? Có những
tác phẩm nào đi vào đề tài này?
c. Thi nhau nhớ được những tên các nhà nghiên cứu Truyện Kiều
đã giới thiệu trong bài học.
3. Thảo luận: Cùng giảng nghĩa hình thức tập Kiều là gì? Muốn viết
được một bài tập Kiều ngắn cần có những điều kiện gì? Các bạn có
ý định thử làm tập Kiều không? Bạn nào thích, hãy làm tập Kiều và
chia sẻ với nhau rồi đóng thành tập tư liệu tập Kiều của lớp mình.
4. Thảo luận: Cùng giảng nghĩa hình thức lẩy Kiều là gì? Muốn bật ra
một hoặc vài câu lẩy Kiều đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng
hoàn cảnh, cần có những điều kiện gì? Hãy lấy một câu lẩy Kiều đã
có trong sách để chứng minh ý kiến của bạn.
5. Trò chơi: Cho một đề tài, thi xem bạn nào làm được câu lẩy Kiều
nhanh nhất? Câu nào hay hơn cả? Chú ý ghi điểm đầy đủ để khen
thưởng). Đề tài:
a. Hẹn bạn nhưng bạn không đến, hoặc đến trễ giờ;
b. Đang vào mạng thì mất điện đột ngột;
c. Trời nắng to mà vỡ ống nước, mất nước, không có nước tắm;
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6.

7.

8.

9.

d. Giữa đường, gặp một em bé ngã; một em bé nghèo; một cụ già
lang thang; một bà bán hàng khó tính lại bán đắt.. (các bạn nghĩ
thêm đề tài cùng loại này);
Nghe tin lũ lụt;
Nghe tin chiến tranh nhiều người chết;
Các bạn nghĩ thêm đề tài để cùng chơi lẩy Kiều tiếp.
Thảo luận: Cùng giảng nghĩa hình thức vịnh Kiều là gì? Vịnh Kiều
có giống với hình thức nghiên cứu phê bình Truyện Kiều thời nay
không? Giống và không giống ở chỗ nào? Cho ví dụ.
Thảo luận rồi viết tiểu luận: Muốn viết được một bài vịnh Kiều
ngắn hoặc bài nghiên cứu phê bình Truyện Kiều cần có những điều
kiện gì? Các bạn có ý định thử làm vịnh Kiều không? Bạn nào thích,
hãy làm vịnh Kiều và chia sẻ với nhau rồi đóng thành tập tư liệu
vịnh Kiều của lớp mình.
Viết tiểu luận. Gợi ý đề tài:
a. Giới thiệu chung giá trị Truyện Kiều;
b. Giới thiệu một nhân vật trong Truyện Kiều;
c. Giới thiệu một cảnh đẹp được mô tả bằng tiếng Việt trong
Truyện Kiều;
d. Giới thiệu một cảnh đời vui buồn được mô tả bằng tiếng Việt
trong Truyện Kiều;
e. Cho ý kiến của bạn vì sao người dân thường Việt Nam tuy không
đọc được chữ Nôm và Truyện Kiều nhưng vẫn yêu Truyện Kiều;
Viết một bài theo tưởng tượng của bạn mô tả y như thật một trong
những cảnh này:
a. Hai nhà nho đến thăm nhau tặng nhau bản in mới của Truyện
Kiều;
b. Một nhà nho đến với người dân xóm mình và đọc Truyện Kiều
cho bà con nghe;
c. Chính bạn gặp một người bạn nước ngoài và trả lời người đó về
Truyện Kiều theo cảm nhận của bạn.
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BÀI 4

TRUYỆN KIỀU
MỘT GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẶC SẮC
(Trích diễn văn của Phạm Quỳnh)

Lời dẫn
Trong những năm từ 1932 đến 1942, học giả Phạm Quỳnh (1892–1945) viết
một loạt nhiều tiểu luận bằng tiếng Pháp với dụng ý rõ rệt là để người Pháp
đọc, qua đó mà “mở mắt” cho các quan cai trị thực dân Pháp (cả ở bên chính
quốc cũng như ở “xứ bảo hộ” bên nước Nam) thấy người Việt Nam không hề
là một dân tộc hèn kém, chưa phát triển (Nhà xuất bản Tri thức năm 2007
đã dịch và in những tiểu luận này thành sách mang tựa đề Tiểu luận viết bằng
tiếng Pháp).
Ngay từ phần mở đầu, Phạm Quỳnh đã viết về dòng văn chương dân gian
Việt Nam với những hình thức ngôn ngữ đẹp, mặc dù được tác giả dịch sang
tiếng Pháp, nhưng chỉ để thấy là tiếng Việt rất khó dịch sang tiếng nước khác
mà vẫn giữ được vẻ đẹp của thứ ngôn ngữ du dương và đầy hình ảnh đó.
Tiếp theo, Phạm Quỳnh đã chọn kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du để
giới thiệu với công chúng Pháp. Văn phong giản dị nhưng lôi cuốn người nghe
người đọc, đủ thuyết phục đông đảo công chúng Pháp, cả những người trí thức
cũng như giới bình dân, có cảm tình với văn hóa Việt Nam.
Xin mời các bạn đọc và học đoạn văn này như một minh họa cho cách
thưởng thức Truyện Kiều của giới trí thức Việt Nam.
Các bạn nên nhớ học giả Phạm Quỳnh chính là người từng nói để nhắc
nhở mọi người Việt chúng ta: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước
ta còn.”.
[... ]
Tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài bông hoa khác, nhưng bông hoa này là
loại được trồng trọt chăm sóc, và hầu như còn được chăm sóc trong những nhà
kính, do những bàn tay thiện nghệ.
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Như ở trên tôi đã nói, những nhà nho của chúng tôi suốt đời chỉ bình
luận những bản cổ văn Trung Hoa, họ rất ít trau dồi tiếng mẹ đẻ. Nhưng thỉnh
thoảng cũng có vài người, và coi như để giải lao sau những nghiên cứu nghiêm
túc hơn, đã bằng lòng sáng tác vài khúc hát nhỏ, hoặc làm vài bài thơ nhỏ bằng
thứ ngôn ngữ bình dân, những tác phẩm ít nhiều hoàn chỉnh. Nhưng phải đến
đầu thế kỷ 19, mới thấy nổi lên một thi sĩ thực sự vĩ đại viết bằng tiếng mẹ đẻ.
Tên nhà thơ này là Nguyễn Du. Quê gốc ông ở tỉnh Hà Tĩnh. Ở triều đình,
ông làm quan ở bộ Lễ. Ông nổi tiếng có kiến thức rộng về văn hóa Trung Hoa,
và có tài năng văn học lớn. Ông được vua Gia Long cử đi sứ sang triều đình Bắc
Kinh. Chính trong cuộc du hành sang Tàu, ông đã biết câu chuyện đau khổ
của một nàng kỹ nữ xinh đẹp tên là Thúy Kiều. Sau một cuộc đời tình ái và
trải qua nhiều phiêu lạc đủ loại, Kiều đã trẫm mình xuống sông Tiền Đường.
Câu chuyện này làm ông xúc động vô cùng, đến nỗi khi về nước, Nguyễn Du đã
sáng tác bằng tiếng nước Nam một bài thơ dài hơn 3.000 câu thơ về cuộc đời và
những khổ đau của nàng Thúy Kiều xinh đẹp.
Người ta bảo rằng câu chuyện này, đối với ông, chỉ là cái cớ để ông tự mô tả
chính bản thân mình thông qua nhân vật; bởi vì, cũng như mọi thi sĩ, Nguyễn
Du đã đau đớn nhiều trong cuộc đời, và cũng như mọi con người thiên tài, ông
ít được người cùng thời biết tới, người này ghen ghét với ông, người khác còn
tìm cách làm hại ông. Ông mang cá tính rất độc lập, là kẻ thù của những kẻ
sủng thần và những kẻ nịnh bợ. Ông không được cảm tình từ những đồng sự
và cấp trên, bản thân Hoàng đế đối với ông cũng vậy. Nên một thời gian sau
chuyến đi sứ sang Tầu, ông xin từ quan về ở ẩn tại quê nội để toàn tâm vui với
thiên nhiên và chữ nghĩa.
Chính tại nơi hưu trí, Nguyễn Du đã sáng tác cuốn truyện thơ dài này.
Không hề nói quá, Truyện Kiều đã được những người có học trong nước cũng
như những người nước ngoài thông hiểu ngôn ngữ và văn chương nước chúng
tôi đồng thanh công nhận đó đích thực là một kiệt tác.
Tất cả những nhà phê bình đều đồng ý và công nhận nó là một tác phẩm
hoàn hảo ở cả hai mặt: nội dung và hình thức. Và ai ai cũng cho rằng những
câu thơ trong đó hoàn hảo đến mức ta không thể di chuyển đổi chỗ dù một chữ,
cũng không thể thay đổi dù một âm tiết.
Truyền thuyết dân gian thậm chí đã lý tưởng hóa ngay cả sự thai nghén
tác phẩm này: theo dân gian, Nguyễn Du bằng một thi hứng thiên tài, đã sáng
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tác nó chỉ trong một đêm; nhưng sự cố gắng tinh thần mà Nguyễn Du bỏ ra đã
lớn đến nỗi hôm sau tóc ông hoàn toàn bạc trắng.
Cái gì đã làm nên sự độc đáo vô cùng của quyển Kiều; điều đó chính là cuốn
sách đã được viết bằng một thứ ngôn ngữ vô cùng bác học và văn chương; cuốn
sách đồng thời được cả tầng lớp tinh hoa có học và cả bình dân tán thưởng.
Ta có thể nói rằng tất cả người nước Nam, từ người kéo xe tay cho đến
những vị quan cao, từ người bán hàng rong đến người đàn bà cao sang, đều
thuộc lòng những câu thơ trong Truyện Kiều.
Có lẽ, trong văn chương, không có một ví dụ nào về một tác phẩm đã trở
thành một đối tượng được khâm phục đến mức ấy, thậm chí tôi có thể nói nó
được cả một dân tộc hâm mộ.
Sự hâm mộ ấy đôi khi đi tới chỗ sùng bái, bởi vì đối với đa số người dân
nước tôi, quyển Kiều là một thứ sách bói toán; người ta dùng nó để bói trong
mọi trường hợp của cuộc đời.
Và có điều kỳ lạ, là hiếm khi ta hú họa mở cuốn Kiều ra mà lại không bắt
gặp một vài câu thơ có thể nói là ứng một cách chính xác với trạng thái tâm hồn
của ta khi ấy, và những câu thơ này lại gắn cái đẹp về hình thức với cái giọng
điệu của sự chân thành rất người; đó là đặc điểm của thi ca đích thực.
Khi vào cái đêm trước ngày chồng mình lên đường đi xa, một người đàn bà
trẻ đã bói Kiều, và ví dụ chị ta được bốn câu thơ:
Người về chiếc bóng năm canh.
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi?
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Vào cái đêm sắp phải ly biệt một thời gian dài, khi người vợ trẻ bắt gặp
những câu thơ này, những câu thơ da diết do cái giọng điệu sầu thương vô hạn
toát ra, và những câu thơ thật đẹp, hấp dẫn và duyên dáng; làm sao người vợ trẻ
ấy có thể cầm được nước mắt?
Hơn nữa, đoạn dịch sang tiếng Pháp này không hoàn hảo, nó không thể lột
tả hết những điều trong những câu thơ không sao bắt chước được này, những
điều dịu dàng và hài hòa cộng thêm vào cái duyên dáng u buồn của những câu
thơ. Tôi xin thử đọc chúng lên bằng ngôn ngữ nước tôi; đối với những người
biết thưởng thức âm nhạc, chắc chắn sẽ bị ấn tượng bởi nhạc điệu êm tai của
những từ ngữ:
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[Je rentre seule dans notre chambre, seule avec mon ombre
pour y passer les cinq veilles de la nuit;
Et vous, vous allez par la vaste terre,
dans des régions lointaines, seul, vous aussi.
Qui s’amuse ainsi à couper le disque de la lune?
Une moitié se pose sur ma couche solitaire
et l’autre moitié éclaire la longue route que vous suivez!]
Trong một bài nói chuyện ở Trường Thuộc địa, tôi đã nói về vị trí của
Truyện Kiều trong lịch sử ngôn ngữ và văn học ở đất nước tôi. Tôi đã đem cuốn
sách này so sánh trên phương diện phục hưng ngôn ngữ và lịch sử văn học với
cuốn Mireille của Mistral và tôi không tin rằng tôi đã nói quá lời. Cũng giống
như nhà thơ lớn xứ Provence đã làm được cho “ngôn ngữ phương Nam”1, nhà
thơ Nguyễn Du của chúng tôi đã làm được cái điều như thể là phục hồi lại ngôn
ngữ nước Nam, và đã nâng nó lên địa vị một ngôn ngữ văn học đích thực. Khi
sáng tác ra một kiệt tác, ông đã chứng tỏ ngôn ngữ dân tộc chúng tôi có khả
năng thế nào, khi nó được một nhà văn có tài vun trồng.
Nhưng tôi nhận thấy rằng tôi đã nói với các bạn về Truyện Kiều cứ như thể
các bạn đã biết rõ quyển thơ của dân tộc tôi. Tôi thật có lỗi và xin được thứ lỗi.
Bởi vì không thật sự là lỗi của chúng tôi, nếu từ năm mươi năm rồi nước Pháp
đã cai trị chúng tôi, năm mươi năm rồi đã có những người Pháp nghiên cứu
ngôn ngữ của chúng tôi, mà kiệt tác của văn học thi ca của chúng tôi vẫn chưa
được biết đến ở nước Pháp. Thật không thể tin nổi, tuy nhiên điều ấy là có thật:
cứ trong một trăm công chức và vị thực dân sống ở nước chúng tôi, thì chỉ có
chưa tới mười người nói được gần thạo tiếng nước tôi, là những người vẫn được

1

Ngôn ngữ phương Nam nói ở đây là langue d’oc hoặc tiếng địa phương vùng Provence quê
hương của nhà thơ Frédéric Mistral. Mireille là truyện về Mireille, con gái một chủ nông trại giàu
có vùng Crau, và Vincent, một anh trai nghèo làm nghề đan lát, hai anh chị yêu nhau say đắm
nhưng không thể lấy được nhau. Tiền bạc cùng những chàng trai giàu sang ngấp nghé Mireille
và luật lệ xã hội chia cách hai anh chị. Tuyệt vọng vì cha nàng cũng từ chối cho nàng lấy Vincent,
nàng bỏ trốn ra mồ các thánh để cầu nguyện. Nàng cầu nguyện mãi cho tới khi bị cảm nắng và
chết, mặt vẫn còn nhìn đăm đăm ra biển, bỏ lại Vincent trong tuyệt vọng. Chúng tôi tóm tắt sơ
qua câu chuyện để bạn đọc thấy ở đây khi đem so sánh Truyện Kiều với Mireille, hình như Phạm
Quỳnh có hơi mắc bệnh nể nang! (BT).
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gọi là Annamitisant (đã “thành người nước Nam”) rồi đấy. Và trong mười người
“Nam hóa” đó, có lẽ không có lấy một người từng đọc Truyện Kiều, hoặc đã từng
tìm đọc quyển sách đó để hiểu nó.
Sự không tò mò nói chung đối với những sáng tạo tinh thần bản xứ thật
sự là cái gì đó không thể tưởng tượng nổi. Có thể, đó là sự thờ ơ; có thể, đó là
sự khinh thường. Dù sao chăng nữa, đã từ năm mươi năm, hầu như chỉ có độc
nhất một người Âu châu đã nghiên cứu hơi sâu về Kiều. Đó là Abel des Michels,
cựu giáo sư Trường Sinh ngữ Đông phương. Ông đã cho ta bản dịch sang tiếng
Pháp đầu tiên của quyển Kiều. Bản dịch này còn được xuất bản trong một sưu
tập đặc biệt, song song với văn bản tiếng Nam, thành hai tập dày với đầy những
bình luận và ghi chú, và mặc dù có thứ công cụ bác học này, hai tập sách này
vẫn có không ít những sai lầm trong lý giải và vô khối chỗ phản nghĩa; nên
cuốn sách này rất ít được phổ biến và chỉ có một vài chuyên gia hiếm hoi biết
đến thôi1.
Tôi xin các vị thứ lỗi cho sự lan man cần thiết này để cho công luận chính
quốc được biết về những vấn đề hơi đặc biệt này; chúng không có tầm quan
trọng về mặt chính trị, tôi xin quay trở lại với cuốn thơ của chúng tôi.
Đề tài là một đề tài chung cho mọi thi sĩ lớn: thiên tài và số phận; thiên tài
đấu tranh với số phận và thông thường bị thua số phận; con người thiên tài, vĩ
nhân hay người đàn bà đẹp (tài–sắc) bị buộc phải gánh chịu mọi nỗi đau khổ
mà những con người bình thường không phải gánh chịu, hay là như thi sĩ của
chúng tôi đã nói: "tạo hóa ghen với những thiên tài và những người đẹp", bởi
lẽ những người đàn bà thực sự đẹp, đều gắn kết cái đẹp tinh thần vào cái đẹp
vật thể, gắn cái thiên tư về tấm lòng và về tinh thần với cái duyên dáng của cơ
thể, họ cũng là những thiên tài; nghĩa là những con người đặc biệt mà tạo hóa
đã sáng tạo ra, và tạo hóa hình như hối tiếc vì sự sáng tạo ấy, nên thông thường
con tạo đã ghen tức.
Vậy nên Truyện Kiều đã mở đầu bằng những câu thơ như sau:
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là cợt nhau

1

Từ hồi đó, ông Crayssac (Mặt Giăng) đã dịch Kiều sang thơ tiếng Pháp. Cuốn sách in ở nhà xuất
bản Lê Văn Tân. Trên tổng thể, bản dịch tốt, và cho ta một ý tưởng chính xác về Truyện Kiều (Chú
thích của Phạm Quỳnh – BT).
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Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
[De tout temps, dans le monde des hommes,
Le génie et la destinée sont toujours en lutte;
Et dans le court espace d’une vie,
Tout ce qui s’oﬀre à notre vue est sujet de souﬀrances.
La nature qui favorise les uns et défavorise les autres,
A la fâcheuse habitude d’ être jalouse des belles femmes].
Kể từ những nhà bi kịch Hi Lạp cho đến những nhà lãng mạn hiện đại,
những Vigny và Musset, chủ đề muôn thuở này về thiên tài phải chịu cảnh là
nạn nhân của cuộc sống và của số phận đã luôn luôn cám dỗ các thi sĩ. Nhưng
trong khi những nhà thơ Tây phương xử lý chủ đề này theo phương thức trữ
tình và huyền bí, thì nhà thơ nước Nam xử lý nó làm thành một thứ chủ đề
quán xuyến về cuộc đời một người đàn bà đau khổ vì chính cái sắc đẹp của
mình, vì chính sự cao đẹp tinh thần của mình và vì cái tình cảm về bổn phận
của mình. Nguyễn Du đã sáng tác cả một cuốn tiểu thuyết dựa trên cái mô–típ
chính yếu này, cuốn tiểu thuyết vô cùng bi thiết, trong đó một người con gái
được trời ban cho tất cả những vẻ duyên về tinh thần và cơ thể, một bản chất ưu
tú, đã bị đặt trước tình yêu và đạo hiếu, cô đã chọn lựa một cách có ý thức con
đường mà đối với cô là khắc nghiệt nhất; cô đã tự bán mình để cứu cha mình; và
từ ngày hôm đó cô lăn trôi từ nỗi khốn cùng này sang nỗi khốn cùng khác, đến
tận chốn bùn lầy ti tiện nhất, nhưng cũng giống như đóa hoa sen, chính trong
chốn ti tiện ấy, cô vẫn luôn luôn giữ được thứ hương thơm trong trắng của sự
cao đẹp nguyên sơ.
Trong cuốn truyện thơ này, có những hoàn cảnh bi thiết sâu xa và những
câu thơ tuyệt đẹp. Tôi tiếc là không thể đọc chúng lên hết cho các bạn. Tôi chỉ
muốn nói với các bạn, kiệt tác này ngoài giá trị văn học cao, cũng còn mang
một đạo lý sâu sắc; từ hơn một thế kỷ, nó đã làm công việc như giáo dục tình
cảm và chất thơ cho nhiều thế hệ phụ nữ và con gái trẻ ở đất nước tôi.
Trước khi kết thúc, tôi muốn rút ra một kết luận về cuộc dạo chơi nhanh
đi qua nền thi ca nước Nam.
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Theo một ý kiến, buồn thay nó lại khá phổ biến, thì tiếng nước Nam chỉ
là một thổ ngữ, và nó bị đòi hỏi phải dần dần biến đi để nhường chỗ cho tiếng
Pháp, ngôn ngữ này sẽ là ngôn ngữ chính thống của đất nước, cũng như tiếng
Hán ngày xưa. Nhiều người tốt đã tiếp tục nghĩ rằng vào cái ngày mọi trẻ nhỏ
nước Nam đều nói tiếng Pháp, thì đất nước chúng tôi cũng tiến một bước dài
trên con đường tiến bộ.
Chúng tôi cho rằng ý kiến này, dù có cao thượng đến đâu thì cũng vẫn là ý
kiến sai lầm, xét về mặt nào thì cũng thấy ý kiến này thật đơn giản chủ nghĩa
và nó đã không đếm xỉa đến thực tiễn.
Một ngôn ngữ được ít nhất mười lăm triệu người nói, trong nhiều thế kỷ
nó đã kháng cự thắng lợi với sự chi phối của Trung Hoa mặc dù nó đã vay mượn
nhiều chữ Hán, dĩ nhiên thôi vì nó cũng phái sinh một phần từ chữ Hán, cũng
như tiếng Pháp phái sinh từ tiếng Latin, nhưng ngôn ngữ ấy đã bảo tồn được cá
tính riêng của mình, dù rằng nó không sản sinh ra được một nền văn chương
phong phú, bởi vì những phần tử tinh hoa của dân tộc đã thiếu vun trồng chăm
sóc nó và đã quá gắn bó với nền cổ học Trung Hoa, tuy nhiên, như tôi đã cố gắng
chỉ ra với các bạn, ngôn ngữ ấy vẫn có tính độc đáo, có sự duyên dáng, có nét đẹp
của nó; thưa các bạn, ngôn ngữ đó không phải một thổ ngữ không hình không
dạng. Nó xứng đáng được sống. Nó xứng đáng có một vị trí to lớn hơn, vị trí phải
trở về với nó trong nền giáo dục mà ta trao cho nhân dân đã nói thứ ngôn ngữ ấy,
một nền giáo dục cho đến lúc này vẫn còn hơi quá coi thường cái ngôn ngữ ấy.
Nếu một dân tộc sống bằng ngôn ngữ của mình thì chúng tôi quyết sống,
tức là quyết bảo vệ sự vẹn toàn, quyết làm giàu thêm trong chừng mực có thể
cái ngôn ngữ dân tộc của chúng tôi.
Hẳn nhiên, giới tinh hoa nước Nam sẽ không phật lòng khi thấy việc giáo
dục tiếng Pháp càng ngày càng được phổ quát; trái lại thì đúng hơn. Tất cả
những ai trong chúng tôi đã làm việc để làm tái sinh ngôn ngữ và văn chương
của nước mình đều là những người nhiệt tình thán phục ngôn ngữ văn học
Pháp, rất nhiều người đã uống ngon lành cái nguồn nước tươi mát và sáng sủa
ấy, và mãi mãi còn lưu giữ cái vị tuyệt vời của nó.
Điều mà chúng tôi muốn, đó là sự phổ biến ngôn ngữ Pháp không nên tiến
hành mà lại gây thiệt hại cho ngôn ngữ dân tộc chúng tôi.
Sẽ có lợi gì cho chúng tôi, nếu như mọi trẻ nhỏ nước Nam biết nói lúng
búng gần đúng ngữ pháp dăm bảy từ tiếng Pháp, – bởi lẽ, ngay những người tốt
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bụng mà tôi nói ở trên cũng hiểu rõ rằng muốn nắm chắc một ngoại ngữ khác
biệt nhiều với tiếng nước ta như tiếng Pháp, thì cần phải có nhiều cố gắng, ý
chí, lao động và năng lượng, là những điều không trong tầm tay của mọi năng
lực trí tuệ, mà chỉ là đặc quyền của một số nhỏ những người tinh hoa, – vậy
nếu mọi trẻ nhỏ nước Nam chỉ hơi biết nói lúng búng tiếng Pháp, và nếu đồng
thời chúng lại quên mất tiếng mẹ đẻ của mình, bởi vì thời gian mà chúng dành
để nắm được những khái niệm không đầy đủ của một ngoại ngữ sẽ là thời gian
mất mát đối với việc học tập ngôn ngữ của chính bản thân chúng, thì sẽ có lợi
gì cho chúng tôi?
Nếu mục đích cao cả của mọi nền giáo dục là để đóng góp vào sự phát triển
đầy đủ nhân cách con người, và nếu như nhân cách con người trước tiên bao
giờ cũng phụ thuộc tùy theo chủng tộc và môi trường, rồi sau mới phụ thuộc
vào cái nền tảng nhân loại và phổ quát, là điều ở mọi thời đại và trong mọi đất
nước đã cấu thành nên con người cụ thể, chính là cái đã tạo nên cơ sở của nền
văn hóa Pháp, thì chúng tôi yêu cầu nền giáo dục Pháp hãy đào tạo nên những
người nước Nam đích thực, những người nước Nam đầy đủ, và không phải là
những một nửa hay những một phần tư người nước Nam.
Không phải là những dạng người nước Nam què quặt ấy, những người chỉ
có một cơ sở văn hóa phiến diện, sẽ phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp của nền
văn minh Pháp trong đất nước chúng tôi như người ta thường vẫn nghĩ, vì rằng
chừng nào mà họ không nói được ngôn ngữ của đồng bào họ, thì làm cách gì mà
họ gây được chút ảnh hưởng nào đó với đồng bào mình kia chứ?
Chỉ có những người nước Nam hoàn chỉnh, nếu tôi có thể nói như vậy, bắt
đầu nghiên cứu khoa học và bắt đầu nghiên cứu văn minh hiện đại, luôn luôn
gắn bó với ngôn ngữ và truyền thống của đất nước họ, thì mới có thể phục vụ
đắc lực nhất Tổ quốc mình và nước Pháp.
Cần phải làm gì để đào tạo những con người như vậy?
Cần phải có một nền giáo dục tiểu học tốt, dạy bằng tiếng nước Nam, xin
mở ngoặc, tiếng nước Nam hoàn toàn có khả năng cung cấp một nền giáo dục
như vậy. Nền giáo dục này sẽ là cơ sở cho mọi công cuộc giáo dục khác. Chỉ khi
học xong tiểu học người ta mới sẽ tiến hành việc chọn lựa nghiêm túc; đối với
những chủ thể tinh hoa có khả năng đẩy xa hơn việc học tập, ta sẽ dạy tiếng
Pháp như ngoại ngữ thứ nhất để chuẩn bị cho họ theo học những trường trung
học, kỹ thuật hay cao đẳng ở Đông Dương và ở Pháp. Những người này, khi học
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xong, sẽ là những người có năng lực tốt nhất, thông qua cơ sở giáo dục tiểu học
và quốc gia mà họ đã thu nhận được, nó làm họ gần gũi với đồng bào của họ, để
rồi sẽ dẫn dắt những người này tới nền văn hóa mới.
Bởi lẽ, và đó cũng hãy còn là điều lẫn lộn và một nhầm lẫn cần xóa bỏ,
ngôn ngữ là một chuyện và văn hóa lại là một chuyện khác; không nhất thiết
cần phải biết tiếng Pháp để có được văn hóa Pháp; văn hóa này có thể được
chuyển nhanh chóng hơn và cũng hiệu quả hơn bằng phương tiện truyền bá
nhờ ngôn ngữ dân tộc.
Bằng hệ thống giáo dục đã được khuyến nghị như trên, mọi người nước
Nam học xong những trường Pháp sẽ đủ khả năng phổ cập hoá rồi phổ biến
rộng rãi bằng phương tiện ngôn ngữ dân tộc những tri thức mà anh ta có được
bằng tiếng Pháp, thay cho cách làm vào lúc này là chỉ có một thứ giải pháp đào
tạo từ thấp lên cao những người đồng hương trẻ tuổi của chúng tôi, giải pháp
này có khuynh hướng tách hoàn toàn những người trẻ tuổi này ra khỏi môi
trường của họ.
Công cuộc cải cách này không khó lắm, và chính phủ bảo hộ chắc chắn sẽ
quan tâm để thực hiện điều đó khi chính phủ hiểu rõ tầm quan trọng gắn với
chuyện này.
Nhưng ta không thể chỉ thoả mãn với việc đào tạo thích hợp những người
nước Nam có khả năng hiểu rõ tư tưởng và văn minh Pháp và đưa họ đi khắp
nơi, sống giữa đồng bào của họ. Cũng mong rằng có nhiều người Pháp quan
tâm tới sự phát triển của chúng tôi, với không thành kiến nào họ sẽ nghiên cứu
ngôn ngữ, văn chương, lịch sử, nền văn minh của chúng tôi. Nói tóm lại, cũng
mong rằng, về phía người Pháp ở nước Pháp và ở Đông Dương, sẽ bớt đi sự thờ
ơ, và nhiều thêm sự tò mò tích cực và thiện cảm đối với mọi sản phẩm tinh thần
và tư tưởng của người nước Nam.
Chính vì vậy nên chúng tôi thực hiện, đối với cả hai phía, cái chính sách
cộng tác và liên kết mà những con người nổi tiếng vẫn thường công bố bằng
những lời khá là hùng biện, những con người nổi tiếng đó, cho đến nay, vẫn
gánh ở trên vai trách nhiệm đối với số phận của đất nước tôi.
(Nguồn: Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp, NXB Tri thức, 2007)
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Luyện tập
1. Thảo luận và viết tiểu luận: Nhà trí thức Phạm Quỳnh có cách đọc
Truyện Kiều như thế nào? Phạm Quỳnh có dừng lại ở những ngâm
vịnh không? Ông còn thấy Truyện Kiều như là một tài sản văn hóa
dùng vào việc thuyết phục người Pháp hãy chung sống đồng thuận
với người Việt Nam như thế nào?
2. Thảo luận và viết tiểu luận: Học giả Phạm Quỳnh dùng những dẫn
chứng gì xung quanh Truyện Kiều để thuyết phục về giá trị văn hóa
của dân tộc Việt Nam? Bạn nghĩ gì về thái độ đó? Thái độ đó mang
tính khoa học hay chỉ thể hiện tình cảm dân tộc?
3. Thảo luận và viết tiểu luận: Tại sao học giả Phạm Quỳnh không thể
dùng những cách tập Kiều, lẩy Kiều, vịnh Kiều để giúp công chúng
Pháp yêu thích tác phẩm Truyện Kiều?
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BÀI 5

TÌM HIỂU PHONG CÁCH NGUYỄN DU
TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA PHAN NGỌC
MỘT DẪN NHẬP NGẮN

Nhập đề
Tác phẩm Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều được Phan Ngọc
viết xong năm 1965, nhưng đến năm 1985 tác giả mới cho xuất bản. Điều này
một phần là vì ngay từ khi còn ở dạng bản thảo, tác phẩm đã không được đón
nhận một cách tích cực (chẳng hạn, tác giả trích một phần tác phẩm dùng làm
tham luận hội thảo về Nguyễn Du năm 1965 và bài bị gạt vì đi theo lối nghiên
cứu xa lạ). Khi cuốn sách ra mắt năm 1985 thì cũng “kẻ khen, người chê, kẻ yêu
người ghét ồn ào” (lời tác giả Phan Ngọc).
Cho tới nay ở Việt Nam đã có rất nhiều công trình nghiên cứu riêng biệt
tác phẩm Truyện Kiều cùng với những công trình nghiên cứu tác giả Nguyễn
Du với Truyện Kiều.
Các tác giả “nghiên cứu” đầu tiên là những nhà nho sống gần cùng thời với
Nguyễn Du hoặc trẻ hơn Nguyễn Du đôi chút. Những tác giả này chưa có công
trình nghiên cứu quy mô và kỹ lưỡng đối với mảng nghiên cứu về Nguyễn Du
và về Truyện Kiều đó. Các vị nhà nho này mới chỉ nói lên những ý nghĩ lẻ tẻ của
mình đối với Truyện Kiều qua những tập Kiều, vịnh Kiều... và chưa có công trình
nào về Nguyễn Du.
Sang thời cận đại, đã bắt đầu có nhiều công trình nghiên cứu với đề tài tập
trung vào tư tưởng, ngôn ngữ, nghệ thuật của Nguyễn Du trong Truyện Kiều.
Về phương pháp nghiên cứu, ít nhất cho tới thời điểm năm 1985, khi Phan Ngọc
xuất bản cuốn sách này, các nghiên cứu về Truyện Kiều đều hầu như mang tính
chất mô tả, cảm tính, “nghiên cứu một mình Truyện Kiều, rồi căn cứ vào nhận thức
của riêng mình mà khen hoặc chê” (lời tác giả Phan Ngọc). Cách nghiên cứu này
thực chất là kéo dài lối bình văn để tìm hiểu Truyện Kiều qua những chi tiết ở
Truyện Kiều. Cách nghiên cứu này đi vào những bộ phận và chưa bao giờ phục
dựng lại được Truyện Kiều như một toàn thể.
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Tác giả Phan Ngọc chọn một phương pháp nghiên cứu khác. Phương pháp
nghiên cứu đó được tác giả Phan Ngọc nói ngắn gọn là “Ta phải tìm những cống
hiến nghệ thuật của riêng nhà thơ Nguyễn Du mà trước đó không ai làm được, và sau
đó cũng khó có ai làm được”. “Cống hiến nghệ thuật riêng” ấy được tác giả Phan
Ngọc gọi là phong cách riêng của tác giả Nguyễn Du.

Đường lối nghiên cứu theo cấu trúc luận
Đường lối về phương pháp nghiên cứu đó của tác giả Phan Ngọc đi theo lý
thuyết cấu trúc. Thuyết cấu trúc ra đời vào những năm 1950 thế kỷ trước cùng
với bộ sách Giáo trình ngôn ngữ học đại cương của Ferdinand de Saussure. Đó
là những bài giảng về ngôn ngữ học được sinh viên ghi lại và công bố sau khi
Ferdinand de Saussure đã chết. Nội dung của giáo trình này tập trung xem xét
ngôn ngữ của con người như một hệ thống với các bộ phận liên quan với nhau
trong một cấu trúc. Chữ “cấu trúc” dùng theo một khái niệm mới dẫn tới “chủ
nghĩa cấu trúc” hoặc “cấu trúc luận”.
Cấu trúc luận đề ra cách nghiên cứu các đối tượng theo đường lối “toàn
thể” – tiếng Anh là whole và do từ này phát âm là [hol] nên người ta dùng chữ
holistic (tiếng Anh) và holiste (tiếng Pháp) với nghĩa (phương pháp hoặc tư duy)
mang tính toàn thể. Đó cũng là cách dùng để chỉ cấu trúc luận trong nghiên cứu
khoa học.
Cấu trúc luận rất có lợi khi nghiên cứu theo lối hành dụng trong khoa học
xã hội và nhân văn. Chẳng hạn trước đây tâm lý học nghiên cứu tách rời nào
trí nhớ, nào cảm xúc, nào tưởng tượng... thì cấu trúc luận dẫn tâm lý học vào
nghiên cứu con người, nghiên cứu theo hướng sự phát triển của một nhân cách
hoàn thiện... nhờ đó mà có con đường nghiên cứu tâm lý học phát triển.
Khi nghiên cứu văn chương, cấu trúc luận đưa nhà nghiên cứu vào con
đường xem xét tác phẩm và tác giả như một toàn thể thay cho nghiên cứu lẻ tẻ
về tác phẩm hoặc tác giả. Trình độ “nghiên cứu” văn chương của các nhà nho
thời Nguyễn Du chỉ mới dừng lại ở dạng “bình văn” thể hiện ở mấy bài tập Kiều,
vịnh Kiều.
Cấu trúc luận đã định hướng cho tác giả Phan Ngọc có công trình nghiên
cứu Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Định hướng đó tạo ra
những kỹ thuật nghiên cứu mà xưa nay chúng ta vẫn quen gọi bằng phương pháp
nghiên cứu.
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Để tìm ra phong cách Nguyễn Du tác giả đã sử dụng phương pháp phân
tích tương tự như phương pháp phân tích của khoa học tự nhiên và công
cụ nghiên cứu là thống kê. Phân tích là để khảo sát kiểu lựa chọn của riêng
Nguyễn Du và thống kê là để xác định tần suất lựa chọn. Khi kiểu lựa chọn
riêng được lặp đi lặp lại trong tác phẩm với một tần suất nào đó thì nó được
công thức hóa, trở thành phong cách riêng không thể lẫn lộn với bất cứ tác
gia nào. Song nếu chỉ dừng ở thống kê đơn thuần thì sẽ chỉ là những thống
kê hình thức. Phong cách tác giả phải được đặt trong bối cảnh lịch sử, trong
mối quan hệ với các tác giả khác (cả trong quá khứ lẫn đương thời) và đối
với Truyện Kiều thì còn cả trong quan hệ với văn học cổ có tính “từ chương”,
những điển tích, kinh sách Phật, các truyện thần tiên, truyện tình sử, ca
dao, tục ngữ tiếng Việt.
Một điểm mới mẻ trong cách nghiên cứu của tác giả Phan Ngọc là “hệ thống
thao tác chặt chẽ”, tức nghiên cứu với thái độ khách quan, khoa học, không theo
cảm tính. Vì vậy, cuốn sách trong chừng mực nào đó đã bắt đầu đi vào tìm hiểu
thao tác làm việc, lao động kỹ thuật của cá nhân nhà thơ Nguyễn Du. Tác giả coi
nhà thơ Nguyễn Du là người sản xuất. Vấn đề không phải là sản xuất ra cái gì
mà là sản xuất bằng công cụ gì (tác giả Phan Ngọc dẫn lời của Karl Marx).
Nói một cách khái quát, tác phẩm Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong
Truyện Kiều có tham vọng nâng việc nghiên cứu về phong cách lên thành một
môn khoa học chặt chẽ. Phong cách là sáng tạo cá nhân song được hiểu là sáng
tạo dựa trên việc kế thừa đồng thời cách tân truyền thống và sự cách tân ấy là
không thể lẫn lộn giữa các tác gia và được nhiều người đời sau bắt chước. Giống
như với phong trào Thơ mới của Việt Nam, cùng cách tân, nhưng phong cách
của Tản Đà và Phan Khôi vẫn khác lối cách tân của Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân
Diệu và Huy Cận...
Cuối cùng nhưng không phải ít quan trọng nhất, công trình nghiên cứu
của Phan Ngọc thực sự hữu ích đối với công việc tổ chức việc học môn văn ở
nhà trường phổ thông. Theo Phan Ngọc thì việc thưởng thức, phê bình văn học
là công việc riêng của một vài người. Nhưng khi muốn tạo nên một phong trào
quần chúng để sáng tác và thưởng thức, muốn dạy văn học cho hàng triệu con
người, thì bắt buộc phải xây dựng một khoa học dựa trên một hệ thống thao tác
có thể kiểm tra được. Đây là một đóng góp quan trọng của tác giả Phan Ngọc
cho công cuộc giáo dục.
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Góc độ nghiên cứu cấu trúc luận giúp tác giả trả lời được câu hỏi “tại sao”
(phân tích, minh giải để không rơi vào lối “phán đoán về giá trị”1 (chữ của tác giả
Phan Ngọc) – khả năng trả lời “tại sao” đó bổ sung cho cách nghiên cứu khác trả
lời được câu hỏi “như thế nào” về Truyện Kiều (Mô tả: Đưa ra “phán đoán về hiện
thực”2 – chữ của tác giả Phan Ngọc).
Mỗi cấu trúc với “một chùm những nét khu biệt” được thấy lặp đi lặp
lại với một tần suất nhất định (kết quả thống kê) thì tạo thành “phong cách”:
phong cách thể loại, phong cách thời đại, phong cách tác giả, v.v... Việc “lặp
đi lặp lại” ấy là một sáng tạo chủ động của tác giả, tức các “kiểu lựa chọn tiêu
biểu” (Phan Ngọc). Như vậy, theo tác giả Phan Ngọc thì “Phong cách là một cấu
trúc hữu cơ (giữa hình thức và nội dung) của tất cả các kiểu lựa chọn, hình thành
một cách lịch sử, và chứa đựng một giá trị lịch sử có thể cho phép ta nhận diện một
thời đại, một thể loại, một tác phẩm, hay một tác giả.”.
Nhưng phong cách không đồng nhất với thời đại. Thời đại được tính bằng
năm tháng còn phong cách nghệ thuật của thời đại là biểu hiện của trình độ
tiêu biểu của nó mà ta không thấy lặp lại ở các thời đại khác. Phong cách cũng
không đồng nhất với thể loại. Hãy lấy ngay trường hợp Nguyễn Du: Thể loại thơ
lục bát, thơ chữ Nôm đã có từ xưa nhưng gần như chỉ có Nguyễn Du mới tạo
được phong cách được người đời sau gọi là phong cách “Nguyễn Du” trong thể
loại thơ lục bát.
Thuyết tài mệnh tương đố trong Truyện Kiều
Các công trình nghiên cứu về tư tưởng Truyện Kiều đều cho rằng chủ đề tư
tưởng của Truyện Kiều là thuyết tài mệnh tương đố được Nguyễn Du vay mượn
từ tác phẩm “gốc” của Truyện Kiều là Kim Vân Kiều truyện của Trung Quốc. Tác
phẩm của Phan Ngọc chứng minh điều ngược lại. Trong toàn bộ hai mươi hồi
của Kim Vân Kiều truyện chỉ có một lần có nói đến tài và mệnh trong khi đó
tài mệnh tương đố được nhắc tới 16 lần trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tư

1
2

Tức jugement de valeur mà lẽ ra nên dịch là khen chê theo giá trị định sẵn, chính là cái tròng tác giả
Phan Ngọc đã bị chui vào và vì thế sách của ông phải chờ hai mươi năm mới ra đời nổi.
Tức jugement de fait mà lẽ ra nên dịch là khen chê theo giá trị thực, chính là con đường nghiên cứu
khách quan không chịu theo định hướng nghiên cứu bằng mệnh lệnh – nó cũng lý giải thêm vì
sao sách của Phan Ngọc phải chờ hai mươi năm mới ra đời nổi.
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tưởng chủ đạo của Kim Vân Kiều truyện là tình và khổ (“Chữ tình là một đại
kinh, chữ khổ là một đại vĩ” – sợi dây lớn xuyên suốt theo chiều dọc và sợi dây
lớn xuyên suốt theo chiều ngang). Mặt khác, trong tư tưởng Trung Quốc từ
Hán về trước cũng không có ai nói đến chuyện tài mệnh tương đố. Tư tưởng tài
mệnh tương đố cũng không phải của Phật giáo (Phật giáo coi hễ sống là khổ,
“đời là bể khổ” tức ai cũng “khổ”, không cứ có tài hay bất tài). Tư tưởng của Đạo
giáo (Lão Tử và Trang Tử) lại càng không. Trang Lão chủ trương sống chết như
nhau, sống “vô vi” cho nên không còn chỗ đứng cho thuyết tài mệnh tương đố.
Như vậy, tài mệnh tương đố là tư tưởng chủ đạo của Nguyễn Du trong Truyện
Kiều. Đó là kiểu lựa chọn của Nguyễn Du.
Bây giờ hãy quay trở lại một khái niệm cơ bản về ngôn ngữ được trình bày
ở đầu cuốn sách. Ngôn ngữ, khác với các loại tín hiệu khác, có hai mặt: Mặt
thông báo và mặt biểu cảm. Các bộ môn khác của ngôn ngữ học (ngữ âm, ngữ
pháp, ngữ nghĩa, v.v...) chỉ nghiên cứu mặt thông báo. Phong cách học nghiên
cứu mặt biểu cảm. Phong cách học khảo sát mặt biểu cảm của ngôn ngữ. “Phong
cách học là khoa học khảo sát các kiểu lựa chọn và giá trị biểu cảm của các kiểu lựa
chọn ấy” (Phan Ngọc).
a) Hãy xem để nói khái niệm “chết”, chẳng hạn, Nguyễn Du có nhiều cách
nói:
Khí thiêng khí đã về thần (dùng lối nói ẩn dụ).
Con người thế ấy, thác oan thế này (dùng chữ “thác” để giảm bớt sự đau xót).
Thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ (dùng hình ảnh)
b) Sự biểu cảm còn được thể hiện qua sự đối lập giữa kiểu lựa chọn giữa
một cách nói “trung tính” (của người thưởng thức) và một cách nói do tác giả
lựa chọn. Chẳng hạn Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê:
Bác Dương, thôi đã... thôi rồi... Ta có thể thay thế “thôi đã” và “thôi rồi” bằng
những từ khác chỉ sự chết: hóa kiếp, trăm tuổi, qua đời... thì sự biểu cảm cũng
thay đổi.
c) Và đây là điểm quan trọng nhất: Phong cách học khảo sát từ vựng trên
cơ sở từ được chuẩn bị như thế nào về mặt ngữ cảnh, trong mối quan hệ với
ngữ cảnh. Hay, nói khác đi, “mặt biểu cảm chỉ xuất hiện sau khi mặt thông báo
đã được đảm bảo” (Phan Ngọc). Nếu không thế, phong cách học sẽ trở thành sự
phân tích mang tính hình thức, đúng như trường hợp “bình văn”, tức bị ràng
buộc vào từ chương học. Chính vì lẽ này, một điển cổ chỉ là điển cố phong cách
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học khi nó đã được tác giả chuẩn bị trước sao cho người đọc hiểu được ngay,
cảm nhận được ngay. Khi điển cố đòi hỏi phải tra cứu, không được chuẩn bị gì
về mặt ngữ cảnh thì lúc đó điển cố là “điển cố từ chương học”. Ví dụ câu trong
Truyện Kiều dưới đây được lấy từ câu thơ của nhà thơ Thôi Hộ bên Trung Quốc
“Đào hoa y cựu tiếu đông phong”, sở dĩ người đọc hiểu ngay là vì Nguyễn Du đã
chuẩn bị đầy đủ về bối cảnh cho nó:
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
Như vậy, ta có thể diễn giải rộng ra thế này: Để cảm thụ một câu thơ thì
người thưởng thức phải làm thao tác “ngược” – đi từ sự tưởng tượng ra bối cảnh
để đưa ngôn ngữ quay trở về lại vị trí “tự điển” của chúng thay vì làm ngược lại.

Nghệ thuật của Nguyễn Du
a) Từ một tiểu thuyết chương hồi Kim Vân Kiều, Nguyễn Du đã cải biến
thành một truyện nôm mang tính tự sự. Tiểu thuyết chương hồi đòi hỏi phải có
nhiều chi tiết cụ thể hỗ trợ thì “câu chuyện” mới sống được. Kim Vân Kiều truyện
phải cần đến 1700 chữ để nói về cách để làm vừa lòng khách làng chơi trong khi
Truyện Kiều chỉ dùng có tám chữ “Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề” (câu
1210). Nguyễn Du đã thu rút câu chuyện dài lê thê theo lối “kể lể” (thích hợp với
cách đọc không đòi hỏi nhiều trí tưởng tượng) thành một câu chuyện có những
“tình huống” đòi hỏi nhiều trí tưởng tượng và sự liên tưởng. Chính vì lẽ này
ta có thể thấy tiểu thuyết chương hồi Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung,
chẳng hạn, giàu “sử liệu” hơn song ít “tính văn chương” hơn kịch được gọi quen
là “kịch lịch sử” của William Shakespeare như kịch Vua Richard chẳng hạn.
Cũng chính vì Truyện Kiều mang đậm chất tự sự cho nên ta thấy Truyện Kiều có
ngôn ngữ của tác giả và ngôn ngữ của nhân vật, điều mà trước đó chưa hề có.
b) Bố cục của Truyện Kiều đáp ứng yêu cầu của kịch. Tại sao Truyện Kiều
chỉ hơn ba ngàn câu nhưng có thể được coi như một bộ bách khoa thư về muôn
vàn tâm trạng. Nếu chỉ đơn thuần “cắt dán” những điển tích hay, những chữ
“đắt” thì ai cũng có thể làm được. Trung Quốc có hẳn một pho sách đồ sộ nhan
đề Uyên giám loại hàm để dùng cho việc ấy. Điểm mấu chốt là cách xây dựng
một “cấu trúc”. Cấu trúc của Truyện Kiều là cấu trúc của kịch. Một thí nghiệm
nho nhỏ có hai người tham gia (Phan Ngọc): Hai người này “đóng vai” Nguyễn
Du, người thứ nhất thủ vai người tự sự đơn thuần, người thứ hai phân tích,
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lên tiếng thay mặt Nguyễn Du, sau đó mỗi người đóng vai một nhân vật trong
Truyện Kiều. Bạn sẽ thấy chỉ thay đổi đôi chút về ngôn ngữ là có vở kịch hay.
Cách thử nghiệm này chỉ có thể thực hiện với Truyện Kiều, không thể thực hiện
với bất cứ tác phẩm nào khác.

Câu thơ Truyện Kiều
a) Nhịp điệu của câu thơ: Truyện Kiều là thể thơ lục bát, một thể thơ bình
dân tuy cách gieo vần tương đối nghiêm ngặt song dễ làm nhưng mặt khác
cũng rất dễ rơi vào sự đều đặn, nhàm chán. Nguyễn Du đã thay đổi nhịp điệu
hay là cách ngắt mạch cho các câu thơ trong Truyện Kiều, do đó đã đem lại tính
đa dạng cho thơ Kiều. Nhịp cơ bản của thơ lục lục là nhịp đôi, được thể hiện
như sau: 2–2–2 cho câu lục và 2–2–2–2 cho câu bát. Ví dụ:
Trăm năm/ trong cõi/ người ta
Chữ tài/ chữ mệnh/ khéo là/ ghét nhau
Các câu thơ theo nhịp 3–3 cho câu lục hoặc 4–4 cho câu bát chiếm tỉ lệ khá
lớn (câu nhịp 3–3 chiếm tỉ lệ 4,9% tổng số các câu bát còn câu nhịp 4–4 chiếm
tỉ lệ 19,1% tổng số các câu bát), ví dụ:
Làn thu thủy/nét xuân sơn (nhịp 3–3 của câu lục)
Những điều trông thấy/mà đau đớn lòng (nhịp 4–4 của câu bát)
Nhịp thơ 1–5 được dùng để mở đầu một câu chuyện kể (xuất hiện 28 lần).
Ví dụ:
Rằng:/ Trăm năm cũng từ đây
Nhịp thơ 2–4 dùng để giới thiệu một lời nói:
Nàng rằng/ “Xin hãy rốn ngồi
Nhịp thơ 3–5 (xuất hiện 12 lần):
Vạch da cây/vịnh bốn câu ba vần
Nhịp 2–6:
Nàng rằng: Này thực tinh thành chẳng xa
Nhịp 6–2 (xuất hiện 8 lần):
Oan này còn một kêu trời... nhưng xa
Nhịp 3–3–2 (xuất hiện 23 lần):
Đĩa dầu vơi, nước mắt đầy năm canh
b) Truyện Kiều sử dụng các khổ thơ độc lập để phá vỡ sự đơn điệu, phân
biệt thơ với ca dao hoặc vè. Cách làm này mượn cấu trúc của thể thơ song thất
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lục bát (hai câu bảy chữ một câu lục bát), một thể thơ Việt ròng (tiêu biểu là
Chinh phụ ngâm):
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
(Song thất lục bát Chinh phụ ngâm)
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
(Lục bát Kiều)

Về ngôn ngữ Truyện Kiều
Điểm độc đáo và cũng là đóng góp to lớn của Nguyễn Du là ông đã tìm cách
dịch các điển cố chữ Hán và các từ ngữ Hán Việt sang tiếng Việt.
Nguyễn Du không nói “Hằng Nga” mà nói “ả Hằng”, không nói “hồng trần”
mà nói “bụi hồng”...
Nguyễn Du đã dịch nhiều từ ngữ Hán Việt sang tiếng Việt: cửa thiền, chín
suối, chắp cánh liền cành...

Vài lời kết thúc
Nếu phải chọn ra một cách nhìn xưa nay đối với Truyện Kiều khác với thưởng
thức Truyện Kiều theo lối bình văn thì đó là quan điểm của Nguyễn Bách Khoa
vào những năm 1940. Nguyễn Bách Khoa (cuốn Văn chương Truyện Kiều in lần
đầu năm 1942) có lẽ là người đầu tiên tiếp cận văn bản Truyện Kiều từ góc độ
tâm lý học, cụ thể là phân tâm học. Nguyễn Bách Khoa đã đề cập đến các yếu tố
cấu tạo nên Truyện Kiều: đó là cái ao ước, cái đòi hỏi từ tính khí của Nguyễn Du
bị dìm xuống song vẫn cứ vươn lên...
Nguyễn Bách Khoa đã phê phán lối bình luận (hay có thể là “bình chú”)
Truyện Kiều theo một mô hình thành nếp kể từ Mộng Liên Đường là người cùng
thời với Nguyễn Du cho tới Phạm Quý Thích, Chu Mạnh Trinh rồi tới những
học giả lừng danh thời hiện đại như Trần Trọng Kim, Phan Kế Bính...: Người
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ta tả lại Truyện Kiều như thể đang tả lại một bức tranh đẹp. Hoài Thanh còn
cho rằng không thể phân tích được cái đẹp của Truyện Kiều vì thiên tài là cái gì
huyền bí, thuộc địa hạt u uẩn của tâm hay linh hồn, không thể dùng khoa học
để phân tách.
Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều của Phan Ngọc có lẽ là
một ao ước muốn tìm ra một cách để thoát ra khỏi cách nhìn quen thuộc cổ
truyền đối với Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Luyện tập
1. Thảo luận: Nghiên cứu theo cấu trúc luận nghĩa là gì? Các bạn hãy
đặt tên cho đường lối nghiên cứu trái với cấu trúc luận. Hãy hình
dung hai đường lối nghiên cứu trái nhau đó với một đề tài ví dụ
như gia đình, giải trí, trẻ em.
2. Thảo luận: Chương trình Cánh Buồm định nghĩa Giáo dục là tổ chức
sự trưởng thành của thanh thiếu niên dân tộc có mang ảnh hưởng cấu
trúc luận không?
3. Thảo luận: Chương trình Cánh Buồm hướng dẫn các bạn học các
môn Tiếng Việt và Văn theo định hướng như thế nào?
4. Thảo luận và viết tiểu luận: Bạn cảm thấy sách Tìm hiểu phong cách
Nguyễn Du trong Truyện Kiều của Phan Ngọc có điều gì hay? Bạn có
ý định sẽ đọc toàn bộ cuốn sách đó không? Vì sao?
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BÀI 6

NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KIỀU
Hướng dẫn học
Bài 5 này là một bài nghiên cứu trong giáo trình Văn học Việt Nam nửa cuối
thế kỷ 18 – nửa đầu thế kỷ 19, NXB Giáo dục, Hà Nội. Các bạn sẽ dùng bài này như
một cái mẫu (nên nhớ phương pháp tự học Cánh Buồm ở bậc phổ thông cơ sở
luôn luôn dựa trên một cái mẫu tiêu biểu) từ đó mà tự mình tìm ra những cách
nghiên cứu tương tự hoặc trái ngược – đó là cách học tiết kiệm phù hợp với thời
gian được phép ngồi trên ghế nhà trường.
Tinh thần của Bài 5 này có thể gói lại trong câu hỏi sau: Qua lời lẽ của nhân
vật Truyện Kiều như đã được Nguyễn Du “đặt vào miệng” họ, chúng ta nhìn
thấy nhân vật đó như thế nào, tính cách ra sao?
Lời lẽ của các nhân vật trong Truyện Kiều được đúc kết lại thành những
kiểu loại sau:
1. Ngôn ngữ mang tính chất ước lệ, mà chúng ta thường thấy trong ngôn
ngữ văn học của thế kỷ 18 và nửa đầu thế kỷ 19. Tính chất ước lệ trong ngôn
ngữ biểu hiện ở chỗ việc diễn đạt thường thông qua những điển cố, những ẩn
dụ, hoán dụ hoặc những công thức biểu hiện, những từ ngữ có tính chất quy
phạm. Lưu ý: Ngôn ngữ ước lệ đã có ngay từ trong ca dao, ở thể tỷ mà các bạn đã
học trong sách Tiếng Việt Lớp 7 Cánh Buồm.
2. Ngôn ngữ mang tính chất hiện thực, hiểu theo nghĩa là đã không dùng
cách ước lệ nữa, để nói thẳng, nói thực, nói trắng ra, nói toạc ra. Trong khi va
chạm với hiện thực cuộc sống, tính chất ước lệ trong nghệ thuật biểu hiện dần
dần bị phá vỡ, để thay thế vào đó một nghệ thuật có tính chất hiện thực chủ nghĩa.
3. Đặc điểm khác nữa trong ngôn ngữ Thúy Kiều là sự tinh tế, chính xác
trong việc sử dụng từ ngữ. Đối với Thúy Kiều, việc dùng từ này mà không dùng
từ khác, nhiều khi có một ý nghĩa rất sâu sắc. So sánh cách dùng từ “cậy’ và từ
“chịu” trong lời Thúy Kiều nhờ Thúy Vân thay mình lấy Kim Trọng “Cậy em,
em có chịu lời/ Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa” thì thấy một cái mẫu về tính chất
tinh tế đó.
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Cả ba kiểu loại nói năng này của các nhân vật trong Truyện Kiều sẽ giúp
các bạn không chỉ hiểu và cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm mà còn hành dụng
trong cuộc sống, đặc biệt là cách dùng ngôn ngữ tinh tế, chính xác, uyển chuyển.
Mời các bạn bắt đầu.
NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KIỀU
Ra đời vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, Truyện Kiều đã cố gắng vươn lên
rất nhiều trên truyền thống chung của truyện thơ lúc bấy giờ. Nhưng sự vươn
lên ấy không cắt đứt với truyền thống. Truyện Kiều vẫn có nhiều liên hệ khắng
khít với văn học đương thời nói chung và truyện thơ Nôm nói riêng. Chỉ riêng
về phương diện ngôn ngữ nhân vật, yếu tố truyền thống và những sáng tạo riêng của
nhà thơ, biểu hiện rất rõ rệt.

1.
Trong ngôn ngữ các nhân vật Truyện Kiều, có yếu tố hiện thực chủ nghĩa
nhưng có khá nhiều yếu tố có tính chất ước lệ mà chúng ta thường thấy trong
ngôn ngữ văn học của thế kỷ 18 và nửa đầu thế kỷ 19.
Có một điều phải tính đến, là ngôn ngữ trong thơ ca, cả xưa lẫn nay bao
giờ cũng có tính chất cách điệu hóa. Đây là một đặc điểm thuộc loại hình. Nó
phụ thuộc vào vần luật, tiết tấu, nhịp điệu và cả số chữ (trong những thể thơ cố
định) của câu thơ, khác với tản văn và nhất là kịch, là những loại hình văn học
mà ngôn ngữ gần với tự nhiên hơn. Nghệ thuật so với đời sống đã có tính chất
cách điệu nhưng thơ ca lại còn cao hơn một bậc. Tính chất ước lệ trong ngôn
ngữ nhân vật Truyện Kiều có phần là do cách điệu hóa của loại hình thơ lục bát,
với số chữ và vần điệu chặt chẽ. Nhưng chủ yếu, nó là một đặc điểm có tính chất
loại biệt trong nghệ thuật biểu hiện của văn học phong kiến.
Khá nhiều trường hợp trong Truyện Kiều, tính chất cách điệu hóa của ngôn
ngữ nhân vật được đẩy lên rất xa, mà chúng ta không thể nào tìm thấy trong
ngôn ngữ của đời sống hàng ngày. Kim Trọng tỏ tình với Thúy Kiều đã dùng
một loạt những từ ngữ đầy điển cố và ẩn dụ:
Xương mai tính đã rũ mòn
Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay
Tháng tròn như gửi cung mây
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Trần trần một phận ấp cây đã liều
Tiện đây xin một hai điều
Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng?
Thúy Kiều đang đêm một mình đến nhà Kim Trọng cũng đã nói:
Nàng rằng: quãng vắng đêm trường
Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa
Và Vương Bà khi nghe Kiều khóc, thức dậy ân cần hỏi con:
Cớ sao trằn trọc canh khuya
Màu hoa lê hãy dầm dề giọt mưa...
Những người quen đọc các tác phẩm cũ đều hiểu những điều các nhân vật
nói. Nhưng rõ ràng ngôn ngữ ấy không phải là sự diễn tả trực tiếp những điều
mà nhân vật quan sát hay suy nghĩ. Tính chất ước lệ trong ngôn ngữ biểu hiện
ở chỗ việc diễn đạt thường thông qua những điển cố, những ẩn dụ, hoán dụ
hoặc những công thức biểu hiện, những từ ngữ có tính chất quy phạm.
Ngôn ngữ nhân vật có tính chất ước lệ trong Truyện Kiều cũng biểu hiện
bằng một số phương thức nhất định có tính chất chung của ngôn ngữ văn học
đương thời. Chúng ta gặp khá nhiều điển cố trong lời nói của nhân vật: Thúy
Kiều nói với Kim Trọng, việc nhân duyên là do cha mẹ định đoạt, đã dùng điển
“lá thắm chỉ hồng”; khi nàng khuyên cha để nàng bán mình, Kiều lại nhắc đến
tích “nàng Oanh ả Lý”. Kim Trọng khen Thúy Kiều hay thơ đã so sánh nàng với
Ban Chiêu, Tạ Đạo Uẩn. Và viên quan xử kiện, khi dẹp cơn thịnh nộ lôi đình,
toan đứng ra xe duyên cho Thúc Sinh–Thúy Kiều, đã lấy tích Châu Trần để
khen ngợi tình yêu của họ. Có nhiều điển cố khác nữa trong ngôn ngữ của các
nhân vật. Dùng điển cố có tác dụng làm cho ngôn ngữ súc tích, bác học hơn.
Nó mở ra những cuộc đời nhiều khi phong phú đằng sau vài ba chữ nhưng mặt
khác, nó khó hiểu và có thể làm giảm sức rung cảm của người đọc. Ngòi bút
tài năng và sáng tạo của Nguyễn Du thường đã vượt qua được những trở ngại
ấy, và chúng ta vẫn có nguyên vẹn những cảm giác và xúc động khi lắng nghe
tiếng nói của nhân vật. Những điển cố Nguyễn Du dùng được chọn lọc kỹ càng,
có khi nó trở thành phổ biến trong đời sống văn học Việt Nam, có khi do tương
quan về văn cảnh nên chúng ta vẫn có ý niệm đầy đủ về nó, mặc dù có thể chưa
thật hiểu hết.
Bên những điển tích, các nhân vật Truyện Kiều còn dùng nhiều câu lấy ý
từ các bài thơ cũ. Thúy Vân khuyên chị nối lại tình xưa với chàng Kim đã nói:
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Quả mai ba bảy đương vừa
Đào non sớm liệu xe tơ kịp thời
chính là những lời lấy trong bài Phiếu hữu mai của Kinh Thi. Hay khi Kiều
khuyên Kim Trọng:
Vẻ chi một đóa yêu đào
Vườn hồng ai dám ngăn rào chim xanh
cũng là những lời lấy ý trong bài Đào yêu của tác phẩm trên. Nhưng ở đây, hình
tượng trong bài thơ cổ Trung Quốc được dùng lại một cách sáng tạo tựa như
một lời ví von trong ca dao vậy.
Một đặc điểm về tu từ của việc dùng từ ngữ Hán–Việt là làm tăng phần
trang trọng, tạo ra một không khí cổ kính. Nếu thay các từ Hán–Việt trong các
bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan bằng những từ ngữ hàng ngày, chúng ta sẽ
không thể tìm thấy cái không khí trang trọng, đĩnh đạc, nhớ cổ thương kim của
các bài thơ ấy. Cùng một xuất phát điểm ấy, ngôn ngữ nhân vật trong Truyện
Kiều cũng có nhiều yếu tố Hán–Việt. Nhưng phổ biến hơn cả là việc sử dụng các
hình thức ẩn dụ, hoán dụ. Hình thức đơn giản nhất của hoán dụ trong Truyện
Kiều là dùng những từ ngữ có tính chất quy phạm thay thế những từ ngữ thông
tục: Dùng “khuôn thiêng” chỉ trời, “lượng xuân”, “cỗi xuân” chỉ bố mẹ; “bóng tùng
quân” chỉ người chồng; “thân cát đằng” chỉ phận lẽ mọn, “mảnh hồng nhan”,
“hồng quần” chỉ người phụ nữ... Và cao hơn, là một hệ thống ẩn dụ:
Nàng rằng: chiếc bách sóng đào
Nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi may
Chút thân quằn quại vũng lầy
Sống thừa, còn tưởng đến rầy nữa sao
Cũng liều một giọt mưa rào
Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay
Xót vì cầm đã bén dây
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta...
Một đặc điểm của việc xây dựng nhân vật của văn học phong kiến là sự
thiên về tính chất lý tưởng hóa ở các nhân vật chính diện. Mỹ học phong kiến
quan niệm nhân vật chính diện thuộc phạm trù cao cả, cho nên, nó phải là
những nhân vật phi thường. Hoàn cảnh xã hội phong kiến, nhất là trong giai
đoạn xuống dốc của nó, không thể đẩy các nhân vật chính diện đến phạm trù
anh hùng như trong văn học cổ đại nhưng nó cũng không thể thừa nhận nhân
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vật chính diện là con người bình thường trong đời sống hàng ngày, chí ít, phải
là con người có nguồn gốc xã hội cao quý, có phẩm chất đạo đức cao quý. Và, để
thích ứng với một đối tượng phản ánh như vậy, mỹ học phong kiến chọn cho
nó một phương thức biểu hiện thiên về tính chất ước lệ, tượng trưng. Nó đem
cái trang trọng, hài hòa, có tính chất quy phạm thay thế cho sự sinh động, sắc
cạnh, độc đáo trong việc nhận thức và tái hiện cuộc sống.
Chinh phụ ngâm và Cung oán ngâm khúc là tác phẩm nói về nỗi lòng của một
chinh phụ, một cung nữ– những phụ nữ quý tộc. Nỗi đau khổ và bi kịch trong
cuộc đời của họ rất thực nhưng không phải bình thường, nó có màu sắc cao quý
(một người phụ nữ quý tộc “Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước” phóng tầm mắt
đến một phương trời xa thẳm trông ngóng tìm chồng, và một cung nữ “Đêm
năm canh tiếng lắng chuông rền” đang khắc khoải chờ đợi quân vương). Trong
việc biểu hiện thế giới nội tâm của họ, các nhà thơ đã dùng rất nhiều yếu tố ước
lệ trong các phương tiện nghệ thuật, trong đó có ngôn ngữ.
Các nhân vật chính diện trong những truyện thơ Nôm đương thời, từ Hoa
Tiên đến Phan Trần, từ Sơ kính tân trang đến Nhị độ mai, Tây sương ký... đều xuất
thân từ tầng lớp trên của xã hội và đều mang phẩm chất đạo đức cao quý như:
chung thủy trong tình yêu, hiếu thảo với bố mẹ, trung với vua... Vì vậy, khi miêu
tả họ, các nhà thơ cũng thiên về khuynh hướng biểu hiện có tính chất ước lệ.
Ở Truyện Kiều, chúng ta có thể tìm thấy những nét rất thực của đời sống
hàng ngày trong bản chất tâm lý Thúy Kiều, nhân vật chính diện trung tâm
của tác phẩm. Và tận đáy sâu tâm hồn Kim Trọng, Từ Hải vẫn có những rung
cảm rất thực về tình yêu, về công lý... Nhưng rõ ràng, Nguyễn Du chưa phải
đã thoát khỏi quan niệm truyền thống trong việc xây dựng nhân vật chính
diện. Việc Kiều bán mình chuộc cha, nhân danh chữ “hiếu”; Kiều khuyên Từ
Hải ra hàng, nhân danh chữ “trung”; và mười lăm năm lưu lạc, không lúc nào
thôi nhớ thương Kim Trọng nhưng khi tái ngộ với chàng, Kiều lại nhân danh
chữ “trinh” để cự tuyệt việc kết tóc xe tơ với người yêu cũ. Còn Kim Trọng, một
người chung thủy trong tình yêu và được đẩy lên thành con người lý tưởng
trên bình diện này: Vì tình yêu chung thủy mà không lúc nào chàng cảm thấy
hạnh phúc, chàng lấy Thúy Vân là theo lời dặn của Thúy Kiều, Kim Trọng định
từ quan để đi tìm Thúy Kiều, khi gặp lại nàng, Kim Trọng không những không
hề băn khoăn về cuộc đời đã qua của nàng, mà còn hết lời khen ngợi: “Hoa tàn
mà lại thêm tươi/ Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa”. Từ Hải, hình tượng của
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công lý, của tự do. Từ Hải nói là làm, muốn là được, đánh là thắng. Từ Hải thoắt
đến, thoắt đi, đến đâu cũng được ca ngợi là “anh hùng”.
Tóm lại, các nhân vật chính diện trong Truyện Kiều, tuy mức độ khác
nhau nhưng ít nhiều đều có tính chất lý tưởng hóa. Chính đặc điểm này đã quy
định việc miêu tả của nhà thơ cũng thiên về tính chất ước lệ. Sắc của Thúy Kiều
được so sánh với “Làn thu thủy, nét xuân sơn”, với hoa với liễu; tài năng của nàng
được giới thiệu là “cầm, kỳ, thi, họa”. Vẻ hào hoa của Kim Trọng được miêu tả là
“Tuyết in sắc ngựa câu dòn”/ “Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời” và “Hài văn lần
bước dặm xanh”. Còn hình ảnh người anh hùng lý tưởng là Từ Hải thì được ghi
nhận với dáng vẻ bề ngoài “Râu hùm hàm én mày ngài/ Vai năm tấc tộng, thân
mười thước cao”, với phong độ “Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo” và được
ghi nhận trong ký ức Thúy Kiều “Cánh hồng bay bổng tuyệt vời”. Những nhân
vật chính diện được miêu tả với những nét có tính chất ước lệ như vậy thì ngôn
ngữ của họ cũng có nhiều yếu tố ước lệ.
Chúng ta có thể nêu lên một kết luận: Ngôn ngữ có nhiều tính chất ước lệ
trong Truyện Kiều chủ yếu được sử dụng cho các nhân vật chính diện.
Nhưng thực ra, ngôn ngữ của các nhân vật chính diện trong Truyện Kiều
không phải lúc nào cũng thiên về tính chất ước lệ. Cuộc đời Thúy Kiều chia làm
đôi khi nàng dấn thân vào mười lăm năm lưu lạc. Các hình thức ước lệ trong
nghệ thuật biểu hiện cũng như trong ngôn ngữ nhân vật bị phá vỡ đi nhiều
trước những biến cố phức tạp của cuộc đời. Song trước đó, trong đoạn đời “êm
đềm trướng rủ màn che” và sau đó, trong cuộc tái hồi Kim Trọng là hai đoạn đời
trang trọng và tương đối bình yên, thì hơn lúc nào khác trong tác phẩm, ngôn
ngữ các nhân vật chính diện không chỉ Thúy Kiều, Kim Trọng mà cả Thúy Vân,
Vương Quan, Vương Ông, Vương Bà đều mang rất nhiều tính chất ước lệ. Vì
vậy, chúng ta có thể bổ sung cho kết luận trên như sau: Ngôn ngữ có nhiều tính
chất ước lệ trong Truyện Kiều, chủ yếu được sử dụng cho các nhân vật chính diện. Và
nhân vật chính diện dùng ngôn ngữ ước lệ nhiều hơn cả là trong những hoàn cảnh
trang trọng, bình yên. Nói một cách khác, việc sử dụng nhiều ngôn ngữ có tính
chất ước lệ là dấu hiệu của nhân vật chính diện, nhân vật tích cực. Chính vì
vậy, những nhân vật phản diện một khi muốn ra vẻ chính diện thì ngôn ngữ
của chúng cũng thay đổi. Chúng không dùng thứ ngôn ngữ thông thường mà
lại dùng nhiều lời lẽ có tính chất ước lệ. Đó là trường hợp Sở Khanh và Tú Bà.
Sở Khanh là một tên lưu manh, một kẻ đầu trộm đuôi cướp đã thông đồng với
129
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

Tú Bà, “Một tay chôn biết mấy cành phù dung”. Lập mưu lừa dối Thúy Kiều, y giả
dạng là một thư sinh (“Nghĩ rằng cũng mạch thư hương”), cho nên trong ngôn
ngữ của y, thành phần từ ngữ ước lệ rất lớn:
Than ôi! Sắc nước hương trời
Tiếc cho đâu bỗng lạc loài tới đây
Giá đành trong nguyệt trên mây
Hoa sao hoa khéo đọa đầy mấy hoa
Tức gan riêng giận trời già
Lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng
Thuyền quyên ví biết anh hùng
Ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi.
Tú Bà cũng vậy. Khi làm ra vẻ lương thiện, hiền lành, biết thương xót Thúy
Kiều, thì ngôn ngữ của mụ cũng tăng nhiều yếu tố ước lệ:
Một người dễ có mấy thân
Hoa xuân đương nhụy ngày xuân còn dài
Cũng là lỡ một lầm hai
Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây
Lỡ chân trót đã vào đây
Khóa buồng xuân để đợi ngày đào non...
Truyện Kiều là một tác phẩm dựa rất sát vào cốt truyện của một tác phẩm
Trung Quốc nhưng chúng ta luôn cảm thấy rất gần gũi, thấy như cuộc đời ấy,
con người ấy không phải là cuộc đời và con người của “Năm Gia tĩnh triều Minh”
nào xa xôi mà chính là cuộc đời và con người Việt Nam cuối thế kỷ 18, đầu thế
kỷ 19. Đó là sáng tạo lớn nhất của Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Ngôn ngữ nhân
vật trong truyện có nhiều yếu tố ước lệ nhưng chúng ta luôn cảm thấy chúng
rất chân thật. Đó là thành công của Nguyễn Du trong việc xây dựng ngôn ngữ
nhân vật. Đạt được điều đó vì Nguyễn Du không phải xuất phát từ quan niệm
hình thức chủ nghĩa, ước lệ vì ước lệ mà xuất phát từ nội dung, từ tình cảm
chân thật. Cái độc đáo và sáng tạo của Nguyễn Du so với nhiều nhà thơ đương
thời là tính chất ước lệ ở tác giả chỉ là những biểu hiện có tính chất hình thức, còn
nội dung tình cảm thì bao giờ cũng rất chân thực.
Vả lại, trong Truyện Kiều, ngôn ngữ có tính chất ước lệ của nhân vật không
phải là sự lạc lõng, mà nó thống nhất với ngôn ngữ tự sự của tác giả, thống nhất
với đặc điểm nghệ thuật biểu hiện chung của tác phẩm vốn cũng có khá nhiều
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tính chất ước lệ. Sự hài hòa ấy đem lại một cảm giác hoàn chỉnh thông suốt
trong nhận thức, cho nên chúng ta không cảm thấy có gì là giả tạo.
Xét cho cùng, tính chất ước lệ trong ngôn ngữ nhân vật Truyện Kiều nói
riêng, hay nghệ thuật biểu hiện có tính chất ước lệ của văn học phong kiến
nói chung có một truyền thống khá vững vàng trong văn học quá khứ của ta,
không riêng gì văn học thành văn mà cả văn học dân gian nữa. Thể tỷ trong ca
dao đẩy lên đến chỗ cố định hóa đối tượng so sánh, đó là mầm mống của ngôn
ngữ có tính chất ước lệ. Truyền thống văn học từ bao đời nay đã tạo nên ở người
thưởng thức một “quan điểm lịch sử tự phát” trong khi nhận thức và đánh giá
nó. Thực tế, vấn đề đặt ra không phải là tại sao văn học quá khứ lại nhiều yếu
tố ước lệ, mà vấn đề là, dùng ước lệ như thế nào mới thành công

2.
Đặc điểm thứ hai trong ngôn ngữ nhân vật Truyện Kiều là thành phần
ngôn ngữ có tính chất hiện thực trong tác phẩm. Sự tồn tại của thành phần này
không phải tách rời hay đối lập với thành phần ngôn ngữ có tính chất ước lệ,
mà nó bổ sung cho nhau. Ở nhân vật chính diện, như phần trên đã nói, ngôn
ngữ sẽ tăng thành phần hiện thực chủ nghĩa khi nó đi sâu vào những mâu
thuẫn gay gắt của đời sống. Ngôn ngữ Thúy Kiều trong mười lăm năm lưu lạc
mang rất nhiều chất muối mặn của đời sống thực. Dĩ nhiên, không thể đòi hỏi
Thúy Kiều thay đổi hẳn ngôn ngữ của mình. Sự thay đổi như thế sẽ làm cho
nhân vật thiếu tính thống nhất. Nhưng rõ ràng chúng ta có thể tìm thấy sự phá
vỡ các nguyên tắc ước lệ trong ngôn ngữ Thúy Kiều khi nàng đối đáp với Tú
Bà, mắng nhiếc Sở Khanh hay than thở với Thúc Sinh chẳng hạn. Trong những
trường hợp này, ngôn ngữ Thúy Kiều nhiều khi đạt đến mức độ sinh động của
lời ăn tiếng nói hàng ngày:
Nàng rằng, thôi thế thì thôi
Rằng không thì cũng vâng lời rằng không
Khi Sở Khanh định hành hung thì nàng mắng lại:
Đem người đẩy xuống giếng khơi
Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay
Còn tiên tích việt trên tay
Rõ ràng mặt ấy mặt này chứ ai
Ở Kim Trọng và Từ Hải, chúng ta cũng thấy có sự phá vỡ ấy. Cũng như
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Từ Hải, ngôn ngữ Kim Trọng căn bản mang tính ước lệ. Nhưng khi trở lại nhà
Thúy Kiều, nghe Vương ông kể cảnh ngộ Thúy Kiều phải bán mình chuộc cha,
Kim Trọng đau đớn, vật vã: “Đau đòi đoạn, ngất đôi hồi/Tỉnh ra lại khóc, khóc rồi
lại mê”, thì chính lúc này, ngôn ngữ Kim Trọng tăng thành phần hiện thực lên
rất nhiều:
Rằng: tôi trót quá chân ra
Để cho đến nỗi trôi hoa dạt bèo
Cùng nhau thề thốt đã nhiều
Những điều vàng đá phải điều nói không
Chưa chăn gối cũng vợ chồng
Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang
Bao nhiêu của, mấy ngày đàng
Còn tôi, tôi một gặp nàng mới thôi.
Với Từ Hải thì xung đột nội tâm cao độ nhất là lúc Từ đấu tranh tư tưởng
để quyết định việc nhận lời đầu hàng triều đình. Mâu thuẫn giằng xé ở đây là
giữa một bên hiện tại huy hoàng đã nắm chắc trong tay và một bên là tương lai
mờ mịt “Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu”, giữa một bên là chí khí ngang dọc
“Đội trời đạp đất” với một bên là lòng yêu thương vô hạn con người đau khổ là
Thúy Kiều:
Xót nàng còn chút song thân
Bấy lâu kẻ Việt người Tần cách xa
Sao cho muôn dặm một nhà
Cho người thấy mặt là ta cam lòng
Vì vậy, hơn hết trong mọi trường hợp, ngôn ngữ Từ Hải lúc này có rất
nhiều yếu tố hiện thực:
Một tay gây dựng cơ đồ
Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành
Bó thân về với triều đình
Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu
Áo xiêm ràng buộc lấy nhau
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi
Sao bằng riêng một biên thùy
Sức này đã dễ làm gì được nhau
Chọc trời khuấy nước mặc dầu
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai.
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Có thể nói, từ việc nghiên cứu ngôn ngữ nhân vật trong Truyện Kiều, chúng
ta có thể rút ra một kết luận khá lý thú, có tính chất quy luật, không những đối
với ngôn ngữ nhân vật có tính chất ước lệ, mà đối với toàn bộ nghệ thuật biểu
hiện có tính chất ước lệ của văn học phong kiến, là: Trong khi va chạm với hiện
thực cuộc sống, tính chất ước lệ trong nghệ thuật biểu hiện dần dần bị phá vỡ, để thay
thế vào đó một nghệ thuật có tính chất hiện thực chủ nghĩa. Đặc điểm của nghệ
thuật tiến bộ là trong khi đồng hóa cuộc sống theo một lý tưởng thẩm mỹ nhất
định, thì, đồng thời, chính cuộc sống cũng khắc phục những yếu tố chủ quan
không phù hợp với quy luật cuộc sống của bản thân nghệ thuật. Chúng ta thấy
ở đây sự thống nhất giữa chân lý cuộc sống và chân lý nghệ thuật.
Nhưng, sử dụng ngôn ngữ có nhiều thành phần hiện thực hơn, chủ yếu là ở
các nhân vật phản diện. Ta có thể tìm thấy nguyên nhân của nó trong đời sống
cũng như trong những nguyên tắc được xác định qua thực tiễn của mỹ học
phong kiến.
Với quan niệm cái cao thượng được coi là vĩnh cửu, nên việc biểu hiện
thiên về tính chất ước lệ, thì, trái lại, cái xấu, cái hài hước là có tính chất tạm
thời, không vĩnh cửu, nên việc biểu hiện thiên về tính chất hiện thực chủ
nghĩa, tính chất trào lộng, khôi hài. Đó là hai mặt của một quan điểm. Vả lại,
trong xã hội phong kiến, nhất là ở giai đoạn suy tàn của nó, thì cái cao thượng,
dù quan niệm theo phương thức nào, cũng đều rất hiếm. Sáng tạo nên những
nhân vật có phẩm chất cao thượng trong giai đoạn này, các nhà văn đã đưa vào
khá nhiều yếu tố chủ quan của mình. Phương thức biểu hiện có tính chất ước
lệ có khả năng thích ứng với một đối tượng phản ánh như vậy. Nhân vật phản
diện, trái lại, nó “muôn hình, nghìn vẻ”, các phương tiện hạn chế của nghệ
thuật biểu hiện có tính chất ước lệ không thể dung nạp hết, nó đòi hỏi phải
được miêu tả “dưới hình thức của bản thân đời sống”. Đó là lý do tại sao trong
văn học phong kiến, nhân vật phản diện thường có bộ mặt hiện thực hơn các nhân
vật chính diện.
Chúng ta có thể lấy rất nhiều ví dụ để chứng minh cho luận điểm trên
trong văn học quá khứ, từ Hồ Xuân Hương đến Nguyễn Khuyến, Tú Xương, từ
Sãi vãi của Nguyễn Cư Trinh đến Sơ kính tân trang của Phạm Thái, Nhị độ mai,
các tác phẩm khuyết danh...
Các nhân vật phản diện trong Truyện Kiều, so với các nhân vật phản diện
trong những truyện Nôm đồng thời, có bộ mặt hiện thực rõ rệt hơn: Mã Giám
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Sinh ngoài 40 tuổi mà vẫn ăn diện lố lăng. Y đến nhà Thúy Kiều, dắt theo một
lũ tôi tớ lau nhau. Y không biết đến chút lịch sự tối thiểu, vừa vào đến nhà
đã “Ngồi tót sỗ sàng” lên ghế giữa. Còn Tú Bà, chỉ cần nhắc đến tên là đã hiện
ra ngay trước mắt ta một mụ đàn bà phì nộn, da dẻ nhợt nhạt vì chuyên sống
về đêm. Và, tên mất dạy Sở Khanh, ta có thể tóm được gáy hắn trong cử chỉ:
“Lặng nghe lẩm nhẩm gật đầu” và trong hành động: “Đẩy song đã thấy Sở Khanh
lẻn vào”. Ở các nhân vật phản diện thuộc tầng lớp trên, nhà thơ dường như nể
nang hơn nhưng chúng ta cũng biết được mụ mẹ Hoạn Thư trong tư thế: “Ban
ngày thắp sáp hai bên/ Giữa giường thất bảo ngồi trên một bà”. Còn quan “tổng
đốc trọng thần” Hồ Tôn Hiến thì: “Nghe càng đắm, ngắm càng say/ Lạ cho mặt sắt
cũng ngây vì tình”.
Những nhân vật phản diện được miêu tả một cách hiện thực và có ít nhiều
màu sắc trào lộng như vậy, thì, ngôn ngữ của chúng cũng có nhiều yếu tố hiện thực,
nhiều yếu tố hàng ngày. Điều đó có thể dễ dàng tìm thấy trong tác phẩm. Có điều,
khi bản chất của các nhân vật phản diện càng bộc lộ rõ rệt chừng nào thì ngôn ngữ
của chúng càng hiện thực, càng sinh động chừng ấy. Xin lấy nhân vật Tú Bà làm
ví dụ. Tú Bà là nhân vật phản diện được giới thiệu khá nhiều trong tác phẩm.
Nhưng bộc lộ sâu sắc nhất bản chất của mụ là lúc mụ đánh mắng Thúy Kiều.
Có thể coi đây là một đoạn điển hình của ngôn ngữ nhân vật có tính chất hiện
thực trong tác phẩm:
Này này! sự đã quả nhiên
Thôi đà cướp sống chồng min đi rồi
Bảo rằng đi dạo lấy người
Đem về rước khách kiếm lời mà ăn
Tuồng vô nghĩa, ở bất nhân
Buồn tình trước đã tần mần thử chơi
Mầu hồ đã mất đi rồi
Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma
Con kia đã bán cho ta
Nhập gia phải cứ phép nhà tao đây
Lão kia có giở bài bây
Chẳng văng vào mặt mà mày lại nghe
Cớ sao chịu tốt một bề
Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao!
Phải làm cho biết phép tao.
134
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

Qua những từ ngữ mụ dùng: những từ lặp lại “này này”, “thôi thôi”; những
từ chửi mắng: “con kia”, “lão kia”, “chẳng văng vào mặt”, “Gái tơ mà đã ngứa nghề
sớm sao”; những từ mang tính nghề nghiệp: “đem về rước khách kiếm lời mà ăn”
hay “thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma”, và, cả câu sáu kết thúc đoạn nói một cách
đột ngột, cả cái giọng đay nghiến, chì chiết trong toàn đoạn, giúp chúng ta
hình dung rõ nét con người lẫn tính khí của mụ. Ta như thấy mụ ngồi xếp bằng
tròn trên giường đang hả hê với món buôn hời của Mã Giám Sinh, thì bỗng
nghe Thúy Kiều nói rằng nàng lấy lẽ Mã Giám Sinh và đã thất thân với hắn, thế
là mụ đứng phắt dậy như bật lò xo, rồi nhảy tót xuống đất, mắng nhiếc, xỉa xói
hết Thúy Kiều đến Mã Giám Sinh.
Chúng ta có thể nêu ở đây kết luận thứ hai: “Ngôn ngữ có nhiều thành phần
hiện thực trong Truyện Kiều được sử dụng nhiều hơn cho các nhân vật phản diện.
Đối với các nhân vật chính diện, thì thành phần ước lệ trong ngôn ngữ bị phá vỡ dần
và thành phần hiện thực được tăng cường khi con người đi sâu vào cuộc sống nhiều
xung đột”.

3.
Chúng ta đã nghiên cứu các đặc điểm trong ngôn ngữ nhân vật của Truyện
Kiều và sơ bộ nêu lên việc sử dụng nó. Nhưng nghiên cứu ngôn ngữ nhân vật
trong tác phẩm văn học mà chỉ dừng lại ở đó thì chưa phải đã giải quyết xong
toàn bộ vấn đề.
Sự khác biệt của việc nghiên cứu trong tác phẩm văn học với việc nghiên
cứu của bộ môn ngôn ngữ học là ở chỗ, với ngôn ngữ học thì việc tìm hiểu các
thành phần cấu tạo của ngôn ngữ, các quy luật ngữ pháp, ngữ âm, tu từ... là đối
tượng và là cứu cánh của nó, còn trong văn học thì việc nghiên cứu ngôn ngữ
là phương tiện để tìm hiểu một lĩnh vực khác có ý nghĩa đặc thù, tìm hiểu hình
tượng văn học và phong cách của nhà văn. Cho nên việc nghiên cứu ngôn ngữ
trong tác phẩm nói chung, và nghiên cứu ngôn ngữ nhân vật nói riêng, chỉ có
ý nghĩa thực tiễn khi ta xét nó đã phục vụ như thế nào cho việc xây dựng tính
cách nhân vật, nghiên cứu nó trong một hệ thống hoàn chỉnh của việc nghiên
cứu hình tượng tác phẩm.
Đặc điểm có tính chất khái quát trong ngôn ngữ nhân vật Thúy Kiều
như đã trình bày ở phần trên, là nhiều thành phần ước lệ khi còn ở nhà hay
khi tái hồi Kim Trọng, và tăng thành phần hiện thực khi nàng dấn thân vào
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cuộc đời mười lăm năm lưu lạc. Đi sâu vào những hoàn cảnh cụ thể khác
nhau của đời nàng, chúng ta sẽ thấy ngôn ngữ Thúy Kiều còn nhiều lần
thay đổi.
Lần đầu tiếp xúc với Kim Trọng, một người từng làm xao xuyến trái tim
non trẻ của Thúy Kiều “Người đâu gặp gỡ làm chi/ Trăm năm biết có duyên gì hay
không”, Thúy Kiều ăn nói duyên dáng, tình tứ biết bao! Ngôn ngữ của nàng thể
hiện rất đúng với tâm lý của nàng. Những từ ngữ của Kiều, cách đặt câu trong
khi nói (dù khi, nên chăng thì cũng) hay cái lúng túng, mâu thuẫn trong diễn đạt
(“Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa” mà lại “Nặng lòng xót liễu vì hoa”). Thúy Kiều
nói với Kim Trọng “Trong buổi mới lạ lùng” nhưng lại “Nể lòng có lẽ cầm lòng cho
đang” và nể nang đến nỗi “Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung!”)... Tất cả đã nói
lên tính cách tinh tế, duyên dáng, thoáng chút ngại ngùng rất thực của con
người Thúy Kiều, đồng thời nói lên bản chất thiết tha, mãnh liệt trong tình yêu
của nàng.
Về sau, bước chân vào sóng gió, tính cách Thúy Kiều có rất nhiều biến
chuyển. Bị dập vùi bởi thực tế cay đắng, những nét ngây thơ, duyên dáng trong
tính cách Thúy Kiều không có dịp bộc lộ nữa. Nhiều lúc, phải đương đầu với
một cảnh ngộ bức bách, o ép, Kiều không thể buông lỏng tình cảm mà phải cần
đến lý trí để kìm giữ. Lúc này, ngôn ngữ của nàng trở nên rạch ròi, dứt khoát,
mặc dù phía sau lời nói là cả một trời chua chát.
Trước cảnh cha, em bị bắt, bị đánh “Rường cao rút ngược dây oan” và gia
đình bị cướp phá sạch sành sanh, là người con gái cả trong gia đình, Thúy Kiều
thấy mình có bổn phận cứu nguy cho gia đình. Không còn cách nào khác, nàng
quyết định bán mình chuộc cha. Lời lẽ Thúy Kiều khuyên cha để mình bán
mình vừa có tình vừa có lý, tình lý rạch ròi, dứt khoát:
Thà rằng liều một thân con
Hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây
Phận sao đành vậy cũng vầy
Cầm như chẳng đậu những ngày còn xanh
Cũng đừng tính quẩn lo quanh
Tan nhà là một, thiệt mình là hai
Từ buổi dấn thân vào cuộc đời ô nhục, Kiều luôn luôn phải chống đỡ lại,
không phải với một con người nào, mà với cả một xã hội bất công, tàn bạo. Từ
một cô gái dịu dàng, thùy mị, nàng đã trở nên một con người rắn rỏi, cương
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nghị. Giờ đây, lời nói của nàng không còn vẻ hồn nhiên thuở nào, mà thường
pha lẫn chua chát, mỉa mai:
Nhưng tôi có sá chi tôi
Phận tôi đã vậy vốn người để đâu
Thân lươn bao quản lấm đầu
Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa
Hay là:
Thiếp như hoa đã lìa cành
Chàng như con bướm liệng vành mà chơi
Chúa xuân đành đã có nơi
Vắn ngày thôi chớ dài lời làm chi...
Một đặc điểm khác nữa trong ngôn ngữ Thúy Kiều, là sự tinh tế, chính xác
trong việc sử dụng từ ngữ. Đối với Thúy Kiều, việc dùng từ này mà không dùng
từ khác, nhiều khi có một ý nghĩa rất sâu sắc.
Nhiều người đã phân tích từ “cậy” và từ “chịu” trong lời nói của Kiều khi
nàng nhờ Thúy Vân thay mình lấy Kim Trọng: “Cậy em, em có chịu lời/ Ngồi lên
cho chị lạy rồi sẽ thưa”. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều ví dụ khác nữa.
Cũng là tình yêu cả nhưng khi nói đến tình yêu của nàng đối với Thúc
Sinh, Kiều chưa bao giờ gọi đó là “tình” mà gọi đó là “ nghĩa”:
Đôi ta chút nghĩa đèo bòng
Đến nhà trước liệu nói sòng cho minh
Hay:
Nàng rằng: nghĩa trọng nghìn non
Lâm Tri người cũ, chàng còn nhớ không
Điều đó không lạ. Ngay buổi đầu gặp gỡ, nàng chỉ mong trong quan hệ của
nàng với Thúc Sinh là một “tình thương”, chứ không phải một “tình yêu”:
Thương sao cho vẹn thì thương
Tính sao cho vẹn mọi đường thì vâng.
Trái lại, với Kim Trọng, Kiều có một thái độ khác hẳn. Kiều gọi Kim Trọng
là: “người tình chung”, là “người yêu”. Khi thất thân với Mã Giám Sinh, Kiều
nghĩ:
Biết thân đến bước lạc loài
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung
Và khi tái hồi Kim Trọng, nàng đã thốt lên:
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Người yêu ta xấu với người
Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau
Ta còn thấy sự tinh tế, chính xác trong ngôn ngữ của Kiều, khi nàng cay
đắng và tự hào nói với Kim Trọng:
Chữ trinh còn một chút này
Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan...
Nhìn chung, việc vận dụng ngôn ngữ nhân vật để góp phần cá thể hóa nhân vật
là một đặc điểm trong Truyện Kiều, ở nhân vật chính diện cũng như nhân vật phản
diện. Nhưng sắc sảo hơn là ở các nhân vật phản diện.
Tú Bà là chủ nhà chứa, mở miệng là nói đến tiền. Biết Kiều thất thân với
Mã Giám Sinh, mụ chỉ lo “vốn liếng đi đời nhà ma”, Thúy Kiều tự tử nhưng không
chết, mụ nghĩ “Người còn thì của hãy còn” và khi khuyên Kiều ra tiếp khách, mụ
lại nói “Người ta ai mất tiền hoài đến đây”. Giọng của mụ đưa đẩy, ngọt ngào khi
dụ dỗ, nanh nọc, đanh đá khi chửi mắng, lắp bắp giảo hoạt khi cầu khẩn. Và
đoạn mụ dạy nghề cho Thúy Kiều “Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề”, thì
giọng mụ hối hả, các đoạn trong câu thơ như đuổi bắt nhau:
Chơi cho liễu chán hoa chê
Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời
Khi khóe hạnh, khi nét ngài
Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa
Đều là nghề nghiệp trong nhà...
Có cảm giác mụ đang “sống” với những điều mụ nói. Cái say sưa, cái sôi
nổi của Tú Bà khi dạy Kiều làm đĩ khiến ta cảm thấy như mụ đang hồi tưởng
dĩ vãng “oanh liệt” một thời của mụ. Tất cả những điều ấy chỉ có thể xảy ra với
Tú Bà, một kẻ vốn từng làm đĩ và giờ đây “làng chơi đã trở về già hết duyên”, chứ
không thể ở bất cứ ai khác.
Còn nhiều nhân vật phản diện khác mà ngôn ngữ cũng “sống” không kém
gì ngôn ngữ Tú Bà, chẳng hạn Mã Giám Sinh, Sở Khanh... Nhưng ta chỉ đi sâu
vào lời ăn tiếng nói của cặp vợ chồng Thúc Sinh, hai nhân vật có những nét cá
tính đặc biệt sinh động.
Nguyễn Du giới thiệu Thúc Sinh là một tay “...quen thói bốc trời/ Trăm
nghìn đổ một trận cười như không”. Vì vậy, khi Thúc Sinh hứa hẹn với Thúy Kiều:
Sinh rằng: hay nói dè chừng
Lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao?
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Đường xa chớ ngại Ngô Lào
Trăm điều hãy cứ trông vào một ta
thì chúng ta cảm thấy có cái gì mâu thuẫn với bản chất Thúc Sinh, có cái gì
trống rỗng, lớn lối. Thúc Sinh nói rất khẳng định mà người đọc lại ngờ vực. Đặc
điểm ngôn ngữ Thúc Sinh chính là ở đấy.
Lúc Kiều ở Quan Âm các, nhân buổi Hoạn Thư vắng nhà, Thúc Sinh đến
tự tình với Kiều. Thúc Sinh khóc nức nở (“Giọt châu tầm tã đẫm tràng áo xanh”)
và tỏ ra rất đau khổ khi thấy Kiều bị hành hạ. Chàng phân trần cảnh ngộ của
mình và khuyên Kiều trốn đi nơi khác. Thúc Sinh cố nói cho tha thiết, xúc
động nhưng tác dụng khách quan của lời nói lại tạo ra sự hài hước:
Vì ta cho lụy đến người
Cát lầm ngọc trắng thiệt đời xuân xanh
Quản chi lên thác xuống ghềnh
Cũng toan sống thác với tình cho xong
Câu nói khoa trương ấy khiến ta nghi ngờ cái quyết tâm “Sống thác với
tình” của Thúc Sinh. Nhưng rồi Thúc Sinh nói tiếp:
Tông đường chút chửa cam lòng
Nghiến răng bẻ một chữ đồng làm hai
khiến ta không những không xúc động với cái “nghiến răng” của Thúc Sinh
mà ngược lại, còn nhận ra sự lố bịch trong những lời nói ấy. Thực ra, với Thúc
Sinh, Nguyễn Du không có dụng ý trào lộng, mà trong chừng mực nào đó, nhà
thơ còn có cảm tình với nhân vật này. Trong mười lăm năm lưu lạc của Thúy
Kiều, Thúc Sinh vẫn là người biết đưa cánh tay mình ra – dù là một cánh tay
yếu đuối – để cứu lấy đời nàng. Có điều, mặc dù có cảm tình với nhân vật, nhà
thơ đã không can thiệp vào nhân vật mà để nhân vật tự phát triển, hành động,
nói năng theo quy luật riêng của nó. Nguyễn Du không có dụng ý trào lộng
nhưng chính sự yếu đuối của Thúc Sinh đã biến chàng thành một nhân vật,
nhiều khi như là đối tượng của sự trào lộng, khôi hài.
So với Thúc Sinh, phải nhận là, về tính cách cũng như ngôn ngữ, Hoạn
Thư sâu sắc, kín đáo hơn rất nhiều. Về tính cách của Hoạn Thư, Thúy Kiều đã
có một nhận xét rất xác đáng: “Người đâu sâu sắc nước đời.”
Có khá nhiều điều lý thú khi đi sâu phân tích tâm lý, tính cách nhân vật
quý tộc phản diện “sâu sắc nước đời” này, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở lĩnh vực
ngôn ngữ. Vì là người “sâu sắc” nên ta rất khó tìm thấy một đặc điểm tâm lý nào
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nổi bật biểu hiện trong ngôn ngữ của mụ. Máu ghen của Hoạn Thư là “đâu có
lạ đời nhà ghen”, thế mà trước mặt Thúc Sinh, Hoạn Thư vẫn ăn nói ngọt ngào:
Cách năm mây bạc xa xa
Lâm Tri cũng phải tính mà thần hôn
Thấy Thúc Sinh – Thúy Kiều tự tình ở Quan Âm các, Hoạn Thư vẫn “Cười
cười nói nói ngọt ngào/ Hỏi rằng: chàng ở chốn nào lại chơi”.
Đến khi bị xử tội trước tòa án Thúy Kiều, Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu mà
ngôn ngữ vẫn bình tĩnh, mực thước:
Rằng: tôi chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình
Nghĩ cho khi các viết kinh
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo
Lòng riêng riêng những kính yêu
Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai
Trót lòng gây việc chông gai
Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng...
Có thể nói tính chất “không đặc điểm” ấy (không bộc lộ tình cảm thật, ý
nghĩ thật, nhiều tính chất lý trí trong ngôn ngữ) là đặc điểm ngôn ngữ đối thoại
của Hoạn Thư. Trái lại, khi suy nghĩ một mình hay khi than thở với người tin cẩn
(với mẹ chẳng hạn) thì ngôn ngữ của Hoạn Thư mới bộc lộ chân tướng của mụ:
Ví bằng thú thật cùng ta
Cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên
Dại chi chẳng giữ lấy nền
Hay chi mà rước tiếng ghen vào mình
Lại còn bưng bít giấu quanh
Làm chi những thói trẻ ranh nực cười
Tính rằng cách mặt khuất lời
Giấu ta, ta cũng liệu bài giấu cho
Lo gì việc ấy mà lo
Kiến trong miệng chén có bò đi đâu
Làm cho nhìn chẳng được nhau
Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên
Làm cho trông thấy nhãn tiền
Cho người thăm ván bán thuyền biết tay
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4.
Trên đây, chúng tôi đã cố gắng nêu lên một số đặc điểm trong ngôn ngữ
nhân vật Truyện Kiều và việc vận dụng nó. Cần phải nói thêm rằng các đặc điểm
ấy không tồn tại một cách tách bạch, có ranh giới rõ rệt trong tác phẩm như
những kết luận mà nhiều khi chúng xen kẽ, bổ sung cho nhau. Cũng cần phải
nói rõ, sự khái quát trên đây là nhằm vào những hiện tượng chính, nổi bật và
tương đối phổ biến, chứ không bao hàm tất cả mọi hiện tượng, mọi cá biệt.
Về việc vận dụng nó, nếu chúng ta so sánh với ngôn ngữ nhân vật trong
tác phẩm văn học hiện đại thì có thể thấy rõ, ngôn ngữ nhân vật trong Truyện
Kiều còn hạn chế về phương diện cá thể hóa nhân vật. Thành phần ước lệ trong
ngôn ngữ bản thân nó trái với tính chất sinh động, sắc cạnh, độc đáo trong việc
cá thể hóa nhân vật. Thành phần hiện thực có ưu thế hơn nhưng lại ít nhiều
bị hạn chế do loại hình thơ ca. Thêm nữa, Truyện Kiều tuy có chú ý nhiều đến
việc xây dựng hình tượng, phân tích tâm lý nhân vật nhưng dù sao cũng chưa
thoát khỏi phong cách của một chuyện kể: Vai trò thuyết minh của tác giả khá
lớn trong tác phẩm và ngôn ngữ tác giả có khi đã xâm nhập vào ngôn ngữ nhân
vật. Vãi Giác Duyên và sư Tam Hợp là những nhân vật phát biểu trực tiếp quan
điểm triết học của tác giả, ngôn ngữ của họ nhiều khi cũng chính là ngôn ngữ
của tác giả, không có màu sắc riêng biệt. Ở một số nhân vật khác, sự xâm nhập
của nhà thơ cũng có nhưng mức độ ít hơn rất nhiều. Những hạn chế ấy phần
nào gây trở ngại trong việc cá thể hóa nhân vật.
Nhưng so sánh với các truyện Nôm đương thời, thì ngôn ngữ nhân vật
trong Truyện Kiều là một bước phát triển rất cao. Chúng ta nghe thấy từ cửa
miệng nhân vật Truyện Kiều có khi là một ngôn ngữ có tính chất ước lệ nhưng
lại tràn đầy nội dung hiện thực, không công thức, không giả tạo mà súc tích,
sinh động tuyệt vời.
Sử dụng ngôn ngữ nhân vật trong Truyện Kiều, Nguyễn Du có ý thức rõ
ràng về việc vận dụng nó như một phương tiện để bộc lộ tính cách nhân vật.
Không thoát ly truyền thống nhưng Nguyễn Du đã sáng tạo rất nhiều trên cơ
sở truyền thống ấy.
Cần phải nghiên cứu nhiều mặt nữa mới có thể đi đến một kết luận chính
xác, khoa học về sự phát sinh và phát triển của chủ nghĩa hiện thực ở việt Nam.
Nhưng ở đây, qua việc nghiên cứu ngôn ngữ nhân vật trong Truyện Kiều, ta có
thể sơ bộ nêu lên một kết luận có tính chất giả định là: Trong văn học Việt Nam,
141
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

chủ nghĩa hiện thực chỉ có thể ra đời khi nó phá vỡ toàn bộ những phương thức
biểu hiện có tính chất ước lệ tượng trưng của nghệ thuật phong kiến, và Truyện
Kiều là một tác phẩm đang ở giai đoạn cuối cùng của quá trình biện chứng ấy.

Luyện tập
1. Thảo luận: Bạn hiểu thế nào là tính chất ước lệ khi mô tả một người,
một hoàn cảnh, một giải pháp, một kết quả...? Mỗi bạn lấy một ví dụ
bằng vài câu trong Truyện Kiều để minh họa cho ngôn ngữ ước lệ.
2. Thảo luận: Trong thời hiện đại, chúng ta có còn dùng cách ước lệ
khi nói và viết không? Mỗi bạn hãy lấy một nhân vật trong Truyện
Kiều để nói về tính cách, diện mạo, hành động... của một hạng
người bạn đã gặp trong cuộc sống.
3. Tìm ví dụ: Mỗi bạn hãy lấy một nhân vật trong phim ảnh, trên sách
báo, trong giới showbiz để nói về tính cách, diện mạo, hành động...
của một hạng người bạn đã gặp trong cuộc sống.
4. Thảo luận: Cách diễn tả bằng ngôn ngữ hiện thực khác với cách
diễn tả ước lệ như thế nào? Hãy lấy một ví dụ từ Truyện Kiều và
chuyển cách nói ước lệ đó sang cách nói hiện thực.
5. Thảo luận: Thế nào là sự tinh tế trong nói năng? Hãy nhắc lại và
giải thích sự tinh tế của Kiều qua ví dụ đã cho trong bài mới học.
Mỗi bạn hãy tìm thêm một ví dụ khác và phân tích sự tinh tế của
cách nói đó.
6. Thảo luận: Sự tinh tế được thể hiện chủ yếu ở cấp độ từ ngữ hay ở
cấp độ khác? Tinh tế thể hiện ở cấp độ nào nhiều hơn? Mỗi bạn hãy
tìm một ví dụ bằng hai câu nói cùng một ý nhưng một câu thô kệch
và một câu tinh tế.
7. Thảo luận: Trong câu Kiều “Lòng đâu sẵn mối thương tâm/ Thoắt
nghe Kiều đã đầm đầm châu sa”, có thể thay chữ “thoắt nghe” bằng
chữ “nghe xong”, “vừa nghe”, “mới nghe” được không? Tại sao? Có
thể thay chữ “đầm đầm” bằng chữ “ầm ầm”, “thì thầm”, “lầm bầm”
được không? Tại sao?
8. Viết tiểu luận theo một ý tùy chọn sau khi thảo luận.
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PHẦN 2

Tác phẩm Faust của Goethe
BÀI NHẬP

TẠI SAO HỌC FAUST?
Các bạn học sinh Lớp 9 thân mến,
Phần trước của môn Văn Lớp 9 đã dành cho bạn năm tháng liền sống hết
mình trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Là người Việt Nam, bạn
không thể nên người nếu thiếu Nguyễn Du và Truyện Kiều. Nguyễn Du và
Truyện Kiều nhắc nhở bạn rằng tất cả chúng ta có một tổ quốc Việt Nam nói
tiếng Việt. Nguyễn Du và Truyện Kiều luôn luôn thì thầm vào tai bạn hãy nhớ
bát canh rau muống quả cà dầm tương đẫm mồ hôi và nước mắt của dân tộc.
Học Nguyễn Du và Truyện Kiều là để yêu, không học để đi thi – yêu mình, yêu
người, và sống tiếp cuộc đời mình cho mình, cho cộng đồng, cho tương lai của
đất nước này.
Bây giờ các bạn sẽ học sang một phần khác
mà chúng ta sẽ gọi tên mục tiêu của giai đoạn
học Văn này là học mơ tưởng hái sao trên trời.
Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu tác phẩm Faust
của thi hào Đức Goethe (Quang Chiến dịch từ
nguyên bản tiếng Đức, NXB Văn học, 2001).
Đừng nghĩ học Faust chỉ xui ta mơ mộng.
Người biết hái sao trên trời là người trước hết
biết hái sao trong lòng mình. Đó là con người
luôn luôn vươn cao theo một lý tưởng. Và trên
con đường đến với và dần dần gần như đạt tới
lý tưởng, con người ấy luôn luôn phải nhìn
sâu vào nội tâm mình, nơi đó luôn luôn xảy
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ra tranh chấp giữa cái Thiện và cái Ác, giữa cái Đẹp và cái Thô lỗ, giữa Khoan
dung và Thù hận.
Trước hết, xin bạn hãy hiểu qua tác phẩm Faust đôi chút.
Trong vòm trời văn học Đức, Johann Wolgang von Goethe (1749–1832) là
một trong những vì sao sáng nhất – nếu không muốn nói là vì sao sáng nhất. Và
trong sự nghiệp đồ sộ của thiên tài đa năng này – ông là thi sĩ, tiểu thuyết gia,
kịch tác gia, nhà nghiên cứu nghệ thuật, khoa học và còn là chính khách nổi
tiếng của công quốc Weimar – vở bi kịch Faust được nhiều nhà nghiên cứu coi
là kiệt tác vĩ đại nhất của văn học Đức mọi thời đại.
Đề cập đến văn hóa – văn học Đức, không thể không nhắc tới tác phẩm
bất hủ này. Từ một truyện dân gian Đức nổi tiếng hồi thế kỷ 16, với nhiều dị
bản khác nhau – câu chuyện về số phận nhà bác học Faust ràng buộc với quỷ
Lucifer bởi một hợp đồng kỳ dị: Giao kèo bán linh hồn – Goethe đã dựng nên một
công trình kỳ vĩ hàm chứa cả triết học và nghệ thuật, lịch sử và xã hội, nhân
học và khoa học tự nhiên, một tượng đài sừng sững trong văn hóa nhân loại
suốt hai thế kỷ nay.
Faust của Goethe là một vở bi kịch chia làm hai phần: Faust – Phần một
(chính thức ra mắt năm 1808) và Faust – Phần hai (xuất bản năm 1832 ít lâu sau
khi Goethe qua đời), gồm tất cả 12.111 câu thơ. Giữa hai thời điểm xuất bản hai
phần ấy, là 24 năm: Goethe đã dành gần trọn một phần tư thế kỷ còn lại của đời
mình để hoàn thành tác phẩm trước khi khép mắt vĩnh viễn. Thực ra, Goethe
đã khởi thảo tác phẩm từ năm 1772 dưới cái tên là Urfaust, gồm 22 màn, phần
lớn là bằng thơ xen lẫn một số đoạn văn xuôi, nhưng ông không thỏa mãn, đã
vứt bỏ. Vậy là Faust đã “ngốn” sáu mươi năm của cuộc đời đại văn hào!
Trong quãng thời gian hơn nửa thế kỷ thai nghén tác phẩm, biết bao biến
cố xã hội – lịch sử đã diễn ra cùng những chuyển động trong quá trình châu Âu
bước vào thời kỳ đại công nghiệp, dội những âm hưởng đa thanh vào tâm thức
tác giả, chuyển hóa thành những chiều kích phong phú bất ngờ. Nếu như ở
Faust – Phần một, chuyện kịch chỉ diễn ra nơi “hạ giới”, với một nhân vật Faust,
do thất vọng trong những cố gắng khám phá bí mật của vũ trụ không thành,
đành nhắm mắt bán linh hồn cho quỷ Méphistophélès, một Faust lầm lạc do bị
“ma đưa lối quỷ đưa đường” (ma quỷ ở đây hiện thân là Méphisto) dấn vào cuộc
phiêu lưu tình ái đầy oan trái với Gretchen, thì không gian của Faust – Phần
hai lại là tiên giới, là macrocosmos “đại vũ trụ”, trong đó Faust thấy mình thức
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dậy giữa các thánh thần, tiên nữ, thay vì dưới địa ngục như trong truyện dân
gian khởi nguyên. Khác với Faust – Phần một chỉ tập trung vào chuyện bán linh
hồn – hệ quả của vụ đánh cược điên rồ của Méphisto với Thượng Đế: Cám dỗ
“bề tôi sủng ái” của Người là Faust –, năm hồi của Phần hai đề cập những chủ
đề khác nhau: triết học, lịch sử, tôn giáo, những phạm trù huyền bí, tâm lý
học. Trước một Faust thỏa mãn, đầm ấm với người vợ mới cưới là nàng Hélène
thành Troie, Méphistophélès quyết định đoạt lấy linh hồn nhà học giả, nhưng
linh hồn ấy không bị đầy địa ngục nhờ lời cầu nguyện của Gretchen. Và như
các thiên thần, sứ giả sự khoan dung của Chúa, thông báo: “Những kẻ vươn lên
đáng được cứu chuộc”. Phần hai kết thúc bằng câu thơ bất hủ: “Cái Hằng Nữ nâng
chúng ta lên (das Ewig–Weibliche zieht uns hinan)”.
Có biết bao kiến thức minh tuệ trong nội hàm mênh mông của kiệt tác này
mà người ta coi như một bộ bách khoa toàn thư. Trải qua hơn hai thế kỷ, hàng
ngàn công trình nghiên cứu khoa học đã khai thác “mỏ vàng” bất tận này. Nhà
văn Mỹ gốc Đức Paul Carus (1862–1919) nhận định Faust của Goethe có tầm
ảnh hưởng “chỉ thua chút ít so với Kinh Thánh”. Faust, “bề tôi của Chúa”, “càng
vươn lên càng lầm lạc”, thể hiện ý niệm nhị nguyên của Goethe, đúng như
khẳng định của một nhà văn Mỹ gốc Đức khác, Walter Kaufmann (1921–1980):
“Goethe đã sáng tạo một nhân vật mà nhân dân Đức đã chấp nhận như là nguyên
mẫu lý tưởng của mình”.
Các bạn học sinh Lớp 9 thân mến,
Chắc hẳn có bạn sẽ nghĩ tác phẩm Faust của Goethe thì có liên quan gì đến
mình, thì có ý nghĩa gì trong giai đoạn chuẩn bị vào đời hay cho cả cuộc sống
mưu sinh sau này? Faust của Goethe là tuổi thanh xuân vĩnh cửu, là niềm khát
khao, niềm say mê hiểu biết bất tử, là TÌNH YÊU ở ý nghĩa bay bổng, lãng mạn
của từ này. Đó là lý do Cánh Buồm chọn Faust của Goethe tặng các bạn. Chương
trình Cánh Buồm tin tưởng vào “công cụ tinh thần” tự học – tự giáo dục đã trao
vào tay các bạn dù chỉ qua hai môn học “làm mẫu” (học giỏi tiếng Việt trên nền
tảng ngôn ngữ học, am tường nghệ thuật trên cơ sở biết làm ra tác phẩm nghệ
thuật), nghĩ rằng các bạn đủ sức đến với Faust của Goethe.
Chủ nghĩa Lãng mạn ở nước Đức hồi thế kỷ 18 sang đầu thế kỷ 19, trong
đó có trào lưu Bão táp và xung kích, quy tụ những gương mặt lỗi lạc của
văn hóa Đức: Đó là những triết gia đồng thời là thi sĩ hoặc thi sĩ đồng thời
là triết gia, trong đó nhất thiết phải kể đến Friedrich Schiller (bạn đã học
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trong Văn Lớp 6 Cánh Buồm), bạn tri kỷ của Goethe và cũng là người đã động
viên Goethe hoàn tất tác phẩm Faust. Các triết gia Đức ở thời kỳ này là các
triết gia duy tâm, nhưng không nên hiểu theo nghĩa duy tâm đối lập với
duy vật (như cách đặt câu hỏi tinh thần hay vật chất cái nào có trước). Các
nhà duy tâm này phân biệt hai thế giới: Một thế giới của những “ý niệm”,
của “cõi trời”, tách rời khỏi thế giới của kinh nghiệm, của “cõi trần gian”. Vì
thế triết học, văn chương, và cả âm nhạc nữa (tiêu biểu là nhạc Beethoven)
đều nói tới “tình yêu”, “cuộc sống” ở cấp độ cao nhất, mà điều cao siêu nhất
là tình yêu tự do, Thượng đế, tình bằng hữu (Tụng ca niềm vui của Schiller,
Beethoven đã đưa bài thơ này vào bản giao hưởng số 9 của ông, bản giao
hưởng cuối cùng của ông, và là bản giao hưởng đầu tiên trên thế giới có sử
dụng dàn hợp xướng).
Hãy đọc một đoạn trích vở kịch Wilhelm Tell của Schiller dưới đây: Hóa ra
những kẻ “hái sao” lãng mạn ấy lại là những nhà tiên phong cho nền dân trị cụ
thể sau này trên trái đất, trong đó có “tấm giấy khai sinh” của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa gần 200 năm sau đó, trong đó ghi rõ những quyền “bất khả
chuyển nhượng” của con người:
Vậy là trên đất tổ tiên truyền hưởng tự ngàn năm
Ta họp nhau phải lén lút, phải vụng thầm
Như kẻ giết người. Phải nương vào đêm tối
Màn hắc ám chuyên dành cho tội lỗi
Cho âm mưu vốn sợ ánh dương quang,
Để tìm lấy quyền ta, quyền lợi đàng hoàng
Và thanh khiết như ngày trời rực rỡ.
...
Không! Bạo chính cũng chỉ có chừng nào mức độ,
Khi con người bị ức tìm không ra công lý nơi nao,
Khi dưới sức đè không chịu nổi gắt gao
Thì, họ sẽ với tận trời, lòng đầy tự tín,
Để đòi lấy lợi quyền, vẫn treo cao vĩnh viễn
Như vòm sao trên đó không chuyển không dời.
(Kịch Wilhelm Tell của Friedrich Schiller, Tất Thắng, Nguyễn Đình Nghi,
Thế Lữ dịch, NXB Lao động và Trung tâm Văn hóa Đông Tây xuất bản năm 2009).
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Không! Bạo quyền chuyên chế có một giới hạn
Khi kẻ bị đàn áp không biết tìm công lý ở đâu
Khi gánh nặng trở nên không chịu đựng nổi
Kẻ bị áp bức dũng cảm lên tận trời cao
Lấy xuống những quyền hạn vĩnh cửu của mình
Những quyền hạn bất khả xuất nhượng
Được treo lên trời cao
Và bất hoại như những vì sao
(Kịch Wilhelm Tell của Friedrich Schiller, Bùi Văn Nam Sơn trích dịch đưa
vào Trò chuyện triết học, NXB Tri thức, 2012).
Cũng chính vì lẽ ấy mà các nhà lãng mạn Đức rất có thiện cảm với cuộc
Cách mạng Pháp, cuộc cách mạng dân quyền mang đậm màu sắc lãng mạn đầu
tiên của loài người. Các nhà lãng mạn cũng hướng thiện cảm của họ tới những
nhân vật lịch sử có tính cách “khổng lồ”. Năm 1808, Beethoven viết bản Giao
hưởng số 3 cung Mi giáng trưởng, thoạt đầu định đề tặng Napoléon mà khi
đó ông ngưỡng mộ như là tiêu biểu cho tinh thần dân chủ. Sau khi được tin
Napoléon xưng vương, ông thất vọng, quyết định bỏ ý định ấy, song vẫn giữ tên
là bản Giao hưởng Anh hùng (Sinfonia Eroica)
Các nhà lãng mạn Đức tỏ ra tương phản với các nhà Khai minh (xưa nay ta
vẫn quen gọi là “Khai sáng”). Các nhà Khai minh đề cao lý trí, đề cao sự nhận
thức bằng lý trí, kêu gọi sự “dám biết”. Nhưng đồng thời các nhà Khai minh lại
nhận ra sự giới hạn của nhận thức con người. Các nhà lãng mạn Đức đề cao con
tim, bản năng, cảm xúc, kêu gọi sự “dám yêu”. Chính vì lẽ này mà các tác phẩm
của các nhà lãng mạn Đức thấm đượm chất “bay bổng”, chất “hiệu triệu”, và có
thể nói ở Faust của Goethe còn là chất “sử thi” nữa. Có thể nói không ngoa rằng
Faust của Goethe là sử thi vĩ đại nhất kể từ Illiad và Odyssey của Homer.
Nhưng xin lưu ý các bạn một chỗ. Con quỷ Mephisto nếu không được kiềm
chế nó dễ trở thành kẻ “hư vô chủ nghĩa” đấy, tức là là kẻ tự coi có thể làm bất
cứ điều gì miễn là theo đúng tiếng gọi của con tim! Các nhà lãng mạn Đức cũng
là những triết gia. Họ đã nhìn thấy lý tưởng “tự do” của Cách mạng Pháp dễ
biến thành sự “phóng túng” cực đoan. Vì thế con đường của Faust rốt cục vẫn
phải là quay trở về với KHOA HỌC, tức khả năng hành động dựa vào lý tính,
nhưng đồng thời bỏ ngỏ khả năng cho CON TIM bay bổng.
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Luyện tập
1. Thảo luận: Đọc thầm xong bài dẫn nhập, các bạn hiểu khái niệm
lãng mạn như thế nào? Trong lịch sử Việt Nam, các bạn nhìn nhận
nhân vật nào, hành động nào của nhân vật đó là mang tinh thần
lãng mạn như chúng ta cần hiểu?
2. Thảo luận và viết tiểu luận: Truyện Kiều của Nguyễn Du có đem lại
cho bạn một tinh thần lãng mạn theo quan niệm như chúng ta vừa
hiểu không?
3. Thảo luận và viết tiểu luận: Trong cuộc sống hiện thời, bạn thấy
hiện tượng gì xứng đáng được coi là lãng mạn? Bạn nghĩ mình có
thể làm gì để làm lan tỏa tinh thần lãng mạn như mong muốn?
4. Thảo luận và viết tiểu luận: Hiện nay, cuốn sách nào, bài thơ nào,
bài hát nào, bộ phim nào, vở kịch nào... được bạn đánh giá cao theo
tinh thần lãng mạn bạn mong muốn?
5. Thảo luận và viết tiểu luận: Trong cách học ở nhà trường của riêng
bạn hoặc của người khác, bạn thấy cách học như thế nào phù hợp
với tinh thần lãng mạn bạn mong muốn?
6. Bạn có trông chờ học tiếp tác phẩm Faust của Goethe không?
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BÀI 7

ĐẾN VỚI TIẾN SĨ FAUST
Hướng dẫn học
Các bạn Lớp 9 thân mến,
Các bạn đã học Bài nhập và đã hiểu vì sao chương trình Cánh Buồm lại
chọn tác phẩm Faust của đại thi hào Đức Johann Wolfgang Goethe cho các bạn
học trong cả năm học – coi như tác phẩm lớn này của loài người sẽ cùng với
Truyện Kiều của Nguyễn Du tạo thành một đỉnh cao kết thúc chín năm học Văn
của các bạn.
Kế hoạch học tác phẩm Faust của Goethe sau Bài nhập sẽ diễn ra như sau:
1. Phần mở đầu Đến với tiến sĩ Faust giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về
tác giả và tác phẩm, và liền sau đó thì nghiên cứu các nhân vật trong vở kịch thơ
đồ sộ này. Thực ra việc học một tác phẩm Faust cũng cần một thời gian không
thể ngắn hơn thời lượng dành cho Truyện Kiều. Việc chọn học các nhân vật giúp
thu gọn thời gian học lại nhưng vẫn giúp các bạn hình dung diễn biến của toàn
bộ vở kịch thơ này.
Do chỗ tác phẩm Faust không dễ hiểu (thậm chí khó hiểu, do đó cũng khó
học), nên các bạn sẽ được cung cấp bổ sung hai bài đọc thêm liền sau Lời dẫn.
Bài đọc thêm thứ nhất là của GS. TS. Volkmar Hansen, Giám đốc Viện Bảo
tàng Goethe – Düsseldorf, in làm Lời bạt ở cuối sách Faust bản tiếng Việt. Bài
này giúp các bạn hiểu thêm bối cảnh Goethe soạn tác phẩm Faust. Từ một câu
chuyện dân gian thông thường như bao nhiêu chuyện kể dân gian khác, Goethe
đã xây dựng mới thành một tác phẩm với tư tưởng sâu sắc về Thiện và Ác trong
tâm lý con người. So với những gì các bạn đã học trong tác phẩm Truyện Kiều
của Nguyễn Du, thì Faust đưa chúng ta tới một chân trời khác. Truyện Kiều của
Nguyễn Du đưa chúng ta tới lòng đồng cảm với những thân phận người khác, thì
Faust đưa chúng ta tới suy tư và đồng cảm với thân phận người trong bản thân
mỗi con người chúng ta. Một tác phẩm ở tầm con người của Việt Nam, và một tác
phẩm ở tầm con người của nhân loại.
Bài đọc thêm thứ hai được cung cấp tiếp cho các bạn để bổ sung tư liệu về
các nhân vật trong tác phẩm Faust. Lẽ ra, như các bạn đã học trong phần Kịch
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nghệ (sách Văn Lớp 7 Cánh Buồm), việc học kịch cần diễn ra theo lối chơi kịch.
Nhưng vì nhiều lý do, chúng ta sẽ giới hạn việc chơi kịch Faust ở hình thức đọc
kịch bản – và ngay cả đọc kịch bản thì cũng rất hạn chế vì tài liệu rất dài (hơn
700 trang). Dẫu sao, bài đọc thêm thứ hai về các nhân vật trong kịc Faust cũng
tạm đủ để các bạn hình dung sự diễn biến của vở kịch.
2. Phần tiếp theo là Màn giáo đầu ở nhà hát sẽ giúp các bạn hiểu lý tưởng
nghệ thuật của Goethe qua nhân vật Nhà thơ và những cuộc tranh luận với
Giám đốc nhà hát cùng vai Hề. Hai nhân vật Giám đốc nhà hát và anh Hề là hai
phát ngôn phản biện để Nhà thơ bộc lộ hết mình. Các bạn sẽ nhận ra tính chất
lý tưởng chủ nghĩa của con người mà Nhà thơ muốn cùng vươn tới.
3. Phần tiếp theo nữa là Khúc dạo đầu ở Thiên đường sẽ giúp các bạn hình
dung sự giằng giật linh hồn một con người giữa “Chúa” và “Quỷ” song thực ra
đó chính là sự tranh chấp trong nội tâm của từng con người, ở một con người,
trong mỗi con người.
Ngay từ Bài mở đầu về việc học Văn ở Lớp 9 của các bạn – lớp kết thúc chín
năm học trường phổ thông – thời điểm đánh dấu sự trưởng thành của các bạn
để sẽ vào đời theo một trong ba hướng (kiếm sống, học nghề, học lên cao), trong
năm học này, các bạn sẽ chỉ học hai tác phẩm lớn: Truyện Kiều của Nguyễn Du
và Faust của Goethe. Hai tác phẩm đó đủ “gói ghém” quá trình học Văn của các
bạn suốt chín năm học. Những năng lực nghệ thuật được gây dựng cho các bạn
từ Lớp 1 (lòng đồng cảm) và trong những năm tiểu học (các thao tác làm ra tác
phẩm nghệ thuật) qua những năm trung học cơ sở (cảm hứng và cách làm ra
các thể loại tác phẩm khác nhau) nay được vận dụng vào chỉ hai tác phẩm – hai
cái mẫu của sự trưởng thành về nghệ thuật của con người.
Một cái mẫu mang tính dân tộc – qua Truyện Kiều, chúng ta nhận ra rõ
ràng tiếng Việt của dân tộc chúng ta đã là một ngôn ngữ đủ sức diễn đạt một
cách hấp dẫn thân phận và tình cảm người Việt. Ngôn ngữ đó cũng đủ sức
chuyển ngữ Faust để nhận ra từ tác phẩm này thân phận và tình cảm loài người
– loài người trong mỗi con người, những sinh mệnh tuyệt vời luôn luôn tiến lên
trong lầm lạc.
Xin mời các bạn bắt đầu.
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ĐẾN VỚI TIẾN SĨ FAUST
Lời dẫn
J. W. Goethe (1749–1832) được vinh danh là người Đức vĩ đại nhất. Ông là
nhà thơ xuất chúng, nhà nghiên cứu lý luận văn học nghệ thuật, triết học và
nhiều ngành khoa học tự nhiên nổi tiếng của công quốc Weimar trong thế kỷ
19 và là người đại diện tiêu biểu nhất của nền văn học cổ điển và văn học quốc
gia Đức. Hơn nữa, với tư cách là một quan thượng thư của triều đình Weimar,
ông cũng có những đóng góp quý báu cho sự phát triển của vương quốc, nhất là
trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tài chính, giao thông, khai thác mỏ...
Ở tuổi 25, với tiểu thuyết đầu tay Nỗi đau của chàng Werther, Goethe sớm
trở thành ngôi sao sáng trên vòm trời văn chương châu Âu, tạo nên những
dư chấn sâu ở nhiều nước ngoài biên giới Đức, khiến trong nhiều thập kỷ,
bạn đọc trẻ đua nhau ăn mặc theo mốt thời trang của hai nhân vật chính là
Werther và Lotte, cũng như hành hương đến mộ chí của Jerusalem là hình
mẫu của tác phẩm.
Ở tuổi 83, trước khi khép lại cuộc đời đầy sáng tạo và cống hiến, Goethe để
lại cho dân tộc Đức một tác phẩm vô cùng sâu sắc và uyên bác, một công trình
văn chương đậm chủ nghĩa nhân văn và nhân học triết học mà ngày nay được
suy tôn là tượng đài uy nghi và đặc sắc của nền văn học cổ điển Đức: Tác phẩm
Faust, một vở kịch thơ với 12.111 câu thơ hết sức phong phú và đa dạng về thể
loại, và về nội dung... được giới nghiên cứu nhiền quốc gia nhìn nhận như một
bách khoa thư, hàm chứa trong đó toàn bộ tri thức của thời đại mà tác giả sống
cũng như những dự báo về xu thế phát triển của xã hội trong tương lai.
Hơn hai thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Faust – Bi kịch, phần thứ nhất được
xuất bản (1808). Hàng vạn công trình nghiên cứu văn hóa ở Đức, các hiệp hội
Goethe trong nước và quốc tế vẫn tiếp tục tìm hiểu và khám phá những điều
mà vĩ nhân Goethe đã đề cập trong tác phẩm của ông. Thực tế là, việc lý giải,
cắt nghĩa, bình luận về Faust không dễ, bởi vì Goethe không viết vở kịch trong
một khoảng thời gian nhất định, mà ông sáng tác gần như theo suốt cuộc đời
mình: 60 năm! Bản thảo đầu tiên được viết cùng thời gian với tiểu thuyết Nỗi
đau của chàng Werther, theo tinh thần của trào lưu văn học Bão táp và xung
kích. Đó là bản thảo Faust khởi nguyên (Urfaust), viết năm 1773. Nhưng Goethe
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không hài lòng với bản thảo này, và ông đã vứt bỏ. Mãi đến khi có quan hệ mật
thiết với Schiller, Goethe mới quyết tâm viết Faust và kịp kết thúc công trình
đồ sộ này trước khi qua đời năm 1832.
Sáu mươi năm là một khoảng thời gian dài với biết bao biến động lịch sử
lớn song hành cùng quá trình hình thành nền dân chủ tư sản và thế giới bước
vào thời đại công nghiệp. Tất cả những biến động lịch sử ở Đức và châu Âu đã
được Goethe hết sức cố gắng đưa vào hệ thống đề tài đa dạng đa tầng của tác
phẩm, khiến cho vở kịch Faust có tính chất tổng hợp và khái quát lịch sử rất
lớn. Tuy nhiên, xử lý các dữ kiện lịch sử trong quãng thời gian trải qua nhiều
thế kỷ là việc khó. Chúng ta thấy Faust trong màn độc thoại mở đầu tác phẩm
hiện thân là một học giả thời trung cổ, nhưng đến cuối tác phẩm đã trở thành
ông chủ của thời kỳ tiền tư bản, có các thương thuyền và những lao công đắp
đê chắn biển. Suốt con đường đời của Faust luôn ẩn hiện nhiều sự kiện lịch sử,
qua nhiều thời đại khác nhau: Ví dụ như nghệ thuật hùng biện vốn được coi
như lý tưởng giáo dục của thời kỳ Baroque cuối thế kỷ 17, khát vọng bay cao vào
vũ trụ bằng khinh khí cầu của anh em nhà Montgolﬁer (1783), cách mạng tư
sản Pháp, sự kiện phát minh ra tiền giấy hoặc sự lớn mạnh về kinh tế của giai
cấp tư sản châu Âu...
Để có thể chuyển tải lịch sử và nhiều kiến thức uyên thâm của mình về
triết học, xã hội, văn chương, khoa học tự nhiên... vào tác phẩm, Goethe sử
dụng vô số hình ảnh, biểu tượng, sự tích thần thoại, các phép ẩn dụ, phúng
dụ hoặc tục ngữ, cách ngôn xuất xứ từ văn hóa nghệ thuật thời cổ đại, từ Kinh
Thánh, từ truyền thống văn hóa xã hội của châu Âu, các nghi lễ tôn giáo, tín
ngưỡng dân gian, văn học dân gian... Điều này cũng lý giải vì sao ngày nay, tác
phẩm tâm huyết của Goethe, nhất là phần thứ hai của bi kịch, không dễ đọc dễ
hiểu với bạn đọc Đức trẻ tuổi. Hay nói một cách khác, tác phẩm uyên bác của
thiên tài văn chương Đức rất kén chọn độc giả, đòi hỏi người đọc phải có một
tầm cao văn hóa, phải đọc nhiều biết rộng, thì mới đạt sự tiếp cận sâu và thấu
đáo với Faust.
Ngoài nội dung phê phán sâu sắc, hóm hỉnh và đôi khi mang màu sắc
châm biếm hài hước của tác giả đối với xã hội đương thời, chế độ phong kiến
bất nhân và các đại diện tham lam, lạm quyền của Thiên Chúa giáo, tác phẩm
có đề tài xuyên suốt là con người, mà Faust chính là đại diện. Thông qua nhân
vật này, Goethe kết hợp thể hiện tư tưởng của F. Schiller, người bạn văn chương
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của ông, về đặc tính nhị nguyên của bản chất con người và sự cố gắng đầy bi
kịch để hòa hợp cái thần thánh và cái thân xác trần tục trong con người. Hơn
nữa, Faust còn thể hiện quan điểm và tư tưởng của Goethe. Theo ông, sự đối
lập biện chứng trong bản chất “có hai linh hồn cùng túc trực” của con người
hàm chứa sức mạnh sáng tạo, hướng đến một cấp độ phát triển cao hơn, nếu
khát vọng sinh tồn bảo toàn được tiềm năng không ngừng vươn lên, nếu con
người không tự mãn buông mình vào sự tĩnh lặng không có cơ hội tiến hóa và
phát triển... Nhân vật Faust của Goethe trong tác phẩm không được anh hùng
hóa hay lý tưởng hóa, mà thực sự là người đại diện của nhân loại, một bản thể
không ngừng vươn lên và không ngừng phạm sai lầm, đường đời (của Faust)
gắn liền với tội lỗi. Faust là một kẻ lầm lạc, nhưng chính nhờ bản chất không
ngừng vươn lên mà cuối cùng đạt đến chân lý, tìm được mục đích cuộc sống
có ý nghĩa trong hành động vì cộng đồng, trong khát vọng “muốn được cùng
nhân dân tự do đứng vững trên mảnh đất tự do”. Nói theo ngôn ngữ của Chúa
Trời trong màn Khúc dạo đầu trên Thiên đường thì Faust, hình ảnh đại diện cho
nhân loại chính là:
Một người tốt trong khát vọng tối tăm
Vẫn ý thức được con đường chính nghĩa!
Và Faust của Goethe là hiện thân cho chân lý CON NGƯỜI TRƯỞNG
THÀNH TRONG BI KỊCH.
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BÀI ĐỌC THÊM 1
FAUST – MỘT ANH CHÀNG QUỶ SỨ
Một anh chàng quỷ sứ (ein Teufelskerl) – thành ngữ này trong tiếng Đức
chuẩn hóa đương đại trước hết thể hiện sự tôn trọng đối với một con người làm
được chuyện phi thường. Ý nghĩa đánh giá tích cực đó (đối với Faust – Q.C.),
ngoại trừ một chút e sợ gây nên bởi chữ quỷ, chính là điểm kết thúc tạm thời
của một quá trình phát triển ngôn ngữ mà trong đó các trọng lực đã chuyển
dịch có tính chất quyết định. Tuy nhiên, khi quỷ sứ còn được cảm nhận như
một mối đe dọa hiện hữu và trực tiếp, thì khía cạnh sợ hãi trước những hiểm
họa đối với linh hồn và sự đày ải nơi địa ngục vẫn còn mang tính quyết định.
*
Tính chất hai mặt, vừa quyến rũ mê hoặc vừa gây sợ hãi đã xác định hình
ảnh lấp lánh của bản thân nhân vật Faust (Johann hoặc Georg Faust) trong lịch
sử. Faust, có lẽ sinh khoảng năm 1480 ở Knittlingen và mất vào khoảng 1540
ở Staufen/Breisgau, từng là nhân vật bí hiểm ở thời điểm khởi đầu của một
thời đại mới. Có chín bằng chứng của người đương thời xác nhận sự tồn tại của
Faust và chỉ ra rằng: ông là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong dư luận
công khai, một thầy lang có tiếng tăm, một người am tường thuật xem tướng
số và các ngón nghề ma thuật chữa bệnh, đã thu hút không chỉ các nông dân
và thợ thủ công mà hấp dẫn cả các chức sắc cao cấp bên thế tục lẫn trong giáo
hội. Trong các diễn văn bên bàn tiệc của nhà cải cách tôn giáo Luther, người ta
cũng nghe đến danh tiếng của nhà chiêm tinh và nhà kim thuật – ảo thuật, con
người vừa được tán dương đồng thời bị bài bác một cách quyết liệt này.
(Faust – Dấu vết của một cuộc đời đầy bí hiểm,
Günter Mahal, Bern, München, 1980)
*
Điều ngạc nhiên là: sau khi Faust mất, mối quan tâm của người đời đối với
ông không chấm dứt. Hơn nữa, do có một số nội dung trong truyện dân gian,
vốn liên quan đến các nhân vật khác giờ lại được gán cho Faust, nên hình tượng
này càng ngày càng thêm nhiều yếu tố yêu ma quái dị. Việc yêu ma hóa một
nhân vật thường có nhiều ý nghĩa. Trong các truyện chép tay về “khổ hình nơi
địa ngục” thì những kẻ hành động theo hình mẫu các nhân vật trong truyện, ví
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dụ như Faust chẳng hạn, thường lợi dụng địa ngục làm phương tiện để giành
quyền lực, tiền của hoặc phụ nữ.
*
Bước đột phá quyết định trong việc định hình hình tượng Faust là tác phẩm
Historia von Dr. Johann Fausten xuất hiện vào mùa thu năm 1587 tại Frankfurt
am Main. Vì người ta chỉ biết tên của bác thợ in sách Johann Spies nên cuốn
sách dân gian này được lấy nhan đề theo tên ông. Ở đây, các truyền thống văn
học thành văn và truyền khẩu đã hòa nhập vào nhau tạo nên tiểu sử hư cấu
về một học giả, thể hiện vai trò của nhân dân với tư cách là những người kể
chuyện. Cách nhìn của tác giả nói chung mang dấu ấn của đạo Tin Lành, đối
lập với giáo hoàng và Thiên Chúa giáo, nhưng đồng thời cũng chống lại sự phục
hưng và chủ nghĩa nhân văn. Những tình tiết hấp dẫn trong tác phẩm, như
việc gọi hồn nàng Helena xinh đẹp hay những chuyến chu du thiên hạ của
nhân vật thuộc vào những dữ kiện được người đọc yêu thích, tuy nhiên, nỗi
khiếp sợ địa ngục cũng tăng lên, trở thành khúc thán ca có ý nghĩa cảnh tỉnh,
và tác phẩm kết thúc với những cảnh rùng rợn. Ở đây, nhân vật Faust cũng đã
luôn luôn có một bạn đồng hành là Mephisto, kẻ đã cùng ông ký giao kèo liên
minh ma quỷ với thời hạn 24 năm. Tính phê phán và sức hấp dẫn hòa quyện
trong tác phẩm dân gian chắc đã gây được sự chú ý trong bạn đọc, nên sau đó
không lâu xuất hiện nhiều bản in lại và những truyện kể song hành tương tự.
Một bản dịch tác phẩm nói trên sang tiếng Anh đã gợi nguồn cảm hứng cho
Christopher Marlowe viết kịch Tragicall History of D. Faustus. Chính bi kịch
này đã đưa nhân vật Faust vào văn học thế giới. Nhờ các đoàn kịch lưu động
Anh, với việc diễn kịch rối (điều khiển bằng các đầu ngón tay hoặc bằng dây)
thịnh hành thời đó tại các chợ phiên, và sau cùng là qua các ấn phẩm hội chợ,
nhân vật Faust của Marlowe đã hồi hương về nước Đức.
Tác giả Khai sáng G.E. Lessing đã mở đường thay đổi cách đánh giá hình
tượng Faust. Những chỉ dẫn của ông khích lệ cả một thế hệ các nhà văn thời
Bão táp và Xung kích, gồm cả Goethe, trong việc sáng tạo và làm mới hình
tượng này, kể từ năm 1771. Hình ảnh một người đàn bà trẻ tuổi, bình dị, dâng
mình cho tình yêu được phác họa sơ khởi trong cuốn truyện dân gian đã trở
thành một dữ kiện chủ yếu đối với nhà văn. Sau vụ một người mẹ giết con bị tử
hình ở Frankfurt am Main năm 1772, luật sư trẻ tuổi Goethe đã thực sự bắt tay
vào sáng tác vở kịch đề cập đến sự chán chường cuộc sống của một nhân vật
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phi thường và về Gretchen, một người vì yêu mà phạm tội. Bản thân Goethe,
những năm 1774 – 1775 đã xuất chúng trên văn đàn Đức. Tại Weimar, ông nhiều
lần đọc cho bạn bè nghe tác phẩm ông viết về Faust, sau này được gọi là Faust
khởi nguyên. Rồi việc sáng tác Faust bị bỏ dở. Mãi tới khi sang Ý (1787 – 1788),
Goethe mới viết tiếp tác phẩm, đó là các phần “Bếp phù thủy”, “Rừng và hang
động”. Và khi Faust còn ở dạng chưa hoàn chỉnh, Goethe đã cho công bố. Tuy
nhiên, phải nhờ có những đóng góp đầy khích lệ và cương quyết của F. Schiller,
từ năm 1797 trở đi, Goethe mới thực sự xem bị kịch Faust là công việc chủ yếu
trong sự nghiệp văn chương của ông. Việc quyết định chia tác phẩm thành hai
phần đã tạo điều kiện cho Goethe kết thúc bi kịch Faust – phần thứ nhất, vào
năm 1806, công bố năm 1808.
*
Cái Đẹp đối với Goethe là “cái sống động theo quy luật khi ta nhìn thấy nó
trong sự vận động lớn lao nhất và hoàn thiện nó”. Là cái “mà nhờ nó chúng ta
cảm thấy mình được kích thích để tái tạo, đồng thời cảm thấy mình sống động
và cuốn theo vào những vận động cao cả nhất” (Campagne ở Pháp, 11.1792).
Cũng theo tinh thần ấy mà biết bao bạn đọc đã tiếp nhận cái Đẹp ở Faust và cảm
thấy mình được khích lệ để sáng tạo. Việc tiếp nhận Faust còn biểu hiện qua các
bức tranh minh họa, trong đó đặc biệt phải nhấn mạnh đến tranh của các họa
sĩ cùng thời với Goethe như Peter Cornelius và Eugène Delacroix, và cả những
phác họa của Moritz Rentzsch. Sang thế kỷ 20, đó là những loạt tranh về Faust
của Ernst Barlach, Max Slevogt và Max Beckmann. Faust của Goethe cũng
đã được các nhạc sĩ như Ludwig Spohr, Hector Berlioz, Robert Schumann và
Charles Gounod phổ nhạc. Trong bản giao hưởng số 8, nhạc sĩ Gustav Mahler
đã mang đến cho phần kết của bi kịch Faust một vẻ uy nghiêm cao quý đầy xúc
động. Các sáng tác của nhạc sĩ Anton v. Radziwill, được bắt đầu từ năm 1808,
đã dẫn đến buổi công diễn Faust lần đầu tiên ở Berlin vào năm 1819. Còn với tư
cách là một vở kịch nói thì mãi tới năm 1829 Faust mới được công diễn ở nhiều
thành phố Đức, sau khi sự thần thoại hóa quốc tế nhân vật Faust đã diễn ra từ
lâu. Tác phẩm Về nước Đức của văn sĩ Pháp, bà de Staël, đã góp phần đáng kể
vào việc này. Bà đã vinh danh Gothe trên văn đàn thế giới với tư cách là một
nhà thơ Đức vĩ đại nhất. Riêng ở Đức, nhiều nhà thơ cũng đã được khích lệ
sáng tạo, như: Achim v. Armin, Dietrich Grabbe, Nikolaus Lenau hay Heinrich
Heine. Việc nghiên cứu khoa học toàn bộ chất liệu Faust được đẩy mạnh, đưa
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đến nhiều công trình xuất bản trong những năm 40 của thế kỷ 19. Các công
trình này nắm bắt tốt hơn truyền thống sách dân gian cũng như kịch múa rối.
Nhân vật Faust không những càng ngày càng trở thành hình tượng của một
thời đại mới, mà còn là một hiện thân cho bản sắc dân tộc Đức.
*
Thực hiện kế hoạch sáng tác của mình, từ giữa những năm 1820 trở đi,
Goethe viết phần hai bi kịch, coi đó là “hoạt động chủ yếu” của ông và kết thúc
tác phẩm vào năm 1831. Theo ước nguyện của Goethe, Faust – phần thứ hai, chỉ
được công bố sau khi ông mất (năm 1832). Việc Faust được cứu rỗi trong phần
kết tác phẩm của Goethe đã có tác động đến nhiều nhà văn, khiến họ tìm lại và
sử dụng Faust khởi nguyên với việc Faust bị đày xuống địa ngục làm chất liệu
sáng tác. Nhờ đó Thomas Mann đã giành được vinh quang trên văn đàn thế
giới bằng tiểu thuyết Tiến sĩ Faustus (1947).
*
Điều gì đã khiến cho Faust của Goethe đặc sắc đến như vậy? Đối với một
nhà thơ, trước hết đó là sức mạnh của thứ ngôn từ có khả năng biểu đạt một
cách đầy ấn tượng những tư tưởng và ý niệm quen thuộc, nhờ đó vô số các câu
cách ngôn ngắn gọn hàm súc trong Faust dễ dàng được ghi nhớ và đã đi vào
kho tàng những danh ngôn Đức vẫn còn được ưa dùng trong thời gian này.
Chẳng hạn:
Vẻ hào nhoáng ánh lên chỉ dành cho khoảnh khắc
Còn cái Đẹp chân thuần nguyên vẹn đến mai sau.
hoặc:
Chừng nào còn vươn lên, con người còn lầm lạc.
và:
Ta nghe thấy truyền tin, nhưng đức tin chẳng có.
hay:
A, hóa ra đây là chân tướng chú chó xù!
Trong Faust – phần thức hai, các câu châm ngôn ít hơn nhiều, chẳng hạn
như:
Trong tiếng Đức người ta nói dối khi người ta lịch sự.
hoặc:
Dấu vết những tháng năm ta sống trên trần thế
Không thể nào tiêu tan, chìm xuống cõi vĩnh hằng.
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Ngoài bản dịch Kinh Thánh của Luther, không có một tác phẩm nào trong
tiếng Đức đã để lại nhiều dấu ấn ngôn ngữ như Faust của Goethe.
*
Các nhân vật chính trong Faust cũng có những tác động tương tự. Faust
hiện thân cho sự phi thường vĩ đại, là thiên tài mang tính chất Prometheus được
đặt vào những giới hạn của nó. Đối lập với những cách tôn vinh, anh hùng hóa
nhân vật giản đơn, tác giả đã đề cập đến những mối đe dọa về đạo đức và tinh
thần. Goethe cũng làm sáng tỏ tính đa tầng, đa dạng đã dẫn đến việc Faust phạm
tội đối với Gretchen, và ở phần hai, phạm tội đối với Baucis và Philemon. Về mặt
tinh thần, do thiếu thốn vật chất (của cải, tiền bạc) và sự công nhận vị trí xã hội
(danh tiếng, vinh quang, quyền lực), Faust đã lâm vào một cuộc khủng hoảng và
muốn giải thoát khỏi nó nhờ sự trợ giúp của những sức mạnh quỷ thần. Nhưng
khi niệm chú gọi thần Đất lên rồi bị vứt bỏ lại trong nỗi tuyệt vọng, Faust đã
quyết định tự tử và chỉ từ bỏ ý định đó trong khoảnh khắc cuối cùng. Sự tuyệt
vọng của Faust tăng dần mãi lên tới mức ông đã nguyền rủa niềm hy vọng muốn
tìm đến chân lý phía sau các hiện tượng, nguyền rủa tình yêu và niềm tin, rồi
sẵn sàng liên kết với quỷ sứ, kẻ hứa hẹn mang lại cho ông những gì đã mất mát,
thiệt thòi, với điều kiện là ông rời bỏ thế giới cũ của ông, một thế giới muốn
phát triển lên cao mãi, muốn nỗ lực vươn lên không ngừng. Tuy nhiên, ngay cả
trong những giờ phút cay đắng nhất của mình, khi Faust không thể nào cứu nổi
Gretchen thoát chết, và kêu lên: “Trời ơi, giá như ta đừng cất tiếng chào đời!” thì
lương tâm của ông không phải là đã mất hết. Thất bại của Faust với tư cách một
học giả và một người tình được lặp lại ở mức cao hơn trong các phần tiếp theo
thông qua các nhân vật như Wagner và Helena. Người đồng nghiệp hoạt động
khoa học của ông là Wagner đã chế ra một người tí hon chỉ có khả năng sống
trong một môi trường nhân tạo. Với Helena, hiện thân cho sắc đẹp phụ nữ, và
trong một không gian huyền thoại thời Trung cổ, Faust cũng đã có được những
năm sống trong sự hòa hợp giữa cổ đại và hiện đại.
*
Nhân vật đối lập với Faust là Mephisto, một hình tượng của địa ngục, trong
màn Khúc dạo đầu trên Thiên đường, hình tượng này đã xuất hiện trong đám bầy
tôi của Chúa Trời, rồi teo tóp lại thành hiện thân cho linh hồn hưởng lạc. Thông
thường Mephisto là kẻ đồng hành của Faust, là kẻ phát ngôn những chân lý,
những sự thật bài bác tính lý tưởng đơn thuần. Trong một màn kịch duy nhất
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bằng văn xuôi “Ngày u ám” còn giữ lại từ Faust khởi nguyên của Goethe, nhân
vật Faust, ngay trước khi chuyển sang cảnh “Nhà giam” đã tìm cách phủi tay
mọi tội lỗi, nhưng, bằng một sự duy lý lạnh lùng, Mephisto đã quy trách nhiệm
cho Faust. Ở đây, kẻ ác đã sắp xếp Faust vào phạm vi cái ác, và phản bác: “Ông
tìm búa rìu sấm sét phải không? May mà bọn phàm trần khốn khổ các ông lại
không được trao vào tay thứ đó. Nghiền nát kẻ vô tội đi ngược đường mình,
đấy là cách mà bạo chúa vẫn thường làm khi lúng túng phân vân”. Gắn liền với
Mephisto là một bình diện ngôn ngữ châm biếm và thô tháp, dẫn lối đưa đường
vào một thứ chủ nghĩa thực dụng tầm thường. Nhưng chính với Mephisto, ta
mới có thể lĩnh hội được thế giới trong toàn bộ tính hiện thực của nó.
*
Nhưng Faust sẽ ra sao đây nếu không có Gretchen, người con gái đáng yêu,
hấp dẫn đã đánh mất mình trước sức mạnh cám dỗ của Faust, để rồi vì trốn tránh
sự phỉ báng của xã hội mà trở thành kẻ giết con? Nhân vật này không được lý
tưởng hóa. Cô thèm khát đối với của cải vật chất, háo hức với những nữ trang
được tặng. Quan hệ yêu đương ngây thơ và vô tội của cô không những đưa cô tới
pháp trường mà còn gây nên cái chết cho mẹ và anh cô. Còn Faust, không phải
vì thế mà kém phần tội lỗi; tuy nhiên, so với Faust của truyền thống, cách nhìn
nhận tội lỗi giờ đây đã thay đổi. Trong thế kỷ 16, vấn đề trừng phạt được đặt lên
hàng đầu, còn trong tác phẩm của Goethe lại là tội lỗi của cá nhân. Với việc hủy
hoại cuộc đời của Gretchen, tội lỗi đã mang đến một nạn nhân cho chính nó mà
Faust gọi đó là địa ngục (câu 3361). Từ điểm nhìn này, Goethe, có thể nói là vượt
cả những quan điểm hiện sinh hiện đại, coi địa ngục là chính bản thân chúng ta.
Một bộ sưu tập tranh gồm 26 phác họa của Rentsch xuất bản lần đầu tiên
năm 1816 đã nắm bắt được hồn cốt của Faust. “Lời nói đầu” dành cho tập sách
tranh này có đoạn viết: Faust là một cuốn “giáo khoa” toàn diện, không phải
thứ “văn bản pháp quy”. Và, “nếu ta đưa một người trẻ tuổi bước vào thế giới,
muốn lưu ý về mọi tảng đá ngầm đe dọa con thuyền đời bé nhỏ của người ấy,
chỉ cần trao cuốn Faust vào tay anh ta và nói: Anh bạn hãy đọc và suy ngẫm!
Còn nếu một cụ già muốn kể các trải nghiệm trong cuộc đời trường thọ của
mình nhưng nghẹn lời bởi những hoài niệm xúc động, cụ sẽ hơi đỏ mặt, nom
như trẻ ra, rồi chỉ vào cuốn Faust mà thốt lên: “Tất cả có ở trong sách ấy!”
Một cuốn sách giáo khoa mang tính chất nhân loại. Đó là vở bi kịch về
“anh chàng quỷ sứ” của Goethe.
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BÀI ĐỌC THÊM 2
VỀ CÁC NHÂN VẬT CHÍNH TRONG TÁC PHẨM
CHÚA TRỜI
Chúa Trời xuất hiện ở màn Khúc dạo
đầu trên Thiên đường. Tuy nhiên, chúng ta
không được đánh đồng nhân vật này với
Chúa Sáng thế theo quan niệm Cơ Đốc giáo.
Trong quá trình sáng tác, Goethe sử dụng
khá nhiều hình ảnh và biểu tượng Cơ Đốc
giáo, mặc dù vậy tác phẩm không phải là
một áng văn chương theo nghĩa biểu đạt
những nội dung tín ngưỡng hay các giáo lý
của nhà thờ.
Để có thể tiếp cận hình tượng “Chúa
Trời” của Goethe, chúng ta cần hiểu quan
điểm của ông về tôn giáo. Quan điểm này
được Faust bộc lộ khi bị Gretchen lục vấn:
Người là đấng bao trùm lên tất cả,
Là sự chở che, gìn giữ muôn loài,
Chẳng phải chính Người đang gìn giữ hai ta
Và gìn giữ chính Người?
Ở đây, Faust của Goethe đại diện cho học thuyết về sự thống nhất của thế
giới dựa trên quan niệm triết học của phái Plato mới, quy nạp tất cả những mặt
đối lập giữa tự nhiên và tinh thần vào nguyên tắc chung của một linh hồn thế
giới bao trùm lên tất cả, vật chất chỉ là cái toát ra từ linh hồn thế giới, “toàn bộ
linh hồn thế giới đều hàm chứa trong từng linh hồn, và mỗi linh hồn đều mang trong
nó toàn bộ vũ trụ” (Plotinos, 205–270).
Trong màn kịch này, Goethe khắc họa hình ảnh Chúa Trời với diện mạo
của một quân vương thời Trung cổ, vây quanh Chúa là các thánh thiên thần
ngợi ca sự sáng thế, tập trung vào Thái Dương hệ (thánh Raphael), tiếp đến
là hành tinh Trái Đất (Gabriel) và những sức mạnh thiên nhiên ngự trị trên
Trái Đất (Michael). Ở đây, Goethe đã sử dụng cả hai vũ trụ quan, coi Trái Đất là
trung tâm vũ trụ (Plolemaios, hoặc Ptoleme) và học thuyết thiên văn học hiện
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đại khẳng định Mặt Trời là trung tâm vũ trụ (Kopernik, 1473–1543). Cả hai
quan điểm này hợp lại tạo nên một sự thống nhất phản ánh nhận thức của con
người về sự sáng thế và vũ trụ.
Mephisto, với tư cách là một “anh hề” trên thiên đình – như nhân vật
ta thường thấy trong các cung vua phủ chúa ở trần gian – cũng có mặt trong
đám quần thần của Chúa Trời. Mephisto phê phán sự sáng thế của Chúa,
nhưng không phải là một sự phê phán toàn cục (vì không biết gì về Mặt Trời
hay về vũ trụ nói chung) mà chủ yếu phê phán sự sáng tạo ra con người trên
Trái Đất. Lời phê phán gay gắt của Mephisto đã bị Chúa bác bỏ bằng cách nêu
tên tiến sĩ Faust, “một bề tôi của ta” tức là một con người cụ thể có tính chất
điển hình. Như vậy là Faust được giới thiệu với công chúng và trở thành đối
tượng tranh luận giữa Chúa và quỷ sứ, thực chất là tranh luận về bản chất
con người. Mephisto khẳng định việc sáng tạo ra con người và ban cho người
lý trí là một sai lầm, còn Chúa, qua ví dụ cụ thể là Faust, đánh giá sự sáng tạo
của mình:
Chúa so sánh con người với một cái cây non sẽ hoàn thiện trong quá trình
trưởng thành, nói về sự nỗ lực vươn lên của con người và sự lầm lạc của con
người (“Chừng nào còn vươn lên, con người còn lầm lạc.”) Chúa cũng khẳng định
kết quả sáng tạo của mình: Là “một người tốt”, và người ấy dù có bị bủa vây bởi
“khát vọng tối tăm”, nhưng vẫn “ý thức được con đường chính nghĩa”. Vậy là, bản
chất của con người là sự vươn lên, con người có khả năng vươn lên vì con người
có lý trí đã được Chúa ban cho. Mephisto bác lại và phủ định. Tuy nhiên, theo
quan điểm của Đấng Sáng thế, thì lý trí ấy không phải là lý trí thánh thần, mà
là lý trí của con người với giới hạn của nó, vì vậy, con người lầm lạc trong khi
nỗ lực vươn lên, nhưng điều tốt đẹp ở nơi con người chính là con người ý thức
được con đường chính nghĩa, ngay cả trong dục vọng tối tăm. Vì vậy, một người
như Faust không thể bị Mephisto chinh phục, không thể bị Mephisto lôi kéo,
cám dỗ rời khỏi cội nguồn của mình. Vì lẽ đó, Chúa lặng lẽ chấp nhận sự thách
đố của Mephisto, đồng ý cho phép Mephisto tìm mọi cách dụ dỗ Faust rời khỏi
con đường chính nghĩa, cho phép y làm mọi thử nghiệm và dùng mọi mưu kế
đưa Faust vào địa ngục: “Ta không cấm đoán ngươi, cứ việc làm cho thỏa sức!”
Chúa hiểu rõ rằng:
Cho dù hôm nay hắn chỉ phụng sự ta trong mê dại,
Nhưng ta sẽ sớm dẫn hắn đi tới quang minh, chính đại.
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Hơn nữa, Chúa còn vui vẻ cho Mephisto làm bạn đồng hành của Faust, vì
Chúa cũng biết rằng: Con người vốn thường hay thỏa mãn, bằng lòng với chính
mình, thường thích an nhàn, tĩnh tại, trễ nải trong hoạt động.
Bởi vậy, ta cho hắn một bạn đường ngang trái
Là quỷ sứ tác thành, kích thích hắn không ngừng.
Và để con người luôn luôn vươn lên như bản chất của mình, con người
cũng cần đến những sức mạnh đối kháng, những hành vi khiêu khích sự an
nhàn, tĩnh tại và những thử thách để hoàn thiện, để tìm đến chính đạo.
Chúa Trời trong màn Khúc dạo đầu trên Thiên đường còn là sự nhân cách
hóa một nguyên tắc đã sáng tạo ra thế giới như nó hiện hữu, nghĩa là từ hỗn
mang trật tự đã được lập thành. Nguyên tắc này đồng thời cũng tác động để
giữ vững trật tự vũ trụ, không để nó rơi trở lại hỗn mang. Bằng cách xác định
hai cấp độ ngữ nghĩa của khái niệm được gọi là Chúa Trời trong tác phẩm và
nêu lên hàng loạt những biểu tượng và hình ảnh cũng như quan niệm về lĩnh
vực này, tác giả đã tìm cách đưa ra câu trả lời cho một trong những vấn đề
trung tâm mà lý trí con người luôn tìm cách lý giải: Đó là ý nghĩa của thế giới
và ý nghĩa của cuộc sống con người. Có thể Gretchen bằng lòng với những lời
giải thích của cha cố, nhưng Faust, với tư cách đại diện cho con người không
ngừng vươn lên, không thể bằng lòng với những cách lập luận hay giải thích
như vậy. Cũng như nhân vật Faust của mình, Goethe luôn tìm cách giải đáp
những vấn đề trên đây và bày tỏ với những người cùng thời của ông. Và Goethe
đã sử dụng thi ca làm phương tiện biểu đạt. Cơ sở thế giới quan của tác phẩm
chính là những ý tưởng của thi nhân về toàn bộ sự sáng tạo và những nguyên
tắc – theo giác độ của ông – làm nền tảng cho các ý tưởng đó. Nhưng đó không
chỉ là những kết quả nghiên cứu một cách trừu tượng và mang tính triết học
xuyên suốt toàn bộ hệ vấn đề về Chúa, về thế giới cũng như về con người, mà
phần nhiều là những kinh nghiệm sống đầy thông tuệ và cảm hứng mà Goethe
muốn truyền đạt cho khán giả.
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MEPHISTO
Trong màn Phòng làm việc, Mephisto từ phía sau lò sưởi bước ra trong làn
sương khói đang tan đi, ăn mặc như một chàng sinh viên đi du học và tự giới
thiệu về mình:
Là một phần của uy lực nọ,
Nó luôn mong điều ác, lại luôn tạo điều lành.
......
Tôi là yêu ma luôn luôn phủ định!
Mà điều này phải lắm,
Vì mọi cái sinh ra,
Đều đáng phải tiêu ma.
Cho nên tốt nhất là
Chẳng có cái gì sinh thành hết cả.
Mọi cái mà các ngài gọi là tội nợ,
Là phá hủy, diệt vong, tóm lại là cái Ác trên đời,
Đó chính là bản chất của tôi.
Hoặc trong một đoạn khác, Mephisto đã định nghĩa mình là một phần
của bộ phận khởi đầu tất cả, là một phần của Tối tăm đã sinh ra Ánh sáng cho
đời. Faust tự nhận là “đứa con lạ lùng của Hỗn Mang”. Nhân vật này xuất hiện
trên thiên đình cũng như trên trái đất không với tư cách là một đối thủ bình
đẳng với Chúa Trời mà là một bộ phận của sáng tạo, một phần của các hung
thần theo đuổi mục đích khác Chúa, mặc dù vậy vẫn thuộc về toàn bộ sự sáng
tạo.
Ở thiên đình, với tư cách “một anh hề”, Mephisto cũng giống mọi anh “hề
cung đình” khác có chức năng nói cho vua chúa biết những sự thật và chân lý
dưới dạng khôi hài, bông lơn. “Chân lý” mà Mephisto nói với Chúa Trời là sự
phê phán cơ bản công trình sáng tạo của Chúa. Y nói con người đang khốn khổ,
thậm chí y còn “ái ngại... mủi lòng, nên không nỡ hành hạ họ”, nguyên nhân
là Chúa đã sai lầm ban cho con người lý trí để phân biệt với loài vật. Nhưng
con người lại lạm dụng lý trí “để rồi còn súc sinh hơn mọi loài súc vật”. Ở đây
ta thấy rằng, trước khi triển khai đề tài thực sự của bi kịch Faust, tác giả đã đề
cập đến một vấn đề có tính nguyên tắc liên quan đến Tồn tại và Thế giới. Rồi
chúng ta lại được biết – qua màn tự giới thiệu của nhân vật – Mephisto là một
phần của sự sáng thế. Vậy là phần nào mà chính nó lại phủ định sự sáng tạo của
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Chúa? Điều này có thể hiểu được nếu phân tích mọi phát ngôn của Mephisto.
Tuy nhiên, ta cũng cần biết ý đồ sáng tác khởi đầu của tác giả. Trong các kế
hoạch sáng tác của Goethe (1769 – 1770), nhân vật Mephisto được dự kiến là
một đầy tớ của Luzifer, chủ soái của Tối tăm, của Màn đêm, Luzifer nguyên là
một thiên thần xinh đẹp nhưng làm ngược lại ý Chúa nên bị đày vào Bóng tối
vĩnh viễn. Thông qua hình tượng Luzifer, tác giả muốn đề cập tới huyền thoại
về Adam và Eva và việc ăn trái cây Nhận thức (Cựu Ước)... Sau này Goethe đã từ
bỏ ý đồ sáng tác ban đầu. Là “đứa con của Hỗn Mang”, Mephisto là đối cực của
sáng tạo, nghĩa là đối cực với sự hài hòa đã được sắp xếp, hay với vũ trụ. Hỗn
Mang đe dọa sự hài hòa, nhưng lại là một bộ phận của sáng thế, bởi cái trật tự
phải được cách ly, phân biệt với cái không trật tự. Sự sáng tạo với tư cách là một
cái gì đó Tồn tại chỉ có nghĩa nếu nó phân biệt được với những gì không phải
là chính nó. Không có các thành tố của hỗn độn phi trật tự thì cái hài hòa, trật
tự cũng không tồn tại. Vì thế, xét tổng thể, Mephisto với tư cách là một đối cực
cần thiết đối lập với cái tốt đẹp của sự sáng tạo, có chức năng chỉ cho con người
luôn luôn thấy cái xấu xa, sự hủy diệt, thấy cái mặt trái của sự vật, và hơn nữa,
ngược lại cả ý muốn, nó góp phần làm cho con người không ngừng hoạt động,
sáng tạo và vươn lên. Cái tiêu cực là xung lực kích thích cái tích cực phát triển,
là đối trọng cần thiết của Faust trong quá trình tìm đến chân lý.
Sau khi đánh cược với Chúa, khẳng định “Người mất hắn, đó là cái chắc!”,
Mephisto sẽ phải hành động, tìm mọi cách dụ hoặc Faust để chứng minh rằng
Chúa đã sai và y đã đúng, rằng Faust còn “súc sinh hơn mọi loài súc vật”, cũng
sẵn sàng vì sự hoan lạc và dục vọng mà chối bỏ cội nguồn và đắm chìm trong sự
hưởng thụ vật chất. Việc ban lý trí cho con người sẽ được chứng minh là một sai
lầm, nếu Mephisto khiến được Faust trở nên không khác gì một con vật, khiến
Faust ngừng vươn lên, dù là vươn lên trong lầm lạc như Chúa khẳng định.
Logic của tổng thể tác phẩm Faust hàm chứa tư tưởng thần chính luận,
một trào lưu triết học muốn chứng minh sự sáng thế, như nó hiện hữu, không
mâu thuẫn với sự Toàn năng và Toàn ái của Chúa Trời. Bởi vì, nếu như ta theo
dõi bước đi của Faust cùng những tội lỗi đã gây ra như việc hủy diệt Gretchen
và cả gia đình cô, giết hai vợ chồng ông lão Philemon và Baucis (trong phần
hai) thì dường như Mephisto có lý khi khẳng định con người còn súc sinh hơn
cả con vật. Sự sáng thế trở nên đáng nghi vấn và những lời tụng ca của ba
thánh thiên thần là vô nghĩa.
164
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

Bao công trình của Chúa thực cao cả, bí huyền
Vẫn tuyệt vời như trong buổi đầu tiên.
Bản chất nhị nguyên của Faust cũng như của con người, là một nhục thể
trong một nguyên thể có lý trí chỉ có ý nghĩa nếu nỗ lực vươn lên của con người
đạt tới kết thúc tốt đẹp. Trong phần hai của tác phẩm, Chúa Trời cũng đã dẫn
dắt Faust đến với khai sáng. Đó là nhận thức rằng nỗ lực vươn tới một cái đích
có sẵn ở ngoài cõi thế tục không phải là ý nghĩa của cuộc sống con người, và
cũng chỉ có thể tìm được ý nghĩa của Tồn tại ngay trong sự vươn lên của chính
mình. Hai câu thơ ở phần kết tác phẩm:
Ai nỗ lực vươn lên không nghỉ
Sẽ được ta cứu rỗi linh hồn
cũng chứa đựng điều giác ngộ mà Faust đạt đến lúc cuối đời: Đó là, chỉ trong
sự liên tục vươn lên, liên tục sáng tạo, con người mới có thể tìm được sự hài
lòng và mãn nguyện. Mephisto không hiểu điều cơ bản này của bản tính người.
Trường hoạt động của Mephisto hoàn toàn nhằm vào nhục thể. Trong phần một,
Mephisto đóng vai trò chủ động trong mối quan hệ với Faust. Chính y đã phù
phép, giúp Faust dụ dỗ Gretchen, và giết mẹ, anh trai của Gretchen. Hành vi của
Mephisto ở trần gian biểu hiện một cách thô lỗ, đê tiện, nhục dục và hủy diệt. Y
đã đạt được mục đích của mình: Hủy diệt cái quý giá nhất của sự sáng tạo biểu
trưng qua tính ngây thơ trong trắng của Gretchen, đã dụ hoặc Faust làm đổ vỡ cả
một thế giới nhỏ bé, hài hòa và yên bình. Riêng ở đây, Mephisto đã thành công
khi biến Faust thành con người theo quan niệm của y, tuy nhiên, y vẫn không
hiểu nổi bản tính đích thực của Faust. Điều này thể hiện trong cảnh giao kèo giữa
người với quỷ, khi Faust lấy sự vươn lên của con người làm mục tiêu thách thức.
Trong tác phẩm đồ sộ này, Mephisto là một nhân vật đa dạng, thực hiện
nhiều chức năng: Hiện thân cho nguyên tắc phủ định, đồng thời là nhân vật
hề như trong các hài kịch cổ đại và là bạn đồng hành của con người. Với vai
hề, như truyền thống, Mephisto thực sự đã điều hành tiến trình của vở kịch
và hành động kịch. Nhiều yếu tố hài thể hiện qua nhân vật Mephisto. Trong
các kịch truyền thống, điểm nổi bật ta nhận thấy là nhân vật hề thường nói lời
cuối cùng khi kết thúc màn biểu diễn. Trong Faust cũng vậy. Trong màn Bếp
phù thủy, sau khi Faust uống thuốc trẻ hóa, Mephisto bình luận: thuốc ngấm
rồi thì nhìn người đàn bà nào mà chẳng thấy đó là một nàng Helena! Khi Faust
muốn có quà tặng cho Gretchen, Mephisto nói với khán giả:
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Chà, một thằng điên si tình như thế đó,
Không chừng sẽ đốt cả trăng sao, đốt cả mặt trời,
Cho người tình tiêu khiển, chứ chẳng chơi!
Là một nhân vật hề, Mephisto còn kết hợp trong vai diễn của mình hình
ảnh một nhà bình luận sắc sảo, châm biếm và khôi hài. Nhà bình luận gắn chặt
với chức năng phủ định, với một hệ thống giá trị đối lập với các thánh thiên thần:
Thiên thần
Mephisto
Hình thành
Hủy diệt
Ánh sáng
Bóng tối
Trưởng thành
Tàn phá
Toàn thể
Bộ phận
Một ít
Hoàn toàn không/hư vô
Ngoài chức năng đại diện cho nguyên tắc phủ định, Mephisto còn thể hiện
vai trò của kẻ dụ hoặc, cám dỗ Faust, hoặc nói một cách khác, Mephisto còn là
biểu trưng cho nguyên thể thứ hai trong nhị nguyên Faust, đó là sức mạnh cám
dỗ tự thân của nhục thể, của bản năng, cản bước vươn lên cái cao cả và tốt đẹp
như Chúa Trời đã phán định về bản chất con người.
Cặp nhân vật Faust – Mephisto tiềm ẩn bản chất nhị nguyên của con người.
Với một học giả như Faust, Mephisto là một bạn chơi tương xứng, thông minh,
ranh mãnh và có lúc, có khi còn “cao tay” hơn cả học giả trong những phán xét
và bình luận. Trong mỗi con người đều có chất Faust và chất Mephisto như hai
mặt của một thực thể người. Trong tác phẩm, ta thấy tính chất Mephisto thường
thắng tính chất Faust và kéo ông ta xuống. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi
tưởng như Mephisto chiến thắng thì lại có một bước ngoặt. Mephisto muốn cùng
Faust ký giao kèo mang đến cho Faust những lạc thú trần gian, Faust lại biến nó
thành một sự thách đố, đánh cược và khẳng định mình sẽ luôn luôn là con người
vươn lên. Với Gretchen, Mephisto muốn dẫn Faust vào hoan lạc nhục dục, Faust
lại chuyển thành tình yêu, Mephisto muốn biến Faust thành một bạo chúa, Faust
lại trở thành một hình mẫu như thể lý tưởng của kẻ trị vì... Mọi hành vi tội ác
khủng khiếp của Mephisto đều diễn ra sau lưng Faust, nhưng vì thế Faust cũng
là kẻ tòng phạm. Mephisto tác động cùng hướng với Faust, nhưng kết quả Faust
vận hành theo hướng khác. Và bao giờ cũng vậy, hễ Faust theo Mephisto là lại
có một sự đảo chiều. Tính chất Mephisto luôn luôn là đối trọng và lực tác động
ngược lại trong quá trình con người trưởng thành trong bi kịch.
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FAUST
Faust đại diện cho một bộ phận của nhân loại mà theo quan điểm của
Chúa Trời thể hiện sự sáng tạo trong sáng nhất của Chúa. Chúng ta thấy Faust
(phần một) sống trong sự tuyệt vọng sâu xa nhất. Faust là một nhà khoa học, đã
nghiên cứu tất cả các bộ môn khoa học đặc trưng cho thời đại mình: triết học,
y học, luật học, thần học. Bản thân trưởng thành từ một sinh viên thành một
giáo sư và học giả, nhưng Faust đã nhận thức được rằng: Các ngành khoa học
của con người luôn luôn vấp phải những giới hạn, lý trí của con người tưởng
như vô hạn cuối cùng cũng đã chứng tỏ là hữu hạn, và cánh cửa nhận thức về
toàn bộ sự thật của vũ trụ cũng như về sự tồn tại của con người vẫn luôn khép
kín. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt vọng của nhà khoa học Faust, dẫn
đến việc quyết định dâng mình cho ma thuật – với hy vọng khám phá những
bí ẩn của thế giới. Nhưng rồi Faust cũng nhanh chóng hiểu ra rằng: Bằng ma
thuật, con người cũng không thể khám phá nổi vũ trụ, thậm chí không thể
nâng mình lên ngang hàng với các thần linh. Mọi nỗ lực vươn lên đều bị hất
trở lại với cuộc sống thảm hại và sự nghi hoặc đối với khả năng nhận thức của
con người. Điều này không minh chứng sự bất lực của con người cùng khả
năng nhận thức của họ như Mephisto khẳng định, vì Chúa Trời đã nói đến sự
tăm tối trong quá trình vươn lên của con người và những lầm lạc tất yếu của
sự trưởng thành.
Faust chưa thấy điều đó. Ông khốn khổ vì tuyệt vọng, muốn giải thoát,
nhìn nhận cái chết là khả năng cuối cùng để vượt qua giới hạn của con người.
Tuy không tin vào một cuộc sống khác sau khi chết và việc tự kết thúc cuộc
sống có thể là một sai lầm; nhưng viễn cảnh được giải thoát khỏi một nỗi
hành hạ càng ngày càng dồn ép tâm can đã khiến Faust dấn thân vào “bước
đi cuối cùng và nghiêm túc” để “tìm đến bến bờ xa”. Những hoài niệm về tuổi
thơ tươi vui và hạnh phúc đã ngăn Faust trong bước đi cối cùng và trả Faust
về cho trần thế.
Cuộc du ngoạn trong ngày lễ Phục sinh đã lôi kéo nhà khoa học ra khỏi
những suy tư khốn khổ và tự hủy hoại. Faust hòa mình vào dòng người náo nức
đón mùa xuân cùng với sự phục sinh của muôn vật. Nhưng tiếp xúc với những
người dân thuần phác, nghe những lời ca tụng của họ, Faust hận vì y học không
đủ khả năng để cứu bao người đang chết trong cơn dịch bệnh, Trong tâm trạng
ấy, Faust đã thổ lộ cùng Wagner nguồn cơn những nỗi khổ của mình:
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Ôi! Trong lồng ngực ta đây hai linh hồn cùng trú ngụ,
Mà linh hồn này muốn tách bỏ linh hồn kia;
Một bên, khát tình đời đến bạo liệt, si mê
Bằng mọi giác quan bám riết vào trần thế;
Một bên, quyết dứt bụi trần, vươn mình lên mạnh mẽ
Đến với tổ tiên cao quý chốn thiên đàng.
Ở đây, Faust đã đề cập tới quan niệm xem con người là một bản thể nhị
nguyên: Một phần hồn gắn bó với cuộc sống trên trái đất, đó là cội nguồn của
mọi niềm vui và đau khổ, là bản nguyên của sự hữu hạn và của mọi giới hạn.
Còn phần hồn khác lại nỗ lực vươn lên để vượt qua cõi thế tục. Đấy chính là nét
đặc thù bản ngã, là lý trí gắn bó con người với cái thần thánh. Tuy nhiên, theo
cách nhìn nhận của Mephisto và những thế lực của Bóng Tối, thì đó chính là
gốc rễ của mọi tai ương và bất hạnh, cũng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của
nhà khoa học Faust. Bản thân Faust cũng nhận thức được rằng: Sự hành hạ giày
vò trong ông bắt nguồn từ tính nhị nguyên của con người. Bản chất nhị nguyên
ở Faust chính là kết quả của những nỗ lực vươn lên muốn phá vỡ và vượt khỏi
mọi giới hạn vây chặt lấy con người. Nhưng Faust không thành công, vì nhận
ra mình không thể vượt qua hoặc phá vỡ những giới hạn đó, ông trở nên tuyệt
vọng. Faust cũng chưa tìm ra khả năng nào khác để hoàn thiện mình.
Đúng lúc Faust rơi vào trạng thái tuyệt vọng sâu sắc đó thì Mephisto
xuất hiện. Faust nghĩ mình có thể liên kết với đại diện của địa ngục để thực
hóa ước mơ. Ở đây, tác giả không đề cập đến “liên minh ma quỷ” hay bản hợp
đồng giữa quỷ với người như trong truyện dân gian, mà chú trọng vào cuộc
thách đố: Faust thách Mephisto, lấy sự vươn lên của con người làm mục tiêu
thách thức.
Faust tuyệt vọng vì giới hạn của nhận thức. Nhưng Mephisto không chào
mời đối tượng mà hắn phải mồi chài theo hướng ấy, nghĩa là không chịu giúp
Faust phá vỡ và vượt qua những giới hạn của con người. Điều này đi ngược lại
ý đồ mà Mephisto biểu lộ trước Chúa. Mephisto muốn dẫn dụ Faust đắm chìm
trong khoái cảm nhục thể để đưa Faust theo con đường của hắn. Trong lần gặp
thứ hai với Mephisto, ta thấy Faust đã trong tâm trạng khác: Faust vẫn nói đến
những đọa đày khốn khổ giằng xé trong tâm can, đồng thời thổ lộ rằng mình
không thể chịu đựng cảnh huống ấy thêm, và, không muốn phải hy sinh như
trước đây, không muốn mình “không có ước vọng nào được toại nguyện”.
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Ông nói:
Vậy nên, Hiện hữu đối với ta là gánh nặng trần ai,
Cái chết ta ước mong, cuộc đời ta oán ghét.
Ở đây, vấn đề không còn là tri thức hay nhận thức và giới hạn nữa, mà là
cuộc sống, là hiện sinh nơi thế tục, là một bộ phận của sự sáng tạo mà Chúa coi
là tốt đẹp, và cái phần sáng tạo ấy sẽ khẳng định mình trong cuộc sống của một
con người vươn lên. Nhưng con người vươn lên ấy, Faust lúc này đã bi quan tuyệt
vọng đến mức phải nguyền rủa:
Ta nguyền rủa chùm nho có chất rượu say lòng!
Nguyền rủa thú yêu đương với mê đắm tột cùng!
Ta nguyền rủa Niềm tin, nguyền rủa niềm Hy vọng!
Và trên hết,
Ta nguyền rủa tính Kiên trì trong cuộc sống!
Như vậy là Faust đã nguyền rủa ba khái niệm cực kỳ quan trọng đối với
một con người thiết tha yêu cuộc sống, đó là Niềm tin, Tình yêu và Hy vọng.
Lời nguyền của Faust còn khốc hại tới mức phủ nhận hoàn toàn mọi yếu tố có ý
nghĩa quan trọng và quyết định cho sự vươn lên của con người, đó là lòng kiên
trì, vì để vượt qua được những dục vọng tối tăm, những lầm lạc và vươn lên
trong suốt cuộc đời mình, con người không thể thiếu sự kiên trì.
Chính trong lúc Faust tuyệt vọng phủ định cuộc sống thì Mephisto tình
nguyện phục vụ ông, hứa hẹn sẽ mang đến cho ông một cuộc sống dễ chịu, hay
nói khác đi, sẽ mang đến cho ông những khoái lạc và hưởng thụ nhục cảm. Hắn
cũng rất đắc ý sau khi giao kèo và thấy Faust nguyền rủa tất cả:
Cứ để hắn coi khinh khoa học và lý trí
Là sức mạnh tối cao của con người trần thế,
Cứ để quỷ Dối lừa làm hắn thêm vững tin
Vào hào nhoáng bên ngoài, vào ma thuật bí huyền,
Và thế là, ta đã tóm được hắn một cách vô điều kiện
Số phận ban cho hắn một tinh thần cầu tiến,
Nó luôn luôn bất kham, vươn lên mãi không ngừng.
Nhưng khi hắn vươn lên chân gấp vước vội vàng
Thì hắn cũng bỏ qua bao thú vui trần thế,
Nay ta dẫn hắn đi qua cuộc đời dâu bể,
Qua những cảnh chán chường, vô vị ở trần gian.
..............
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Thế nhưng mọi sự thụ hưởng mang tính nhục thể hoặc sự giải trí vô vị mà
Mephisto mang đến cho Faust (như ở “Quán Auerbach” hoặc trong “Đêm hội
yêu ma”) không phải điều Faust mong ước. Faust chất vấn kẻ đồng hành:
Một con quỷ tội nghiệp như anh có gì đem hiến chủ?
Chả lẽ các ngươi là yêu ma quỷ sứ
Lại hiểu được hồn người khi nó muốn vươn lên?
Như vậy là Faust đã bác bỏ khả năng của Mephisto, y không thể đem đến
cho Faust những gì mà Faust muốn vươn lên đạt tới, đó là sự hòa hợp của hai
phần tâm hồn đối lập nhau trong lồng ngực, là sự hài hòa của những xung đột
giằng xé tâm can trong Tồn tại. Mâu thuẫn, nghịch lý của tồn tại lại được nhắc
đến khi Faust đặt ra những yêu cầu đối với Mephisto:
Chắc anh có món ăn, ăn mãi, vẫn thấy thèm,
Hay là có một thứ vàng màu đỏ
Như thủy ngân, trên tay ta nó không ngừng tan rữa,
Hay anh có trò chơi để người ta không thắng được bao giờ,
Hoặc một ả, áp đầu vào ngực ta, nhưng con mắt lẳng lơ
Dan díu với ông bạn láng giềng đầy tình tứ,
Hay cho ta thú vui đầu tiên của Vinh quang, Danh dự
Những thứ như sao băng vụt biến giữa bầu trời?
Thôi thì, anh cứ chỉ cho ta trái cây nào chưa chín đã thối rồi,
Và những cây nào từng ngày xanh trở lại!
Những đòi hỏi trên đây không thể đáp ứng được vì Faust đã nêu lên trong
mỗi câu hỏi một cặp khái niệm đối lập, loại trừ nhau. Chẳng hạn: Trái cây biểu
trưng cho sự hoàn thiện của quá trình trưởng thành, nó không thể cùng một
lúc trưởng thành và hủy diệt, hay một món ăn, ăn mãi, vẫn thấy thèm tức là
vẫn không nó, điều đó là nghịch lý. Ở đây, Faust nêu lên những nghịch lý trong
thế giới mà mình đã trải nghiệm. Ông cũng hiểu là những nghịch lý ấy không
có khả năng làm cho chúng mất đi. Nhưng Mephisto không hiểu được điều đó.
Y nói không hề sợ hãi trước những công việc được giao phó, rồi khẳng định,
sẽ đến một lúc con người mong muốn được an nhàn, thảnh thơi hưởng lạc thú
nơi trần thế. Faust khẳng định điều này sẽ không bao giờ xảy ra đối với mình,
không bao giờ có chuyện ông sẽ nằm dài trên chăn nệm lười nhác và hưởng
thụ, bởi lẽ, sự yên bình và mãn nguyện đối lập với bản chất vươn lên của con
người. Faust sẵn sàng đánh cược với Mephisto rằng ông sẽ không bao giờ nói
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với thời khắc, xin hãy dừng lại đi, vì người đẹp quá chừng, bởi dừng lại đồng
nghĩa với mãn nguyện, với việc rời bỏ bản chất vươn lên đặc trưng người.
Ở đây, Goethe không để cho Faust bị ràng buộc vào một “hợp đồng” với
các cam kết, các nghĩa vụ mà hai bên phải thực hiện. Goethe đã để Faust thách
thức Mephisto, đố y lôi kéo được mình xa rời bản chất không ngừng vươn lên
của con người, để đắm chìm vào trạng thái yên bình và mãn nguyện. Hoặc
nói theo ngôn ngữ của Mephisto thì Faust đã thách thức hắn “trị được thói
tham lam không bao giờ mãn nguyện” ở nơi ông. Như vậy là ở đây, sự khởi đầu
cho một cuộc thách đố được gợi mở trong màn Khúc dạo đầu trên Thiên đường
giữa Chúa Trời và Mephisto được xác định và tiếp diễn. Trong khi trên thiên
đường, Mephisto là phía khởi sự muốn đánh cược với Chúa Trời rằng y có thể
chứng minh cho Chúa biết là y nói đúng, rằng y có khả năng dẫn dụ Faust vào
sự yên bình, mãn nguyện và quy thuận sự sống nhục thể thì ở dưới trần gian,
Faust đã thách đố điều hoàn toàn ngược lại, nghĩa là Mephisto sẽ thất bại
trong việc dụ hoặc ông theo con đường của y. Trên thiên đường, Chúa Trời đã
không công khai chấp nhận chuyện thách đố của Mephisto, vì xem đó không
xứng đáng với uy phong của một vị chúa tể, nhưng Chúa cho phép Mephisto
tự do hành động theo ý mình. Điều mà Chúa chối từ đã được Faust thực hiện
với tư cách người đại diện cho một bộ phận của nhân loại mà theo ý Chúa,
bản chất con người là tốt đẹp, dù “trong khát vọng tối tăm, vẫn ý thức được con
đường chính nghĩa”.
Trong cuộc thách đố này, Faust không lấy linh hồn mình làm cái để đánh
cược, vì đối tượng của sự thỏa thuận trong tác phẩm, cho dù theo kiểu cách
thời Trung cổ có được xác nhận bằng máy đi nữa, không phải là chuyện “bán
linh hồn cho quỷ” mà duy nhất là cuộc sống ở thế giới bên này. Mephisto không
hiểu nổi điều đó. Ở cuối phần hai, Mephisto nhận ra mình là con quỷ bị lừa, khi
y nói trước đây:
Tôi muốn cam kết rằng, ở đây, nơi Cõi thế,
Xin hầu hạ ông hết sức chẳng nghỉ ngơi,
Nhưng sang Cõi bên kia, khi gặp lại nhau rồi,
Tôi hầu ông ra sao, ông đáp đền như vậy.
Liệu Faust có sang Cõi bên kia hay không, điều này duy nhất do Chúa Trời
phán định, mà Chúa lại tin tưởng và sự trưởng thành, hoàn thiện của con người
khi so sánh con người với một chiếc cây non:
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Người làm vườn thấy mầm cây non xanh
Đã biết chắc mai sau hoa trái sẽ đầy cành!
Sự thách đố trong tác phẩm không đặt cái bất tử (nghĩa là linh hồn) của
Faust làm đối tượng mà là toàn bộ sự sáng tạo, một vấn đề quan trọng gây tranh
luận giữa Mephisto và Chúa. Kết quả của nó đã được định đoạt ngay trong màn
Khúc dạo đầu trên Thiên đường. Chúa đã nói trước cái kết cục sẽ tới: Mephisto
sẽ phải hổ thẹn khi phải thú nhận rằng con người dẫu trong tăm tối vẫn ý thức
được con đường chính nghĩa. Ý tưởng cơ bản này đã được triển khai trong bi
kịch phần thứ nhất và phần thứ hai. Một điểm quan trọng khác cũng cần được
nhắc lại là Faust sau khi đập tay giao kèo với Mephisto, đã nhấn mạnh:
Toàn bộ sức vươn lên trong nghị lực ta đây,
Chính là điều mà ta vừa mới hứa.
Nghĩa là Faust đã nói rõ thứ ông đem ra đánh cược, không phải linh hồn,
mà là cái quý giá đặc trưng cho bản chất con người, sự vươn lên. Faust kỳ vọng
gì ở việc liên kết với Mephisto? Hiển nhiên không phải là những thú vui nhục
thể như Mephisto hứa hẹn mang đến cho ông. Faust cũng nói rõ điều này cho
Mephisto, nhưng y đã không hiểu:
Ô hay, anh nghe đấy, ta đâu có nói gì đến Niềm vui,
Ta chỉ muốn dâng mình cho ngây ngất trên đời,
Cho tột cùng khổ đau trong Khoái lạc,
Cho mê đắm Hận thù và Nỗi buồn làm dịu khát.
Một lần nữa Faust lại sử dụng những khái niệm mâu thuẫn, đòi hỏi những
nghịch lý. Từ đó suy ra rằng, kỳ vọng duy nhất của Faust trong mối liên kết với
Mephisto là giải tỏa những sự hành hạ, hy vọng thay thế lòng ham hiểu biết
không bao giờ được mãn nguyện bằng những trải nghiệm đau khổ trong hoan
lạc. Sự trải nghiệm này không phải là phương thuốc chữa cho Faust khỏi mọi
sự hành hạ vì lòng ham hiểu biết, để trong ông không còn khát vọng nhận thức
nữa, không còn ham muốn vươn lên như bản chất con người. Faust muốn đưa
mình ra khỏi tình trạng khốn đốn vì bất lực trong khoa học, trong tìm kiếm
nhận thức về vũ trụ và thế giới, muốn giải tỏa theo một hướng khác, hoặc nói
một cách khác, liên kết với Mephisto, Faust muốn đánh lạc hướng chính mình,
muốn “gây mê” chính mình.
Chính vì vậy, lần thử nghiệm đầu tiên, Mephisto đưa Faust đến quán
Auerbach để tìm những thú vui, đã thất bại. Đám sinh viên ăn nhậu và vô vị
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không làm Faust phấn hứng. Mephisto lập tức đổi phương sách, đưa Faust đến
bếp nhà phù thủy, làm cho Faust trẻ lại, cho uống thứ “thần dược” để biến một
nhà khoa học già lão thành một chàng trai trẻ hừng hực lửa dục tình, thậm chí
cho Faust nhìn qua gương thấy được Helena, biểu tượng Đẹp hoàn mỹ của nữ
giới. Mephisto hy vọng với thứ thuốc kỳ diệu ấy Faust sẽ thấy bất kỳ người đàn
bà nào cũng là một Helena.
Gặp gỡ Gretchen, Faust trải nghiệm thú vui nhục thể, nhưng từ đây nhà
bác học biết đến thứ hạnh phúc bình dị và yên ấm trong một gia đình thị dân,
hiểu ra rằng nơi cõi thế vẫn có những con người mãn nguyện, sống thanh thản
và bằng lòng với những điều kiện sinh hoạt mình có được. Mặc dù lối sống ấy
không thích hợp với Faust và ý chí vươn lên vô hạn của ông, nhưng chính ở môi
trường ấy, ông có những trải nghiệm mới mẻ: Được tận hưởng tình yêu trong
sáng của Gretchen, để rồi ông đã phá hoại cuộc sống hạnh phúc của những con
người bình dị ấy. Tội lỗi là một trải nghiệm mới với nhà bác học này.
Xét cả cuộc đời của Faust, từ khi liên kết với Mephisto cho đến lúc ông
chết, ra thấy đó là một chuỗi dài những lầm lạc tăm tối: Là người tình, Faust
đã hủy diệt cả một gia đình (Gretchen, bà mẹ, anh trai Gretchen); Là nghệ sĩ,
Faust đã thất bại, không có khả năng giữ gìn được hình ảnh lý tưởng về cái Đẹp
cổ đại (Helena); Là bề tôi của hoàng đế, Faust góp sức làm vương quốc sụp đổ;
Là chủ nhân cai quản cả một vùng duyên hải khi khai hoang và mở rộng đất
đai, Faust đã sử dụng lao động khổ sai, đã giết hại người vô tội, chinh phục
thiên nhiên một cách tàn bạo... Cuộc đời ấy, trong quá trình vươn đến chính
nghĩa, gắn liền với bao lầm lạc và tội lỗi. Điều này minh chứng cho tư tưởng
được phát ngôn bởi Chúa Trời ngay từ đầu tác phẩm: “Chừng nào còn vươn lên,
con người còn lầm lạc”. Đó cũng là chủ đề xuyên suốt và bao trùm bi kịch Faust
của Goethe: Vươn lên trong lầm lạc, lầm lạc trong vươn lên, lầm lạc và vươn
lên là hai yếu tố gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình trưởng thành của
con người. Và sau cùng, chìa khóa mở cửa cứu rỗi Faust không ở nơi những sức
mạnh huyền bí, mà ở chính bản chất của con người, không ngừng vươn lên là
điều kiện để cứu rỗi:
Ai nỗ lực vươn lên không nghỉ,
Sẽ được ta cứu rỗi linh hồn
Và Faust đã được các thiên thần đón lên thiên đường.
Cuối đời, Faust bị quỷ Lo Âu làm cho mù mắt, đứng trong sân trước tòa lâu
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đài, nghe tiếng cuốc, tiếng mai của các vong hồn đang đào huyệt cho mình theo
lệnh Mephisto, ngỡ đó là những người thợ đang hăng hái làm việc theo lệnh của
mình, trong lòng đầy cảm hứng và phấn khích:
Tiếng cuốc, tiếng mai, nghe xiết bao khoan khoái!
Mọi người đang vì ta mà dốc lòng hăng hái,
Bắt đất đai phải hòa giải, liên kết,
Bắt con sóng xô bờ không vượt quá đường biên,
Dựng bức tường trang nghiêm ngăn biển khơi hung dữ.
Chìm đắm trong ảo ảnh huy hoàng thuộc về tương lai, với khát vọng kiến
tạo cả một vùng đất an cư mới cho hàng triệu người dân, rút cạn các đầm lầy và
lấn biển, Faust phấn chấn cao giọng:
Chính vì ý tưởng này ta đã hiến đời ta,
Kết luận sau cùng của mọi điều thông thái, đó là:
Chỉ xứng đáng hưởng tự do và cuộc sống
Ai kia biết ngày ngày đấu tranh giành lấy!
Như vậy, Faust đã nói lên và khẳng định ý nghĩa của Hiện hữu con người;
con người phải hằng ngày giành giật lấy tự do và cuộc sống. Sự nỗ lực vươn
lên có vẻ như vô nghĩa của Faust ở phần đầu tác phẩm đến cuối đã thực sự có ý
nghĩa, thực sự là chính nghĩa: Vươn lên không chỉ có ý nghĩa khám phá nhận
thức và tri thức, vươn lên còn có ý nghĩa là hành động (theo tinh thần “Khởi
thủy là hành động”). Những hành động của Faust trong phần cuối vở bi kịch
là những hoạt động sáng tạo, là một sự vươn lên không chỉ có ý nghĩa bởi mục
đích của nó mà còn có ý nghĩa ngay trong quá trình diễn ra. Faust đã mường
tượng ra một tương lai tốt đẹp khi ước nguyện đã hoàn thành:
Nhưng tuổi thơ, tuổi xuân và tuổi già đều muốn sống ở đây,
Và sẽ sống những tháng năm đáng sống.
Ôi, ta ước mong được thấy đám nhân quần sôi động,
Muốn được cùng nhân dân tự do đứng vững trên mảnh đất tự do!
Với viễn cảnh như vậy, Faust tiếp tục hào hứng:
Vào thời khắc này đây ta muốn được nói ra:
Xin hãy dừng lại đi, người đẹp quá!
Dấu vết những tháng ngày ta sống trên trần thế
Không thể nào tiêu tan chìm xuống cõi vĩnh hằng.
Trong tiên cảm tràn trề niềm hạnh phúc lâng lâng
Lúc này đây, ta tận hưởng phút giây cao đẹp nhất!
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Faust đã nhắc lại những thỏa thuận với Mephisto, nhưng với ý nghĩa hoàn
toàn khác! Chỉ dựa theo câu chữ đơn thuần, người ta có thể cho rằng Faust
đã mãn nguyện và thua cuộc Mephisto. Tuy nhiên, sự mãn nguyện của Faust
trong viễn cảnh xán lạn của tương lai không mảy may có nghĩa là mãn nguyện
như Mephisto quan niệm và đã thách đố trên thiên đường: Mãn nguyện theo y
là sự chối bỏ bản chất vươn lên để ngập chìm trong hoan lạc nhục thể và bằng
lòng với lối sống đó. Nhưng Faust mãn nguyện không phải vì hoan lạc mà vì
cuối cùng ông đã nỗ lực vươn lên vì lý tưởng cao cả, để được cùng nhân dân tự
do đứng vững trên mảnh đất tự do! Faust đã nhận thức được rằng, dù với tính
chất nhị nguyên, với hai linh hồn trong lồng ngực, con người vẫn có khả năng
mãn nguyện trong hoạt động sáng tạo. Những điều Chúa Trời tiên tri trong
màn Khúc dạo đầu trên Thiên đường trở thành hiện thực ở phần cuối bi kịch:
Faust đã được dẫn dắt tới quang minh chính đại. Và cuối đời, Faust đã nhận
thức được ý nghĩa của Tồn tại: vươn lên của con người không chỉ biểu hiện và
cạn nguồn trong sự tìm kiếm nhận thức mà còn phải trở thành một hoạt động
sáng tạo. Kẻ bầy tôi của Chúa chỉ có thể bảo tồn và phát huy bản chất của mình
nếu biết sử dụng lý trí để giải quyết một cách sáng tạo những công việc nơi trần
thế, nghĩa là, thông qua hoạt động thực tiễn, thông qua lao động sáng tạo để
tiếp tục phát triển nền văn minh nhân loại. Theo tinh thần đó thì Mephisto đã
thua cuộc trước Faust, và sẽ phải hổ thẹn trước Chúa Trời. Và đề tài vươn lên
trong lầm lạc xuyên suốt tác phẩm đã đi tới hồi kết, minh chứng rằng Chúa đã
đúng khi phán định:
Một người tốt, trong khát vọng tối tăm
Vẫn ý thức được con đường chính nghĩa.
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GRETCHEN
Gretchen sống trong thế giới nhỏ bé, trật tự, ngăn nắp và bình dị của
những thị dân. Cô đại diện cho thế giới này. Cuộc sống và môi trường sống của
Gretchen đã bị Faust phá vỡ. Tuy nhiên, nhờ có Gretchen, Faust cũng đã biết
đến một thế giới khác, một khả năng khác của tồn tại và mãn nguyện.
Ngay trong lần đầu tiên sau khi được trẻ hóa, Faust đã cư xử với cô gái trinh
trắng này không lịch thiệp và xúc phạm cô. Gretchen phản kháng. Nhưng cú
hích đầu tiên cho một tình cảm mới mẻ chớm nở trong cô đã được thực hiện. Và
từ đó trở đi là sự mối lái quỷ quái dưới bàn tay đạo diễn của Mephisto, dồn dập
và bạo liệt, khiến Gretchen không còn khả năng cự tuyệt.
Vì xuất thân từ môi trường thị dân nên Gretchen lúc này vẫn còn là một cô
gái rất ngây thơ, trong trắng và sống giản dị, luôn bằng lòng với thế giới mình
đã quen. Cô không được học hành mấy. Cô cũng không suy nghĩ sâu xa gì về
thế giới hay về ý nghĩa của cuộc sống; việc này cô để cho các cha cố làm thay
mình. Mặc dầu còn rất trẻ, nhưng Gretchen cũng đã có sự trải nghiệm quan
trọng: Cô phải thay mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng đứa em nhỏ và chứng kiến cái
chết tội nghiệp của nó. Như vậy là Gretchen đã có những kinh nghiệm cơ bản
của cuộc sống con người, đã cảm nhận hạnh phúc khi chăm sóc, yêu thương
người khác và đã trải nghiệm cái chết của đứa em gái thương yêu. Đó là hai thái
cực trong cuộc sống của con người, cái sinh và cái tử. Nhưng sống trong một
thế giới nhỏ bé, hạn hẹp như vậy mà Gretchen vẫn bằng lòng với cuộc sống
của mình, đó cũng là một nhận thức mới mẻ đối với Faust, một khả năng sống
mà bản thân Faust chưa từng biết đến. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong mối
quan hệ của Faust với Gretchen, cho dù cô không am hiểu gì về các ngành khoa
học, không hiểu những điều trừu tượng liên quan đến niềm tin của nhà khoa
học Faust. Gretchen hiện thân cho một bộ phận khác của nhân loại mà Chúa
đã sáng tạo. Bộ phận này chấp nhận những điều kiện và môi trường sống Chúa
ban, biết nghĩa vụ và bổn phận của mình và tự nguyện làm tròn sứ mạng của
mình với khả năng tốt nhất. Và như vậy, họ vẫn có thể có được một cuộc sống
mãn nguyện, vẫn phân biệt mình với thế giới loài vật nhờ có lý trí và hiện hữu
đầy đủ bằng cả cảm tính lẫn thực thể. Faust đã tàn phá đời sống này một cách
tàn nhẫn. Những người như Gretchen cũng được dẫn dắt ra khỏi khát vọng tối
tăm để đến với chính đạo: những gì Gretchen đã làm, như anh trai cô nói lúc
lâm chung, là sai lầm, tội lỗi, nhưng xuất phát từ cảm xúc chân thành của tình
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yêu nên dù Gretchen giết con và có tội với những người thân, nhưng cuối cùng
vẫn được cứu rỗi.
Trong các cuộc trò chuyện tại nhà Marthe, Gretchen tỏ ra rất thơ ngây và
thậm chí ít hiểu biết. Nhưng với màn Nhà giam, Gretchen đã biến đổi và trở
thành người kết tội Faust, chỉ cho Faust thấy những hành vi tội lỗi và bản chất
của ông. Sau khi tự lên án mình đã gây tội với người thân, Gretchen nhìn thấy
máu trên tay người yêu, bèn trối trăng bằng những lời đáng sợ:
Không, anh cần sống chứ?
Em muốn nói cho anh nơi đặt mộ.
Gretchen muốn Faust sống để nhìn tận mắt hậu quả hủy diệt do tay mình
gây ra, để không chỉ bị hành hạ vì những giới hạn của cuộc sống cũng như
những giới hạn ngăn cản vươn lên, Faust còn dằn vặt lương tâm bởi tội ác phá
hoại thế giới nhỏ bé hài hòa nơi cô đã sống. Gretchen cũng cảm thấy tình yêu
nơi Faust đã tàn lụi, thứ ràng buộc Faust với cô không còn là tình yêu mà là sự
thương hại và cảm giác tội lỗi đối với số phận mình. Vì vậy cô khước từ lời thỉnh
cầu của Faust, lên án Faust và tự nguyện dâng mình cho Chúa Trời phán xử, khi
bình minh lên và Faust đã cùng Mephisto chạy trốn.
(T.S.G. Eversberg, Faust I và II, Nxb. C. Bange, 1991;
E. Hermes, Faust – phần I và II, Nxb. Klett, 1992 và
GS. TS. Theodor Friedrich:
Kommentar zu Goethe Faust,Reclam UB–Nr.7177, Stuttgart, 1985.
QUANG CHIẾN biên soạn)
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Luyện tập
Lưu ý: Mỗi mục luyện tập thực hiện trong ít nhất 1 hoặc 2 tiết học.
1. Thảo luận và ghi chép riêng: Các bạn đã đọc xong lời dẫn và lời
giới thiệu ban đầu về tác phẩm Faust. Các bạn cho biết cảm tưởng
riêng đầu tiên về tác phẩm này. Các bạn thấy tác phẩm Faust có vẻ
gì khác với những tác phẩm các bạn đã học?
2. Thảo luận và viết ghi chép riêng: Sau khi đọc Bài đọc thêm 1, các
bạn đã biết Faust vốn là một câu chuyện dân gian Đức. Chuyện dân
gian này chỉ kể về Faust là một học giả tài ba, tính tình ngạo mạn,
chuyên giao du với những kẻ đồi bại, vô thần. Để thỏa mãn lòng
mong muốn mở mang trí tuệ, Faust kết thân với quỷ Mephisto ở
dưới địa ngục và hiến đi linh hồn của mình. Sau khi mở mang được
rất nhiều kiến thức, thỏa mãn mọi dục vọng ở trần gian thì Faust bị
Mephisto xé tan xác khiến cho máu, óc Faust vung vãi khắp nơi.
Các bạn nghĩ gì về sự thay đổi chuyện dân gian thông thường cũ
thành một vở kịch thơ hoàn toàn khác. Nói những cảm nghĩ ban
đầu về sự khác biệt đó.
3. Thảo luận và viết ghi chép riêng: Sau khi đọc Bài đọc thêm 2, các
bạn có thấy Chúa Trời là sự nhân cách hóa một nguyên tắc đã sáng tạo
ra thế giới như nó hiện hữu, nghĩa là từ hỗn mang trật tự đã được lập
thành, nguyên tắc này đồng thời cũng tác động để giữ vững trật tự vũ
trụ, không để nó rơi trở lại hỗn mang. Bạn hiểu nhân vật Chúa Trời
trong kịch Faust có giống với Chúa Trời của đạo Thiên Chúa không?
4. Thảo luận và viết ghi chép riêng: Mephisto khẳng định việc sáng
tạo ra con người và ban cho người lý trí là một sai lầm, còn Chúa,
qua ví dụ cụ thể là Faust, đánh giá sự sáng tạo của mình: Chúa so
sánh con người với một cái cây non sẽ hoàn thiện trong quá trình
trưởng thành, nói về sự nỗ lực vươn lên của con người và sự lầm lạc
của con người (“Chừng nào còn vươn lên, con người còn lầm lạc.”). Các
bạn hiểu ý nghĩa những lời vừa rồi như thế nào?
5. Thảo luận và viết ghi chép riêng: Chúa cũng khẳng định kết quả
sáng tạo của mình: Là “một người tốt”, và người ấy dù có bị bủa vây
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bởi “khát vọng tối tăm”, nhưng vẫn “ý thức được con đường chính
nghĩa”. Vậy là, bản chất của con người là sự vươn lên, con người có
khả năng vươn lên.
6. Thảo luận và viết ghi chép riêng: Chúa còn vui vẻ cho Mephisto
làm bạn đồng hành của Faust, vì Chúa cũng biết rằng: Con người
vốn thường hay thỏa mãn, bằng lòng với chính mình, thường thích
an nhàn, tĩnh tại, trễ nải trong hoạt động.
Bởi vậy, ta cho hắn một bạn đường ngang trái
Là quỷ sứ tác thành, kích thích hắn không ngừng.
Các bạn hiểu ý nghĩa của chi tiết trên như thế nào?
7. Thảo luận và viết ghi chép riêng: Sau khi đánh cược với Chúa,
khẳng định “Người mất hắn, đó là cái chắc!”, Mephisto sẽ phải hành
động, tìm mọi cách dụ hoặc Faust để chứng minh rằng Chúa đã sai
và y đã đúng, rằng Faust còn “súc sinh hơn mọi loài súc vật”. Hình
tượng Mephisto tìm mọi cách sai khiến được Faust trở nên không
khác gì một con vật mang ý nghĩa gì?
8. Thảo luận và viết ghi chép riêng: Faust tự nhận là “đứa con lạ lùng
của Hỗn mang”. Sự hành hạ giày vò trong ông bắt nguồn từ tính nhị
nguyên của con người. Bạn hiểu tính nhị nguyên ở Faust là gì? Đó
có là kết quả của những nỗ lực vươn lên muốn phá vỡ và vượt khỏi
mọi giới hạn vây chặt lấy con người? Bạn hiểu điều đó như thế nào?
Nếu Faust không thành công để vươn lên, điều đó có ý nghĩa gì?
9. Thảo luận và viết ghi chép riêng: Các bạn nghĩ gì về điều Chúa nói:
Ai nỗ lực vươn lên không nghỉ
Sẽ được ta cứu rỗi linh hồn?
10. Thảo luận và viết tiểu luận: Bạn biết gì về Ngày phán xử cuối cùng
theo Công giáo? Bạn hãy nói ý nghĩ của mình với những lời sau:
Vậy nên, Hiện hữu đối với ta là gánh nặng trần ai,
Cái chết ta ước mong, cuộc đời ta oán ghét.
11. Thảo luận và viết tiểu luận: Truyện Kiều và Faust đem lại những
giá trị gì cho con người nói chung? Cho chính bạn? Cho những ước
vọng của bạn đối với tương lai con người ở khắp nơi?
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BÀI 8

MÀN GIÁO ĐẦU Ở NHÀ HÁT
Hướng dẫn học
Các bạn học sinh Lớp 9 thân mến,
Các bạn đã biết rằng nếu có điều kiện thì tác phẩm Faust nên được học
trong thời gian dài hơn, ít ra cũng gần bằng thời lượng đã dành cho Truyện Kiều
của Nguyễn Du. Nhưng thời gian dành cho bậc học phổ thông không cho phép
chúng ta kéo dài hơn. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể học Faust qua ba việc: (1) Tìm
hiểu chung nhất về các nhân vật trong vở kịch thơ này; (2) Học mẫu Màn giáo
đầu ở Nhà hát; và (3) Học mẫu Khúc dạo đầu trên Thiên đường.
Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể học trong thời gian hữu hạn để đến với
phong cách tượng trưng của vở kịch thơ này.
Tính tượng trưng trong Màn giáo đầu ở Nhà hát này thể hiện như thế nào?
Nó thể hiện ở những đối thoại giữa ba nhân vật: Giám đốc nhà hát, Nhà
thơ tác giả kịch bản, và anh Hề.
Ba nhân vật này đối thoại với nhau, mỗi nhân vật thể hiện một thái độ,
nhưng thái độ của cả ba nhân vật tựu trung chỉ nói lên điều này: Thực trạng nền
nghệ thuật nước Đức. Nhân vật Giám đốc muốn duy trì nguyên trạng, ve vuốt thị
hiếu tầm thường của công chúng – cái công chúng thể hiện sinh động những
thói xấu của chàng Faust. Nhân vật Nhà thơ kịch tác gia thì muốn cải tạo đám
công chúng kia, mong sao cho chàng Faust đó vươn lên thành một kiểu người
lý tưởng khác. Còn vai Hề chỉ là vai dắt dẫn cho câu chuyện không nặng nề,
căng thẳng.
Khi học Bài 8 này, các bạn sẽ thảo luận để hiểu tinh thần màn kịch đồng
thời cũng diễn lại với cách diễn xuất riêng của mình, cố gắng lột tả được tinh
thần màn kịch.
Mời các bạn làm việc.
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MÀN GIÁO ĐẦU Ở NHÀ HÁT
Giám đốc nhà hát, Nhà thơ kịch tác gia, diễn viên sắm vai Hề.
GIÁM ĐỐC:

35

40

45

50

55

Ô, hai ông bạn hiền
vẫn sát cánh bên tôi trong nguy khó, ưu phiền,
Xin hãy nói đi, các vị hy vọng gì
Về nghề nghiệp của chúng ta trên nước Đức?
Tôi rất muốn chiều lòng cái đám người đông đúc,
Bởi họ sống cùng ta và nuôi sống chúng ta.
Thấy rạp được dựng lên,
Ai cũng mong một buổi hội diễn ra.
Kìa, họ đã ngồi kia đến thản nhiên, nhướng mắt nhìn nhao nhác
Và chỉ mong được trầm trồ, kinh ngạc.
Tôi biết cách nuông chiều thị hiếu của chúng dân,
Nhưng chưa bao giờ như hôm nay, tôi bối rối bội phần:
Thực ra, họ đâu có sành những áng văn tuyệt cú
Nhưng mà khốn thay, họ lại đọc quá nhiều sách vở.
Ta phải làm gì đây
Để diễn trò vừa mới, vừa hay,
Vừa ý nghĩa, lại vừa lòng khán giả?
Lẽ dĩ nhiên, tôi rất khoái được nhìn thấy họ
Lũ lượt kéo nhau đến rạp của chúng ta
Chịu đau đớn trăm chiều, vẫn cứ cố lách qua
Khuôn cửa hẹp dẫn vào nơi thụ phước;
Trời còn sớm, chưa bốn giờ, mà người chen chúc
Kín cả quầy bán vé, xô đẩy, đấm huých nhau
Giành tấm vé vào xem, suýt gãy cổ, bươu đầu,
Như giành chiếc bánh mỳ thời xảy ra nạn đói.
Với đám người hỗn tạp này, điều kỳ diệu chỉ nhà thơ làm nổi;
Nào, ông bạn của tôi: ông hãy trổ tài đi!

NHÀ THƠ:
60

Ô, cái đám người tạp nham kia, ông nói đến làm gì!
Chỉ thấy bóng họ thôi là hồn xiêu phách lạc.
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Hãy che khuất mắt tôi lớp sóng người chen chúc,
Họ kéo chúng ta vào dòng xoáy, trái ngược cả ý mình.
Ô, không đâu! Xin hãy đưa tôi tới góc trời riêng tĩnh lặng, yên bình,
Nơi với thi nhân, đời chỉ trổ bông một niềm vui thuần khiết;
65
Nơi phước lành của con tim tình bạn và tình yêu tha thiết
Được bàn tay các thánh thần vun xới, sáng tạo ra.
Ôi, những gì được khơi nguồn trong sâu thẳm hồn ta
Mấp máy trên làn môi điệu ngập ngừng e ấp,
Có thể giờ đây được tác thành hoặc tan biến mất,
70
Chỉ một thoáng phũ phàng là tất cả tiêu tan.
Tác phẩm sẽ hiện lên với dáng vóc vẹn toàn
Chỉ khi đã kinh qua bao tháng năm thử thách.
Vẻ hào nhoáng ánh lên chỉ dành cho khoảnh khắc
Còn cái Đẹp chân thuần nguyên vẹn đến mai sau.
DIỄN VIÊN HỀ:
75
Thôi thôi, chuyện đời sau, tôi chẳng muốn nghe nói đến nữa đâu.
Bởi nếu chính tôi cũng lo về hậu thế
Thì còn ai cho khán giả đương thời những lớp trò giải trí?
Họ muốn có trò vui và cần được mua vui.
Có được một gã trai sốt sắng giỏi gây cười
80
Như thế, theo tôi, cũng đủ là quý giá.
Ai biết cách phô diễn mình thực tự nhiên, rôm rả
Thì công chúng cũng chẳng để anh ta phải ngậm đắng nuốt cay;
Anh ta sẽ ước mong phòng khán giả chật đầy,
Để càng thêm vững lòng làm người xem xúc động.
85
Vậy nên, xin thi nhân hãy can trường và trổ tài cao rộng,
Hãy để Trí tưởng tượng vang lên mọi cung bổng, cung trầm
Với Lý trí, với Thông minh, với Xúc cảm lẫn Mê cuồng,
Nhưng cũng xin nhớ cho, đừng có quên sự Khôi hài, Rồ dại!
GIÁM ĐỐC:
Và nhất là trò diễn nên thừa thãi!
90
Người ta đến để xem và thích nhất được nhìn.
Cứ diễn thật nhiều trò trước con mắt người xem
Khiến đám đông há hốc mồm, kinh ngạc,
182
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100

Thế là ông đã là người thắng cuộc,
Ông thành người được lắm kẻ mến yêu.
Muốn chinh phục Số nhiều cần dùng đến Số nhiều,
Để mỗi người có thể chọn cho mình một cái mà mình ưng ý.
Ai có thể đem cho, sẽ cho được mỗi người một tí,
Để đến lúc ra về, ai cũng thấy hân hoan.
Một vở diễn đưa ra nên nhiều cảnh, nhiều màn!
Cái món hổ lốn này chắc ông làm được
Vừa dễ cho diễn trò, vừa nhẹ nhàng sáng tác.
Diễn một vở vẹn toàn, đâu có ích cho đời?
Công chúng cũng xé tan thành muôn mảnh tả tơi.

NHÀ THƠ:
105

Ông không thấy hay sao, làm như thế quả là trò nhơ nhuốc!
Nó đâu xứng với nghệ nhân chân thực!
Hóa ra, cách làm ăn tắc trách của những kẻ đãi bôi
Đã trở thành phương châm hành động của ông rồi.

GIÁM ĐỐC:

110

115

120

Ông có chê trách tôi, tôi cũng chẳng phiền lòng:
Người nào muốn hành nghề cho đắc sách
Thì phải biết dùng đồ nghề tốt nhất.
Xin ông nhớ cho: ông phải chẻ gỗ mềm,
Ông viết cho ai nào? Kìa, ông hãy nhìn xem!
Kẻ đến rạp vì nhàn cư, buồn chán,
Người thì đến để tiêu cơm sau bữa ăn thịnh soạn,
Và, tồi tệ nhất lại là – có những kẻ đến đây
Sau khi đọc no nê các báo chí hàng ngày.
Như đi hội hóa trang, họ dửng dưng đến rạp,
Chỉ vì tính tò mò họ mới đi xem hát.
Các quý bà thì khoe mình, ăn diện thật thời trang,
Họ diễn kịch cùng chúng ta nhưng không lấy tiền công.
Vậy thì nơi đài cao, hỡi thi nhân, ông còn mơ chi nữa?
Một nhà hát chật người, hỏi còn có gì mới làm ông thích thú?
Ông ngắm kỹ họ xem, đấy, đấy, rất gần –
Toàn người bảo trợ với ân nhân.
183
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130

Một nửa thì lạnh lùng, một nửa thì thô lỗ.
Kẻ thì mong, sau vở diễn, lao vào trò đỏ đen,
Kẻ nghĩ đến một đêm thác loạn bên ngực ả giang hồ.
Để đạt mục đích này, hỡi các bạn điên rồ,
Làm gì phải đọa đầy Nàng Thơ nhiều đến thế?
Tôi bảo này, cứ cho họ xem nhiều vào, nhiều hơn, nhiều vô kể,
Thế là ông không trật đích bao giờ,
Cứ làm cho người xem thấy rối tít, rối mù,
Còn thỏa mãn họ ư? Chà! Rất khó, –
Ông làm sao thế kia? Đau lòng hay thích thú?

NHÀ THƠ:
135

140

145

150

155

Ông đi đi! Đi mà tìm cho mình một tay hầu bút khác,
Chẳng lẽ lại vì ông, nhà thơ sinh đốn mạt,
Để mất đi cái quyền cao quý nhất trần gian,
Là quyền làm con người mà Tạo hóa đã ban?
Nhờ đâu mà nhà thơ làm xúc động mọi con tim, khối óc?
Nhờ đâu mà mọi vật bị anh ta thu phục?
Chẳng phải vậy sao? Sự hòa điệu từ lồng ngực phát sinh
Đã thâu tóm cả thế gian về với trái tim mình!
Và nếu như Thiên nhiên vô tình quay, quay mãi
Bắt tơ trời vô tận cuộn tròn vào ống sợi,
Nếu như âm thanh của tạo vật muôn loài
Hỗn độn vang lên nhức nhối bên tai –
Hỏi ai đã tách dòng thanh âm vốn đều đều vang vọng
Thành tiết tấu nhịp nhàng, ngân rung đầy sức sống?
Ai đã gọi cái Riêng hòa nhập với cái Chung
Để trong khúc hòa âm tuyệt diệu nó cất lên tiếng hào hùng?
Ai đã biến phong ba thành si mê cuồng nộ?
Nơi tâm trí não nùng, ai khiến hoàng hôn rừng rực lửa?
Và trên nẻo đường người yêu vẫn bước chân,
Ai rắc lên muôn vạn cánh hoa xuân?
Từ những chiếc lá xanh bình thường và vô nghĩa,
Ai đã đan mừng công biết bao vòng nguyệt quế?
Ai gìn giữ đỉnh Olymp? Ai tụ hội các thánh thần?
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Chính là sức mạnh loài người thể hiện ở thi nhân!
DIỄN VIÊN HỀ:
Vậy xin ông hãy sử dụng sức mạnh tài hoa ấy,
Ông hãy tiến hành đi, việc của thi nhân đấy,
160
Như thể dấn thân vào tình ái phiêu lưu:
Tình cờ gặp gỡ nhau, lòng cảm thấy yêu yêu,
Rồi cứ thế lần hồi bị cuốn vào mê mải;
Hạnh phúc lớn mãi lên, rồi tình đầy ngang trái,
Người ta sướng ngất ngây, tiếp đến chuyện đau lòng,
165
Ông chưa kịp hoàn hồn... thì tác phẩm đã xong.
Hãy cho chúng tôi được diễn trình một vở trò như vậy!
Ông cứ xọc mạnh tay vào kiếp người mà vùng vẫy!
Đời ai cũng sống qua, nhưng mấy kẻ biết đời,
Ông tóm bắt vào đâu là chỗ ấy thành lý thú ngay thôi!
170
Hình ảnh nhiều màu sắc, một đôi phần sáng tỏ,
Chân lý một tí ti, nhưng nhiều pha lầm lỡ,
Đó là cách chế ra thứ nước uống tuyệt vời,
Giải khát cả nhân gian, làm tươi tỉnh mọi người.
Rồi gái sắc, trai tài sẽ đua nhau hăm hở
175
Đến xem kịch của ông, nghe điều ông tâm sự,
Mỗi tâm hồn đa cảm sẽ cố uống vào lòng
Chất dinh dưỡng ưu sầu từ tác phẩm của ông,
Rồi người ta xúc động xem màn này, cảnh nọ,
Ai cũng thấy cái mình xem, trong tim mình sẵn có.
180
Giờ thì đám thanh niên còn dễ khóc, dễ cười,
Còn quý sự bốc đồng, còn thích vẻ bề ngoài;
Nhưng chẳng có gì làm vừa lòng kẻ lõi đời, từng trải,
Trừ kẻ đang trưởng thành là biết ơn ông mãi.
NHÀ THƠ:
Nếu vậy, hãy trả lại cho tôi những năm tháng xuân xanh,
Khi chính tôi đang ở tuổi trưởng thành,
185
Khi suối nguồn thi ca,
Luôn tuôn trào, giục giã
Khi thế giới quanh tôi còn mơ màng sương phủ
185
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Và mỗi chồi non còn hứa hẹn sự thần kỳ,
190
Khi các lòng thung rực rỡ bởi hoa kia
Tôi đã hái biết bao là hoa thơm, cỏ lạ.
Khi tôi chẳng có gì mà đủ đầy tất cả:
Khát khao tìm chân lý, thích thú cõi huyền mơ.
Hãy trả lại cho tôi những động lực ngày xưa,
195
Niềm hạnh phúc thẳm sâu nhưng cũng đầy đau khổ
Sức mạnh của căm thù, uy lực của tình yêu đôi lứa,
Hãy trả lại cho tôi cả tuổi trẻ của tôi!
DIỄN VIÊN HỀ:
Ô, ông bạn hiền ơi, ông chỉ cần tuổi trẻ,
Khi ông bị quân thù uy hiếp ngoài chiến địa,
200
Khi có các cô nàng đáng yêu nhất trần gian
Ôm ghì lấy cổ ông thực mãnh liệt, nồng nàn.
Khi có vòng nguyệt quế từ phía xa vẫy gọi,
Mà cái đích cuộc đua ông khó lòng vươn tới,
Hay sau khi ông khiêu vũ cuồng điên
205
Còn tiếp tục tiệc tùng, uống cho cạn trời đêm.
Nhưng mà chơi bản đàn vốn quen tai thiên hạ
Vẫn với vẻ can trường, phong nhã,
Vẫn với cả điệu đàn lạc phách cực hào hoa,
Mà đến được mục tiêu chính mình đã vạch ra,
210
Thì đó là phận sự của các ông, thưa quý ngài già cả!
Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ kính trọng các ngài chẳng kém phần danh giá,
Tuổi già – như thường nói, không làm ta thành con trẻ ngây ngô,
Mà ở tuổi già ta mới thực trẻ thơ.
GIÁM ĐỐC:
Thôi, lời qua tiếng lại, thế đã là quá đủ,
215
Hãy để cho tôi thấy các ông hành sự!
Trong lúc các ông mải tán tụng lẫn nhau
Lẽ ra có thể làm việc hữu ích từ lâu.
Nào có ích chi đâu, khi nói mãi về chuyện tìm thi tứ?
Nó đâu có viếng thăm một con người do dự.
186
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225

230

Ông đã nhận mình là thi sĩ kia mà,
Xin hãy chỉ huy truyền lệnh gọi thơ ra.
Hẳn ông rõ điều chúng tôi cầu cạnh:
Chúng tôi muốn rượu ngon cực mạnh;
Xin hãy bắt tay ngay, nấu rượu đó cho nhanh!
Việc không làm hôm nay, ngày mai cũng chẳng thành,
Chớ có để một ngày nào uổng phí,
Hãy đem Quyết Tâm ra và mau lẹ,
Nắm bắt lấy Khả Năng, tóm chặt lấy tóc tai,
Không để nó qua đi, vuột mất khỏi bàn tay,
Và tiếp tục vận hành và phải làm bằng được.
*

235

240

Ông biết đấy, trên các sân khấu Đức
Ai thích gì cứ thể nghiệm tha hồ;
Vậy từ nay xin ông chớ đắn đo,
Cứ sử dụng phông màn cùng máy móc!
Cả ánh sáng mặt trăng, mặt trời dùng thỏa sức,
Cứ việc vung tay phung phí các vì sao;
Rồi vách đá, sườn non, lửa cháy, nước trào,
Không được thiếu cả chim trời thú dữ,
Sàn diễn chật trong một khung nhà gỗ
Ông mặc sức trưng ra cả vũ trụ, nhân quần,
Và bước đi thận trọng, nhanh chân
Từ thiên đường qua trần gian vào địa ngục!
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Luyện tập
1. Chuẩn bị cá nhân và viết tiểu luận: Mỗi bạn chọn và trích những
lời lẽ tiêu biểu nhất của nhân vật Giám đốc, Nhà thơ, cho thấy sự
đối lập chan chát giữa hai người, thể hiện quan điểm của họ đối với
nền nghệ thuật nước Đức. Mỗi bạn nêu ý kiến mình về mặt đen tối
của Faust thể hiện ở công chúng, và trong cả cách nhìn công chúng
và đời sống nghệ thuật nước Đức.
2. Diễn cùng nhau Màn giáo đầu ở Nhà hát. Các nhóm tự hình thành
với nhau gồm ba diễn viên, một bạn thiết kế mỹ thuật và trang
phục, một bạn phụ trách ánh sáng và âm thanh. Các nhóm lần lượt
diễn vui với nhau nhưng cần có một vài bạn đóng vai bình luận
viên (sau đó cùng ra một số báo có bài bình luận, có ảnh minh
họa... cho sự kiện này).
3. Viết tiểu luận: Màn giáo đầu ở Nhà hát của vở Faust và vai giáo đầu
như khi diễn chèo của Việt Nam có gì khác nhau?
4. Viết tiểu luận: Màn giáo đầu ở Nhà hát của vở Faust giúp bạn suy
nghĩ gì về văn hóa và nghệ thuật của nước ta hiện nay?
5. Chuyển thể: Hãy viết lại Màn giáo đầu ở Nhà hát của vở Faust thành
một bài thơ hoặc một truyện ngắn. Làm kỷ yếu chung của cả lớp.
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BÀI 9

KHÚC DẠO ĐẦU Ở THIÊN ĐƯỜNG
Hướng dẫn học
Các bạn học sinh Lớp 9 thân mến,
Tác phẩm Faust của thi hào Goethe đặt ra những câu hỏi vô cùng khó cho
con người và cũng là cho cả loài người.
Con người tiến lên trong lầm lạc!
Đó là ý Chúa hay đó là suy ngẫm của thi hào Goethe đầy niềm tin vừa lạc
quan vừa bi quan trong cuộc sống trần gian này?
Con người có quẫy ra nổi khỏi Định mệnh đã gắn con người với khát vọng
vươn lên tìm Ánh sáng và Hạnh phúc – gắn con người vào với những sai lầm
mang tính hủy diệt cá nhân và loài? Hãy nghĩ đến nhà máy điện hạt nhân và
bom nguyên tử. Hãy nghĩ đến những vụ tàn phá rừng để có gỗ làm nhà, có củi
đun, có đất trồng trọt và cũng những hành động vì hạnh phúc con người đó đã
kéo theo những thảm họa môi trường.
Con người có thoát ra khỏi con đường tiến lên trong lầm lạc đó hay không?
Cái giá phải trả sẽ như thế nào?
Bài 9 này kết thúc loạt bài học Faust của Goethe.
Nếu bạn đã có trong lòng những câu hỏi nung nấu như vừa nêu – một vài
câu hỏi trong cả trăm nghìn câu hỏi, và đã có bao nhiêu câu trả lời?
Hết Lớp 9, đến độ trưởng thành rồi, đó là những câu hỏi do nền giáo dục
phổ thông đem lại, hay đó là những câu hỏi của chính bạn, người đã đến độ
trưởng thành?
Xin mời cùng học tiếp.

189
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

KHÚC DẠO ĐẦU Ở THIÊN ĐƯỜNG
Chúa Trời, các thiên thần, rồi đến Mephisto.
Ba thánh tiến lên phía trước.
THÁNH RAPHAEL:
Vầng thái dương, theo điệu đàn vạn cổ
Cất tiếng đua ca cùng anh em tinh tú,
245
Vẫn hành trình theo lời Chúa phán truyền,
Hoàn tất chuyến đi bằng chớp giật, sấm rền.
Quang cảnh ấy cho quần tiên sức lực.
Dù không ai đủ trí tài hiểu được:
Bao công trình cao cả, bí huyền
250
Vẫn tuyệt vời như trong buổi đầu tiên.
THÁNH GBRIEL:
Và trái đất nguy nga rực rỡ
Vẫn quay nhanh, nhanh quá, khôn lường;
Vừa chói chang ánh sáng thiên đường
Đã chuyển sang đêm dày, khủng khiếp;
255
Và biển cả sôi trào gào thét
Nơi cửa sông, bên ghềnh đá cheo leo,
Ghềnh đá, biển khơi cùng bị cuốn theo
Vào vòng quay vĩnh hằng Trái Đất.
THÁNH MICHAEL:
Và bão tố đua nhau gầm thét
260
Từ biển khơi vào bờ, từ bờ tới biển khơi,
Cuồng nộ tạo ra liên tiếp khắp nơi
Những tác động hủy tàn, sâu xa nhất.
Cảnh tàn phá sáng lên trong ánh chớp
Đến soi đường cho sét nổ, sấm vang;
265
Nhưng tôi tớ của Người, hỡi Chúa vinh quang
Vẫn tôn kính bước nhịp nhàng trong mỗi ngày của Chúa.
CẢ BA THÁNH:
Hình ảnh Chúa cho quần tiên sức lực,
Cho dù họ chẳng tài nào hiểu được
190
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

Bao công trình của Chúa thực cao cả, bí huyền
270
Vẫn tuyệt vời như trong buổi đầu tiên.
MENPHISTO:
Lạy Chúa, bởi lẽ người đã có lòng hạ cố
Và hỏi thăm cơ sự chốn trần gian,
Với riêng tôi, thường tình ra Chúa vẫn ưa nhìn,
Nên Chúa cũng thấy tôi đứng trong hàng tôi tớ.
275
Xin lỗi, tôi không nên nói những lời cao nhã,
Dù mọi người thường hay chế nhạo tôi;
Tôi mà nói văn hoa chắc Chúa cũng phì cười
Nếu Người chưa bỏ được thói quen cười thích thú.
Tôi chẳng biết nói gì về Thái dương hay vũ trụ
280
Mà chỉ thấy con người đang khốn khổ ra sao.
Cái ông Thánh con của trần gian chẳng thay đổi chút nào,
Vẫn như buổi đầu tiên thật lạ lùng, kỳ dị
Lẽ ra hắn có thể sống khá hơn như thế
Nếu Chúa không ban cho hắn ánh sáng thiên linh
285
Mà hắn gọi là Lý trí và sử dụng riêng mình
Để rồi còn súc sinh hơn mọi loài súc vật.
Tôi thấy hắn, vâng, xin Người thể tất,
Chẳng khác một loại ve ngoằng ngoẵng bộ chân dài,
Vừa bay vừa nhảy lại vừa nhảy vừa bay
290
Rồi rúc xuống cỏ hôi ca bài ca cổ lỗ;
Chà, giá như hắn biết thân cứ nằm im trong cỏ!
Đằng này, không, mọi chốn bùn nhơ hắn đều cắm mũi vào.
CHÚA:
Ngươi không còn gì khác để nói nữa hay sao?
Sao lần nào đến đây cũng không ngơi khiếu nại?
295
Phải chăng đối với ngươi, chốn trần gian luôn là điều ngang trái?
MEPHISTO:
Thưa Chúa, vâng! Tôi thấy trần gian vẫn tồi tệ khôn lường
Và ái ngại cho con người sống ngày tháng thê lương
Nên cũng thấy mủi lòng, không nỡ hành hạ họ.
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CHÚA:
Thế còn Faust, ngươi biết chứ?
MEPHISTO:
Tay tiến sĩ ấy à?
CHÚA:
Là bề tôi của ta!
MEPHISTO:
300
A, phải rồi! Hắn thờ Chúa theo cách riêng kỳ cục!
Uống cũng như ăn, gã điên ấy chẳng như người phàm tục.
Lòng bốc men say, hắn khao khát toàn những chuyện xa vời.
Mà hắn cũng phần nào nhận biết hắn điên rồi;
Hắn đòi lấy của trời những vì sao đẹp nhất,
305
Đòi hưởng mọi sướng vui tột cùng trên trái đất.
Nhưng mọi cái ở gần hay chốn xa xôi
Cũng không sao thỏa mãn một trái tim đầy khát vọng trong đời.
CHÚA:
Cho dù hôm nay hắn chỉ phụng sự ta trong mê dại,
Nhưng ta sẽ dắt hắn đi tới quang minh, chính đại,
310
Người làm vườn thấy mầm cây non xanh
Đã biết chắc mai sau hoa trái sẽ đầy cành!
MEPHISTO:
Chúa đánh cược gì nào? Người mất hắn, đó là cái chắc!
Nếu như tôi được phép,
Tôi sẽ dẫn hắn đi vào con đường của tôi!
CHÚA:
Một khi hắn còn sống ở trên đời
Ta không cấm đoán ngươi, cứ việc làm thỏa sức.
Chừng nào còn vươn lên, con người còn lầm lạc.
MEPHISTO:
Xin đội ơn Người! Vì quả thật
Tôi chẳng bao giờ thích cái xác con người,
320
Tôi yêu nhất má hồng còn đầy đặn xinh tươi.
Còn cái xác khô rồi, tôi chẳng mong đón tiếp.
Tôi cũng giống chú mèo không ưa vờn chuột chết.
192
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

CHÚA:

325

Thôi, được rồi! Để ta cho người thỏa sức tung hoành
Lôi kéo linh hồn kia rời khỏi cội nguồn mình,
Nếu ngươi có khả năng dụ hắn ta quy phục,
Thì cứ dẫn hắn đi theo ngươi vào địa ngục,
Rồi ngươi sẽ phải hổ thẹn khi phải thú nhận rằng:
Người tốt, trong khát vọng tối tăm
Vẫn ý thức được con đường chính nghĩa.

MEPHISTO:
330
Vâng, để coi! Không lâu đâu thưa Chúa!
Trong cuộc thách đố này, tôi chẳng sợ cho tôi,
Nhưng nếu tôi đạt cái đích kia rồi,
Chúa hãy cho tôi hả hê mừng thắng lợi.
Hắn sẽ phải vui mừng ăn cát bụi.
335
Như dì tôi, một con rắn lừng danh.
CHÚA:
Còn ngươi vẫn được phép lên đây theo ý mình,
Với những kẻ như ngươi, ta chẳng bao giờ giận,
Trong cả đám quỷ ma chuyên phủ nhận
Thì Quỷ Khôi hài ít phiền nhiễu ta hơn.
340
Hoạt động của con người hay uể oải là thường,
Hắn chỉ thích sớm an nhàn, tĩnh tại;
Bởi vậy, ta cho hắn một bạn đường ngang trái
Là quỷ sứ tác thành, kích thích hắn không ngừng.
Còn các ngươi, hỡi bầy con chân chính của thánh thần,
345
Hãy vui mừng vì cái Đẹp sẽ sinh sôi muôn hình vạn trạng!
Và cái Sinh thành, cái Sáng tạo vĩnh hằng, sống động
Vây bọc các con trong âu yếm, yêu thương,
Còn những gì là hình ảnh chập chờn,
Các con hãy mãi mãi khắc sâu vào tâm tưởng.
(Cửa thiên đường khép lại. Các thiên thần tản đi)
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MEPHISTO: (Một mình)
350
Thỉnh thoảng được thấy mặt cụ già, cũng thú,
Mình cố giữ không tuyệt giao với cụ
Kể cũng hay hay: có một đấng Tối cao
Nói chuyện với quỷ ma mà nhân ái biết bao!

Luyện tập
1. Thảo luận: Ba thiên thần cất tiếng nói hồn nhiên như thế nào về
vẻ đẹp của thiên nhiên như đã được “Chúa” sáng tạo nên? Hãy bắt
chước thiên thần ca tụng thiên nhiên. Hãy bắt chước thiên thần
cất lời lo lắng cho sự hủy diệt của thiên nhiên.
2. Thảo luận: Những đối đáp giữa Mephisto và Chúa Trời cho thấy
niềm tin của Ác và Thiện như thế nào? Tại sao Chúa Trời lại chấp
nhận lời thách thức của quỷ? Hãy dùng một câu nói của Mephisto
và của Chúa Trời để chứng minh ý kiến của bạn.
3. Thảo luận: Hãy dùng những sự kiện có thật để chứng minh “con
người tiến lên trong lầm lạc”. Con người liệu có rũ bỏ được lầm lạc
hay không? Rũ bỏ như thế nào?
4. Chuyển thể loại nghệ thuật: Hãy viết một truyện ngắn hoặc một
bài thơ hoặc một vở kịch dựa trên truyện cổ tích Tấm Cám hoặc bất
cứ truyện cổ tích nào khác đủ sức gợi cảm hứng cho bạn.
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PHẦN 3

Tổng kết con đường học văn
bậc Giáo dục phổ thông
NHẮN GỬI NHỮNG CHÀNG TRAI CÔ GÁI
SẮP HOÀN THÀNH BẬC
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CƠ SỞ
Các bạn thân mến,
Những lời chân tình này sẽ chia sẻ với các bạn về việc học Văn để tạo năng
lực nghệ thuật, một trong những thành phần năng lực người trưởng thành.
Sau chín năm học sách Văn Cánh Buồm, các bạn sắp có bài học cuối kết
thúc chín năm học môn học rất khó đó.
Xin nói luôn để khỏi hiểu lầm về mấy chữ “bài học cuối” và “bài học kết
thúc”. Mục đích của giáo dục và giáo dục phổ thông là tổ chức sự trưởng thành của
thanh thiếu niên cả dân tộc. Chương trình giáo dục của nhóm Cánh Buồm dắt
dẫn các bạn đi con đường ấy. Và đây là điều chúng ta nên ghi nhận: Sự trưởng
thành của các bạn đã diễn ra ngay từ bước chân đầu tiên đặt trên con đường vạn
dặm đó, chứ không phải đến nơi rồi chúng ta mới chợt nhận ra là chúng ta đã
trưởng thành. Ngay từ tiết học đầu tiên ở Lớp 1, chúng ta đã cùng nhau đi vào
con đường trưởng thành đó. Dùng một hình ảnh, ta có thể ví “con đường” ấy như
chuyến đi từ mỏm Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang vào mũi Cà Mau tột cùng phía
Nam đất nước. Vậy thì, ngay khi cùng nhau đứng ở đó và hô “Lên đường!”, thì mỗi
bước đi là một lần gần đến đích, và dọc đường đi là những chặng đường tới đích.
Cái gì bảo đảm cho chuyến đi tới đích? Hai điều: Một là nhớ đến mục đích của
chuyến đi. Và hai là thực hiện phương pháp đi. Xa rời mục đích thì không đến đích.
Và phương pháp đi không đúng thì sẽ không bao giờ đến đích. Trong công cuộc
đồng hành của các bạn với công cuộc giáo dục quốc dân, các bạn đừng bao giờ nghĩ
sai về mục đích. Mục đích của giáo dục là tổ chức sự trưởng thành của các bạn
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– chứ không phải là những kỳ thi. Và trên con đường đi đến đích của công cuộc
giáo dục vì các bạn, cho các bạn, bởi các bạn, hãy nhớ tới phương pháp học, vì xa rời
phương pháp thì không bao giờ có được cái phương tiện duy nhất để đi đến đích.
Vậy nên, khi đọc những lời này gửi các bạn, mặc dù nói đây là “bài học cuối
kết thúc” chín năm học phổ thông cơ sở, xin đừng nghĩ đây là bài “ôn tập”, thậm chí
là bài “luyện thi”. Bài học cuối của năm học Lớp 9 này giúp bạn hiểu vì sao mình
đã trưởng thành, và công cụ nào đã giúp các bạn trưởng thành. Một công cụ tốt sẽ
giúp các bạn dùng để đi tiếp con đường vào đời mênh mông mới mẻ và không ai
giúp bạn được ngoài cái năng lực đã tự hình thành bằng cái công cụ phương pháp
học mà bạn sẽ dùng cả đời. Tài sản của chương trình giáo dục Cánh Buồm dâng tặng
các bạn không chỉ là những kiến thức này khác, mà là một phương pháp học.
Chúng ta hãy cùng xem xét phương pháp học quan trọng như thế nào. Xưa
nay cả học sinh và giáo viên đều coi hai môn Văn và Tiếng Việt như là những
“cửa ải” khó khăn nhất hạng trên con đường tạo năng lực tiếng Việt và Văn.
Tiếng Việt thì nổi tiếng khó và được ví với “phong ba bão táp không bằng ngữ
pháp tiếng Việt”! Còn Văn thì ai ai cũng thấy nó “dễ” nhưng có chuyện hiểu
nhầm này chỉ vì chưa hiểu biết thực sự đối tượng đó mà thôi. Ban đầu, nghĩ là dễ
nên chính các thầy giáo cô giáo cũng đã có câu “dạy Toán học Văn” với hàm nghĩa
là học Toán thì khó nhưng khi đi dạy Toán thì dễ, còn học Văn thì dễ, nhưng ra
dạy thì khó vô cùng. Vì rõ ràng là đã có hiện tượng học sinh ngại học Văn, không
thích học Văn, thậm chí có những em ghét học Văn. Nếu phương pháp học Văn
chỉ dừng lại ở cách giảng giải, cách “dạy” cho sâu sắc và hấp dẫn, thì nhất định
có lúc học sinh sẽ từ chối việc học Văn.
Vì bị trói trong phương thức giảng giải văn chương, nên cách dạy văn đã coi
đối tượng văn là con "thuyền chở đạo". Xác định mục đích dạy văn theo hướng
đó sẽ dẫn tới chỗ lấy cái gọi là “Văn” làm công cụ truyền bá đạo lý. Sẽ không thể
lý giải được hai người cùng “chở đạo” như nhau, một bên là Cao Bá Quát bị bêu
đầu vì chống lại triều đình và một bên là Tự Đức đã ra lệnh tru di ba họ nhà Cao.
Lại càng khó lý giải hơn nữa nếu xét hiện tượng cụ Đề Thám chưa từng bao giờ
được khen là giỏi văn, nhưng lại có cái “đạo” ròng rã nhiều năm ròng chống
chính quyền thực dân Pháp!
Cũng phương thức giảng giải văn chương ấy nên về sau văn đã được nâng
lên thành công cụ “dạy người” – con người có năng lực sống với cái đẹp ngôn từ.
Song cái Đẹp như một thành phần của năng lực người trưởng thành không phải
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là riêng môn Văn tạo ra, mà mọi môn học đều để đem năng lực sống với cái Đẹp
của con người. Môn Toán cũng dạy cái Đẹp của tư duy toán học theo một logic
chặt chẽ trong con người. Môn kỹ thuật cũng dạy cái Đẹp của phần khéo tay
hay làm trong con người – và không chỉ khéo tay, còn là "khéo đầu óc" hiểu bản
thiết kế hoặc làm ra thiết kế nữa. Thể dục cũng dạy cái Đẹp của cơ thể người. Cả
những ngày nghỉ cũng dạy người, con người biết nghỉ ngơi. Và phong trào “nét
chữ nết người” đâu có riêng ở môn Văn?!
Các bạn thân mến,
Giờ đây, chính các bạn đã có thể nhìn rõ chính mình như là những sản
phẩm của sáng kiến giáo dục Cánh Buồm ở những chàng trai và cô gái sau chín
năm học sách Văn và cả sách Tiếng Việt của nhóm Cánh Buồm.
Bài học Văn kết thúc chín năm học trường phổ thông cơ sở sẽ làm công việc
xác định năng lực văn của các bạn. Nội dung bài học sẽ giúp các bạn hệ thống hóa
quá trình và phương pháp tạo năng lực đó. Nói cho dễ hiểu, xác định hoạt động
tạo năng lực văn của các bạn diễn ra như thế nào và bằng cách học như thế nào
đã dẫn tới năng lực ấy.
Trước hết, xin hãy nhớ lại nhiệm vụ của công cuộc giáo dục nhằm tổ chức
sự trưởng thành của thanh thiếu niên cả dân tộc. Sự trưởng thành đó là cả một quá
trình, có sự tham gia của nhiều yếu tố, mà trong phạm vi trách nhiệm của nhà
trường, là tạo ra ở thanh thiếu niên sự trưởng thành về phương pháp học – trong
đó có phương pháp học hai môn tiếng Việt và Văn.
Học xong Lớp 9, các bạn sẽ vào đời theo một trong ba hướng như đã nói nhiều
lần: vào đời kiếm sống, hoặc học nghề, hoặc học lên bậc tập nghiên cứu để vào Đại
học. Hành trang của người thanh thiếu niên trưởng thành sẽ vào đời theo hướng
nào thì cũng sẽ không chỉ là kiến thức, mà sẽ bao gồm (a) một tư duy về phương
pháp tìm kiến thức, (b) những kỹ năng tìm kiếm thông tin, và (c) năng lực thực thi
những điều đã học được và sẽ còn học được thêm nữa trong đời. Hành trang đó đã
chuẩn bị cho các bạn ngay từ Lớp 1 với cách tự học và tự đánh giá.
Các bạn Lớp 9 thân mến,
Bài học Văn cuối chín năm hưởng thụ Giáo dục phổ thông cơ sở này sẽ giúp
các bạn tự tổng kết: Các bạn đã có năng lực văn ở trình độ hành dụng như thế
nào. Các bạn sẽ nhìn lại quá trình tự học như thế nào. Các bạn sẽ tự rút ra con
đường tự học văn tiếp theo như thế nào.
Xin mời cùng học.
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CHÍN NĂM GIÁO DỤC PHỔ THÔNG:
BIẾT CÁCH HỌC VĂN ĐỂ TẠO NĂNG LỰC NGHỆ THUẬT
Sau chín năm học văn ở nhà trường theo bậc phổ thông cơ sở, năng lực
văn của mỗi người chúng ta được thể hiện như thế nào? Năng lực đó liên
quan đến cách học trong suốt chín năm qua như thế nào? Cách học đúng có
ích cho bản thân, cho hoạt động sống thiết thực, và còn được nâng cao trong
đời sống thực như thế nào. Đó là ba điều bàn bạc cùng các bạn trong bài học
kết thúc này.

1. Môn Văn – công cụ giáo dục nghệ thuật
Chương trình giáo dục bậc phổ thông cơ sở chín năm của nhóm Cánh
Buồm trước hết xác định mục đích của việc học Văn – xin lưu ý: Công việc “học
Văn” chứ không phải công việc “dạy Văn” – trong công cuộc tổ chức sự trưởng
thành của thanh thiếu niên dân tộc.
Mục đích đó được nhắc lại ở đây như sau: Môn Văn trong nhà trường phổ
thông cơ sở có mục đích dùng vật liệu văn truyền thống để tổ chức năng lực nghệ
thuật – năng lực đến với và sống trong cái Đẹp nghệ thuật của học sinh.
Phương pháp tổ chức năng lực văn là tổ chức cho người học biết cách làm ra
sản phẩm nghệ thuật – thay vì nghe giảng về các sản phẩm nghệ thuật và nhắc
lại những “hiểu biết” về vẻ đẹp của các sản phẩm nghệ thuật.

2. Phương pháp làm ra sản phẩm nghệ thuật
Phương pháp làm ra sản phẩm nghệ thuật được tìm thấy ở đâu? Phương
pháp đó nằm trong các hoạt động và các thao tác của người đi trước – những
nghệ sĩ, những nhà hoạt động nghệ thuật.
Các nhà hoạt động nghệ thuật có những việc làm và thao tác giống nhau
trên những vật liệu khác nhau để cùng tạo ra một tình cảm người giống nhau.
Âm nhạc thì dùng vật liệu là nhịp điệu và âm thanh.
Nhảy múa thì dùng vật liệu là cơ thể người. Hội họa (tạo hình) thì dùng
màu sắc và hình khối.
Thơ thì dùng những con chữ chắt lọc để nói thật ngắn thay cho tâm trạng
con người – vì thế mà người ta nói “thi trung hữu họa” (trong tranh có hội
họa) hoặc “thi trung hữu nhạc” (trong lời thơ có cái du dương của âm thanh
và nhịp điệu).
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Văn xuôi thì dùng cả một câu chuyện kể lại (và viết lại) những điều con
người đã có thể kể lại bằng nhịp và âm thanh, bằng cơ thể người, hoặc bằng
màu sắc và hình khối. Những bức tranh ở hang động tiền sử có thể được kể lại
bằng những sử thi, những đêm kể khan về Đam San hoặc chuyện thần linh tạo
ra đất trời khác. Một bức tranh Guernica của Pablo Picasso có thể kể lại bằng
những tiểu thuyết dài, như Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh hoặc cả nghìn
trang Chiến tranh và hòa bình của Lev Tolstoy...
Và kịch thì dùng lời thoại (kịch nói) và động tác (kịch câm) và cả những
động tác quy ước nữa (nhạc kịch, tuồng, chèo...) để kể lại cả một câu chuyện
dài của con người qua những xung đột kịch mang những sắc thái tâm lý người.
Tát cả những cách biểu đạt khác nhau đó đều có chung một động lực tinh
thần mang tâm hồn, tình cảm, dẫn tới một thái độ thể hiện ở tấm lòng người
nghệ sĩ – hạt nhân của tinh thần đó là sự đồng cảm mà chương trình giáo dục
Cánh Buồm đã dắt dẫn học sinh thực hiện từ tiết học Văn đầu tiên ở Lớp 1. Học
đồng cảm từ lớp 1 là học làm lại cái tinh thần, cái tâm hồn, cái tình cảm, dẫn tới
cái thái độ của bất cứ người sáng tạo tác phẩm nghệ thuật nào.
Các cách biểu đạt khác nhau của mỗi hình thức nghệ thuật khác lại có
chung những thao tác giống nhau mà chương trình giáo dục Cánh Buồm đã dắt
dẫn học sinh thực hiện từ đầu: Thao tác tưởng tượng, thao tác liên tưởng và
thao tác sắp xếp (hoặc bố cục).

Năng lực văn
Với môn Tiếng Việt, tổ chức cho học sinh học ngôn ngữ học với vật liệu
tiếng Việt mẹ đẻ sẽ phải dẫn tới một năng lực ngôn ngữ mẹ đẻ (tác động cả sang
cách học ngoại ngữ), mà cuối cùng sau chín năm rèn luyện, học sinh phải có
năng lực diễn đạt mọi vấn đề nghệ thuật, khoa học và chính trị – xã hội bằng
tiếng mẹ đẻ sao cho đúng, hay và đẹp. Biểu đạt đúng là nói và viết chính xác, rõ
ràng, mạch lạc. Biểu đạt hay là nói và viết bằng từ ngữ phong phú, logic chặt
chẽ. Còn biểu đạt đẹp là nói và viết uyển chuyển, đúng mực và hài hước khi
cần thiết.
Với môn Văn, tổ chức cho học sinh học văn–nghệ thuật sẽ phải dẫn tới một
năng lực văn–nghệ thuật như thế nào?
1. Trước hết là một năng lực tự mình biết cách tìm hiểu để cảm nhận cái
đẹp trong tác phẩm nghệ thuật thuộc mọi thể loại. Có một trình độ nghệ thuật
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phổ thông sẽ giúp ích rất nhiều một khi định học chuyên ngành nghệ thuật sau
khi ra trường sau Lớp 9.
2. Biết cách làm ra tác phẩm nghệ thuật để làm cho đời sống tinh thần của
riêng mình được phong phú. Học sinh Cánh Buồm ngay từ lớp 1 và suốt những
năm tháng còn trên ghế nhà trường đã thích làm thơ, đã thích đóng vai, và lên
cao từng lớp đã có năng lực diễn kịch, ra báo, vẽ tranh...
3. Biết cách dùng tác phẩm nghệ thuật để tổ chức cuộc sống của riêng
mình và cho cộng đồng (bắt đầu từ cộng đồng lớp học, cộng đồng gia đình mình
rồi lan tỏa sang cộng đồng rộng lớn hơn).
Năng lực văn đó dĩ nhiên cũng thể hiện ra cả trong việc nghiên cứu nghệ
thuật. Những cuộc hội thảo nghệ thuật với những sản phẩm thu hoạch hoặc
đánh giá tác phẩm và tác giả thể hiện năng lực văn–nghệ thuật suốt dọc chín
năm học trường phổ thông cơ sở. Những biểu đạt năng lực văn–nghệ thuật
cũng cho phép học sinh thể hiện quan điểm riêng, đồng thời khiêm nhường
và khoan dung trước những cách tiếp nhận giá trị nghệ thuật của người khác.
Các bạn học sinh Lớp 9 thân mến,
Bây giờ mời từng bạn và chung tất cả các bạn hãy tiến hành công việc đánh
giá và tự đánh giá kết quả học văn–nghệ thuật của mình.
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BÀI HỌC CUỐI NĂM

ĐÁNH GIÁ VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ
Các bạn hãy dùng những hoạt động sau để tổ chức những tuần lễ học Văn
cuối năm Lớp 9 sao cho vui vẻ, nghiêm túc và bổ ích.
Lưu ý: những hoạt động đánh giá và tự đánh giá này có thể thực hiện trong
suốt năm học, không nhất thiết chờ đợi cuối năm học.
Hoạt động 1 – Làm việc cá nhân học nhóm: Tìm một tác phẩm và chuyển
thể tác phẩm đó sang một thể loại khác. Các bạn có thể dùng những tác phẩm
đã cho trong sách Văn từ Lớp 1 đến Lớp 9 để làm công việc chuyển thể này. Làm
xong thì tổ chức báo cáo (đọc truyện ngắn, đọc thơ, đọc kịch bản) hoặc biểu
diễn (tổ chức đêm vui có đọc thơ, diễn kịch, biểu diễn âm nhạc và múa). Về
tranh và tượng, nên tổ chức triển lãm dài ngày.
Hoạt động 2 – Tổ chức sinh hoạt và hội thảo Thể loại nghệ thuật với các
chuẩn bị cá nhân xoay quanh chủ đề thơ. Gợi ý chọn đề tài:
(a) Thơ là gì theo cảm nhận của tôi.
(b) Làm thơ và viết tự sự giống nhau và khác nhau như thế nào?
(c) Kịch bản và vở diễn giống nhau và khác nhau như thế nào?
(d) Từ bức tranh gợi hứng cho một ý thơ và bài thơ, và từ bài thơ gợi hứng
cho việc vẽ một bức tranh như thế nào?
Hoạt động 3 – Tổ chức sinh hoạt và hội thảo Hồn thơ với các chuẩn bị cá
nhân xoay quanh chủ đề thơ. Gợi ý chọn đề tài:
(a) Tâm hồn nhà thơ theo hiểu biết và trải nghiệm của tôi.
(b) Nhận thức của tôi về phong trào Thơ mới những năm 1930.
(c) Thơ hiện nay trong yêu thích của tôi.
(d) Tính thơ trong một truyện viết bằng văn xuôi mà tôi có ấn tượng.
(e) Giới thiệu bài thơ tôi mới làm.
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Hoạt động 4 – Tổ chức sinh hoạt và hội thảo Hãy chăm đọc truyện với các
chuẩn bị cá nhân xoay quanh chủ đề tự sự. Gợi ý chọn đề tài:
(a) Giới thiệu cuốn truyện hay tôi mới đọc tháng này. (Chú ý có thể là
truyện cũ, không phải truyện mới xuất bản).
(b) Giới thiệu một truyện của tôi viết sau khi nghe bản nhạc... (hoặc sau
khi thưởng thức một tác phẩm khác).
(c) Giới thiệu sự đồng cảm và đồng điệu trong một truyện văn xuôi do ba
bạn chúng tôi cùng viết. Một bạn mở đầu bằng một chương. Bạn thứ hai đọc và
cảm nhận ý tưởng của bạn trước và viết tiếp. Tiếp tục bạn thứ ba (không nên
thêm bạn thứ tư, vì kéo dài quá sẽ khó thể hiện năng lực đồng cảm giữa những
người bạn thân).
Hoạt động 5 – Tổ chức sinh hoạt và hội thảo Điều bất ngờ cuối năm học tặng
cô giáo và thầy giáo. Hoạt động này sẽ do các bạn bí mật tổ chức, đừng để lộ cho
cô giáo và thầy giáo biết.
Hoạt động này nên có các nội dung sau.
(a) Tổ chức trình diễn đọc thơ và văn cuối năm và cuối Lớp 9 hoàn toàn do
học sinh sáng tác.
(b) Tổ chức trình diễn kịch cuối năm và cuối Lớp 9, đề tài hoàn toàn từ
chuyện có thực ở trường và do học sinh sáng tác.
(c) Tổ chức tặng giáo viên và nhà trường những sản phẩm như kỷ yếu hội
thảo, thơ văn sáng tác, tranh và bộ ảnh kỷ niệm.

Tạm biệt và chúc các bạn vào đời
may mắn, hạnh phúc!

202
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

Bảng chỉ mục
B

anh em nhà Montgolﬁer 143
Nỗi đau của chàng Werther 142

Bão táp và xung kích 136
Beethoven 138
Bill Clinton 91

thời kỳ Baroque 143
Đố Kiều 49

Bói Kiều 55

F

C

Faust 134, 135
Bản chất nhị nguyên 156

Cách mạng Pháp 138

Chúa Trời 151

Câu thơ Truyện Kiều 112

Faust – Bi kịch 142

khổ thơ độc lập 112

Gretchen 167

Nhịp điệu 112

Hy vọng 160

cấu trúc luận 107

Mephisto 154

công thức hóa 108

Niềm tin 160

Ferdinand de Saussure 107
kiểu lựa chọn 108
phương pháp phân tích 108

Tình yêu 160
Faust – Một anh chàng quỷ sứ 145
Christopher Marlowe 146

tần suất lựa chọn 108

Historia von Dr. Johann Fausten 146

thái độ khách quan 108

Prometheus 149

thống kê 108

Rentsch 150

Chinh phụ ngâm 119
chữ Nôm 11, 45, 57
chữ Quốc ngữ 11, 17

Tragicall History of D. Faustus 146
Friedrich Schiller 136
Wilhelm Tell 137

Cung oán ngâm khúc 21, 119

G

D
Duy Minh Thị 83

Đ

giới bác học 81
giới bình dân 81, 96

H

Đặng Thai Mai 85
Đào Duy Anh 84, 86
Khảo luận về Truyện Thúy Kiều 86
Đào Nguyên Phổ 19, 48, 55
Đến với tiến sĩ Faust 140

Hoàng Xuân Hãn 84
Hội đồng hòa bình thế giới 25
Homer 138
Illiad và Odyssey 138

203
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

J

Nguyễn Thế Anh 11

Johann Wolgang von Goethe 135

P

Faust 135

K

Phạm Quỳnh 96
Phan Ngọc 87, 106
Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong

Khúc dạo đầu ở Thiên đường 141
kiểu lựa chọn 108
Kiều Oánh Mậu 55

Truyện Kiều 106
Phật giáo 110
phong trào Thơ mới 108

L

phương pháp phân tích 108

Lẩy Kiều 90

Q

Liễu Văn Đường 83

M

Quân Tây Sơn 29

T

Mai Quốc Liên và Nguyễn Quảng Tuân 84
Màn giáo đầu ở Nhà hát 141
Mistral 99
Mireille 99

N

Tầng lớp trí thức 46
Tập Kiều 89
thành ngữ và tục ngữ 23
Thanh Tâm Tài Nhân 83
Kim Vân Kiều truyện 16, 83

ngôn ngữ nhân vật 116

thống kê 108

tính chất hiện thực 122

Thuyết tài mệnh tương đố 109

tính chất ước lệ 116

Tiên Phong Mộng Liên Đường 19

tinh tế, chính xác 115, 128

Trần Đình Sử 87

Nguyễn Bính 89
Nguyễn Du 15

Thi pháp Truyện Kiều 87
triều Lê–Trịnh 16

Long thành Cầm giả ca 29

Trương Tửu 85

Nguyễn Nghiễm 15

truyền khẩu 81, 146

Tố Như 15

từ đồng nghĩa 21, 23

Truyện Kiều 16

Chén rượu 22

Kiều cổ 17

Cửa sổ 22

Kiều Nôm 17

Đàn bà 22

Văn tế thập loại chúng sinh 37

Giấc ngủ 21

Nguyễn Huệ 16

Mặt trăng 22

Nguyễn Khuyến 92

Nước mắt 21

Nguyễn Tài Cẩn 84

Tấm lòng 22

204
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

V

Viện Ngôn ngữ học 21

văn đàn thế giới 17
Abel des Michel 17, 100
Ahn Kyong Hwan 19
De Anza 18
Johan Dichman 18
John Swensson 18
Komárek 18
Triệu Ngọc Lan 19
Trường Đại học Chosun 19

Việt Nam thi văn hợp tuyển 19
Việt văn hợp tuyển giảng nghĩa 19
Vịnh Kiều 91
Volkmar Hansen 140

W
Walter Kaufmann 136
William Shakespeare 111
Vua Richard 111

Vũ Thế Khôi 18

205
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

Mục lục
Bài mở đầu Nội dung và cách học Văn Lớp 9

7

Phần 1
Bài nhập
Bài 1
Bài 2
Bài tập lớn 1
Bài tập lớn 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU
Một cách học Truyện Kiều
Tổng quan về Truyện Kiều
Cách thức Truyện Kiều lan tỏa trong đông đảo nhân dân
Chơi đố Kiều
Chơi bói Kiều
Cách thức Truyện Kiều lan tỏa trong giới trí thức
Truyện Kiều một giá trị văn hóa Việt Nam đặc sắc
Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều của Phan Ngọc
Ngôn ngữ nhân vật trong Truyện Kiều

10
10
14
54
70
85
90
105
115
124

Phần 2
Bài nhập
Bài 7
Bài 8
Bài 9

TÁC PHẨM FAUST CỦA GOETHE
Tại sao học Faust?
Đến với tiến sĩ Faust
Màn giáo đầu ở Nhà hát
Khúc dạo đầu ở Thiên đường

143
143
149
180
189

Phần 3

TỔNG KẾT CON ĐƯỜNG HỌC VĂN BẬC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
195
Chín năm giáo dục phổ thông: biết cách học Văn để tạo năng lực nghệ thuật

Bài học cuối năm Đánh giá và tự đánh giá

201

206
Tải về miễn phí tại https://canhbuom.edu.vn/sachmo/

