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Statement von THQ [1]  

 

I. Dank und Begrüßung 

◦ Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freude => 

Xin chào tất cả các quý vị và các bạn! 

◦ Lời đầu tiên --> cho phép tôi được gửi lời trân trọng cảm 

ơn Viện Goethe Hà Nội --> cá nhân Viện trưởng 

Wilfried Eckstein và các cộng sự của ông --> cho sáng 

kiến và công sức tổ chức chương trình giới thiệu tác 

phẩm "WOYZECK" của Georg Büchner, trong khuôn 

khổ "Những ngày văn học châu Âu".  

◦ Đặc biệt xin cảm ơn Nhà hát Tuổi trẻ và các nghệ sĩ có mặt 

cho phần diễn đọc / szenische Lesung đầy ấn tượng 

các trích đoạn từ bản dịch tiếng Việt của "WOYZECK" 

mà tất cả chúng ta vừa cùng được thưởng thức! 

◦ Có thể nói chính phần Perfomance/ trình diễn này là dấu ấn 

đặc biệt của buổi tối hôm nay: Lần đầu tiên ngôn ngữ 

nghệ thuật của Georg Büchner, tấn bi kịch tình yêu của 

Franz Woyzeck và Marie đã vang lên bằng tiếng Việt, 

trên một sân khấu ở Việt Nam --> cho dù mới ở một 

phiên bản sơ thảo, mà sự vụng về của nó đã được bổ 

 
1 Bản thảo bài phát biểu tại Viện Goethe Hà Nội, ngày 07.052022, bài viết sẽ tiếp tục được chỉnh sửa, 
phát triển, dẫn nguồn tham chiếu và công bố chính thức trong thời gian tới. Tác giả hoan nghênh các ý 
kiến phản hồi, phê bình, trao đổi và xin được liên lạc qua địa chỉ E-Mail info@drtruong.de Xin trân trọng 
cảm ơn!  
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khuyết, nâng cao, chưng cất thành một sự kiện nghệ 

thuật, thông qua tinh thần chuyên nghiệp và tài diễn 

xuất của các nghệ sĩ.  

◦ Có thể nói, tương thích với tích chất "phác thảo"/Fragment 

của tác phẩm nguyên tác --> việc dịch, dàn dựng, tiếp 

nhận WOYZECK ở Việt Nam cũng sẽ là một "work in 

progress", một quá trình mở, mang đậm tính cách thể 

nghiệm --> mà hy vọng "điểm đến" của nó là một hay 

nhiều bản dịch khả dĩ, có thể chấp nhận --> và đặc 

biệt, trên cơ sở của những văn bản đó, sự dàn dựng 

của toàn thể tác phẩm với mọi khả năng biểu đạt của 

nghệ thuật sân khấu.   

◦ Được như vậy, sự kiện diễn đọc / szenische Lesung tối 

hôm nay sẽ là cái mốc khởi đầu cho một quá trình tiếp 

nhận, đồng sáng tạo một tác phẩm, một kịch tác gia 

độc đáo bậc nhất của lịch sử văn học Đức    

◦ Trên tinh thần đó -->, xin cho phép tôi được chia sẻ môt số 

thông tin sơ lược về tác giả, tác phẩm và một số suy 

nghĩ cá nhân về những thách thức đặt ra cho quá trình 

chuyển ngữ và dàn dựng tác phẩm này trong tiếng Việt 

và trên sân khấu Việt Nam.  

 

II. Wer war Büchner? 

◦ Tác giả Georg Büchner là ai? Chỉ cần xem năm sinh, năm 
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mất của tác giả (1813-1837) chúng ta có thể thấy ông 

là một thiên tài đoản mệnh: Büchner mất lúc mới chưa 

tròn 24 tuổi! 

◦ Một điểm đặc biệt nữa: Chỉ trong hai năm cuối đời ông mới 

thực sự dấn thân vào sự nghiệp văn chương --> mở 

đầu với vở kịch "Dantons Tod" ("Cái chết của Danton") 

mà ông chỉ viết trong vòng có năm tuần --> mà cho 

đến ngày nay vẫn được giới chuyên môn đánh giá là 

tác phẩm kịch quan trọng nhất về cuộc Cách mạng 

Pháp.  

◦ Trước khi trở thành một nhà văn - điều hoàn toàn không 

phải là chủ đích nghề nghiệp của ông - Georg Büchner 

trước hết nổi tiếng với tư cách là một nhà hoạt động 

cách mạng và một nhà khoa học: 

▸ Lời hiệu triệu nổi tiếng „Krieg den Palästen, Friede den 

Hütten“ (= "Chiến tranh với các tòa lâu đài, hòa 

bình cho các túp lều!") chính là khẩu hiệu từ tờ 

truyền đơn "Der Hessische Landbote" ("Sứ giả 

vùng Hessen") do chính Büchner soạn thảo vào 

năm 1834, lúc còn là một sinh viên ngành y và vừa 

21 tuổi 

• Cũng trong cùng năm đó Büchner đã đồng sáng 

lập "Gesellschaft der Menschenrechte" (Hiệp 
hội nhân quyền") = tổ chức cách mạng cộng 

sản sơ kỳ đầu tiên ở Đức.  
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• Vì những lý do này mà Büchner bị chính quyền ở 

vùng Hessen truy nã --> vào đầu 1835 phải bỏ 

trốn sang Strassburg (thuộc Pháp) và tị nạn 

chính trị ở đó        

▸ Chúng ta đã nói đến việc Büchner học ngành Y, để nối 

nghiệp bố cũng là một bác sĩ ở Darmstadt.  

• Büchner trước đó đã học 2 năm ở Strassburg, sau 

đó quay trở về học tiếp tại ĐH Giessen, cho tới 

khi phải rời nước Đức. 

• Lúc trở lại Strassburg, Büchner tập trung nghiên 

cứu về lĩnh vực Giải phẫu so sánh và viết luận 

án Tiến sĩ về đề tài "So sánh hệ thần kinh của 

các loài cá". 

• Tiếp theo đó vào tháng 9/1836 ông nhận bằng TS 

tại ĐH Zürich (Thụy Sĩ), được bổ nhiệm là 

Privatdozent (Phó Giáo sư). Tuy nhiên trước lúc 

thực sự bắt đầu sự nghiệp hàn lâm thì Büchner 

đã bị mắc bệnh Typhus (= sốt phát ban), có thể 

do bị nhiễm trùng khi làm thí nghiệm với các 

loài cá à qua đời vào ngày 19.2.1837, lúc mới 

tròn 23 tuổi    

◦ Như đã nói, chỉ vào hai năm cuối đời, cụ thể từ khi bỏ trốn 

sang Strassburg, Pháp, vào năm 1835 à Büchner mới 

thực sự bắt đầu với sự nghiệp sáng tác văn chương, 
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bên lề việc nghiên cứu về đề tài giải phẫu học so sánh.     

▸ Chúng ta đã nhắc đến vở kịch "Dantons Tod" ("Cái 

chết của Danton") mà tác giả viết trong vòng 5 tuần 

--> Một lời có cánh của Büchner „Die Revolution 

frisst ihre Kinder“ ("Cách mạng ăn thịt các con đẻ 

của mình") cũng chính là một trích dẫn, một lời 
thoại của nhân vật Danton trong vở kịch này, với 

các nhân vật chính là các nhân vật chủ chốt của 

chính quyền Cách mạng Pháp: Danton, 

Robespierre, Saint Just:  

▸ Danton muốn chấm dứt cuộc cách mạng, để 

thụ hưởng đời sống thị dân 

▸ Robespierre muốn tiếp tục cuộc cách mạng để 

giải phóng con người, giải phóng nhân loại 

▸ Danton đã bị Robespierre và chính quyền 

Jakobiner tuyên án tử hình và hành quyết vì tội 

phản bội cách mạng 

▸ Ngay từ vở kịch đầu tay này Büchner đã sử dụng các 

phong cách như trích dẫn, Collage (cắt dán), 

Montage (lắp ráp), lạ hóa mà phải một thế kỷ sau 

đó mới được Bertolt Brecht phát triển một cách hệ 

thống 

◦ Thêm một chi tiết nữa: Büchner có lúc được coi như là một 
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thành viên của trào lưu "Junges Deutschland" / Nước 

Đức trẻ (1830-1835), một trào lưu văn học phản kháng 

trẻ mà Heinrich Heine là đại biểu chủ chốt.  

▸ Heinrich Heine cũng chính là người đã tuyên bố kết 

thúc "Kunstperiode" ("Thời kỳ nghệ thuật") với cái 

chết của thi hào Johann Wolfgang Goethe vào năm 

1832 --> mở đầu một thời kỳ dấn thân của văn 

học, nghệ thuật  

▸ Tuy nhiên Büchner không tự coi mình là thành viên của 

trào lưu này, vì ông không tin vào sức mạnh thay 

đổi xã hội của văn chương 

▸ Việc một tác giả trẻ, lúc đầu theo đuổi lý tưởng cách 

mạng, về sau đó tập trung vào việc nghiên cứu 

khoa học tự nhiên, hai năm cuối đời mới viết ba vở 

kịch, trong đó có một vở còn dang dở, một truyện 

ngắn --> mà tên tuổi của tác giả đó hiện là tên Giải 

thưởng văn học danh giá nhất trong khu vực nói 

tiếng Đức => cho ta thấy vị trí đặc biệt, phi thường 

của ông 

 

III. Phác thảo kịch "Woyzeck"  

 

◦ Tháng 10.1836 Büchner chuyển từ Strassburg (Pháp) sang 
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Zürich (Thụy Sĩ) => như đã nói, chủ yếu với mục tiêu 

bảo vệ luận án TS và bắt đầu sự nghiệp hàn lâm. 

◦ Trước đó ít tháng, khi còn ở Strassburg (7/1836) Büchner 

đã khởi đầu bản thảo "Woyzeck", một thứ 

"Geniestreich" ("một trò bỡn cợt thiên tài"), như cách 

gọi của một nhà nghiên cứu văn học sau này.  

▸ Thời gian Büchner viết "Woyzeck" bắt đầu từ tháng 

Bảy 1836 đến tháng Hai 1837 (lúc ông chết) à tức 

kéo dài khoảng 7 tháng, và như một công việc 

ngoài lề bên cạnh hoạt động khoa học, bản thảo 

không hoàn tất do chết đột ngột 

• phải 40 năm sau khi Büchner chết bản thảo này 

mới được phát hiện từ di cảo 

• phải 100 năm sau ngày sinh của ông mới được 

công diễn lần đầu ở München 

◦ Ở màn 26, gần cuối vở kịch, mà chúng ta đã được nghe 

diễn đọc ở trên à nhân vật „nhân viên tòa án“ đã phát 

biểu: „Một vụ giết hay, giết thật, giết đẹp! Đẹp hơn cả 

mong đợi, lâu lắm rồi mới có một án mạng ngoạn mục 

như vậy!“ 

◦ Câu chuyện được Büchner tái hiện trong vở kịch 

quả là một vụ án có thật, một vụ „giết thật“, diễn ra 

vào lúc sinh thời của tác giả. Và ông đã lấy tên thật 

của thủ phạm để đặt tên cho nhân vật chính và 
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cũng là tiêu đề của tác phẩm. 

◦ Vào năm 1821, tại thành phố Leipzig, Johann 

Christian Woyzeck, một cựu quân nhân thất nghiệp 

và vô gia cư 41 tuổi, đã đâm chết tình nhân của 

mình, Johanna Christiane Woost, nhũ danh Otto, bà 

vợ góa của bác sỹ phẫu thuật Woost.    

◦ Thủ phạm bị bắt ngay lập tức sau khi gây án, và 

ngay trong cùng năm đã bị kết án tử hình, với hình 

phạt xử trảm. Tuy nhiên do có các lời khai mới của 

nhân chứng cho thấy thủ phạm có dấu hiệu bị 

bệnh tâm thần, việc thi hành án bị hoãn lại. Trong 3 

năm liền đã diễn ra một cuộc tranh chấp pháp lý 

xung quanh câu hỏi về khả năng kiểm soát hành vi 

và năng lực trách nhiệm hình sự của bị cáo.     

(Zurechnungsfähigkeit und Schuldfähigkeit)  

◦ Trong cả hai bản giám định tâm thần – pháp y của 

bác sỹ Clarus, GS tại ĐH Leipzig, giám định viên 

đều đưa ra kết luận bị cáo có năng lực trách nhiệm 

hình sự, và sau khi đơn ân xá bị triều đình Sachsen 

bác bỏ, Woyzeck đã bị hành hình công khai vào 

tháng 8 năm 1824 trên quảng trường trước Tòa thị 

chính Leipzig. 

◦ Kể cả trong 2 năm tiếp theo đó việc tranh luận của 

giới tâm thần học và pháp y vẫn tiếp tục diễn ra 

gay gắt và được công bố trên tạp chí chuyên 
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ngành. Cả bố của Büchner, một bác sĩ có tiếng tăm 

lúc đó, cũng công bố một giám định bệnh lý học 

tâm thần, về một chủ đề tương tự. Bản thân Georg 

Büchner đã có thể tiếp cận được nội dung giám 

định của GS Clarus trong thư viện gia đình. 

◦ Nhiều tình tiết của vụ án, đặc biệt các lời khai, 

trạng thái tâm thần của bị cáo, đã được Büchner 

sử dụng trong vở kịch của mình (chẳng hạn chi tiết 

các ảo giác của nhân vật về sự đe dọa của các 

„hôi viên Hội Tam điểm“ ở màn 1 „Cánh đồng 

hoang“ mà chúng ta đã nghe ở trên là có nguồn 

gốc từ bản giám định.          

◦ Tuy nhiên trong vở kịch Büchner đã xây dựng hai nhân vật 

chính Woyzeck và Marie với những đặc điểm khác hẳn 

so với nguyên mẫu. 

◦ Vào thời điểm gây án, nhân vật nguyên mẫu 41 

tuổi, người tình và nạn nhân đã 46 tuổi. 

◦ Trong vở kịch Woyzeck mới 30 tuổi, không phải 

một cựu binh vô gia cư, thất nghiệp, nghiện rượu, 

có con với một người đàn bà khác à mà là một 

người lính đương nhiệm, có một gia đình nhỏ - 

mặc dù không kết hôn - và có một đứa con chung 

ngoài giá thú với người yêu. 

◦ Marie, người tình của Woyzeck trong vở kịch, 
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không phải là một bà góa, mà là một cô gái trẻ. 

Chúng ta cũng hãy lưu ý đến cái tên „Marie“ mà 

Büchner đặt cho nhân vật: tên của Đức mẹ đồng 

trinh Maria + và đồng thời cũng gợi đến cái tên của 

Maria Magdalena, người nữ nhân tội lỗi trong Kinh 

Tân ước (mà trong màn sám hối ở màn 16 mà 

chúng ta đã cùng nghe đã được Marie nhắc tên và 

vận vào số phận của mình)     

◦ Cần lưu ý thêm: Kịch bản cho phần diễn đọc buổi tối hôm nay, 

do khuôn khổ của chương trình, chỉ giới hạn trong phạm vi 

diễn biến của câu chuyện tình yêu, ghen tuông và vụ án mạng.  

◦ Trong vở kịch, Büchner còn phát triển hai tuyến hành động lớn 

nữa, với 2 nhân vật trung tâm không có trong hồ sơ vụ án:  

▸ Nhân vật Đốc Tờ, người tiến hành vụ thí nghiệm chỉ cho 

phép Woyzeck ăn đỗ Hòa Lan, xét nghiệm nước tiểu, đo 

mạch của người được thí nghiệm v.v. à để nghiên cứu 

ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng đơn chất đối với tình 

trạng sinh lý, tâm thần của đương sự 

▸ Nhân vật Đại úy, thủ trưởng trực tiếp của Woyzeck, kẻ biến 

Woyzeck thành một đầu sai, bóc lột sức lao động 

◦ Việc kết nối ba tuyến hành động và các nhân vật này làm nên 

tính phức hợp và tính hiện đại của vở kịch, khiến cho nó đến 

tận ngày nay vẫn được coi và được dàn dựng như một tác 

phẩm đương đại, với những cách đặt vấn đề nóng bỏng tính 
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thời sự, mà không phải là một vở kịch cổ điển hay kinh điển 

(như phần giới thiệu trên trang nhà của Viện Goethe đã đề 

cập).  

◦ Ở đây, do khuôn khổ của phần dẫn nhập, chỉ xin điểm qua 

một số điểm đặc sắc trong diễn biến của câu chuyện 

tình yêu và vụ án mạng giữa hai nhân vật chính 

Woyzeck và Marie: 

◦ Như trên đã nói, tác giả đã „nâng cấp“ tầm nhân 

cách của nhân vật:  

▸ Woyzeck như một người lính trẻ, vô tội, chân 

thành và chung tình 

• Woyzeck nghèo, một dạng cùng đinh của 

xã hội, nhưng động cơ của anh không phải 

là tiền bạc. Tình yêu của anh với Marie và 

đứa con trai chung là nguồn ánh sáng an ủi 

duy nhất trong cuộc đời của Woyzeck. 

• Hành vi sát nhân của Woyzeck không phải 

là để thay thế cho một hành động bạo lực 

khác (nhắm vào những kẻ bề trên, nhưng 

kẻ giàu có và quyền lực) à mà nhắm vào 

chính Marie, tình yêu bội phản. Woyzeck 

coi hành vi giết người của mình như việc 

thực hiện một sứ mệnh do Chúa trời giao, 

nhằm giải phóng thế giới khỏi tội lỗi, hay 
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„tẩy trắng tội lỗi cho em“ như nhân vật nói 

trong trường đoạn độc thoại ở màn 23.      

▸ Marie là một cô gái trẻ đẹp, có một ma lực hấp 

dẫn, không thể cưỡng lại, không chỉ đối với Đội 

trưởng quân nhạc, mà cả các nhân vật đàn 

ông khác, trong đó có Đại úy (được gián tiếp 

khắc họa là một người bất lực)   

• Tuy nhiên Marie không hề là một hình mẫu 

„Soldatenhure“ (gái làm tiền với các binh sĩ) 

như nhân vật nguyên mẫu trong vụ án hình 

sự --> một hình ảnh được lặp đi lặp lại 

nhiều lần: Marie với đứa con nhỏ, bế đứa 

trẻ hài đồng trong lòng. 

• Marie có nhiều nét tương đồng với nhân 

vật Gretchen trong vở bi kịch FAUST của 

Goethe, một cô gái vô tội bị quyến rũ, với ý 

thức về tội lỗi và cảnh tỉnh 

• Một đặc sắc rất thú vị nữa mà các nhà 

nghiên cứu đã nhận thấy ở nhân vật này: 

Không phải sự khốn cùng trên phương 

diện đời sống à mà khát vọng ân ái, dục 

tính, đã khiến Marie ngã vào vòng tay của 

„Đội trưởng quân nhạc“, một mẫu hình đàn 

ông hoành tráng, thành công, gây ấn   

tượng à đối ngược với hình ảnh nhầu nhĩ, 
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với những suy tư, hoang tưởng không dứt 

của Woyzeck.  

• Nói một cách khác, Marie tìm thấy trong 

“Đội trưởng quân nhạc“ một „Stier“ – một 
con bò mộng, không phải tiền tài hay 

quyền lực 

▸ Gia đình nhỏ, bình dân của Woyzeck và Marie là một thế 

giới tình cảm, cảm xúc có thực mà „Đội trưởng quân nhạc“ 

đã xông vào như một thú dữ. 

▸ Woyzeck không phải là một „Pauperismus-Studie“, một 

„nghiên cứu về nạn bần cùng“, mà là một bi kịch lớn của 

tình yêu trong cảnh nghèo 

◦ Trong giới nghiên cứu văn học Đức đã có vấn đề lớn từng 

được đặt ra: Liệu „Woyzeck“ có phải là một vở bi kịch? 

▸ Chúng ta đều biết bi kịch đòi hỏi một xung đột bi kịch, giữa 

những sức mạnh, thế lực đạo đức ngang bằng (như xung 

đột trong bi kịch „Antigone“ giữa tinh thần trung quân, 

nghĩa vụ ái quốc và tình yêu gia đình, đối với hai anh trai)  

▸ Bi kịch cũng đòi hỏi những nhân vật có tầm vóc bi kịch, 

thường là thuộc tầng lớp quý tộc, đặc quyền, với những 

khả năng diễn ngôn xuất chúng, xung đột kịch được thể 

hiện qua chính các màn đối thoại, qua ngôn ngữ. 

▸ Woyzeck rõ ràng không phải là một anh hùng bi kịch, mà là 
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một „Antiheld“, một „Phản-Nhân vật“. 

▸ Có một nhà nghiên cứu văn học lớn ở Đức, Hans Meyer, 

đã đưa ra nhận định về tính chất „Windschiefer Dialog“ 

trong „Woyzeck“: 

◦ Tức là thực ra không có đối thoại thực sự giữa các 

nhân vật, mà trên thực tế đó là những màn độc 

thoại à các nhân vật bày tỏ những cảm xúc, ý nghĩ 

đơn phương của mình à mà không có khả năng 

thông hiểu lẫn nhau.  

▸ Đây cũng là một lý do mà tại sao trong vở kịch 

Büchner sử dụng rất nhiều các trích dẫn từ 

kinh thánh (nguồn tri thức cơ bản của người 

bình dân), các bài hát dân ca, truyện cổ tích 

v.v. 

▸ Các nhân vật ở tầng lớp trên như Đại ý, Đốc 

Tờ sử dụng ngôn ngữ bóng bẩy, hay hàn lâm 

à còn Woyzeck và Marie thì nói một thứ ngôn 

ngữ bình dân, mang đậm tính chất phương 

ngữ vùng Hessen, thậm chí có nhiều lúc mang 

tính chất phi ngôn ngữ, tiền ngôn ngữ, vớicả 

những cấu trúc phi ngữ pháp… 

▸ Đó là chưa nói ngôn ngữ của Woyzeck là ngôn 

ngữ của một người luôn dao động, lẫn lộn giữa 

hai thế giới thật và ảo, tỉnh và điên…   
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▸ Trước chuyến đi này tôi có một trao đổi tình cờ với một 

chuyên gia về nghiên cứu sân khấu ở FU Berlin và được 

ông cho biết theo Georg Steiner, một tác giả hàng đầu về lý 

thuyết bi kịch, Woyzeck là một vở bi kịch, với những chiến 

lược tác động điển hình của bi kich: gây thương cảm, đồng 

cảm và thanh lọc (Mitleid und Karthasis), với đặc điểm độc 

đáo là nhân vật bi kịch thuộc giới bình dân, là những „phản 

anh hùng“     

▸ „Woyzeck“, như đã nói là một phác thảo dang dở, tồn tại ở 

bốn nhóm bản thảo viết tay khác nhau của tác giả, cho đến 

tận ngày nay vẫn còn tồn tại nhiều dị bản và các ý kiến 

khác nhau về trinh tự cấu trúc giữa các màn.  

◦ Thậm chí giới nghiên cứu đã đi đến khẳng định 

không có một tác phẩm thứ hai, tối thiểu trong văn 

học Đức, tồn tại nhiều dị bản như vậy   

◦ Mặt khác, với hơn 400 lần dàn dựng khác nhau, 

WOYZECK là vở kịch được công diễn nhiều nhất 

trên sân khấu Đức  

 

IV. Rezeption, Inszenierungen 

 

◦ Xin được lướt qua về lịch sử tiếp nhận, dàn dựng 

„WOYZECK“ trên sân khấu và điện ảnh Đức.   

◦ Mãi đến năm 1878, tức 40 năm sau khi Büchner qua đời, 
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với sự khởi đầu của trào lưu Chủ nghĩa tự nhiên, thông 

qua Karl Emil Franzos văn bản tác phẩm mới được 

công bố. Tuy nhiên văn bản này có nhiều sai sót, thậm 

chí cái tên „WOYZECK“ bị đọc sai thành „WOZZECK“ 

▸ 1913 lần dàn dựng đầu tiên ở München => nhưng đỉnh 

cao quan trọng thứ nhất là vở nhạc kịch của Alban 

Berg, chuyển soạn theo nguồn văn bản của Karl 

Emil Franzos, với cái tên „WOZZECK“ à Vở nhạc 

kịch này được Alban Berg tổ chức thành 3 hồi, mỗi 

hồi gồm 5 cảnh, điều đặc biệt nhất: âm nhạc phi 

giai điệu (atonal) nang tính Avantgarde, tiền phong 

à để chuyển tải một vở bi kịch xã hội, với nhân vật 

bình dân. 

◦ Bắt đầu từ nửa thứ hai thế kỷ 20, tức sau Chiến tranh thế 

giới lần thứ hai, đợt sóng tiếp nhận mới: 

• Nhiều phim chuyển thể, nổi tiếng nhất là phim cùng tên 

do Herzog đạo diễn, với Klaus Kinski trong vai chính 

(năm 1979) 

• Số các lần dàn dựng kỷ lục trên 400 lần chủ yếu có từ 

thời gian này   

• Giải Georg Büchner-Preis có từ 1923, nhưng từ 1951 

đạt đến tầm vóc là Giải thưởng văn học Đức danh giá 

và quan trọng nhất 

• Nhiều dàn dựng đương đại có thể theo dõi trên 
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YouTube, mang lại rất nhiều gợi ý mới. 

◦ Xin nêu một ví dụ lần chuyển thể phim truyện mới nhất vào 

năm 2013  

▸ Không gian được chuyển về Berlin-Neukölln 

▸ Nhân vật chính: vô sản thời nay à làm 3 công việc: 

◦ buổi tối quét dọn U-Bahn,  

◦ ngày làm việc phụ bếp,  

◦ bên cạnh đó tham gia làm bệnh nhân thử thuốc tân 

dược bất hợp pháp --> với các tác dụng phụ gây 

ra các hiệu ức tâm thần 

◦ Marie => bị một đầu nậu chăn dắt gái người Ả Rập 

quyến rũ 

◦ Đại Úy: là chủ quán ăn người Ả Rập v.v. 

◦ Phim gây tranh luận vì đụng chạm nhưng vấn đề 

nhạy cảm của xã hội nhập cư, đa văn hóa v.v. 

V. Schwierigkeiten bei der Übersetzung  

◦ Xin điểm qua một số thách thức chính của việc dịch một 

văn bản như „WOYZECK“, đặc biệt sang một ngôn 

ngữ cách xa tiếng Đức như tiếng Việt   

▸ Khó khăn thứ nhất: chon phiên bản gốc nào, thực ra là một 

trong nhũng dị bản, để dịch?  
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• Bản dịch hiện tại dựa trên bản của Werrner Lehmann, 

tuy nhiên ngay cả bản này cũng có những điểm bất 

cập so với các bản khác 

• Hướng đi sắp tới của tôi: Trên cơ sở bản của 

Lehmann, kết hợp thêm các nội dung bổ sung từ các 

bản khác à với mục tiêu có được một văn bản có thể 

đọc và diễn, không phải là một văn bản phê phán – lịch 

sử mang tính chất hàn lâm mà chỉ các nhà văn bản học 

chuyên sâu mới có thể có khả năng tiếp cận  

• Tuy nhiên theo hướng có các giải thích, chỉ dẫn để 

người đọc, người dàn dựng biểu diễn có thể 

tự định hướng  

◦ Một khó khăn lớn liên quan đến ngữ vựng mang nặng tính 

chất phương ngữ (ví dụ: Mensch = das Mensch, không 

phải der Mensch!)  

◦ Ngôn ngữ chuyên môn lạnh lùng của Đốc Tờ, ngôn ngữ 

quan phương, sáo rỗng của Đại úy 

◦ Những diễn đạt sai ngữ pháp cố ý của tác giả trong lời 

thoại của nhân vật, sự đứt rời trong quan hệ giữa 

người phát ngôn và các phát ngôn của họ  

◦ Ngôn ngữ của người điên, với các ảo giác: đây là những 

thách thức lớn nhất => bản dịch hiện tại có nỗ lực làm 

mềm đi, Việt hóa cho „thuận tai“ => nhưng không phải 

bao giờ đây cũng là một giải pháp thỏa đáng 



Woyzeck-Vortrag am GI Hanoi, 7.5.22-final.docx 20 

•  Ví dụ các câu „nhong nhong ngựa đã về - nhong 

nhong ngự ông đã về“ cuối vở kịch 

▸ Hay để tái diễn đạt phong cách cổ tích, trong câu 

chuyện kể của „người bà“, tực ra là một Phản-Cổ 

tích, đằng sau đó là „Sterntaler“ = "Tiền vàng rơi 

như sao sa" => chọn những cách điệp từ nào (lặp 

lại 2 lần „một thân một mình“) 

▸ Tất cả các bài dân ca, ca khúc => cuối cùng cần 

chuyển thành ngôn ngữ thơ, hiện tại mới chỉ là một 

thứ văn xuôi có nhịp điệu. 

 

VI. Herausforderungen an mögliche Inszenierungen in VN, 

insbesondere Nhà hát Tuổi trẻ 

 

◦ Cuối cùng cho phép tôi được chia sẻ một số ý nghĩ bước 

đầu về việc dàn dựng WOYZECK trên sân khấu VN 

◦ Vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến việc diễn đọc một số 

trích đoạn tác phẩm. Với tất cả các khả năng có được 

sân khấu trong một vở diễn đầy đủ à tất nhiên sẽ có 

những cơ hội hoàn toàn khác được mở ra. 

◦ Cảm nhận của tôi là chính tính chất mở, phác thảo và tính 

hiện đại của nguyên tác thậm chí còn có nhiều cơ hội 

hơn mở ra cho việc dàn dựng trên một sân khấu có 
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những truyền thống kịch nghệ khác à Và rất có thể các 

truyền thộng kịch tự sự, mang tính giãn cách của sân 

khấu vùng Viễn Đông mà Bertolt Brecht có nói đến rất 

nhiều à sẽ mở ra những cơ hội cách tân đối với một 

vở kịch phi truyền thống, cũng rất đậm đà tính chất tự 

sự, giãn cách như WOYZECK. 

◦    Trên phương diện nội dung có thể hình dung đến việc 

dàn dựng „WOYZECK“ như một vở kịch đương đại à 

hơn là việc phục hồi, phục chế một tác phẩm, một câu 

chuyện cổ điển. Đây cũng là kinh nghiệm từ phần lớn 

các dàn dựng gần đây ở Đức, tất nhiên không nhất 

thiết phải thời sự hóa đến mức như bộ phim truyện 

năm 2013 mà tôi đã nhắc đến ở trên.       

◦ Xin được chia sẻ môt ý cuối cùng: Khi đọc kỹ văn bản 

„WOYZECK“ tôi đã có những liên tưởng đến một tác 

phẩm bậc thầy của nền văn chương Việt Nam: Truyện 

ngắn „Chí Phèo“ của Nam Cao (về ý này tôi cũng đã có 

dịp trao đổi với ông Eckstein) 

• Ở cả hai văn bản chúng ta đều có một người đứng ở 

dưới đáy xã hội là nhân vật trung tâm, cả hai đều kết 

thúc bởi một vụ án giết người.  

• Cũng có những phát ngôn tương ứng của hai nhân vật 

WOYZECK và CHÍ PHÈO:  

◦ "Tao muốn làm người lương thiện, ai cho tao lương 
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thiện?" (CHÍ PHÈO) 

◦ Woyzeck: "Những kẻ tiện dân như chúng tôi làm gì 

có đức hạnh, chúng tôi chỉ sống theo lẽ tự nhiên ... 

Có đức hạnh hẳn là một điều cao quý, thưa đại úy. 

Nhưng mà tôi chỉ là một gã đàn ông hèn kém." 
(WOYZECK) 

• Giữa dòng ngôn ngữ độc thoại của một người hầu như 

luôn luôn say xỉn như Chí Phèo và một người bị các ảo 

giác, ám ảnh tâm thần như WOYZECK cũng có những 

tương đồng rất thú vị  

• Tuy nhiên cũng có những khác biệt lớn (không bàn đến 

các khác nhau về thể loại), chẳng hạn các chi tiết: 

◦ Chí Phèo giết Bá Kiến, tức trả thù kẻ áp bức trực 

tiếp của mình à WOYZECK giết Marie, tình yêu và 

lẽ sống duy nhất của bản thân 

◦ Cơ chế quyền lực phương Đông, thể hiện qua Bá 

Kiến với tất cả sự khôn ngoan, gian hùng „Tào 

Tháo“ … à rất khác với cơ chế quyền lực thô bạo 

như ở WOYZECK, kể cả từ nhân vật đại uý và đốc 

tờ.  

◦ Sự phân chia, phân tầng xã hội ở Chí Phèo cũng 

không „cứng“, rạch ròi như ở WOYZECK, mà uyển 

chuyển hơn, nơi như viên quan xử kiện trong 

Truyện Kiều của Nguyễn Du là „Tuy ngoài là lý, 
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nhưng trong là tình“   

◦ Tuy nhiên, một quyền lực được mỹ học hóa, đạo đức hóa 

qua các phạm phú nhân – nghĩa – lễ hay „tình“ v.v. => 

rốt cuộc cũng là một cơ chế quyền lực, mà các cá 

nhân trong đó cũng phải tìm và khẳng định vị thế, 

quyền sống của mình => một vấn đề cốt yếu cho mọi 

nền nghệ thuật. 

◦ Rất có thể đây là những hệ quy chiếu lịch sử, đạo đức, 

thẩm mỹ sẽ mang đến cho một WOYZECK trên sân 

khấu Việt Nam những cảm hứng mới, một phẩm chất 

mới chưa có trong các lần dàn dựng ở Đức hay châu 

Âu.  

Hà Nội ngày 07.05.2022, cập nhật 15h30 


