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 Phần nội dung:
 Mục đích nghiên cứu: Về mặt lý luận, hệ thống hóa và làm rõ thêm một số
khái niệm trong NTM và NTSK; đánh giá vai trò, vị trí của NTM trong SK Rô Băm
và Dù Kê, từ đó xác định kịch chủng của SK Rô Băm và Dù Kê. Về mặt thực tiễn, đề
xuất một số ý kiến nhằm góp phần bảo tồn và phát huy NTSK Rô Băm và Dù Kê
trong đời sống đương đại.
 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính là NTM trong sân khấu
Rô Băm và Dù Kê của người Khmer Nam Bộ.
 Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: Sử dụng phương pháp tiếp cận
liên ngành, trong đó cơ bản là các phương pháp nghiên cứu của văn hóa học, nhân
học văn hóa, nghệ thuật học, sân khấu học. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể:
Phương pháp lịch sử; điền dã dân tộc học; quan sát tham dự; phương pháp nghiên
cứu của nghệ thuật học và SK học...
 Các kết quả chính và kết luận: Luận án với đề tài Nghệ thuật múa trong
sân khấu Rô Băm và Dù Kê của người Khmer Nam Bộ qua 3 chương nghiên cứu
các vấn đề liên quan trên phương diện lý luận và thực tiễn, có thể rút ra một số kết
luận cơ bản. Những kết luận này vừa là lời giải đáp cho các câu hỏi nghiên cứu và
giả thuyết khoa học của luận án, đồng thời thể hiện tính mới của công trình này.
1. Luận án đã khái quát hóa, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận của nghệ
thuật học, sân khấu học để lấy đó làm cơ sở cho các nghiên cứu vấn đề của luận án.
Luận án chú trọng diễn giải các khái niệm về NT múa, về một số hình thái múa
có liên quan đến NT múa trong SK Rô Băm và Dù Kê... Vận dụng một số vấn đề
lý luận của sân khấu học để bàn về một số khái niệm trong NTSK nói chung, phân
tích các đặc trưng NTSK kịch hát Việt Nam nói riêng, tác giả luân án nhằm tiến
tới xác định chủng loại của SK Rô Băm.
2. Khẳng định nguồn gốc của sân khấu Rô Băm
Sân khấu Rô Băm được hình thành trên cơ sở tiếp thu các yếu tố nghệ thuật của
ba hình thức sân khấu cổ điển Khmer Campuchia, đó là: Lokhon Luông, Lokhon
Khol và Lokhon pol Srey (vừa cổ điển, vừa dân gian). Đặc biệt, do tồn tại trong
môi trường dân gian, được các nghệ sĩ dân gian người Khmer ở Nam Bộ nuôi
dưỡng, nên sân khấu Rô Băm đã mang sắc thái văn hóa và nghệ thuật riêng, trong đó
có sự tiếp biến với văn hóa và NTSK kịch hát của các dân tộc anh em cùng chung sống
trên vùng đất ĐBSCL. Ra đời cách đây gần 200 năm.
3. Xác định kịch chủng của sân khấu Rô Băm là sân khấu kịch hát truyền thống
Trên cơ sở phân tích các thành tố nghệ thuật cơ bản cấu thành nên NTSK Rô
Băm, chủ yếu là bốn yếu tố: âm nhạc, múa, hát và nói (thoại), luận án đã khẳng

định: NTSK Rô Băm Khmer Nam Bộ thuộc kịch chủng sân khấu kịch hát truyền
thống dân tộc, chứ không phải là kịch múa.
4. Xác định mối tương quan giữa nghệ thuật múa với các thành tố nghệ
thuật khác trong vở diễn sân khấu Rô Băm và Dù Kê
Trong vở diễn sân khấu Rô Băm và Dù Kê Khmer Nam Bộ, cả bốn yếu tố
múa, hát, âm nhạc và lời thoại đều rất quan trọng. Tuy nhiên, múa có vai trò nội
trội trên sân khấu Rô Băm. Việc làm rõ mối quan hệ tương tác giữa múa với các
thành tố nghệ thuật khác trong vở diễn đã làm rõ hơn vị trí và vai trò của múa
trong từng sân khấu.
5. Làm rõ và sắp xếp thành hệ thống các đặc điểm nghệ thuật của múa
trong sân khấu Rô Băm và Dù Kê
- Luận án đã trình bày một cách hệ thống các chất liệu múa của hai SK này qua
các tuyến nhân vật và những hình ảnh động tác múa.
- So sánh những điểm tương đồng và khác biệt về múa trong sân khấu Rô Băm
và Dù Kê, tác giả luận án đã nhận định: sân khấu Rô Băm và Dù Kê đã góp phần
làm nên những đặc trưng riêng của hai hình thức sân khấu này, nhưng vẫn tạo nên
một màu sắc chung, đó là sân khấu của người Khmer Nam Bộ.
6. Những kết quả nghiên cứu mới qua nghiên cứu điền dã
- Sưu tầm, thống kế và ghi chép kịch bản sân khấu Rô Băm cổ
- Khai thác nghệ nhân, phát hiện thêm một số động tác múa mới trong sân khấu
Rô Băm và Dù Kê
7. Đề xuất các giải pháp có giá trị thực tiễn cao
Xuất phát từ tình hình thực tiễn và trên cơ sở các vấn đề lý luận về bảo tồn, kế
thừa và phát triển di sản văn hóa phi vật thể, về quản lý văn hóa trong cơ chế kinh
tế thị trường ở Việt Nam, tác giả luận án đề xuất 7 hoạt động mang tính giải pháp,
nhằm góp phần vào công tác bảo tồn và phát huy NTSK của người Khmer Nam
Bộ trong xã hội đương đại. Tác giả luận án cho rằng đây là những giải pháp có
tính khả thi cao vì sát với thực tiễn và có cơ sở lý luận khoa học.
 Tóm lại, luận án Nghệ thuật múa trong sân khấu Rô Băm và Dù Kê của
người Khmer Nam Bộ đã giải quyết được những mục tiêu, nhiệm vụ mà tác giả
luận án đề ra cho công trình nghiên cứu của mình. Tác giả luận án hy vọng và tin
tưởng rằng, luận án sẽ có những đóng góp mới vào công tác nghiên cứu lý thuyết
cũng như thực hành về nghệ thuật múa trong sân khấu Rô Băm và Dù Kê của
người Khmer Nam Bộ, đóng góp cho công việc lưu giữ, phổ biến, quảng bá và
phát huy những loại hình nghệ thuật đặc sắc của tộc người Khmer Nam Bộ trong
thời đại mới./.
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