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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Người Khmer Nam Bộ sáng tạo nên nhiều loại hình nghệ thuật
biểu diễn (NTBD) đặc sắc gồm dân ca, âm nhạc, múa và sân khấu
(SK). Từ lâu, nền văn hóa nghệ thuật (VHNT) đặc sắc của người
Khmer Nam Bộ đã thu hút sự chú ý của nhiều học giả, các nhà
nghiên cứu văn hóa dân gian. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên
cứu lớn nào tập trung nghiên cứu đồng thời hai hình thức SK Rô
Băm và Dù Kê, và đi sâu hơn nữa là nghiên cứu về nghệ thuật múa
(NTM) trong hai hình thức SK này.
Nghiên cứu một cách có hệ thống về hai hình thức SK đặc sắc
Rô Băm và Dù Kê với vai trò quan trọng của NTM trong đó, là nhu
cầu thiết thực của ngành múa Việt Nam nói riêng, ngành NTBD ở
nước ta nói chung, phù hợp với đường lối văn nghệ của Đảng ta là
bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập
quốc tế; Đây còn là một việc làm có ý nghĩa thiết thực cho công tác
chuyên môn của NCS cũng như cho công tác đào tạo ngành múa.
2. Khái lược tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài của luận
án.
Qua nghiên cứu các tài liệu thu thập được phục vụ cho việc viết
luận án, tác giả luận án phân chia tài liệu thành hai nhóm lớn sau:
2.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu chung có nói về
văn hóa nghệ thuật của người Khmer Nam Bộ
Gồm các công trình nghiên cứu chung về văn hóa của nhiều dân
tộc, trong đó có nói về Văn hóa – Nghệ thuật của người Khmer Nam
Bộ và các công trình nghiên cứu liên quan gián tiếp đến văn hóa
nghệ thuật của người Khmer Nam Bộ.
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2.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về nghệ thuật sân
khấu Rô Băm và Dù Kê của người Khmer Nam Bộ
Gồm các công trình nghiên cứu trực tiếp về nghệ thuật múa, về
sân khấu Rô Băm và sân khấu Dù Kê của người Khmer Nam Bộ: các
tham luận hội thảo, các đề tài nghiên cứu khoa học và các khóa luận,
luận văn thạc sĩ về nghệ thuật sân khấu Rô Băm và Dù Kê.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. 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.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về NTSK trong đó có NTM.
- Thực hiện nghiên cứu thực địa tại Sóc Trăng và Trà Vinh.
- Làm sáng tỏ các vấn đề: nguồn gốc, sự hình thành và các bước
phát triển của SK Rô Băm và Dù Kê, xác định thể loại của SK Rô
Băm; đánh giá vai trò, ý nghĩa của NTM trong SK Rô Băm và Dù Kê.
- Đề xuất một số ý kiến mang tính giải pháp cho công tác bảo
tồn và phát huy các giá trị NT đặc sắc của SK Rô Băm và Dù Kê.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính là NTM trong sân khấu Rô Băm và
Dù Kê của người Khmer Nam Bộ.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
4.2.1. Phạm vi vấn đề nghiên cứu: đặc điểm NT, vai trò, ý nghĩa
của NTM trong SK Rô Băm và Dù Kê; hệ thống hóa đặc trưng
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NT của SK Rô Băm và Dù Kê.
4.2.2. Phạm vi không gian khảo sát: tại Trà Vinh và Sóc Trăng.
4.2.3. Phạm vi thời gian: mở, không có giới hạn nhất định.
5. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp tiếp cận
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.
5.2. 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...
6. Các câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
6.1. Câu hỏi nghiên cứu
Nguồn gốc của SK Rô Băm và Dù Kê? Các đặc điểm của NTM,
những điểm tương đồng và khác biệt của múa trong SK Rô Băm và
Dù Kê? Mối quan hệ giữa NTM với các thành tố NT khác trong vở
diễn SK Rô Băm và Dù Kê? Có phải NTM trong sân khấu Rô Băm
có vị trí quan trọng nhất? Vậy sân khấu Rô Băm thuộc thể loại gì?
Sân khấu Rô Băm và Dù Kê của người Khmer Nam Bộ có mối quan
hệ gì với sân khấu của một số dân tộc khác trong khu vực?
6.2. Giả thuyết nghiên cứu
NTSK Rô Băm bắt nguồn từ NTSK dân gian và cung đình
Campuchia, sinh sôi trên vùng đất ĐBSCL; Còn NTSK Dù Kê hình
thành và phát triển trên vùng đất ĐBSCL; NTM có vai trò rất quan
trọng trong sân khấu Rô Băm (và cả Dù Kê). Quá trình thực hiện
luận án chính là quá trình đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu.
7. Đóng góp của luận án
7.1. Đóng góp về mặt lý luận
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Hệ thống hóa và làm rõ một số khái niệm trong NTM; Làm rõ
vai trò, vị trí của NTM trong SK Rô Băm và Dù Kê, chỉ ra sự tương
đồng và khác biệt của NTM trong hai thể loại SK này; Xác định mối
quan hệ giữa NTM với các thành tố NT khác trong các vở diễn Rô
Băm và Dù Kê; xác định kịch chủng của hai thể loại SK này.
7.2. Đóng góp về mặt thực tiễn
Đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người Khmer Nam Bộ (NB) là
bảo tồn, phát triển các loại hình NT đặc sắc của dân tộc và trao
truyền cho thế hệ trẻ; Giúp cho các nhà quản lý xây dựng chính sách
bảo tồn và phát huy vốn NTBD độc đáo của tộc người Khmer Nam
Bộ và của các dân tộc thiểu số cả nước.
8. Bố cục của luận án
Ngoài phần Mở đầu (18 trang), Kết luận (4 trang), Tài liệu tham
khảo (7 trang), Phụ lục (92 trang), luận án bao gồm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài (38 trang).
Chương 2: Những đặc điểm của nghệ thuật múa trong sân khấu Rô
Băm và Dù Kê (43 trang).
Chương 3: Những vấn đề bàn luận và đề xuất (34 trang).
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.1. Những khái niệm liên quan đến đề tài luận án
 Một số khái niệm trong nghệ thuật múa
Múa, cũng như mọi loại hình NT nói chung, là sự phản ánh hiện
thực cuộc sống thông qua lăng kính của chủ thể sáng tạo, là sự bộc lộ
tư tưởng, cảm xúc của người nghệ sĩ đối với con người và cuộc sống;
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Múa phản ảnh cuộc sống bằng ngôn ngữ riêng của nó, đó là
ngôn ngữ hình thể trên nền nhạc, kết hợp chặt chẽ với âm nhạc...
- Hình thái múa dân gian: là hình thái múa ra đời sớm nhất
trong tất cả các hình thái múa, là kết quả sáng tạo của tập thể...
- Hình thái múa tín ngưỡng, tôn giáo: cũng bắt nguồn từ múa
dân gian, nhưng nó phục vụ cho các lễ nghi gắn với tín ngưỡng dân
gian hay tôn giáo của một cộng đồng.
- Hình thái múa cổ điển, cung đình: Thuật ngữ “cổ điển” dùng
để chỉ những giá trị điển hình, tiêu biểu, nổi bật, đã có từ xa xưa, khá
ổn định, hoàn thiện và mẫu mực. Nhưng không phải lúc nào múa cổ
điển cũng đồng nhất với múa cung đình.
- Kịch múa: là một thể loại múa đỉnh cao của NTM. Trong một
tác phẩm kịch múa bao gồm các yếu tố của “kịch” và của “múa”.
Một vở kịch múa được cấu trúc bởi các“màn”; Trong các vở kịch
múa cổ điển hoàn toàn không có lời thoại.
 Một số khái niệm trong nghệ thuật sân khấu
- Khái niệm NTSK
- Khái niệm kịch và kịch chủng
- Đặc trưng nghệ thuật sân khấu kịch hát Việt Nam
 Các hình thức sân khấu kịch hát Việt nam
- Tuồng (hát Bội): Về cơ bản, NT Tuồng ở cả ba miền Bắc,
Trung, Nam có những đặc điểm NT chung (giống nhau về những
nguyên tắc, những “niêm luật” NT cần phải tuân thủ).
- Chèo: Chèo xuất phát từ NT diễn xướng dân gian và là sản
phẩm của người nông dân châu thổ Bắc Bộ.
- Cải Lương: Chiếc nôi của NTSK Cải lương là miền sông nước
của đồng bằng Nam bộ. NTSK Cải lương tiếp thu nhiều yếu tố NT
của các thể loại SK khác như: Tuồng, Chèo, kịch nói...
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 Đặc điểm nghệ thuật sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam
- Là SK tự sự (kể chuyện).
- NTBD của diễn viên là trung tâm của toàn bộ vở diễn.
- Hành động SK của diễn viên SK kịch hát bao gồm bốn loại
hành động cơ bản: hát, nói lối, hành động vũ đạo hóa và múa. Hành
động của người diễn viên SK kịch hát là những hành động đã được
cách điệu hóa; từ đó đã dẫn tới sự ước lệ hóa của mọi yếu tố NT
trong SK kịch hát.
1.1.2. Những lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu đề tài
NCS vận dụng hai nhóm lý thuyết để nghiên cứu đề tài của luận
án: thứ nhất, nhóm một số lý thuyết thuộc văn hóa học và nhân học
văn hóa (bao gồm Lý thuyết về vùng văn hóa và văn hóa tộc người và
Lý thuyết về giao lưu và tiếp biến văn hóa); thứ hai, nhóm một số lý
thuyết, lý luận thuộc NT học và SK học (bao gồm các lý thuyết, lý luận
về NTM và các lý thuyết, lý luận về NTSK).
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2.1. Lược sử quá trình hình thành cộng đồng người Khmer ở
Nam Bộ
Từ những cứ liệu lịch sử đã được các nhà nghiên cứu công bố,
tác giả luận án có thể rút ra một số nhận xét, để từ đó liên hệ đến các
vấn đề nghiên cứu của luận án, đó là: Sau khi Chân Lạp thôn tính
Phù Nam, suốt 12 thế kỷ, cư dân của Thủy Chân Lạp và Lục Chân
Lạp có sự giao lưu qua lại. Nền văn hóa, văn nghệ của cộng đồng
người Khmer ở Việt Nam và ở Campuchia có sự trao đổi, ảnh hưởng,
học tập lẫn nhau là kết quả đương nhiên của hiện tượng giao thoa, tiếp
biến văn hóa. Từ giữa thế kỷ XIX đến nay, người Khmer Nam Bộ đã
tạo nên những thành quả sáng tạo văn học, nghệ thuật. Điều này
được thể hiện rõ trong NTBD nói chung, NTSK nói riêng.

7
1.2.2. Khái lược về văn hóa Khmer Nam Bộ
 Đặc điểm dân cư và địa bàn cư trú
Người Khmer nhiều đời nay vẫn sống chủ yếu với nghề canh tác
lúa nước, đánh cá, dệt vải, đan lát, làm đường thốt nốt và làm gốm.
Tiếng và chữ viết của người Khmer thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer trong ngữ hệ Nam Á.
 Tín ngưỡng – Tôn giáo
 Tín ngưỡng dân gian: Người Khmer thờ Arak thần cuộc sống;
thờ thần Kru tổ nghề và thờ cúng tổ tiên trong lễ Sèn, Khuop, Đâun…
 Đạo Bà-la-môn: hiện nay tôn giáo này đối với người Khmer
chỉ tồn tại như một tàn dư, không còn đền thờ hay lễ nghi nào dành
riêng cho nó, chỉ còn trong các truyện cổ dân gian hay truyền thuyết.
 Đạo Phật Tiểu thừa: Người Khmer ĐBSCL nhìn chung đều
theo Phật giáo Tiểu thừa và thờ Phật Thích Ca. Chùa Khmer có vị trí
đặc biệt quan trọng trong đời sống cộng đồng người Khmer Nam Bộ.
 Phong tục và lễ hội:
Trong số rất nhiều các lễ hội của người Khmer Nam Bộ, mỗi lễ
hội có nét đẹp riêng và đều rất có ý nghĩa trong đời sống văn hóa của
tộc người; SK Rô Băm và Dù Kê đều có lễ cúng Tổ của riêng mình.
1.2.3. Khái quát về sáng tạo nghệ thuật của người Khmer
Nam Bộ
 Nghệ thuật kiến trúc – điêu khắc: Chùa Khmer ở ĐBSCL có
giá trị đặc biệt đối với người dân Khmer. Gắn liền với kiến trúc của
mỗi ngôi chùa Khmer là nghệ thuật điêu khắc cũng vô cùng độc đáo.
Văn học dân gian: được chia thành hai bộ phận lớn: bộ phận
văn xuôi và bộ phận văn vần.
 Nghệ thuật biểu diễn
 Âm nhạc
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- Nhạc cổ: Nhạc cổ gồm nhiều hình thức và thể loại với nhiều
làn điệu. Nhiều người còn gọi loại cổ nhạc này là nhạc sân khấu.
- Nhạc dân gian: Trong âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ đã
có tới hàng trăm làn điệu khác nhau, được thể hiện dưới nhiều hình
thức, nhưng có một điệu hát rất nổi tiếng là điệu Ayai.
- Nhạc cụ: nhạc cụ tiêu biểu nhất của người Khmer là dàn nhạc
ngũ âm. Ngoài ra người Khmer còn có dàn nhạc nhẹ, được sử dụng
rất phổ biến trong cuộc sống người dân nơi đây.
 Múa: NTM truyền thống của người Khmer bao gồm:
- Múa dân gian truyền thống Khmer: được người Khmer múa
trong các dịp sinh hoạt cộng đồng, các lễ hội. Nhiều chất liệu của
múa dân gian đã được sử dụng trong sân khấu kịch hát Khmer.
- Múa chuyên nghiệp: không chỉ phát huy trên SK ca, múa, nhạc
mà nó còn phát triển rực rỡ trên SK kịch hát Rô Băm và Dù Kê.
 Sân khấu: NTSK Khmer Nam Bộ được đánh giá phát triển
trình độ cao với ba hình thức sân khấu: Rô Băm, Dì Kê và Dù Kê.
-Sân khấu Dì Kê được xây dựng từ các tích truyện cổ dân gian,
các tích Phật giáo, Bà-la-môn. Độc đáo nhất là các điệu "lăm". Hình
thức SK Dì Kê hiện nay chỉ còn được lưu giữ tại một số gia đình
thuộc các huyện miền núi Tri Tôn, Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
- Về SK Rô Băm và Dù Kê, NCS sẽ trình bày trong chương 2.
Tiểu kết
Chương 1 của luận án bao gồm hai nội dung lớn:
Ở phần Cơ sở lý luận của đề tài, luận án nêu khái niệm về
NTM, trình bày về các hình thái múa. Tác giả luận án vận dụng một
số vấn đề lý luận của NTSK để phân tích các đặc trưng NT của SK
kịch hát Việt Nam, từ đó khẳng định SK Rô Băm thuộc chủng loại
SK kịch hát truyền thống dân tộc bằng các luận cứ có tính khoa học.
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Về cơ sở thực tiễn của đề tài, NCS đã giới thiệu khái quát về tộc
người Khmer Nam Bộ, từ lược sử quá trình hình thành cộng đồng
người Khmer ở Nam Bộ; tiếp đó, giới thiệu khái quát về vốn VHNT
truyền thống của người Khmer Nam Bộ: âm nhạc, múa và sân khấu.
Các điệu múa cổ điển và truyền thống Khmer là một thành tố vô
cùng quan trọng trong SK Rô Băm và Dù Kê - hai hình thức SK tiêu
biểu nhất của NTSK Khmer Nam Bộ.
Chương 2
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHỆ THUẬT MÚA TRONG
SÂN KHẤU RÔ BĂM VÀ DÙ KÊ
2.1. Những đặc điểm của múa trong sân khấu Rô Băm của
người Khmer Nam Bộ
2.1.1. Diễn trình hình thành và phát triển của SK Rô Băm
NTSK Rô Băm Khmer Nam Bộ có nguồn gốc xuất xứ từ 3 hình
thức SK cổ điển Khmer Campuchia là Lokhon Luông, Lokhon Khol
và Lokhon pol Srey. Ở Việt Nam, hình thức sân khấu Rô Băm ra đời ở
Sóc Trăng và Trà Vinh khoảng gần 200 năm trước.
2.1.2. Khái quát đặc điểm nghệ thuật của sân khấu Rô Băm
- Đây là hình thức SK vừa cổ điển vừa dân gian.
- Các vở diễn của SK Rô Băm hầu hết xuất phát từ các tích
truyện cổ, mang tính thần thoại, nổi bật nhất là vở “Riêm Kê”, một
phiên bản của anh hùng ca “Ramayana” của Ấn Độ. NTSK Rô Băm
là nghệ thuật tổng hợp, bao gồm đầy đủ các thành phần ca hát, âm
nhạc, vũ đạo, đối thoại, v.v... Các nhân vật được chia làm hai tuyến
đối lập: Thiện - Ác và bao giờ Thiện cũng thắng Ác.
2.1.3. Nghệ thuật múa trong sân khấu Rô Băm
 Các tư thế múa cơ bản trong sân khấu Rô Băm
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 Các tư thế tay cơ bản: Có 5 tư thế bàn tay cơ bản: Lia, Chip,
Chong Ol, Phka, Khuông. Từ những động tác tay hay sử dụng trong
múa SK Rô Băm có 3 khung tay cơ bản: Vông, Khuông và Taron.
Bàn tay chính là nét đẹp của múa Khmer cổ điển và cũng là ngôn
ngữ hình thể sử dụng nhiều nhất khi chuyển tải nội dung vở diễn.
 Các tư thế chân cơ bản: Các tư thế chân cũng có một vai trò
quan trọng khi kết hợp với các động tác tay và toàn bộ cơ thể, góp
phần tạo nên một nét đẹp tổng thể và sự đa dạng cho ngôn ngữ biểu
hiện. Ngoài 7 tư thế chân cơ bản ở các tư thế tĩnh, múa Khmer cổ
điển còn có 9 bước chân hay sử dụng cho các động tác múa...
 Múa nhiều người (Múa giới thiệu nhân vật)
Các điệu múa này giới thiệu các nhân vật Thiện; thể hiện vẻ đẹp
đồng đều, những đường uốn cong của cơ thể qua các tổ hợp động tác,
từ đó toát lên vẻ đẹp của sự mềm mại, duyên dáng đầy quyến rũ của
các vũ nữ. Nổi bật là điệu múa Chhu Chhay, Tepđacho,Apsara…
 Múa ít người (Múa thể hiện tính cách nhân vật)
Múa trong SK Rô Băm đã có những hệ thống động tác dành
riêng cho từng nhân vật và dành chung cho phái Thiện hoặc phái Ác.
 Hệ thống động tác múa tuyến nhân vật Thiện: được chia làm
2 nhóm: Động tác múa cho nhân vật người và cho nhân vật thú.
- Nhóm 1: Những động tác múa cho nhân vật người: được chia
làm 2 nhóm:
+Múa nam (Kbach Prôs): là những động tác múa giành cho các
vai như: Vua, Hoàng tử, Tiên ông… Về cơ bản, có 9 động tác.
+Múa nữ (Kbach Neang): là những động tác múa giành cho các
vai như: Hoàng hậu, Công chúa, Tiên…Về cơ bản, có 9 động tác.
- Nhóm 2: Những động tác múa cho nhân vật thú (Khỉ Hanuman)
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Vai Khỉ Hanuman luôn do nam diễn viên đóng, đeo mặt nạ. Khỉ
Hanuman luôn giúp những người lương thiện chống lại cái ác và
chiến thắng cái ác. Các động tác múa Khỉ mang tính ước lệ và cách
điệu cao. Múa Khỉ Hanuman có 13 động tác cơ bản. Tác giả luận án
mới sưu tầm thêm 3 động tác mới.
 Hệ thống động tác múa tuyến nhân vật Ác (Múa Chằn)
Tất cả các vở diễn của SK Rô Băm đều có nhân vật Chằn. Nhân
vật Chằn đại diện cho phái Ác, trừ Chằn tu. Sự lôi cuốn của vai Chằn
nhờ vào NTM rất điêu luyện, toát lên một tính cách độc ác, mưu mô,
và một sức mạnh khó bị tiêu diệt. Ngoài một số động tác đã được
khai thác, trong luận án này, NCS đã được gia đình nghệ nhân Lâm
Thị Hương cung cấp thêm 8 động tác mới. Sau gần 200 năm tồn tại,
đến nay các động tác múa Chằn trong SK Rô Băm đã chịu ảnh
hưởng một số động tác của múa Tuồng Việt Nam.
2.1.4. Mối quan hệ giữa múa với các thành tố khác trong SK Rô Băm
Mối quan hệ tương tác, gắn kết giữa múa với các thành tố khác: kịch
bản, âm nhạc, hát, hóa trang, trang phục, đạo cụ, vai diễn trong SK kịch hát
cho thấy: SK kịch hát là NT tổng hợp, ở đó tất cả các thành tố NT đều có
mối quan hệ mật thiết với nhau; tuy nhiên, do đặc trưng loại, thể của các
hình thức sân khấu có khác nhau, cho nên mối quan hệ giữa các thành tố
nghệ thuật trong các vở diễn cũng có nguyên tắc riêng của chúng.
2.2. Những đặc điểm của múa trong sân khấu Dù Kê của
người Khmer Nam Bộ
2.2.1. Diễn trình hình thành và phát triển của sân khấu Dù Kê
Dù Kê là hình thức SK kịch hát, mới ra đời quãng đầu những
năm 1920, ngay trên vùng đất ĐBSCL, là sản phẩm NT của người
Khmer Nam Bộ. Sân khấu Dù Kê có sức sống mạnh mẽ, đã nhanh
chóng thu hút, chiếm lĩnh được vị thế quan trọng trong đời sống tinh
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thần của người dân vùng ĐBSCL.
2.2.2. Khái quát đặc điểm nghệ thuật của sân khấu Dù Kê
Dù Kê là loại hình sân khấu ca kịch dân tộc, đã thu nạp vào mình
rất nhiều các yếu tố NT của SK Rô Băm, Dì Kê, hát Tiều, hát Quảng, hát
Bội, Cải lương... SK Dù Kê đa dạng và phong phú về các đề tài, từ
truyện cổ Riêm Kê đến các đề tài dân gian, lịch sử, tôn giáo, xã
hội… SK Dù Kê là SK biểu diễn kết hợp đa loại hình nghệ thuật: ca,
múa, nhạc, diễn xuất, hóa trang, xử lý đạo cụ, võ thuật, kỹ thuật âm
thanh, ánh sáng…
2.2.3. Nghệ thuật múa trong sân khấu Dù Kê
 Múa nhiều người (Múa minh họa, múa gây không khí)
Múa nhiều người luôn tạo nên vẻ đẹp đồng đều, sinh động. Múa
gây không khí là những điệu múa thường dùng để mở màn hay kết
thúc vở diễn. Tùy theo nội dung của vở, sẽ có những đoạn múa minh
họa cho vai diễn, cảnh diễn, rất phong phú và hấp dẫn người xem.
 Múa ít người (Múa thể hiện tính cách nhân vật)
 Múa trong tuyến nhân vật Thiện
- SK Dù Kê không có hệ thống động tác múa cho từng vai diễn
tuyến nhân vật Thiện. Các chất liệu múa được các đạo diễn, biên đạo
múa lựa chọn sao cho phù hợp với vai diễn và nội dung tích truyện.
SK Dù Kê cũng có những vai thú, nổi bật là vai Khỉ Hanuman.
 Múa trong tuyến nhân vật Ác
Trong SK Dù Kê, ở các vở đề tài hiện đại, các nhân vật Ác là
cường hào, ác bá, tham quan, lính ngụy… Còn trong các vở lấy tích
cổ thì nhân vật đại diện cho phái Ác chỉ có nhân vật Chằn (trừ Chằn
tu). Những vai Chằn đã có phép thuật, động tác vũ đạo thường phức
tạp và kỹ thuật hơn. Vai Chằn trong SK Dù Kê không đeo mặt nạ mà
hóa trang màu trực tiếp trên mặt. Với việc diễn xuất khuôn mặt vô
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cùng linh hoạt và sinh động, vai Chằn còn đem đến cả một tổng thể
ngôn ngữ hình thể (múa, vũ đạo, vũ thuật), tạo nên một vai diễn đầy
mạnh mẽ, hung dữ và hấp dẫn người xem.
Đây là lần đầu tiên các động tác Chằn nữ và Chằn nam trong
các vở Dù Kê dựa theo tích cổ được NCS nghiên cứu, sưu tầm và
đưa vào luận án: Múa Chằn nam (Yeak Krông Riếp) có: 9 động tác
tay không và 6 động tác múa với gậy thần; Múa Chằn nữ (Yeak
Kâynây) có: 7 động tác tay không và 8 động tác với gậy thần.
2.2.4. Mối quan hệ giữa múa với các thành tố khác trong SK Dù Kê
Múa trong sân khấu Dù Kê không chiếm nhiều lưu lượng trong
vở diễn như múa trong sân khấu Rô Băm. Tuy nhiên, mối quan hệ
tương tác giữa múa với các thành tố NT khác: kịch bản, âm nhạc, hát,
hóa trang, trang phục, đạo cụ, vai diễn trong vở diễn vẫn được kết nối
chặt chẽ.
2.3. Những điểm tương đồng và khác biệt về múa trong sân
khấu Rô Băm và sân khấu Dù Kê
2.3.1. Sự tương đồng về múa trong sân khấu Rô Băm và sân khấu Dù Kê
- Hình thức thể hiện múa: Múa nhiều người và Múa ít người
- Chất liệu múa (các vở tích cổ): Múa Khmer cổ điển
- Kỹ thuật múa: Nhảy, quay, đá chân
- Kết cấu động tác múa: Sử dụng động tác đơn, tổ hợp, điệu múa.
- Quy ước động tác múa cho các tuyến nhân vật (NV).
+ Nhóm nhân vật Thiện: động tác tay luôn cao ngang hoặc thấp
hơn vai, thể hiện sự khiêm tốn, chừng mực nhưng luôn dứt khoát.
+ Nhóm nhân vật Ác: động tác tay lúc nào cũng cao hơn vai,
thể hiện tính cách ngang tàng, xấc xược…
- Múa Chằn: Có hệ thống động tác múa riêng.
2.3.2. Sự khác biệt về múa trong sân khấu Rô Băm và Dù Kê
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- Vai diễn
Rô Băm
Dù Kê

- Nhóm Thiện: nữ đóng nam
- Không được phép sáng tạo thêm động tác múa.
- Nhóm Thiện: đóng đúng nhân vật.

Được phép sáng tạo thêm động tác múa cho vai diễn.
- Hình thức thể hiện múa:
Rô Băm

- Múa nhiều người (múa chào mừng, múa đồng đều)
- Múa ít người (múa tính cách NV trong các vở tích cổ)
- Có hệ thống động tác dành cho tuyến NV Thiện, Ác

Dù Kê

- Múa nhiều người (múa gây không khí, múa minh họa).
- Múa ít người (múa tính cách NV trong tích cổ, hiện đại)
- Chỉ có hệ thống động tác cho vai Chằn nam, Chằn nữ.

- Chất liệu múa:
Rô Băm

- Múa Khmer cổ điển ( tay không, đạo cụ gậy thần)
- Động tác múa nam nữ thường giống nhau về tay.

Dù Kê

- Múa Khmer truyền thống, vũ đạo, vũ thuật. (tay không,
đạo cụ: gậy thần, kiếm, đao, thương, cung).
- Những động tác múa nam nữ đa dạng và phong phú, phù
hợp với vai diễn.

- Ngôn ngữ biểu hiện của múa:
Rô Băm

- Theo nguyên tắc: đóng
- Khái quát hóa, hình tượng hóa, động tác thiên về tạo nghĩa.

Dù Kê

- Theo nguyên tắc: mở
- Đơn giản, mộc mạc, dễ cảm nhận.

- Múa Chằn:
Rô Băm

- Chất liệu múa ban đầu được tiếp nhận từ SK Campuchia,
sau đó là SK Tuồng và nay đã hoàn toàn Việt Nam hóa.
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- Vua Chằn xuất hiện trực tiếp.
- Chất liệu múa Chằn nam, Chằn nữ: giống nhau.
- NTBD: dùng động tác hình thể (múa) vì đeo mặt nạ.
Dù Kê

- Chất liệu múa ban đầu được tiếp nhận từ SK người Việt,
SK người Hoa, Khmer và nay hoàn toàn Khmer hóa.
- Vua Chằn xuất hiện gián tiếp.
- Chất liệu múa Chằn nam, Chằn nữ: khác nhau.
- NTBD: động tác hình thể (múa, võ thuật) + biểu diễn cơ
mặt, kỹ thuật sử dụng răng nanh.

- Không gian biểu diễn múa:
Rô Băm

Đóng: Hạn chế bởi nội dung cốt truyện và chất liệu múa

Dù Kê

Mở: Không hạn chế (phù hợp với vai diễn)

- Liều lượng Múa và Hát trên sân khấu
Rô Băm

Múa nhiều hơn Hát trên sân khấu.

Dù Kê

Hát nhiều hơn Múa trên sân khấu.

Sự tương đồng và khác biệt của ngôn ngữ múa trong 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.
Tiểu kết
Chương 2 bàn về vấn đề trọng tâm của luận án, đó là vấn đề
NTM trong SK Rô Băm và Dù Kê.
- Nhận định: NTSK Rô Băm Khmer Nam Bộ có nguồn gốc xuất xứ từ 3 hình thức SK cổ điển Khmer Campuchia là Lokhon
Luông, Lokhon Khol và Lokhon pol Srey. Sân khấu Rô Băm hình thành
ở Sóc Trăng và Trà Vinh khoảng gần hai trăm năm trước.
- Trong khi nêu khái quát đặc điểm NT của SK Rô Băm Khmer
Nam Bộ, tác giả luận án đã chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt
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giữa SK Rô Băm với 3 hình thức SK cổ điển Campuchia mà nó tiếp thu.
Những kết quả nghiên cứu này là những đóng góp mới của luận án.
- Những đặc điểm của NTM trong SK Rô Băm và Dù Kê đã được
phân tích theo hệ thống tuyến nhân vật Thiện – Ác. Việc phát hiện được
thêm một số động tác múa trong SK Rô Băm và Dù Kê mà trước đây
chưa có một công trình nghiên cứu nào công bố là kết quả rất có ý
nghĩa đối với công tác nghiên cứu và truyền dạy nghề.
- Tác giả luận án đã làm rõ mối quan hệ giữa múa với các thành
tố NT khác trong SK Rô Băm và SK Dù Kê từ đó thấy rõ vai trò và
vị trí của múa trong các vở diễn của hai sân khấu này. Những biểu
hiện tương đồng hay khác biệt về múa chứng tỏ mỗi hình thức SK
này có những giá trị NT riêng, có sức hấp dẫn riêng và càng làm nên
sự đa dạng, phong phú của SK kịch hát Khmer Nam Bộ.
Chương 3
NHỮNG VẤN ĐỀ BÀN LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
3.1. Những vấn đề bàn luận của tác giả luận án
3.1.1. Vấn đề kịch chủng của sân khấu Rô Băm
- Kịch chủng của SK Rô Băm, phổ biến nhất có hai cách gọi thể
hiện hai quan niệm: “Kịch múa cổ điển” và “Sân khấu kịch hát”.
- Có hai yếu tố cơ bản nhất để có thể khẳng định NTSK Rô Băm
là SK kịch hát truyền thống Khmer Nam Bộ:
+ Thứ nhất, ngoài sự hiện diện rất nhiều của NTM thì vẫn
không thể thiếu lời hát và đối thoại để chuyển tải nội dung của câu
chuyện và diễn tả tâm lý nhân vật;
+ Thứ hai, kết cấu của một vở diễn Rô Băm là kết cấu theo lối tự
sự, giống như kết cấu theo kiểu của SK kịch hát truyền thống Việt Nam.
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Những nhận định trên đây về kịch chủng của SK Rô Băm đã
được tác giả luận án kiểm chứng trong thực tiễn, qua những lần đi
nghiên cứu điền dã ở Sóc Trăng và Trà Vinh.
3.1.2. Mối tương quan giữa nghệ thuật múa với các thành tố
nghệ thuật khác trong vở diễn sân khấu Rô Băm
Sau khi xem xét sự đóng góp của bốn yếu tố NT cơ bản cấu
thành nên vở diễn SK Rô Băm, NCS nhận định: trong SK Rô Băm
Khmer Nam Bộ, cả bốn yếu tố múa, hát, âm nhạc và lời thoại đều rất
quan trọng, là bốn yếu tố cơ bản nhất cùng nhau cấu thành một vở
diễn SK hoàn chỉnh... Tuy nhiên, với NTSK Rô Băm có thể thấy vai
trò nổi trội của NTM. Vẻ đẹp của NTM Khmer cổ điển đã làm cho
SK Rô Băm hấp dẫn người xem suốt gần hai trăm năm qua.
3.1.3. Mối quan hệ giữa sân khấu Rô Băm, Dù Kê với một số
hình thức sân khấu khác
 Mối quan hệ với sân khấu kịch hát Việt Nam
- Dưới góc độ sân khấu học, có thể nhận thấy một số nét tương
đồng giữa SK Rô Băm và SK Tuồng (hát Bội) của người Việt khi SK
Rô Băm mới ra đời, chủ yếu thể hiện ở hình thức, hay phương thức
tồn tại. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động biểu diễn, một số nghệ
nhân của SK Rô Băm đã tiếp thu và đưa một số tư thế, động tác của
múa Tuồng vào vũ đạo của vai Chằn trong sân khấu Rô Băm. Đây là
một điểm mới của luận án, vì chưa có công trình nghiên cứu nào nói
về hiện tượng này.
- Về mức độ ảnh hưởng của NTSK Cải lương đối với sân khấu
Dù Kê, càng về sau sự ảnh hưởng này càng mạnh mẽ hơn và có tác
động trên nhiều phương diện như: kịch bản; giai điệu, diễn xuất; hóa
trang, phục trang; cảnh trí SK... Tuy nhiên, các yếu tố NT mới được
bổ sung vào SK Dù Kê không hề lấn át được yếu tố NT truyền thống
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vốn có là nền tảng vững chắc định hướng cho SK Dù Kê phát triển
và tiếp tục tiếp thu cái mới theo hướng chủ đạo là “Khmer hóa”.
 Mối quan hệ với sân khấu Campuchia
Giữa SK Rô Băm, Dù Kê của người Khmer Nam Bộ và các thể
loại NTBD của người Khmer Campuchia có nhiều nét chung hoặc
gần gũi, tương đồng, vì chủ thể sáng tạo ra chúng có chung nguồn
gốc tộc người, chung một nền văn hóa truyền thống.
3.2. Đánh giá thực trạng hoạt động của SK Rô Băm và Dù Kê
3.2.1. Thực trạng hoạt động của sân khấu Rô Băm
 Thực trạng hoạt động biểu diễn của sân khấu Rô Băm
 Tại Trà Vinh: Từ năm 2000 đến nay, chỉ có 5 – 6 đoàn Rô
Băm đang hoạt động, chủ yếu do các nhà chùa Khmer bảo trợ. Đoàn
Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh là đoàn chuyên nghiệp duy nhất,
chủ yếu biểu diễn ca, múa, nhạc và sân khấu Dù Kê, thỉnh thoảng có
diễn một số trích đoạn của sân khấu Rô Băm trong các dịp lễ hội.
 Tại Sóc Trăng: Sóc Trăng là nơi có đoàn NTSK Rô Băm cổ
nhất ở ĐBSCL là đoàn Rô Băm Bưng Chông. Đây là đoàn NT gia
đình, hiện do nghệ nhân Lâm Thị Hương (thế hệ thứ 6 nối nghiệp
gia đình) làm trưởng đoàn. Đoàn vẫn tồn tại và hoạt động khá đều
đặn. Hiện nay ở Sóc Trăng chỉ có một đoàn NT chuyên nghiệp là
Đoàn NT Khmer Sóc Trăng, chủ yếu diễn các vở của SK Dù Kê.
 Thực trạng hoạt động truyền nghề của sân khấu Rô Băm
 Tại Trà Vinh và Sóc Trăng: Hiện nay, việc đào tạo nguồn nhân
lực cho SK Rô Băm tại tỉnh Trà Vinh chưa có đào tạo chính quy tại
các đơn vị trường học, mà chỉ dừng lại ở việc dạy truyền nghề theo
phương pháp dân gian xưa. Gần đây, Đoàn NT Khmer Sóc Trăng
bước đầu đã có sự đầu tư và quan tâm tới việc đào tạo các diễn viên
cho SK Rô Băm qua những bài tập cơ bản về múa cổ điển Khmer.
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3.2.2. Thực trạng hoạt động của sân khấu Dù Kê
 Thực trạng hoạt động biểu diễn của sân khấu Dù Kê
 Tại Trà Vinh: là nơi có NTSK Dù Kê phát triển nhất vùng
ĐBSCL từ trước tới nay. Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh là
đoàn SK chuyên nghiệp lớn nhất tại Trà Vinh, hiện nay là đơn vị duy
nhất biểu diễn có bán vé và diễn Dù Kê là chính.
 Tại Sóc Trăng: Hiện nay, tại Sóc Trăng có 4 đoàn NTSK Dù
Kê đang hoạt động: lớn nhất là Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng
(do nhà nước quản lý); 03 đoàn còn lại là đoàn bán chuyên nghiệp.
 Thực trạng hoạt động truyền nghề của sân khấu Dù Kê
 Tại Trà Vinh: Cho đến nay, trường Trung cấp VHNT Trà Vinh
đã đào tạo được hai khóa diễn viên Dù Kê. Trường Đại học Trà Vinh
cũng đã đưa hệ thống giáo trình dạy một số động tác múa cổ điển và
hệ thống các tổ hợp múa dân gian Khmer nhằm đào tạo thêm các
diễn viên cho hai sân khấu này. Đoàn NT Khmer Ánh Bình Minh và
Đoàn Triều An ở huyện Trà Cú vẫn đào tạo truyền nghề tại đoàn.
 Tại Sóc Trăng: Hiện nay chưa có trường lớp nào đào tạo diễn
viên chính quy cho SK Dù Kê. Chủ yếu là truyền nghề, nhưng Sóc
Trăng cũng đã đào tạo ra được nhiều diễn viên chuyên nghiệp cho
SK Dù Kê. Nơi đào tạo lớn nhất là Đoàn NT Khmer Sóc Trăng.
3.3. Một số giải pháp bảo tồn và phát huy NTSK Rô Băm và
Dù Kê
- Đẩy mạnh công tác sưu tầm, nghiên cứu và lưu giữ tư liệu về
sân khấu Rô Băm và Dù Kê
- Đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu Rô Băm và Dù Kê.
- Nâng cao chất lượng nghệ thuật các chương trình, vở diễn.
- Phát huy vai trò của nhà Chùa Khmer trong việc nuôi dưỡng
và gìn giữ nghệ thuật truyền thống dân tộc.
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- Phổ cập sân khấu học đường (trọng tâm ở các trường có nhiều
học sinh Khmer)
- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá NTSK Rô Băm và Dù Kê.
- Thực hiện chính sách đãi ngộ nghệ nhân, nghệ sĩ.
Tiểu kết
Chương 3 của luận án bao gồm hai nội dung chính:
- Nội dung thứ nhất tác giả luận án dành để bàn luận các vấn đề
cốt yếu của luận án, đó cũng chính là những câu hỏi nghiên cứu và
giải thuyết khoa học mà luận án cần giải quyết, đó là các vấn đề: xác
định kịch chủng của SK Rô Băm; mối tương quan giữa NTM với các
thành tố NT khác trong vở diễn SK Rô Băm; mối quan hệ giữa SK
Rô Băm và Dù Kê với một số hình thức SK khác.
- Nội dung thứ hai của chương 3 là nêu thực trạng của SK Rô
Băm và Dù Kê ở ĐBSCL, từ đó tác giả luận án đề xuất một số giải
pháp nhằm bảo tồn và phát huy NTSK Khmer Nam Bộ trong thời kỳ
đất nước đổi mới, hội nhập quốc tế. Các đề xuất này liên quan tới 7
hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế ở ĐBSCL, có triển vọng
khả thi.
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.
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- Về Cơ sở lý luận của đề tài, 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.
- Căn cứ vào các cứ liệu lịch sử, khảo cổ, nhân học văn hóa...
cho thấy cộng đồng người Khmer ở Nam Bộ và tộc người Khmer ở
Campuchia có cùng chủng tộc, chung một nền văn hóa gốc... Tuy
nhiên, trải qua hơn hai thế kỷ là công dân của nước Việt Nam độc
lập, cộng đồng người Khmer ở ĐBSCL thực sự là một bộ phận gắn
bó khăng khít với các dân tộc anh em khác, góp phần xây dựng nền
văn hóa nghệ thuật Việt Nam đa hương sắc.
2. Khẳng định nguồn gốc của sân khấu Rô Băm và Dù Kê
- Luận án nhận định, 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. NTSK Rô Băm là hình thức sân khấu 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.
- Luận án khẳng định sân khấu kịch hát Dù Kê ra đời tại
ĐBSCL, cụ thể là ở Sóc Trăng và Trà Vinh. Dù Kê ra đời trên cơ sở
tiếp thu các yếu tố nghệ thuật của nhiều hình thức sân khấu khác
như sân khấu Rô Băm, Dì Kê, Cải lương của người Việt, Triều Châu
của người Hoa... Ra đời vào những năm 1920, nghệ thuật Dù Kê còn
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non trẻ và đầy sức sống, có lợi thế là biểu diễn nhiều loại đề tài, được
nhiều đối tượng khán giả ưa thích.
3. Xác định kịch chủng của sân khấu Rô Băm là sân khấu
kịch hát truyền thống
- Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về các hình thái
múa và về sân khấu kịch hát Việt Nam, đồng thời, 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.
- Hiện tượng một số động tác của múa Tuồng (hát Bội) được
nghệ sĩ Rô Băm tiếp thu, cũng như một số yếu tố ca hát, phong cách
biểu diễn, hóa trang, trang phục... của sân khấu Cải Lương cũng
được nghệ sĩ Dù Kê học tập, sử dụng, là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bên
cạnh đó, việc các nghệ sĩ Khmer ở hai nước Việt Nam và Campuchia
thường xuyên qua lại học tập lẫn nhau để hoạt động nghệ thuật cũng
là điều vẫn được diễn ra từ rất lâu rồi.
4. Xác định mối tương quan giữa nghệ thuật múa với các
thành tố nghệ thuật khác trong vở diễn sân khấu Rô Băm.
Sau khi phân tích mối quan hệ tương quan giữa bốn yếu tố cơ
bản nhất cấu thành nên một vở diễn sân khấu kịch hát là: âm nhạc, ca
hát, múa và nói (thoại), tác giá luận án nhận định: trong vở diễn sân
khấu Rô Băm Khmer Nam Bộ, cả bốn yếu tố múa, hát, âm nhạc và
lời thoại đều rất quan trọng, thật khó mà nói được cái nào quan trọng
hơn cái nào. Tuy nhiên, với NTSK Rô Băm có thể thấy vai trò nổi
trội của nghệ thuật múa, những điệu múa Khmer cổ điển luôn cuốn
hút người xem bởi vẻ đẹp huyền bí và sang trọng của nó.
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5. Làm rõ và sắp xếp thành hệ thống các đặc điểm nghệ
thuật của múa trong sân khấu Rô Băm và Dù Kê
- Với một khối lượng hình ảnh rất phong phú về các động tác và
tổ hợp động tác múa trong sân khấu Rô Băm và Dù Kê (do chính tác
giả luận án chụp trong các đợt đi nghiên cứu điền dã), luận án đã
trình bày một cách hệ thống các chất liệu múa của hai SK này.
- Với cách lập bảng 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: sự tương đồng và khác biệt của ngôn ngữ múa trong 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
- Luận án đã đưa ra được danh mục các vở kịch của sân khấu Rô
Băm và Dù Kê đang được biểu diễn tại Sóc Trăng và Trà Vinh, cũng
như tóm tắt các kịch bản sân khấu này. Đặc biệt, các vở diễn của sân
khấu Rô Băm đang được biểu diễn hiện nay là qua truyền miệng,
hoàn toàn không có kịch bản bằng văn bản cụ thể như trong sân khấu
Dù Kê. Vì vậy, việc ghi chép lại nội dung các vở Rô Băm cổ do tác
giả luận án thực hiện qua những lần làm việc với nghệ nhân Lâm Thị
Hương là đóng góp mới của luận án.
 Khai thác nghệ nhân, phát hiện thêm một số động tác múa mới
trong sân khấu Rô Băm và Dù Kê
Qua những lần đi điền dã, NCS đã khai thác và sưu tầm thêm
nhiều động tác mới trong: múa Chhu Chhay, Chằn Hum Rông, khỉ
Hanuman của SK Rô Băm và múa Chằn Krông Riếp, Chằn Kâynây
của SK Dù Kê. Hy vọng rằng đây là những đóng góp mới có giá trị
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khoa học của luận án trong việc nghiên cứu NTSK Rô Băm và Dù
Kê Khmer Nam Bộ nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu, đạo diễn,
biên đạo và huấn luyện múa thuận lợi trong công tác đào tạo, gìn giữ,
bảo lưu cũng như phát huy tốt trong các vở diễn sân khấu sau này.
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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