TRÍCH YẾU LUẬN ÁN
1. Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thanh Nga
2. Tên đề tài luận án: Sự kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống của
Tào Mạt trong bộ ba Chèo Bài ca giữ nước.
3. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử sân khấu – Mã số: 9210221
4. Tên người hướng dẫn: GS.TS Lê Thị Hoài Phương
5. Tên cơ sở đào tạo: Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Phần nội dung:
 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu Sự kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo
truyền thống của Tào Mạt trong tác phẩm bộ ba Chèo Bài ca giữ nước, NCS hướng tới
mục đích rút ra những bài học nghề nghiệp cho việc sáng tác, dàn dựng và biểu diễn
Chèo trong đời sống hiện đại với phương châm vừa gìn giữ, bảo tồn các giá trị truyền
thống của Chèo cổ, vừa phát triển nghệ thuật Chèo để hoà nhập với xã hội Việt Nam
hiện đại.
 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là những
sáng tạo của tác giả, đạo diễn Tào Mạt trong việc kế thừa và phát triển nghệ thuật
Chèo truyền thống trong bộ ba Chèo Bài ca giữ nước.
 Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: tác giả luận án cần sử dụng
phương pháp nghiên cứu liên ngành, bao gồm: sân khấu học (là phương pháp trọng
yếu), lý luận văn học, văn hoá học (chú trọng văn hoá dân gian), sử học – hồi cố,
phương pháp nghiên cứu điền dã.
 Các kết quả chính và kết luận: Luận án với đề tài Sự kế thừa và phát triển
nghệ thuật Chèo truyền thống của Tào Mạt trong tác phẩm bộ ba Chèo Bài ca giữ
nước 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 cốt yếu. 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 sân khấu liên
quan tới nghệ thuật Chèo truyền thống, lấy đó làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu
các vấn đề của đề tài luận án. Đó là các khái niệm, các nguyên tắc nghệ thuật cơ bản trong
nghệ thuật Chèo truyền thống có liên quan đến nội dung của luận án. Luận án còn trình
bày khái quát quá trình kế thừa và cách tân nghệ thuật Chèo truyền thống từ Chèo
Văn minh đến Chèo hiện đại, trong đó có sự đóng góp của cố NSND Tào Mạt với bộ ba
Chèo Bài ca giữ nước. Đây là cơ sở thực tiễn của luận án để nghiên cứu sự kế thừa và
phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống của Tào Mạt trong bộ ba Chèo Bài ca giữ nước.
2. Luận án đã dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn để xem xét sự kế thừa
và phát triển NT Chèo truyền thống của Tào Mạt trên bốn phương diện: xây
dựng cốt truyện và sắp trò; xây dựng hình tượng nhân vật Hề; sáng tạo và sử dụng các
làn điệu Chèo; phương thức sáng tác, dàn dựng và nghệ thuật biểu diễn.
Kết quả nghiên cứu bốn phương diện trên là sự giải đáp cụ thể cho câu hỏi
khái quát của luận án: Tào Mạt đã kế thừa và phát triển những yếu tố gì của nghệ
thuật Chèo truyền thống và đã vận dụng như thế nào vào sáng tác và dàn dựng bộ ba
Chèo lịch sử Bài ca giữ nước?
3. Qua việc phân tích, đánh giá những thành công của Tào Mạt và tập thể nghệ
sĩ sáng tạo trong bộ ba Chèo Bài ca giữ nước, luận án đã khẳng định giả thuyết khoa
học của luận án là đúng đắn, có thể đúc kết thành bài học quý giá cho những người
làm Chèo hiện đại, đó là: Thứ nhất, việc sáng tác, dàn dựng và biểu diễn những vở
Chèo hiện đại chỉ thực sự thành công khi tác giả, đạo diễn và các nghệ sĩ am hiểu, nắm

vững những nguyên tắc nghệ thuật của nghệ thuật Chèo truyền thống và biết vận dụng
chúng một cách sáng tạo vào tác phẩm. Thứ hai, Tào Mạt và các cộng sự đã kế thừa
phương thức sáng tác truyền thống của các NNDG một cách có chọn lọc, có sáng tạo
để “tiến hành đồng thời bốn khâu” rất có hiệu quả; cách làm này đã góp phần rất quan
trọng vào thành công của Bài ca giữ nước. Tuy nhiên, đây không thể là nguyên nhân
quyết định làm nên thành công to lớn ấy. Thành công của Bài ca giữ nước là do nhiều
nguyên nhân hợp thành làm nên, trong số đó có một nguyên nhân vô cùng quan trọng,
đó là do tài năng xuất chúng, trí tuệ thông tuệ của Tào Mạt cộng với một niềm say mê
vô bờ bến đối với nghệ thuật Chèo ở ông.
4. Thành công của bộ ba Bài ca giữ nước là ở giá trị nhiều mặt: giá trị văn
học của kịch bản, tài đạo diễn, nghệ thuật diễn xuất, âm nhạc, trang trí, âm thanh, ánh
sáng…; tất cả đã làm nên một sức mạnh tổng hợp tác động tới cả trí óc lẫn trái tim của
người xem. Tào Mạt đã thành công bởi ông biết chọn lọc và phát huy cái tinh hoa của
nghệ thuật Chèo cổ, ông đã biết cách làm cho vẻ đẹp vốn có của Chèo cổ vừa lung
linh, đẹp đẽ, vừa gần gũi hơn với cuộc sống hôm nay.
Thành công của Tào Mạt thêm một lần nữa khẳng định vị thế văn hóa của nghệ
thuật Chèo trong đời sống hiện đại, khẳng định giá trị trường tồn của loại hình nghệ
thuật Chèo trong quá trình Việt Nam hội nhập thế giới.
5. Đóng góp mới của luận án: Với phương pháp tiếp cận đối với bộ ba Chèo
Bài ca giữ nước trên hai bình diện kịch bản văn học và vở diễn sân khấu, luận án đã có
một số khám phá, ý kiến nhận định, đánh giá mới mẻ so với các công trình nghiên cứu
đi trước, nhờ vào kết quả của nghiên cứu điền dã, thu thập thông tin qua các cuộc
phỏng vấn các nghệ sĩ, từ đó có cái nhìn sinh động hơn về công việc sáng tạo của tác
giả, đạo diễn Tào Mạt trong quá trình sáng tác và dàn dựng bộ ba Chèo Bài ca giữ
nước.
 Tóm lại, luận án Sự kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống của Tào
Mạt trong bộ ba Chèo Bài ca giữ nước 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
rằng những kết quả nghiên cứu của mình sẽ đóng góp một phần nhỏ vào công tác
nghiên cứu nghệ thuật Chèo nói chung, nghiên cứu Chèo Tào Mạt nói riêng./.
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