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Những kết luận 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. Nếu như hầu hết các công
trình nghiên cứu về Tào Mạt và bộ ba Chèo Bài ca giữ nước trước đây chủ yếu tập
trung phân tích, đánh giá tác phẩm bộ ba này trên bình diện kịch bản văn học, thì ở
luận án này tác giả luận án còn rất quan tâm tìm hiểu quá trình dàn dựng ba vở diễn tại
Đoàn Chèo TCHC. Qua các đợt nghiên cứu điền dã, thực hiện các cuộc phỏng vấn
nghệ sĩ – những người từng trực tiếp làm việc với tác giả, đạo diễn Tào Mạt ngày ấy,
luận án góp phần khắc họa sâu sắc thêm, phong phú hơn bức chân dung của cố NSND
Tào Mạt với tư cách là tác giả, đồng thời là tổng đạo diễn của công trình nghệ thuật đồ
sộ - bộ ba Chèo Bài ca giữ nước. Phương thức sáng tạo “tiến hành đồng thời bốn
khâu” không những cho thấy sự thông tuệ và tài năng của tác giả Chèo Tào Mạt, mà
còn cho thấy một đạo diễn Chèo Tào Mạt cũng tài năng không kém, phương pháp
truyền nghề cho diễn viên vừa theo lối truyền thống, vừa rất hiện đại, có tính khoa học,
kết hợp với những kinh nghiệm cá nhân có được sau nhiều năm tháng học hỏi và khổ
luyện. Về khía cạnh này chưa có công trình nghiên cứu Chèo nào đề cập tới một cách
kỹ càng.
- Về phương diện lý luận, qua việc phân tích nhân vật Hề Hoạn - Hề Già một cách có
hệ thống, tác giả luận án đã góp phần làm sáng tỏ hơn một vấn đề vốn bấy giờ còn gây
tranh luận trong giới chuyên môn, rằng nhân vật Chèo là nhân vật có tính cách phát
triển. Nhân vật Hề Hoạn – Hề Già là nhân vật Hề được Tào Mạt phát triển lên một tầm
cao hơn hẳn các vai Hề trong Chèo truyền thống; đồng thời, từ Hề Hoạn đến Hề Già, bản
thân nhân vật có sự phát triển toàn diện về tính cách, về nhận thức, về hành vi, về trí tuệ,
trở thành một nhân chính của cốt truyện, là người phát ngôn, chuyển tải những tư tưởng
của tác giả.
- Qua khảo sát, nghiên cứu mọi phương diện liên quan, luận án đã khẳng định giả
thuyết nghiên cứu là đúng đắn: phương thức “sáng tác đồng thời bốn khâu” của Tào
Mạt và các cộng sự là một trong những nhân tố cơ bản tạo nên thành công của bộ ba
Chèo Bài ca giữ nước. Từ đó đến nay chưa thấy ai thực hiện được phương thức sáng
tạo này.
Trên đây là những đóng góp mới của luận án – mới về phương pháp nghiên cứu
và mới về một số nội dung nghiên cứu.
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