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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
NTSK Chèo trước Cách mạng Tháng Tám đã trải qua hai cuộc
cách tân: lần thứ nhất vào khoảng 1907, 1908, được gọi là “Chèo Văn
minh”; lần thứ hai vào quãng 1924, được gọi là “Chèo Cải lương”, gắn
với tên tuổi của Nguyễn Đình Nghị...Vì nhiều lý do, những cách tân này
chưa thể làm cho Chèo có thể tồn tại và phát triển lâu dài ở đô thị
được... Đầu những năm 1960, với chủ trương phục hồi vốn cổ của Đảng
và Nhà nước, NTSKTT được đặc biệt quan tâm, nhiều vở diễn truyền
thống được phục hồi, chỉnh lý, nâng cao; nhiều vở mới được sáng tác,
lấy đề tài phản ánh cuộc sống mới, con người mới... Trong quá trình tìm
tòi hướng đi cho NTSKTT, có người đã đánh mất những giá trị quý báu
của NTTT; cũng có người cố gắng tìm tòi một hướng đi, mong muốn cải
tiến để đem Chèo đến gần hơn với lớp khán giả mới, nhưng chưa thực
sự có kết quả. Sau 1975, SKTT đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của
nhiều loại hình nghệ thuật giải trí khác, sân khấu Chèo rơi vào khủng
hoảng, mất phương hướng. Trong bối cảnh ấy, bộ ba Chèo Bài ca giữ
nước của Tào Mạt ra đời, là sự minh chứng hùng hồn rằng: hoàn toàn có
thể sáng tác những vở “Chèo mới” phù hợp với tư tưởng và thị hiếu
thẩm mỹ của con người Việt Nam hiện đại, mà vẫn đậm đà chất Chèo
truyền thống, thậm chí làm cho nó hay hơn, hấp dẫn hơn... Cho đến nay,
nhu cầu nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện bộ ba Chèo Bài ca giữ
nước vẫn là điều được giới sân khấu quan tâm. Đấy là lý do chính thôi
thúc tác giả luận án chọn vấn đề nghiên cứu Sự kế thừa và phát triển
nghệ thuật Chèo truyền thống của Tào Mạt trong bộ ba Bài ca giữ nước
làm đề tài luận án tiến sĩ của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu: Khẳng định những thành công của tác
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giả, đạo diễn Tào Mạt trong việc kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo
truyền thống, rút ra những bài học nghề nghiệp cho việc sáng tác, dàn
dựng và biểu diễn Chèo hiện đại.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa một số vấn đề lịch sử
và lý luận cơ bản của NTSK Chèo Việt Nam; phân tích, đánh giá những
đóng góp về lý luận và thực tiễn của Tào Mạt và Đoàn Chèo TCHC qua
bộ ba Chèo Bài ca giữ nước.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: 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.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu sự kế thừa và phát
triển nghệ thuật Chèo truyền thống của Tào Mạt trong bộ ba Chèo Bài
ca giữ nước trên các phương diện: xây dựng cốt truyện; xây dựng nhân
vật Hề Chèo; sáng tác và sử dụng các làn điệu Chèo; phương pháp dàn
dựng và NTBD.
3.2.2. Phạm vi đối tượng khảo sát: bộ ba Chèo Bài ca giữ nước
trên hai bình diện: Kịch bản văn học và vở diễn.
4. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu liên
ngành của lý luận văn học, của sân khấu học (là phương pháp trọng
yếu), văn hóa dân gian, phương pháp lịch sử - hồi cố, phương pháp
nghiên cứu điền dã.
5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
5.1. Câu hỏi nghiên cứu: 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 Bài ca giữ nước?
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5.2 .Giả thuyết nghiên cứu: Thứ nhất, Tào Mạt đã kế thừa và
phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống trong bộ ba Chèo Bài ca giữ
nước trên bốn phương diện: xây dựng cốt truyện và sắp trò; xây dựng
nhân vật Hề Hoạn; sử dụng chất liệu ca dao, dân ca để sáng tác các làn
điệu, lời ca mới; phương thức sáng tác, dàn dựng và NTBD. Thứ hai,
phương thức “tiến hành đồng thời bốn khâu” của Tào Mạt và các cộng
sự là một trong những nhân tố cơ bản làm nên thành công của Bài ca
giữ nước.
6. Cở sở lý luận vận dụng trong nghiên cứu đề tài
Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, luận án áp dụng
những quan điểm lý luận của nghiên cứu văn học, của Sân khấu học.
Đồng thời, cần vận dụng lý thuyết về “kế thừa” và “phát triển” để phân
tích và chứng minh Tào Mạt đã kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo
truyền thống như thế nào. Với phương thức tiến hành đồng bộ bốn khâu
(văn, nhạc, diễn, vẽ) thì sự “kế thừa” và “phát triển” (nghệ thuật Chèo
truyền thống) đã hòa quyện vào làm một, làm thành một quá trình sáng
tạo đầy tính nghệ thuật của các nghệ sĩ.
7. Đóng góp của luận án
7.1. Đóng góp về mặt lý luận: khẳng định, khái quát một cách có
hệ thống những thành công xuất sắc của tác giả, đạo diễn Tào Mạt trong
việc kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống để xây dựng bộ
ba Chèo Bài ca giữ nước, từ đó nâng lên thành các vấn đề mang tính lý
luận của NTSK kịch hát dân tộc trên phương diện sáng tác, dàn dựng và
biểu diễn tác phẩm Chèo hiện đại.
7.2. Đóng góp về mặt thực tiễn: nêu những bài học kinh nghiệm
về sự vận dụng sáng tạo các giá trị nghệ thuật đặc sắc của Chèo truyền
thống vào việc sáng tác và dàn dựng các tác phẩm Chèo hiện đại; là tài
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liệu tham khảo cho các tác giả, đạo diễn, diễn viên của sân khấu Chèo,
là tài liệu tham khảo trong nhà trường đào tạo chuyên ngành NTSK kịch
hát dân tộc.
8. Bố cục của luận án
Ngoài phần Mở đầu (12 trang), Kết luận (4 trang), Tài liệu tham
khảo (8 trang) và Phụ lục (39 trang), luận án bao gồm ba chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn
của đề tài luận án (49 trang).
Chương 2: Tào Mạt sáng tác và dàn dựng bộ ba Chèo Bài ca giữ
nước trên cơ sở kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống (42
trang).
Chương 3: Những đóng góp của Tào Mạt và bộ ba Chèo Bài ca
giữ nước (31 trang).
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ
THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Các công trình nghiên cứu về nghệ thuật Chèo truyền
thống
1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu tổng hợp về lịch sử và lý luận
nghệ thuật Chèo truyền thống
Bao gồm các công trình như: Bước đầu tìm hiểu sân khấu Chèo
của Trần Việt Ngữ và Hoàng Kiều; Chèo – một hiện tượng sân khấu dân
tộc, Khái luận về Chèo của Trần Bảng; Lịch sử nghệ thuật Chèo đến
giữa thế kỷ XX của Hà Văn Cầu; các công trình nghiên cứu của Trần
Đình Ngôn như: Đường trường phải chiều, Con đường phát triển của
Chèo và một số công trình của các tác giả khác... Các công trình nghiên
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cứu này giúp cho NCS hiểu thêm về cách thức, phương pháp sáng tạo của
các nghệ nhân Chèo trong các thế kỷ trước, từ đó liên hệ tới phương pháp
sáng tạo của Tào Mạt trong Bài ca giữ nước.
1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu chuyên sâu về các thành tố
nghệ thuật trong Chèo truyền thống
- Nghiên cứu vấn đề sáng tác kịch bản Chèo: đã có 6 công trình:
Bước đầu viết Chèo của Tú Mỡ; Tìm hiểu phương pháp viết Chèo và
Mấy vấn đề trong kịch bản Chèo của Hà Văn Cầu; Cách viết một vở Chèo
của Trần Việt Ngữ; Kịch bản Chèo từ dân gian đến bác học và Nghệ
thuật viết Chèo của Trần Đình Ngôn. Tham khảo các tài liệu này NCS
càng hiểu biết thêm về cách thức sáng tác một vở Chèo của các nghệ
nhân Chèo dân gian xưa, từ đó đối chiếu với cách làm các vở “Chèo
mới” ngày nay, trong đó có bộ ba Chèo Bài ca giữ nước.
- Nghiên cứu về Hề Chèo: Các công trình chính: Bước đầu tìm
hiểu tiếng cười trong Chèo cổ; Hề Chèo (chọn lọc); Tiếng cười trên sân
khấu truyền thống; Sự kế thừa, phát triển nghệ thuật xây dựng nhân vật
Hề từ chèo cổ đến chèo hiện đại, Bước đầu tìm hiểu sân khấu chèo,
v.v... Các công trình thống nhất quan điểm khi đánh giá về Hề Chèo:
Trào lộng là một đặc tính vốn có và không thể thiếu trong nghệ thuật
Chèo cổ; Hề Chèo vốn là tiếng nói phản kháng của người nông dân đối
với giai cấp phong kiến thống trị; Phương tiện gây cười của Hề Chèo là
tổng hợp tất cả các yếu tố ngôn ngữ, lời ca, điệu múa, hóa trang, phục
trang, là sự kết hợp giữa trò diễn và trò nhời; Hạn chế: nặng tự nhiên
chủ nghĩa; tính tùy tiện nhiều khi làm cho Hề trở nên lê thê, không có
nội dung... Các công trình nghiên cứu Hề Chèo là tài liệu cần thiết để
NCS tham khảo, từ đó so sánh với vai Hề Hoạn – Hề Già trong Bài ca
giữ nước.
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- Nghiên cứu về làn điệu và ca hát trong Chèo: có các công trình
của NS Hoàng Kiều: Sử dụng làn điệu Chèo và Tìm hiểu các làn điệu
Chèo cổ; Rải rác trong nhiều công trình nghiên cứu về Chèo cũng có
phần nói về các bài hát, làn điệu trong Chèo, như cuốn Bước đầu tìm
hiểu sân khấu Chèo; cuốn Mấy vấn đề trong kịch bản Chèo; cuốn
Đường trường phải chiều... Từ những vấn đề mà các NNC bàn luận,
NCS soi chiếu vào bộ ba Chèo Bài ca giữ nước để phân tích và nhận
diện những thành công của tác giả Tào Mạt trong việc sáng tác các làn
điệu Chèo.
- Nghiên cứu về múa Chèo: Chỉ có vài công trình viết về múa
Chèo: Nghệ thuật múa Chèo của Lê Ngọc Canh, Nghệ thuật múa trong
Chèo truyền thống của Trần Lan Hương. Ngoài ra, trong các cuốn
Đường trường phải chiều, cuốn Bước đầu tìm hiểu sân khấu Chèo đều
có mục nói về múa Chèo... Các NNC đều nhận định rằng, múa Chèo
cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thể hiện tính cách và tình
cảm của nhân vật; so với phần ca hát thì múa không phong phú như
phần hát Chèo.
- Nghiên cứu về NTBD Chèo truyền thống: có các công trình:
Bình diện kỹ thuật trong diễn xuất Chèo của Hà Văn Cầu, Nghệ thuật
biểu diễn Chèo truyền thống của Trần Đình Ngôn... Đáng chú ý là cuốn
Nghệ thuật biểu diễn Chèo truyền thống, trong đó tác giả đã khái quát
những chặng đường mà NTBD Chèo đã trải qua, có bàn về các kỹ năng
mà người diễn viên Chèo cần có, v.v...
1.1.2. Các công trình nghiên cứu về sự kế thừa và cách tân
nghệ thuật Chèo truyền thống
Hội thảo KH Nguyễn Đình Nghị với sự phát triển nghệ thuật
Chèo (1/1995) khẳng định “Chèo Cải lương là một gạch nối không thể
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thiếu được. Nó là nhịp cầu nối giữa chèo cổ với chèo XHCN”. Công
trình NCKH cấp Viện Sự kế thừa, phát triển nghệ thuật xây dựng nhân
vật Hề từ chèo cổ đến chèo hiện đại của Phạm Việt Hà (2006) đã trình
bày một cách tương đối có hệ thống những thành tựu cũng như điểm
yếu của việc xây dựng nhân vật Hề trong các vở chèo hiện đại; nêu giá
trị đặc sắc của vai Hề Già trong Bài ca giữ nước của Tào Mạt. Công
trình Nghệ thuật Chèo hiện đại – kế thừa và biến đổi của Đinh Quang
Trung có phần nói về sự kế thừa nghệ thuật Chèo truyền thống của Chèo
hiện đại...
1.1.3. Các công trình nghiên cứu về Tào Mạt và tác phẩm Chèo
Đã có không ít bài viết về nhà soạn Chèo tài ba Tào Mạt và bộ ba
Chèo lịch sử xuất sắc của ông. Đó là các tham luận hội thảo về Chèo
Tào Mạt, là các bài báo đăng trên tạp chí Sân khấu hoặc công bố rải rác
ở các báo ngày, trên mạng Internet... Có một số công trình nghiên cứu
(sách), trong đó có các bài viết về Tào Mạt và bộ ba Chèo Bài ca giữ
nước... Tất cả các bài viết đều toát lên lòng kính trọng trước một nhân cách
nghệ sĩ ngay thẳng, bộc trực, thông tuệ, có một niềm đam mê đặc biệt đối
với nghệ thuật Chèo, đã cống hiến cho sân khấu dân tộc một bộ ba Chèo
Bài ca giữ nước xứng đáng là đỉnh cao của NTSK hiện đại Việt Nam.
Công trình nghiên cứu chuyên sâu nhất về Tào Mạt và Bài ca giữ nước
là sách Tào Mạt và Chèo của TS Trần Đình Ngôn. Tác giả đã phân tích,
đánh giá khá toàn diện về nội dung, về nghệ thuật, về bút pháp trong các
vở Chèo của Tào Mạt, đặc biệt là trong bộ ba Chèo Bài ca giữ nước.
Tuy nhiên, tác giả không nói nhiều về quá trình dàn dựng bộ ba Chèo
Bài ca giữ nước tại Đoàn Chèo TCHC, ít có liên hệ, so sánh với những
tác giả, tác phẩm sân khấu cùng thời với Tào Mạt và khi Bài ca giữ
nước công diễn. Đây là một trong những nội dung sẽ được tác giả luận
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án bổ sung. Tác giả luận án còn tham khảo cả những bài viết hay những
phát ngôn của Tào Mạt, được tập hợp trong cuốn Tào Mạt – những lời
tâm huyết.
1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
1.2.1. Một số khái niệm liên quan
1.2.1.1. Khái niệm Chèo cổ / Chèo truyền thống
TS. Trần Đình Ngôn giải thích: “Chèo truyền thống là Chèo cổ
được kế thừa và phát triển trên nguyên tắc bảo tồn những nguyên tắc cơ
bản trong phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ. Các vở diễn Chèo
truyền thống trước hết là các vở diễn theo các tích Chèo cổ được tiếp
nhận từ việc truyền nghề của các nghệ nhân, được chỉnh lý nâng cao qua
diễn xuất của các nghệ sĩ đương đại”.
1.2.1.2. Khái niệm tự sự: “Tự sự” tức là kể chuyện. Tuy nhiên,
thuật ngữ “kể chuyện” được hiểu theo hai nghĩa: thứ nhất, “kể chuyện” là
chỉ thể văn chương là văn kể, văn trần thuật; thứ hai, “kể chuyện” là chỉ
cách cấu trúc như một câu truyện kể.
1.2.1.3. Khái niệm ước lệ và ước lệ nghệ thuật: Ước lệ là một đặc
điểm phổ biến của mọi hình thức văn học nghệ thuật khi tái hiện hiện
thực cuộc sống vào tác phẩm... Ước lệ là một nguyên tắc cơ bản trong
nghệ thuật Chèo, nó hiện diện trong tất cả các bộ phận của nghệ thuật
Chèo và chi phối các phương tiện diễn tả của Chèo.
1.2.1.4. Khái niệm “trò” và “trò nhời”
TS. Trần Đình Ngôn khái quát: “Trò ở trong Chèo truyền thống
có thể chia ra làm hai dạng: Trò Diễn và Trò Nhời. Trò diễn là những
mảnh trò mà trong đó diễn là chính, kể (bằng lời) là phụ. Còn Trò Nhời
thì nhời (lời kể) là chính, diễn (minh họa, phụ họa) là phụ”.
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1.2.1.5. Khái niệm phương pháp hiện thực tả ý và bút pháp tả
thần
 Phương pháp hiện thực tả ý: Theo TS Trần Đình Ngôn:
“Phương pháp hiện thực tả ý chính là cách thức phản ánh hiện thực chỉ
coi việc phản ánh sâu sắc cái bản chất của hiện thực là cốt lõi, không
nhất thiết phải thông qua các tình tiết sự kiện như thực trong đời
sống...”.
 Bút pháp tả thần: Theo Từ điển Tiếng Việt thông dụng, bút
pháp là “cách dùng các phương tiện biểu hiện (ngôn ngữ hoặc đường
nét, màu sắc, hình khối, v.v.) để phản ánh hiện thực, thể hiện tư tưởng
trong tác phẩm nghệ thuật”.
1.2.1.6. Khái niệm kế thừa, phát triển: Theo Từ điển tiếng Việt
thông dụng, kế thừa là “thừa hưởng, giữ gìn và tiếp tục phát huy (cái có
giá trị tinh thần), còn “phát triển” là “biến đổi hoặc làm cho biến đổi
theo chiều hướng tăng, từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn
giản đến phức tạp”.
1.2.2. Một số nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật Chèo truyền
thống
1.2.2.1. Nguyên tắc tự sự: Chèo là sân khấu kể chuyện (tự sự), ở
đó ba yếu tố: tự sự, trữ tình và kịch hòa hợp với nhau thành một thể
thống nhất hữu cơ; trong đó yếu tố tự sự giữ vị trí chủ đạo...
1.2.2.2. Nguyên tắc ước lệ: nguyên tắc ước lệ đã chi phối mọi
thành phần nghệ thuật của vở diễn như cấu trúc tích trò, âm nhạc, mỹ
thuật, NTBD, đặc biệt là nghệ thuật xử lý không gian và thời gian sân
khấu, liên quan mật thiết tới nghệ thuật sắp trò.
1.2.2.3. Nguyên tắc xây dựng và chuyển hóa mô hình
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- Khái niệm mô hình và mô hình hóa: Khái niệm mô hình trong
nghệ thuật Chèo được hiểu là hình ảnh ước lệ của con người nguyên
mẫu và nguyên mẫu cuộc sống hiện thực của con người. Còn “mô hình
hóa chính là tái hiện những đặc trưng của một khách thể bằng một mô
hình”.
- Nguyên tắc chuyển hóa mô hình: Để phát triển, nghệ thuật Chèo
cần có thêm những mô hình được chuyển hóa từ các mô hình cơ bản;
Cùng với việc chuyển hóa mô hình nhân vật, các nghệ nhân cũng
chuyển hóa mô hình làm điệu, chuyển hóa mô hình động tác và khuôn
múa.
1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.3.1. Sự kế thừa và cách tân nghệ thuật Chèo truyền thống từ
Chèo Văn minh đến Chèo hiện đại
Tại Hội thảo KH “Nguyễn Đình Nghị với sự phát triển nghệ thuật
Chèo” (tháng 1/1995), GS Trần Bảng đã gọi ông là “nhà cách tân nghệ
thuật”, chỉ ra những ưu điểm nổi bật như: “Bên cạnh phong cách biểu
diễn ngẫu hứng, chúng ta thấy cụ vừa xử lý hát Chèo, vừa mở rộng bằng
các làn điệu dân ca”. Về các mặt hạn chế: ý đồ cải cách Chèo theo hướng
tả thực đã hạn chế nhiều tài năng của Nguyễn Đình Nghị; tai hại nhất là
bỏ các động tác cách điệu, bỏ múa, bỏ phương pháp ước lệ, quá vụ vào tả
thực, không thấy ý nghĩa tả ý, tả thần của SKTT...
Năm 1995 có hội thảo Thực trạng Chèo hôm nay, do Viện nghiên
cứu Sân khấu tổ chức. Các ý kiến đều thể hiện sự thống nhất nhận định:
đổi mới là phù hợp với quy luật vận động của xã hội, nhưng Chèo hiện
đại đang có khuynh hướng tách khỏi những nguyên tắc nghệ thuật cơ
bản của nghệ thuật Chèo truyền thống, nên đã cho ra đời nhiều vở “kịch
Chèo”, “kịch cắm ca”, Hề không ra Hề, hài không ra hài... Muốn đổi
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mới Chèo thì trước hết phải nắm vững cái cốt lõi của nghệ thuật Chèo
truyền thống, lấy đó làm cơ sở để phát triển, để đổi mới Chèo... Nhiều
người đã lấy tấm gương Tào Mạt và bộ ba Chèo Bài ca giữ nước để
minh chứng cho một cách làm đúng đắn, đầy sáng tạo.
1.3.2. Tào Mạt và sự ra đời bộ ba Chèo Bài ca giữ nước
1.3.2.1. Thân thế, sự nghiệp của cố NSND Tào Mạt
Cậu bé Nguyễn Duy Thục (tên khai sinh của Tào Mạt) vốn sinh ra
(23 tháng 11 năm 1930) và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở
xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Lên chín tuổi cậu đã theo
bố đi ở, làm việc trông coi nhà cho một quan to. Những bài học chữ Hán
đầu đời của Tào Mạt chính là từ các bức hoành phi, câu đối thời ấy. Đến
năm 12 tuổi, Nguyễn Duy Thục đã được giác ngộ cách mạng, làm liên
lạc cho các chiến sĩ cách mạng thời hoạt động bí mật; được kết nạp vào
ĐCS Đông Dương khi mới 16 tuổi. Trường học lớn nhất của Tào Mạt là
trường đời, bắt đầu từ khi trở thành anh bộ đội Cụ Hồ, tham gia cuộc
kháng chiến chống Pháp, ban đầu là chiến sĩ, sau là cán bộ tuyên huấn,
và là một chiến sĩ văn hóa văn nghệ trong quân đội...
1.3.2.2. Những tác phẩm sân khấu của Tào Mạt
Hơn 40 năm hoạt động, từ một người lính, đến cán bộ chính trị,
cán bộ văn hóa, từ chỗ biểu diễn, đến sáng tác, làm đạo diễn, Tào Mạt
đã để lại cho đời gần 20 tác phẩm sân khấu. Về kịch nói, ông có các vở:
Cái ba lô (1958), Người chiến sĩ nhân dân (1962), Trong phòng trực
chiến (1965), Đỉnh cao phía trước (1967)... Nét nổi bật trong nghệ thuật
biên kịch là ngôn ngữ đối thoại của các nhân vật sắc sảo, giản dị mà
giàu hình ảnh, nên khắc họa tính cách nhân vật rõ nét. Càng về sau, ưu
điểm này càng được Tào Mạt phát huy, trở thành một đặc điểm nổi bật
của cây bút Tào Mạt. Về Chèo, Tào Mạt có các vở: Anh Giang đi bộ đội
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(1959), Chị Tâm bến Cốc (1960), Ánh sao đầu núi (1964), Đường về
trận địa (1966) (2 vở này ông viết chung với Hoài Giao), Anh lái xe và
cô chống lầy (1966), Dọc đường chiến thắng (1967), Hũ gạo nuôi quân
(1968), Sông Trà Khúc (1968), Nguyễn Viết Xuân (1970, từ kịch bản
của Nguyễn Đức Thuyết), Bông hoa hồng và bà sư đuổi chuột (1971),
Khúc hát dưới chân núi Nguyệt Hằng (1978).... Trong các vở Chèo đề
tài hiện đại cho thấy cái tài tình của một tác giả vừa biết vận dụng
những đặc trưng của Chèo truyền thống, vừa mạnh dạn sáng tạo ra các
làn hát, điệu múa mới để có thể biểu hiện nội dung mới của một vở
Chèo đề tài hiện đại.
1.3.2.3. Sự ra đời của bộ ba Chèo Bài ca giữ nước
Tào Mạt đã để lại cho đời bộ ba Chèo Bài ca giữ nước là tác
phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của ông, cũng là tác phẩm đỉnh cao của
sân khấu Chèo hiện đại Việt Nam, là một điển hình mẫu mực về kế thừa
và phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống vào sáng tạo kịch bản “Chèo
mới”. Tuy khi mới xuất hiện bộ ba Chèo Bài ca giữ nước và bản thân tác
giả của nó đã gặp phải nhiều sóng gió, gian nan, phải trải qua nhiều trở ngại
mới đến được với công chúng, nhưng kết quả cuối cùng thật là mỹ mãn với
hai HCV tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp Toàn quốc năm 1980 (cho
vở Nhiếp chính Ỷ Lan) và năm 1985 (cho vở Lý Nhân Tông kế nghiệp).
Tiểu kết
Chương 1là chương giải quyết những vấn đề mang tính nền tảng,
làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho các chương sau của luận án.
Về phương diện lý luận, trình bày các khái niệm và các nguyên tắc
cơ bản của nghệ thuật Chèo truyền thống tác giả luận án lấy đó làm cơ sở
lý luận để phân tích và minh chứng rằng: Tào Mạt là người nắm rất vững
những nguyên tắc nghệ thuật của Chèo truyền thống và đã vận dụng một
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cách sáng tạo vào công việc sáng tác những kịch bản Chèo của ông, đặc
biệt là trong khi sáng tác và dàn dựng bộ ba Chèo Bài ca giữ nước.
Về Cơ sở thực tiễn, luận án trình bày thực tiễn của sân khấu
Chèo, từ phong trào “Chèo Văn minh”, “Chèo Cải lương” đến Chèo
Cách mạng, dưới góc độ kế thừa và cách tân nghệ thuật Chèo truyền
thống trong sáng tác và dàn dựng những vở Chèo hiện đại. Cũng ở
chương này, luân án đã trình bày khái quát về thân thế và hoạt động sân
khấu của tác giả, NSND Tào Mạt, khái quát những đóng góp có giá trị
to lớn của ông cho sân khấu nước nhà, chủ yếu là sân khấu Chèo. Sự
xuất hiện của bộ ba Chèo Bài ca giữ nước do Đoàn văn công TCHC
biểu diễn, đánh dấu một thành công xuất sắc của sân khấu Chèo hiện
đại, làm nên hiện tượng sân khấu trong lịch sử ngành Chèo.
Chương 2
TÀO MẠT SÁNG TÁC VÀ DÀN DỰNG BỘ BA CHÈO BÀI CA
GIỮ NƯỚC TRÊN CƠ SỞ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ
THUẬT CHÈO TRUYỀN THỐNG
2.1. Nghệ thuật xây dựng cốt truyện và sắp trò trong kịch bản
Chèo
2.1.1. Tào Mạt kế thừa và phát triển nghệ thuật xây dựng cốt
truyện
Tào Mạt kế thừa nguyên tắc tự sự của Chèo truyền thống vào cấu
trúc tổng thể của bộ ba Chèo Bài ca giữ nước, đồng thời trong từng vở
trong đó. Các sự kiện được kể theo trật tự thời gian, từ tập đầu cho đến tập
cuối có sự tiếp nối liên hoàn với nhau... Ở đây, tự sự không chỉ đơn giản
là kể chuyện, mà trong câu chuyện ấy các sự kiện chủ chốt đã xuyên suốt
ba vở. Cấu trúc tự sự thể hiện rõ nét nhất là trong câu chuyện kể về số
phận các nhân vật chính - Ỷ Lan, Hề Hoạn – Hề Già và Lý Thường Kiệt,
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xuyên suốt cả ba tập... trong đó, nghệ thuật kể chuyện có sự gia tăng
tính kịch đã tạo nên sức lôi cuốn, hấp dẫn cho cốt truyện.
Yếu tố hiện đại trong cách xây dựng cốt truyện của bộ ba Chèo
Bài ca giữ nước của Tào Mạt thể hiện ở chỗ ông đã cân nhắc từng câu,
từng chữ khi ông viết lời cho nhân vật... Đây là một đặc điểm chung của
các vở Chèo hiện đại – những vở Chèo có kịch bản hoàn chỉnh, cố định,
không có chỗ cho nghệ thuật ứng diễn (nhiều khi tùy tiện) của diễn viên
như trong các vở Chèo cổ. Điều này cho thấy Tào Mạt kế thừa có phát
triển, làm cho vở diễn phù hợp với cách làm Chèo của thời hiện đại.
2.1.2. Tào Mạt kế thừa và phát triển nghệ thuật sắp trò
Nếu nhìn tổng thể bộ ba Chèo Bài ca giữ nước như một vở Chèo
với cấu trúc lớp trò thì mỗi vở trong đó như một trích đoạn lớn; nếu xét ba
vở với tư cách là ba vở Chèo độc lập thì đây là những vở Chèo hoàn chỉnh
về nội dung và hình thức, là một cơ thể thống nhất gồm các mảnh trò diễn
kể các sự kiện tình tiết quan trọng của cốt truyện. Trong số các lớp, màn
chính, có những lớp, màn đặc biệt hấp dẫn bởi nội dung có ý nghĩa và
nghệ thuật văn chương có vần có điệu rất hay. Bên cạnh đó, còn có nhiều
lớp, trò ngoài màn rất hấp dẫn, giống như các trích đoạn điển hình trong
Chèo cổ.
2.2. Nghệ thuật Chèo truyền thống trong xây dựng hình tượng
nhân vật Hề
Từ chỗ chỉ là một vai diễn hài trong các vở Chèo cổ, dùng để gây
cười, pha chút châm biếm trước một sự việc hay đối tượng nào đó, thì
Hề Hoạn – Hề Già trong Bài ca giữ nước là một nhân vật bi kịch, có số
phận hẳn hoi, là một nhân vật ở trong tích truyện, chiếm một vị trí quan
trọng trong diễn biến của cốt truyện; Hề Hoạn có tính cách “vận động” và
phát triển, không tĩnh tại định hình như phần lớn nhân vật hề trong Chèo cổ.
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Cũng là phê phán cái xấu nhưng những nhân vật mà Hề Hoạn – Hề Già
phê phán là những nhân vật quan trọng, hay những người mà Hề Hoạn –
Hề Già ca ngợi cũng là những bậc đáng kính trong triều... Mục tiêu của
sự phê phán hay ca ngợi của Hề Hoạn – Hề Già là mong muốn đóng góp
để triều đình và nhân dân có một nhà Vua anh minh, có những vị quan
gương mẫu... Như vậy, mục tiêu chiến đấu của nhân vật Hề Hoạn – Hề
Già cao hơn hẳn mục tiêu chiến đấu của các vai Hề trong Chèo truyền
thống. Trong số nhiều mảnh trò hay của bộ ba Chèo Bài ca giữ nước thì
mảnh trò “Chôn Hề” là lớp hay nhất, trở thành một lớp trò đặc sắc, tiêu
biểu không chỉ của Bài ca giữ nước, mà còn NTSK Chèo Việt Nam nói
chung, và cho đến nay, nhân vật Hề Già của Tào Mạt là hiện tượng “có
một không hai” của sân khấu Chèo hiện đại.
2.3. Sáng tác và sử dụng các làn điệu Chèo
Tào Mạt rất thành công trong việc sử dụng các làn điệu Chèo cổ,
vận dụng ca dao, dân ca các vùng miền vào các vở Chèo một cách rất
“ngọt”, ông có biệt tài “bẻ làn nắn điệu” để làm mới chúng. Những bài
ca, làn điệu trong Bài ca giữ nước mà Tào Mạt sử dụng có ba dạng:
dạng thứ nhất là những câu ca dao, dân ca ông dùng nguyên gốc; dạng
thứ hai là ông chỉ lấy một đôi câu nguyên gốc, rồi thêm vào những câu
mới do ông viết; dạng thứ ba là do ông viết mới hoàn toàn, dựa trên chất
liệu ca dao, dân ca của vùng miền nào đó. Dù các câu hát, làn điệu thuộc
dạng nào thì người nghe cũng cảm thấy rất Chèo, rất ngọt ngào, rất hợp
cảnh hợp tình... Ở Bài ca giữ nước có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa
ngôn ngữ dân gian với ngôn ngữ văn chương bác học, vốn là một ưu thế
của Tào Mạt.
2.4 Phương thức sáng tác, dàn dựng và nghệ thuật biểu diễn
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Phương thức này được chính Tào Mạt tổng kết là “tiến hành đồng bộ
bốn khâu”: văn học (kịch bản), nhạc (hát, múa), diễn (sân khấu) và họa (tạo
hình). Tào Mạt đã đưa ra cách làm này khi cùng Đoàn Chèo TCHC dựng
bộ ba Chèo Bài ca giữ nước. Tào Mạt đã tìm về với phương thức sáng tác
dân gian nhưng không phải ông tiếp thu toàn bộ phương thức sáng tác này.
Ông không chủ trương sáng tác tập thể và truyền miệng. Cái mà Tào Mạt
đã tiếp thu và vận dụng là sáng tác đồng thời các thành phần nghệ thuật
chính (văn học; âm nhạc, bài hát, khuôn múa; diễn xuất; mỹ thuật sân
khấu) để tạo nên một vở diễn Chèo mang tính tổng hợp.
Tiểu kết
Nội dung của chương 2 là lời giải đáp cho câu hỏi nghiên cứu:
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 công việc sáng tác và dàn
dựng bộ ba Chèo Bài ca giữ nước?
- Tào Mạt tiếp thu lối xây dựng cốt truyện tự sự của Chèo, trong
đó các sự kiện được diễn kể theo trật tự thời gian. Nhưng tính tự sự đã
được Tào Mạt thể hiện một cách sâu sắc hơn trong các hình tượng nhân
vật chính (Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt và Hề hoạn – Hề Già) xuyên suốt cả
ba vở Chèo lịch sử, với sự tăng dần của tính xung đột kịch, tạo nên một
cốt truyện đậm tính tự sự trữ tình lôi cuốn người xem, trong đó có nhiều
mảnh trò hay, không kém phần hấp dẫn so với các trích đoạn tiêu biểu
của sân khấu Chèo truyền thống.
- Nhân vật Hề Hoạn – Hề Già trong bộ ba Chèo Bài ca giữ nước
mang dáng dấp của các nhân vật Hề gậy, Hề mồi trong sân khấu Chèo
truyền thống, nhưng đã có sự biến đổi về chất và về tầm. Hề Hoạn – Hề
Già là nhân vật chính, nhân vật trung tâm, hiện diện xuyên suốt cả ba vở
diễn. Từ anh Hề Hoạn đến ông Hề Già có sự biến đổi, phát triển về trí
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tuệ, về tính cách, được tác giả Tào Mạt gửi gắm trọn vẹn tư tưởng, tình
yêu của mình vào người nghệ sĩ Hề Già, thay ông nói lên với đời, với
người những điều gan ruột nhất.
- Tào Mạt đã kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống
trong sáng tạo và sử dụng các làn điệu Chèo. Dù là ở hình thức nào thì
các bài hát, làn điệu trong bộ ba Chèo Bài ca giữ nước đều rất ngọt ngào
về gieo vần, về giai điệu; ca từ có ý nghĩa, có hình ảnh. Ý nghĩa của các
bài ca, lời thoại càng trở nên sâu sắc vì được kết hợp một cách nhuần
nhuyễn giữa ngôn ngữ văn chương dân gian với ngôn ngữ văn chương
bác học của một tác giả trí tuệ uyên bác, tài cao.
- Tào Mạt đã tiếp thu phương thức sáng tác dân gian của các nghệ
nhân Chèo cổ, nhưng tiếp thu có chọn lọc, có sáng tạo. Ông sáng tác và
dàn dựng bộ ba Chèo Bài ca giữ nước với phương thức “tiến hành đồng
thời bốn khâu”. Cách làm này rất hiệu quả, góp phần quan trọng mang
tới thành công của bộ ba Chèo Bài ca giữ nước.
Chương 3
NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TÀO MẠT VÀ BỘ BA CHÈO
BÀI CA GIỮ NƯỚC
3.1. Những đóng góp về mặt chính trị - xã hội
3.1.1. Bài ca giữ nước mang tư tưởng thời đại, phục vụ chính trị
Bộ ba Chèo Bài ca giữ nước ra đời trong giai đoạn 1979 – 1983,
trong bối cảnh đất nước hoàn toàn thống nhất mới được mấy năm, cuộc
sống của nhân dân còn vô vàn khó khăn, Đảng có nhiều nghị quyết mới
ra đời... Để sáng tác Bài ca giữ nước Tào Mạt đã đọc nghị quyết 4, 6, 10
của BCHTW ĐCS Việt Nam khóa IV. Trong không khí đất nước lúc
bấy giờ, các vở Lý Thánh Tông tuyển hiền, Ỷ Lan coi việc nước và Lý
Nhân Tông học làm Vua ra mắt công chúng đã có một ý nghĩa đặc biệt,
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mang tính thời sự nóng hổi, hợp với lòng dân, cho nên được đông đảo
công chúng hồ hởi đón nhận, ngợi ca. Hiện tượng này cũng tương tự
như hiện tượng kịch Lưu Quang Vũ, cũng nổi lên vào quãng thời gian
đó... Sự kiện bộ ba Chèo Bài ca giữ nước ra đời còn có một tác động
mang tính xã hội nữa, giúp cho Đoàn Chèo TCHC không những không
bị giải thể, mà còn trở thành một đoàn nghệ thuật có danh tiếng trong
đời sống xã hội và đời sống sân khấu của cả nước. Đến năm 2011 Đoàn
được nâng cấp lên thành Nhà hát Chèo Quân đội. Nhiều người đã nói
rằng, chính Tào Mạt và Bài ca giữ nước đã sinh ra Đoàn Chèo TCHC lần
thứ hai.
3.1.2. Bài ca giữ nước - bài học giáo huấn đạo đức và triết lý nhân
sinh
Trong các vở Chèo của Tào Mạt nói chung, trong bộ ba Chèo Bài
ca giữ nước nói riêng, đạo đức mà tác giả muốn giáo huấn là những giá
trị đạo đức truyền thống và đạo đức cách mạng, liên quan tới dân tộc,
con người và xã hội đương đại. Từ đó kết tinh thành những triết lý nhân
sinh mà Tào Mạt đã ký thác vào nhân vật - những người phát ngôn thay
cho ông. Đặc biệt, Tào Mạt đã phát triển những bài học giáo huấn đạo
đức của Chèo truyền thống lên một tầm cao mới, đó là giáo huấn về đạo
làm Vua, đạo làm quan, và học đạo là học từ dân. Điều này không hề có
trong bất kỳ vở Chèo truyền thống nào.
3.2. Những đóng góp về mặt nghệ thuật cho nghệ thuật sân khấu
kịch hát Việt Nam
3.2.1. Đóng góp về phương diện lý luận Chèo
3.2.1.1. Nhân vật Hề Hoạn - Hề Già là sự minh chứng rằng nhân vật
Chèo là nhân vật có tính cách phát triển.
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Trong cuốn Tìm hiểu phương pháp viết Chèo, khi nói về các nhân
vật trong Chèo, tác giả Hà Văn Cầu so sánh: “Nhân vật trong Chèo là
những nhân vật định hình, khác với nhân vật trong kịch nói là những
nhân vật phát triển”. Nhận định này của NNC Hà Văn Cầu không được
sự đồng tình của nhiều NNC Chèo, vì họ cho rằng nhân vật trong Chèo
truyền thống cũng có tính cách phát triển. Tác giả luận án đồng tình với
quan điểm của các NNC, và đã lấy nhân vật Hề Hoạn – Hề Già làm ví
dụ để chứng minh cho quan điểm này.
3.2.1.2. Kế thừa nghệ thuật Chèo truyền thống để xây dựng
những vở Chèo hiện đại
Vào những năm 20 của thế kỷ trước vấn đề cần phải kế thừa
truyền thống và phát triển nghệ thuật Chèo ra sao đã được đặt ra cho
những người làm Chèo. Từ đó đến nay đây vẫn là vấn đề thường trực
được giới chuyên môn của sân khấu Chèo Việt Nam bàn thảo và tiếp tục
tìm hướng đi khả dụng...
Bộ ba Chèo Bài ca giữ nước ra đời là một “hiện tượng đặc biệt”
của sân khấu Việt Nam và đã gần 40 năm trôi qua vẫn là hình mẫu điển
hình về sự thành công của việc kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo
truyền thống để xây dựng những vở Chèo hiện đại; nó cho thấy, cần
phải nắm vững vốn cổ, cần hiểu đúng những đặc trưng cơ bản của nghệ
thuật Chèo truyền thống rồi từ đó mới có thể sáng tạo, phát triển nó...
3.2.3. Tiếp thu tinh hoa truyền thống để sáng tạo các tác phẩm
sân khấu kịch hát hiện đại.
3.2.3.1. Bổ sung cho nghệ thuật Chèo một số làn điệu hay.
Cùng với những cộng sự là những nhạc sĩ có trình độ chuyên môn
cao như Thế Phiệt, Đôn Truyền, Đỗ Tùng, Lưu Luyến, Tào Mạt đã dựa
vào vốn thông thuộc dân ca rất giàu có của mình để bẻ làn nắn điệu,
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sáng tạo được một số điệu hát, điệu ngâm từ gốc dân ca. Đó là các điệu
hát của Hề Hoạn - Hề Già, Hoàng Phi Ỷ Lan, Ngọc Hoa, cung nữ, v.v...
Những làn điệu này đã có hiệu quả sân khấu rất cao bởi được kết hợp
một cách ngọt ngào giữa nhạc điệu dân gian với ca từ trau chuốt, giàu
hình ảnh, diễn tả sâu sắc tâm trạng nhân vật trong những tình huống
nhiều kịch tính.
3.2.3.2.Đóng góp vào nghệ thuật sân khấu Chèo Việt Nam một
mô hình nhân vật Hề vừa rất truyền thống, vừa rất hiện đại.
Khi các phong trào cách tân Chèo ở đầu thế kỷ XX là “Chèo Văn
minh”, và nhất là “Chèo Cải lương” ra đời thì Hề Chèo đã có một số
biến đổi, đem lại màu sắc mới lạ hơn so với Chèo truyền thống. Đến giai
đoạn Chèo Cách mạng, Chèo hiện đại, có một số tác giả và tác phẩm đã
thành công trong việc xây dựng nhân vật Hề Chèo trên cơ sở kế thừa và
phát triển sáng tạo nghệ thuật Hề Chèo truyền thống... Đến nhân vật Hề
Hoạn – Hề Già trong Bài ca giữ nước, hình tượng nhân vật Hề Chèo đã
có những biến đổi sâu sắc, nghệ thuật xây dựng Hề Chèo của Tào Mạt
cũng được giới chuyên môn đánh giá ở một tầm cao mới, kết hợp nhuần
nhuyễn vừa kế thừa, vừa phát triển đột biến nghệ thuật xây dựng hình
tượng nhân vật Hề Chèo của cha ông.
3.2.3.3. Đóng góp cho sân khấu Chèo một số mảnh trò hay, trích
đoạn đặc sắc.
Trước khi bộ ba Chèo Bài ca giữ nước ra đời đã có một vài trích
đoạn trong các vở Chèo của Tào Mạt như Đường về trận địa, Anh lái xe
và cô chống lầy được các diễn viên chọn đi dự thi Tài năng trẻ hay Hội
diễn sân khấu Chèo toàn quốc. Với bộ ba Chèo Bài ca giữ nước, Tào
Mạt đã đóng góp cho sân khấu Chèo thêm một số mảnh trò hay, trở
thành các trích đoạn độc đáo, có giá trị độc lập, tương tự như các trích
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đoạn tiêu biểu trong Chèo truyền thống, trong đó nổi bật nhất là trò
“Chôn Hề”, trò “Lột mũ áo quan Tri châu”, trò “Hề nhỡ, Hề con”...
Những trò diễn đặc sắc trên cho thấy Tào Mạt đã kế thừa Chèo truyền
thống một cách đầy sáng tạo với tài năng xuất chúng của ông trong nghệ
thuật sáng tác trò nhời.
Tiểu kết
Chương 3 là chương đánh giá những đóng góp của Tào Mạt và bộ
ba Chèo Bài ca giữ nước trên hai phương diện: đóng góp về mặt xã hội
và đóng góp về mặt nghệ thuật.
Trên phương diện xã hội, với mục đích rất rõ ràng là sáng tác để
phục vụ nhiệm vụ chính trị, lấy chuyện xưa để nói chuyện hôm nay, tác
giả Tào Mạt và tập thể nghệ sĩ Đoàn Chèo TCHC đã cho ra đời bộ ba
vở Chèo lịch sử Bài ca giữ nước với tư tưởng lớn “lấy dân làm gốc” và
giáo huấn đạo đức truyền thống, đạo đức cách mạng với triết lý nhân
sinh chí lý chí tình. Bài ca giữ nước đã có tác động xã hội mạnh mẽ từ
khi ra đời và cho đến tận hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.
Về mặt nghệ thuật, Tào Mạt và Bài ca giữ nước đã có nhiều đóng
góp to lớn, nêu bài học về kế thừa, tiếp thu sáng tạo những tinh hoa
nghệ thuật truyền thống để sáng tạo nên các tác phẩm sân khấu kịch hát
vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa đậm tính hiện đại, mang hơi thở của
thời đại mới.
KẾT LUẬN
1. Nghiên cứu về “Sự kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo
truyền thống của Tào Mạt trong bộ ba Bài ca giữ nước, 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
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diễn. Kết quả nghiên cứu bốn phương diện trên là sự giải đáp cụ thể cho
câu hỏi nghiên cứu 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?
2. 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
nghiên cứu, 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, tác
giả luận án có thêm nhiều tư liệu và thông tin có giá trị, 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. Nhờ đó, luận án có cái nhìn
khá toàn diện, phong phú và sinh động về công việc sáng tác và dàn
dựng bộ ba Chèo Bài ca giữ nước của Tào Mạt và tập thể nghệ sĩ Đoàn
Chèo TCHC. Kết quả của các đợt nghiên cứu điền dã được tập hợp lại
thành phần Phụ lục của luận án, với các hình ảnh vở diễn sân khấu và
phần gỡ băng các cuộc phỏng vấn nghệ sĩ, có tác dụng bổ trợ sinh động
cho phần chính văn của luận án.
Như vậy, đây là những đóng góp mới của luận án – mới về
phương pháp tiếp cận và mới về một số nội dung nghiên cứu.
3. Qua việc phân tích, đánh giá những thành công của tác giả,
đạo diễn 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
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đắn, có thể đúc kết thành bài học quý giá cho những người làm Chèo
hiện đại, bài học đó là: Công 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 hiện đại. Sau thành công của Bài ca giữ nước, nhiều người trong
giới chuyên môn làm Chèo đã đặt vấn đề: Phải chăng nguyên nhân
chính đem đến thành công xuất sắc của bộ ba vở Chèo Bài ca giữ nước
chính là phương thức “sáng tác bốn khâu đồng thời” do Tào Mạt khởi
xướng và vận dụng? Qua khảo sát, nghiên cứu mọi phương diện liên
quan, câu trả lời rút ra là: 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 thực hiện “phương thức sáng tác đồng thời bốn khâu” rất có
hiệu quả; cách làm việc này đã có góp phần rất quan trọng vào thành
công to lớn 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. Đấy là lý do tại sao trước và sau Tào Mạt chưa
có một “bài ca” thứ hai cho sân khấu Chèo hiện đại.
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 thể
tác động tới cả trí óc lẫn trái tim của người xem. Những sáng tạo đầy
bản lĩnh của tác giả, đạo diễn Tào Mạt trên cả bốn lĩnh vực: văn, nhạc,
diễn, vẽ, đã thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của người xem hiện đại, đã nâng
Chèo lên thành một hình thức sân khấu hiện đại, tiên tiến, hoàn toàn có
khả năng phản ánh hiện thực cuộc sống với thứ ngôn ngữ nghệ thuật
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luôn tươi mới mà đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của Chèo. 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 hội nhập thế
giới.
Trong xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra sôi động hiện nay, vấn
đề bảo tồn và phát huy văn hoá nghệ thuật truyền thống là vấn đề được
Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trước thực tế các loại hình
nghệ thuật truyền thống có nguy cơ bị mai một và không có khán giả thì
những người làm sân khấu truyền thống càng cần phải năng động, tìm
hướng đi mới cho nghệ thuật truyền thống, nhất là Chèo, Tuồng.
5. Lựa chọn đề tài nghiên cứu Sự kế thừa và phát triển nghệ
thuật Chèo truyền thống của Tào Mạt trong bộ ba Bài ca giữ nước, tác
giả luận án mong muốn luận án sẽ có một số đóng góp về mặt lý luận và
thực tiễn cho nghệ thuật sân khấu Chèo hôm nay. 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, cùng với việc áp dụng một số lý thuyết của sân
khấu học, văn học và lý thuyết về kế thừa và phát triển, luận án đã đúc
kết, khẳng định những bài học nghề nghiệp mà tác giả Chèo tài ba Tào
Mạt đã để lại cho hậu thế.
Những thành công và đóng góp của Tào Mạt với Bài ca giữ nước
về mặt nội dung và nghệ thuật là to lớn và sâu sắc, cần có nhiều công
trình nghiên cứu khoa học để đánh giá mới đầy đủ được. 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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