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MỞ ĐẦU 

 

  1. Lí do chọn đề tài 

 L.Tolstoy (1828– 1910) là nhà văn bậc thầy của nền văn học Nga nói 

riêng và văn học thế giới nói chung. Hơn sáu mươi năm miệt mài lao động 

nghệ thuật, ông đã để lại một di sản văn hóa đồ sộ. Tên tuổi của L.Tolstoy 

không chỉ gắn liền với những bộ tiểu thuyết nổi tiếng như Chiến tranh và 

hòa bình; Anna Karênina; Phục sinh mà còn có chỗ đứng danh dự trong 

lịch sử nghệ thuật kịch Nga và thế giới.  

 Ngay từ buổi đầu văn nghiệp L.Tolstoy đã khởi thảo nhiều vở kịch. 

Trong giai đoạn sáng tác cuối đời ông đã cống hiến cho nền kịch Nga và 

thế giới những vở kịch đặc sắc. Như vậy sau văn xuôi, kịch là mối quan 

tâm suốt đời của ông. Nhưng quan điểm của L.Tolstoy về kịch nhiều khi 

mâu thuẫn, một mặt ông khẳng định “Kịch là ngành quan trọng nhất của 

nghệ thuật”, mặt khác ông lại cho rằng hình thức kịch nặng chất giả tạo. 

Vậy tại sao ông lại dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho thể loại kịch 

này. Kịch L.Tolstoy có nét rất độc đáo. Viết về những con người bình dị 

nhưng thông qua cuộc đời và số phận của họ, ông đã đặt ra biết bao vấn đề 

to lớn của đất nước và thời đại. Ông đã mạnh dạn vận dụng khéo léo một số 

khuynh hướng và truyền thống như sân khấu dân gian, kịch tôn giáo, thế 

tục, giáo huấn,...Từ đó có hiện tượng  giao cắt nhiều thể loại trong kịch của 

ông. Bản thân ông cũng định danh thể loại gắn với nhan đề của mỗi vở kịch 

(chính kịch/drama, hài kịch/comedy) còn giới nghiên cứu thì cũng đưa ra 

những định tính khác nhau. Chẳng hạn, V.V.Osnovin, V.Lakshin cho rằng 

các vở kịch của L.Tolstoy thuộc loại kịch tâm lý, còn B.Shaw lại coi bi hài 

kịch là đặc trưng thể loại của chúng.  

 Những nét mới trong kịch L.Tolstoy nằm trong xu hướng đổi mới 
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kịch nghệ ở Nga và Tây Âu cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cũng như 

mong muốn thử nghiệm đổi mới thi pháp của cá nhân nhà văn khi chuyển 

từ hình thức sử thi sang kịch. 

Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thời sự  bởi cần thiết phải mở rộng 

phạm vi hiểu biết về văn học cổ điển Nga nói chung, sáng tác của L.Tolstoy 

nói riêng trong bối cảnh văn hóa mới. 

Tác phẩm kịch của L.Tolstoy  nằm trong xu hướng cải cách sân khấu 

kịch giai đoạn giao thời hai thế kỷ XIX và XX. Khi đó, trong trong sân 

khấu kịch khi diễn ra quá trình đổi mới căn bản mỹ học và thi pháp sân 

khấu và đồng thời lại có sự hồi sinh và đổi mới những hình thái ý thức 

nghệ thuật cũ dường như đã biến mất. Đến với sân khấu từ sử thi, L.Tolstoy 

ý thức được kinh nghiệm của ông trong kịch như là một dạng thử nghiệm 

đổi mới sân khấu và xác định con đường phát triển tiếp tục của nó. 

Xem xét kịch của L.Tolstoy về phương diện kế thừa và phát huy 

những hình thức kịch đã có trong lịch sử là một vấn đề rất quan trọng. Giải 

quyết được vấn đề này sẽ cho phép ta có cái nhìn mới đối với hiện tượng 

kịch của  L.Tolstoy  cũng như sự tiến bộ của kịch nghệ Nga và Tây Âu nói 

chung. 

Tìm hiểu nghiên cứu đề tài về Đặc trưng thể loại trong kịch L.Tolstoy, 

chúng tôi không chỉ muốn khám phá những nét độc đáo, hấp dẫn trong 

sáng tác kịch của L.Tolstoy mà còn là sự bày tỏ tình cảm yêu mến đặc biệt 

của chúng tôi dành cho tác giả tài hoa này. 

2. Lịch sử vấn đề 

 Về tình hình nghiên cứu kịch L.Tolstoy ở nước ngoài, chúng tôi chưa 

có điều kiện đi sâu tìm hiểu trực tiếp. Nhưng qua những thông tin do giảng 

viên hướng dẫn cung cấp, được biết ở Nga (Liên xô cũ) có một số hướng tiếp 

cận kịch của L.Tolstoy thể hiện qua các công trình cuả các học giả như sau: 
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-  Tiếp cận xã hội học: Lomunov K.N. (1956), Kịch L.N.Tolstoy, 

- Tiếp cận so sánh-lịch sử: Lakshin V.A.(1975), Tolstoy và Chekhov; 

Lavrenchuk N.V. (1992), “Ivanov” và “Xác thây sống: vấn đề tương quan 

giữa các nguyên tắc kịch của L.N.Tolstoy và A.P.Chekhov; Tyutenlova L.G. 

(2010), L.N.Tolstoy và A.P.Chekhov: vấn đề cách tân kịch nghệ; Gashkene 

E.P.(1959), Kịch của L.N.Tolstoy);  

- Lý thuyết kịch: Osnovin V.V.(1972), Nghệ thuật kịch của L.Tolstoy; 

- Nghệ thuật sân khấu: Polyakova E.I.(1978), Sân khấu của Lev 

Tolstoy: kịch nghệ và kinh nghiệm đọc; Sushkov B.F.(1983), Những bài học 

kinh nghiệm của sân khấu Tolstoy;  

- Thi pháp học lịch sử và thông diễn học: Shults S.A.(2004), Kịch 

L.N.Tolstoy trong văn cảnh thi pháp học lịch sử: những khía cạnh thông 

diễn học. 

Ở Việt Nam, đại văn hào Nga  L.Tolstoy được giới thiệu khá sớm. Sáng 

tác của ông đã đóng góp không nhỏ cho sự hình thành và phát triển nền văn 

học hiện đại Việt Nam. Dưới đây, chúng tôi sơ bộ điểm một số công trình 

chính về quá trình dịch thuật, khảo cứu và giảng dạy ở Việt Nam. 

     L.Tolstoy là một trong số các nhà văn cổ điển Nga có tác phẩm được 

chuyển ngữ sang tiếng Việt từ rất sớm. Năm 1927 bản dịch Phục sinh đã 

đánh dấu sự xuất hiện tác phẩm văn xuôi Nga đầu tiên ở Việt Nam. Tiếp đó 

tiểu thuyết Anna Karenina  được đăng trên tạp chí Pháp – Việt ở Hà Nội và 

báo Tràng An ở Huế năm 1937. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX, thiên tiểu 

thuyết sử thi đồ sộ Chiến tranh và hòa bình do Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, 

Hoàng Thiếu Sơn, Trường Xuyên dịch đã ra mắt bạn đọc. Có thể nói, những 

bản dịch tác phẩm L.Tolstoy phần lớn là tiểu thuyết và truyện ngắn.  

 Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về kịch của 

L.Tolstoy,  nhưng ở Việt Nam kịch L.Tolstoy chưa được nghiên cứu nhiều. 
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Cho đến nay, độc giả Việt Nam mới chỉ được tiếp nhận kịch L.Tolstoy qua 

công trình dịch thuật duy nhất: Nguyễn Hải Hà (2010), Kịch  Lep Tônxtôi, 

Nxb Giáo dục, Hà Nội. Trong ấn phẩm này Nguyễn Hải Hà tập hợp dịch 

bốn vở kịch tiêu biểu; Quyền lực bóng tối, Thành quả giáo dục, Thế rồi ánh 

sáng lóe lên trong tối tăm, Xác thây sống. Trước đó, ông cũng đã bổ khuyết 

cho khoảng trống trong nghiên cứu kịch L.Tolstoy ở Việt Nam bằng công 

trình Nghệ thuật kịch của Lep Tônxtôi (Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2006). Qua công trình này, người đọc thấy rõ hơn, cụ thể hơn tư tưởng 

nghệ thuật của Tolstoy cũng như ý nghĩa và giá trị các vở kịch của đại văn 

hào Nga. Sau khi trình bày vị trí của kịch trong sáng tác của L.Tolstoy, nhà 

nghiên cứu đã tóm tắt, phân tích những giá trị cơ bản của 4 vở kịch đặc sắc 

nhất: tiếng nói nông dân trong Quyền lực bóng tối, tiếng cười trong Thành 

quả giáo dục, chất tự thuật trong Thế rồi ánh sáng lóe lên trong tối tăm và 

Xác thây sống như là kịch drama tâm lý. Dõi theo quá trình phát triển tư 

tưởng, nghệ thuật của nhà văn, Nguyễn Hải Hà xem cuộc đời Tolstoy là 

hành trình khát khao vươn tới sự hoàn thiện.Tác giả phân tích những vấn 

đề cơ bản đặt ra trong tác phẩm Tolstoy, khẳng định đóng góp lớn lao của 

ông đối với văn học Nga và văn học thế giới. Đây là một công trình nghiên 

cứu toàn diện và sâu sắc, không chỉ có tác dụng  khẳng định giá trị của các 

tác phẩm kịch trong sự nghiệp sáng tác của Tolstoy mà còn là tài liệu hữu 

ích để các nhà nghiên cứu cũng như bạn đọc hiểu thêm về niềm đam mê 

sáng tác này của Tolstoy.   

 Kịch L.Tolstoy chưa được nghiên cứu chuyên sâu cũng như chưa 

được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Luận văn là thử nghiệm tiếp theo 

chuyên khảo của Nguyễn Hải Hà, đi sâu nghiên cứu đặc trưng thể loại kịch 

L.Tolstoy. 
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