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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cho đến thời điểm này, ở nhiều nước trên thế giới đã và đang có
những cơ chế, chính sách ứng xử với nghệ nhân dân gian nói chung và
nghệ nhân của di sản văn hóa phi vật thể nói riêng, thể hiện qua sự lựa
chọn, tôn vinh, đãi ngộ xứng đáng, góp phần quan trọng vào việc bảo
vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong điều kiện xã hội đương
đại. Ở Việt Nam, việc quan tâm đến nghệ nhân nói chung mới được
thực hiện trong phạm vi khoảng hai thập niên gần đây và được thể
hiện qua việc quan tâm nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách từ
trung ương đến địa phương nhưng hiện nay đã bắt đầu xuất hiện
những bất cập trong quan điểm, cơ chế quản lý, chính sách ứng xử.
Việc tìm hiểu về Quan họ Bắc Ninh được nhiều nhà nghiên cứu
quan tâm dưới nhiều góc độ, trong đó phần lớn các công trình nghiên
cứu về Quan họ Bắc Ninh, cũng như những công trình nghiên cứu về
các loại hình âm nhạc dân gian khác chỉ tập trung chủ yếu vào các
thành tố như di tích, lịch sử hình thành, truyền thuyết, hình thức sinh
hoạt, lề lối hát Quan họ, các làn điệu... mà chưa có nhiều công trình
nghiên cứu đề cập làm rõ đến yếu tố “nghệ nhân”, những con người
bằng sức lao động của mình đã sáng tạo, truyền bá và trình diễn những
làn điệu Quan họ của vùng đất Bắc Ninh.
Với những vấn đề đã đặt ra từ lí luận và thực tiễn, nghiên cứu
sinh thực hiện đề tài này với mong muốn tìm hiểu những con người
dành cả cuộc đời mình tham gia và góp phần gìn giữ bản sắc riêng của
văn hóa Quan họ Bắc Ninh. Nghệ nhân Quan họ đã thích ứng thế nào
cho phù hợp trong quá trình biến đổi của văn hóa Quan họ Bắc Ninh
trong sự tiếp biến, hội nhập với sự phát triển các loại hình âm nhạc,
diễn xướng khác hiện nay.
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Xác định được đặc trưng, bản chất của nghệ nhân Quan họ Bắc
Ninh, trong đó làm rõ vai trò của họ trong đời sống văn hóa địa
phương, cũng như trong việc truyền bá và giữ gìn giá trị của Quan họ
hiện nay. Cùng với đó, luận án sẽ tìm hiểu xu hướng biến đổi và sinh
hoạt của nghệ nhân Quan họ trong thời gian tới.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ nghệ nhân trong sinh hoạt văn hóa Quan họ truyền
thống, từ danh xưng, lối chơi cho đến những đặc trưng.
- Tìm hiểu thực trạng nghệ nhân Quan họ trong đời sống văn hóa
đương đại.
- Làm rõ xu thế biến đổi trong lối chơi Quan họ của nghệ nhân.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Nghệ nhân Quan họ ở hai tỉnh Bắc
Ninh, Bắc Giang. Nghệ nhân ở đây được nhìn tương đối toàn diện về
nhiều mặt (nhân thân, con đường vào nghề, quá trình hành nghề, thế
giới quan,…)
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Ở một số làng Quan họ có nghệ nhân.
- Phạm vi thời gian: Từ năm 2009 đến năm 2017
4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
- Trong xã hội đương đại, chúng ta gọi “họ” là nghệ nhân nhưng
trước đây “họ” có được gọi là nghệ nhân không?
- Nghệ nhân Quan họ truyền thống và hiện nay có những đặc
trưng gì?
- Vị trí của nghệ nhân Quan họ trong cộng đồng và cộng đồng
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nhìn nhận về họ như thế nào trong xã hội truyền thống, cũng như hiện
nay như thế nào?
- Xu hướng biến đổi của nghệ nhân Quan họ trong đời sống văn
hóa đương đại như thế nào?
- Phải chăng, con đường trở thành nghệ nhân Quan họ từ truyền
thống đến đương đại đều đòi hỏi phải có năng khiếu, quá trình rèn
luyện lâu dài, chịu sự tác động của vốn văn hóa, vốn xã hội và sự biến
đổi của đời sống văn hóa?
5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Cách tiếp cận
Để giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, nghiên cứu
sinh sử dụng một số cách tiếp cận cụ thể là: Văn hoá học; Xã hội học;
Nhân học
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp nghiên cứu liên ngành: Phương pháp điền dã
Dân tộc học (quan sát, ghi chép tổng quan, phỏng vấn hồi cố, chụp
ảnh); Phương pháp nghiên cứu trường hợp tức nghiên cứu một số
nghệ nhân cụ thể; Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối
chiếu.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
6.1. Ý nghĩa khoa học
Góp phần vào nhận diện một cách khá toàn diện về nghệ nhân
Quan họ trong bối cảnh xã hội truyền thống và xã hội đương đại.
Góp phần lý giải con đường trở thành nghệ nhân Quan họ trong
truyền thống và trong xã hội hiện nay, chỉ ra xu thế biến đổi của nghệ
nhân trong đời sống văn hóa đương đại.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
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Là nguồn tham khảo có sở cứ trong những vấn đề có liên quan
đến nghệ nhân Quan họ.
Góp phần khẳng định nghệ nhân Quan họ là “báu vật nhân văn
sống” ở nhiều khía cạnh, từ là người thực hành, người gìn giữ và trao
truyền di sản văn hóa Quan họ.
7. Bố cục của luận án
Luận án gồm hai phần: Chính văn và Phụ lục.
Phần chính văn, ngoài Mở đầu (9tr), Kết luận (2tr), Tài liệu tham
khảo (12tr), Danh mục công trình (1tr), có 4 chương: Chương 1: Tổng
quan về đối tượng nghiên cứu và Cơ sở lý luận (36tr); Chương 2:
Nghệ nhân trong sinh hoạt văn hoá Quan họ cổ truyền (22tr); Chương
3: Thực trạng nghệ nhân Quan họ trong đời sống văn hoá đương đại
(22tr); Chương 4: Bàn luận vai trò và xu thế biển đổi trong sinh hoạt
văn hoá Quan họ của nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh (35tr).
Phụ lục luận án có 11 phần: Bao gồm danh sách các làng Quan
họ; Hình ảnh các nghệ nhân Quan họ; Hình ảnh các di tích cổ và được
xây mới, phục dựng lại liên quan đến văn hoá Quan họ; Bản phỏng
vấn sâu một số nghệ nhân.
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Một số công trình nghiên cứu nước ngoài
Công trình nghiên cứu nước ngoài chủ yếu nghiên cứu về nghệ
nhân âm nhạc dân gian, một số công trình có thể kể đến là: Năm 1948,
tác giả Ignace Meyerson viết cuốn Les Fonctions psychologiques et
les oeuvres; Tác giả Roland Barthes viết cuốn Image, Music, Text vào
năm 1977; Tác giả Ciaran Carson viết cuốn Last Night's Fun: A Book
About Irish Traditional Music vào năm 1998; Năm 2007, tác giả
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Lauren Meeker đã bảo vệ thành công luận án Musical transmissons
folk music, mediation and modernity in Northern Vietnam; Năm 2014,
tác giả Martin Dowling biên soạn cuốn Traditional Music and Irish
Society: Historical Perspectives; Năm 1965, tác giả Albert B. Lord
viết cuốn The Singer of Tales; Năm 1978, tác giả M.A. Nauđrop biên
soạn cuốn Tâm lý học sáng tạo văn học.
Các công trình của các nhà nghiên cứu nêu trên tập trung đến các
nội dung chính như: Sự sáng tạo căn cứ vào sự hiểu biết của bản thân,
vốn sống và theo quan điểm của riêng mỗi con người; Mô tả hình thức
thể hiện trong âm nhạc dân gian là một loại thanh nhạc được đặc trưng
bởi âm lượng giọng hát và giọng nói, không gian; Cho người đọc có
hiểu biết nhất định về thể loại âm nhạc dân gian ở một số nước, cũng
như những người thực hành nó; Phân tích chi tiết những hình thức
truyền miệng và ứng tác trong quá trình biểu diễn tại một số nơi trên
thế giới; Có những luận điểm khái quát về tâm lý học nghệ thuật, về
quan hệ giữa nội dung và hình thức trong nghệ thuật, quan hệ giữa
nghệ thuật và cuộc sống...
1.1.2. Một số công trình nghiên cứu trong nước
Nghiên cứu của các tác giả trong nước như Lê Danh Khiêm,
Nguyễn Chí Bền, Trần Minh Chính phân chia tài liệu nghiên cứu theo
thời gian, với các mốc: trước năm 1945, sau năm 1945 đến nay. Trong
nghiên cứu của luận án, chúng tôi kế thừa kết quả những nghiên cứu
liên quan trước đây, tuy nhiên, do đối tượng nghiên cứu chính của đề
tài là “nghệ nhân Quan họ” nên chúng tôi chia phần tài liệu nghiên
cứu thành các nhóm như sau:
- Nhóm tài liệu liên quan đến nghệ nhân âm nhạc dân gian và
diễn xướng với các tác giả tiêu biểu như: Đinh Gia Khánh, Ninh Viết
Giao, Tô Vũ, Vũ Ngọc Khánh, Thái Vũ, Nguyễn Khắc Xương, Kiều
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Trung Sơn... Các tác giả vừa nêu đã nghiên cứu, bàn luận, đưa ra quan
điểm của mình về âm nhạc dân gian, khái niệm diễn xướng. Bên cạnh
đó một số tác giả còn đề cập đến khái niệm nghệ nhân dân gian chính
là những người ưu tú trong cộng đồng có khả năng sáng tạo, lưu giữ,
trao truyền và hưởng thụ văn hóa dân gian.
- Nhóm tài liệu liên quan đến di sản văn hóa Quan họ với các tác
giả tiêu biểu như: Chu Ngọc Chi, Vũ Bằng, Mạnh Quỳnh, Toan Ánh,
Nguyễn Văn Huyên, Trần Văn Khê, Hoàng Ngọc Tuấn, Hoàng Việt
Khanh, Trần Linh Quý, Hồng Thao, Lê Danh Khiêm và Hoắc Công
Huynh, Lê Ngọc Chân, Nguyễn Chí Bền, Nguyễn Trọng Ánh...Trong
phần này, các tác giả có những công trình nghiên cứu như sách, bài
đăng tạp chí khoa học, luận văn, luận án...nghiên cứu những giá trị
nghệ thuật trong Quan họ, mối quan hệ biện chứng giữa phong tục tập
quán, truyền thống văn hoá, các phương thức tổ chức sinh hoạt ca hát
với những giá trị âm nhạc trong hát Quan họ, giữa âm nhạc và thơ
văn; nghiên cứu tính tương đồng và khác biệt về văn hóa, nghệ thuật
giữa Quan họ và một số hình thức sinh hoạt ca hát dân gian khác.
- Nhóm tài liệu liên quan đến nghệ nhân Quan họ: Các tác giả đã
làm rõ tính nguyên hợp trong văn hóa Quan họ. Theo đó, việc nghiên
cứu nghệ nhân Quan họ cần đặt trong bối cảnh cụ thể về thời gian,
không gian, trong sự xem xét đồng bộ mối quan hệ giữa các yếu tố cấu
thành nên văn hóa Quan họ như: người thực hành Quan họ, không
gian tổ chức và đặc biệt là các yếu tố nghệ thuật tham gia vào quá
trình diễn xướng Quan họ (văn học, lề lối, trang phục, phong tục,...).
Một số tác giả tiểu biểu như: Đặng Văn Lung, Trần Minh Chính,
Nguyễn Chí Bền, Bùi Quang Thanh, Đinh Thị Thanh Huyền...
Có thể nhận thấy rằng, việc thực hiện đề tài luận án này chính là
sự tiếp tục hướng tiếp cận nghiên cứu về nghệ nhân Quan họ của các
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tác giả đi trước, trên cơ sở đó đi sâu vào khía cạnh xác định và phát
huy đội ngũ nghệ nhân Quan họ trong đời sống xã hội đương đại.
1.2. Các lí thuyết nghiên cứu sử dụng trong đề tài
1.2.1. Quan điểm của Tâm lý học đối với sáng tạo nghệ thuật
Vận dụng quan điểm của Tâm lý học đối với sáng tạo nghệ thuật
vào nghiên cứu nghệ nhân Quan họ, chúng ta có thể phân tách được
quá trình sáng tạo của nghệ nhân cũng như lý giải được con đường
hình thành nghệ nhân Quan họ, khiến họ không chỉ là một nghệ sĩ
thực hành đơn thuần mà ẩn chứa bên trong họ một khả năng sáng tạo,
ứng tác ngay trong lúc chơi Quan họ.
1.2.2. Lí thuyết nghiên cứu vốn văn hóa
Lí thuyết này sẽ giúp nghiên cứu sinh lí giải theo hướng văn hóa
là một quá trình được tích tụ, hợp thành và cần có thời gian để tồn tại
và vận động. Một sự vật, hiện tượng khó có thể xác lập là có giá trị
văn hóa một cách nhanh chóng mà cần có sự trải nghiệm qua thời
gian. Ví dụ như hát Quan họ thì trở thành phổ biến và hầu như ai cũng
có thể hát được một hai làn điệu nhưng để có thể trở thành nghệ nhân
Quan họ thì không hề đơn giản, mà phải là sự phấn đấu rèn luyện qua
năm tháng với những quy định, lề lối, phong tục đặc trưng riêng của
nó. Với cách tiếp cận này, vốn văn hóa không chỉ là tài sản của cá
nhân mà còn là tài sản của một cộng đồng và những biểu hiện này
được thể hiện các di sản, phong tục tập quán, lối sống,…
1.2.3. Lý thuyết về truyền thống và biến đổi của văn hóa dân gian
Lý thuyết này giúp nghiên cứu sinh cân nhắc trong việc đưa ra
những giải pháp sao cho hai quan điểm: sự biến đổi mang tính khách
quan với việc cần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền
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thống, từ đó lập nên các quy định để ngăn chặn sự thâm nhập của các
yếu tố văn hóa mới.
1.3. Giới thuyết khái niệm liên quan đến đề tài
1.3.1. Nghệ nhân
Trong phạm vi luận án, khái niệm “nghệ nhân” được sử dụng
theo nghĩa hẹp, đó là: những người có nghề và có công trong việc bảo
tồn và phát huy giá trị trong một lĩnh vực văn hóa phi vật thể nhất
định, được cộng đồng công nhận.
1.3.2. Nghệ nhân Quan họ
Qua nghiên cứu khái niệm của những nhà nghiên cứu về nghệ
nhân Quan họ, chúng ta có thể nhận thấy những điểm chung. Theo đó,
nghệ nhân Quan họ, cách gọi chung cho nghệ nhân Quan họ Bắc
Ninh, là những liền anh, liền chị sinh hoạt Quan họ cổ truyền (hay có
nghề chơi Quan họ) và có vai trò trong việc gìn giữ và phát huy giá trị
văn hóa Quan họ, được cộng đồng công nhận. Đây cũng là nội hàm
khái niệm về nghệ nhân Quan họ mà nghiên cứu sinh sử dụng trong
luận án này.
1.3.3. Diễn xướng dân gian
Theo nghiên cứu sinh, khái niệm “diễn xướng” theo cách tiếp cận
của phương Tây nhấn mạnh đến đặc trưng của thuật ngữ, còn theo
cách diễn giải của các học giả Việt Nam chú trọng đến từng thành
phần của nó. Tựu trung lại thì “diễn xướng” nói đến những hành động
nhằm biểu đạt một loại hình nghệ thuật mang tính truyền thống và có
sự tham gia của người xem.
1.3.4. Đương đại và đời sống văn hóa đương đại
Trong luận án, đời sống văn hóa đương đại được hiểu là toàn thể
các hoạt động sống của con người nhằm làm thỏa mãn nhu cầu văn

9
hóa, hướng con người đến các giá trị chân, thiện, mỹ. Như vậy, khi
nghiên cứu nghệ nhân Quan họ trong đời sống văn hóa đương đại là
tác giả luận án muốn đề cập đến một phạm trù để phân biệt với xã hội
truyền thống ở hàng loạt đặc điểm như: sự phụ thuộc của việc tổ chức
đời sống xã hội, tính chất phát triển có chu kỳ, tính chất cộng đồng
của xã hội,...
1.3.5. Biến đổi văn hóa
Biến đổi văn hóa được hiểu là quá trình vận động của cả xã hội.
Sự biến đổi văn hóa diễn ra rất đa chiều và nhiều yếu tố (chính trị,
kinh tế, giao lưu văn hóa,…), cũng như tùy thuộc vào chính cộng đồng
cũng như có ảnh hưởng đáng kể đối với người dân ở chính cộng đồng
đó. Theo thời gian, quá trình biến đổi văn hóa tác động làm thay đổi
những khuôn mẫu của hành vi, lối sống, quan hệ xã hội, thiết chế văn
hóa,…
Tiểu kết
Trong chương 1, kết quả nghiên cứu của luận án đã làm rõ một
số nội dung sau: Tìm hiểu về tình hình nghiên cứu về nghệ nhân Quan
họ để từ đó chỉ ra một số vấn đề còn bỏ ngỏ cần nghiên cứu làm rõ
hơn. Đưa ra được quan điểm, lý thuyết làm nền tảng, cơ sở trong
những nghiên cứu của luận án. Giới thuyết một số khái niệm có liên
quan đến đề tài như: nghệ nhân và nghệ nhân Quan họ; Diễn xướng và
diễn xướng Quan họ và một số khái niệm có liên quan đối tượng
nghiên cứu của đề tài như: đời sống văn hóa đương đại, biến đổi văn
hóa và sinh hoạt văn hóa Quan họ. Những kết quả nghiên cứu này rất
cần thiết bởi đó là những công cụ trong việc tổng hợp, phân tích, đánh
giá cũng như khảo sát để làm rõ về diện mạo của nghệ nhân Quan họ
trong sinh hoạt Quan họ cổ truyền và trong đời sống văn hóa đương
đại.
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Chương 2
NGHỆ NHÂN TRONG SINH HOẠT VĂN HÓA
QUAN HỌ CỔ TRUYỀN
2.1. Sinh hoạt văn hóa Quan họ cổ truyền
2.1.1. Không gian văn hóa Quan họ cổ truyền
Các làng Quan họ ra đời trong cái nôi văn hóa Kinh Bắc, đây
cũng được xem như mảnh đất màu mỡ sản sinh và nuôi dưỡng văn
hóa người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ. Trấn Kinh Bắc là một trong tứ
trấn nội kinh từ thời Lê. Vùng Kinh Bắc - Hà Bắc phong cảnh đẹp, có
núi, có sông, có đồng bằng rộng, bằng phẳng, cao ráo, không bị ngập
lụt, thích hợp với trồng lúa và hoa mầu. Nơi đây có nhiều ngành nghề
thủ công phát triển, sản phẩm bán ra phục vụ nhu cầu trong địa bàn
cũng như các vùng xung quanh. Không chỉ là vùng có điều kiện tự
nhiên và kinh tế trù phú, Kinh Bắc đóng vai trò quan trọng trong tiến
trình phát triển của đất nước, để lại những dấu ấn khó phai mờ trong
đời sống văn hóa của cư dân ở đây. Dưới cách tiếp cận Địa - Văn hóa,
sự ra đời của dân ca Quan họ Bắc Ninh trong cái nền văn hóa Kinh
Bắc như là yếu tố tất yếu.
2.1.2. Lối chơi Quan họ
Lối chơi Quan họ là một tập tục nằm trong sinh hoạt văn hóa
Quan họ cổ truyền. Để có được lối chơi Quan họ, liền anh, liền chị
không chỉ cần có giọng hát, khả năng ứng tác,… mà còn cần có hiểu
biết nhất định về những khái niệm liên quan như: bọn Quan họ, Quan
họ cựu, Quan họ tân, nhà chứa, tục rủ bọn, tục kết bạn…
2.2. Nhận diện nghệ nhân Quan họ cổ truyền
2.2.1. Danh xưng về người chơi trong sinh hoạt Quan họ cổ truyền
Có nhiều cách gọi và quan niệm về người chơi trong sinh hoạt
Quan họ cổ truyền, trong loại hình âm nhạc dân gian thì danh xưng
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nghệ nhân đã xuất hiện trong một số nghiên cứu, bài viết về âm nhạc
dân gian. Danh xưng nghệ nhân Quan họ là một danh hiệu vinh dự
được nhà nước phong cho những người có công lao lớn trong sự
nghiệp bảo tồn văn hóa Quan họ (hay dân ca Quan họ), do nhu cầu
cấp thiết của việc bảo tồn văn hóa Quan họ, hay có thể hiểu danh hiệu
này chỉ đến giai đoạn hiện nay mới có và trong Quan họ cổ truyền
(trước năm 1945) không có danh hiệu này. Đây cũng xem là sự ghi
nhận của nhà nước đối với những người có công lao, trách nhiệm đối
với di sản văn hóa của dân tộc trong thời đại mới.
2.2.2. Con đường trở thành nghệ nhân trong sinh hoạt Quan họ cổ truyền
Để trở thành nghệ nhân trong sinh hoạt Quan họ cổ truyền, ngoài
những yếu tố am tường về kỹ thuật thể hiện cũng như có khả năng
thực hành văn hóa Quan họ một cách sâu sắc, người chơi Quan họ
cũng phải trải qua một quá trình rèn luyện, kết bạn, lập bọn, trình diễn,
sáng tác, trao truyền nghề cho thế hệ tiếp theo,… và quá trình này
không thể rút ngắn được. Theo những công trình nghiên cứu liên quan
trước đây, tại các làng Quan họ cổ, những người am tường về Quan họ
rất nhiều, họ là những người có thể thuộc vài chục bài Quan họ, thông
thạo lề lối, phong tục cũng như tinh tường trong thưởng thức, bình
phẩm Quan họ. Người muốn có “nghề chơi Quan họ” phải không
ngừng tu dưỡng, học tập để có hiểu biết sâu sắc về tất cả các mặt hoạt
động của Quan họ.

2.2.3. Những đặc trưng của nghệ nhân trong sinh hoạt Quan họ cổ truyền
Qua nghiên cứu về con đường hình thành nghệ nhân trong sinh
hoạt Quan họ cổ truyền, nghiên cứu sinh nhận thấy người nghệ nhân
trong lĩnh vực này có những đặc trưng sau: Sinh ra và lớn lên trong
một không gian Quan họ; Có tình yêu và am hiểu sâu sắc với di sản
văn hóa Quan họ của quê hương; Bên cạnh những tố chất riêng, người
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nghệ nhân có ý chí, nỗ lực không ngừng trong rèn luyện, thực hành
Quan họ; Có nhận thức đúng đắn về việc trao truyền những giá trị di
sản văn hóa Quan họ với những thế hệ kế tiếp.
Tiểu kết
Trong chương 2, luận án đã trình bày về không gian văn hóa
Quan họ cũng như đề cập đến lối chơi Quan họ trước đây của nghệ
nhân. Đây được xem là yếu tố cơ bản nhất để nhận diện về nghệ nhân
Quan họ cổ truyền trên các phương diện như danh xưng, con đường
hình thành nghệ nhân cũng như từ đó nêu bật được những đặc trưng
của nghệ nhân Quan họ cổ truyền. Đây là căn cứ để chúng tôi tìm
hiểu, khảo sát và nhận diện nghệ nhân Quan họ trong bối cảnh xã hội
đương đại ở chương 3 và từ đó tìm ra xu hướng biến đổi trong sinh
hoạt văn hóa Quan họ ở chương tiếp theo.
Chương 3
THỰC TRẠNG NGHỆ NHÂN QUAN HỌ
TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA ĐƯƠNG ĐẠI
3.1. Nhận diện nghệ nhân Quan họ trong đời sống văn hóa
đương đại
3.1.1. Danh xưng nghệ nhân Quan họ đương đại
Trong quá trình nghiên cứu về nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh,
nghiên cứu sinh nhận thấy rằng: để có được danh hiệu “nghệ nhân”
như ngày hôm nay thì người chơi Quan họ phải trải qua nhiều nỗ lực
rèn luyện, niềm đam mê nghề của bản thân cũng như sự nhìn nhận
khác nhau của cộng đồng, và cả sự ứng xử trong từng giai đoạn của
các cấp quản lý. Tính từ năm 1945 đến nay (hơn 70 năm) thì nghệ
nhân Quan họ đã có nhiều biến chuyển theo 4 giai đoạn khác nhau.
Trong gần 20 năm (từ 1945 – 1964), cũng như những người chơi
những loại hình âm nhạc dân gian khác (Ca trù, Xẩm, Hát then, Hát
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văn,...), người chơi Quan họ nói chung và nghệ nhân Quan họ nói
riêng bị một số định kiến sai lầm dẫn đến không được quan tâm đúng
mức. Cùng với đó là những sinh hoạt văn hóa văn nghệ này vẫn tồn tại
nhưng không công khai mà âm thầm, lặng lẽ trong những nhóm nhỏ,
sau những lũy tre, con đò, bến nước, sân đình,…
3.1.2. Con đường trở thành nghệ nhân trong sinh hoạt Quan
họ đương đại
Mỗi người đến với Quan họ theo những cách khác nhau. Căn cứ
vào danh sách nghệ nhân Quan họ được phong tặng nghệ nhân ưu tú
2015, nghiên cứu sinh thấy có nhiều cách thức, con đường để người
sau này trở thành nghệ nhân có thể đến với Quan họ và từ đó được học
tập, rèn luyện, chơi Quan họ và truyền nghề. Về cơ bản, các nghệ
nhân Quan họ ngày nay vẫn là những người sinh sống ở vùng văn hóa
Quan họ, ở cái nơi mà hàng ngày các nghệ nhân được tiếp xúc với lề
lối, làn điệu, thế ứng xử, lối sống, phong tục, tập quán để dần dần
chuyển hóa thành những phẩm chất của một liền anh, liền chị Quan
họ.
3.1.3. Những đặc trưng và tiêu chí của nghệ nhân trong sinh
hoạt Quan họ đương đại
Một số đặc trưng nổi bật nhất của nghệ nhân trong sinh hoạt
Quan họ đương đại: Tình yêu đối với văn hóa Quan họ; Trách nhiệm
với các giá trị văn hóa của dân tộc; Trách nhiệm trong việc giữ gìn và
phát huy Quan họ...
Năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 62, quy định về xét
tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh
vực di sản văn hóa phi vật thể. Tại điều 5, 6, chương II của Nghị định
đã đưa ra tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu.
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3.2. Sinh hoạt Quan họ của nghệ nhân sau năm 2009
3.2.1. Thực trạng sinh hoạt Quan họ
Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã tiến hành khảo sát
thực tế sinh hoạt văn hóa Quan họ một số vùng Quan họ nổi tiếng như
làng Diềm (Viêm Xá), Thị Cầu, Bồ Sơn (Bắc Ninh) hay tại làng Thổ
Hà, Mai Vũ, Nội Ninh (Bắc Giang),… cho thấy: sau khi di sản văn
hóa Quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
vào năm 2009 thì việc quan tâm đến di sản này của các cấp có chú
trọng hơn trước. Tại các làng Quan họ vẫn duy trì những hoạt động
theo các câu lạc bộ. Nhiều nơi đồng thời duy trì theo mô hình sinh
hoạt văn nghệ của Hội người cao tuổi và Hội địa phương. Cuốn theo
cuộc sống mưu sinh nhiều khi lấn át cuộc chơi nên đa phần thế hệ liền
anh, liền chị sau này (thế hệ 7x, 8x) đã bị mai một các làn điệu cổ,
những người học được 150 bài để đi thi Hội cũng dần ít đi. Qua những
tâm sự của những nghệ nhân, những liền anh, liền chị Quan họ cũng
như trực tiếp tìm hiểu về sinh hoạt văn hóa Quan họ hiện nay, chúng
tôi thấy rằng những lo lắng, trăn trở của họ là một thực tế nhưng cũng
qua đó phản ảnh sự vận động của đời sống văn hóa Quan họ mang
tính khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của chính những
người đã và đang chơi Quan họ trên chính mảnh đất mà đã tạo nên
một trong những di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng của vùng đồng
bằng Bắc Bộ.
3.2.2. Nguyên nhân và những vấn đề đặt ra
Qua thực tiễn mới cảm nhận được những lo lắng của các học giả
nước ngoài đã từng cảnh báo nguy cơ về việc vinh danh ở cấp độ quốc
gia lẫn quốc tế dù đem lại tính toàn cầu cho di sản nhưng đi liền với
đó là cộng đồng được vinh danh phải đối diện những can thiệp từ bên
ngoài, từ thị trường và cả từ chính người nghiên cứu. Vào bối cảnh
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hiện nay, có thể nói chính lối sống hối hả, bề bộn hiện nay đã đẩy con
người trở nên xa lạ ngay với chính bản thân mình và nhiều khi lạc
lõng trong chính cộng đồng mình sinh sống. Những giá trị tốt đẹp của
văn hóa Quan họ những tưởng được bảo tồn, phát huy trong xã hội
tiến bộ, văn minh lại có nguy cơ bị mai một và dần biến mất. Thậm
chí, cái “tình bạn” trong sang nhất mực thủy chung trong Quan họ
cũng đã xuất hiện nguy cơ rạn nứt và tan vỡ. Nhiều chị hai, anh hai
chơi Quan họ không vì niềm yêu thích như trước mà thông qua việc
đến với Quan họ để lập đội đi phục vụ chương trình trong và ngoài
tỉnh.
Tiểu kết
Căn cứ khung lí thuyết nghiên cứu đã xác lập ở chương 1,
chương 3 được xem là trọng tâm của đề tài và nội dung chương này đã
trả lời được những câu hỏi nghiên cứu đã đề ra, đó là:
- Ngày nay, nghệ nhân Quan họ là ai?
- Những quan niệm khác nhau về nghệ nhân Quan họ trong
những bối cảnh xã hội, thời điểm lịch sử?
- Cái gì đã làm nên nghệ nhân Quan họ hay nghệ nhân Quan họ
hội tụ những phẩm chất và năng lực gì?
- Thực trạng đời sống văn hóa Quan họ hiện nay như thế nào?
- Những tiêu chí cần thiết trong xác định nghệ nhân Quan họ
hiện nay.
Việc trả lời những câu hỏi này đã giúp nghiên cứu sinh có được
cái nhìn tổng thể về nghệ nhân Quan họ ở nhiều khía cạnh, trong đó có
sự đối sánh giữa nghệ nhân Quan họ cổ truyền và nghệ nhân Quan họ
đương đại để thấy được sự biến đổi cũng như đưa ra được những lý
giải về sự biến đổi này. Kết quả nghiên cứu này là căn cứ để nhận diện
rõ hơn về nghệ nhân Quan họ trong đời sống văn hóa đương đại.
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Chương 4
BÀN LUẬN, VAI TRÒ VÀ XU THẾ BIẾN ĐỔI TRONG SINH HOẠT
VĂN HÓA QUAN HỌ CỦA NGHỆ NHÂN QUAN HỌ BẮC NINH

4.1. Xu hướng biến đổi của nghệ nhân Quan họ trong bối
cảnh hiện nay
4.1.1. Một số giá trị văn hóa mang đặc trưng của nghệ nhân Quan
họ cần được bảo tồn, phát huy trong đời sống văn hóa đương đại
Trong sự vận động của xã hội và biến đổi trong từng loại hình
diễn xướng dân gian nói chung, chúng tôi thấy một số nội dung sau
cần được quan tâm, gìn giữ để không làm mất đi bản sắc riêng của
nghệ nhân Quan họ trong bối cảnh hiện nay như: Về trang phục Quan
họ; Mối quan hệ trong Quan họ; Lề lối Quan họ...
Trong diễn xướng Quan họ, những liền anh, liền chị giàu tài năng
có thể sáng tác ngay tại chỗ lời một bài Quan họ nào đấy để ứng với
một giai điệu Quan họ có sẵn, khi tình thế đòi hỏi phải “đối phó” với
“đối phương” một cách kịp thời trong cuộc thi hát. Điều khiến ứng tác
trong dân ca Quan họ trở thành đỉnh cao của ca hát dân gian là ở chỗ
các tác phẩm này có kết cấu hoàn chỉnh, có sự thống nhất nhuần
nhuyễn giữa âm nhạc và thơ ca, nhiều bài đã đạt đến trình độ mẫu
mực và tồn tại độc lập giữa hàng trăm bài khác nhau.
Có thể nói hầu hết các làn điệu, bài hát dân ca lưu truyền đến
ngày nay là sản phẩm của quá trình ứng tác và sáng tạo trong diễn
xướng và điều này cũng không là ngoại lệ trong sự phát triển của dân
ca Quan họ. Mặc dù phương thức ứng tác giữ vai trò chủ đạo (gần như
là duy nhất) trong nhiều loại dân ca nhưng không phải phương thức
này đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của dân ca Quan họ
Bắc Ninh, trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Sự khác nhau cơ
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bản này đánh dấu một bước tiến mới của dân ca và được đánh dấu đặc
biệt bằng sự tiến triển vượt bậc trong âm nhạc.
4.1.2. Biến đổi trong sinh hoạt của nghệ nhân Quan họ
Về tâm lý sáng tạo, năng lực biểu diễn của nghệ nhân Quan họ.
Trong diễn xướng Quan họ ngày nay, người chơi Quan họ không còn
có cách thức sáng tạo như trước đây, hiếm còn người chơi Quan họ
nào thuộc trên 200 bài Quan họ cổ, hàng trăm bài thơ Đường hay
những giai thoại, tích xưa,... cũng như không còn nhiều nghệ nhân có
khả năng ứng tác, sáng tác như những nghệ nhân Quan họ cổ truyền.
Trước đây, việc ông/bà trùm Quan họ là những người có uy tín
trong vùng và đứng ra lập bọn thì nay mỗi làng Quan họ đều có những
câu lạc bộ Quan họ, tập trung những người hát, chơi Quan họ. Mỗi
câu lạc bộ bầu ra chủ nhiệm và điều hành hoạt động chung. Do đó, tục
rủ bọn cũng đã không còn nữa và mỗi làng chỉ còn một “Bọn“ duy
nhất.
Có thể thấy, việc bùng nổ và xuất hiện quá nhiều đoàn Quan họ
mới trong các chương trình truyền hình, lễ hội, sự kiện,... đã tác động
đến thói quen, nhu cầu thưởng thức của người tham dự. Nhiều người
đi dự diễn xướng Quan họ theo lề lối xưa cũng đã không còn am
tường loại hình này, nhiều khi yêu cầu người chơi Quan họ biểu diễn
những làn điệu Quan họ mới cho dễ nghe nên cũng tác động nhiều đến
chính tâm lý của nghệ nhân Quan họ. Rõ ràng rằng, những câu hát
Quan họ xưa, mang đặc trưng của mỗi nghệ nhân không còn là điều
hấp dẫn đối với chính cộng đồng làng Quan họ.
Không gian văn hóa sinh hoạt Quan họ cũng đã thay đổi, trang
phục liền anh, liền chị tuy có mặc áo the, áo năm thân nhưng chân đi
giày Tây, guốc cao gót,… Những cuộc hát của nam, nữ ở các làng
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Quan họ giờ đây mang tính biểu diễn nhiều hơn là giao duyên. Những
người tìm đến học lối chơi Quan họ không còn nhiều.
Những thay đổi này được xem là tất yếu khi những không gian
văn hóa Quan họ đã có nhiều thay đổi, cũng như sự vận động và
phương thức sản xuất cũng ngày càng khác so với trước. Điều này đặt
ra vấn đề là chúng ta cần xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị gì
trong văn hóa Quan họ để thế hệ sau này biết đến những giá trị đích
thức của Quan họ mà không nhầm lẫn Quan họ cổ với Quan họ đài
như hiện nay.
4.1.3. Nguyên nhân của xu hướng biến đổi
Bên cạnh những nguyên nhân đã phân tích ở trên, tác giả luận án
cho rằng việc xuất hiện nhiều loại hình văn nghệ, giải trí trên các
phương tiện truyền thống, trang thông tin điện tử đã góp phần giúp
người dân có thêm nhiều lựa chọn trong việc thưởng thức các loại
hình nghệ thuật trình diễn khác nhau, nên những buổi biểu diễn diễn
của nghệ nhân Quan họ không còn là sự lựa chọn duy nhất của cộng
đồng.
Trong một thời gian dài, việc những giá trị trong văn hóa Quan
họ tồn tại đến phần nhiều phụ thuộc yếu tố của chính người nghệ
nhân, như truyền nghề trong gia đình, trong làng với quan niệm đó là
trách nhiệm với tổ nghề và vì sự lưu luyến về những giá trị đích thực
của một loại hình văn hóa dân gian. Có lẽ vì nguyên nhân này nên
việc trao truyền giá trị Quan họ bị bó lại trong diện hẹp nên số lượng
người dân, cũng như nghệ nhân am tường về các giá trị của Quan họ
xưa ngày càng ít.
Người dân trong không gian văn hóa Quan họ được tiếp cận
được nhiều hơn với tài liệu, sách, báo và được biết đến nhiều hơn
những loại hình văn hóa văn nghệ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ
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đến sinh hoạt văn hóa Quan họ vì đây không còn là hình thức diễn
xướng hát đối ca nam nữ duy nhất trong khu vực,…
Sự ảnh hưởng của quá trình giao lưu, hội nhập văn hóa sâu rộng
đã ảnh hưởng phần nào đến những giá trị văn hóa đặc trưng của địa
phương, những yếu tố được xem là bản sắc của văn hóa Quan họ giờ
đây đã có sự pha trộn, từ hình thức thể hiện cho đến lề lối, phong tục,
ứng xử.
Không gian sinh sống và sự thay đổi cơ cấu sản xuất tác động rõ
rệt đến những làng Quan họ. Những thế hệ kế tiếp ở độ tuổi 30 – 40
thì cũng bận mưu sinh, lo cho gia đình, còn những người ở thế hệ trẻ
hơn thì cũng vướng bận chuyện học tập, học nghề mà không còn dành
nhiều thời gian cho tập luyện, sinh hoạt Quan họ.
4.2. Vai trò của nghệ nhân Quan họ trong đời sống văn hóa
đương đại
4.2.1. Nghệ nhân – người giữ gìn giá trị của văn hóa Quan họ
Văn hóa văn nghệ dân gian là văn hóa của cuộc sống và nằm
ngay trong lòng cuộc sống, được lưu giữ chủ yếu bằng trí nhớ con
người và được lưu truyền bằng phương pháp truyền miệng, truyền
nghề, truyền ngón. Do đó, vai trò của các nghệ nhân rất quan trọng,
mang tính quyết định đến sự còn - mất của văn hóa văn nghệ dân gian.
Trên thực tế, các nghệ nhân là “bộ nhớ” của toàn bộ lịch sử sáng tạo
văn hóa của nhân dân lao động các tộc người Việt Nam. Điều này đã
được chứng nhận qua chiều dài biến thiên của lịch sử văn hóa, với
nhiều thăng trầm.Có thể thấy rằng, kho tàng tri thức về văn hóa Quan
họ được các nghệ nhân lưu giữ là vô cùng lớn. Với hàng trăm bài
Quan họ được sưu tầm, gìn giữ, cũng như những kỹ thuật chơi Quan
họ được các nghệ nhân bảo tồn qua năm tháng thì chúng ta mới hiểu
hết được ý nghĩa của cụm từ “báu vật nhân văn sống”.
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4.2.2. Nghệ nhân – người trao truyền giá trị di sản văn hóa Quan họ
Không chỉ nắm giữ, thực hành di sản văn hoá phi vật thể, nghệ
nhân dân gian còn là những người truyền dạy vốn quý văn hoá đó. Về
lĩnh vực truyền dạy, họ là những người thầy đặc biệt, trực tiếp cầm tay
chỉ việc tận tình hàng ngày, hàng giờ mà không nhận một đồng thù lao
nào.
Điều quan trọng nữa là các nghệ nhân đều ý thức một cách sâu
sắc rằng những giá trị đích thực này phải được truyền lại cho các thế
hệ người chơi Quan họ sau này để chúng mãi được tồn tại, để những
công sức gìn giữ của bao thế hệ người chơi Quan họ không bị uổng
phí. Trong nghiên cứu của nghiên cứu sinh đề cập đến vấn đề này
trong đời sống xã hội đương đại, để từ đó có căn cứ đưa ra những giải
pháp mang tính hệ thống nhằm phát huy hơn nữa vai trò của nghệ
nhân trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa
Quan họ.
4.2.3. Nghệ nhân – là tấm gương về việc rèn luyện, thực hành
di sản văn hóa Quan họ
Quá trình hình thành nghệ nhân liên quan tới nhiều nội dung, từ
việc được sinh ra và lớn lên trong không gian văn hóa Quan họ, sự rèn
luyện qua năm tháng cho đến tố chất, năng khiếu, giọng hát. Trong đó,
không thể không nhắc đến động cơ của sự sáng tạo trong mỗi cá nhân
và trong gia đình đang nắm giữ vốn văn hóa Quan họ đó. Khi cá nhân
được sinh ra, lớn lên trong gia đình có truyền thống sinh hoạt văn hóa
Quan họ, thì cá nhân đó luôn được khuyến khích, khích lệ bởi những
tấm gương trong gia đình, trong bọn Quan họ, của những người đi
trước trong việc thực hành di sản, với mong muốn cá nhân đó kế thừa
truyền thống văn hóa của gia đình, của dòng tộc.
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Khi đã tích lũy và hội tụ được những điều kiện cần và đủ, người
nghệ nhân Quan họ lại trở thành tấm gương cho chính cộng đồng
Quan họ nói riêng và người dân ở làng Quan họ nói chung trong bối
cảnh mà họ sinh sống. Những yếu tố như tác phong, ứng xử, lề lối,
vốn bài cổ, kỹ thuật, đạo đức,...
Ở khía cạnh nào đó, cộng đồng còn nhìn nhận ở nghệ nhân Quan
họ sự nhạy cảm nghề nghiệp. Những nghệ nhân Quan họ thường
không thỏa mãn với những gì họ có mà họ luôn bị thúc giục để tạo ra
sản phẩm tốt hơn, hoàn thiện hơn, thẩm mỹ hơn và mang cái riêng
hơn.
4.3. Bàn luận về nghệ nhân Quan họ dưới các quan điểm, lý
thuyết nghiên cứu
4.3.1. Sáng tạo nghệ thuật của nghệ nhân Quan họ theo quan
điểm của Tâm lý học
Tâm lý học sáng tạo giải thích năng lực của nghệ nhân Quan họ
theo những thành tố sau:
Một là, năng lực trực giác của nghệ nhân được hình thành thông
qua quá trình nhận thức lý tính bằng trực cảm, một sự nhận thức tức
khắc không trải qua phân tích, suy lý.
Hai là, năng lực tưởng tượng giúp nghệ nhân Quan họ thâm nhập
vào các tình huống và bằng vốn sống, sự trải nghiệm đã được tích lũy
qua năm tháng đưa đến những phán đoán bằng hình tượng mang tính
chất độc đáo, bất ngờ, không lập lại. Năng lực này thường mang tính
chủ quan của nghệ nhân. Quá trình này góp phần quan trọng làm nên
nội dung mang tính riêng của câu ca, bài hát sao cho bộc lộ cảm xúc,
thái độ và sự đánh giá của nghệ nhân Quan họ theo một thiên hướng
tình cảm xã hội và lý tưởng thẩm mỹ nhất định.
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Ba là, năng lực xây dựng hình tượng thể hiện thông qua việc
sáng tác. Năng lực này trước hết là khả năng tổ chức bố cục, xây dựng
hình tượng nghệ thuật thành một chỉnh thể có ý nghĩa khái quát: bao
gồm nội dung nào và hình thức gì? Sau đó là quá trình khắc hoạ, miêu
tả hình tượng nhân vật. Quá trình này phụ thuộc vào vốn sống, trí nhớ
về các hiện tượng đời sống, các biểu tượng, quan niệm để xây dựng
hình tượng. Và để biểu hiện ra bên ngoài thì mỗi nghệ nhân Quan họ
đều có thể sáng tác tại chỗ (ứng tác) những lời ca mới trên những giai
điệu Quan họ có sẵn. Thậm chí họ còn có thể sáng tác một làn điệu
Quan họ mới ngay khi đối đáp trong Quan họ. Như vậy, vô hình chính
những người nghệ nhân Quan họ phần nào phải thành thạo thể loại
văn học, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
4.3.2. Nghệ nhân Quan họ theo quan điểm của lý thuyết vốn văn hóa
Vốn xã hội nói chung được tạo lập trong cộng đồng người chơi
Quan họ chủ yếu dựa trên quan hệ họ hàng, láng giếng có chung một
không gian văn hóa Quan họ. Mối quan hệ giữa nghệ nhân Quan họ
với các liền anh, liền chị trong làng nhiều khi là mối quan hệ cha –
con, mẹ - con, họ hàng hay trong cùng nội tộc. Chính mối quan hệ có
tính chất riêng này tạo nên Vốn xã hội có tính chất riêng, khác biệt so
với một số hình thức nghệ thuật trình diễn văn hóa dân gian mà việc
truyền nghề thường rộng rãi, không phân biệt địa bàn cư trú như trong
Hầu đồng, Ca trù,… Cùng với đó, qua hình thức kết bạn giữa các bọn
Quan họ, giữa các làng Quan họ cũng đã tạo nên mối quan hệ mới, đa
dạng hơn.
Điều này cho thấy Vốn xã hội của nghệ nhân Quan họ được hình
thành từ những lợi ích và quan hệ được tạo nên trong chính lối chơi
mang tính chất riêng của loại hình này. Như thế, trong nghiên cứu
nghệ nhân Quan họ, Vốn xã hội được thể hiện bằng: Niềm tin, sự tin
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cậy lẫn nhau; Sự tương hỗ, có đi có lại; Các nguyên tắc, hành vi, các
chuẩn mực; Có sự kết hợp với nhau thành mạng lưới.
4.3.3. Nghệ nhân Quan họ theo quan điểm của lý thuyết về
truyền thống và biến đổi của văn hóa dân gian
Những giá trị của văn hóa Quan họ được biết đến trong nhiều thế
kỷ, tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, đô thị
hóa, nhiều thành tố văn hóa Quan họ không còn tồn tại như một chỉnh
thể có tính nguyên hợp mà nhiều thành tố đã biến đổi cả cấu trúc, chức
năng. Một số thành tố trong văn hóa Quan họ như đã bị mất đi cơ sở
xã hội, vì không còn môi trường nuôi dưỡng và phát triển (ví dụ như
nhiều nguyên tắc trong tục kết bạn đã không còn nữa), một số thành tố
thì đang phải trải qua một quá trình biến đổi từ dạng này sang dạng
khác (ví dụ như chơi Quan họ giờ không còn diễn ra ở sân đình, nhà
chứa mà chủ yếu ở Nhà văn hóa thôn). Tuy vậy, những giá trị của văn
hóa Quan họ vẫn tác động phần nào đến đời sống xã hội đương đại,
góp phần thay đổi nhận thức của cấp quản lý, người dân qua các thời
kỳ. Hay chúng ta có thể hiểu văn hóa Quan họ không tồn tại theo cả
một cấu trúc, cả một hệ thống như trước kia mà đã được “tái cấu trúc”
phù hợp với sự vận động, thay đổi chung của xã hội đương đại.
Tiểu kết
Trong bối cảnh xã hội chuyển đổi, nghệ nhân Quan họ trong xã
hội đương đại cũng có nhiều biến đổi với những xu thế khác nhau.
Dưới cách tiếp cận của các lý thuyết nghiên cứu sử dụng trong đề tài,
kết quả nghiên cứu đã phần nào lý giải cho sự biến đổi này và xem
đây như một qui luật tự nhiên, khi những yếu tố hình thành, tác động
đã thay đổi thì sự vật, hiện tượng là kết quả của những yếu tố này
cũng phải đổi thay.
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KẾT LUẬN
Quan họ là một loại hình văn hóa dân gian đặc trưng của cộng
đồng dân cư trong không gian văn hóa Kinh Bắc (xưa). Nghệ nhân
Quan họ là người phải hội tụ rất nhiều yếu tố, từ người nghệ sĩ thực
hành cho đến người sáng tác, từ người lưu giữ hàng trăm bài Quan họ
cho đến người truyền lại kho tàng tri thức Quan họ cho thế hệ kế cận.
Trong sự phát triển của xã hội, quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa đã
mở rộng hơn đối tượng đến với nghề chơi Quan họ, từ lứa tuổi cho
đến thành phần tham gia. Chính điều này quay trở lại tác động làm
thay đổi nhiều đến lề lối, phong tục, ứng xử trong đời sống văn hóa
Quan họ và danh xưng nghệ nhân Quan họ trong bối cảnh hiện nay
được xem là một danh hiệu vinh dự do nhà nước phong cho những
người có công lao lớn trong sự nghiệp bảo tồn văn hóa Quan họ. Điều
này là cần thiết do nhu cầu cấp thiết của việc bảo tồn văn hóa Quan
họ.
Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra xu thế biến đổi trong cộng
đồng người chơi Quan họ là tất yếu. Do đó, việc quan tâm, đầu tư cho
những người đủ tiêu chí xét phong tặng nghệ nhân cần phải đi vào
thực chất.
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