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1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở khảo sát việc kế thừa dân ca người Việt xứ Thanh
trong các ca khúc về Thanh Hóa, luận án đưa ra những bàn luận và làm rõ những vấn đề đặt ra
đối với việc khai thác và phát huy các giá trị của dân ca người Việt xứ Thanh trong đời sống
đương đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Đối tượng nghiên cứu: Việc kế thừa dân ca người Việt xứ Thanh trong các ca khúc
viết về Thanh Hóa thời gian qua. Về khách thể nghiên cứu, ngoài việc phân tích tác phẩm, luận
án cũng đi sâu làm rõ vai trò của nhạc sĩ sáng tác, nghệ sĩ thể hiện và công chúng tiếp nhận tác
phẩm.
2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
2.1. Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu
Thu thập, tổng hợp, phân tích các nguồn tài liệu, văn bản, công trình nghiên cứu, đề tài
khoa học, luận án, luận văn, bài báo có liên quan, để từ đó xác định được cơ sở lý luận và thực
tiễn của luận án, tìm ra các lý thuyết có thể vận dụng trong quá trình triển khai đề tài, kế thừa
những kết quả nghiên cứu đi trước, đồng thời có sự mở rộng, phát triển để tìm ra những đóng
góp mới của luận án.
2.2. Phương pháp điền dã thực địa, quan sát tham dự, phỏng vấn sâu
Quan sát tham dự, tìm hiểu, trải nghiệm về sinh hoạt dân ca của các nghệ nhân dân
gian, hoạt động sáng tạo của các nhạc sĩ, ca sĩ,…; tiến hành 59 cuộc phỏng vấn sâu để thu thập
những ý kiến về việc kế thừa dân ca người Việt xứ Thanh trong ca khúc viết về Thanh Hóa.
2.3. Phương pháp xử lý số liệu thứ cấp
Kế thừa các kết quả điều tra định lượng, xử lý các số liệu thứ cấp rút từ ra các báo cáo
tổng kết, số liệu thống kê, các Đề án, Dự án của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, Chi
hội nhạc sĩ Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa…
2.4. Phương pháp so sánh
Nghiên cứu so sánh giữa ngôn ngữ, ca từ, giai điệu, thang âm - điệu thức, nhịp điệu, âm
hình tiết tấu... của dân ca người Việt xứ Thanh với các ca khúc viết về Thanh Hóa, cũng như
so sánh dân ca xứ Thanh với một số thể loại dân ca khác ở Việt Nam.
2.5. Các phương pháp và thao tác kỹ thuật khác
Luận án cũng sử dụng các phương pháp chung trong nghiên cứu khoa học như: thống
kê, đối chiếu, diễn giải, biện luận; các thao tác kỹ thuật như: ký âm, ghi âm tác phẩm âm nhạc.
3. Các kết quả chính và kết luận
3.1. Đi sâu tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của dân ca người Việt xứ Thanh
cũng như ca khúc viết về Thanh Hóa, làm rõ những đặc điểm cơ bản, nêu bật giá trị, vai trò của
các ca khúc kế thừa chất liệu dân ca xứ Thanh trong đời sống cộng đồng.
3.2. Trên phương diện kế thừa ngôn ngữ dân gian của dân ca người Việt xứ Thanh,
những tác phẩm thành công là những ca khúc kế thừa được một cách sáng tạo, linh hoạt ca từ
dân gian để đưa vào các ca khúc mới (hình ảnh, biểu tượng, huyền thoại, ngôn ngữ địa
phương, ngôn ngữ địa danh, từ đệm, điệp từ…)
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3.3. Trên phương diện kế thừa âm nhạc dân gian trong dân ca xứ Thanh, phương thức
phù hợp nhất là sự kế thừa âm nhạc dân ca một cách có chọn lọc, không bê nguyên xi mà có sự
sáng tạo, phát triển phù hợp với hơi thở của thời đại (thể hiện trong thang âm - điệu thức, nhịp
điệu, âm hình tiết tấu…).
3.4. Việc kế thừa âm hưởng, chất liệu dân ca có thành công hay không có vai trò quan
trọng của chủ thể sáng tạo, phụ thuộc vào tài năng, cảm xúc, sự thăng hoa của nhạc sĩ sáng tác.
Bên cạnh đó, việc kế thừa phong cách dân gian, tinh thần của các bài dân ca còn thể hiện ở
việc trình diễn ca khúc, phụ thuộc vào ca sĩ trình bày và các yếu tố bổ trợ: hòa âm phối khí, các
nhạc cụ đệm, trang phục, phong thái biểu diễn, phần diễn phụ họa, mỹ thuật sân khấu…
3.5. Trên cơ sở nhận diện xu hướng kế thừa và khai thác chất liệu dân ca trong sáng tác
ca khúc viết về Thanh Hóa hiện nay như: việc kế thừa có chiều hướng chững lại và thậm chí có
biểu hiện giảm sút; sự lấn át của các trào lưu sáng tác mới; sự suy giảm bản sắc vùng miền, địa
phương trong ca khúc; việc kế thừa trên phương diện thang âm - điệu thức bị coi nhẹ, chỉ chú
trọng vào thủ pháp xây dựng lời ca…, luận án đã làm rõ những nguyên nhân của tình trạng đó.
Và đây cũng chính là những tiền đề để NCS nhìn nhận những vấn đề đặt ra đối với việc tiếp
tục khai thác, kế thừa chất liệu, giá trị dân ca người Việt xứ Thanh trong đời sống âm nhạc
đương đại. Đó là: Bảo tồn và giữ gìn môi trường dung dưỡng dân ca và âm nhạc dân gian
trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Duy trì và phát triển đội ngũ
nhạc sĩ sáng tác dòng âm nhạc dân gian đương đại; Có đối sách, chiến lược phù hợp trong
công tác đào tạo về âm nhạc dân gian và giáo dục dân ca cho công chúng; Tạo nên những
không gian mới cho các trình diễn âm nhạc dân gian đương đại; Phát huy vai trò của Nhà
nước, các cơ quan văn hoá và tổ chức xã hội đối với sự nghiệp kế thừa, bảo tồn và phát huy âm
nhạc dân gian nói chung, dân ca Việt Nam nói riêng trong những điều kiện mới.
3.6. Thông qua luận án, NCS mong muốn góp một phần nhỏ bé cung cấp những cơ sở
lý luận và thực tiễn cho việc giữ gìn, kế thừa và phát huy những vốn quý của kho tàng dân ca
xứ Thanh trong đời sống âm nhạc đương đại, làm sao để chúng ta phát huy hơn nữa thành quả
đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục khai thác những tinh hoa âm nhạc dân tộc để làm
nên những ca khúc có giá trị nghệ thuật cao hơn, đồng thời có những sắc thái tình cảm mới phù
hợp với sự phát triển của thời đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam vừa tiên tiến, vừa
mang đậm bản sắc dân tộc./.
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