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NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. 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 (hình ảnh, biểu tượng, huyền thoại, ngôn ngữ
địa phương, ngôn ngữ địa danh, từ đệm, điệp từ…)
2. 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.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, ca sĩ thể hiện, hòa
âm phối khí, các nhạc cụ đệm, trang phục, phong thái biểu diễn, phần diễn phụ
họa, mỹ thuật sân khấu…
Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Luận án góp thêm một cách nhìn, một tiếng nói mang tính tham khảo cho
các nhạc sĩ, ca sĩ, các nhà nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa và hoạt động văn
hóa tại địa phương cũng như trung ương về lĩnh vực này.
Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho khoa học chuyên ngành
và các đối tượng quan tâm đến vấn đề của luận án.
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