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MỞ ĐẦU
1. Lý do lư ̣a cho ̣n đề tài
Dân ca xứ Thanh là sản phẩm bắt nguồn từ nền văn hóa nông
nghiệp lúa nước, từ thực tiễn lao động, sinh hoạt, tín ngưỡng, tập tục
của mỗi vùng dân cư đã góp phần hình thành nên nhiều sắc thái dân
ca, dân vũ khác nhau.
Ca khúc Việt Nam ra đời dựa trên sự giao lưu, tiếp biến văn hóa
phương Tây, nhưng đồng thời vẫn giữ được những nét đặc trưng của
văn hóa dân tộc nhờ biết kế thừa và phát huy âm nhạc cổ truyền của
cha ông. Có nhiều ca khúc đã đạt được những thành công lớn, trở
thành những bài ca đi cùng năm tháng, để lại dấu ấn sâu sắc trong
lòng người nghe - đó chính là những ca khúc viết về các vùng đất,
miền quê mang đậm nét âm hưởng dân ca của các vùng quê ấy.
Đối với Thanh Hóa cũng có không ít những ca khúc mang đậm
âm hưởng dân gian như vậy, chúng có sức sống mãnh liệt và trở
thành những bài ca mang tính biểu tượng về vùng đất và con người
Thanh Hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đáng kể trong
hướng sáng tác này vẫn có những ca khúc đơn giản, dễ dãi với những
chất liệu dân ca quen thuộc… Do vậy, tìm hiểu, phân tích, đánh giá
việc khai thác giá trị, chất liệu dân ca trong nền âm nhạc mới Việt
Nam là vấn đề còn nhiều khoảng trống cần tiếp tục được nghiên cứu,
lý giải.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng kế thừa dân ca người
Việt xứ Thanh trong các sáng tác ca khúc về Thanh Hóa thời gian
qua, luận án đưa ra những bàn luận và làm rõ những vấn đề đặt ra đối
với việc khai thác và phát huy giá trị dân ca người Việt xứ Thanh
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trong đời sống đương đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến kế thừa dân
ca người Việt xứ Thanh trong ca khúc viết về Thanh Hóa.
- Khảo sát, làm rõ việc kế thừa dân ca người Việt xứ Thanh
trong ca khúc viết về Thanh Hóa qua các yếu tố thuộc về ngữ văn
dân gian và các yếu tố thuộc về phương diện âm nhạc dân gian…
- Đưa ra những bàn luận khoa học về các thành tố tham gia vào
sự thành công của một tác phẩm ca khúc mang âm hưởng dân gian,
xu hướng kế thừa chất liệu dân ca trong các ca khúc đương đại, làm
rõ những vấn đề đặt ra trong việc kế thừa dân ca xứ Thanh trong
sáng tác ca khúc hiện nay.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu việc kế thừa dân ca người Việt xứ Thanh trong các
ca khúc viết về Thanh Hóa thời gian qua.
3.2. Pha ̣m vi nghiên cứu
3.2.1. Không gian nghiên cứu của luận án về cơ bản được giới
hạn trong không gian vùng văn hóa “xứ Thanh”.
3.2.2. Phạm vi thời gian là từ năm 1965 đến nay - là giai đoạn
xuất hiện nhiều nhất các sáng tác về Thanh Hóa mang chất liệu dân
gian truyền thống.
4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
Luận án tập trung giải quyết các câu hỏi sau:
- Dân ca xứ Thanh và ca khúc viết về Thanh Hóa có quá trình
hình thành và phát triển như thế nào, có những đặc điểm, giá trị, vai
trò gì trong đời sống cộng đồng?
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- Thực trạng kế thừa giá trị của dân ca người Việt xứ Thanh
trong ca khúc viết về Thanh Hóa trong đời sống đương đại ra sao?
- Những bàn luận và vấn đề gì có thể rút ra từ thực tiễn kế thừa
dân ca người Việt xứ Thanh trong ca khúc về Thanh Hóa, góp phần
xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
Từ những câu hỏi trên, luận án đưa ra giả thuyết nghiên cứu:
Một số ca khúc viết về Thanh Hóa tạo được thành công và trở
thành những bài ca đi cùng năm tháng là do biết kế thừa những giá
trị đặc sắc của dân ca xứ Thanh kết hợp với tinh thần của cuộc sống
đương đại.
5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Cách tiếp cận: Luận án sử dụng cách tiếp cận chính là tiếp
cận của nghiên cứu văn hóa dân gian. Bên cạnh đó, luận án cũng sử
dụng cách tiếp cận liên ngành, phối hợp các phương pháp và thành
tựu nghiên cứu của văn hóa học, nhân học văn hóa, âm nhạc dân tộc
học để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
5.2.1. Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu
5.2.2. Phương pháp điền dã thực địa, quan sát tham dự, phỏng
vấn sâu
5.2.3. Phương pháp xử lý số liệu thứ cấp
5.2.4. Phương pháp so sánh
5.2.5. Các phương pháp và thao tác kỹ thuật khác
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
6.1. Ý nghĩa khoa học
Góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận về mối quan hệ
giữa dân ca và ca khúc trong âm nhạc Việt Nam hiện nay, làm rõ một
trong những cội nguồn quan trọng của âm nhạc đương đại chính là
âm nhạc dân gian bên cạnh việc tiếp thu và tiếp biến âm nhạc
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phương Tây, giúp cho nền âm nhạc dân tộc “hòa nhập mà không hòa
tan” trong quá trình hội nhập quốc tế.
Đưa ra những bàn luận về vai trò của nhạc sĩ sáng tác, ca sĩ thể
hiện và các yếu tố bổ trợ khác góp phần tạo nên sự thành công của
các ca khúc mang âm hưởng dân ca trong bối cảnh đương đại.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Làm rõ những phương diện cụ thể trong việc kế thừa dân ca
người Việt xứ Thanh trong sáng tác ca khúc về Thanh Hóa thời gian
qua. Chỉ ra những đặc điểm, giá trị, vai trò của các ca khúc theo
hướng sáng tác này đối với đời sống chính trị, văn hóa, xã hội của
địa phương.
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.
7. Bố cục của luận án
Ngoài phần Mở đầu (10 trang), Kết luận (6 trang), Tài liệu tham
khảo (12 trang) và Phụ lục (63 trang), luận án gồm có ba chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và
khái quát về dân ca người Việt xứ Thanh, ca khúc về Thanh Hóa (49
trang).
Chương 2: Tình hình kế thừa dân ca người Việt xứ Thanh trong
ca khúc về Thanh Hóa từ năm 1965 đến nay (33 trang).
Chương 3: Bàn luận và những vấn đề đặt ra đối với việc kế thừa
dân ca người Việt xứ Thanh trong ca khúc hiện nay (38 trang).
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Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN
VÀ KHÁI QUÁT VỀ DÂN CA NGƯỜI VIỆT XỨ THANH,
CA KHÚC VỀ THANH HÓA
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Các công trình mang tính lý luận về cách tiếp cận của
nghiên cứu văn hóa dân gian
Nhìn chung các công trình nghiên cứu đã cung cấp những kiến
thức nền tảng, các phạm trù nhận thức, các khái niệm và thuật ngữ cơ
bản, các lý thuyết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu văn hóa dân
gian.
1.1.2. Nghiên cứu về dân ca và ca khúc Việt Nam
1.1.2.1. Nghiên cứu về dân ca Việt Nam
Nhiều công trình đã đi sâu tìm hiểu về âm nhạc cổ truyền Việt
Nam nói chung, dân ca Việt Nam nói riêng. Đây là những công trình
quý giá cung cấp những kiến thức nền tảng, những hiểu biết cơ bản
về dân ca Việt Nam nói chung, dân ca các vùng miền nói riêng.
1.1.2.2. Nghiên cứu về ca khúc Việt Nam
Các nghiên cứu đã xác lập cơ sở lịch sử - khoa học nhằm đi đến
thống nhất nhận định về một số vấn đề cơ bản trong cách nhìn nhận
sự hình thành một dòng nhạc mới của nền âm nhạc Việt Nam vào
giai đoạn những năm 30 - 50 của thế kỷ XX. Qua việc đánh giá các
tác phẩm, tác giả và những vấn đề đặt ra trong sáng tác ca khúc Việt
Nam từ đó đến nay, các nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của
ca khúc đối với sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam nói chung
và nền âm nhạc chuyên nghiệp - bác học Việt Nam nói riêng.
1.1.3. Nghiên cứu về việc sử dụng, khai thác chất liệu dân
gian trong ca khúc Việt Nam
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Một số công trình đã đi sâu nghiên cứu việc khai thác các giá trị
của âm nhạc dân tộc và tiếp thu tinh hoa âm nha ̣c thế giới để xây
dựng phong cách riêng cho min
̀ h; phân tích sự phát triển của đời
sống âm nhạc Việt Nam trong sự tác động của các yếu tố trong “thời
kinh tế thị trường”, “hội nhập quốc tế”… Một số công trình cố gắng
đúc kết những phương pháp khai thác dân ca trên các phương diện:
giai điệu đặc trưng, cách sử dụng thang âm, điệu thức, âm hình tiết
tấu đặc trưng, cách phổ thơ... Sự “tăng cường những đặc điểm truyền
thống” đã góp phần biểu hiện rõ hơn bản sắc dân tộc, mang lại thành
công cho nhiều ca khúc mới…
1.1.4. Nghiên cứu dân ca và ca khúc viết về Thanh Hóa
Các công trình ở hướng nghiên cứu này đã tiếp cận dân ca xứ
Thanh dưới góc độ tổng thể để tìm hiểu giá trị nghệ thuật, giá trị nội
dung, giá trị thẩm mỹ, nhằm làm nổi bật vai trò, chức năng của nó
trong môi trường tự nhiên và xã hội xứ Thanh; cơ sở hình thành và
phương thức diễn xướng âm nhạc dân gian xứ Thanh; các thể loại âm
nhạc dân gian như dân ca, dân nhạc; ngôn ngữ trong âm nhạc dân
gian như giai điệu, tiết tấu, tiết nhịp, thang âm, điệu thức, hình thức
cấu trúc; ca từ trong dân ca; những giá trị đặc trưng của âm nhạc dân
gian xứ Thanh…
1.1.5. Nhận xét, đánh giá về tình hình nghiên cứu
- Đóng góp của những công trình nghiên cứu đi trước
+ Về mặt lý luận: Với sự tham gia của nhiều tác giả có kinh
nghiệm nghiên cứu lâu năm về văn hóa dân gian và âm nhạc dân tộc
từ nhiều cách tiếp cận khác nhau, các công trình đi trước đã cung cấp
những nền tảng lý luận cơ bản để NCS triển khai đề tài như các khái
niệm công cụ, các lý thuyết có thể vận dụng (lý thuyết hệ thống, lý
thuyết sáng tạo truyền thống)… Bên cạnh đó là những nghiên cứu
gắn với những vấn đề lý luận cụ thể rất hữu ích trong việc làm rõ các
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khía cạnh liên quan tới ảnh hưởng của dân ca, cách khai thác chất
liệu dân gian trong sáng tác ca khúc đương đại.
+ Về mặt tư liệu: Các công trình nghiên cứu đi trước đã cung
cấp hệ thống tư liệu khá phong phú, đa dạng về kho tàng ca khúc
Việt Nam, ca khúc về xứ Thanh, ảnh hưởng của văn hóa dân gian nói
chung và dân ca nói riêng trong các ca khúc Việt Nam và ca khúc về
Thanh Hóa hiện nay.
- Những vấn đề có thể tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển
trong luận án
Tuy đã có một số công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của dân
ca, việc khai thác chất liệu dân gian trong sáng tác ca khúc Việt Nam
đương đại, nhưng đó chủ yếu là các công trình tiếp cận từ góc độ âm
nhạc học, nghệ thuật học, văn hóa học... Chưa có công trình nào
nghiên cứu một cách chuyên sâu và có hệ thống về việc kế thừa dân
ca người Việt xứ Thanh trong các ca khúc về Thanh Hóa từ cách tiếp
cận của văn hóa dân gian.
Vấn đề phát huy thế mạnh của dân ca, khai thác chất liệu dân
gian trong sáng tác ca khúc đương đại, giải quyết hài hòa mối quan
hệ giữa “truyền thống” và “hiện đại” cũng chưa được quan tâm xử lý
và giải quyết một cách thấu đáo… Đó là một số khoảng trống, những
vấn đề còn bỏ ngỏ mà NCS có thể bổ khuyết và tiếp tục nghiên cứu
trong luận án của mình.
1.2. Cơ sở lý luận
1.2.1. Các khái niệm cơ bản
Luận án giới thuyết các khái niệm then chốt như: Văn hóa dân
gian, Dân ca, Ca khúc, Kế thừa, Xứ Thanh và một số khái niệm liên
quan như: Biểu tượng, Hình ảnh, Phương ngữ, Thang âm, Điệu thức,
Giai điệu.
1.2.2. Một số lý thuyết vận dụng trong luận án
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1.2.2.1. Lý thuyết hệ thống: Coi các hiện tượng văn hóa là một
chỉnh thể, một hệ thống nhiều tầng bậc, nhiều thành tố; giữa các tầng
bậc và thành tố có mối quan hệ qua lại, hữu cơ, ảnh hưởng chi phối
lẫn nhau.
1.2.2.2. Lý thuyết sáng tạo truyền thống: Trong quá trình phát
triển của lịch sử, những truyền thống cũ không phù hợp sẽ mất dần
hoặc thay đổi một số khía cạnh nào đó. Những yếu tố mới nảy sinh
và dần dần trở thành truyền thống… Sự “tái tạo” dân ca trong các ca
khúc mới của âm nhạc Việt Nam hiện nay chính là sự “sáng tạo
truyền thống”.
1.3. Khái quát về dân ca người Việt xứ Thanh và ca khúc về
Thanh Hóa
1.3.1. Dân ca người Việt xứ Thanh
1.3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Môi trường tự nhiên của xứ Thanh rất phong phú và đa dạng,
thiên nhiên, cảnh quan tươi đẹp đã tạo nên những câu hò đối đáp trữ
tình; những hẹn hò giao duyên trong các làn điệu hát ghẹo; các hoạt
động lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa sinh động đã tạo nên
những điệu hò sông Mã, múa đèn Đông Anh, trò Xuân Phả... Xứ
Thanh là miền đất của huyền thoại và di tích, là miền đất anh hùng
hào kiệt, trọng nghĩa nhân văn. Chính miền đất này là cơ sở cho âm
nhạc dân gian ra đời và phát triển. Hiện nay trong toàn tỉnh đã sưu
tầm, ghi chép được 278 làn điệu dân ca và trò diễn, diễn xướng có
liên quan đến dân ca.
1.3.1.2. Đặc điểm của dân ca người Việt xứ Thanh
Về mặt nội dung: Thể hiện rõ nét sự cần cù, chịu khó, yêu lao
động của người miền Trung; Mang đậm tình yêu, lòng tự hào về quê
hương, xứ sở; Trữ tình, đằm thắm, lãng mạn, yêu đời; Đậm đà tình
nghĩa; Phong phú, đa dạng, mang đậm dấu ấn, sắc thái vùng miền.
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Về mặt âm nhạc: Đa số các làn điệu dân ca nằm trong các trò
diễn, diễn xướng nên có cấu trúc hình thức đơn giản, tầm âm không
rộng (phần lớn trong khoảng một quãng 8). Giai điệu mộc mạc,
thường có tổ âm láy kép lên xuống một quãng ba thứ để về kết tiết, câu
hoặc đoạn nhạc; Luyến kép bốn âm đi lên rồi nhảy xuống quãng 4
đúng để kết tiết, câu hoặc đoạn; Kết ở phần yếu của phách rồi luyến
xuống một quãng 3 thứ; Luyến kép lên xuống bốn âm rồi nhảy về kết
tiết, câu hoặc đoạn. Hoặc tổ âm 4 nốt móc kép luyến lên rồi nhảy
xuống quãng 5 đúng và quãng 3 thứ liên tiếp để về kết tiết, kết câu…
1.3.2. Ca khúc về Thanh Hóa
1.3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
* Thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1975
Ngoài một số ca khúc do các tác giả nghiệp dư ở địa phương tự
sáng tác để ca ngợi quê hương, đã có một số ca khúc nổi tiếng của
các nhạc sĩ chuyên nghiệp viết về miền đất, con người quê Thanh và
để lại ấn tượng tốt đẹp cho người nghe. Nếu sắp xếp theo trình tự
thời gian tất cả những sáng tác trong thời gian này, chúng ta có thể
thu được một “biên niên sử cách mạng” về Thanh Hóa bằng ca khúc.
* Thời kỳ từ năm 1975 đến nay
Đất nước chuyển sang giai đoạn kiến thiết, xây dựng chủ nghĩa
xã hội, các ca khúc chuyển hướng theo chủ đề ca ngợi quê hương,
đất nước trong lao động, sáng tạo trên con đường đổi mới, hội nhập
quốc tế. Đến nay đã xuất hiện nhiều ca khúc có đặc điểm âm nhạc và
nội dung ca từ đặc sắc.
1.3.2.2. Đặc điểm của ca khúc viết về Thanh Hóa
Về mặt nội dung, chủ yếu ca ngợi truyền thống anh hùng cách
mạng và ý chí quyết tâm chiến đấu chống giặc Mỹ của quân dân quê
hương Thanh Hóa.
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Về mặt âm nhạc, giai điệu hùng tráng, mạnh mẽ, lạc quan,
không bi lụy. Âm hưởng hào hùng gợi nên hồn thiêng sông núi. Đối
với các ca khúc viết về đề tài anh hùng, cuộc kháng chiến chống giặc
ngoại xâm, tiết tấu thường nhanh và dồn dập, hứng khởi. Đối với chủ
đề ca ngợi quê hương, đất nước và lao động sản xuất, các ca khúc
thường có giai điệu mềm mại, trữ tình; tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng,
tha thiết.
1.3.3. Giá trị, vai trò của các ca khúc khai thác chất liệu dân
ca xứ Thanh trong đời sống cộng đồng
1.3.3.1. Khơi dậy lòng tự hào về lịch sử và truyền thống của
vùng đất
Đây chính là những trang sử bằng âm nhạc ghi lại lịch sử hào
hùng của vùng đất địa linh nhân kiệt, những chiến công vang dội
trong công cuộc chống ngoại xâm và hai cuộc kháng chiến chống
Pháp, chống Mỹ, quá trình xây dựng quê hương đất nước hiện nay.
1.3.3.2. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
Các ca khúc luôn hướng về cội nguồn dân tộc, thể hiện đạo lý
“uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, tri ân công
đức đối với những người đã có công bảo vệ, dựng xây đất nước nói
chung, quê hương Thanh Hoá nói riêng.
Trong các ca khúc mang đậm yếu tố dân ca còn lưu giữ nhiều
mặt của đời sống như: các triết lý sống, quan niệm sống, đạo lý, nhân
sinh quan, thế giới quan, những nét sinh hoạt văn hóa cổ truyền, đời
sống lao động sản xuất gắn với khung cảnh truyền thống… là những
tư liệu quý bằng âm thanh cho các thế hệ mai sau nghiên cứu, tìm
hiểu.
1.3.3.3. Củng cố tình yêu quê hương, xứ sở
Tận dụng những đặc điểm và giá trị vốn có của dân ca, các nhạc
sĩ đã chắt lọc, đưa vào sáng tác mới của mình những nội dung ca từ
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và chất liệu âm nhạc dân gian có sức mạnh đặc biệt để khơi dậy lòng
tự hào về quê hương, xứ sở. Khi nghe những ca khúc có chất liệu dân
ca của quê hương mình, người nghe càng thêm tự hào và yêu quê
hương, nơi chôn rau cắt rốn.
1.3.3.4. Góp phần tạo nên sức mạnh cố kết cộng đồng
Các ca khúc mang âm hưởng dân ca góp phần gắn kết các thành
viên cộng đồng trong lao động sản xuất, khi cần đến sự cộng hưởng,
chung sức, đồng lòng cả về tinh thần và sức lực như: kéo thuyền, kéo
gỗ, chèo thuyền, hay trong cuộc sống thường ngày, trong vui chơi,
giải trí như dựng nhà, bơi chải, đua thuyền, sinh hoạt dân ca, dân
vũ...
Ngày nay trong thời bình, những ca khúc về quê hương mang
chất liệu dân ca người Việt xứ Thanh lại cổ vũ cho không khí lao
động sáng tạo của người dân trong công cuộc xây dựng quê hương
đất nước.
1.3.3.5. Đóng góp bài học kinh nghiệm cho các nhạc sĩ thế hệ sau
Sự thành công của các ca khúc có kế thừa dân ca người Việt xứ
Thanh là sự khích lệ, cổ vũ to lớn đối với giới nhạc sĩ sáng tác nói
chung, các nhạc sĩ trẻ nói riêng trên con đường tìm về cội nguồn văn
hóa dân tộc.
Tiểu kết
Việc nghiên cứu âm nhạc dân gian nói chung, dân ca Việt Nam
nói riêng trong giới nghiên cứu văn hóa cũng như nghiên cứu âm
nhạc nước ta đã đạt được những thành tựu lớn. Đây là nguồn tư liệu
quý báu giúp cho luận án xác lập cơ sở lý luận, kế thừa các quan
điểm lý thuyết và phương pháp nghiên cứu. Tuy nhiên, có thể thấy,
các công trình nghiên cứu về việc sử dụng, khai thác chất liệu dân ca
trong ca khúc chỉ chiếm một phần nhỏ, các công trình nghiên cứu về
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dân ca Thanh Hóa và ảnh hưởng của nó đến ca khúc về Thanh Hóa
càng ít hơn.
Để xác lập cơ sở lý luận cho luận án, chương này đã làm rõ các
khái niệm công cụ, xác định các lý thuyết luận án có thể vận dụng là
lý thuyết hệ thống, lý thuyết sáng tạo truyền thống. Trong chương
cũng trình bày khái quát về quá trình hình thành và phát triển của dân
ca người Việt xứ Thanh, 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.
Chương 2
TÌNH HÌNH KẾ THỪA DÂN CA NGƯỜI VIỆT XỨ THANH
TRONG CA KHÚC VỀ THANH HÓA
TỪ NĂM 1965 ĐẾN NAY
2.1. Kế thừa các yếu tố ngữ văn dân gian trong dân ca
2.1.1. Khai thác hình ảnh, biểu tượng, huyền thoại trong dân
ca người Việt xứ Thanh
Dân ca xứ Thanh cũng như dân ca các dân tộc Việt Nam nói
chung là sản phẩm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, bắt nguồn từ
đời sống lao động, sinh hoạt, tâm hồn, tình cảm của người dân, nên
luôn chắt lọc, những hình ảnh, biểu tượng cô đọng, đẹp đẽ nhất của
cuộc sống, đôi khi là những huyền thoại của dân tộc, của vùng đất.
Nhiều nhạc sĩ đã lấy nguồn cảm hứng từ các hình ảnh, biểu tượng,
huyền thoại đẹp đẽ đó để sáng tác các ca khúc của mình.
2.1.2. Kế thừa ngôn ngữ địa phương, ngôn ngữ địa danh
trong dân ca
Một thủ pháp giúp các nhạc sĩ dễ dàng biểu đạt hiệu quả bản sắc
địa phương trong các ca khúc về Thanh Hóa chính là khai thác chất
liệu ngôn ngữ dân gian trong dân ca của người Việt xứ Thanh. Dân
ca thiên về tính địa phương và tính nghề nghiệp nên lời thơ hàm chứa
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nhiều địa danh, ngoài ý nghĩa chỉ địa điểm của địa phương còn hàm
chứa tình yêu quê hương đất nước. Bên cạnh đó, phương ngữ, thổ
ngữ cũng góp phần thể hiện rõ hơn bản sắc của con người, vùng đất
Thanh Hóa.
2.1.3. Khai thác nghệ thuật sử dụng từ đệm, điệp từ của dân ca
Trong việc kế thừa các yếu tố dân gian trong ca khúc mới, việc
khai thác nghệ thuật sử dụng ca từ mang phong cách dân gian như
dùng từ đệm, điệp từ được các nhạc sĩ sử dụng rất hiệu quả. Từ đệm
được sử dụng là các hư từ, từ phụ, thường dùng nguyên âm để đưa
hơi bằng những âm điệu luyến láy với mục đích để trợ tải ý nhạc,
hình thành nên tính chất âm nhạc đặc trưng riêng của mỗi thể loại
dân ca. Các loại điệp từ thường được sử dụng là: Điệp từ liền mạch;
Điệp từ cách quãng; Điệp cụm từ: Điệp cụm từ liền mạch; Điệp cụm
từ cách quãng; Điệp câu: Điệp câu liền mạch; Điệp câu cách
quãng…
2.2. Kế thừa các yếu tố âm nhạc dân gian trong dân ca
2.2.1. Kế thừa yếu tố giai điệu của dân ca xứ Thanh
Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên nét đặc trưng riêng
trong giai điệu trong dân ca người Việt xứ Thanh là những âm điệu
luyến, láy, thêu, vì vậy đường nét giai điệu vẫn uyển chuyển, mượt
mà chứ không phải lúc nào cũng khô khan như thổ ngữ địa phương.
2.2.2. Kế thừa thang âm - điệu thức của dân ca xứ Thanh
Dân ca xứ Thanh có hai điệu được dùng nhiều nhất là điệu Bắc
và điệu Nam. Thang âm - điệu thức là chất liệu, là cơ sở để xây dựng
giai điệu, do vậy, các nhạc sĩ đã vận dụng sáng tạo thang âm - điệu
thức trong các bài dân ca để đưa vào các tác phẩm của mình.
2.2.3. Kế thừa nhịp điệu và âm hình tiết tấu của dân ca xứ Thanh
Nhịp điệu (với ý nghĩa là tiết tấu) trong âm nhạc được hiểu là sự
tương quan về trường độ của các âm thanh nối tiếp nhau. Khi liên kết
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với nhau theo một thứ tự nhất định, trường độ của âm thanh tạo ra
âm hình tiết tấu (còn gọi là nhóm tiết tấu). Các ca khúc viết về Thanh
Hóa khai thác yếu tố dân gian bằng cách này khá phong phú.
2.3. Đánh giá của công chúng và giới chuyên môn về các ca
khúc viết về Thanh Hóa mang âm hưởng dân ca
2.3.1. Đánh giá của công chúng
Ý kiến của khán, thính giả là một kênh kiểm tra thông tin rất
khách quan, chuẩn xác và hữu ích để các nhạc sĩ và ca sĩ tham khảo,
tìm hiểu, từ đó có những điều chỉnh, định hướng phù hợp hơn trong
công việc sáng tác và biểu diễn của mình.
2.3.2. Đánh giá của giới chuyên môn
Bên cạnh sự đánh giá, ghi nhận của công chúng, thì sự công
nhận, ghi danh, khen thưởng bằng nhiều hình thức khác nhau của các
cơ quan chuyên môn, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cũng là một
kênh quan trọng đánh giá về tác phẩm. Những giải thưởng, sự ghi
nhận đó là thước đo chính xác nhất về sự thành công của ca khúc, có
tác dụng khuyến khích, động viên, cổ vũ các nhạc sĩ tiếp tục vững
bước trên con đường kế thừa và phát huy những nét đẹp của âm nhạc
và văn hóa dân tộc.
Tiểu kết
Từ cách tiếp cận của lý thuyết hệ thống, việc nghiên cứu, tìm
hiểu vấn đề kế thừa, khai thác dân ca người Việt xứ Thanh trong ca
khúc đương đại phải được đặt trong một chỉnh thể cấu trúc có nhiều
thành tố có mối liên hệ qua lại lẫn nhau. Đó là các thành tố thuộc
phương diện ngữ văn dân gian được các nhạc sĩ tiếp nhận khi sáng
tác ca từ như: hình ảnh, biểu tượng, huyền thoại, từ đệm, điệp từ,
ngôn ngữ địa phương, ngôn ngữ địa danh và các thành tố thuộc
phương diện âm nhạc như: giai điệu, thang âm - điệu thức, nhịp điệu,
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âm hình tiết tấu được kế thừa và đưa vào ca khúc với tư cách là các
bộ phận hữu cơ tạo nên tác phẩm.
Từ cách tiếp cận của lý thuyết sáng tạo truyền thống có thể
thấy, việc kế thừa các yếu tố bản sắc của dân ca xứ Thanh đã tạo nên
được những tác phẩm mới, nhưng chúng không đơn giản là những
tác phẩm tân nhạc mang sắc thái thuần túy phương Tây, mà đã là sự
tái tạo và cả sáng tạo truyền thống nữa. Thước đo cho sự thành công
của một ca khúc khai thác chất liệu dân ca chính là sự đón nhận, yêu
mến của công chúng. Bên cạnh đó, một thước đo khác không kém phần
quan trọng là sự ghi nhận, đánh giá của giới chuyên môn thông qua các
giải thưởng, huy chương, chứng nhận có uy tín của các tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Chương 3
BÀN LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC
KẾ THỪA DÂN CA NGƯỜI VIỆT XỨ THANH
TRONG CA KHÚC HIỆN NAY
3.1. Một số bàn luận về việc kế thừa dân ca người Việt xứ
Thanh trong ca khúc về Thanh Hóa thời gian qua
3.1.1. Bàn luận về phương thức kế thừa chất liệu dân ca
trong ca khúc
3.1.1.1. Về phương thức kế thừa dân ca trên phương diện ngôn
ngữ, ca từ
Việc kế thừa chất liệu dân gian trong lời ca, ca từ của dân ca đã
được thực hiện qua một số phương thức cơ bản như sau:
- Giữ nguyên dạng - Sử dụng nguyên khối.
- Không giữ nguyên dạng - Vận dụng sáng tạo.
Bên cạnh đó còn có một số kỹ thuật, thủ pháp kế thừa ca từ
khác là: nhắc lại, thêm câu thêm từ, hoặc đảo câu, đảo từ để phát
triển, biến hóa bài dân ca. Điều đó góp phần tạo nên những lời ca
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duyên dáng, đằm thắm, mộc mạc, tự nhiên. Hình thức này cũng có
thể được gọi là kế thừa và khai thác “pha chất” để mở rộng, biến hóa
bài dân ca.
3.1.1.2. Về phương thức kế thừa dân ca trên phương diện âm
nhạc dân gian
- Thứ nhất, dùng hình thức cũ: đó là sử dụng gần như nguyên
dạng những làn điệu dân ca rồi ghép lời ca mới vào, hay nói cách
khác là đặt lời mới cho dân ca.
- Thứ hai, những hình thức cũ có thay đổi, cải tiến: đó là khai
thác sử dụng chất liệu dân ca/âm nhạc truyền thống đưa vào trong
sáng tác mới (ca khúc hoặc nhạc không lời), trong đó có thể chỉ dùng
một nét giai điệu, nhịp điệu và âm hình của dân ca trong sáng tác ca
khúc.
- Thứ ba, lấy tinh hoa, cốt cách của nhạc dân tộc để sáng tạo ra
những hình thức mới: các nhạc sĩ đã kế thừa âm nhạc dân ca một
cách có chọn lọc, không bê nguyên xi mà có sự sáng tạo, phát triển
để âm nhạc của ca khúc mới có sức sống, phù hợp với hơi thở của
thời đại.
3.1.2. Bàn luận về vai trò của chủ thể sáng tạo ca khúc khai
thác chất liệu dân ca
Một ca khúc ra đời đạt được sự thành công hay không là kết quả
tổng hòa của nhiều yếu tố tạo nên chỉnh thể tác phẩm. Điều đó phụ
thuộc vào tài năng, cảm xúc, sự thăng hoa của các nhạc sĩ sáng tác.
Về cơ bản, có thể nhận thấy họ có những đặc điểm chung như sau: 1)
Là những người con xứ Thanh được nuôi dưỡng trong bầu không khí
thấm đẫm dân ca quê hương. 2) Là những nhạc sĩ gắn bó máu thịt
hoặc có tình cảm sâu nặng với vùng đất Thanh Hóa. 3) Là những
nhạc sĩ có tài năng và được trang bị các kiến thức âm nhạc bài bản.
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Có thể kể đến một số nhạc sĩ như: Xuân Giao, Hoàng Đạm, Nguyễn
Trọng, An Thuyên, Nguyễn Cường, Nguyễn Liên, Đồng Tâm…
3.1.3. Bàn luận về vai trò của ca sĩ thể hiện dòng ca khúc
mang âm hưởng dân gian
Về cơ bản, để thể hiện thành công các ca khúc khai thác chất
liệu dân ca đòi hỏi các ca sĩ phải có những tố chất như sau: 1) Có
tình yêu sâu nặng với quê hương, với các làn điệu dân ca. 2) Có
phong cách biểu diễn đậm chất dân gian, đồng thời phải khổ công
luyện tập. Một số ca sĩ đã góp phần tạo nên sự thành công của các
sáng tác mang âm hưởng dân ca là những người con của xứ Thanh
như: Anh Thơ, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Huy Phước, Bảo
Khuyên…
3.1.4. Bàn luận về các thành tố khác liên quan đến phương
diện trình diễn tác phẩm mang âm hưởng dân ca
3.1.4.1. Hòa âm phối khí và các nhạc cụ đệm
Phần phối khí, dàn dựng âm nhạc cho các ca khúc mang âm
hưởng dân ca cũng có những quy định ngầm mang tính “mặc định”.
Đó là phải lựa chọn các nhạc cụ dân tộc phù hợp; phần giai điệu và
hòa âm của phần đệm cũng phải luôn bám vào hệ thống cung, quãng
của âm nhạc truyền thống, các đặc điểm vùng, miền để tiến hành.
3.1.4.2. Phong thái biểu diễn và trang phục của ca sĩ
Để trình diễn các tác phẩm mang phong cách dân gian, trang
phục biểu diễn của các ca sĩ cũng phải tương thích, để thể hiện nét
bản sắc của làn điệu dân ca thuộc dân tộc, vùng miền đó.
3.1.4.3. Phần diễn phụ họa và mỹ thuật sân khấu
Nếu trước thời kỳ Đổi mới các ca sĩ thường biểu diễn đơn độc
trên sân khấu, ít có các tốp múa hoặc vai diễn phụ họa, thì hiện nay,
việc diễn phụ họa đã trở thành hiện tượng phổ biến, làm tăng thêm
hiệu quả tác động của tác phẩm. Hiệu ứng sân khấu với đạo cụ, thiết
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kế sân khấu, ánh sáng, phông màn… cũng góp phần làm nổi rõ hơn
tính chất, đặc điểm của ca khúc mang âm hưởng dân ca. Hiện nay
khán giả không còn chỉ là “người nghe” tác phẩm, mà còn là “người
xem” tác phẩm, hay chính xác hơn là người “nghe - nhìn” tác phẩm.
3.1.5. Bàn luận về xu hướng kế thừa chất liệu dân ca trong
sáng tác ca khúc viết về Thanh Hóa hiện nay
Bước sang thời kỳ xây dựng và kiến thiết đất nước, nhất là từ
thời kỳ Đổi mới đến nay, việc kế thừa và khai thác chất liệu dân ca
nói riêng, âm nhạc dân gian nói chung trong sáng tác ca khúc về
Thanh Hóa có chiều hướng chững lại, thậm chí những năm gần đây
có biểu hiện giảm sút, thể hiện ở các xu hướng sau:
Thứ nhất, việc khai thác và sử dụng chất liệu dân ca ít được đề
cao và quan tâm như thời kỳ trước, thậm chí có phần bị lấn át trước
các trào lưu sáng tác mới. Số lượng các ca khúc mang âm hưởng dân
ca, thể hiện bản sắc vùng miền, địa phương suy giảm rõ rệt.
Thứ hai, trong số các ca khúc còn đi theo hướng sáng tác này,
thì việc khai thác, kế thừa trên phương diện thang âm - điệu thức bị
suy giảm, và có sự gia tăng việc sử dụng thủ pháp xây dựng lời ca.
3.2. Những vấn đề đặt ra đối với việc kế thừa dân ca trong
ca khúc đương đại về Thanh Hóa hiện nay
3.2.1. Về môi trường dung dưỡng dân ca và âm nhạc dân gian
Các làn điệu dân ca thường bắt nguồn từ môi trường sống của
người dân. Do môi trường dung dưỡng dân ca và âm nhạc dân gian
đã có nhiều thay đổi, việc kế thừa và khai thác chất liệu dân ca xứ
Thanh trong sáng tác ca khúc ở Thanh Hóa hiện nay đang đứng trước
khá nhiều thách thức.
3.2.2. Sự biến động của đội ngũ nhạc sĩ sáng tác dòng âm
nhạc dân gian đương đại
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Một trong những tác động dẫn tới sự suy giảm các sáng tác ca
khúc mang âm hưởng dân gian là sự ra đi của thế hệ nhạc sĩ gạo cội,
sự hẫng hụt về đội ngũ kế cận, lớp nhạc sĩ trẻ hiện nay không mặn
mà lắm với sáng tác ca khúc mang phong cách dân gian.
3.2.3. Việc đào tạo âm nhạc dân gian trong nhà trường và
giáo dục dân ca cho công chúng
* Đối với giáo dục âm nhạc cổ truyền trong các nhà trường
Công tác đào tạo, giáo dục âm nhạc hiện nay còn nhiều hạn chế.
Việc giáo dục âm nhạc cổ truyền trong các trường phổ thông, trường
văn hóa nghệ thuật chưa được coi trọng đúng mức. Số giờ cho âm
nhạc truyền thống còn ít, số lượng bài bản âm nhạc dân tộc còn khập
khiễng, chưa phù hợp. Do không được được giáo dục một cách có hệ
thống về âm nhạc cổ truyền từ nhỏ, nên kiến thức về âm nhạc dân
gian của giới trẻ Việt Nam rất hạn chế. Những gì họ được nghe, được
hiểu là âm nhạc dân gian chỉ là một phần nhỏ, đa phần đã bị biến
dạng hoặc bị “hiện đại hoá”.
* Đối với việc giáo dục âm nhạc cho công chúng
Hiện nay, giáo dục âm nhạc truyền thống cho công chúng cũng
chưa được coi trọng, thiếu những chương trình truyền thông, giáo
dục, diễn giải về vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống hay dạy hát dân
ca. Do vậy, càng ngày giới trẻ càng ít mặn mà với âm nhạc dân tộc.
3.2.4. Vấn đề tạo không gian mới cho các trình diễn âm nhạc
dân gian đương đại
Một khi không gian diễn xướng truyền thống không còn, thì
việc tạo dựng những không gian trình diễn âm nhạc dân gian đương
đại là rất cần thiết. Hiện nay, ngoài không gian trình diễn dành cho
sân khấu chuyên nghiệp, các sáng tác theo xu hướng dân gian đương
đại đang có một môi trường diễn xướng ngày càng phát triển và phù
hợp với điều kiện xã hội mới là các sinh hoạt văn nghệ quần chúng,
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các câu lạc bộ ở cấp cơ sở, các liên hoan văn nghệ, hội thi, hội
diễn…
3.2.5. Vai trò của Nhà nước, các cơ quan văn hoá và tổ chức
xã hội
3.2.5.1. Về phía Trung ương
Để xây dựng thành công một nền văn hóa vừa “tiên tiến”, bắt
kịp với dòng chảy của âm nhạc thế giới, vừa “đậm đà bản sắc dân
tộc”, thì vai trò định hướng, chỉ đạo, điều tiết của Nhà nước là cực kỳ
quan trọng. Muốn giữ gìn, phát huy vốn âm nhạc dân gian trong đời
sống hiện đại, cần có các chính sách bảo tồn và phát huy âm nhạc
dân tộc hiệu quả ở nhiều cấp độ khác nhau. Đây là một chủ trương
mang tầm vĩ mô ở cấp độ Trung ương và cần có sự triển khai thành
các hoạt động thiết thực và cụ thể ở cấp độ địa phương.
3.2.5.2. Về phía địa phương
Dân ca xứ Thanh có được tiếp tục giữ gìn, phát huy và phát
triển hay không phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của chính quyền và
người dân địa phương. Hiện nay Thanh Hóa phải đối mặt với rất
nhiều vấn đề như: giữ gìn, bảo lưu kho tàng dân ca địa phương thông
qua hoạt động điều tra, sưu tầm, lưu trữ; bảo tồn và phát huy giá trị
của dân ca xứ Thanh trong đời sống đương đại; khuyến khích các
nhạc sĩ sáng tác ca khúc mang âm hưởng dân ca; giáo dục giới trẻ
tình yêu đối với âm nhạc cổ truyền; khuyến khích các sinh hoạt dân
ca, dân vũ ở các địa bàn có truyền thống lâu đời…
Tiểu kết
Từ thực tiễn quá trình kế thừa các giá trị của dân ca xứ Thanh
trong ca khúc viết về Thanh Hóa thời gian qua có thể rút ra một số
bàn luận khoa học hữu ích về phương thức kế thừa chất liệu dân ca
trong ca khúc; về vai trò của nhạc sĩ sáng tác và ca sĩ thể hiện ca
khúc cũng như các phương diện khác đồng tham gia vào quá trình
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biểu diễn ca khúc với tư cách là một loại hình nghệ thuật trình diễn
mang tính chỉnh thể nguyên hợp.
Trên cơ sở làm rõ xu hướng kế thừa chất liệu dân ca trong sáng
tác ca khúc viết về Thanh Hóa hiện nay,có thể thấy những vấn đề đặt
ra hiện nay là: môi trường dung dưỡng dân ca và âm nhạc dân gian;
sự biến động của đội ngũ nhạc sĩ sáng tác dòng âm nhạc dân gian
đương đại; việc đào tạo âm nhạc dân gian và giáo dục dân ca cho
công chúng; sự xuất hiện những không gian mới cho các trình diễn
âm nhạc dân gian đương đại; vai trò của Nhà nước, các cơ quan văn
hoá và các tổ chức xã hội.
KẾT LUẬN
1. Trong những năm qua, các ca khúc mang chất liệu dân ca
người Việt xứ Thanh đã được khẳng định trong lòng công chúng. Sự
thành công của các ca khúc đã tạo động lực cho các thế hệ nhạc sĩ
tiếp tục khai thác vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc, phát huy những
tinh hoa của âm nhạc dân gian, giới thiệu kho tàng dân ca phong phú
của xứ Thanh làm nên những ca khúc có giá trị nội dung và nghệ
thuật cao. Sức sống lâu bền của nhiều ca khúc là ví dụ sinh động thể
hiện sự thành công của các nhạc sĩ trong việc khai thác chất liệu âm
nhạc dân gian nói chung, dân ca xứ Thanh nói riêng
2. Việc nghiên cứu âm nhạc dân gian nói chung, dân ca Việt
Nam nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu. Song số lượng các tác giả,
công trình nghiên cứu về khai thác chất liệu dân ca trong ca khúc còn
khá là khiêm tốn và việc nghiên cứu về dân ca Thanh Hóa và ảnh
hưởng đến ca khúc viết về Thanh Hóa lại càng khiêm tốn hơn. Thông
qua luận án này, NCS muốn góp một phần bổ khuyết vào khoảng
trống đó.
3. Luận án đã 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
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Hóa, làm rõ những đặc điểm cơ bản của dân ca xứ Thanh và ca khúc
viết về vùng đất này, nêu bật giá trị, vai trò của các ca khúc kế thừa
chất liệu dân ca xứ Thanh trong đời sống cộng đồng.
4. Từ cách tiếp cận của lý thuyết hệ thống, việc nghiên cứu, tìm
hiểu vấn đề kế thừa, khai thác dân ca người Việt xứ Thanh trong ca
khúc đương đại được luận án đặt trong một chỉnh thể cấu trúc có
nhiều thành tố có mối liên hệ qua lại, tác động lẫn nhau gồm các
thành tố thuộc phương diện ngữ văn dân gian và các thành tố thuộc
phương diện âm nhạc dân gian. Khi kế thừa các yếu tố bản sắc của
dân ca xứ Thanh, các nhạc sĩ cho ra đời những tác phẩm ca khúc
mới, nhưng chúng không đơn giản là những tác phẩm tân nhạc mang
màu sắc thuần túy phương Tây, mà là sự “tái tạo truyền thống”,
“sáng tạo truyền thống”, mang tới những tác phẩm âm nhạc mang
đậm hơi thở của thời đại, nhưng vẫn thấm đẫm hồn cốt, bản sắc văn
hóa xứ Thanh.
5. Thước đo cho sự thành công của một ca khúc khai thác chất
liệu dân ca chính là sự đón nhận, yêu mến của công chúng. Các tác
phẩm có nội dung tư tưởng, tình cảm và các thủ pháp nghệ thuật gần
gũi với đời sống tâm hồn, tình cảm của con người Thanh Hóa luôn
dễ đi vào lòng người, chinh phục sự yêu mến của họ. Bên cạnh đó,
một thước đo khác là sự ghi nhận, đánh giá của giới chuyên môn
thông qua các giải thưởng có uy tín, các huy chương, chứng nhận của
các tổ chức nghề nghiệp và xã hội.
6. Trên cơ sở tiến hành nghiên cứu, đánh giá việc kế thừa các
yếu tố, chất liệu, giá trị của dân ca xứ Thanh trong ca khúc viết về
Thanh Hóa từ năm 1965 đến nay, luận án rút ra một số kết quả
nghiên cứu chính như sau:
Thứ nhất, trên phương diện kế thừa ngôn ngữ dân gian của dân
ca xứ Thanh, có thể thấy những tác phẩm thành công là những ca
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khúc kế thừa được một cách sáng tạo, linh hoạt ca từ dân gian để đưa
vào các ca khúc mới.
Thứ hai, 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 đặc trưng văn hóa của vùng đất Thanh Hóa và hơi thở của thời
đại.
Thứ ba, 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. Những ca khúc
viết về Thanh Hóa mang âm hưởng dân ca thành công thường là
những đứa con tinh thần đau đáu của các nhạc sĩ vừa có tài, vừa có
tâm, vừa có tầm, những người gắn bó máu thịt với vùng đất và con
người Thanh Hóa.
Thứ tư, 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. Nếu đó là những người có tình cảm gắn bó với vùng đất
Thanh Hóa, đồng điệu với tác giả, thẩm thấu được tác phẩm, lại có
chất giọng phù hợp với phong cách dân gian, thì sẽ góp phần nâng
tầm tác phẩm, thổi hồn vào ca khúc, đưa ca khúc đến gần hơn với
công chúng và ngược lại. Với tư cách là một loại hình nghệ thuật
trình diễn, cả dân ca lẫn ca khúc đều cần đến các nhân tố tuy là phụ
trợ nhưng rất cần thiết cho sự tồn tại của nó như: trang phục, đạo cụ,
không gian diễn xướng, các yếu tố bổ trợ…
Thứ năm, xu hướng kế thừa và khai thác chất liệu dân ca trong
sáng tác ca khúc viết về Thanh Hóa hiện nay có chiều hướng chững
lại và thậm chí có biểu hiện giảm sút; sự lấn át của các trào lưu sáng
tác mới; có 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,
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chỉ chú trọng vào thủ pháp xây dựng lời ca…
Thứ sáu, những vấn đề chính đặt ra đối với việc kế thừa dân ca
trong ca khúc đương đại về Thanh Hóa hiện nay là: môi trường dung
dưỡng dân ca và âm nhạc dân gian; sự biến động của đội ngũ nhạc sĩ
sáng tác dòng âm nhạc dân gian đương đại; việc đào tạo âm nhạc dân
gian và giáo dục dân ca cho công chúng; sự xuất hiện những không
gian mới cho các trình diễn âm nhạc dân gian đương đại; vai trò của
Nhà nước, các cơ quan văn hoá và các tổ chức xã hội.
7. Trong quá trình xây dựng đất nước, Đảng ta rất chú trọng đến
việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, trong đó có
di sản âm nhạc dân tộc. Những năm qua, nền âm nhạc Việt Nam đã
đạt được những thành tựu khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh đó, do
những hoàn cảnh và tác động không mong muốn, một số loại hình
âm nhạc dân gian đang có nguy cơ mai một cao, trong đó có dân ca.
Luận án mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào việc giữ gìn, kế
thừa và phát huy kho tàng dân ca xứ Thanh trong đời sống âm nhạc
đương đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam vừa tiên tiến,
vừa mang đậm bản sắc dân tộc./.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1. Vi Minh Huy (2016), “Dân ca Thanh Hóa trong ca khúc viết
về xứ Thanh”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 385, tr 68 – 71.
2. Vi Minh Huy (2016), “Hò đối đáp, một hình thức giao duyên
độc đáo”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 390, tr 52 – 54.
3. Vi Minh Huy (2017), “Thủ pháp phổ thơ trong dân ca xứ
Thanh”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 393, tr 53 – 55.

