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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nghệ thuật Hát Chèo cạn là hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc
của người dân vùng biển Cảnh Dương tỉnh Quảng Bình, nhằm cầu cho trời
yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vận dụng nhiều lối ca
hát dân gian kèm theo các động tác mang tính cách điệu mô phỏng lại các
cảnh sinh hoạt gần gũi cuộc sống đời thường như kéo lưới, bắt cá… Cũng
có thể nói, Hát Chèo cạn chính là hình thức diễn xướng dân gian, bởi nó
không chỉ có hát, mà còn kèm theo động tác mô phỏng đơn giản đời sống,
sinh hoạt của cư dân miền biển. Vì vậy, từ bao đời nay, nó đã trở thành
một phần rất quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân Cảnh
Dương nói riêng và Quảng Bình nói chung.
Mặc dù các làn điệu dân ca và phương thức trình diễn của Hát Chèo
cạn ở Cảnh Dương vẫn được dân làng ưa thích, gìn giữ và phát huy. Song
thế hệ trẻ ngày nay ít người có hứng thú với Hát Chèo cạn, hay chính xác
hơn là họ không thuộc các làn điệu Hát Chèo cạn, không hào hứng với
nghệ thuật dân gian đã gắn bó với quê hương như các hình thức nghệ thuật
biểu diễn khác, đặc biệt là ca múa nhạc nhẹ. Nếu chỉ xuất hiện thoảng hoặc
trong các lễ hội, thì Hát Chèo cạn có nguy cơ bị mai một và thất truyền.
Là giáo viện dạy môn âm nhạc trongmột ngôi trường THCS trên địa
bàn xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình, chúng tôi nhận thấy vai
trò và trách nhiệm của mình trong công việc gìn giữ, phát huy và truyền
dạy các làn điệu Hát Chèo cạn đến thế hệ học sinh ngay từ tầm bé, để các
em được tiếp cận, học tập, tự hào và yêu trọng vốn di sản văn hóa truyền
thống của cha ông đã trao truyền. Đưa Hát Chèo cạn vào chương trình âm
nhạc chính khóa là điều khó thực hiện, song đưa vào chương trình hoạt
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động âm nhạc ngoại khóa thì sẽ khả thi hơn, không ảnh hưởng đến thời
lượng học tập chính khóa đã được Sở, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành.
Với những lý do trên, chúng tôi thực hiện đề tài: Đưa Hát Chèo cạn
vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường THCS Cảnh Dương - Quảng
Trạch - Quảng Bình, cũng chính là nguyện vọng của người dân nơi đây với
hy vọng góp phần vào việc gìn giữ một loại hình nghệ thuật truyền thống
của cha ông.
2. Lịch sử nghiên cứu đề tài
Với tình hình ngày càng nóng lên của vấn đề bảo tồn các di sản văn
hóa phi vật thể, các vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian
không phải là một đề tài mới, nhưng nghiên cứu chuyên biệt về Hát Chèo
cạn để đưa vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc trong trường THCS vùng
Cảnh Dương - Quảng Bình, có thể nói cho đến thời điểm hiện tại, chưa có
đề tài nào nghiên cứu.
Về các giáo trình âm nhạc, văn hóa nghệ thuật, có thể khẳng định
chưa có một tài liệu nào đi sâu phân tích Hát Chèo cạn nói chung và Hát
Chèo cạn ở Cảnh Dương nói riêng. Trong một số tài liệu, Hát Chèo cạn chỉ
được nhắc thoáng qua khi nói đến các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian
[13, tr.15]. Tuy chưa được nghiên cứu sâu, song Hát Chèo cạn vẫn hiện hữu
trong đời sống văn hóa bao đời nay của những người con Quảng Bình.
Trên các tạp chí, các chuyên mục trên báo chí liên quan đến văn hóa
nghệ thuật, có không ít những bài viết liên quan đến Hát Chèo cạn, có thể
kể đến như: Bài viết Hát Chèo cạn Cảnh Dương của tác giả Trần Hoàng
đăng trên tạp chí văn hóa dân gian số 3 (2003); Làng biển Cảnh Dương - từ
đặc trưng nghề nghiệp đến tục ngữ, ca dao, hò vè, một bài viết khác của tác
giả Trần Hoàng đăng trên Tạp chí Khoa học (2001).
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Tác giả Trần Biên với bài Có một miền dân ca đăng ở tạp chí văn
hoá Quảng Trị đã đề cập đến tục Hát Chèo cạn ở làng Cửa Tùng xã Vĩnh
Quang, huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị. Bài viết chỉ rõ nguyên nhân ra đời
cũng như người có công sáng lập ra đội Hát Chèo cạn, một hình thức hò hát
khi đưa tang những người quá cố. Theo đó, tác giả chỉ ra rằng, ở làng Tùng,
Hát Chèo cạn ra đời do cụ Nguyễn Hữu Bá làm nghề bán thuốc rong yêu
thích tuồng đã lập nên gánh hát đi biểu diễn các nơi. Đây là việc làm “nhất
cử lưỡng tiện” bởi toàn bộ dàn nhạc và diễn viên của gánh hát được “cát
xê” qua đội Hát Chèo cạn và họ chính là xương sống của đội. Đội Hát Chèo
cạn làng Tùng được thành lập vào khoảng từ năm 1880-1887.
Trong bài viết Hát Chèo cạn làng Mai, tác giả Hồ Nguyên đã giới
thiệu một địa phương khác của tỉnh Quảng Trị cũng có phong tục Hát Chèo
cạn mà cho đến tận bây giờ vẫn còn phát triển mạnh mẽ, đó là làng Mai
Thị, xã Gio Mai huyện Gio Linh. Bài viết đề cập đến xuất xứ của Hát Chèo
cạn làng Mai, từ đó đi vào nghiên cứu phần nội dung và hình thức của tục
đưa linh Hát Chèo cạn, một loại hình nghệ thuật mang đậm tính quần
chúng dân gian đã có từ lâu và tồn tại đến bây giờ. Tuy nhiên, tất cả những
bài viết trên chỉ mang tính chất sơ lược, không có sự khảo sát phân tích cụ
thể, đầy đủ về những khía cạnh của nghệ thuật Hát Chèo cạn.
Trong bài Hát Chèo cạn Bảo Ninh, nét văn hóa đặc sắc trong lễ hội
truyền thống vùng biển Đồng Hới, đăng trên Báo Quảng Bình số
14/10/2015, tác giả Dương Viết Chiến đã khái quát khá rõ nét về các làn
điệu sử dụng trong Hát Chèo cạn. Đây là tư liệu quí để học viên có thể kế
thừa trong phần viết của mình.
Có thể thấy, Hát Chèo cạn là chủ đề đã được nhiều người quan tâm
tìm hiểu. Tuy nhiên nghiên cứu vấn đề: Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động

4
ngoại khóa âm nhạc trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng
Bình thì chưa có ai thực hiện. Bởi vậy hướng đi của Luận văn có thể được
coi là mới mẻ, phù hợp với xu thế hiện nay và sẽ đem lại những giá trị tích
cực trong việc góp phần lưu giữ, bảo tồn một nghệ thuật truyền thống của
quê hương Quảng Bình. Bên cạnh đó, luận văn sẽ cung cấp cho học sinh
những kiến thức về Hát Chèo cạn thông qua HĐNK âm nhạc, đồng thời
làm tài liệu tham khảo cho các trường bạn trong tỉnh Quảng Bình, và những
ai quan tâm đến nghệ thuật Hát Chèo cạn Cảnh Dương.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu nhằm mục đích đưa ra các biện pháp truyền dạy Hát
Chèo cạn trong HĐNK âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương - Quảng
Trạch - Quảng Bình.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Khảo sát, tổng quan về Hát Chèo cạn ở Cảnh Dương.
Bước đầu tìm hiểu một số giá trị thẩm mỹ của Hát Chèo cạn trong
đời sống tinh thần cư dân Cảnh Dương. Lựa chọn một số bài Hát Chèo cạn
để minh họa và phân tích.
Nghiên cứu về thực trạng dạy học âm nhạc tại Trường THCS Cảnh
Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình
Đề xuất một số biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào HĐNK âm nhạc tại
trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
- Nghệ thuật Hát Chèo cạn ở Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình.
- Các làn điệu Hát Chèo cạn.
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- Nghệ nhân, giáo viên (GV), học sinh (HS) có tham gia CLB Hát
Chèo cạn ở Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình.
HĐNK âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương- Quảng TrạchQuảng Bình.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Không gian trình diễn Hát Chèo cạn tại xã Cảnh Dương - Quảng Trạch.
Hiện nay hầu hết các nghệ nhân truyền dạy Hát Chèo cạn đều theo
lối truyền khẩu nên không còn lưu giữ được các bản ký âm của làn điệu
chèo cổ. Do đó, luận văn của tác giả chỉ bước đầu đi vào khảo sát và
nghiên cứu những làn điệu Hát Chèo cạn được đặt lời mới đang được sử
dụng trên địa bàn xã Cảnh Dương, đồng thời có thể áp dụng vào các
HĐNK của nhà trường.
5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp phân tích, so sánh để rút ra đặc điểm âm nhạc của Hát
Chèo cạn.
Phương pháp điền dã, khảo sát để thu thập tài liệu về Hát Chèo cạn
tại Cảnh Dương hiện nay.
6. Những đóng góp của luận văn
Đề tài có những đóng góp sau:
Lựa chọn các bài Hát Chèo cạn phù hợp, phổ biến và đề xuất các biện
pháp đưa vào truyền dạy trong các HĐNK âm nhạc trường THCS Cảnh Dương.
Góp phần tổng hợp một số tư liệu về Hát Chèo cạn hiện có ở
Cảnh Dương.
Góp phần bảo tồn, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong
bối cảnh hiện nay.
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7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận
văn gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học âm nhạc tại trường
THCS Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình
Chương 2: Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại
khóa âm nhạc.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC ÂM NHẠC TẠI
TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH
1.1. Khái quát về Hát Chèo cạn và giải thích các khái niệm
1.1.1. Môi trường văn hóa Cảnh Dương - nôi sinh của Hát Chèo cạn
Cảnh Dương xưa thường gọi là “làng chiến đấu” điển hình của chiến
trường liên khu 4, là vùng chài hùng mạnh có tiếng của xứ miền Trung
thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Người dân Cảnh Dương có lối
sống giản dị, mộc mạc, chân thành, quan hệ tình làng nghĩa xóm rất chặt
chẽ theo cộng đồng làng xã đó cũng chính là nét văn hóa đặc trưng của
người dân nơi làng quê Việt Nam.
1.1.1.1. Đặc điểm dân cư và đời sống kinh tế xã Cảnh Dương
Trong cuốn Lịch sử cách mạng xã Cảnh Dương giai đoạn 1930 2000 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Cảnh Dương, do Nhà xuất bản Chính
trị Quốc gia phát hành năm 2015 [1], đã viết khá chi tiết về đặc điểm dân
cư và đời sống kinh tế xã Cảnh Dương. Sau khi đọc và tìm hiểu, kế thừa
công trình nghiên cứu đi trước, chúng tôi xin tóm lược một số ý chính về
đặc điểm dân cư và đời sống kinh tế xã Cảnh Dương như sau:
Thứ nhất: Theo số liệu thống kê năm 2015 thì Quảng Bình được biết
đến là danh xưng thiêng liêng của một vùng đất, có diện tích tự nhiên là
8.065 km2 [1, tr.5] nằm ở miền Trung Việt Nam, nơi hội tụ giữa các yếu tố
tự nhiên và văn hóa của cả hai miền Nam - Bắc, đã có bề dày truyền thống
lịch sử - văn hóa lâu đời, kết tinh nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần
độc đáo. Trên đường thiên lý Bắc Nam, qua đèo Ngang chưa đầy 10km về
phía Đông Nam, đứng trên cầu Roòn nhìn về hướng biển, thấy một vùng
quê trù phú xinh đẹp, tấp nập thuyền bè vào ra. Đó là xã Cảnh Dương anh
hùng, được mệnh danh là “Pháo đài thép” trong những năm kháng chiến
chống Pháp.
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Xã Cảnh Dương (thuộc huyện Quảng Trạch - Quảng Bình), xưa
thường gọi là “Làng chiến đấu” điển hình của cả chiến trường Liên khu 4.
Theo số liệu thống kê năm 1945 của UBND xã Cảnh Dương thì “Làng” có
diện tích chưa đầy 1km2, với 5.000 dân nhưng đã anh hùng bất khuất
đương đầu với 120 trận càn lớn nhỏ của kẻ thù, trong đó có những trận càn
với quy mô cỡ trung đoàn, có sự tham gia tác chiến của cả thủy, lục, không
quân… Bom đạn và sự tàn bạo dã man của địch không thể nào khuất phục
được ý chí, lòng dũng cảm mưu trí của người dân Cảnh Dương. Xã Cảnh
Dương thuộc huyện Quảng Trạch - Quảng Bình là vùng đất giàu truyền
thống cách mạng. Sau ngày chiến sự lan tới Quảng Bình, Cảnh Dương đã
phát động toàn dân đem hết sức người, sức của ra xây dựng, bố phòng
chuẩn bị kháng chiến. Với tinh thần "một tấc không đi, một ly không dời",
quân dân Cảnh Dương đã anh dũng chiến đấu chống lại quân Pháp bảo vệ
vững chắc quê hương, góp phần quan trọng đưa Cảnh Dương trở thành một
trong những làng chiến đấu kiểu mẫu của tỉnh và cả Liên khu 4.
Thứ hai: Cảnh Dương là một làng chài hùng mạnh có tiếng của xứ
miền Trung thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Ngư dân ở đây có
truyền thống đánh bắt vùng lộng gần bờ và vươn khơi xa bờ. Nghề chính
của họ là câu những con cá hố xuất khẩu, đến mùa cập bến sông Loan, đi
qua làng thấy tấp nập trên bến dưới thuyền, người người san sát thu mua,
nhộn nhịp đầy sức sống.
Kinh tế biển mỗi năm đưa lại cho Cảnh Dương không dưới 200 tỷ
đồng (số liệu thống kê theo Báo cáo chính trị của HĐND xã Cảnh Dương
năm 2015), đấy là chưa kể các dịch vụ hậu cần liên quan như cung cấp đá,
nhiên liệu, thức ăn cho người đi biển, dịch vụ phục vụ hàng quán, giải trí
cho thuyền viên cập bờ... Bởi thế mà nhà cửa ở đây san sát, chật bưng hơn
phố. Hoạt động đánh bắt cá của làng biển xã Cảnh Dương chuyên nghiệp

9
từng công đoạn. Bên trong địa phương này có hàng chục công ty và cơ sở
thu mua thủy hải sản đông lạnh có kho đông rộng lớn, quy củ, tiêu chuẩn
để xuất đi các thị trường Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Ngoài cá hố, các loài đặc sản xa bờ ở Hoàng Sa, Trường Sa là sở trường
của ngư dân Cảnh Dương. Làng biển này vốn có lịch sử lập làng gần 400
năm. Trong dân gian tinh hoa vùng Quảng Bình có một câu nói về những
làng nổi bật khoa bảng, học vấn, hào hoa, giỏi giang, chữ nghĩa, hào sảng...
"Văn Võ Cổ Kim, Sơn Hà Cảnh Thổ" thì Cảnh Dương từ xưa được vinh
hạnh đứng vào bát danh hương như thế.
Từ ngày mới khai canh, các dòng họ đã nhờ vào con cá biển Đông
mà cho con cái học hành đỗ đạt, thành tài, ra đời giúp ích qua không ít triều
đại với công lao hiển hách. Nếu ai từng nghe “Quảng Bình quê ta ơi” của
nhạc sĩ Hoàng Vân, Cảnh Dương được vinh hạnh nêu tên với một niềm tự
hào lộng lẫy: "Có ai về Cảnh Dương quê tôi đứng nơi đầu sóng gió/ Truyền
thống đánh giặc giữ làng mãi mãi còn đây/ Dòng sông Giang (Khoan khoan
hò khoan)/ với hàng dương (Khoan khoan hò khoan)/ Đời đời hát ca tên
anh, những người anh hùng (Khoan khoan hò khoan).
Cảnh Dương có diện tích chỉ 1,5km2 nhưng ý chí làm ăn của người
dân ở đây là trên hàng triệu cây số vuông vùng biển của đất nước Việt
Nam. Chí khí con người ở đây cống hiến cho đất nước nhiều nhân sự ngành
hàng hải thượng hạng và cũng không ít con người đi ra từ con tôm, con cá
đã thành danh mà vẫn rất khiêm tốn. Họ ứng xử với biển không phải cách
lấy đi từ biển cả tất thảy mà bằng nhân cách truyền đời, kính trọng biển, tôn
trọng biển, tương kính biển. Ở mảnh làng có ít quỹ đất này, họ dành hẳn
một khu đẹp, thuận tiện để làm nghĩa trang các loài cá lớn, trong đó chôn
cất các loài cá voi chết trôi dạt vào bờ mấy trăm năm lập làng.

10
Đàn ông con trai làng biển Cảnh Dương hiền từ mà cứng rắn, hào
hoa mà mạnh mẽ, nhiều người trong các thế hệ lập làng thông minh dĩnh
ngộ, nuôi chí giúp ích xã hội được trọng vọng bởi các triều đại mà lịch sử
của làng đã từng ghi công. Con gái Cảnh Dương đảm đang, tháo vát.
Những cậu cử trong vùng quanh Cảnh Dương xưa muốn theo nghiệp đèn
sách đều truyền tụng rằng, gái Cảnh Dương lấy về làm vợ cả đời không lo
cơm áo. Nữ nhi ở làng biển này đảm đang, tháo vát, từ nhỏ đã biết buôn
bán, lo việc để đàn ông đi biển, ai đòi nghiệp chữ thì sẵn lòng cáng đáng
mọi sự mưu sinh. Họ không chỉ tháo vát buôn bán mà con gái Cảnh Dương
còn nức tiếng đẹp và thông minh của xứ Quảng Trạch.
Người Cảnh Dương không chỉ nuôi con bằng cá tôm biển Đông mà
còn dạy giỗ con cái họ với gia tài tinh thần dân ca riêng biệt mà khó có một
làng biển nào có thể có vốn quý này. Đấy là điệu hát tự ru mình mà chúng
tôi tạm đặt như thế và ngư dân ở đây cũng chấp nhận như thế. Đi biển lâu
ngày, họ sáng tác ra điệu hát tự ru mình, ru bạn, ru cả người mình yêu ở nhà.
Ai đã từng nghe một lần sẽ thấy rất lạ, nhưng nghe lần nữa sẽ hiểu, nghe thêm
lần nữa sẽ biết vì sao họ yêu cái điệu hát hò của họ bên bờ biển Đông.
Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã hạn chế được
rất nhiều những khó khăn do thiên tai gây ra. Được sự quan tâm sâu sắc của
chính quyền nên đời sống kinh tế được nâng cao, người dân Cảnh Dương
đã có cuộc sống âm no hạnh phúc, những con đường bê tông kiên cố trải
dài nối liền các thôn xóm, nhờ có giao thông đi lại thuận tiện nên việc buôn
bán hải sản biển của nhân dân phát triển mạnh, đời sống nhân dân được
nâng cao. Cùng với sự phát triển của tỉnh Quảng Bình, Cảnh Dương đang
dần chuyển mình mạnh mẽ, nhân dân nơi đây đang tích cực thực hiện chủ
trương phát triển theo mô hình “Nông thôn mới” hứa hẹn nhiều thay đổi
tích cực.
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Thứ ba: là một xã ven biển, không có đất canh tác nông nghiệp, nằm
ở phía Bắc huyện Quảng Trạch, xã Cảnh Dương có vị trí địa lý:
- Phía Nam giáp xã Quảng Hưng.
- Phía Tây giáp xã Quảng Tùng.
- Phía Bắc giáp sông Roòn (Ranh giới giữa 2 xã Cảnh Dương và
Quảng Phú).
- Phía Đông giáp biển Đông.
Diện tích đất tự nhiên 152 ha. Dân số toàn xã đến nay có 1.993 hộ
với 8.545 khẩu, địa bàn chật hẹp, dân cư đông đúc được chia thành 09 thôn,
có 03 thôn Đông Cảng, Yên Hải, Trung Vũ nằm dọc theo tuyến biển Đông,
có 3 thôn Đông Dương, Đông Tỉnh, Thượng Giang nằm dọc theo tuyến sông
Roòn. Có cửa lạch thuận tiện cho tàu thuyền ra vào khai thác hải sản. Giao
thông thuận lợi cả về đường bộ và đường thuỷ, thuận lợi cho việc giao lưu
hàng hoá, có chợ Cảnh Dương đáp ứng giao lưu hàng hoá trong cả vùng.
Là xã thuần ngư có 70% làm nghề khai thác thuỷ sản, toàn xã có
420 tàu thuyền các loại với trên 2.141 lao động nghề cá, số lao động còn lại
hoạt động trong lĩnh vực TTCN có chế biến, dịch vụ, thương mại, với tỉ lệ
người trong độ tuổi lao động đạt 75% rất thuận lợi cho phát triển kinh tế.
Người dân Cảnh Dương có lối sống giản dị, mộc mạc, chân thành, quan hệ
tình làng nghĩa xóm rất chặt chẽ theo cộng đồng làng xã, mọi người luôn
giúp đỡ nhau trong công việc gia đình, việc nhà ngư, các việc chung trong
thôn xóm và đó cũng chính là nét văn hóa đặc trưng của người dân nơi làng
quê Việt Nam. Xưa kia đứng hàng đầu lãnh đạo trong các làng là Lý
trưởng, Hương lão, hầu hết các công việc trong làng đều do các bậc này
quyết định, các gia đình mỗi khi có việc như (mừng thọ, hiếu, hỷ…) đều
phải trình thông qua Lý trưởng, Hương lão. Vào những ngày rằm, ngày lễ
trong năm hoặc khi gia đình có việc thì họ thường sắm một số lễ vật đem ra
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đình, chùa, đền để cầu cho bản thân và gia đình được nhiều may mắn, sức
khỏe, bình an, mọi công việc được thuận lợi. Ngày nay, quản lý các thôn là
trưởng thôn, phó thôn cùng với các ban ngành đoàn thể, chính quyền và
người dân Cảnh Dương ý thức rất rõ trách nhiệm với cộng đồng nên công
việc chung của làng được tập hợp theo lứa tuổi, theo huyết thống thì có
dòng tộc, họ hàng, khi có việc làng thì phân theo thôn, xóm, trại, giáp mà
thực hiện và tuân theo trật tự nghiêm ngặt, những điều đó được thể hiện rõ
nhất trong tổ chức lễ hội và sinh hoạt diễn xướng Hát Chèo cạn.
1.1.1.2. Văn hóa, tín ngưỡng
Từ trang 15 đến trang 19 của cuốn Lịch sử cách mạng xã Cảnh
Dương giai đoạn 1930 - 2000 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Cảnh Dương
đã viết về đời sống tinh thần, văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân xã Cảnh
Dương. Sau khi đọc và nghiên cứu, tôi xin tóm tắt như sau:
Lịch sử khai canh lập ấp của Cảnh Dương bắt đầu từ Cồn Dưa, Lòi
Mắm. Sách làng biển Cảnh Dương của Sơn Hà Nguyễn Viễn viết: "Năm
Quý Mùi (1643) Phúc Thái nguyên niên, ngày 19 tháng 11 mùa đông các
cụ Nguyễn Văn An, Đỗ Phú Thanh, Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Văn Lẫm,
Phạm Văn Hữu, Phạm Văn Sảo vào châu Bố Chính, ngụ tại Cồn Dưa xã
Thuần Thần, lúc đó 6 người kết làm anh em... Mùa xuân năm Ất Mùi
(1655) các cụ Nguyễn An, Đỗ Phú Thanh... dẫn dân đến xứ Lòi Mắm. Lúc
này dân mới đến 20 hộ từ đó mà đông lên". Tháng 4 năm Mậu Tuất (1658)
các vị tiền khẩn họp lại đặt tên làng là Cảnh Dương. Có lẽ rất ít làng xã khi
mới khai canh đã bắt tay vào lập khoán lệ, hương ước xây dựng quê hương
từ tháng 3 năm Kỷ Hợi (1659).
Dân làng Cảnh Dương chủ yếu sống nhờ nghề chài lưới trên sông
biển, chế biến và buôn bán các loại hải sản nhưng các vị tiên chỉ của làng ý
thức được việc học của con cháu nên trong các hương phả luôn đề cao việc
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giáo dục, đào tạo nhân tài, có chế độ khuyến khích người đỗ đạt. Khoán lệ
của làng ghi rõ: "Chính sự phong hóa càng phải rộng mở mới tận thiện, tận
mỹ. Phàm làm việc gì nhất thiết phải nói lời công minh, không được suy bì
riêng tư, không được cường hào mà phóng túng"... "Khoa mục là con
đường của sĩ tử, ai đi thi hội văn hay trúng đệ nhất danh làng thưởng 100
quan; đệ nhị danh làng thưởng 50 quan".
Có lẽ, Cảnh Dương là một trong rất ít nơi có Văn Miếu, có bia Khoa
Bảng, có Hội văn như một Tao Đàn ở chốn làng quê. Nhờ khuyến học,
khuyến tài mà trong các kỳ thi dưới triều Nguyễn từ Minh Mạng về sau
làng Cảnh Dương có đến hơn 100 người đậu từ tú tài đến tiến sĩ. Nổi bật
trong số đó có Phạm Chân sinh năm Giáp Tý (1804), năm Đinh Dậu (1837)
đậu cử nhân, năm Mậu Tuất (1838) đậu Tiến sĩ. Phạm Chân được cử giữ
chức Án sát tỉnh Thanh Hóa, Án sát tỉnh Lạng Sơn, có công dẹp bọn giặc
phỉ phương Bắc. Khi giặc Pháp đánh chiếm Nam Kỳ, Phạm Chân đã chiến
đấu ngoan cường bảo vệ thành Biên Hòa - Gia Định. Khi thất thủ, không
cam chịu rơi vào tay giặc, ông tuẫn tiết giữ tấm lòng trung, được triều đình
nhà Nguyễn đưa vào thờ ở Trung Nghĩa đường.
Sau Phạm Chân có Nguyễn Phùng Dực đỗ tiến sĩ khoa Kỷ Dậu
(1849), nổi tiếng là người tài hoa, cụ Dực chuyên tâm cho ngành giáo dục, mở
trường lớp mong đào tạo được nhiều người đức tài cho quê hương, xứ sở.
Sống trong thời đại của cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn, ngay từ khi
khai canh dân làng Cảnh Dương đã chịu nhiều cơ cực của nạn đao binh.
Cảnh Dương được coi là dân Kiến Nghĩa, Đạo dẫn đường dưới triều Lê
Trịnh, họ đã phải sung lính, vận chuyển lương thực, dẫn đường vượt biển
trong các cuộc chiến ở thế kỷ XVII.
Khi người anh hùng áo vải Tây Sơn ra Bắc, người Cảnh Dương đã
góp nhiều công sức cho cuộc hành quân tiến về Thăng Long tiêu diệt tập
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đoàn phong kiến họ Trịnh, thống nhất giang sơn. Nhân dân Cảnh Dương đã
gửi tấm lòng mình với người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ trong việc đúc
chiếc chuông đồng "Hồng chung cảnh viện" vào năm Cảnh Thịnh thứ 9
(1801): "Ngôi vua vững bền/ Đạo vua xưng thịnh/ Nhật nhật tăng huy/
Pháp luân thường chuyển/ Thiên hạ thái bình/ Nạn tai tiêu diệt".
Cách mạng tháng Tám thành công, Cảnh Dương có những đóng góp
to lớn trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.Trong cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Cảnh Dương là làng chiến đấu kiểu
mẫu đánh lui nhiều đợt tấn công của quân địch tạo điều kiện mở rộng chiến
tranh du kích ở vùng Bắc Quảng Bình.
Không chỉ có vậy, Cảnh Dương còn tích cực chi viện cho các chiến
trường trong cả nước. Hàng trăm người con Cảnh Dương với hàng chục
chiếc thuyền đã vận chuyển lương thực, vũ khí từ Thanh - Nghệ Tĩnh vào
Bình Trị Thiên, chiến trường Liên khu 5. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu
nước, vừa sản xuất vừa chiến đấu, Cảnh Dương còn tổ chức đội thuyền vận
chuyển vũ khí vào Quân khu Trị Thiên. Bản anh hùng ca của vùng đất Cảnh
Dương đã góp phần viết nên trang sử hào hùng của quê hương, đất nước.
Cảnh Dương là vùng đất sống dựa chủ yếu vào đi biển đánh bắt hải
sản nên người dân nơi đây luôn tin vào sự che chở của các đấng thần linh.
Vì vậy, người dân trong xã đều đến đền thờ Ngư Linh miếu và An Cầu ngư
để dâng hương, dâng lễ vật cúng tế Thần ngư. Đây là ngôi miếu thờ hai bộ
xương cá voi khổng lồ mà người dân gọi là cá Ông và cá Bà. Loài cá này
đã nhiều lần trợ giúp tàu thuyền của làng không bị chìm trong gió bão nên
được ngư dân kính trọng và lập miếu thờ. Bên cạnh tín ngưỡng bản địa, tín
ngưỡng thờ cúng tổ tiên được người dân nơi đây rất coi trọng, thờ cúng tổ
tiên được thờ trong các gia đình hay thờ cúng trong các dòng họ tại các từ
đường, nhà thờ tổ tùy theo điều kiện và hoàn cảnh các dòng họ mà nhà thờ
họ có tầm vóc tương xứng.
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Xưa kia Nho giáo có vai trò quan trọng đối với người dân Cảnh
Dương, nơi đây có truyền thống về đạo học, tôn thờ và khuyến khích đạo
học, điều này được thể hiện rõ trong văn chỉ của làng trước kia, văn chỉ thờ
đức thánh Khổng Tử và bốn học trò xuất sắc nhất của ông là Nhan Uyên,
Tử Tư, Tăng Sâm và Mạnh Kha, ngày nay văn chỉ không còn nhưng những
bài văn tế các bậc tiên hiền trong cuốn sách của làng thì vẫn tồn tại, trong
các bài văn tế thường có nội dung cầu cho con cháu học hành đỗ đạt làm
rạng danh quê hương. Bên cạnh Nho giáo thì đạo lão cũng thâm nhập vào
đời sống tâm linh của người dân xã Cảnh Dương, một số nhà lập điện thờ
riêng, người dân vẫn tin có ma quỷ và tin vào khả năng biết gọi hồn, diệt
trừ ma quỷ của một số thầy cúng. Đời sống tín ngưỡng, tâm linh của cư dân
Cảnh Dương cũng là đặc trưng của tín ngưỡng người Việt, đó là sự giao
thoa tín ngưỡng bản địa với các yếu tố bên ngoài, các yếu tố bổ sung cho
nhau tạo nên đời sống tâm linh phong phú của người dân, nhân dân xã
Cảnh Dương tin rằng thần linh luôn hiện hữu và là đấng tối cao có thể biết
hết mọi việc mà mình làm, vì vậy muốn được các vị thánh che chở thì phải
có lòng thành kính, sống phúc đức vậy mới được “Thánh ban” cho cuộc
sống an lành, hạnh phúc.
Hát Chèo cạn thường được biểu diễn vào các dịp như lễ cầu mùa hay
cầu ngư (20-2 âm lịch), lễ rước sắc làng (15-5 âm lịch), lễ tế đình (15-6 âm
lịch), lễ trả thần ngư (16-8 âm lịch) và Hát Chèo cạn, múa đăng, múa quạt.
Cùng với những nét độc đáo trong Hát Chèo cạn, hát ru ở Cảnh Dương
cũng có từ ngày thành lập làng đến nay, nghĩa là đã trải qua hàng trăm năm
lịch sử. Hát ru ở Cảnh Dương cũng như nhiều điệu hát ru khác trên quê
hương Việt Nam, đó là những câu chuyện mộc mạc, đời thường cho đến
những lời tỏ tình của đôi lứa yêu nhau. Hát ru Cảnh Dương không chỉ
giống như các làng quê khác là mẹ ru con, bà ru cháu mà nét đặc sắc của
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hát ru ở Cảnh Dương là ông ru cháu, cha ru con, anh ru em... Ngoài ra,
những câu hát ru ngọt ngào, đầm ấm thường lệ được bắt đầu từ “à ơi... ơi
à... ru hởi... ru hời” thì hát ru ở Cảnh Dương lại có một làn điệu riêng:
“Bôồng bôổng bôồng bôồng, hò hẻ hò he...”
Lý giải về giai điệu độc đáo này, nhiều cụ già ở Cảnh Dương cho
rằng: Có lẽ do đây là vùng quê biển, trước đây có nhiều gia đình vạn chài
sinh sống trên những con thuyền bập bềnh sông nước quanh năm nên tiếng
hát, tiếng ru không thể nhẹ nhàng mà nó phải nặng hơn, để át được tiếng
sóng vỗ; khi đó, đứa trẻ mới có thể nghe rõ từng lời hát để cảm nhận và
cùng với cánh tay êm ái của người ru đi vào giấc ngủ.
Cái hay của hát ru Cảnh Dương là những lời hát đậm chất văn hoá
miền biển, dùng nhiều tiếng địa phương chỉ nghề chài lưới, chỉ có người
ngư dân mới hát những lời ru ấy, bằng thực tế cuộc sống của chính mình,
bằng tình yêu thương vô bờ bến với gia đình, làng quê:
“Sáng ra lên núi đốt than
Chiều về xuống biển, đào hang bắt còng
Hò hẻ hò hè, bôồng bôổng bôồng bôồng
Lấy anh thấy đói em đừng lo
Tay anh tát nước, miệng anh hò kéo neo
Hò hẻ hò hè, bôồng bôổng bôồng bôồng
Trông ra ngoài biển lù mù
Thấy anh câu đục câu đù em thương
Hò hẻ hò hè, bôồng bôổng bôông bôông
Đêm qua anh gối tay nàng
Ngày nay ra biển, anh gối đàng giây neo...”.
Những lời hát ru thường theo thể lục bát 6/8 và được hát theo nhịp
2/4, 4/4 ở những lời ru vào đầu; nhịp 2/2 cho những câu hát tâm sự đằng
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sau, tạo nên âm thanh mênh mang, trải dài theo câu hát. Nội dung lời hát ru
Cảnh Dương tập trung rất nhiều vào tâm tình của những đôi trai gái yêu
nhau và điều đặc biệt là tình cảm gia đình, tình mẫu tử.
1.1.2. Một số khái niệm
1.1.2.1. Diễn xướng
Như chúng ta biết, Hát Chèo cạn thực chất là hình thức diễn xướng
dân gian, bao gồm cả hát và phô diễn động tác. Đến nay vẫn chưa có sự
thống nhất thuật ngữ riêng biệt cho thể loại hát múa dân gian này, và mỗi
một địa phương lại gọi theo cách của riêng mình. Nơi thì gọi là Hát Chèo
cạn (Lệ Thủy), nơi gọi là Hát Chèo cạn (Cảnh Dương) và các nhà
nghiên cứu ván hóa thì gọi bằng thuật ngữ diễn xướng Hát Chèo cạn.
Theo chúng tôi hiểu, cho dù với cách gọi nào, thì bản chất của chúng
không hề có sự khác biệt.
“Trong văn hóa dân gian, diễn xướng (performance) là một hình thức
sử dụng những kỹ thuật, nghệ thuật theo quy ước để thực hiện hành động
(kể, hát, diễn, múa, diễn tấu âm nhạc...) cho người khác thưởng thức. Theo
lý thuyết và trong thực hành, khái niệm diễn xướng dựa trên thực tế hành
động được thực hiện trong bối cảnh về không gian, thời gian, rộng hơn về
văn hóa, xã hội. Diễn xướng hiện thực hoá các loại hình văn hóa dân gian
trong thực tế bối cảnh cuộc sống, tức là thể hiện những tri thức, hành vi có
thể quan sát được trong những tình huống được quy định, và đặc biệt,
việc trình diễn nghệ thuật bằng ngôn từ, âm nhạc, nhảy múa, kịch dân
gian… Có thể nói, diễn xướng là việc các loại hình văn hoá dân gian
được thực hành trong bối cảnh của nó trước khi được sưu tầm, ghi
chép, văn bản hóa….
Những năm gần đây, xuất hiện thuật ngữ sự diễn xướng được hiểu
như một khái niệm mới về diễn xướng, đó là tình huống biểu diễn bao gồm
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người biểu diễn, hình thức nghệ thuật, thính giả và bối cảnh. Richard
Bauman cho rằng “sự diễn xướng thường gợi nhớ đến một thông tin nổi bật
và được để ý về mặt mỹ học, được bố trí theo một cách đặc biệt và đưa ra
trình diễn trước một cử tọa. Việc phân tích sự diễn xướng - thực ra là chính
bố cục của cuộc diễn xướng - làm nổi bật các mặt xã hội, văn hóa và mỹ
học của quá trình thông tin”. “Một khuynh hướng phát triển mạnh mẽ trong
ngành nghiên cứu văn hóa dân gian Mỹ có thể gọi là cách tiếp cận diễn
xướng trong “bối cảnh”. Theo đó, những người theo khuynh hướng này
quan tâm đến bối cảnh văn hoá xã hội mà trong đó văn bản văn hóa dân
gian được thực hành và nhấn mạnh nghệ thuật diễn xướng. “Họ tìm kiếm,
áp dụng những yếu tố tổng hợp của nghệ thuật diễn xướng vào nghiên cứu
truyền thống văn hóa dân gian từ những nhà ngôn ngữ học với các khái
niệm về ngôn từ truyền miệng, từ nhân học với phương pháp chức năng, từ
xã hội học với bối cảnh diễn xướng, từ tâm lý học với cơ chế cái tôi. Diễn
xướng là một phương thức, một cách trình bày sáng tác dân gian. Diễn
xướng là có diễn (phô động tác, hành động), có xướng (sử dụng lời lẽ, âm
thanh, nhịp điệu). Đây là đặc tính của nhiều sáng tác Folklore nếu không chú
ý, không thể tiếp thu các sáng tác ấy một cách đầy đủ ở hai mặt trí tuệ và thẩm
mỹ... "Tất cả những khái niệm trên đều có điểm chung là diễn giải về diễn
xướng dân gian, nó rất có ý nghĩa trong thao tác nghiên cứu những tác phẩm
văn hóa dân gian, trong đó có nghệ thuật trình diễn.” [24, tr. 32 – 34].
1.1.2.2. Hát Chèo cạn
Như trên đã nói, Hát Chèo cạn, diễn xướng Hát Chèo cạn, Hát Chèo
cạn là cách gọi chưa thống nhất của hình thức diễn xướng Hát Chèo cạn.
Trong luận văn này, chúng tôi thống nhất sử dụng khái niệm Hát Chèo cạn
để chỉ một hình thức hát (hay hò) có động tác phô diễn kèm theo, mang
đậm bản sắc văn hóa bản địa.
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Có thể hiểu: Hát Chèo cạn là tập hợp một số làn điệu hò được sắp
xếp thứ tự về nội dung và tính chất thể hiện làm thành một tổ khúc hài hoà,
nhuần nhuyễn, có kèm theo động tác mô phỏng.
Hát (hay hò) Chèo cạn thường được diễn xướng tại nơi tổ chức lễ hội
truyền thống của địa phương. Mỗi đội Hát Chèo cạn thường gồm một
người hò cái đứng bên phải hoặc bên trái tốp chèo và một tốp hò xô khoảng
13 lão ngư, đứng thành hai hàng dọc, mặc áo quần bà ba màu sắc sặc sỡ,
đầu quấn khăn màu, lưng thắt dải lụa, tay cầm mái chèo, nhìn rất đẹp và
khỏe khắn. Thường thường, người hò cái là nam và trang phục màu sắc có
khác so với tốp hò xô. Lúc diễn xướng Hát Chèo cạn, người hò cái lĩnh
xướng các câu hò, mỗi lần hò xô là một lần tốp chèo làm mô phỏng động
tác đẩy mái chèo đều đặn, nhịp nhàng.
Ngày nay, khi Hát Chèo cạn trên sân khấu nghệ thuật, cả người hò
cái và người xố con đều là nữ và trang phục đồng loạt áo dài, đầu đội khăn
đóng, dải lụa dài được vắt qua vai, màu sắc trang phục rất sặc sỡ nổi bật.
Qua tìm hiểu thì chúng tôi thấy xưa kia người tham gia Hát Chèo cạn
đều là nam/nữ “trinh tiết”, trong một đội tham gia có một cái hát là Nam và
các bạn nàng là nữ đều do dân làng chọn cử. Cái hát là lão ngư có uy tín
(người hát dẫn là người có giọng hát hay và có tài năng, được nhân dân tín
nhiệm). Bạn nàng nhận phần hát xô, trong làn điệu Hát Chèo cạn các câu
hò xô do bạn nàng hát trong phần hát xô và được lặp lại nhiều lần với những
động tác mô phỏng động tác “chèo thuyền”, qua quan sát thực tế diễn xướng
Hát Chèo cạn tại Ngư Linh miếu ở Cảnh Dương năm 2016 tôi thấy các động
tác đi kèm các câu hò xô được thể hiện rất nhịp nhàng và hào hứng.
Căn cứ các thông tin trên chúng tôi khái niệm Hát Chèo cạn: Là thể
loại ca hát dân ca tín ngưỡng ở Cảnh Dương thờ Ngư Ông, thể hiện lòng
biết ơn và ngưỡng mộ Ngài của người dân nơi đây, với ước nguyện về một
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cuộc sống ấm no hạnh phúc, thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân trong
sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng và trong lao động sản xuất.
1.1.2.3. Làn điệu
Trong sách “Âm nhạc Sân khấu Chèo nửa cuối thể kỷ XX” tác giả
Nguyễn Thị Thanh Phương đã viết:
Trong dân ca, nhạc cổ truyền, người ta thường gặp các khái niệm
điệu hát, bài bản, làn điệu, hơi… Những khái niệm ấy đôi khi
được chỉ đích danh như hơi oán, hơi dựng, hơi ai, hơi xuân, hơi
nam, hơi bắc (nhạc cải lương) và hơi Khách (Tuồng)… Nhưng
đôi khi, các khái niệm ấy còn cho thấy sự mơ hồ. Chẳng hạn
trong chèo, cách gọi về điệu và làn, bài hát hiện còn chưa thống
nhất. Ví như điệu Đường trường duyên phận còn gọi là làn điệu
đường trường duyên phận (hay duyên phận phải chiều). Các cụ
xưa còn gọi là "hát theo lối đường trường, lớp trẻ quen gọi là bài
Đường trường phải chiều v.v… [23, tr. 83 – 89].
Nhạc sỹ Tú Ngọc viết: "Làn điệu để chỉ những trổ hát, những đoạn
hát, những bài bản mang phong cách hát ngâm. Về bản chất giai điệu, hoặc
đặc trưng giai điệu, hát ngâm là loại giai điệu nhạc âm, nó được vận hành
theo kiểu đường sóng, liên tục, gắn với dạng tiết tấu không nhịp (không
khuôn nhịp)…[20, tr. 37].
Nhạc sỹ Đôn Truyền mạnh dạn đặt vấn đề: làn điệu trong âm nhạc
Chèo không phải là chung một phạm trù, mà là hai. Làn và điệu. "Cái hơi
nhạc (air musical) được gọi là làn - làn không định hình trong một thể nhất
định". Ông viết tiếp "Làn là sản phẩm của nghệ thuật ứng tác, ứng diễn tự
do theo phương thức dân gian …" [6, tr. 115].
Điệu cũng lấy chất liệu từ làn nhưng cấu trúc chặt chẽ, định hình
nghiêm chỉnh, có sử dụng kỹ thuật cao hơn… Điệu có thể phát triển đến
phức tạp nhưng nhất thiết không được chệch khỏi làn"..
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Một số người cắt nghĩa nôm na, làn điệu là cách gọi của các cụ, nó
cũng là bài bản v.v… Nếu không tính đến những yếu tố kỹ thuật có tính
chất "nhà nghề" trong nội hàm của từ "làn" hay "điệu" thì gọi như vậy cũng
xong. Nhưng nếu đã nêu được thuộc tính của làn, điệu thì cũng nên có một
cách gọi cho phù hợp, lại có ý nghĩa.
Thực ra, thuật ngữ làn điệu vốn không phải của Chèo. Ngay trong bài
viết mang tính lý luận của cụ Nguyễn Thúc Khiêm, bài viết duy nhất những
năm đầu thế kỷ XX, cũng chỉ thấy cụ gọi là các điệu Chèo, và các cách hát
Chèo như "Hát đường trường", "Hát dịp đuổi" v.v….
Thuật ngữ làn điệu được vay mượn từ nghệ thuật Tuồng: Trong nghệ
thuật sân khấu Tuồng có 3 hình thức để phân biệt:
- Loại tự do, hát không nhịp điệu (ngâm xướng)
- Hát tự do nhưng lại có phần đệm độc lập nhiều bè. Loại này chỉ sân
khấu cổ truyền Việt Nam mới có. Đây chính là làn điệu.
- Hình thức các loại bài: Là hình thức âm nhạc có cấu trúc nhỏ,
thường có giai điệu và nhịp điệu cố định. Trong Tuồng gọi là nồi niêu, nó
có tính cởi mở hơn làn điệu [theo nhạc sĩ Đặng hoành Loan].
Trở lại với nghệ thuật Chèo, người ta đã không hoàn toàn dập khuôn
theo cách chia của Tuồng. Căn cứ vào tính chất âm nhạc (giai điệu và các
thủ pháp phát triển), người ta đã đi đến cách chia theo hệ thống. Chẳng hạn
những bài có chất liệu âm nhạc, có giai điệu với nhiều nét tương đồng thì
xếp cùng hệ thống. Ví như hệ thống sắp: Gồm sắp cổ phong, sắp qua cầu,
sắp dựng, sắp đan lồng. Đôi khi, những bài không có cùng hoàn cảnh sử
dụng, tính chất âm nhạc nhưng tên gọi giống nhau vẫn được xếp cùng hệ
thống như một số bài trong hệ thống đường trường. Tuy nhiên, cùng với
thời gian, khái niệm "làn điệu" đã trở thành thuật ngữ của âm nhạc Chèo.
Vậy, khi nào thì nên gọi là điệu và khi nào thì gọi là làn điệu ?
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Theo chúng tôi, làn điệu mang tính khái quát, không chỉ cụ thể một
điệu nào. Nó mang ý nghĩa chứa đựng chất liệu, tính chất âm nhạc của cả
một hệ thống nhiều điệu được sáng tạo theo phương pháp mô hình.
Điệu: là những khúc hát hoàn chỉnh, có giai điệu, tiết tấu đặc trưng
ngôn ngữ âm nhạc Chèo, có tên bài thì gọi là điệu Chèo.
Ví dụ:

Điệu "Sắp cổ phong"
Điệu Hát cách
Điệu Sử chuyện
Điệu Sa lệch chênh.

Khái niệm về "làn", chúng tôi thống nhất quan điểm của nhạc sỹ
Đôn Truyền - Làn là hơi nhạc (air musical), không định hình trong một
thực thể nhất định. Nó là sản phẩm của nghệ thuật ứng tác, ứng diễn để
nuôi dưỡng môi trường Chèo.
Cách phân tích trên theo chúng tôi đã thấu đáo, rõ ràng. Vì vậy, trong
đề tài luận văn này, chúng tôi sử dụng khái niệm làn, diệu chèo cạn với ý
nghĩa đã trích dẫn ở trên.
1.1.2.4. Con hát, Cái hát
Khái niệm “cái hát”: Trong dân gian thường quan niệm “cái” là một
từ cổ, có nghĩa là Mẹ, là chủ, là nhân tố con người, là thành tố không thể
thiếu đối với con người, chẳng thế mà dân gian thường hay gọi là Đường
Cái, sông Cái, cái bút, cái bát, cái cốc, cái chén, con cái, cái là to, lớn, là
chính… Nghĩa “Cái” thật sâu sắc nó đã thành tâm thức của dân tộc coi
người Mẹ là tất cả, Mẹ luôn che chở và bảo vệ con ai ở trên đời này mà
không có Mẹ?. Và “Cái” trong Hát Chèo cạn cũng không ngoài quan niệm
ấy. Như vậy, “Cái” trong Hát Chèo cạn là không thể thiếu khi diễn xướng
và có vai trò rất quan trọng để lĩnh xướng, chỉ dẫn, điều hành cuộc hát.
Trong Hát Chèo cạn “Cái” thường đứng ở vị trí trên cùng để chỉ đạo và che
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chắn cho đàn “Con”, đại diện cho tập thể quần chúng nhân dân để dâng lên
Ngài tấm lòng biết ơn thành kính vô bờ.
Khái niệm Con hát: Con là sản phẩm của “Mẹ”, đôi khi hát khác
nhưng về cơ bản vẫn dựa trên lời hát của Mẹ, “Con” nghe theo “Mẹ” để
hát, hò và múa các động tác nền để tôn “Mẹ” lên, phận làm “con” ở trên
đời ai cũng phải nghĩa vụ hiếu thảo với cha mẹ, luôn nhớ đến công ơn sinh
thành, nuôi dưỡng. Với diễn xướng Hát Chèo cạn, đội hình có sự thay đổi ở
một số làn điệu nhưng dù có thay đổi như thế nào thì “Con” vẫn luôn luôn
hướng về Mẹ để thực hiện theo những gì Mẹ điều hành, chỉ đạo. Thế nên
trong Hát Chèo cạn “Con hát”đúng như nghĩa đứa con hiếu thảo thực sự.
“Con” có khi hát theo những câu, lời… về phần cuối của “câu”, “đoạn”, khi
“mẹ” thể hiện, lại có lúc trả lời khi “Mẹ” hỏi (gần với tính chất đối đáp), lại
nhiều lúc “Con” làm nền để hò xô cho “Mẹ”.
“Cái” và “Con” có mối quan hệ biện chứng hỗ trợ lẫn nhau và là hai
nhân tố không thể tách rời, không thể thiếu trong Hát Chèo cạn.
1.2. Những đặc điểm của Hát Chèo cạn
1.2.1. Yếu tố cấu thành
1.2.1.1. Không gian trình diễn
Hát Chèo cạn là loại hình diễn xướng dân gian, thuộc dân ca nghi lễ,
thể hiện lòng tin của con người vào đấng siêu nhiên, thần thánh. Vì thế Hát
Chèo cạn nằm trong không gian - thời gian và chịu sự chi phối của việc tổ
chức lễ hội Múa Bông Hát Chèo cạn và Cầu Ngư. Như vậy, nhắc đến Hát
Chèo cạn trước hết phải nói tới lễ hội Cầu Ngư. Lễ hội Hát Chèo cạn với
nội dung thể hiện lòng ngưỡng mộ của người dân với Ngư Ông. Lễ hội Hát
Chèo cạn là lễ hội của nhân dân Cảnh Dương mang đặc trưng vùng văn hóa
biển, họ có đình, đền, miếu thờ Ngư Ông, thờ Cá Ông, Cá Bà, các anh hùng
dân tộc, có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây.

24
Hội Hát Chèo cạn diễn ra vào 2 ngày (14 và 15 tháng 11 âm
lịch).Quy mô lễ tùy thuộc vào mùa vụ. Năm được vụ cá, làng tổ chức to
(đại lễ), năm thất bát, tổ chức nhỏ hơn (tiểu lễ). Người tham gia gồm những
lão ngư được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm và lựa chọn. Mở đầu là phần
nghi lễ quan trọng nhất trong lễ cầu ngư này là nghi lễ đọc văn tế thần ngư.
Một vị cao niên có uy tín nhất được làng cử ra để dâng hương và đọc văn
tế. Bài văn tế thể hiện lòng biết ơn sự che chở, nâng đỡ của cá Ông và cá Bà
với ngư dân trong những chuyến đi biển, cũng như lời khẩn cầu về một mùa
biển yên bình, bội thu. Cụ Phạm Ngọc Liên, đại diện Hội người cao tuổi xã
đọc văn tế: “… Kể từ ngày thần ngư giáng thế. Tìm đất lành ngài ghé vô bờ.
Ơn thần ngư dân biển tế thờ. Việc thờ cúng không bao giờ sao nhãng. Mong
đức thần linh đáo giáng. Cảnh Dương làng đâu dám quên ân...”.
Sau nghi lễ này, 13 lão ngư trong làng được cử ra để thực hiện điệu
hò chèo cạn. Trong đó, 6 người được xếp vai bạn thuyền chèo chiếc thuyền
tượng trưng hướng ra khơi. Những người còn lại trong vai đội cờ dẫn
thuyền. Hát Chèo cạn có nguồn gốc từ hò Đức Ông với những nghi thức
diễn xướng độc đáo thể hiện lòng tôn kính và tạo nên không gian thiêng.
Ngày nay về Cảnh Dương chúng ta vẫn thấy được hình dáng của văn
hóa làng xã được thể hiện rất rõ nét, có cảnh chợ quê ở các ngã ba, ngã tư
nơi mọi người mua bán, trò chuyện tấp nập. Cảnh Dương là một ngôi làng
hiền hoà nằm bên ven biển huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), cách Quốc
lộ 1A chừng khoảng 2km về hướng Đông. Mảnh đất này được biết đến với
những trang sử hào hùng, ghi dấu những chiến công hiển hách. Những
người dân vùng biển nơi đây luôn vững chắc tay chèo bám biển, bám làng
để chiến đấu bảo vệ quê hương và bảo vệ vùng trời tổ quốc. Không biết bao
chiến hạm của kẻ thù đã bị chôn vùi nơi miền đất cát này, để hôm nay
những mái ngói đỏ tươi, những con tàu rẽ sóng ra khơi trong yên bình, biển
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lặng.Theo gia phả của những dòng họ lớn trong làng để lại, hai bộ xương
cá này đã có từ rất lâu đời. Cụ thể, trên gia phả Tây Trung họ Trương (còn
gọi là Trương Trung Tây gia phả) đã ghi lại: Vào năm Kỷ Tỵ (1809) đời
Gia Long thứ 9, “Đức” Bà bất ngờ xuất hiện vào bờ và được các dòng họ
trong làng tổ chức đón rước linh đình. Và vào năm Đinh Mùi (1907) đời
Duy Tân thứ 16, “Đức” Ông trôi dạt vào vùng biển Cảnh Dương. Kể từ đó,
cá Ông, cá Bà được người miền biển nơi đây chôn cất lập miếu, tổ chức thờ
cúng với sự tôn kính, trang nghiêm vào ngày rằm đầu xuân (15/1 âm lịch).
Vật lễ dân làng tự đóng góp để dâng “Ngài” một cách chu đáo, nhằm thể
hiện được tính tâm linh nghề sông nước. Tại Ngư Linh Miếu có hai bộ
xương cá rất đồ sộ. Những mảnh xương sườn có chiều dài 4 đến 5m, đốt
xương sống to bằng cái mâm nhôm, ống xương như cái cột nhà…tựa như
những khối đá được kết dính vào nhau. Những mảnh xương cá đó có niên
đại hơn 200 năm. Cụ Nguyễn Văn Biểu (63 tuổi), người trông coi trực tiếp
quản lý Ngư linh miếu cho biết: “Trước đây, hai bộ xương này rất to.
Nhưng do thời gian chiến tranh tàn phá huỷ hoại, ác liệt và bị mất trộm,
đồng thời cũng do lâu ngày nên các bộ của xương cá Ông, cá Bà bị mai một
dần, giờ chỉ còn chừng này”.
Ngư Linh Miếu đã cùng với thời gian trải qua bao nhiêu thăng trầm
của lịch sử, chịu sự tàn phá của chiến tranh và thiên nhiên khắc nghiệt đã
làm cho ngôi miếu bị xuống cấp và nhiều lần phải tu bổ lại. Nhưng cho đến
hôm nay Ngư Linh miếu vẫn là không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng
thiêng liêng của người dân Cảnh Dương. Với nhân dân nơi đây, mỗi khi tổ
chức lễ Cầu Ngư, Hát Chèo cạn họ lại tìm về Ngư Linh miếu vì chỉ ở nơi
đây thì linh hồn của Hát Chèo cạn mới được biểu hiện sâu sắc nhất.
1.2.1.2. Phương thức trình diễn
Hát Chèo cạn có phần quan trọng không thể tách rời là người tham
gia diễn xướng, bao gồm người diễn xướng và cử tọa (khán giả). Trong đó
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yêu cầu đặt ra cho diễn xướng Hát Chèo cạn thì đòi hỏi người diễn xướng là:
Đội hình gồm 13 lão ngư trong làng được cử ra để thực hiện điệu hò chèo cạn.
Trong đó, 6 người được xếp vai bạn thuyền chèo chiếc thuyền tượng trưng
hướng ra khơi. Những người còn lại trong vai đội cờ dẫn thuyền.
Ông Phạm Ngọc Thức - người đang lưu giữ nhiều làn điệu Hát Chèo
cạn ở Cảnh Dương cho biết: Không chỉ riêng ở vùng quê này mà nhiều
vùng biển ở Quảng Bình cũng như khắp đất nước đều có Hát Chèo cạn,
nhưng mỗi nơi mang một hình thức khác nhau và chủ yếu được truyền
miệng trong dân gian.
Hát Chèo cạn gồm nhiều làn điệu hò ghép lại từ nói lối đến hò hí ra,
hò khoan, hò kéo lưới, hò hụi, v.v... Nhưng riêng ở Cảnh Dương, hò Đức
Ông hay Hát Chèo cạn ngày trước chỉ được hò trong ngày rằm tháng
Giêng, ngày ra khơi đầu năm của làng.
Tham gia Hát Chèo cạn ngày xưa thường là nam giới, nhưng bây giờ
có cả nữ giới; trong đội có từ 6 đến 10 người chia thành đôi cầm chèo làm
bằng gỗ hoặc tre, người lĩnh xướng tay cầm sanh (làm bằng hai thanh tre
cật), giữ vai trò hò cái (hay còn gọi là hò xướng) thường đứng ở mũi
thuyền hoặc lòng thuyền và đây là người đảm nhận vai trò quan trọng nhất
trong suốt buổi lễ. Người hò xướng đòi hỏi phải biết nhiều làn điệu, nhiều
cách diễn hò, ứng tác nhanh và có giọng hò tốt.
Tổ chức Hát Chèo cạn thường có con thuyền tượng trưng làm bằng
tre, cót, giấy bồi được tô vẽ cẩn thận như thuyền thật, kết hình rồng, đuôi
hình phượng, lòng thuyền rỗng. Hát Chèo cạn thường sử dụng ba làn điệu
chính là hò khoan, hò hụi và hò hí ra với đa phần là những câu lục bát, lục
bát biến thể được ngắt ba nhịp, bốn nhịp theo từng làn điệu hò.
Hát Chèo cạn Cảnh Dương khác với hò khoan Lệ Thuỷ, khác với
Hát Chèo cạn múa đèn ở cửa sông Gianh ngày trước và cũng khác với
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Hát Chèo cạn múa bông ở vùng cửa sông Nhật Lệ cả về nội dung lẫn cách
diễn xướng.
Với mục đích ban đầu là cúng tế trong lễ hội cầu ngư, Hát Chèo cạn
trước hết được xem là một loại hình văn nghệ dân gian mang tính chất nghi lễ.
“Làng tôi mở hội cầu ngư
Mừng ngày lễ hội đêm rằm tháng Giêng
Khấn trời lạy đất bốn phương
Mưa hoà gió thuận cầu mong Đức Bà
Đức Ông trong cõi tâm linh
Thành tâm phụng sự cổ kim lưu truyền...
Đức Bà muôn thuở hiển linh
Đức Ông thượng thọ giúp dân tháng ngày
Nhang thơm một nén hương bay
Thành tâm khấn vái tổ tiên bao đời
Tôm nhiều cá lắm biển khơi
Sớm hôm giăng lưới buông chài bình yên...”.
Người dân Cảnh Dương tự hào về cảnh đẹp như vẽ của quê hương
mình: “Sông Loan núi Phượng hữu tình/ Bảng vàng ấn ngọc phân minh châu
về”. Giọng hò cất lên từ sâu thẳm tâm hồn người Cảnh Dương với niềm tự
hào vô bờ bến về quê hương; qua đó, người nghe như cảm nhận được hương
vị của gió, của biển, của lòng người dân biển bao la, khoáng đạt.
Lễ hội cầu ngư được tổ chức hàng năm ở Cảnh Dương với những
điệu hát khoan chèo cạn khỏe khoắn, mạnh mẽ và những điệu hò biển ngọt
ngào, gắn bó với công việc và cuộc sống hằng ngày của ngư dân, được bao
thế hệ người dân nơi đây giữ gìn, phát triển để bà con ngư dân Cảnh Dương
lại nô nức tổ chức lễ hội “Cầu ngư chúc Phật”, cảm ơn Đức Ngư Ông đã
che chở, cho mưa thuận, gió hòa khi ra khơi vào lộng, đưa con thuyền của
họ đi đến nơi, về đến bến an lạc.
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Lễ hội cầu ngư, Hát Chèo cạn là một hoạt động văn hóa dân gian,
thấm sâu vào văn hóa, trở thành tình cảm thiêng liêng, là nơi sinh hoạt tâm
linh tín ngưỡng của người dân Cảnh Dương. Tại miếu thờ đền Ngư Ông
hương khói tỏa mùi thơm ngào ngạt, tấp nập bà con trên bến dưới thuyền
về dâng lễ, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, ra khơi vào lộng gặp
nhiều may mắn, cá mực đầy khoang…
1.2.1.3. So sánh hát Chèo cạn với Chèo cổ truyền
Diễn xướng âm nhạc chèo là một tổng thể phức hợp gồm nhiều khía
cạnh như hát, nhạc đệm, múa, diễn xuất (kèm theo đạo cụ, trang phục).
Chẳng hạn khi diễn xướng làn điệu Bình thảo (Thị Mầu lên chùa), nhân vật
Thị Mầu vừa hát vừa múa như cơn lốc xoay quanh nhân vật Thị Kính, vừa
diễn hành vi trêu ghẹo tiểu Kính…
Dàn nhạc chèo không chỉ đệm cho các làn điệu hát mà còn có chức
năng biểu hiện đa dạng nhằm đáp ứng các tình huống sân khấu. Đây chính
là điểm khác biệt giữa dàn nhạc thuần tuý chỉ đệm cho hát và dàn nhạc sân
khấu chèo. Ngẫu hứng, ứng tấu dựa trên mô hình làn điệu là một thủ pháp
trong phong cách diễn tấu của dàn nhạc chèo cổ truyền.
Qua nghiên cứu, làn điệu chèo cổ truyền có những đặc trưng cơ bản
khác với Chèo cạn như sau:
Một là: Chèo cổ truyền sáng tác theo phương thức tập thể, truyền
miệng, chủ yếu có nguồn gốc từ ca dao, dân ca châu thổ Bắc Bộ. Trong quá
trình phát triển, đã tiếp nhận các thể thơ chữ Nôm, chữ Hán. Làn điệu chèo
cổ truyền thuộc loại hình thơ phổ nhạc.
Chèo cạn có nguồn gốc từ vùng ven biển, mang tính chất tín ngưỡng
của nhân dân vùng biển gắn với tập tục thờ Cá Ông, Cá Bà và Lễ cầu ngư.
Hai là: Làn điệu chèo cổ truyền được được sáng tạo theo phương
thức bẻ làn, nắn điệu (xử lý, ứng dụng và chuyển hóa mô hình nhạc chèo).
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Chèo cạn được sáng tác dựa trên đời sống sinh hoạt hàng ngày của
nhân dân vùng biển, mang tính dân dã, đời thường và ngẫu hứng. Các làn
điệu Chèo cạn không đòi hỏi nhiều kỹ thuật khi hát, tiết tấu đơn giản,
thường là nhịp 2/2 hoặc 2/4.
Ba là: Hệ thống mô hình làn điệu chèo cổ truyền có mối quan hệ
tương tác với hệ thống nhân vật, đáp ứng tính sân khấu.
Trong hát Chèo cạn không có hệ thống nhân vật mà chỉ có hát xô,
hát xướng, con hát, cái hát tham gia vào các phần trình diễn.
Ba là: Nói chèo là lối nói có giai điệu, dễ bắt vần sang hát (gồm các
thể loại nói sử, ngâm, vỉa...).
Giai điệu Chèo cạn đơn giản, nhịp nhàng, thể hiện qua những động
tác mô phỏng hoạt động chèo thuyền của bà con ngư dân vùng biển.
Năm là: Làn điệu chèo cổ truyền có tiết tấu đặc trưng, có cấu trúc
theo lối phân trổ. Ngoài ra, còn bắt gặp dạng kết cấu liên khúc như Tú Bà
đánh Kiều (chèo Kiều) hay Hề trong vở Từ Thức.
Hát chèo cạn gồm 3 phần chính là Nói lối, Hò ý gia, Hò hụi.
1.2.2. Gíá trị thẩm mỹ, ý nghĩa tâm linh của Hát Chèo cạn trong đời sống
cư dân Cảnh Dương ngày nay
Hát Chèo cạn là dân ca nghi lễ, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của
người dân Cảnh Dương, với ý nghĩa cầu an thông qua sinh hoạt văn hóa tín
ngưỡng Hát Chèo cạn người dân Cảnh Dương thể hiện lòng biết ơn thành
kính của mình đối với các vị thần và cầu mong sự che chở của các vị thần
linh. Qua các làn điệu Hát Chèo cạn thể hiện ước muốn của người dân nơi
đây về một cuộc sống an lành, ấm no hạnh phúc. Nội dung tín ngưỡng Hát
Chèo cạn phần lớn mang tính nhân văn, nhân bản, biết ơn các vị anh hùng,
mẹ sinh ra, tình yêu con người, nghề nghiệp cho cuộc sống no đủ. Hát
Chèo cạn mang ý nghĩa môi sinh, ứng xử của con người với thiên nhiên (là
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vùng biển, nơi đây có truyền thống lâu đời với nghề đánh bắt cá), ý nghĩa
giải phóng tinh thần (ca hát thờ thần, hát đối đáp…), thể hiện tinh thần
đoàn kết trong sinh hoạt cộng đồng của cư dân Cảnh Dương. Diễn xướng
Hát Chèo cạn có nét riêng độc đáo, ở các nơi khác đều thờ các đức thánh
nhưng ở đây miếu, đền coi như là cội nguồn, trung tâm của mọi sinh hoạt
văn hóa tín ngưỡng.
Hát Chèo cạn ngày nay được tổ chức thường xuyên, mỗi năm một
lần là nhờ có lòng thành kính, ước nguyện, nỗ lực của nhân dân Cảnh
Dương và sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, hội văn nghệ dân gian
Việt Nam, Hát Chèo cạn đã “hồi sinh” và được nhiều thế hệ người dân nơi
đây đón nhận. Năm 1987, ông Nguyễn Ngọc Thức, một người có khả năng
sáng tác và thể hiện tốt lời ca mới cho tất cả các làn điệu, đặc biệt với thể
loại Hát Chèo cạn. Ông có một lối diễn xuất lôi cuốn người xem ngay từ
lúc mở màn. Đó là cách nói lối trình làng vừa hào hứng vừa nghiêm túc:
“Tin vui rộn khắp nơi nơi. Phường chèo làng biển chúng tôi chúc
mừng.Chúc ngày hội của quê mình đất Quảng. Chúc mọi người thịnh
vượng an khang. Qua rồi năm tháng gian nan. Có Đảng, có Bác quê hương
mình ấm no... Vậy hôm nay là ngày vui trọng đại. Bạn lái chúng ta đâu đó
sẵn sàng. Rước con thuyền cách mạng của Đảng và Bác Hồ về cập bến
vinh quang...!”
Dịp hội làng, lúc bùi ngùi ôn lại những ngày cơ cực: “Đói nghèo đời
mẹ thuở xưa. Đá Bàn bắt ốc, Vũng Chùa hái rau. Mùa đông đốn củi rừng
sâu. Mưa dầm nắng dãi bể dâu mỏi mòn. Thế mà chẳng được sống còn.
Đồng Nai, Phú Quốc tìm đường tha hương... Rồi “Cách mạng mùa thu
tháng Tám. Xóa tiêu tan bao cảnh cơ hàn...”, sau đó lời ca lại tràn đầy sôi
nổi và hứng khởi: “Ai về đất Cảnh hôm nay. Máy reo khơi lộng, đắm say
tâm hồn. Thuyền anh chở nặng cá tôm. Trên bờ em đứng, trái tim rộn ràng.
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Đón anh bằng khúc tâm tình. Bài ca ơn Đảng, với Bác Hồ kính yêu, là hò là
khoan...”. Vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, ông vào đề
thật tự nhiên nhưng rất thu hút: “Kế hoạch hóa gia đình lời Đảng mình có
dạy. Sinh đẻ quá nhiều thì đời sống khó khăn...!”.
Khuyến khích mọi người trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau làm ăn
kinh tế, ông dí dỏm một cách xúc động: “Hay, hay thật là hay. Vui, vui thật
là vui! Làm ăn kinh tế, giúp nhau vẽ bày. Đó là văn hóa thời nay đó! Còn
thủa xưa thì khổ hạnh đắng cay trăm phần. Đói cơm, thiếu chữ, gia bần,
Quê hương giờ đã muôn lần đổi thay...!”. Các tiết mục do ông dàn dựng,
biểu diễn đều được mọi người hâm mộ, yêu thích nhưng điều làm ông luôn
trăn trở là phải cố gắng trao truyền để các thế hệ nối tiếp nhau giữ gìn, khai
thác, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.
Từ năm 1987, ông đã đầu tư nhiều thời gian xây dựng đội văn nghệ
dân gian của xã. Các anh chị Lê Thành Lộc, Nguyễn Nhân Nam, Nguyễn
Khánh Trinh, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Nhung... cùng nhiều anh chị
khác đã trở thành nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa và văn
nghệ dân gian của xã Cảnh Dương. Đội từng tham gia các hội diễn từ tỉnh
đến khu vực, được Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Âm nhạc - Học viện
Âm nhạc quốc gia Việt Nam ghi âm, ghi hình để phục vụ khán thính giả
trong và ngoài nước. Chị Phạm Thị Hoàng, vợ chồng anh chị Đỗ Đức Vĩ,
Trương Thị Lai hiện là những người phát huy tốt nghệ thuật hát ru...
Năm 2015 câu lạc bộ Hát Chèo cạn có hơn 50 thành viên với nhiều
lứa tuổi và mỗi năm đều có sự bổ sung các thành viên. Tuy nhiên đối tượng
tham gia cũng đã khác xưa. Thế hệ trẻ tuổi tham gia câu lạc bộ Hát Chèo
cạn đã mở rộng ra cả các em thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên đến những
người trung niên.

32
1.2.3. Đặc điểm âm nhạc trong Hát Chèo cạn ở Quảng Bình nói chung,
Cảnh Dương nói riêng.
Hát Chèo cạn thường có 5 hay 6 làn điệu hợp lại (người ta còn gọi là
5-6 mái). Hát Chèo cạn ở Bảo Ninh, các mái đó là: Mái dài, mái ba, mái
nện, mái kéo lưới và mái khoan. Có khi người ta dùng cả hò đưa linh vào
nữa thành 6 điệu, nên thường gọi là 6 mái Hát Chèo cạn.
1.2.3.1. Hò mái dài
Đây là một lối hò rất xưa,hầu hết các ông bà già trong làng vẫn hát
làn điệu này. Vì tương đối khó hát, nên những người trẻ, thậm chí ca sĩ
chuyên nghiệp trẻ tuổi cũng ít người hát được điệu này.
Những đêm khuya thanh vắng, gió mát, trăng thanh, chèo thuyền
trên dòng Nhật Lệ, người xưa hay hò điệu hò mái dài để nhớ lại nguồn gốc
xa xưa của tổ tông mình ở xứ Thanh đã di cư vào khai hoang lập ấp chốn
Mâu Sơn, Lệ Hải này.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Tú, điệu hò mái dài do người đời trước
mang từ Thanh Hoá vào truyền khẩu rồi biến đổi dần, nên vẫn có mang đôi
nét giai điệu hò lơ ven dọc sông Mã tỉnh Thanh Hoá.
Trong Hát Chèo cạn, hò mái dài thường được hát đầu tiên, như là
một lời giới thiệu tổng quát nội dung của buổi trình diễn Hát Chèo cạn.
Hò mái dài có giai điệu trầm bổng, tầm âm rộng, ngân nga, luyến láy
nhiều, có nét phảng phất âm hưởng điệu hò mái nhì ca Huế. Khi hát lên nó
gợi nhớ, gợi thương, man mác trên sông nước. Hò mái dài thường vào đầu
bằng nhịp lấy đà, những tiếng đệm rồi mới đến nội dung câu hò, từ âm vực
thấp lên cao bằng tiếng "hò hơ..." kéo dài. Khi hò hết câu 6 lại tiếp tục hò
vào câu 8. Do tính chất của điệu hò, mà trong câu 6 và cả trong câu 8 đều
được nhắc lại một cụm 2 hoặc 4 từ, trước hoặc sau tiếng "hò hơ", trong các
lời cổ để tăng thêm tính chất man mác, nhớ thương và sâu lắng lòng người.
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1.2.3.2. Hò mái ba
Hò mái ba là một điệu hò vừa duyên dáng, hấp dẫn lại vừa sống
động, diễn tả được hình ảnh chèo thuyền trên sông nước. Hò mái ba thường
được hò trên thể thơ lục bát, trau chuốt. Nội dung lời thơ càng trau chuốt,
càng duyên dáng thì càng lôi cuốn lòng người. Tuy vậy vẫn phải bám sát
nội dung chủ đạo của toàn buổi trình diễn Hát Chèo cạn hôm đó.
Hò mái ba được xem là điệu hò đại diện cho hò khoan Hát Chèo cạn,
bởi lẽ khi nghe điệu hò mái ba, người ta có thể hình dung được động tác
Hát Chèo cạn - một lối chèo thuyền được cách điệu để trình diễn một cách
nghiêm trang trước sân đình hay trong các buổi lễ hội đông người, vì các
câu hò xố do chính những người xố con đứng cầm chèo trình diễn.
Trong hò mái ba, phần xố rất ăn nhịp với động tác chèo thuyền. Vì
vậy, người ta nói hò mái ba mới chính thật là điệu hò của Hát Chèo cạn.Khi
người cầm cái hò dứt, toàn bộ những người xố con đồng thanh xố, vừa xố
vừa làm động tác chèo thuyền nhịp nhàng, uyển chuyển như múa với đạo
cụ là cây chèo. Đầu dưới mái chèo đặt xuống đất cát, đầu trên cầm trên tay,
đứng thành hai hàng quay mái chèo về hai phía. Mỗi lần xố là múa một
động tác tại chỗ, như đẩy một mái chèo vậy.
Trong hò mái ba, người hò cái thường bắt đầu bằng "hô khoan ơi ..."
rồi hò hết câu 6 thì hò xố "xố xố xố hò là hô khoan". Người hò cái tiếp tục
hò câu 8 bằng cách hò thêm phần đầu của câu 8 để xố con, rồi mới hò tiếp
trọn cả câu 8 cho xố con xố kết câu bằng "hò là hô khoan". Vì như đã nói ở
trên, nên điệu hò mái ba có thể được hò nhiều thời gian hơn và nhiều câu
hò hơn các điệu hò khác trong buổi trình diễn Hát Chèo cạn.
Về âm điệu, Hò mái ba và Hò mái dài gần như giống nhau, chỉ khác
nhau về hình thức trình diễn, có xướng và xô. Tiếng đệm khác (xố xố xố hò
là hô khoan), và dày hơn Hò mái dài.
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1.2.3.3. Hò mái nện (còn gọi là hò hụi)
Hò mái nện xuất phát từ trong lao động sản xuất nơi đông người
cùng làm những công việc có tính chất như nhau và nặng nhọc, như đầm
đất, đắp đê, làm đường, nện móng, giã gạo,... là những công việc chủ yếu
chỉ làm bằng hai tay, người đứng yên tại chỗ hoặc di chuyển rất ít. Hò mái
nện có tác dụng thúc giục người lao động thêm hăng say, quên bớt mệt
nhọc và tăng năng suất lao động.
Hò mái nện là một điệu hò có âm điệu uyển chuyển ở âm vực trung,
không cao lắm; chỉ có những từ đầu hát ở âm vực cao, bắt đầu bằng "hụi bơ
hò hụi..." còn người hò xố thì xố "ơ hơ hò hụi". Như vậy là cả hò cái và hò
xô đều có các từ cuối là "... hò hụi" cho nên người ta còn gọi điệu hò mái
nện là hò hụi vì lẽ đó.
Một đặc điểm khá đặc biệt ở điệu hò mái nện là có phần nhắc lại các
cụm từ trong lời ca của cả người hò cái và người xô. Chính lúc hò nhắc lại
(như là điệp ý) đó mới có sự lôi cuốn, hấp dẫn, kích thích người lao động.
Một đặc điểm nữa của hò mái nện là khi người hò cái đang say đắm
với mạch hò kể lể, tự sự của điệu hò thì một người hò cái khác (thường là
người thầy hò) bắt sang điệu hò mái khoan một cách nhuần nhuyễn đến
mức người nghe cứ tưởng như đang hò mái nện. Do đó, người ta thường
nói hò hụi, hò khoan như hai anh em là vậy.
1.2.3.4. Hò mái khoan
Hò mái khoan trong Hát Chèo cạn không có âm lượng lớn và mạnh
như hò mái nện nhưng vẫn có tác dụng như hò mái nện. Đây là một làn
điệu khá quen thuộc và rất lôi cuốn người nghe [PL.5].
Trong hò mái khoan, cấu trúc câu hò khá ổn định, không có các cụm
từ nhắc lại như hò mái nện, ở đây phần hò cái và phần xô rõ ràng và có quy
luật chứ không tự do, phá thể như ở hò mái nện.

35
Giai điệu trong phần hò cái rất uyển chuyển, luyến láy nhiều, nghe
thánh thót. Phần xô, giai điệu ít luyến láy hơn, đặc biệt là ở phần hò xô
giữa câu và cuối câu. Thường có hai câu hò xô:
- Xố đầu câu hò là: "Ơ hố khoan là hố khoan ơi hò khoan..."
- Xố giữa câu và cuối câu hò là: “Ơ là hố..."
1.2.3.5. Hò kéo lưới
Trong Hát Chèo cạn, hò kéo lưới thường được hò sau các mái: hò
mái dài, hò mái ba, hò mái nện, hò khoan. Tuy là một điệu hò được sử
dụng vào những lúc lao động kéo lưới nặng nhọc trên biển cả như hò kéo
neo, hò kéo buồm, nhưng khi hò kéo lưới đưa vào với các điệu Hát Chèo
cạn thì nó lại rất hài hoà, dễ ăn nhịp với các mái hò trước.
Hò kéo lưới có tiết tấu chắc khoẻ, dồn dập, ngắn gọn từ 4 - 5 âm tiết,
mỗi âm tiết là một nốt đen hoặc nốt móc đơn có chấm dôi đi liền với nốt
móc kép. Lời ca của hò kéo lưới thường dùng thể lục bát, mỗi từ đặt dưới
mỗi âm tiết trong nhạc. Người hò có thể thêm từ đệm vào thể lục bát tạo ra
sự dồn dập trong tiết tấu, nên có 5 âm tiết. Người mới bắt đầu tập hò có thể
không hát tiếng đệm, và như vậy mỗi típ nhạc chỉ gồm 4 nốt đen; mỗi câu
hò, ngoài phần hò dạo đầu "là hố... hồ... khoan" được cấu tạo bởi 4 típ
nhạc. Câu 6 gồm 2 típ (có 2 từ đệm), câu 8 cũng có 2 típ; ở 2 típ nhạc của
câu 8 có khi người ta cũng thêm từ đệm để hát cho mềm chút ít, đỡ phần
nặng nhọc trong lúc lao động.
Một câu hò kéo lưới:
"Quăng chài ta bủa ta vây
Cá cùng vào lưới mà xây dựng đời"...
1.2.3.6. Hò đưa linh
Hò đưa linh thường chỉ dùng khi làm lễ đưa đám cá voi hoặc các loại
cá lạ và rất to trôi dạt vào bờ (dân vùng biển thường gọi là Cá Ngài). Cũng
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có khi người ta sử dụng điệu hò đưa linh vào các buổi lễ cúng rằm tháng
Bảy, lễ cầu may vào vụ đánh cá vụ nam hoặc dùng trong lễ đưa đám các
bậc cao niên qua đời.
Hò đưa linh có giai điệu trầm, tiết tấu đều đều, chậm rãi, gây xúc
động và trang nghiêm đối với người dự lễ đưa linh.Trong hò đưa linh
không có người hò cái và người xô như các điệu hò khác mà cả người hò
cái và xô cùng hát.
Hò đưa linh thường được hò theo thể thơ 4 chứ, 5 chữ là chính. Ở
Bảo Ninh, hò đưa linh có lúc được kết hợp với 5 điệu Hát Chèo cạn thành 6
mái và người ta thường gọi là 6 mái Hát Chèo cạn. Trong những trường
hợp đó, điệu hò đưa linh được hò cuối cùng sau 5 điệu hò mái dài, mái ba,
mái nện, mái khoan và hò kéo lưới [PL. 1].
1.2.3.6. Đặc điểm của Hát Chèo cạn ở Cảnh Dương
Ở Cảnh Dương, Hát Chèo cạn cũng do nhiều làn điệu ghép lại. Tuy
nhiên, các làn điệu Hát Chèo cạn ở Cảnh Dương không giống như ở Bố
Trạch và Đồng Hới.
Tuy nhiên qua khảo sát, chúng tôi thấy Hát Chèo cạn ở Cảnh Dương
hiện nay cũng có thể ghép một số làn điệu như : Nói lối, hò hí gia, hò vượt
sóng, hò khoan, hò kéo lưới, hò hụi, hò đưa linh…
Thông thường, Hát Chèo cạn ở Cảnh Dương thường qua ba giai
đoạn chính:
Nói lối - Hò hí Gia - Hò hụi.
Sau phần nói lối, là Hò hí gia với câu lục bát hay lục bát biến thể, có
tính chất khoan thai nhẹ nhàng. Gần giống như Hò mái dài Lệ Thủy, giọng
Hò hí gia do một nữ (hoặc nam) thể hiện cao vút lên thinh không, giữa
mênh mông trời nước, mây trời… câu hò cũng được cắt làm ba phần như
câu hò khoan.
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Nhìn vào ví dụ trên đây (Hò hụi lời mới), 8 nhịp đầu là tiếng đệm bớ
hò, bớ hụi, là khoan, là hò… rồi mới bắt vào câu thơ 6/8.
Sân trường rộn tiếng chim ca
Cùng nhau nô nức hân hoan tới trường.
Khi hát lên, thanh điệu, dấu giọng của người miền Trung được thể
hiện rất rõ qua lời thơ: thanh sắc luôn thấp hơn thanh không dấu (câu: Sân
trường rộn tiếng chim ca).
Trong bài là sự giao thoa giữa hai điệu thức 5 âm: Sol Huỳnh: G - A
- H - D - E và điệu thức Sol bắc: G - A - C- D - E.
Khảo sát một số làn điệu Hò hụi khác ở Cảnh Dương [PL. 4 và 5],
chúng tôi nhận thấy âm điệu gần với hò khoan, hò mái nện ở Lệ Thủy,
Bố Trạch…
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1.3. Thực trạng dạy học âm nhạc tại Trường THCS Cảnh Dương
1.3.1. Sơ lược về Trường THCS Cảnh Dương
Trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình. Nằm
trong tổng thể không gian văn hóa diễn xướng Hát Chèo cạn, trường nằm
giữa ba thôn - thôn Đông Cảng, Yên Hải, Trung Vũ. Ngay đầu cổng vào
trường là ngôi chùa cổ kính của thôn Yên Hải là một trong những thôn có
truyền thống về Hát Chèo cạn. Nhà trường được phòng Giáo đục và Đào
tạo (GD&ĐT) huyện Quảng Trạch, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình quan tâm
đầu tư cơ sở vật chất và chỉ đạo, định hướng xây dựng trường chuẩn quốc
gia từ năm học 2013.
Hiện nay, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương,
trường bước đầu thể hiện sự vươn lên của mình, trong năm học vừa qua
phòng GD&ĐT huyện Quảng Trạch đã công nhận Nhà trường là tập thể lao
động tiên tiến. Không ngừng phát triển và nối tiếp truyền thống hiếu học
của các thế hệ trước đây, đặc biệt là chất lượng giáo dục của Nhà trường
ngày càng được nâng cao thông qua các hoạt động dạy học, phong trào thi
GV dạy giỏi, HS giỏi đạt nhiều thành tích cao.
Nhà trường gồm có 02 tổ chuyên môn là tổ Tự nhiên và tổ Xã hội, mỗi
tổ có 16 thành viên. Các tổ chuyên môn hoạt động theo đặc thù của bộ môn,
luôn cải tiến nội dung sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Nhà
trường quan tâm tạo mọi điều kiện để GV được học tập nâng cao nghiệp vụ,
bồi dưỡng chuyên môn. Đến nay đội ngũ GV có 100% đạt chuẩn.
Thực tế tại trường THCS Cảnh Dương chúng tôi thấy công tác giảng
dạy môn âm nhạc được quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, các trang
thiết bị, đồ dùng học tập khá đầy đủ. Nhà trường luôn tạo điều kiện để GV
học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
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1.3.2. Môn âm nhạc tại Trưởng THCS Cảnh Dương.
Trường THCS Cảnh Dương hiện chưa có tổ, bộ môn âm nhạc. Môn
học Âm nhạc được xếp chung vào tổ Xã hội. Nhà trường có duy nhất một
biên chế GV môn âm nhạc, được đào tạo chuyên môn âm nhạc, có kiến
thức tốt, chuyên sâu, có năng lực, kinh nghiệm, luôn nêu cao tinh thần học
hỏi đồng nghiệp trong và ngoài trường để nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, bên cạnh đó còn tự thiết kế và sử dụng khá thành thạo giáo án
điện tử, luôn khai thác thông tin trên mạng Internet để nâng cao chất lượng
dạy học âm nhạc. Với nhiều năm liền đạt danh hiệu GV dạy giỏi, nên số
giờ chúng tôi tham dự thao giảng đều thấy rất hiệu quả như: GV đảm bảo
quy trình các bước lên lớp (giáo án, bảng phụ, đàn), trong mỗi tiết dạy luôn
kiểm tra lại bài cũ (kiểm tra bài cũ không cố định đầu giờ mà được thực
hiện linh hoạt trong quá trình giảng dạy). Kiểm tra được thực hiện bằng
nhiều hình thức như trong các trò chơi hoặc câu hỏi thảo luận, điều đó giúp
HS nắm vững bài học ngay trên lớp. Trong các tiết học đã vận dụng linh
hoạt một số động tác múa, vận động theo nhạc, tạo cho giờ học thêm sinh
động và thu hút được sự tập trung của HS. Bên cạnh đó vẫn còn một số
nhược điểm như (GV làm mẫu nhiều nên chưa phát huy được tính chủ
động trong việc tiếp thu kiến thức của HS). Trong một số giờ tập đọc nhạc
giáo viên đọc mẫu từng câu cả lớp đọc theo sau (dạy theo lối truyền khẩu),
như vậy chưa hợp lý. GV nên đọc mẫu lưu ý lớp học lắng nghe và nhẩm
theo sau đó dạy từng câu kết hợp với đàn, cần linh hoạt sử dụng các
phương pháp dạy học phù hợp theo từng nhóm trình độ nhận thức.
Trường THCS Cảnh Dương là một trường có truyền thống về học
tập, HS ham học hỏi, yêu thích môn học âm nhạc nên trong giờ học này
chúng tôi thấy các em rất tích cực, say mê. Với sự quan tâm của Ban giám
hiệu (BGH), hội phụ huynh nên môn âm nhạc được trang bị đầy đủ đồ
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dùng phục vụ công tác giảng dạy được thuận lợi. Hoạt động âm nhạc chính
khóa được thực hiện theo nội dung trong sách giáo khoa (SGK) âm nhạc do
Bộ GD&ĐT phát hành và thực hiện các tiết dạy theo phân phối chương
trình, trong tuần mỗi lớp có một tiết học chính khóa và một tiết tự chọn âm
nhạc, nên GV có điều kiện giới thiệu thêm cho các em về nội dung các bài
hát cùa địa phương, học các bài hát tự chọn được định hướng trong SGK
âm nhạc.
Qua các buổi dự giờ và các khảo sát khác tôi nhận thấy: HS tỏ ra rất
hứng thú khi học môn âm nhạc, tiếp thu các kiến thức chuyên môn khá nhanh,
hát đúng nhịp phách, HS viết nốt nhạc, đọc nhạc tuy chưa được tốt nhưng
trong giờ học các em lại tham gia rất nhiệt tình các hoạt động âm nhạc.
1.3.3. Thời lượng, nội dung chương trình, giáo trình môn âm nhạc
Công tác giáo dục âm nhạc phổ thông trong những năm qua đã được
các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm, hoạt động giáo dục âm nhạc
trong Nhà trường phổ thông có vai trò quan trọng trong giáo dục đạo đức,
trí tuệ, thẩm mĩ, giáo dục toàn diện thông qua âm nhạc, việc xác định rõ
mục tiêu giáo dục môn học có vai trò quan trọng trong việc định hướng cho
các hoạt động dạy học. Từ đó xây dựng chương trình môn học phù hợp để
đạt được những mục tiêu đề ra.
Giáo dục âm nhạc trong Nhà trường phổ thông có vai trò quan trọng
góp phần vào mục tiêu giáo dục toàn diện cho HS. Nhận thức được tầm
quan trọng của môn học âm nhạc trong Nhà trường phổ thông, năm 2002
môn âm nhạc được triển khai đại trà tới bậc học THCS và bậc Tiểu học như
hiện nay. Môn âm nhạc ở trường THCS gồm ba phân môn: Học hát, Nhạc
lý - Tập đọc nhạc và Âm nhạc thường thức. Phân phối chương trình môn
âm nhạc.
Để khảo sát về nội dung, kiến thức về âm nhạc dân gian Việt Nam,
trong phân phối chương trình môn âm nhạc bậc trung học phổ thông chúng
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tôi đã thống kê . Chúng tôi nhận thấy, trong phân môn học hát thì các bài
hát dân ca chỉ chiếm 25%. Nhạc lý - Tập đọc nhạc có nội dung liên quan
đến kiến thức âm nhạc dân gian chiếm tỉ lệ rất ít. Phân môn âm nhạc
thường thức, các kiến thức về dân ca chiếm 10%.
Hình thành và phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc của HS, tạo cho
các em có một trình độ văn hóa âm nhạc nhất định, góp phần giáo dục toàn
diện và hài hòa nhân cách là mục tiêu chính trong giáo dục âm nhạc. Bên
cạnh đó, rèn luyện một số kỹ năng đơn giản về ca hát và tập đọc nhạc, bước
đầu biết hát diễn cảm, khích lệ sự hăng hái tham gia hoạt động âm nhạc,
làm cho đời sống tinh thần phong phú lành mạnh, tạo điều kiện để các em
bộc lộ và phát triển năng khiếu.
Môn học Âm nhạc nhằm trang bị cho HS những kiến thức cơ bản để
các em có đủ kiến thức để tham gia vào các hoạt động âm nhạc của cộng
đồng, hình thành những hiểu biết bước đầu về cái hay, cái đẹp trong nghệ
thuật âm nhạc, về ý nghĩa tác dụng của nó với đời sống, đồng thời trang bị
vốn hiểu biết về truyền thống âm nhạc dân tộc Việt Nam, tinh hoa âm nhạc
thế giới, góp phần bồi dưỡng tình cảm, đạo đức, trí tuệ, tạo không khí vui
tươi lành mạnh, làm phong phú thế giới tinh thần nhằm phát triển hài hòa,
toàn diện nhân cách, khích lệ HS nhiệt tình tham gia các hoạt động, tạo môi
trường để các em bộc lộ và phát triển năng khiếu âm nhạc. Qua đó tìm
kiếm những tài năng âm nhạc để bồi dưỡng kịp thời, cùng với các môn học
khác, môn học âm nhạc góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước,
tinh thần tự hào dân tộc cho các em.Từ đó định hướng cho HS biết gìn giữ
bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lòng tự hào dân tộc.
Tiểu kết
Qua tìm hiểu, khảo sát và nghiên cứu về Hát Chèo cạn xã Cảnh
Dương, chúng tôi nhận thấy các làn điệu đều có nội dung gắn liền với tín
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ngưỡng tâm linh, phản ánh ước nguyện của nhân dân một cuộc sống tốt
lành. Lời thơ trong Hát Chèo cạn mang tính chất mộc mạc, thể hiện sự
thành kính của nhân dân với các vị thánh.
Các thể thơ được sử dụng trong Hát Chèo cạn như (thơ lục bát, lục
bát biến thể, thơ 7 từ và thơ 4 từ…) Giai điệu trong các làn điệu Hát Chèo
cạn có cấu tạo đơn giản được xây dựng trên điệu thức 5 âm. Lối hát luyến
láy thường thể hiện đơn giản như luyến 2, 3, 4 âm, với các âm điệu luyến
láy làm nên đặc trưng của Hát Chèo cạn.
Hát Chèo cạn đã gắn bó bao đời nay với người dân ở Cảnh Dương,
trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của
họ. Vì vậy, đưa Hát Chèo cạn vào chương trình HĐNK âm nhạc tại trưởng
THCS Cảnh Dương là cần thiết, phù hợp, góp phần lưu giữ, bảo tồn văn
hóa truyền thống của quê hương Quảng Bình.
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Chương 2
BIỆN PHÁP ĐƯA CHÈO CẠN VÀO HOẠT ĐỘNG
NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC
2.1. Vai trò, vị trí của hoạt động ngoại khóa âm nhạc
2.1.1. Phương pháp dạy học
- Phương pháp
Phương pháp là một phạm trù hết sức quan trọng, nó tồn tại gắn bó
với mọi hoạt động của con người. A.N Krulốp đã nhấn mạnh tầm quan
trọng của phương pháp “Đối với con tàu khoa học. Phương pháp vừa là
chiếc la bàn, lại vừa là bánh lái, nó chỉ phương hướng và cách thức hoạt
động” Về phương diện triết học, phương pháp được hiểu là cách thức, con
đường, phương tiện để đạt tới mục đích nhất định, để giải quyết những
nhiệm vụ nhất định [22, tr.76].
Phương pháp theo Hegel “là ý thức về hình thức của sự tự vận động
bên trong của nội dung” [23, tr.56].
Theo GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ: phương pháp là cách thức; con
đường,phương tiện để đạt tới một mục đích nhất định, để giải quyết những
nhiệm vụ nhất định.
Theo PGS.TS Lưu Xuân Mới: phương pháp là cách thức đạt tới mục
đích và bằng một hình ảnh nhất định, nghiã là một hành động được điều chỉnh.
Theo Nguyễn Như An: phương pháp là cách đạt tới mục đích, tức là
tổng hợp những thủ thuật và thao tác dùng để đạt mục đích.
- Phương pháp dạy học
Theo Iu. Babanxki “PPDH là cách thức tương tác giữa thầy và trò
nhằm giải quyết các nhiệm giáo dưỡng, giáo dục và phát triển trong quá
trình dạy học” [23, tr.75].
I.Ia Lecne cho rằng: “PPDH là một hệ thống những hành động có
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mục đích của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức, thực hành của
học sinh, đảm bảo cho các em lĩnh hội nội dung học vấn” [22, tr.75].
Theo GS Đặng Vũ Hoạt - PGS. Hà Thị Đức: PPDH là tổng hợp cách
thức hoạt động của giáo viên và sinh viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ
dạy học đề ra [23, tr.56]
Theo GS Nguyễn Văn Hộ: PPDH là tổng họp các cách thức làm việc phối
họp thống nhất của thầy và trò (trong đó thầy đóng vai trò chủ đạo, trò đóng vai
trò tích cực, chủ động) nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học [22, tr.57].
Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang: “PPDH là cách thức làm việc của
thầy và trò trong sự phối hợp thống nhất dưới sự chỉ đạo của thầy, nhằm
làm cho trò tự giác, tích cực, tự lực đạt tới mục đích dạy học” [22, tr.57].
Theo Nguyễn Như An: PPDH là tổng hợp tất cả các cách thức hoạt
động phối họp thống nhất của giảng viên và giáo sinh nhằm thực hiện các
nhiệm vụ dạy học [22, tr.78].
Như vậy chúng ta có thể nhận thấy rằng tất cả các tác giả đều thừa
nhận rằng phương pháp dạy học có những dấu hiệu sau:
+ Phản ánh sự vận động của quá trình nhận thức của học sinh nhằm
đạt được mục đích đề ra.
+ Phản ánh sự vận động của nội dung học vấn đã được nhà trường
quy định.
+ Phản ánh cách thức trao đổi thông tin giữa thày và trò.
+ Phản ánh cách thức điều khiển hoạt động nhận thức, kích thích và
xây dựng động cơ, tổ chức hoạt động nhận thức và kiểm tra, đánh giá kết
quả hoạt động.
Hoạt động ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa là một mô hình hoạt động rất hữu ích.Sau
những giờ học tập căng thẳng trên lớp, thời gian dành cho những hoạt động
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ngoại khóa giúp học sinh chủ động tham gia, nâng cao được kỹ năng sống,
tham gia những hoạt động ngoại khóa, học sinh còn có điều kiện gần gũi
nhau hơn, chia sẻ với nhau những kiến thức mà mình đã học được, rèn
luyện bản lĩnh tuổi trẻ, tính tự lập, lòng dũng cảm, sự nhanh nhẹn và tinh
thần tương thân tương ái trong quan hệ cộng đồng. Nội dung kiến thức
được hình thành và phát triển góp phần quan trọng để nâng cao năng lực
nhận thức của học sinh, cung cấp cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho
việc tự học và tự giáo dục sau này.
Tuy nhiên, những nội dung kiến thức trong sách giáo khoa là chưa
đủ đáp ứng được yêu cầu phát triển của con người mới theo mong muốn.
Chính vì vậy, bên cạnh các hoạt động phục vụ chương trình chính khóa
phải có các hoạt đông ngoại khóa. Hoạt động ngoại khóa là dịp để học sinh
củng cố, đối chiếu những kiến thức đã được học và giúp các em phát huy
cao độ tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc tiếp thu tri thức mới.
Hoạt động ngoại khóa là hoạt động giáo dục sự lĩnh hội và hoạt động
thẩm mĩ, là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa, thường
mang tính chất tự nguyện hơn là bắt buộc, là một hoạt động không đặt sự
giảng dạy của giáo viên lên hàng đầu, mà xem trọng hoạt động tự giác, sự
vận dụng sáng tạo của học sinh. Các hoạt động ngoại khóa cho phép học
sinh tự thể hiện ý kiến và suy nghĩ, góp phần xây dựng kỹ năng lãnh đạo và
áp dụng kiến thức vào thực tế.
2.1.2. Đặc điểm của hoạt động ngoại khóa âm nhạc
HĐNK với vai trò bổ sung kiến thức, hỗ trợ giáo dục chính khóa,
giáo dục HS trong các hoạt động tập thể, các phong trào Đoàn, Đội nói
chung và HĐNK âm nhạc nói riêng hiện nay tại trường THCS Cảnh Dương
được duy trì. Các hoạt động âm nhạc này được tổ chức theo các chủ điểm
nhưng vẫn còn hạn chế về nội dung. HĐNK trong Nhà trường chỉ được
thực hiện trong các ngày lễ như (Khai giảng năm học mới, ngày thành lập
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Đoàn 26-3, ngày Nhà giáo Việt Nam, Tổng kết năm học...). Các hoạt động
này chưa thu hút được đông đảo các em tham gia, đối tượng tham gia là
một số HS có lòng nhiệt tình, thích hoạt động tập thể và được GV chọn vào
đội văn nghệ của trường.
Với thuận lợi là HS rất yêu thích môn học âm nhạc và tham gia các
hoạt động, nhưng cách thức tồ chức HĐNK âm nhạc trong trường chưa có
sự đầu tư về nội dung, quy mô hoạt động vẫn còn mang tính hình thức.
Trong khi đó hoạt động chính khóa của môn âm nhạc chỉ được giảng dạy
theo đúng chương trình của sách giáo khoa, chưa mở rộng kiến thức, ít liên
hệ thực tiễn. Các hoạt động âm nhạc như tổ chức giảng dạy, thi, tìm hiểu về
Hát Chèo cạn, thành lập CLB Hát Chèo cạn và tìm hiểu về các thể loại dân
ca khác vẫn chưa được thực hiện và phát huy. Trong khi đó HĐNK và liên
hệ những kiến thức cho bài học ở hoạt động chính khóa về văn hóa của địa
phương là cơ hội mà Nhà trường cũng như GV âm nhạc cần phải nắm bắt.
Đó cũng là góp phần không nhỏ vào gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc mà các
em HS là chủ nhân của địa phương trong tương lai. Đặc biệt Hát Chèo cạn
với những giá trị, đặc trưng, tính giáo dục, tính văn hóa...của nó vẫn còn bị
bỏ ngỏ ở chính môi trường rất có điều kiện để nuôi dưỡng tốt nhất, vấn đề
này chúng tôi sẽ trình bày kỹ ở phần tiếp theo.
2.1.3. Phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa
HĐNK âm nhạc được tổ chức theo kế hoạch, nội dung hoạt động
phong phú, được GV xây dựng theo mục tiêu giáo dục, nội dung và không
gian hoạt động được mở rộng (tìm hiểu về nguồn gốc, các giá trị của Hát
Chèo cạn, tìm hiểu về các thể loại dân ca khác...), hình thức và thời gian
hoạt động đa dạng. Trong HĐNK âm nhạc GV phụ trách chuyên môn đóng
vai trò chủ đạo, hướng dẫn, định hướng HS phát huy lòng đam mê, năng
khiếu, năng lực sáng tạo của mình bên cạnh đó khuyến khích tinh thần làm
việc theo nhóm. Hoạt động này chỉ có thể tạo hứng thú say mê cho các em
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khi có sự tranh đua, thi giữa các lớp, các nhóm nhưng GV phụ trách cần
phải khéo léo trong việc đánh giá, cần tạo không khí thi đua lành mạnh
tránh sự đố kị trong tập thể HS.
HĐNK âm nhạc vừa bổ sung kiến thức thực hành, lý thuyết cho giờ
chính khoá, nhưng nó cũng có những điểm riêng mà giáo dục âm nhạc
chính khoá không có được, hoạt động này cùng với giáo dục âm nhạc chính
khoá, hình thành nên một thể thống nhất của môn học âm nhạc trong
trường học. Vì vậy, trong quá trình tổ chức, hướng dẫn GV cần nắm rõ
được đặc điểm phát triển tâm sinh lý HS (lứa tuổi, giới tính, sức khoẻ, nhu
cầu, sở thích âm nhạc...) các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác này
hiệu quả và cần lưu ý một số nguyên tắc cơ bản sau đây: HĐNK âm nhạc
mang tính giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu, sở thích của các em,
mang tính chất tựnguyện, tự giác, có chương trình, kế hoạch cụ thể, xã hội
hoá HĐNK âm nhạc, đảm bảo tính phổ thông, đại chúng và đảm bảo theo
đúng định hướng và mục tiêu trong giáo dục.
Trước tiên, để các hoạt động âm nhạc ngoại khóa trong các trường
phổ thông được tốt, người giáo viên âm nhạc phải có kế hoạch và biết lập
kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động. Trong kế hoạch phải định hướng hoạt
động cho cả năm hay từng học kì, từng tháng (theo chủ đề chủ điểm hoặc
phục vụ kế hoạch đột xuất theo các yêu cầu của nhà trường, của địa phương).
Sau đó cần phải có sự phân công và tổ chức các hoạt động cho các thành viên
cùng tham gia một cách hợp lý, phù hợp với khả năng, năng lực của từng
thành viên, đặc biệt cần phải có sự kết hợp với hội đồng nhà trường(thông qua
ban giam hiệu) để huy động nhiều lực lượng cùng tham gia.
Ở một trường phổ thông muốn phát triển phong trào ca hát trong nhà
trường cần thiết phải xây dựng được một đội đồng ca hợp xướng. Do vậy,
người giáo viên nên thực hiện tuần tự theo các bước như sau:
Chọn thành viên của đội đồng ca hợp xướng: không nên tuyển chọn
một cách ồ ạt, cần phải có tiêu chuẩn, đó là giọng hát tốt, sự yêu thích và
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say mê với nghệ thuật ca hát, có tai nghe và trí nhớ âm nhạc tốt để nhanh
chóng hoàn thành các bè. Số lượng cũng không nên nhiều quá để việc
luyện tập tiến hành được gọn nhẹ (Số lượng khoảng từ 20 - 25 em).
Việc lựa chọn tác phẩm: Việc này quyết định phần lớn sự thành công
của tiết mục nói riêng và của hoạt động biểu diễn nói chung. Vì vậy, việc lựa
chọn các tác phẩm phải phù hợp với khả năng âm nhạc của học sinh, có nội
dung sát với chủ đề, chủ điểm, đồng thời phải có sự đa dạng của các tiết mục.
Triển khai việc luyện tập: Theo kế hoạch đã dự định. Cần chuẩn bị
đầy đủ các phương tiện, đồ dùng phục vụ cho quá trình luyện tập như:
phòng tập, âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ... và cả việc bố trí, sắp xếp đội hình
biểu diễn cho thích hợp.
Trước khi tập phải cho học sinh khởi động giọng, có thể cho nghe tác
phẩm trước qua (băng, đĩa nếu có), hoặc qua bản nhạc Demo.
Khi tập, nên tập từ những bài có hình thức đơn giản đến phức tạp,
nếu bài có bè thì phải tập hát chuẩn xác cho từng bè sau đó mới ghép hoà
các bè với nhau. Khi phối hợp các bè với nhau, phải có sự kết hợp của động
tác chỉ huy, để có sự đan xen giữa các bè, đồng thời cũng tạo sự hào hứng,
phấn khởi, niềm vui cho toàn đội.
Quá trình tập luyện cần hết sức lưu ý việc thể hiện sắc thái, tình cảm
và tính chất của bài.
Tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ là một hoạt động rất
quan trọng và cần thiết trong các trường phổ thông, đòi hỏi người giáo viên
âm nhạc phải hội tụ đầy đủ các kiến thức, kỹ năng thực hành cá nhân đã
học để vận dụng cho việc tổ chức hoạt động này. Đây cũng là một trong
những hoạt động để đánh giá khả năng và năng lực của người giáo viên âm
nhạc. Trong các trường học nói chung, các trường phổ thông nói riêng, các
ngày lễ, ngày hội, ngày khai giảng, bế giảng năm học... không thể thiếu
được một chương trình văn nghệ. Vì vậy, yêu cầu của một chương trình
văn nghệ phải đảm bảo:
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Tính phong trào
Tính nghệ thuật
Tính giáo dục
Bố cục chương trình phải hài hoà, sinh động, hấp dẫn. Nội dung
chương trình phù hợp với chủ đề, chủ điểm.
2.2. Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào HĐNK âm nhạc
2.2.1. Các tiêu chí lựa chọn và ứng dụng
Theo chúng tôi tiêu chí lựa chọn các làn điệu Hát Chèo cạn để đạt
được hiệu quả cao trong HĐNK âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương
cần phải xác định rõ hai yếu tố thực tiễn là đặc điểm của HS và những đặc
trưng nghệ thuật âm nhạc Hát Chèo cạn. Cụ thể là:
2.2.1.1. Thực tiễn các đặc điểm của HS
Tri thức nền tảng (môi trường giáo dục, chương trình môn học âm
nhạc, các môn văn hóa cơ bản), môi trường văn hóa (địa bàn sinh sống, sở
thích, ứng xử...).
2.2.1.2. Lựa chọn làn điệu
Như chúng tôi đã phân tích ở mục 1.2.3. Chương 1, các làn điệu Hát
Chèo cạn của Quảng Binh đều có thể đưa vào dạy cho học sinh Trường
THCS Cảnh Dương. Đặc biệt là làn điệu hò hụi, một làn điệu tiêu biểu của
Hát Chèo cạn Cảnh Dương.
Ví dụ: làn điệu Em yêu trường em (lời mới trên làn điệu Hò hụi cổ)
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Nhìn vào ví dụ trên, khi dạy làn điệu Hò hụi này cho học sinh, giáo
viên ngoài việc hát mẫu, dạy có tính chất truyền khẩu (vì các làn điệu trong
âm nhạc dân gian không thể ký âm chuẩn xác, nên đòi hỏi giáo viên phải
thị phạm cho học sinh hát theo từng câu, chữ, luyến, láy, sắc thái, nhịp độ),
thì phải phân tích cho học sinh phân biệt được đâu là lời thơ, đâu là tiếng
đệm, thang âm trong bài là thang 5 âm. Giai điệu của bài có sự giao giữa
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hai điệu thức Sol huỳnh: G-A-H-D-E và Sol bắc: G-A-C-D-E. Nhịpc ủa bài
là 2/4, hát ở tốc độ vừa phải, sắc thái vui vẻ, mạnh mẽ, dứt khoát…
Ngoài ra còn có một số làn điệu có tiết tấu đảo phách, để giảng dạy
cho HS chúng tôi chọn những làn điệu có tiết tấu đơn giản, đều đặn, nhịp
nhàng, các làn điệu có những câu luyến nhiều nốt có thể chọn nhưng đòi
hỏi GV nghiên cứu kỹ để giảng dạy cho HS thực hiện được tốt, qua đó tạo
hứng thú cho HS khi tham gia học Hát Chèo cạn.
Với thực tế ở lứa tuổi HS bậc THCS, thì giai đoạn này cơ thể các em
đã có sự phát triển và phân biệt rõ ràng về giới tính, các em nam có hiện
tượng ‘Vỡ tiếng”, nên việc lựa chọn dựa vào đặc điểm của HS để chọn các
làn điệu có tầm cữ giọng phù hợp, chọn những làn điệu có âm vực trong
khoảng quãng 5 đến quãng 9.
2.2.1.3. Nội dung ca từ
Ở lứa tuổi HS bậc THCS sự phát triển cơ thể chưa hoàn chỉnh, đã
bắt đầu có sự phân biệt về giới tính khá rõ ràng, các em đang trong giai
đoạn phát triển rất nhạy cảm và dễ xúc động, đang “tập làm người lớn”,
luôn muốn được mọi người xung quanh tôn trọng, coi mình như người lớn,
chúng không thích sự gò bó và thường có suy nghĩ đơn giản. Trong HĐNK
âm nhạc nên chọn các làn điệu có nội dung ca từ dễ hiểu đối với HS, có nội
dung về tình yêu quê hương đất nước, ngợi ca các anh hùng dân tộc, cho
học sinh nghe qua bản ghi âm do CLB Hát Chèo cạn xã thể hiện, qua đó
giáo dục HS về tình yêu thương đối với ông bà, cha mẹ, tình yêu với thầy
cô, bạn bè. Từ đó các em sẽ sống có trách nhiệm đối với bản thân và cộng
đồng. Hát Chèo cạn thường sử dụng thể thơ 3 từ, 4 từ, thể thơ lục bát (6/8),
song thất lục bát trong đó thể thơ 6/8 có vần điệu gần gũi và mang tính bản
địa, dễ nhớ, phổ biến và thường được sử dụng trong phần Xô, Xướng của
Hát Chèo cạn Giáo viên tổ chức cho học sinh đặt lời mới theo làn điệu cổ
như trường hợp làn điệu Hò hụi dưới đây.
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Ngoài ra chúng tôi chọn một số làn điệu Hát Chèo cạn lời mới gần
gũi, phù hợp với các hoạt động, sinh hoạt thường ngày của HS để đưa vào
HĐNK âm nhạc trong nhà trường THCS Cảnh Dương. Bên cạnh đó, nên
lựa chọn một số làn điệu Hát Chèo cạn phù hợp để đặt lời mới, có nội dung
ca ngợi Đảng, Bác Hồ (trong các làn điệu ngâm ngợi), ca ngợi thầy cô, tình
bạn, mái trường...
Dưới đây là làn điệu Hò hụi, chúng tôi tổ chức cho học sinh đặt lời
mới với nội dung ca ngợi Thày cô và mái trường.
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2.2.1.4. Về biểu diễn
Hát Chèo cạn xưa kia chỉ được trình diễn ở Ngư Linh miếu trong các
ngày hội và phục vụ cho tế lễ, nên động tác chủ yếu phục vụ cho các lễ
nghi tế thần, động tác trong các làn điệu được kết hợp với đạo cụ (quạt
giấy, túi múi cam, khăn), thường mô phỏng lại những cử chỉ, động tác
trong lao động sản xuất, cuộc sống và trong chiến đấu chống giặc ngoại
xâm, ngợi ca công lao của đức thánh Tản như (hái hoa, dệt vải, chèo
thuyền, bắn cung, hái chè, cấy lúa...). Ngày nay, việc đưa Hát Chèo cạn vào
HĐNK âm nhạc với đối tượng là HS THCS Cảnh Dương thì không gian
cần được linh hoạt hơn, sinh hoạt trong CLB, tham gia học Hát Chèo cạn
tại nhà nghệ nhân, tại lớp học, có thể trình diễn trên sân khấu... Động tác
mang tính ước lệ mô phỏng các lời thơ, ngoài các động tác theo lối diễn
xướng gần với cổ truyền, chúng tôi lựa chọn các động tác mô phỏng theo
lời mới có nội dung ca ngợi tình yêu đối với ông bà, cha mẹ, tình bạn, thầy
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cô, mái trường, ca ngợi Đảng, Bác Hồ... Các làn điệu hát trong đền phục vụ
cho tế lễ chúng tôi lựa chọn để đặt lời mới có nội dung ca ngợi về Bác Hồ
và tổ chức cho các em diễn xướng trong buổi báo công với Bác.
2.2.1.5. Về đạo cụ
Hát Chèo cạn dùng trong HĐNK âm nhạc, ngoài các đạo cụ theo lối
diễn xướng cổ xưa như mái chèo, con thuyền cách điệu, tượng trưng, chúng
tôi lựa chọn các vật dụng gần gũi với HS như: Sách vở, bút, cặp sách, chổi,
áo, nón, mũ, khăn, quạt,... để minh họa các động tác gần gũi với cuộc sống,
sinh hoạt thực tế của HS, từ đó hấp dẫn các em tham gia (sử dụng chổi để
mô phỏng động tác trong buổi lao động tại trường, với nội dung ca từ phù
hợp, sử dụng cặp sách để mô phỏng những động tác hồn nhiên, vui tươi của
các em trong những buổi cắp sách đến trường, tung tăng cùng bè bạn...).
Về nhạc cụ: Trong Hát Chèo cạn, theo lối truyền thống là sênh,
nhưng nay ngoài sênh chúng tôi chọn hình thức như: vỗ tay, thước kẻ, mõ,
vỏ dừa... Nhưng phải phát ra âm thanh, có tính nghệ thuật.
2.2.1.6. Về trang phục
Trang phục trong Hát Chèo cạn phù hợp với cuộc sống đời thường.
Xưa kia, trang phục của người dân nữ thường mặc là áo tứ thân, đầu vấn
khăn, để tóc đuôi gà trong mặc yếm đỏ, giữa mặc áo xanh hoặc màu mỡ gà,
ngoài mặc áo the đen, chân đi dép cong, cổ đeo chuỗi hạt vòng, quạt
giấy,tay cầm khăn đỏ, túi múi cam nhiều màu sặc sỡ, nam đầu đội khăn xếp
đen mặc áo the thâm, quần lụa trắng, chân đi guốc mộc. Để đảm bảo tính
truyền thống, tôn trọng truyền thống chúng tôi vẫn lựa chọn trang phục,
đạo cụ theo lối cổ xưa phục vụ trong các buổi diễn xướng tại Ngư Linh
miếu tại trường và khi biểu diễn trên sân khấu với mục đích tuyên truyền
bảo tồn giá trị Hát Chèo cạn. Ngoài ra, chúng tôi lựa chọn các trang phục
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đời thường hoặc có thể cách điệu một chút, những kiểu tóc hàng ngày của
các em để tạo sự giản dị, không cầu kỳ phức tạp và một phần bớt được tốn
kém kinh phí và thời gian... Cho HS đáp ứng nhu cầu thiết thực là giáo dục
trực quan, sinh động và thực tế nhất.
2.2.1.7. Tổng hợp và lựa chọn
Dựa vào đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng cảm thụ âm nhạc
của HS, căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn nêu trên, chúng tôi xây dựng danh
sách các làn điệu Hát Chèo cạn được dùng trong HĐNK âm nhạc, trong
quá trình áp dụng GV nên tham khảo và sáng tác các động tác múa phụ họa
cho phù hợp với lứa tuổi. Các làn điệu Hát Chèo cạn được sử dụng trong
HĐNK âm nhạc gồm có các làn điệu Hát trong đền, Hát ngoài đền và hát
trên bãi biển.
Ngoài ra trong HĐNK âm nhạc, chúng tôi chọn lựa một số làn điệu
Hát Chèo cạn do Câu lạc bộ Hát Chèo cạn Cảnh Dương đặt lời mới để cho
HS tập luyện [PL 4].
2.2.2. Dã ngoại tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của Hát Chèo cạn
Trong các hoạt động ở phần trên, HS đã có nhận thức và hiểu biết
nhất định về Hát Chèo cạn, với những hiểu biết đó chúng tôi tổ chức các
buổi dã ngoại trong xã Cảnh Dương, để các em có thêm những hiểu biết về
Hát Chèo cạn và các loại hình dân ca khác. Qua các buổi dã ngoại GV định
hướng cho HS tìm hiểu về nguồn gốc, giá trị truyền thống, trang phục, đạo
cụ biểu diễn của Hát Chèo cạn, tìm hiểu thông qua các người dân trong xã,
các cụ cao niên trong làng. Trong buổi dã ngoại các em được tìm hiểu về
các nghệ nhân Hát Chèo cạn xưa và các nghệ nhân hiện nay tại xã Cảnh
Dương. Với thuận lợi là trường THCS Cảnh Dương nằm trong không gian
văn hóa Hát Chèo cạn, nên HS có những hiểu biết nhất định về các nghệ
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nhân, cỏ những em là con cháu, họ hàng với nghệ nhân. Với những thuận
lợi đó các em sẽ đi tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, cuộc sống của các nghệ
nhân, vai trò của nghệ nhân trong việc lưu truyền và phát triển Hát Chèo
cạn, phương pháp truyền dạy Hát Chèo cạn của nghệ nhân. Ảnh hưởng của
nghệ nhân đối với cộng đồng, các chế độ chính sách của nhà nước đối với
nghệ nhân Hát Chèo cạn. Sau buổi dã ngoại GV cho các em viết thu hoạch
về những gì đã được tìm hiểu được (có thể bằng phương pháp trắc nghiệm).
GV tổng hợp lại tất cả các thông tin tìm hiểu về Hát Chèo cạn, sau đó sắp
xếp lại và giảng cho chúng nghe theo hệ thống hoàn chỉnh nhất, đồng thời
có lời khen, điểm thưởng, giấy chứng nhận động viên khích lệ... như vậy
HS sẽ hiểu rõ hơn về Hát Chèo cạn, từ đó các em sẽ có ý thức giữ gìn, tự
hào về quê hương mình với những giá trị của các làn điệu Hát Chèo cạn.
2.2.3. Thành lập câu lạc bộ ngoại khóa âm nhạc (gồm những học sinh
yêu thích nghệ thuật Hát Chèo cạn và dân ca)
Trong hai nội dung trên, HS đã có những hiểu biết và có những tình
cảm nhất định đối với Hát Chèo cạn thì chúng tôi tiến hành thành lập CLB
hát dân ca, với bản chất chính là tập hợp các em yêu thích dân ca, yêu thích
Hát Chèo cạn. Nhưng hiện nay, tại xã Cảnh Dương có một câu CLB Hát
Chèo cạn do nghệ nhân Nguyễn Thành Lộc làm chủ nhiệm, có 50 thành
viên, các thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên có 32 em, CLB Hát
Chèo cạn của xã sinh hoạt vào các buổi tối thứ bảy trong tuần và nghệ nhân
Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thành Lộc là người sưu tầm, truyền dạy. Theo
chia sẻ của bà Lan thì đối tượng tham gia chủ yếu là các em ở cả ba cấp
học phổ thông, điều đặc biệt là trong hoạt động này có hai em lớp 2 đang
theo học, đối với các em HS trung học phổ thông, vì đây là bậc học cuối
cấp nên việc tham gia sinh hoạt gặp khó khăn do phải chuẩn bị cho thi tốt
nghiệp và thi Đại học. HS bậc THCS tham gia chỉ tập trung ở hai khối lớp

57
6 và lớp 7.Trong CLB có những em tham gia được 4 năm nhưng khi xây
dựng gia đình thì bỏ không tham gia. Vì vậy, vấn đề đặt ra là hiện tại xã đã
có CLB Hát Chèo cạn, thì việc thành lập CLB Hát Chèo cạn ở trường
THCS Cảnh Dương có cần thiết không? Để trả lời được câu hỏi này chúng
tôi đã tìm hiểu về các thành viên tham gia CLB Hát Chèo cạn xã, theo chia
sẻ của chủ nhiệm CLB, thì từ khi thành lập đến nay thành phần tham gia
chủ yếu là các em bậc học trung học phổ thông như đã nói ở trên thì các em
này tham gia được hai năm, năm cuối cấp do phải chuẩn bị cho thi tốt
nghiệp và thi Đại học nên không tham gia, với những em này khi tốt nghiệp
cấp ba có em đi học, đi làm và cũng không tham gia nữa. Các em học
trường THCS Cảnh Dương tham gia có bốn em và đều là cháu của nghệ
nhân. Như vậy trong CLB Hát Chèo cạn của xã thì HS trường THCS Cảnh
Dương tham gia rất ít, nên số lượng các em hiểu biết và hát được các làn
điệu Hát Chèo cạn còn khiêm tốn.
Chính vì vậy, việc thành lập CLB Hát Chèo cạn trường THCS Cảnh
Dương trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết để giáo dục các em về
truyền thống cha ông thông qua các làn điệu dân ca nói chung và Hát Chèo
cạn nói riêng, các em là đối tượng trao truyền để gìn giữ và nuôi dưỡng một
điệu hát độc đáo của quê hưomg Cảnh Dương. CLB Hát Chèo cạn (có thể
kết hợp với dân ca các vùng miền) trường THCS là nơi tạo nguồn cho CLB
Hát Chèo cạn xã Cảnh Dương.
2.2.3.1. Tiêu chí của CLB Hát Chèo cạn
Hát Chèo cạn là một trong những tinh hoa văn hóa của người dân
Cảnh Dương, đang được quan tâm và gìn giữ, nhưng tiếc rằng chưa được
đưa vào chương trình giáo dục môn âm nhạc trong trường THCS Cảnh
Dương. Do vậy sự hiểu biết của các em HS về Hát Chèo cạn còn nhiều hạn
chế.
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CLB Hát Chèo cạn được thành lập sẽ tập trung được các em có khả
năng về âm nhạc, yêu thích Hát Chèo cạn và các thể loại dân ca khác, qua
đó định hướng giáo dục về truyền thống để các em có thêm những hiểu biết
về nguồn gốc, xuất xứ của Hát Chèo cạn xưa và các thể loại dân ca. Tổ
chức này là nơi rèn luyện cho các em các kỹ năng ca hát, biểu diễn và tham
gia hoạt động văn nghệ trong Nhà trường, góp phần hình thành tình cảm
yêu thích đối với Hát Chèo cạn để từ đó các em tham gia nhiệt tình vào
CLB Hát Chèo cạn trong trường THCS và các hoạt động văn hóa, văn nghệ
tại cộng đồng. Để hoạt động đạt được hiệu quả thì Ban chủ nhiệm cần xây
dựng nội dung phong phú tránh đơn điệu về nội dung và trong các hoạt
động nên lồng ghép truyền dạy Hát Chèo cạn với các thể loại dân ca khác
như: một số bài dân ca Quan họ Bắc Ninh, hát chèo Tầu, ca trù...
Nhân sự: Thành viên tham gia CLB là những HS trường THCS Cảnh
Dương, yêu thích dân ca, Hát Chèo cạn, nhưng ngay từ ban đầu chúng tôi
xác định rõ đối tượng tham gia là rất đa dạng như: Có những HS lớn, bé,
những em có khả năng về ca hát, một số em không có khả năng ca hát
nhưng lại có năng lực nói trước đám đông, lãnh đạo đám đông. Ngoài các
đối tượng HS trên còn có những em tham gia chỉ vì thích xem, muốn được
tham gia hoạt động tập thể,...
Với việc xác định rõ đối tượng tham gia, chúng tôi sẽ phát huy
những năng lực sở trường của các thành viên trong CLB, để các em được
tham gia hoạt động và khẳng định được vai trò của mình trong hoạt động
này, từ đó các em sẽ có trách nhiệm với tập thể và cùng nhau xây dựng
CLB hoạt động hiệu quả.
Địa điểm (cơ sở vật chất): Với đặc điểm của lứa tuổi HS THCS, các
em thích sự thay đổi mới lạ nên địa điểm sinh hoạt CLB cần được linh
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hoạt, ngoài địa điểm cố định là phòng học chuyên môn âm nhạc, có thể
sinh hoạt tại những địa điểm khác như: Sinh hoạt tại lớp học hàng ngày,
nhà phụ huynh, nhà nghệ nhân... với những địa điểm thay đổi linh hoạt như
vậy, nên các thành viên tham gia CLB sẽ có tâm lý hứng thú hơn, các buổi
sinh hoạt không bị gò bó và đạt được hiệu quả cao.
Đạo cụ, trang phục, sân khấu, loa đài, băng đĩa: Trong hoạt động
của CLB chúng tôi kêu gọi tối đa các nguồn đầu tư của nhân dân, chính
quyền, xây dựng và thực hiện công tác xã hội hóa Hát Chèo cạn, huy động
sự tham gia ủng hộ về cơ sở vật chất từ người dân xã Cảnh Dương, phụ
huynh và các doanh nhân.
2.2.3.2. Cách thức tổ chức hoạt động
Việc đưa Hát Chèo cạn vào trong sinh hoạt CLB, với việc chuẩn bị
tốt các nội dung trên thì khâu tiếp theo rất quan trọng đó là công tác tổ chức
CLB. Qua tìm hiểu hoạt động trong CLB hát dân ca của một số trường
THCS trên địa bàn huyện Quảng Trạch chúng tôi thấy mô hình này vẫn
chưa thực sự phát huy hiệu quả, lý do này không phải vì HS “thờ ơ” với
dân ca mà chính là do cách thức tổ chức hoạt động chưa thật sự lấy đối
tượng HS làm trung tâm, với sự lãnh đạo của Ban chủ nhiệm thì cần phát
huy tính tích cực của các em.
Để đưa Hát Chèo cạn vào HĐNK âm nhạc đạt hiệu quả, cần phải có
sự tham gia trực tiếp của cán bộ quản lý, GV chủ nhiệm và các thầy cô bộ
môn, phụ huynh, nội dung mang tính thiết thực, tránh làm hình thức, chiếu
lệ. HĐNK âm nhạc được thực hiện với chủ trương “Nhà trường và phụ
huynh cùng làm”, huy động sự quan tâm của các bậc phụ huynh về vật chất
và tinh thần, phụ huynh cùng tham gia trong các hoạt động của CLB. Trong
sinh hoạt CLB cần phân công người chịu trách nhiệm cụ thể từng mảng
hoạt động và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng. Vì vậy, trong nội dung tổ
chức hoạt động chúng tôi xác định rõ gồm các bước như sau:
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- Thành lập Ban chủ nhiệm câu lạc bộ: Theo chúng tôi Ban chủ
nhiệm gồm GV dạy môn âm nhạc đóng vai trò chủ chốt và cùng với thầy
cô chủ nhiệm, BGH, hội trưởng Hội phụ huynh của các khối lớp, HS tích
cực để điều hành các hoạt động. Ban chủ nhiệm được thành lập, đầu tiên sẽ
thực hiện các công việc sau đây:
+ Xây dựng đề án thành lập CLB dân ca [PL.6]
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động thường kỳ của CLB
+ Xây dựng nội quy của câu lạc bộ [PL 7].
- Tuyển chọn các thành viên cho CLB
+ Mời BGH, các thầy cô chủ nhiệm và hội trưởng Hội phụ huynh
cùng tham gia công tác tuyển chọn thành viên CLB.
+ Thông báo bằng văn bản tới GV chủ nhiệm các lớp về việc tuyển
thành viên CLB dân ca với nội dung cụ thể như (đối tượng tham gia tuyển:
Các em HS trong các khối lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích dân ca, yêu thích Hát
Chèo cạn và có nguyện vọng viết đơn xin tham gia CLB dân ca, thời gian
đăng ký, thời gian tuyển, số lượng tuyển 25 -30 thành viên), phổ biến các
nội dung tuyển thành viên CLB trong buổi chào cờ đầu tuần và tổ chức cho
phát thanh tuyên truyền, thông báo tuyển thành viên CLB trong toàn trường
với nội dung về yêu cầu, số lượng, địa điểm tiếp nhận đăng ký tuyển thành
viên CLB.
Sau khi tuyển chọn được thành viên chúng tôi tiến hành thành lập các
nhóm, bầu nhóm trưởng, nhóm phó để phục vụ cho các hoạt động và cùng
Ban chủ nhiệm quản lý CLB. Các nhóm trưởng, nhóm phó chúng tôi lựa
chọn là những HS có khả năng nói trước đám đông, lãnh đạo đám đông
như đã nêu trong mục (2.4.3.1.Tiêu chỉ của CLB dân ca), nhằm phát huy
năng lực, sở trường cùa HS, các em được hoạt động và sẽ thể hiện được vai
trò của mình trong tổ chức này.
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- Cơ sở vật chất: Với các tiêu chí đã được chúng tôi đưa ra ở trên,
Ban chủ nhiệm chuẩn bị địa điểm hoạt động của CLB, chuẩn bị nhạc cụ,
trang phục, đạo cụ sân khấu, âm thanh... dùng cho biểu diễn, băng đĩa Hát
Chèo cạn và các tài liệu phục vụ cho các buổi sinh hoạt, địa điểm sinh hoạt
chính là phòng học âm nhạc, ngoài ra chúng tôi sẽ thực hiện xã hội hóa,
vận động các nguồn hỗ trợ từ phía chính quyền xã Cảnh Dương, Nhà
trường, phụ huynh và các doanh nhân.
- Lịch sinh hoạt: Như đã nói ở trên, CLB sinh hoạt mỗi tuần một lần
vào buổi chiều thứ năm, thời gian từ 15h đến 17h. Nhưng lịch sinh hoạt
cũng cẩn thực hiện linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế như (trời
mưa, nắng nóng, trời rét đậm... GV cần chủ động lên phương án, vì những
ngày này mà vẫn duy trì sinh hoạt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe HS, số HS
tham gia ít dẫn đến các em sẽ có thói quen không nghiêm túc trong việc
tham gia CLB, trong hoạt động của CLB nên tránh thời gian chuẩn bị thi
học kỳ, thi tốt nghiệp, vì những buổi này HS tham gia ít, nếu vẫn duy trì
sinh hoạt CLB thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em và không
được sự đồng tình của phụ huynh, cần tận dụng những tháng nghỉ hè để tập
trung với các buổi sinh hoạt tăng lên, sẽ đạt được hiệu quả cao và được phụ
huynh ủng hộ.
- Truyền dạy Hát Chèo cạn: Trong hoạt động CLB Hát Chèo cạn,
chúng tôi xác định những người tham gia truyền dạy bao gồm (GV dạy
môn âm nhạc, nghệ nhân Hát Chèo cạn). Ngoài ra, để phát huy tính tích
cực của các thành viên chúng tôi chọn một số em có khả năng về hát dân ca
để tham gia truyền dạy.Dựa vào các tiêu chí mà chúng tôi đã nêu ở phần
trên, trong sinh hoạt CLB sẽ dạy các làn điệu Hát Chèo cạn đã Hát Chèo
cạn chúng tôi lựa chọn. Trong các buổi sinh hoạt CLB sẽ thực hiện các
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bước lên lớp sử dụng phương pháp như các buổi học chính khóa: Phương
pháp thuyết trình, trình bày tác phẩm, phương pháp thực hành luyện tập,
đặc biệt là phương pháp kiểm tra đánh giá cần được chú ý, vì qua kiểm tra
đánh giá sẽ biết được hiệu quả trong giảng dạy và có những điều chỉnh cho
phù hợp để đạt hiệu quả. Mở đầu mỗi buổi học hát chúng tôi cho các em
khởi động giọng theo thang âm cụ thể của bài học, như vậy khi áp dụng vào
bài dạy sẽ có hiệu quả. Đặc biệt chú trọng phương pháp dạy truyền khẩu,
truyền nghề, học hỏi phương pháp truyền dạy của các nghệ nhân.
+ GV âm nhạc cùng các thầy cô trong ban chủ nhiệm dựa vào các tiêu
chí lựa chọn chúng tôi đã nêu ở phần trên, xây dựng danh sách các làn điệu
Hát Chèo cạn cho CLB tập luyện (sử dụng các làn điệu Hát Chèo cạn được
tác giả lựa chọn ở trên, vào trong sinh hoạt CLB), các buổi học hát cần lồng
ghép tìm hiểu những giá trị, nguồn gốc cùa Hát Chèo cạn qua các truyền
thuyết, tìm hiểu về nghệ nhân Hát Chèo cạn, mời nghệ nhân tham gia
truyền dạy. Trong sinh hoạt Hát Chèo cạn nên cho các em học theo lối diễn
xướng, xem băng đĩa do nghệ nhân và CLB Hát Chèo cạn xã diễn xướng.
CLB sẽ lên lịch sinh hoạt thường kỳ, nhưng bên cạnh đó cần linh hoạt
(những hôm thời tiết không thuận lợi thì GV chủ động cho HS nghỉ và
chuyển sang buổi khác), cần tận dụng thời gian của đợt nghỉ hè, vì trong
quãng thời gian này các em được nghỉ, phụ huynh cũng sẽ muốn con em
mình tham gia các hoạt động tập thể.
Với thuận lợi trường THCS Cảnh Dương nằm trong không gian văn
hóa diễn xướng Hát Chèo cạn, nghệ nhân Hát Chèo cạn là người địa
phương và rất tâm huyết nên Ban chủ nhiệm CLB trao đổi và xếp lịch mời
nghệ nhân tham gia truyền dạy.
Tập viết lời mới: Ban chủ nhiệm lựa chọn một số làn điệu Hát Chèo
cạn phù hợp đã được học, định hướng cho các em viết lời mới với chủ đề
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về mái trường quê hương, thầy cô, bạn bè. Bên cạnh đó biên soạn một số
động tác phụ họa cho các làn điệu Hát Chèo cạn lời mới phù hợp với lứa
tuổi HS.
Biểu diễn Hát Chèo cạn: Dàn dựng các tiết mục biểu diễn Hát Chèo
cạn đặt lời mới vào các ngày lễ của Nhà trường như khai giảng, ngày nhà
giáo Việt Nam 20/11, phục vụ theo yêu cầu của ban văn hóa xã trong các
buổi mít tinh và tham gia các hoạt động khác.
2.2.4. Nâng cao nhận thức, giáo dục tuyên truyền cho học sinh về giá trị
thẩm mỹ của Hát Chèo cạn
Thành lập đội phát thanh trong Nhà trường, thành viên là 05 em HS
có giọng đọc truyền cảm, lưu loát và có khả năng viết các bài phát thanh
hoàn chỉnh về bố cục, có chiều sâu về nội dung, cô tổng phụ trách liên đội
là người trực tiếp quản lý và điều hành đội phát thanh, tham gia viết và
duyệt nội dung trước khi phát thanh (nội dung các bài phát thanh phải được
cô tổng phụ trách duyệt trước).
Thực hiện phát thanh một số làn điệu Hát Chèo cạn, do các bạn trong
CLB Hát Chèo cạn xã Cảnh Dương hát trong các giờ ra chơi, đan xen các
buổi sinh hoạt tập thể, phát thanh các làn điệu Hát Chèo cạn do các nghệ
nhân hát nhằm giới thiệu tới toàn thể các em về nguồn gốc, giá trị tinh thần
của Hát Chèo cạn. Các buổi phát thanh cần linh hoạt trong việc xây dựng
nội dung và thay đổi theo từng tuần, từng quý, thu âm những lời giới thiệu,
các truyền thuyết do nghệ nhân kể về Hát Chèo cạn.
Qua các buổi phát thanh dành một thời lượng để tuyên truyền về
truyền thống hiếu học, thu hút sự quan tâm của đông đảo các em HS. Ngoài
công tác phát thanh tuyên truyền, Nhà trường tổ chức chương trình trò
chuyện với nghệ nhân Hát Chèo cạn, thông qua chương trình HS được trò
chuyện, đặt câu hỏi với nghệ nhân. Nghệ nhân sẽ giới thiệu về nguồn gốc,
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giá trị của Hát Chèo cạn và tham gia biểu diễn một số làn điệu. Thông qua
buổi giao lưu các em có cơ hội được tìm hiểu về nguồn gốc Hát Chèo cạn,
các làn điệu Hát Chèo cạn, nội dung và ý nghĩa của lời thơ trong Hát Chèo
cạn...
2.3. Thực nghiệm sư phạm
2.3.1. Mục đích thực nghiệm
Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm áp dụng các biện pháp đã trình
bày trong chương 2 với mục đích: Xem xét tính khả thi và hiệu quả của các
biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại trường
THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình.
2.3.2. Nội dung thực nghiệm
Thực nghiệm kiểm tra: Áp dụng các biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào
hoạt động ngoại khóa âm nhạc vào tất cả các khối lớp với tổng số 370 học
sinh trong suốt năm học 2015 - 2016. Chúng tôi đã tiến hành dạy 4 buổi
hoạt động ngoại khóa ở 4 khối lớp, mời giáo viên âm nhạc các trường trong
huyện Quảng Trạch về dự và nhận xét.
2.3.3. Đối tượng thực nghiệm
Học sinh trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình.
Giáo viên tiến hành thực nghiệm: Nguyễn Thị Tố Nga
2.3.4. Thời gian thực nghiệm
Thực hiện triển khai trong năm học 2015 - 2016 tại trường THCS
Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình.
Tiến hành các giờ học thực nghiệm kiểm tra vào các ngày:
Thứ 6, ngày 05/12/2015, dạy thực nghiệm lớp 6A5, nội dung tìm
hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của Hát Chèo cạn.
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Thứ 2, ngày 08/12/2015, dạy thực nghiệm lớp 7A7, nội dung tìm
hiểu về trang phục trong Hát Chèo cạn
Thứ 3, ngày 09/12/2015, dạy thực nghiệm lớp 8A7, nội dung tìm
hiểu về các nghệ nhân Hát Chèo cạn tại địa phương.
Thứ 4 ngày 10/12/2015, dạy thực nghiệm lớp 9A6, nội dung tìm
hiểu về các ca khúc được đặt lời mới trong Hát Chèo cạn.
2.3.5. Tiến hành thực nghiệm
Trong thực nghiệm chúng tôi đã áp dụng những biện pháp tuyên
truyền, giáo dục được nêu trong luận văn vào dạy học cho học sinh năm
học 2015 - 2016, đánh giá và so sánh kết quả với học sinh năm học 20142015 không áp dụng các biện pháp trên trong các giờ hoạt động ngoại khóa
âm nhạc.
Chúng tôi tiến hành truyền đạt các nội dung như nguồn gốc của Hát
Chèo cạn, ý nghĩa của Hát Chèo cạn, trang phục trong Hát Chèo cạn, các
nghệ nhân Hát Chèo cạn, lời ca mới trong Hát Chèo cạn. Chúng tôi xây
dựng tiến trình giờ học thành 6 bước:
Bước 1: Tìm hiểu về chủ đề giờ học
Bước 2: Thảo luận trao đổi thông tin giữa học sinh và giáo viên
Bước 3: Giải đáp những thắc mắc của học sinh
Bước 4: Xem các hình ảnh và video liên quan
Bước 5: giáo viên đặt câu hỏi và học sinh trả lời
Bước 6: Tổng hợp kiến thức và kiểm tra
Trong 4 giờ học ngoại khóa âm nhạc ở 4 khối lớp 6,7,8,9 ở nhóm
thực nghiệm, chúng tôi đã thực hiện những biện pháp tuyên truyền, giáo
dục, định hướng cho học sinh về Hát Chèo cạn. Trong các tiết dạy nói trên,
chúng tôi đã mời 7 giáo viên thuộc các trường trong huyện Quảng Trạch tới
dự giờ, đánh giá, so sánh với kết quả dự giờ trước khu thực hiện đề tài.
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2.3.6. Kết quả thực nghiệm
Kết quả thực nghiệm cho thấy kết quả học tập của học sinh trong các
giờ học ngoại khóa âm nhạc năm 2015 - 2016 có tiến bộ rõ rệt so với năm
học 2014 - 2015. Hầu hết học sinh đã nắm được các kỹ năng và có hứng
thú rõ ràng với Hát Chèo cạn, các em đã bắt đầu có cho mình những kiến
thức cơ bản về Hát Chèo cạn. Đồng thời, kết quả thực nghiệm kiểm tra
được đánh giá qua những nhận xét của các giáo viên trường bạn cho thấy
các biện pháp Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại
trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình đã mang lại hiệu
quả rõ rệt.
Tiểu kết
Hát Chèo cạn với những lời ca mang nội dung khẩn nguyện với
những giá trị nghệ thuật, có tính chất mộc mạc và sức sống mãnh liệt như
chính người dân nơi đây, phản ánh cuộc sống lao động và lòng thành kính
của người dân với các vị thánh. Qua thời gian với nhiều biến cố của lịch sử,
loại hình nghệ thuật này có giai đoạn đã bị lãng quên, nhưng với sự nỗ lực
của những người con Cảnh Dương thì năm 2003 CLB Hát Chèo cạn xã
Cảnh Dương được thành lập, điệu Hát Chèo cạn đang dần được khôi phục
và lưu truyền lại làm phong phú đời sống tâm linh trong nhân dân.
Hát Chèo cạn có những luật lệ nghiêm ngặt đối với người tham gia
trình diễn, vì vậy việc nghiên cứu và đưa Hát Chèo cạn vào HĐNK âm
nhạc tại trường THCS đòi hỏi phải thận trọng, từ cách đặt ra các tiêu chí
lựa chọn một số làn điệu Hát Chèo cạn có nội dung ca từ phù hợp, đến các
động tác múa phụ họa cho các làn điệu đó phải mang tính giáo dục và phù
hợp với lứa tuối HS, đảm bảo tính tôn nghiêm của một điệu hát dân ca nghi
lễ. Hiện nay HĐNK âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương chỉ được tổ
chức trong các ngày lễ của Nhà trường và ngành Giáo dục, nội dung hoạt
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động chưa được đầu tư kỹ lưỡng nên chưa thu hút được đông đảo các em
HS tham gia. Việc đưa Hát Chèo cạn vào HĐNK âm nhạc với nhiều hình
thức như các nội dung đã trình bày ở trên sẽ thu hút được các em tham gia,
qua đó GV củng cố thêm vốn kiến thức về âm nhạc dân gian cho HS, tạo
sân chơi bổ ích cho các em tham gia.
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KẾT LUẬN
Hát Chèo cạn (hay diễn xướng Hát Chèo cạn, Hát Chèo cạn) là một
hình thức sinh hoạt tín ngưỡng mang tính cộng đồng, gắn liền với tín
ngưỡng thờ Ngư Ông và có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng đối với cộng đồng
ngư dân Cảnh Dương ngày nay. Nội dung Hát Chèo cạn không những phản
ánh nhận thức của người dân nơi đây về thiên nhiên và cả những mơ ước
một cuộc sống ấm no hạnh phúc, nó còn thể hiện tính trữ tình về tình yêu
đôi lứa, về hạnh phúc gia đình và cả lễ giáo thời phong kiến. Qua những lời
ca trong Hát Chèo cạn, nhân dân Cảnh Dương thể hiện sự tôn kính và biết
ơn đối với vị thánh, các anh hùng trong lịch sử dân tộc, sự khẩn nguyện của
cộng đồng cư dân nông nghiệp mong ước có được một cuộc sống an lành,
thời tiết thuận hòa, mùa màng bội thu, con cháu đông đúc, thăng quan, phát
tài...Hát Chèo cạn với những ca từ và điệu múa tín ngưỡng sơ khai, cách
thể hiện nội dung bằng ngôn ngữ trang trọng, mang tính chất nghi lễ, tín
ngưỡng, có thể nói Hát Chèo cạn rất độc đáo. Trong quá trình tồn tại, với
bao thăng trầm do ảnh hưởng của các yếu tố tâm linh tín ngưỡng, sự tàn
phá của chiến tranh cùng sự nghèo đói lạc hậu của địa phương xã Cảnh
Dương, Hát Chèo cạn đã có một thời gian dài dường như bị chìm sâu trong
tâm thức người dân, nhưng với sức sống mãnh liệt, cùng với những nỗ lực của
các cá nhân, tập thể trong và ngoài xã Cảnh Dương đã đưa Hát Chèo cạn “hồi
sinh” và ở lại với người dân, tồn tại và phát triển cho đến ngày nay.
Hát Chèo cạn hiện nay đã có những đổi thay nhất định và người có
công lớn nhất để giữ Hát Chèo cạn ở lại với quần chúng nhân dân chính là
cố nghệ nhân Phạm Ngọc Thức. Hát Chèo cạn giờ đây không chỉ là điệu
hát thờ linh thiêng chỉ được hát Ngư Linh miếu vào mỗi dịp lễ cầu ngư của
bà con ngư dân mà ngày nay đã trở nên gần gũi với quần chúng nhân dân,
được CLB biểu diễn trước công chúng trong và ngoài nước.
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Ngoài các làn điệu Hát Chèo cạn lời cổ thì người dân đã đặt lời mới
theo một số làn điệu Hát Chèo cạn để phù hợp với cuộc sống hiện tại cùa
người dân. Hát Chèo cạn ngày nay có ảnh hưởng to lớn đến đời sống văn
hóa tinh thần của nhân dân xã Cảnh Dương, là món ăn tinh thần không thể
thiếu của người dân địa phương, là sợi dây gắn kết mọi người trong cộng
đồng làng xã Cảnh Dương với nhau. Hát Chèo cạn làm phong phú thêm đời
sống tâm linh tín ngưỡng, thúc đẩy con người sáng tạo văn hóa, giáo dục
người dân Cảnh Dương về truyền thống biết ơn và tưởng nhớ đến những
người có công bảo vệ quê hương đất nước.
Hát Hát Chèo cạn tồn tại song song với lễ hội cầu ngư. Hát Chèo
cạn là dân ca nghi lễ được hát trong tế lễ.Nhưng hiện nay, môi trường diễn
xướng của Hát Chèo cạn đã được mở rộng hơn, Hát Chèo cạn với sức cuốn
hút của lời hát, điệu múa đã vượt qua không gian văn hóa làng để đến với
đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
Với những giá trị văn hóa tín ngưỡng, Hát Chèo cạn đã và đang có
tác động tích cực tới cuộc sống người dân Cảnh Dương. Vì vậy, để góp
phần lưu truyền và gìn giữ Hát Chèo cạn được lâu dài theo thời gian thì các
thế hệ người dân Cảnh Dương phải trân trọng và có hiểu biết về Hát Chèo
cạn, bởi Hát Chèo cạn chỉ thực sự sống khi được nuôi dưỡng trong không
gian văn hóa nó được sinh ra, đó là cộng đồng người dân Cảnh Dương,
Ngư Linh miếu cùng với những phong tục lễ nghi phong phú đặc trưng của
quê hương Cảnh Dương và thế hệ trẻ là đối tượng trao truyền bền vững
nhất.
Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi xin đề xuất một số ý kiến, giải
pháp nhằm gìn giữ và phát huy nghệ thuật hátHát Chèo cạn:
Một là: Hội Văn nghệ Dân gian, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ
chức khảo sát, lập hồ sơ phong tặng Hát Chèo cạn là di sản văn hóa phi vật
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thể Quốc gia, và có những giải pháp để bảo tồn, phát huy một cách bền
vững.
Hai là: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có những chế độ, chính
sách đãi ngộ đối với các nghệ nhân dân gian, hỗ trợ nhân dân Cảnh Dương
trong việc mở hội Hát Chèo cạn theo định kỳ, tổ chức thi Hát Chèo cạn.
Ba là: Chính quyền các cấp cần có những chính sách nhằm bảo tồn
và phát huy để Hát Chèo cạn vẫn giữ được những giá trị, bản sắc, nhưng lại
gần gũi với thẩm mỹ của người đương đại.
Bốn là: Đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện về kinh phí để
nhân dân tổ chức theo đúng với sinh hoạt lễ nghi của tín ngưỡng Hát Chèo
cạn, không nên tổ chức theo một kịch bản có sẵn vì như vậy sẽ mất đi tính
“thiêng” trong ngày hội.
Năm là: Nâng cao chất lượng đội ngũ GV. Giao lưu với các trường
THCS để nắm bắt được thực tiễn dạy học âm nhạc và có những điều chỉnh
chương trình cho phù hợp với thực tiễn nhu cầu của xã hội, đồng thời nâng
cao chất lượng thực tập sư phạm đối với sinh viên, các trường đào tạo giáo
viên âm nhạc nên có các cơ sở thực nghiệm để sinh viên được thường
xuyên rèn luyện các kỹ năng giảng dạy, vận dụng kiến thức đã được trang
bị trên lớp để sau này khi ra trường các sinh viên này sẽ thành thạo nghề.
Sáu là: Tổ chức các buổi chuyên đề về đưa Hát Chèo cạn vào trong
HĐNK âm nhạc. Xây dựng khung chương trình môn học Âm nhạc nên
tăng thời lượng các kiến thức về Hát Chèo cạn nói riêng, dân ca Việt Nam
nói chung. Biên soạn giáo trình giảng dạy môn dân ca các dân tộc Việt
Nam, trong đó có Hát Chèo cạn (vì hiện nay, Hát Chèo cạn chưa được đưa
vào giáo trình giảng dạy môn âm nhạc THCS tại địa phương Quảng Bình).
Bảy là: Đối với trường Trung học cơ sở, BGH cần quan tâm hơn nữa
đến các HĐNK âm nhạc.Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, khuyến khích các
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HĐNK âm nhạc.Tạo điều kiện cho GV đi tập huấn nâng cao trình độ
chuyên môn, kỹ năng tổ chức các HĐNK âm nhạc.
Tám là: Nâng cao nhận thức GV, HS với các HĐNK. Nâng cao nhận
thức GV âm nhạc đối với HĐNK âm nhạc. Trường THCS Cảnh Dương cần
có các HĐNK âm nhạc thường xuyên nhằm giáo dục thế hệ trẻ, phối hợp
với đoàn thanh niên tổ chức hội thi hát dân ca, tổ chức hoạt động ngoài giờ
lên lớp cho các em HS được tham gia tìm hiểu về các giá trị truyền thống.
Kiểm tra các HĐNK âm nhạc, đánh giá đúng kết quả các hoạt động để có
phương pháp điều chỉnh kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thường xuyên các
HĐNK âm nhạc
Chín là: Đối với giáo viên, cần học tập nâng cao trình độ chuyên
môn, công tác tổ chức các HĐNK âm nhạc. Vận dụng sáng tạo các phương
pháp dạy học, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy và
các HĐNK. Tích cực tìm hiểu và đổi mới phương pháp trong giảng dạy
chính khóa, tổ chức các HĐNK âm nhạc. Nâng cao tinh thần trách nhiệm
đối với hoạt động dạy học, các HĐNK âm nhạc, tránh làm hình thức. Kiểm
tra, đánh giá khách quan, chính xác, để nắm được thực trạng học tập chính
khóa, kết quả của hoạt động âm nhạc ngoại khóa và có phương pháp giáo
dục phù hợp. Chủ động xây dựng kế hoạch, chủ trì các HĐNK âm nhạc
Mười là: Đối với phụ huynh HS, cần tích cực ủng hộ, tạo mọi điều
kiện tốt nhất cho con em mình được tham gia các hoạt động ngoại khóa của
Nhà trường và địa phương.
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Phụ lục 1
TƯ LIỆU VỀ HÒ ĐƯA LINH CHÈO CẠN
Việc nghiên cứu cội nguồn lịch sử của dân ca miền Trung, dân ca
Nghệ Tĩnh, dân ca Bình Trị Thiên nói chung và dân ca Hò khoan Lệ
Thủy nói riêng, xưa nay các học giả còn rất dè dặt. Một điều rõ ràng là, tư
liệu thời trung đại ghi chép về ca nhạc dân gian, đặc biệt về vùng này rất ít,
rất sơ sài. Rất may mắn là, với Hò đưa linh Hát Chèo cạn, một trong những
làn điệu của hệ thống Hò khoan Lệ Thủy, từ xa xưa đã được ghi chép lại
khá rõ như là một tục hát cụ thể.
Các ghi chép đó lại nằm trong một cuốn sách vô cùng quen thuộc mà
ai nghiên cứu văn hóa hay lịch sử Quảng Bình, Quảng Trị đều đọc cả:
cuốn Ô châu cận lục do TS. Dương Văn An, người Tuy Lộc, Lệ Thủy, biên
soạn vào năm 1553, thời nhà Mạc.
Gắn với môi trường văn hóa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thì cụ,
vì là người bản địa, nên cụ đã dành số chữ rất nhiều để miêu tả các phong
tục tập quán, các văn hóa vật chất và tinh thần của vùng này.Ở đây, tôi
phiên âm một vài đoạn liên quan đến dân ca mà ta đang nói tới.
Ở mục Tổng luận về phong tục (Phong tục tổng luận), sách này chép
(trích):
Phiên âm:
“Thôn lạc trù nhi kê khuyển tương văn, thủy thảo truất nhi ngưu súc
bị dã. Công điền chi trung nhi tư khẩn giả diệc hữu, điền tô chi ngoại nhi
đa thuế giả diệc đa. Giang hồ tự như, thừa thuyền thắng ư bộ hành; thổ địa
cao du, đắc cốc hà tu ư lực dụng. Xoa y nãi bị hàn chi cụ, cảm chi vi chiếu
dạ chi đăng.. Xuân khai phổ độ chi tràng, ỷ la tạp đáp.Hạ ư thiết tàng cưu
chi tịch, ca vũ tân phân.Hữu nhân hữu tài, thung nghi thung dung. Tứ ngũ
nguyệt tắc tích cốc ư điền nhi dụ kì vị thu. Lục thất nguyệt tắc phóng ngưu
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ư dã nhi kinh tuần bất mục. Mãi mại tắc nhậm địa lượng thủ, tuy tam đấu
chi lật bất quá nhị tiền.Ẩm thực tắc xỉ dụng vô kinh, tuy số lẫm chi sản bất
chi nhất tuế.Kê chính tam minh, nhân nhân hành thị. Canh sơ ngũ điểm, xứ
xứ vãng điền. Canh tắc hệ dĩ lưỡng ngưu nhi tỉ kết kì trung. Sừ tắc trạng
như nhất sàng nhi nhân lập kì thượng. Gia tuy hưu đa đa cốc lật, nang tằng
vô lũy lũy kim ngân. Tang lễ tắc tốc ư mai táng, bất vi triêu tịch chi điện, dĩ
phụng kì thân. Tế lễ tắc sùng vi tề bát, chí khoảnh ức vạn chi sản, dĩ mị vu
Phật. Thành táng tắc ca vũ ư linh cữu chi tiền nhi danh viết “tiễn vong”,
tiểu tường tắc điện tế ư kê minh nhi danh viết “đạo kị”. Thậm chí tụ hội chi
đình tắc triêu hưng tịch triệt, phản phí lai niên; ca vũ chi trường tắc lậu
xúc cổ thôi, tài ngu nhất dạ. Nhất hữu nạp sính, tắc dĩ nga nhãn khinh tiền
nhi vi giá thú chi vật. Động hữu kì đảo, tắc dĩ kê đầu tiểu lễ nhi ca xướng
chi nghi. Trạch Yên hô phu phi ngã tắc nhĩ. Thổ Ngõa hoán ngưu phi đế
tắc thiên. Cựu ô nhiễm thâm, tân hóa vị thiển, tự hành đại giá nhi tang
trung chi tục dĩ thai. Nhân tác cầu ngư, nhi kì thượng chi phong tẩm
trưởng…”
Dịch nghĩa:
“Xóm làng đông đúc, chung nghe tiếng gà tiếng chó.Năn lác tốt tươi,
đầy đồng chăn trâu chăn bò.Trong công điền có cả tư điền, ngoài thuế
ruộng còn nhiều thuế khác.Sông hồ đầy nước, đi thuyền dễ hơn đi bộ. Đất
đai mầu mỡ, cấy lúa tốn ít sức người. Áo tơi là vật phòng lạnh, nhựa trám
làm đèn thắp đêm.Ngày xuân mở hội bơi chải, phất phới lụa là. Tiết hạ bày
tiệc tàng cưu, tưng bừng hát múa. Có người có cuả, theo thói thuận lề.
Tháng tư tháng năm lúa chín đầy đồng gặt hái không kịp.Tháng sáu tháng
bảy, trâu thả ngoài đồng, cả tuần chả coi.Bán mua đong đếm từng nơi, thóc
3 đấu không quá 2 tiền.Ăn uống không hề xa xỉ, của dẫu đầy kho ăn chả hết
trong năm. Gà gáy lần ba, người người đi chợ.Đầu trống canh năm, chốn
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chốn ra đồng. Cày buộc hai trâu, lưỡi cày ở giữa.Bừa hình cái chõng, người
đứng lên trên.Nhà tuy có tích thóc lúa nhiều nhiều, túi chẳng mấy khi đồng
rủng rỉnh.Ma chay thì mau chôn cất, báo hiếu mẹ cha chả cần bày vẽ sớm
chiều.Tế lễ thì chuộng đàn chay, tỏ lòng kính Phật không dốc muôn vàn
của cải. Đưa ma thì múa hát trước linh cữu gọi là “đưa linh”. Giỗ đầu thì
cúng đơm vào lúc gà gáy gọi là “giỗ trộm”. Đến như hội đình thì sớm mở
chiều tan, để giành năm tới.Đám múa hát thì canh giờ thúc trống, chỉ vui
một đêm. Nếu có cưới xin chỉ dùng món nhỏ tiền “mắt ngỗng” mang làm
đồ ăn hỏi. Như khi khao thọ chỉ biện lễ mọn con gà bày nghi thức hát ca.
Gái An Trạch gọi chồng không “ta” thì “mình”. Người Thổ Ngõa kêu trâu
không “vua” thì “trời”. Còn tục xấu từ cổ thâm nhập đã lâu.Giáo hóa mới
thấm nhuần còn mỏng. Cày thuê cấy mướn mà thói trong dâu đã nảy sinh.
Nhờ nhau bắt cá mà tục sông Kỳ dần dần thấm nhiễm…” (Có tham khảo
bản dịch Ô châu cận lục, tư liệu Viện Hán Nôm).
Trên đây là một đoạn trích, ngoài những mô tả lễ hội, tục hát ca thì ta
thấy Dương Văn An đã ghi rõ tục Hò đưa linh bằng chữ Hán là “tiễn
vong”. “Tiễn” cũng là “đưa”, “vong” cũng là “linh”. Tiếp đoạn sau đây thì
ta sẽ rõ hơn.
Đến đoạn sau, khi tập trung nói về phong tục Phủ Tân Bình, Dương
Văn An viết: “ Thiển phiếm nhi Bồ Khê xuất sắc”, nghĩa là “Hát Chèo cạn
thì Bồ Khê hay nổi tiếng”. Dù Bồ Khê là ở Quảng Trạch ngày nay hay là
tên khác của Bồ thôn, Xuân Bồ… thì trên đất Tân Bình lúc đó đã có Hát
Chèo cạn.
Điều thú vị là, TS Dương Văn An rõ ràng dịch chữ “Hát Chèo cạn”
ra “Thiển phiếm” theo kiểu trực dịch. “Thiển” là cạn, “phiếm” là bơi, là
chèo. Trong Hán văn Trung Hoa, người ta không viết và hiểu như vậy. Nếu
dùng “thiển phiếm” thì nghĩa của họ chỉ là cạn cợt, nông cạn. Sự trực dịch
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này cho ta thấy, hai chữ Hát Chèo cạn này, ít nhất đã có từ thời Dương Văn
An làm sách, và qua đó ta càng thêm tin tưởng rằng, hai chữ “tiễn vong”
cũng là dịch ngược hai tiếng bản địa “đưa linh”.
Vậy, hò Đưa linh Hát Chèo cạn vốn đã từng có từ trước đó: năm
1553.
Năm 1558, Nguyễn Hoàng mới xin anh rể mình là Trịnh Kiểm cho
vào trấn giữ phương Nam và đóng dinh ở Ái Tử.
Hò Đưa linh Hát Chèo cạn như ngày nay hát, được xếp vào điệu Hò
mái nện, một trong các điệu của Hò khoan Lệ Thủy.
Chúng ta có thể mạnh dạn cho rằng, dấu tích Hò khoan Lệ Thủy đã
hình thành và phát triển trước khi các chúa Nguyễn vào Ô châu trấn trị.
Vậy cội nguồn xa xưa của nó chắc là từ truyền thống những cư dân Hoan
Ái (Thanh Nghệ) di cư vào từ trước đó, như chính Dương Văn An, và sau
này là Lê Quí Đôn trong Phủ biên tạp lục, đã viết khi đề cập đến “thổ âm”
vùng này. Có thể nhìn thấy những nét tương đồng với một số điệu Hát
ví trong các điệu hò mái ruổi, mái sắp, mái ba, mái chè… Bởi vậy, khi ta
thấy những thông điệp về Hò đưa linh Hát Chèo cạn đã có ở Lệ Thủy,
Quảng Bình thời gian này, thì cũng có thể suy đoán rằng, những làn điệu
tương tự cũng đã từng có trước đó ở vùng Thanh Nghệ, đặc biệt ở Nghệ
Tĩnh.
Chúng tôi cho rằng, suy đoán này là có lí và gợi mở những nhận định
về tiến trình lịch sử dân ca xứ Nghệ. Đồng thời, với thể thơ lục bát và song
thất lục bát, vốn rất sở trường trong Hò đưa linh, mái ruổi, mái chè, mái
sắp… và cũng sở trường trong Hát ví Nghệ Tĩnh, thì ta cũng có thêm tư
liệu (vốn trước đây ít ỏi, có lẽ chỉ mới có chứng cứ rõ ràng trong tác
phẩm Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn của Lê Đức Mao, cuối thế kỉ
XV) để nối kết các mốc lịch trình của các thể thơ này.
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Nói điều này, không phải là không thừa nhận ảnh hưởng của dân ca
Huế trong Hò khoan Lệ Thủy, đặc biệt khi Huế trở thành kinh đô nhà
Nguyễn 1802, tích tụ và tỏa rộng văn hóa nghệ thuật của mình khắp mọi
miền. Giao lưu âm nhạc dân gian là vô cùng phong phú.Nhưng có lẽ ảnh
hưởng đó sẽ diễn ra về sau này.
Từ kinh nghiệm quan sát những ghi chép trung đại về âm nhạc dân
gian, có thể thấy rằng, cách nay hơn 400 năm, ghi chép của TS Dương Văn
An là rất hiếm hoi và quí giá về một tục hát, điệu hát cụ thể. Những ghi
chép khác đồng thời hoặc trước đó nói chung là rất sơ sài và ước lệ.
Người sưu tầm: Nguyễn Hùng Vĩ
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Phụ lục 2
VĂN BẢN LỜI CA CẦU NGƯ
(Tài liệu giáo dục địa phương: Âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động giáo
dục giáo dục ngoài giờ lên lớp dành cho học sinh tỉnh Quảng Bình)
Làng tôi mở hội Cầu Ngư
Mừng ngày lễ hội đêm rằm tháng giêng
Khấn trời lạy đất bốn phương
Mưa hòa gió thuận cầu mong đức bà
Đức ông trong còi tâm linh
Thành tâm phụng sự cổ kim lưu truyền
Năm canh tý đức bà giáng ngự
Quan tả lô đất ở xứ tàu
Kiệu rồng dạo khắp bốn phương
Đông tây nam bắc truyền tin khắp miền
Lênh đênh dọ khắp mọi miền
Tìm nơi đất tốt dân hiền ghé vô
Cảnh Dương quê thực hát hò
Sở vọng trông thấy rước vô lạch nhà
Tưng bừng nổi tiếng đồng xa
Nghe tin làng nước gần xa não nùng
Đức ông nhắm vía bắc đông
Bắc còn quan phủ vốn giòng kiệt nhi
Mày tầm mắt phượng vương phi
Dung nhan yểu điệu bốn bề thanh tân
Có quan tả lộ đại thần
Ở trên bắc quốc hộ dân giúp đời
Kể từ nam Việt sang chơi
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Mệnh truyền trợ tán là nơi hái thần
Cũng đều áp vía đồng tâm
Lệnh truyền tá khẩu lần lần phán ra
Lệnh ông bàn với lệnh bà
Có quan tể tướng để mà hộ tang
Nguồn cơn kể hết mọi đàng
Nói sao nhằm vậy rõ ràng không sai
Đức ông đủ đức đủ tài
Thông minh chính trực nào ai dám bì
Đức ông kiến đức vinh quy
Tháng ba mười bốn vậy thì sống chung
Sống chung cờ phất ầm ầm
Xa phương biển khách cùng vào cầm dây
Âm phủ mặc tướng ai hay
Giờ đầu vào buổi rạng ngày thì xong.
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Phụ lục 3
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

Ảnh 3.1.Biểu diễn văn nghệ của CLB Hát Chèo cạn Cảnh Dương - 19
tháng 6 năm 2012
(Nguồn: CBL Hát Chèo cạn Cảnh Dương cung cấp)

.
Ảnh 3.2. Các thành viên của CLB Hát Chèo cạn Cảnh Dương ngày 19
tháng 5 năm 2015
Nguồn: CBL Hát Chèo cạn Cảnh Dương cung cấp)
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Ảnh 3.3. Lễ Hội cầu ngư ở Cảnh Dương.
(Nguồn: CBL Hát Chèo cạn Cảnh Dương cung cấp)

Ảnh 3.4. Nghệ nhân Lê Thành Lộc (Áo xanh bên phải)
(Nguồn: Nghệ nhân Thành Lộc cung cấp)
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Phụ lục 4
MỘT SỐ LÀN ĐIỆU CHÈO CẠN - LỜI CỔ
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Phụ lục 5
MỘT SỐ LÀN ĐIỆU CHÈO CẠN ĐẶT LỜI MỚI
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Phụ lục 6
DỰ THẢO ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CLB CHÈO CẠN
Người xây dựng dự án: Nguyễn Thị Tố Nga
l. Mục đích thành lập: Đưa dân ca, Hát Chèo cạn vào HĐNK âm nhạc, tạo
sân chơi lành mạnh cho HS. Thu hút các HS có năng khiếu để nâng cao
hoạt động ngoại khóa âm nhạc trong nhà trường.
2. Thông tin về CLB Hát Chèo cạn
- Tên chính thức: Câu lạc bộ Hát Chèo cạn trường THCS Cảnh Dương
- Đơn vị chủ quản: CLB hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của BGH
trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình.
3. Nhân sự
3.1. Ban cố vấn
- Nghệ nhân Hát Chèo cạn Lê Thành Lộc
- Hiệu phó trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình.
3.2. Ban chủ nhiệm
- Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ tổ chức hoạt động của CLB, bao gồm:
+ Quản lý nhân sự, tài chính và trang thiết bị kỹ thuật trong suốt nhiệm kỳ.
+ Xây dựng kế hoạch,tổ chức các sự kiện, chương trình, cuộc thi chính liên
quan tới lĩnh vực hoạt động của CLB.
+ Cơ cấu Ban chủ nhiệm CLB (có quyết định chính thức sau khi đề án
được phê duyệt)
Ban chủ nhiệm CLB bao gồm 07 thành viên,trong đó có:
+ 1 Chủ nhiệm CLB.
+ 1 Phó chủ nhiệm phụ trách chuyên môn.
+ 1 Phó chủ nhiệm phụ trách hành chính và tổ chức.
+ 4 ủy viên.
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3.3.Thành viên CLB
Điều kiện tham gia: Tất cả các em HS trong trường có đam mê và mong
muốn tìm hiểu, học hỏi Hát Chèo cạn, yêu thích dân ca đều có thể tham gia.
Hình thức tham gia: Tham gia trực tiếp vào các công tác của CLB, bao gồm
tập luyện một số làn điệu Hát Chèo cạn, dàn dựng tác phẩm, biểu diễn).
4. Điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất
4.1. Về kinh phí: Kinh phí hoạt động Nhà trường hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ
của hội phụ huynh, người dân Cảnh Dương.
4.2. Cơ sở vật chất sinh hoạt CLB
Kính đề nghị Nhà trường tạo điều kiện cho phép dùng phòng học âm nhạc
(không ảnh hưởng đến các giờ học chính khóa).
5. Hoạt động
5.1 Hoạt động trong giai đoạn đầu thành lập CLB. Hoàn thiện cơ cấu
nhân sự và các vấn đề hành chính khác.Thông báo tuyển thành viên.
Ra mắt chính thức CLB, đồng thời tiến hành tuyển thành viên (GV
âm nhạc vận động xây dựng nội dung tuyển thành viên câu lạc bộ)
5.2. Các hoạt động thường kỳ
Thường xuyên tập luyện, dưới sự cố vấn, giảng dạy của GV âm nhạc
và tham gia giảng dạy của nghệ nhân Hát Chèo cạn, ban cố vấn CLB, định
kỳ mỗi tuần tiến hành một buổi sinh hoạt CLB vào lúc 16h chiều thứ năm.
Trên đây là nội dung đề án thành lập câu lạc bộ dân ca trường THCS Cảnh
Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình, kính trình BGH. Kính mong Nhà
trường tạo điều kiện để CLB được thành lập và chính thức đi vào hoạt động
có hiệu quả.
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Phụ lục 7
DỰ THẢO NỘI QUY CLB DÂN CACÁC QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nội quy
1.1 Trang phục:
Các thành viên trong CLB khi tham gia sinh hoạt phải mặc trang
phục gọn gàng theo quy định của trường.
1. 2. Sinh hoạt:
Hình thức: Mỗi tuần có 1 buổi sinh hoạt CLB (chiều thứ năm)
Nội dung: Tập luyện hát một số làn điệu dân ca theo sự hướng dẫn
của Ban chủ nhiệm.
Tổ chức: Do Ban chủ nhiệm cùng nhóm trưởng, nhóm phó thực hiện
1.3. Yêu cầu chung:
Tất cả các thành viên phải tham gia có mặt đúng giờ tại các buổi
sinh hoạt, nếu vắng mặt hay tới muộn phải xin phép với người phụ trách
trước 2h.
Tích cực đóng góp ý kiến cá nhân.
Các thành viên khi tham gia phải chấp hành nội quy của CLB
Các buổi sinh hoạt phải được ghi chép vào sổ tay hay nhật ký hoạt
động.
Các hoạt động:
Tham gia các hoạt động phục vụ cho Nhà trường, địa phương,
Giao lưu với các CLB trong và ngoài địa phương.
Yêu cầu:
Đến đúng giờ khi được thông báo, nếu đến muộn hoặc nghỉ phải xin
phép người phụ trách ít nhất trước 2h
Nêu cao tinh thần tập thể do vậy tất cà các thành viên tham gia phải
trách nhiệm,nhiệt tình, hỗ trợ nhau.
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Nếu thành viên nào không tham gia ít nhất 02 hoạt động liên tiếp khi
được thông báo, các nhóm xem xét và đưa ra hình thức kỉ luật phù hợp. Sau
mỗi hoạt động Ban chủ nhiệm cùng với các trưởng, phó các nhóm tổng kết,
rút kinh nghiệm
1. 4. Quỹ CLB:
Các khoản thu, chi phải công khai trước toàn CLB.
2. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
2.1 Khen thưởng
Công tác xét khen thưởng sẽ do Ban chủ nhiệm chủ trì, được sự nhất
trí thông qua của 2/3 các thành viên trong CLB.
Hình thức khen thưởng: Tuyên dương trước CLB, toàn trường, tặng
quà Danh sách cá nhân, tập thể được khen thưởng được thông báo công
khai.
2.2. Kỷ luật
Kỷ luật bao gồm các hình thức: nhắc nhở, khiển trách, kiểm điểm
trước CLB, nộp phạt tiền sung quỹ, đình chỉ hoạt động, khai trừ khỏi CLB.
Cụ thể:
Không hoạt động trong 3 tháng liên tục khai trừ khỏi CLB
Nghỉ liên tiếp vô tổ chức
01 lần không phép: Nhắc nhở trước CLB
02 lần không phép: Phê bình trước CLB
03 lần không phép: Đình chỉ hoạt động 1 tháng
04 lần không phép : Khai trừ khỏi CLB (nếu 2/3 CLB đồng ý)
Có hành động cố tình chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, chống phá
CLB: Đình chỉ công tác, khai trừ khỏi nhóm.
3. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ.
3.1. Quyền lợi:

98
Được tham gia vào các hoạt động tập thể, có thêm hiểu biết về âm
nhạc, hiểu biết về dân ca
Có cơ hội giao lưu học hỏi, tham gia các hoạt động âm nhac.
Được khen thưởng khi hoạt động tốt.
Được giúp đỡ khi gặp khó khăn.
3.2. Nghĩa vụ:
Năng động, nhiệt huyêt, trung thực, chân thành trong hoạt động.
“Không được có những hành vi vô văn hóa (nói tục, chửi bậy, chia rẽ
bè phái, phân biệt...)
Chấp hành nghiêm chỉnh thời gian hoạt động của CLB.
Không được phép xuyên tạc, nói không đúng về hoạt động của CLB
trên bất phương diện tốt hoặc xấu kể cả khi không trong thời gian tham gia
hoạt động.Tích cực tham gia hoạt động về mọi mặt của CLB, luôn lắng
nghe và đóng góp ý kiến thẳng thắn nhằm xây dựng CLB được tốt.
Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau chung tay xây dựng CLB phát triển từng
bước vững mạnh.
Sắp xếp thời gian cá nhân hợp lý để tham gia các hoạt động của CLB
nhằm không ảnh hưởng đến học tập của cá nhân và công việc chung của
CLB.
Tham gia các hoạt động của CLB đúng giờ, đúng địa điểm.
Hiểu đúng và đầy đủ về công tác hoạt động của CLB.
Quan tâm, đoàn kết với các thành viên trong CLB, tạo tinh thần đoàn
kết giữa các thành viên, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt dộng của
CLB và trong học tập.
Tôn trọng ý kiến của các thành viên trong CLB.Không có những
hành động chia rẽ đoàn kết.
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Phụ lục 8
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG

Ảnh 8.1. Trường THCS Cảnh Dương
Nguồn: Tác giả

Ảnh 8.2. Trường THCS Cảnh Dương
Nguồn:Tác giả
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Ảnh 8.3. Trường THCS Cảnh Dương
Nguồn:Tác giả
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Phụ lục 9
DỰ THẢO KẾ HOẠCH, THỂ LỆ TỔ CHỨC
HỘI THI HÁT CHÈO CẠN
Hội thi “Làn điệu quê hương 2015”
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về “Xây dựng
phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” nhằm
bảo tồn và phát huy giá trị dân ca. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn
nghệ trong HS để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, HS tích cực” và làm phong phú thêm đời sống tinh
thần phục vụ tốt công tác học tập.
Giáo dục truyền thống quê hương qua các làn điệu Hát Chèo cạn,
đưa Hát Chèo cạn đến với các em HS trường THCS Cảnh Dương.
2. Yêu cầu
Quá trình tổ chức, tuyển chọn theo đơn vị lớp đảm bảo chất lượng,
trang phục đẹp, phù hợp với thể loại, có tính bảo tồn và mang ý nghĩa giáo
dục.
Nội dung của Hội thi Hát Chèo cạn phải thực sự thu hút được đông
đảo HS trường THCS Cảnh Dương tham gia, hưởng ứng, tạo không khí thi
đua lập thành tích chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2015).
Tênchính thức của hội thi: “Làn điệu quê hương”
ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN
Đối tuợng: Là HS các lóp 6,7,8 và 9 trường THCS Cảnh Dương.
Thời gian:

102
Vòng sơ khảo: Diễn ra trong một ngày 22 tháng 4 năm 2015.
Chung kết: 20h ngày 28 tháng 4 năm 2015
QUY ĐỊNH HỘI THI
Nội dung và thể loại thi:
Nội dung: Các bài Hát Chèo cạn Cảnh Dương có nội dung phù hợp
với lứa tuổi HS.
Thể loại: Thi theo hình thức xướng - xô, Cái xướng - Con họa.
Số lượng tiết mục và số người tham gia: Mỗi lớp dự thi 02 tiết mục.
Thời gian biểu diễn: mỗi đoàn không quá 10 phút
HÌNH THỨC TỔ CHỨC
Hội thi diễn ra qua hai vòng thi:
Vòng sơ khảo: Diễn ra trong một ngày 22 tháng 4 năm 2015 tại
phòng học âm nhạc, để chọn ra 16 tiết mục.
Chung kết: Diễn ra vào ngày 20h ngày 28 tháng 4 năm 2015 tại hội
trường, tìm ra các giải: Nhất, nhì, ba của riêng 4 khối lớp và 4 giải khuyến
khích.
Số lượng: Mỗi đơn vị lớp, tuyển chọn 2 tiết mục đăng ký tham gia
Hội thi tiếng hát dân ca, (mẫu đăng ký kèm theo).
Thời gian đăng ký: Ngày 20 tháng 4 năm 2015 tại phòng 102.
Bốc thăm thứ tự thi vòng Chung kết: Tổ chức bốc thăm lúc 14h30
phút, ngày 23/4/2014 tại phòng họp.
Tổ chức thực hiện:
Thành lập Ban chỉ đạo:
Ông: Nguyễn Văn Tài. Chức vụ: Hiệu trưởng làm trưởng ban.
Bà: Kiều Thị Hương. Chức vụ: Phó hiệu trưởng làm phó ban, phụ
trách cơsở vật chất phục vụ Hội thi.
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Ông: Kiều Minh Hoài. Chức vụ: Phó hiệu trưởng làm phó ban,
phụ trách nội dung {Xây dựng nội quy, quy chế và kỷ luật của Hội thi;
cần chú ý quán triệt số lượng, các yêu cầu đối với cổ động viên các lóp,
hoàn thành trước ngày 19/4/2015 và phổ biến đến từng GVCN, HS các
lớp trước ngày 1/4/2015).
Ông: Lê Quang Việt. Chức vụ: Tổng phụ trách đội làm Thư ký tổng
hợp.
Thành lập ban giám khảo gồm 05 thành viên:
Bà Nguyễn Thị Phương

Phó hiệu trưởng

Thanh

Trưởng
ban

Bà Hoàng Thị Hương

GV âm nhạc

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Lan

Phó bí thư huyện đoàn

Ủy viên

Ông Nguyễn Thành Lộc

Nghệ nhân Hát Chèo

Ủy viên

cạn
Ông Nguyễn Huy Hùng

Trưởng ban văn hóa xã

Ủy viên

Ghi chú: Ban giám khảo xây dựng phiếu chấm điểm trình Hiệu
trưởng, công bố biểu điểm chấm đến các lớp trước vòng chung kết 2
ngày. Điểm của từng tiết mục hát là điềm trung bình cộng của 05
Giám khảo.
Bà: Nguyễn Thúy Hòa. Chức vụ: GV Tin học, tổng hợp các điểm hội
thi.
Thành lập ban cơ sở vật chất, kỹ thuậts (trang trí phông, bục, tượng
Bác Hồ,ma kết, bàn ghế, loa máy, nhạc, máy tính, đèn chiếu, khăn
trải bàn, hoa tươi)
Bà Hoàng Thị Loan

Chủ tịch công đoàn

Trưởng ban

Ông Lê Quốc Thắng

Bí thư chi đoàn

Phó ban
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Ông Hồ Văn Hùng

UVBCH chi đoàn

Thành viên

Ông Nguyễn Văn Hướng

Đoàn viên

Thành viên

Ông Phạm Văn Thanh

GV

Thành viên

Ông Lưu Hữu Quyết

GV

Thành viên

Ông Hoàng Văn Hà

GV

Thành viên

Ông Nguyễn Viết Thoại

GV

Thành viên

Thành lập ban phục vụ hội thi
Nguyễn Thu Quỳnh. Chức vụ: Nhân viên y tế. Chăm sóc sức khỏe
Hoàng Lan Trang. Chức vụ: Nhân viên thư viện. Phục vụ nước uống.
Kiều Thị Hoa. Chức vụ: Văn thư - Thủ quỹ: giấy mời, giải thưởng
Thành lập ban an ninh
Kiều Văn Hưng. Chức vụ: Nhân viên bảo vệ. Trưởng ban
Nguyễn Văn Đức. GV. Phó ban
Lưu Hữu Hà. GV. Phó ban
Dẫn chương trình
Hoàng Anh Tuấn. GV
Nguyễn Ngọc Lan. GV
Ban tuyên truyền
Hoàng Thị Thu Trang. GV
Nguyễn Tiến Mạnh
Ban văn nghệ: Chuẩn bị ba tiết mục chào mừng hội thi
Hoàng Anh Tuấn. GV. Trưởng ban
Nguyễn Thu Quỳnh. GV. Thành viên
Đỗ Thúy Hào.GV. Thành viên
Mời CLB Hát Chèo cạn xã Cảnh Dương biểu diễn giao lưu.
Kinh phí tổ chức hội thi
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Giải nhất: 500.000đ
Giải nhì: 300.000đ/giải
Giải ba: 150.000đ/giải
Giải khuyến khích: 100.000đ/giải
Kinh phí khác
Hoa tươi, ma két, khẩu hiệu, nước uống, loa máy, trang phục, chi phí
khác…
Nguồn kinh phí: Trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị
năm 2014.
Trên đây là Kế hoạch và thể lệ Hội thi “Làn điệu quê hương” của
trường THCS Cảnh Dương. Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu GV chủ
nhiệm lớp triển khai kế hoạch này đến tận HS và tổ chức thực hiện để chất
lượng Hội thi đạt kết quả cao nhất, các đồng chí được phân công nhiệm vụ
chủ động triển khai theo đúng kế hoạch.
HIỆU TRƯỞNG
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(DỰ THẢO) THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU HÁT CHÈO CẠN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về “Xây
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
nhằm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca.
Nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa của Hát Chèo
cạn giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quê hương
Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong HS để tiếp tục thực
hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” và
làm phong phú thêm đời sống tinh thần phục vụ tốt công tác học tập.
Giáo dục truyền thống quê hương qua các làn điệu Hát Chèo cạn,
đưa Hát Chèo cạn đến với các em HS trường THCS Cảnh Dương.
Quá trình tổ chức, tuyển chọn đảm bảo chất lượng, trình bày đẹp, nội
dung bài dự thi có tính bảo tồn và mang ý nghĩa giáo dục.
Nội đung của hội thi thu hút được đông đảo HS trường THCS Cảnh
Dương tham gia.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Đối tượng tham gia dự thi là học sinh trường THCS Cảnh Dương
Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban giám khảo
cuộc thi không được tham gia dự thi.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG
Hình thức: Thi viết
Nội dung:
- Người tham gia dự thi tìm hiểu về Hát Chèo cạn với các nội dung
sau: Trang phục, đạo cụ, Nghệ nhân Hát Chèo cạn,các làn điệu Hát
Chèo cạn nguồn gốc Hát Chèo cạn.
- Vai trò của Hát Chèo cạn đối với người dân Cảnh Dương. Văn hóa,
Tín ngưỡng, phong tục tập quán Liệp Tuyết Lễ hội truyền thống tại
địa phương.
MỘT SỐ QUY ĐỊNH
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Bài dự thi được viết tay (trên khổ giấy A4), không hạn chế về số
trang. Nội dung bài thi phải đúng trọng tâm, không mang nội dung tiêu cực.
Tất cả các bài thi sao chép giống nhau đều không hợp lệ.
Một người có thể tham gia nhiều bài dự thi với các nội dung theo
quy định. Khuyến khích các bài thi có hình thức trình bày đẹp, khoa học, có
hệ thống thông tin, tư liệu minh họa.
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI THI
Bài dự thi nộp tại phòng học âm nhạc trường THCS Cảnh Dương
Thời gian nhận bài thi:
Yêu cầu: Các lớp tồ chứsc nộp bài thi theo đúng thời gian quy định.
CÁCH CHẤM ĐIỂM
Tổ chức thành lập Ban Giám khảo là những người am hiểu về Hát
Chèo cạn. Giám khảo tiến hành chấm theo các nội dung bao gồm:
Ban Giám khảo lựa chọn những bài dự thi viết súc tích, rõ ràng, sinh
động, độc đáo, có sự đầu tư nghiên cứu, sưu tầm những giá trị đặc trưng
của Hát Chèo cạn, lựa chọn những bài dự thi tiêu biểu nhất, với phương
thức từng thành viên trong Ban Giám khảo tiến hành chấm các bài dự thi,
điểm cuối cùng để tính điểm là bình quân điểm tổng của từng thành viên
Ban Giám khảo.
GIẢI THƯỞNG
Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao 18 giải với tổng số giá trị giải thưởng:
giải Xuất sắc: 200.000 đồng, giải Nhất, mỗi giải 100.000 đồng, giải Nhì,
mỗi giải: 50.000 đồng, giải Ba, mỗi giải: 30.000 đồng.Giải Khuyến khích,
mỗi giải 20.000 đồng.
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
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MẪU CHẤM ĐIỂM HỘI THI
PHIẾU CHẤM ĐIỂM VÒNG CHUNG KẾT “LÀN ĐIỆU QUÊ
HƯƠNG” NĂM 2015
Tên làn điệu dự thi:…………………………………
Tiết mục dự thi lớp:…………………………………
GiỌNG HÁT (7 ĐiỂM)
Hát

xử lý sắc

Hát đúng

truyền

thái, tính

nhịp của làn

cảm

chất của

điệu,

(2điểm)

làn điệu

hát đồng

(2điểm)

đều, hòa

Phong cách

Trang

TỔNG

diễn xướng

phục

ĐiỂM

và động tác

(1đ)

(10Đ)

phụ họa
(3đ)

giọng (3đ)

Họ và tên giám khảo

