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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

    Miền quê lúa Thái Bình, Chèo không chỉ được biết đến là hình thức 

biểu diễn sân khấu, mà còn được dùng trong các nghi thức tôn giáo, tín 

ngưỡng, đặc biệt là trong Phụng vụ Công giáo. Được hình thành từ rất sớm, 

Chèo gắn liền với đời sống của người dân trong các sinh hoạt Xuân Thu nhị 

kỳ. Chèo là sản phẩm văn hóa tình thần của người dân châu thổ Sông 

Hồng. Có thể kể đến những vùng chèo như: chiếng chèo Nam (Nam Định - 

Thái Bình); chiếng chèo Đoài (Hà Tây cũ); chiếng chèo Bắc (Bắc Ninh - 

Bắc Giang); chiếng chèo Đông (Hưng Yên - Hải Dương). Ngày nay, nghệ 

thuật sân khấu Chèo phát triển trên khắp cả nước, và được mọi người đón 

nhận rộng rãi. Không chỉ vậy, sân khấu Chèo còn gây được tiếng vang lớn 

đến với các bạn bè trên khắp năm châu. 

Giáo phận Thái Bình là một trong 26 Giáo phận của Giáo hội 

Công giáo Việt Nam. Giáo phận Thái Bình là Giáo phận có 

truyền thống lâu đời, theo những tài liệu lưu lại tại thì cách đây 

khoảng 370 năm, có một vị thừa sai đã đến Giáo xứ Bồ Ngọc (xã 

Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ) lập dựng lên họ đạo Bồ Trang. 

Sau này, Giáo phận Thái Bình được chính thức thiết lập vào năm 

1936 (tách từ giáo phận Bùi Chu). Là Giáo phận được các Linh 

mục thừa sai Paris đến loan báo tín ngưỡng. Giáo phận Thái 

Bình nằm trên 2 tỉnh (trọn vẹn địa phận tỉnh Thái Bình và một 

phần địa phận tỉnh Hưng Yên). Vào những năm chiến tranh, hầu 

hết các văn kiện, lưu khố tại Tòa giám mục của Giáo phận đã lưu 

lạc hết [35].  

Thái Bình là một trong những chiếc nôi của nghệ thuật Chèo Việt Nam. 

Nhắc đến các làng chèo nổi tiếng trên đất chèo Thái Bình, không thể không 
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kể tên ba làng Hà Xá (Hưng Hà), Khuốc (Ðông Hưng) và Sáo Ðền (Vũ 

Thư). Đối với người giáo dân trong Giáo phận Thái Bình, Chèo được biết 

đến ngay từ thuở ấu thơ. Âm nhạc chèo đã được bà con giáo dân trong Giáo 

phận đưa vào trong các sinh hoạt nghi lễ tôn giáo, Phụng vụ tín ngưỡng. 

Với thời gian trôi đi, và cuộc sống xã hội đổi thay, các ca khúc mang âm 

hưởng Chèo trong Phụng vụ Công giáo tại Giáo phận Thái Bình đã bị mai 

một, và hầu hết thế hệ trẻ không còn mấy ai biết đến. Các ca khúc mang âm 

hưởng Chèo trong Phụng vụ Công giáo chỉ được truyền miệng từ đời này 

sang đời khác, và cũng chưa có bản văn nào ghi chép lại chính xác các ca 

khúc ấy.  

 Trong những năm gần đây, đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ - 

Giám mục Giáo phận Thái Bình rất quan tâm đến đời sống sinh hoạt Thánh 

nhạc của các tín hữu, nhất là loại hình nghệ thuật Chèo trong các sinh hoạt 

Công giáo. Ông đã cổ võ và thúc đẩy làm sống lại các sinh hoạt tôn giáo sử 

dụng nghệ thuật Chèo truyền thống lâu đời của các vị tiền nhiệm. Cùng với 

đó, Giám mục đã thành lập nên đội chèo của Giáo phận, mời các nghệ sĩ 

nhân dân cố vấn, dàn dựng các vở chèo. Đội chèo đã đi biểu diễn nhiều nơi, 

và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Tuy nhiên, Bộ dâng hoa trong 

Phụng vụ mặc dù có từ lâu đời, nhưng không còn xuất hiện nữa.   

 Là một tín hữu công giáo, được sinh ra và lớn lên, được tham dự các 

nghi thức Phụng vụ Công giáo ngay từ nhỏ, cho đến nay, tôi vẫn đang cùng các 

anh chị em phục vụ trong các ca đoàn của nhà thờ. Xuất phát từ những vấn đề 

nêu trên, tôi đã lựa chọn đề tài luận văn: “Các ca khúc mang âm hưởng Chèo 

trong bộ Dâng Hoa tại Giáo phận Thái Bình ” để góp phần phục hồi và lưu 

giữ những ca khúc mang âm hưởng chèo của quê hương Thái Bình, góp phần 

bảo tồn và giúp thế hệ trẻ thêm yêu trọng giá trị văn hóa mà các bậc tiền nhân 

đã dày công sáng tạo.   
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2. Tình hình nghiên cứu 

Trong thời gian qua đã có rất nhiều các đề tài nghiên cứu khoa học, 

các sách chuyên khảo, các luận án, luận văn viết về loại hình nghệ thuật 

Chèo. Có thể kể đến các tác giả sau:  

Vũ Khắc Khoan (1974), Tìm hiểu sân khấu Chèo, Nxb Lửa thiêng 

Sài Gòn. 

Trần Bảng (1979), Chèo - sân khấu tự sự Nxb Nghiên cứu nghệ 

thuật. 

Hà Văn Cầu (1985), Sự phát triển của nghệ thuật Chèo từ thế kỷ XI 

đến thế kỷ XIX, Nxb Nghiên cứu nghệ thuật. 

Trần Bảng (1999), Nói chuyện về chèo, Nxb Sân khấu, Hà Nội. 

Trần Bảng (1999), Khái luận về chèo, Nxb Hà Nội.  

Bùi Đức Hạnh (2006), 150 làn điệu chèo cổ, Nxb Văn hóa Dân tộc, 

Hà Nội. 

Nghiên cứu chuyên sâu về âm nhạc có các tác giả như: 

Trần Việt Ngữ (1998), (chủ biên), Chèo cổ Thái Bình Sở Văn hóa 

Thông tin Thái Bình, Nxb Thái Bình. 

Hoàng Kiều (2003), Tìm hiểu các làn điệu Chèo cổ Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

Nguyễn Thị Thanh Phương (2004), Âm nhạc sân khấu Chèo ở cuối 

thế kỷ XX, Nxb Văn học & Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội. 

Đôn Truyền (2006), Đến với nhạc Chèo, Viện Sân khấu Điện ảnh, 

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh HN.  

Nguyễn Thị Hà Hoa (2007), Nhập môn âm nhạc cổ truyền, Nxb Văn 

hóa thông tin. 

Trần Vinh (2011), Nhạc Chèo, Nxb Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, 

Hà Nội. 

Nguyễn Thị Thanh Phương (2017), Diễn xướng âm nhạc Chèo 

truyền thống và biến đổi, Nxb Sân khấu. 
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 Trong những cuốn sách kể trên, hầu hết những vấn đề khoa học về 

nghệ thuật Chèo đã được khai thông. Tuy nhiên, các tác giả trên cũng chưa 

hề nhắc đến ca khúc mang âm hưởng chèo trong bộ Dâng hoa tại giáo phận 

Thái Bình. Cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói chưa có một đề tài nào 

nghiên cứu, hoặc tìm hiểu về các ca khúc mang âm hưởng Chèo trong 

Phụng vụ, tại Giáo phận Thái Bình.  

       Là một trong các loại hình nghệ thuật có từ lâu đời, và cũng ít người 

biết đến, các ca khúc mang âm hưởng Chèo trong phụng vụ tại Giáo phận 

Thái Bình  chỉ còn được truyền miệng từ các cụ cao niên trong các giáo xứ, 

giáo họ. Đến nay chưa có một tài liệu nào ghi chép lại các ca khúc mang âm 

hưởng Chèo trong bộ Dâng Hoa tại Giáo phận Thái Bình.  

       Qua lần đi tìm hiểu, chúng tôi đã được sự hướng dẫn của Linh 

mục trong các giáo xứ giúp đỡ và gặp gỡ một số các cụ, các ông, bà còn 

biết đến các ca khúc mang âm hưởng chèo trong bộ Dâng Hoa tại Giáo 

phận Thái Bình.  

        Các ca khúc mang âm hưởng chèo trong bộ Dâng Hoa tại Giáo phận 

Thái Bình, hầu hết là các ca khúc trong bộ Dâng Hoa truyền thống (đây là 

một trong những hoạt động tín ngưỡng của các tín đồ Công giáo được tổ 

chức vào tháng 5 dương lịch hàng năm). Hầu hết các giáo họ đạo trong 

Giáo phận Thái Bình, không còn lưu giữ và tổ chức được các bộ Dâng hoa 

cổ này nữa.  

     Các ca khúc trong bộ Dâng Hoa truyền thống này, có tính nghệ thuật 

cao và có giá trị về đời sống tâm linh của Giáo dân.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Nghiên cứu để tìm ra biện pháp truyền dạy Bộ Dâng Hoa mang âm 

hưởng Chèo đã gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa, tâm linh của cộng 

đồng Giáo phận Thái Bình.   
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 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

      - Tìm hiểu và ghi chép, ghi âm các ca khúc mang âm hưởng Chèo 

trong Phụng vụ tại Giáo phận Thái Bình. Phân tích làn điệu Chèo so sánh 

với bộ Dâng hoa truyền thống, để minh định chất liệu Chèo dùng trong các 

ca khúc trong bộ Dâng hoa truyền thống. 

    - Đưa ra cách thức tổ chức truyền dạy lại các ca khúc ấy cho thế hệ 

trẻ trong các giáo xứ, giáo họ tại Giáo phận Thái Bình. 

 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu các ca khúc mang âm hưởng Chèo trong bộ Dâng 

Hoa tại Giáo phận Thái Bình. 

 4.2. Phạm vi nghiên cứu 

       Tại Giáo phận Thái Bình.  

 5. Phương pháp nghiên cứu 

    Phương pháp thu thập và xử lý tư liệu: Trên cơ sở thu thập thông tin 

tư liệu từ nhiều lĩnh vực, nhiều nguồn khác nhau có liên quan đến đề tài 

nghiên cứu. Người viết sẽ xử lý, chọn lọc để đưa ra các kết luận cần thiết, 

mang tính khái quát về vần đề nghiên cứu. 

Phương pháp thực địa, phỏng vấn: Quá trình thực địa, phỏng vấn  

giúp học viên sưu tầm, thu thập tài liệu, nhận được các thông tin cần thiết 

để có số liệu xác thực cho việc triển khai và hoàn thiện đề tài. 

Phương pháp phân tích, so sánh: Phương pháp này giúp học viên 

tìm ra những đặc điểm để minh định những ca khúc mang âm hưởng chèo.  

6. Những đóng góp của luận văn 

     Góp phần gìn giữ, phát huy giá trị nghệ thuật của Thánh ca mang 

âm hưởng Chèo trong bộ Dâng Hoa, Phụng vụ tín ngưỡng tại Giáo phận 

Thái Bình. 
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7. Bố cục của luận văn 

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận 

văn gồm 2 chương. 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Bộ Dâng Hoa truyền thống và biện pháp truyền dạy tại 

Giáo phận Thái Bình 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Khái niệm 

Các khái niệm sử dụng trong luận văn: 

Phụng vụ: là các nghi lễ, sinh hoạt trong Công giáo như: Thánh lễ, 

Dâng hoa, giờ cầu nguyện, chầu Thánh thể, … 

Thánh ca: là các ca khúc dùng trong các nghi lễ của Công  giáo. 

Ca khúc mang âm hưởng Chèo: là các ca khúc có sử dụng những đặc 

trưng âm nhạc trong nghệ thuật Chèo.  

1.2. Khái quát chung về âm nhạc trong nghệ thuật sân khấu chèo 

truyền thống 

1.2.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của nghệ thuật Chèo 

Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc, chèo là một loại 

hình sân khấu kịch hát đậm đà tính dân tộc, với sự kết hợp nhuần nhuyễn 

của hàng loạt yếu tố: hát, múa, nhạc, kịch mang tính nguyên hợp vô cùng 

độc đáo. 

Qua những nghiên cứu của các tác giả đi trước như Vũ Khắc Khoan 

[14], Hà Văn Cầu [6] Trần Việt Ngữ [20], Trần Đình Ngôn [27], Nguyễn 

Thị Thanh Phương [31], có thể tóm tắt về sự hình thành và phát triển của 

nghệ thuật Chèo như sau. Về nguồn gốc và thời điểm xuất hiện của Chèo, 

có nhiều  giả thuyết khác nhau.  

- Thuyết thứ nhất cho rằng Chèo có nguồn gốc du nhập từ nước 

ngoài vào Việt Nam. 

- Thuyết khác cho rằng Chèo có nguồn gốc được bắt nguồn từ 

các hình thức tôn giáo, tế lễ. 

- Lại có thuyết khẳng định Chèo phải bắt nguồn từ lao động; có 

người dự đoán thời điểm hình thành Chèo sớm nhất cũng phải từ 

thời Đinh (thế kỷ X-XI). Có người khẳng định Chèo hình thành 
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từ thế kỷ XIII (đời Trần). Số khác cho rằng phải thế kỷ XV nghệ 

thuật Chèo mới thực sự ra đời. 

Đến nay, vẫn chưa có quan điểm thống nhất về nguồn gốc và thời 

điểm hình thành. Tuy vậy, về âm nhạc Chèo thì hầu hết đều tán 

thành quan điểm - hát múa Chèo được kế thừa, Chèo hoá và phát 

triển từ kho tàng văn hoá nghệ thuật dân gian Việt Nam, cụ thể là 

vùng trung châu đồng bằng Bắc Bộ [31, tr. 22 -23].    

Âm nhạc Chèo có tính khái quát cao, nhằm khắc họa tính cách nhân 

vật chứ không chỉ dừng lại ở tính chất âm nhạc, lời ca chung chung. Mỗi 

loại nhân vật trong Chèo có cách sử dụng làn điệu khác nhau. Trên thực tế, 

các nghệ nhân dân gian đã mượn nghệ thuật Chèo để nói lên tâm tư, tình 

cảm của mình, lên án những tôn ti, trật tự mà chế độ phong kiến khuôn ép 

họ vào. Chính vì lẽ đó, ngay từ những năm 1465 đã có lệnh "cấm người 

làm Chèo Hát không được chế giễu cha mẹ và quan trường" [31. tr.26-27].  

Sang thế kỷ thứ XV, XVI, Chèo đã có những bước tiến đáng kể. Theo 

Nguyễn Thị Thanh Phương [31], trên con đường tìm tòi, thể hiện các tích 

mới, các nhân vật mới, các tình huống mới, các nghệ sĩ dân gian đã sử dụng 

kho tàng ca vũ dân gian và Chèo hoá để chúng trở thành thứ ngôn ngữ 

riêng của loại hình Chèo. Đã có những làn điệu tính cách thể hiện cho một 

số loại vai trong Chèo như: chín, lệch, hề, mụ, lão. Các làn điệu đa dùng 

như hát cách Quyết chí tu thân, nói sử, nói thơ, hát sử chuyện, múa hát 

duyên phận phải chiều, hát hoài thai, hát múa bình tửu và cả các bài hát 

sắp của Hề. Làn điệu chuyên dùng như cấm giá, bình thảo hay con gà rừng 

của Xuý Vân ra đời cũng chính là nhằm đáp ứng, thoả mãn nhu cầu sáng 

tạo, phát triển của Chèo. 

Cuối thế kỷ XIX, Chèo theo chân những người buôn bán thường xem 

Chèo ở những rạp trên phố ở Hải Phòng, Hà Nội mở rộng phạm vi hoạt 

động của mình vào tận Nghệ An.  
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Đầu thế kỷ XX, do những thay đổi cơ bản về tình hình chính trị, kinh 

tế, xã hội nên Chèo Sân đình bị cạnh tranh khốc liệt bởi hàng loạt loại hình 

nghệ thuật khác du nhập vào nước ta như kịch nói, tân nhạc… Các nghệ 

sĩ Chèo thấy cần phải có những cải cách mạnh mẽ về cả nội dung lẫn 

hình thức, ngõ hầu tìm con đường tồn tại cho Chèo. Năm Duy Tân 

nguyên niên (1907), một số nghệ sĩ Chèo đã đề xướng ra Chèo Văn 

minh, chèo Cải lương. 

 1.2.2. Đặc trưng âm nhạc trong nghệ thuật của Chèo 

Nhắc đến nghệ thuật chèo, trước hết phải nói đến nghệ thuật sử dụng 

lời văn. Lời nói, câu hát trong chèo đa phần sử dụng ngôn ngữ quen thuộc, 

giản dị, bắt nguồn từ cuộc sống thường nhật của nhân dân. Vậy nên ngôn 

ngữ chèo mang đậm dấu ấn của tiếng Việt với khả năng vận dụng đầy linh 

hoạt và khéo léo các thành ngữ, tục ngữ, ca dao của người nghệ sĩ. Chính vì 

điều này mà ta thấy lời văn của chèo luôn giàu tính nhạc và đầy hình ảnh. 

Không chỉ vậy, văn chèo còn hay mượn những câu thơ trau chuốt trong các 

tác phẩm Nôm nổi tiếng, đặc biệt là “Truyện Kiều” hay thơ văn của các văn 

sĩ cổ điển, rồi thay đổi cho phù hợp và biến chúng thành ngôn ngữ đặc 

trưng cho các nhân vật. Người nghệ sĩ khi diễn chèo sẽ sử dụng linh hoạt 

ba thể: phú (thường dùng để gợi hình và mô tả nhân vật), tỷ (diễn ý bằng so 

sánh, ví von để làm nổi bật tâm tư nào đó) và hứng (dùng cảnh vật gợi 

người xem, nghe liên tưởng) để thể hiện rõ phân cảnh và vai mình đảm 

nhận. Lời chèo có hai loại chính là nói (ngâm) và hát. Dù là loại nào thì 

trong đó cũng luôn tuân theo vần luật và âm điệu, thêm vào những quãng 

đệm nên rất dễ nghe, dễ thuộc. 

Bên cạnh văn chèo, nhạc chèo cũng giữ vai trò vô cùng quan trọng 

trong nghệ thuật hát chèo, hay nói cách khác, nhạc chèo chính là phần hồn 

của mỗi vở diễn. Người nghệ sĩ khi diễn chèo sẽ nghe theo nhạc mà biết 

được độ dài ngắn, nhanh chậm của động tác và tình cảm của câu hát để 
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biểu hiện. Nhạc chèo cũng chính là phương tiện đặc biệt để mô tả hoàn 

cảnh và nội dung nhân vật. Nhân vật không nói mình buồn, mà chỉ cần 

nghe nhạc cũng có thể thấu rõ nỗi đau đớn, day dứt trong tâm tư họ. Nhân 

vật không nói mình vui, mà nhạc đã truyền tải đầy đủ sự phấn khởi, hạnh 

phúc. Có thể nói, nhạc chèo là thứ âm thanh kì diệu và gợi hình, gợi tả đối 

cả với người diễn và người xem. Dàn nhạc chèo cổ gồm ba bộ chính là bộ 

dây, bộ gõ và bộ hơi. Trong đó, bộ gõ với dàn trống giữ vai trò rất quan 

trọng. Tiếng trống không chỉ mang lại cảm hứng cho mọi người, mà còn 

dẫn dắt vở chèo từ đầu đến khi kết thúc. Những người hay xem chèo có 

thể dựa vào tiếng trống mà nhận biết các phần, phân cảnh và nội dung của 

vở diễn. 

Bên cạnh đó, phương pháp sân khấu cũng mang lại nhiều giá trị 

riêng cho nghệ thuật chèo. Không gian và thời gian trong chèo rất rộng, 

tiến triển rất nhanh nên cho phép người xem liên tưởng nhiều hơn và có thể 

tạo ra nhiều phân cảnh trên cùng một thời điểm. Sân khấu của chèo khá 

đơn giản, nhưng rất thuần Việt với một chiếc chiếu trải giữa sân đình và 

một màn mỏng màu đỏ ngăn cách hậu trường với phía ngoài. Bố cục này 

vừa tạo ra không khí trang nghiêm nơi sân đình, vừa mang lại cảm giác 

quen thuộc, ấm áp. Người đến xem cũng được quy định chỗ ngồi riêng, chứ 

không phải thích ngồi đâu cũng được: trẻ con ngồi bệt ở phía trên gần sân 

khấu, các cụ già ngồi trên ghế phía sau, bên phải các cụ là nam giới, bên 

trái các cụ là nữ giới. Như vậy khi xem chèo sẽ không bị lộn xộn, mà ai 

cũng có thể thưởng thức hết vở diễn. 

Không giống tuồng chỉ ca tụng hành động anh hùng của các giới 

quyền quý, chèo miêu tả cuộc sống bình dị của người dân nông thôn. Khát 

vọng sống thanh bình giữa một xã hội phong kiến đầy bất công, nhiều vở 

chèo còn thể hiện cuộc sống vất vả của người phụ nữ sẵn sàng hy sinh bản 

thân vì người khác. Nội dung của các vở chèo lấy từ những truyện cổ tích, 
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truyện Nôm; được nâng lên một mức cao bằng nghệ thuật sân khấu mang 

giá trị hiện thực và tư tưởng sâu sắc. Trong chèo, cái thiện luôn thắng cái 

ác, các sỹ tử tốt bụng, hiền lành, luôn đỗ đạt, làm quan còn người vợ thì tiết 

nghĩa, cuối cùng sẽ được đoàn tụ với chồng. Các tích trò chủ yếu lấy từ 

truyện cổ tích, truyện Nôm; ca vũ nhạc từ dân ca dân vũ; lời thơ chủ yếu là 

thơ dân gian. Lối chèo thường diễn những việc vui cười, những thói xấu 

của người đời như các vai: Thầy mù, Hương câm, Đồ điếc, Quan Âm Thị 

Kính. Ngoài ra chèo còn thể hiện tính nhân đạo, như trong vở Trương Viên. 

  Chèo luôn gắn với chất "trữ tình", thể hiện những xúc cảm và tình 

cảm cá nhân của con người, phản ánh mối quan tâm chung của nhân loại: 

tình yêu, tình bạn, tình thương. 

 Đây là loại hình nghệ thuật tổng hợp các yếu tố dân ca, dân vũ và các 

loại hình nghệ thuật dân gian khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nó là hình 

thức kể chuyện bằng sân khấu, lấy sân khấu và diễn viên làm phương tiện 

giao lưu với công chúng, và có thể được biểu diễn ngẫu hứng. Sân khấu 

chèo dân gian đơn giản, những danh từ chèo sân đình, chiếu chèo cũng phát 

khởi từ đó. Đặc điểm nghệ thuật của chèo bao gồm yếu tố kịch tính, kỹ 

thuật tự sự, phương pháp biểu hiện tính cách nhân vật, tính chất ước lệ và 

cách điệu. Ngôn ngữ chèo có những đoạn sử dụng những câu thơ chữ Hán, 

điển cố, hoặc những câu ca dao với khuôn mẫu lục bát rất tự do, phóng 

khoáng về câu chữ. 

  Chèo không có cấu trúc cố định năm hồi một kịch như trong sân 

khấu châu Âu mà các nghệ sỹ tham gia diễn chèo thường ứng diễn. Do vậy, 

vở kịch kéo dài hay cắt ngắn tuỳ thuộc vào cảm hứng của người nghệ sỹ 

hay đòi hỏi của khán giả. Không giống các vở opera buộc các nghệ sỹ phải 

thuộc lòng từng lời và hát theo nhạc trưởng chỉ huy, nghệ sỹ chèo được 

phép tự do bẻ làn, nắn điệu để thể hiện cảm xúc của nhân vật. Số làn điệu 

chèo theo ước tính có khoảng trên 200. 
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 Chèo sử dụng tối thiểu là hai loại nhạc cụ dây là đàn nguyệt và đàn 

nhị, đồng thời thêm cả sáo nữa. Ngoài ra, các nhạc công còn sử dụng thêm 

trống và chũm chọe. Bộ gõ nếu đầy đủ thì có trống cái, trống con, trống 

cơm, thanh la, mõ. Trống con dùng để giữ nhịp cho hát, cho múa và đệm 

cho câu hát. Có câu nói “phi trống bất thành chèo” chỉ vị trí quan trọng 

của chiếc trống trong đêm diễn chèo. Trong chèo hiện đại có sử dụng 

thêm các nhạc cụ khác để làm phong phú thêm phần đệm như đàn thập 

lục, đàn tam thập lục, đàn nguyệt, tiêu. 

Chèo thuộc loại kịch hát dân tộc, một dạng tổng hợp hát - múa - nhạc 

- kịch mang tính nguyên hợp với sắc thái độc đáo. Hứng diễn - lối diễn sơ 

khai của nghệ thuật Chèo, đã tồn tại qua các giai đoạn lịch sử của Chèo, tạo 

nên phong cách diễn phóng khoáng tự do, làm nẩy lên những sáng tạo bất 

ngờ đầy lý thú. Cùng một làn điệu, nhưng mỗi nơi, mỗi diễn viên hát lại 

khác nhau. Cùng một nghệ nhân hát một điệu, nhưng hát lần thứ nhất cũng 

khác lần thứ hai. 

Cùng một điệu hát, nếu đem lồng vào hai câu thơ có dấu bằng trắc 

khác nhau thì cấu thành giai điệu cũng khác nhau. Và dàn nhạc, từng nhạc 

công cũng chơi ứng tác theo người diễn viên sao cho nhạc và hát được hài 

hòa đồng điệu. Vì vậy chúng ta không thể đòi hỏi những làn điệu Chèo phải 

có sự quy định nghiêm ngặt về bài bản như những ca khúc mới do các nhạc 

sĩ sáng tác. 

Trong công trình “Tìm hiểu các làn điệu Chèo cổ”, Hoàng Kiều đã 

chỉ ra 2 đặc điểm của làn điệu Chèo như sau: 

      - Thuộc thể loại ca khúc hoàn chỉnh: các làn điệu Chèo có thể biểu 

hiện một cách đầy đủ nội dung của một vấn đề, về âm nhạc thì có bố cục 

hoàn chỉnh (có sự phân câu, phân đoạn và kết thúc trọn vẹn). Vì vậy, các 

làn điệu Chèo vẫn có thể không cần có biểu diễn (động tác) của diễn viên, 

tách rời khỏi vở Chèo để sử dụng độc lập với nội dung và hoàn cảnh khác 

mà vẫn gây được cảm xúc cho người nghe. 
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      - Tính chất âm nhạc kể chuyện: yếu tố này tạo nên sự độc đáo của 

Chèo khác hẳn với các loại dân ca, ca khúc mới. Bởi giai điệu của ca khúc 

thì có hạn, nhưng nội dung câu chuyện lại dài và có nhiều lời ca khác xa 

khuôn khổ vốn có của ca khúc. Vì vậy mà ca khúc đó phải nhắc đi nhắc lại 

mãi một kiểu giai điệu từ đầu đến hết nội dung câu chuyện. Cái hay của làn 

điệu Chèo là vẫn giữ được trọn vẹn cả nội dung câu chuyện và bố cục của 

âm nhạc. Để giải quyết vấn đề đó, bố cục, làn điệu của ca khúc Chèo chia 

ra làm nhiều đoạn dài ngắn khác nhau và giống nhau (hay ta còn gọi các 

đoạn đó là trổ). Những trổ hát đó có những tính chất riêng và chung, tùy 

theo vị trí của nó mà chức năng khi sử dụng sẽ khác nhau, có những trổ hát 

có khi được cô đọng nhắc lại nhiều lần. Cũng có những trổ hát chỉ được hát 

một lần hoặc bỏ đi không hát mà vẫn không ảnh hưởng đến sự hoàn chỉnh 

của làn điệu. Và trong mỗi trổ hát lại có lối kết cấu riêng về câu nhạc, làm 

cho bài hát đó được thay đổi mà không bị đều đều, nhắc đi nhắc lại một 

kiểu từ đầu đến cuối. 

Nói đến nghệ thuật Chèo, chúng ta không thể không kể đến vai trò 

của hệ thống các làn điệu. Từ xưa đến nay, cha ông ta đã sáng tạo ra một 

khối lượng làn điệu vô cùng phong phú, cả về đường nét giai điệu cũng như 

mục đích sử dụng. Khoảng 150 làn điệu Chèo cổ có thể được chia ra thành 

hệ thống như sau: 

- Hệ thống Hát Sắp 

- Hệ thống Hề Chèo 

- Hệ thống các làn điệu Ra Trò 

- Hệ thống làn điệu Đối đáp, Trữ tình 

- Hệ thống Đường trường 

- Hệ thống nói Sử 

- Hệ thống các lối Nói, Vỉa, Ngâm vịnh 

- Hệ thống các điệu Vãn, Thảm 
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Cấu trúc của một làn điệu Chèo ngoài phần chính là giai điệu của bài 

ca, còn có một số thành phần khác tạo cho trổ hát của Chèo cổ một lối kết 

cấu riêng, không giống với dân ca và các loại ca khúc khác, đó là: 

- Phần nhạc lưu không: là một câu nhạc bắc cầu từ trổ hát này sang 

trổ hát khác, hay để kết thúc bài hát. 

- Phần nhạc xuyên tâm: là một câu nhạc ngắn có hai ô nhịp xen kẽ 

trong các trổ hát để phân các câu nhạc. 

- Phần nhạc ngân đuôi: là giai điệu cuối cùng của bài hát trước khi 

vào lưu không, thường dùng nguyên âm hát “i” hoặc “ơi”, “hỡi” hay những 

chữ khác tùy vào tính chất của bài hát hoặc lời ca. 

Trong một làn điệu Chèo có nhiều trổ, người ta căn cứ vào tính chất, 

vị trí của nó mà gọi tên các trổ đó khác nhau: 

- Trổ mở đầu: là trổ hát ngắn gọn ở đầu bài hát và không bao giờ hát 

lại lần thứ hai. 

- Trổ thân bài: là trổ hát chính trong bài hát. Tư tưởng, nội dung chủ 

yếu nằm trong trổ hát này. 

- Trổ nhắc lại: nằm cạnh trổ thân bài và nhắc lại (không nguyên si) 

trổ thân bài, trổ nhắc lại phụ thuộc vào yếu tố nội dung câu chuyện (lời ca). 

- Trổ kết: giống trổ mở đầu là không hát nhắc lại, không có ngân 

đuôi và lưu không.  

Ca nhạc chèo cổ chưa có nhạc không lời, chỉ hình thành hai hệ thống 

nhạc hát: Làn và điệu. Làn tự do ngâm ngợi diễn kể, điệu hát theo khuôn 

nhịp đáp ứng nhiều trạng thái tâm lý nhân vật kịch. Đây là hai đặc điểm ca 

nhạc, hình thành ra đời các hình thức sân khấu kịch hát sân khấu dân gian 

các dân tộc. 

Tổng hợp hai hình thức ca nhạc làn và điệu mang cấu trúc các hình 

thức âm nhạc khác nhau, phản ánh quá trình phát triển sân khấu chèo từ 

diễn xướng dân gian lên chuyên nghiệp. Các làn điệu chèo có giai đoạn 
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chung một thể loại, sau quá trình phát triển tách ra làn, điệu riêng hoàn 

thiện mỗi thể loại âm nhạc. Sự phát triển nửa làn, nửa điệu trong ca nhạc 

nhạc chèo, là giai đoạn hình thành sân khấu chèo. Những hình thức cấu trúc 

giai điệu nửa làn, nửa điệu còn tồn tại: Sắp Đốt nhọ bôi mồm, Sắp Nước 

đục lờ lờ, Sắp Cung quăng cung múa, Sắp Ca rô… Những bài hát này, cấu 

trúc giai điệu làn một khúc (một trổ), điệu hai ba bốn trổ thành một đoạn tụ 

tập như các điệu: Ba mươi tết, Cấm giá, Quá giang, Con gà rừng… Những 

loại cấu trúc kép làn và điệu đan xen nhiều thang âm thành điệu một, hai, 

ba đoạn. Hình thức cấu trúc âm nhạc làn và điệu thường giống nhau, mở 

đầu làn, sau vào điêu. Làn vào bằng câu vỉa, hoạc ngâm sổng, hay nói thơ, 

sau hát điệu. Hình thức âm nhạc làn và điệu mang hai nội dung âm nhạc: 

Một tự do ngâm ngợi diễn kể, hai hát theo nhịp điệu tạo thành âm nhạc mô 

hình giai điệu lên xuống gấp khúc và đường thẳng. Đây còn dấu tích âm 

nhạc dân gian phát triển lên chuyên nghiệp từ làn thành điệu. Sau  tách ra 

làn, điệu riêng hoàn chỉnh ca nhạc sân khấu chèo. Nhiều nhà nghiên cứu 

sân khấu nhận định làn điệu chèo từ ca dao, thơ vào cấu thành ca nhạc 

chèo, một nhận định sai lầm cần chứng minh khi nghiên cứu thơ ca mới 

chính xác. Thực tiễn nghiên cứu chứng minh thơ ca ra đời trước ca nhạc 

chèo, làn điệu là khung giai điệu nhạc sinh sau thơ ca. Ca nhạc chèo định 

hình sẵn lòng bản, từ những âm giai cho trước lồng điệu vào các thể thơ, ca 

dao. Đây phương pháp bẻ làn nắn điệu mang tính dân gian, nhờ phương 

pháp này ngày nay làn điệu chèo luôn mới, dù thay đổi lời ca giai điệu âm 

nhạc không đổi. Âm nhạc chèo luôn giữ chất dân gian chuyên nghiệp kinh 

điển, hát lời mới mà giai điệu âm nhạc lòng bản nguyên vẹn. Đây một 

phương pháp phát triển làn điệu chèo vào vở diễn mới dưới các hình thức: 

Lồng làn điệu. 

Giữ nguyên mô hình lòng bản. 

Dựa vào giai điệu cũ lồng điệu, bẻ làn nắn điệu vào lời thơ mang nội 

dung mới. 
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Các phương thức lồng điệu lời ca mới chung một âm giai có sẵn, 

muốn rõ lời chỉ thêm phụ âm, nguyên âm luyên láy cho rõ lời. Đây như một 

hình thức làm mới nội dung các làn điệu chèo, đáp ứng nhu cầu nhịp sống 

con người thời đại. Ca nhạc làn điệu chèo ra đời trong qúa trình phát triển 

sân khấu chèo từ những làn hát nói trong trò nhại - một hình thức diễn 

xướng dân gian. Từ trò diễn ra đời các làn, phát triển lên nửa làn, nửa điệu, 

đáp ứng nhu cầu diễn kể tích trò sân khấu. Từ loại nửa làn, nửa điệu dần 

tách riêng hai hình thức cấu trúc giai điệu âm nhạc: Cấu trúc làn, cấu trúc 

điệu. Ca nhạc chèo phát triển qua ba bước để hoàn thiện sân khấu chèo. 

Bước thứ nhất, hình thành trong trò nhại từ các điệu hò, tiêu biểu Hò đưa 

linh, một hình thức diễn kể trong tang ma phong tục đồng bằng Bắc Bộ. 

Bước thứ hai, làn phát triển lên nửa làn, nửa điệu phục vụ tiễn trò diễn kể 

mang tính sân khấu, vừa ngâm ngợi tự sự, lại hát múa vui tươi. Phần điệu 

sinh sau đáp ứng nhu cấu sân khấu kể chuyện, cần tạo không khí cao trào 

tình kịch. Bước thứ ba, điệu và làn tách riêng tạo điều kiện ra đời sân khấu, 

hoàn thiện vốn ca nhạc chèo cổ. 

Qua ba bước ra đời ca nhạc chèo, ra đời sân khấu chèo hoàn chỉnh 

đặc điểm ca nhạc chèo cổ. Vốn ca nhạc chèo mang đặc điểm: 

Diễn tả nội dung tình cảm tính cách nhân vật, các tình huống sân 

khấu kịch hát. 

Đặc điểm phong cách ca nhạc sân khấu dân gian, chuyên nghiệp. 

Tính kinh điển và đương đại. 

          Đặc điểm ca nhạc phản ánh tính sân khấu kịch hát, qua phát triển 

chọn lọc thành những làn điệu ca nhạc tinh hoa chất dân ca, dân tộc thời 

đại. Mỗi đặc điểm một đặc tính ca nhạc biểu hiện mỹ học âm nhạc, sân 

khấu ca nhạc chèo. 

Ca nhạc chèo cổ khi ra đời đã có dàn nhạc, khởi từ dàn nhạc dân gian 

dàn bát âm, lên chuyên nghiệp loại bỏ một số nhạc khí thuộc dàn bát âm, 

chỉ giữ lại những nhạc khí cơ bản phục vụ ca diễn đặc tính sân khấu chèo. 
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Bộ gõ dàn nhạc chèo giữ vị trí tạo không khí sân khấu, nội dụng: 

          Trống lệnh (trống cái) chuẩn bị đêm hát chèo, gọi mời công chúng. 

          Trống lệnh (trống dế), hòa tấu dàn nhạc tạo không khí rộn ràng. 

          Trống mở màn, giáo trò dọn giọng, hát mở màn Vỡ nước. 

Dàn nhạc cổ chưa có phần nhạc không lời, nhưng bộ gõ làm nên 

không khí hòa tấu dàn nhạc đánh giai điệu bài hát tạo không khí đêm chèo. 

Mở màn dàn đồng ca hát, dàn nhạc đệm theo bằng phương pháp bè tòng, 

không cần hòa thanh, phối khí nghe hấp dẫn từ âm thanh dàn nhạc dân dã. 

Dàn nhạc chỉ tạo không khí, những câu nhạc lưu không đôi khi bắc cầu 

giọng ca, sáo đưa hơi, nhị lồng giọng hòa vào đào hát ngọt ngào êm ấm. 

Dàn nhạc chèo cổ đúng nghĩa tên gọi: Nhạc nền. Nhạc làm nền đêm diễn. 

Sau năm 1954, nhạc chèo phát triển chuyên nghiệp, dàn nhạc biến đổi từ 

nhạc nền sang nhạc diễn tả tính cách nhân vật, không gian sân khấu, tình 

huống cao trào tính kịch… Vai trò nhạc không lời phát triển lấn át nhạc hát, 

đảm nhiệm nhiều chức năng, hỗ trợ, thay thế nhạc hát bằng nhạc miêu tả, 

biểu hiện. 

Nhạc hát, làn điệu chèo có những bài hát tính cách: Con gà rừng, Hát 

xuôi hát ngược, Lão say… bây giờ thêm dàn nhạc hỗ trợ đồng diễn tả. Âm 

nhạc trong dàn nhạc hiện nay đang đánh mất vốn chèo cổ. Dàn nhạc chèo 

cổ xưa chỉ bộ gõ nói lên tất cả, trống cái khai cuộc cùng mõ, thanh la, sáo, 

nhị tạo không khí đêm diễn. Trống con (trống đế), đánh hai dùi nhỏ: Rục, 

cắc… tung hướng cùng người hát diễn kể. Vai trò trống đế diễn tả sâu sắc 

tình huống sân khấu, tâm trạng tính cách nhân vật, dẫn giải tính chất câu 

chuyện kịch. Ngày nay, những tay trống lão luyện đã mất, bởi đạo diễn 

không cho anh trổ tài cùng người hát, nếu cần “tôi” thay bằng âm nhạc 

miêu tả, biểu hiện. Đây là mai một thất truyền âm nhạc, sân khấu chèo cổ. 

Những cảnh báo mới, nghệ thuật chèo cổ đã thất truyền: 

          Các chiếu chèo đang tan rã. 
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          Lề lối diễn chèo cổ nhiều người quên lãng. 

Nhà hát, các đoàn chèo chuyên phá chèo, là mối nguy hại thất 

truyền. 

Chèo cổ mai một vì nhiều nguyên nhân, nhưng chính những người 

làm chèo chưa phục cổ theo đúng chiếu chèo dân gian làm sao bảo tồn vốn 

cổ. Muốn bảo tồn vốn ca nhạc chèo cổ, cần phục dựng các chiếu chèo làng 

nghề xứ Bắc như phục hồi các phường rối nước. Hiện nay, các phường 

chèo hãy tự bước ra thị trường, thể loại sân khấu chèo cần Nhà nước hỗ trợ, 

họ mới tồn tại. 

Trên đường phát triển của mình, chèo đã tiếp nhận nhiều nhân tố mới 

lạ cả về cấu trúc lẫn âm nhạc, múa, mỹ thuật... Những thủ pháp cấu trúc 

của kịch nói (gốc phương Tây) đã được du nhập vào chèo để phục vụ cho 

việc kể chuyện của chèo thêm hấp dẫn, nhưng đã được "chèo hóa", hài hòa 

trong mạch kể. Những làn điệu dân ca các vùng, miền Trung, miền Nam, 

các dân tộc miền núi, thậm chí của cả nước khác trên thế giới cũng được 

"chèo hóa" đi cho phù hợp với phong cách của nó, phù hợp với "khẩu vị" 

của người dân quê đồng bằng Bắc bộ Việt Nam. Có thể nói, người Việt 

Nam đã hình thành nên một kiểu "Văn hóa chèo" bền vững và đầy sức sống 

(bao gồm Văn chèo, Nhạc chèo, Múa chèo, Mỹ thuật chèo và Cách diễn 

chèo). Nó không bị đồng hóa, mà còn có khả năng tự làm phong phú bằng 

cách đồng hóa các yếu tố ngoại nhập trên con đường phát triển của mình và 

luôn luôn đào thải những gì không phù hợp với nó. Cái chất dân dã mộc 

mạc, nhắn nhủ duyên dáng, hài hước đã tạo dựng lên cái xương cốt của 

chèo với phong vị riêng. Nó nghiêm chỉnh đấy nhưng cũng hài hước ngay 

được. Cái bi tưởng đến tột cùng nhưng lại xóa ngay được bằng cái hài ý vị, 

thoắt hư thoắt thực, có lúc nhân cái phi lí để làm rõ cái có lý, cứ thế dẫn 

người xem vào một cuộc hành trình đầy bất ngờ và thú vị. 
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1.2.3. Nghệ thuật Chèo với đời sống văn hóa của Giáo phận Thái Bình 

   Giáo phận Thái Bình là một Giáo phận có truyền thống văn hóa 

phong phú và đa dạng. Trong các sinh hoạt Phụng vụ và nghệ thuật của 

Giáo phận, không chỉ mang những nét văn hóa đặc trưng của tôn giáo 

“Công giáo” mà còn ảnh hưởng và có nét đặc sắc của văn hóa nghệ thuật 

vùng miền. Trong đó phải kể đến đó là nghệ thuật Chèo trong đời sống văn 

hóa của Giáo phận Thái Bình. 

Từ lâu nghệ thuật Chèo đã được đưa vào trong các sinh hoạt nghi lễ 

tôn giáo của Giáo phận. Cụ thể, trong các ca khúc trong bộ Dâng hoa 

truyền thống của Giáo phận, cung cách “Ngắm” trong ngắm mười lăm sự 

thương khó Chúa Giêsu, hay trong Dâng hạt… nhưng thời gian qua nghệ 

thuật Chèo đã bị mai một lãng quên trong các nghi lễ tôn  giáo đó, nhất là 

các ca khúc trong bộ Dâng hoa truyền thống của Giáo phận hầu hết không 

còn mấy ai biết đến hoặc nhớ giai điệu nữa. 

Trong những năm gần đây, Giám mục Giáo phận Thái Bình rất quan 

tâm cổ võ, mời gọi bà con giáo dân khôi phục các truyền thống văn hóa 

nghệ thuật Chèo trong các sinh hoạt Phụng vụ. Không chỉ vậy, Giám mục 

đã mời gọi và đưa nghệ thuật Chèo vào trong các “Dụ ngôn” của Kinh 

Thánh để biên soạn thành các vở Chèo chuyên nghiệp biểu diễn trong các 

buổi văn nghệ, hay trên các sân khấu lớn của Giáo hội Công giáo Việt 

Nam. Nổi bật là các vở Chèo: “Tiệc cưới Cana” “Người Samani” “Người 

cha nhân hậu ” … 

Nghệ thuật Chèo từ lâu đã gắn bó khăng khít với đời sống văn hóa 

của Giáo phận Thái Bình, không chỉ trong các sân khấu biểu diễn mà 

nghệ thuật Chèo còn sống động trong các nghi lễ Phụng vụ của Giáo 

phận. Ngày hôm nay, nghệ thuật Chèo đang dần được khôi phục trong 

các nghi lễ Phụng vụ của Giáo phận Thái Bình sau một thời gian bị mai 

một và lãng quên. 
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1.3. Thực tiễn về Phụng vụ tại Giáo phận Thái Bình 

1.3.1. Sơ lược về sự hình thành Giáo Phận Thái Bình 

Giáo phận Thái Bình bao gồm toàn bộ tỉnh Thái Bình và gần hết 

tỉnh Hưng Yên, với tổng diện tích 2.220 km2, bắt đầu từ Giáo xứ 

An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trải dài theo hướng 

Đông Đông Nam đến vịnh Bắc Bộ và chấm dứt ở bờ biển Đồng 

Châu, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

Giáo phận Thái Bình nằm trọn trong khu vực đồng bằng châu 

thổ sông Hồng, vị trí địa lý ở vào khoảng 20,17 - 20,44 độ Vĩ 

Bắc và 106,06 - 106,39 độ Kinh Đông. Phía Bắc giáp giáo phận 

Hà Nội và Bắc Ninh, phía Đông Bắc giáp Giáo phận Hải Phòng, 

phía Tây và Tây Nam giáp giáo phận Bùi Chu và phía Đông giáp 

vịnh Bắc Bộ. 

Giáo phận Thái Bình không có rừng núi, bốn phía được bao bọc 

bởi hệ thống sông và biển. Bờ biển dài trên 50 km và có 4 con 

sông lớn chảy qua, bao gồm: sông Hóa, sông Luộc, sông Hồng 

và sông Trà Lý. Đồng thời Thái Bình có 5 cửa sông lớn đó là: 

cửa Văn Úc, Diêm Điền, Ba Lạt, Trà Lý và cửa Lân. Các sông 

này đều chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều, mùa hè mức nước 

dâng nhanh, lưu lượng lớn, hàm lượng phù sa cao; mùa đông lưu 

lượng giảm nhiều, lượng phù sa không đáng kể. Nước mặn ảnh 

hưởng sâu vào đất liền. Giáo phận Thái Bình nằm trong vùng khí 

hậu nhiệt đới gió mùa, với bốn mùa rõ rệt. Nhiệt độ trung bình 

năm khoảng 23 - 24 độ C. [35; 20 - 22] 

 Thái Bình là một trong những vùng đất hình thành các giáo xứ Công 

giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, Giáo phận Thái Bình lại là giáo phận được 

thành lập muộn nhất trong Giáo tỉnh Hà Nội. Ngày 9 tháng 3 năm 1936, 
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Đức Giáo hoàng Piô XI ban Sắc chỉ Praecipuas inter Apostolicas thành lập 

Giáo phận Thái Bình gồm hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, tách ra từ Giáo 

phận Bùi Chu. Ngày 15 tháng 6 năm 1936, Tòa Thánh bổ nhiệm cha Gioan 

Casado Thuận (Juan Casado Obispo) làm giám mục đại diện tông tòa Thái 

Bình. Tuy mới thành lập, nhưng Giáo phận Thái Bình có chung bề dày lịch 

sử với những biến cố thăng trầm của giáo phận mẹ Bùi Chu cũng như các 

giáo phận khác trong Giáo tỉnh Hà Nội. 

“Hạt giống Tin Mừng” được gieo vào miền đất Thái Bình từ rất sớm. 

Theo sử sách để lại, năm 1638, sau khi được cử đến Đàng Ngoài loan báo 

Tin Mừng tại Kẻ Chợ, bằng đường sông Luộc, Linh mục Felice Morelli đã 

đặt chân đến làng Bồ Trang (thuộc xứ Bồ Ngọc, Giáo phận Thái Bình ngày 

nay) để giảng đạo và được người dân nơi đây niềm nở tiếp đón. Từ đây Tin 

Mừng dần dần được lan rộng đến các làng khác trong Phủ Thái Bình. Tại 

Bồ Trang, cha Felice Morelli đã sao chép cuốn “Phép Giảng Tám Ngày” 

của cha Đắc Lộ làm tài liệu giảng đạo. 

Tháng 6 năm 1669 cùng với hai thừa sai De Bourges và Bouchard 

đặt chân tới Phố Hiến Đàng Ngoài bằng tàu buôn nước ngoài, đóng vai các 

thương gia. Sau 6 tháng hoạt động tại Đàng Ngoài, các ngài đã ban các bí 

tích Rửa tội và Thêm sức cho nhiều người. 

Giám mục Lambert đã triệu tập Công đồng Giáo phận Đàng Ngoài 

lần đầu tiên (cũng là Công đồng đầu tiên của Giáo hội tại Việt Nam), tại 

Phố Hiến, thuộc trấn Nam Sơn (nay thuộc thị xã Hưng Yên, giáo phận Thái 

Bình). Thực tế là cuộc họp trên một tàu buôn đang neo đậu trên sông cạnh 

Phố Hiến. 

 Ngày 09 tháng 3 năm 1936 với Sắc chỉ Praecipuas inter Apostolicas 

của Đức Giáo hoàng Piô XI, Giáo phận Thái Bình chính thức được thành 

lập (tách khỏi Giáo phận Bùi Chu) bao gồm phần đất của hai tỉnh Thái 
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Bình và Hưng Yên, với diện tích 2.207km2. Đây là một vùng đồng bằng 

trải rộng, đất đai màu mỡ, nuôi sống trên 3 triệu dân, chạy dài từ bãi biển 

Đồng Châu (phía Đông) tới nương khoai An Vĩ (phía Tây). 

Sau khi thành lập, Giáo phận Thái Bình ngày một thăng tiến về mọi 

mặt. Tính đến năm 1939, ngoài Đức cha giáo phận Gioan Casado Thuận, 

Giáo phận còn có: 25 linh mục Dòng Đaminh (người Tây Ban Nha), 57 

linh mục người Việt Nam, 333 thầy giảng, 12 sư huynh Lasan, 10 nữ tu 

Dòng Thánh Phaolô, 280 nữ tu Dòng ba Đaminh, 140.000 tín hữu trong 50 

giáo xứ và 552 họ lẻ (Theo thống kê năm 1939 của Les Missions 

Catholiques en Indochine). 

Giáo phận Thái Bình đã được thành lập, nhưng chưa có Giám mục cai 

quản. Ngày 17.05.1936, linh mục thừa sai Gioan Casado Thuận, bấy giờ 

đang giữ chức vụ quản lý Giáo phận Bùi Chu từ năm 1926 và kiêm nhiệm 

chức vụ cha quản hạt Khoái Đồng, Nam Định, được đặt làm cha bề trên cai 

quản Giáo phận Thái Bình. 

Một tháng sau, ngày 15.6.1936, cha Gioan Casado Thuận được Tòa 

Thánh ban sắc phong Giám mục hiệu tòa Barata, Giám mục tông tòa đầu 

tiên Giáo phận Thái Bình. Ngày 02.8.1936 tại nhà thờ chính tòa Thái Bình, 

lễ tấn phong Giám mục được tổ chức long trọng, chủ phong là Đức cha 

Gómez Lễ (Francois Gomez de Santago OP). 

Theo thống kê năm 1954, giáo phận Thái Bình có: 21 linh mục 

Dòng Đaminh, 64 linh mục giáo phận, 35 đại chủng sinh, 160 ngàn giáo 

dân. Tổng số dân cư trên phần đất giáo phận là 1,5 triệu (chiếm tỉ lệ 

10,75%). Ngài còn lập thêm nhiều giáo xứ, nâng tổng số giáo xứ trong 

giáo phận lên đến 63 giáo xứ. 

Sau hiệp định Genève, Đức cha di cư vào miền Nam. Thời gian này, 

ngài đã về Tây Ban Nha thăm lại cố hương. Khi trở lại Sài Gòn, Đức cha 

luôn thao thức về lại giáo phận trước ngày 29 hoặc 30 tháng 5 năm 1955 (là 
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thời hạn chót cho việc tập kết, theo hiệp định đình chiến Genève). Ngày 

15.4.1955, Đức cha đã an nghỉ trong Chúa, khi ngài mới có 48 tuổi và 13 

năm chăn dắt đoàn chiên Giáo phận Thái Bình. 

Vì lý do chiến tranh, hơn một nửa giáo dân di cư, hầu hết các cha, tu 

sĩ cũng rời Giáo phận ra đi (1954). Trong khi đó, cha Đaminh Đinh Đức 

Trụ - nguyên là linh hướng Chủng Viện Mỹ Đức, đang coi xứ Nguyệt Lãng 

- tình nguyện ở lại cùng với một số cha khác. Cha đã được Đức cha Ninh 

đặt làm bề trên tổng quản giáo phận, từ ngày 30.06.1954. 

Dưới quyền cha tổng quản Đaminh Đinh Đức Trụ, giáo phận chỉ còn 

13 linh mục (phần lớn đã có tuổi), 23 chủng sinh, 26 dì phước dòng ba 

Đaminh, và khoảng 80.000 giáo dân. 

 Ngày 25.07.2009, Toà Thánh đã chính thức bổ nhiệm Đức cha Phêrô 

Maria Nguyễn Văn Đệ SDB - Giám mục phụ tá Giáo phận Bùi Chu - làm 

Giám mục Chính toà Giáo phận Thái Bình. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ 

sinh ngày 15.01.1946 tại Trí Bưu, Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị thuộc tổng 

Giáo phận Huế. Năm 1958, ngài gia nhập Dòng Salesian Don Bosco và 

khấn Dòng ngày 15.08.1965. Sau khi học xong trung học, ngài được gửi đi 

học triết học tại Hồng Kông từ năm 1965-1968. Năm 1968, về Việt Nam, 

ngài theo học Thần Học tại học viện Giáo Hoàng Piô X Đà Lạt từ năm 

1970 - 1974. Ngài được thụ phong linh mục ngày 17.12.1973. Sau khi chịu 

chức, ngài đã lần lượt giữ chức: Bề trên Giám Tỉnh Dòng Don Bosco 

Salesian (1992 - 1997); giám đốc học viện thần học Don Bosco Salesian 

(1997 - 2000); giáo sư Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội (2000 - 2005). 

Ngày 29.11.2005, Toà Thánh chính thức ban sắc phong ngài làm Giám 

mục phụ tá Giáo phận Bùi Chu, hiệu toà Ammaedara. Thánh lế tấn phong 

Giám mục được cử hành vào ngày 18.01.2006 tại Nhà thờ chính toà Bùi 

Chu với khẩu hiệu: “Xin cho Tôi Các Linh Hồn - Da Mihi Animas”. 
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Ngày 01.09.2009, ngài chính thức nhận giáo phận. Kể từ đây, Giáo 

phận Thái Bình là quê hương thứ hai của ngài. Trong bài giảng ngày nhận 

giáo phận. 

Đến thời điểm hiện tại, Giáo phận Thái bình có 01 Giám mục, 101 

Linh mục và 108 Giáo xứ. 

1.3.2. Các sinh hoạt Phụng vụ của Giáo phận Thái Bình 

Cùng với Giáo hội Công giáo trên khắp thế giới, Giáo phận Thái 

Bình có những sinh hoạt Phụng vụ theo lịch Phụng vụ của Giáo hội Công 

giáo hàng năm, và theo từng Mùa trong Phụng vụ. 

Phụng vụ  là các nghi lễ của Công giáo nhằm thể hiện sự tôn thờ, tôn 

kính đến Thiên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh. Các nghi lễ tôn giáo này được 

sắp xếp theo chu kỳ thành một năm gọi là “Năm Phụng vụ”. Trong mỗi 

năm Phụng vụ lại có những sự sắp xếp khác nhau trong các bài đọc của các 

ngày lễ “Trọng” lễ “Chúa Nhật” gọi thành năm A, năm B, Năm C. Các ngày 

thường của “Năm Phụng vụ” được chia thành “năm chẵn” và “năm lẻ”. 

Mỗi Giáo phận có xuất bản lịch Phụng vụ cho từng năm riêng, cho 

phù hợp với các nghi lễ của Giáo phận đó, Giáo phận Thái Bình cũng có 

lịch Phụng vụ. 

Phụng vụ là các nghi lễ quan trọng trong đời sống đức tin của Giáo 

phận, Giáo xứ, Giáo họ, Giáo dân. Chính vì vậy mà Phụng vụ luôn đi kèm 

trong đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của bà con giáo dân. Không chỉ vậy,  

Thánh nhạc là các ca khúc trong Phụng vụ cũng được sắp xếp và theo một trật 

tự quy định của từng năm Phụng vụ. Mỗi Giáo phận đều có thành lập một Ban 

Thánh nhạc để soạn thảo sắp xếp, hướng dẫn việc hát Thánh ca hay các hội 

đoàn như trống, kèn, sinh hoạt trong Phụng vụ cách sốt sắng nhất. 

Cách riêng, Đức giám mục Giáo phận Thái Bình luôn quan tâm và 

dành nhiều ưu ái cho Phụng vụ nói chung và cách đặc biệt là sự phát triển 

của Ban Thánh nhạc trong Giáo phận. Đức giám mục đã đưa ra những 
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chương trình và các sinh hoạt bán Phụng vụ theo truyền thống của Giáo 

phận hoặc Giáo xứ. Đức giám mục Giáo phận thúc đẩy, cổ vũ các hoạt 

động, nghi thức truyền thống trong bán Phụng vụ của Giáo phận cũng như 

các giáo xứ, giáo họ tổ chức “Ngắm 15 sự thương khó Chúa” trong Mùa 

Chay; tổ chức các Dâu Dâng Hoa trong tháng 5 dương lịch (Tháng Dâng 

hoa kính Đức Mẹ), vào ngày 31.5 hằng năm Đức giám mục thành lập, quy 

tụ các Dâu Dâng Hoa trong các Giáo xứ về Tòa giám mục để cùng tổng 

Dâng Hoa; Dâng hoa Trái Tim Chúa (Dâng hoa Kính Trái Tim Chúa Giêsu 

trong tháng 6 dương lịch). 

Có thể nói, Giáo phận Thái Bình là một trong những Giáo phận 

“Dòng” có truyền thống sinh hoạt tín ngưỡng phong phú, giàu tính tín 

ngưỡng của các nghi lễ tôn giáo. Chính vì vậy, đời sống Phụng vụ của Giáo 

phận Thái bình rất sinh động, mang nhiều những màu sắc văn hóa riêng của 

vùng miền và dân tộc. 

1.4. Bộ Dâng hoa trong phụng vụ tại Giáo phận Thái Bình 

1.4.1. Sự hình thành các ca khúc mang âm hưởng Chèo trong bộ Dâng 

Hoa của Giáo phận Thái Bình 

Nói đến loại hình nghệ thuật đặc trưng của miền quê lúa Thái Bình, 

người ta nhắc đến ngay loại hình nghệ thuật Chèo. Chèo đã được hình 

thành từ những người dân lao động, trên các sân khấu của đình làng, hay 

trong các buổi sinh hoạt cộng đồng của các thôn làng từ biết bao đời nay. 

Không chỉ vậy, âm nhạc Chèo còn xuất hiện trong các sinh hoạt tín ngưỡng 

tôn giáo.  

Vì nhu cầu mục vụ thiết yếu của Giáo hội trong đời sống đức tin của 

bà con giáo dân mà các đấng bậc chức sắc tôn giáo, những người hướng 

dẫn trong các xứ đạo, đã kết hợp tài tình đưa lối âm nhạc nghệ thuật Chèo 

vào trong các sinh hoạt tín ngưỡng, cách riêng là âm nhạc Chèo trong các 
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lời ca của bộ Dâng Hoa truyền thống đã được các vị đó phổ theo cung điệu 

của nghệ thuật Chèo. Cho đến nay, không có tài liệu nào ghi lại chính xác 

tác giả cũng như thời  gian cụ thể các ca khúc mang âm hương chèo trong 

bộ Dâng Hoa truyền thống ra đời từ bao giờ.  

Qua việc tìm hiểu, tôi được biết, các ca khúc mang âm hưởng Chèo 

trong bộ Dâng Hoa tại Giáo phận Thái Bình đã có từ rất lâu, vào khoảng 

những thập niên đầu của thế kỷ 19 đã có các ca khúc này trong các Giáo 

xứ, Giáo họ, và được phổ biến rộng rãi. 

Với truyền thống Phụng vụ của Giáo hội, vào tháng 5 (dương lịch) 

hằng năm, Giáo hội Công giáo tổ chức các buổi Dâng Hoa để tỏ lòng tôn 

kính Đức Maria (Mẹ Chúa Giêsu), với việc ca hát và xếp đội hình, trên tay 

các thành viên trong dâu Dâng Hoa cầm hương, nến và các bó hoa. Chính 

vì vậy trong các Giáo xứ, Giáo họ đã hình thành lên các dâu Dâng Hoa.  

Tìm hiểu về Dâng Hoa Đức Mẹ ngày xưa, ta thấy bố cục của buổi Dâng 

Hoa rất rõ ràng. Thông thường cấu trúc một buổi Dâng Hoa gồm 3 phần. 

 Phần I: Sau khi cộng đoàn rước tượng Đức Mẹ vào nhà thờ (hoặc 

lễ đài - nếu cử hành thánh lễ ngoài trời), đặt tượng lên toà thì bắt đầu cất 

tiếng hát. 

 Bái vịnh: Ngũ bái thờ lạy Ba ngôi Thiên Chúa, tôn kính Đức Mẹ, 

Thiên thần và các Thánh. 

 Phần II: Gồm: 

 Ca ngợi các nhân đức của Đức Mẹ. 

 Tiến hoa ngũ sắc: Từng đôi con hoa đỏ, trắng, vàng, tím, xanh. 

 Dâng 7 loài hoa quí (quì, sen, lê, cúc, mai, mẫu đơn, lan) để ca tụng 

Đức Mẹ. 

 Phần III: Cảm tạ - Tạ ơn Chúa. Tạ ơn và cầu khẩn với Đức Mẹ. 

 Ý nghĩa các mầu hoa: 

 Các màu hoa vừa tượng trưng cho các nhân đức của Đức Mẹ vừa 

diễn tả các tâm tình, các ước nguyện của con cái muốn dâng lên Mẹ. 
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 Hoa trắng có ý nghĩa biểu trưng sự trong sạch khiết trinh nơi Mẹ và 

mang tâm tình xin Mẹ giúp con dân gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, sạch tội. 

  Hoa đỏ có ý  nghĩa diễn tả lòng mến nồng nàn mà Mẹ dành cho Chúa 

và mang tâm tình xin Mẹ dạy con dân biết yêu Chúa hết lòng và yêu anh 

chị em như Chúa đã yêu ta. 

 Hoa vàng có ý nghĩa tượng trưng niềm tin sắt đá của Mẹ và mang 

tâm tình xin Mẹ dạy con dân sống phó thác, tin tưởng vào tình thương và 

sự quan phòng của Chúa như Mẹ. 

 Hoa xanh có ý nghĩa tượng trưng cho niềm cậy trông và hy vọng và 

mang tâm tình xin đừng để ta thất vọng chùn bước trước bất cứ khó khăn 

nghịch cảnh nào của cuộc sống. 

 Hoa tím có ý nghĩa tượng trưng những đau thương, bệnh tật, tang 

tóc, cô đơn và mang tâm tình xin Mẹ dạy con dân biết vui lòng chấp nhận 

Thánh Giá Chúa gửi đến để trung thành bước theo Đức Kitô, Con của Mẹ. 

1.4.2. Giá trị về nghệ thuật và ý nghĩa đời sống tâm linh của các ca khúc 

mang âm hưởng Chèo trong Phụng vụ 

Theo huấn thị về âm nhạc trong Phụng vụ của Giáo hội Công giáo ngày 

5/3/1967:  

 “Thánh nhạc là loại âm nhạc được sáng tác để thờ phượng Thiên Chúa, 

nên phải biểu lộ sự thánh thiện và diễn tả được hình thức nghệ thuật cao”. 

 Thánh ca hay thánh nhạc là loại hình âm nhạc dùng trong Thánh lễ, 

trong nhà thờ, trong các lễ nghi Công Giáo cũng như trong các sinh hoạt đạo 

đức của người Kitô hữu. Thánh nhạc trước hết phải đáp ứng những yêu cầu về 

tính chất, luật lệ và nghệ thuật của bộ môn âm nhạc nói chung. Ngoài ra, Thánh 

nhạc còn phải hội đủ ba điều kiện là: Thánh thiện, nghệ thuật và phổ quát. 

 Thánh nhạc trong Phụng vụ Công giáo, dòng âm nhạc chính thống 

đó là dòng nhạc Grêgôriô. 
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 Viết Thánh ca bằng dân ca, là việc đã có nhiều người làm từ rất lâu. 

Trong kho tàng Thánh ca của Giáo hội Công giáo Việt nam có nhiều tác 

phẩm Thánh ca được viết bằng dân ca, rất hay, rất thánh thiện về giai điệu 

và ca từ. Hiến chế về Phụng vụ Thánh của Công đồng Vaticano II, chương 

VI, khoản 119 có ghi:  

Ở một vài miền đất, nhất là các xứ truyền giáo, có những dân tộc 

sẵn có một truyền thống âm nhạc riêng, nó đóng một vai trò quan 

trọng  trong đời sống tôn giáo và xã hội của họ. Tại những nơi này, 

phải quý trọng những âm nhạc ấy đúng mức, và dành cho nó một địa 

vị thích hợp, trong khi đào tạo cho họ có một quan niệm Tôn giáo, 

cũng như thích ứng năng khiếu của họ vào việc phụng tự... [36] 

 Đứng trước hiện trạng các ca khúc mang âm hưởng chèo trong bộ 

Dâng Hoa truyền thống tại Giáo phận Thái Bình đang ngày bị quên lãng, 

chúng ta cần khôi phục và truyền dạy cho thế hệ trẻ nối tiếp những truyền 

thống văn hóa tín ngưỡng tốt lành đó.  

Các ca khúc mang âm hưởng Chèo trong bộ Dâng Hoa truyền thống 

tại Giáo phận Thái Bình không chỉ có giá trị ý nghĩa trong đời sống tâm 

linh về thờ phượng của tôn giáo trong đời sống Phụng vụ nơi bà con giáo 

dân Giáo phận Thái Bình mà các ca khúc ấy, còn có giá trị nghệ thuật cao 

trong âm nhạc, âm nhạc dân gian Bắc bộ, cách đặc biệt là nghệ thuật Chèo. 

Các lời ca trong bộ Dâng Hoa truyền thống tại Giáo Phận Thái Bình được 

ngân nga trên giai điệu của âm nhạc nghệ thuật Chèo. Những nét thể hiện 

âm nhạc của Chèo được thể hiện trong các ca khúc của bộ Dâng Hoa truyền 

thống. Các ca khúc trong bộ Dâng Hoa truyền thống tại Giáo phận Thái 

Bình có những giá trị nhất định về nghệ thuật Chèo. 

 Cùng với đó, là nét văn hóa đặc trưng của người Kitô hữu miền quê 

lúa Thái Bình. Một sự kết hợp tài tình giữa văn hóa vùng miền và văn hóa 
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tín ngưỡng Tôn giáo. Các nét văn hóa đó đã đan xen, hòa quyện vào nhau, để 

nâng cao các giá trị tinh thần cho bà con giáo dân. Đồng thời để lại trong 

truyền thống Công giáo của Việt nam một trong những nghi lễ Phụng vụ 

mang đậm văn hóa của dân tộc. 

Có thể nói, đây chính là những động lực giúp bà con giáo dân trong 

Giáo phận sống tốt đời đẹp đạo, thể hiện lòng tôn thờ Thiên Chúa với đức tin 

của mình. Tình yêu quê hương đất nước, những nét văn hóa dân tộc đã được 

đưa vào trong các nghi thức Phụng vụ tại Giáo phận Thái Bình. Đúng với tinh 

thần và lời kêu gọi của Giáo hội Công giáo cũng như Hội đồng Giám Mục 

Việt Nam đối với Giáo dân đó là “Sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc”. 

 Tiểu kết 

 Miền đất Thái Bình không chỉ là miền đất của một trong những chiếc 

nôi về làn điệu chèo, mà còn là một trong những miền đất có nền văn hóa 

tín ngưỡng tôn giáo Công giáo lớn. Nơi đây, Giáo hội Công giáo đã hình 

thành và phát triển lên Giáo phận Thái Bình. Giáo phận đã được vun đắp, 

xây dựng, ươm mầm lớn mạnh cả về cơ sở vật chất và tinh thần trong đời 

sống sinh hoạt tín ngưỡng của bà con giáo dân. Nơi mà những con người 

Công giáo đã đưa nét văn hóa dân tộc và tín ngưỡng được hòa quyện với 

nhau, để tạo ra những giá trị cả về đời sống tâm linh và đời sống tinh thần 

miền quê. 

 Trong đó phải kể đến đó là các ca khúc mang âm hưởng Chèo trong 

bộ Dâng Hoa truyền thống của Giáo phận. Các ca khúc ấy không chỉ 

mang lại giá trị về nghệ thuật mà còn mang lại giá trị tinh thần rất cao, 

còn thể hiện một sự kết hợp tài tình giữa 2 nét văn hóa vùng miền và văn 

hóa tín ngưỡng. Là những thế hệ tiếp bước cha anh, chúng ta không chỉ 

có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa đó mà cần lưu truyền 

và lan tỏa đến mọi người.  
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Các ca khúc mang âm hưởng Chèo trong Bộ Dâng Hoa tại Giáo phận 

Thái Bình không chỉ là di sản văn hóa của riêng bà con Công giáo, mà còn 

là di sản văn hóa chung của cả dân tộc Việt Nam nói chúng. Cách riêng là 

những người con quê hương Thái Bình, cần khôi phục và quảng bá để làm 

sống lại các ca khúc mang âm hưởng Chèo đó.  
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Chương 2 

BỘ DÂNG HOA TRUYỀN THỐNG VÀ BIỆN PHÁP TRUYỀN DẠY 

TẠI GIÁO PHẬN THÁI BÌNH 

2.1. Nhu cầu và thị hiếu của giáo dân trong Giáo phận Thái Bình về 

Thánh nhạc 

Khi nói đến Thánh ca hay Thánh nhạc, chúng ta hầu hết liên tưởng 

đến các ca khúc mang âm hưởng và phong cách âm nhạc phương tây nhiều 

hơn. Bởi Thánh ca, là những ca khúc được soạn thảo rất chặt chẽ, khắt khe, 

trong những quy luật của âm nhạc Phụng vụ của Giáo hội Công giáo sử 

dụng trong các lễ nghi tôn giáo.  

Giáo Hội nhìn nhận vị trí quan trọng của âm nhạc trong đời sống con 

người, và ngay từ đầu Giáo Hội đã cho phép sử dụng âm nhạc trong các cử 

hành phụng vụ của mình. Thực ra khi đón nhận âm nhạc trong các cử hành 

phụng vụ Giáo Hội không chủ trương dùng âm nhạc như phương tiện giải 

trí  hay cách thư giãn sau khi làm việc, như trong các câu lạc bộ vẫn quen 

tổ chức. Nhưng âm nhạc dùng trong Phụng vụ có vai trò khác: nó giúp con 

người cầu nguyện và là trợ tá cho các cử hành Phụng vụ. Vì vậy, âm nhạc 

không lấn át các cử hành Phụng vụ, nhưng trợ giúp và làm cho các cử hành 

trở nên trang trọng, hân hoan, nó giúp con người hướng lên cùng Thiên 

Chúa, chứ không làm ngược lại bằng cách lội kéo và hướng chú ý của con 

người về chính mình. Để đạt tới mục đích cao trọng của Thánh nhạc là: 

“Tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá tâm hồn các tín hữu”. 

Vì giúp con người cầu nguyện do đó âm nhạc phải mang tính chất 

tôn giáo. Giáo Hội chỉ chấp nhận các loại âm nhạc mang nội dung tôn giáo 

với các giai điệu thích hợp để giúp cầu nguyện.  

Giáo Hội trân trọng các nền văn hóa địa phương, trong đó âm nhạc 

dân tộc là một trong những tinh hoa làm nên nền văn hóa đó ví dụ như: bộ 
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lễ thương xót và Vinh danh được phổ nhạc theo làn điệu dân ca quan họ 

Bắc Ninh, hay Bộ Dâng hoa tháng Đức Mẹ. 

Tại Việt Nam, nền âm nhạc dân tộc đang được phục hồi, nhưng việc 

hội nhập nền âm nhạc này trong phụng vụ còn rất khiêm tốn (vd: Một số 

bài ca dâng lễ…). Trong viễn cảnh này, các nhạc sĩ công giáo cần có một 

hướng đi chung để có thể sáng tác các bài ca tôn giáo được dùng trong 

Phụng vụ với sắc thái dân tộc Việt Nam. 

Mọi bài hát, dù mang sắc thái gì cũng phải được thẩm quyền Giáo 

Hội cho phép mới được sử dụng trong Phụng vụ. Người ta cũng không 

được tự ý do “thử nghiệm” để hát các bài ca chưa được cho phép. 

Để giúp cộng đoàn cầu nguyện, cần nắm vững những yêu cầu cơ 

bản của thánh nhạc như: thánh ca cộng đoàn, người điều khiển, ca đoàn 

và âm nhạc. 

Thánh ca cộng đoàn: là bài ca mà toàn thể cộng đoàn phụng vụ có 

thể cùng hát. Bài ca này chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu trong các bài ca của 

phụng vụ kitô giáo. Thánh ca cộng đoàn gồm hai loại: 

-  Loại thứ nhất gồm các bài thánh ca được cộng đoàn hát trọng vẹn. 

Loại này thường gồm các bài thánh ca ngắn, dễ hát, phổ thông đối với các 

cộng đoàn lớn, hoặc những bài thánh ca phức tạp hơn với các cộng đoàn 

nhỏ, ít người. Loại thánh ca cộng đoàn này được ưu tiên hàng đầu, do đó, 

khi một bài thánh ca mà mọi người có thể hát, người ta phải để cộng đoàn 

hát, không nên dành riêng cho một nhóm nhỏ hay người nào độc quyền. 

- Loại thứ hai: gồm từng phần hoặc điệp khúc của một bài ca được 

cộng đoàn hát đối đáp với ca đoàn hay người xướng viên. Thông thường đó 

là các lời tung hô hay đối đáp ngắn như: Alleluia, câu hát đáp ca, câu đáp 

trong các lời cầu, kinh thương xót, kinh vinh danh, Thánh Thánh Thánh, 

kinh tưởng niệm, Chiên Thiên Chúa… hoặc một điệp khúc của bài ca nhập 

lễ, tiến lễ, hiệp lễ hay tạ ơn… 
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Âm nhạc chính thống được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo đó là 

dòng nhạc Grêgôriô hay còn được gọi là nhạc Bình Ca. 

Phải đợi tới khi Đức Grêgôriô Cả (lên ngôi Giáo Hoàng năm 590) 

ban hành một ANTIPHONAIRE, tuyển tập những bài Thánh ca mà toàn 

thể Hội Thánh phải sử dụng khi cử hành Phụng Vụ, và lập một SCHOLA 

CANTORUM tại Rôma để dạy hát cho đúng những bài hát này... nhờ 

những đặc tính mà loại nhạc này thể hiện... danh xưng Bình Ca mới chính 

thức được sử dụng... Với thành quả mỹ mãn mà loại nhạc này đem lại trong 

Hội Thánh qua hơn mươi thế kỷ, để tôn vinh Vị Khai Sinh, loại nhạc này 

còn được gọi là ca điệu GRÊGÔRIÔ. Như vậy, khởi điểm của Bình Ca 

không có cùng lằn mức với Thánh Nhạc. Đàng khác, cùng thời với Bình 

Ca, nhiều loại nhạc khác cũng được sử dụng trong Phụng Vụ, như ở 

Milanô, ca điệu Ambrôsiô (tên vị Hồng Y Giáo Chủ và sau là một vị 

Thánh) cũng rất thịnh hành. Ca điệu này chú ý nhiều đến sự thay đổi tiết 

tấu và tạo những dòng ca cân đối nhau. 

Kể từ ngày thành lập Giáo phận Thái bình cho đến nay, Thánh nhạc 

là sợi dây chỉ đỏ xuyên suốt hành trình trong các nghi thức Phụng vụ và 

bán Phụng vụ của bà con Giáo dân trong Giáo phận. Trong mỗi Thánh lễ, 

mỗi giờ cầu nguyện bà con Giáo dân đều sử dụng đến Thánh nhạc để thờ 

phượng, trong các nghi thức tôn giáo. 

Ngày từ nhỏ các em trong Giáo phận đã được tham gia vào các đoàn 

hội, trong đó mỗi Giáo xứ, Giáo họ đều có các ca đoàn. Ca đoàn là tổ chức 

tôn giáo, nơi sinh hoạt ca múa hát của các thành viên trong Giáo xứ, Giáo 

họ. Ca đoàn có trách nhiệm tiên phong trong việc hát Thánh Ca trong 

Thánh lễ và các nghi thức tôn giáo.  

Những năm gần đây, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục 

Giáo phận Thái bình đã quan tâm các đặc biệt trong việc giáo dục đào tạo 

âm nhạc cho bà con trong Giáo phận. Ông đã mời các nhà chuyên nghiệp 
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âm nhạc và các tổ chức âm nhạc công giáo trên khắp nơi về đào tạo các, tổ 

chức các lớp tìm hiểu, học hỏi về âm nhạc. Mở các khóa đào tạo ca trưởng 

cho các ca đoàn trong Giáo phận.  

Cách đặc biệt, ban Thánh nhạc của giáo phận cùng với Đức Giám 

mục đã mời các nghệ nhân, nghệ sĩ chèo trong tỉnh về hướng dẫn, đào tạo, 

soạn thảo lời ca, và giúp bà con Giáo dân biểu diễn các ca cảnh chèo, các 

vở chèo với nội dung về Kinh Thánh, đi lưu diễn quảng bá khắp nơi trong 

cả nước. 

Trong đó phải kể đến vở chèo “Phaolô người dân ngoại”; “Tiệc cưới 

cana”; “Người samaria” do nghệ sĩ Văn Nhân soạn lời, đạo diễn chú Tuấn, 

cô Nga. Các vở Chèo trên được đánh giá rất cao về nghệ thuật và nội dung. 

Không chỉ vậy, Giáo phận Thái bình còn là chiếc nôi của các đội trống 

lớn, đội kèn đồng, được thành lập, tập luyện trong các Giáo xứ, Giáo họ. 

Phải kể đến đội trống Giáo xứ Bồng tiên (xã Vũ Tiến, huyện Vũ thư) đã 

được Bộ Văn hóa mời tham dự trong sự kiển tổ chức 1000 năm Thăng Long. 

2.2. Các ca khúc trong bộ Dâng hoa 

2.2.1. Khai hoa 

Mở đầu của một buổi Dâng Hoa là phần khai hoa, phần khai hoa 

được viết theo thể thơ lục bát, đó là phần lời nguyện trong kinh cầu Đức 

Bà. Thông thường thì cộng đoàn Phụng vụ (bà con giáo dân) sẽ cùng nhau 

đọc một cách chậm dãi, các em trong dâu Dâng Hoa sẽ tiến lên Cung 

Thánh, hoặc lễ đài, bên trên lễ đài có đặt tượng Đức Mẹ. 

          Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Dêu (Deus - Trời), 

          Chúng con trông cậy cùng kêu van Bà. 

        (Chúng con trông cậy ở nơi Đức Bà). 

Xin hằng bầu cử trước toà,  

Tỏ ra lòng Mẹ rất là yêu con.  

Trong nơi khổ ải chon von,  
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Cách xa mặt Mẹ hãy còn lầm than.  

Chúa Con xưa xuống thế gian,  

Chẳng từ bỏ kẻ gian ngoan tội tình.  

Lại cam chịu khổ chịu hình,  

Vì loài người thế liều mình đền xong.  

Mẹ thương cũng hợp một lòng, 

Vâng theo ý Chúa thông công như vầy.  

Con xin Mẹ rất nhân thay,  

Chớ bao ngoảnh mặt làm khuây chẳng nhìn.  

Xin hằng dạy dỗ con liên,  

Cùng hằng yên ủi giữ gìn thương yêu. 

Con trông Mẹ có phép nhiều,  

Muôn vàn thần thánh cũng đều ngửa trông 

Chúng con còn chốn long đong 

Như người vượt bể mênh mông giữa vời.  

Mẹ như sao ngự giữa trời,  

Chính bên phương bắc các ngôi sao chầu.  

Xin soi dẫn để con theo,  

Kẻo con lạc lối sa vào trầm luân.  

Đến sau qua khỏi cõi trần,  

Con trông cậy Mẹ rộng phần lòng thương.  

Liền đem vào cửa thiên đàng, 

 Được xem thấy Chúa cực sang cực lành.  

Cùng xem thấy Mẹ đồng trinh  

Hưởng muôn muôn phúc thần hình thảnh thơi.  

Gồm đầy mọi sự tốt vui,  

Chẳng cùng chẳng hết đời đời. Amen.   
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2.2.2. Ngũ bái  

 Sau khi phần khai hoa là phần ngũ bái được tiếp nối trong Dâng Hoa. 

Bốn câu đầu của phần ngũ bái được viết theo thể thơ lục bát, và là đoạn mở 

đầu cho phần ngũ bái, hay còn được gọi là mở cảnh. Khác với hình thức 

của Chèo, trên sân khấu là biểu diễn với những nhân vật và màn cảnh của 

từng đoạn thì Dâng Hoa trong Phụng vụ Công giáo không có mang nặng về 

hình thức biểu diễn. Dâng Hoa trong Phụng vụ Công giáo là việc cử hành 

lễ nghi nên mang đậm việc tôn kính, trang nghiêm, không có nhân vật rõ 

ràng như trong Chèo. 

        Phần ngũ bái mang âm hưởng chèo không rõ ràng, nhưng phảng phất 

âm hưởng và những nét đặc trưng của Chèo trong đó. Trong Chèo, ngoài 

lời ca có nội dung nhất định, chúng ta còn thấy có nhiều nguyên âm như: a, 

i, ư, ơ, ô được xuất hiện sau câu hát, nhấn đi nhấn lại, luyến lên, vuốt 

xuống, ngắt, nẩy sinh động, tạo nên nét độc đáo riêng, mang đậm tính trữ 

tình, trong sáng của nghệ thuật Chèo. Ở bất kỳ làn điệu Chèo nào chúng ta 

cũng bắt gặp điều này. Thí dụ 1: Cụ thể như trong bài “Lới lơ”: 

 

 Thí dụ 2: Hoặc trong “Sử xuân” chúng ta thấy rõ nét nghệ thuật này  

của Chèo: 
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Nét nghệ thuật đặc trưng của Chèo như ngân đuôi “i” đã được đưa 

vào trong vào phần ngũ bái, mà chúng ta thấy cụ thể sau: 
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Chúng con mọn mạy phàm hèn,  

Dám đâu ghé mắt trông lên bàn thờ. 

Ngửa xin giàn xuống ơn thừa, 

Rộng ban giãi tấm lòng thơ trước tòa. 
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 Ca từ trong các làn điệu Chèo hầu hết là các thể loại thơ, phổ biến 

như: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, thất ngôn... Tuy nhiên thể lục bát và 

song thất lục bát là phổ biến hơn cả. Đặc điểm này chúng ta thấy rõ ở một 

số làn điệu Chèo tiêu biểu có thể kể đến như “Duyên phận phải chiều” 

hoặc lời thơ trong bản dịch của Ngô Thế Vinh, tự hiệu Trúc Đường: 

Chàng vâng chiếu ra ngoài biên thú 

Thiếp tiễn chàng kiều lộ xa xa 

Mấy lời tặng những châu sa 

Tình ân ái ấy biết là nhớ không 

Sao một phút tin hồng văng vẳng 

Chốn bình vi xuân chẳng ấm nồng 

Dưới thềm lỗ chỗ rêu phong 

Trong màn ngang dọc (tơ nhện) bụi hồng sương che 

Khi tống biệt hồn kia kinh hãi 

Biết làm sao cho gặp lại cùng 

 Trong phần ngũ bái được viết thể thơ đan xen giữa hai câu thơ thất 

ngôn bát cú đường luật và hai câu thơ lục bát. Có thể nói, đây là một nét 

độc đáo riêng của nghệ thuật Chèo khi đưa lối viết đan xen giữa hai thể thơ 

thất ngôn bát cú đường luật và lục bát vào trong cùng một đoạn.  

      Chúng con lạy Chúa Cha nhân  thứ, 

Đã giữ lời phán hứa rủ thương. 

Dựng nên rất thánh Nữ vương, 

Gây nền mọi phúc treo gương muôn đời. 

      Chúng con lạy Ngôi Hai xuống thế, 

Cứu loài người chẳng để cho hư. 

Lại thương trối Mẹ nhân từ, 

Để loài con mọn được nhờ mọi ơn. 
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 Trong giai điệu của phần ngũ bái thể hiện nét đặc trưng nổi bật của  

nghệ thuật Chèo bởi giai điệu sử dụng các quãng 2, quãng 3 trong âm nhạc, 

và lên xuống.  

 

 Cùng với sự kết hợp của âm nhạc chèo trong phần ngũ bái là những 

nét đặc trưng của âm nhạc Grêgôriô (âm nhạc chính thống được sử dụng 

trong Thánh ca Công giáo). Mỗi phách có giá trị trường độ bằng một nốt 

đơn. Giai điệu không phân thành nhịp phách cụ thể. Tiết tấu có sử dụng 
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nhịp nội, đây cũng là những nét đặc trưng của âm nhạc Chèo đã được sử 

dụng đưa vào trong giai điệu, tiết nhạc của phần ngũ bái.  

 

 

 

Xin được tạm gọi phần “Ngũ bái” là bài “Ngũ bái”. Bài ngũ bái gồm 

6 trổ. Trong đó có trổ mở đầu gồm 2 câu, giai điệu có chút khác giai điệu 

của 5 trổ còn lại.  

Trổ mở đầu: 

Chúng con mọn mạy phàm hèn,  

Dám đâu ghé mắt trông lên bàn thờ. 

Ngửa xin giàn xuống ơn thừa, 

Rộng ban giãi tấm lòng thơ trước tòa. 

Trổ thân bài:  

Chúng con lạy Chúa Cha nhân thứ, 

Đã giữ lời phán hứa dủ thương, 

Dựng nên rất thánh Nữ Vương, 
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Gây nền mọi phúc treo gương muôn đời. 

Trổ nhắc lại 1: 

Chúng con lạy Ngôi Hai xuống thế, 

Cứu loài người chẳng để cho hư, 

Lại thương trối mẹ nhân từ, 

Để loài con mọn được nhờ mọi ơn. 

 

Trổ nhắc lại 2: 

Chúng con lạy Thánh Thần Chúa cả, 
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Cho Đức Bà phúc lạ ơn đầy, 

Cùng lòng rộng rãi nhân thay, 

Để con mọn được ăn mày phần thương. 

Trổ nhắc lại 3: 

Chúng con lạy Nữ Vương Thánh Mẫu, 

Chúa Ba Ngôi yêu dấu cách riêng, 

Trên trời dưới đất cầm quyền, 

Mọi loài đáng phải khong khen bội phần. 

Trổ nhắc lại 4: 

Chúng con lạy Thiên Thần các Thánh, 

Đang vui mừng trong tình Chúa Dêu. 

Đẹp lòng Đức Mẹ thương yêu, 

Vốn hằng chầu chực xin điều ngợi khen.  

Về ca từ trong trổ nhắc lại 4 có từ “Chúa Dêu”, được phiên âm thay 

vì phiên dịch. 

“Chúa Dêu”: Deus (Tiếng Latinh) nghĩa là “Thiên Chúa”. 

Ý nghĩa của bài ngũ bái thể hiện lòng tôn thờ Thiên Chúa có Ba 

ngôi, phục lạy đức Mẹ Maria và Các Thánh. Cùng với đó là nhắc đến công 

trạng của mỗi Ngôi cùng Đức Mẹ và Các Thánh. 

Cũng có một số ý kiến cho rằng giai điệu trong phần ngũ bái là một 

trong những loại ngâm trong chèo. 

[Phụ lục trang 84 - 91] 

2.2.3. Tiến hoa 

 Phần tiến hoa xin được tạm gọi là bài “Tiến hoa”. Bài tiến hoa được 

viết theo thể thơ lục bát, gồm 7 trổ hát, trước khi vào hát có vỉa mở đầu. 

Vỉa mở đầu gồm 2 câu thơ lục bát, giai điệu giống với bài ngũ bái, nhịp tự 

do. Trong Chèo sử dụng các lối vỉa để tạo nên sự dẫn dắt, chuẩn bị tình 

cảm vào làn điệu hát không gây nên cảm giác đột ngột. Đặc điểm này của 

nghệ thuật Chèo ta thấy trong điệu “Hát cách”: 
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Vỉa:    

Nay còn thiếu kẻ tề gia 

Bấy lâu liệu bẩy lo ba một mình 

Hát:  

Dắp mong mượn mụ tùy cơ 

Chiếc thuyền tam bản tới bờ Đào nguyên  

Có chàng Từ Thức gặp tiên 

Người tiên vấn vít kết duyên cõi trần 

Ngẫm xuân xanh được mấy lần 

Mở đầu của bài tiến hoa tác giả đã vận dụng khéo léo hình thức vỉa 

trong Chèo để vận dụng đưa vào trong bài:  

 

Vỉa mở đầu: 

Chúng con bồ liễu phận hèn, 

Ơn thiêng đã được bước lên lạy mừng. 

Đóa hoa khúm núm tay bưng, 

Tấc niềm cần bộc xin từng tỏ ra. 
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 Các trổ tiếp theo được viết theo thể thơ lục bát. Giai điệu được viết 

theo điệu thức “Sol cung”: 

 

Nhịp 2/4, tiết tấu hơi nhanh, vui tươi, khác với bài ngũ bái mang 

không khí tôn nghiêm trầm lắng thì ở bài tiến hoa với tiết tấu nhanh vui tạo 

nên không khí rộn ràng của ngày mùa về, âm điệu trong các trổ của bài tiến 

hoa giống với “Đào liễu một mình”:  

Thí dụ 3: 

 

Trổ thân bài của bài tiến hoa: 
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 Ở phần này, âm nhạc không chỉ mang âm hưởng đặc trưng của chèo 

khi ngân đuôi “i”, sử dụng nhịp nội, nhịp ngoại. Mà giai điệu còn mang âm 

hưởng dân gian bắc bộ, các nốt ngân dài còn sử dụng dấu hoa mĩ sau nốt 

nhạc. 

Trổ thân bài: Gồm 20 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

 Đền vàng quỳ trước dâng hoa, 

Trông lên tháp báu thấy tòa Ba ngôi. 
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Trổ nhắc lại 1: Gồm 20 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Mười hai nhân đức gương soi, 

Kính thân Đức Mẹ đời đời ngửa trông. 

Trổ nhắc lại 2: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Vì xưa Thiên Chúa rủ lòng, 

Chọn làm Thánh Mẫu bởi dòng Thánh quân. 
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Trổ nhắc lại 3: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Ngành vàng lá ngọc khác trần, 

Sinh ngôi Thánh Tử đồng thân trọn đời. 

Trổ nhắc lại 4: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Giúp công cứu chuộc đền bồi, 

Ơn trên thông xuống cho loài sinh linh. 

Trổ nhắc lại 5: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Tràng châu mở cảnh tràng sinh, 

Trồng cây cực tốt cực lành RoSa. 
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Trổ nhắc lại 6: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 8 ô nhịp. 

Đượm nhuần vũ lộ Thí a, 

Bốn mùa hoa nở rum ra lạ lùng. 

 Ca từ trong trổ nhắc lại 6 có từ “Thí a” được phiên âm từ tiếng 

Latinh thay vì phiên dịch từ “Gratia” nghĩa là “Ân sủng”. 

 Ý nghĩa của bài tiến hoa đó là ca ngợi 12 gương nhân đức của Đức Maria.  

[Phụ lục trang 90 - 97] 

2.2.4. Ngũ sắc 

 Bài ngũ sắc được viết theo thể thơ lục bát, mỗi sắc có 2 câu thơ. Giai 

điệu của bài ngũ sắc được nối tiếp, lặp lại lối giai điệu giống với giai điệu của 
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bài tiến hoa. Bài ngũ sắc viết theo điệu Sol cung, nhịp 2/4. Bài ngũ sắc gồm 

10 trổ hát. Mỗi sắc hoa được thể hiện qua 2 trổ. 

Nam : Trổ thân bài: Gồm 18 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Nhiệm thay hoa đỏ hồng hồng, 

Nhuộm riêng máu thánh thơm chung lòng người. 

 

Nữ : Trổ nhắc lại 1: Gồm 18 ô nhịp , lưu không 4 ô nhịp. 

Vì thương con gánh tội đời, 

Chịu như dao sắc thâu nơi lòng mình. 

 

Nam :Trổ nhắc lại 2: Gồm 18 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Xinh thay hoa trắng tốt lành, 

Ví cùng nhân đức đồng trinh Đức Bà. 
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Nữ: Trổ nhắc lại 3: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Nguyên tuyền hơn ngọc hơn ngà, 

Sáng trong hơn tuyết cùng là hơn gương. 

 

Nam: Trổ nhắc lại 4: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Quý thay này sắc hoa vàng, 

Sánh nhân đức mến Bà càng trọng hơn. 

 

Nữ: Trổ nhắc lại 5: Gồm 18 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Một niềm tin kính nhơn nhơn, 

Vững vàng cậy mến trong cơn vui sầu. 
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Nam: Trổ nhắc lại 6: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Dịu thay hoa tím càng màu, 

Ý trên Bà những cúi đầu vâng theo. 

Nữ: Trổ nhắc lại 7: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Bằng lòng chịu khó trăm chiều, 

Khiêm nhường nhịn nhục hằng yêu hãm mình. 

 

Nam: Trổ nhắc lại 8: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Lạ thay này sắc hoa xanh, 

Mừng Bà nhân đức trọn lành cực cao. 

Nữ: Trổ nhắc lại 9: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Rờn rờn sau trước một màu, 

Quản chi sương nắng dãi dầu ngày đêm. 
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Lời ca trong bài ngũ sắc thể hiện nghĩa mỗi sắc hoa có ý nghĩa riêng 

tượng trưng về Đức Maria:  

Hoa trắng biểu trưng sự trong sạch khiết trinh nơi Đức Maria. 

Hoa đỏ diễn tả lòng mến nồng nàn mà Đức Maria dành cho Chúa. 

Hoa vàng tượng trưng niềm tin sắt đá của Đức Maria. 

Hoa xanh tượng trưng cho niềm cậy trông và hy vọng của Đức 

Maria. 

Hoa tím tượng trưng những đau thương, bệnh tật, tang tóc, cô đơn. 

[Phụ lục trang 90 - 99]  
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2.2.5. Bẩy hoa 

 Bài bẩy hoa được viết theo thể thơ lục bát, bài này gồm 7 trổ hát và 

trước khi vào hát là vỉa mở đầu. Mỗi loài hoa là 1 trổ. Giống với bài tiến 

hoa, bài bẩy hoa cũng được viết theo điệu thức “Sol cung”, nhịp 2/4 với sắc 

thái vui tươi, trong sáng. Vỉa mở đầu gồm 1 câu thơ lục bát, nhịp tự do. 

Hoa năm sắc đã giãi niềm, 

Lại trưng cổ điển dâng thêm kim đề. 

 

 Giai điệu trong các trổ của bài bẩy hoa vẫn được tiếp tục thể hiện rõ 

những nét nghệ thuật đặc trưng của Chèo như: Ngân đuôi “i”; ngoại nhịp, 

nội nhịp; … 

Trổ thân bài: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Đức Bà thờ Chúa một bề, 

Hoa Quỳ chăm chắm hướng về thái dương. 
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Trổ nhắc lại 1: Gồm 18 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Tội nguyên không nhiễm khác thường, 

Hoa Sen trên nước chẳng vương bùn lầm. 

Trổ nhắc lại 2: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Lòng đầy thánh sủng giáng lâm, 

Hoa Lê tuyết đượm màu thơm khác vời. 

Trổ nhắc lại 3: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Tuổi cao phúc đức càng đầy, 

Lạ lùng hoa cúc nở ngày vãn thâu. 

Trổ nhắc lại 4: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Tòa cao thần thánh kính chầu, 

Hoa Mai đỉnh núi nở đầu trăm hoa. 

Trổ nhắc lại 5: Gồm 18 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Muôn loài cảm mến câu ca, 

Hoa đơn phú quý gần xa vui vầy. 

Trổ nhắc lại 6: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Các ơn Chúa phó trong tay, 

Hoa Lan vương giả hương bay ngạt ngào. 
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 Lời ca trong bài bẩy hoa này thể hiện ý nghĩa về Đức Maria được 

sánh ví như các loài hoa. 

[Phụ lục trang 100 - 119] 

2.2.6. Diễn ý bẩy hoa đã dâng 

Bài diễn ý bẩy hoa đã dâng được viết theo thể thơ lục bát, gồm 9 trổ, 

được viết theo điệu thức “Fa Cung”: 

 

Bài diễn ý bẩy hoa đã dâng được thể hiện theo lối tính chất của “Nói 

sử” trong Chèo.  

Nói sử chiếm vị trí chủ chốt trong phong cách âm nhạc kể chuyện, 

trong sân khấu ca kịch truyền thống  nó mang tính chất tự sử rõ rệt. Nói sử 
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thường sử dụng ngữ khí và âm sắc nên tạo ra một phong cách độc đáo riêng 

biệt, nhất là cách luyến vị trí âm thanh lên. 

Bài diễn ý bẫy hoa đã dâng có thể nói mang phong cách của lối nói sử 

rầu, âm nhạc có chuyển điệu đơn giản, có sự chuẩn bị đến cao trào một 

cách thích đáng. Tiết tấu trong bài diễn ý bẩy hoa đã dâng lúc chậm lúc 

nhanh, tạo nên những sắc thái, tình cảm trìu mến, những cung bậc cảm xúc 

khác nhau cho người nghe. Giai điệu thể hiện như lối kể, tự sự, tạo cho 

người nghe bị cuốn hút theo tiết tấu của bài. 

 Đặc trưng về nghệ thuật này trong Chèo chúng ta thấy rõ trong đoạn 

hai của “Sử rầu” :  

Thí dụ 4: 
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Lối nói sử đã được tác giả sử dụng tài tình khi đưa vào bài diễn ý bẩy 

hoa đã dâng:   

 

Trổ mở đầu:  

Bẩy hoa mượn chỉ nghĩa mầu, 

Hình dong ơn phúc kính tâu ngợi mừng. 

Trổ thân bài: 

Hợp cùng năm sắc điều dâng, 

Dường mười hai ngọc kết tầng triều thiên. 
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Trổ nhắc lại 1: 

Còn muôn phúc cả ơn riêng, 

Trăm hoa khôn khá sánh khen được nào. 

Trổ nhắc lại 2: 

Chúng con đang chốn phong đào, 

Mong gieo hạt giống e vào bụi gai. 

Trổ nhắc lại 3: 

Cậy trông Đức Mẹ nhân thay, 

Dủ thương vì chúc tụng này cùng hoa. 

Trổ nhắc lại 4:  

Lòng thốn thảo đóa linh pha, 

Xin điều dâng tiến trước tòa Ba Ngôi. 

 

Trổ nhắc lại 5:  

Diện tiền cầu khẩn thay nhời, 

Đằm đằm mưa móc trên trời tưới liên. 

Trổ nhắc lại 6: 

Thêm ơn vun sới cách riêng, 

Ruộng thiêng sạch cỏ mọc lên giống lành. 
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Trổ nhắc lại 7: 

Hoa nhân lái phúc rủ ngành, 

Đời này dùng đủ lại dành đời sau. 

[Phụ lục trang 115 - 119] 

2.2.7. Kết hoa 

 Bài kết hoa được viết theo thể thơ lục bát, viết ở điệu thức “Fa 

Cung”, tiết tấu nhịp 2/4, mang sắc thái vui tươi, hồn nhiên trong sáng. Giai 

điệu có những cao trào mạnh mẽ, như khẳng định, đúc kết niềm tin son sắc 

trong đức tin của người Công giáo.  

Trong Chèo với yêu cầu về nội dung và phong cách, những luật thơ 

thường bị phá thể, thêm vào đó là những từ như: dẫu mà, là, thời này, này a, 

ấy mấy... được bắt nối với lời hát làm thuận miệng để giai điệu trở nên chuẩn 

mực. Trong điệu “Đường trường phải chiều” ta cũng thấy rõ điều này. 

Thí dụ 5: 

Thời / này ì thời giao i/ ới / í mặt cầm tay thời giao / í mặt/ 

Ta dặn í / i ì rằng i / i i i i ỉ / í ỉ ì. 

Ơi / chỉ thề thời / có í bên / mà nước biếc ì / ì i i i / ì  í i 

 Ấy mấy i đạo ì / i í i i ỉ hằng xin i / ai chớ quên ơi/ 

Chứ ai ơi í ta thời / ta / rủ i nhau. 

Nét đặc trưng nghệ thuật này trong Chèo đã được thể hiện rõ trong 

bài kết hoa: 
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Bài kết hoa gồm 8 trổ: 

Trổ mở đầu: Gồm 14 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Tấc thành đã được dãi tâu, 

Dám xin hợp ý khấu đầu tạ ơn. 

Trổ thân bài: Gồm 17 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Đội ơn Chúa rất khoan nhân, 

Đã cho con mọn kính dâng hoa này. 

 

 

Trổ nhắc lại 1: Gồm 17 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Đội ơn Thánh Tử Ngôi Hai, 

Đã cho con mọn được hay thảo thờ. 

Trổ nhắc lại 2: Gồm 17 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Đội ơn Đức Mẹ nhân từ, 

Đã cho con mọn ngây thơ ngợi mừng. 
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Trổ nhắc lại 3: Gồm 16 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Tấm lòng xin với hoa dâng, 

Dãi niềm thảo kính vốn từng thần hôn. 

Trổ nhắc lại 4: Gồm 17 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Chúng con dâng cả xác hồn, 

Xin thương chịu lấy chúng con đừng từ. 

Trổ nhắc lại 5: Gồm 17 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Ban ơn cho chúng con nhờ, 

Được lòng sốt mến phượng thờ cho liên. 

Trổ kết: Gồm 19 ô nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Đời này được sự bằng yên, 

Đời sau lại được hát mừng ngợi khen. Amen ! 
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 Về ca từ trong trổ kết có từ “Amen” : Tiếng Latinh có nghĩa là “xin 

cho được như lòng mong ước”. 

[Phụ lục trang 120 - 124] 

2.3. Biện pháp và thực nghiệm truyền dạy các ca khúc mang âm hưởng 

Chèo trong bộ Dâng Hoa truyền thống tại Giáo phận Thái Bình 

Chúng tôi đã về gặp gỡ Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ và 

Ban Thánh Nhạc của Giáo Phận Thái Bình, để cùng đề đạt về tìm hiểu và 

lưu chép lại các ca khúc mang âm hưởng Chèo trong bộ Dâng Hoa truyền 

thống, cùng xây dựng lại các dâu Dâng Hoa trong các Giáo xứ, Giáo họ.  

Tôi được sự hưởng ứng nhiệt tình của Đức Giám mục và Ban Thánh 

Nhạc, cấp giấy giới thiệu và tạo mọi điều kiện trong thời gian tìm hiểu và 

lưu chép, ký âm và phục dựng lại các dâu Dâng Hoa.  

Trong thời gian tìm hiểu, tôi đã đi đến 05 Giáo xứ trong Giáo Phận 

Thái bình, trong đó tại giáo xứ Bồng Tiên (giáp với Chùa Keo) tôi được 

những vị cao niên trong Giáo xứ hát cho nghe một vài đoạn của bộ Dâng 

Hoa cổ mà Giáo xứ từng sử dụng, nhưng những đoạn đó mang âm hưởng 

của lối ngâm nhiều hơn. Tôi đã đi đến Giáo xứ Bồ Ngọc; Tràng Lũ; 

Phương Xá; Lai ổn (giáp với đền Đồng Bằng - thuộc quanh  khu vực cầu 

Vật, huyện Quỳnh Phụ). Tại đây, tôi được các cụ trong các Giáo xứ hát cho 

nghe các Ca khúc mang âm hưởng Chèo, sau khi nghe thu âm các ca khúc 

do các cụ hát, tôi đã về gặp Linh mục Gioan.Baotixita Nguyễn Sơn Hải 

(Giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức) để được Linh mục chỉnh 

sửa và hướng dẫn về ý nghĩa các ca từ và một số chỗ giai điệu trong các ca 

khúc mang âm hưởng Chèo trong bộ Dâng Hoa truyền thống. Sau khi ký 

âm và tập luyện thuần thục các ca khúc mang âm hưởng Chèo trong bộ 

Dâng Hoa truyền thống, tôi đã đến gặp gỡ và trình lên Giám mục Giáo 

phận về các ca khúc đó. Đức Giám mục đã chấp thuận và tạo điều kiện cho 

tôi chọn các Giáo  xứ, Giáo họ để phục dựng dâu Dâng Hoa truyền thống. 

Tôi đã chọn giáo họ Phương Quan, thuộc Giáo xứ Phương Xá. 
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Phương Quan là một Giáo họ thuộc Giáo xứ Phương Xá (xã Đông 

Cường huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình). Giáo họ Phương Quan có 405 

giáo dân ở mọi lứa tuổi. Tôi đã làm việc cùng với Ban Hội đồng mục vụ 

của Giáo họ để lập dâu Dâng Hoa. 

Sau khi thống nhất cùng với Ban Hội đồng mục vụ của Giáo họ 

Phương Quan và đưa ra các biện pháp thực hiện, chúng tôi đã chọn ra 12 

em trong Giáo họ ở độ tuổi từ 11 đến 19. 

DANH SÁCH CÁC EM TRONG DÂU DÂNG HOA 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ LỚP 

1 Trịnh Thị Hồng 15/10/1999 Đại phú, Đông phương, 

Đông hưng, Thái bình 

12 

2 Hoàng Thị Thơm 8/9/1999 Đại phú, Đông phương, 

Đông hưng, Thái bình 

12 

3 Trịnh Thị Oanh 16/6/1997 Trần Phú, Đông Phương, 

Đông Hưng, Thái Bình 

ĐH 

4 Nguyễn Thị Hiên 9/10/2001 Trần Phú, Đông Phương, 

Đông Hưng, Thái Bình 

10 

5 Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

31/5/2001 Trần Phú, Đông Phương, 

Đông Hưng, Thái Bình 

10 

6 Hoàng Thị Hiền 4/1/2002 Trần Phú, Đông Phương, 

Đông Hưng, Thái Bình 

9 

7 Hoàng Thị Diễm 29/6/2002 Trần Phú, Đông Phương, 

Đông Hưng, Thái Bình 

9 

8 Hoàng Thị Trâm 

Anh 

20/11/2005 Đại phú, Đông phương, 

Đông hưng, Thái bình 

6 

9 Hoàng Thị Tuyết 24/5/2005 Đại phú, Đông phương, 

Đông hưng, Thái bình 

6 

10 Nguyễn Thị 9/10/2002 Trần Phú, Đông Phương, 9 



 

 

65 

Khánh Ly Đông Hưng, Thái Bình 

11 Nguyễn Thị Trâm 13/4/2003 Trần Phú, Đông Phương, 

Đông Hưng, Thái Bình 

8 

12 Nguyễn Thị 

Dương 

6/2/2000 Trần Phú, Đông Phương, 

Đông Hưng, Thái Bình 

11 

 

2.3.1. Nội dung thực nghiệm 

Các em trong Dâu Dâng Hoa là những người không phải chuyên nghiệp 

về âm nhạc. Hầu hết các em chỉ biết sơ qua đôi chút những khái niệm căn 

bản nhất của âm nhạc mà các em đã được học ở nhà trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở. 

Các em ở các độ tuổi khác nhau, nên không có sự đồng bộ về hiểu 

biết âm nhạc cũng như cảm thụ về âm nhạc. 

Tôi đã lên kế hoạch giảng dạy cho các em trong Dâu Dâng Hoa. Soạn 

thảo nội dung trong các buổi học. Tôi đã tiến hành thực hiện các buổi dạy 

học, nhằm giúp các em trong Dâu Dâng Hoa hát các ca khúc mang âm 

hưởng Chèo trong bộ Dâng hoa truyền thống của Giáo phận Thái Bình và 

múa cùng xếp đội hình, một cách thuần thục nhất. 

2.3.2. Mục đích thực nghiệm 

- Hiện thực hóa và kiểm tra tính đúng đắn các phương pháp, giả 

thuyết của Luận văn. 

- Triển khai, vận dụng nội dung mà người viết đã trình bày trong 

Luận văn. 

- Đánh giá hiệu quả và tính khả thi của những đề xuất được nêu trong 

Luận văn. 

2.3.3. Đối tượng, thời gian thực nghiệm 

Giáo họ Phương Quan gồm 405 người, các em trong độ tuổi đang 

theo học trung học là rất ít, nên đó là mặt hạn chế rất lớn để chúng tôi có 

thể chọn ra các em cho Dâu Dâng Hoa.  
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Để có được kết quả thực hiện tốt, chúng tôi chọn các em ở độ tuổi từ 

lớp 6 đến hết lớp 12, gồm 12 em nữ. 

Trong thời gian thực nghiệm là 60 ngày (từ ngày 1/3/2017 đến 

30/4/2017). 

 Vì đặc thù của việc tổ chức thực hiện của lớp học nên các buổi học 

được diễn ra vào buổi tối, từ 19h00’ đến 20h30’.  

2.3.4. Quá trình chuẩn bị cho thực nghiệm 

 Để việc thực nghiệm được diễn ra thuận lợi và tránh những sai sót 

làm mất thời gian mà không đem lại kết quả chính xác, chúng tôi đã chuẩn 

bị: giáo án bài giảng trong đó có những phương pháp dạy học mới, với đầy 

đủ trang thiết bị trực quan trong dạy học âm nhạc, với những đạo cụ liên 

quan đến buổi học… 

2.3.5 Một số các phương pháp trong quá trình thực nghiệm 

2.3.5.1.  Phương pháp cổ truyền 

Truyền khẩu là phương pháp dạy học của các nghệ nhân từ xa xưa, 

khi chưa có các trường đào tạo âm nhạc như hiện nay, người trò tìm đến 

Nghệ nhân và gần như là ở nhà các Nghệ nhân đó để học nghề. Phương 

pháp dạy cổ truyền của Nghệ nhân là người thầy hát trước, người trò nghe 

và hát theo, người thầy sẽ uốn nắn từng câu từng chữ cho trò đến hết bài. 

Phương pháp này đòi hỏi một người thầy giỏi và người học có niềm đam 

mê, tiếp thu nhanh, kiên trì cao, trí nhớ tốt. Mỗi lần hát, người thầy thường 

hát không giống nhau, kể cả khi hát mẫu để dạy cho người trò, nên muốn 

học tốt, người học nghề phải được tiếp xúc nhiều, nghe thầy giáo hát nhiều 

thì mới hiểu được cách hát, phong cách của người thầy, từ đó áp dụng và 

hình thành lối hát cho bản thân, qua thời gian tích lũy dần dần có khả năng 

ứng tác. Với phương pháp truyền khẩu này, người học nắm vững bài bản 

rất chắc, nhớ rất lâu, ứng tác điêu luyện, dễ dàng hát. Tuy nhiên thời gian 

học mỗi làn điệu đều mất rất nhiều thời gian, dẫn đến số lượng bài bản học 
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được trong cả quá trình học không nhiều, bó hẹp trong một thể loại âm 

nhạc, cùng một số nhược điểm phát sinh khác. Phương pháp này chỉ có thể 

sử dụng cho việc giảng dạy nhạc cổ chứ không thể sử dụng cho tác phẩm 

mới, nên rất ít trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp giảng dạy bằng 

phương pháp truyền khẩu. 

Nhìn chung cách học này mất nhiều thời gian nhưng tình cảm thầy 

trò rất gắn bó. Cách truyền dạy này người học không chỉ tiếp nhận được bài 

bản của bài hát mà còn ảnh hưởng rất nhiều từ nhân cách của người thầy. 

Chúng tôi thấy đây cũng là phương pháp giảng dạy giúp người thầy truyền 

cho học trò của mình tình yêu với âm nhạc, cách riêng với âm nhạc Chèo, 

niềm đam mê và sống chết với nghề. 

2.3.5.2. Phương pháp sử dụng hệ thống âm nhạc phương Tây 

Trong các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, nhạc cổ nói chung 

và phong cách Chèo nói riêng đều được ký âm bằng nốt nhạc trên 5 dòng 

kẻ, các bài bản được chọn lọc, sắp xếp có hệ thống theo trình độ từ dễ đến 

khó. Với phương pháp này, các em được thầy giao bài trên lớp, được nghe 

thầy hát, có thể cùng vỡ bài một hai lượt cho các em rồi cho các em về nhà 

tập luyện. Người thầy sẽ kiểm tra và đánh giá kết quả tập luyện tại nhà của 

các em qua buổi trả bài, đồng thời chỉnh sửa những chỗ chưa hay, chưa tốt 

của các em trong bài. 

Phương pháp này giúp cho các em có khả năng biểu diễn bài tốt hơn, 

các bài bản trở nên dễ nhớ, dễ thuộc, số lượng bài bản được học cũng nhiều 

hơn. Tuy nhiên, việc hát theo bản nhạc được ký âm sẵn làm các em bị phụ 

thuộc vào sách vở, bài bản rập khuôn nên các em không có sự sáng tạo, 

không biết ứng tác dựa trên lòng bản, khả năng hát cũng rất hạn chế. Đặc 

biệt là âm nhạc cổ truyền Việt Nam không dùng hệ thống bình quân như 

trong nhạc phương Tây hay nhạc mới vì nó còn có âm già, âm non nên phải 

học theo kiểu truyền khẩu. 
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Việc giảng dạy sẽ theo trình tự các bước sau: 

Bước 1: Giao bài 

- Giáo viên tìm hiểu kiến thức của học sinh về Chèo qua các câu hỏi 

thông thường: Em biết gì về Chèo ? Nêu tên một vài vở Chèo hay làn điệu 

Chèo mà em biết hoặc đã được xem, đã được nghe... 

- Giáo viên giới thiệu, tóm tắt thật ngắn gọn và dễ hiểu về sự hình 

thành của Chèo, hoặc bổ sung thêm kiến thức về Chèo cho học sinh. 

- Giáo viên giới thiệu bài: Tiến hoa 

+ Giáo viên giới thiệu về xuất xứ, nội dung của bài bản: làn điệu 

Tiến hoa trích trong Bộ Dâng hoa Truyền thống. 

Nội dung: Ca ngợi các gương nhân đức của Đức Mẹ và miêu tả 5 

màu sắc  cùng 7 loài hoa. 

+ Giáo viên hát cho học sinh nghe 1 lần bài Tiến Hoa trong bộ Dâng 

hoa truyền thống.  

+ Giảng viên hát cho học sinh nghe từng phần và trổ, trong quá trình 

nghe hết phần và trổ, giáo viên giới thiệu thêm về bố cục của bài hát: gồm 

có bao nhiêu  trổ. Giáo viên cần chỉ cho học sinh hiểu được đoạn nào là Trổ 

1 (Trổ thân bài), trong Trổ 1 thì Lưu không nằm ở đâu, đoạn nào là Trổ 2 

(Trổ nhắc lại). 

Bước 2: Vỡ bài 

Yêu cầu của bài bản: Lời hát đậm đà pha chút hồn nhiên. Tốc độ nhanh, 

tình cảm rộn ràng, lưu luyến phải mượt mà thể hiện sự vui tươi, yêu đời. 

- Giáo viên thị phạm cho học sinh cả bài về các phần và trổ, có thể đi 

kèm diễn giải lại cho học sinh về bố cục của bài Tiến hoa, chỉ dẫn cho học 

sinh các kỹ thuật hát đi kèm trong bài bản đúng theo phong cách Chèo. 

- Giáo viên vỡ bài cùng học sinh, trong quá trình vỡ bài, giáo viên 

phải nghe, điều chỉnh, uốn nắn các kỹ thuật hát cho học sinh. Sau đó tùy 

vào trình độ của học sinh, giáo viên lựa chọn giao bài tập hỗ trợ sao cho 
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phù hợp nếu cần. Khi giao bài tập hỗ trợ thì giảng viên cùng vỡ bài tập hỗ 

trợ với học sinh, cần liên tục điều chỉnh, uốn nắn để học sinh đánh đạt yêu 

cầu bài tập. 

- Giáo viên yêu cầu học sinh tập tại nhà theo thứ tự các phần và trổ 

cả bài Tiến Hoa, yêu cầu chuẩn cao độ, đúng tiết tấu, mới tăng tốc độ đến 

nhanh dần, gợi ý học sinh nghe thêm tài liệu hát Chèo làn điệu Lới lơ, 

thuộc lời. 

Bước 3: Kiểm tra và đánh giá 

- Giáo viên nghe từng học sinh hát từng trổ trong các phần của bài 

Tiến Hoa, điều chỉnh nếu học sinh chưa đạt yêu cầu bài tập. 

- Giáo viên nghe học sinh hát và điều chỉnh từng nốt, từng kỹ thuật 

chưa đạt yêu cầu. 

- Giáo viên kiểm tra kiến thức của học sinh về bố cục của từng phần 

trong bài Tiến hoa: yêu cầu học sinh hát riêng từng phần: Trổ 1, Trổ 2, … 

của từng phần.  

- Tùy theo buổi trả bài có đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu bài bản 

mà giáo viên sẽ cho học sinh luyện tập thêm tại nhà hoặc giao thêm bài tập 

hỗ trợ cho học sinh. 

Học sinh vẫn có thể tập được không cần bản nhạc, chỉ cần thuộc lời 

của các phần, được nghe giáo viên hát nhiều và diễn xướng theo, không bị 

lẫn lộn giữa các trổ, không bị lạc đường, nhầm câu,… diễn xướng tình cảm 

hơn, có chiều sâu hơn, ra đúng chất Chèo và yêu cầu của làn điệu. 

Các bài khác trong bộ Dâng hoa chúng tôi cũng tiến hành theo các 

bước và áp dụng các phương pháp dạy học trên để truyền dạy cho các em. 
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2.3.6. Kết quả thực nghiệm 

Bảng thống kê so sánh kết quả tiết học sau thực nghiệm 

Lớp 
Sĩ 

số 

Kết quả 

Hứng thú với 

bài hát 

Hát đúng giai 

điệu bài hát 

Thể hiện tính 

chất âm nhạc 

của bài hát 

Mức độ yêu 

thích ca khúc 

mang âm 

hưởng Chèo 

Đạt 
Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 
thích 

Không 

thích 

6 và 

8 
3 100% 0% 65% 35% 65% 35% 100% 0% 

9 3 100% 0% 100% 0% 90% 10% 100% 0% 

10 

và 

11 

3 100% 0% 80% 20% 80% 20% 100% 0% 

12 

và 

ĐH 

3 100% 0% 100% 0% 95% 0% 100% 0% 

Nhìn vào kết quả thực hiện của các cặp phân khúc lớp có thể thấy sự 

khác nhau của học sinh giữa các cặp phân khúc lớp có sự khác biệt rõ rệt. 

Đối với phân khúc 12 và đại học, số phần trăm đạt kết quả cao hơn so với 

phân khúc lớp 10 và 11. Phân khúc lớp 9 có kết quả cao hơn phân khúc lớp 

6 và 8. Các em đều có hứng thú và yêu thích các ca khúc mang âm hưởng 

Chèo trong bộ Dâng Hoa truyền thống. Vì ở những độ tuổi chênh lệnh khá 

lớn, nên về nhận thức của các em có sự chênh lệnh. 

 Tiểu kết 

 Những ai đã sống tuổi thiếu niên ở một Giáo xứ có truyền thống 

Dâng Hoa lên Đức Mẹ trong tháng 5 (dương lịch), hẳn sẽ không thể nào 

quên được bầu không khí linh thiêng đầy hân hoan của những ngày ấy. 
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 Mỗi tháng 5 về, rất nhiều nhà thờ Công giáo tại Việt Nam có tập tục 

truyền thống, đó là bà con Giáo dân với lời ca tiếng hát, đều tiến lên Dâng 

Hoa chúc tụng cảm tạ và mừng kính Mẹ Maria. Truyền thống đạo đức này 

đã có từ rất xưa, được xuất phát từ lòng mến mộ bình dân đối với Đức Mẹ.    

 Các ca khúc mang âm hưởng Chèo trong bộ Dâng Hoa truyền thống 

tại Giáo phận Thái Bình không những chỉ có giá trị về đời sống tâm linh 

của bà con Giáo dân, mà nó còn có các giá trị về mặt nghệ thuật rất cao. 

Các ca khúc ấy mang trong mình những tính đặc trưng riêng của nghệ thuật 

Chèo, các làn điệu Chèo đã được thể hiện một cách tài tình kết hợp với 

những đặc trưng của dòng nhạc Grêgôriô (là dòng nhạc chính thống của 

Thánh ca). 

Chúng ta cần nỗ lực để gìn giữ, bảo tồn và phát huy những ca khúc đó. 



 

 

72 

KẾT LUẬN 

Với tinh thần “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” các ca khúc mang 

âm hưởng chèo trong bộ Dâng Hoa truyền thống  của Giáo phận Thái 

Bình đã mang lại không chỉ những giá trị về tinh thần đời sống đức tin 

cho bà con Giáo dân trong Giáo phận Thái Bình, mà các ca khúc ấy còn 

có giá trị cao về nghệ thuật, nét văn hóa đặc trưng riêng của vùng miền 

quê lúa Thái Bình.   

Trước bối cảnh hiện trạng các ca khúc ấy đang ngày bị lãng quên 

bởi sự đổi thay của xã hội và nhất là lối sống mới của thế hệ trẻ, các ca 

khúc ấy cần được lưu truyền, gìn giữ và phát huy nơi các Giáo xứ, Giáo họ. 

Phần chương 1 tôi đã nêu lên những khái quát, lịch sử hình thành, 

đặc trưng về loại hình nghệ thuật sân khấu Chèo. 

Phần chương 2 tôi đã nêu lên những khái quát về đặc điểm của 

Thánh nhạc trong đời sống Phụng vụ của bà con Giáo dân. Cùng với đó, tôi 

đã tìm thấy những âm hưởng Chèo trong các ca khúc của bộ Dâng Hoa 

truyền thống tại Giáo phận Thái Bình. 

Các ca khúc mang âm hương chèo trong bộ Dâng Hoa truyền thống 

của Giáo phận Thái Bình, là sự kết hợp tài tình của những  người xưa, khi 

đưa lối âm nhạc Bình ca, là âm nhạc chính thống của Giáo hội Công giáo hòa 

quyện với những nét đặc trưng âm hưởng của nghệ thuật Chèo, là âm nhạc đặc 

trưng của vùng miền. Cả hai âm hưởng đan xen trong các ca khúc được sử 

dụng trong cử hành Phụng vụ của bà con Giáo dân trong Giáo phận.  

Không chỉ vậy các ca khúc mang âm hưởng chèo trong bộ Dâng 

Hoa truyền thống của Giáo phận Thái Bình, còn thể hiện sự gắn kết chặt 

chẽ giữa đời sống đức tin của bà con và đời sống văn hóa làng xã, quê 

hương đất nước. Tình yêu đạo và đời được gắn kết để giúp bà con trong 

Giáo phận cùng chung ta góp sức xây dựng đất nước và đức tin ngày một 

tươi đẹp hơn. 
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Với vốn kiến thức còn hạn chế nhiều mặt của bản thân tôi, chắc chắn 

rằng chưa thể diễn tả hết được ý nghĩa sâu sắc, vẻ đẹp, nét đẹp, cái hay 

trong các ca khúc mang âm hưởng chèo trong bộ Dâng Hoa  truyền thống 

tại Giáo phận Thái Bình. Mong ước, luận văn với đề tài “ca khúc mang âm 

hưởng chèo trong bộ Dâng Hoa tại Giáo phận Thái Bình” phần nào đóng 

góp những điều tích cực nhất qua việc tìm hiểu về truyền thống quý báu, tốt 

đẹp của bà con Giáo dân nơi miền quê Thái Bình.  

Không chỉ là những nét văn hóa tốt đẹp trong tín ngưỡng tôn giáo, 

mà các ca khúc mang âm hưởng Chèo còn là những nét văn hóa đặc trưng 

của mỗi con người miền quê với cái tên là “Chiếc nôi của Chèo”.  

Thời gian dù trôi qua nhưng những giá trị về văn hóa sẽ luôn mãi 

được tiếp bước qua sự hướng dẫn của những đàn anh đi trước. 

Những năm tháng sau, tâm nguyện của chúng tôi là sẽ tiếp tục 

truyền bá, thúc đẩy và dành thời gian cho việc truyền dạy khôi phục các ca 

khúc mang âm hưởng Chèo trong bộ Dâng Hoa đến các Giáo xứ, Giáo họ 

trong khắp Giáo phận Thái Bình. 
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