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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII của Đảng ta đã xác định 

“Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực 

phát triển kinh tế - xã hội” và đồng thời nêu rõ “xây dựng nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Đây là một quan điểm quan trọng 

trong lý luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa. Trong nội dung của Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, Đảng đã đưa ra những định hướng, 

nhiệm vụ cụ thể để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc. Trong đó có nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy các di sản văn 

hóa”, bao gồm văn hóa vật thể và phi vật thể. Di sản văn hóa là tài sản vô 

giá, nó gắn kết cộng đồng, là cốt lõi của bản sắc dân tộc và là cơ sở cho sự 

sáng tạo những giá trị mới. 

Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng là vùng đất có bề dày 

truyền thống lịch sử, văn hóa. Trong quá trình hình thành và phát triển, nơi 

đây đã lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, đa 

dạng. Trong các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, Thủy Nguyên có Hát 

Đúm và Ca trù.  

Ca trù là một sinh hoạt văn hóa dân gian, một thể loại âm nhạc dân tộc 

độc đáo và đặc sắc của Việt Nam, trải qua những biến cố thăng trầm của lịch 

sử đã có lúc tưởng như mất hẳn, song cho tới nay Ca trù đã khẳng định được 

giá trị không chỉ của Việt Nam mà của cả nhân loại. 

Theo các cụ già ở làng Đông Môn nay đã 80 – 90 tuổi cho biết: Từ 

hồi còn nhỏ lúc mới 6, 7 tuổi đã được xem, nghe, diễn xướng Ca trù ở 

làng Đông Môn. Theo Sắc phong thời vua Gia Long tại phủ từ ở làng 

Đông Môn xưa đã có trùm trưởng giáo phường là cụ Tô Tiến trong một kỳ 
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sát hạch đã được phép thờ tổ nghề toàn khu vực. Hàng năm, đến ngày lễ 

thánh khắp nơi đều về để hát thờ nhà thánh tại Đông Môn.  

Vào thời Pháp thuộc, những nghệ nhân Đông Môn đã cùng với  

những nghệ nhân mấy chục ca quán ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng 

Yên, Thái Bình, Hà Nội... lưu truyền những bài thơ, bài phú gửi gắm tâm 

tư, tình cảm, chứa đầy khí phách khát khao độc lập, tự chủ của Trịnh Sâm, 

Lê Đức Mao, Hoàng Sĩ Khải, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát.... 

Một thực tế đáng lo ngại là Ca trù cổ truyền Đông Môn đang bị mai 

một. Sự mai một của Ca trù đã nghiêm trọng đến mức giờ đây khi tái tạo, 

phục dựng trong đời sống đương đại nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, bởi 

nó quá xa lạ. 

Trước thực trạng nêu trên, với nhiệm vụ công tác Văn hóa Xã hội, 

trong đó có quản lý hoạt động văn hóa tại địa phương, tôi chọn đề tài: “Ca trù 

tại làng Đông Môn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng” làm luận 

văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa, mong muốn đóng góp vào sự nghiệp bảo tồn và 

phát huy Ca trù Đông Môn, một bộ phận cấu thành của Ca trù Việt Nam.  

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu   

 Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần 

được bảo vệ khẩn cấp, ngày 01/10/2009.  

Nghiên cứu về Ca trù có nhiều công trình. Trong những công trình xuất 

bản bằng chữ Quốc ngữ, từ năm 1962 đã có cuốn sáchViệt Nam Ca trù biên 

khảo, của hai tác giả là Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, Nxb Sài Gòn ấn 

hành. Có thể nói đây tài liệu đầu tiên khảo cứu về nguồn gốc lịch sử và các 

thể loại văn chương, các thể cách Ca trù. Cuốn sách Việt Nam Ca trù biên 

khảo, là một tài liệu hết sức quý giá trong việc nghiên cứu của chúng tôi về 

nguồn gốc lịch sử, lời ca và các thể cách Ca trù. 
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Năm 1980, hai tác giả Chu Hà và Nguyễn Xuân Khoát đã tập hợp các bài 

viết của mình in cuốn sách Hát cửa đình Lỗ Khê, do Sở Văn hoá-Thông tin 

Hà Nội, Hội Văn nghệ Hà Nội xuất bản. Trong sách Hát cửa đình Lỗ Khê, hai 

tác giả Chu Hà và Nguyễn Xuân Khoát có nêu ra một sự tích về Ca trù ở làng 

Lỗ Khê, Đông Anh, Hà Nội, đồng thời trình bày về một số nội dung lời ca và 

thể cách Ca trù Lỗ Khê. 

Năm 1999, sau khi tổ chức xong Hội thảo về Ca trù, Sở Văn hoá - 

Thông tin Hà Tĩnh xuất bản Kỷ yếu Hội thảo Ca trù Cổ Đạm. Trong cuốn 

Kỷ yếu này các bài viết chủ yếu trình bày về Ca trù Cổ Đạm, Hà Tĩnh. 

Công trình“Nghìn năm Âm nhạc Thăng Long- Hà Nội” là một tài liệu 

nghiên cứu tập hợp, chọn lọc tư liệu âm nhạc cổ truyền và đương đại trên đất 

Thăng Long - Hà Nội với nghìn năm lịch sử. Đây là công trình hướng tới mục 

tiêu kỷ niệm một nghìn năm hình thành và phát triển của thủ đô nước Đại 

Việt. Công trình gồm 5 quyển, do Đặng Hoành Loan và Trần Thị Kim Oanh 

chủ biên. Trong nội dung quyển 1 mang tên “Âm nhạc cung đình”, có phần 

viết về Ca trù là thể loại âm nhạc cung đình, có lịch sử lâu đời, có đặc trưng 

nghệ thuật âm nhạc độc đáo, lời ca là những bài văn, bài thơ mang tính văn 

chương bác học mẫu mực, lối diễn xướng vô cùng đặc sắc.  

Về Ca trù ở Hải phòng, năm 1999, cuốn Tìm hiểu Ca trù Hải Phòng 

của Giang Thu, Vũ Thiệu Loan được in, Nxb Hải Phòng ấn hành. Đây là cuốn 

sách chuyên khảo đầu tiên về Ca trù ở Hải Phòng. Công trình này được thực 

hiện khá công phu, nhưng chủ yếu đề cập đến nội dung lời ca của Ca trù Hải 

Phòng và vài nét khái quát lịch sử hình thành, phát triển Ca trù ở Hải Phòng. 

Các yếu tố cấu thành Ca trù hay môi trường và hình thức diễn xướng, nghệ 

thuật âm nhạc… tuy nhiên, phản ánh thực trạng hoạt động Ca trù ở Hải Phòng 

như thế nào trong hiện tại chưa đề cập. 
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Năm 2015, tác giả Nguyễn Đức Giang in cuốn Ca trù Hải Phòng – 

Thời gian nhìn lại, đề cập tới các giá trị nghệ thuật của Ca trù, thông qua sự 

sáng tạo của các “tao nhân mặc khách” xưa kia và sự cần thiết của việc bảo 

tồn, phát huy thể loại âm nhạc này trong đời sống xã hội hiện tại ở Hải Phòng. 

Công trình chỉ dừng lại theo tiến trình lịch sử, gương mặt nghệ nhân Ca trù 

Hải Phòng và một số bài thuộc thể cách Ca trù xưa trong giai đoạn hiện nay. 

Sau các công trình nghiên cứu về Ca trù đã công bố những năm trong thế 

kỷ XX, cho đến nay có nhiều các công trình nghiên cứu, các bài viết về Ca trù 

được công bố. Nhìn chung, với các công trình nghiên cứu trên, cung cấp nhiều tư 

liệu quý về nguồn gốc và sự phát triển, những đặc trưng âm nhạc, lệ tục diễn 

xướng giúp chúng tôi nhiều tư liệu để nghiên cứu trong đề tài. Tuy nhiên vấn đề 

quản lý các hoạt động Ca trù nói chung, Ca trù Đông Môn nói riêng nhằm bảo 

tồn, phát huy những giá trị của Ca trù, một di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, 

đặc sắc của dân tộc Việt Nam và của nhân loại, chưa được đề cập tới. Đây là 

những vấn đề mà nội dung luận văn sẽ nghiên cứu, trình bày. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu  

 Qua khảo sát thực tế việc hoạt động và quản lý hoạt động Ca trù tại 

Đông Môn, đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý hoạt động 

Ca trù, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của Ca trù làng Đông 

Môn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Nghiên cứu khái quát về Ca trù ở nước ta và Ca trù Đông Môn. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng  hoạt động công tác quản lý hoạt 

động Ca trù Đông Môn.  

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý hoạt động 

Ca trù Đông Môn, Thủy Nguyên, Hải Phòng.  
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Các giải pháp nâng cao công tác quản lý hoạt động Ca trù tại làng 

Đông Môn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Về không gian: Lịch sử hình thành, tổ chức giáo phường, đặc trưng 

nghệ thuật, hệ giá trị của Ca trù Đông Môn. 

- Về thời gian: Hoạt động và công tác quản lý hoạt động Ca trù Đông 

Môn từ năm 2015 đến 2017. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu tài liệu. 

- Khảo sát điền dã thực tế, phỏng vấn sâu. 

- Tổng hợp, phân tích, so sánh đối chiếu. 

- Nghiên cứu liên ngành. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn thành công sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý hoạt 

động Ca trù, duy trì và phát triển hoạt động Ca trù ở làng Đông Môn. Đồng 

thời, luận văn có thể dùng làm tư liệu cho công tác quản lý hoạt động Ca 

trù ở địa phương khác. 

7. Bố cục của luận văn 

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

được bố cục gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan vấn đề nghiên cứu. 

Chương 2: Thực trạng hoạt động và công tác quản lý hoạt động Ca trù 

tại làng Đông Môn. 

Chương 3: Những giá trị của Ca trù Đông Môn và giải pháp nhằm nâng 

cao công tác quản lý hoạt động Ca trù Đông Môn. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Khái niệm quản lý 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam thì Quản lý là việc chăm nom và 

điều khiển các hoạt động trong một tổ chức, ban quản lý nhân sự; trông nom, 

giữ gìn và sắp xếp quản lý thư viện; quản lý sổ sách…[42, tr.688]. 

 Trong giáo trình Khoa học quản lý có nêu: 

Quản lý là một hệ thống bao gồm những nhân tố cơ bản: chủ thể 

quản lý, khách thể quản lý, mục tiêu quản lý, công cụ, phương 

tiện quản lý, cách thức quản lý và môi trường quản lý. Những 

nhân tố đó có quan hệ và tác động lẫn nhau để hình thành nên 

những quy luật quản lý [19, tr.11]. 

Quản lý là một hoạt động có hướng đích của chủ thể quản lý, tác 

động lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Chủ thể quản lý 

có thể là một cá nhân hay một nhóm người, một tổ chức. Đối tượng quản lý 

có thể là một cá nhân,  một nhóm người, cộng đồng hay một tổ chức. 

Theo chúng tôi, quản lý là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích của 

chủ thể quản lý lên khách thể quản lý để đạt được mục tiêu đề ra. 

Muốn tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích, người quản lý phải thực 

hiện 5 khâu quan trọng là: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo triển khai kế hoạch, 

điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá 

việc thực hiện kế hoạch. 

Mục đích quản lý nhà nước về văn hóa là giữ gìn và phát huy những giá 

trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  



7 
 

Cơ sở pháp lý của quản lý nhà nước về văn hóa là hiến pháp, luật và các 

văn bản quy phạm pháp luật khác.  

Cách thức quản lý là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích chứ 

không phải là việc làm có tính thời vụ, cũng không phải là sự thụ động của 

nhà quản lý, càng không phải là hoạt động đơn lẻ, tùy tiện của nhà quản lý.  

Thành tố quan trọng nhất trong quản lý là chủ thể quản lý, quyết định 

mục đích, cách thức quản lý và lựa chọn công cụ quản lý. Bởi vậy, quản lý 

nhà nước có những đặc điểm: mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao; 

có mục tiêu chiến lược, chương trình và kế hoạch thực hiện mục tiêu; có tính 

chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc điều hành, phối hợp, huy động mọi 

lực lượng; có tính liên tục, tính tổ chức, tính thống nhất. Muốn vậy bộ máy 

nhà nước phải ổn định, thống nhất từ trung ương đến địa phương; hệ thống 

pháp luật phải đồng bộ và hoàn thiện phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan. 

1.1.2. Quản lý nhà nước về văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ 

đích của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật và bộ máy nhằm phát triển văn 

hóa, điều chỉnh hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực 

văn hóa và liên quan. 

Nội hàm quản lý nhà nước về văn hóa và các thành tố cấu thành hoạt 

động quản lý nhà nước về văn hóa bao gồm một số vấn đề: 

- Chủ thể quản lý nhà nước về văn hóa là nhà nước, được tổ chức thống 

nhất từ trung ương đến địa phương, quyền quản lý được phân cấp từ cấp trung 

ương đến cấp cơ sở (xã, phường). Quản lý nhà nước về văn hóa ở cấp xã thì 

UBND xã là chủ thể quản lý nhà nước. Công chức văn hóa - xã hội xã được 

giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa giúp UBND xã là chủ thể quản lý 

nhà nước về văn hóa trên địa bàn xã.  
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- Khách thể quản lý nhà nước về văn hóa là văn hóa và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa hoặc có liên quan đến lĩnh 

vực văn hóa. Văn hóa theo nghĩa cụ thể là: các hoạt động văn hóa và các 

giá trị văn hóa (di sản văn hóa vật thể và phi vật thể).  

- Quản lý nhà nước về văn hóa là giữ gìn và phát huy những giá trị 

văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Quản lý nhà nước về văn hóa là hiến pháp, luật và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác. Công cụ quản lý là hệ thống luật và các văn bản có 

tính pháp quy. 

Hai tác giả Phan Hồng Giang và Bùi Hoài Sơn đã đưa ra khái niệm:  

Quản lý văn hóa là công việc của Nhà nước được thực hiện thông 

qua việc ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, 

đồng thời nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa 

phương nói riêng, cả nước nói chung [16, tr.41].  

Từ những trích dẫn nêu trên có thể hiểu rằng công tác quản lý văn hóa 

là công việc của cơ quan chính quyền Nhà nước ở bốn cấp thông qua các 

công việc, nhiệm vụ cụ thể và Nhà nước quản lý văn hóa bằng các công cụ 

pháp luật vì mục tiêu gìn giữ các giá trị văn hóa trong quá trình phát triển 

cộng đồng và quốc gia trên mọi phương diện. Mục đích quản lý nhà nước 

về văn hóa là giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp 

thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân dân.  

Cơ sở pháp lý của quản lý nhà nước về văn hóa là hiến pháp, luật và 

các văn bản quy phạm pháp luật khác. Bởi vậy, quản lý nhà nước có những 
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đặc điểm: mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao; có mục tiêu chiến 

lược,chương trình và kế hoạch thực hiện mục tiêu; có tính chủ động, 

sángtạo và linh hoạt trong việc điều hành, phối hợp, huy động mọi lực lượng; 

có tính liên tục, tính tổ chức, tính thống nhất. Muốn vậy bộ máy nhà nước 

phải ổn định, thống nhất từ trung ương đến địa phương; hệ thống pháp luật 

phải đồng bộ và hoàn thiện phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan. 

1.1.3. Di sản văn hoá 

Theo Luật Di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 

có quy định về DSVH, DSVH phi vật thể, DSVH vật thể như sau:  

DSVH bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, 

là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử văn hóa, khoa học, 

được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam.[33]. 

Tại Điều 4, Luật Di sản văn hóa Việt Nam đã định nghĩa: 

Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng 

đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan; có 

giá trị lịch sử văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng 

đồng; không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ 

này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn 

và các hình thức khác[33]  

Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử văn 

hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia [33].  

Như vậy, di sản văn hóa ở nước ta là thành quả quá trình đấu tranh 

dựng nước và giữ nước của các thế hệ người Việt Nam qua hàng nghìn 

năm lịch sử. Cán bộ văn hóa - xã hội các cấp cần đọc kỹ Luật Di sản văn 

hóa để biết về một số khái niệm liên quan đến di sản như di sản văn hóa 
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phi vật thể, di sản văn hóa vật thể, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia... 

1.1.4. Quản lý di sản văn hoá 

Từ các khái niệm Quản lý có thể khái quát và đưa ra một khái niệm về 

quản lý di sản văn hoá như sau: Quản lý di sản văn hoá là sự định hướng, tạo 

điều kiện tổ chức điều hành việc bảo vệ, giữ gìn các di sản văn hóa, làm cho 

các giá trị của di sản văn hóa được phát huy theo chiều hướng tích cực, phục 

vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng trong xã hội, phục vụ thiết 

thực mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc và hội nhập quốc tế.  

Luật Di sản văn hóa do Quốc hội nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam ban 

hành năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa năm 

2009, việc quản lý di sản văn hóa được bao gồm: 

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di 

sản văn hóa. 

3. Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa. 

4. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa. 

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá 

trị di sản văn hóa. 

6. Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa. 

7. Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa. 
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8. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại tố 

cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa [33, tr.10]. 

1.1.5. Bảo tồn và phát huy  

1.1.5.1. Khái niệm bảo tồn 

 Bảo tồn văn hóa là sự bảo vệ tồn tại của văn hóa.Bảo tồn các di sản văn 

hóa là sự nỗ lực nhằm bảo vệ và giữ gìn sự tồn tại của di sản theo dạng thức 

vốn có của nó, bản thân quá trình phát triển văn hóa có sự đào thải yếu tố văn 

hóa lỗi thời, lạc hậu không phù hợp với hiện thực khách quan, cho nên hiểu 

theo nghĩa chung nhất thì bảo tồn văn hóa là giữ gìn, lưu lại những giá trị văn 

hóa, vì thế trong quá trình phát triển, đánh giá, xác lập vị thế của yếu tố văn 

hóa mới rất cần dựa trên nền tảng giá trị đã được bảo tồn. 

 Quản lý văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc hướng văn hóa 

vào sự vận động phù hợp những giá trị của dân tộc. Trên phương diện vĩ 

mô, hoạt động quản lý văn hóa sẽ góp phần định hướng, điều chỉnh sự 

phát triển nền văn hóa nước nhà, giúp hiện thực hóa các chủ trương, 

đường lối văn hóa, văn nghệ do Đảng khởi xướng, từ đó tác động đến mục 

tiêu, bản chất của văn hóa dân tộc. Trên phương diện vi mô, hoạt động 

quản lý văn hóa trong các lĩnh vực, địa bàn nhóm dân cư cụ thể sẽ giúp 

kiểm soát quá trình vận dụng, thực thi các cơ chế chính sách của Nhà 

nước trên lĩnh vực văn hóa. 

1.1.5.2. Khái niệm phát huy 

 Phát huy là làm cho cái hay cái tốt có tác dụng, đạt hiệu quả và tiếp tục 

nảy nở thêm. Như vậy, phát huy di sản (heritage promotion) có nghĩa là 

những hành động nhằm đưa di sản văn hóa vào trong thực tiễn xã hội, coi đó 

là nguồn nội lực, tiềm năng góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội, mang lại 

những lợi ích vật chất vàtinh thần cho con người, thể hiện tính mục tiêu của 

văn hóa đối với sự phát triển xã hội. Phát triển văn hóa là một yếu tố khách 
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quan của sự vận động trong lĩnh vực văn hóa nhằm đem tới sự biến đổi giá trị 

và hệ giá trị nhằm vươn tới cái đẹp hơn cho cuộc sống con người. 

1.1.6. Một số văn bản pháp lý về bảo tồn, phát huy giá trị di sản 

 Pháp luật là hệ thống những qui tắc  mang tính bắt buộc chung do Nhà 

nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai 

cấp và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích 

của giai cấp mình. Bất kỳ lĩnh vực nào trong xã hội cũng đều cần đến sự điều 

chỉnh của pháp luật. Vì vậy, vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ và phát 

huy các giá trị DSVH rất quan trọng và luôn được Đảng và Nhà nước quan 

tâm. Hệ thống văn bản pháp luật trong công tác quản lý các DSVH nói chung 

và DSVHPVT nói riêng được nhà nước ban hành từ rất sớm và ngày càng 

hoàn thiện hơn hệ thống văn bản pháp luật về DSVH: 

 Với sự quan tâm và nhìn nhận đúng đắn vai trò của văn hóa nói chung 

và DSVH nói riêng Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết về phát triển văn 

hóa nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển của đất nước và đi cùng với đó thì 

các DSVH cũng được quan tâm đúng mức như: 

 - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI – số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cho thấy sự quan tâm của 

Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH trong 

tình hình mới hiện nay. 

 - Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, sự ra đời của Luật Di sản văn 

hóa có hiệu lực từ tháng 1/2002; đến năm 2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa đã tạo nên sự chặt chẽ và để phù hợp với nhu 

cầu cấp bách trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. 

 Với sự ra đời của Luật Di sản Văn hóa, lần đầu tiên ở nước ta có một 

văn bản luật cao nhất tạo thành hành lang pháp lý cho công tác quản lý DSVH 
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nói chung và DSVHPVT nói riêng trên cả nước. Những nội dung trong Luật 

Di sản Văn hóa đã cụ thể hóa đường lối, chính sách pháp luật, tư duy đổi mới 

của Đảng và Nhà nước ta đối với DSVHPVT nói riêng và DSVH nói chung, 

những nội dung của luật đã bám sát và phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn 

hiện nay. 

1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

1.2.1. Khái quát nghiên cứu về Ca trù ở nước ta 

12.1.1.Giả thuyết về nguồn gốc lịch sử Ca trù 

Theo sách Đại Việt Sử ký toàn thư quyển 2, tập 2 viết:  

Mùa thu tháng 8, định binh làm giáp, mỗi giáp 15 người, dùng 

một người quản giáp. Lại định các cấp bậc quản giáp, khi ấy có 

con hát là Đào Thị, giỏi nghề hát thường được ban thưởng. 

Người thời bấy giờ hâm mộ tiếng hát của Đào thị, phàm các con 

hát đều gọi là Đào nương [17, tr.86].  

Trong sách Việt tiêu sử án của Ngô Thời Sỹ có viết: Thời Lý Thái Tổ 

(1010 - 1028) có người ca nhi tên là Đào Thị tài giỏi, hát hay được Vua 

ban thưởng, từ đó về sau những người đi hát được gọi là Đào nương (tức Ả 

đào) [26]. 

Tìm hiểu các tài liệu văn hóa dân gian, âm nhạc dân gian nước ta, chúng 

tôi không thấy một tổ chức của những người ca hát nào, có tên giáo phường 

và quản giáp, duy nhất Ca trù có tổ chức này. Theo sách Đại Việt Sử ký toàn 

thư, thì những người đi hát trong giáo phường phàm các con hát đều gọi là 

Đào Nương. Đào Nương là tiếng Hán – Việt, nghĩa là Cô Đào, Ả Đào. Trong 

các lối hát dân gian cổ truyền chỉ có Ca trù gọi người con gái là ĐàoNương 

mà đào nương là Ả đào, Ả đào là một tên gọi khác của Ca trù.[26]. 

 Theo cuốn “Đào nương ca” của Nguyễn Văn Ngọc và cuốn “Việt Nam 

Ca trù biên khảo”, của hai tác giả Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, thì Ca trù 
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phát triển nhất vào đời nhà Lý. Năm Thuận Thiên thứ 16 (1025), vua Lý Thái 

Tổ đã đặt chức quản giáp cho nghề hát Ca trù [13]. 

 Đời nhà Trần, các vua thường lập Xuân Đài để tế thần Đế Thích, khi 

làm lễ dùng 12 vị thần hát các làn điệu của Ca trù như: Nam thiên nhạc, Ngọc 

lâu xuân, Đạp thanh du, Mộng du tiên để hát tế. 

 Cuối đời nhà Hồ (1400 - 1407), một Ca nữ hát họ Đào, quê làng Đào 

Xá, tỉnh Hưng Yên do lập mưu giết được nhiều giặc Minh, khi nàng chết đi 

dân làng lập đền, gọi thôn này là thôn Ả đào, nên những nữ ca nghiệp hát Ca 

trù sau này được gọi là Đào Nương…  

 Đời nhà Lê, đã cho lập ban nữ nhạc hay là ban hát cửa quyền. Những 

năm Hồng Đức (1420 - 1497), vua sai văn thần là Lương Thế Vinh và Thân 

Nhân Trung lập ra hai bộ đồng văn, để chuyên tập âm luật và nhã nhạc, với 12 

thể cách Ca trù đặc sắc nhất thời bấy giờ làm tiêu chuẩn. 

Sách Ca trù nhìn từ nhiều phía của tác giả Nguyễn Đức Mậu 

viết:Trong đời nhà Lê có Đinh Lễ, quê ở làng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh, lấy gỗ ngô đồng chế ra đàn đáy, rồi cùng vợ là Bạch Hoa, đặt ra 

nhiều khúc hát mới, dạy bọn đệ tử hát [29, tr.178]. 

 Trong thần phả Sự tích Tổ sư giáo phường bằng chữ Hán ở làng Lỗ 

Khê,do ông Đào Cử, hiệu là Đông Các Học Sĩ soạn năm Hồng Đức thứ 7 

(Bính thân – 1476) chép sự tích Ca trù, đại ý như sau: 

Ngày xưa ở thời vua Lê Thái Tổ, có người họ Đinh tên Lễ ở Hoa Lư, 

huyện An Khánh, phủ Trường An, đạo Thanh Hóa, lấy vợ tên là Trần Minh 

Châu. Ông bà sinh được người con trai, đặt tên là Đinh Dự. Đinh Lễ làm quan 

trong Triều, Vua Lê sai ông mang quân đi đánh giặc Minh, ông đã dựng đồn 

trại ở Lỗ Khê, huyện Đông Ngàn, đạo Kinh Bắc (nay thuộc xã Liên Hà, huyện 

Đông Anh ngoại thành Hà Nội). Khi ấy Đinh Dự 12 tuổi, thiên tư đĩnh dị, học 

vấn tinh thông, cầm kì thi họa, xướng ca đàn phách giỏi hơn người. Lúc 
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trưởng thành, một hôm nhân ngày xuân, Đinh Dự đến thăm chùa Thiên Thai 

tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp lại có tài thi ca tên là Đường Hoa, nên ngỏ lời 

kết bạn, sau đó kết hôn.Đinh Dự và Đường Hoa sống ở làng Lỗ Khê và mở 

giáo đường ở làng, truyền nghề hát Ả Đào cho nhiều người. Khi Vua Lê se 

mình, vợ chồng Đinh Dự được triệu đến cung đình múa hát cho vua nghe. 

Vua khỏi bệnh, xét vợ chồng Đinh Dự là bề tôi trung nghĩa, có công truyền bá 

nghề hát Ả đào rất hay. Vua Thái Tổ triệu giáo phường lên kinh rước “Mỹ 

Tự” Vua ban về lập bàn thờ tự. Tới triều vua Lê Thánh Tông, xét sự tích các 

công thần và anh hiền gia phong cho Đinh Dự là “Thanh xà Đại vương” và vợ 

là “Mãn Đường Hoa công chúa”. 

Lại cấp cho trang Lỗ Khê thuộc đạo Kinh Bắc một bản Sinh từ tự điển 

(điển lễ thờ cúng) để giáo phường theo đó mà thi hành. Bản sự tích có ghi rõ 

ngày sinh của Thanh Xà Đại vương là mồng sáu tháng Tư âm lịch, ngày hóa 

của Đại vương và Mãn Đường Hoa công chúa là 13 tháng 11 âm lịch mà nhân 

dân phải cúng tế. Lệ của giáo phường kiêng bốn chữ tên húy: “Lễ, Châu, Dự, 

Hoa” [25, tr 247, 248, 249]. 

Ở Lỗ Khê ngoài hát Ca trù thờ trước cửa đình, còn có hát thờ tại đền thờ 

Tổ Ca công làng Lỗ Khê được dựng bên cạnh đình. 

 Các tài liệu nêu trên đưa ra các thời điểm khác nhau về sự ra đời của Ca 

trù. Tuy nhiên, theo chúng tôi, Đại Việt Sử ký toàn thư là sách chính sử của 

Nhà nước Đại Việt, có độ tin cậy lớn nhất. Các tư liệu khác đều thuộc dã sử, 

nên quan niệm của chúng tôi lối hát của Đào nương (Ả đào) trong tổ chức 

giáo phường, về sau có nhiều tên gọi khác, trong đó có tên Ca trù khởi thủy từ 

thời Nhà Lý, cách ngày nay hàng nghìn năm. 

1.2.1.2.Về tên gọi Ca trù 

   Ngày xưa, diễn xướng Ca trù ở cửa đình nên người ta còn gọi là Hát 

Cửa đình (Khúc đình môn). Hát Cửa đình để tế lễ theo phong tục thường kéo 
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dài nhiều ngày (từ 2, 3 ngày đến 10 ngày), nên người ta đặt ra một quy định 

để thưởng cho đào kép bằng các thẻ. Thẻ được làm bằng mảnh tre già, cạo vỏ 

ngoài rồi mài bóng thẻ tre này. Người ta quy ước mỗi thẻ là một số tiền nhất 

định. Sau mỗi chầu hát, đào kép đếm số thẻ để tính tiền thưởng. Cũng vì thế 

người ta gọi lối hát này làHát thẻ. Theo tiếng Hán – Việt, trù là tre, thẻ làm 

bằng tre, nên Hát thẻ người ta gọi là Ca trù. Ca trù còn có các tên gọi khác 

như; Hát gõ (hát có gõ phách của Ả đào), Hát Nhà ty (hay Nhà tơ là hát ở cơ 

quan phủ, huyện…), Hát Cô đầu… 

Người đi hát Ca trù, nam gọi là kép, nữ gọi là đào. Ca trù là một hoạt 

động ca hát mang tính nghề nghiệp. Một nghề có thu nhập cao, so với người 

thuần tuý làm ruộng. Tuy đào kép đều là nông dân, nhưng ngoài làm việc 

đồng áng thì hàng ngày phải  học đàn hát, phách nhịp rất công phu. Người ta 

thường dạy đào kép đàn hát, phách nhịp từ lúc mới 6, 7 tuổi. Người nào giỏi 

thì phải hàng chục năm sau mới đi hát kiếm tiền được. 

Học đàn hát, phách nhịp trong Ca trù theo lối truyền khẩu, truyền ngón, 

không có tài liệu lý thuyết. Ngày trước, lời ca trong các thể hát Ca trù vừa là  

thơ dân gian, vừa là thơ bác học, rất nhiều Hán tự. Vì thế, người hát thuộc 

được lời ca một thể cũng khá lâu. Khi học thành thục các thể, đào trẻ mới vào 

nghề được làm lễ mở xiêm áo. Mừng ngày lễ mở xiêm áo, đào phải chuẩn bị 

mâm cỗ cúng Tổ, thết đãi họ và bà con làng xóm.  

1.2.1.3. Diễn xướng Ca trù 

 Ca trù được diễn xướng ở nhiều không gian khác nhau từ trong Cung 

đình đến nơi thôn dã, từ môi trường nghi lễ tín ngưỡng đến nơi bầu rượu, túi 

thơ tri âm tri kỉ trong ca quán… 

 - Diễn xướng Ca trù trong cung đình: 

 Xưa kia Ca trù được diễn xướng trong cung đình, phục vụ cho nhu cầu 

thưởng thức nghệ thuật của vua chúa, quan lại. Dưới các vương triều phong 
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kiến, đặc biệt dưới ba triều Lý, Trần, Lê thì Ca trù phát triển rất nhanh; nhiều 

vua chúa, vương hầu, đại khoa tham gia sáng tác nhạc, múa Ca trù như các 

vua Lý Cao Tông, Trần Thánh Tông, Chiêu văn vương Trần Nhật Duật (tác 

giả điệu múa Bài Bông phục vụ cho hội lớn ba ngày “Thái bình diên yến” ăn 

mừng chiến thắng quân Nguyên). Dưới thời Vua Lê- Chúa Trịnh, nhiều vị 

vua, chúa rất trọng chữ Nôm và nghệ thuật dân tộc, đã sáng tác rất nhiều bài 

thơ chữ Nôm cho người hát Ca trù. 

 - Diễn xướng Ca trù trước cửa đình làng: 

 Ca trù được diễn xướng tại cửa đình làng để phục vụ các nghi lễ thờ 

phụng thần thánh tại các đình làng. 

 Có thể nói Hát Cửa đình là hình thái biểu hiện sống động nhất 

trong mối quan hệ giữa cộng đồng làng xã thời phong kiến với nghệ 

nhân giáo phường. 

 - Diễn xướng Ca trù trong các nhà thờ tổ: 

 Ca trù còn phục vụ nghi thức tế lễ tổ nghề, đây là sinh hoạt thường 

niên của nội bộ giới nghề. Ngày chính lễ tế tổ của nhiều giáo phường 

thống nhất là 11 tháng chạp âm lịch. Mỗi cuộc tế thường kéo dài 3 ngày. 

Theo Việt Nam Ca trù biên khảo, ngày 10 tháng Chạp là lễ cáo yết, ngày 

11 là chính kỵ, ngày 12 lễ tạ. Trước ngày giỗ tổ độ một tháng, các trùm 

họp nhau lại cắt đặt đào kép giỏi mọi nơi về hát thờ, đào kép dầu ở cách 

xa mấy mà giáo phường đã cắt đặt cũng phải tìm về hát. Những người 

được về hát thờ coi đó là một sự vinh hạnh. 

 - Diễn xướng Ca trù tại tư gia: 

 Trong các nhà giầu ngày trước, khi lập đám mừng thọ, khao vọng hay 

đám cưới…, người ta báo cho Quản giáp giáo phường Ca trù sở tại biết để cắt 

cử đào kép đến phục vụ. Khác với Hát cửa đình, phương thức chi trả thù lao ở 

đây không tính bằng thẻ. Thường thì các gia đình tùy theo từng hoàn cảnh cụ 
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thể mà khoán gọn cho Quản giáp. Kết thúc mỗi buổi hát, đào kép ra về, còn 

tiền thù lao thì gia chủ sẽ trả trực tiếp cho Quản giáp. Nhưng để cuộc hát được 

sống động, phần nhiều các quan viên vẫn thường thưởng thêm tại chỗ cho đào 

kép. Và hình thức sinh hoạt này được coi như loại “âm nhạc thính phòng” 

trong đời sống nghệ thuật. Thời xưa, chỉ có nhà quyền thế mới tổ chức được 

hình thức sinh hoạt này. Trong giai đoạn lịch sử từ thế kỷ XIX– XX, đây 

được coi là những cơ hội “thường xuyên” hơn của đào kép giáo phường. Bởi 

như chúng ta đều biết, bên cạnh “vấn đề” tài chính, việc thưởng thức Ca trù 

còn đòi hỏi ở người nghe một trình độ nghệ thuật nhất định. Để thưởng thức 

được Ca trù, quan viên cũng phải am hiểu tường tận lề luật cầm trống chầu 

mà điểm xuyết, thưởng phạt cho câu hát, tiếng đàn của đào kép. Mặt khác, 

trong xã hội phong kiến, tầng lớp quan lại đều là người “có chữ”. Họ thường 

tự sáng tác lời thơ cho đào nương ứng tác tại chỗ. Bởi vậy, cuộc hát Ca trù tại 

tư gia luôn được xem như một cuộc bình thơ của giới quan lại và nho sĩ. 

 Môi trường diễn xướng ở các tư gia mang tính thính phòng, hình 

thành một hệ thống bài bản chuyên dùng để “hát chơi”. Ở đây, do không 

bị bó buộc bởi nghi lễ tín ngưỡng, mọi yếu tố nghệ thuật biểu cảm đều 

được nâng nên bậc cao. Điều đó tất để thỏa mãn nhu cầu thụ hưởng khoái 

cảm nghệ thuật của con người, phù hợp với các đối tượng “tài tử giai 

nhân”, “tri âm tri kỷ”… 

 - Diễn xướng Ca trù trong ca quán: 

 Theo sự phát triển của xã hội, lúc đầu người ta chỉ mời đào kép về tư 

gia để thưởng thức nghệ thuật. Đây là tiền đề về sự ra đời của những ca quán, 

tụ điểm chủ động kinh doanh, thương mại nghệ thuật Ca trù. 

 Đầu thế kỷ XX, các nhóm đào kép nơi thôn dã đua nhau ra các thành phố 

lớn mở ca quán, người nghe là những tao nhân, mặc khách vào nghe hát.Ở Hà 

Nội, Nam Định, Hải Phòng… cùng các trung tâm tỉnh lỵ của khắp các vùng 
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BắcBộ, Bắc Trung Bộ đâu đâu cũng có các ca quán Ca trù. Người ta thường gọi 

những nơi ấy là xóm cô đầu hay phố cô đầu.  

 Trong các ca quán, bên cạnh đào kép đàn ca, xuất hiện một lớp đào nương 

mới gọi là cô đào rượu. Nhìn chung, họ được đào tạo khá kỹ lưỡng và bài bản 

trong nghệ thuật ẩm thực được nhà hát nâng tầm chuyên nghiệp thành một thú 

chơi thời thượng. Chính không gian đó cùng với nghệ thuật Ca trù đã đưa các 

nhà hát thực sự trở thành chốn thụ hưởng nghệ thuật cao cấp của giới trí thức 

thành thị. 

 Trong diễn xướng Ca trù ở ca quán các nhà trí thức Việt Nam đã sáng tạo 

một thể hát thơ đặc biệt Việt Nam, đó là thể hát Nói, đương thời có ví: hào hùng 

như Nguyễn Công Trứ, phóng khoáng như Nguyễn Quý Tân, bi phẫn như Cao 

Bá Quát, châm biếm sâu sắc như Nguyễn Khuyến, tình tứ như Dương Khuê... 

 Khi diễn xướng Ca trù đào nương ngồi hát trên một mảnh chiếu cạp điều, 

với vẻ mặt thanh thản, ung dung mà đoantrang, thùy mị. Trong suốt cuộc hát 

Đào nương có một cỗ phách tre đặt trước mặt và “đối thoại” với khách nghe 

bằng giọng hát và tiếng phách của mình. 

 Kỹ năng hát trong Ca trù được nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc đánh giá là 

rất khó, nhất là học lấy hơi cho ra chất riêng củaCa trù. Học hát Ca trù không 

những đòi hỏi người học phải kiên trì, có ý chí kiên định mà nó còn đòi hỏi một 

niềm đam mê, một tình yêu say đắm đối với thể loại ca hát vô cùng độc đáo và 

đặc sắc của dân tộc. 

1.2.1.4. Nhạc cụ trong diễn xướng Ca trù 

 - Cỗ phách: Là một thanh tre hay một mảnh gỗ và hai chiếc dùi gỗ là 

phách cái và phách con... Một dùi chuốc hơi nhọn ở phía đầu, một dùi trẻ làm 

hai theo chiều dài nhưng cặp lại để gõ. Dùi tròn và nhọn tượng trưng cho 

dương vật, dùi trẻ hai là âm vật. Như vậy, hai dùi dương âm trộn hai tiếng 

khácnhau một tiếng trầm, một tiếng bổng, một tiếng mạnh, một tiếng nhẹ, một 
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tiếng thấp, một tiếng cao, một tiếng trong, một tiếng đục. Người biểu diễn 

cũng hết sức nhịp nhàng, tay cầm phách cái, phách con, tay đưa lên cao, tay 

đưa xuống thấp uyển chuyển như múa. 

 - Đàn đáy: Là nhạc cụ quan trọng trong Ca trù, thùng đàn đáy hình chữ 

nhật hay hình thang, mặt đàn đáy bằng cây ngô đồng, có mặt mà không có 

đáy, cần rất dài, ngăn 10 hay 11 phím bằng tre rất cao, phím đàn ở ngay giữa 

bề dài của dây đàn. Đàn mắc 3 dây tơ, có cách nhấn khác thường lúc chân 

phương khi dìu dặt dễ đi vào lòng người.Theo nhiều nhà nghiên cứu thì đàn 

đáy là một nhạc cụ chỉ có duy nhất ở Việt Nam.Và đàn đáy cũng chỉ dùng 

trong khi hát Ca trù. Cây đàn này gắn bó với một thể loại ca nhạc độc đáo của 

người Việt, và chỉ với một thể loại mà thôi và trở thành một nhân tố đặc 

trưng, khu biệt Ca trù với các thể loại ca nhạc khác. 

 - Trống chầu: Kích thước và hình thức của trống chầu rất gần với 

trống đế của chèo nhưng cách đánh và chức năng hoàn toàn khác nhau. Dùi 

trống không gọi là rùi mà gọi là roi chầu. Roi chầu bằng gỗ, dài hơn rùi 

trống khách. Khi đã cùng hòa trong một canh hát thì tiếng trống trở thành 

nhạc cụ thứ ba sau phách và đàn nhằm tôn vinh tiếng hát và lời thơ. 

 Những nghiên cứu về Ca trù ở nước ta có nhiều, mỗi công trình đều 

đề cập đến nguồn gốc lịch sử, không gian diễn xướng và đặc điểm nghệ 

thuật của Ca trù. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đề cập đến vấn đề công 

tác quản lý hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị của Ca trù.  

1.2.2. Vài nét về huyện Thủy Nguyên và làng Đông Môn 

1.2.2.1. Vài nét về huyện Thủy Nguyên 

* Điều kiện tự nhiên và quá trình hình thành 

Huyện Thủy Nguyên có diện tích tự nhiên 242,79km2, phía Bắc và Đông 

Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Tây Nam giáp huyện An Dương và nội thành 

Hải Phòng, phía Đông Nam là cửa biển Nam Triệu. Nằm cách trung tâm thành 
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phố khoảng trên 4km về hướng Bắc, Thủy Nguyên có vị trí liền kề nội thành Hải 

Phòng, một trong ba trọng điểm thuộc “tam giác du lịch” được xác định của 

thành phố gồm: Cát Bà, Đồ Sơn và khu vực nội đô. Được thừa hưởng những 

thuận lợi trực tiếp từ các dạng thức giao thông, đặc biệt là đường bộ, đường hàng 

không và đường sắt, vị trí của Thủy Nguyên rất thuận lợi cho phát triển du 

lịch. Huyện là cầu nối giữa Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh với quốc lộ 10 

chạy qua, đây là tuyến liên tỉnh quan trọng chạy dọc theo 6 tỉnh: thành phố 

Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, đồng 

thờigiao lộvới nhiều tuyến huyết mạch của cả nước như Quốc lộ 18, 5A, 

1A,... đem lại cho Thủy Nguyên nhiều lợi thế trong giao thương với các tỉnh, 

thành thuộc vùng đồng bằng, duyên hải Bắc Bộ. Đặc điểm về vị trí địa lý 

cũng đem lại cho Thủy Nguyên điều kiện thuận lợi nhất định trong việc tiếp 

nhận, giao lưu văn hóa. 

Huyện có 37 đơn vị , gồm: 2 thị trấn  và 35 xã, huyện Thủy Nguyên 

xưa có tên gọi là Nam Triệu Giang, năm 1469 có tên là Thủy Đường thuộc lộ 

Nam Sách, phủ Kinh Môn, thừa tuyên Hải Dương. Thời Lê sơ, huyện thuộc 

phủ Kinh Môn, trấn Yên Quảng, đến thời Nguyễn lại được chuyển về Hải 

Dương. Năm 1886, huyện Thủy Đường được đổi tên thành Thủy nguyên. 

Năm 1898, Pháp cắt chuyển huyện Thủy Nguyên về tỉnh Phù Liễn. Trong thời 

kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1955), huyện nhiều lần bị tách, nhập giữa 

Kiến An, Quảng Yên và Hải Phòng. Từ năm 1957 đến nay, Thủy Nguyên 

thuộc thành phố Hải Phòng. 

* Đặc điểm dân cư và văn hóa 

Từ lâu, người dân Thủy Nguyên đã là nơi quần cư, từ vùng đồi- gò, đất 

cao ven sông đến vùng ven biển. Họ tạo lập nên các làng đồi, làng ven sông, 

ven biển, như các làng: Dãng (Dưỡng Động), Nóm (Niêm Sơn), Vẹt (Việt 

Khê), Ráng (Thanh Lãng), Si (Nhân Lý)… xuất hiện từ khá sớm trong lịch sử 
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Việt Nam. Dưới thời phong kiến, Thủy Nguyên cũng là một trong những 

vùng được các triều đình thực hiện chính sách di dân để khai hoang lấn biển, 

tạo lực lượng bảo vệ vùng “Phên dậu” của đất nước, đặc biệt là sau chiến 

thắng Bạch Đằng vào các năm 938, 981, 1288. Người Thủy Nguyên có tính 

cách: mạnh bạo, thẳng thắn, kiên nghị, có khả năng ứng xử nhạy bén, chịu 

khó rèn luyện trong nghề nghiệp, học hành, khả năng chống ngoại xâm, chống 

cường quyền để bảo vệ và phát triển cuộc sống. Quá trình khai phá đất đai và 

phát triển nghề nghiệp đã tạo nên sự gắn bó mật thiết trong cộng đồng, được 

thể hiện rõ trong văn hóa làng xã ở Thủy Nguyên với hương ước và phong tục 

tập quán sớm được hình thành [24, tr.5,12,14]. 

Thủy Nguyên còn bảo lưu một kho tàng di sản văn hóa đặc sắc. Bên 

cạnh sự phong phú về số lượng các loại hình di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc 

nghệ thuật, tôn giáo tín ngưỡng, hệ thống đình, chùa, miếu, nghè được xây 

dựng, làng nghề, món ăn,... mang đặc trưng riêng của vùng. 

Thủy Nguyên còn hội tụ sự đa dạng giá trị văn hóa phi vật thể với hơn 

một trăm lễ hội dân gian truyền thống diễn ra ở các đình, chùa vào dịp xuân - 

thu, có nhiều trò chơi dân gian  như chọi gà, đi cầu thùm, đu tiên, cờ người, 

kéo co,...; có loại hình diễn xướng nghệ thuật tiêu biểu là hát Ca trù ờ làng 

Đông Môn bên cạnh nghệ thuật hát Đúm ở Tổng Phục, Chèo,... Thủy Nguyên 

cũng nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống, như: nghề mây tre đan 

của làng Chính Mỹ, nghề mộc (xã Thủy Triều), nghề gốm Dưỡng Động (xã 

Minh Tân), nghề làm bún, nấu rượu (xã Thiên Hương), nghề làm hương (xã 

Kiền Bái). Ngoài ra, đến nay còn phát triển thêm nghề đúc cơ khí (Mỹ 

Đồng);chế biến cau (Cao Nhân), nghề mắm dóc, mắm chắt (xã Lập Lễ),…  

1.2.2.2. Khái quát về làng Đông Môn 

 * Đặc điểm địa lý, kinh tế 
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Xã Hòa Bình với địa hình là một trong những xã thuộc vùng trung tâm 

của huyện (gồm: Núi Đèo, Thủy Đường, Hòa Bình, Thủy Sơn)phía Đông giáp 

với xã An Lư, phía Nam giáp xã Thủy Đường, phía Bắc giáp xã Đông Sơn, 

nơi có tỉnh lộ 358c đi qua, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 22 km về phía 

Nam.Với dân số: 4.792 người. Diện tích đất: 3.204,97ha [12, tr.5]. 

Theo cuốn “Từ điển bách khoa địa danh Hải Phòng” thì Đông Môn – 

Hòa Bình – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng trước là huyện Thủy 

Đường, phủ Kinh Môn, lộ Hải Dương. Từ ngày 31 tháng 1 năm 1898 thuộc 

huyện Thủy Nguyên, tỉnh Phù Liễn. Từ ngày 17 tháng 2 năm 1906 đến trước 

năm 1945 thuộc phủ Thủy Nguyên, tỉnh Kiến An [21, tr.105]. 

 Hòa Bình với địa hình đồi núi, đồng bằng, hồ nước đặc biệt là một 

trong những xã trung tâm có hệ thống giao thông thuận lợi nên có tài nguyên 

du lịch và các sản phẩm du lịch lớn.Do vị trí thuận lợi này mà sự giao lưu văn 

hóa phát triển mạnh, điều này ảnh hưởng lớn đến sắc diện văn hóa cho Đông 

Môn nói riêng và xã Hòa Bình nói chung. 

 Với vị thế địa lý, đặc điểm địa hình, và tài nguyên thiên nhiên phong 

phú kết hợp với truyền thống oanh liệt và bản chất cần cù, dũng cảm của 

người dân Đông Môn, xã Hòa Bình, đã tạo cho nơi đây nhiều tiềm năng phát 

triển kinh tế. 

 Định hướng phát triển kinh tế: Là trung tâm thương mại dịch vụ du 

lịch, công nghiệp sạch, thủ công nghiệp và nông nghiệp chủ yếu là ràu màu 

xuất khẩu. 

 Tiềm năng công nghiệp: ở Hòa Bình đã phát triển tiềm năng nông 

nghiệp chủ yếu là trồng rau màu xuất khẩu, trồng lúa với những cánh đồng 

lúa trải dài và những ruộng rau màu xanh mướt cho năng suất cao. 
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 Tiềm năng công nghiệp: Vì Hòa Bình là xã thuộc vùng trung tâm nên 

rất phát triển về công nghiệp sạch, các khu công nghiệp đang hoạt động khá 

phát triển: VSIP, NOMURA, AURORA... 

 Đặc biệt chú trọng vào tài nguyên du lịch và sản phẩm du lịch như: tổ 

chức vui chơi thể thao nước như đua thuyền, lướt ván, sân vận động, khu đấu 

trường, khu liên hợp thể thao, sân golf, nhà hàng, khách sạn....sản phẩm văn 

hóa phi vật thể - Ca trù Đông Môn. Đây là một hoạt động văn hóa của xã vừa 

là mầu sắc rất riêng của Thủy Nguyên cần được giữ gìn và phát huy. 

 * Đặc điểm văn hóa, xã hội. 

 Đông Môn cũng như bao làng quê khác của Việt Nam, người dân ở đây 

cũng gắn bó với cây lúa nước. Ngoài sản xuất nông nghiệp, do quá trình đô 

thị hóa người dân nơi đây phần lớn đi làm công nhân tại khu công nghiệp 

VSIP. Vì thế kinh tế ở đây cũng khá phát triển, đời sống người dân được ổn 

định và ngày càng nâng cao, hầu hết các hộ gia đình đều thuộc mức độ khá 

giả. Đặc biệt, Đông Môn đã được Thành phố Hải Phòng công nhận danh hiệu 

Làng văn hóa. Do đó công tác tuyên truyền xây dựng đời sông văn hóa, gia 

đình văn hóa luôn được đẩy mạnh. Từ năm 2000 đến nay, Đông Môn luôn giữ 

vững danh hiệu làng văn hóa, đáp ứng được các tiêu chí về làng văn hóa của 

thành phố Hải Phòng. Mỗi năm có 95% số hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia 

đình văn hóa và đều đạt được chỉ tiêu. Được sự quan tâm chỉ đạo của chính 

quyền thành phố đến nay 88% số hộ dân Đông Môn đạt các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới, 95% hộ gia đình nối mạng internet và điện thoại di động, 

100% số hộ có ti vi [3]. 

 Về sinh hoạt văn hóa: hàng năm làng tổ chức các lễ hội như: Giỗ tổ 

nghề Ca trù vào 24/3 và 24/9 âm lịch hàng năm, hội rước thành hoàng làng 

vào ngày 11 tháng 9 âm lịch hàng năm, lễ chùa còn có lễ hội dành cho trẻ nhỏ 

trong làng như thi nấu cơm, bày cỗ, được tổ chức vào dịp trung thu. Những lễ 



25 
 

hội này có từ rất lâu đến nay nó vẫn được duy trì theo quy tắc và nề nếp cũ. 

Làng hiện có một ngôi đình, một chùa, và Phủ từ Ca công. Theo các cụ cao 

tuổi trong làng thì đây là những công trình được xây dựng từ thời Hậu Lê. 

Đông Môn là một làng quê có lịch sử rất lâu đời. 

1.2.3. Khái quát lịch sử Ca trù Đông Môn  

Theo cuốn“Nhân vật lịch sử Hải Phòng”, thành phố Hải Phòng nay là 

vùng đất xưa thuộc Phủ Huyện, Lộ Hải Dương, với những hiện vật khai quật 

được ở di chỉ đồ đá mới Cái Bèo, Tràng Kênh và di chỉ ở Việt Khê, huyện 

Thủy Nguyên, đã thể hiện có sự sống của người Việt ở đây từ trước Công 

Nguyên, cùng các Thần phả, thần tích và tộc phả của dòng họ, cũng đã tìm 

thấy hàng trăm danh nhân, danh sĩ, hội tụ về đây sinh cơ lập nghiệp, kế tục 

nòi giống và tham gia chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc. 

Kể từ thời Hùng Vương dựng nước như: Chinh khấu đại tướng quân 

Vũ Hồng, Tiền bộ tiên phong Vũ Thị Lê Hoa, Nam hải vương Phạm Hải... 

Thời Trưng Vương có nữ tướng Lê Chân và chỉ huy tả, hữu tướng quân 

Lệnh Bá, Chính Trọng, thần đồng Phạm Đồng... 

Thời Lý Nam Đế (572) như Đô Ngự sử Nguyễn Hồng, tả, hữu chinh 

khấu đại vương Nguyễn Cư, Nguyễn Thiện... 

Thời Phùng Hưng (766 - 791) như Trương Nữu 

Thời Ngô Quyền như tướng quân Đào Thuận 

Thời Đinh Lê: bốn anh em họ Phạm, ba anh em họ Đào 

Thời nhà Lý: Lý Cương, Lý Bảo, Trần Phương, Hoàng Công Thản từng 

giữ chức “Quản ca công sự vụ”(người giữ chức trông coi việc ca hát trong triều). 

Đến đời Hậu Lê: anh em Phạm Luận, Trần Cao, Bùi Phổ, Mạc Đăng 

Dung, Phạm Tử Nghi [27,tr.24]. 

Các cụ xưa có nói: Theo truyền thuyết dân gian ở làng Đông Môn, 

Ca trù Đông Môn bắt nguồn từ bốn anh em họ Phạm ở trang Thủy Đường, 
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huyện Thủy Đường, phủ Kinh Môn, lộ Hải Dương xưa là Phạm Quang, 

Phạm Nghiêm, Phạm Huấn, Phạm Thị Cúc Nương. Cả bốn anh em đều 

theo vua Lê Đại Hành đánh giặc. Sau khi chết, dân làng đều lập đền thờ - 

làng Ngọc Phương (nay là thôn Thủy Tú, xã Thủy ường) thờ Phạm Quang 

và Phạm Thị Cúc Nương. Làng Nương Kệ và Chiếm Phương (nay thuộc xã 

Hòa Bình) thờ Phạm Nghiêm. Làng Thường Sơn (nay thuộc thị trấn Núi 

Đèo) thờ Phạm Huấn, là những người đầu tiên mang nghề hát Ca trù về 

truyền bá ở khu vực này 

1.2.3.1. Phủ Từ thờ Ca công ở Đông Môn  

Các tài liệu về Ca trù Đông Môn cho biết, đây là một trong địa phương 

có nghệ thuật Ca trù ở miền Bắc từ rất sớm, trong nội dung Thần sắc nơi đây, 

ở triều Gia Long (1804 - 1810) gia phong và bao tặng  có viết:  

“ Giáp tý chính nguyệt sơ trí nhật, tặng phong mỹ tự 

 Hoàng triều Gia Long cửu niên lục nguyệt thập ngũ nhật tặng 

phong. Sắc viết: 

 Thanh nữ tử tiên, sư trình tĩnh từ huệ phương dung cẩn khiết 

khuông hành Mãn Đường Hoa Công Chúa. 

 Quốc tế tiên sư thông minh dũng quyết anh uy trợ quốc dịch vụ 

giáo dân thuần khoan minh mẫn Đinh Dự Thanh Xà Đại Vương. 

 Thanh Xà trợ thuận linh thông hiệp diệu phù cảm huyền thông 

Đại Vương, nguyên thuộc chính thần hệ Bắc Thành. 

 Giáo phường ty tòng tiền phung sự kinh hữu lịch triều bao tặng 

quốc gia dư đồ cổn nhất lễ hữu đăng trật khả gia tặng mỹ tự, nhị tự viết: 

Anh cảm hiển ứng Đại vương cố sắc. 

 Mãn Đường Hoa phủ phương trinh thục từ tĩnh đoan trang, yểu 

điệu công chúa nguyên thuộc chính thần hệ Bắc Thành. Giáo phường tỵ 

tòng tiền phụng sự, kinh hữu lịch triều bao tặng tư quốc gia dư đồ cồn 
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nhất lễ hữu đang trật gia tặng mỹ tự, nhị tự viết: Huy âm diễm chất công 

chúa cố sắc. 

 Kim niên thập nhị Nguyệt, nhị thập lục nhật thừa khai sắc chỉ (có 

ảnh kèm theo) 

 Đại ý nói: Tặng phong chữ đẹp ngày 4 tháng Giêng năm Giáp Tý 

(1804) Triều Vua Gia Long ngày 15 tháng 06 năm thứ 9 (1810)tặng 

phong sắc rằng: Thánh là người con gái, danh hiệu Công chúa Mãn 

Đường Hoa là người thày dạy, thánh sạch đẹp thơm như bông huệ, như 

hoa phù Dung, sống khuôn mẫu trong sạch cẩn trọng. 

 “Chàng rể của cả nước là Đại vương hiệu Rắn xanh, (họ Đinh 

tên Dự là Đinh Dự), là thầy dậy thông minh, có chí quyết mạnh mẽ, danh 

tiếng sáng ngời giúp nước, dậy dân cách sống, ứng xử sáng suốt bao 

dung rộng rãi, trong sạch. Đại vương hiệu Rắn xanh là khí hiêng của đất 

thuận thời với mùa nhiệm huyền diệu sinh ra, nguyên là chính thần thuộc 

vùng Bắc Thành do Ty giáo phường từ trước nối tiếp theo nhau thờ 

cúng, qua lịch triều đã bao tặng, một lần nữa nước nhà như bức tranh 

với dòng chảy tải đạo của non sông, nay lại lên cấp tặng thêm chữ đẹp, 

hai chữ rằng: Đại Vương Cảm thiêng sáng đẹp cố săc. 

 Mãn Đường Hoa là biểu tượng hương hoa thơm đẹp, tinh khiết 

là công chúa hiền đức, đoan trang, yểu điệu, nguyên là chính thần thuộc 

hệ Bắc Thành do Ty giáo phường từ trước nối tiếp theo nhau thờ cùng, 

nhân đây nước nhà đang như bức tranh với dòng suối tải đạo non sông, 

nay lại lên cấp tặng thêm chữ đẹp, hai chứ rằng: Công chúa sáng vang 

chất đẹp cố sắc. 

 Năm nay ngày hai mươi tháng mười hai vâng lệnh mở sắc chỉ”. 
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đã nói lên Phủ Từ thờ Tổ Ca công này đã có trên 200 năm và xác nhận đây là 

chính thần thuộc hệ Bắc Thành Thờ, với Tam Phủ Bát Huyện xây dựng không 

phải Đền thờ chỉ riêng cho Đông Môn mà tất cả những Giáo phường của 

huyện Thủy Đường, phủ Kinh Môn.  

 Ngôi Phủ từ đơn nguyên kiến trúc đầu tiên là cổng đền được xây dựng 

theo kiểu dáng tứ trụ nghi môn. Cổng đền được xây bằng gạch với 03 cửa: 

chính ở giữa và 02 cửa phụ hai bên, phía trên cổng đền đều tạo mái ngói với 

các đao mác cong trang trí rồng chầu. 

 Phủ từ được xây dựng trên nền nhà cũ đền kết cấu theo kiểu chữ 

Tam, gồm 03 gian Tiền tế và 01 gian Hậu cung được làm bằng gỗ lim, với 

những nét chạm, khắc hoa văn trang trí đặc trưng như hoa chanh, trám 

lồng. Ở hậu cung bức khám của hai vị tổ nghề là Mãn Đương hoa Công 

chúa và Đinh dự Thanh xà đại vương. Bức khám được làm bằng gỗ, trong 

thế ngồi trên ngai, mình mặc áo rồng vua ban, đầu đội mũ. Hệ thống cột 

cái, cột quân trong đền được làm lại đơn giản đặt lên tảng kê dưới nền. 

Trên cột là một đôi hệ thống hoành phi, câu đối của hậu thế ca ngợi tài đức 

và phẩm cách của nhị vị thánh sư.  

 Phủ Từ thờ Ca công ở làng Đông Môn là nơi sinh hoạt văn hóa nghệ 

thuật, nơi thờ tự tâm linh, tín ngưỡng, tưởng niệm các vị có công trong truyền 

dạy Ca trù của dân làng. Phủ Từ thờ bà Thanh Hoa, người được vua Gia Long 

sắc phong về công lao xây dựng tổ nghề. Trải qua những bước thăng trầm của 

lịch sử dân tộc, đến nay di tích không còn lưu giữ được. Theo ông Trần Bá Sự  

- 83 tuổi, chủ  nhiệm CLB Ca trù Đông Môn thì Phủ từ được xây dựng vào 

thời Hậu Lê. 

1.2.3.2. Đặc điểm Ca trù Đông Môn 

 * Về tổ chức  
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 Hình thức tổ chức giáo phường ở đâycó từ thời cụ Tô Tiến làm trùm 

trưởng được di chuyển và xây dựng, tu tạo tại Phủ từ ở làng Đông Môn, là 

người địa phương vì huyện Thủy Đường khi đó thuộc phủ Kinh Môn có nhiều 

nghệ nhân điêu luyện, gặp thời bấy giờ là phát triển thịnh vượng nhất của Ca 

trù. Ở thời đấy các giáo phường Ca trù, với tổ chức có hệ thống từ trên xuống 

dưới và có quy định luật lệ nên phủ từ Đông Môn ở đây do Tam phủ bát 

huyện tu tạo, là trung tâm của cả vùng duyên hải. Ngay từ đầu tổ chức đã lập 

ra Hội đồng giáo phường, bầu ra trùm trưởng, cai quản Phủ từ cho đến các 

hoạt động quản lý, hoạt động biểu diễn của đào kép,với  nhiều nghệ nhân của 

các dòng họ có mặt, và không nhất thiết trùm trưởng chỉ trong một dòng họ. 

Với nhiệm vụ của trùm trưởng là theo dõi quản lí các công việc của hội, điều 

hành thực thi điều lệ và trông nom Phủ từ thờ Tổ Ca Công, đặc quyền của 

trùm trưởng là được lập thêm bàn thờ, thờ tổ nghề ở tại nhà mình. 

 * Về tập tục. 

 Đến ngày Lễ hội Tổ nghề hàng năm, người muốn xin vào Hội phải có 

mặt trước cửa nhà thánh trình diễn tiếng hát, tay phách, điệu múa và ngón đàn 

của mình để Hội đồng giáo phường cùng đông đảo dân chúng, đều là những 

nghệ nhân sành sỏi trong nghề, có trình độ thẩm âm cao, nhận biết năng khiếu 

tốt, lại giàu uy tín nghề nghiệp và cũng là để đảm bảo công minh, thành kính, 

tin tưởng, một cách trang nghiêm, theo dõi nhận xét. Nếu người xin vào hội 

nhận được nhiều ý kiến phản hồi chưa tốt, giáo phường sẽ phân công hội viên 

sành nghề gần gũi, kèm cặp, đào tạo với thời gian đàn tối thiểu là 2 năm, hát 

múa và phách nhịp tối thiểu là 3 năm, để ngày hội giỗ Tổ những năm sau sát 

hạch lại, nếu đạt sẽ được kết nạp vào hội, không đạt lại phải tiếp tục rèn luyện 

thêm chờ Hội sau. Chỉ sau khi được kết nạp là hội viên chính thức, mới được 

hành nghề và được tham dự các kỳ thi tuyển lai Kinh từ giáo phường trở lên. 
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Xem thế đủ biết việc đào tạo, truyền nghề cũng như bảo lưu được nhiều sắc 

thái riêng. 

 Những ngày hội thánh theo định kì là  23 tháng 3 và 23 tháng 9 âm lịch 

hàng năm. Mỗi năm tổ chức định kì 3 ngày, 3 đêm ấy ở hội, con cháu nhà 

thánh đi hành nghề, ở các nơi đều về lễ hội, người ngoài hội dù có chức sắc 

cao mấy cũng không được vào dự lễ. Trong mấy ngày hội, đều có tổ chức dàn 

nhạc và múa hát thờ tổ hay tế tổ. Những người được múa hát trước ban thờ tổ 

cũng đều phải là những nghệ nhân có tay nghề sành sỏi. Hội viên mới chỉ 

được tham gia phụ giúp bên ngoài hoặc biểu diễn giúp vui trong khoảng thời 

gian không phải giờ chính thức trong lịch định của hội. Ngoài ra, quan hệ thầy 

trò, quan hệ sinh hoạt tập thể trong hội cũng rất mực có tôn ti trật tự, có cấp 

bậc trên dưới. Những luật lệ này luôn luôn được lưu giữ truyền lại từ xa xưa 

tới đầu thế kỷ XX. 

 * Về diễn xướng. 

 Về bài bản và làn điệu, Ca trù Đông Môn không có sự khác biệt nhiều 

so với Ca trù của cả nước. Sự khác biệt chủ yếu trong cách thức trình diễn. 

Chẳng hạn như, ngày xưa hát Ca trù ở cửa đình, tế tiên thần hay thờ tiên thánh 

hầu hết là hát múa những bài thơ, bài kinh, câu truyện có sẵn, vừa múa vừa 

hát theo kiểu hành lễ như hát dâng rượu, đến cáo biệt thần, hay hát thờ có 

Giáo trống, giáo hương, thét nhạc, hát giai, ngâm thơ, hát múa “bỏ bộ”... Ở 

Đông Môn, trong những buổi hát thờ thần theo như cụ Phạm Quang Thanh, 

88 tuổi - một nghệ nhân Ca trù Đông Môn kể lạ: Khi diễn xướng còn có thêm 

một số bài thơ bằng chữ Hán, hoặc nửa Nôm, nửa Hán của những nho sĩ và 

văn nhân địa phương, hoặc quan lại và chức sắc nơi sở tại sáng tác, ca tụng 

công đứcphò nước cứu dân của vị Thành hoàng ở làng mình. 
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 Nét độc đáo của diễn xướng Ca trù Đông Môn là đã đem vào lối hát 

khuôn - một sự phá cách rất mới mẻ đó là tiếng hát của Ca nương là phải đạt 

được những tiêu chí sau: 

 - Tiếng hát phải mịn màng trong sáng, ngọt mượt một cách tự nhiên. 

 - Tiếng hát phải đều đặn, tròn vành, rõ chữ và bằng phẳng đúng khuôn nhạc. 

 - Tiếng hát phải thể hiện tự nhiên, thật linh hoạt, có sáng tạo, đảm bảo ý 

thơ tình thơ. 

 - Tiếng hát khi vút cao phải trong suốt. 

 - Với giọng hát không sai cung bậc Nam hay Bắc, pha hay nao, hoặc 

huỳnh, không sai âm từ bằng trắc, làm méo mó cả chữ trong câu thơ, lời thơ. 

Đó là tiêu chuẩn của nghệ thuật hát nói. 

 Ca trù là một lối cổ, ca khác với các lối dân ca thông thường khác, nên 

hát rất khó, thường lấy âm “Ư” làm nền, gọi là “hơi trong”, âm phát ra từ 

trong. Nghệ nhân Nguyễn Thị Chín còn gọi là “hơi óc”, kết hợp khéo léo với 

phát âm thông thường “hơi ngoài”. Hát Cửa đình lại phải hát to để nhiều 

người cùng nghe được. Giọng hát phải trong sáng, ngọt mịn khi gắt goa, uyển 

chuyển, khi dồn đục dâng trào, thể hiện một sắc thái, thực thực, hư hư, ẩn ẩn, 

gợi cảm sâu lắng. 

 Tiếng hát phải tròn vành rõ chữ, không được phát âm ngọng ngịu, làm 

người nghe dễ lầm, hiểu âm từ này ra âm từ kháclàm sao tiếng hát ở đây phải 

làm người đỡ đầu cho thơ, khoác cho thơ thêm xiêm y đầy rực rỡ, đầy sôi 

động, đầy mơ mộng, đầy hơi thở, vang vọng khắp không gian, lắng đọng với 

thời gian, giúp cho những người làm công tác bảo tồn ngày thêm say sưa và 

đam mê. Như nhiều nghệ nhân thường nói: “Đào nương hát không chỉ thuộc 

thơ mà còn phải có tâm hồn thơ”. 

 Đào hát còn phải nhuần nhuyễn các khổ nhạc như đã thành cố định. 

Nên ngay từ ban đầu trước khi học hát phải học đàn môi cho quen miệng và 
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lần lượt luyện từng khổ phách một, qua cả 5 khổ cho thật vững vàng, đảm bảo 

hát cho đúng cung bậc, âm thanh phát ra hòa vào tiếng đàn, đan thêm tiếng 

phách khi mau khi thưa, khi dồn rãi.  Tuy vậy, Đào – Kép vẫn có thể tùy hứng 

linh hoạt sáng tạo nhằm nâng cao cảm xúc lời thơ, hay bài hát có dôi khổ hoặc 

bớt khổ. Khi hát vẫn phải nằm trong khổ nhạc như nghe nghệ nhân Nguyễn 

Thị Chín, Đào Thị Thẩm, Tô Thị Chè là những nghệ nhân dân gian đã 

truyền dậy lại cho nhiều thế hệ đào nương như: Đỗ Quyên, Nguyễn Thị 

Ninh,  Nguyễn Thị Sắn... tuy việc đào tạo các thế hệ trẻ vẫn  là những bài 

hát khuôn khổ nhưng cách nhấn nhá, buông thả không thật giống nhau 

nhưng vẫn đảm bảo nằm trong khuôn khổ nhạc của  Ca trù. 

 Tóm lại, nghệ thuật hát Ca trù Đông Môn đã có một lịch sử lâu đời, 

là một bản sắc rất riêng. Nhưng trải qua thời gian, những nét hào hoa đặc 

trưng đó đang dần dần bị phai nhạt. Làm thế nào để khôi phục lại một 

trong những vẻ đẹp truyền thống của dân tộc, đây là một  việc làm không 

dễ dàng gì cho Ca trù của Đông Môn nói riêng và nghệ thuât Ca trù Hải 

Phòng nói chung. 

1.2.3.4. Nghệ nhân Ca trù ở Đông Môn 

  Là một trong những trung tâm diễn xướng Ca trù ở Hải Phòng nói 

riêng và Bắc Bộ nói chung, những người diễn xướng Ca trù ở Đông Môn 

chuyên sống bằng nghề ca hát nên có nhiều thế hệ nghệ nhân nổi tiếng.  

  Từ những năm 1910 – 1945 cụ Tô Tiến đến cụ Phạm Thị Hợp, rồi cụ 

Cận, cụ Phước, bà Ngân... là những nghệ nhân hát và phách nhịp  nổi danh. 

Các cụ là những thầy dậy giỏi được những người “có duyên” với Ca trù tới 

theo học rất đông không chỉ có trong huyện mà cả người ngoại tỉnh.  

  Nối tiếp các cụ, những năm 1935 – 1945 có lớp sau như bà Khầm, bà 

Thoa, bà Xuyến, bà Quán, bà Tịch... cũng đều là những đào nương với 

những lời ca, nhịp phách điêu luyện, nổi danh cả vùng. Nghệ nhân dạy đàn 
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giỏi của làng cũng khá nhiều, như: cụ Cát, cụ Đậy, cụ  Bốn... Đặc biệt, 

nhiều nghệ nhân ở Đông Môn còn đi mở các ca quán hát ả Đào ở chốn đô 

thành sầm uất: Hà Nội, Quảng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. 

  Theo bác Lưu Bình Yên- 75 tuổi, Phó ban quản lý di tích kể lại: 

Đông Môn có cụ Phạm Cửu Tuế là một tay đàn tài đã cùng vợ là Linh 

Thoa, một đàn hát giỏi, lên Hà Nội mở ca quán ở Khâm Thiên. Trong ca 

quán có nhiều đào kép tài hoa, điêu luyện được đưa từ Đông Môn lên.  

  Cũng theo ông Trần Sự - Chủ nhiệm CLB Ca trù: xưa kia nhà các 

ông bà có bốn năm đời còn chung sống với tổ phụ, đều biết gia đình nào ở 

đây, từ đời trước truyền cho đời sau, làm nghề đàn hát này như vợ chồng 

cụ Tô Tiến cách đây 200 năm đã nói ở trên đến cụ Phạm Thị Hợp (bà nội 

ông Tô Nghị) cùng lứa tuổi cụ như cụ Cận, cụ Phước rồi đến bà Ngần là 

những nghệ nhân múa hát và phách nhịp nổi danh, sau nữa là vợ chồng bà 

Miều, tiếp đến các bà Thẩm, bà Hương, bà Lũ,.... các cụ ấy qua đời thì nối 

tiếp lớp sau như bà Khầm, bà Thoa, bà Xuyến, bà Quán, bà Tịch, bà Ty, bà 

Mão, bà Tương, bà Thanh, bà Bốn, bà Nhuận, bà Nhìn... ngày xưa đều là 

những đào nương có nghề điêu luyện, nổi tiếng cả vùng nay đã không còn 

ai. Theo bác Sự kể lại: có một bà trong số nghệ nhân hoạt động hồi năm 

1930 – 1945, nghệ nhân được nhiều người biết đến là bà Khầm, con gái cụ 

Hội Thị, một đào nương không những giỏi về hát mà còn sành về văn thơ, 

nếu quan viên nào thưởng thức có thơ đưa cho bà hát, mà thể hiện thiếu lời 

đẹp, ý hay hoặc thái độ suồng sã, là bị bà phản bác, đã rất nhiều văn nhân 

tài tử đến nghe hát phải kiêng nể, cụ giáo Phạm Quang Thịnh nói đã gặp cả 

nhà thơ Tản Đà đến đây nghe hát nhiều lần với bài hát của nhà thơ, nhưng 

nay bà cũng đã về với cõi vĩnh hằng. 
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  Ngoài những nghệ nhân dậy hát nói trên, những nam nghệ nhân dạy 

đàn hồi ấy cũng rất nhiều, nhất là các cụ Cát, cụ Bốn, cụ Mưu, cụ Phước, 

cụ Mô, nhưng các cụ cũng đều mất đã lâu. 

  Giờ đây nghệ thuật Ca trù Đông Môn đang dần hồi sinh. Để đạt được 

điều đó phải kế đến công lao rất lớn của các nghệ nhân: Trần Bá Sự, Tô 

Nghị, Tô Thị Chè, Trần Trọng Quế, Nguyễn Hãn, Đào Thị Thẩm, Nguyễn 

Thị Chín. Các nghệ nhân này giờ đã qua tuổi 80, tuổi cao sức yếu, phần lớn 

đã về với cõi vĩnh hằng. 

  Có thể nói các nghệ nhân đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc 

làm sống lại nghệ thuật Ca trù Đông Môn, một di sản quý giá của dân tộc, 

một giá trị di sản văn hóa phi vật thể, niềm tự hào của người dân đất cảng.   

Tiểu kết   

Ca trù Việt Nam nói chung, Ca trù Đông Môn nói riêng là DSVH kết 

tinh trí tuệ, tình cảm, truyền thống của dân tộc. Mặc dù phải trải qua biết bao 

biến cố của lịch sử nhưng Ca trù luôn hiện diện trong sống văn hóa nghệ 

thuật của nhân dân ta. Trên cơ sở khẳng định giá trị và sự trường tồn của Ca 

trù, tác giả luận văn đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài.Khi nêu 

các cơ sở pháp lý về công tác quản lý DSVH, luận văn đã trình bày và phân 

tích các văn bản Luật và dưới Luật để làm cơ sở triển khai nghiên cứu những 

nội dung quản lý nhà nước về DSVH Ca trù hiện nay. Trong tổng quan vấn 

đề nghiên cứu, học viên đã trình bày các nghiên cứu về Ca trù ở nước ta nói 

chung, Ca trù Đông Môn nói riêng.  

Khi nghiên cứu cơ sở pháp lý về công tác quản lý DSVH, tác giả 

luận văn đã nêu và phân tích các văn bản Luật và dưới Luật để làm cơ sở 

triển khai phân tích những nội dung quản lý nhà nước về DSVH  Ca trù 

hiện nay. Trên bình diện cơ sở lý thuyết và những vấn đề chung về 

DSVH, tác giả luận văn đã giới thiệu một cách khái lược về hoạt động và 



35 
 

quản lý hoạt động Ca trù ở Đông Môn, đối tượng nghiên cứu chính của 

Luận văn. Nơi đây đã bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa tiêu biểu một 

thể loại nghệ thuật độc đáo của dân tộc, bộ phận của DSVH phi vật thể 

của nhân loại như thế nào?  Trên cơ sở đó, nhìn nhận và đánh giá sâu sắc 

về thực trạng quản lý hoạt động Ca trù Đông Môn trong giai đoạn hiện 

nay. Nội dung này sẽ được triển khai cụ thể trong chương 2 của luận văn. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNGVÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

CA TRÙ ĐÔNG MÔN 

2.1. Cơ cấu, chức năng của hệ thống tổ chức quản lý 

2.1.1. Phân cấp quản lý và cơ cấu tổ chức 

 Việc phân cấp quản lý CLB từ huyện đến Ban chủ nhiệm CLB Ca trù 

Đông Môn, cụ thể như sau: 

 Ở cấp huyện, UBND huyện Thủy Nguyên giao nhiệm vụ cho Phòng Văn 

hóa Thông tin huyện chịu trách nhiệm quản lý các lĩnh vực văn hóa xã hội, trong 

đó có nội dung quản lý di sản văn hóa phi vật thể và vật thể. 

 Ở cấp xã, UBND xã Hòa Bình giao cho BQL DT cấp xã và Ban VH&TT 

xã chịu trách nhiệm cùng phối hợp với BQLDT Phủ từ và BCN CLB Ca trù 

Đông Môn trong công tác hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo hoạt động quản lý tại 

CLB. Tuy được phân cấp quản lý, song cơ quan quản lý từ huyện đến CLB có 

mối quan hệ khăng khít, cùng phối hợp tốt trong việc tổ chức và quản lý văn hóa 

nói chung và quản lý di sản nói riêng. 

 Mô hình hoạt động quản lý CLB ở thành phố Hải Phòng tuy có những đặc 

điểm riêng biệt, song có nhiều điểm tương đồng so với mô hình quản lý CLB ở 

các tỉnh/ thành phố khác trong cả nước. 

 * Phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng là cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, 

thể duc, thể thao, du lịch và quảng cáo ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh 

vực quản lý của Phòng và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự ủy 

quyền của Ủy ban  nhân dân cấp huyện và chịu sự quản lý về  môn nghiệp vụ 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng. 

 * Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình: Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt 

động quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa và chịu sự quản lý chuyên môn 
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của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thủy Nguyên. Cán bộ chuyên trách văn 

hóa – xã hội chịu trách nhiệm tham mưu về công tác chuyên môn cho UBND xã 

Hòa Bình. 

Tuy được phân cấp quản lý, song cơ quan quản lý các cấp từ huyện 

đến địa phương có mối quan hệ khăng khít, cùng phối hợp tốt trong việc tổ 

chức và quản lý văn hóa nói chung và quản lý di sản văn hóa nói riêng. Mô 

hình hoạt động quản lý di sản ở thành phố Hải Phòng tuy có những đặc điểm 

riêng biệt, song có nhiều điểm tương đồng so với mô hình quản lý di sản ở 

các tỉnh/thành phố khác trong cả nước. Có thể sơ đồ hóa mô hình quản lý di 

sản từ cấp thành phố đến cấp cơ sở như sau: 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Đông Môn 

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý  

 Đối với một di sản văn hóa, thì chủ thể quản lý đóng vai trò quan trọng 

trong việc tổ chức và điều hành hoạt động, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị 

Sở VH, TT&DL thành phố 

Phòng VH&TT huyện  

UBND huyện 

Thủy Nguyên 

UBND xã Hòa Bình 

Ban VH&TT xã  

UBND thành 

phố Hải Phòng 

BCN CLB Đông Môn 

BQL DT phủ từ 

Cơ chế 

phối hợp  

Phủ từ Ca Công 
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di sản văn hóa của chính CLB đó. Do vậy, việc nghiên cứu về chủ thể quản lý 

của CLB là một việc làm cần thiết, bởi khi tìm hiểu sẽ thấy được mức độ, năng 

lực điều hành của cơ quan quản lý và ban chủ nhiệm CLB Ca trù Đông Môn 

cũng chính là chủ thể quản lý được quan tâm nghiên cứu. 

 Trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý CLB Ca trù Đông Môn hiện nay 

gồm có 5 người trong đó Chủ nhiệm CLB là ông Trần Bá Sự; CLB có 2 phó chủ 

nhiệm, 1 thư ký và 1 thủ quỹ. 

2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chủ nhiệm CLB 

- Chức năng của Ban Quản lý di tích 

Căn cứ Báo cáo số 08/BC-QL của BQL DT và Ban chủ nhiệm CLB Ca 

trù Đông Môn ngày 25/11/2015 về việc đánh giá thực trạng hoạt động của Ban 

chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù đã quy định rõ chức năng hoạt động như sau: 

Ban chủ nhiệm CLB Ca trù Đông Môn là tổ chức xã hội – nghề 

nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước của UBND xã Hòa Bình và sự 

hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch huyện Thủy Nguyên. 

- Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm:  

Căn cứ  vào điều 2 trong Quyết định số 63/QĐ-UBND xã Hòa Bình 

ký ngày 06 tháng 1 năm 2012 về việc kiện toàn Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ 

Ca trù Đông Môn đã nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chủ nhiệm CLB 

này như sau: 

- CLB Ca trù Đông Môn là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chịu sự 

quản lý nhà nước của UBND xã Hòa Bình. CLB hoạt động theo 

Điều lệ do Đại hội thành lập Câu lạc bộ và được UBND xã phê 

duyệt. 
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- CLB Ca trù Đông Môn được UBND xã Hòa Bình giao nhiệm vụ 

bảo tồn và phát triển nghệ thuật  hát Ca trù – Di sản văn hóa phi vật 

thể của nhân loại. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân xã giao. 

Thời gian qua BCN CLB Ca trù Đông Môn đã tổ chức lễ hội và tuyên 

truyền có hiệu quả những giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật của  Ca trù Đông Môn 

tới đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài thành phố. 

2.2. Thực trạng hoạt động và công tác quản lý hoạt động Ca trù 

Đông Môn 

Di tích Phủ từ Đông Môn được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố. 

Điều đó, một mặt khẳng định vị trí, vai trò và ảnh hưởng của Ca trù đối với đời 

sống xã hội nói chung, di sản văn hóa Ca trù nói riêng; mặt khác thể hiện người 

dân Đông Môn xưa và nay luôn dành cho Ca trù sự quan tâm nhất định. Chính vì 

vậy, các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, lễ hội tại khu di tích vào ngày 24 tháng 

3, 24 tháng 9 âm lịch hàng năm, lễ hội chùa Đông Môn vào ngày 11,12,13 tháng 

11 âm lịch... tất cả hoạt động tín ngưỡng, những lễ hội truyền thống đó đã thể 

hiện và khẳng định sự tự hào về truyền thống văn hóa địa phương, vừa mang 

tính tâm linh, là sự tri ân công đức của các vị thánh; đồng thời góp phần khôi 

phục các hoạt động văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, mang lại những 

nét mới trong đời sống văn hóa của nhân dân trong tiềm thức của người dân Hòa 

Bình đó là di sản văn hóa Ca trù. 

2.2.1. Thực trạng hoạt động và công tác quản lý hoạt động Ca trù Đông Môn 

 CLB sinh hoạt vào tối thứ 6 hàng tuần, BCN CLB xây dựng kế hoạchsinh 

hoạt định kỳ theo hàng qúy, hàng tháng, hàng tuần đối với từng thành viên trong 

CLB phụ trách các lĩnh vực: 

Ông Trần Bá Sự - Chủ nhiệm CLB, xây dựng các kế hoạch, lịch công tác, 

phổ biến các nội dung chương trình hoạt động của CLB 
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. Nghệ nhân Tô Văn Tuyên - dậy đàn đáy, phụ trách âm thanh, loa máy 

biểu diễn. 

Ca nương Phạm Thị Liên - dậy hát, múaphụ trách trang phục biểu diễn 

của CLB. 

Ca nương NguyễnThị Ninh đảm nhận việc sắp lễ, ngày rằm, mồng một 

hàng tháng, những ngày lễ thánh, công tác tạp vụ trong sinh hoạt. 

Bác Tô Văn Thiệp, bác Phạm Văn Sanh, bác Lưu Bình Yên phụ trách  

việc bảo quản các tài sản trong Phủ từ: Giữ gìn sắc phong, nhang án, bảo quản 

loa máy, điện, nước.... 

 Hàng năm, trước ngày tổ chức ngày thánh sinh, thánh hóa, BQL DT 

Phủ từ Ca công đều phải soạn thảo những dự thảo chi tiết về việc tổ chức và 

quản lý lễ hội, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị tham gia như: Ban 

Văn hóa xã chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm; công an xã 

bảo vệ an ninh trật tự trong không gian diễn ra ngày lễ thánh; Trung tâm 

VH&TT huyện Thủy Nguyên phối hợp tổ chức hoạt động vui chơi giải trí; 

BQL DT đền thờ chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức lễ hội như: Soạn 

thảo kế hoạch tổ chức lễ hội, kế hoạch bố trí nhân sự; dự toán tài chính cho lễ 

hội, chuẩn bị không gian và nhân lực cho lễ hội. Đồng thời, BQL DT Phủ từ 

cũng chính là đơn vị thường trực trong những ngày diễn ra lễ thánh. UBND 

xã Hòa Bình chuẩn bị nhân lực phục vụ các hoạt động lễ hội. Như vậy, BQL 

DT Phủ từ là đơn vị chính kết lối các đơn vị liên quan và chịu trách nhiệm 

trước UBND xã Hòa Bình  về những việc làm trong quá trình tổ chức và quản 

lý lễ hội tại khu di tích phủ từ . 

 Từ năm 2013 đến nay, tổ chức bộ máy BQL DT đền thờ được kiện 

toàn, cho nên UBND xã Hòa Bình giao cho Ban quản lý di tích đứng ra chủ 

trì lễ hội và phối hợp với các đơn vị liên quan như Ban văn hóa xã, cùng tổ 

chức các hoạt động như: Thực hành nghi lễ, vui chơi, hoạt động văn hóa trong 
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lễ hội. Khi trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Sanh - Trưởng BQL DT 

đền thờ nhận định: “Đối với khu di tích đền thờ Ca công, hàng năm lễ hội kỷ 

niệm ngày giỗ thánh giao cho BQL kết hợp với Ban Văn hóa của xã phối hợp 

thực hiện, tổ chức quản lý, đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, 

và trực tiếp quản lý hoạt động dịch vụ. Phòng VH&TT huyện có trách nhiệm 

giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm diễn ra trong không gian của lễ hội. 

Do đó, BQL DT Phủ từ và các đơn vị chức năng có liên quan đều phối hợp 

một cách tốt nhất để đạt hiệu quả trong những ngày diễn ra lễ giỗ Tổ ”. 

Do làm tốt công tác quản lý và phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể nên 

hoạt động lễ hội tại khu di tích Phủ từ diễn ra hết sức trang trọng, phù hợp với 

thuần phong mỹ tục của địa phương, mang đậm nét văn hóa vùng miền. Do sự 

hoạt động tích cực và ý thức giữ gìn di sản của mỗi thành viên trong CLB. Vì 

vậy, hoạt động CLB Ca trù Đông Môn đã đạt những thành tích cao trong các 

kỳ liên hoan toàn quốc, khu vực, thành phố, huyện tổ chức, tiêu biểu như: 

- Năm 2009 CLB tham gia “Liên hoan Ca trù toàn quốc” do Cục Văn 

hóa cơ sở tổ chức tại Hà Nội. CLB đã đạt 02 Huy chương bạc cho Đào và kép 

đàn triển vọng. 

- Năm 2011CLB tham gia “Liên hoan Ca trù toàn quốc”, do Viện 

Âm nhạc tổ chức tại Hà Nội, đạt 1 huy chương bạc và 1 huy chương vàng.  

- Năm 2012CLB cử nghệ nhân Tô Văn Tuyên và ca nương Phạm Thị 

Liên tham gia chương trình học “Lớp truyền dậy Ca trù” 2012, từ ngày 30/11 

đến ngày 9/12 do Viện Âm nhạc tổ chức. 

- Năm 2014 CLB tham gia “Liên hoan Ca trù toàn quốc” do Viện Âm 

nhạc tổ chức tại Hà Nội, đạt 1 huy chương bạc và 1 huy chương vàng. 

- Năm 2015 từ tháng 9 đến tháng 12, cùng với các Hội viên CLB Ca 

trù Hội Văn nghệ dân gian tham gia học đàn, hát “Trình thức không gian 
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hát Ca trù cửa đình” tại nhà riêng nghệ nhân đàn đáy Nguyễn Phú Đẹ, 93 

tuổi ở Tứ Kỳ, Hải Dương.  

- Năm 2016 CLB tham gia liên hoan trình diễn thơ, do Ban chấp 

hành CLB thơ Việt Nam tổ chức. 

Cũng trong năm 2016 tại “Liên hoan dân ca 3 miền toàn quốc” vừa 

được tổ chức tại thành phố Kiên Giang vào tháng 9 tại trung tâm thành phố 

Rạch Giá, Kiên Giang. Ca trù Đông Môn đoạt 3 huy chương vàng, Ban tổ 

chức đã trao huy chương vàng cho các nghệ nhân Ca trù Đông Môn là Phạm 

Thị Liên (33 tuổi), Tô Văn Tuyên (34 tuổi), Trần Văn Xuân  (55 tuổi).  

 Tiếp nối quá khứ, các ca nương, kép đàn đang truyền dạy các cháu 

thiếu niên trong xã, tạo một không khí sống động cuốn hút cho Ca trù khiến 

không ít các bà trung tuổi cũng tìm đến, tham gia vào. Kép đàn trong CLB 

hiện nay là anh Tô Văn Tuyên, được đánh giá là kép đàn có nhiều triển vọng. 

Ca nương Phạm Thị Liên cũng được đánh giá cao tại các kỳ liên hoan thành 

phố, giao lưu văn hóa vùng miền....Khó có thể nói với sự hồi sinh của ca trù 

Đông Môn sẽ là tương lai rực rỡ cho làng Ca trù cổ nhưng những gì được tạo 

dựng nơi đây thật đáng mừng. Đây là kết quả và tâm huyết, sự nỗ lực không 

ngừng của các thành viên trong CLB. Với những lợi thế đó, nếu được quan 

tâm vào cuộc đúng cách, đúng lúc, chúng ta sẽ làm cho nền văn hóa Việt Nam 

ngày càng phát triển và đa dạng.   

2.2.2.  Lớp truyền dạy Ca trù  trong CLB 

Để hoạt đông bảo tồn được duy trì thì vai trò người quản lý hoạt động 

CLB rất quan trọng. BCN CLB  thường xuyên quan tâm tới các cháu thiếu nhi 

trong việc phối hợp với nhà trường tạo điều kiện về thời gian cho các cháu 

tham gia sinh hoạt tại CLB một cách phù hợp, do đây là di sản văn hóa rất 

quý giá tại địa phương. Do vậy người làm công tác quản lý là BCN CLB luôn 

rất chú trọng và quan tâm đến việc truyền dạy Ca trù đặc biệt các đào nương 
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thiếu nhi với khả năng tiếp thu nhanh, độ tuổi kế cận cao nên thời gian qua CLB 

đã bước đầu hình thành những lớp đào nương nhí: Lớp đào nương ở tuổi thiếu 

nhi bắt đầu từ  những năm 2002, đến nay, nhiều em đã có thể hát được một số 

làn điệu, gõ được phách. Nhưng  lớp ca nương thiếu nhi đầu tiên diễn ra tại 

nhà bà Tô Thị Ninh, trải mấy cái chiếu xuống nền gạch, thế là có một nơi ấm 

cúng để chính các cụ là “giáo viên”. Các em nhỏ chỉ học vào buổi tối thứ bảy, 

để việc học văn hóa không bị ảnh hưởng. Còn lớp trung niên học vào tối chủ 

nhật. Nhìn những ca nương bé nhỏ ngây thơ và nhiệt tình học hát, những 

chàng trai làng Đông Môn học đàn, ta cũng thấy được phần nào sức sống 

nghệ thuật Ca trù vẫn còn mãnh liệt. 

Từ năm 2014 đến nay do các cụ  nghệ nhân đã qua đời, già yếu không 

tham gia sinh hoạt thì việc truyền dạy Ca trù do chị Phạm Thị Liên và anh Tô 

Văn Tuyên đảm nhận. CLB sinh hoạt với các độ tuổi: 

- Từ 7 – 12: có 4 em tham gia  

- Từ 30 – 45 có 15 hội viên  

- Từ 55 – 80: có 8 hội viên 

Các hội viên tham gia sinh hoạt đều được giữ một nhiệm vụ riêng, 

ngoài phần học đàn, trống, phách các hội viên còn giữ các nhiệm vụ trong 

việc quản lý tài sản của câu lạc bộ như: âm thanh (loa máy, âm ly, ), nhạc cụ 

(đàn, trống, phách), trang phục, đạo cụ (quạt, quần áo,…). Từ việc cùng nhau 

sinh hoạt và có trách nhiệm với nhau trong hoạt động quản lý nên CLB hoạt 

động khá đều đặn. Đối với độ tuổi trung niên sinh hoạt khá đều đặn vào tối 

thứ 7 hàng tuần. 

Điều đáng mừng hơn trong một vài năm CLB sinh hoạt đến nay có 

rất nhiều thiếu niên làng yêu thích tìm hiểu để biêt và tìm đến Ca trù của 

làng để học. Ca nương tham gia học đã có người lên lão, có em gái vừa 

mới lên lớp 9. Nhà thờ tổ nghề Ca trù của làng đã không còn chỗ cho lớp 
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học, phải rời sang nhà văn hóa. Nơi đây bắt đầu rộn tiếng phách, đàn, 

trống “tom chát”  từng đêm. Lửa thì mới nhen nhưng đã le lói tia hy vọng 

ngày mai sẽ ấm lại một nghệ thuật Ca trù để làng Đông Môn xứng đáng 

niềm tự hào xưa có những đào nương từng được hát cùng với các tao nhân 

mặc khách. 

Đào tạo lớp người “kế cận” cũng là “nhiệm vụ số một” đối với Ca 

trù Đông Môn. Bởi thế, trải qua thăng trầm, CLB vẫn duy trì hoạt động 

đều đặn với sự tham gia của 25 thành viên, bao gồm từ 2 đến 3 thế hệ. Từ 

lớp học tự biên, tự diễn này, các bậc “tiền bối” đã tìm được các cháu có 

năng khiếu và là hạt nhân để truyền nghề. “Khi mới làm quen  với nghệ 

thuât Ca trù các em đều thấy rất khó học, nhưng khi đã biết và hiểu thì lại 

rất say và mọi việc đều trở nên đơn giản”.  

Kể về thành tích mà CLB Ca trù Đông Môn đạt được, ông Trần Bá 

Sự - Chủ nhiệm CLB Ca trù cho biết: “CLB thành lập được một thời gian 

thôi, nhưng với tình yêu nghệ thuật ca hát và tự hào nghệ  thuật truyền 

thống địa phương mà qua các thế hệ đã luôn luyện tập hăng say và giành 

được khá nhiều giải thưởng trong các cuộc thi liên hoan Ca trù toàn quốc”. 

2.2.3. Dự án khôi phục, bảo tồn  và phát huy Ca trù Đông Môn 

 Có được kết quả kể trên phải kể đến sự đóng góp rất quan trọng từ chủ 

nhiệm CLB là ông Trần Bá Sự, chị Phạm Thị Liên, anh Tô Văn Tuyên...là 

những người hoạt đông quản lý của BCN CLB luôn duy trì hoạt động của 

CLB. Trong CLB lãnh đạo là nhà quản lý đồng thời nhà quản lý đóng vai trò 

là lãnh đạo. 

 Để CLB hoạt động duy trì thường xuyên đều đặn là việc không hề đơn 

giản, thay đổi phương thức sinh hoạt, hỗ trợ phần nào kinh phí cho các hội 

viên khi tham gia sinh hoạt, đây là việc làm mà BCN CLB luôn quan tâm 

thông qua các dự án về Ca trù để bảo tồn và phát huy Ca trù. Có được kết quả 
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này phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của chủ  nhiệm câu lạc bộ Trần Bá 

Sự. Ngày 22 tháng 8 năm 1993 là ngày đánh dấu sự trở lại của Ca trù làng 

Đông Môn khi UBND xã Hòa Bình đã được Hội văn nghệ dân gian Thành 

phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Thủy Nguyên thành 

lập Câu lạc bộ Ca trù do ông Trần Bá Sự, một người có nhiều đóng góp cho 

sự sống lại của Ca trù Đông Môn làm chủ nhiệm Câu lạc bộ. Kể từ đó, Ca trù 

Đông Môn ngày càng phát triển. 

Cuối năm 2002, CLB đã cử đào, kép, quan viên tham gia chương trình 

lớp đào tạo diễn viên trẻ toàn quốc do quỹ Ford tài trợ, trong thời gian từ 

tháng 10 đến tháng 12, với thời gian tham gia học tập tuy ngắn nhưng đã có 

điều kiện để các thành viên trong CLB tham gia và hoàn thiện các thể cách Ca 

trù một cách bài bản hơn. Chỉ trong một vài tháng, đội ngũ được đào tạo này 

đã trưởng thành nhanh chóng, sau đó trở về  địa phương tiếp tục được phát 

huy. Tại đây đã truyền dạy lại cho các thành viên khác trong CLB. Hàng tuần 

CLB sinh hoạt đều đặn vào tối thứ Sáu và đến nay vẫn được duy trì. 

Năm 2012 Ca trù một lần nữa lại được quan tâm khi Viện Âm nhạc 

quốc gia tổ chức lớp truyền dạy Ca trù cho những nghệ nhân trẻ của các CLB 

trên cả nước và điều này một lần nữa lại tạo thêm động lực rất lớn cho những 

người tham gia yêu thích bộ môn Ca trù, CLB Ca trù Đông Môn đã cử hai 

đào, kép tham gia là anh Tô Văn Tuyên, và chị Phạm Thị Liên, trong thời 

gian từ 9/12/2012 đến 21/12/2012, trên cơ sở là những người đã qua đào tạo, 

hiểu biết và đã có gốc về Ca trù, và hai thành viên của CLB đã tham gia và 

được đánh giá cao trong quá trình tham gia lớp truyền dạy.  

Sau khi tham gia lớp truyền dạy, hai thành viên đến nay luôn tích cực 

hoạt động, không ngần ngại truyền dạy cho tất cả những ai muốn tìm hiểu, 

học hát Ca trù. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho Ca trù Đông Môn. 

Trong lớp truyền dạy Ca trù không chỉ là các bà, các cô, còn có các ca nương 
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nhí 8- 9 tuổi, tuy giọng hát còn nhiều bỡ ngỡ nhưng tiếng phách rất giòn, 

thành thục và đang phần nào nhuần nhuyễn,như các cháu Minh Phương, Đỗ 

Phương, Kim Ngân đã ngâm nga được mấy câu: đào Hồng, đào Tuyết, sẩm 

huê tình. Từ khi CLB Ca trù được khôi phục và đi vào hoạt sinh hoạt có nề 

nếp đến nay, mọi người trong làng đều rất vui, hào hứng tập hát, có ý thức  

giữ gìn hơn vì không muốn vốn cổ bị thất truyền, trong những lần sinh hoạt 

mọi người còn nói chuyện: trong thời buổi này cái truyền thống mà không 

được gìn giữ cẩn thận thì con cháu sau này sẽ trách chúng ta là không biết 

gìn giữ, do vậy mà người dân nơi đây luôn sống gần gũi, yêu thương nhau 

hơn. CLB trở thành nơi sinh hoạt tập thể của các cụ và chỗ chơi của các 

cháu. CLB cũng trở thành nơi giáo dục văn hóa tinh thần cho thanh, thiếu 

niên, mọi hoạt động vui chơi của thanh thiếu niên và không có trường hợp 

nào chơi bời lêu lổng và mắc các tệ nạn xã hội. Hàng năm tại làng Đông 

Môn có hai ngày giổ tổ nghề là ngày 24/3 và 24/9 âm lịch, đều được tổ 

chức theo đúng nghi lễ và phong tục ngày xưa mà các cụ đã làm, là tổ chức 

một canh hát thờ vào tối ngày hôm trước là các con nhà thánh tại Phủ từ, 

hát thờ với tổ nghề để cùng nhau báo cáo với nhị vị tổ nghề trong năm qua 

giọng hát, tiếng phách, tiếng đàn đã có sự tiến bộ và hôm sau là phần lễ do 

dân làng cùng tế lễ dâng cúng lên nhị vị thánh sư, mong muốn phù hộ cho 

dân làng có nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi. Trong xu hướng hội nhập 

ngày một phát triển thì những hoạt động văn hóa mang tính chất tập thể 

như CLB Ca trù Đông Môn rât cần được gìn giữ và quan tâm.  

 Ca trù đã trải qua một quá trình phát triển được biểu diễn trong 

không gian văn hóa đa dạng ở nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Ca trù thể 

hiện một ý thức về bản sắc và sự kế tục trong nghệ thuật biểu diễn, có tính 

sáng tạo, được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua các tổ 

chức giáo phường. Những giáo phường này đã duy trì các cộng đồng có 
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mối quan hệ mật thiết, tạo nên nét đặc trưng cho Ca trù. Mặc dù trải qua 

nhiều biến động lịch sử, xã hội nhưng Ca trù vẫn có một sức sống riêng bởi 

giá trị của nghệ thuật đối với văn hóa Việt Nam. 

Mặc dù Việt Nam đã có nhiều cố gắng và sự hỗ trợ của một số tổ 

chức quốc tế trong việc bảo vệ Ca trù song sức sống của Ca trù hiện nay 

vẫn chưa phải ở mức cao và vẫn cần phải được bảo vệ hơn nữa để phát 

triển khả năng tồn tại. Việc duy trì thường xuyên và chất lượng nghệ thuật 

là vấn đề đặt ra đối với công việc bảo vệ Ca trù. Cần phải nâng cao nhận 

thức về Ca trù để Ca trù có thêm nhiều công chúng, có vị thế trong xã hội 

bởi nó đã bị quên lãng từ những năm 1950 – 1980. Cần hỗ trợ các nghệ 

nhân lớn tuổi truyền dạy và khuyến khích những ca nương, kép đàn trẻ  học 

hỏi và tham gia truyền dạy. 

- Kế hoạch hành động để bảo vệ trong hồ sơ được trình bày khá tổng 

thể và có tính khả thi. Các báo cáo thẩm định cũng chỉ ra cho chúng ta 

nhiều biện pháp cụ thể, nhỏ mà hữu ích. Sự ủng hộ và hỗ trợ của các cơ 

quan nhà nước cũng góp phần đảm bảo sức sống của Ca trù ở các thành 

phố và những vùng nông thôn. 

- Hồ sơ đã có sự tham gia đề cử của nhiều bên liên quan cũng như 

việc có bằng chứng đầy đủ về sự đồng thuận, tự nguyện và có hiểu biết đầy 

đủ của các cộng đồng. 

- Ca trù đã đươc kiểm kê và thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn của 

Viện Âm nhạc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, điều này cho thấy trách 

nhiệm và cam kết của quốc gia đối với việc bảo vệ di sản. 

Theo Công ước UNESCO 2003, các di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của quốc gia sau khi được đề cử, công nhận sẽ đăng ký vào hai danh 

sách di sản của nhân loại đó là danh sách Đại diện và danh sách Cần bảo vệ 

khẩn cấp và được bảo vệ ở cấp độ quốc tế. Di sản từ danh sách này có thể 
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chuyển sang danh sách khác căn cứ vào hiện trạng, sức sống của di sản. Có 

thể do chưa nhận thức được hết ý nghĩa sâu sắc của điều 17 Công ước 2003 

đối với việc thiết lập danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ 

khẩn cấp mà hầu hết các quốc gia quan tâm nhiều hơn đến danh sách đại 

diện. Năm 2009, có tới 111 hồ sơ của 34 quốc gia là ứng viên của Danh 

sách Đại diện nhưng chỉ có 15 hồ sơ của 9 quốc gia đăng lý vào danh sách 

khẩn cấp [7]. 

2.3. Một số nhận xét, đánh giá hoạt động và quản lý hoạt động Ca trù 

Đông Môn 

Trên cơ sở nghiên cứu về quản lý hoạt động Ca trù Đông Môn, tác giả có 

thể đánh giá một số ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động Ca trù 

Đông Môn hiện nay như sau: 

2.3.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động bảo tồn và quản lý hoạt động 

Ca trù Đông Môn 

  Trong bối cảnh đất nước hội nhập,người dân có cơ hội được tiếp xúc, 

giao lưu với nhiều nền văn hóa mới lạ từ nhiều quốc gia khác nhau. Do vậy, 

việc truyền dậy, khôi phục lại những giá trị văn hóa truyền thống gặp nhiều 

khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, những cơ quan, tổ chức, CLB Ca trù hay 

những cá nhân yêu thích bộ môn nghệ thuật này cần nhanh nhạy, kiên trì và 

quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp gây dựng lại nghệ thuật truyền thống của 

dân tộc. Mặc dù Ca trù là một trong những loại hình nghệ thuật được 

UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp 

vào tháng 10/2009, nhưng cho tới nay việc truyền bá, mở rộng nghệ thuật này 

vẫn chưa có sự đầu tư xứng đáng với tầm di sản. Về hoạt động này, có thể nói 

CLB Ca trù Đông Môn hiện nay đang hoạt động khá hiệu qủa. Bởi ca nương 

Phạm Thị Liên và kép đàn Tô Văn Tuyên đều là những người trẻ tuổi, yêu 

nghề nên đã rất chú trọng đến việc truyền nghề, đặc biệt là lề lối ứng xử trong 
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CLB. Trên thực tế, CLB Ca trù Đông Môn đã có những hoạt động cụ thể với 

các giải pháp khác nhau như: 

  Những đào kép trẻ của CLB luôn nỗ lực trao đổi kỹ năng trong lề lối, 

liên tục truyền dạy cho các ca nương nhí nhằm truyền ngọn lửa đam mê, bầu 

nhiệt huyết vào giới trẻ; bồi dưỡng những “mầm non” tương lai gần sẽ trở 

thành gạo cội của làng Ca trù Việt Nam. Trong đội ngũ các em thiếu nhi, 

nhiều em được đánh giá cao như em Đỗ Minh Phương, em Nguyễn Thị 

Phương theo học Ca trù từ khi 8 tuổi ... 

  CLB Ca trù Đông Môn luôn tự hào là cái nôi Ca trù của vùng duyên hải 

Bắc Bộ nơi có Phủ từ thờ tổ nghề. Hiện nay CLB tuy đã không còn những nghệ 

nhân cao tuổi trực tiếp truyền dạy nhưng nhóm đào kép trẻ vẫn luôn nhiệt tình 

gìn giữ vốn cổ mà ông cha đi trược đã để lại. Trên cơ sở có sẵn cái nền cơ bản để 

đi vào rèn luyện những kỹ thuật khó. Ngoài ra, các em còn được tìm hiểu về  

nguồn gốc Ca trù Đông Môn. Bằng những gì đã được truyền dạy từ các nghệ 

nhân đi trước, các ca nương thiếu nhi còn được trực tiếp ca nương Phạm Thị 

Liên truyền dạy, bằng sự đam mê và hiểu biết của mình đã truyền lại cho thế hệ 

kế cận những kỹ thuật hát, ý nghĩa của từng câu ca, các em còn được truyền bảo 

về những giá trị của vốn cổ để các em biết yêu và gìn giữ Ca trù như một sự 

nghiệp của đời mình. Những ca nương trẻ của CLB Ca trù Đông Môn thường 

xuyên được đi theo học nghề và biểu diễn trong những hội làng, ngày giỗ thánh, 

trong những cơ quan, tổ chức trong huyện, thành phố và các khu vực lân cận 

Quá trình rèn luyện có bài bản và thường xuyên được thực hành trao đổi giữa 

các ca nương lớn tuổi trong CLB nên các ca nương trẻ và ca nương nhí đã  

nhanh chóng nắm bắt được những kĩ thuật khó và làn điệu, lời ca cổ. Tuy nhiên, 

việc đào tạo đào nương, kép hát trong tình hình hiện nay cũng có những đặc thù 

riêng bởi việc học Ca trù song hành với việc đi học văn hóa nên không được 

chuyên tâm với nghề. 
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  CLB đã có nhân sự để thuyết minh tại khu di tích phủ từ nhằm giới thiệu 

và thực hành về nghệ thuật Ca trù cho đối tượng khán giả quan tâm tới nghệ 

thuật dân tộc. Mục đích của việc này để cùng thế hệ trẻ chia sẻ niềm đam mê âm 

nhạc truyền thống, duy trì, phát triển âm nhạc truyền thống Việt. Nhưng đào kép 

trong CLB luôn tổ chức truyền dậy cho các ca nương thiếu nhi không chỉ học 

cách hát mà còn học cách sử dụng cỗ phách, một trong những nhạc cụ độc đáo 

của di sản Ca trù. Mục tiêu từ vệc truyền dậy này giúp người học hiểu biết cư 

bản về các làn điệu, các nhạc cụ trong Ca trù. Quan trọng hơn là mỗi người học 

sẽ thực hành hát được 2 đến 3 làn điệu Ca trù đơn giản và biết gõ phách, trống 

cơ bản. 

  Trong những đêm hội làng, và những đêm giao lưu văn hóa dân gian luôn 

chọn ấn phẩm văn hóa liên quan đến những hình ảnh Ca trù. Một trong những 

giải pháp nhằm bảo tồn và tuyên truyền với mục tiêu “gìn giữ nét đẹp văn hóa 

truyền thống”. Đây cũng là phương diện góp phần truyền bá nghệ thuật Ca trù 

đến với công chúng. Bởi Ca trù là một bộ môn rất khó, nó không giống như bộ 

môn nghệ thuật khác. Và muốn để học được nó, đạt được trình độ cao thì là cả 

một quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, ngoài có chút năng khiếu và 

đặc biệt là phải có niềm đam mê. Sự khó khăn trong việc trao truyền Ca trù 

không phải chỉ là dạy cho người học thuộc lời hát, mà cái khó là truyền cho các 

bạn niềm đam mê và cái quyết tâm gìn giữ Ca trù. Một điều khó khăn hơn cả là 

không được biến đổi Ca trù để nó trở thành một sản phẩm “lọt tai” công chúng. 

Giá trị của Ca trù chỉ tồn tại khi Ca trù là chính nó. 

2.3.2. Những hạn chế trong hoạt động vàcông tác quản lýhoạt động CLB 

Ca trù Đông Môn 

2.3.2.1. Về mặt kinh phí 

  Khi được hỏi về khó khăn nhất hiện nay trong CLB thì mọi người ai 

cũng nói là vấn đề kinh phí. Trước đây các cụ nghệ nhân Đông Môn không có 
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bất kỳ một sự hỗ trợ nào, năm bữa nửa tháng được đi hát thì số tiền đó dùng 

vào việc mua sắm nhạc cụ, trang phục và cho vào quỹ hoạt động. 

  Để động viên các em thiếu niên tham gia sinh hoạt vào tối thứ sáu 

hàng tuần ban chủ nhiệm CLB đã đi vận động từ các cơ quan, tổ chức để 

hỗ trợ tiền nước sinh hoạt cho CLB. Mặc dù được công nhận với tên gọi 

“Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp” nhưng ngay sau khi 

UNESCO chính thức ghi danh thì ở Đông Môn chưa có động thái tích cực 

nào cho việc bảo tồn. Cho đến nay, đại đa số các nghệ nhân Ca trù không 

có lương mà cũng không có sự hỗ trợ nào. Họ hoạt động một cách tự 

nguyện truyền dạy lại cho con cháu tại các CLB ở vùng quê hay như các 

CLB trên thành phố... nhưng có thể tóm lại hai từ để nói về đời sống kinh 

tế của những người hoạt động Ca trù của họ là rất “khó khăn”. Quỹ Ford 

cũng đã có nhiều ưu đãi cho các CLB Ca trù như Thăng Long, Đông Môn... 

nhưng cũng không đủ để họ có thể sống với nghề. 

  Đó là điều lý giải vì sao khi hỏi bất kỳ nghệ nhân Ca trù nào ở Đông 

Môn, điều mong mỏi của họ tựu chung đều là mong muốn nhà nước có chính 

sách cho các nghệ nhân để hoạt động Ca trù. Trong nhiều năm vừa qua, Nhà 

nước cũng tích cực tổ chức các liên hoan Ca trù toàn quốc để tạo cơ hội cho 

bộ môn nghệ thuật này được khẳng định và các  nghệ nhân có dịp gặp gỡ, tìm 

hiểu về đặc trưng Ca trù từng vùng miền. Nhưng sau cuộc liên hoan Ca trù 

năm 2009, dường như mục đích này khó thành. 

  Hiện nay Đông Môn có di tích Phủ Từ thờ Tam phủ Bát huyện nhưng 

vẫn chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng, chưa xứng tầm với những gì mà giá 

trị nó đang có để là nơi sinh hoạt, lưu giữ những tư liệu cũng như những hình 

ảnh, trang phục, nhạc cụ biểu diễn của Ca trù. Đó cũng là nơi mọi người có 

thể đến tìm hiểu Ca trù của làng mình. Tuy nhiên việc này Đông Môn vẫn 

chưa làm được. 
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  Nhạc sỹ Đặng Hoành Loan tâm sự: “Đúng là từ khi chúng ta khởi động 

hồ sơ Ca trù, chúng tôi trực tiếp tìm đến các nghệ nhân, cho đến nay cũng đã 

có nhiều cụ ở độ tuổi 70 – 80 đã ra đi. Nhiều cụ hiện còn sống nhưng sức 

khỏe rất kém. Nói chung đời sống nghệ nhân rất khó khăn. Hiện tại, chúng tôi 

chỉ có kinh phí để thực hiện những công việc hành chính thôi, chứ chưa có 

tiền để hỗ trợ trực tiếp cho các nghệ nhân cũng như cho việc phục hồi một 

cách bài bản nghệ thuật Ca trù. Tại thời điểm này, chúng tôi đang xin 

UNESCO và khả năng trong thời gian tới sẽ cố được một khoản kinh phí để 

hỗ trợ cho các hoạt động phục hồi nghệ thuật Ca trù, nhưng nói thật, số tiền 

đó cũng chỉ mang ý nghĩa động viên, chưa nhiều lắm để có thể giải quyết 

được một vấn đề gì. Song, điều đáng mừng là, theo tôi biết, từ khi chúng ta 

khởi động hồ sơ Ca trù, cũng có nhiều địa phương đã có sự đầu tư, hỗ trợ cho 

các nghệ nhân, như Hải Dương đã mở lớp, bỏ tiền trợ cấp cho các nghệ nhân, 

Hà Tĩnh, Hà Nội cũng vậy”. 

2.3.2.2. Ca trù thiếu vắng khán giả 

  Để hiểu Ca trù thì người nghe không những nghe Ca trù bằng khả năng 

thẩm âm, mà còn phải là người am hiểu thơ ca. Người ta thường nói Ca trù là 

sự kết hợp của thanh nhạc, khí nhạc và văn chương trong Ca trù mà ai “bén” 

duyên với nó phải có “hồn” nhạc và văn. Hiểu được lời thơ trong Ca trù thì 

hát mới thấu đến tận đáy tâm hồn. Bây giờ, người nghe Ca trù vẫn còn, nhưng 

nghe mà hiểu hết vẻ đẹp của Ca trù, thấu hết được tâm can người nghệ sĩ thì 

có lẽ chẳng được mấy người. 

  Nghệ nhân Tô Thị Chè lúc sinh thời được vận đông nhớ lại các điệu hát 

cổ như: Tỳ bà hành, Cung bắc, Thét nhạc... đã nhiều lần than thở “Giờ còn 

mấy người biết nghe Ca trù, hát làm gì, chỉ hát nói là đủ rồi”. 

  Nhạc sỹ Tô Vũ cho rằng: đối với Ca trù, không những nghệ nhân phải 

học hát, học cầm chầu, gõ phách, mà người nghe cũng phải học thưởng thức. 
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Còn theo cụ Nguyễn Nghĩa Nguyên (Nghệ An), thì công chúng nghe hát Ca 

trù cần phải được “bồi dưỡng” những kiến thức tối thiểu. Đây chính là điểm 

khác biệt nhất của Ca trù. Không một bộ môn nghệ thuật nào mà người nghe 

cũng đóng vai trò làm nên sự thành công của bài hát. Không chỉ vậy, người 

nghe Ca trù còn có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sự hào 

hứng, hay say khi biểu diễn Ca trù của nghệ nhân. Cụ thừa nhận rằng, mặc dù 

bắt đầu từ năm 1998, các giáo phường Ca trù ở địa phương đã hoạt động trở 

lại, nhưng để phát triển công chúng cho Ca trù là hết sức khó khăn, không chỉ 

ở các tỉnh nói riêng mà nói chung trong toàn quốc. 

  Nghệ thuật Ca trù cũng gắn với các di tích và không gian văn hóa linh 

thiêng, nên cùng với sự mai một, xuống cấp của nhiều di tích, cộng thêm sự 

du nhập của nhiều hoạt động văn hóa mới vào các lễ hội, Ca trù cũng hầu như 

không còn nhiều đất diễn. 

  Trong thời gian vừa qua để chuẩn bị cho việc lập hồ sơ trình UNESCO, 

các nhà nghiên cứu tại Viện Âm nhạc đã thấy những tín hiệu lạc quan cho Ca 

trù: vốn liếng còn lại của Ca trù còn lại rất nhiều so với chúng ta vẫn tưởng. 

Nghĩa là không chỉ có Ca trù Lỗ Khê, Cổ Đạm, mà Ca trù hiện còn rải rác 

trong 16 tỉnh thành. Có lẽ đó cũng là may mắn đối với Ca trù: phát hiện muộn 

nên hầu như chưa bị biến tướng, chưa bị cải biên như thường gặp ở chèo, nhã 

nhạc...Tuy nhiên, sau 60 năm nghệ thuật này ngủ yên, việc sống dậy vẹn 

nguyên những di sản quý giá đó lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Liệu Ca trù 

có thể tiếp tục là một thành tố không thể thiếu được trong hệ thống các thể 

loại âm nhạc của Việt Nam hôm nay không? Cái khó của Ca trù là phải giới 

thiệu để nhiều người biết, đến nghe và giúp họ hiểu hơn về nghệ thuật Ca trù. 

Nghệ thuật Ca trù thuộc “đẳng cấp” chuyên nghiệp, không phải ai cũng thấu 

hiểu. Đặc tính của Ca trù có một lượng công chúng có chọn lọc theo niềm 

đam mê chứ không phải quá đông đảo. Một khó khăn nữa của các CLB Ca trù 
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là cần nguồn. tài trợ để duy trì và mở rộng hoạt động. Lúc này chưa thể yêu 

cầu các nghệ nhân, các đào nương tự kiếm sống để truyền nghề, mà cần sự hỗ 

trợ để họ tổ chức hoạt động và cũng cần có thời gian để tạo ra những khán giả 

cho loại nghệ thuật này. 

  Ca trù Đông Môn nói riêng và Ca trù Việt Nam nói chung đang đứng 

trước nguy cơ thách thức rất lớn. Đứng trước cánh cửa hội nhập. Khi mà nhịp 

sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang dần chi phối toàn bộ đời sống con 

người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những giá trị văn hóa truyền thống một mặt được 

tiếp thu những tinh hoa văn hóa nước ngoài, mặt khác cũng đứng trước nguy 

cơ bị đi vào quên lãng. Một bộ phận giới trẻ hiện nay đang dần quay đầu lại 

với những loại hình nghệ thuật cổ. 

2.3.2.3. Khó khăn trong việc học Ca trù 

  Có lẽ, chưa có bộ môn nghệ thuật dân tộc nào của nước ta lại khó học 

như Ca trù. Để hát được Ca trù trước tiên phải hiểu được cái hay, cái đẹp, cái 

chân – thiện – mỹ mà Ca trù mang lại cho con người. Khi học Ca trù, không 

phải ai cũng trở thành Ca nương. Theo truyền thống, mỗi nghệ sĩ thành nghề 

thường dậy cho con cháu của mình trong gia đình chứ không dạy cho người 

ngoài. Nếu có người ngoài nào vừa có năng khiếu, vừa có quyết tâm thì phải 

xin vào làm con nuôi của gia đình đó thì mới được truyền nghề. Sau khi luyện 

tập theo sự chỉ giáo của thầy ít nhất là trong 3, 4 năm thì mới được thầy cho 

rằng đã nắm vững kỹ thuật ca ngâm và gõ phách, và trước khi biểu diễn cho 

quần chúng thì phải hát cho một số người trong làng sành điệu hoặc biết nghe 

câu hát, tiếng đàn. Hôm đó mời một người quan viên chưa từng cầm chầu (tức 

là người vừa nghe vừa điểm trống chầu để chấm câu và để phê phán giọng 

hát) cho cô ca nương đó. Khi đa số trong cử tọa nhất là quan viên cầm chầu 

khen rằng ca nương đó chẳng những có giọng hát hay mà biết rành các khổ 

phách đúng hơi, đúng nhịp. Hôm đó, người thầy sẽ cho phép ca nương mặc áo 
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của nhà nghề đi biểu diễn trước hết trong Đình, để tạ ơn thần thánh, Tổ 

nghiệp rồi mới được biểu diễn trước thính giả. Hôm đó, gia đình đào nương 

phải làm một bữa tiệc để đãi các vị khách mời và buổi lễ đó gọi là “lễ mở 

xiêm áo”. Mọi người nhìn nhận là ca nương có đủ tài nghệ nhưng phải là 

người có đức hạnh tốt thì mới được phép đi hát cửa đình, làm lễ ra mắt và sau 

này muốn đi hát thì điều kiện tất yếu là có thanh, có sắc và có đức hạnh. 

  Cũng theo truyền thống, người kép đàn phải biết rõ ca nương để tiếng 

đàn có thể quyện vào lời ca một cách nhuần nhuyễn và cũng có ý là không để 

cho ca nương và kép đàn có được tình ý gì khác hơn tình ruột thịt. Ngày xưa 

anh đàn em hát, cha đàn con hát hoặc chồng đàn vợ hát, nhưng ngày nay tục 

lệ đó không còn được giữ một cách chặt chẽ. 

  Đào nương muốn được hành nghề phải trải qua quá trình luyện tập rất 

vất vả và công phu mới được hành nghề và lễ mở xiêm áo rất chặt chẽ. Không 

những chỉ thầy mà còn phải cả phường, cả làng nhìn nhận. Có tài phải đi đôi 

với đức, có tài mà không đức thì chẳng được mang danh hiệu Đào nương hay 

ca nương. Những ca nương là những người nghệ sĩ tài đức vẹn toàn, đã chấp 

nhận cả sức lực, học hỏi, luyện tập, trau dồi và giữ gìn di sản nghệ thuật của 

cha ông truyền lại từ đời trước qua đời sau và đã chịu thử thách của thời gian. 

  Học được Ca trù rất khó, đòi hỏi lòng kiên trì, niềm đam mê, tài năng 

và tìm tòi nghiêm cứu về âm nhạc. Truyền dậy cho thế hệ trẻ không phải là 

khó, nhưng truyền được đam mê thì khó vô cùng. Danh cầm Nguyễn Văn 

Khoái bộc bạch: “Ca trù học quá khó, một người học 5 năm mới có thể đạt 

90%, nếu muốn đạt được như thầy thì phải học thêm 5 – 7 năm nữa chứ học 

vài tháng không thể hát đúng được. Học đàn cũng vậy, nếu biết cầm cây đàn 

đáy ít nhất phải học 5- 7 năm, trình độ cao hơn cũng phải 10 – 15 năm”. 

  Nhạc sỹ Đặng Hoành Loan – người chịu trách nhiệm chủ yếu về nội 

dung khoa học của Hồ sơ di sản cho biết: Nhiều loại hình nghệ thuật truyền 
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thống khác, nguy cơ mai một, biến mất của Ca trù là có thật và nhãn tiền. Ở 

Ca trù, điều đó càng đặc biệt rõ ràng, bởi đó là thứ nghệ thuật đòi hỏi người ta 

phải suy ngẫm và có trình độ nhất định mới thưởng thức được. Hơn nữa Ca 

trù có nhiều quy cách, lề lối phúc tạp, cần sự đào tạo nghiêm túc. Chẳng hạn, 

đào nương phải vừa biết hát, vừa biết gõ phách, lại vừa phải Hán Nôm. Ngày 

xưa, họ được đào tạo từ lúc 10 tuổi, sau 5 năm mới được xem xét có thể đi hát 

được hay không. Từ chỗ đi hát, đến chỗ thành đào nương lại còn phải vượt 

qua những “vũ môn” khác nữa. Ngày nay ai đủ kiên nhẫn bỏ ra 5 năm – tức là 

bằng thời gian học một bằng đại học – mà chỉ để cho một thú chơi. 

   Ca trù là một loại hình nghệ thuật khó và cũng kén người thưởng thức. 

Các nghệ nhân cho rằng nếu muốn học Ca trù có bài bản bên cạnh tài năng thì 

trước hết cần phải có thời gian và sự học kiên trì. Ngày trước các cụ phải học 

đến 7 năm mới được “mở xiêm áo” (ra nghề) trong khi ngày nay, có người chỉ 

học vài ba tháng đã đi biểu diễn. 

  Theo nghệ sĩ Bạch Vân – người đã hơn 20 năm theo học Ca trù và hiện 

nay vẫn đang theo học từ các nghệ nhân cho biết: “Chị phải đến tận nhà các 

cụ ăn, ở với các cụ để học nghề. Học đánh một khổ phách (tom, chát, chát) 

cũng mất đến 2 tuần. Học luyến một chữ “dọc” trong câu “Ngang dọc thuyền 

tình trên bể ải” phải mất đến 6 tháng. Để đạt đến giá trị nghệ thuật sao cho các 

cụ gật đầu không dễ dàng gì, phải thắt hết cả ruột gan lại”  

2.3.3. Nguyên nhân 

 Như đã trình bày về những ưu điểm, tồn tại trong quá trình hoạt động 

của CLB Ca trù Đông Môn trong thời gian qua, ở phần này tác giả luận văn 

đưa ra một số nguyên nhân mang tính chủ quan và khách quan cần được khắc 

phục trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan  
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Về công tác tổ chức và quản lý tại CLB Ca trù Đông Môn hiện nay 

chưa đáp ứng với thực tiễn, đặc biệt về cơ sở vật chất, kinh phí sinh hoạt, 

mặc dù CLB đã phân công các cá nhân trong CLB đảm nhận phụ trách các 

lĩnh vực của CLB. Tuy nhiên, việc tham gia sinh hoạt tại CLB chủ yếu là 

theo sở thích, kiêm nhiệm, không chuyên trách nên việc bảo tồn và sinh 

hoạt định kỳ phần nào nhiều khó khăn trong việc duy trì thường xuyên. 

Do vậy, các thành viên trong CLB cần có ý thức cao hơn nữa trong việc 

việc bảo tồn loại hình DSVH này. 

Có thể nhận thấy, hoạt động bảo tồn DSVH không chỉ là trách nhiệm của 

BCN CLB mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành trong và ngoài 

huyện Thủy Nguyên. Song, thực tế, các bộ phận liên quan đến quản lý DS 

như: Cán bộVH&TT, Trung tâm Văn hóa Thông tin, bộ phận Tài nguyên & 

Môi trường, bộ phận Kế hoạch – Tài chính... và các tổ chức chính trị xã hội 

khác chưa phối hợp được một cách hiệu quả với các tổ chức chính trị xã hội 

khác, chưa phối hợp được một cách hiệu quả với BCN CLB để cùng giải 

quyết những vấn đề còn tồn tại trong khu di tích. 

Hiện nay trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã có tác động mạnh 

mẽ đến diện mạo làng quê và không gian sinh sống của người dân làng Đông 

Môn, song nhiệm vụ quy hoạch tổng thể khu di tích đình, chùa Phủ từ chưa 

được thống nhất cho đồng bộ, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH của 

Ca trù ở đây chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, vì vậy dẫn đến tình trạng 

mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển một cách toàn diện đối với khu di tích 

mà CLB đang sinh hoạt hiện nay. 

2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan 

- Qua thực tiễn khảo sát tại CLB cho thấy có nhiều hội viên sinh hoạt dời 

dạc, chưa thực sự tâm huyết vì CLB ở các cấp độ khác nhau, song do nguồn 
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tài chính ngân sách không có, kinh phí tự chủ của BCN CLB còn hạn hẹp nên 

dẫn đến tình trạng tham gia sinh hoạt động rời rạc, chưa có nhiều đóng góp 

cho CLB. 

- Thực tiễn cho thấy, quá trình nông thôn mới ở xã Hòa Bình đã tạo điều 

kiện phát triển nhanh là làm diện mạo nơi đây thay đổi, không gian cảnh quan 

làng xã bị thu hẹp, sức ép dân số ngày càng tăng, những đặc điểm này sẽ ảnh 

hưởng rất lớn trong việc quy hoạch lại khu di tích Phủ từ. 

- Công tác chỉ đạo từ huyện đến xã đôi lúc chưa kịp  thời triển khai, dẫn 

đến tình trạng hoạt động của CLB Ca trù chưa phù hợp và không theo hướng 

dẫn của cơ quản quản lý cấp trên trong hoạt động tổ chức và quản lý di sản. 

Tiểu kết  

  Trong những thập niên 90 của thế kỷ trước, cũng trong bối cảnh phục 

hồi những giá trị của văn hóa truyền thống, sinh hoạt nghệ thuật Ca trù được 

phục hồi, quan tâm của nhiều đơn vị, tổ chức. Làng Đông Môn – Hải Phòng 

cũng là một trong những trung tâm của Ca trù cả nước, là cái nôi của Ca trù 

vùng duyên hải Bắc Bộ, nơi có phủ từ Tam phủ bát huyện mà ngày nay vẫn 

còn giữ được những giá trị mà trước đây ông cha đã để lại. Những thế hệ nghệ 

nhân từ cụ Tô Tiến, cụ Phạm Thị Hợp, cụ Phạm Thị Hận, cụ Phạm Cửu Tuế, 

cụ Tô Thị Chè, cụ Tô Nghị... là hạt nhân tiêu biểu cho việc khôi phục nghệ 

thuật Ca trù qua việc truyền dậy, biểu diễn và quảng bá những giá trị của Ca 

trù ra thế giới. 

  Qua khảo sát thực trạng tại CLB Ca trù Đông Môn cho thấy những kết 

quả, khó khăn và những tồn tại mà hiện nay CLB Ca trù Đông Môn cũng như 

nhiều CLB khác trong cả nước đang gặp, đó là: 

  - Phát triển theo kiểu phong trào và chưa có sự đồng thuận thống nhất 

giữa những người thực hành nghề, tổ chức hoạt động biểu diễn Ca trù chưa 
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mang tính chất quy mô, vì thế đã làm giảm tính nghệ thuật và chất lượng vốn 

có của Ca trù. 

  - Việc giáo dục, tuyên truyền, quảng bá về Ca trù chưa được mạnh và 

bài bản nên chưa có được sự quan tâm, hưởng ứng của công chúng đối với 

loại hình. Các CLB hiện nay mới chỉ hướng đến đối tượng là nhân dân trong 

khu vực, những ngày giỗ thánh, hội làng hay một sự kiện nào đó mà chưa có 

hướng khai thác thế mạnh của loại hình nghệ thuật này là tổ chức biểu diễn 

theo đúng bản chất của nó. 

  - Thiếu kinh phí đầu tư cho người dạy và học Ca trù, không gian 

sinh hoạt và biểu diễn bị thu hẹp. Nghệ nhân cao tuổi hiện nay tại CLB 

không còn.... 

  Việc đưa ra được những thực trạng này sẽ là cơ sở cho phương hướng, 

giải pháp bảo tồn, phát huy được nghệ thuật Ca trù sao cho phù hợp với thực 

tiễn hoạt động hiện nay tại CLB Ca trù Đông Môn.. 
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Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT 

ĐỘNG CA TRÙ ĐÔNG MÔN 

3.1. Những giá trị của Ca trù Đông Môn 

3.1.1. Giá trị lịch sử 

  Từ tổ chức có hệ thống của Ty giáo phường Bắc thành xưa, khu vực 

Hải Phòng đã sớm hình thành giáo phường thuộc phủ Kinh Môn. Nhờ có 

nguồn gốc từ tiền nhân xa xưa truyền lại từ dòng họ Phạm ở Đông Môn, 

huyện Thủy Đường nay, một hậu duệ của Đại tướng quân Phạm Cương Dũng, 

trước tín mỹ hầu (thủy tổ họ Phạm ở đây). Đó là bà Phạm Thị Sang, một đào 

nương hát hay, múa giỏi. Thời Trịnh Giang đầu thế kỷ 18, đã trúng tuyển vào 

cung “Lai kinh chúc hỗ” được phong thứ phi và cấp10 mẫu ruộng lộc điền. 

Và theo luật lệ xưa “Ai người có chức danh của ngành nghề, được nhà nước 

công nhận mới được Ty giáo phường cho làm Trùm trưởng, đồng thời mới 

được phép lập bàn thờ Tổ nghề”. Đó là họ Tô từ khi hội tụ ở đây thông gia 

cùng họ Phạm, có nghệ nhân Tô Tiến, qua kỳ thi tuyển đạt điểm cao về nghệ 

thuật Ca trù, được giữ chức vụ và được lập bàn thờ Tổ nghề, với nhiệm vụ 

đào tạo ra Ca công Kỹ nữ cho Nhà nước ở khu vực này. Cũng từ đó hình 

thành đền thờ Tổ Ca công, gọi là Phủ từ Đông Môn. Lúc đầu dạy cho con 

cháu ở hai dòng họ Phạm và Tô, nối tiếp các thế hệ sau thông gia thêm với 

các dòng họ Nguyễn, Trần, Lưu ở đây và các huyện phụ cận, như họ Ngô ở 

Đoan Xá, huyện Nghi Dương (Kiến Thụy) và nhiều dòng họ ở các nơi xa 

khác nữa. Cũng tại nơi đây khi các gia đình phát triển thêm thành viên đã làm 

cho đất đai thu hẹp, sinh ra cảnh chen chúc, chật chội. Gặp khi thành thị phát 

triển mở rộng, có điều kiện hành nghề, người thì mở Ca quán, người thì đeo 

túi nhạc cụ đi hát lưu động các nơi. Riêng khu vực quanh Hải Phòng có hàng 

chục Ca quán ở cánh gà trong (Hàng Kênh), cánh gà ngoài (Lạch Tray), Cam 
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Lộ (Thượng Lý), Quy Tức (Kiến An) và các huyện An Lão, Kiến Thụy, Tiên 

Lãng, Vĩnh Bảo, đến cả Ninh Giang, Kim Thành rồi Quảng Yên, Thái Bình 

đâu cũng có Đào – Kép hành nghề Ca trù. 

  Trước bối cảnh cảng biển mở rộng, qua giao lưu hòa nhập, nhiều dòng 

văn hóa của nhiều khu vực trong và ngoài nước, có nhiều sự thay đổi, từ đời 

sống sản xuất tự cung, tự cấp cho đến đời sống thương mại hóa. Nghệ thuật 

Ca trù từ khách thể ấy đã có nhiều biến đổi. 

  Cũng do thể thơ mới và phổ biến là “hát nói mới” này mà nay có nhiều 

người đã lầm tưởng rằng thơ Ca trù, chỉ có thể thơ hát Nói, với tối thiểu 11 

câu một bài của hình thức lối hát ả đào ở ca quán và nhà riêng, như những bài 

thơ viết cho Ca trù của Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, 

Dương Khuê, Tản Đà... từ đầu thế kỷ 19. 

  - Phường hát ở nông thôn diễn xướng ca trù cũng như hình thức hát ả 

đào nói chung vẫn như xưa, lề lối và nội dung không có gì thay đổi đáng kể. 

Riêng “Hát cửa đình” thì hát Tế thần tuy vẫn như cũ, nhưng hát “thờ” Thần 

đa phần đã chuyển sang đáp ứng nhu cầu quần chúng đông đảo, bằng “Hát 

văn” với nội dung ca tụng như Ca trù nhưng thiên sang ca ngợi sự linh thiêng 

huyền bí và nịnh đồng, nịnh bóng. 

  - Các ca quán ở thành thị thì nghề “Hát cửa đình” đã ít đi, chỉ còn 

phổ biến thịnh hành “Hát ả đào”, phục vụ khi có khách tới yêu cầu, với nội 

dung thơ trữ tình lãng mạn, diễn tả tâm trạng thầm kín, riêng tư, với lối hát 

“thăng hoa” bằng những bài mang tính chất huê tình lãng mạn như: gửi 

thư, 36 giọng... 

  Qua đó thấy được Ca trù ở làng Đông Môn đã hình thành và phát tiển, 

đạt đến đỉnh cao, cả về chất thơ, chất nhạc, thể hiện luôn luôn biến cải cả nội 

dung văn thơ và hình thức nghệ thuật đã ngày một nâng cao, bớt đi lối hát 

cung đình, phát triển lối trình diễn dân gian “Hát cửa đình” tuy vẫn như nội 
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dung, mục đích yêu cầu của Ca trù cửa đình là góp phần làm cho Thần và 

người cùng vui. Hình thức ca nhạc cũng đơn giản, bớt cồng kềnh, từ chỗ đoàn 

diễn viên múa hát đông người xuống còn vài người, từ dàn nhạc lớn gồm đủ 

loại nhạc khí dân tộc, có cả trống to, chiêng lớn đã chỉ còn một vài người hát 

và 3 nhạc khí (đàn đáy, phách, trống con) với âm sắc càng độc đáo, lời thơ 

càng sâu lắng, giàu tính nghệ thuật hơn. 

  Năm 1985 mới được đồng chí Đoàn Duy Thành, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhắc tới và cho rằng: “Đây là một 

nghệ thuật quý của thành phố, cần sưu tầm nghiên cứu”, và sau đó được tác 

giả Ngô Đăng Lợi viết bài: “Hát Ca trù và đền Ca Công huyện Thủy 

Nguyên”, trên Tập san nghiên cứu lịch sử Hải Phòng số 3/1985 (Nhà xuất bản 

Hải Phòng ấn hành).  Đến năm 1989 mới được một hai cụ cao tuổi, ông Trần 

Bá Sự, ông Tô Văn Nghị ở trong làng đã họp nhau tìm gặp được nghệ nhân 

Ngô Duy Thẫn (Trà Phương, huyện Kiến Thụy) trao cho cây đàn đáy và hội 

tụ được 2 lão nghệ nhân là cụ Đào Thị Bảo (84 tuổi) và Đào Thị Thẩm (83 

tuổi), cùng các cụ Phạm Thị Cúc, cụ Tô Thị Chè đã truyền dậy lại cho thế hệ 

sau là các cô Nguyễn Thị Linh, Tô Thị Sắn, cụ Tô Văn Nghị đã truyền lại các 

ngón đàn cho bác Tô Văn Khánh, anh Tô Văn Tuyên. Với thế hệ được các cụ 

truyền dậy sau bao năm thăng trầm, Ca trù Đông Môn như được hồi sinh, khi 

ông Trần Bá Sự và một số những người tâm huyết với nghề đã đến các trường 

học tìm ra những cháu có năng khiếu và từng bước truyền dạy, từ năm 1996 

đến nay đã không biết bao thế hệ học trò được các cụ đào tạo: chị Phạm Thị 

Lan, chị Phạm Thị Liên, cháu Nguyễn Thị Duyên... đều là những ca nương trẻ 

đều dành những giải cao trong các cuộc liên hoan, giao lưu trong thành phố 

và các tỉnh lân cận. Ngày lễ giỗ thánh là ngày giỗ Tổ nghề ở Đông Môn, Thủy 

Nguyên vào ngày 24/3 và 24/9 âm lịch hàng năm, những lễ hội hàng năm 

được làng tổ chức định kỳ cũng có sự tham gia của Ca trù. 
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3.1.2. Giá trị giáo dục đạo đức truyền thống 

 Ca trù là nơi các tao nhân mặc khách đã gửi gắm những  bài thơ Hán, 

Nôm, nói lên sự thanh bạch, trong sáng của lòng trung thành.Những khúc 

nhạc hát, múa, như điệu “Múa hát Bài Bông” (là điệu hát Ca trù), do Trần 

Quang Khải, Trần Nhật Duật chế tác, để biểu diễn ăn mừng chiến thắng quân 

Nguyên, trong lễ hội, “Thái Bình diên yến” cũng được phổ biến ở khu vực  

này. Nhưng dù sao ở thời kỳ này Ca trù vẫn còn hòa lẫn với các hình thức Ca 

nhạc dân gian khác, chứ chưa tách biệt và có âm luật riêng như thời Hậu Lê.  

  Điều đáng tiếc nhất là thần phả của Phủ từ thờ Tổ nghề Ca Công ở đây 

đã mất cùng với thời gian. Phủ từ bị phá, nhưng dựa vào di sản phế tích còn 

lại, cùng kết hợp với bậc cao niên như: cụ Tô Nghị, ông Trần Bá Sự, bác 

Hoàng Văn Minh ở đây nói thì nghệ thuật Ca trù ở đây đã hình thành ngay từ 

những dòng họ đến hội cư khai khẩn qua nhiều đời, lâu nhất là họ Phạm đã có 

từ vài trăm năm, với cụ thủy tổ họ Phạm là Phạm Cương Dũng đại tướng 

quân được vua phong tước Tín Mỹ hầu (ở gia phả họ Phạm do ông Phạm Văn 

Vân trưởng họ cho xem), tiếp đó là họ Tô đã phát triển thành dòng họ lớn, rồi 

họ Nguyễn, họ Trần, họ Lưu. Tất cả các con cháu những dòng họ này đều đã 

có mười mấy đời liên tục sống với nghề, trai đàn nhạc, gái múa hát, theo các 

làn điệu của nghệ thuật Ca trù, đã trở thành làng nghề. 

  Cũng theo lời của các cụ cao niên thì đền Ca Công làng Đông Môn đã 

có cách đây trên hai trăm năm từ thời bà chúa Sang (Phạm Thị Sang) là đào 

hát lai kinh chúc hỗ, sau được chúa Trịnh (1729 -1740) phong là thứ phi, triều 

đình ban tặng cho 10 mẫu ruộng lộc ở Đông Môn (quê bà), đã mang nghệ 

thuật Ca trù về dậy ở đây. Số ruộng lộc trên do 2 em trai bà là Hùng và Cẩm 

hưởng thừa tự, phần mộ hai ông này vẫn còn ở đây. Sau khi chết dân làng đã 

tạc tượng đưa bà vào chùa làng Đông Môn, thờ cùng với 6 tượng mẫu ở nhà 

Mẫu, nhưng sau ngày chùa Đông Môn bị phá (1968) số tượng Mẫu trên 
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chuyển sang chùa làng Hà Phú... số lượng đó vẫn còn, tuy nhiên hiện nay vẫn 

chưa nhận ra đó là pho tượng nào. 

  Sau khi được bà chúa Sang mang nghệ thuật Ca trù về đây, có nghệ nhân 

Tô Tiến đã qua một chầu sát hạch do nhà nước tổ chức thi tuyển, đã đạt được 

bằng cấp cao ngành nghệ thuật  này, vượt khỏi các nghệ nhân khác, nên được lập 

bàn thờ tổ nghề và cũng từ đó cụ Tô Tiến làm trùm trưởng giáo phường, sau tập 

hợp các phường hát quanh miền duyên hải, lấy phủ Kinh  Môn làm trung tâm. 

  Vì “say” Ca trù mà một thời người Đông Môn coi đây là một nghề. Nhà 

nào cũng có kép đàn và đào hát. Những tao nhân mặc khách thường tới đây nghe 

hát ả đào, và bất cứ nhà nào muốn thưởng thức giọng ai hát, ngón đàn ai vê, tay 

phách ai gõ. 

  Ngoài ra trong thời kỳ chiến  tranh nội dung của các bài thơ còn rất phong 

phú, nó ca ngợi con người diễn tả lòng yêu nước, tâm tư tình cảm, nỗi lòng khao 

khát độc lập, tự do, trữ tình lãng mạn hoài cổ, bóng gió châm biếm bọn buôn dân 

bán nước, và khích lệ phong trào đấu tranh cứu nước, cũng vừa để giải tỏa 

những trăn trở tù túng cảnh hoạn lộ hàn cư bất đắc dĩ. Chỉ tiếc những bài thơ ấy 

qua thời gian đã bị mất mát đến nay không còn lưu giữ được. 

Có thể khẳng định di sản văn hóa Ca trù ngày càng có ảnh hưởng sâu 

sắc đến đời sống xã hội. Đối với nhân dân huyện Thủy Nguyên, di sản văn 

hóa Ca trù đã ăn sâu trong tiềm thức, đã góp phần hun đúc, duy trì và phát 

huy truyền thống văn hóa của quê hương; di sản Ca trù thông qua các giá trị 

văn hóa vật thể và phi vật thể góp phần quan trọng vào việc duy trì, phát huy 

và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. 

3.1.3. Giá trị nghệ thuật  

  Nội dung lời ca, lối múa và âm thanh  nhạc khí của Ca trù, là môn  

nghệ thuật đọc thơ, đọc phú  ngâm vịnh, từ lề lối hát và động tác múa của Đào 

nương với phối khí của nhịp phách ba lá, đan lẫn năm cung đàn đáy, năm khổ 
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trống chầu. Tất cả âm thanh tượng hình ấy, đều mang tải tâm hồn trong mỗi 

câu thơ, mỗi bài phú của một hay nhiều tác giả. Đào – kép hát múa thể hiện 

bằng nhấn nhá, luyến láy, buông chữ, nhả chữ, không được sai âm méo từ, 

không được thêm hay bớt đi từ nào, như các lối hát dân ca khác. Dù Ca trù có 

đôi âm từ muốn nhấn thêm, đào nương có láy lại nhưng cũng rất ít. 

  Những bài thơ Ca trù chủ yếu mang tải nội dung nghĩa đức cao cả, hay 

giáo huấn khuyên dụ lối sống nhân văn hoặc kích cảm mơ mộng cái Thiện, 

cái Mỹ, trước thiên  nhiên và cộng đồng, cũng như mục đích yêu cầu trong 

Thần phả, Thần sắc, nơi có đền thờ Tổ nghề đã nói ở trên là dạy cho trăm họ 

đức nghĩa chu toàn, khoan dung hòa hợp, kính cẩn sửa mình trong sạch, quyết 

đoán, thông minh, dũng cảm, vì dân, vì nước 

  Như vậy, nghệ thuật Ca trù, là cái nghề tận dụng năng khiếu của thanh 

đới thiên bẩm và dày công luyện rèn cả cánh tay, ngón tay sao cho uyển 

chuyển, khéo léo hết mình. Lời thơ Ca trù hầu hết là những bài thơ, bài kinh, 

bài truyện có sẵn, vừa múa vừa hát các tiết lục hành lễ, như hát dâng rượu, rồi 

tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba... đến cáo biệt thần. Hay hát thờ có 

giáo trống, giáo hương, thét nhạc, hát giai, Vịnh sử, đọc kinh truyện, đọc phú, 

ngâm thơ, hát múa “bỏ bộ”, hát múa “tứ linh”... Ngoài ra ở đây trong những 

buổi hát thờ Thần này đôi khi còn có thêm một số bài thơ bằng chữ Hán, loại 

nửa Nôm, nửa Hán của các nho sĩ văn nhân ở địa phương, hoặc quan hệ và 

chức sắc nơi sở tại sáng tác, ca tụng công đức phò nước, cứu dân của vị 

Thành Hoàng ở làng mình. Với khu vực xung quanh cảng Hải Phòng xưa có 

trên ba chục ngôi đình làng thờ Ngô Quyền – xưa kia ngày hội hàng năm ở 

các làng đều có Ca trù, hát và múa thờ Thần 

  Về hát ca quán và nhà riêng lại do những quan viên đến nghe hát, muốn 

nghe hát bài thơ có tên là gì, của ai hoặc yêu cầu hát bài thơ của chính  mình 

sáng tác, với thâm ý gửi gắm tâm tư tình cảm, cảm xúc trước cảnh vật, hay 
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bức xúc, trăn trở riêng tư nào đó, muốn thuê Đào nương hát để bầu bạn cùng 

lớp, cùng lứa thưởng thức. Cũng vì vậy, những bài thơ ả đào hát ở đây, hầu 

hết là thơ trữ tình lãng mạn và thơ trào phúng châm biếm. 

  Về giá trị văn hóa phi vật thể, lễ hội Phủ từ được tổ chức trong vào 

ngày 24/3 và 24/9 âm lịch hàng năm. Lễ hội là một hoạt động văn hoá đặc 

sắc, với các nghi lễ truyền thống. Đặc biệt phần hội với nhiều trò chơi dân 

gian hấp dẫn như: vật truyền thống, cờ tướng, múa rồng, múa tứ linh, đua 

thuyền, pháo đất, đu sòng, múa rối cạn, múa rối nước… mang bản sắc riêng 

của vùng đất Thủy Nguyên. 

3.1.4. Ca trù trong đời sống văn hóa của người dân làng Đông Môn 

Ca trù có ý nghĩa rất quan trong với người dân Đông Môn, nó gắn 

liền với các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân nơi 

đây. Người dân Đông Môn rất tự hào với Ca trù trên quê hương mình, bởi 

nó là bộ phận cấu thành của một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 

Ngày xưa vào những ngày hội hè đình đám đều có diễn xướng Ca trù. Lối 

diễn xướng vừa gần gũi, thân thiết, mộc mạc vừa quyền quý, bác học, cao 

sang với đời sống người dân, tạo nên những trạng thái tình cảm nhẹ nhàng, 

thành kính, sâu lắng, trí tuệ khiến mọi người dân rất say mê với Ca trù. 

Những ký ức về các cuộc diễn xướng Ca trù ngày xưa ở Đông Môn nhộn 

nhịp nhất vùng, vang danh một thủa, được các cụ, các ông, các bà thường 

kể lại cho con cháu gợi lên bao hình ảnh thơ mộng, thanh bình của một 

miền quê, đã làm các lớp thanh, thiếu niên Đông Môn thêm yêu quê hương 

mình hơn. Các thế hệ nối tiếp nhau, dù không có điều kiện sinh hoạt ca hát 

thường xuyên, vẫn nhớ, vẫn hát nhiều bài Ca trù. Những lời ca, điệu múa 

cổ thuần khiết, thành kính dâng các bậc thần thánh cầu mong cho cuộc 

sống an lành, thịnh vượng của nhân dân. Những lời ca trí tuệ, bác học giàu 

hình ảnh, ca ngợi quê hương tươi đẹp, ca ngợi tình yêu chân tình thiết tha 
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nồng thắm... không chỉ các cụ, các ông, các bà đã từng đi hát, đi nghe Ca 

trù ngày trước xúc động, bồi hồi xốn sang, mà các chàng trai, cô gái Đông 

Môn hôm nay khi cất lên những câu ca này đều thảng thốt, ngất ngây và tự 

hỏi: sao ông bà ta tự ngày xưa mà đã sáng tạo ra những câu hát đậm tính trí  

tuệ, lãng mạn vừa ngọt ngào, bình dị lại vừa đẹp đẽ, cao sang. Tiếng hát Ca 

trù là biểu hiện tâm hồn, trí tuệ người dân Đông Môn vùa đôn hậu, chất 

phác, chân thành vừa thông minh, tài trí sâu sắc. Diễn xướng Ca trù là nhu 

cầu của đời sống tinh thần người dân, là truyền thống tốt đẹp mang tính 

cộng đồng, mang tính nhân văn cao cả của dân tộc.  

Người dân Đông Môn tự hào về Ca trù đã trường tồn trên mảnh đất 

quê hương. Có thể nói, Ca trù chứa đựng bên trong những đặc điểm, của lối 

tư duy, quan điểm thẩm mỹ, phẩm chất người dân.   

  Ca trù Đông Môn được hình thành trong môi trường văn hóa truyền 

thống của làng. Từ những người diễn xướng đến những người thưởng thức 

đều tuân thủ nghiêm túc những quy định văn hóa truyền thống, mang tính 

cộng đồng cao. 

  Lời ca trong Ca trù Đông Môn là những áng văn, bài thơ tuyệt tác, 

âm điệu vô cùng độc đáo, đặc sắc ca ngợi các bậc tiền nhân có công với 

làng, với nước, ca ngợi khí phách hào hùng của dân tộc, đó  là phẩm chất tốt 

đẹp uống nước nhớ nguồn của người dân nơi đây. 

  Tóm lại vai trò, ý nghĩa của Ca trù trong đời sống người dân nơi đây 

đóng một vai trò hết sức quan trọng, nó không hoàn toàn tách bạch, mà 

chúng hòa quyện vào nhau chặt chẽ, khăng khít trong một chỉnh thể thống 

nhất. Tất cả tạo nên một bản sắc của Ca trù Đông Môn – một trong những 

trung tâm sinh hoạt văn hóa truyền thống của một vùng Bắc Bộ rộng lớn 

Bắc Bộ. 
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3.2. Một số giải pháp nâng cao công tác hoạt động và quản lý hoạt động 

Ca trù Đông Môn 

3.2.1. Nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị của Ca trù Đông Môn 

  Đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp cho những nhà quản 

lý trong lĩnh vực hoạt đông Ca trù dễ dàng tiế cận với công chúng một cách 

dễ dàng. Muồn người dân và công chúng hiểu được Ca trù thì trước tiên phải 

nhân thức rõ vai trò Ca trù trong đời sống hiện nay. Việc tuyên truyền giá trị 

của di sản Ca trù cần có sự nỗ lực của chính quyền địa phương và cộng đồng 

làng xã, huyện, thành phố trong việc phục hồi, gìn giữ vốn hát Ca trù là việc 

làm rất thiết thực. Nhằm không ngừng sáng tạo, bổ sung, nâng cao những giá 

trị chân - thiện - mỹ. Do đó trong việc bảo tồn phát huy Ca trù thì việc nhận 

thức được những giá trị về Ca trù là quan trọng nhất của người dân và những 

người đang hoạt động tại Ca trù Đông Môn 

Cần tổ chức lập lại tục hát Ca trù ở thôn, xóm, làng. Mục đích phong 

trào hát Ca trù được khơi lại để các nghệ nhân truyền lại cho các thế hệ. Mặt 

khác tạo sự giao lưu trao đổi, học hỏi trong làng sẽ nhộn nhịp vui vẻ và tăng 

cường sự gần gũi, quan tâm giúp đỡ nhau trong cộng đồng từ làng cho đến 

thành phố. Bên cạnh đó, sự nhận thức hiểu biết về tri thức, khoa học về đất 

nước, về tình cảm và  ngay cả sự cập nhật thông tin phát triển cũng sẽ được 

nâng cao ở người dân. Cần phổ biến, chuyển tải hát trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, tổ chức Ca trù và các cuộc thi hát, sáng tác thơ Ca trù, 

công tác sưu tầm… 

Muốn hoạt động tuyên truyền được hiệu quả cần am hiểu tính chất âm 

nhạc độc đáo riêng biệt về loại hình nghệ thuật này của địa phương để tổ chức 

hoạt động tuyên truyền cho sát với mục tiêu bảo tồn và phát triển theo Nghị 

quyết của Đảng là: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc”. 
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Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch và Nhà văn hóa huyện, xã cần tập 

hợp, sưu tầm các tư liệu thu thập được và dựng thành phim tài liệu để thấy 

được hình thức hát Ca trù cổ xưa của cha ông ta, giới thiệu được với nhân 

dân cái hay, cái đẹp của Ca trù với nhân dân thêm tự hào, yêu mến, say mê 

thưởng thức nó. 

Để tuyên truyền Ca trù tới đông đảo nhân dân thông qua các hoạt động 

phong trào quần chúng thì đây là việc làm không hề đơn giản nhưng nếu 

làm được việc này thì đây là biện pháp gìn giữ, bảo tồn tốt nhất. Bởi nó 

được nuôi dưỡng và lớn lên trong phong trào văn hóa nghệ thuật của quần 

chúng nhân dân, Ca trù mới có sức sống vững chắc và bền lâu trong 

không gian và thời gian. Muốn vậy thì phải làm cho quần chúng hiểu sâu 

và ngày càng yêu môn  nghệ thuật này, tự hào với vốn quý báu của địa 

phương, thông qua các phương thức: 

- Tổ chức các buổi diễn giảng về Ca trù tại các nhà văn hóa xã, huyện, 

thành phố đồng thời tuyên truyền, giới thiệu về Ca trù Đông Môn trên báo chí, 

trên làn sóng phát thanh truyền hình thành phố, kèm theo thuyết trình là phần 

biểu diễn gồm những làn điệu gốc, làn điệu cải biên và sáng tạo mới dựa trên 

chất liệu hát Ca trù để hấp dẫn người tới dự thưởng thức nghệ thuật vừa mang 

tính hàn lâm bác học, vừa mang tính dân gian này. 

- Đối với học sinh phổ thông, có thể đưa Ca trù vào một số giờ dậy văn 

(các thầy cô có thể đọc những bài thơ của các thi nhân xưa theo âm hưởng Ca 

trù), một số giờ dậy hát hoặc một số giờ hát hoặc giờ sinh hoạt văn nghệ. Ngoài 

phần dậy hát, có thể giới thiệu vắn tắt cho các em một số nét đặc trưng về âm 

nhạc và lề lối hát. Tổ chức dạy hát Ca trù cho các em vào dịp nghỉ hè, tham gia 

sinh hoạt ở khối, làng, xóm. Tổ chức dạy hát cho quần chúng nhân dân, đối 

tượng chủ yếu là thanh niên thuộc các thành phần khác nhau: học sinh, sinh 

viên, công nhân viên chức, nông dân… bằng các hình thức như: dạy qua đài 
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phát thanh, truyền hình thành phố thường kỳ, chương trình gồm những bài Ca 

trù cổ truyền, những bài hát sáng tác dựa trên âm hưởng Ca trù. 

Tại làng Đông Môn, đối với các nghệ nhân, Phòng Văn hóa nên liên hệ 

với chính quyền địa phương để có những biện pháp hiệu quả vận động khuyến 

khích các nghệ nhận dạy và huấn luyện cho các cháu trong thôn xã hát Ca trù. 

Đồng thời tạo điều kiện và khuyến khích các cháu có năng khiếu tạp luyện theo 

định kỳ. Đây là một biện pháp tốt, rất đáng lưu tâm. Bằng con đường  này, khơi 

dậy phong trào truyền nghề tại thôn, xã có thể nuôi dưỡng, bảo tồn và phát triển 

Ca trù của địa phương ngay trong môi trường tự nhiên của nó. Cũng chính tại 

đây Ca trù Đông Môn không những có thể được truyền lại đúng nguyên gốc 

nhất mà còn có thể phát triển đúng với chất của nó. 

Ca trù xuất hiện từ lâu đời và nó có sức sống bền vững trong lòng người 

Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Trải qua nhiều thời đại nó đã góp 

phấp to lớn vào việc giáo dục tư tưởng tình cảm cho nhân dân, góp phần làm 

phong phú thêm kho tàng văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. 

Vì vậy, việc sưu tầm, khai thác phát huy, phát triển Ca trù phải đi đôi với 

bảo tồn để làm giàu thêm vốn truyền thống đó là trách nhiệm to lớn đối với thế 

hệ chúng ta. Nhưng vận dụng Ca trù vào các thể loại âm nhạc khác cần có sự 

hiểu biết toàn diện, đầy đủ mọi khía cạnh có liên quan tới chúng như nguồn 

gốc, lề lối sinh hoạt… 

Để công tác tuyên truyền thật sự có hiệu quả, đối với CLB Ca trù 

Đông Môn phải có phương hướng hoạt động rõ ràng nhằm củng cố và 

phát triển bền vững để bắt kịp với xu hướng phát triển chung của cả 

nước cụ thể là: 

- Củng cố ban chủ nhiệm, hội viên nòng cốt, phát triển hội viên 

danh dự và hội viên trẻ. 
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- Đầu tư mua sắm nhạc cụ tập luyện, biểu diễn để các hội viên mới có 

điều kiện học tập và nâng cao khả năng trong nghề. 

 - Mở rộng hoạt động biểu diễn nghệ thuật để đưa nghệ thuật Ca trù đến 

với công chúng đồng thời tạo nguồn thu cho quỹ CLB. 

- Tiếp tục nỗ lực tập luyện trau dồi kỹ năng, khả năng trong nghề để đạt 

được thành tích cao trong các đợt liên hoan Ca trù tiếp theo. 

- Một số nghệ nhân là thầy dạy cùng một số hội viên trẻ có năng khiếu 

và nhiệt tình, phải được tạo điều kiện thuận lợi để thưởng thức, luyện tập, trình 

diễn và có sự bồi dưỡng hàng tháng. Bởi muốn bảo tồn và ngày một phát triển, 

cần phải nâng cao lớp ca nương, đào kép trẻ, được rèn luyện một cách bài bản 

như giáo phường trước kia. 

3.2.2. Về cơ chế chính sách 

  Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam thay thế cho Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 

đã có những chuyển biến quan trọng. Trong đó tư duy lý luận về văn hóa 

có sự chuyển biến tích cực. Do đó xuất phát từ đặc trưng của văn hóa mà 

trách nhiệm, phương thức tác động của Nhà nước càng phải tác động tích 

cực hơn nữa. 

  Một trong những nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI 

là tăng cường nguồn lực cho văn hóa: 

  Mức đầu tư của Nhà nước cho Văn hóa phải tương ứng với mức tăng 

trưởng kinh tế. Sử dụng công khai, minh bạch nguồn đầu tư của Nhà nước, có 

trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và một số loại hình nghệ thuật truyền thống cần bảo 

tồn, phát huy[2.tr.7]. 

Xuất phát từ đặc trưng của văn hóa mà trách nhiệm phương thức tác 

động cuả nhà nước đối với văn hóa càng phải tích cực hơn. Trong khi đó, sự 
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phát triển kinh tế - xã hội thời đại ngày nay đòi hỏi phải đưa văn hóa vào mọi 

lĩnh vực của đời sống. Sau 18 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 

VIII năm 1998), công tác quản lý nhà nước, sự nghiệp xây dựng và phát triển 

văn hóa ở nước ta đã có chuyển biến tích cực, trong đó nhận thức về công tác 

bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của các ngành, các cấp và nhân dân được 

nâng lên. Đồng thời, sự phát triển của kinh tế cũng là điều kiện giúp người 

dân quan tâm hơn đến những giá trị văn hóa truyền thống thông qua di sản 

văn hóa… Sau khi Luật Di sản văn hóa được ban hành năm 2001, Chính phủ 

đã ra Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn 

hóa. Tại điều 7, Nghị định chỉ rõ 6 biện pháp cần thiết để bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đó là: 

- Tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu, sưu tầm, thống kê, phân loại 

các di sản văn hóa phi vật thể; 

- Tiến hành sưu tầm, thống kê, phân loại thường xuyên và định kỳ về di 

sản văn hóa phi vật thể; 

- Tăng cường việc truyền dậy, phổ biến, xuất bản, trình diễn và phục 

dựng các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; 

- Đầu tư và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản vă hóa phi vật thể, ngăn chặn nguy cơ làm mai một, thất truyền di sản 

văn hóa phi vật thể; 

- Mở rộng các hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa phi vật thể; 

- Thực hiện việc thẩm định miễn phí, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ 

lưu giữ, bảo quản di sản văn hóa phi vật thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân 

là chủ sở hữu di sản văn hóa phi vật thể đó. 

Sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần 

được bảo vệ khẩn cấp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có “Chương trình 
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hành động bảo tồn Ca trù”, đó là: xây dựng kế hoạch kiểm kê, nghiên cứu, 

sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể hát Ca trù; củng cố, duy trì hoạt 

động và thường xuyên kết nạp thành viên mới; hàng năm tổ chức lớp học để 

truyền dậy và xây dựng lớp nghệ nhân kế cận; ban hành chính sách đãi ngộ, 

phong tặng nghệ nhân dân gian cho các cá nhân có tài năng, có đóng góp 

quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản Ca trù… 

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, ngoài liên hoan cuối năm 2012 và  

Liên hoan Ca trù mở rộng do Hội Văn nghệ dân gian thành phố Hải Phòng tổ 

chức năm 2013 thì hầu như thành phố Hải Phòng chưa có hoạt động cụ thể 

nào khác. Do đó, những giải pháp vừa nêu trên rất cần được thể chế hóa bằng 

những hạn chế, chính sách cụ thể. Chỉ có một cơ sở pháp lý cụ thể liên 

quan đến hoạt động bảo tồn, phát huy nghệ thuật ca trù (Quyết đinh, Thông 

tư) thì mới có căn cứ giúp cho sự chỉ đạo từ các UBND thành phố Hải 

Phòng, Sở VHTT và DL đến phòng VHTT ở huyện trên thành phố được 

thống nhất và có hiệu quả, đi kèm với trách nhiệm bởi vì việc bảo tồn, phát 

huy giá trị của di sản không thể chỉ phụ thuộc vào ý chí chủ quan của bất 

cứ ai hay trong một thời điểm nhất thời mà việc này cần được cụ thể hóa 

bằng cơ chế và chính sách. 

Thành phố Hải Phòng cũng cần có sự quan tâm đúng mức đối với đội 

ngũ nghệ nhân Ca trù bởi những nghệ nhân này không chỉ xứng đáng được 

vinh danh mà cần có sự quan tâm thực chất cả về tinh thần đãi ngộ về vật 

chất. Đội ngũ nghệ nhân Ca trù là nòng cốt trong việc bảo tồn, phát huy 

những tinh hoa của di sản văn hóa truyền thống hiện nay của Hải Phòng. Do 

đó, Hải Phòng cần có những giải pháp xây dựng các chính sách hỗ trợ nghệ 

nhân nói chung, trong đó có nghệ nhân Ca trù phù hợp với tầm vóc phát triển 

kinh tế - xã hội của Thành phố. Bên cạnh đó, việc truyền dạy Ca trù cần được 

xem là công việc dài hạn, không phải trong ngắn hạn. Trong việc đưa ra cơ 
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chế, chính sách cần phải có tư duy chiến lược, dài hạn để không chỉ bảo tồn, 

phát huy giá trị Ca trù, một tài sản quý giá của ông cha, một bộ phận của di 

sản văn hóa dân tộc. Hay nói cách khác, chỉ có thể giữ được  giá trị của văn 

hóa Ca trù khi có cách ứng xử đúng đắn với nghệ nhân và để cho những nghệ 

nhân yên tâm yêu nghề và sống chết với những giá trị mà đã được tích lũy và 

trao truyền qua nhiều thế hệ. 

3.2.3. Về cơ sở vật chất  

 Việc các loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống đề nghị Thành phố 

Hải Phòng về một nơi biểu diễn chung để công chúng có thể hiểu, biết và yêu 

những giá trị của di sản văn hóa dân tộc không phải là mới. Tuy nhiên, một 

nhà hát di sản, nơi hội tụ giao lưu và thưởng thức âm nhạc truyền thống vẫn 

chưa đi vào hiện thực. 

 Cần đầu tư nâng cấp hơn đến môi trường diễn xướng của Ca trù làng 

Đông Môn. Hiện nay, CLB của làng đang sinh hoạt tại đền Phủ Từ Ca Công 

nhưng hiện nay di tích Phủ Từ thờ Tổ  nghề vùng duyên hải cũng đang bị 

xuống cấp nghiêm trọng, mái nhà và tường đã có nhiều vết nứt, hệ thống cửa 

cũng hư hỏng nặng. Vì vậy hơn lúc nào hết kế hoạch đầu tư kinh phí để tu sửa 

lại di tích là vô cùng cần thiết để các nghệ nhân và những người yêu nghề 

được sống với niềm đam mê, góp phần duy trì những giá trị truyền thống tốt 

đẹp của địa phương. Việc này hoàn toàn có thể làm được bởi hiện nay nơi 

sinh hoạt của CLB đang phải sinh hoạt tạm thời tại nhà văn hóa thôn nên việc 

đầu tư cơ sở vật chất, bảo quản nhạc cụ, trang phục biểu diễn cũng chưa được 

quan tâm đúng mức. 

 Cần chi kinh phí cho việc mua trang thiết bị, máy móc, loa đài phục vụ 

cho sinh hoạt Ca trù.Hiện nay nhà văn hóa thôn đã có hệ thống loa đài.Tuy 

nhiên chất lượng âm thanh kém không còn đủ chất lượng để phục vụ cho hoạt 

động sinh hoạt của câu lạc bộ. 
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 Nhà nước cần đầu tư nguồn kinh phí hơn nữa để tổ chức đào tạo Ca trù 

trong các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, thậm chí có kế hoạch lập riêng 

một khoa Ca trù.Các diễn viên nhà hát ca múa nhạc cổ truyền sẽ là những học 

viên trước tiên.Và người dạy sẽ là các nghệ nhân – những báu vật nhân văn 

sống.Cần phải làm gấp những việc này, nếu không, 5 năm nữa thì đã quá 

muộn mà giờ đây cũng đã là muộn rồi.Đầu thế kỷ 20 Đông Môn là cái nôi Ca 

trù vùng duyên hải có đến hơn một trăm đào nương. Nhưng hiện nay, số nghệ 

nhân vùng duyên hải Bắc Bộ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.  

 Để hoạt động quản lý Ca trù Đông Môn đi vào chiều sâu hơn thì cần có 

một đội ngũ sưu tầm có nghiệp vụ do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và hệ 

thống nhà văn hóa huyện, xã. Việc tiến hành sưu tầm các thành viên của đội 

cần được đào tạo qua nghiệp vụ. Trên cơ sở các tư liệu thu thập được, Sở văn 

hóa nên dựng thành phim để thấy được trình thức Ca trù cổ xưa của cha ông, 

giới thiệu được với nhân dân cái hay, cái đẹp của ca trù để tự hào và yêu mến 

nó. Hiện nay, tài liệu về Ca trù của làng Đông Môn đã bị mất mát đi quá 

nhiều, số tài liệu được lưu giữ thì đã hư nát.Giờ đây làng Đông Môn chỉ còn 

lưu giữ được một bản sắc phong và một bộ khám thờ tổ nghề. 

 Hiện nay, thu nhập của các nghệ nhân và các hội viên tham gia trong 

CLB rất thấp, công việc không ổn định, đời sống bấp bênh, kông có một hoạt 

động nào hỗ trợ kinh phí để tham gia sinh hoạt. Vậy tại sao các cấp, các 

ngành văn hóa không đầu tư kkinh phí để xây dựng cho Đông Môn một nhà 

hát Ca trù, là nơi vừa để giới thiệu, quảng bá đến công chúng trong và ngoài 

nước về Ca trù, cũng như thực hiện các hoạt động biểu diễn ca trù với sự tham 

gia của các nghệ nhân, kinh doanh dịch vụ tạo thêm thu nhập cho nghệ nhân. 

Đồng thời là nơi giao lưu nâng cao tiếng đàn, tiếng hát tiếng phách của mình, 

phần nào làm cho Đông Môn vẫn mang được nét cổ kính như xưa “cái nôi ca 

trù vùng duyên hải Bắc Bộ”. 
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3.2.4. Về đào tạo đội ngũ quản lý và nghệ nhân Ca trù Đông Môn 

  - Nhận thức của cấp ủy và chính quyền địa phương cùng cơ quan, quản 

lý các cấp. 

 Hiện nay, hầu hết các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng, 

được quan tâm, tái hiện, phục dựng nhằm phát huy những giá trị của chính 

loại hình di sản đó, phù hợp với thuần phong mỹ tục nên đã tạo được sức lan 

tỏa, lôi cuốn, góp phần thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ngày 14.1.2015, 

tại đình Hàng Kênh (Hải Phòng), với sự giúp đỡ của nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ 

(92 tuổi) mà lối hát cửa đình được phục dựng với 14 thể cách, chia làm 5 lớp diễn, 

đã thu hút được đông đảo quần chúng đón xem. Đây cũng là hình thức bảo tồn 

đưa ca trù đến với người dân nhiều hơn thông qua nghi thức sinh hoạt tín ngưỡng. 

 Thủy Nguyên là một huyện giàu truyền thống văn hóa, hệ thống giá trị 

văn hóa vật thể và phi vật thể rất tiềm năng, do đó, ngày 24 tháng 10 năm 

2012 Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 26: “về tăng 

cường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa huyện Thủy Nguyên đến 

năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Trên cơ sở Nghi quyết, UBND huyện 

đã xây dựng đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa huyện Thủy 

Nguyên đến năm 2015, định hướng đến năm 2010”. Đây là đề án được hệ 

thống và kiểm kê toàn bộ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn 

huyện Thủy Nguyên, và Ca trù cũng đang từng bước được đưa vào các trường 

học trên địa bàn huyện. Đây là những thành công bước đầu đã đóng góp quan 

trọng vào xây dựng và phát huy những mặt tích cực của di sản văn hóa, giúp 

cho thế hệ học sinh hôm nay hiểu về những giá trị văn hóa mà cha ông để lại.  

Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của nghệ thuật Ca trù 

còn chưa tương xướng với giá trị, tầm vóc của di sản. Nguồn kinh phí đầu tư 

từ chương trình mục tiêu quốc gia và của TP Hải Phòng còn hạn chế so với 

tổng số di sản trên địa bàn nên kinh phí dành cho từng loại hình di sản phi vật 
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thể nói chung cũng như cấp cho CLB Ca trù nói riêng còn nhiều hạn chế. Một 

số đồng chí cấp ủy đảng, chính quyền địa phương còn chưa thực sự quan tâm 

đúng mức, chưa huy động được sự vào của cả cộng đồng tham gia bảo vệ gía 

trị di sản văn hóa. Do đó xuất phát từ đặc trưng của văn hóa, mà trách nhiệm, 

phương thức tác động của cấp ủy và chính quyền cơ quan, quản lý các cấp đối 

với văn hóa càng phải tích cực hơn. Hơn nữa, sự phát triển kinh tế - xã hội 

thời đại ngày nay đòi hỏi phải đưa văn hóa vào mọi lĩnh vực của đời sống. 

Việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của Nhà nước đối 

với việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca trù không có nghĩa là nhà 

nước đứng ra làm thay, làm hộ cho cộng đồng. Ý nghĩa của việc tăng cường ở 

đây chính là sự phối kết hợp trong công tác tổ chức sao cho mọi hoạt động 

bảo tồn và phát huy  nghệ thuật Ca trù được tạo điều kiện, trên tinh thần đảm 

bảo những hoạt động của CLB Ca trù được hỗ trợ về mặt chủ trương, chính 

sách được thông suốt. Đồng thời cần khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ 

chức thực hiện tốt những giải pháp mới nhằm phát huy, quảng bá các giá trị 

của nghệ thuật Ca trù. 

- Nhận thức cho người dân thông qua giải pháp tuyên truyền, giáo dục. 

Hiện nay, ý thức bảo tồn, phát huy di sản văn hóa nói chung còn địa bộ 

phận người dân chưa cao mà chỉ tập trung ở những cộng đồng  nhỏ liên quan 

đến từng loại hình khác nhau. Trước những thực trạng về nghệ thuật Ca trù đã 

phân tích ở trên, để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản nghệ thuật Ca trù thì 

ngoài sự tập trung chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự chung tay của các tổ 

chức trong và ngoài nước, thì quan trọng nhất vẫn là nhận thức của chính 

cộng đồng. Điều này được đặt ra trong các tranh luận về phương hướng bảo 

tồn, phát huy loại hình di sản văn hóa phi vật thể này là bảo tồn theo hướng 

phục hồi lại những giá trị cổ, lề lối cổ như nó vốn có hay là để cho nghệ tuật 

ca trù vận động theo chính bối cảnh mà nó đang tồn tại, trong đời sống xã hội 
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đương đại. Nhiều ý kiến bàn về vai trò của cộng đồng, vai trò chủ thể trong 

việc bảo tồn và phát huy di sản nhưng trên thực tế ấy thì những người đi xem 

Ca trù hiện nay không hiểu hết ý nghĩa của nghệ thuật Ca trù, do vậy mà tạo 

nên sự phát triển theo thế mạnh của từng CLB mà chưa có sự thống nhất trong 

cách thức bảo tồn và phát huy. Cũng có nhiều ý kiến phản đối việc thêm các 

yếu tố mới vào nghệ thuật ca trù truyền thống dựa trên quan điểm cho rằng 

cần giữ lại tính nguyên gốc của di sản mà cha ông để lại, đưa các yếu tố mới 

vào sẽ làm mất đi bản sắc của Ca trù, biến Ca trù thành một loại hình diễn 

xướng mới. Đây cũng là quan điểm chống xu hướng sân khấu hóa, việc bảo 

tồn di sản cần quan tâm đến phục hồi môi trường diễn xướng truyền thống. 

Việc phục dựng lối hát cửa đình của Ca trù cần quan tâm đến giá trị văn hóa 

xã hội và tâm linh của chúng. 

Một vấn đề nữa đó chính là vị trí của cộng đồng, chủ thể trong bảo tồn di 

sản văn hóa. Những vấn đề còn tồn tại nêu trên cũng sẽ và đang có ảnh hưởng 

trực tiếp đến nhận thức của những người đang trực tiếp tham gia công tác bảo 

tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa tại địa bàn. Vấn đề đặt ra hiện nay 

chính là những cấp có thẩm quyền cần xác định và đề ra được những giải 

pháp hữu hiệu trong việc bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Ca trù. Chúng ta 

biết rằng sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chỉ có thể được 

đẩy mạnh và đạt hiệu quả khi người dân tự giác tham gia. Việc giáo dục để 

nâng cao ý thức của người dân, khơi dậy ở họ lòng tự hào đối với di sản văn 

hóa của cộng đồng là công việc có ý nghĩa quan trọng, góp phần hướng người 

dân biết cách bảo tồn và thưởng thức các loại hình di sản văn hóa phi vật thể. 

Đây được xem là giải pháp thiết thực bởi chỉ có nhận thức đúng mới có được 

những hành xử phù hợp với di sản. Chính vì thế, Nhà nước rất cần nhấn mạnh 

vai trò chủ thể của cộng đồng người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị 

của di sản văn hóa. 
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 Do đó, trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa Ca trù thì 

nhận thức được cộng đồng những người đã và đang chơi Ca trù là chủ thể 

sáng tạo, trao truyền và kế thừa những sáng tạo văn hóa phi vật thể hay chính 

là chủ nhân chính của di sản quý giá này. Hiểu được điều này thì chúng ta cần 

tập trung nguồn lực nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò trực tiếp của cộng 

đồng ca trù trong hoạt động bảo tồn sản văn hóa phi vật thể, và rất cần gắn với 

lợi ích của chính họ. Cộng đồng những người thưởng thức Ca trù – chủ thể 

chính là những người đóng vai trò quyết định trong việc bảo tồn một cách bền 

vững di sản văn hóa phi vật thể. Cho nên, cộng đồng này được quyền lựa 

chọn đồng thời được quyền không lựa chọn phương thức bảo tồn, phát huy 

những giá trị của di sản Ca trù bởi với vai trò là chủ thể sáng tạo và cũng là 

đối tượng thụ hưởng chính những sáng tạo đó. Thực tế cho thấy mọi hoạt 

động bảo tồn di sản nói chung, trong đó có di sản văn hóa Ca trù nói riêng, chỉ 

có thể mang lại hiệu quả và thành công khi có sự tham gia tự nguyện của 

những nghệ nhân, nghệ sỹ, nhà nghiên cứu về Ca trù. Chỉ với sự tham gia tích 

cực, tự giác của cộng đồng này mới có thể bảo tồn và phát huy được những 

giá trị của loại hình nghệ thuật này. 

 Giải pháp này còn giúp mọi người (tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp) có 

thể  nhận thức một cách đầy đủ và có cơ sở khi đặt hoạt động bảo tồn trong 

mối quan hệ của sự phát triển. Nhận thức đúng về việc bảo tồn, phát huy di 

sản văn hóa có mục đích không chỉ lưu giữ để không mất đi các giá trị văn 

hóa mà còn phải biết lựa chọn các hiện tượng đang có nguy cơ mất đi hay 

khơi dậy những yếu tố, khả năng tiềm ẩn để làm chúng tồn tại với sự phát 

triển đi lên của cuộc sống. Mục đích sâu xa của việc bảo tồn là đưa di sản văn 

hóa vào cuộc sống để phát huy giá trị của chúng và trong thực tiễn triển khai 

rất cần linh hoạt. Cho nên, bảo tồn Ca trù cần phải đi kèm với khai thác, phát 

huy giá trị của di sản văn hóa trong đời sống. Mặt khác, việc bảo tồn Ca trù 
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cần quan tâm đến những đặc điểm xã hội trong từng thời điểm cụ thể để có 

những điều chỉnh phù hợp, hy nói cách khác là lựa chọn để bảo tồn những gì 

phù hợp với thời đại. 

3.2.5. Đưa Ca trù Đông Môn vào trong du lịch  

Đầu tư kinh phí để không những Đông Môn là một địa chỉ văn hóa về 

Ca trù mà còn là một địa chỉ du lịch thu hút khán thính giả và khách tham quan. 

Chuyên nghiệp hóa hoạt động Ca trù bằng cách gắn nó với các hoạt động sinh 

ra kinh tế. 

 Tổ chức hoạt động biểu diễn tại các tụ điểm văn hóa – du lịch. Cần 

thành lập đội ngũ thuyết minh tại các điểm di tích và thành lập một nhóm 

nghệ sỹ chuyên nghiệp chỉ học và biểu diễn Ca trù ở một đẳng cấp, trình độ 

cao để biểu diễn tại các tụ điểm văn hóa – du lịch trên địa bàn thành phố. 

 Bên cạnh đó cần trùng tu tôn tạo lại di tích phủ từ với mô hình ca quán 

với một phương pháp tổ chức văn hóa, văn học thật chặt chẽ để nó trở thành 

điểm du lịch, dần dần thu hút được khán thính giả và các nghệ nhân biểu diễn, 

đặc biệt làm cho Ca trù trở thành “đặc sản” quý đối với khách du lịch, khách 

tham quan khi muốn tìm hiểu lịch sử Ca trù Đông Môn. Điều này không 

những tôn vinh, bảo tồn, phát huy được giá trị Ca trù mà còn làm cho người 

yêu nghề có thể sống bằng nghề, người yêu Ca trù có không gian để sinh hoạt. 

 Cần tăng cường quảng bá nghệ thuật Ca trù đến khách du lịch, kết hợp 

với các công ty lữ hành đưa khách đến địa điểm di tích, đồng thời hỗ trợ các 

chương trình xúc tiến giới thiệu văn hóa Ca trù như đưa hình ảnh, tờ rơi về Ca 

trù giới thiệu với khách du lịch. Đây là một hình thức rất hiệu quả để giới 

thiệu Ca trù với đông đảo công chúng. 

 Cần quảng bá Ca trù trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua 

những buổi nói chuyện, giảng giải của các chuyên gia.Phải có nhiều người 

nói, mỗi người nói một nét về Ca trù.Công chúng từ chỗ chưa hiểu đến chỗ 
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hiểu, từ chỗ hiểu ít đến chỗ hiểu nhiều, hiểu rồi thích, thích rồi yêu, yêu rồi 

mới tìm hiều.khi đã hiểu và thích rồi thì cứ muốn gìn giữ nó mãi, quảng bá 

rộng cho Ca trù.Hiện nay, giới trẻ cũng đang quan tâm nhiều đến Ca 

trù.Nhiều bạn tìm đến với Ca trù bằng cách đến CLB nghe Ca trù trong những 

tối thứ Sáu sinh hoạt hàng tuần, một số bạn tìm hiểu về nhạc cụ trong Ca trù, 

đọc bài viết về Ca trù trên mạng internet hoặc tìm đến các cuộc liên hoan Ca 

trù… Đối với một môn nghệ thuật như Ca trù thì đó là những dấu hiệu thật sự 

đáng mừng. Thực tế cho thấy báo chí đã có nhiều đóng góp trong việc tham 

gia thông tin tuyên truyền, quảng bá, đấu tranh, bảo vệ các Di sản văn hóa phi 

vật thể nói chung, di sản Ca trù nói riêng. 

 CLB Ca trù Đông Môn sinh hoạt tại phủ từ không nên chỉ dùng vào 

việc biểu diễn Ca trù, mà nó còn phải được sử dụng để kinh doanh các hoạt 

động dịch vụ, du lịch, cho khách và tham quan hay cho thuê địa điểm. Như 

thế mới tăng thunhập cho CLB cũng như cho các đào nương. 

 Trong bề dày kinh nghiệm phát triển văn hóa dân gian, đối với quan họ, 

đối với chèo, xẩm, chúng ta đã nhận ra rằng muốn phát triển một giá trị văn 

hóa, nhất là văn hóa dân gian, trước tiên phải lấy điểm tựa từ nền tảng kinh tế. 

Bởi vì sẽ không thể phát triển dự án nếu không có vốn đầu tư. Song không thể 

ngồi mãi chờ sự đầu tư từ các nguồn quỹ mà cần tạo cho nó một hướng đi mới 

để chúng tự vận động. Nếu như quan họ Bắc Ninh có lễ hội chùa Lim vào dịp 

đầu xuân, các làng nghề như gốm Bát Tràng được xem là nơi tham quan của 

khách nước ngoài thì chắc chắn Ca trù Đông Môn cũng sẽ có trên bản đồ du 

lịch của Việt Nam nếu được phát triển một cách hợp lý. Thực tế qua khảo sát 

cho thấy Đông Môn có tiềm năng là một địa chỉ tham quan bởi di tích Phủ Từ 

tam phủ bát huyện trước kia, ở đây còn có cụm di tích đình, chùa được xây 

dựng từ thời Hậu Lê – đầu Nguyễn, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng công nhận là một di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố. Với một 
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nguồn tài nguyên quý giá như vậy thì việc tổng hợp các cụm di tích để trở 

thành điểm đến của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham quan du 

lịch và cả khách du lịch từ các nơi.Đây cũng là động lực để các đào nương, 

kép đàn trau dồi tiếng đàn lời ca của mình hơn. 

 Hoạt động du lịch tại làng là vô cùng cần thiết. Vì nó góp phần quan 

trọng trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa cũng như quảng bá về Ca trù làng 

Đông Môn đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước. Là động lực thúc đẩy 

kinh tế của làng cũng như tăng thu nhập cho các nghệ nhân. Vì song song với 

việc làm du lịch cần phải tăng cường đẩy mạnh hoạt động dạy và biểu diễn Ca 

trù trên phạm vi rộng khắp. Phủ từ và cụm di tích đình chùa Đông Môn là nơi 

vẫn giữ được nét cổ kính, thiêng liêng vốn có, vì thế nên đặc biệt chú trọng 

khai thác mặt mạnh trong hoạt động du lịch của làng. 

Tiểu kết 

 Có nhiều lý thuyết, quan điểm, ý kiến liên quan đến công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản Ca trù hiện nay. Tuy nhiên, đã có một số giải pháp 

được các nhà nghiên cứu, nghệ nhân đề xuất trong thời gian qua cũng như đã 

được triển khai trong thực tiễn, đó là: 

 - Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn, giữ gìn những 

giá trị của nghệ thuật Ca trù. 

 - Có cơ chế, chính sách về mặt quản lý nhà nước để khuyến khích các 

CLB Ca trù phát triển và có chính sách đãi ngộ đối với các nghệ nhân Ca trù. 

Nhà nước, các cấp, các ngành… cần hỗ trợ nguồn kinh phí ban đầu để xây 

dựng CLBduy trì và mở rộng hoạt động. Đồng thời thành lập một đơn vị 

chuyên trách (Ty giáo phường) để làm đầu mối phối hợp, điều tiết hoạt động 

biểu diễn của Ca trù được thống nhất, vì sự phát triển chung. 

 - Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng ca nương trẻ.Việc này rất cần tham gia 

của các nghệ nhân để những tài năng ca trù đi đúng hướng. Ty giáo phường tổ 
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chức đào tạo và tạo môi trường truyền khẩu, nhân rộng, để đào tạo các lớp 

nghệ sỹ chuyên nghiệp về Ca trù, nhằm nâng cao khả năng ca hát và biểu diễn 

của những nghệ nhân trẻ, đưa họ trở thành các giáo sinh, sau này sẽ là lớp 

người truyền dạy Ca trù trong cộng đồng. 

 - Giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá nghệ thuật Ca trù với đông đảo công 

chúng trong và ngoài nước thông qua việc tổ chức các hội diễn, xây dựng các tuor 

du lịch, các phương tiện thông tin đại chúng, qua những buổi nói chuyện, giảng 

giải của các chuyên gia. 

 - Tạo dựng được những không gian biểu diễn Ca trù đúng nghĩa, tạo điều 

kiện cho nghệ nhân, nghệ sỹ Ca trù có nơi biểu diễn và là nơi thưởng thức giá trị 

của âm nhạc truyền thống đối với nhân dân và những ai quan tâm tới Ca trù. 

 - Đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ tại Đông Môn và trong nhà 

trường phổ thông là một nhiệm vụ lâu dài và cơ bản.Bởi vậy cần có sự quan 

tâm sâu sắc, đầu tư chiều sâu, để nhiệm vụ này đạt được những kết quả mong 

muốn. Cùng với đó là việc phối hợp giữa các giải pháp như đã nếu trong luận 

văn, thì công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật làng Ca trù Đông Môn sẽ 

thực sự có hệ thống, có chất lượng và bền vững. 
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KẾT LUẬN 

Bảo tồn và phát huy những giá trị của Ca trù Đông Môn chỉ đem lại kết 

quả khi chúng ta làm đúng quy luật khách quan và giải quyết tốt mối quan hệ 

biện chứng giữa cái phổ quát và cái đặc trưng, giữa cái truyền thống và hiện 

đại trong điều kiện mới. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI 

Đảng ta đã nhấn mạnh: Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu 

vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy quản lý hoạt động 

những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể nói chung, Ca trù Đông Môn nói 

riêng chính là giữ gìn bản sắc và đặc trưng của nền nghệ thuật đất Cảng, từ đó 

sáng tạo nên những giá trị văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, tạo nên những động 

lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế của Thành phố. 

Trên cơ sở khẳng định giá trị trường tồn của di sản văn hóa, tác giả 

luận văn đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận, đó là các khái niệm về di sản 

văn hóa, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Khi nghiên cứu cơ sở pháp lý về 

công tác quản lý di sản văn hóa, tác giả luận văn đã nêu và phân tích các văn 

bản Luật và dưới Luật để làm cơ sở triển khai phân tích những nội dung quản 

lý Nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể hiện nay. Trên bình diện cơ sở lý 

thuyết và những vấn đề chung về di sản văn hóa, tác giả luận văn đã giới thiệu 

một cách khái lược nhất về Ca trù Đông Môn – là đối tượng quản lý chính của 

Luận văn. Nơi đây bảo tồn, gìn giữ, các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của 

vùng duyên hải Bắc Bộ. Trên cơ sở đó, nhìn nhận và đánh giá sâu sắc về thực 

trạng quản lý hoạt động Ca trù Đông Môn trong giai đoạn hiện nay. 

Ca trù là một bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc, nghệ 

thuật Ca trù là sự phối hợp tuyệt vời giữa ca từ và giọng hát hòa cùng các 

nhạc khí: phách, đàn đáy, trống chầu. Do vậy mà Ca trù đã được UNESCO 

công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Do những 

tính chất đặc thù của loại hình nghệ thuật này nên nghệ thuật Ca trù tuy đã 
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“hồi phục” trở lại nhưng nhìn chungnó chỉ có bề rộng mà chưa có ảnh hưởng 

theo chiều sâu. Những mô hình câu lạc bộ Ca trù đã và đang hoạt động trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng mang nhiều dáng vẻ khác nhau và trong đó có 

nhiều sự biến đổi cả về cơ cấu tổ chức cũng như nội dung diễn xướng Ca trù. 

Điều này dẫn đến việc muốn quản lý hoạt động Ca trù trong đời sống hiện nay 

cần có sự quan tâm đúng mức và có những giải pháp đồng bộ của các ban 

ngành hữu quan để các thế hệ nối tiếp có thể tiếp thu về nghệ thuật Ca trù 

theo đúng những giá trị đích thực của nó. 

Thông qua việc tìm hiểu cơ cấu tổ chức, hoạt động quản lý của CLB Ca 

trù Đông Môn. Luận văn đã đưa ra một số biện pháp bảo tồn nghệ thuật Ca 

trù như tổ chức các hội diễn, tạo cơ chế và thành lập tổ chức chuyên trách 

trong việc phối hợp hoạt động của các CLB Ca trù trong thành phố, giới thiệu, 

quảng bá nghệ thuật Ca trù tới đông đảo nhân dân và khách du lịch trong và 

ngoài nước thông qua tuor du lịch; bảo tồn và phục hồi một số loại hình 

truyền thống Ca trù; tạo nên những sản phẩm liên quan đến Ca trù để tuyên 

truyền phổ biến Ca trù đến với đông đảo người dân, quan tâm và xây dựng 

được đội ngũ những người thực hành Ca trù có tâm, có tầm với Ca trù, tạo 

dựng được một không gian Ca trù đích thực…. những giải pháp này được đưa 

ra với mong muốn nghệ thuật Ca trù có thể phát triển bền vững trong đời sống 

hiện nay. 

Vấn đề đặt ra là hoạt động quản lý Ca trù như thế nào trong điều kiện 

đất nước đang chuyển mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

trong điều kiện mở cửa giao lưu và hội nhập quốc tế. Để Ca trù Đông Môn 

đóng góp vào sự khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam và khẳng định sự tồn 

tại, phát triển của bản sắc văn hóa ấy. 

Sự tác động nhân tố khách quan về kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội, 

có thể có những tác động không nhỏ đến việc bảo tồn, phát huy những giá trị 
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của Ca trù. Song, với sự định hướng của UNESCO – tổ chức Giáo dục, Khoa 

học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, cùng với đó là Luật Di sản và những kế 

hoạch của Thành phố Hải Phòng trên cơ sở đưa ra những giải pháp căn bản, 

khả thi thì công tác bảo tồn và phát huy di sản sẽ đem lại những hiệu quả 

mong muốn. Đó cũng là những mục tiêu chung để bảo tồn nét văn hóa đặc săc 

của Hải Phòng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà 

bản sắc dân tộc. 
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Phụ lục 1: Bảng thống kê 99 thể cách Ca trù được ghi nhận trong thư 

tịch cổ và trong các công trình trước đây 

[Nguồn: Nguyễn Xuân Diện - Viện Nghiên cứu Hán Nôm] 

Loại Tên thể cách 

Sử dụng trong các không gian và 

nghi lễ 

Các nhà 

nghiên 

cứu ghi 

nhận 
Đình 

Tư 

gia 

Ca 

quán 

 

Thi 

Tế tổ 

sư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hát 

1. Bắc Phản  + + + +  + 

2.Chừ khi + +    + 

3.Cung bắc +   +  + 

4. Dồn cung nam +   +  - 

5.Dồn cung pha      - 

6.Dồn dựng    +  - 

7.Dồn vọng  +    - 

8.Dồn ngũ cung       

9.Dịp ba cung bắc + + +   + 

10.Dựng    +   

11.Đại thạch +   +  + 

12.Gửi thư + + + +  + 

13.Hát giai + +  + + + 

14.Hát giai câu một +     + 

15.Gióng chinh phu    +  + 

16.Huỳnh hãm + +     

17.Huỳnh xướng    +   

18.Phản huỳnh +      

19.Hát mưỡu đại thạch + +  + + + 

20.Hát nói (có nhiều   + + + + + + 
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     biến cách, tên gọi) 

21.Hát nam    +   

22.Hát dở +      

23.Hát ru       

24.Hát phản   +    

25.Hát tầng    +  + 

26.Hát xướng       

27.Hát thổng +      

28.Hát truyện +   + + + 

29.Hát sử      + 

30.Hà vị + +     

31.Hãm + +  +  + 

32.Phú Hồng hạnh     +  

33.Thư phòng    +   

34.Thơ Non Mai     +  

35.Sống chiếm     +  

36.Màn đầu +      

37.Nam xướng +      

38.Vãn        

39.Tỳ bà hành  +      

40.Thép nhạc + + + +   

Mưỡu 

41.Mưỡu đầu +      

42.Mưỡu đuôi +      

43.Mưỡu nói       

44.Mưỡu hát +      

45.Mưỡu phản +      

46.Mưỡu dựng     + + 
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47.Mưỡu huỳnh + +     

Đọc 

48.Đọc phú +   +   

49.Đọc thơ +      

50.Đọc thơ hát thổng +      

51.Kể đọc Thiên Thai 

sống trảm 

    +  

Nói 

52.Nói Đại thạch       

53. Nói dồn    +   

54. Nói nam +      

55. Nói huỳnh +      

56. Nói dở +      

57. Nói phản + +     

Ngm 

58.Ngâm dồn   +    

59. Ngâm hát gái    +   

60. Ngâm ngũ vận       

61. Ngâm phú +     + 

62. Ngâm vọng + +  +  + 

 

Thổng 

63. Thổng Chinh phu      - 

64. Thổng Ngũ cung     + - 

65. Thổng Thiên thai       

66. Thổng Ngũ thường      - 

Kết 

hợp 

67. Dồn đại thạch + +  +  + 

68.Bỏ bộ +   +  + 

69.Chạy đảo       

70.Chạy đuổi    +   

71.Bát đoạn       

 72. Bát bài hoa       



97 
 

 

 

 

Hát 

múa 

diễn 

73.Biếm cái say        

74.Biếm cái tỉnh       

75.Biếm gái +   +   

76.Giàng gái     +  

77.Giàng trai     +  

78.Giàng tam lũy       

79.Dẫn lối       

80.Tiên vũ       

81.Đồng thiếp       

82.Chiêu linh       

83.Tiến chức thăng quan    +   

84.Văn vũ hý       

85.Hồi loan       

Nghi 

lễ,  

 

Trình 

diễn 

 

Kỹ 

thuật 

86.Giáo hương +      

87.Giáo trống +      

88.Dâng hương +     + 

89.Giáo nhạc +      

90.Luồn vói      + 

91.Đàn khổ       

92.Đàn lẩy       

93.Rung trống +    +  

94.Dạo trống       

95.Thi chầu +      

96.Cầm chầu +      

97.Lạc thành chầu +      

98.Tam thanh +      

99.Xuy địch       
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Phục lục 2: Bản thần sắc bằng giấy sợi dầy mầu vàng in hoa chữ Thọ 

trơn, triều Gia Long (1802 - 1819) phong tặng 

[Nguồn: BQL DT Đình, Đền, Chùa Đông Môn cấp, 2016] 

“ Giáp tý chính nguyệt sơ trí nhật, tặng phong mỹ tự 

 Hoàng triều Gia Long cửu niên lục nguyệt thập ngũ nhật tặng 

phong. Sắc viết: 

 Thanh nữ tử tiên, sư trình tĩnh từ huệ phương dung cẩn khiết 

khuông hành Mãn Đường Hoa Công Chúa. 

 Quốc tế tiên sư thông minh dũng quyết anh uy trợ quốc dịch vụ 

giáo dân thuần khoan minh mẫn Đinh Dự Thanh Xà Đại Vương. 

 Thanh Xà trợ thuận linh thông hiệp diệu phù cảm huyền thông 

Đại Vương, nguyên thuộc chính thần hệ Bắc Thành. 

 Giáo phường ty tòng tiền phung sự kinh hữu lịch triều bao tặng 

quốc gia dư đồ cổn nhất lễ hữu đăng trật khả gia tặng mỹ tự, nhị tự viết: 

Anh cảm hiển ứng Đại vương cố sắc. 

 Mãn Đường Hoa phủ phương trinh thục từ tĩnh đoan trang, yểu 

điệu công chúa nguyên thuộc chính thần hệ Bắc Thành. Giáo phường tỵ 

tòng tiền phụng sự, kinh hữu lịch triều bao tặng tư quốc gia dư đồ cồn 

nhất lễ hữu đang trật gia tặng mỹ tự, nhị tự viết: Huy âm diễm chất công 

chúa cố sắc. 

 Kim niên thập nhị Nguyệt, nhị thập lục nhật thừa khai sắc chỉ (có 

ảnh kèm theo) 

 Đại ý nói: Tặng phong chữ đẹp ngày 4 tháng Giêng năm Giáp Tý 

(1804) Triều Vua Gia Long ngày 15 tháng 06 năm thứ 9 (1810)tặng 

phong sắc rằng: Thánh là người con gái, danh hiệu Công chúa Mãn 

Đường Hoa là người thày dạy, thánh sạch đẹp thơm như bông huệ, như 

hoa phù Dung, sống khuôn mẫu trong sạch cẩn trọng. 
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 “Chàng rể của cả nước là Đại vương hiệu Rắn xanh, (họ Đinh 

tên Dự là Đinh Dự), là thầy dậy thông minh, có chí quyết mạnh mẽ, danh 

tiếng sáng ngời giúp nước, dậy dân cách sống, ứng xử sáng suốt bao 

dung rộng rãi, trong sạch. Đại vương hiệu Rắn xanh là khí hiêng của đất 

thuận thời với mùa nhiệm huyền diệu sinh ra, nguyên là chính thần thuộc 

vùng Bắc Thành do Ty giáo phường từ trước nối tiếp theo nhau thờ 

cúng, qua lịch triều đã bao tặng, một lần nữa nước nhà như bức tranh 

với dòng chảy tải đạo của non sông, nay lại lên cấp tặng thêm chữ đẹp, 

hai chữ rằng: Đại Vương Cảm thiêng sáng đẹp cố săc. 

 Mãn Đường Hoa là biểu tượng hương hoa thơm đẹp, tinh khiết 

là công chúa hiền đức, đoan trang, yểu điệu, nguyên là chính thần thuộc 

hệ Bắc Thành do Ty giáo phường từ trước nối tiếp theo nhau thờ cùng, 

nhân đây nước nhà đang như bức tranh với dòng suối tải đạo non sông, 

nay lại lên cấp tặng thêm chữ đẹp, hai chứ rằng: Công chúa sáng vang 

chất đẹp cố sắc. 

 Năm nay ngày hai mươi tháng mười hai vâng lệnh mở sắc chỉ”. 
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Phụ lục 3: Danh sách các thành viên tham gia Câu lạc bộ và vị trí, vai trò 

của các thành viên 

STT Họ tên Tuổi 
Nghề 

nghiệp 

Chức danh, 

nhiệm vụ 

Thành tích 

đạt được 

1 Trần Bá Sự 78 Trưởng làng 

VH 

Chủ nhiệm 

CLB 

Tham gia 

truyền dậy 

trống. 

2 Tô Văn Tuyên 36 Tự do Phó chủ 

nhiệm CLB 

Tham gia 

truyền dậy đàn 

+ trống trầu 

3 Phạm Thị Liên 33 Công chức Thành viên Tham gia 

truyền dậy hát, 

huy chương 

vàng liên hoan 

tiếng hát dân ca 

ba miền, Hội 

diễn văn nghệ. 

4 Nguyễn Thị Duyên 25 Sinh viên Thành viên Huy chương 

bạc tại liên 

hoan ca trù toàn 

quốc 2009 tại 

Hà Nội. 

5 Phạm Văn Cường 35 Giáo viên Thành viên Tham gia biểu 

diễn, hội diễn, 

giao lưu với các 

CLB trong 

nước,  
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6 Tô Văn Thiệp 76 Nông nghiệp Thành viên Tham gia sáng 

tác thơ 

7 Tô Thị Linh 56 Nông nghiệp Thành viên Tham gia 

truyền dậy hát 

8 Tô Thị Huyền 23 Sinh viên Thành viên Tham gia học 

hát, biểu diễn 

giao lưu các 

CLB. 

9 Phạm Thị Hiến 56 Nông nghiệp Thành viên Học hát, phụ 

trách công tác 

tạp vụ. 
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Phụ lục 4: Một số hình ảnh tư liệu tại CLB Ca trù Đông Môn 

 

Ảnh 4.1. Sắc phong triều Gia Long (1802 – 1819) 

 [Nguồn: Ban QL DT đền thờ]  

 

Ảnh 4.2. Pho tượng Tổ Ca Công 

(Mãn Đường Hoa Công Chúa và Đinh Dự Thanh Xà Đại Vương) 

[Nguồn: Ban QL DT đền thờ] 
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Ảnh 4.3.Di tích Phủ từ Ca công [Nguồn QL DT đền thờ] 

 

 

 

Ảnh 4.4. Các thế hệ họ Tô [Nguồn: Ban QL DT] 
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Anh 5.5. Ban thờ trùm trưởng Tô Tiến [Nguồn: Ban QL DT] 

 

 

Ảnh 5.6. Liên hoan Ca trù Hải Phòng mở rộng [Nguồn: Hội Văn nghệ dân 

gian, ngày 25 tháng 10 năm 2013] 
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Anh 5.7. Thế hệ Ca nương nhí [Nguồn: Tác giả chụp, ngày 27 tháng 06 

năm 2017] 

 


