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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi 

lắng hồn núi sông ngàn năm, nơi hội tụ, kế thừa và tỏa sáng những nét tinh 

hoa đặc sắc của mọi miền đất nước. Không phải ngẫu nhiên cách đây hơn một 

nghìn năm, Lý Công Uẩn đã chọn mảnh đất này làm nơi bốn phương tụ hội, 

vùng đất Thượng đô kinh sử mãi mãi muôn đời. Từ thuở định đô, Thăng Long 

- Đông Đô - Hà Nội không chỉ là mảnh đất hội tụ khí thiêng sông núi, mà còn 

là nơi in dấu và lan tỏa nền văn hiến Việt Nam, là nơi lưu giữ những giá trị 

văn hóa của dân tộc qua từng bước thăng trầm của lịch sử để rồi tỏa sáng đi 

khắp mọi miền của đất nước. Trải qua từng thời kỳ lịch sử, Thăng Long - Hà 

Nội đã khẳng định sự hiện hữu một truyền thống âm nhạc bởi nơi đây đã 

mang bản chất, cốt cách và dấu ấn rất riêng. Sự tiếp nối truyền thống văn hóa 

âm nhạc của Thăng Long xưa như một mạch nguồn tuôn chảy và cho tới hôm 

nay vẫn đang sống động xanh tươi trong lòng người Hà Nội với nhiều loại 

hình âm nhạc trong đó có những ca khúc viết về Hà Nội.  

Đồng hành cùng nền ca khúc cách mạng Việt Nam, các ca khúc về đề 

tài Hà Nội đã có những đóng góp đáng kể cho sự hình thành và phát triển của 

âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. Những ca khúc ấy đã theo suốt hai cuộc 

kháng chiến vĩ đại của dân tộc để khích lệ lòng yêu nước, ca ngợi chiến công 

hào hùng, tinh thần chiến đấu quả cảm của quân dân Hà Nội trong sự nghiệp 

đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nên chiến thắng lẫy lừng của đất nước. 

Những tác phẩm thuộc thể loại ca khúc trước CMTT với nội dung chủ đạo là 

ngợi ca truyền thống lịch sử oai hùng của mảnh đất Thăng Long đã khơi gợi 

lại trong tâm trí người Hà Nội và người dân cả nước lòng tự hào về truyền 

thống đấu tranh anh hùng chống giặc ngoại xâm cùng những chiến công hiển 

hách của dân tộc. Trong những ngày đầu CMTT và kháng chiến chống Pháp, 
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nhiều tác phẩm ra đời đã phản ánh tinh thần chiến đấu anh dũng, quật khởi và 

sự hy sinh quên mình của quân dân thủ đô Hà Nội. Trong kháng chiến chống 

Mỹ, hàng loạt ca khúc ra đời đã kịp thời động viên cho tinh thần chiến đấu 

của nhân dân ngay tại bầu trời Thủ đô. Non sông thống nhất, những ca khúc 

viết về Hà Nội tiếp tục với âm điệu chủ đạo là công cuộc xây dựng và cải tạo 

đất nước được phản ánh trong các đề tài về lao động, ngợi ca cảnh vật và con 

người Hà Nội. Những ca khúc về Hà Nội được lên men trong tư duy sáng tạo 

của các nhạc sĩ và trở thành những cảm xúc sâu sắc, là những điểm nhấn của 

mỗi giai đoạn phát triển tạo nên những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, 

nghệ thuật và thẩm mỹ đối với công chúng.  

Giáo dục thẩm mỹ là một bộ phận quan trọng trong giáo dục và đào tạo 

nhằm hình thành ý thức thẩm mỹ đúng đắn để mỗi cá nhân và xã hội có khả 

năng tốt nhất khi cảm thụ, đánh giá và sáng tạo thẩm mỹ cũng như thoả mãn 

ngày càng cao hơn các nhu cầu thẩm mỹ của con người đồng thời có một vai trò 

quan trọng đối với sự phát triển con người một cách toàn diện. Âm nhạc được 

coi là một trong những phương tiện hiệu quả góp phần hình thành ở con người 

có mối quan hệ thẩm mỹ chuẩn mực giữa nghệ thuật với hiện thực xã hội. 

 Về chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo là đổi mới chương trình ở 

tất cả các cấp học và môn âm nhạc được thực hiện giáo dục ở tất cả các bậc 

phổ thông. Chương trình dạy học có nội dung tích hợp nhằm tập trung phát 

triển năng lực thẩm mỹ và năng lực âm nhạc ở các góc độ cảm thụ âm nhạc, 

thể hiện âm nhạc, phân tích và đánh giá âm nhạc, sáng tạo và ứng dụng âm 

nhạc. Như vậy, các cơ sở đào tạo ngành SPÂN cần đáp ứng một cách đầy 

đủ những kiến thức cần thiết để các sinh viên sau khi ra trường có thể thực 

hiện tốt nhiệm vụ giáo dục âm nhạc.  

Ca khúc viết về Hà Nội là một mảng đề tài lớn cần được lưu truyền và 

quảng bá. Thông qua các loại hình GDNT, trong đó có giáo dục thẩm mỹ âm 

nhạc, những ca khúc về Hà Nội sẽ góp phần bồi đắp thêm trong dòng chảy 
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của lịch sử âm nhạc nước nhà, góp phần định hướng thị hiếu thẩm mỹ, hoàn 

thiện nhu cầu nhận thức và phát triển nhân cách, bồi đắp thêm nhận thức của 

công chúng yêu âm nhạc đặc biệt là đối với những sinh viên ngành Sư phạm 

Âm nhạc bởi họ là cầu nối cho những thế hệ sau. Thông qua dạy học để giáo 

dục thẩm mỹ âm nhạc, những vẻ đẹp của ca khúc viết về Hà Nội không chỉ 

góp phần vào việc tôn vinh những giá trị về nội dung, nghệ thuật và giá trị 

thẩm mỹ của của ca khúc về Hà Nội nói riêng mà còn là những đóng góp lớn 

cho nền ca khúc cách mạng Việt Nam nói chung, mang những trị lớn lao của 

đất nước và con người Việt Nam.  

 Ca khúc viết về Hà Nội là mảng đề tài lớn với số lượng tác phẩm phong 

phú và chứa đựng đầy đủ những giá trị trong đó nhưng dường như còn ít 

những nghiên cứu về dạy hát các ca khúc này. Những nghiên cứu của chúng 

tôi trong việc dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành Đại học Sư 

phạm Âm nhạc nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ hiện nay không 

trùng lặp với bất kỳ đề tài nghiên cứu nào trước đó và là một yêu cầu cần 

thiết, góp phần bồi đắp giữa đào tạo chuyên môn và hình thành ở sinh viên sư 

phạm âm nhạc những năng lực cảm thụ, đánh giá thẩm mỹ và năng lực sáng 

tạo theo quy luật của cái đẹp mà ca khúc viết về Hà Nội đã mang lại trong đời 

sống xã hội qua những chặng đường phát triển. Đó cũng là những lý do mà 

chúng tôi chọn đề tài “Dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành 

Đại học Sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ hiện nay”.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

 Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về dạy học những ca 

khúc viết về Hà Nội, giáo dục thẩm mỹ và thực trạng giáo dục thẩm mỹ âm 

nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc, luận án xin 

đề xuất một số biện pháp dạy học các ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên 

ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ hiện nay.  
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Tổng quan tình hình nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý luận 

liên quan đến đề tài.  

 Hệ thống những chặng đường phát triển của ca khúc viết về Hà Nội qua 

các giai đoạn lịch sử của đất nước.  

 Nghiên cứu đặc đặc điểm và giá trị của ca khúc viết về Hà Nội. 

 Khảo sát để nắm rõ thực trạng của việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua 

ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc Trường ĐHSP 

Hà Nội và Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.  

 Bàn luận và đưa ra một số đề xuất một số biện pháp dạy học ca khúc 

viết về Hà Nội cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo 

dục thẩm mỹ hiện nay.  

4. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là dạy học các ca khúc viết về 

Hà Nội cho sinh viên SPÂN Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP Nghệ 

thuật Trung ương.  

5. Phạm vi nghiên cứu 

 Là những sáng tác ca khúc về Hà Nội qua từng giai đoạn lịch sử được 

phân chia theo các mốc thời gian: Từ khởi đầu đến trước Cách mạng tháng 

Tám năm 1945; Giai đoạn kháng chiến chống Pháp (Từ Cách mạng tháng 

Tám 1945 -1954); Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 -1975); 

Giai đoạn thống nhất đất nước (Từ 30/4 1975 - nay). Mỗi giai đoạn chỉ chọn 

ra một số ca khúc tiêu biểu có giá trị về nội dung và nghệ thuật. Nghiên cứu, 

tổng hợp và hình thành các quan điểm lý luận để thấy rõ vai trò, giá trị, đặc 

điểm của của những ca khúc Hà Nội trong đời sống tinh thần của con người 

để thấy được cái đẹp trong những tác phẩm này. Thông qua dạy học để giáo 

dục thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên SPÂN.  
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6. Phương pháp và giả thuyết nghiên cứu  

6.1. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận án sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu chính: 

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận gồm: Phương pháp phân tích, 

tổng hợp; phương pháp so sánh, diễn dịch để có những kết luận chính xác về 

những ca khúc Hà Nội, có cái nhìn tổng hợp về các khía cạnh của vấn đề cần 

nghiên cứu, để phát hiện khái quát hóa thành những luận điểm, nhận định riêng.  

 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm:  Phương pháp quan sát sư 

phạm; phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi (anket); phương pháp phỏng vấn; 

phương pháp tổng kết kinh nghiệm; phương pháp thực nghiệm sư phạm để làm 

rõ thực trạng mà luận án cần giải quyết và sau đó khẳng định kết quả nghiên cứu. 

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

 Nếu đánh giá đúng thực trạng việc dạy hát các ca khúc về Hà Nội và 

đưa ra những biện pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ hiện 

nay qua môn phân tích tác phẩm và dạy hát sẽ giúp sinh viên ngành sư phạm 

âm nhạc có được sự hiểu biết về một mảng đề tài lớn đó là những ca khúc viết 

về Hà Nội. Qua đó, sinh viên sẽ có được những năng lực cảm thụ thẩm mỹ 

âm nhạc, định hướng thẩm mỹ âm nhạc và có những năng lực sáng tạo trong 

vai trò là những đội ngũ kế cận giáo dục nghệ thuật góp phần hoàn thiện  

nhân cách cho học sinh. 

7. Câu hỏi nghiên cứu của luận án 

 (1) Cái đẹp của những ca khúc về Hà Nội được thể hiện ở những khía 

cạnh nào? 

 (2) Giáo dục thẩm mỹ cho sính viên sư phạm âm nhạc qua những ca 

khúc về Hà Nội gồm những tác phẩm thuộc phong cách sáng tác nào? Phương 

thức ra sao? Ai là người giáo dục? 
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 (3) Các hoạt động giáo dục thẩm mỹ cho sính viên sư phạm âm nhạc 

qua những ca khúc về Hà Nội sẽ diễn ra như thế nào? Có những ưu điểm và 

nhược điểm gì?  

 (4) Dạy học những ca khúc về Hà Nội như thế nào để giáo dục được 

thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên?  

 (5) Quá trình dạy ca khúc về Hà Nội cần phải tổ chức dạy và học như thế nào? 

8. Những đóng góp của luận án 

 Về lý luận: Lý luận về dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên 

ngành đại học sư phạm âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ hiện nay 

mà luận án nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm về dạy học âm nhạc.  

Tổng hợp và hình thành cơ sở dữ liệu của hệ thống lý thuyết khi nghiên cứu 

để tìm ra những giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và thẩm mỹ của những 

ca khúc viết về Hà Nội. Xác định rõ nội dung, phương thức và các chủ thể 

tham gia dạy và học hát ca khúc về Hà Nội. 

Về thực tiễn: Tìm hiểu rõ thực trạng về dạy học hát và giáo dục thẩm mỹ 

thông qua ca khúc về Hà Nội cho sính viên sư phạm âm nhạc. Từ đó đề xuất một 

số biện pháp dạy học ca khúc về Hà Nội cho sinh viên SPÂN Trường ĐHSP Hà 

Nội và Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương qua môn học Phân tích tác phẩm 

âm nhạc và dạy hát nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ hiện nay. 

 Là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khoa học cùng hướng.  

9. Bố cục luận án  

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

gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận  

Chương 2. Đặc điểm và giá trị của ca khúc viết về Hà Nội. 

Chương 3. Thực trạng dạy học và giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua ca 

khúc viết về Hà Nội cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc.  

Chương 4. Biện pháp dạy học các ca khúc viết về Hà Nội. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN  

1.1. Tổng quan nghiên cứu   

1.1.1. Nghiên cứu về ca khúc và ca khúc về Hà Nội 

Suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long - Hà Nội gần như đã hội tụ đủ mặt 

các thể loại âm nhạc dân gian truyền thống cùng những tinh hoa của mọi miền 

đất nước và tạo nên nét riêng cho mình, trở thành đỉnh cao mới để rồi lại được 

đến các vùng miền khác của đất nước.  

1.1.1.1. Những công trình sách 

 Trong diễn trình lịch sử âm nhạc hơn 1000 năm của Thăng Long - Hà 

Nội, đã có nhiều sử sách, nhiều công trình nghiên cứu về âm nhạc Hà Nội. 

Trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý tới bộ sách 1000 năm Âm nhạc Thăng 

Long - Hà Nội của nhiều tác giả. Bộ sách gồm 5 quyển cho ta cái nhìn toàn 

cảnh về tư liệu trung thực của âm nhạc cổ truyền, cùng nền âm nhạc mới dưới 

ánh sáng soi đường của Đảng, cùng những sáng tạo tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc của các nghệ sĩ cách mạng. Quyển 1 tập trung giới thiệu nội dung về 

Nhạc vũ cung đình và Ca trù. Quyển 2 giới thiệu về Nhạc cổ truyền có nội 

dung về Nhạc dân gian và Nhạc tín ngưỡng. Quyển 3 là phần giới thiệu về 

nhạc cách tân có nội dung về nhạc hát, cải tiến nhạc cụ, công tác đào tạo, nhạc 

đàn. Quyển 4 là phần nhạc mới có nội dung giới thiệu về ca khúc và nhạc 

thính phòng, giao hưởng, hợp xướng. Quyển 5 là phần bình luận về nhạc cổ 

và nhạc mới. Khi nhận định về tác phẩm này nhà nghiên cứu Phan Ngọc đã 

viết: “Những sản phẩm tinh thần ấy với sự cổ kính thâm trầm của nhạc cổ, sự 

hồn nhiên bay bổng của dân ca, sự thanh tân, ngọt ngào hay hào hùng khỏe 

khoắn của nhạc mới đã giúp hiện diện một Thủ đô vừa xa xưa vừa mới mẻ, 

linh thiêng mà thân thương, kiều tráng mà thơ mộng”[73]. Ca khúc Hà Nội là 

góc độ nhìn nhận và đánh giá của tác giả Nguyễn Thụy Kha được trình bày 

trong quyển 4 phần nhạc mới của bộ sách. Trong phần này tác giả dựa vào cơ 
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sở của hai tiêu đề là ca khúc “Viết về Hà Nội” và “Viết tại Hà Nội”. Theo sự 

phân chia giai đoạn của Nguyễn Thụy Kha thì ca khúc Hà Nội được chia làm 

6 giai đoạn đó là: Ca khúc Hà Nội những ngày đầu tân nhạc (1938 - 1946); Ca 

khúc Hà Nội ở vùng kháng chiến (1947 - 1954); Ca khúc Hà Nội ở vùng tạm 

chiếm (1947 - 1954); Ca khúc Hà Nội thời chiến tranh chống Mỹ (10.10.1954 

-30.4.1975); Ca khúc Hà Nội thời hậu chiến (1976 -1986); Ca khúc Hà Nội 

thời đổi mới (1987 đến nay).  

 Những bài viết khác về ca khúc Hà Nội của các tác giả mang xu hướng 

ngợi ca, giới thiệu và giúp người đọc có được cảm nhận về vẻ đẹp của Hà 

Nội. Mỗi bài viết là những đánh giá, cảm quan về một góc độ nào đó làm nên 

nét rất riêng của ca khúc về Hà Nội. Trong bài viết Những bài hát hay về Hà 

Nội trong những năm gần đây của tác giả Phạm Lê Hòa là bài viết cho 

chương trình âm nhạc của Đài Phát thanh Hà Nội những năm 1980, được trích 

trong quyển 5 của bộ sách 1000 năm Âm nhạc Thăng Long - Hà Nội [73]. 

Tác giả đã điểm lại những sáng tác hay về Hà Nội từ giai đoạn kháng chiến 

chống Pháp, chống Mỹ và những sáng tác mới trong thời gian gần đây và 

có nhận định:‘‘Với tất cả những dáng vẻ hiện có và tầm vóc trong tương 

lai, với truyền thống vẻ vang của đất nước và con người Hà Nội, chắc chắn 

Hà Nội sẽ mãi là đề tài, là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác nghệ thuật 

trong thời gian tới’’.  

 Sách điện tử Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ 

XXI do nhạc sĩ Hồ Quang Bình chủ biên nằm trong mảng sách Văn học - 

Nghệ thuật, đây là quyển sách điện tử đầu tiên trong bộ sách điện tử được 

thực hiện trong Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nxb Hà 

Nội làm chủ đầu tư được đăng tải trên website http://www.nxbhanoi.com.vn. 

Nội dung trong bộ sách có các phần luận, lựa chọn 300 bài hát ra đời trong 

các giai đoạn lịch sử: trước cách mạng tháng 8 năm 1945, kháng chiến chống 

Pháp, kháng chiến chống Mỹ, từ năm 1975 đến nay và giới thiệu sơ lược chân 

http://www.nxbhanoi.com/
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dung các nhạc sĩ – tác giả của các ca khúc trong tập sách. Bên cạnh ca ngợi vẻ 

đẹp của Hà Nội như nguồn cảm hứng cho âm nhạc, thể hiện tình yêu của các 

nhạc sĩ dành cho mảnh đất ngàn năm văn hiến, cuốn sách còn tái hiện diện 

mạo của nền âm nhạc Thủ đô một cách sống động, chân thực và truyền tải tới 

người đọc, người nghe những cách cảm nhận mới mẻ. 

 Hợp tuyển tài liệu Nghiên cứu - Lý luận - Phê bình âm nhạc Việt 

Nam thế kỷ XX của nhóm biên soạn: Tô Ngọc Thanh -Vũ Nhật Thăng- 

Dương Viết Á - Bùi Trọng Hiền - Nguyễn Thị Minh Châu - Nguyễn Nguyệt 

Ánh - Hoàng Trường, cũng là công trình đồ sộ có tính tư liệu cao. Đặc biệt ở 

tập V - Phần nhạc hát do Nguyễn Thị Minh Châu biên soạn, cho thấy những 

suy nghĩ, những ý kiến cũng như quan điểm của nhiều tác giả về âm nhạc Việt 

Nam ở thế kỷ XX trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, phong trào ca nhạc, 

chất lượng ca khúc, chương trình ca nhạc, thị hiếu và phê bình âm nhạc.... 

Nhiều bài mang tính trao đổi, bên cạnh đó có những bài bàn đến học thuật của 

một số tác giả, những phản ánh về đời sống âm nhạc cũng được quan tâm vào 

tuyển chọn. Ở phần I nhạc hát, tập trung ở chương I là sự phân chia theo các 

giai đoạn lịch sử. Một số bài viết đáng chú ý ở phần I này là: Xây dựng nhạc 

mới Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Trong bài viết tác giả đã 

nêu: ‘‘Lịch sử âm nhạc châu Âu đã dạy cho ta rằng: Một nền âm nhạc muốn 

góp một phần rực rỡ vào âm nhạc của nhân loại thì trước hết phải có một 

quốc tính đặc biệt’’[70, tr.176]. Một vài đặc điểm về tính dân tộc trong âm 

nhạc (Tô Vũ)…. Âm nhạc Hà Nội mang trong mình những thế mạnh của một 

vùng văn hóa có lịch sử lâu đời và liên tục, được bổ sung thêm sức năng 

động, trẻ trung để tiếp tục phát triển rực rỡ, xứng đáng là âm nhạc của một 

Thủ đô ngàn năm văn hiến.  

 Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu (2000) là một công trình 

đồ sộ, là bức tranh tổng thể về diện mạo âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX của 

nhóm tác giả: Tú Ngọc - Nguyễn Thị Nhung - Vũ Tự Lân - Nguyễn Ngọc 
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Oánh - Thái Phiên. Công trình được chia làm 3 phần (Phần 1: Sự hình thành 

âm nhạc mới; Phần 2: Những bước trưởng thành; Phần 3: Chặng đường mới). 

Đây là "Công trình khoa học đầu tiên được tổng kết dưới dạng chuyên luận, 

mang tính hệ thống, đánh giá cả một quá trình hình thành và phát triển của nền 

âm nhạc mới Việt Nam trải dài gần toàn bộ thế kỷ XX” [67]. 

  Hà Nội thực sự là một trung tâm âm nhạc lớn, đầu não chỉ đạo và 

hướng dẫn mọi hoạt động âm nhạc trong cả nước. Nó chiếm một vị trí đặc 

biệt quan trọng trong nền âm nhạc Việt Nam. Tiếp nối truyền thống và nếp 

sinh hoạt âm nhạc từ ngàn xưa, âm nhạc Hà Nội hôm nay vẫn sôi động, nhộn 

nhịp với những hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú và vẫn tỏa sáng tới 

mọi miền đất nước.   

1.1.1.2. Về luận án, luận văn   

 Luận án TS của Vũ Tự Lân “Những ảnh hưởng của âm nhạc châu Âu 

trong ca khúc Việt Nam giai đoạn 1930 – 1950” nói về một số thủ pháp sáng 

tác của âm nhạc châu Âu được vận dụng trong các sáng tác ca khúc của Việt 

Nam [51]. Luận án TS của Nguyễn Đăng Nghị Những đặc trưng của ca khúc 

cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975 được bảo vệ ngày 08 tháng 4 năm 

2009 tại Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Trong luận án này, 

tác giả đã tìm ra những nét nổi trội của ca khúc Việt Nam từ 1930 -1975, 

những yếu tố ảnh hưởng, giá trị văn hóa, vai trò của ca khúc cách mạng với 

lịch sử dân tộc. Luận văn Thạc sĩ của Thân Văn Trọng Bình Tìm hiểu về dòng 

ca khúc nhạc nhẹ từ năm 1975 đến nay. Tác giả đã đưa ra những khái niệm về 

nhạc nhẹ và những ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam [9].  

1.1.1.3. Các bài viết trên sách, báo, tạp chí  

 Bên cạnh những bài chuyên luận, nằm trong trong các công trình 

nghiên cứu về Âm nhạc Hà Nội còn có những bài giới thiệu tác giả - tác phẩm 

với những ca khúc viết về Hà Nội như: Nhớ về ‘‘Hà Nội – những kỷ niệm 

trong tôi’’ của tác giả Trần Dương được in trong cuốn Giai điệu xanh (Nxb 
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Thanh niên và Báo Hà Nội mới. 2002); Hướng về Hà Nội của tác giả Hồ 

Quang Bình in trong cuốn Hà Nội những bài ca (Nxb Hà Nội.1998); Gặp 

ông‘‘Làng lúa làng hoa’’ là nhan đề bài viết của tác giả Hương Giang được 

đăng tải trên báo Quân đội nhân dân cuối tuần (Số 691.29/3/2009); Nhạc sĩ 

Duy Quang như tôi đã biết của tác giả Phạm Thái Ba được đăng trong Văn 

nghệ Trẻ (Số 238.6/2008); Nguyễn Đình Thi - Từ ca khúc đến trường ca là bài 

viết của tác giả Đỗ Hồng Quân đăng trên Văn nghệ Trẻ (Số 17-18, ngày 27.4 

và 4.5/2008)…. 

 Âm nhạc Hà Nội một thoáng nhìn lịch sử là tiêu đề bài viết của tác giả 

Nguyễn Thụy Loan được đăng tải trong Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 

10/1994. Tác giả nhấn mạnh: ‘‘Bên cạnh dòng nhạc dân gian vốn có truyền 

thống lâu đời thì khi bước sang giai đoạn hiện đại, âm nhạc Hà Nội đã 

nhanh chóng tiếp thu âm nhạc phương Tây để xây dựng nền nhạc mới như 

nhạc thính phòng, giao hưởng và các thể loại nhạc kịch (opera), nhạc vũ 

kịch (Ba lê)…’’ 

 Bài viết Giai điệu mùa thu của tác giả Trần Quang được đăng trên Báo 

Hà Nội mới cuối tuần, số 14 ra ngày 1/11/2008 viết về một đề tài da diết nhất 

cho âm nhạc và thi ca, trong đó các ca khúc viết về mùa Thu Hà Nội. Đây là 

những giai điệu đẹp đẽ nhất, hùng tráng nhất và du dương, sâu lắng nhất. Tản 

mạn với những bài ca Hà Nội của tác giả Tuấn Lưu đăng trên Báo Hà Nội 

mới cuối tuần, số 26 ra ngày 5/7/2008. Trong kho báu của âm nhạc Hà Nội 

không ai có thể đếm hết được những bài ca viết về Hà Nội và mô tả được 

hết vẻ đẹp của mảnh đất này. Thủ đô ngàn năm văn hiến ấy cũng có cả một 

phần hồn sâu lắng đi cùng thời gian, trong đó rõ nhất, dễ thấy nhất, là 

những bài ca về Hà Nội. Một số bài viết khác như: Hà Nội - nguồn cảm hứng 

đa dạng và bất tận trong âm nhạc là bài viết của tác giả Song Ngư đăng ngày 

10/10/2014 trên báo điện tử Vietnamnet ; Có một Hà Nội say đắm trong âm 

nhạc của tác giả Phạm Phương đăng trên trang báo điện tử Dân trí ngày 
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4/10/2010… cho thấy các tác giả đã có tình yêu sâu sắc với Hà Nội, những 

người yêu thích Hà Nội bước đầu khám phá giá trị tượng đài Hà Nội bằng âm 

thanh thông qua nghệ thuật biểu hiện của lời ca, tiếng hát.  

1.1.1.4. Các công trình nghe nhìn  

 Bên cạnh những công trình sách báo thì cùng với sự phát triển của khoa 

học công nghệ, trên hệ thống phát thanh truyền hình và các chuyên trang về âm 

nhạc đã có nhiều chương trình giới thiệu về ca khúc Hà Nội. Trên sóng VTV1 

của Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình Giai điệu tự hào phát sóng ngày 

31 tháng 10 năm 2014 với chủ đề về Người Hà Nội đã giới thiệu về những ca 

khúc thân quen với khán giả nhưng được thể hiện trong một phong cách mới và 

những câu chuyện xung quanh các tác phẩm đã đưa khán giả trở về với hồi ức 

của những người con Hà Nội, của một Hà Nội hào hùng và yêu mến.  

 Là một Biên tập viên công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, 

được sự phân công của lãnh đạo đơn vị, tôi đã thực hiện biên tập và đạo diễn 

âm nhạc nhiều chương trình truyền hình trực tiếp với những chủ đề về Hà Nội 

như Bản giao hưởng Hòa Bình ngày 09.7.2019 [112], chương trình Thu Hà 

Nội kỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô được truyền hình trực tiếp ngày 08.10.2019 

[113]. Bên cạnh đó, tôi cũng đã xây dựng format (kịch bản) và trực tiếp sản 

xuất cho chương trình giao lưu nghệ thuật Giai điệu Hà Nội. Sau khi được 

lãnh đạo thành phố Hà Nội phê duyệt, hàng loạt các chương trình Giai điệu 

Hà Nội với các chủ đề đặc biệt cùng sự tham gia giao lưu là những nhân 

chứng lịch sử, những người con của Hà Nội, những nhà nghiên cứu, khách 

mời của nhiều lĩnh vực liên quan. Chương trình Giai điệu Hà Nội đã được sản 

xuất và phát sóng từ năm 2020 cho tới nay mang nhịp sống, mang hơi thở của 

thời đại. Có thể kể tới các chương trình như Hà Nội ngày tháng cũ, Bâng 

khuâng Hà Nội, Nồng nàn Hà Nội, Có một Thăng Long Hà Nội, Hà Nội 

phố và em, Ký ức mùa đông Hà Nội…[114]. 



13 

 

 Những công trình nghiên cứu, những bài viết nêu trên đã giới thiệu khá 

kỹ đến các yếu tố quan trọng về bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh ra đời, vẻ đẹp và 

sức sống của ca khúc viết về Hà Nội cũng như những đặc điểm sáng tác của 

các nhạc sĩ. Tuy nhiên. chưa có nhiều công trình, bài viết đề cập trực tiếp đến 

mảng ca khúc viết về Hà Nội mang phong cách châu Âu, phong cách dân ca, 

phong cách nhạc nhẹ. Việc tổng hợp những đặc điểm về phong cách sáng tác 

và giá trị nghệ thuật của những ca khúc viết về Hà Nội qua những chặng 

đường lịch sử, đề cập đến vai trò giáo dục thẩm mỹ của những ca khúc viết về 

Hà Nội cũng chưa được hệ thống hóa thành văn bản…. Chính vì vậy, những 

nghiên cứu trên sẽ là nguồn tư liệu phong phú và giá trị để chúng tôi tham 

khảo đồng thời có định hướng khi tập trung tìm hiểu về phong cách sáng tác, 

đặc điểm âm nhạc và cấu trúc của những ca khúc tiêu biểu viết về Hà Nội qua 

các giai đoạn lịch sử.   

1.1.2. Nghiên cứu về dạy học, dạy học ca khúc và ca khúc viết về Hà Nội  

1.1.2.1. Nghiên cứu về lý luận và phương pháp dạy học  

         ‘’Lý luận dạy học là lý thuyết khoa học về việc dạy và học, là một lĩnh 

vực trung tâm của khoa học giáo dục. Trong chương trình đào tạo giáo viên, 

lý luận dạy học có một vị trí quan trọng trong hệ thống các môn khoa học 

giáo dục góp phần hình thành năng lực của người giáo viên’’[104; tr.5].          

Phương pháp dạy học là một khái niệm rất phức hợp, có nhiều bình diện, 

phương diện khác nhau. Lothar Klingberg nêu ra một số đặc điểm của phương 

pháp dạy học đó là: Định hướng mục tiêu dạy học; Là sự thống nhất của 

phương pháp dạy và phương pháp học; Thực hiện thống nhất chức năng đào 

tạo và giáo dục; Là sự thống nhất của cách thức hành động và phương tiện 

dạy học [101; tr.98].           

         Cuốn sách Lý luận dạy học hiện đại của tác giả Bernd Meier và Nguyễn 

Văn Cương gồm có 10 chương với các nội dung có thứ tự như sau: Lý luận 

dạy học với tư cách một khoa học giáo dục; Các lý thuyết học tập và chiến 
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lược học tập; Các lý thuyết về giáo dục; Các mô hình lý luận dạy học; Phát 

triển năng lực và mục tiêu dạy học; Nội dung dạy học; Phương pháp dạy học; 

Phương tiện dạy học; Bài tập định hướng năng lực; Đánh giá và cho điểm 

thành tích học tập. Cuốn sách đã đưa ra khái niệm “lý luận dạy học hiện đại” 

được dùng theo nghĩa “lý luận dạy học ngày nay” [101; tr.99].           

          Cuốn sách Dạy học hiện đại - lý luận - biện pháp - kỹ thuật của tác giả 

Đặng Thành Hưng gồm 17 chương được chia thành ba phần chính. Phần một: 

Những vấn đề lý luận gồm có 5 chương với các nội dung: Vị trí và cấu trúc 

của khoa học giáo dục; Vấn đề cơ cấu của quá trình giáo dục theo cách tiếp 

cận hiện đại; Đối tượng và mục tiêu của lý luận dạy học; Bản chất của dạy 

học hiện đại; Một số xu thế của day học hiện đại. Phần hai: Biện pháp và 

những ứng dụng gồm 7 chương có những nội dung: Vấn đề nội dung học vấn 

trong vấn đề dạy học; Sự phát triển quan niệm về bài học; Phương pháp dạy 

học trong điều kiện đổi mới giáo dục; Phương pháp dạy học đại cương và 

phương pháp dạy học cụ thể trong quá trình dạy học; Chức năng và những 

ứng dụng phương pháp dạy học; Tình huống dạy học và tình huống vấn đề; 

Vấn đề tích cực hóa và biện pháp tích cực hóa trong học tập. Phấn ba: Kỹ 

thuật dạy học vĩ mô. Sau phần khái lược gồm có 5 chương với các nội dung 

sau: Câu hỏi và kỹ thuật sử dụng câu hỏi trong dạy học; Kỹ thuật hành vi ứng 

xử của giáo viên trong các tình huống dạy học và trong tương tác thầy trò; Kỹ 

thuật sử dụng và khai thác các phương tiện dạy học trên lớp; Kỹ thuật ghép 

nhóm học sinh và tổ chức dạy học trên lớp; Ký thuật sử dụng trò chơi dạy 

học. Theo tác giả Đặng Thành Hưng thì “Cái mới cơ bản cần phải có trong 

dạy học chính là tạo ra hiệu qủa mới của giảng dạy và chất lượng mới của quá 

trình học tập, phát triển hoạt động của người học”[39].  

Còn rất nhiều những nghiên cứu khác về lý luận và phương pháp dạy 

học khác nữa đã góp phần làm phong phú cho những nghiên cứu về mảng 

đề tài này.  
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1.1.2.2. Nghiên cứu về thanh nhạc và dạy hát 

 Đã có nhiều công trình nghiên cứu về thanh nhạc và dạy hát chuyên 

nghiệp ở Việt Nam được các nhà sư phạm nghiên cứu và phát hành. Là một 

chuyên gia về thanh nhạc, tác giả Nguyễn Trung Kiên đã có nhiều công trình 

nghiên cứu về lình vực này như: Tìm hiểu và phát triển giọng hát (1968), Nxb 

Vụ Văn hóa Quần chúng Hà Nội, Phương pháp học hát (1982), Nxb Văn Hóa 

Hà Nội…trong đó cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc (2001), Nxb Viện 

Âm nhạc Hà Nội là công trình đáng chú ý. Cuốn sách này sử dụng trong 

giảng dạy thanh nhạc gồm 14 chương. Sau phần mở đầu, tác giả đã đề cập đến 

những nguyên tắc chung về giảng dạy thanh nhạc. Phần tiếp theo là lịch sử 

hình thành của các trường phái âm nhạc trên thế giới, giới thiệu chân dung 

của đại diện các trường phái và các mẫu âm của phần thực hành. Các kỹ thuật 

thanh nhạc đã được hệ thống chi tiết, áp dụng cho các đối tượng học thanh 

nhạc chuyên nghiệp. Cuốn Phương pháp dạy thanh nhạc của tác giả Hồ 

Mộ La do Nxb Đại học Bách khoa phát hành năm 2008 gồm 7 chương với 

hai phần nội dung chính đó là: Bàn về vấn đề âm thanh và những vấn đề 

giải phẫu thanh học; Các vấn đề về kinh nghiệm giảng dạy thanh nhạc của 

các giáo viên. 

 Tác giả Trần Ngọc Lan trong cuốn Phương pháp hát tốt tiếng Việt  

trong nghệ thuật ca hát, Nxb giáo dục Việt nam (2011) đã đưa ra lý luận và 

phương pháp để hát tốt tiếng Việt đó là sự kết hợp giữa phong cách hát của 

phương Tây và lối hát cổ của Việt Nam. Cách xử lý chuẩn xác khi phát âm 

tiếng Việt khi thể hiện những ca khúc Việt Nam và những ca khúc nước ngoài 

được dịch sang lời Việt.  

 Luận án TS Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc 

chuyên nghiệp trong giai đoạn mới (Lê Thị Minh Xuân) đề cập đến các vấn 

đề đó là: Sư phạm thanh nhạc châu Âu và sự hình thành các cơ sở đào tạo 
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thanh nhạc hàng đầu của Việt Nam; Thực trạng và vấn đề đổi mới thanh nhạc 

chuyên nghiệp; Giải pháp đổi mới đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp.  

 Bên cạnh đó, còn một số nghiên cứu trong các luận văn như: Phương 

pháp học thanh nhạc (Mai Khanh); Phương pháp dạy thanh nhạc (Hồ Mộ 

La). Ngoài ra còn có một số đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ như: Tính khoa 

học trong giáo trình thanh nhạc (Trần Diệu Thúy); Giảng dạy thanh nhạc tại 

khoa Sư phạm Âm nhạc – Mỹ thuật trường Đại học Sư phạm Hà Nôi (Võ Thu 

Hoài), Hướng dẫn luyện tập kỹ thuật thanh nhạc cơ bản cho sinh viên giọng 

nữ trung hệ đại học sư phạm trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương 

(Nguyễn Phương Thảo)… Các tác giả tập trung về các phương pháp để giải 

quyết các yếu tố kỹ thuật hát, tư thế,hơi thở… 

1.1.2.3. Nghiên cứu về dạy các ca khúc 

 Luận án TS Dạy học hát ca khúc mang chất liệu Chèo, Ca trù cho sinh 

viên ngành Đại học Sư phạm của tác giả Trần Thị Thu Hà đã có những nghiên 

cứu cụ thể về nội dung, phương pháp, phương tiện, điều kiện và hình thức dạy 

học hát trong việc dạy học những ca khúc mang chất liệu Chèo và Ca trù cho 

sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc. Tác giả đã có những so sánh của 

lối hát Chèo, Ca trù truyền thống Việt Nam và kỹ thuật thanh nhạc Bel canto 

phương Tây. Xác định hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh, kỹ thuật, cách phát 

âm nhả chữ trong hát Chèo, Ca trù và trong thanh nhạc Bel canto. Từ đó có sự 

vận dụng kỹ thuật lối hát Chèo, Ca trù với kỹ thuật thanh nhạc Bel canto trong 

dạy học hát ca khúc mang chất liệu Chèo, Ca trù cho sinh viên ngành Đại học 

Sư phạm [22].  

 Một số luận văn có liên quan đến việc dạy học ca khúc có thể nêu đó là: 

Vấn đề giảng dạy ca khúc Việt Nam chuyên ngành thanh nhạc, tác giả Mai 

Thị Xuân Hương với góc nhìn bao quát chung cho toàn bộ ca khúc Việt Nam; 

Dạy học ca khúc nghệ thuật tại các nhà văn hóa trên địa bàn thành phố Hà 

Nội của tác giả Trần Thị Phương Thảo đề cập đến một số kỹ thuật thanh nhạc 
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áp dụng cho những đối tượng không chuyên; Giảng dạy ca khúc Cách mạng 

Việt Nam giai đoạn 1945 -1975 cho sinh viên Sư phạm âm nhạc Trường Đại 

học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương của tác giả Trịnh Thị Oanh đã đề cập 

đến một số nội dung về ý nghĩa giáo dục của ca khúc cách mạng Việt nam 

giai đoạn 1930-1945 đối với đời sống xã hội ngày nay, về tính thẩm mỹ trong 

ca khúc Việt Nam. Về phương pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cho những 

ca khúc Việt Nam giai đoạn này tập trung vào vị trí của hơi thở, vị trí âm 

thanh với sụ cộng minh đầu ngực, khẩu hình.  

1.1.2.4. Nghiên cứu về dạy các ca khúc viết về Hà Nội 

 Luận văn Dạy học ca khúc viết về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang tại 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương của tác giả Trần Xuân Hòa 

muốn người yêu nhạc Việt có cái nhìn chân thực hơn về đặc điểm sáng tác, 

phong cách nghệ thuật thông qua ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang… Tác giả 

nghiên cứu về kỹ thuật khi dạy học hát những ca khúc về Hà Nội của nhạc sĩ 

Phú Quang gồm tư thế, hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh cộng minh… 

 Nhìn chung, những nghiên cứu về dạy hát ca khúc viết về Hà Nội 

dường như vẫn còn là một đề tài đang bỏ ngỏ, chính vì vậy những nghiên cứu 

của chúng tôi về đề tài Dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành 

Đại học Sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ hiện nay 

không trùng lặp với vất kỳ đề tài nghiên cứu nào trước đó.  

1.1.3. Nghiên cứu về thẩm mỹ, thẩm mỹ âm nhạc và thẩm mỹ âm nhạc về 

Hà Nội. 

1.1.3.1. Về thẩm mỹ 

 Ngay từ những ngày đầu của lịch sử mỹ học nhân loại, ở phương Đông, 

Khổng Tử (Kongzi, 551 - 479 TCN) - nhà sáng lập thuyết Nho giáo của 

Trung Quốc cổ đại đã có những nhìn nhận đa chiều về các loại hình nghệ 

thuật và thường khuyên các môn đồ của mình cần phải tích cực lĩnh hội để 

bồi đắp thêm tinh thần cho bản thân mỗi người. Thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ 
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XIX, nhà triết học Imanuel Kant (1724 -1804) là người có đóng góp tích cực 

trong việc nghiên cứu các vấn đề về thẩm mỹ. Khi nghiên cứu về thị hiếu, 

trong tác phẩm Phê phán năng lực phán đoán [105], Kant cho rằng, xuất phát 

từ sự chủ quan cho nên phán đoán thẩm mỹ được đưa ra hoàn toàn không dựa 

trên cơ sở nhận thức của lý tính mà nó chỉ đơn thuần mang tính chiêm 

nghiệm. Ông cũng cho rằng khi phán đoán một đối tượng nào đó đẹp hay 

không đẹp là phụ thuộc vào cảm giác vui sướng hay không vui sướng bởi ta 

không có một luận cứ nào trong tay để làm cơ sở kết luận. Các tư tưởng mỹ 

học của Các Mác (Karl Marx, 1818-1883) và Ph.Ăngghen (Friedrich Enghels, 

1820 -1895) đều gắn liền với ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác (Triết học 

Mác – Lê Nin ; Kinh tế chính trị ; Chủ nghĩa xã hội khoa học) nhằm giải 

quyết những vấn đề quan trọng của hoạt động vật chất và tinh thần trong xã 

hội. Mácxim Goocki - Đại văn hào người Nga (1868- 1936) cho rằng:‘‘Mỹ 

học là đạo đức của tương lai’’. 

 Cuốn sách Nguyên lý Mỹ học Mác - Lê Nin của A. Lukin và V.C. 

Xcacherơsicốp do tác giả Hoài Lam dịch, tập trung vào các vấn đề về chủ thể 

thẩm mỹ và của đời sống thẩm mỹ như nhận thức thẩm mỹ về hiện thực và 

hoạt động thẩm mỹ của con người; Vai trò, vị trí, bản chất của xã hội, các loại 

hình nghệ thuật, giáo dục thẩm mỹ cho những người xây dựng chủ nghĩa cộng 

sản là nội dung được phân tích và giới thiệu rõ nét trong cuốn sách này. Cuốn 

sách đã khẳng định: Mỹ học nghiên cứu những biểu hiện khác nhau của thẩm 

mỹ (cái đẹp, cái cao cả, cái anh hùng…trong hiện thực và đời sống nghệ 

thuật...[107]. Trong cuốn Mỹ học cơ bản và nâng cao do M.F. Opxiannhicop 

chủ biên gồm có 5 phần tập trung nghiên cứu lần lượt các nội dung về văn 

hóa thẩm mỹ gồm: Mỹ học với tính cách là một khoa học; Đặc trưng của 

nghệ thuật; Các loại hình nghệ thuât; Bản chất xã hội của nghệ thuật; Văn 

hóa thẩm mỹ của xã hội chủ nghĩa [108].  



19 

 

 Tiếp thu những quan điểm khi nghiên cứu về mỹ học trên thế giới, các 

nhà nghiên cứu về mỹ học của Việt Nam cũng đã có những phát hiện mới 

trong vấn đề này. Tác giả Đỗ Văn Khang trong cuốn Mỹ học đại cương đã 

nghiên cứu về tình cảm thẩm mỹ và chỉ ra những đặc trưng của tình cảm thẩm 

mỹ. Đồng thời tác giả cũng khẳng định tình cảm thẩm mỹ chi phối toàn bộ 

quá trình định hướng, sáng tạo và thưởng thức của chủ thể thẩm mỹ [43].  

 Bài viết Một số quan điểm tư tưởng mỹ học âm nhạc phương Tây thời 

cổ đại của tác giả Phạm Trọng Toàn đã giới thiệu những quan điểm tư tưởng 

mỹ học âm nhạc của một số triết gia nổi tiếng thế giới thời cổ đại. Phần 

nghiên cứu đề cập về lịch sử của con người đã sáng tạo ra chữ viết cách đây 

gần 5000 năm. Phân định các mốc lịch sử thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại, 

hiện đại và đương đại. Mỗi thời kỳ gắn với lịch sử nghệ thuật và mang phong 

cách rất riêng. Thời cận đại được phân chia thành nhiều thời kỳ đó là nghệ 

thuật thời Phục Hưng, Baroco, Rococo, nghệ thuật khai sáng, nghệ thuật cổ 

điển… Tác giả đưa ra những quan điểm về hình tượng âm nhạc. Mỹ học âm 

nhạc dựa vào âm nhạc học để phản ánh những vấn đề chung của tư tưởng 

thẩm mỹ âm nhạc một cộng đồng, một giai đoạn lịch sử hay một trường phái 

âm nhạc [91]. 

 Ngoài ra, còn rất nhiều nghiên cứu liên quan đến Mỹ học như: Hêghen 

- Mỹ học (2 tập - Nxb Văn học, 2022): Đỗ Văn Khang – Lịch sử mỹ học (Nxb 

Văn hóa, 1998). Tác giả Đỗ Huy cũng là người còn có rất nhiều công trình 

viết về mỹ học khác như Cái đẹp một giá trị (Nxb Thông tin 1984), Mỹ học 

với tư cách là một khoa học (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996), Mỹ học- 

khoa học về các quan hệ thẩm mỹ (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2002)…Giáo trình Mỹ học đại cương của tác giả Phạm Quang Trung (Nxb 

Đà Lạt, 2005). Giáo trình Mỹ học đại cương của tác giả Phùng Ngọc Hoài 

(Nxb Đại học sư phạm, 2005)…. 
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1.1.3.2. Về thẩm mỹ âm nhạc 

 Từ những tiền đề lý luận khái quát về mối quan hệ thẩm mỹ giữa âm 

nhạc và hiện thực, mỹ học âm nhạc là chỗ dựa cho việc đánh giá các tác phẩm 

âm nhạc về các trào lưu và trường phái âm nhạc, về đời sống âm nhạc trong 

quá trình phát triển của nó để từ đó có những nhận thức thẩm mỹ và quan 

điểm thẩm mỹ về các loại hình âm nhạc khác nhau. Tác giả Dương Viết Á 

cho rằng: “Con đường phát triển của mỹ học âm nhạc còn rộng mở và đối 

tượng của mỹ học âm nhạc cũng sẽ không có giới hạn cuối cùng” [3, tr.11].  

Qua tìm hiểu nghiên cứu chúng tôi được biết đã có các công trình sau:  

  Cuốn sách Âm nhạc- Lý luận và cây đời của tác giả Dương Viết Á nêu 

rõ những quan điểm về lý luận và những vấn đề nhìn từ góc độ mỹ học, nội 

dung bàn về ca từ trong âm nhạc, âm nhạc với cái đẹp thiên nhiên, bàn về chất 

thép trong âm nhạc, cái bi trong âm nhạc, về vấn đề đời thường trong âm 

nhạc, cùng với đó là đời sống - trào lưu âm nhạc Việt Nam và giới thiệu một 

số nhạc sĩ tên tuổi [2].   

 Công trình nghiên cứu Theo dòng âm thanh cái đẹp sải cánh được xây 

dựng với ý đồ làm nền móng cho bộ môn Mỹ học âm nhạc tại Việt Nam. 

Cuốn sách đề cập đến con đường hình thành, phát triển các bộ môn khoa học 

trong đó sự xuất hiện bộ môn mỹ học âm nhạc và đối tượng nghiên cứu của 

bộ môn mỹ học âm nhạc. Cùng với đó là những đặc trưng phản ánh hiện thực 

của âm nhạc, ngôn ngữ âm nhạc, lời ca trong âm nhạc, hình tượng trong âm 

nhạc, giới thuyết chung về hình tượng nghệ thuật, vai trò của người nghệ sĩ và 

vấn đề về thưởng thức âm nhạc [3].   

 Trong cuốn Cảm nhận mỹ học âm nhạc (2013), Nxb Thanh niên, tác 

giả - nhạc sĩ Thế Bảo [6] đã đề cập đến nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Tác giả đã 

khái quát về lịch sử và những vấn đề mỹ học âm nhạc, mối liên hệ giữa âm 

nhạc với triết học, văn học, hội họa, múa, điện ảnh, sân khấu và âm nhạc với 

các loại trình diễn khác như xiếc, trượt băng nghệ thuật, âm nhạc luôn hỗ trợ 
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đắc lực cho sự thành công. Phần “Nguyên lý mỹ học âm nhạc”, tác giả tập 

trung vào các nội dung đó là: Đối tượng mỹ học âm nhạc; Đặc điểm nghệ 

thuật âm nhạc; Quan hệ mỹ học âm nhạc và các lĩnh vực khác của âm nhạc 

học; Mối quan hệ mỹ học âm nhạc với triết học và các loại hình nghệ thuật 

khác; Sáng tạo âm nhạc và vấn đề chân, thiện, mỹ; GDTM âm nhạc. Tác giả 

nghiên cứu về cái đẹp của âm thanh do con người sáng tạo ra và đã khái quát 

về đặc điểm của âm nhạc, cái đẹp của âm thanh tượng trưng qua một số tác 

phẩm nổi tiếng nước ngoài và Việt Nam.  

 Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập đến việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc 

cho người sáng tác, biểu diễn và nhất là những người thưởng thức. Những nội 

dung tiếp theo là những câu chuyện, giai thoại âm nhạc của các nhạc sĩ và 

danh nhân, về hương sắc âm nhạc phương Tây qua các thời đại, về nhu cầu 

thưởng thức giải trí và nét đẹp nhạc Việt.  

1.1.3.3. Về thẩm mỹ âm nhạc Hà Nội 

 Âm nhạc là phương tiện biểu lộ cảm xúc của con người, âm nhạc 

không những xuất hiện khi người ta vui mà còn có mặt khi người ta buồn và 

dễ dàng chạm đến cảm xúc của trái tim trong những khoảnh khắc của cuộc 

sống. Âm nhạc được ví như món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống 

tinh thần của con người và bản thân âm nhạc đã tồn tại trong mình sự phong 

phú đa dạng về ngôn ngữ thể hiện chính vì vậy đời sống tinh thần ngày càng 

trở nên phong phú hơn. Âm nhạc đã thể hiện được rất nhiều cảm xúc của con 

người đồng thời có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý, giúp con người 

có thể thay đổi trạng thái cảm xúc và cải thiện chất lượng cuộc sống.   

 Dương Viết Á là một trong những người xây dựng nền móng cho bộ 

môn Mỹ học âm nhạc đồng thời có nhiều nghiên cứu về nội dung này. Một số 

bài viết của tác giả có thể kể tới như: Sống động và sôi động các trào lưu âm 

nhạc Hà Nội [73]. Trong bài viết này tác giả đã phác thảo một bức tranh về 

đời sống âm nhạc ngót một thế kỷ qua. Với âm nhạc, Hà Nội vẫn hỏi và đòi 
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được đăng trong cuốn Âm nhạc Việt Nam, từ góc nhìn văn hóa của PGS 

Dương Viết [4, tr.129]. Tác giả đã đánh giá những tác phẩm âm nhạc về Hà 

Nội là một đề tài nổi trội cả về số lượng và chất lượng. Hà Nội truyền thống 

và Hà Nội đương đại vẫn như là một đề tài thách thức đối với các nhạc sĩ. 

Đường hướng cảm thụ âm nhạc của người Hà Nội đã được tác giả kiến giải 

theo diễn trình lịch sử từ thời kỳ Thăng Long – Hà Nội cùng những chặng 

đường lịch sử mà Hà Nội đã trải qua. Đó là một thị hiếu âm nhạc cởi mở, 

thoáng rộng và khoáng đạt nhưng vẫn mang đậm nét bản lĩnh của người Hà 

Nội. Trên mọi bình diện, bàn về đường hướng cảm thụ âm nhạc của người Hà 

Nội, có lẽ cũng là bàn về đường hướng cảm thụ âm nhạc của người Việt Nam 

hiện đại. Tác giả viết về đường hướng cảm thụ âm nhạc của người Hà Nội 

thông qua những chương trình biểu diễn ca nhạc. 

1.1.4. Nghiên cứu về giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thẩm mỹ âm nhạc và giáo 

dục thẩm mỹ âm nhạc Hà Nội 

1.1.4.1. Về giáo dục thẩm mỹ 

 Giáo dục thẩm mỹ là lĩnh vực được đề cập từ xa xưa với rất nhiều học 

thuyết mà các nhà nghiên cứu đã và đang theo đuổi. Trong cuốn sách Luận 

ngữ [92], Khổng Tử đánh giá rất cao chức năng của giáo dục nghệ thuật. Ông 

chú trọng nhiều tới mặt nhận thức của nghệ thuật bởi nó có khả năng làm cho 

con người có thể mở rộng tầm nhìn hơn về sự hiểu biết của cuộc sống. Thi và 

Nhạc là hai yếu tố được quan tâm trong việc giáo dục đạo đức. Ông cho rằng 

cần phải học Kinh Thi để tâm trí được hứng khởi hơn để từ đó biết được đức 

hạnh của mình tới đâu và cũng cần phải biết thưởng thức Kinh Nhạc để mang 

đến những cảm xúc cho con người về những điều đẹp đẽ nhất. 

 Trong tác phẩm Nghệ thuật thơ ca [100] Aristotle (384 -322 TCN) đã 

nghiên cứu một cách hệ thống khi bàn về các vấn đề cái đẹp, cái bi, cái hài, 

nghệ thuật…thể hiện sự quan tâm đặc biệt của ông đến vấn đề giáo dục thẩm 

mỹ trên cơ sở khái quát những kinh nghiệm thực tiễn của nghệ thuật đương 
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thời. Theo ông hình tượng nghệ thuật luôn phải đẹp và trong sạch về mặt đạo 

đức, phải gắn liền việc rèn luyện cơ thể với việc GDTM và khẳng định trong 

việc giáo dục thì cái đẹp phải đóng vai trò quan trọng nhất. 

 Trong cuốn Thụ cảm thẩm mỹ và người Hà Nội (2007), Nxb chính trị 

quốc gia, tác giả Hồ Sỹ Vịnh nghiên cứu tình cảm thẩm mỹ dưới góc độ khác 

là thụ cảm thẩm mỹ. Tác giả chỉ ra rằng: Hoạt động cảm thụ thẩm mỹ là năng 

lực tinh thần của con người khi thưởng thức, bày tỏ tình yêu, liên tưởng, đánh 

giá sáng tạo những hiện tượng thẩm mỹ trong cuộc sống cũng như nghệ thuật.  

 GDTM luôn là một quá trình tương tác đa chiều được nhiều ngành 

khoa học quan tâm. Giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục tri thức, giáo dục 

đạo đức, giáo dục sức khỏe…,góp phần làm hoàn thiện nhân cách. Mỹ học 

Mác - Lê Nin cho rằng sự hình thành nhân cách thẩm mỹ của con người 

không giới hạn trong phạm vi nhà trường. Giáo dục thẩm mỹ đã bao hàm toàn 

bộ sự hình thành thẩm mỹ của con người và cuộc sống mới.  

 Cùng với nhiều công trình nghiên cứu khác về giáo dục thẩm mỹ thì 

một số công trình như:Về giáo dục thẩm mỹ ở nước ta hiện nay của (Vĩnh 

Quang Lê); Nghệ thuật học (Đỗ Văn Khang); Vài nét về giáo dục âm nhạc 

trong các trường Đại học, Cao đẳng ở nước ta hiện nay (Phạm Trọng Toàn)...  

Giáo trình Mỹ học Mác- Lê Nin của Vũ Minh Tâm [81]; Giáo trình Mỹ học 

Mác- Lê Nin của Khoa Triết học, Phân viện Hà Nội, Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh [28]…. Mỗi công trình đều mang những giá trị thiết thực để 

giúp cho con người hoàn thiện hơn thông qua giáo dục thẩm mỹ.  

 Với những quan điểm về GDTM nêu trên thì theo cá nhân: GDTM là 

một trong những thành tố quan trọng giúp con người có được sự nhận thức 

đúng đắn về cái đẹp, góp phần hoàn thiện nhân cách con nguời, làm cho con 

người phát triển một cách toàn diện trong quá trình tương tác đa chiều mà 

nhiều ngành khoa học quan tâm. 
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1.1.4.2. Về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc 

 Bằng những thế mạnh riêng của mình, âm nhạc ngoài khả năng đem lại 

niềm vui, sự sảng khoái và nguồn nghị lực cho con người trong cuộc sống thì 

âm nhạc còn có tác dụng thức tỉnh tình cảm qua những cung bậc hết sức tinh 

tế. Sức mạnh cảm hoá của âm nhạc tiến bộ, lành mạnh sẽ giúp con người 

vươn tới một nhân cách vẹn toàn.  

 Trong cuốn Theo dòng âm thanh cái đẹp sải cánh tác giả Dương Viết Á 

đã viết: “Nhiều nhạc sĩ bậc thầy và nhiều nhà lý luận âm nhạc thường gọi âm 

nhạc là nghệ thuật kiến trúc âm thanh. Điều đó cũng có nghĩa là âm nhạc tác 

động vào thính giác; thính giác là giác quan chủ yếu để tiếp nhận hình tượng 

âm nhạc” [3, tr.78]. Tuy nhiên dù các quan điểm có khác nhau ở nhiều khía 

cạnh tiếp cận, nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng: “âm nhạc là 

nghệ thuật của thính giác và âm nhạc chính là sự sắp đặt có nghệ thuật của 

các âm thanh; dùng âm thanh và nhịp điệu để diễn tả tư tưởng và tình cảm của 

con người”[63].  

 Một số tài liệu nghiên cứu về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc đáng chú ý 

khác như: Những bước đi, thành tựu của âm nhạc 30 năm qua (1945 - 1975) 

và triển vọng của nó của tác giả Tú Ngọc, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Nghệ 

thuật, số 6 năm 1975. Tác giả chia âm nhạc Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 

làm ba thời kỳ: 1945 - 1954, 1954 - 1964, 1964 - 1975. Trên cơ sở ấy, tác giả 

minh chứng được bước song hành của ca khúc đối với cách mạng Việt Nam.  

 Trong bài viết Nghệ thuật âm nhạc và con người Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa được đăng tải trên website http://www.spnttw.edu.vn,(ngày 09/3/2011), 

tác giả Phạm Lê Hòa đã có những nghiên cứu và phần nào đánh giá được vai 

trò của âm nhạc trong việc xây dựng con người Việt Nam XHCN thông qua 

việc bám sát vào ba chức năng chính của âm nhạc đó là chức năng nhận thức, 

chức năng giáo dục và chức năng thẩm mỹ. Bên cạnh đó bài viết cũng tập 

trung khá kỹ vào việc đánh giá vai trò giáo dục đạo đức của âm nhạc [115]. 

http://www.spnttw.edu.vn,(ngày
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 Cũng trên website http://www.spnttw.edu.vn, trong bài viết Vai trò của 

âm nhạc trong việc giáo dục nhân cách (ngày 26/2/2009), tác giả Lê Vinh 

Hưng đưa ra nhận định: “Vai trò của âm nhạc đối với quá trình phát triển 

nhân cách con người không chỉ thể hiện với tư cách là một phương tiện tác 

động từ những giá trị chân – thiện – mỹ từ chính bên trong mỗi thực thể nhân 

cách”[115]. Về khía cạnh GDTM, tác giả cho rằng đời sống âm nhạc nước ta 

hiện nay có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đa hướng tới sự phát triển 

nhân cách ở nhiều lứa tuổi, nhiều tầng lớp xã hội. Thông qua bài viết, tác giả 

chỉ ra nguyên nhân của về phân hóa của sự nhận thức, “gu” lựa chọn thưởng 

thức tác phẩm khác nhau của công chúng; đó là sự tiếp thu âm nhạc với nhiều 

dạng, nhiều luồng âm nhạc khác nhau nhất là trên internet.    

 Cùng với những nghiên cứu về nội dung này còn có nhiều bài viết tâm 

huyết về âm nhạc của các tác giả được đăng trên một số sách, báo và tạp chí 

khác. Một số bài viết được đăng trên website của Hội nhạc sĩ Việt Nam 

(http://vnmusic.com.vn) đáng chú ý như: Bàn về công tác phê bình âm nhạc 

của tác giả Tố Mai, ngày 11/10/2011; Quản lý nghệ thuật từ góc nhìn âm 

nhạc của tác giả Nguyễn Thị Minh Châu, ngày 18/12/2012; Âm nhạc và tuổi 

trẻ hiện nay, đôi điều suy ngẫm của nhạc sĩ Doãn Nho ngày 5/2/2013;… 

 Trong thời đại hiện nay, giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho công chúng trẻ 

là vấn đề hết sức cần thiết bởi lẽ công chúng cũng chính là chủ thể sáng tạo 

lần thứ ba sau nhạc sỹ và nghệ sỹ. Mỗi người có những cảm nhận âm nhạc 

của riêng mình, mỗi người có một sở thích riêng và mối liên tưởng riêng 

thông qua sự hiểu biết và kinh nghiệm, vốn sống của mình trong cuộc sống. 

Nói như A.Xô - khor thì: “Một tác phẩm nghệ thuật còn có thể làm ta ưa thích 

vì nó đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của chúng ta: nó giới thiệu với chúng ta 

những con người, những sự kiện, những đất nước mà ta chưa quen 

biết…”[99, tr. 23]. 

http://vnmusic.com.vn/
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 Lý luận GDTM của chủ nghĩa Mác – Lê Nin luôn quan tâm tới các khả 

năng thụ cảm, cảm xúc của con người. GDTM âm nhạc là nâng cao khả năng 

cảm thụ âm nhạc, trong đó có việc bồi dưỡng các cảm xúc, định hướng thị hiếu 

thẩm mỹ và xây dựng những tình cảm thẩm mỹ để con người có thể phân biệt 

được cái xấu - đẹp, những nội dung cũ- mới, những cái cổ xưa và tiên tiến hiện 

đại, để từ đó có thể lựa chọn thưởng thức, đánh giá và sáng tạo chúng. 

1.1.4.3. Về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc Hà Nội  

 Nhận thức nghệ thuật là đặc trưng của con người, chỉ có con người mới 

có khả năng nhận thức nghệ thuật. Nhận thức nghệ thuật có nghĩa là mang lại 

một tri thức thẩm mỹ trọn vẹn, toàn diện [29,tr.208]. Mỗi tác phẩm âm nhạc 

chứa đựng những ngôn ngữ âm nhạc riêng và thông qua đó công chúng có thể 

nhận thức được thế giới quan, về những giá trị nhân văn và cái đẹp trong cuộc 

sống. Sự nhận thức trong âm nhạc có thể được coi là sự nhận thức của tình 

cảm con người đối với hiện thực, là sự kết hợp giữa lý trí và tình cảm theo 

một chiều hướng tích cực.   

 Nghiên cứu về vấn đề này, tác giả Nguyễn Duy Hùng trong công trình 

nghiên cứu Định hướng thị hiếu thưởng thức âm nhạc cho công chúng Hà nội 

trong thời kỳ đổi mới đã trình bày khái niệm công chúng và công chúng âm 

nhạc. Nghiên cứu thị hiếu của công chúng ở Hà Nội với âm nhạc thời kỳ đổi 

mới. Trình bày những đề xuất về định hướng cho công chúng âm nhạc ở Hà 

Nội trong thời kỳ tiếp theo. Công trình được xuất bản năm 2015, có mã tài 

liệu 780959731/ DD312 H tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam.  

 Bài viết Thị hiếu âm nhạc của sinh viên đại học tại Thành phố Hà Nội 

hiện nay của tác giả Nguyễn Minh Hạnh đăng ngày 18 tháng 7 năm 2014 trên 

trang điện tử http://www.spnttw.edu.vn/ đã đề cập đến vấn đề nhạc cổ điển, 

nhạc cách mạng, nhạc trẻ và nhu cầu thưởng thức âm nhạc của sinh viên hiện 

nay. Để góp phần định hướng thị hiếu thưởng thức âm nhạc cho sinh viên, 

http://www.spnttw.edu.vn/
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ngay chính tại cơ sở đào tạo nghệ thuật cần có những điều kiện cho sinh viên 

tiếp thu có chọn lọc những thể loại âm nhạc lành mạnh.   

1.2. Hướng nghiên cứu và cơ sở lý thuyết 

1.2.1. Hướng nghiên cứu 

 Thông qua tổng quan nghiên cứu những công trình về âm nhạc của Hà 

Nội, ca khúc về Hà Nội, những nghiên cứu về lý luận và phương pháp dạy 

học, những công trình về thẩm mỹ, giáo dục thẩm mỹ và giáo dục thẩm mỹ 

âm nhạc qua những ca khúc về Hà Nội cùng những tài liệu và bài viết liên 

quan thì đây là nguồn tư liệu đồ sộ và vô cùng quý giá. Việc sử dụng nghệ 

thuật trong dạy học để GDTM là nội dung được rất nhiều các nhà nghiên cứu 

quan tâm trong suốt nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, chưa có công trình nào 

nghiên cứu về dạy học ca khúc về Hà Nội cho sinh viên ĐHSP Âm nhạc 

nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ âm nhạc hiện nay.  

 Những công trình nghiên cứu, những bài viết trên là những dữ liệu quý 

giá để chúng tôi có thể tổng hợp và đúc rút va những vần đề khi nghiên cứu 

luận án Dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên Đại học Sư phạm âm 

nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ hiện nay. Trong luận án này, chúng 

tôi chỉ xin hệ thống lại những đánh giá, hệ thống lại những lý luận và phương 

pháp dạy học, những giá trị tư tưởng thẩm mỹ của ca khúc viết về Hà Nội. 

Tập trung nghiên cứu về đặc điểm và những giá trị của ca khúc viết về Hà 

Nội, tìm hiểu thực trạng việc dạy học ca khúc viết về Hà Nội để giáo dục 

thẩm mỹ cho cho sinh viên SPÂN, từ đó có một số luận điểm và đưa ra một 

số biện pháp trong vấn đề dạy học ca khúc về Hà Nội cho sinh viên ngành 

Sư phạm Âm nhạc của Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP Nghệ thuật 

Trung ương.  

1.2.2. Cơ sở lý thuyết của hướng nghiên cứu 

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi dựa vào một số hệ thống lý thuyết chủ 

yếu đó là: Cơ sở lý thuyết về âm nhạc học; Cơ sở lý thuyết về âm nhạc dân 
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tộc Việt Nam; Cơ sở lý thuyết về âm nhạc dân tộc Việt Nam; Các lý thuyết về 

dạy học và PP dạy học âm nhạc.  

 *Lỷ thuyết về âm nhạc học:  

 Luận án sử dụng các kiến thức về âm nhạc học đã được đúc kết thành hệ 

thống lý thuyết để phân tích, tìm hiểu những đặc điểm, giá trị của những ca 

khúc viết về Hà Nội, từ đó có những nhìn nhận, đánh giá về mức độ, sự ảnh 

hưởng của những ca khúc viết về Hà Nội trong đời sống âm nhạc. Các công 

trình về lý thuyết âm nhạc được sử dụng gồm: Lý thuyết về âm nhạc của V.A. 

Va –kh’ra –mê –ép (Vũ Tự Lân dịch), Lý thuyết âm nhạc cơ bản (Phạm Tú 

Hương; Về phân tích tác phẩm gồm: Hình thức âm nhạc, Phân tích tác phẩm 

âm nhạc (Nguyễn Thị Nhung), Phân tích tác phẩm âm nhạc cho hệ ĐHSP Âm 

nhạc (Phạm Lê Hòa); Về thanh nhạc học như: Phương pháp sư phạm Thanh 

nhạc (Nguyễn Trung Kiên), Phương pháp dạy Thanh nhạc (Hồ Mộ La), 

Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát (Trần Ngọc Lan)… 

 *Lý thuyết về âm nhạc dân tộc Việt Nam: 

 Luận án sử dụng các đúc kết lý thuyết về âm nhạc dân tộc Việt Nam 

trên các phương diện và thang âm, điệu thức, cấu trúc, giai điệu của các công 

trình đã được công bố như: Âm nhạc Việt Nam truyền thống và hiện đại (Tô 

Vũ), Dân ca người Việt (Tú Ngọc), Tìm hiểu âm nhạc cổ truyền (Tô Ngọc 

Thanh - Hồng Thao), Âm nhạc cổ truyền Việt Nam (Nguyễn Thụy Loan), 

Thang âm điệu thức trong âm nhạc truyền thống một số dân tộc miền Nam 

Việt Nam (Nhiều tác giả )… 

          Ở Việt Nam, những công trình nghiên cứu của các tác giả về mỹ hoc, giáo 

dục thẩm mỹ như Đỗ Văn Khang, Đỗ Huy, Nguyễn Văn Huyên, Trần Túy…về 

mỹ học âm nhạc như Dương Viết Á, Trần Thế Bảo, Nguyễn Phúc Linh, Phạm 

Lê Hòa, Phạm Trọng Toàn …là những công trình của các thế hệ đi trước, là 

sơ sở để luận án của chúng tôi nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giáo dục 
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thẩm mỹ âm nhạc nói chung và giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua những ca 

khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc nói riêng.  

 *Lý thuyết về dạy học, PPDH âm nhạc và dạy học hát 

Luận án sử dụng những khái niệm liên quan đến lý luận dạy học và 

PPDH (truyền thống và hiện đại) đã được các nhà sư phạm ở trong nước và 

ngoài nước nghiên cứu về bản chất của dạy học, quá trình, nguyên tắc và 

PPDH như: Trần Bá Hoành (2003), Lý luận cơ bản về dạy và học tích cực, tài 

liệu bồi dướng giáo viên trung học cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lưu Xuân 

Mới (2000), Lý luận dạy học đại học, Nxb Giáo dục, Hà Nội;  Đặng Thành 

Hưng (2002), Dạy học hiện đại - lý luận - biện pháp - kỹ thuật, Nxb Đại học 

Quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Quá trình dạy và tự học, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội; Phạm Viết Vượng (2014), Giáo dục học, Nxb Đại học Sư 

phạm, Hà Nội; Phó Đức Hòa - Ngô Quang Sơn Phương pháp và công nghệ 

dạy học trong môi trường sư phạm tương tác, Nxb ĐHSP Hà Nội, 2018 (tái bản); 

Thái Duy Tuyên (2008), PPDH truyền thống và đổi mới, Nxb giáo dục, Hà 

Nội; Bernd Meier- Nguyễn Văn Cường (2021), Lý luận dạy học hiện đại, một 

số vấn đề về đổi mới PPDH, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.  

  *Về PPDH âm nhạc: 

  Luận án sử dụng lý thuyết đã được đúc kết để phân tích, so sánh và ứng 

dụng các PPDH âm nhạc từ truyền thống như: phương pháp hướng dẫn thực 

hành luyện tập, trình bày tác phẩm, kiểm tra đánh giá... và các phương pháp 

hiện đại như: dạy học theo nhóm, tổ, dạy học nêu vấn đề, sử dụng công nghệ 

thông tin... trong dạy học hát dân ca. Luận án dựa vào một số công trình về 

PPDH âm nhạc tiêu biểu như: PPDH Âm nhạc (giáo trình dùng cho các 

trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo giáo viên Trung học cơ sở) của hai tác giả 

Hoàng Long - Hoàng Lân; Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc, 

PPDH âm nhạc của Ngô Thị Nam… 
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Dựa trên cơ sở thực tiễn về lý luận dạy học cho sinh viên hệ ĐHSP Âm 

nhạc để phù hợp với điều kiện, mục tiêu, yêu cầu đào tạo và khả năng giáo 

dục thẩm mỹ âm nhạc chp sinh viên. 

1.3. Cơ sở lý luận dạy học các ca khúc về Hà Nội   

1.3.1. Đặc điểm chung của các ca khúc viết về Hà Nội 

 Ca khúc về Hà Nội có một số lượng tác phẩm đồ sộ được sáng tác với 

nhiều chủ đề khác nhau như chiến đầu và bảo vệ hà Nội, thiên nhiên và con 

người, tình yêu và cuộc sống. Ca khúc về Hà Nội được viết ở nhiều phong 

cách. Tùy từng phong cách sáng tác của các tác giả mà các ca khúc về Hà Nội 

mang những nét đặc trưng riêng và có sự pha trộn để tạo nên những ca khúc 

có sắc màu riêng biệt. Thang âm, điệu thức, được phát triển cốt lõi của âm 

nhạc châu Âu. Giai điệu, tiết tấu được phát triển theo nguyên tắc lấy âm nhạc 

châu Âu làn khuôn mẫu, nền tảng. Ca khúc về Hà Nội viết theo phong cách cổ 

điển châu Âu thường xây dựng trên thang 7 âm, điệu thức rõ ràng, mở đầu và 

kết thúc bằng một điệu thức, giai điệu tiết tấu mạch lạc. Ca khúc về Hà Nội 

viết theo phong cách dân gian thường là sự kết hợp giữa thang 7 âm và điệu 

thức 5 âm, giai điệu nhiều luyến láy tạo sự nhấn nhá, mềm mại. Ca khúc về 

Hà Nội viết theo phong cách nhạc nhẹ thường sử dụng thang 7 âm châu Âu, 

hòa thanh, điệu thức, giai điệu tiết tấu có nhiều sự biến đổi. Đôi khi mở đầu 

vằng một điệu thức nhưng kết thúc lại ở điệu thức khác. Tiết tấu sử dụng 

nhiều quãng nhảy rộng. Lời ca hầu hết có nhắc tới các địa danh của Hà Nội 

như Hồ Gươm, Ba Đình, Hồ Tây, Văn Miếu, Đống Đa, những con phố gắn 

liền với cuộc sống sinh hoạt của Hà Nội như phố hàng Lược chợ hoa, phố 

hàng Đào lụa tơ…những mái ngói rêu phong và những nét thâm trầm của Hà 

Nội…Sinh viên có thể hình dung được một Hà Nội đầy sinh động được phản 

ánh trong từng ca khúc.  

 Thông qua việc dạy học các ca khúc về Nội để giáo dục thẩm mỹ, sinh 

viên sẽ có được thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc, năng lực nhận biết về thẩm mỹ. 
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Khi phân tích tác phẩm âm nhạc, sinh viên hiểu được giá trị của những ca 

khúc về Hà Nội. Khi học hát ca khúc về Hà Nội, sinh viên hiểu được những 

vẻ đẹp của tác phẩm để có những biểu đạt về cảm xúc, phong cách và một 

tâm hồn khoáng đạt, tự tin trình bày những ca khúc đó.  

1.3.2. Mục tiêu và nguyên tắc trong dạy học ca khúc viết về Hà Nội 

1.3.2.1. Mục tiêu 

 Trong khoản 1, điều 27, Luật Giáo dục 2005 thì mục tiêu của giáo dục 

Việt Nam đã nêu: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát 

triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, 

phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân 

cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm 

công dân…’’. Như vây, dạy học âm nhạc nằm trong mục tiêu giáo dục âm 

nhạc và hiện tại được áp dụng ở các cấp học phổ thông. Mục tiêu của giáo dục 

âm nhạc là giúp cho học sinh hiểu được những cái đẹp trong âm nhạc. Và để 

đáp ứng được mục tiêu giáo dục này thì các sinh viên ngành sư phạm sẽ là đội 

ngũ giáo viên sẽ truyền tải những kiến thức về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc tới 

các em học sinh. Giúp các em học sinh có được kiến thức cơ bản về âm nhạc, 

cảm thụ âm nhạc, nhận thức được những giá trị của âm nhạc đối với đời sống 

xã hội để từ đó hiểu được những tình cảm thẩm mỹ, năng lực thẩm mỹ bởi nó 

có tác động sâu sắc đến sự hình thành những nhân cách cao đẹp và những 

sáng tạo nghệ thuật.  

 Trong đời sống xã hội ngày nay, khi nhiều loại hình âm tràn ngập trên 

các trang mạng xã hội, việc các em học sinh có thể tiếp cận với những thể loại 

âm nhạc có những nội dung không phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc là một điều 

rất dễ dàng và điều này có thể dẫn tới những sai lệch trong thị hiếu thẩm mỹ 

âm  nhạc. Vậy, làm thế nào để giáo dục âm nhạc luôn phát triển mà vẫn giữ 

được những tinh hoa cốt cách của dân tộc?, vấn đề này luôn là câu hỏi được 

các cấp các ngành quan tâm mà trong đó ngành văn hóa và giáo dục Việt Nam 
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đã rất chú trọng để tìm ra những phương thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Âm nhạc nằm trong một bộ phận của văn hóa và như vậy mục tiêu của môn 

học âm nhạc có liên quan tới văn hóa trong giáo dục là mục tiêu phát triển 

chiến lược của Đảng trong việc giáo dục âm nhạc cho những thế hệ tương lai 

của đất nước theo nguyên tắc tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. 

 Mục tiêu của dạy học các ca khúc về Hà Nội là dạy về lịch sử hình 

thành và phát triển của Hà Nội, Dạy cho sinh viên phân tích tác phẩm, dạy 

cho các em hát đúng với tinh thần được thể hiện trong mỗi ca khúc về Hà Nội 

để thấy được cái hay cái đẹp trong những ca khúc đó và các em hiểu được 

những giá trị thẩm mỹ âm nhạc đúng đắn. 

1.3.2.2. Nguyên tắc 

  Các Mác đã là người đầu tiên chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa chủ 

thể thẩm mỹ và đối tượng thẩm mỹ thông qua thực tiễn đồng hóa hiện thực về 

mặt thẩm mỹ của con người. Trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 

nghĩa duy vật lịch sử, Mỹ học Mác - Lê Nin “nghiên cứu toàn bộ những quy 

luật cơ bản và phổ biến nhất của đời sống thẩm mỹ bao gồm Khách thể thẩm 

mỹ, Chủ thể thẩm mỹ và Nghệ thuật” [55]. Âm nhạc nằm trong nghệ thuật và 

trực thuộc một trong ba thành tố hợp thành đời sống thẩm mỹ chi phối các 

quan hệ thẩm mỹ của con người gồm các hoạt động hưởng thụ nghệ thuật, 

đánh giá nghệ thuật, sáng tạo nghệ thuật vì vậy âm nhạc cũng mang trong 

mình những giá trị tích cực khiến con người được phát triển một cách toàn 

diện hơn về mọi mặt của cuộc sống.   

 Như vậy nguyên tắc trong dạy học để giáo dục thẩm mỹ âm nhạc là học 

sinh, sinh viên phải được tiếp xúc trực tiếp với tác phẩm âm nhạc và những 

tác phẩm ấy phải hay và có giá trị nghệ thuật. Khi ở cấp học phổ thông, học 

sinh được tiếp cận với những cái đẹp trong âm nhạc, một phần đáp ứng nhu 

cầu đối với học sinh có năng khiếu để các em định hướng khi theo học tại các 

trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp hoặc có thể phát huy khả năng âm 
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nhạc của mình ở những nơi các em sẽ học tập. Cũng giống như mọi hoạt động 

giáo dục khác, giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cũng nhắm hướng tới những cái 

đẹp trong cuộc sống. Bằng nhiều hình thức hoạt động, giáo dục thẩm mỹ âm 

nhạc có thể được coi là một trong những chất liệu để hình thành và phát triển 

con người một cách toàn diện với giá trị Chân – Thiện – Mỹ.    

 Có thể nói, mục tiêu và nguyên tắc trong dạy học âm nhạc nói chung và 

ca khúc về Hà Nội cho sinh viên sư phạm âm nhạc nói riêng là những định 

hướng đúng đắn. Sinh viên được tiếp cận với những ca khúc về Hà Nội để 

hiểu biết hơn về mảnh đất địa linh nhân kiệt, thủ đô thân yêu của cả nước. 

1.3.3. Nhận thức thẩm mỹ của công chúng về ca khúc Hà Nội qua các giai 

đoạn lịch sử 

1.3.3.1. Giai đoạn khởi đầu đến trước CMTT năm 1945 

Những năm đầu thế kỷ XX là giai đoạn có nhiều thay đổi trong văn 

học nghệ thuật Việt Nam nói chung và nền tân nhạc Việt Nam nói riêng. 

Mặc dù ra đời sau phong trào thơ mới và dòng văn học lãng mạn vài năm, 

nhưng phong trào nhạc mới đã được lan tỏa một cách nhanh chóng và tác 

động mạnh mẽ tới con người. Giống như những nhà văn lãng mạn, thi sĩ của 

phong trào thơ mới chịu ảnh hưởng của văn học lãng mạn Pháp, các nhạc sĩ 

giai đoạn này chịu ảnh hưởng bởi âm nhạc phương Tây trong sáng tác. 

Những năm 30 của thế kỷ XX được coi là dấu mốc cho sự hình thành của Tân 

nhạc Việt Nam. Sự giao thoa giữa văn hóa Việt Nam và một số nước phương 

Tây thông qua văn hóa Pháp đã dẫn tới sự đổi mới trong sáng tác âm nhạc bao 

gồm khí nhạc và thanh nhạc (trong đó có ca khúc). Ca khúc Cùng nhau đi 

hồng binh (Đinh Nhu) ra đời năm 1930 được coi là khởi điểm quan trọng cho 

những sáng tác ca khúc Việt Nam.  

 Sự ra đời của “âm nhạc cải cách” là một sự kiện quan trọng đánh dấu 

bước ngoặt, bước phát triển mới trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Sự ra đời 

của Đảng năm 1930, đặc biệt là bản Đề cương văn hóa ra đời năm 1943 đã 
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thúc đẩy quá trình tiếp biến (như cách nói Trần Quốc Vượng) của nền văn hóa 

âm nhạc Việt Nam sang một giai đoạn mới với một tâm thức mới ngày càng 

mang tính tự giác và trí tuệ. Âm nhạc Hà Nội trong giai đoạn này cũng nằm 

trong sự chuyển biến chung của âm nhạc Việt Nam.  

1.3.3.2. Giai đoạn kháng chiến chống Pháp (Từ CMTT năm 1945 - 1954) 

 Trong phong trào cách mạng tiến tới cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945 

thì âm nhạc là thứ vũ khí sắc bén, thúc giục lòng dân nhất tề đứng lên chiến 

đấu bảo vệ Tổ Quốc. Vào thời điểm CMTT hàng loạt các ca khúc nổi tiếng ra 

đời như những lời hiệu triệu, nhen lên ngọn lửa cách mạng trong lòng mỗi 

người dân Việt Nam và góp phần giành chiến thắng trong cuộc chiến vĩ đại. 

 Những bước đi của trào lưu tân nhạc như một sự sàng lọc lịch sử với sự 

chọn lựa, chắt lọc những tinh hoa của âm nhạc nước ngoài, kết hợp với vốn 

âm nhạc cổ truyền của dân tộc để tạo nên những bản sắc rất riêng hòa chung 

vào dòng chày của bản sắc văn hóa Việt Nam.  

 Nhà nghiên cứu âm nhạc Tú Ngọc đã nêu 3 đặc điểm âm nhạc của giai 

đoạn này như sau: Thứ nhất “đó là tính không thuần nhất. Ông lý giải về điều 

này trước hết đó là sự không thuần nhất của lực lượng và đội ngũ sáng tạo. Sự 

không đồng nhất này xuất phát từ cơ sở và điều kiện xã hội; tính chất hai mặt 

của tầng lớp trung gian vừa có tinh thần dân tộc, vừa ngả nghiêng, dao động 

trước cuộc đấu tranh chống đế quốc trong đó có một bộ phận là thanh niên trí 

thức có khả năng sáng tác nghệ thuật”. Thứ đến, “không thuần nhất của 

khuynh hướng nghệ thuật bộc lộ rõ nhất”…trong phong trào và ngay trong sáng 

tác của từng con người nhạc sĩ, “ ngay trong một giai đoạn sáng tác ngắn ngủi, 

có người đã trải qua ba bậc thang khác nhau đó là lãng mạn, yêu nước và cách 

mạng”. Sau nữa, “sự không đồng nhất thể hiện cả trong điều kiện và môi trường 

hoạt động”: chuyên nghiệp, nghiệp dư, bí mật, công khai…Phác thảo âm nhạc 

Việt Nam giai đoạn 1930 -1945 – Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 1- 1989.  
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 Trong dòng chảy lịch sử, nền âm nhạc Việt Nam không ngừng hội tụ, 

hội nhập với rất nhiều nền âm nhạc của các dân tộc trên thế giới. Tác giả 

Dương Viết Á cho rằng: với “kiểu lựa chọn” theo những tiêu thức Việt Nam, 

tất cả những ‘thứ ngoại lai’ ấy dần dần được tiêu hóa, đồng hóa, sàng lọc, 

nhào nặn… để “tinh chế” thành những sản phẩm âm nhạc mang bản sắc Việt 

Nam [3, tr.8]. Và rõ ràng hơn Trần Văn Khê viết: “Trong lịch sử âm nhạc của 

nước ta, cũng đã có người có tinh thần dân tộc, không chịu bắt chước người 

ngoài một cách máy móc và vô ý thức…”[4, tr.13].   

 Kể từ CMT8, đề tài chiến đấu là điểm nhấn và trở thành chủ đề tư 

tưởng trong các sáng tác ca khúc viết về Hà nội. Người Hà Nội tiếp nhận 

những âm hưởng hùng ca và bảo vệ Thủ đô. Ca khúc về Hà Nội được cụ 

thể hóa ngay trong địa danh của mình đó là từ Hà Nội được sử dụng  rất 

nhiều lần trong tác phẩm…“Hà nội cháy… Hà Nội hồng ầm ầm 

rung…Hà Nội vùng đứng lên…” (Người Hà Nội - Nguyễn Đình Thi ). 

Những ca từ như quyết tử, quyết sinh, quyết tâm được tiếp nối trong 

những ca khúc về Hà Nội. “Đoàn Thủ đô thề xung phong quyết tử, 

nguyện xả mình cho Tổ quốc quyết sinh…” (Thủ đô huyết thệ - Lương 

Ngọc Trác)….Âm nhạc cách mạng vào thời điểm này cũng đã tạo nên 

những dấu ấn của riêng mình và công chúng âm nhạc đã tiếp nhận những 

điều này như một tất yếu của lịch sử.Thời kỳ chống Pháp, hình ảnh những 

người Vệ quốc quân của Trung đoàn Thủ đô đã gắn liền với Người Hà Nội.  

1.3.3.3. Giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1955 - 1975) 

 Bước sang thời chống Mỹ, những chàng trai, cô gái của Hà Nội trở 

thành tự vệ, dân quân và sáng mãi trong những sáng tác ca khúc của các nhạc 

sĩ. Giữa những ngày khói lửa, cam go, ác liệt, cuộc sống Hà Nội vẫn trôi chảy 

và được phản ánh trong những lời ca giai điệu của những ca khúc viết về Hà 

Nội. Chiến thắng của “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” đã làm nức lòng 

quân dân cả nước. Những ca khúc Hà Nội viết ở thời kỳ này với âm hưởng 
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chủ đạo là ngợi ca những chiến công hiển hách của quân dân Hà Nội đã đánh 

thắng chiến lược tập kích bằng B52 của Không lực Hoa Kỳ kết thúc chiến 

tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Giai đoạn này, bên cạnh những ca 

khúc viết về đề tài chiến đấu với những lời ca đanh thép, giai điệu hào hùng, 

khỏe khoắn thì công chúng đã được tiếp nhận thêm cách thể hiện mới với 

những giai điệu trữ tình cùng những ca khúc có đề tài về xây dựng Hà Nội.  

1.3.3.4. Giai đoạn từ 30.4.1975 - nay 

Chiến tranh kết thúc, Hà Nội đã mở ra một trang sử mới, trong không khí vui 

tươi đón chào hòa bình và nhịp sống khẩn trương sôi động phục hồi Thủ đô 

sau những đổ nát của cuộc chiến.Trải qua thời gian, theo những bước thăng 

trầm của lịch sử, Hà Nội vẫn giữ được vẻ đẹp của riêng mình. Đẹp trong cổ 

kính, đẹp trong hiện đại với bề dày lịch sử. Hà Nội những năm tháng chiến 

tranh ác liệt chìm trong bom đạn của kẻ thù vẫn sáng lên một tinh thần bất 

khuất, một tinh thần Hà Nội. Hà Nội của hôm nay đang đổi mới từng ngày 

từng giờ và trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong các tác phẩm văn học 

nghệ thuật. Riêng trong lĩnh vực âm nhạc, hàng nghìn tác phẩm của các nhạc 

sĩ trong cả nước đã được sáng tác với nhiều đề tài khác nhau, với những bút 

pháp hết sức phong phú và đa dạng. Người Hà Nội học tập, lao động và chiến 

đấu được khắc họa đậm nét trong từng tác phẩm, gợi cho người nghe một 

cách tinh tế về tình yêu và nỗi nhớ Hà Nội, những tình cảm vui buồn của 

người Hà Nội hôm nay.  

1.4. Cơ sở lý luận về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc  

Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều mang trong nó một nội dung nhân đạo 

cao cả, xây dựng và rèn luyện cảm xúc thẩm mỹ, bồi dưỡng năng lực 

đánh giá thẩm mỹ, định hướng sáng tạo và thưởng thức thẩm mỹ, 

xây dựng một tình cảm lành mạnh, từ đó hình thành nhân cách, nếp 

sống, nếp nghĩ trong mỗi con người. Với vẻ đẹp nhân văn ấy, nghệ 

thuật đã góp phần giáo dục con người, hoàn thiện con người [29].     
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1.4.1. Một số khái niệm  

1.4.1.1. Ca khúc 

 Theo nhà lý luận âm nhạc Nguyễn Thị Nhung thì: “Ca khúc là danh 

từ để gọi những tác phẩm thanh nhạc khác nhau. Những tác phẩm này được 

vang lên bằng giọng người trong đó vai trò chủ yếu là giai điệu. Giai điệu 

trong một ca khúc là những giai điệu hoàn chỉnh độc lập, thậm chí có thể 

dùng một nhạc cụ nào đó để trình tấu vẫn mang một ý nghĩa hoàn thiện của 

một tư duy âm nhạc [76, tr.119]. 

 Trong cuốn Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc thường dùng do Nxb Văn 

hóa phát hành năm 1984, các tác giả Đào Trọng Từ, Đỗ Mạnh Thường, 

Đức Bằng đã giải thích: “Ca khúc là bài hát ngắn có bố cục mạch lạc”[71,      

tr. 81]. Theo cách lý giải khác trong cuốn Từ điển tiếng Việt do Nxb Văn 

hóa - ThôngTin phát hành năm 2011 thì: “Ca khúc là bài ca, bài hát (ca 

khúc tình cảm, ca khúc hùng mạnh)[68, tr.115].  

 Theo NCS thì ca khúc là sự tổng hòa của hai yếu tố giai điệu và lời ca. 

Thông qua giọng hát con người với sự biểu đạt về cảm xúc, ca khúc mới thể 

hiện đầy đủ những nội dung cần diễn đạt trong đó. 

1.4.1.2. Giáo dục 

 Giáo dục luôn là vấn đề được quan tâm ở mỗi quốc gia. Các nhà nghiên 

cứu đã đúc kết và chỉ ra rằng: Các lý thuyết giáo dục là cơ sở của lý luận dạy 

học”[101, tr.43]. Trong lịch sử phát triển giáo dục có rất nhiều cách hiểu khác 

nhau về khái niệm giáo dục. Werner Jank và Hilbert Meyer đã nêu: Giáo dục 

nhằm mục tiêu trang bị cho con người khả năng tư duy và hành động phê phán, 

có năng lực chuyên môn, tự ý thức và có tinh thần đoàn kết”[101, tr.44]. 

Theo Từ điển Tiếng Việt (2003), Nxb Đà Nẵng do tập thể các nhà khoa học 

thuộc Viện Ngôn Ngữ học biên soạn do Hoàng Phê chủ biên thì: Giáo dục đào 

tạo là hoạt động tác động có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của 

con người để họ dần dần có được những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề 
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ra [77]. Theo Từ điển Bách khoa toàn thư thì: Giáo dục là hình thức học tập 

theo đó kiến thức, kỹ năng, được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác 

thông qua giảng dạy, đào tạo hay nghiên cứu. Giáo dục thường diễn ra dưới sự 

hướng dẫn của người khác, nhưng cũng có thể thông qua tự học[119]. Trang 

vtudien.com/viet-viet/dictionary cho rằng: Giáo dục là quá trình đào tạo con 

người một cách có mục đích, nhằm chuẩn bị cho con người tham gia đời sống 

xã hội, tham gia lao động sản xuất, nó được thực hiện bằng cách tổ chức việc 

truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử - xã hội của loài người [120]. 

  Như vậy, với một số quan niệm trên thì Giáo dục có thể được hiểu là 

một ngành hoạt động xã hội nhằm nâng cao dân trí, tinh thần và thể chất của 

con người thông qua việc dạy một cách có hệ thống. Là hình thức học tập hay 

được tiếp thu những kiến thức, kỹ năng từ một nhóm người qua những giáo 

trình giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu được trao truyền từ thế hệ này sang thế 

hệ khác. Giáo dục cũng có thể do người khác hướng dẫn hoặc do mỗi người 

tự tìm hiểu và những trải nghiệm do ca nhân mỗi con người học hỏi được với 

những suy nghĩ, hành động tích cực để hoàn thiện bản thân cũng sẽ được coi 

là giáo dục.  

1.4.1.3. Dạy học 

Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam do Vũ Ngọc Khánh chủ biên (2003), 

Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, định nghĩa:“Dạy học là quá trình truyền 

thụ kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo của thầy giáo cho học sinh” [46, tr.84]. Tuy 

nhiên, định nghĩa này mới cho thấy một mặt trong quá trình dạy học, đó là vai 

trò của người dạy. Hoạt động dạy học bao gồm hai mặt của một quá trình, đó 

là dạy và học, hai mặt của quá trình này luôn đi kèm biện chứng với nhau, bao 

gồm hoạt động điều khiển có mục đích, định hướng của thầy đối với học trò, 

giúp cho người học có được hệ thống tri thức kĩ năng, kĩ xảo để phát triển 

năng lực tư duy, năng lực hành động.  

Trong Dạy học hiện đại - lý luận - biện pháp – kỹ thuật, tác giả Đặng 
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Thành Hưng viết: “Bản chất của dạy học chính là gây ảnh hưởng có chủ định 

đến hành vi học tập và quá trình học tập của người khác, tạo ra môi trường và 

những điều kiện để người học duy trì việc học, cải thiện hiệu quả, chất lượng 

học tập, kiểm soát quá trình học tập của mình”[39, tr.5]. Ở định nghĩa này, ta 

thấy rõ hơn hai chủ thể của hoạt động dạy học là thầy và trò với tư cách là hai 

chủ thể: người dạy và người học, hoạt động dạy - học cùng phối hợp đồng 

thời và cùng hướng tới giải quyết, hoàn thành từng mục đích rõ ràng. 

Như vậy có thể hiểu: Dạy học là một quá trình tương tác giữa thầy và 

trò, gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng của người thầy, 

giúp hình thành ở người học những kỹ năng, kỹ xảo, phát triển năng lực tư 

duy, năng lực hành động và phẩm chất cá nhân, từ đó người học biết chiếm 

lĩnh các giá trị văn hóa, khoa học… mà nhân loại đã đạt được và trên cơ sở 

đó, có khả năng giải quyết được các vấn đề đặt ra trong cuộc sống của mỗi 

người học, góp phần cho sự phát triển của xã hội. 

1.4.1.4. Thẩm mỹ  

 Mỹ học là khoa học nghiên cứu về những vấn đề của đời sống thẩm 

mỹ. Mỹ học là khoa học về cái đẹp, đó là nhận định của nhà mỹ học người 

Đức Baumgácten (1714- 1762). Trong cuốn Mỹ học [103] của nhà triết học cổ 

điển Đức Hegel (1770 -1831), quan niệm của ông chủ yếu được nhìn nhận ở 

góc độ nghệ thuật và Hegel coi nghệ thuật là chìa khóa để mở ra các vấn đề 

lớn lao của con người. Trong cuốn Mỹ học – khoa học về các quan hệ thẩm 

mỹ, tác giả Đỗ Huy khẳng định: Mỹ học là một khoa học hợp thành các khoa 

học triết học. Đối tượng chủ yếu của nó là các dạng biểu hiện của cái thẩm 

mỹ trong toàn bộ hoạt động của đời sống con người [34]. 

 Nếu đối tượng của Mỹ học là cái đẹp, là “vương quốc bao la của cái 

đẹp (Hêghen) thì đối tượng của Mỹ học âm nhạc là cái đẹp trong âm nhạc – 

âm nhạc với tính cách là một loại hình nghệ thuật. Tác giả Dương Viết Á đưa 

ra khái niệm Mỹ học âm nhạc là triết học của âm nhạc, là triết học của cái đẹp 
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trong âm nhạc. Mỹ học âm nhạc sẽ là chỗ dựa cho việc đánh giá những tác 

phẩm âm nhạc, các trào lưu và trường phái âm nhạc mới xuất hiện (phê bình 

âm nhạc), là cơ sở để tái tạo một bức tranh trung thực của đời sống âm nhạc 

trong tiến trình sống động của nó (lịch sử âm nhạc)[3]. 

 Theo từ điển, thẩm mỹ là cái đẹp, khả năng cảm thụ và hiểu biết cái 

đẹp. Theo nghĩa hẹp của từ “thẩm mỹ” là sự thụ cảm cái đẹp và như vậy 

“thẩm mỹ âm nhạc” có nghĩa là sự thụ cảm cái đẹp trong âm nhạc. Một số nhà 

nghiên cứu mỹ học Việt Nam chỉ ra rằng: “Phạm trù thẩm mỹ là khái niệm 

chung nhất, khái quát nhất thể hiện nhận thức của con người trước những hiện 

tượng thẩm mỹ trong tự nhiên, xã hội, trong bản thân con người và nghệ 

thuật, thể hiện những hoạt động cơ bản của thẩm mỹ, của quan hệ thẩm mỹ 

giữa con người với con người” [119]. 

 Tác giả Thế Hùng đã đưa ra nhiều luận điểm trong cuốn Mỹ học đại 

cương với các nội dung khác nhau và cho rằng :‘‘Mỹ học là một khoa học 

nghiên cứu các dạng biểu hiện của cái thẩm mỹ trong toàn bộ hoạt động của 

đời sống con người, mỹ học nghiên cứu sự sáng tạo và thụ cảm cái đẹp’’[29]. 

 Như vậy, có thể hiểu Mỹ học là nghiên cứu về cái đẹp mà thông qua đó 

nó có sự tác động đến đời sống tinh thần của con người. 

1.4.1.5. Giáo dục thẩm mỹ 

 Trong công trình Giáo dục thẩm mỹ - một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

của tác giả Đỗ Huy đã quan niệm: “Giáo dục thẩm mỹ vừa là một thể thống 

nhất giữa các hoạt động khác nhau của con người, chịu sự tác động của toàn 

bộ quan hệ xã hội, vừa lại có mục tiêu và phương tiện riêng biệt” [30, tr.31] 

và trình bày bản chất giáo dục thẩm mỹ là bồi dưỡng lòng khát khao đưa cái 

đẹp vào cuộc sống tạo nên sự hài hòa giữa con người - xã hội - tự nhiên, nâng 

cao năng lực thụ cảm và sáng tạo của con người, làm cho con người phát triển 

hài hòa trong hoạt động lao động cũng như nghỉ ngơi. 
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 Tác giả Trần Túy cho rằng: “Giáo dục thẩm mỹ luôn là một quá trình 

tương tác đa chiều. Giáo dục tư tưởng, giáo dục tri thức, giáo dục đạo đức, 

giáo dục sức khỏe…góp phần làm hoàn thiện nhân cách. Nhân cách phát triển 

tạo điều kiện cho việc tiếp nhận giáo dục thẩm mỹ” [88]. 

 Trong công trình Giáo dục thẩm mỹ và việc thực hành giảng dạy âm 

nhạc (Aesthetic education and the practice of music teaching) của tác giả 

Charles Plummeridge đã đưa ra những tranh luận về việc coi giáo dục âm 

nhạc là một hình thức GDTM. Sau đó, Charles Plummeridge đã nhận định: 

“GDTM hay giáo dục âm nhạc đều là một quá trình để con người có thể tích 

lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và phát triển bản thân một cách 

toàn diện”[109].  

 Từ những khái niệm trên thì có thể hiểu giáo dục thẩm mỹ vừa là quá 

trình giáo dục để hình thành, phát huy năng lực bản chất người theo quy luật 

cái đẹp, vừa là quá trình hoạt động tự giác, có chủ đích của các chủ thể nhằm 

xây dựng và phát triển ý thức thẩm mỹ, cảm xúc thẩm mỹ, năng lực thẩm mỹ, 

văn hóa thẩm mỹ, định hướng thẩm mỹ cho con người.   

1.4.1.6. Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc.  

 Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc là một khái niệm còn khá mới tại Việt Nam 

và cũng chưa có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này. Tác giả Lưu An 

trong công trình nghiên cứu Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh trung 

học cơ sở tỉnh Bình Dương đã nêu: “Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc sẽ đóng góp 

tích cực vào việc đào tạo con người toàn diện trong bối cảnh Việt Nam cần 

nguồn nhân lực vừa có tài, vừa có đạo đức nghề nghiệp”[1]. Tác giả Lê Trọng 

Nin cho rằng: “Âm nhạc khi tham gia vào quá trình giáo dục thẩm mỹ nhằm 

xây dựng một chủ thể thẩm mỹ cần phải được bắt đầu từ việc bồi dưỡng 

những cảm xúc, tình cảm trong sáng và làm cho những cảm xúc, tình cảm đó 

có tính ổn định ở thị hiếu. Song, nhất thiết phải được hoàn chỉnh ở lý tưởng 

thẩm mỹ” [56]. 
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 Nghệ thuật âm nhạc phản ánh cuộc sống, tâm tư tình cảm của con 

người, đánh thức mọi xúc cảm sâu xa, thầm kín nhất bởi vậy giáo dục thẩm 

mỹ âm nhạc là cách nâng cao sự cảm nhận về vẻ đẹp toàn diện trong âm nhạc, 

thông qua đó có thể nhận thấy những giá trị khác về lịch sử, văn hóa, tư tưởng 

nghệ thuật và định hướng thẩm mỹ… 

1.4.1.7. Phong cách sáng tác 

 Phong cách (Style) theo Từ điển tiếng Anh của Nxb Đại học Oxford 

được phát hành phiên bản đầu tiên vào những năm 1884–1928 và phiên 

bản thứ hai năm 1989 thì “phong cách” được hiểu theo nghĩa là văn 

phong; phong cách nghệ thuật (của nhà văn, kiến trúc...).Trong một cách 

diễn giải khác thì phong cách có thể hiểu là cách, lối, loại (mẫu, kiểu, 

dáng thời trang, mốt danh hiệu, tước hiệu), hoặc là những điểm đặc sắc, 

nét đặc trưng.  

 Theo Từ điển mở Wiktionary (https://vi.wiktionary.org/wiki) được sửa 

đổi lần cuối vào ngày 6 thang 10 năm 2020 thì “ phong cách” là lối diễn ý (tư tưởng, 

tình cảm) của một nhà văn, một nghệ sĩ nói chung và là kết quả của sự vận dụng các 

phương tiện biểu đạt lựa chọn theo đề tài hay thể loại hoặc theo phản ứng của tác giả 

đối với hoàn cảnh. Từ điển thuật ngữ văn học đã diễn giải “phong cách” là 

nguyên tắc xuyên suốt trong việc xây dựng hình thức nghệ thuật, đem lại cho 

tác phẩm một tính chỉnh thể có thể cảm nhận được, một giọng điệu và một sắc 

thái thống nhất [23].  

 Có nhiều quan điểm khác nhau về thuật ngữ phong cách nhưng nhìn 

chung có thể hiểu “phong cách” là một khái niệm chung của nhiều góc độ 

phản ánh khác nhau trong cuộc sống. Nó không chỉ thể hiện những đặc điểm 

riêng của con người trong những hành động, hoạt động sống mà còn thể hiện 

về hình thức và nội dung của từng sản phẩm hay từng lĩnh vực hoạt động 

khác nhau mà ở đó dấu ấn cá nhân tác giả được phản ánh đậm nét. Còn trong 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_xu%E1%BA%A5t_b%E1%BA%A3n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Oxford
https://vi.wiktionary.org/wiki
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âm nhạc thì phong cách là lối biểu đạt của một loại hình nghệ thuật nào đó mà 

người nghệ sĩ sáng tạo hướng theo.    

 Phong cách sáng tác (phong cách nghệ thuật) là một phạm trù thẩm mỹ, 

chỉ sự thống nhất tương đối ổn định của hệ thống hình tượng, của các phương 

tiện biểu hiện nghệ thuật, nói lên cái nhìn độc đáo trong sáng tác của một nhà 

văn, trong tác phẩm riêng lẻ, trong trào lưu văn học hay văn học dân tộc [23, 

tr.256]. Phong cách sáng tác chịu ảnh hưởng của những phương diện tinh thần 

khác nhau như tâm lý, khí chất, cá tính của người sáng tác. Đồng thời nó cũng 

mang dấu ấn của dân tộc và thời đại, bởi vậy phong cách sáng tác thể hiện 

cách nhìn nhận của người nghệ sĩ trước thời cuộc. Nghệ thuật là lĩnh vực của 

sự sáng tạo, nó đòi hỏi ở mỗi người sáng tác đều phải có những phong cách 

nổi bật, cá tính riêng được thể hiện trong các tác phẩm của mình mang “chất” 

riêng có một không hai. Chính sự độc đáo này sẽ tạo nên phong cách nghệ 

thuật của người sáng tác. Nghệ thuật là lĩnh vực của sự độc đáo, phong 

cách là nét riêng không trùng lặp và phong cách nghệ thuật là sự ổn định, 

nhất quán.   

1.4.2. Vai trò, ý nghĩa của giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên Sư 

phạm Âm nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội. 

 Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc là giáo dục cái đẹp trong âm nhạc. Chính 

nhờ những đặc trưng là âm thanh và nhịp điệu, hòa thanh và các thành tố khác 

mà âm nhạc không chỉ đánh thức cảm xúc, mà còn gợi sự liên tưởng sáng tạo 

trong tâm hồn của học sinh, sinh viên sư phạm âm nhạc. Nội dung và hình 

thức trong âm nhạc cũng góp phần vào việc phát triển trí tuệ, ý thức tập thể và 

khả năng nhận thức cho học sinh và sinh viên sư phạm âm nhạc có thể nhận 

thức, cảm nhận được cái đẹp, là phương tiện để mở rộng biên độ của cái đẹp. 

Giáo dục âm nhạc ảnh hưởng rất lớn đến thị hiếu và tư duy của giới trẻ. Họ là 

những chủ nhân tương lai của đất nước, là số đông của chủ thể thưởng thức 

âm nhạc có được một thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc tiên tiến.  
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 Trong công trình Giáo dục thẩm mỹ về giảng dạy thanh nhạc trong 

giáo dục âm nhạc (Aesthetic Education of Vocal Music Teachinh in Music 

Education) của tác giả Hao Zhang [111] đã đề cập cụ thể đến vấn đề GDTM 

và giáo dục âm nhạc. Quan điểm của ông cho rằng, giảng viên không chỉ là 

người truyền đạt kiến thức âm nhạc cơ bản cho sinh viên mà còn là người 

giúp cho sinh viên thấm nhuần GDTM trong lớp học. Để hiện thực hóa mục 

tiêu giáo dục con người thì GDTM trong âm nhạc là yếu tố cần được quan 

tâm. Trong quá trình giảng dạy thì giảng viên nên phát huy đầy đủ vai trò của 

GDTM, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận với thế giới âm nhạc để cảm nhận 

mọi cảm xúc và vẻ đẹp của âm nhạc.  

 Công trình Vai trò và tình cảm thẩm mỹ đối với hoạt động âm nhạc của 

Nguyễn Thu Nghĩa và Triệu Thị Linh [64] đã tập trung nghiên cứu về vai trò 

quan trọng của tình cảm thẩm mỹ đối với hoạt động sáng tạo (sáng tác và biểu 

diễn), thưởng thức và đánh giá âm nhạc. Từ tình cảm thẩm mỹ, các tác giả có 

những sáng tác hay, người nghệ sĩ biểu diễn có sức truyền cảm đúng tinh thần 

của tác giả tới người thưởng thức đồng thời họ sẽ có những đánh giá tích cực, 

có những nhận định đúng để từ đó lựa chọn được những tác phẩm hay, có giá 

trị trong đời sống xã hội.   

 Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Liêm cho rằng nếu được đào tạo, được “học 

nghe nhạc”, chúng ta sẽ có những người biết nghe âm nhạc., biết đánh giá 

đúng giá trị nghệ thuật. Với tư duy vòng khép kín (Tác phẩm âm nhạc - khán 

giả hay người thưởng thức – người tìm hiểu, yêu thích – người theo học để trở 

thành nhạc sĩ sáng tác, nghệ sĩ biểu diễn – tác phẩm nghệ thuật), tác giả nhằm 

mục đích trong việc đào tạo người nghe với kết quả chính là chức năng giáo 

dục con người [52]. 

 Việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc qua 

ca khúc viết về Hà Nội sẽ giúp các sinh viên có thể hiểu biết hơn về những 

giá trị của ca khúc viết về Hà Nội, đó là giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và 
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thẩm mỹ. Sinh viên được bồi dưỡng thêm về năng lực cảm xúc âm nhạc, thị 

hiểu thẩm mỹ, tình cảm thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ cùng những năng lực 

sáng tạo. Những ca khúc về Hà Nội đã được sàng lọc và tồn tại cùng với thời 

gian, mang giá trị nghệ thuật đích thực, phản ánh được cái đẹp trong nhận 

thức và cảm xúc của người thưởng thức đồng thời có tác động đến những mặt 

tích cực của xã hội.  

Tiểu kết chương 1 

 Thông qua những công trình nghiên cứu về ca khúc và những ca khúc 

về Hà Nội, thì có thể thấy rằng những tác phẩm này đã đi qua năm tháng cùng 

mọi biến động của xã hội sẽ trường tồn cùng thời gian bởi những vẻ đẹp riêng 

có. Những công trình nghiên cứu về lý luận và phương pháp dạy học hiện đại, 

về thẩm mỹ, giáo dục thẩm mỹ âm nhạc là khối kiến thức đồ sộ để NCS có 

thể vận dụng trong hướng nghiên cứu của luận án để có thể áp dụng vào biện 

pháp dạy học cho những ca khúc viết về Hà Nội. Những nghiên cứu về dạy ca 

khúc và ca khúc về Hà Nội là chưa nhiều và chưa nghiên cứu nào riêng về 

dạy hát các ca khúc về Hà Nội, 

 Trên cơ sở lý luận đã hệ thống ra một số khái niệm về GDTM và 

GDTM âm nhạc để có những quan điểm nhìn nhận, đánh giá về vẻ đẹp và 

những giá trị của các ca khúc viết về Hà Nội. Thông qua dạy học, những ca 

khúc về Hà Nội với những giá trị thẩm mỹ của mình sẽ giúp sinh viên Sư 

phạm âm nhạc tiếp cận được những vẻ đẹp đa chiều mà mỗi ca khúc hàm 

chứa nội dung và hình thức trong đó. Trong mỗi ca khúc về Hà Nội, chức 

năng thẩm mỹ biểu hiện sự rung động của tâm hồn, là những rung cảm sâu 

sắc của sự hòa nhập giữa giai điệu và lời ca, ngợi ca mảnh đất và con người 

Hà Nội. Cái đẹp thông qua nghệ thuật âm nhạc trong đó có các ca khúc về Hà 

Nội góp phần đem lại sự phong phú trong giáo dục thẩm mỹ âm nhạc về một 

vùng địa linh nhân kiệt của đất nước. 
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CHƯƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ CỦA CA KHÚC VIẾT VỀ HÀ NỘI 

2.1. Chủ đề trong các sáng tác ca khúc về Hà Nội   

Theo suốt chiều dài lịch sử, các ca khúc viết về Hà Nội vẫn luôn lấp 

lánh những vẻ đẹp diệu kỳ. Những chủ đề xuyên suốt trong các tác phẩm về 

Hà Nội cũng được phân chia rõ nét với những cách xây dựng rất riêng của các 

tác giả, do vậy các tác phẩm rất phong phú, đa dạng và không bị trùng lặp. 

Một pho biên niên sử về Thăng Long - Hà Nội bằng nghệ thuật âm thanh đã 

được xây dựng từ những hình tượng đa chiều, từ chiều dài lịch sử đến chiều 

rộng không gian và chiều sâu của tâm thức. 

2.1.1. Chủ đề chiến đấu và xây dựng   

2.1.1.1. Chủ đề chiến đấu và bảo vệ Hà Nội 

Hà Nội trong dòng chảy của âm nhạc cách mạng Việt Nam đã mang 

trong mình nét kiêu hùng về tinh thần quật cường của đất và người Hà Nội. 

Các ca khúc mang chủ đề chiến đấu được bắt đầu từ thời kỳ đầu tân nhạc và 

phát triển mạnh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đặc biệt nở rộ trong thời 

kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thời kỳ đầu tân nhạc, các tác phẩm chủ yếu ngợi 

ca tinh thần chiến đấu để bảo vệ mảnh đất Thăng Long với những nhịp điệu 

hào hùng khí thế, ta có thể bắt gặp trong những bài hát yêu nước của nhạc 

sĩ Văn Cao đó là Gò Đống Đa và Thăng Long hành khúc ca. Hai tác phẩm 

đã vẽ lên những trang sử hào hùng của Thăng Long - Hà Nội và của dân 

tộc Việt Nam. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước cũng đã có những giai điệu đanh thép 

thề chung một lòng gìn giữ non nước, yêu quê hương trong ca khúc Hội nghị 

diên hồng: “Kìa vừng hồng bừng chiếu trên đỉnh núi/ Ôi thăng Long! Khói 

kinh kỳ phơi phới,,,” 

 Chủ đề chiến đấu tiếp tục được phản ánh trong những ca khúc của giai 

đoạn kháng chiến chống Pháp (1945 -1954). Những ngày toàn quốc kháng 

chiến, tại Thủ đô Hà Nội, chiến lũy được dựng lên ở nhiều đường phố và 
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những đội quân cảm tử đã sẵn sàng tất cả cho Tổ Quốc quyết sinh. Cả Thủ đô 

ngập trong máu lửa và hừng hực lòng căm thù, sôi sục ý chí quyết chiến quyết 

thắng. Ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ mang đậm nét về chủ đề này: “Hà 

Nội cháy khói lửa ngập trời, Hà Nội hồng ầm ầm rung…”. Hình ảnh của trung 

đoàn Thủ đô trên các nẻo đường chiến đấu được sáng tác bởi người chiến sĩ 

của Trung đoàn Thủ đô, người nhạc sĩ tài hoa Lương Ngọc Trác sinh ra và lớn 

lên ở phố Nhà Thờ, Hà Nội. Các tác phẩm Mơ đời chiến sĩ, Thủ đô huyết thệ, 

Trường Chinh ca, Lô Giang và Ngày về (thơ Chính Hữu) chính là chùm ca 

khúc nổi tiếng của ông. Cùng với đó là ca khúc Sẽ về Thủ đô của nhạc sĩ Huy 

sáng tác năm 1948 trong một bút pháp sáng tác mới. Lời tiên đoán lịch sử 

cuả nhạc sĩ Văn Cao đã trở thành hiện thực trong ca khúc Tiến Về Hà Nội 

được sáng tác trước 5 năm khi Hà Nội hoàn toàn được giải phóng vào 

ngày 10/10/1954. 

 Bức tranh lớn về Hà Nội bằng nghệ thuật âm thanh đã được các nhạc sĩ 

phác họa bởi những sắc màu vô cùng phong phú. Đó là những sắc màu của 

cảm xúc mà tác giả muốn gửi gắm trong những giai điệu, lời ca thông qua 

những thủ pháp sáng tác để thể hiện những nét tinh túy nhất khi sáng tác về Hà 

Nội. Từ 1965 đến năm 1972 là thời kỳ quyết liệt nhất của dân tộc ta trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với quyết tâm bảo vệ Thủ đô, bảo vệ miền Bắc, 

quân và dân ta đã chiến đấu ngoan cường. Hàng loạt các ca khúc như Bài ca 

Hà Nội (Vũ Thanh), Tiếng nói Hà Nội (Văn An), Hà Nội những đêm không 

ngủ và Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (Phạm Tuyên), Hà Nội niềm tin và 

hy vọng.(Phan Nhân)…Có thể nói, chủ đề chiến đấu nở rộ trong những sáng 

tác ca khúc về Hà Nội giai đoạn chống Mỹ với sự phong phú về số lượng tác 

phẩm cũng như chất liệu thể hiện. Vào thời điểm lịch sử quan trọng này, các 

nhạc sĩ đều mong muốn có những tác phẩm thật hay về Hà Nội để góp phần 

động viên tinh thần quân và dân Thủ đô trong những ngày chiến đấu oanh liệt. 

Nếu như giai đoạn kháng chiến chống Pháp là những giai điệu hào hùng trong 
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nhịp bước quân hành thì sang giai đoạn chống Mỹ, âm nhạc có cả những giai 

điệu trữ tình thiết tha, sự ngợi ca bắt đầu có những hình ảnh cụ thể về con 

người Hà Nội, đó là những người chiến sĩ, những cô gái dân quân tự vệ với 

lòng quả cảm bảo vệ bầu trời Hà Nội. 

2.1.1.2. Chủ đề xây dựng Hà Nội  

 Song hành với những ca khúc viết về chủ đề ngợi ca, chiến đấu về 

mảnh đất và con người Hà Nội thì những ca khúc mang chủ đề dựng xây Hà 

Nội xuất hiện trong giai đoạn Hà Nội chiến đấu chống Mỹ. Vừa động viên 

tinh thần chiến đấu, vừa tích cực xây dựng lại Hà Nội sau đổ nát của chiến 

tranh nhưng Hà Nội luôn trong tâm thế kiêu hãnh và phơi phới niềm tin. Các 

tác phẩm về đề tài này có thể kể tới như Yêu tha thiết trái tim Tổ quốc (Văn 

Chừng), Cả nước hướng về Hà Nội (Trọng Bằng). Trên mặt trận sản xuất, Hà 

Nội cũng có những ca khúc của một thời. Về công nhân, có Bài ca công nhân 

Thủ đô (Hồ Bắc), Khi thành phố lên đèn (Thái Cơ). Về nông dân, nhạc sĩ 

Hoàng Vân đã có tác phẩm Cô gái ngoại thành, nhạc sĩ Lê Lôi đã gửi gắm 

tình cảm của mình vào ca khúc Qua bãi sông Hồng… 

 Hàng loạt những ca khúc về đề tài này đã trở thành những tác phẩm 

sống mãi cùng năm tháng như các tác phẩm: Cả Hà Nội hành quân (Lê Lôi), 

Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Khi thành phố lên đèn (Thái Cơ). 

Em đứng giữa giảng đường hôm nay (Tân Huyền), Hà Nội những công trình 

(Quốc Trường)… Cùng với những ca khúc viết về Hà Nội mang chủ đề chiến 

đấu, những ca khúc mang chủ đề xây dựng Hà Nội như tiếp thêm sức mạnh 

và ý chí vươn lên để Hà Nội vững vàng trên con đường phát triển của một 

tương lai rạng rỡ.  

2.1.2. Chủ đề thiên nhiên và con người 

2.1.2.1. Chủ đề thiên nhiên                 

 Hà Nội đã mang trong mình vẻ đẹp rất riêng của cả bốn mùa Xuân - Hạ 

- Thu - Đông. Bốn mùa ở Hà Nội chậm rãi luân phiên nhau gieo rắc vào lòng 
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người biết bao nỗi nhớ và những khoảnh khắc không thể nào quên. Mùa xuân 

là bức tranh nhiều màu sắc căng tràn nhựa sống, là mùa để lại nhiều thương 

nhớ trong lòng những người yêu Hà Nội. Những ca khúc về Hà Nội mùa xuân 

cũng thật đẹp và thi vị trong từng lời ca và giai điệu. Có một mùa xuân Hà nội 

luôn gợi nhớ trong lòng mọi người, đó là những tình yêu Hà Nội với "sông 

Hồng đỏ'', với '' khói lửa đau thương', với " hoa đào tươi nở trong nắng mới', 

và đặc biệt là lời hát thiết tha "trái tim em vời vợi… nhớ… thương”.., những 

câu hát đó lúc nào cũng thổn thức để rồi khi ai đó xa Hà Nội sẽ luôn nhớ về 

về Hà Nội thân thương. Ta bắt gặp vẻ đẹp này trong ca khúc Hà Nội mùa 

xuân của nhạc sĩ Văn Ký với những ca từ thật đẹp: “Gửi về anh người trai Hà 

Nội/ Từ nơi xa xôi quê dừa em đã hẹn”. Với những giai điệu rộn ràng, ca 

khúc Mùa xuân làng lúa làng hoa của nhạc sĩ Ngọc Khuê là những mảng màu 

thật đẹp của một bức tranh Hà Nội khi mùa Xuân về, đó là những cánh đồng 

vàng trải dài ven đê, là màu xanh mênh mông và những bông hoa nắng của 

Hồ Tây, là hương thơm ngào ngạt của những làng hoa nổi tiếng...một Hà Nội 

thật nên thơ. 

 Mùa hạ ở Hà Nội không phải là mùa đẹp nhất trong năm nhưng lại có 

những ngọt ngào riêng mà khi nhắc đến ai cũng nao lòng. Hà Nội mùa hạ 

cũng đẹp theo cách riêng của mình, bình yên một cách nhẹ nhàng và ngọt 

ngào khiến chẳng ai có thể quên được. Nhạc sĩ Trọng Đài và nhà thơ Chu Lai 

đã tạo nhiều cảm xúc khi nhắc đến vẻ đẹp của mùa hè và mùa thu Hà Nội 

trong ca khúc Hà Nội đêm trở gió. Nhạc sĩ Giáng Son đã khéo léo nhắc tới Hà 

Nội với những mùa hoa thật đep và bốn mùa ấy sẽ là những nhớ nhung để khi 

đi xa lòng ta luôn khát khao mong quay trở về tựa như những kỷ niệm của 

mỗi con người ngày ấu thơ. 

 Mỗi mùa qua đi Hà Nội lại khoác trên mình tấm áo mới, mỗi mùa mang 

một nét đẹp riêng nhưng có lẽ mùa thu Hà Nội được xem là đẹp nhất và cũng 

làm cho con người ta mang nhiều tâm trạng nhất. Những ca khúc về mùa thu 



50 

 

Hà Nội được nhiều nhạc sĩ quan tâm và khai thác về đề tài này. Nhạc sĩ Trịnh 

Công Sơn đã gieo vào tâm hồn biết bao người về vẻ đẹp hiếm có của mùa thu 

Hà Nội để rồi mỗi khi xa Hà Nội đều mang những nỗi nhớ da diết: Hà nội 

mùa thu cây cơm nguội vàng/Cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà 

cổ mái ngói thâm nâu...Là một trong hai sáng tác nổi tiếng viết về mùa thu Hà 

Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đoản khúc thu Hà Nội của ông mang vẻ 

nhẹ nhàng, ấm áp cũng giống như sự thâm trầm và sâu lắng của Hà Nội. Ðầu 

năm 1980, bài hát "Hà Nội mùa thu" của nhạc sĩ Vũ Thanh ra đời và nhanh 

chóng trở thành tác phẩm bất hủ về mùa Thu Hà Nội. Hàng loạt những bản 

tình ca về mùa thu Hà Nội đã lần lượt ra đời mang những dáng vẻ rất riêng và 

thậm chí có những ca khúc không nhắc tới một từ nào với cái tên Hà Nội 

nhưng người nghe vẫn cảm nhận được một mùa thu rất riêng của Hà Nội.  

 Bốn mùa Hà Nội luôn đẹp và đã hiện hữu trong những ca khúc viết về 

Hà Nội với những sắc màu lung linh, huyền diệu. Mỗi mùa của Hà Nội đều 

mang một dáng vẻ riêng làm đắm say lòng người. Mùa đông Hà Nội cũng 

vậy, cái lạnh giá đến tê người nhưng đều làm cho những người yêu Hà Nội 

gắn bó với Hà Nội và mang trong mình những nỗi nhớ da diết về một mùa 

lạnh nhất nhất trong năm. Ca khúc viết về mùa đông của Hà Nội đã xuất hiện 

từ rất sớm với tác phẩm Đêm đông của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương với 

những khung cảnh mà ông bắt gặp tại Hà Nội: Đêm đông, thi nhân lắng nghe 

tâm hồn tương tư/ Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng…. 

 Những hình ảnh về mùa Đông Hà Nội tiếp tục xuất hiện trong nhiều ca 

khúc. Nhạc sĩ Phú Quang đã đưa vào ca khúc Em ơi Hà Nội phố những hình 

ảnh của mùa đông Hà Nội vô cùng lãng mạn bởi những giai điệu sâu lắng qua 

lời thơ của nhà thơ Phan Vũ. Ta lại bắt gặp mùa đông Hà Nội trong những ca 

khúc khác của nhạc sĩ Phú Quang. Đó là một Lãng đãng chiều đông Hà Nội 

(thơ Tạ Quốc Chương) với Chiều đông sương giăng phố vắng/hàng cây lặng 

câm, tháp cổ mặc trầm. Đó là một Nỗi nhớ mùa đông (thơ Thảo Phương) khi 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Th%C6%B0%C6%A1ng_(nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9)
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ông xa Hà Nội nhiều năm và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nỗi nhớ 

khắc khoải về mùa đông Hà Nội đã da diết trong từng câu hát: Dường như ai 

đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều 

nay cũng bỏ ta đi… 

 Chủ đề thiên nhiên rộng mở hơn trong âm nhạc viết về Hà Nội kể từ 

giai đoạn đất nước hoàn toàn thống nhất. Bút pháp sáng tác và ngôn ngữ âm 

nhạc đa dạng hơn, mang nhịp sống và hơi thở thời đại. Chúng ta bắt gặp 

những cơn mưa chiều Hà Nội, về những hàng cây, con đường góc phố thân 

quen. Bốn mùa Hà Nội đã tạo cho các nhạc sĩ sáng tác những cảm xúc 

dạt dào để viết nên những giai điệu yêu thương ngập tràn nỗi nhớ… và 

tất cả đã trở thành những bài ca thật đẹp in sâu trong ký ức của những 

người yêu Hà Nội.  

2.1.2.2. Người Hà Nội 

Một mảng đề tài lớn gắn bó với mảnh đất và người Hà Nội đó là đề tài 

viết về Bác Hồ. Nền âm nhạc Việt Nam đã giành những tình cảm trang trọng 

và kính yêu nhất để viết về Người. Chỉ ít thời gian sau ngày Bác Hồ đọc bản 

Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình thì cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ. Một tác phẩm âm nhạc xuất 

sắc: Ba Đình nắng của Bùi Công Kỳ, phổ thơ Vũ Hoàng Địch ra đời, đã gợi 

lại hình ảnh của nhân dân Thủ đô Hà Nội với vị lãnh tụ kính yêu trong ngày 

lịch sử trọng đại, để rồi bước vào không khí hào hùng và sôi động của cuộc 

kháng chiến. Hoan hô ta đón Cha về, ta đón Cha về/ Đón trong nắng vàng 

tươi ngày độc lập/ Ha ha có tiếng người reo. 

 Cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh 

đã trở thành một di sản vô giá cho muôn đời sau. Hình ảnh của Bác đã trờ 

thành nguồn cảm xúc vô tận trong các tác phẩm văn học nghệ thuật trong 

đó có những sáng tác ca khúc. Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi vị cha già 

kính yêu của dân tộc đang yên giấc ngủ ngàn thu đã thôi thúc trái tim và sự 
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rung động của nhiều tác giả. Một số ca khúc ngập tràn niềm cảm xúc như: 

Bên lăng Bác Hồ (Dân Huyền), Viếng lăng Bác (Hoàng Hiệp ,Viễn Phương). 

Dâng Người tiếng hát mùa xuân (Nguyễn Văn Thương), Vầng trăng Ba 

Đình (Thuận Yến)… 

Những tác phẩm âm nhạc quý giá về Bác Hồ gắn bó với lịch sử cách 

mạng Việt Nam, gắn với mảnh đất và con người Hà Nội là nguồn cảm hứng 

vô tận cho các nhạc sĩ. Mỗi tác phẩm thể hiện những tư duy khác nhau về bút 

pháp sáng của các nhạc sĩ được coi là những viên ngọc quý giá trong chuỗi 

ngọc âm thanh về đề tài đặc biệt này. Hình tượng cao đẹp của Người là những 

thước đo chuẩn mực về lý tưởng sống để chúng ta tiếp tục vững bước và đi 

theo con đường mà Bác đã chọn.  

 Bên cạnh mảng để tài lớn ngợi ca Hồ Chủ Tịch, người Hà Nội với đầy 

đủ các tầng lớp trí, công, nông, binh đã được phản ánh trong những ca khúc 

viết về Hà Nội. Chúng ta có thể bắt gặp trong những ca khúc như Em 

đứng giữa giảng đường hôm nay (Tân Huyền), Những ánh sao đêm (Phan 

Huỳnh Điểu), Mùa xuân làng lúa làng hoa (Ngọc Khuê), Bài ca Hà Nội 

(Vũ Thanh)… 

2.1.3. Chủ đề ngợi ca tình yêu và cuộc sống  

2.1.3.1. Ngợi ca quá khứ hào hùng của Hà Nội 

 Sau chiến tranh, xây dựng thì dường như các ca khúc về Hà Nội mang 

màu sắc trữ tình hơn. Tiếp tục với những chủ đề ngợi ca về quá khứ hào hùng 

của Hà Nội nhưng những giai điệu đã không còn sự hối hả trong nhịp điệu 

hành quân, thúc giục mà thay vào đó là những thanh âm trầm bổng, reo vui 

cùng niềm tự hào rạng rỡ. Nhạc sĩ Văn Ký đã trải lòng mình cùng Trời Hà 

Nội xanh với dấu ấn của mùa thu cách mạng, của một Điện Biên - Hà Nội rực 

lửa anh hùng và một Hà Nội hôm nay reo vui trong tiếng hát xây đời. Ta chưa 

quên, ta chưa quên một mùa thu Hà Nội vùng lên, Hồng Hà cuộn sóng/ Ta 

chưa quên những ngày đêm mịt mù bão lửa / Đêm pháo hoa anh lại gặp em / 
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Trời "Điện Biên Hà Nội" chiến thắng. Những giai điệu đằm thắm ngợi ca 

những chiến công hào hùng mà Hà Nội đã đi qua được thể hiện trong các ca 

khúc như: Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Nhớ về Hà Nội (Hoàng 

Hiệp), Khúc hát người Hà Nội (Trần Hoàn),Đêm Hồ Gươm (Trần Hoàn)… 

 Hà Nội của những năm tháng đã qua, Hà nội của hôm nay và mai sau 

mãi đẹp và rạng rỡ. Bốn mùa vẫn đi qua và mang trong mình những vẻ đẹp 

riêng có của Hà Nội.  

2.1.3.2. Về tình yêu lứa đôi 

 Chủ đề ngợi ca tình yêu trong các ca khúc viết về Hà Nội đã song hành 

cùng với sự phát triển chung của những sáng tác ca khúc Việt Nam và đã tạo 

một sức cuốn hút mạnh mẽ tới công chúng. Ngay từ những ngày Hà Nội chưa 

giải phóng, nhạc sĩ Hoàng Dương đã tha thiết, lãng mạn với nỗi nhớ về người 

bạn gái của mình với đôi mắt huyền tha thiết đê mê khi ông phải rời xa Hà 

Nội trong ca khúc Hướng về Hà Nội. Giống như nhà thơ Tô Như Châu, nhạc 

sĩ Song Ngọc khi sáng tác ca khúc Hà Nội ngày tháng cũ cũng chưa một lần 

đặt chân tới Hà Nội. Ở đó có một Hà Nội cổ kính mang hơi thở nghìn năm và 

đặc biệt là bóng dáng của người em – người con gái Hà Nội trong tà áo trắng 

thướt tha: Hà Nội ngày tháng cũ có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng 

đường chiều/ tiếng guốc lưa thưa lao xao khua trên vỉa hè/mùa thu theo gió 

heo may. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh khi viết về Hà Nội cũng đưa 

người nghe vào một thế giới của những cảm xúc nồng nàn về người em - 

người con gái Hà Nội trong khung cảnh đẹp giữa tiết trời thu Hà Nội với 

những nỗi nhớ của một người trên đất Bắc: Tôi có người em gái tuổi chớm 

dâng hương, mắt nồng rộn ý yêu thương/Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết 

như dáng kiều/ Ôi tình yêu. 

 Nhạc sĩ Phú Quang đã ngọt ngào trong những giai điệu tình yêu về các 

loài hoa đặc trưng của Hà Nội, về con đường, góc phố hàng cây, để rồi ta còn 

em mùi Hoàng Lan, ta còn em mùi hoa sữa …(Em ơi Hà Nội phố, lời thơ 
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Phan Vũ). Nhạc sĩ Phú Quang lại tiếp tục đưa người nghe vào một không gian 

lãng mạn của giấc mơ về một Hà Nội ngây ngất nắng, một run run heo may 

trong ca khúc Mơ về nơi xa lắm (thơ Thái Thăng Long). Và ta lại bắt gặp nỗi 

bâng khuâng nhớ nhung trong ca khúc Im lặng đêm Hà Nội với những kỷ 

niệm êm đềm của một mối tình đầu trong bóng đêm Hà Nội. Chỉ còn hơi ấm 

mối tì́nh đầu/ Em đi có đôi lần nhìn lại/ Chỉ còn em còn em im lặng đến tê 

người.…Và những nỗi nhớ dâng tràn để rồi ai đó vội vã trở về, vội vã ra đi 

trong ca khúc Hà Nội ngày trở về. Mỗi ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang là 

những giai điệu đẹp đẽ về tình yêu mà dường như ai cũng bắt gặp thấy bóng 

dáng mình trong đó và yêu tha thiết những bài hát này.  

 Chủ đề tình yêu xuyên suốt trong những sáng tác về Hà Nội rất phong 

phú trong cách thể hiện mà ta có thể bắt gặp trong rất nhiều tác phẩm của các 

tác giả cùng những giai điệu đẹp làm say đắm lòng người. 

2.1.3.3. Về những nét giản dị đời thường tạo nên phong cách của người Hà Nội. 

 Hà Nội luôn mang trong mình những nét hào hoa, thanh lịch từ ngàn 

đời mà mọi người vẫn thường hay nói tới câu ca dao xưa với vẻ rất tự hào để 

khẳng định một nét đẹp của người Thủ đô Thăng Long - Hà Nội:  

 Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 

 Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An 

 Hào hoa, thanh lịch là vậy nhưng Hà Nội lại rất đỗi giản dị thân quen 

bởi ta bắt gặp hình ảnh của những gánh hàng rong trên đường phố, những 

quán cóc, bia hơi vỉa hè, những ngõ nhỏ, phố nhỏ, mộc mạc thôi mà sao tôi 

bồi hồi đến thế…tất cả những hình ảnh này đã hiện hữu trong những ca khúc 

làm đắm say lòng người. Và chính những nét giản dị đời thường ấy đã tạo nên 

phong cách của người Hà Nội. 

 Ngay trong câu hát đầu tiên của ca khúc Hà Nội những năm 2000, nhạc 

sĩ Trần Tiến đã bắt đầu với những hình ảnh đổi thay trong sinh hoạt đời 

thường của người Hà Nội. Hà Nội những năm 2000, trẻ em không còn ăn xin. 
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Cụ già ngồi trong công viên, ngắm bà già nhớ thuở thanh niên…Một ca khúc 

nữa của nhạc sĩ Trần Tiến mang đầy chất tự sự nói về sự đắt giá nhất của Hà 

Nội là tình người, có những buồn vui của mùa Hà Nội và trong đó có cả 

những điều giản dị nhất trong ca khúc Ngẫu hứng phố: Hà Nội cái gì cũng 

rẻ/ Chỉ có đắt nhất tình người thôi/ Hà Nội cái gì cũng buồn/ Buồn 

thương đến thế mùa thu ơi/Hà Nội cái gì cũng vui/ Rủ nhau ra phố 

bia hơi vỉa hè… 

 Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã làm sống động hơn cho những giai điệu Hà 

Nội bằng chất nhạc tươi trẻ trong ca khúc Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội. 

Những con đường, góc phố, bãi sông hồng, bờ đê...đã gắn bó với tuổi thơ của 

chính tác giả để rồi khi những giai điệu vang lên ai đó cũng ngỡ như chính 

tuổi thơ của mình vậy. Nhớ vô cùng ngày tôi xa Hà Nội/ Những phố phường 

tuổi thơ tôi vời vợi. 

 Cũng viết về ký ức tuổi thơ với Hà Nội, nhạc sĩ Lê Vinh mang đến 

những cảm xúc đong đầy tình yêu trong ca khúc Hà Nội và tôi. Hà Nội đẹp 

trong sự giản dị nhất: Những ngày tôi lang thang/ Tôi mới hiểu tâm hồn người 

Hà Nội/Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi/ Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ 

mãi…Hàng loạt sáng tác của các tác giả trẻ đã thổi hồn vào những ca khúc Hà 

Nội tạo nên sự đọc đáo mới lạ và cách tư duy trong lối viết. Có thể bắt gặp 

trong những ca khúc như Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường), Bánh xe 

Hà Nội (Lê Hà Nguyên), Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng)… 

 Trong những năm gần đây số lượng ca khúc viết về Hà Nội tiếp tục 

được sáng tác với khối lượng tác phẩm đồ sộ. Các chủ đề về Hà Nội đã bồi 

đắp thêm cho âm nhạc Hà Nội những dòng âm thanh mới với những vẻ đẹp 

bất tận. Mỗi ca khúc mang một dấu ấn rất riêng về Hà Nội cũng như dấu ấn 

của các tác giả để rồi khi nhắc tới những sáng tác nổi tiếng thì tác giả và tác 

phẩm là một cặp song hành gắn bó. Nhắc đến nhạc sĩ Hồng Đăng là ta nhớ 

đến Hoa Sữa. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gắn liền với Nhớ mùa Thu Hà Nôi., 
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Nhắc tới nhạc sĩ Lê Vinh nhắc tới những con ngõ nhỏ, phố nhỏ. Nhắc tới Phú 

Quang là người ta liên tưởng tới người nghệ sĩ lang thang chẳng nhớ nổi một 

con đường….Ca khúc về Hà Nội với số lượng lớn tác phẩm được viết ở các 

chủ đề khác nhau như: Chủ đề chiến đấu và xây dựng, Chủ đề thiên nhiên và 

con người, Chủ đề ca ngợi tình yêu và cuộc sống đã phản ánh một cách 

sinh động về mảnh đất Thăng Long - Hà Nội theo dòng lịch sử của dân tộc 

Việt Nam.  

2.2. Các phong cách sáng tác ca khúc về Hà Nội 

 Song hành cùng với sự phát triển của nền âm nhạc Cách mạng Việt 

Nam, ca khúc viết về Hà Nội cũng đã xuất hiện từ rất sớm với sự ra đời của 

nền tân nhạc. Cho tới hôm nay Hà Nội đã hiện lên qua những lăng kính và 

góc nhìn trong các sáng tác ca khúc là vô cùng phong phú. Cùng với chiều dài 

lịch sử của đất nước, ca khúc viết về Hà Nội cũng phát triển theo nhịp sống 

thời đại và mang nhiều phong cách.   

  Trong bài viết Ba mươi lăm năm xây dựng nền âm nhạc Việt Nam của 

nhạc sĩ Huy Du đăng tải trên Tạp chí âm nhạc số 4 năm 1980 có đoạn viết: 

“Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, ngành âm nhạc từ sau CMTT đã xác 

định được đường lối xây dựng và phát triển đúng đắn từ truyền thống âm nhạc 

dân tộc, kết hợp với học tập những tinh hoa âm nhạc của thế giới, ca ngợi, 

phản ánh cuộc sống mới mà trung tâm là con người trong thời đại cách mạng 

- thời đại Hồ Chí Minh”. Âm nhạc cách mạng Việt Nam bao gồm nhiều thể 

loại nhưng ca khúc vẫn chiếm một vị trí hàng đầu do tính chất phổ cập, kịp 

thời do sự gắn bó giữa lời ca và điệu nhạc, đi sâu vào tâm tư tình cảm của 

những người đang chiến đấu và lao động.  

2.2.1. Phong cách cổ điển châu Âu  

 Bàn về quá trình tiếp thu hệ thống âm nhạc phương Tây trong lịch sử 

phát triển nền âm nhạc mới Việt Nam, PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã có 

bài viết đăng tải trên trang Songnhac.vn (Thứ Sáu. 28 Tháng Mười Hai 2018) 

https://songnhac.vn/author/Songnhac.vn/
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với nội dung: Từ nửa sau thế kỷ XIX, âm nhạc phương Tây đã du nhập vào 

Việt Nam bằng nhiều con đường. Trước sự xâm nhập của văn hóa âm nhạc 

phương Tây, giới nhạc sĩ nước ta lúc đó đã tiếp thu và hóa giải bài toán Âu 

hóa nhạc Việt đó là “tiếp thu lý thuyết âm nhạc phương Tây để cải cách nhạc 

Việt”. Từ quan điểm này, các nhạc sĩ đầu thế kỷ XX đã dấy lên phong trào 

soạn bài hát nhạc tây – lời ta, dựa vào các giai điệu phổ biến của Pháp đặt ra 

lời Việt để phù hợp với hoàn cảnh và môi trường lúc bấy giờ. Sau đó tiến tới 

việc tự sáng tác nhạc và lời được ký âm trên hệ thống khuông nhạc 5 dòng kẻ 

rồi xuất bản những nhạc phẩm này.  

 Trong một nghiên cứu của mình, tác giả Vũ Tự Lân đã viết: “Ca khúc 

là hình thức nhạy bén có thể bám sát những xu thế biến động của xã hội trong 

mọi tình huống, hoàn cảnh lịch sử cụ thể cho nên vì xã hội có những điểm 

tương đồng, chủ để, đề tài trong ca khúc châu Âu cũng đã ảnh hưởng đến chủ 

đề, đề tài trong ca khúc Việt Nam” [51]. 

  Từ những nhận định của các tác giả khi nói về sự du nhập của âm nhạc 

phương Tây vào Việt Nam được sử dụng trong những sáng tác ca khúc và đặc 

biệt trong điệu thức, cấu trúc, hòa thanh, giai điệu, của các ca khúc đó hầu 

như được vận dụng theo đúng quy tắc của âm nhạc cổ điển vì vậy chúng tôi 

xin sử dụng cụm từ Phong cách cổ điển châu Âu để sắp xếp các ca khúc viết 

về Hà Nội theo hệ thống này. 

 Ảnh hưởng từ trào lưu âm nhạc châu Âu vào những sáng tác ca khúc 

ngay từ thời kỳ đầu tân nhạc, ca khúc viết về Hà Nội cũng đã ra đời và kịp 

thời phản ánh đời sống tinh thần chiến đấu và những hình ảnh đặc sắc về Hà 

Nội. Trải qua các giai đoạn lịch sử từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, trải 

qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến ngày đất nước hoàn 

toàn thống nhất và cho tới nay thì hầu hết các ca khúc về Hà Nội cơ bản được 

sáng tác theo phong cách này. Các ca khúc viết về Hà Nội được sáng tác theo 

hệ thống 7 âm của âm nhạc châu Âu thường có giai điệu, hòa âm, tiết tấu và 
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cấu trúc mạch lạc, điệu thức trưởng, thứ và câu đoạn được phân chia chia rõ 

ràng và hầu như là cân đối, ngôn ngữ hào sảng và khúc chiết.  

 Một số ca khúc về Hà Nội tiêu biểu viết theo phong cách này có thể kể 

tới như: Gò Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca, Tiến về Hà Nội (Văn Cao), 

Hội nghị Diên Hồng (Lưu Hữu Phước), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), 

Lời thề quyết tử (Lương Ngọc Trác), Sẽ về Thủ đô (Huy Du), Tiếng nói Hà 

Nội (Văn An), Hà Nội thủ đô ta đó (Vĩnh Cát), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), 

Hà Nội những đêm không ngủ, Hà Nội Điện Biên Phủ trên không (Phạm 

Tuyên), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân)…. 

2.2.2. Phong cách dân gian  

Bài viết Về tính kế thừa của ca khúc mới Việt Nam (1945 -1975) của 

nhạc sĩ Nguyễn Thị Nhung đã nói về những thủ pháp, chất liệu cụ thể hơn 

trong khai thác dân ca đó là: “…những quãng giai điệu đặc trưng, âm hình tiết 

tấu đặc trưng, cách sử dụng thang âm điệu thức và lối đan điệu, cách phổ 

thơ…trên cơ sở tiến hành bè chiều ngang theo lối hòa tấu cổ truyền, là lối cấu 

trúc bài hát thoát khỏi sự lệ thuộc vào khuôn mẫu cổ điển phương Tây” [70, 

tr.1013]. Nhận xét về những ca khúc viết theo phong cách dân gian, nhạc sĩ 

Phan Văn Minh đã nêu một số ý kiến của mình trong bài viết Bàn về chất liệu 

dân ca như sau: “Khi sáng tác, có người bê nguyên một mẩu giai điệu vào 

trong tác phẩm, biến tấu để làm cho mẩu giai điệu đó biến dạng đi ít nhiều, 

thậm chí bay biến cả da thịt để chỉ còn lại cái hồn cốt tinh túy nhất”[70]. 

Trong bài Dân ca Việt Nam là nguồn suối cho các ca khúc hiện đại, tác 

giả Trần Thế Phú Cường cho rằng bất kỳ bài dân ca Việt Nam nào cũng có 

thể khẳng định một điều là: “thanh điệu tiếng Việt phong phú nên rất phù hợp 

với thang ngũ cung” [70, tr.355]. Trong bài Dùng chất liệu âm nhạc cổ truyền 

dân tộc trong ca khúc mới, nhạc sĩ Nguyễn Viêm cho rằng sẽ có ba hình thức 

để áp dụng khi sáng tác ca khúc mang chất liệu dân ca gồm: “1- dùng hình 

thức cũ. 2- Những hình thức cũ có thay đổi. 3- Lấy tinh hoa cốt cách của nhạc 
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dân tộc để sáng tạo ra những hình thức mới” [70, tr.801].  Có một thực thể âm 

nhạc dân gian hiện đại và đương đại của tác giả Dương Viết Á đã bàn về một 

thể loại âm nhạc vừa mang tính truyền thống lại vừa pha trộn với âm nhạc 

bác học, thể loại được cho là “một hình thái vận động mới của âm nhạc dân 

gian cổ truyền, được tiếp sức bằng cách du nhập những ảnh hưởng của âm 

nhạc bác học” [4].  

 Trong cuốn Bay lên từ truyền thống của tác giả Nguyễn Đăng Nghị đã 

khái quát về một số âm hình đặc trưng từ dân ca được chuyển thể vào ca khúc 

như sau: “Thực ra âm hình cũng là một trong những thành tố để cấu tạo 

nên diện mạo của ngôn ngữ âm nhạc trong ca khúc” [62, tr.160]. Tác giả 

cũng đưa ra những dẫn chứng về các âm hình cụ thể đó là: âm hình uốn 

lượn, âm tô điểm. Và một yếu tố quan trọng nữa đó là việc tiếp thu từ âm 

nhạc truyền thống trên phương diện thang âm, điệu thức vào trong những 

sáng tác ca khúc. 

Những nghiên cứu trên đây đã giúp chúng tôi có cái nhìn tổng quát về 

thể loại ca khúc mang chất liệu dân ca. Mặc dù các bài viết chưa nêu bật đặc 

điểm âm nhạc, ít bài phân tích về ca khúc viết về Hà Nội mang chất liệu dân 

ca nhưng là những đúc kết về việc khai thác chất liệu dân ca trong sáng tác ca 

khúc Việt Nam nói chung. Tất cả những điều này là cơ sở để chúng tôi vận 

dụng, sắp xếp những ca khúc viết về Hà Nội mang phong cách dân gian. 

Phong cách dân gian được chúng tôi hiểu trong phạm vi nghiên cứu đó là 

những tác phẩm sử dụng các chất liệu âm nhạc dân gian của Việt Nam vào 

trong các sáng tác ca khúc về Hà Nội.  

Trong các ca khúc viết về Hà Nội mang phong cách dân gian, các tác giả 

đã khéo léo trong việc vận dụng những thủ pháp sáng tác của âm nhạc cổ điển 

châu Âu kết hợp với những âm điệu dân gian đặc trưng để tạo cho các tác 

phẩm có màu sắc khá đặc biệt. Các ca khúc về Hà Nội theo phong cách dân 

gian thường được viết ở nhịp độ chậm rãi, có giai điệu ngân nga, sử dụng nhiều 
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nốt luyến láy, sử dụng những hư từ như “ư, hư …” và có những đoạn nhạc lưu 

không. Tiết tấu phong phú, đa dạng và có nhiều tác phẩm hay sử dụng giai điệu 

dạng đảo phách, sử dụng dấu lặng để ngừng nghỉ các câu nhạc, tiết nhạc. Ca 

khúc viết về Hà Nội mang phong cách dân gian chủ yếu được khai thác từ chất 

liệu ca trù và thường được các tác giả kết hợp khéo léo giữa điệu thức 5 âm cổ 

truyền của dân tộc với điệu thức 7 âm của âm nhạc phương Tây.   

 Căn cứ vào những nghiên cứu của các tác giả thì có thể thấy một số ca 

khúc viết về Hà Nội có sử dụng những quãng đặc trưng này để tạo màu sắc 

dân gian của Hà Nội. Khi nói về tính đặc trưng trong âm nhạc dân gian Hà 

Nội, không gì bằng nói đến kho tàng âm nhạc dân gian của vùng đó, để khi 

nét nhạc vang lên có thể nhận biết đó là âm điệu của từng vùng miền cụ thể 

chẳng hạn như hát Ví Dặm Nghệ Tĩnh, Quan họ, các điệu Lý Nam Bộ, Ca 

Huế… Hà Nội cũng vậy, âm nhạc dân gian Hà Nội mang nét rất riêng để khi 

những âm điệu được vang lên không cần phải nhắc đến từng địa danh cụ thể 

như Hồ Gươm, Tháp Rùa, Sông Hồng, Thăng Long, Văn Miếu, Ba Đình, 

Hoàn Kiếm…mà người nghe vẫn nhận ra ngay đó là những tác phẩm âm nhạc 

viết về Hà Nội - đó chính là những âm điệu của Ca trù. Đất Thăng Long - Hà 

Nội, người Thăng Long - Hà Nội đã sinh ra, nuôi dưỡng và phát triển một loại 

hình âm nhạc thuần Việt. Ca trù luôn là một sợi dây gắn kết những tinh hoa 

văn hóa trong quá khứ với những tinh hoa văn hóa sẽ sáng tạo trong tương lai. 

Điều đó được minh chứng rằng cho đến nay sức sống trường tồn, vĩnh cửu 

của nghệ thuật Ca trù vẫn được các nhạc sĩ Việt Nam tiếp thu để sáng tác ra 

những ca khúc mới trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, nói chung và 

những ca khúc viết về Hà Nội nói riêng.  

Một số ca khúc về Hà Nội theo phong cách dân gian được phổ biến 

rộng rãi tới công chúng đã sử dụng chất liệu ca trù có thể được nhắc tới như: 

Một thoáng Tây Hồ (Phó Đức Phương), Chiều phủ Tây Hồ (Phú Quang), 

Sóng đàn Thăng Long (Đỗ Đức Liên), Sóng đàn Hà Nội (An Thuyên), Hoài 
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niệm Văn Miếu (Duy Quang), Một nét ca trù ngày xuân (Nguyễn Cường), Hà 

Nội linh thiêng hào hoa (Lê Mây)…. 

2.2.3. Phong cách nhạc nhẹ  

  Bài viết Nhạc nhẹ ở nước ta hiện nay của tác giả Dương Viết Á có 

đoạn viết: “Điều mới lạ của nhạc nhẹ là nó xuất hiện với cái tên ấy, nói một 

cách khác là nó định hình vai trò, vị trí của nó một cách rõ ràng trong xã hội 

hiện nay”[70, tr.343]. Bài viết Nhạc nhẹ du nhập và phát triển của tác giả Vũ 

Tự Lân đăng tải trên Tập chí âm nhạc, số 4, 1998 có nội dung là loại nhạc 

được đông đảo quần chúng tiếp thu và dùng để giải trí. Đặc điểm của nhạc 

nhẹ là nội dung, hình thức, đơn giản, dễ nhớ. Tính chất âm nhạc thường vui 

tươi, yêu đời. Tác giả Thân Văn Trọng Bình trong luận văn Tìm hiểu về 

dòng ca khúc nhạc nhẹ từ năm 1975 đến nay đã đưa ra những khái niệm về 

nhạc nhẹ và những ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam. Tác giả cho rằng phải hiểu 

nhạc nhẹ Việt Nam là một phương thức biểu hiện ca nhạc mới, thoát ly khỏi 

ảnh hưởng của nhịp điệu, tiết tấu của loại ca khúc cổ điển [9]. 

 Một số nghiên cứu trên cũng chưa đề cập nhiều đến các ca khúc nhạc 

nhẹ viết về Hà Nội nhưng là cơ sở để chúng tôi tiếp tục phân loại và sắp xếp 

những ca khúc nhạc nhẹ viết về Hà Nội theo những tiêu chí này. Sự chuyển 

hướng nội dung đề tài từ ca khúc thời chiến sang thời bình đã làm cho hình 

thức biểu hiện nghệ thuật cũng thay đổi để phù hợp (nội dung sinh ra hình 

thức). Phong cách nhạc nhẹ được sử dụng trong luận án này là những ca khúc 

vượt qua những quy tắc của phong cách cổ điển châu Âu về các yếu tố cơ bản 

đó là điệu thức, hòa thanh, tiết tấu, giai điệu và một phần làm cho ca khúc 

mang phong cách nhạc nhẹ khác biệt đó chính là sự phong phú về chủ đề.  

 Cũng phải thừa nhận rằng, trong đội ngũ sáng tác thì lớp nhạc sĩ ‘‘giao 

thời’’ trưởng thành từ giữa hai thời điểm chiến tranh, hòa bình tỏ ra năng 

động và nhạy bén trong lĩnh vực tiên phong làm ‘‘nhẹ hóa’’ca khúc. Hàng 

loạt các tên tuổi như Dương Thụ, Thanh Tùng, Trương Ngọc Ninh...cùng với 
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nhiều nhạc sĩ khác với nhiều giai điệu tươi mới đã tạo nên những dòng âm 

thanh mới mẻ cho ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam và đương nhiên các nhạc sĩ này 

đã đóng góp nhiều cho những sáng tác ca khúc về Hà Nội. Và cũng không thể 

không kể đến những tên tuổi của các nhạc sĩ thế hệ lớp trước như Hoàng Vân 

với Tình yêu Hà Nội, Trần Hoàn với Khúc hát người Hà Nội, Đêm Hồ Gươm, 

Hoàng Hiệp với Nhớ về Hà Nội …đã khiến cho những ca khúc viết về Hà Nội 

trở nên phong phú trong ngôn ngữ sáng tác.  

 Ca khúc nhạc nhẹ viết về Hà Nội vẫn tiếp tục phát triển cùng với dòng 

ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam và theo hai hướng chính đó là: 

 Hướng thứ nhất: Sử dụng ngôn ngữ âm nhạc (giai điệu, tiết tấu, hòa 

âm, hình thức, cấu trúc, điệu thức… của âm nhạc cổ điển châu Âu) và có thể 

chia thành hai loại đó là chất trữ tình, lãng mạn và sôi động, khỏe khoắn. 

 Hướng thứ hai: Sử dụng ngôn ngữ âm nhạc (hình thức, cấu trúc) của 

âm nhạc cổ điển châu Âu kết hợp với ngôn ngữ dân tộc Việt). 

2.3. Đặc điểm trong các ca khúc viết về Hà Nội  

2.3.1. Lời ca 

 Nói đến lời ca là nói đến thể loại nhạc hát, có nghĩa là nhạc có lời vì ở 

đây có cả hai loại phương tiện diễn tả đó là ngôn ngữ và âm thanh. Lời ca là 

một phần rất quan trọng trong những tác phẩm nhạc hát trong đó có ca khúc. 

Lời ca được xây dựng bằng chất liệu ngôn ngữ chung nhưng nó không phải là 

ngôn ngữ nói mà là ngôn ngữ để hát lên theo nhạc. Những quy luật âm nhạc 

có sự chi phối một phần quy luật của ngôn ngữ và cho phép lời ca có thể thực 

hiện ở mức độ nào. Thông qua ngôn ngữ, lời ca trong những ca khúc có thể 

tác động trực tiếp tới nhận thức, ý thức của người thụ hưởng nghệ thuật. 

Những lời ca đẹp, có nội dung lành mạnh sẽ mang lại hiệu quả tích cực và 

ngược lại những ca khúc có nội dung lời ca không lành mạnh sẽ có tác dụng 

xấu trong tư duy nghệ thuật. Theo tác giả Dương Viết Á thi: “Trong âm nhạc, 

trong nhạc hát, vì cần để hát, để ca mà có lời, vì lời -  không phải để nói – mà 
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nhằm để ca- để hát. Mối quan hệ giữa lời và ca nói cách khác là mối quan hệ 

giữa quy luật ngôn ngữ và quy luật âm nhạc, trong đó quy luật âm nhạc đóng 

vai trò chủ đạo, được biểu hiện khá rõ trong lời ca” [3]. 

 Trong Hội nghị về “Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ 

ngữ”do Viện Ngôn ngữ tổ chức vào cuối năm 1979 được đăng trên báo Nhân 

Dân số 9326 ngày 23 tháng 12 năm 1979, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: 

Tôi thấy rằng cơ bản nhất là phải qua việc gìn giữ sự trong sáng của 

tiếng Việt và chuẩn hóa nó từng bước, một cách thận trọng và vững 

chắc, mà phát triển tốt tư duy, tư duy của con người, của con người 

Việt Nam ta: tư duy chính trị, tư duy kinh tế, tư duy nghệ thuật, tư 

duy khoa học….Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt và chuẩn hóa 

nó là để phục vụ sự phát triển của tư duy, sự phát triển của trí tuệ 

con người Việt Nam[4].  

 Lời ca trong những ca khúc về Hà Nội đặc biệt hơn bởi mỗi tác phẩm 

dường như đều gắn liền với cái tên Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội hoặc ít 

nhất là một địa danh cụ thể của Hà Nội như Hồ Gươm, Hồ Tây, Ba Đình, Văn 

Miếu, Đống Đa, Cổ ngư, Tháp rùa, Hoa sữa…. Tiêu đề của mỗi ca khúc về 

Hà Nội cũng như vậy bởi nếu không gắn với những địa danh cụ thể thì khi 

tách riêng phần lời ca chúng ta sẽ không thể hình dung ra được nội dung của 

tác phẩm đó thuộc vùng miền nào ngoại trừ các tác phẩm được viết theo 

phong cách dân gian có sử dụng chất liệu Ca trù.  

 Lời ca trong những ca khúc viết về Hà Nội rất đẹp và mang nhiều ý 

nghĩa cho mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Những ca khúc viết trong giai đoạn 

chiến tranh luôn hừng hực tinh thần chiến đấu, phản ánh hiện thực, mang vẻ 

đẹp khỏe khoắn và phơi phới niềm tin. Tác giả Nguyễn Đình Thi đã miêu tả 

những hình ảnh của Hà Nội trong những ngày kháng chiến chống Pháp một 

cách chân thực: Hà Nội cháy khói lửa rợp trời/ Hà Nội hồng ầm ầm rung 

sông Hồng reo/ Thét lên xung phong căm hờn sôi gầm sung/ Bùng cháy, khắp 
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phố ta ơi! Vùng lên chiến sĩ ta ơi!/Trời Hà Nội đỏ máu…(Người Hà Nội). 

 Những bản tình ca về Hà Nội đã có những ca khúc thật đẹp, sâu lắng và 

dạt dào cảm xúc. Hà Nội mùa Thu cây cơm nguội vàng, cây bang lá đỏ/ Nằm 

kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…(Nhớ mùa Thu Hà Nội – 

Trịnh Công Sơn). Những ca khúc về tình yêu đôi lứa gắn với Hà Nội luôn 

mang tâm hồn trong sáng khiến bất cứ ai cũng thấy yêu Hà Nội nhiều hơn. Hà 

Nội nơi có tình yêu tôi trong sáng xa kỳ đến lạ/ Ngày ngày em có gọi tên tôi/ 

Mà sao hoa sữa thơm hương vô chừng… (Hà Nội tình yêu tôi – An Thuyên). 

Số lượng ca khúc viết về Hà Nội là quá lớn và mỗi ca khúc là sự sáng tạo của 

các tác giả. Những lời ca trong các ca khúc về Hà Nội là những đóng góp lớn 

trong việc tôn vinh những vẻ đẹp mang giá trị vĩnh cửu về mảnh đất Thăng 

Long - Đông Đô - Hà Nội.   

2.3.2. Thang âm – Điệu thức 

2.3.2.1. Khái niệm về thang âm - điệu thức 

 Theo lý giải của tác giả Tô Vũ thì: “Thang âm là chuỗi các âm sắp xếp 

theo trật tự cao độ thường từ thấp đến cao. Điệu thức là chuỗi âm trong đó 

mỗi âm đều có vai trò và vị trí xác định” [97, tr. 61]. Cũng theo Tô Vũ thì 

“Âm nhạc truyền thống người Việt dùng thang 7 âm (ngũ cung thất thanh = 5 

điệu 7 âm), nhưng trong thực tế dân ca người Việt, ta lại thấy hệ thang điệu 5 

âm mới là phổ biến và lý do, như đã gợi ý, rât có thể là do vấn đề thanh điệu 

của ngôn ngữ tiếng Việt [97, tr. 62]. 

 Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Tú Ngọc, trong việc tiếp nhận từ âm 

nhạc truyền thống trên phương diện về thang âm điệu thức được biểu hiện 

trong các ca khúc cách mạng Việt Nam thì:  

Những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống thể hiện trước hết ở nội 

dung tư tưởng, cảm xúc và tâm hồn trong những tác phẩm ấy. 

Nhưng đồng thời chúng lại được bộc lộ trong hình thức và ngôn 

ngữ nghệ thuật. Bất cứ một nền nghệ thuật dân tộc nào cũng phải 
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thông qua những yếu tố ngôn ngữ đặc thù. Bên cạnh giai điệu (đặc 

biệt là âm điệu đặc trưng), khúc thức nhịp điệu…điệu thức là một 

trong những yếu tố quan trọng tạo nên những cung điệu tâm hồn 

trong âm nhạc truyền thống rất phong phú của chúng ta [70, tr.118].   

 Nhạc sĩ Phạm Phúc Minh trong cuốn Tìm hiểu dân ca Việt Nam cho 

rằng: “Trong dân ca Việt Nam có rất nhiều kiểu gam - điệu thức, nhưng phổ 

biến nhất vẫn là 5 cung (ngũ cung)” [60, tr.89]. Theo công trình nghiên cứu 

của nhiều tác giả tại cuốn Thang âm điệu thức trong âm nhạc truyền thống 

một số dân tộc miền Nam Việt Nam [69] đã nêu lên các dạng thang âm 5 âm 

chính của Việt Nam gồm: Đô Bắc, Đô Nam, Đô Xuân, Đô Oán. Thang âm 5 

âm vùng Tây Nguyên được chia thành hai loại : Thang 5 âm vùng Tây Nguyên 

loại I và loại II.  

 Theo tác giả Trịnh Hoài Thu trong bài viết Thang âm điệu thức dân 

gian trong tác phẩm khí nhạc mới Việt Nam thế kỷ XX được đăng trên website 

https://hoinhacsi.vn/ ngày 07/05/2017 thì cho tới nay, đã có nhiều công trình 

nghiên cứu về thang âm, điệu thức Việt Nam với nhiều quan điểm khác nhau. 

trong bài viết tác giả chỉ tìm hiểu một số dạng thang âm, điệu thức trong tác 

phẩm khí nhạc mới Việt Nam thế kỷ XX (cụ thể là nhạc thính phòng - giao 

hưởng Việt Nam). Vì vậy, tác giả tạm chia thành các dạng thang âm, điệu 

thức được ghi theo cách ghi nhạc của phương Tây là: 

- Thang 4 âm: là thang âm có cấu tạo gồm 4 âm (4 nốt); 

- Thang 5 âm: là thang âm có cấu tạo gồm 5 âm (5 nốt); 

- Thang 6 âm: là thang âm có cấu tạo gồm 6 âm (6 nốt); 

- Thang 7 âm châu Âu. 

Điệu thức gồm 5 âm sẽ có các dạng cấu tạo là: 

Điệu thức loại 1: c- d - f - g – a                

 

https://hoinhacsi.vn/
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  Cấu tạo của điệu thức này gần gũi với điệu Chủy theo hệ thống thang 

âm điệu thức của Trung Quốc. Còn trong âm nhạc dân gian Việt Nam người 

ta thường gọi là điệu thức Bắc. Điệu thức này phổ biến nhất trong dân ca Bắc 

Bộ. Ngoài ra, trong dân ca Trung Bộ và Nam Bộ cũng có sử dụng dạng điệu 

thức này. 

Điệu thức loại 2: c - d - e - g - a  

 

 Điệu thức này gần gũi với điệu Cung trong hệ thống thang âm điệu 

thức Trung Quốc, chúng tôi cũng gặp nhiều trong các bài dân ca Bắc Bộ. 

Điệu thức loại 3: c- es - f - g – b 

 

  Cấu tạo của điệu thức này gần gũi với điệu Vũ trong hệ thống thang âm 

điệu thức Trung Quốc. Còn trong âm nhạc dân gian Việt Nam người ta 

thường gọi là điệu thức Nam ai. 

Điệu thức loại 4: c- d - f - g – b 

 

 Cấu tạo của điệu thức này gần gũi với điệu Thương trong hệ thống 

thang âm điệu thức Trung Quốc. Còn trong âm nhạc dân gian Việt Nam người 

ta gọi là điệu thức Xuân. 

Điệu thức loại 5: c- es - f - g –a 

 

  Điệu thức này khá điển hình và mang đặc trưng của âm nhạc dân gian 

Nam Bộ và thường được gọi là điệu thức Oán. Đây là dạng thang âm tiêu biểu 
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trong âm nhạc Tài tử Nam Bộ nên cũng có người gọi dạng điệu thức này là 

điệu thức Vọng Cổ. Có thể nói, đây là dạng điệu thức rất đặc sắc trong âm 

nhạc dân gian Nam Trung Bộ.    

 Trong các bài giảng Phân tích tác phẩm của Phạm Lê Hòa thì: 

Thang âm là sự sắp xếp từ thấp nhất lên cao (hoặc từ cao xuống thấp) 

các âm được sử dụng trong một tác phẩm âm nhạc hoặc một phần 

của tác phẩm âm nhạc. Thang âm không có mối quan hệ điệu tính. 

không xác định âm nào hút về âm nào. Điệu thức là cơ sở tổ chức 

mối quan hệ (tính ổn định và không ổn định) về phương diện cao độ 

của các âm thanh được sử dụng trong một tác phẩm âm nhạc [27].  

 Những khái niệm trên đã phần nào làm sáng tỏ cách hiểu về thuật ngữ 

thang âm, điệu thức, đồng thời cũng chỉ ra một vài đặc điểm về thang âm, 

điệu thức trong âm nhạc dân gian Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu thang âm là 

số lượng các âm có trong tác phẩm âm nhạc được sắp xếp từ âm thấp đến âm 

cao và ngược lại. Điệu thức có yếu tố quyết định tới màu sắc của tác phẩm âm 

nhạc mang đặc trưng riêng của từng vùng miền. Căn cứ vào những phân tích 

về thang âm điệu thức đối với dòng âm nhạc dân gian Việt Nam, trong khuôn 

khổ của luận án này, chúng tôi không gọi tên các điệu thức 5 âm theo theo cấu 

trúc và cách gọi của các nhà nghiên cứu hoặc của các loại hình âm nhạc dân 

gian mà chỉ nêu tên các âm trong thang âm, điệu thức mang màu sắc dân gian 

được sử dụng trong một số ca khúc viết về Hà Nội để thấy rõ sự pha trộn khéo 

léo của của tác giả khi vận dụng vào trong những sáng tác ca khúc của mình.  

2.3.2.2. Thang âm - điệu thức trong các phong cách sáng tác ca khúc viết về 

Hà Nội. 

 Với số lượng đồ sộ các ca khúc viết về Hà Nội được sáng tác ở các 

phong cách khác nhau vì vậy trong khuôn khổ của luận án chúng tôi chỉ lựa 

chọn một số tác phẩm tiêu biểu để làm ví dụ minh chứng cho sự vận dụng 

sáng tạo của các nhạc sĩ.  
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* Sử dụng thang 7 âm, điệu thức theo phong cách cổ điển châu Âu.  

 Sự phổ biến trong các ca khúc về Hà Nội trong tất cả các giai đoạn sáng 

tác là chủ yếu sử dụng thang 7 âm, điệu thức (trưởng, thứ), đôi khi sử dụng 

hòa thanh và giai điệu của âm nhạc cổ điển châu Âu. Trong giai đoạn đầu tân 

nhạc và trải qua hai giai đoạn kháng chiến, ca khúc viết về Hà Nội chủ yếu sử 

dụng điệu thức trưởng, thứ tự nhiên hơn là hòa thanh. Cũng vì một phần là 

lịch sử đất nước giai đoạn này cần có những tác phẩm hào hùng thể hiện khí 

thế chiến đấu và hào sảng nên phần lớn các ca khúc viết về Hà Nội nghiêng 

nhiều hơn về các tác phẩm được viết ở điệu thức trưởng tự nhiên. Quan hệ 

điệu tính giữa các câu, các đoạn thường là trưởng thứ cùng tên hoặc chủ - át, 

chủ - hạ át, tạo sự tương phản về màu sắc âm thanh. Có thể nhìn nhận qua 

một số ca khúc được sáng tác ở những giai đoạn khác nhau như sau:  

 Ca khúc Gò Đống Đa của nhạc sĩ Văn Cao sử dụng hoàn toàn thang 7 

âm diatonic trên giọng G dur.  

VD 1: Gò Đống Đa (Văn Cao) [Trích PL3.2, tr.213] 

 

Ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân là một trong 

những tác phẩm được coi là mẫu mực trong phong cách này. Ca khúc được 

viết ở điệu thức Es dur và trong bài chủ yếu là mối quan hệ chủ - át.   

VD 2: Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) [Trích PL3.11, tr.227] 

 



69 

 

 Là tác phẩm sáng tác về đề tài lịch sử nhưng viết trong thời kỳ hòa 

bình, ca khúc Truyền thuyết Hồ Gươm của nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng vận 

dụng lối chuyển điệu trong tác phẩm để tạo cao trào. Điệu thức được chuyển 

từ thứ sang trưởng cùng dấu hóa và chuyển sang hạ át. Đoạn I xây dựng trên 

điệu thức a moll, đoạn II chuyển điệu sang điệu tính C dur, cuối đoạn chuyển 

sang trưởng cùng tên A dur, đoạn III chuyển giọng sang D dur và chuyển dần 

điệu tính để tác phẩm quay trở về kết thúc trọn vẹn ở a moll. 

VD 3: Truyền thuyết Hồ Gươm (Hoàng Phúc Thắng) [Trích PL3.25, tr.250] 

 

 Cách sử dụng thang 7 âm châu Âu rất phổ biến trong những ca khúc về 

Hà Nội và ra bắt gặp trong các ca khúc như:  Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh),  

Sẽ về Thủ đô (Huy Du), Tiếng nói Hà Nội (Văn An). Những ca khúc về Hà Nội 

sử dụng thang 7 âm và điệu thức trưởng, thứ tự nhiên thường là những ca 

khúc được các nhạc sĩ vận dụng trong giai đoạn đầu tân nhạc và hai cuộc 

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thỉnh thoảng có sự xuất hiện của điệu 

thức trưởng, thứ (hòa thanh giai điệu hoặc cùng tên) như ca khúc: Tiến về Hà 

Nội (Văn Cao), Truyền thuyết Hồ Gươm (Hoàng Phúc Thắng)…. 

*Sử dụng sử dụng thang 7 âm, điệu thức trưởng, thứ tự nhiên, hòa thanh, giai 

điệu và ngôn ngữ của cổ điển châu Âu trong phong cách nhạc nhẹ  

Kể từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất, nội dung trong các ca khúc đã 

được mở rộng về đề tài, có những ca khúc vui tươi sôi động, trẻ trung, có 

những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng…chính vì vậy điệu thức cũng đa dạng hơn 

chứ không chỉ đơn thuần là các điệu thức trưởng, thứ tự nhiên được sử dụng 

trong các ca khúc cách mạng của giai đoạn phục vụ kháng chiến. Chính vì vậy, 
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điệu thức trưởng, thứ tự nhiên, giai điệu hòa thanh và hoặc thậm chí sử dụng cả 

ly điệu, chuyển điệu trong một tác phẩm để thay đổi màu sắc là điều có thể xuất 

hiện trong những sáng tác ca khúc viết về Hà Nội ở phong cách nhạc nhẹ.  

Có thể nhận thấy điều này qua ca khúc Ngôi sao Hà Nội của nhạc sĩ Vĩnh 

Cát. Ca khúc cũng được xây dựng trên thang 7 âm và điệu thức g moll tự nhiên.   

 VD 4:   Ngôi sao Hà Nội Nội (Vĩnh Cát) [Trích PL3.26, tr.252] 

 
 

 Điệu thức thứ hòa thanh xuất hiện trong ca khúc Đêm Hồ Gươm của 

nhạc sĩ Trần Hoàn, quan hệ chủ - át rất rõ ràng khi xuất hiện nốt rê được nâng 

cao nửa cung làm tăng nối quan hệ giữa điệu tính gốc là a moll và giọng át e 

moll. Điệu thức thứ thường tạo cho những giai điệu mềm mại do vậy ít được 

sử dụng trong những giai đoạn đất nước còn chiến tranh, những giai điệu mà 

một thời được cho là ủy mị.   

VD 5: Đêm Hồ Gươm (Trần Hoàn) [Trích PL3.10, tr. 225] 

 
 

 Ca khúc Dương cầm thu không em, nhạc sĩ An Thuyên sử dụng điệu 

thức c moll giai điệu.    

VD 6:   Dương cầm thu không em (An Thuyên) [Trích PL3.23, tr.245] 
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Trong những năm gần đây, các ca khúc nhạc nhẹ về Hà Nội sử dụng nhiều 

điệu thức trong một tác phẩm, chứ không chỉ đơn thuần là mở đầu và kết thúc 

bằng một điệu thức ban đầu.  

 Ca khúc Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sử dụng trưởng - thứ 

cùng tên A dur – a moll để thay đổi màu sắc trong ca khúc.   

VD 7:   Hà Nội (Nguyễn Vĩnh Tiến) [Trích PL3.20, tr.241] 

 

 

Ca khúc Nồng nàn Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường được 

chuyển điệu liên tục, mở đầu bằng giọng G dur và kết thúc ở giọng a moll. 

VD 8:   Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường) [Trích PL3.16, tr.235] 

 

* Sử dụng thang âm - điệu thức năm âm theo phong cách dân gian kết hợp 

với điệu thức theo phong cách châu Âu.   

Những ca khúc viết về Hà Nội sử dụng thang âm - điệu thức năm âm chủ 

yếu là các tác phẩm có sử dụng chất liệu âm nhạc Ca trù kết hợp với điệu 

thức trưởng, thứ của âm nhạc châu Âu. Có thể nhận thấy qua một số ca 

khúc sau:   

Ca khúc Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương đan xen giữa 

điệu thức e moll giai điệu với âm bậc VI là nốt đô được nâng cao nửa cung. 
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Từ ô nhịp thứ 5 đến ô nhịp thứ 11 (Một khoảng trời ….qua bao lần sóng gió), 

tác giả sử dụng thang 5 âm a - h - d - e - g.  

VD 9:  Một thoáng Tây Hồ (Phó Đức Phương) [Trích PL4.1, tr.254] 

 

Ngay từ nét nhạc đầu tiên của ca khúc Hà Nội linh thiêng hào hoa, 

nhạc sĩ Lê Mây đã bắt đầu với thang 5 âm d -f -g- a –c     

VD 10: Hà Nội linh thiêng hào hoa, (Lê Mây) [Trích PL4.3, tr.257] 

  

Sau đó sang đến cao trào được chuyển sang điệu thức châu Âu đó là điệu tính 

d moll hòa thanh với sự xuất hiện của âm bậc VII được nâng cao nửa cung.  

VD 11:   Hà Nội linh thiêng hào hoa, (Lê Mây) [Trích PL4.3, tr.257] 

 

Cách sử dụng thang 5 âm còn bắt gặp trong một số ca khúc về Hà Nội 

như sau: Trong ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng, nhạc sĩ Trần Tiến đã pha trộn 

chất liệu dân gian và lối sử dụng điệu thức thứ hòa thanh của châu Âu ngay 

trong một câu nhạc tạo sự phát triển liên tục đó là thang 5 âm d- f - g - a - c và 

điệu tính chính của ca khúc là d moll. Ca khúc Chiều Phủ Tây Hồ nhạc sĩ Phú 

Quang sử dụng thang 5 âm d- f - g - a - c và điệu tính chính của ca khúc là d 

moll. Trong ca khúc Sóng đàn Thăng Long, ở phần đầu tác phẩm, nhạc sĩ Đỗ 

Đức Liên đã sử dụng Thang 5 âm a - c- d - e –g. Chuyển sang phần cao trào 

thì sử dụng điệu tính chính của ca khúc là a moll [ xem tại PL4.6, tr.261]. 
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Có thể nói, số lượng những ca khúc viết về Hà Nội theo phong cách 

dân gian là không nhiều so với các phong cách khác nhưng những ca khúc 

này lại rất tiêu biểu và đặc sắc khi vận dụng những thang âm - điệu thức của 

dân tộc để tạo nên những giai điệu mới mang âm hưởng của âm nhạc truyền 

thống Việt Nam. Đây thực sự là những sáng tạo của các nhạc sĩ sáng tác, là 

bước trưởng thành của sự kết hợp hài hoà giữa âm nhạc truyền thống Việt 

Nam với các thủ pháp sáng tác châu Âu.  

2.3.3. Phương thức xây dựng giai điệu, tiết tấu  

Dựa vào những bài hát, bản nhạc Pháp – châu Âu thịnh hành ở thời kỳ 

đầu tân nhạc có thể thấy giai điệu, tiết tấu của các ca khúc Việt Nam và ca 

khúc viết về Hà Nội được xây dựng theo những phương thức sau:  

2.3.3.1. Sử dụng hoàn toàn những âm trong hợp âm ba rải hoặc thêm một số 

âm ngoài hợp âm.   

Chúng ta có thể thấy qua một số tác phẩm viết theo thể loại chính ca, đề tài 

ngợi ca, chiến đấu trong ca khúc Pháp và Châu Âu với những giai điệu gần 

như chỉ sử dụng hợp âm ba rải của điệu thức như các giai điệu sau: 

VD 12:   Les sabots (Dân ca Pháp)  

 

VD 13:   Alouette (Dân ca Pháp)  

 

VD 14:   Reverie (R.Schumann)  

 

Ca khúc Bạch Đằng Giang (Lưu Hữu Phước) đã vận dụng lối tiến hành giai 

điệu chủ yếu là sử dụng hợp âm ba rải. 

VD 15:   Bạch Đằng Giang (Lưu Hữu Phước)  
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Ca khúc viết về Hà Nội giai đoạn đầu tân nhạc - kháng chiến chống Pháp.  

 Trong ca khúc Gò Đống Đa, nhạc sĩ Văn Cao viết ở giọng G dur. 

Với tính chất hành khúc nhịp 2/4, giai điệu được tiến hành chủ yếu tiết 

tấu là những nốt đen và nốt móc đơn hết sức mạch lạc với khí thế hào 

hùng. Giai điệu được xây dựng trên hợp âm ba rải và có thêm vài nốt 

ngoài hợp âm.    

VD 16:  Gò Đống Đa (Văn Cao) [Trích PL3.2, tr.213] 

 

Ca khúc Thủ đô huyết thệ của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác được bắt đầu với hợp 

âm rải quãng ba của chủ âm giọng mi thứ bởi các âm e1, g1, h1 theo hướng 

tiến hành giai điệu đi lên trong nhịp đi trầm hùng.   

VD 17: Thủ đô huyết thệ (Lời thề quyết tử ) [Trích PL3.5, tr.217] 

 

 

Ca khúc Sẽ về Thủ đô của nhạc sĩ Huy Du sử dụng hợp âm ba rải (c1- e1- a1) 

là hợp âm đảo 1 của bậc I – chủ giọng A dur (a1- c1- e1) để làm nhân tố 

chính cho tuyến phát triển giai điệu của đoạn nhạc thứ nhất.    

VD 18:  Sẽ về Thủ đô [Trích PL3.6, tr.217] 
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 Cách sử dụng hợp âm ba rải có thể thấy trong ca khúc mang phong cách 

dân gian như Một thoáng Tây Hồ (Phó Đức Phương), Ca khúc này mang đậm 

chất dân gian truyền thống của Hà Nội. Giai điệu được xây dựng trên nền hợp 

âm chủ rải của giọng e moll, kết hợp với những âm luyến láy mang âm điệu đặc 

trưng của ca trù. Ngay từ giai điệu mở đầu, các nốt hầu như được nhấn âm và 

ngân dài. Sử dụng nhiều bước nhảy quãng 4 - quãng 5 đi lên và đi xuống, sử 

dụng hư từ “ư” được nhấn nhá trên nhiều cao độ và tiết tấu tạo màu sắc rất 

riêng. Trong ca khúc này sử dụng cả việc láy lên, láy xuống từ cao độ chính, 

không chỉ một nốt mà có chỗ là hai nốt hoặc ba nốt tạo độ rung cho các âm 

thanh và những ca từ luôn uyển chuyển mang đậm nét màu sắc dân gian.  

VD 19:  Một thoáng Tây Hồ (Phó Đức Phương),[Trích PL4.1, tr.254] 

 

 

Tuyến giai điệu của ca khúc Một thoáng Tây Hồ được mở đầu với 

những nét nhấn nhá bằng những âm lướt, tiết tấu đảo phách tương tự như 

tuyến giai điệu của bài bản ca trù Hồng Hồng Tuyết Tuyết. 

VD 20: Hồng Hồng Tuyết Tuyết [Trích PL5.1, tr.264] 
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Cách sử dụng giai điệu này được phân tích thêm trong các ca khúc Sóng đàn 

Hà Nội (An Thuyên), Chiều phủ Tây Hồ của nhạc sĩ Phú Quang, Sóng đàn 

Thăng Long (Đỗ Đức Liên), Một nét ca trù ngày xuân (Nguyễn Cường) hoặc 

Hà Nội linh thiêng hào hoa (Lê Mây) và một số ca khúc khác viết về Hà Nội 

trong các phong cách sáng tác như Gửi người em gái của tác giả Đoàn Chuẩn 

và Từ Linh, Chiều Hồ Gươm của nhạc sĩ Trần Thụ. [xem tại PL8, tr.281].  

2.3.3.2. Thủ pháp nhắc lại, nhắc lại có thay đổi trong một câu nhạc, đoạn 

nhạc, hoặc từ đoạn này sang đoạn khác tạo sự gắn bó thống nhất trong cấu 

trúc câu nhạc. 

 Thủ pháp này được sử dụng trong các tác phẩm viết về Hà Nội ở cả ba 

phong cách. Trong phong cách dân gian, ca khúc Một nét ca trù ngày xuân, 

nhạc sĩ Nguyễn Cường sử dụng thủ pháp nhắc lại nguyên vẹn cả một câu nhạc 

về giai điệu, chỉ thay đổi về lời ca. Và cứ câu sau nhắc lại giai điệu của câu 

trước:  

VD 21:  Một nét ca trù ngày xuân (Nguyễn Cường) [Trích PL4.5, tr.260] 

 

Thủ pháp này được phân tích trong ca khúc Tiến về Hà Nội (Văn Cao) và 

Hà Nội mùa xuân (Văn Ký) [xem tại PL8, tr.281]. 
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2.3.3.3. Luyến láy một hoặc nhiều âm, nhấn âm để làm cho ca từ mềm mại 

uyển chuyển và phù hợp với các dấu trong tiếng Việt đồng thời phù hợp với 

màu sắc dân gian. 

 Trong nhịp 4/4, nhịp độ vừa phải và tính chất tự hào, những giai điệu 

trong Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh cũng được xây dựng trên cấu trúc 

của phong cách cổ điển châu Âu. Hơi khác với những tác phẩm mang tính 

chất hành khúc, nhịp đi, thường là sự đơn giản về tiết tấu, thì giai điệu của ca 

khúc này bên cạnh việc sử dụng lối tiến hành giai điệu là những bước đi liền 

bậc còn sử dụng các bước nhảy quãng 4, quãng 5 và quãng 6 kết hợp với kiểu 

nhấn âm, luyến láy tạo sự mềm mại cho ca từ của bài hát.  

VD 22:  Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh) [Trích PL3.9. tr.223] 

 

 Cũng tương tự như thủ pháp sáng tác của phong cách cổ điển châu Âu 

trong những ca khúc mang phong cách dân ca thì các âm được sử dụng luyến 

láy nhiều hơn và liên tục sử dụng nhấn âm. Ca khúc Sóng đàn Thăng Long 

của nhạc sĩ Đỗ Đức Liên, lời của nhà thơ Trần Chính cũng khai thác chất liệu 

Ca trù. Giai điệu ngâm ngợi sử dụng nhiều nốt luyến láy. Nhiều ca từ được 

luyến tới 3 nốt cao độ, láy tới 2 nốt cao độ. tạo sự uốn lượn mềm mại cho các 

âm thanh. Câu nhạc đầu tiên không rơi vào phách mạch mà bắt đầu với dấu 

lặng đơn và ca từ được vang lên từ phần nhẹ của phách.    

 VD 23:   Sóng đàn Thăng Long (Đỗ Đức Liên) [Trích PL4.6, tr.261] 
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Thủ pháp sáng tác này được bắt gặp trong giai điệu của những ca khúc viết theo các 

phong cách như: Ca khúc Giấc mơ mùa lá của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trong 

phong cách thính phòng, tác giả đã tạo dựng những giai điệu mềm mại hơn 

khi sử dụng một số luyến láy ở phần đầu tác phẩm. Cảm xúc tháng Mười – 

Nguyễn Thành, Vầng trăng Ba Đình, nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ của Phạm Ngọc 

Cảnh [xem tại PL8, tr.281]. 

2.3.3.4. Mô phỏng tiết tấu và hướng tiến hành giai điệu, mô tiến giai điệu. 

 Sự tiếp nhận và dân tộc hóa của người Việt Nam đối với những bút pháp 

sáng tác, những thể loại âm nhạc của châu Âu là một bước ngoặt lớn đưa âm nhạc 

Việt Nam bước sang một trang mới. Có thể nói những thủ pháp này khá thịnh hành 

trong những sáng tác ca khúc của Việt Nam kỳ tân nhạc. Những ca khúc này có thể 

sử dụng riêng lẻ từng thủ pháp hoặc kết hợp nhiều thủ pháp cùng nhau trong một 

tác phẩm để phát triển giai điệu. Có lẽ đây là những thủ pháp cơ bản của sáng tác ca 

khúc và chúng còn được sử dụng trong các tác phẩm thuộc các giai đoạn sau này.  

  Ca khúc Hoài niệm Văn Miếu của nhạc sĩ Duy Quang trong 8 ô nhịp 

đầu tiên thì 4 ô nhịp sau nhắc lại nguyên vẹn giai điệu về cao độ và tiết tấu 

của 4 ô nhịp trước (Người ơi người có nhớ……….bao đời ). Từ ô nhịp thứ 9 

mô phỏng lại âm hình tiết tấu của ô nhịp thứ nhất và được nâng cao lên một 

quãng ba (Dừng chân xin hãy vào đây…).     

 VD 24:  Hoài niệm Văn Miếu (Duy Quang) [Trích PL4.4, tr.258] 

 

 



79 

 

 Thủ pháp này được phân tích thêm trong các ca khúc Trong ca khúc 

Quyết giữ vững Hà Nội của chúng ta (Huy Du) và ca khúc Hà Nội niềm tin và 

hy vọng (Phan Nhân) [xem tại PL8, tr.281]. 

2.3.3.5. Loại giai điệu sử dụng tiết nhạc làm âm hình chủ đạo  

        Việc sử dụng tiết nhạc làm âm hình chủ đạo trong các ca khúc tạo cho 

bài hát mang tính thống nhất, có sự cô đọng, dễ nhớ và dễ thuộc. Có nhiều 

loại âm hình chủ đạo khác nhau. Loại âm hình chủ đạo dài có thể là vài ô 

nhịp, loại âm hình chủ đạo ngắn có thể chỉ có một ô nhịp hoặc nét nhân tố chủ 

đề có thể là quãng hoặc tiết tấu.  

 Ca khúc Em ơi Hà Nội phố nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ của Phan Vũ 

cũng sử dụng lối viết này. Ngay đoạn I, trong từng câu nhạc, một âm hình tiết 

tấu được nhắc lại nhiều lần tạo sự nhất quán và ta nhận thấy rất rõ ngay từ câu 

nhạc thứ nhất với âm hình tiết tấu  4/4  ♩. ♬/ ♩. ♬ ♩. ♬/  

VD 25: Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang – Phan Vũ)[Trích PL3.15, tr. 233] 

 

 

 Ca khúc Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội được nhạc sĩ Nguyễn Cường 

viết theo dạng này. Giai điệu của bài hát là những bước nhảy xa khúc khuỷu. 

Với tính chất tự sự, giai điệu chủ yếu là những âm chính của hợp âm ba kết 

hợp với những quãng nhảy xa. Ca khúc được sử dụng chủ yếu trên cơ sở của 

3 đường nét giai điệu chính. Tiết nhạc sau nhắc lại tiết nhạc trước tạo sự 

thống nhất cho giai điệu của ca khúc.  
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VD 26: Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội (Nguyễn Cường) [Trích PL3.17, tr.237] 

 

Loại giai điệu này được phân tích thêm qua các tác phẩm Hà Nội yêu dấu 

được nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Ngôi sao Hà Nội, nhạc sĩ Vĩnh Cát [xem tại 

PL8, tr. 281]. 

2.3.3.6. Loại giai điệu không tạo ra cao trào mà chủ yếu chỉ tạo ra sự tương 

phản giữa hai phần nhưng không rõ nét. 

 Loại giai điệu này được các nhạc sĩ vận dụng trong các sáng tác ca khúc 

nhạc nhẹ có tính trữ tình. Những giai điệu không có phần tương phản rõ nét, 

đặc biệt là giữa các đoạn nhạc. Ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ 

Trịnh Công Sơn cũng nằm trong số những ca khúc được xây dựng theo hướng 

này. Ở nhịp điệu 6/8 giai điệu của ca khúc nhẹ nhàng du dương với sự bình ổn 

của âm hình tiết tấu. Đoạn I gần như chỉ phát triển trên một âm hình tiết tấu 

với sự thay đổi về cao độ nhưng vẫn tạo nhiều cảm xúc, một cảm giác về Hà 

Nội thật bình yên với mái ngói rêu phong và cây bàng lá đỏ.  

 VD 27: Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn) [Trích PL3.12, tr.229] 

 

Sang đoạn II, giai điệu vẫn tiến hành với những bước đi bình ổn với những 

cao độ của đoạn I nhưng cũng được thay đổi về tiết tấu cũng như xuất hiện 

thêm vài bước nhảy quãng 5 đi xuống đã tạo nên sự tương phản giữa hai đoạn 
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nhưng chỉ sau vài ô nhịp là lại quay trở lại với âm điệu và mô hình tiết tấu của 

đoạn I. 

VD 28:  Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn) [Trích PL3.20, tr.229] 

 

 

Lối tiến hành giai điệu này còn được phân tích trong các ca khúc Chiều 

Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Quang Trung [xem tại PL8, tr.281]. 

2.3.3.7. Giai điệu sử dụng nhiều quãng nhảy rộng liên tục, âm vực rộng. Bắt 

gặp trong những ca khúc nhạc nhẹ khai thác âm điệu dân gian. 

 Ca khúc Hà Nội của tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến, các bước nhảy quãng 

tám e2 – e1, a1 – a, quãng bảy a1- h và nhiều quãng nhảy khác tạo cho giai 

điệu khúc khuỷu, kết hợp với nhiều nốt ngân của cao độ tạo cảm giác lả lơi.    

VD 29:  Hà Nội (Nguyễn Vĩnh Tiến) [Trích PL3.20, tr.241] 

 

Ca khúc Phố cổ của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng sử dụng quãng 8 (h1- h) bắt 

đầu cho mỗi tiết nhạc và cũng trở thành mô tip cho đoạn nhạc thứ hai của ca 

khúc này.  

VD 30: Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng) [Trích PL3.19, tr.239]  
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Qua những phân tích về phong cách và đặc điểm âm nhạc của các ca 

khúc viết về Hà Nội có thể nhận thấy sự đa dạng về ngôn ngữ và bút pháp 

sáng tác. Trong đó thang âm điệu thức của âm nhạc châu Âu là cốt lõi để các 

nhạc sĩ vận dụng vào trong những sáng tác ca khúc về Hà Nội. 

 Về Thang âm – Điệu thức các ca khúc của cả ba phong cách đều sử dụng 

thang 7 âm và điệu thức của cổ điển châu Âu làm cốt lõi. Ở phong cách dân 

gian được pha trộn thêm điệu thức 5 âm của dân ca, Điệu thức trong các ca 

khúc mang phong cách nhạc nhẹ được kết hợp theo kiểu mở đầu và kết thúc 

bằng những điệu thức khác nhau chứ không chỉ là mở đầu và kết thúc bằng một 

điệu thức giống như các ca khúc mang phong cách cổ điển.  

   Về phương thức xây dựng giai điệu - tiết tấu thì cả ba phong cách đều 

vận dụng các thủ pháp chung đó là: Sử dụng những âm trong hợp âm ba rải 

hoặc thêm một số âm ngoài hợp âm; Thủ pháp nhắc lại, nhắc lại có thay đổi 

trong một câu nhạc, đoạn nhạc, hoặc từ đoạn này sang đoạn khác tạo sự gắn 

bó thống nhất trong cấu trúc âm nhạc; Mô phỏng tiết tấu và hướng tiến hành 

giai điệu, mô tiến giai điệu; Sử dụng thủ pháp nhấn âm và bước trùng âm. 

 Sự thay đổi và phát triển về giai điệu, tiết tấu trong các ca khúc mang 

phong cách nhạc nhẹ đã xuất hiện thêm các dạng đó là:  Loại giai điệu không tạo 

ra cao trào mà chủ yếu chỉ tạo ra sự tương phản giữa hai phần nhưng không rõ 

nét; Giai điệu sử dụng nhiều quãng nhảy rộng liên tục, âm vực rộng. Bắt gặp 

trong những ca khúc nhạc nhẹ khai thác âm điệu dân gian.  

2.4. Cấu trúc của ca khúc viết về Hà Nội 

 Thăng Long - Hà Nội đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, những 

giai điệu về Thăng Long - Hà Nội cũng theo năm tháng được ra đời để phản 
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ánh những nét văn hóa riêng có bằng nghệ thuật âm thanh trong đó nổi trội là 

những ca khúc. Nhiều hình thức được các tác giả sử dụng để thể hiện trong 

những sáng tác của mình tạo nên sự phong phú trong cấu trúc.  

2.4.1. Hình thức hai đoạn đơn  

 “Hình thức hai đoạn đơn bao gồm hai phần, mỗi phần không vượt quá 

khuôn khổ đoạn nhạc và được hiển thị như sau: đoạn một (a), đoạn hai (b)” [74, 

tr.83]. Đa số các ca khúc về Hà Nội được viết ở hình thức hai đoạn đơn.   

2.4.1.1. Hình thức hai đoạn đơn có tái hiện 

 Theo diễn giải của tác giả Nguyễn Thị Nhung: 

Ở hình thức hai đoạn đơn có tái hiện thì đoạn thứ hai thực hiện chức 

năng phức tạp. Câu thứ nhất của đoạn này là phần giữa của tác phẩm, 

tạo ra sự tương phản qua việc phát triển chất liệu chủ đề từ đoạn nhạc 

thứ nhất hoặc qua sự xuất hiện chất liệu chủ đề mới. Câu thứ hai của 

đoạn nhạc thứ hai họa lại chất liệu chủ đề đoạn thứ nhất giữ chức năng 

là phần tái hiện của tác phẩm [74, tr.83].   

 Bài hát Hà Nội mùa Xuân của nhạc sĩ Văn Ký viết theo hình thức hai 

đoạn đơn có tái hiện. Bài hát được viết ở giọng Xi giáng trưởng có tính chất 

trữ tình, duyên dáng và tốc độ vừa phải. Đoạn I gồm 16 nhịp chia thành 2 câu 

nhạc. Câu 1 gồm 8 nhịp đầu tiên được vang lên theo lối tiến hành giai điệu 

theo kiểu trùng âm, nhấn âm và những bước nhảy xa quãng 4, quãng 5, quãng 

6, quãng 7 và quãng 8. Kết câu ở bậc V của giọng B dur.  

VD 31: Hà Nội mùa Xuân (Văn Ký) [Trích PL3.21, tr.242] 
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 Câu 2 gồm 8 nhịp tiếp theo là sự phát triển trên chất liệu của câu 1, 

xuất hiện âm hình lướt và đặc biệt là sự có mặt của âm mi bình có sức hút về 

âm pha ở cuối câu như sự chuẩn bị về giọng điệu cho sự xuất hiện của giọng 

F dur ở đoạn II. Kết câu 2 ở âm bậc V của giọng B dur và cũng là âm bậc I 

trong giọng chính của đoạn sau.  

VD 32: Hà Nội mùa Xuân (Văn Ký) [Trích PL3.21, tr.242] 

 

 

 Đoạn II cũng gồm 16 nhịp được chia thành 2 câu. Câu 1 gồm 8 nhịp (từ 

ô nhịp 17 - 25). Giai điệu tươi sáng được tạo nên bởi bước nhảy quãng 6 

trưởng mở đầu và kết thúc và tiết nhạc thứ nhất (c1 - a1, a1 - c1, ơi thành 

phố…) tiết tấu vẫn sử dụng âm hình đảo phách như ở đoạn I. Sang cuối tiết 

nhạc thứ 2 thêm luyến láy tạo cao trào mãnh liệt đi lên sau đó giai điệu dần đổ 

xuống với bước nhảy rộng làn sóng tạo màu sắc phong phú và câu nhạc được 

kết thúc ở bậc I của giọng Fdur.   

VD 33: Hà Nội mùa Xuân (Văn Ký) [Trích PL3.21, tr. 242] 
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Câu 2 gồm 8 nhịp cuối cùng tái hiện lại gần như nguyên dạng câu 1 của đoạn 

I nhưng ở 2 ô nhịp cuối, giai điệu được thay đổi về cao độ và được kết thúc ở 

âm bậc I của giọng chủ B dur.  

VD 34:  Hà Nội mùa Xuân (Văn Ký) [Trích PL3.21, tr.242] 

 

 
 

Toàn bộ ca khúc có cấu trúc:  

Đoạn I (a)        câu 1 ( 8 nhịp)          câu 2  ( 8 nhịp)           

Đoạn II (b)       câu 1 ( 8 nhịp)          câu 2 ( 8 nhịp)    (tái hiện câu 1 đoạn I) 

Hình thức hai đoạn có tái hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều ca khúc và 

có những tác phẩm sử dụng cả phần mở đầu và coda.  

Cấu trúc này được phân tích thêm trong ca khúc Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ 

Vũ Thanh, Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương).[xem tại PL2.1, tr.187]. 

2.4.1.2. Hình thức hai đoạn đơn không có tái hiện 

 Theo tác giả Nguyễn Thị Nhung thì hình thức hai đoạn đơn không có 

tái hiện còn được phân định thành hai dạng phát triển và tương phản. Trong 

hai đoạn đơn phát triển thì đoạn một là đoạn nhạc trình bày. Đoạn hai phát 

triển chất liệu chủ đề từ đoạn một và mang chức năng phát triển. Trong hai 

đoạn đơn tương phản thì ít gặp hơn. Hai đoạn tương phản về nội dung chủ đề, 

tuy nhiên vẫn có sự thống nhất, thể hiện ở một vài chi tiết của âm điệu, tiết 

tấu và sự quay lại điệu tính chính ở cuối hình thức [74, tr.86].     

 Ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân có cấu trúc 

hai đoạn đơn không có tái hiện và được mở rộng hơn bao gồm đầy đủ các 
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phần mở đầu và kết thúc. Ca khúc được sử dụng 2 loại nhịp 2/4 và 4/4 được 

thay đổi liên tục cho từng phần của tác phầm và viết ở giọng Es dur có tốc độ 

chậm rãi mang tính ngợi ca tha thiết và tự hào.  

 Phần mở đầu của tác phẩm gồm 15 ô nhịp được viết ở nhịp 2/4. Trong 

những tiết tấu chùm ba, những giai điệu trầm bổng uốn lượn như hình làn 

sóng dẫn dắt tác phẩm trước khi bắt đầu vào chủ đề chính của đoạn I.    

 VD 35: Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) [Trích PL3.11, tr.227]       

 

Đoạn I gồm 10 ô nhịp được chuyển sang nhịp 4/4 và chia thành 2 câu nhạc, 

mỗi câu 5 nhịp. Sử dụng chất liệu của phần mở đầu vẫn là những tiết tấu 

chùm ba nhưng giai điệu được biến hóa với những bước nhảy rộng là những 

quãng tám. Câu 2 giai điệu được đẩy lên âm khu cao tạo cao trào sau đó được 

giải quyết dần đi xuống và kết thúc ở âm chủ bậc I.   

VD 36: Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) [Trích PL3.11, tr.227]       

 

Đoạn II thay đổi tiết tấu trở về nhịp 2/4 gồm 24 ô nhịp và chia thành 3 

câu nhạc, mỗi câu gồm 8 nhịp. Cao trào của toàn bộ tác phẩm được phát triển 

ở đoạn nhạc này. Giai điệu của câu nhạc thứ nhất được tiến hành theo kiểu mô 

tiến quãng 2 đi xuống. Câu nhạc thứ hai thay đổi cao độ và lại là mô tiến 
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quãng 4 đi lên, tạo đỉnh điểm cao trào cho tác phẩm ở âm khu cao khi nốt f2 

được ngân dài tới 3 ô nhịp. Câu nhạc thứ ba như cách giải quyết cao trào, giai 

điệu đi xuống, tiếp tục mô tiến quãng 4 đi xuống dần trở về âm chủ và đoạn 

nhạc được kết thúc ở âm bậc I.  

VD 37: Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) [Trích PL3.11, tr.227]       

 

Sau sự phát triển liên tục, phần coda gồm 9 ô nhịp ổn định lại chất liệu của tác 

phẩm và kết thúc trọn vẹn ở âm chủ bậc I.   

VD 38: Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) [Trích PL3.11, tr.227]       

 

Toàn bộ ca khúc có cấu trúc:  

Mở đầu ( 15 ô nhịp) 

Đoạn I (a)        câu 1 ( 5 nhịp)          câu 2  ( 5 nhịp)           

Đoạn II (b)       câu 1 ( 8 nhịp)        câu 2 ( 8 nhịp)       câu 3 (8 nhịp)    

Coda gồm 9 ô nhịp 

Cấu trúc này được phân tích thêm trong ca khúc Mùa Xuân làng lúa làng hoa 

(Ngọc Khuê) và Tình yêu Hà Nội (Hoàng Vân). Xem [xem tại PL2.1, tr.188]. 

2.4.2. Hình thức ba đoạn đơn   

 Trong cuốn Hình thức âm nhạc tác giả Nguyễn Thị Nhung đã nêu: 

 Hình thức ba đoạn đơn gồm có ba phần, mỗi phần không vượt quá khuôn khổ 

của một đoạn nhạc. Mỗi phần có một chức năng độc lập được gọi là phần 
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trình bày (a), phần giữa (b) và phần tái hiện (a’). Tùy thuộc vào đặc điểm và 

nội dung và phát triển của đoạn (b), hình thức ba đoạn đơn được phân chia 

thành hai dạng cơ bản là phát triển và tương phản [74, tr.89].  

 Bài hát Những mùa đông yêu dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng được viết ở 

hình thức ba đoạn phát triển, giọng c moll, nhịp 2/4. Đoạn I gồm 16 ô nhịp và 

được chia thành 2 câu nhạc. Câu 1 gồm 8 ô nhịp chia thành 4 tiết nhạc, mỗi 

tiết gồm 4 ô nhịp. Giai điệu được bắt đầu từ âm chủ bậc I với những quãng 

nhảy liên tục quãng 4, quãng 5, quãng 6 theo dạng tiết tấu đơn kép, đảo 

phách. Hai ô nhịp đầu tiên được coi là nhân tố chính cho toàn bộ tác phẩm.  

Âm điệu chính của nhân tố này ở câu nhạc đầu tiên được biến đổi liên tục về 

tiết tấu trong các tiết nhạc vì vậy giai điệu nghe vẫn thân quen nhưng không 

hề nhàm chán. Câu 1 được kết thúc ở bậc V.    

 VD 39:  Những mùa đông yêu dấu (Đỗ Bảo) [Trích PL3.24, tr.247]        

 

 
 

Câu 2 gồm 8 ô nhịp sau nhắc lại câu 1 và tiếp tục biến đổi giai điệu về tiết tấu, bổ 

sung thêm nét chạy những chùm nốt móc kép và được kết thúc ở bậc I giọng c moll.  

 VD 40: Những mùa đông yêu dấu (Đỗ Bảo) [Trích PL3.24, tr.247]        
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 Đoạn II bắt đầu từ ô nhip thứ 17 đến ô nhịp thứ 32 và cũng được chia thành 2 

câu nhạc, mỗi câu gồm 8 ô nhịp. Câu 1 bắt đầu (Hà Nội của tôi…) biến hóa 

với những nốt móc kép nhưng ngay sau đó nhân tố hạt nhân của ô nhịp đầu 

tiên, chủ đề mở đầu câu thứ nhất đoạn I đã xuất hiện ngay và sau đó các tiết 

nhạc được phát triển từ nhân tố này với những âm điệu được trang sức thêm 

bởi những tiết tấu khác nhau, cao độ được ly điệu liên tục để luôn luôn tạo 

nên sự mới mẻ.   

VD 41: Những mùa đông yêu dấu (Đỗ Bảo) [Trích PL3.24, tr.247]        

 

Câu 2 từ ô nhịp thứ 25 đến 32. Vẫn sử dụng âm hình tiết tấu chủ đạo và được 

kêt thúc ở âm bậc V. 

VD 42:  Những mùa đông yêu dấu (Đỗ Bảo) [Trích PL3.24, tr.247]      

   

 

 

Đoạn III gồm 16 ô nhịp cuối. Vẫn tiếp tục phát triển chất liệu âm nhạc chủ 

đạo, giai điệu được sử dụng những quãng nhảy rộng liên tục quãng 6, 

quãng 5 đi xuống và xuất hiện một chùm ba trước khi kết thúc câu nhạc 

thứ nhất.  
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VD 43: Những mùa đông yêu dấu (Đỗ Bảo) [Trích PL3.24, tr.247]      

 

Câu 2 gồm 8 ô nhịp cuối cùng và câu nhạc đã sử dụng tiết nhạc đầu tiên trong 

câu 1 của đoạn II, sau đó giai điệu được đẩy dần lên âm khu cao để tạo cao 

trào trước khi giai điệu dần tiến hành đi xuống cùng những âm thanh lắng 

đọng và kết thúc ở âm chủ giọng c moll.      

VD 44:  Những mùa đông yêu dấu (Đỗ Bảo) [Trích PL3.24, tr.247]      

 

 
 

Toàn ca khúc có cấu trúc như sau: 

Đoạn a (16 nhịp, phần trình  bày - trần thuật chất liệu chủ đề ) 

Đoạn b (16 nhịp, phát triển chất liệu mới và nhắc lại chất liệu của đoạn a là 

những dấu nối nhịp) 

Đoạn a’ (16 nhịp, phần kết- nhắc lại câu 1 của đoạn b) 

Cấu trúc này được phân tích thêm trong ca khúc Mối tình đầu (Thế Duy), 

Ngẫu hứng sông Hồng (Trần Tiến ).[xem tại PL2.2, tr.194]. 
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2.4.3. Cấu trúc những ca khúc mang tính biến tấu – rông đô - trường ca 

 Theo tác giả Nguyễn Thị Nhung trong cuốn Hình thức âm nhạc thì Hình 

thức biến tấu bao gồm sự trình bày của chủ đề và sau đó là hàng loạt sự nhắc 

lại của chủ đề này nhưng có sự thay đổi, đó là những biến khúc: A, A1,A2, 

A3, A4, A5…[74, tr.113].   

 Ca khúc Hà Nội đêm trở gió sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài, lời thơ Chu 

Lai là ca khúc điển hình của loại cấu trúc này. Ca khúc được viết ở giọng G 

dur mang tính trữ tình tha thiết và có hình thức hai đoạn đơn. Tính biến tấu 

được thể hiện rõ ngay trong từng đoạn nhạc. Đoạn I gồm 3 câu được viết theo 

dạng a,a1,a2. Câu 1 gồm 10 ô nhịp với nét giai điệu chính của chủ đề được 

bắt đầu từ âm khu thấp được tiến hành theo hình làn sóng, có những bước đi 

hẹp và bước nhảy quãng 4. Ba âm h, d1, g1 mở đầu giai điệu là nhân tố hạt 

nhân để mở đầu cho sự phát triển của những câu nhạc tiếp theo [xem tại 

PL2.3; tr,200].     

 Hình thức cấu trúc thể hiện trong các ca khúc viêt về Hà Nội khá phong 

phú. Bên cạnh những tác phẩm mang tính biến tấu ta còn bắt gặp những tác 

phẩm mang tính rông đô. Tác giả Nguyễn Thị Nhung cho rằng: “Trong sáng 

tác của các nhà cổ điển, hình thức rông đô thường có các dạng sơ đồ phổ 

biến đó là: A B A C A Coda;  A B A C A B A Coda; A B A C A D A 

Coda”[74, tr.110]. 

 Ca khúc Vầng trăng Ba Đình của nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ của Phạm 

Ngọc Cảnh là tác phẩm mang tính rông đô như vậy. Bài hát được viết ở giọng 

a moll theo kiểu cấu trúc ca khúc dân gian đó là việc đưa những đoạn nhạc 

ngắn xen kẽ vào những câu hát. Đoạn I gồm 10 ô nhip đưọc chia thành 2 câu, 

mỗi câu 5 ô nhip với kiểu lơi nhịp tạo tự do tạo sự ngân nga nhiều cảm xúc. 

Giai điệu được bắt đầu xoay quanh những âm chính bậc I, III, V của giọng chủ 

cùng với lối tiến hành liền bậc là những quãng nhảy 4 và 5 sau đó trì tục trên 

nốt h và đoạn nhạc được kết ở bậc I giọng a moll. Đoạn II tiếp nối sau phần 
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trống mõ và kết thúc giữa các đoạn III, đoạn IV. Đoạn V cũng sử dụng trổ 

nhạc lưu không để làm đoạn chen …Nếu gọi trổ nhạc lưu không mở đầu là 

phần nối các đoạn của ca khúc ta có sơ đồ cấu trúc của tác phẩm như sau: a  b  

a  c  a  d  a  e a g. [xem tại PL2.4, tr. 201].     

 “Trường ca trong thi ca vốn để chỉ một loại thơ kể chuyện, chia thành 

nhiều đoạn, bám sát diễn biến của câu chuyện” [51, tr.48]. Ca khúc Người Hà 

Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được viết theo hình thức kể chuyện lịch sử về 

những ngày chiến đấu khốc liệt chống lại thực dân Pháp xâm lược của quân và 

dân Hà Nội. Vởi những thôi thúc, những kỳ vọng, khao khát được vượt thoát 

khỏi giới hạn, khuôn khổ chật hẹp của cảm xúc, ca khúc Người Hà Nội được 

coi là một bản trường ca vẫn luôn giữ vai trò, vị trí, một sức sống bền bỉ trong 

đời sống âm nhạc Việt Nam nói chung và là tác phẩm kinh điển cho sáng tác ca 

khúc về Hà Nội. Ca khúc được chia thành 6 đoạn nhạc, giọng G dur, trong quá 

trình phát triển được chuyển đổi liên tục về giai điệu tiết tấu, nhịp độ nhằm diễn 

tả tất cả nội dung của ca khúc để rồi Hà Nội trong ngày tháng khói lửa đã hiện 

lên như một bức tranh sinh động bằng nghệ thuật âm thanh. Ta có sơ đồ cấu 

trúc của tác phẩm như sau: a b c d e g. [xem tại PL 2.5, tr. 206].     

 Qua sự phân tích về phong cách và đặc điểm âm nhạc của những ca 

khúc viết về Hà Nội, chúng ta có thể nhận thấy sự đa dạng về ngôn ngữ và bút 

pháp sáng tác. Trong đó thang âm điệu thức của âm nhạc châu Âu là cốt lõi để 

các nhạc sĩ vận dụng vào trong những sáng tác ca khúc về Hà Nội kết hợp 

với những ngôn ngữ âm nhạc dân tộc và hiện đại để tạo nên những dòng ca 

khúc có những đặc trưng rất riêng của ba phong cách âm nhạc cổ điển châu 

Âu, phong cách dân gian và phong cách nhạc nhẹ với những thủ pháp sáng 

tác ngày một đa dạng hơn. Ca khúc viết về Hà Nội khá phong phú về cấu 

trúc như hai đoạn đơn, ba đoạn đơn, có tác phẩm mang tính biến tấu, có tác 

phẩm mang tính rondo và có tác phẩm thuộc cấu trúc ca khúc dân gian, 
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trường ca...đã tạo nên sự đa dạng cho những sắc màu âm nhạc của những ca 

khúc viết về Hà Nội.  

2.5. Những giá trị của ca khúc viết về Hà Nội 

2.5.1. Giá trị lịch sử  

 Sử ký bằng âm nhạc cách mạng Việt Nam bắt đầu ghi lại 9 năm trường 

kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp bằng những ca khúc sống mãi với thời 

gian. Những người nhạc sĩ là những người chép sử bằng âm nhạc và thông 

qua các ca khúc, công chúng có thể thuộc được lịch sử Việt Nam. Các ca khúc 

về ngày toàn quốc kháng chiến được ghi dấu với tác phẩm Mười chín tháng 

Tám của nhạc sĩ Xuân Oanh. Dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước được 

khắc ghi trong ca khúc: Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa/ 

Hạnh phúc sáng tô, non sông Việt Nam. Tiếp sau đó các ca khúc cách mạng 

hào hùng, bi tráng, như những trang sử viết bằng âm thanh đã lần lượt ra đời. 

Đặc biệt ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi là một bản 

trường ca hào hùng về tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân Hà 

Nội. Có thể nói, cuộc chiến đấu của Trung đoàn Thủ đô trên các chiến lũy Hà 

Nội đã khiến cho các ca khúc Việt Nam về Hà Nội thời đại mới lại là những 

bản hành khúc của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác như Mơ đời chiến sĩ và Thủ đô 

huyết thệ, Ngày về...và vào những giờ phút cam go ác liệt nhất, tiếng hát lại có 

tác dụng đến lạ kỳ. Sau cuộc tổng khởi nghĩa thành công, Hà Nội tràn ngập trong 

không khí các bài ca cách mạng. Đó là thời gian mà giai điệu của những ca khúc 

được sáng tác ở giai đoạn trước như Tiến quân ca, Diệt phát xít, Nhớ chiến 

khu…được vang lên khắp nơi hừng hực khí thế hào hùng. Năm 1948, như một 

lời tiên đoán, nhạc sĩ Văn Cao đã cho ra đời ca khúc Tiến về Hà Nội. Sự thật, 

lịch sử ngày 10.10.1954, đoàn quân Cách mạng đã tiến về giải phóng Thủ đô.  

Ca khúc về Hà Nội những ngày kháng chiến chống Pháp mãi đi cùng năm 

tháng của nền âm nhạc cách mạng và trong niềm tự hào của dân tộc Việt 
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Nam. Lịch sử của ngày giải phóng Thủ đô, của mùa Thu tháng Mười đã được 

lưu giữ trong những ca khúc về Hà Nội.  

 Dấu mốc quan trọng trong lịch sử ca khúc cách mạng Việt Nam là hai 

cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc. Dù 

bom đạn Mỹ có trút xuống Thủ đô, thì trái tim hờn căm, tiếng nói quyết liệt 

của người Hà Nội vẫn vang vọng từng ngày trong không gian Hà Nội. Lịch sử 

Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã được phản ánh trong rất nhiều 

các ca khúc. Khi Hà Nội lại đối đầu với một thử thách lớn lao nhất trong lịch 

sử chống ngoại xâm, đó là cuộc đối đầu với “Pháo đài bay” B52 của không 

lực Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1972. Lịch sử của trận “Điện Biên Phủ trên 

không” được nhạc sĩ Phạm Tuyên ghi chép trong ca khúc Hà Nội những đêm 

không ngủ. Đến khi trận “Điện Biên Phủ trên không’’đã giành được toàn 

thắng, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết một hành khúc hoành tráng ngợi ca 

chiến thắng hào hùng của trận chiến này - ca khúc mang tên Hà Nội Điện 

Biên Phủ. Sau chiến thắng lẫy lừng đó, dường như trong không gian còn 

nồng khét khói bom, nhạc sĩ Phan Nhân đã viết lên một ca khúc để đời đó 

là ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng... 

 Lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng lịch sử của 

dân tộc, phản ánh hiện thực đời sống xã hội con người Việt Nam một cách 

sinh động và phong phú qua trường kỳ lịch sử và được kết đọng qua các tác 

phẩm. Giai đoạn này, tính dân tộc được quan tâm hàng đầu trong sự phát của 

nền văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc cũng nằm trong định hướng 

quan trọng đó của đất nước.  Hàng loạt các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng về Hà 

Nội đã ra đời trong những ngày khói lửa, là những bản hùng ca về trang sử 

hào hùng của Hà Nội trong những ngày chống Mỹ. Sau 12 ngày đêm, Hà Nội 

thực sự “dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền”. Những bài hát về Hà Nội giai 

đoạn này thật đẹp và có một sức sống mãnh liệt để rồi những giai điệu và ca 

từ thật đẹp ấy mãi thấm sâu vào lòng công chúng. 
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Đất nước hòa bình thống nhất, dòng chảy ca khúc về Hà Nội lại được 

tiếp tục bởi người nhạc sĩ đã có những dự báo cho ngày chiến thắng khi đoàn 

quân trở về tiếp quản Thủ đô, đó là nhạc sĩ Văn Cao với một tác phẩm thật 

lãng mạn và bay bổng - bài hát Mùa xuân đầu tiên. Nhạc sĩ Nguyễn Văn 

Thương có nhiều cảm xúc khi đứng trước quảng trường Ba Đình lịch sử đã 

cho ra đời bài hát Dâng Người tiếng hát mùa xuân….Các tác giả đã ý thức 

rằng Hà Nội là một đề tài đáng sáng tạo, là một  miền đất hứa dành cho ca 

khúc viết về mình và ai cũng mong muốn có những sáng tác thật hay về Hà 

Nội. Hàng loạt các nhạc sĩ tên tuổi đã ghi lại dấu ấn của lịch sử Hà Nội 

trong nhiều cung bậc âm thanh mới mẻ cùng thời đại mới.  

2.5.2. Giá trị văn hóa  

          Văn hóa là khái niệm được hiểu theo nhiều cách khác nhau nhưng phần 

lớn cho rằng đó là tất cả những giá trị tinh thần và vật chất mà con người tạo 

ra trong quá trình lao động, sinh sống thực tiễn suốt chiều dài lịch sử. Thông 

qua văn hóa, người ta có khả năng đánh giá trình độ phát triển của xã hội qua 

các thời kỳ lịch sử nhất định. Trải qua hơn 1000 năm, cho tới hôm nay Hà Nội  

vẫn mang trong mình những trầm tích văn hóa với những giá trị vô cùng lớn 

của các di tích văn hóa vật thể và phi vật thể đồng thời mang bản sắc văn hoá 

riêng đầy quyến rũ đó là văn hoá Hà Nội. Và không chỉ những người sống ở 

Hà Nội, yêu Hà nội mà tất cả những ai đã từng đặt chân đến Hà Nội đều có 

thể cảm nhận được nét quyến rũ ấy. Nét văn hóa Hà Nội thể hiện qua rất 

nhiều điều, trong đó, con người được coi là chủ thể của văn hóa, yếu tố cốt lõi 

để tạo nên những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội. Người Hà 

Nội thanh lịch hào hoa, đã tạo nên lối sống riêng có cho Thủ đô trong bất cứ 

hoàn cảnh, giai đoạn phát triển nào. Âm nhạc mà đặc biệt là những ca khúc về 

Hà Nội đã phản ánh sinh động những nội dung mang giá trị văn hóa cao đẹp 

đó. Những ca khúc về Hà Nội đã góp phần lưu giữ và lan tỏa những tinh hoa 

văn hoá ngàn năm của Hà Nội thông qua những giai điệu và lời ca. Những ca 
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khúc ngợi ca về mảnh đất và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh 

thần vô cùng to lớn sẽ mãi được lưu truyền theo thời gian.  

 Với bản Đề cương văn hóa ra đời năm 1943, văn hóa, nghệ thuật 

(trong đó có âm nhạc) bắt đầu định hướng theo phương châm dân tộc, khoa 

học, đại chúng - một bước ngoặt quan trọng đối với nền văn hóa Việt Nam. 

Nói cách khác, sau một quá trình phát triển còn mang tính bản năng, hồn 

nhiên, tự phát nên văn hóa đó đã tự ý thức về chính mình với tính trí tuệ, khoa 

học ngày càng hiện rõ. Giai đoạn trước CMTT đến năm 1945, công chúng 

được tiếp nhận thêm luồng gió mới của nền tân nhạc. Những ca khúc về Hà 

Nội được sáng tác theo khúc thức của âm nhạc châu Âu với những giai điệu 

và tiết tấu mới cùng những âm hưởng hào hùng, khỏe khoắn của nhịp điệu 

hành khúc, hay sự uyển chuyển mềm mại của các nhịp điệu 3/8, 6/8…Những 

ca khúc có chủ đề yêu nước, phần lớn được các nhạc sĩ lựa chọn sáng tác để 

phù hợp với những bước tiến của lịch sử dân tộc.   

 Cách mạng tháng Tám là một bước ngoặt lịch sử lớn cho toàn dân tộc 

Việt Nam. Âm nhạc Việt Nam khởi sắc từ màu đỏ - màu đỏ của cách mạng, 

màu đỏ của chiến đấu và cội nguồn sâu xa là màu đỏ của lòng người, của lý 

tưởng. Từ trái tim cháy đỏ lòng yêu nước, mà khối óc cháy đỏ niềm tin…Giai 

đoạn kháng chiến chống Pháp, âm nhạc tập trung phản ánh đề tài kháng chiến, 

cổ vũ tinh thần chiến đấu ngoan cường của dân tộc Việt Nam. Màu đỏ của 

niềm tin và lý tưởng sống của những trái tim Việt Nam yêu nước được nung 

nấu và trờ thành màu xanh hy vọng trong tâm hồn của cả một thế hệ ngày đó. 

Lớp lớp những người con ở độ tuổi thanh xuân hăm hở lên đường theo cách 

mạng và trong số đó có những người viết nhạc, làm thơ và tỏa sáng với một 

màu xanh của cảm xúc. Họ đã trở thành những người chiến sĩ, chiến đấu bằng 

vũ khí âm thanh bằng những bài ca, khúc hát dưới ngọn cờ cách mạng. Những 

dòng âm thanh ấy đã tác động mạnh mẽ và khơi dậy một tinh thần sục sôi của 

thế hệ trẻ một lòng vì quê hương đất nước. Tinh thần ấy được hòa vào niềm 
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tin yêu son sắt, nguyện đồng sức đồng lòng, cùng chí hướng của công chúng 

và quyết bảo vệ tổ quốc thân yêu.  

Có thể nhận thấy một nét rất riêng trong văn hóa thẩm mỹ âm nhạc của 

những ca khúc về Hà Nội. Trái tim của người Hà Nội là Thủ đô huyết thệ, là 

“quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Những người chiến sĩ đã trường kỳ chiến 

đấu 9 năm trên những chiến lũy cho đến thắng lợi giải phóng Điện Biên để rồi 

tới một ngày đoàn quân đã Tiến về Hà Nội trong rực đỏ cờ hoa tung bay trên 

phố phường Hà Nội. Những chàng trai, cô gái Hà Nội trong những ngày 

kháng chiến chống Mỹ luôn phơi phới niềm tin với ánh mắt tươi sáng và chân 

bước hiên ngang. Viết về chiến đấu nhưng vẫn có những vẻ đẹp trữ tình. Hà 

Nội mang trong mình trái tim kiêu hãnh và người Hà Nội trong chiến đấu 

cũng mang một tinh thần quả cảm và vẻ đẹp sâu lắng trong tâm hồn. Tất cả 

những nét riêng đó của Hà Nội đã được phản ánh trong mỗi ca khúc của các 

tác giả và cho tới hôm nay tinh thần ấy vẫn luôn rạo rực trong trái tim của 

nhiều thế hệ. Điều này cũng dễ hiểu bởi những lời ca giai điệu ấy đều mang 

một tâm hồn dân tộc. 

 Tiêu chí đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và tiên tiến đã trở thành mục 

tiêu của nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam nói chung và nền văn hóa âm nhạc 

Việt Nam nói riêng. Trong Bài nói chuyện tại Đại hội Nhạc sĩ Việt Nam lần 

thứ hai năm 1963, đồng chí Phạm Văn Đồng từng phát biểu:“Trước hết phải 

nhớ chúng ta là người Việt Nam. Muốn học gì, của ai ở đâu cũng vậy, phải 

luôn nhớ ta là người Việt Nam”…“Cái vốn quý nhất vẫn là tâm 

hồn”…“Trong kháng chiến, tâm hồn chúng ta rất say xưa, từ Bác Hồ đến mọi 

người, ai cũng say sưa, say sưa là điều quan trọng đã quyết định thắng lợi trên 

mọi mặt trận của kháng chiến trong đó có mặt trận âm nhạc”. Tập san Những 

vấn đề âm nhạc và múa (Tập 1 - 1970), tác giả Hà Huy Giáp đã bàn tới những 

chuyển biến về nhận thức thẩm mỹ đó là việc đề cao tính dân tộc trong văn 
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hóa nghệ thuật trong đó có âm nhạc bởi tính dân tộc là một thuộc tính tất yếu 

của nghệ thuật.  

 Thể loại chính ca không chỉ còn là những âm hưởng bừng bừng khí thế 

đấu tranh cách mạng, mà đã được các tác giả xây dựng trên những âm điệu  

mới mang tính trữ tình. Các ca khúc có giai điệu mềm mại mà vẫn không mất 

đi những khí thế và tinh thần yêu nước của dân tộc. Xu hướng này được biểu 

hiện bằng cách khai thác các loại đề tài, cấu tứ, nội dung, hình thức và chất 

liệu. Âm nhạc của Hà Nội cũng vậy, những lời ca đanh thép và chất nhạc 

hùng tráng được thể hiện trong các ca khúc như: Hà Nội niềm tin và hy vọng 

(Phan Nhân), Hà Nội những đêm không ngủ, Hà Nội Điện Biên Phủ trên 

không (Phạm Tuyên)….Chất trữ tình cách mạng được vang lên trong rất 

nhiều ca khúc như: Tiếng nói Hà Nội (Văn An), Mỗi bước đi thêm yêu tổ 

quốc (Tân Huyền), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh)…. Sự đa dạng về màu sắc 

trong các sáng tác ca khúc giai đoạn này đã giúp công chúng tiếp nhận 

thêm những luồng cảm xúc mới mẻ, sự nhận thức trong những bước 

chuyển biến mới của âm nhạc trong cả một giai đoạn dài của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước.  

Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước cho đến nay, người Hà nội không 

chỉ hát những ca khúc Hà Nội của một thời đã qua và còn đón nhận biết bao 

những ca khúc mới và hay về Hà Nội. Luồng gió mới đã mang đến cho ca 

khúc Việt Nam nói chung, ca khúc về Hà Nội nói riêng một sức sống mới mà 

trước đó chưa thể có được.  

 Kể từ Đại hội lần thứ VII của Đảng năm 1991, định hướng tiên tiến 

cùng với định hướng đậm đà bản sắc dân tộc như một cặp phạm trù xuất hiện. 

Định hướng đó lại được khẳng định và lý giải một cách sáng tỏ qua Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII. Từ 

định hướng đó, nền văn hóa Việt Nam ngày càng khởi sắc. Nền văn hóa âm 
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nhạc Việt Nam cũng nằm trong xu thế phát triển và trưởng thành không 

ngừng cùng vận hội của đất nước.  

 Một chủ điểm nổi trội và xuyên suốt qua các văn kiện, bài nói và viết là 

tính dân tộc trong âm nhạc. “Trên cơ sở thấm nhuần vốn cũ của dân tộc mà 

mạnh dạn sáng tạo cái mới, chống chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa hiện đại, 

chống lai căng, coi thường vốn cũ của dân tộc, đồng thời chống bảo thủ”… 

“Phải biết coi trọng dân ca, coi dân ca là nguồn vô cùng phong phú và trong 

trẻo của âm nhạc” (Trường Chinh) – Hội nghị bàn về tính dân tộc và tính hiện 

đaị trong âm nhạc Việt Nam – Tuần báo Văn nghệ số 32 – Tháng 3 năm 

1969. “Âm nhạc Việt Nam từ ngàn xưa, trong mỗi thời đại đều có những bài 

dân ca, bài nhạc đi sâu vào tâm tình của những người Việt Nam”… cần nỗ lực 

phát triển âm nhạc cổ truyền và đổi mới”(Nguyễn Văn Linh”. Tạp chí Văn 

hóa nghệ thuật số 12 – năm 1995).  

 Định hướng tính dân tộc đã được đặt vào tầm quan trọng hàng đầu đối 

với văn hóa nghệ thuật – trong đó có âm nhạc. Định hướng đó không chỉ có ý 

nghĩa đối với công cuộc vận động cách mạng của Đảng trong thời gian qua 

mà còn là mục tiêu phấn đấu trên những chặng đường mới. Những tiêu chí 

đậm đà bản sắc dân tộc và tiên tiến tiếp tục được phát huy trong mục tiêu của 

nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam nói chung và nền văn hóa âm nhạc Việt 

nam nói riêng. “Nhìn tổng thể thì đây vẫn là một định hướng từ suối nguồn để 

tuôn vào biển cả mênh mông. Nơi cửa sông nối liền vào biển, chính là thế kỷ 

XX mà cái phao chỉ giới chính là bản Đề cương văn hóa Việt nam ra đời năm 

1943”[4, tr.9]. 

2.5.3. Giá trị nghệ thuật  

 Như chúng ta đã biết, người nghệ sĩ sáng tạo ra nghệ thuật để biểu hiện 

chính mình, biểu hiện những gì mình cho là quan trọng, có ý nghĩa nhất, phản 

ánh các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của chính mình. Những giá trị 

nghệ thuật trong các ca khúc về Hà Nội đã được phản ánh một cách hiện thực 
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về đời sống xã hội mang những sắc màu đa dạng, phong phú về nội dung, đề 

tài cũng như hình thức thể hiện qua từng giai đọan lịch sử. Những năm tháng 

đấu tranh oanh liệt, ca khúc Hà Nội ngập tràn khí thế chiến đấu. Những năm 

tháng xây dựng khôi phục sau chiến tranh lại tràn đầy niềm lạc quan tin tưởng 

ở tương lai. Và hôm nay Hà Nội sẽ mãi là thành phố của hòa bình của khát 

vọng và niềm tin yêu. Ngôn ngữ âm nhạc, hình tượng âm nhạc, lời ca… được 

chuyển biến theo từng giai đoạn lịch sử.  

 Những giá trị nghệ thuật của ca khúc về Hà Nội đạt tới đỉnh cao 

trước hết ở phương diện chủ đề tư tưởng. Các nhạc sĩ đã bám sát và phản 

ánh hiện thực của của cuộc sống vào trong những ca khúc về Hà Nội một 

cách sinh động. Bằng những cảm xúc và nhãn quan trong sự nhìn nhận 

của các tác giả, những chủ đề tư tưởng hàm chứa sự rộng lớn trước những 

biến động lịch sử nhưng lại được gói gọn trong khuôn khổ của một ca 

khúc nà vẫn thể hiện được tầm nhìn bao quát. Ta đã thấy một Hà Nội hào 

hùng trong Tiến về Hà Nội (Văn Cao), một Hà Nội hùng tráng trong 

Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), một Hà Nội hiên ngang trong Tiếng 

nói Hà Nội (Văn An), một đĩnh đạc trong Hà Nội niềm tin và hy vọng 

(Phan Nhân), một Hà Nội mềm mại trong Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), một 

Hà Nội mang đậm nét dân gian trong Hà Nội linh thiêng hào hoa (Lê 

Mây) hay một Hà Nội với những điều bình dị của cuộc sống hàng ngày 

trong Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường)… 

 Để chuyển tải những chủ đề tư tưởng ấy, lời ca trong những ca khúc Hà 

Nội dường như có một cách thể hiện riêng biệt, không thể lẫn với bất kỳ ca 

khúc của một vùng miền nào khác. Những địa danh nổi tiếng của Hà Nội như 

Hồ Gươm, Hồ Tây, Ba Đình lịch sử, Văn Miếu…cho đến những con phố cổ, 

những hàng me, hàng sấu, những gánh hàng rong…đã là những nét đặc trưng 

rất riêng và đã được các tác giả nghệ thuật hóa trong lời ca. Trong số hàng 

ngàn ca khúc về Hà Nội, có không ít những tác phẩm có thể đều nhắc tới 
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những địa danh ấy trong lời ca nhưng bằng sự tài tình trong sáng tạo nghệ 

thuật thì mỗi ca khúc về Hà Nội đều mang những màu sắc rất riêng. Để rồi 

khi những giai điệu về Hà Nội được cất lên người nghe luôn cảm thấy sự tinh 

tế được chắt lọc trong những cảm xúc hòa quyện của lời ca và âm nhạc. 

 Công chúng được thưởng thức một số lượng lớn các ca khúc viết về 

Hà Nội với các loại đề tài, hình thức thể hiện cùng các ngôn ngữ, chất liệu 

để diễn đạt và thể hiện mọi góc độ của đời sống xã hội Hà Nội. Một bức 

tranh nghệ thuật khổng lồ về Hà Nội bằng âm thanh hay một pho biên niên 

sử về Hà Nội bằng nghệ thuật âm thanh luôn được công chúng Thủ đô và 

công chúng cả nước đón nhận bằng những tình yêu nồng nàn nhất. Có 

những tác phẩm đã vượt khỏi khuôn khổ của một ca khúc nghệ thuật để trở 

thành tác phẩm mang tầm vóc có thể dàn dựng hợp xướng với quy mô lớn 

như ca khúc Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Tiến về Hà Nội (Văn Cao), 

Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân)…Với những hình thức thể hiện 

phong phú, ca khúc về Hà Nội với đầy đủ chất liệu được viết ở ba phong 

cách cổ điển châu Âu, dân gian, nhạc nhẹ đã mang những giá trị nghệ 

thuật lớn đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu thưởng thức của công chúng trong 

đời sống xã hội.  

2.5.4. Giá trị định hướng thẩm mỹ  

 Dòng chảy của ca khúc viết Hà Nội đã tạo nên một mạch nguồn cảm 

xúc thấm đẫm trong tâm hồn biết bao thế hệ bởi chúng được bắt nguồn từ 

những rung động, từ cảm xúc của người nghệ sĩ sáng tạo trước những hiện 

thực của cuộc sống. Cảm xúc thẩm mỹ là nhân tố quan trọng trong sáng tạo 

và thụ cảm nghệ thuật âm nhạc và dường như nó quyết định cho sự hình thành 

và thăng hoa của các tác phẩm nghệ thuật đó. Cùng với tư duy khoa học, cảm 

xúc thẩm mỹ giúp con người thưởng thức nhận thức và nhận biết được những 

điều tốt. xấu. hay, dở…để từ đó hình thành cho mình được những cảm xúc 

đúng đắn, đồng thời lĩnh hội thế giới thực tại trong tính hoàn chỉnh, phong 
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phú và sinh động vốn có của nó. Chủ thể sáng tạo nghệ thuật đã tạo nên một 

tâm hồn giàu cảm xúc trong các tác phẩm và được lan tỏa tới chủ thể cảm thụ, 

thưởng thức. 

 Ca khúc viết về Hà Nội đã tạo nên một sức hút mạnh mẽ đối với công 

chúng, tạo nên sự yêu say đến lạ kỳ. Những cảm xúc dạt dào niềm kiêu hãnh 

oai hùng của những ca khúc về đề tài chiến đấu và bảo vệ thủ đô yêu dấu, của 

những ca khúc ca ngợi thiên nhiên và con người Hà Nội, những ca khúc viết 

về tình yêu và cuộc sống … đã ngấm sâu trong trái tim của nhiều thế hệ.  

 Mỗi một giai đoạn lịch sử của đất nước đã tạo nên những thị hiếu nghệ 

thuật khác biệt, trong đó có nghệ thuật âm nhạc nói chung với sự nổi trội là 

những sáng tác ca khúc và những ca khúc viết về Hà Nội cũng không nằm 

ngoài những quy luật đó bởi sự phát triển chung của xã hội loài người. Phụ 

thuộc vào những điều kiện lịch sử xã hội nhất định mà thị hiếu thẩm mỹ vừa 

mang tính cá nhân, vừa mang tính xã hội, là mối quan hệ giữa cái riêng và cái 

chung. Truyền thống của âm nhạc Hà Nội được lan tỏa qua nhiều thế hệ và 

cho tới ngày hôm nay, những nét riêng thanh lịch của Hà Nội vẫn luôn hiện 

hữu trong những sáng tác ca khúc mới về Hà Nội và điều này sẽ giúp công 

chúng có được sự trau dồi về văn hóa, bồi dưỡng và làm phong phú năng lực 

cảm xúc của con người và từ đó sẽ tự hoàn thiện chính bản thân mình. 

 Cả nước hướng về Hà Nội, dõi theo những bước chuyển mình của Hà 

Nội từ những ngày tháng khói lửa, gian lao, rồi những công cuộc vừa chiến 

đấu bảo vệ thủ đô, vừa dựng xây và hàn gắn những vết thương sau chiến 

tranh. Những ca khúc Hà Nội đã phản ánh những nội dung hiện thực này một 

cách đa dạng, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của công chúng. Âm 

hưởng chính ca dường như chiếm phần lớn về thị hiếu trong giai đoạn này. 

Đất nước thống nhất, âm nhạc chuyển sang những âm hưởng tươi mới hơn. 

Những giai điệu tươi trẻ dần xuất hiện với những hình tượng nghệ thuật mới 

đó là ngợi ca tình yêu cuộc sống, thiên nhiên, con người, tình yêu đối lứa... 
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Những đề tài về chiến tranh, ngợi ca chiến công của Hà Nội vẫn tiếp tục được 

phản ánh nhưng cũng mang những hơi thở mới mẻ hơn, hiện đại hơn của 

những ngôn ngữ thể hiện. Thị hiếu thẩm mỹ nghệ thuật ngày một chắt lọc 

hơn, cầu kỳ hơn trong việc hoàn thiện cho một tác phẩm từ đề tài, cấu trúc tác 

phẩm, phối khí, dàn nhạc thu thanh, ca sĩ thể hiện, phong cách trình diễn… 

Từ đây những thị hiếu thẩm mỹ cá nhân sẽ trở thành nhiều nhóm khác nhau. 

Người thích thể loại nhạc này, người thích thể loại nhạc khác. Người thích âm 

hưởng cách mạng, dân gian, nhạc nhẹ, dân gian đương đại…mỗi người lựa 

chọn cho mình những tác phẩm thuộc các thể loại mà mình yêu thích để 

thưởng thức.  

 Sự định hướng đúng đắn trong những sáng tác ca khúc của Hà Nội ở 

bất kỳ giai đoạn nào cũng toát lên những vẻ đẹp riêng có của Hà Nội. Hà Nội 

đã gieo vào tâm hồn người nghe bao nỗi nhớ tha thiết để rồi những người con 

Hà Nội dẫu đi đâu cũng mong khắc khoải trở về với Hà Nội thân yêu. Ca 

khúc về Hà Nội với sự phong phú về nội dung đã góp phần quan trọng đối với 

quá trình phát triển các tư duy hình tượng của con người từ đó tâm hồn con 

người sẽ trở nên trong sáng hơn và điều này sẽ giúp thị hiếu thẩm mỹ cũng trở 

nên tốt đẹp hơn. Những hình tượng nghệ thuật thật đẹp của các ca khúc viết 

về Hà Nội đã có tác động tích cực trong việc hình thành một thị hiếu thẩm 

mỹ, nghệ thuật lành mạnh.  

 Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống lý tưởng thẩm mỹ đều có mặt nhưng 

chủ yếu là ở lĩnh vực nghệ thuật. Thông qua nghệ thuật, lý tưởng thẩm mỹ 

dường như có điều kiện để thể hiện một cách đầy đủ, trọn vẹn nhất những 

ngôn ngữ của riêng mình. Âm nhạc với ngôn ngữ âm thanh, những hình 

tượng nghệ thuật được xây dựng bằng những sự biểu đạt hết sức phong phú 

và đa dạng mà đặc biệt là ca khúc khi có lời ca diễn tả những nội dung được 

phản ánh trong các tác phẩm đó. Trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, lý tưởng 
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thẩm mỹ đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng những chuẩn 

mực của các giá trị nghệ thuật đó.  

 Đồng hành cùng với nền âm nhạc cách mạng nước nhà, ca khúc Hà Nội 

đã hun đúc nên tinh thần quật cường của nhân dân trong những ngày kháng 

chiến gian lao. Người Hà Nội đã lên đường kháng chiến với những bước chân 

trùng trùng, lớp lớp của những đoàn quân. Chúng ta lại được chứng kiến một 

Hà Nội quả cảm của những trái tim hiến dâng cho tổ quốc yêu thương. Bước 

sang giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, hình ảnh của những cô gái, những 

chàng trai Hà Nội một lòng son sắt quyết giữ bầu trời thủ đô yêu dấu. Nhiều 

năm sau, âm hưởng chiến thắng của Hà Nội còn mãi ngân vang mãi và không 

thể nào quên của công chúng Hà Nội và cả nước. Ca khúc Hà Nội trong chặng 

đường chiến đấu đã xây dựng một lý tưởng sống và lý tưởng thẩm mỹ cao 

đẹp, hun đúc một tình yêu son sắt đối với quê hương, đất nước mình. Ca khúc 

Hà Nội đã xây dựng được ý thức thẩm mỹ với các trạng thái tình cảm, lý trí, 

thị hiếu, năng lực để thực hiện ước mơ và khát vọng ý chí, lôi cuốn con người 

hướng tới mọi điều tốt đẹp của chân lý trong cuộc sống. Những hình tượng 

thật đẹp trong cuộc chiến đấu bảo vệ thủ đô sẽ sống mãi trong lòng công 

chúng của nhiều thế hệ.  

 Những ca khúc về Hà Nội sẽ có tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ tới 

việc hình thành các lý tưởng thẩm mỹ ở công chúng và qua đó lại tiếp tục 

được bồi đắp thêm cho mình một lý tưởng sống cao đẹp. Sức mạnh giáo dục 

của âm nhạc cách mạng nói chung và các ca khúc viết về Hà Nội nói riêng 

cũng bắt nguồn từ các mẫu lý tưởng như vậy. Những ca khúc viết về Hà Nội 

đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng thẩm mỹ. Như nhận định 

của PGS Dương Viết Á thì: “Chức năng giáo dục của âm nhạc cách mạng đã 

hiện hữu trong đời sống cách mạng thật tuyệt vời - một cách sâu sắc và lịch 

sử cách mạng đã tạo cho âm nhạc thực hiện chức năng giáo dục đó của 

mình”[4, tr.27].  
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 Sự đóng góp của nghệ thuật âm nhạc đã luôn hàm chứa cái đẹp, được 

con người tiếp nhận một cách tích cực. Vẻ đẹp của những ca khúc viết về Hà 

Nội đã đánh thức mọi cảm xúc, mọi năng lực sáng tạo, nhận thức, ý thức thẩm 

mỹ, định hướng thẩm mỹ và tạo nên thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh đồng thời 

phát triển trí tuệ cho con người, góp phần hình thành nhân cách con người 

một cách toàn diện.  

Tiểu kết chương 2 

 Trải qua năm tháng, những ca khúc viết về Hà Nội vẫn luôn được 

công chúng đón nhận, điều này chứng tỏ những tác phầm ấy đã đạt được 

những giá trị nghệ thuật và có chất lượng thẩm mỹ cao, có khả năng phản 

ánh sâu sắc hiện thực của đời sống xã hội. Một pho biên niên sử về Thăng 

Long - Hà Nội bằng nghệ thuật âm thanh đã được xây dựng từ những hình 

tượng đa chiều, từ chiều dài lịch sử đến chiều rộng không gian và chiều sâu 

của tâm thức. 

 Ca khúc về Hà Nội với số lượng lớn tác phẩm được viết ở các chủ đề 

khác nhau như: Chủ đề chiến đấu và xây dựng, Chủ đề thiên nhiên và con 

người, Chủ đề ca ngợi tình yêu và cuộc sống đã phản ánh một cách sinh 

động về mảnh đất Thăng Long - Hà Nội theo dòng lịch sử của dân tộc Việt 

Nam. Ca khúc về Hà Nội được sáng tác ở các phong cách gồm: Phong cách 

cổ điển châu Âu, Phong cách dân gian và Phong cách nhạc nhẹ. 

 Về Thang âm – Điệu thức các ca khúc của cả ba phong cách đều sử dụng 

thang 7 âm và điệu thức của cổ điển châu Âu làm cốt lõi. Ở phong cách dân 

gian được pha trộn thêm điệu thức 5 âm của dân ca, Về phương thức xây dựng 

giai điệu - tiết tấu thì cả ba phong cách đều vận dụng các thủ pháp chung đó 

là: Sử dụng những âm trong hợp âm ba rải hoặc thêm một số âm ngoài hợp 

âm; Thủ pháp nhắc lại, nhắc lại có thay đổi trong một câu nhạc, đoạn nhạc, 

hoặc từ đoạn này sang đoạn khác tạo sự gắn bó thống nhất trong cấu trúc âm 
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nhạc; Mô phỏng tiết tấu và hướng tiến hành giai điệu, mô tiến giai điệu; Sử 

dụng thủ pháp nhấn âm và bước trùng âm. 

  Cấu trúc của ca khúc viết về Hà Nội phong phú và có những tac phẩm 

được viết ở hình thức lớn mang tính biến tấu – rông đô - trường ca.  Những ca 

khúc về Hà Nội đã mang những giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và định hướng 

thẩm mỹ. Dòng chảy của ca khúc viết Hà Nội đã tạo nên một mạch nguồn 

cảm xúc thấm đẫm trong tâm hồn biết bao thế hệ bởi chúng được bắt nguồn từ 

những rung động, từ cảm xúc của người nghệ sĩ sáng tạo trước những hiện 

thực của cuộc sống. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC THẨM MỸ ÂM NHẠC QUA 

CA KHÚC VIẾT VỀ HÀ NỘI CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ÂM NHẠC 

3.1. Khái quát về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Khoa Nghệ thuật 

3.1.1. Vài nét về lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 Trong kỷ yếu 70 năm (1951-2021) của Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội (ĐHSPHN) thì Trường được thành lập ngày 11 tháng 10 năm 1951 theo 

nghị định 276 của Quốc gia Giáo dục Việt Nam. Theo lịch sử của nhà trường 

thì quá trình hình thành và phát triển của trường ĐHSPHN lại được bắt đầu từ 

một sự kiện quan trọng, đó là ngày 10 tháng 10 năm 1945, tức là chỉ hơn một 

tháng sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ban Đại học 

Văn khoa tại Hà Nội, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là đào tạo giáo viên Văn 

khoa Trung học. Một năm sau đó, ngày 8 tháng 10 năm 1946, Chủ tịch Chính 

phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 194/SL thành lập ngành học 

Sư phạm, đào tạo giáo viên cho các bậc học cơ bản, trung học phổ thông, 

trung học chuyên khoa, thực nghiệm và chuyên nghiệp trong toàn quốc. 

 Sự kiện thành lập Ban Đại học Văn khoa - tổ chức tiền thân của Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội - mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển của 

ngành sư phạm cách mạng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tầm nhìn chiến 

lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục. Sau này, nhà 

trường còn có vinh dự được hai lần đón Bác về thăm (năm 1960 và năm 

1964). Lời căn dặn của Người đã trở thành niềm tự hào và mục tiêu phấn đấu 

không biết mệt mỏi của lớp lớp các thế hệ cán bộ và sinh viên Nhà trường 

trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Người nói: "Làm thế nào để Nhà 

trường này chẳng những là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm của cả 

nước” và "Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người 

vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không được đăng trên báo, không được thưởng 
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Huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”. 

Trong quá trình phát triển, dù đã nhiều lần đổi tên: Trường Sư phạm Cao cấp, 

Trường ĐHSP Hà Nội 1, Trường ĐHSP-ĐHQG Hà Nội và Trường ĐHSP Hà 

Nội như ngày nay, Nhà trường vẫn luôn đứng ở vị trí là trường ĐHSP đầu 

ngành, trọng điểm, cái nôi, cái máy cái của ngành sư phạm cả nước. Hàng 

chục vạn giáo viên các cấp, các chuyên gia giáo dục, trong đó có nhiều nhà 

hoạt động chính trị có uy tín, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, mà 

tên tuổi của họ mãi làm rạng danh nền học vấn nước nhà. Không chỉ trong 

đào tạo và nghiên cứu khoa học, sự cống hiến của Nhà trường còn thể hiện 

trong những năm tháng đấu tranh quật cường của đất nước. Trong kháng 

chiến Chống Mỹ cứu nước, Trường ĐHSP Hà Nội là một trong những cái 

nôi của “Phong trào Ba sẵn sàng”; là nơi hàng nghìn sinh viên và cán bộ ưu 

tú đã "xếp bút nghiên lên đường ra trận”, hàng trăm giáo viên và sinh viên 

đã “vượt Trường Sơn” vào miền Nam xây dựng nền giáo dục cách mạng ở 

vùng giải phóng. 

 Là trường đại học sư phạm đầu tiên và cũng là của nền giáo dục thời 

đại Hồ Chí Minh, mang trong mình trọng trách là cái nôi của ngành sư phạm 

của đất nước, các thế hệ lãnh đạo, thầy và trò của Trường ĐHSP Hà Nội đã 

không ngừng rèn luyện và phấn đấu, luôn tiên phong và sáng tạo trong công 

tác đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học. Niềm vinh dự và tự hào của 

Trường ĐHSP Hà Nội khi nhiều tên tuổi lớn gắn bó với nhà trường đã trở 

thành những nhà hoạt động chính trị có uy tín, các nhà khoa học, các nhà văn 

hóa và những nhà thơ nổi tiếng như giáo sư Đặng Thai Mai, Lê Văn Thiêm, 

Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh, Phạm Huy Thông, Cao Xuân Huy, Trần Văn 

Giàu, Nguyễn Lân, Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tiến Duật cùng nhiều tên tuổi 

lớn khác. 

 Trải qua chặng đường hơn 70 năm, các thế hệ thầy và trò của Trường 

ĐHSP Hà Nội luôn tự hào bởi những phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi 
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khó khăn để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ và trọng trách được giao 

phó. Ghi nhận những đóng góp đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã vinh 

dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu và nhiều phần thưởng cao quý:  Huân 

chương lao động hạng Nhất lần thứ nhất năm 1981, Huân chương độc lập 

hạng Nhất lần thứ nhất năm 1996 và lần thứ hai năm 2016, Huân chương Hồ 

Chí Minh lần thứ nhất năm 2001 và lần thứ hai năm 2011, Anh hùng lao động 

thời kỳ đổi mới năm 2004. Năm 2021, kỷ niệm 70 năm thành lập, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao 

động hạng Nhất lần thứ hai. 

 Trong Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: 

“Suốt 70 năm qua, Đại học Sư phạm Hà Nội đã đóng góp trọn vẹn 

cho đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Nhà trường đã được 

ngành giáo dục và xã hội ghi nhận vai trò là “máy cái” của ngành 

sư phạm, là cái nôi đào tạo ra lớp lớp thầy cô giáo mang tri thức 

truyền bá cho các thế hệ ở khắp mọi vùng miền của đất nước, đóng 

góp trực tiếp vào sự nghiệp giáo dục; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thành công đó được hun đúc từ một tập thể đoàn kết, dù trong khó 

khăn gian khổ hay điều kiện thuận lợi, các thế hệ thầy cô giáo nhà 

trường luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người, nhờ có sự 

tâm huyết ấy mà góp phần đưa “con thuyền tri thức” đến được bến 

bờ vinh quang như hôm nay”[117].  

3.1.2. Khoa Nghệ thuật và khả năng âm nhạc của sinh viên ngành Sư 

phạm âm nhạc 

 Khoa Nghệ thuật Trường ĐHSP Hà Nội, trước đây là khoa Sư phạm 

Âm nhạc - Mỹ thuật. Là một khoa được thành lập khá muộn so với lịch sử của 

nhà trường nhưng đã có những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực giáo dục 

Nghệ thuật. Kể từ năm 1998, để mở rộng mô hình đào tạo cho sinh viên hệ 
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đại học Sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật đầu tiên ở Việt Nam, Khoa Sư phạm 

Nghệ thuật trong Trường ĐHSP Hà Nội bắt đầu được ấp ủ và gây dựng. Được 

sự ủng hộ của GS.TS. Đinh Quang Báo, PGS.TS. Phạm Trọng Toàn và các 

đồng nghiệp đã ghi dấu ấn cho lịch sử ra đời của khoa Nghệ thuật Trường 

ĐHSP Hà Nội. Ngày 27 tháng 1 năm 2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có 

quyết định số 442/ QĐ/BGD&ĐT – ĐH cho phép Trường ĐHSP Hà Nội tổ 

chức đào tạo trình độ ĐHSP ngành Âm nhạc. Ngày 27 tháng 2 năm 2001, Ban 

Giám hiệu Nhà trường đã ra Quyết Định số 228/QĐ-ĐHSPHA-TCCB, do 

GS.TS. Đinh Quang Báo ký thành lập Bộ môn Sư phạm Âm nhạc, trực thuộc 

Ban Giám hiệu. Ngày 01 tháng 03 năm 2001, Bộ Giáo dục & Đào tạo có 

Quyết định số 992/QĐ-BGD&ĐT-ĐH về việc cho phép Trường ĐHSP Hà 

Nội tuyển sinh ngành Sư phạm Mỹ thuật. Ngày 05 tháng 03 Năm 2003, Bộ 

Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định số 985 /QĐ-BGD&ĐT-TCCB, về việc 

thành lập Khoa Sư phạm Âm nhạc - Mỹ thuật trực thuộc Trường ĐHSP Hà 

Nội. Ngày 27 tháng 02 năm 2001, GS.TS. Đinh Quang Báo ký Quyết Định số 

228/QĐ-ĐHSPHA-TCCB về việc thành lập Bộ môn Sư phạm Âm nhạc. Và 

đến năm 2011 khoa Khoa Sư phạm Âm nhạc - Mỹ thuật được đổi tên thành 

Khoa Nghệ thuật. Việc thành lập khoa Sư phạm Âm nhạc - Mỹ thuật tại 

Trường ĐHSP Hà Nội đã đánh dấu một sự thay đổi lớn về mô hình đào tạo 

giáo viên tại ngôi trường Đại học Sư phạm hàng đầu của nước ta. Đây cũng là 

mô hình đào tạo Đại học Sư phạm Nghệ thuật mà ở Việt Nam trước đó chưa 

có chính vì vậy đã mở ra một cơ hội cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất 

nước.  Khoa Nghệ thuật Trường ĐHSP Hà Nội đã đáp ứng đầy đủ những tiêu 

chí và đặc thù riêng khi thực hiện trọng trách vừa là người thầy và vừa là nghệ 

sĩ trong việc phát triển giáo dục nghệ thuật. Thời điểm hiện tại, đội ngũ giáo 

viên của Khoa Nghệ thuật đều có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh 

nghiệm gồm 38 người với đầy đủ các học hàm học vị như PGS, TS, ThS. Tất 

cả đội ngũ giảng viên đều được đào tạo đúng chuyên môn và có lòng nhiệt 
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huyết đam mê với nghề. Trong số 22 giảng viên thuộc ngành SPÂN của Khoa 

thì có 04 giảng viên giảng dạy môn thanh nhạc đều được học chính quy 

chuyên ngành này bởi sự hướng dẫn của các giảng viên, nghệ sĩ hàng đầu tại 

Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.  

 Đáp ứng nhu cầu dạy và học đạt hiệu quả tốt nhất, những trang thiết bị 

cần thiết như đàn Piano, các phòng học đảm bảo thiết kế quy chuẩn. Hội 

trường của Khoa được trang bị đầy đủ hệ thống loa đài và các thiết bị nghe 

nhìn mới đạt chất lượng tốt. Chú trọng đến việc ứng dụng vào thực tế sau 

những giờ học trên lớp, sinh viên sẽ được trải nghiệm thực hành trên sân khấu 

để có những kỹ năng biểu diễn được tổ chức tại nhà thi đấu hoặc sân vận 

động của nhà trường cùng những trang âm hiện đại. Sự quan tâm của nhà 

trường đã giúp cho những hoạt động dạy và học Khoa Nghệ thuật gắn liền với 

thực tế và sinh viên luôn có được những kiến thức cần thiết để khi tốt nghiệp 

ra trường luôn tự tin trong môi trường làm việc.  

Trong nghiên cứu về việc Dạy học hát ca khúc mang chất liệu Chèo, 

Ca trù cho sinh viên ngành đại học sư phạm âm nhạc, tác giả Trần Thị Thu 

Hà đã nêu:  

Mục tiêu dạy học học phần thanh nhạc cho sinh viên ngành Sư 

phạm âm nhạc nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

gồm: Các kỹ năng hát cơ bản (tư thế khi hát, hơi thở, vị trí âm 

thanh); Phương pháp xử lý ca từ; Vận dụng kỹ thuật thanh nhạc như 

hát liền tiếng (legato), nảy tiếng (staccato), ngắt tiếng (non 

legato)…thể hiện các tác phẩm thanh nhạc nước ngoài, Việt Nam, 

các bài dân ca…để ra trường trở thành giáo viên dạy âm nhạc trong 

đó có môn hát ở các trường phổ thông hoặc các cơ sở đào tạo Sư 

phạm âm nhạc khác[22]. 
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Cho đến nay, khoa Nghệ thuật đã phát triển thành một khoa chuyên 

ngành lớn không chỉ ở phạm vi trong Trường ĐHSP Hà Nội mà còn là một 

khoa chuyên ngành lớn trong khối các trường ĐHSP trong cả nước. Sứ mệnh 

đào tạo giáo viên dạy âm nhạc, mỹ thuật có trình độ đại học và đào tạo nâng 

chuẩn giáo viên dạy âm nhạc, mỹ thuật lên trình độ đại học của khoa vẫn 

đang rất cần thiết đối với lĩnh vực giáo dục nghệ thuật.  

3.2. Khái quát về Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và 

Khoa Sư phạm Âm nhạc  

3.2.1.Vài nét về lịch sử Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

 Với lịch sử hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường ĐHSP Nghệ 

thuật Trung ương là nơi đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn lượt giáo viên nghệ 

thuật, cán bộ quản lý cho ngành giáo dục nói riêng và cả nước nói chung. Đây 

là một trong những cơ sở đào tạo uy tín, lâu năm được nhà nước, xã hội công 

nhận. Theo lịch sử của nhà trường thì ngay sau cải cách giáo dục năm 1956, 

ngành giáo dục nước ta gặp nhiều khó khăn, hạn chế về số lượng giáo viên 

dạy âm nhạc và hội họa. Chính bởi vậy, năm 1958 Bộ Giáo dục đã mở hai lớp 

đào tạo cấp tốc 9 tháng cho giáo viên dạy âm nhạc và hộị họa tại Thái Hà ấp – 

Hà Nội. Nhạc sĩ Phạm Ngữ và họa sĩ Trịnh Thị Kim Vinh được phân công 

phụ trách chuyên môn. Cho đến năm 1964, Bộ tiếp tục tuyển sinh các lớp Sư 

phạm Âm nhạc và Hội họa với thời gian đào tạo là 02 năm. Những học sinh 

đầu tiên của các lớp này đã trở thành những nhạc sĩ tên tuổi như nhạc sĩ 

Hoàng Long, Hoàng Lân, Phan Trần Bảng…thời kỳ này Bộ giáo dục đã giao 

cho đồng chí Phạm Kiệt Thăng đảm nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng. Năm 1968, 

phân hiệu Sư Phạm Âm nhạc được Bộ giáo dục lập ra và đặt tại trường Sư 

phạm Thể dục Trung ương. Thời kỳ này nhạc sĩ Tô Vũ đảm nhận cương vị 

Phó hiệu trưởng. Năm 1970, phân hiệu Sư phạm Hội họa được thành lập. Với 
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ba phân hiệu trường đã đổi tên thành Trường Sư phạm Thể dục – Nhạc – Họa 

Trung ương do thầy Nguyễn Văn Bích làm hiệu trưởng.  

 Giai đoạn 10 năm (1970- 1980), Trường Sư phạm Thể dục - Nhạc - 

Họa Trung ương đã đào tạo được đội ngũ giáo viên có chuyên môn về thể 

dục, âm nhạc và hội hoạ có trình độ trung cấp và thấp hơn. Với những quyết 

tâm vượt qua khó khăn, nhà trường đã từng bước hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. Sự ra đời của Trường Sư phạm Thể dục - Nhạc - Họa Trung ương 

đã đánh dấu một bước ngoặt lớn, một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp 

giáo dục Nghệ thuật - thể chất ở Việt Nam, góp phần thực hiện đào tạo mục 

tiêu con người mới phát triển toàn diện.  

 Giai đoạn 5 năm (1980 -1985), Trường Sư phạm Thể dục - Nhạc - Họa 

Trung ương đã được nâng cấp lên thành trường cao đẳng Sư phạm Thể dục - 

Nhạc - Họa Trung ương. Sự phát triển của giáo dục đào tạo nói chung và các 

lĩnh vực Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao nói riêng ở giai đoạn này được gắn 

liền với các điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội và đặt dưới sự lãnh đạo của 

Đảng và Nhà nước. Trước những yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, thực hiện 

nhiệm vụ chăm lo, giáo dục cho thế hệ trẻ Việt Nam trở thành con người mới 

XHCN phát triển toàn diện. Sau thời gian dài chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật 

chất và những điều kiện cần thiết khác để nâng cấp đào tạo từ trung cấp lên 

cao đẳng. Quãng thời gian này, nhà trường đã đào tạo được gần 700 giáo 

viên có trình độ cao đẳng ở ba chuyên ngành Thể duc, Âm nhạc và Hội 

họa. Trường cao đẳng Sư phạm Thể dục - Nhạc - Họa Trung ương đã hoàn 

thành xuất săc mục tiêu đề ra trong giáo dục đào tạo ở giai đoạn này.   

 Giai đoạn (1985 -2006), Trường được đổi tên thành Trường cao đẳng 

Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương. Ngay từ khi có quyết định thành lập, nhà 

trường đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký quyết định số 130/QĐ –BGD 

24/01/1986 giao cho Trường cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương thực 

hiện xây dựng khu trường vĩnh cứu với quy mô 1200 sinh viên theo các tiêu 
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chuẩn đã được thiết kế của các trường đại học đã được nhà nước ban hành và 

theo yêu cầu của một trường cao đẳng sư phạm chuyên ngành Âm nhạc và 

Hội họa. Nhà trường từng bước mở tộng quy mô đào tạo từ chỗ chỉ có 100 

sinh viên chính quy mỗi khóa trong các năm 1980 -1981, đến năm học 1997-

1998 nhà trường có 600 sinh viên chính quy, 430 sinh viên đào tạo liên 

kết…từ năm 1999, nhà trường thực hiện theo mô hình đơn ngành (Sư phạm 

Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật), đa hệ (trung cấp, cao đẳng, đại học) nhiều loại 

hình (chính quy, không chính quy) với thời gian đào tạo theo đúng quy định 

của Bộ Giáo dục và đào tạo.  

 Ngày 26/5/2006 đã là dấu mốc lịch sủ đưa nhà trường lên một vị thế 

mới khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 117/ 2006/ QĐ –TTg về việc 

thành lập Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Nhà trường trở 

thành cái nôi đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn lượt giáo viên nghệ thuât, cán bộ 

quản lý giáo dục cho ngành giáo dục nói riêng và cả nước nói chung. Là một 

trong những cơ sở đào tạo uy tín lâu năm được nhà nước, xã hội công nhận.  

 Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Trường gồm có: 6 phòng ban chức năng: 

Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch tài chính & 

Quản trị thiết bị, Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, Phòng Quản 

lý Học sinh, Sinh viên và Phòng quản lý chất lượng & Thanh tra pháp chế. 

Các khoa chuyên môn gồm 8 khoa: Khoa Sư phạm Mỹ thuật, Khoa Sư phạm 

Âm nhạc, Khoa Văn hóa Nghệ thuật, Khoa Sau đại học, Khoa Thanh nhạc, 

Khoa Thiết kế Đồ họa, Khoa Thiết kế Thời trang & Công nghệ May, Khoa 

Giáo dục đại cương. Các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng, thông tin gồm 3 trung 

tâm: (Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ, Trung tâm Truyền thông, Trung tâm 

tuyển sinh và Hợp tác đào tạo), 2 ban biên tập: (Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, 

Trang thông tin điện tử). Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật là hai 

ngành có truyền thống lâu năm, gắn liền với quá trình phát triển của Nhà 

trường. Tháng 11/2006, Nhà trường tổ chức tuyển sinh khóa đào tạo Đại học 
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Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật hệ chính quy đầu tiên. Từ đó đến nay, 

hoạt động đào tạo của Nhà trường đã có sự tiến bộ cả về quy mô và chất 

lượng góp phần quan trọng khẳng định vị thế, thương hiệu của Trường. Nhà 

trường đã có 11 mã ngành đào tạo trình độ đại học: Sư phạm Âm nhạc, Sư 

phạm Mỹ thuật, Thiết kế thời trang, Thiết kế Đồ họa, Hội họa, Quản lý văn 

hóa, Thanh nhạc, Piano, Sư phạm Âm nhạc mầm non, Sư phạm Mỹ thuật 

mầm non, Diễn viên kịch - điện ảnh. Việc mở 02 mã ngành đào tạo trình độ 

đại học Piano và Diễn viên kịch - điện ảnh trong thời gian gần đây góp phần 

phát huy tối đa tiềm năng và năng lực của đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong các lĩnh vực nghiên cứu nói trên, hiện 

đang công tác tại Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương; Đồng thời góp phần 

quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho 

đất nước theo hướng hội nhập quốc tế. Nhà trường đã tiến hành đào tạo ở bậc 

sau đại học với 03 mã ngành trình độ thạc sỹ: Lý luận và Phương pháp dạy 

học Âm nhạc, Quản lý Văn hóa và gần đây nhất là Lý luận và Phương pháp 

dạy học Mỹ thuật. Đặc biệt, quyết định số 317/QĐ-BGDĐT, ngày 30 tháng 

01 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường ĐHSP Nghệ thuật 

Trung ương nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học 

Âm nhạc trình độ Tiến sĩ đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Trường 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. 

 Thực hiện kế hoạch đào tạo & nghiên cứu khoa học bậc học sau đại học 

của trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, PGS.TS Nguyễn Phương Thảo cho 

biết hiện tại Khoa đã và đang đào tạo 6 chương trình sau đại học trong đó 4 

chương trình trình độ Thạc sỹ gồm: Lý luận và phương pháp dạy học Âm 

nhạc, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật, Quản lý Văn hóa và 

Mỹ thuật ứng dụng; 2 chương trình trình độ Tiến sỹ gồm: Lý luận và phương 

pháp dạy học Âm nhạc, Văn hóa học. Chương trình  đào tạo nhằm bồi dưỡng 

đội ngũ giáo viên hướng tới việc trang bị kiến thức và kỹ năng, đáp ứng yêu 
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cầu dạy học ở các trình độ giảng dạy và nghiên cứu; đào tạo cán bộ về văn 

hóa. Việc đào tạo trình độ sau đại học luôn được nhà trường cũng như khoa 

Sau đại học thực hiện, tiếp cận, đổi mới các phương pháp giảng dạy, đào tạo, 

bồi dưỡng cho người học đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đặc biệt là trong 

hoàn cảnh đại dịch toàn cầu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với sự 

phát triển lớn mạnh, trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương khẳng định vị 

thế là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước về 

lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật. 

3.2.2. Khoa Sư phạm Âm nhạc  

 Đồng hành cùng lịch sử hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành của 

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, nhiều thế hệ nhạc sĩ, nhà giáo tên tuổi 

của khoa Sư phạm Âm nhạc (SPÂN) đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo 

dục nghệ thuật trên mọi miền Tổ quốc đã tạo dựng một nền tảng vững chắc 

trong lĩnh vực đào tạo của khoa đồng thời tạo nên danh tiếng của trường. Với 

thế mạnh của một đội ngũ giảng viên nghệ thuật có chuyên môn cao, nhiệt 

huyết, thâm niên trong nghề, khoa Sư phạm Âm nhạc hiện đang đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên ngành SPÂN và chuyên ngành SPÂN Mầm non với các trình 

độ: đại học liên thông (từ TC, CĐ lên ĐH), đại học chính quy, sau đại học và 

đào tạo liên kết với các đơn vị bên ngoài nhà trường. Với đội ngũ giảng viên 

có trình độ chuyên môn cao, khoa SPÂN luôn sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ đào 

tạo cho sinh viên một cách chính quy, nhanh nhạy trên mọi phương diện để 

đưa nghệ thuật vào cuộc sống hiện đại. Trong những năm qua, bên cạnh 

nhiệm vụ giảng dạy, Khoa cũng thường xuyên tiến hành công tác biên soạn 

giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Những 

tài liệu giáo trình do các giảng viên của Khoa biên soạn cũng đã được sử dụng 

làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại nhiều trường văn hóa nghệ thuật của 

các địa phương. Bên cạnh công tác giảng dạy và hoạt động nghệ thuật, các 

giảng viên và sinh viên của Khoa luôn có cơ hội tiếp xúc với các nghệ sĩ tên 
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tuổi trong lĩnh vực âm nhạc trong nước và quốc tế qua các lớp học ngắn hạn 

về các kỹ thuật mới thuộc chuyên môn sâu. Ngoài việc đào tạo trên lớp, Khoa 

còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thực hành nghề nghiệp như: tổ chức 

cuộc thi Hợp xướng NUAE, dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật 

phục vụ nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.  

 Chặng đường hơn nửa thế kỷ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - khoa Sư 

phạm Âm nhạc đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để từng bước trưởng 

thành vững vàng trên con đường đào tạo nghệ thuật, từ những cá nhân đoạt giải 

âm nhạc trong nước cho đến những giải thưởng Hợp xướng Quốc tế cao quý. 

Các thế hệ sinh viên không chỉ vững vàng kiến thức để bước sang chặng đường 

của những người thầy, những người giáo viên nòng cốt trong giáo dục nghệ 

thuật mà họ luôn chủ động sáng tạo tìm ra những hướng đi mới trong xu thế 

phát triển của xã hội. Đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò 

khoa Sư phạm Âm nhạc - Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, cố gắng 

phấn đấu xứng đáng với vị thế hàng đầu của Việt Nam trong sự nghiệp giáo 

dục âm nhạc phổ thông, nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp đào tạo để 

góp phần đưa nghệ thuật nước nhà lên tầm cao mới.  

3.3. Thực trạng về dạy học và giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua ca khúc 

viết về Hà Nội cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc.  

3.3.1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 Theo khung đào tạo của Trường Đại học sư phạm Hà Nội thì bộ môn 

Mỹ học được đưa vào giáo trình giảng dạy với thời gian học tập trong 5 học 

kỳ và số tín chỉ cần hoàn thành là 02 tín chỉ. Môn học này được đào tạo với 

hình thức là môn tự chọn và khung đào tạo cho bộ môn này được áp dụng cho 

đến hết năm học 2020. Cùng với đó là những quy định về số lượng tín chỉ cho 

ngành SPÂN nên từ năm học 2021, môn Mỹ học đã không còn trong khung 

đào tạo cho sinh viên ngành SPÂN có mã ngành đào tạo là MUSI 238 của 
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Trường ĐHSP Hà Nội. Vì vậy, sinh viên ngành SPÂN sẽ không có điều kiện 

tiếp cận với một phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc chung.  

 Một yếu tố nữa là trong giáo trình dạy hát cho cho sinh viên ngành 

SPÂN thì những ca khúc về Hà Nội chưa được chính thức đưa vào tài liệu 

giảng dạy. Khảo sát về các ca khúc đưa vào dạy hát cho sinh viên Sư phạm 

âm nhạc của Khoa Nghệ thuật trường Trường Đại học sư phạm Hà Nội, TS. 

Trần Thị Thu Hà – Phó Trưởng Khoa Nghệ thuật của trường cho biết: Hiện 

tại giáo trình dạy hát cho sinh viên ngành SPÂN của nhà trường chưa có và 

giáo viên sẽ lựa chọn tác phẩm phù hợp với khả năng của sinh viên để dạy 

cho sinh viên. Quy định trong đào tạo dạy hát cho sinh viên Sư phạm âm nhạc 

được nâng dần cấp độ theo từng học phần. Học phần thứ nhất gồm 02 bài 

Vocal, Học phần thứ hai và phần thứ ba gồm 01 ca khúc Việt Nam và 01 ca 

khúc nước ngoài. Học phần thứ tư gồm 01 bài Vocal, 01 ca khúc Việt Nam và 

01 ca khúc nước ngoài. Học phần thứ năm gồm 01 ca khúc Việt Nam và 01 ca 

khúc nước ngoài và 01 bài dân ca. Như vậy ca khúc về Hà Nội nếu sử dụng sẽ 

thuộc học phần năm nhưng sự lựa chọn để giảng dạy là không thường xuyên.  

 Thông qua nghiên cứu phân tích chương trình, giáo trình và phóng vấn 

thì hiện tại môn học Phân tích tác phẩm, sinh viên được học các hình thức 

theo giáo trình phát hành của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Các bài 

tập thực hành được áp dụng cho các hình thức phù hợp với ca khúc Việt Nam 

và các tác phẩm nhạc không lời nước ngoài. Chưa có ca khúc nào về Hà Nội 

được sử dụng trong dữ liệu bài tập để sinh viên thực hành phân tích.  

3.3.2. Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương 

 Đối với trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, môn Mỹ học 

có mã số MUS2002 hiện tại vẫn nằm trong khung đào tạo với số lượng tín chỉ 

là 02. Giáo trình giảng dạy do giảng viên của khoa trực tiếp biên soạn và 

giảng viên lên lớp trong các lớp tập thể cho sinh viên ngành SPÂN. Giáo trình 
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giảng dạy môn Mỹ học âm nhạc là cơ sở chung về cái đẹp của nghệ thuật và 

âm nhạc được tập trung vào các nội dung như sau: 

 Thứ nhất: Bản chất của Mỹ học giới thiệu về Lịch sử tư tưởng thẩm 

mỹ (Lịch sử khám phá ban đầu và quan điểm về mỹ học, Đối tượng nghiên 

cứu của Mỹ học, Mối quan hệ của mỹ học với các khoa học khác), Mối quan 

hệ thẩm mỹ (Chủ thể thẩm mỹ, Đối tượng thẩm mỹ (Khách thể thẩm mỹ), Vai 

trò tác dụng của đời sống thẩm mỹ đối với con người) 

 Thứ hai: Mỹ học âm nhạc tập trung giới thiệu về Bản chất của mỹ 

học âm nhạc ( Khái niệm, Đối tượng nghiên cứu của mỹ học âm nhạc, Đặc 

trưng của Âm nhạc dưới góc nhìn mỹ học), Ngôn ngữ Âm nhạc (Những 

thành tố chủ yếu, Vai trò của ngôn ngữ Âm nhạc), Hình tượng nghệ thuật 

trong âm nhạc ( Hình tượng nghệ thuật, Đặc điểm của hình tượng nghệ thuật 

trong âm nhạc, Một số phương thức tạo dựng hình tượng âm nhạc), Lời ca 

trong Âm nhạc ( Mối quan hệ giữa Âm nhạc và quy luật ngôn ngữ trong lời 

ca, Mối quan hệ giữa Âm nhạc và quy luật thơ ca trong lời ca) 

 Thứ ba: Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc tập trung về Giáo dục thẩm mỹ 

(Bản chất của giáo dục thẩm mỹ, Các hình thức giáo dục thẩm  mỹ, Vai trò 

của giáo dục thẩm mỹ trong môi trường học đường), Thưởng thức âm nhạc 

(Khái niệm và nhận thức, Các giai đoạn trong quá trình thưởng thức âm 

nhạc,Xúc cảm thẩm mỹ âm nhạc), Thị hiếu âm nhạc (Vị trí, vai trò, giáo dục 

thị hiếu âm nhạc).  

 Thực trạng giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội cho 

sinh viên ngành SPÂN được gắn liền từ thực tế đào tạo của hai cơ sở theo 

khung chương trình và nội dung giảng dạy thì giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua 

những ca khúc về Hà Nội là một nội dung đang được bỏ ngỏ. Hà Nội, thủ đô 

ngàn năm văn hiến của đất nước đã mang trong mình những giá trị lớn về lịch 

sử, văn hóa, nghệ thuật và thẩm mỹ được phản ánh trong các ca khúc viết về 

Hà Nội qua từng giai đoạn lịch sử. Hiểu biết về những vẻ đẹp Hà Nội cũng là 
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sự hiểu biết lớn về đất nước và con người Việt Nam. Điêu này chúng tôi xin 

được đề xuất trong một số biện pháp về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua 

những ca khúc về Hà Nội cho sinh viên ngành SPÂN trong phần nội dung mà 

chúng tôi đã khảo sát như sau: 

 Khảo sát môn Phân tích tác phẩm Âm nhạc 1 có mã học phần MUSI 

223 và Phân tích tác phẩm Âm nhạc 2 có mã học phần MUSI 323 thì giáo 

trình được sử dụng giảng dạy là Giáo trình phân tích tác phẩm âm nhạc, của 

tác giả Phạm Lê Hòa do Nxb Âm nhạc Hà Nội phát hành năm 2010 và Phân 

tích tác phẩm âm nhạc của tác giả Nguyễn Thị Nhung do Nxb Từ điển Bách 

khoa, Hà Nội phát hành năm 2006. Qua quá trình học tập bộ môn này, các 

sinh viên ngành SPÂN được học phân tích về cấu trúc, câu, đoạn, giai điệu, 

lời ca, tiết tấu, tiết nhạc được xây dựng trong các hình thức (một đoạn nhạc; 

hai đoạn đơn; ba đoạn đơn, được áp dụng phân tích ở những ca khúc Việt 

Nam trong học phần thứ nhất; hình thức biến tấu, ba đoạn phức, rông đô, Xô 

nát được áp dụng phân tích ở những tác phẩm nhạc không lời nước ngoài 

trong học phần thứ hai). Trong số những ca khúc được giao cho các sinh viên 

khi học và làm bài tập thì dường như không có bất kỳ một ca khúc nào về Hà 

Nội được đưa vào sử dụng trong giáo trình học tập. Điều này cũng là một 

phần nội dung cần được bổ sung trong giáo trình giảng dạy môn Phân tích tác 

phẩm âm nhạc khi những ca khúc về Hà Nội có khả năng đáp ứng phong phú 

về cả số lượng và chất lượng nghệ thuật.  

 Khảo sát tại Khoa Thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, thì 

02 tài liệu đang giảng dạy gồm Thanh nhạc 1 là những ca khúc Việt Nam và 

Thanh nhạc 2 là những ca khúc Việt Nam và nước ngoài. Cả hai giáo trình này 

cũng chưa có những ca khúc về Hà Nội. Ca khúc về Hà Nội được lựa chọn dạy 

cho sinh viên đang ở mức độ khá khiêm tốn. Một số ít bài đã và đang được sử 

dụng như Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), 
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Có phải em mùa thu Hà Nội (Trần Quang Lộc - Tô Như Châu), Hoa sữa (Hồng 

Đăng), Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (Trương Quý Hải - Bùi Thanh Tuấn)... 

 Hiện tại Khoa Thanh nhạc đang xây dựng và hệ thống các tác phẩm thành 

giáo trình giảng dạy cho 04 năm học theo từng cấp độ khác nhau. ThS.Đào Thị 

Khánh Chi- Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Thanh nhạc Khoa Piano và 

Thanh nhạc– người đang trực tiếp soạn thảo tài liệu thanh nhạc cho năm thứ nhất 

cho biết: Giáo trình sẽ gồm khoảng 75 ca khúc Việt Nam trong đó sẽ có một số 

ca khúc về Hà Nội được biên soạn phù hợp với khả năng và trình độ, kỹ thuật 

cho học phần này. ThS.Trần Thị Thảo – Phó Trưởng khoa Piano và Thanh nhạc 

là chủ biên của Tài liệu Thanh nhạc 2 cho biết: Tài liệu Thanh nhạc 2 sẽ gồm 

khoảng từ 90 cho tới 100 ca khúc Việt Nam. Trong đó một số ca khúc về Hà Nội 

sẽ được lựa chọn tương đồng về kỹ thuật cần thiết của học phần này trong quá 

trình dạy hát cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc.  

 Tài liệu Thanh nhạc cho năm thứ ba và thứ tư chưa được thực hiện. Từ 

thực trạng dạy và học bộ môn Mỹ học âm nhạc, Phân tích tác phẩm âm nhạc 

Dạy học hát cho sinh viên ngành SPÂN, có thể thấy một khoảng trống khi 

sinh viên của chuyên ngành này ít có điều kiện để tiếp cận với các ca khúc về 

Hà Nội. Từ khung chương trình đào tạo thuộc khối kiến thức cho ngành 

SPÂN thì Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương có 

một số môn học bắt buộc tương đồng gồm: Thanh nhạc, Lịch sử âm nhạc Việt 

Nam, Âm nhạc Việt Nam, Phân tích tác phẩm, Hợp xướng, Hát hợp xướng, 

chỉ huy hợp xướng, phần ngoại khóa Trải nghiệm các hoạt động âm nhạc.  

3.3.3. Tương đồng, khác biệt của Khoa Nghệ thuật Trường ĐHSP Hà Nội 

và Khoa Sư phạm Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. 

3.3.3.1. Chương trình đào tạo một số môn kiến thức chuyên ngành  

 Trường ĐHSP Hà Nội: Tổng số tín chỉ phải tích lũy là 135 [PL6, tr. 

271], trong đó: Khối kiến thức chuyên ngành: 71 tín chỉ (Bắt buộc: 63 tín chỉ 

và 08 tín chỉ tự chọn).  



122 

 

 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương: Tổng số tín chỉ phải tích lũy là 

139 [ PL7, tr.274] trong đó: Khối kiến thức chuyên ngành là 45 tín chỉ. Gồm 

39 tín chỉ bắt buộc và 06 tín chỉ cho các môn học tự chọn.  

 Để so sánh về khung đào tạo cho khối kiến thức chuyên ngành của hai 

đơn vị đào tạo chúng tôi có bảng thống kê một số môn học bắt buôc như sau:  

TT Các môn học chuyên ngành 

 

Trường ĐHSP 

Hà Nội  

Trường ĐHSP 

NT Trung Ương 

I Một số môn học bắt buộc   

1 Lý thuyết âm nhạc x x 

2 Lịch sử âm nhạc thế giới x x 

3 Âm nhạc Việt Nam x x 

4 Dân ca/ Hát dân ca  x x 

5 Múa x x 

6 Tiếng anh chuyên ngành x x 

7 Tin học chuyên ngành  x 

8 Ký xướng âm x x 

9 Hòa thanh x x 

10 Phân tích tác phẩm x x 

11 Sáng tác  x 

12 Hợp xướng x x 

13 Chỉ huy hợp xướng/đồng ca  x x 

14 Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp x x 

15 Thanh nhạc x x 

16 Keyboard/Guitar 1 x x 

17 Phương pháp dạy học âm nhạc x x 

18 Nhập môn phức điệu x  

19 Tính năng nhạc cụ  x  

20 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam  x  

21 Chuyên đề âm nhạc x  

II Một số môn học tự chọn   

1 Phối đồng ca / chuyển soạn cho hợp xướng x x 

2 Đệm hát bằng ghi ta/ Đệm đàn  x x 

3 Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa x  

4 Giới thiệu nhạc cụ  x 

5 Nhạc cụ tự chọn  x 

6 Hòa tấu  x 

7 Thực hành biểu diễn  x 

8 Sáng tác ca khúc x  

9 Tin học chuyên ngành x  
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Qua tìm hiểu về khung đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc tại Khoa Nghệ 

thuật Trường ĐHSP Hà Nội và ngành Sư phạm Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ 

thuật Trung ương, về cơ bản thì khối kiến thức chuyên ngành của hai cơ sở 

đào đạo tập trung phát triển kiến thức âm nhạc cho sinh viên một cách toàn 

diện. Một số môn kiến thức chung được áp dung như: Ký xướng âm; Phân 

tích tác phẩm; Hợp xướng; Thanh nhạc; Lịch sử âm nhạc Việt Nam; Nhạc cụ. 

Mỗi cơ sở đào tạo đã phát huy thế mạnh của mình trong đào tạo cho sinh viên 

ngành SPÂN với mục tiêu cuối cùng là có được chất lượng đào tạo cao nhất, 

đáp ứng nhu cầu của xã hội.   

3.3.3.2. Hình thức tổ chức lớp học  

Chất lượng đào tạo là mục tiêu cuối cùng trong công tác giáo dục. Để 

có được chất lượng đào tạo tốt thì cách tiến hành tổ chức quá trình học tập 

cho sinh viên phù hợp với nội dung bài học là điều rất cần thiết bởi điều này 

sẽ ảnh hưởng tới sự tiếp nhận kiến thức cho sinh viên. Các hình thức tổ chức 

lớp học của Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương 

đã và đang thực hiện gồm: Hình thức tổ chức bài học trên lớp (Hình thức dạy 

học trên lớp); Tự học tập, nghiên cứu ở nhà (Hình thức tự học); Hình thức 

thăm quan, trải nghiệm thực tế; Học qua công nghệ thông tin; Hình thức dạy 

học ngoài lớp (Hình thức ngoại khóa); Hoạt động giao lưu, trao đổi, chia sẻ và 

học tập kinh nghiệm (sinh hoạt chuyên đề); Hình thức thảo luận nhóm; Hình 

thức sinh viên trình bày, thảo luận, tranh luận về chủ đề do giáo viên tổ chức 

hướng dẫn nhằm phát triển năng lực cá nhân (seminar); Kỹ năng thực hành 

biểu diễn thông qua các hoạt động văn nghệ tại trường. Đây là những hình 

thức tổ chức lớp học phù hợp với mục tiêu đào tạo giáo viên theo chuẩn đầu 

đầu ra ngành sư phạm.   

Thông qua dự giờ, quan sát và phỏng vấn sâu 18 giáo viên tại hai cơ sở 

đào tạo ngành SPÂN tại Khoa Nghệ thuật Trường ĐHSP Hà Nội và Khoa Sư 
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phạm Âm nhạc của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương thì hình thức dạy 

học có một số đặc điểm như sau: 

 Hình thức dạy hát trên lớp cho mỗi buổi học có khoảng thời gian là 100 

phút cho một nhớm khoảng từ 3 đến 5 sinh viên. Thời gian này được tính là 

02 tiết học, mỗi tiết có thời lượng là 50 phút được quy định theo học chế tín 

chỉ. Giáo viên có thể dạy theo nhóm hoặc cá nhân. Trong quá trình giảng dạy 

thì các nội dung về lý thuyết được lồng ghép cùng phần thực hành luyện tập. 

Việc phân bổ thời gian để dạy cho nhóm sinh viên được bố trí hợp lý. Việc 

luyện thanh được thực hiện theo nhóm ngay từ đầu giờ để tiết kiệm thời gian. 

Tuy nhiên việc luyện thanh theo nhóm thì cá nhân mỗi sinh viên dường như ít 

được sửa lỗi. Mỗi sinh viên có khoảng thời gian học tập là 25 phút, do vậy 

các giáo viên đã phân chia thời gian khoảng từ 7 - 10 phút để các sinh viên 

được luyện thanh cá nhân. Mỗi sinh viên được hướng dẫn khoảng hai đến 

ba mẫu luyện thanh có mức độ từ dễ đến khó. Khoảng thời gian còn lại để 

sửa bài là 15 phút. Giáo viên sẽ trực tiếp sửa lỗi cho từng cá nhân, làm mẫu 

thị phạm chi tiết về cách xác định vị trí âm thanh, cách lấy hơi cho từng 

câu nhạc và khẩu hình sẽ được đóng mở như thế nào để âm thanh khi phát ra 

được tròn vành rõ chữ.  

Trong khung chương trình đào tạo thì hình thức tự học là quy định 

buộc phải áp dụng cho sinh viên ngành ĐHSP Âm nhạc tại hai cơ sở đào tạo 

theo học chế tín chỉ. Khi học ca khúc về Hà Nội, sinh viên có thể tìm hiểu 

thêm qua sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi được đăng tải trên các 

kênh truyền thông và mạng xã hội. Sinh viên có thể tự tham khảo phần biểu 

diễn của mỗi nghệ sĩ khi trình bày ca khúc đó. Chẳng hạn như khi dạy học hát 

ca khúc Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương, sinh viên có thể 

tham khảo phần thể hiện ca khúc này gắn với tên tuổi của một số nghệ sĩ đã 

thể hiện thành công như nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, nghệ sĩ ưu tú Tấn 

Minh cùng một số tên tuổi khác. Mỗi nghệ sĩ đều có những cách xử lý 
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tác phẩm rất riêng khi thể hiện những ca từ có những chỗ luyến láy, cách 

giữ âm, nhả chữ thật đẹp mang cá tính riêng của mình… Sinh viên có thể 

tìm hiểu thêm về những thông tin liên quan đến nội dung tác phẩm, về 

tác giả, về những nét riêng của ca khúc này khi thể hiện. Hình thức này 

sẽ làm phong phú kiến thức cho sinh viên khi tìm hiểu thêm các nội dung 

cần thiết liên quan đến bài học nhưng với hình thức này thì phụ thuộc 

vào sự tự giác từ sinh viên.    

Hình thức dạy học ngoài lớp (Hình thức ngoại khóa thông qua việc 

thăm quan và trải nghiệm thực tế) đang được trường ĐHSP Hà Nội và Trường 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ương áp dụng trong những năm qua. Đây là hình 

thức tổ chức dạy học sinh động, để tạo sự hứng thú học tập cho sinh viên, 

giúp sinh viên có thể tìm hiểu về sự vật, hiện tượng có liên quan đến nội dung 

chương trình đã học trên lớp. Hình thức này giúp sinh viên có những trải 

nghiệm thức tế và tiếp thu thêm những kiến thức bổ ích ngoài lớp học. Áp 

dụng khi học ngoại khóa thì sinh viên có thể xem một số chương trình biểu 

diễn những ca khúc về Hà Nội khi được dàn dựng thành những tác phẩm trên 

các sân khấu, được trực tiếp xem các nghệ sĩ biểu diễn để có được những cảm 

xúc tươi mới, có nhiều động lực để vận dụng vào các ca khúc Hà Nội sẽ được 

học tập. Sau khi trải nghiệm, sinh viên có thể đưa ra những khái niệm thực tế, 

sau đó tổng kết lại để tăng cường hiểu biết, phát triển kỹ năng, định hình các 

giá trị sống và phát triển những kỹ năng của bản thân mình.   

Với xu hướng phát triển giáo dục trong thời kỳ mới thì công nghệ 

thông tin đã và đang là yếu tố được Bộ Giáo dục và đào tạo đẩy mạnh ứng 

dụng để tạo kết nối hiệu quả giữa học sinh, sinh viên và giáo viên nhằm thúc 

đẩy sự tiến bộ và chất lượng đào tạo chung của ngành giáo dục. Cùng với sự 

phát triển vượt bậc về công nghệ của xã hội hiện đại ngày nay thì mô hình 

chuyển giao kiến thức theo cách độc thoại giữa giáo viên và sinh viên như 
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trước đây đã dần được bổ sung hình thức học qua công nghệ thông tin để tạo 

nên các hình thức dạy và học tích cực. Giáo dục thông minh hay giáo dục 4.0 

là mô hình phù hợp với sự phát triển của thời đại. Qua đây sinh viên có thể tra 

cứu những tài liệu liên quan để tiếp cận tài liệu một cách nhanh chóng. Mọi 

hoạt động dạy và học có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học sẽ giúp quá trình tương tác giữa giáo viên và sinh viên 

trở nên linh hoạt hơn khi các bài giảng được soạn thảo với nhiều hình ảnh đa 

dạng, được thu gọn trong các thiết bị kỹ thuật số, không còn sự cồng kềnh của 

những giáo cụ trực quan và có thể điều chỉnh nội dung kiến thức trong bài 

giảng một cách linh hoạt. Mô hình này phù hợp với các giờ lên lớp tập thể và 

sẽ rất sinh động. Công nghệ thông tin giúp sinh viên có thể tra cứu các tài liệu 

cần thiết khi tìm hiểu về các ca khúc Hà Nội, củng cố thêm kiến thức cần 

thiết. Tuy nhiên, sự thụ cảm âm nhạc trong cách dạy học này khi qua trực 

tuyến không thể đạt kết quả mong muốn như khi sinh viên được học trực tiếp 

với giáo viên.  

 Thực tế những buổi học ngoài lớp, thảo luận nhóm, các buổi nói 

chuyện chuyên đề… đã hỗ trợ cho giáo dục, góp phần phát triển và hoàn thiện 

nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và khả năng sáng tạo của sinh viên. Sự 

phong phú, đa dạng về nội dung ngoại khóa giúp cho sinh viên mở rộng kiến 

thức trên lớp khi được áp dụng vào thực tế đồng thời nâng cao hứng thú trong 

học tập. Hình thức học này giúp cho sinh viên có nhiều khả năng tư duy theo 

các hướng như tư duy logic, tư duy phân tích, tư duy kinh nghiệm, tư duy trừu 

tượng, tư duy sáng tạo và tư duy tổng hợp. Có thể tổ chức một buổi học 

chuyên đề về ca khúc Hà Nội trong từng giai đoạn lịch sử, cụ thể như giai 

đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hoặc những sáng tác ca khúc Hà 

Nội trong đời sống âm nhạc hiện nay. Mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu âm 

nhạc về Hà Nội tham gia để buổi nói chuyện chuyên đề được sinh động, hấp 
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dẫn và sinh viên có thể hát những ca khúc Hà Nội trong nội dung chuyên đề 

để chuyển tải những cái hay cái đẹp mà các ca khúc đó đã mang lại những giá 

trị nghệ thuật. Thực tế được biểu diễn trên sân khấu trong các hoạt động văn 

nghệ của nhà trường đã tạo nhiều điều kiện để sinh viên tiếp xúc và rèn luyện 

bản thân. Tuy nhiên, hình thức này mang lại hiệu quả cho số ít các em sinh 

viên có khả năng khá được tham gia do vậy chưa bao quát được sự phát triển 

trên diện rộng. 

 Một hình thức nữa được vận dụng đó là hình thức giúp đỡ riêng. Khi 

sinh viên có những khả năng nổi trội muốn tham dự các cuộc thi hát chuyên 

nghiêp và không chuyên trên các sân khấu ca nhạc hoặc còn chưa tiến bộ cần 

phải bổ sung kiến thức thì sẽ áp dụng hình thức phụ đạo ngoại khóa cho cá 

nhân để giáo viên có thể giúp các em phát triển và tiến bộ như mong muốn. 

Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương đã và đang 

vận dụng hình thức này nhưng chưa được phổ biến bởi phụ thuộc vào thời 

gian của giáo viên có thể sắp xếp được hay không.  

3.3.3.3.Thực trạng dạy học hát ca khúc Hà Nội cho sinh viên ngành SPÂN tại 

hai cơ sở đào tạo. 

 Sinh viên ngành SPÂN của Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP 

Nghệ thuật Trung ương đã được các giảng viên dạy về phương pháp pháp 

phát triển giọng hát, cách cộng minh để các sinh viên có thể vận dụng trong 

cách xử lý những ca từ khi hát ca khúc trong các phong cách khác nhau. Các 

kỹ thuật thanh nhạc mà sinh viên được học sẽ bao gồm: Kỹ thuật hát liền 

tiếng (legato); Kỹ thuật hát ngắt tiếng (non legato); Kỹ thuật hát nảy tiếng 

(staccato). Cùng với đó là các kỹ thuật đóng tiếng, luyến láy, kỹ thuật rung, 

cách ngân dài và cách biểu hiện các sắc thái… để vận dụng khi hát những ca 

khúc của Việt Nam và nước ngoài, các ca khúc mang màu sắc dân ca. Bên 
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cạnh đó, các cách dạy hát để học sinh phổ thông dễ tiếp thu cũng được trang 

bị đầy đủ.   

 Theo cơ cấu tổ chức mới nhất thì Khoa Piano và Thanh nhạc của 

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương đã có sự sáp nhập. Số lượng giảng 

viên thanh nhạc trong khoa gồm 38 người và tổ bộ môn thanh nhạc sư phạm 

được phân chia gồm có 20 người. Các giảng viên đều được đào tạo chuyên 

sâu về chuyên ngành thanh nhạc tại các cơ sở âm nhạc lớn của đất nước đó là 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật 

Quân đội và một số sinh viên ưu tú của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật 

Trung ương sau khi tốt nghiệp xuất sắc đã được tuyển dụng trở thành giảng 

viên thanh nhạc của nhà trường. Sự hội tụ các giảng viên thanh nhạc đồng 

thời là những nghệ sĩ nổi tiếng trên các sân khấu ca nhạc và đạt được những 

giải thưởng âm nhạc lớn trong nước và quốc tế.  NSƯT Mai Tuyết Trước khi 

trở thành giảng viên thanh nhạc của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, 

nghệ sĩ Mai Tuyết là solist của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, từng tham 

gia nhiều vai diễn, có rất nhiều kinh nghiệm sân khấu và điều này thuận lợi 

khi dạy hát cho sinh viên. Cùng với đó là hàng loạt các giảng viên nghệ sĩ như 

Ths. Đỗ Hương Giang, Ths. Trần Thị Thảo, Ths. Đào Tiến Lợi, Ths, Đoàn 

Thúy Trang, Ths. Lê Minh Tuyến, Ths. Trịnh Thị Oanh, Ths. Nguyễn Thị 

Ngân Thương… Được học tập trong một môi trường có đội ngũ giảng viên 

thanh nhạc xuất sắc, các sinh viên đã được tiếp thu đầy đủ những kiến thức 

trong học hát. Nhiều sinh viên xuất sắc như Sông Thao, Thùy Trang, Thu Hà, 

Hồng Ngọc, Thùy Chinh, Hoàng Thùy Dung, Vũ Hà Trang…  đã giành được 

các giải thưởng qua các kỳ liên hoan Âm nhạc châu Á Thái Bình Dương, các 

kỳ thi Tiếng hát Truyền hình “Sao Mai”, Giọng hát Việt, Giọng hát hay Hà 

Nội… Đáp ứng nhu cầu dạy và học đạt chất lượng tốt nhất, nhiều trang thiết 

bị của Khoa đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học 

hiện đại với hàng chục phòng dạy thanh nhạc có đầy đủ đàn piano, hệ thống 
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cách âm và phòng hòa nhạc với đầy đủ trang âm, ánh sáng phục vụ biểu diễn 

cho sinh viên cũng như tổ chức các cuộc thi giọng hát hay mở rộng để sinh 

viên có điều kiện tiếp xúc sân khấu và tăng khả năng biểu diễn.  

 Theo khung chương trình đào tạo cho sinh viên ngành SPÂN của 

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương thì môn thanh nhạc sẽ được dạy trong 

4 học phần, mỗi học phần tương ứng với một năm học và gồm 2 tín chỉ. Thứ 

tự từ năm thứ nhất đến năm thứ tư được sắp xếp theo các mã sỗ như sau: 

VMU2002: Thanh nhạc 1, Vocal music 1; VMU2003: Thanh nhạc 2, Vocal 

music 2; VMU2018: Thanh nhạc 3, Vocal music 3; VMU2019: Thanh nhạc 4, 

Vocal music 4 [ PL7, tr.274]. Để phù hợp với khả năng của sinh viên từ khi 

mới bắt đầu học thì độ khó về kỹ thuật trong các tác phẩm sẽ được nâng dần 

trong các học phần tiếp theo. Trước khi học hát ở một tác phẩm cụ thể, sinh 

viên được tìm hiểu về những đặc điểm cơ bản của Thanh nhạc gồm cơ quan 

phát âm, hơi thở và tư thế khi hát. Sinh viên được hướng dẫn cách lấy hơi và 

rèn luyện hơi thở khi hát, cách luyện thanh với những mẫu âm trong phạm vi 

giọng hát tự nhiên ở các quãng ba và quãng năm cùng các kỹ thuật hát cơ bản 

đó là hát legato và non legato. Sinh viên được hướng dẫn cách phân loại 

giọng hát thông qua âm vực, âm sắc và khi chuyển giọng đồng thời sinh viên 

cũng được tập hát chuyển giọng, biết được vị trí âm thanh và kỹ thuật hát liền 

tiếng, nảy tiếng, được luyện thanh ở các mức độ. Những kỹ thuật cơ bản của 

thanh nhạc, âm khu của giọng hát, hát sắc thái to nhỏ được hướng dẫn tỉ mỉ 

tới các sinh viên. Các kỹ thuật đã học được áp dụng cụ thể vào bài hát kể cả 

cách xử lý ngôn ngữ trong tác phẩm thanh nhạc. Khi hát ở các âm khu tự 

nhiên, sinh viên được hướng dẫn cách đóng, mở âm thanh để những ca từ khi 

vang lên được rõ ràng. Đối với những giọng nữ cao, giảng viên sẽ cho tập 

chuyển giọng âm thanh hỗn hợp. Các mẫu âm để luyện thanh được mở quãng 

rộng hơn và được luyện với các quãng ba, quãng năm, quãng sáu, quãng tám 

và quãng mười. Áp dụng vào các tác phẩm thanh nhạc để mở rộng tối đa âm 
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vực. Các giọng nam cũng cần thực hiện những tiêu chuẩn cần thiết của âm 

thanh khi đóng tiếng ở âm khu cao của giọng hát. Kỹ thuật tập nén hơi thở và 

điều tiết hơi thở được thực hiện trên các mẫu âm, các bài luyện thanh và tác 

phẩm. Kỹ thuật hát các sắc thái to, nhỏ và khó hơn khi nhỏ dần đã được giảng 

viên hướng dẫn cẩn thận. Sinh viên được trang bị kỹ năng biểu diễn sân khấu 

và tự luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc và thực hành biểu diễn tác 

phẩm phù hợp với kỹ thuật đã được học. Sinh viên được lựa chọn phong cách, 

sở trường của cá nhân trong thực hành luyện tập biểu diễn, được lựa chọn bài 

thi tốt nghiệp. Theo quy định, số lượng bài thi tốt nghiệp sẽ gồm 4 tác phẩm 

trong đó gồm 2 tác phẩm Việt Nam, 1 tác phẩm dân ca Việt Nam và 1 tác 

phẩm nước ngoài. Tùy theo khả năng mà sinh viên có thể lựa chọn 4 tác phẩm 

phù hợp trình độ để thi tốt nghiệp, được giảng viên đệm đàn ghép nhạc theo 

quy định 1 tiết học cho 1 sinh viên.  

Khoa Nghệ thuật trường ĐHSP Hà Nội gồm có 22 giảng viên ngành 

SPÂN. Riêng về thanh nhạc có 4 giảng viên đều tốt nghiệp đúng chuyên 

ngành tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Các giảng viên thanh nhạc 

đều là những người có nhiều kinh nghiệm biểu diễn trên các sân khấu ca nhạc, 

nhiệt huyết và có năng lực chuyên môn cao. Các sinh viên của Khoa khá đa 

dạng về vùng miền và địa lý và khả năng âm nhạc. Một số sinh viên đã được 

đào tạo qua các trường nghệ thuật tại địa phương nên đã có một trình độ âm 

nhạc nhất định. Bên cạnh đó là một số sinh viên mới bắt đầu tiếp xúc với âm 

nhạc. Đáp ứng nhu cầu học tập một cách toàn diện, Khoa cũng được trang bị 

đầy đủ các thiết bị dạy học cần thiết. Đàn Piano được trang bị riêng cho từng 

phòng học, các phương tiện công nghệ hỗ trợ trong quá trình dạy học được 

đầu tư hiện đại, không gian thực hành biểu diễn và luyện tập được mở rộng, 

có hệ thống sân khấu sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu học tập và trải nghiệm 

biểu diễn thực tiễn. Cơ sở vật chất đầy đủ đã giúp cho công tác đào tạo gặp 

nhiều thuận lợi và đạt chất lượng tốt.   
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Chương trình đào tạo thanh nhạc cho sinh viên ngành SPÂN của Khoa 

Nghệ thuật Trường ĐHSP Hà Nội gồm có 7 học phần sẽ tương ứng với 7 tín 

chỉ đào tạo. Trong đó có 5 học phần từ Thanh nhạc 1 đến Thanh nhạc 5 được 

học trong 5 học kỳ và số tín chỉ đạt được là 5 tín chỉ. Học phần tự chọn có 

Thanh nhạc nâng cao 1 có mã MUSI 361 và Thanh nhạc nâng cao 2 MUSI 

421, sinh viên có thể lựa chọn để thực hiên 2 tín chỉ. Học phần này sinh viên 

được phát triển kỹ thuật và khả năng biểu diễn; Thanh nhạc cuối khoá có mã 

MUSI 453, sinh viên được củng cố kiến thức và kỹ thuật, phát huy khả năng 

biểu cảm và phong cách trình diễn.   

Có thể nói chương trình dạy hát tại hai cơ sở đào tạo có khác nhau về 

số lượng tín chỉ cũng như nội dung trong các tín chỉ đó nhưng nội dung dạy 

học hát đều thể hiện những kiến thức rèn luyện kỹ thuật từ cơ bản tới nâng 

cao được lựa chọn những tác phẩm biểu diễn theo những dòng nhạc phù hợp 

với bản thân sinh viên và được biểu diễn thực hành trên sân khấu.  

Với số tín chỉ theo quy định của khung đào tạo cho sinh viên SPÂN thì 

khoảng thời gian các sinh viên lên lớp và học theo phương pháp truyền 

thống để tiếp thu kiến thức theo sự phân chia của từng học phần sẽ chủ yếu 

là hướng dẫn cách học hát, kỹ thuật để sinh viên có thể hát trọn vẹn một tác 

phẩm và hình thức này sinh viên chưa có nhiều điều kiện để tiếp xúc với 

giáo dục thẩm mỹ âm nhạc thông qua việc dạy và học hát.  

Trong giáo trình giảng dạy thanh nhạc cho sinh viên ngành SPÂN của 

Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương cũng không 

bắt buộc về số lượng các ca khúc về Hà Nội và ở phong cách thể hiện nào. 

Theo như ý kiến của ThS. Nguyễn Hương Giang Trưởng Khoa Piano - Thanh 

nhạc của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương thì số lượng ca khúc về Hà 

Nội có thể được lựa chọn dạy cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc khoảng 50 tác 

phẩm được viết ở các phong cách âm nhạc khác nhau. Sinh viên có giọng hát 

phù hợp với ca khúc Hà nội nào thì sẽ lựa chọn để dạy ca khúc đó.  Cũng 

với cách làm như vậy, Khoa Nghệ thuật Trường ĐHSP Hà Nội sử dụng số 

lượng khoảng 30 ca khúc về Hà Nội để sinh viên có thể chọn lựa và dạy 
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cho sinh viên có giọng hát phù hợp với tác phẩm đó. Điều này cho thấy, 

khi không nằm trong giáo trình giảng dạy bắt buộc, ca khúc về Hà Nội ít có 

cơ hội được chọn lựa trong dạy và học tại hai cơ sở đào tạo này cho ngành 

Sư phạm Âm nhạc. 

Khảo sát về thực trạng dạy hát ca khúc về Hà Nội thông qua việc nghiên 

cứu phân tích chương trình, giáo trình và phỏng vấn, chúng tôi đã tiến hành 

thăm dò ý kiến của 18 giảng viên dạy thanh nhạc về việc giao tác phẩm cho 

sinh viên qua hai câu hỏi: Trong phần dạy tác phẩm phẩm Việt Nam, anh 

(chị) có thường giao ca khúc về Hà Nội cho sinh viên không? Theo anh, (chị), 

ca khúc về Hà Nội có cần thiết giao cho tất cả sinh viên ngành SPÂN không? 

Tại sao? [Câu hỏi số 1 và 2, PL9, tr.293]. Sau khảo sát, chúng tôi có kết quả 

được thể hiện qua bảng thống kê như sau:  

Bảng 3.1. Thống kê tỷ lệ giao ca khúc về Hà Nội cho sinh viên ngành SPÂN 

Câu 1: Trong phần dạy tác phẩm phẩm Việt Nam, anh (chị) có thường giao 

 ca khúc về Hà Nội cho sinh viên không? 

Mức độ Thường xuyên Không thường xuyên 

Số giáo viên (18) 3 15 

Tỷ lệ (%) 16,66 % 83,34 % 

Câu 2: Theo anh, (chị), ca khúc về Hà Nội có cần thiết giao cho tất cả  

sinh viên ngành SPÂN không? Tại sao? 

Mức độ Cần thiết Không cần thiết 

Số giáo viên (18) 6 12 

Tỷ lệ (%) 33,33 % 66,67 % 

 

Qua bảng thống kê thì có thể thấy số giáo viên giao ca khúc về Hà Nội 

cho sinh viên ngành SPÂN có tỷ lệ khá khiêm tốn. Phần lớn các giảng viên 

cho rằng không cần thiết phải giao ca khúc về Hà Nội cho sinh viên vì những 

tác phẩm này không có trong quy định của giáo trình dạy hát, hơn nữa ca 
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khúc về Hà Nội cũng nằm trong số những tác phẩm âm nhạc Việt Nam và 

giáo viên có thể giao bài theo sở trường của sinh viên. Một số ít giáo viên 

mong muốn giao cho sinh viên nhiều thể loại ca hát và đặc biệt là ca khúc về 

Hà Nội. Theo phỏng vấn, Ths.Trần Thị Thảo Phó Trưởng Khoa Piano -Thanh 

nhạc cho rằng: “Nên thường xuyên giao ca khúc về Hà Nội cho sinh viên, 

điều này giúp SV có thể tiếp cận với một kho tàng các ca khúc về Hà Nội để 

tìm cho mình những ca khúc hay phù hợp với chất giọng, phù hợp với phong 

cách trình diễn khi các ca khúc Hà Nội có đầy đủ các tác phẩm đạt chất lượng 

nghệ thuật cao và Khoa đã đang rất quan tâm đến việc lựa chọn những ca 

khúc hay về Hà Nội để đưa vào danh mục những tác phẩm âm nhạc Việt Nam 

trong giáo trình dạy hát trong thời gian tới”. [Phỏng vấn trực tiếp GV tại 

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương [Xem chi tiết tại PL13, tr. 306].  

Phỏng vấn trực tiếp NSND Quốc Hưng Chủ nhiệm Khoa Thanh 

nhạc, NSND Quốc Hưng cho rằng những ca khúc về Hà Nội là vô cùng giá 

trị bởi mỗi tác phẩm là cả một chiều tâm hồn và trí tuệ của một thủ đô ngàn 

năm văn hiến, của một dân tộc Việt Nam vĩ đại. Bản thân NSND đã thể 

hiện thành công rất nhiều những ca khúc về Hà Nội và đã phát hành 

riêng một Album ca khúc về Hà Nội có tên gọi Hà Nội ơi! thầm hát. Ca 

từ, giai điệu của mỗi bài hát là những bài ca đẹp sống mãi cùng thời 

gian. Vì vậy, nên dạy cho sinh viên những ca khúc này. [Phỏng vấn trực 

tiếp GV tại Trường quay Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội [Xem chi 

tiết tại PL13, tr. 306].  

Phỏng vấn ca sĩ Lê Xuân Hảo, GV Khoa Thanh nhạc trường Đại học 

Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ca sĩ Lê Xuân Hảo cũng mong muốn đưa thêm 

nhiều ca khúc về Hà Nội vào trong giáo trình giảng dạy cho sinh viên. Những 

ca khúc về Hà Nội mà Lê Xuân Hảo đã dạy cho sinh viên như Tình yêu Hà 

Nội (Hoàng Vân), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân), Truyền thuyết Hồ 

gươm (Hoàng Phúc Thắng)…đã đạt hiệu quả tốt khi các em SV phát huy 
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Fđược khả năng của mình về kỹ thuật cũng như có sự hiểu biết hơn về những 

ca khúc Hà Nội. Và cũng vì những vẻ đẹp rất riêng của ca khúc về Hà Nội 

mà bản thân ca sĩ Lê Xuân Hảo cũng đã phát hành một Album về Hà Nội 

có tựa đề Hà Nội tình yêu tôi. [Phỏng vấn trực tiếp GV tại Trường Đại 

học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội [Xem chi tiết tại PL13, tr. 306]. 

Phỏng vấn TS. Trần Thị Thu Hà – Phó Trưởng Khoa Nghệ thuật, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc đưa các ca khúc Hà Nội vào trong 

giáo trình giảng dạy cho sinh viên là điều cần thiết. Bởi bên cạnh nhiệm vụ 

chính là dạy các SV học hát ca khúc về Hà Nội, các em sẽ được hiểu biết 

thêm về giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ trong mỗi ca khúc về Hà Nội. 

[Phỏng vấn trực tiếp GV tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. [Xem chi tiết 

tại PL13, tr. 306].  

Tìm hiểu về khả năng ca hát của sinh viên ngành SPÂN, NCS đã khảo 

sát trên tống số 118 sinh viên ngành SPÂN của Trường ĐHSP Hà Nội về một 

số yếu tố như biểu đạt cảm xúc âm nhạc, phong cách thể hiện ca khúc, mức 

độ yêu thích về các đề tài trong sáng tác ca khúc qua việc phỏng vấn, dự giờ, 

quan sát và qua các kỳ kiểm tra.  

Biểu đạt cảm xúc âm nhạc: Một tác phẩm được thể hiện thành công thì 

biểu đạt cảm xúc âm nhạc hay còn được gọi là nhạc cảm đã trở thành một 

trong những yếu tố vô cùng cần thiết của người học hát. Một giọng hát có 

cảm xúc âm nhạc tốt sẽ mang tới cho người nghe những tác phẩm âm nhạc 

hoàn hảo khi được kết hợp với những yếu tố kỹ thuật cần thiết. Nếu một ca 

khúc mà người hát chỉ hát đúng phần giai điệu, lời ca và tiết tấu mà không có 

biểu đạt cảm xúc âm nhạc thì tác phẩm sẽ không thể chạm tới trái tim và tâm 

hồn người nghe. Bởi lẽ đó, khi thể hiện một tác phẩm âm nhạc những người 

có biểu đạt cảm xúc âm nhạc tốt sẽ luôn cuốn hút người nghe vào những dòng 

cảm xúc mới. Chúng tôi nhận được kết quả về vấn đề này như sau: 
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Bảng 3.2. Khảo sát mức độ biểu đạt cảm xúc âm nhạc 

TT Biểu đạt cảm xúc âm nhạc Số sinh viên Tỷ lệ % 

1 Cảm xúc âm nhạc tốt, có nhạc cảm, cảm 33 27,97 

2 Chưa biết biểu đạt cảm xúc âm nhạc 67 56,78 

3 Không có cảm xúc âm nhạc 18 15,25 

                                    Tổng 118 100,00 

 

Sau khi khảo sát trên tổng số 118 sinh viên thì số lượng sinh viên có biểu 

đạt cảm xúc âm nhạc tốt chỉ chiếm một lượng phần trăm khiêm tốn. Nhóm 

chưa biết biểu đạt cảm xúc âm nhạc chỉ biết hát thuộc lời, đúng nhạc, chưa 

biết thể hiện những sắc thái to nhỏ cần thiết để tác phẩm được trình bày một 

cách hoàn hảo nhất. Thực tế trên cho thấy, khi hát một tác phẩm nhưng sinh 

viên chưa có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về tác phẩm đó qua việc phân 

tích để nắm rõ về nội dung, ý nghĩa mà tác giả muốn thể hiện trong đó là gì 

bởi vậy mức độ biểu đạt được cảm xúc chưa cao. Ở góc độ khác thì một số 

sinh viên không quan tâm đến việc tìm hiểu tác phẩm, không hiểu được ý đồ 

của tác giả muốn nói và chỉ đang ở mức hát đúng giai điệu, lời ca, chưa thể 

hiện đúng tính chất của ca khúc vì vậy chưa thể có những biểu đạt cảm xúc tốt 

trong âm nhạc. Khi ca sĩ thể hiện một tác phẩm thì yếu tố cảm xúc là phải 

chạm tới trái tim người nghe và làm cho người thưởng thức tràn đầy rung cảm 

cùng người thể hiện. Đây là yếu tố mà sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc 

hiện nay phải tìm cách khắc phục để có những xúc cảm âm nhạc, thụ cảm 

được những cái đẹp trong âm nhạc để hướng đến những giá trị cao đẹp của 

cuộc sống.  

Phong cách trình diễn: Khi biểu diễn một tác phẩm âm nhạc, người thể 

hiện có một chất giọng tốt nhưng nếu không có phong cách trình diễn thì cũng 

không thể thu hút được người thưởng thức. Chẳng hạn khi trình diễn một tác 

phẩm âm nhạc sôi động, nếu người trình diễn chỉ đứng yên ở một vị trí sân 

khấu mà không kết hợp giọng hát với ngôn ngữ hình thể (di chuyển để cơ thể 
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hòa vào những tiết tấu âm nhạc sôi động, không có những biểu hiện xúc cảm 

trên khuôn mặt với ánh mắt giao lưu cùng những động tác trình diễn sân 

khấu…). Hoặc ngược lại khi trình diễn một tác phẩm có tình chất buồn cần 

thể hiện nội tâm nhưng ánh mắt vô cảm hoặc cũng không có những cử chỉ 

biểu hiện cảm xúc thì tác phẩm sẽ bị nhạt nhòa, kém hấp dẫn và chắc chắn sẽ 

không thu hút được người thưởng thức. Một tác phẩm được trình diễn thành 

công thì phong cách cũng góp phần rất quan trọng. Do vậy, người học hát 

phải rèn luyện phong cách để tạo sức hấp dẫn và hiệu quả khi biểu diễn trước 

khán giả cũng như trong giảng dạy đào tạo.  

Khảo sát 118 sinh viên theo 3 nhóm để có những nhận định về mức độ 

quan tâm tới phong cách trình diễn, chúng tôi nhận được tỷ lệ kết quả sau:  

Bảng 3.3. Khảo sát về mức độ quan tâm tới phong cách trình diễn   

TT  Phong cách trình diễn  Số SV  Tỷ lệ (%) 

1 Phong cách trình diễn tốt, có nhạc cảm 36 30,50 

2 Mức độ trình diễn trung bình 71 60.17 

3 Không quan tâm tới phong cách  11 09,33 

                             Tổng 118 100,00 

 

Sau khi khảo sát, chúng tôi thấy rằng, phong cách trình diễn là yếu tố cần 

được quan tâm nhiều hơn cho sinh viên ngành SPÂN. Hiện tại các sinh viên 

đang ở mức độ quan tâm đến việc hát đúng kỹ thuật và kỹ năng của từng cá 

nhân có được là do sinh viên đó đam mê và tự tìm hiểu về cách thể hiện tác 

phẩm âm nhạc được sinh động và hấp dẫn nhất. Thực trạng này cho thấy, việc 

giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho các sinh viên trong quá trình dạy hát để các 

em có thể hiểu hơn về những vẻ đẹp xung quanh cho một ca khúc từ nội dung 

lời ca, âm nhạc, lịch sử, văn hóa…các em sẽ hiểu sâu hơn về tác phẩm để từ 

đó có những cảm xúc nội tâm và thể hiện được phong cách trình diễn thật 

tốt. Do vậy, trong các kỳ kiểm tra đánh giá, phong cách trình diễn là một 

phần điểm số quyết định cho sự hoàn thiện một ca khúc trong quá trình học 
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của sinh viên. Thông qua yếu tố này, các sinh viên có nhiều động lực để 

nghiên cứu về tác phẩm mà mình được học, được trình diễn. Sự tổng hòa 

của nhiều yếu tố sẽ giúp cho việc dạy và học các ca khúc về Hà Nội đạt 

hiệu quả cao nhất.  

Tìm hiểu về mức độ quan tâm của các sinh viên đối với các đề tài trong 

các ca khúc, chúng tôi đã tiến hành khảo sát theo những nội dung sau:  

Bảng 3.4. Khảo sát về mức độ quan tâm đến các đề tài trong ca khúc 

TT Các đề tài trong ca khúc Số SV  Tỷ lệ (%) 

1 Ngợi ca quê hương đất nước 36 30,51 

2 Các ca khúc về Hà Nội  28 23.73 

3 Về tình yêu đôi lứa 24 20,34 

4 Ca khúc cách mạng 30 25,42 

                             Tổng 118 100,00 

 

Ở phần khảo sát này, chúng tôi nhận thấy mức độ quan tâm của các sinh 

viên về ca khúc Hà Nội là chưa cao. Như vậy, sẽ làm gì để nâng cao mức độ 

quan tâm của SV về đề tài nay khi mà một số lượng tác phẩm đồ sộ về Hà Nội 

với đầy đủ các tác phẩm ở các phong cách khiến các em quan tâm nhiều hơn. 

Điều này sẽ được bổ sung trong nội dung biện pháp giáo dục thẩm mỹ âm 

nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội.  

Tiểu kết chương 3 

Khi tìm hiểu về thực trạng của việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua các 

ca khúc về Hà Nội cho sinh viên SPAN tại Trường ĐHSP Hà Nội và Trường 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ương chúng tôi nhận thấy vấn đề này còn đang là 

khoảng trống khi bộ môn Mỹ học của trường ĐHSP Hà Nội đã không còn 

nằm trong khung đào tạo kể từ năm học 2021. Bộ môn Mỹ học của trường 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ương đang triển khai giảng dạy cũng chỉ đề cập đến 
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những vấn đề chung của mỹ học. Về việc dạy hát tại hai cơ sở đào tạo cũng 

chưa có quy định việc đưa các ca khúc Hà Nội trong hệ thống giáo trình giảng 

dạy mà GV và SV có thể lựa chọn bài theo sở thích và sở trường. Trong hệ 

thống bài tập môn Phân tích tác phẩm âm nhạc (phần ca khúc Việt Nam) hầu 

như không có một ca khúc nào được đưa vào làm bài tập thực hành trong khi 

những ca khúc về Hà Nội có một số lượng tác phẩm lớn được viết ở các dạng 

cấu trúc phong phú… 

 Khảo sát thực trạng dạy học hát các ca khúc Hà Nội cho sinh viên 

ngành SPÂN tại hai cơ sở đào tạo thì có thể thấy số giáo viên giao ca khúc về 

Hà Nội cho sinh viên có tỷ lệ khá khiêm tốn. Tìm hiểu về khả năng ca hát của 

sinh viên ngành SPÂN về một số yếu tố như biểu đạt cảm xúc âm nhạc, 

phong cách thể hiện ca khúc... thì  hiện tại các sinh viên đang ở mức độ quan 

tâm đến việc hát đúng kỹ thuật và kỹ năng của từng cá nhân có được là do 

sinh viên đó đam mê và tự tìm hiểu về cách thể hiện tác phẩm âm nhạc được 

sinh động và hấp dẫn nhất. 

Thực trạng nêu trên là vấn đề mà chúng tôi quan tâm để tìm ra những 

biện pháp dạy học những ca khúc về Hà Nội cho sinh viên ngành sư phạm âm 

nhạc, đáp ứng yêu cầu GDTM trong bối cảnh hiện nay.  
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CHƯƠNG 4 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC CÁC CA KHÚC VIẾT VỀ HÀ NỘI  

4.1. Căn cứ đề xuất biện pháp dạy học 

4.1.1. Đường lối, chính sách của Đảng về giáo dục - đào tạo  

 Giáo dục và đào tạo là một vấn đề hết sức quan trong trong đời sống 

chính trị của mỗi quốc gia bởi điều này thể hiện sự phát triển của quốc gia đó. 

Giáo dục con người Việt Nam phát triển một cách toàn diện về đức, trí, thể, 

mỹ là tư tưởng xuyên suốt của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đồng thời là chủ 

trương nhất quán của Đảng ta. Chủ Tịch Hồ Minh đã chỉ rõ: “Một dân tộc dốt 

là một dân tộc yếu”. Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai giảng đầu tiên khi 

đất nước được độc lập vào tháng 9 năm 1945, Người đã viết: “Non sông Việt 

Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh 

quang hay không, một phần lớn là nhờ công lao học tập của các em”. Nhận 

thức rõ vai trò giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp đấu tramh giải phóng dân 

tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN, Đảng cộng sản Việt Nam đã có 

nhiều quan điểm chỉ đạo về phát triển giáo dục và đào tạo.  

  Ngay tại đại hội Đảng lần thứ IV, Đảng chỉ rõ: Tiến hành cải cách giáo 

dục trong cả nước; phát triển giáo dục phổ thông; sắp xếp, từng bước mở rộng 

và hoàn chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên 

nghiệp; phát triển rộng rái các trường dạy nghề. Nghị quyết số 14 – NQTW 

của Bộ Chính trị được ban hành ngày 11/1/1979 “Về cải cách giáo dục”, 

nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 

của Đảng. Đây là lần đầu tiẻn Đảng ta có nghị quyết chuyên đề về giáo dục 

sau khi đất nước được thống nhất. Giáo dục được xem là bộ phận quan trọng 

của cuộc cách mạng tư tưởng, thực thi nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục thế hệ 

trẻ từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Thực hiện tốt nguyên lý giáo dục học đi 

đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, phải có sự gắn kết giữa 

nhà trường và xã hội trong giáo dục. Tư tưởng chỉ đạo trên được bổ sung, 
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hoàn thiện cho phù hợp qua các kỳ đại hội lần thứ VI, VII, VIII, IX, X…và 

tiếp tục được quan tâm trong kỳ đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt 

Nam với những chiến lược đào tạo mới.  

 Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 – 

NQ/TW được đăng tải trên Tạp chí Đảng cộng sản ngày 22/6/2020 đã nêu 

quan điểm trong nghị quyết là: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, 

là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là 

đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội’. 

 Với phương hướng xây dựng đất nước của Đảng, đòi hỏi phải giáo dục- 

đào tạo được những con người mới phát triển toàn diện, hài hòa về các mặt 

đức, trí, thể, mỹ vì vậy việc phát triển giáo dục và nâng cao dân trí, đào tạo 

nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phải tiến hành một cách song song. Phải thúc 

đẩy quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện 

năng lực và phẩm chất người học. Phải gắn liền giáo dục với thực tiễn, phối 

hợp chặt chẽ giữa việc giáo dục nhà trường với gia đình và xã hội. Phải gắn 

liền việc phát triển giaó dục đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và 

bảo vệ tổ quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh với những luận điểm về xây dựng con 

người mới được tiếp thu và thể hiện nhất quán trong quan điểm của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về giáo dục và phát triển con người toàn diện.  

 Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về giáo dục và đào tạo, PGS.TS 

Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bài viết 

"Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về giáo dục và 

đào tạo’’đăng trên Báo điện từ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 8 

năm 2021 đã khẳng định vai trò của giáo dục và đào tạo có vị trí then chốt, vì 

thế những điểm mới về các vấn đề này trong các văn kiện Đại hội XIII có 

nhiều ý nghĩa sâu sắc: Khẳng định tính kế thừa, sự nhất quán trong quan điểm 

của Đảng ta coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu để Việt Nam phát 
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triển nhanh và bền vững, thực hiện khát vọng phát triển đất nước trong thời 

gian tới. Thể hiện sự nhanh nhạy của Đảng, Nhà nước Việt Nam, thích ứng 

với xu thế thời đại, tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, thành tựu của giáo 

dục và đào tạo trên thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tiếp tục làm 

sáng tỏ hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, 

xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có lộ trình và 

bước đi phù hợp, lấy con người là trung tâm, trên nền tảng của sự phát triển 

giáo dục và đào tạo.  

4.1.2. Thực hiện theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo và yêu cầu 

của xã hội  

 Giáo dục nghệ thuật trong nhà trường được xem là con đường cơ bản, 

có giá trị lâu dài có tác dụng định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho thế hệ trẻ, 

phát hiện, ươm mầm, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật. Nếu như việc giáo dục 

nghệ thuật trong các trường học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì 

các loại hình nghệ thuật thường được giáo dục ở mức độ phổ thông, thường 

thức nhằm nâng cao dân trí, kiến thức về nghệ thuât, có thể kể đến như: vẽ, 

hát, múa, chơi nhạc cụ (piano, organ, guitar...). Bộ môn âm nhạc ở các trường 

phổ thông được giảng dạy chính khóa với thời lượng 1 tiết/tuần, chủ yếu là 

hát đồng ca các bài hát về nhà trường, thiếu nhi…và các điệu múa tập thể. 

 Văn hóa nghệ thuật tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển 

tinh thần, thể chất của con người, làm cho con người có những phẩm chất và 

năng lực mong muốn. Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều chứa đựng những bài 

học, những ý nghĩa về triết lý nhân sinh, về lối sống, suy nghĩ, đạo đức, 

truyền thống, lịch sử… Đặc biệt những bài học, hay triết lý giáo dục được thể 

hiện thông qua nghệ thuật không khô khan, cứng nhắc, áp đặt mà gần gũi, 

cảm hóa con người bằng những hình tượng nghệ thuật đẹp, sinh động, hấp 

dẫn và gần gũi với đời sống, dễ tác động trực tiếp vào tâm lý, tình cảm, trí tuệ 
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của mỗi người. nghệ thuật giúp con người hướng tới cái đẹp, hoàn thiện năng 

lực thẩm mỹ, đồng thời hoàn thiện nhân cách, lối sống của bản thân. 

 Về chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo là đổi mới chương trình ở 

tất cả các cấp học và môn âm nhạc được thực hiện giáo dục ở tất cả các bậc 

phổ thông. Âm nhạc là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9. Từ lớp 10 đến 

lớp 12 là môn học tự chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp.  

Chương trình có nội dung tích hợp nhằm tập trung phát triển năng lực thẩm 

mỹ và năng lực âm nhạc ở các góc độ cảm thụ âm nhạc, thể hiện âm nhạc, 

phân tích và đánh giá âm nhạc, sáng tạo và ứng dụng âm nhạc. Như vậy, 

các cơ sở đào tạo ngành SPÂN cần đáp ứng một cách đầy đủ những kiến 

thức cần thiết để các sinh viên sau khi ra trường có thể thực hiện tốt nhiệm 

vụ giáo dục âm nhạc.  

 Ngày nay cùng với việc giáo dục nghệ thuật của nhà trường thì các 

phương tiện truyền thông cũng góp phần không nhỏ cho việc quảng bá những 

giá trị cao đẹp của cuộc sống qua những chuyên đề chuyên mục riêng biệt cho 

âm nhạc và những ca khúc về Hà Nội cũng đã được lựa chọn để dàn dựng 

phát sóng. Việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc ở Việt Nam hiện nay vẫn rất cần 

thiết được giới thiệu tới công chúng nhằm góp phần xây dựng lý tưởng thẩm 

mỹ âm nhạc, định hướng những hình tượng âm nhạc từ đó có những nhận 

thức đúng đắn về nghệ thuật âm nhạc chân chính. Việc chọn lựa những ca 

khúc viết về Hà Nội để bổ sung thêm vào các giáo trình giảng dạy của các 

trường nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội là vô cùng cần thiết trong vấn đề mở 

rộng lượng tác phẩm cho sinh viên được rèn luyện học tập.  

4.2. Đề xuất bổ sung một số ca khúc viết về Hà Nội trong chương trình 

đào tạo Đại học Sư phạm Âm nhạc 

4.2.1. Lý do đề xuất  

 Dạy hát ca khúc về Hà Nội đã là những tiền đề tốt đẹp cho sự quảng bá 

và nối dài những dòng âm thanh về Hà Nội và có sức sống lâu bền trong lòng 



143 

 

công chúng. Giáo dục thông qua nghệ thuật là hoạt động sử dụng nghệ thuật 

như một công cụ hay phương pháp để thực hiện các nội dung giáo dục khác. 

Giáo dục nghệ thuật giúp con người biết ngắm nhìn, biết lắng nghe và hưởng 

thụ cái đẹp trong cuộc sống. Từ đó năng khiếu thẩm mỹ của con người ngày 

càng được tăng lên. Đặc biệt, tâm hồn, trí tuệ con người cũng được bồi đắp 

ngày càng giàu hơn, đẹp hơn. 

 Hà Nội là nơi giao thoa, hội tụ những nét tính hoa nhất của cả nước, 

chắt lọc kết tinh và rồi lại tỏa sáng trên khắp mọi nẻo quê hương. Ca khúc viết 

về Hà Nội mang nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thẩm mỹ. Hà 

Nội - Thủ đô văn hiến lắng đọng hồn núi sống ngàn năm, mang nét đẹp rạng 

rỡ của cả một dân tộc anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, chiến 

thắng và kiêu hãnh. Hà Nội đi lên sau đổ nát chiến tranh đã trở thành thành 

phố vì hòa bình được cả thế giới ngợi ca. Tất cả những nét đẹp ấy đều có 

trong âm nhạc Hà Nội và đặc biệt trong những ca khúc về Hà Nội. Mỗi một 

ca khúc về Hà Nội phản ánh những nét đẹp riêng có, tạo nên bức tranh toàn 

cảnh về Hà Nội bằng nghệ thuật âm thanh.   

 Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên 

ngành SPÂN cũng là giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho một phần lớn của ca 

khúc cách mạng Việt Nam.  

4.2.2. Tiêu chí tuyển chọn ca khúc về Hà Nội bổ sung vào chương trình  

 Những ca khúc Hà Nội được lựa chọn làm tài liệu giảng dạy là những 

ca khúc được sáng tác ở ba phong cách cổ điển châu Âu, dân gian và nhạc nhẹ 

có tính nghệ thuật được nhiều người yêu thích. Để phù hợp với khả năng của 

sinh viên của ngành Sư phạm âm nhạc, các ca khúc về Hà Nội được lựa chọn 

ở mức độ kỹ thuật từ dễ đến khó về kỹ thuật, phong cách và nâng cấp theo 

từng năm học. Lựa chọn thêm một số tác phẩm hợp năng lực cho sinh viên 

đưa vào tài liệu giảng dạy.  
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Những ca khúc về Hà Nội cho sinh viên Sư phạm âm nhạc năm thứ nhất gồm:  

Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Hà 

Nội mùa này vắng những cơn mưa (Nhạc: Trương Quý Hải, Thơ: Bùi Thanh 

Tuấn),  Hoa sữa (Hồng Đăng), Hà Nội 12 mùa hoa (Nhạc: Giáng Son, Thơ: 

Nguyễn Vĩnh Tiến).  

Những ca khúc về Hà Nội sinh viên Sư phạm âm nhạc năm thứ hai gồm:  

Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân), Tinh yêu Hà Nội (Hoàng Vân), Bài ca 

Hà Nội (Vũ Thanh), Tiếng Nói Hà Nội (Văn An), Chiều Phủ Tây Hồ (Phú 

Quang), Một thoáng Tây Hồ (Phó Đức Phương), Hà Nội linh thiêng hào hoa (Lê 

Mây), Hà Nội và tôi  Hà Nội và tôi ( Lê Vinh).  

Những ca khúc về Hà Nội sinh viên Sư phạm âm nhạc năm thứ ba gồm:  

 Đoản khúc thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Hà Nội đêm (An Thuyên), 

Hà Nội ơi thầm hát trong tôi (Phạm Minh Tuấn), Hà Nội tình yêu tôi (An 

Thuyên), Im lặng đêm Hà Nội (Phú Quang), Không còn mùa thu (Việt Anh) 

Mùa xuân làng lúa làng hoa (Ngọc Khuê), Ngầu hứng sông Hồng (Trần 

Tiến), Ngôi sao Hà Nội (Vĩnh Cát), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký), Vầng trăng 

Ba Đình (Thuận Yến), Viếng Lăng Bác (Nhạc: Hoàng HiệpThơ: Viễn 

Phương).  

Những tác phẩm cho năm thứ 4 gồm các tác phẩm có mức độ kỹ thuật khó ở cả ba 

phong cách cổ điển châu Âu, phong cách dân gian và phong cách nhạc nhẹ gồm:   

 Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Đêm Ả 

đào (Phú Quang), Truyền thuyết Hồ Gươm (Hoàng Phúc Thắng), Cảm xúc 

tháng Mười (Nguyễn Thành), Dương cầm thu không em (An Thuyên), Giấc 

mơ mùa lá (Trần Mạnh Hùng), Hà Nội của tôi (Tiến Minh), Hương ngọc lan 

(Anh Quân), Khi thành phố lên đèn (Thái Cơ), Những ánh sao đêm Phan 

Huỳnh Điểu, Chảy đi sông ơi (Phó Đức Phương), Hà Nội đêm mùa đông 

(Hoàng Phúc Thắng), Hà Nội chiều thu (Bùi Trọng Nghiã).  
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 Tài liệu giảng dạy dạng mở để có thể cập nhật những sáng tác mới về 

Hà Nội, mang yếu tố thời đại để sinh viên có sự hứng thú khi muốn khám phá 

tác phẩm theo những đam mê của bản thân.  

4.3. Một số biện pháp dạy học các ca khúc viết về Hà Nội 

 Nhằm xác định mục tiêu đáp ứng yêu cầu đạt được về giáo dục thẩm mỹ 

thông qua việc dạy học, những ca khúc về Hà Nội được lựa chọn theo chủ đề và 

phương thức (phương pháp và hình thức triển khai). Sau đó, có những đánh giá và 

điều chỉnh về tính logic cùng sự liên kết giữa các biện pháp.  

4.3.1. Đổi mới phương pháp dạy học hát     

 Theo khung đào tạo hiện hành của hai cơ sở thì phần tác phẩm Việt 

Nam, giáo viên có thể lựa chọn ca khúc phù hợp với chất giọng của sinh viên 

thuộc một trong ba phong cách thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để giao bài. 

Ca khúc về Hà Nội với một khối lượng đồ sộ được viết ở cả ba phong cách sẽ 

là lựa chọn phong phú trong tài liệu giảng dạy và sự lựa chọn của sinh viên. 

Với đặc thù đào tạo cho sinh viên ngành SPÂN phải có đầy đủ kiến thức, 

trình độ lý luận và sau này sẽ là những người trực tiếp truyền thụ lại những 

kiến thức ấy cho các thế hệ học trò thì việc kết hợp giáo dục thẩm mỹ âm nhạc 

là điều hết sức quan trọng. Theo sự phân bổ về thời gian và khung giờ học từ 2 

- 4 giờ cho mỗi lớp thanh nhạc có số lượng khoảng từ 5 đến 10 sinh viên/ buổi 

học. Việc phân nhóm theo trình độ giúp giáo viên có thể lựa chọn được nội 

dung và phương pháp dạy học thích hợp cho từng nhóm sinh viên đó.  

Áp dụng thêm các phương pháp dạy học hiện đại như: thảo luận nhóm, 

nghiên cứu trường hợp, giải quyết vấn đề trong dạy học hát với các nội dung 

cần thiết mà sinh viên cần được học bao gồm luyện thanh, những kỹ thuật cơ 

bản khi hát ca khúc, rèn luyện phong cách trình diễn, cách biểu đạt cảm xúc, 

sắc thái tình cảm, phát triển khả năng sáng tạo, tư duy và năng lực tự học… 

Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề giúp cho sinh viên có thể rèn 

được kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá và điều này sẽ giúp sinh viên lĩnh 
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hội được nhiều kiến thức hơn, tăng khả năng làm việc cá nhân, hợp tác làm 

việc theo nhóm, thảo luận cùng các sinh viên trong nhóm để tìm ra cách giải 

quyết vấn đề nhanh và hiệu quả nhất.   

Phương pháp nghiên cứu trường hợp thay vì việc trình bày lý thuyết thì 

sinh viên sẽ được bàn thảo, tự nghiên cứu một tình huống từ thực tiễn cuộc 

sống và nghề nghiệp. Tình huống này chứa đựng những vấn đề cần giải quyết, 

đòi hỏi sinh viên phải có những quyết định dựa trên cơ sở lập luận.   

Việc dạy và học hát không chỉ là phần hoàn thành tác phẩm theo dạng học 

thuộc và trình bày qua các kỳ thi của các em sinh viên để có được tín chỉ trong 

đào tạo, mà việc người giáo viên truyền thụ cho các em, bổ sung thêm cho các 

em kiến thức cần thiết, giới thiệu rộng hơn về giá trị của mỗi tác phẩm để sinh 

viên có được sự biết rộng hơn về ca khúc mà mình được học, về những giá trị 

của ca khúc đó và điều này sẽ giúp sinh viên có được những kiến thức tổng hợp. 

Các ca khúc về Hà Nội mang tính nghệ thuật luôn chứa đựng những giá trị cao 

đẹp, trong đó những giá trị thẩm mỹ trong mỗi tác phẩm như những mảng màu 

tươi sáng nhất của một bức tranh mà người xem có thể dễ dàng cảm nhận được 

ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Do vậy, khi giảng dạy cho sinh viên ngành Sư phạm 

âm nhạc đạt chuẩn mực chung về kỹ thuật hát thì điều trước tiên cần quan tâm 

đến là phương pháp dạy học hát. Người dạy khi đã xác định đối tượng dạy cho 

sinh viên sư phạm âm nhạc và muốn nâng cao chất lượng dạy học thì sẽ tập 

trung dạy những nội dung đó như thế nào. Nói chung, khi dạy ca khúc về Hà Nội 

thì việc mở rộng kiến thức để sinh viên có thể nắm bắt được những giá trị mà tác 

phẩm đó mang lại trong đời sống xã hội là điều vô cùng cần thiết. Sinh viên có 

thêm nhiều kiến thức sẽ cảm nhận những vẻ đẹp ấy trong mỗi lời ca giai điệu với 

những cảm xúc riêng và đạt được chất lượng cao nhất.  

4.3.2. Đưa ca khúc về Hà Nội vào trong chương trình dạy học 

 Ca khúc về Hà Nội có một kho tàng đồ sộ các tác phẩm gắn liền với 

lịch sử đấr nước và lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam nhưng đề tài này 
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còn đang là là khoảng trống chưa được các cở sở đào tạo Sư phạm âm nhạc 

đưa vào giảng dạy. NCS xin đề xuất một số nội dung giáo dục thẩm mỹ âm 

nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội như sau:  

 Bổ sung thêm các ca khúc về Hà Nội trong tài liệu dạy học hát cho sinh 

viên ngành SPÂN, qua đó sinh viên có cơ sở lựa chọn những tác phẩm yêu thích, 

phù hợp với trình độ và mức độ đánh giá của giảng viên thanh nhạc.  

 Môn Lịch sử âm nhạc Việt Nam và Âm nhạc Việt Nam của hai cơ sở 

đào tạo có phần giới thiệu về sự hình thành và phát triển của ca khúc Việt 

Nam được gắn liền với lịch sử dân tộc. NCS sẽ xin đề xuất bổ sung thêm phần 

lịch sử ca khúc Hà Nội với những chặng đường phát triển rực rỡ bởi lịch sử ca 

khúc về Hà Nội luôn đồng hành với lịch sử của ca khúc cách mạng Việt Nam. 

Lịch sử của ca khúc Hà Nội thể hiện sức sáng tạo của các nhạc sĩ mà trong đó 

các ca khúc về Hà Nội không chỉ dành riêng cho lịch sử Hà Nội mà đã phản 

ánh cả một bề dầy của lịch sử gắn liền với đất nước với dân tộc Việt Nam, 

đóng góp lớn cho sự hình thành và phát triển của ca khúc cách mạng Việt 

Nam. Ca khúc về Hà Nội cũng mang trong mình những phản ánh về lịch sử 

văn hóa ngàn năm của Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội cũng như lịch sử 

nghệ thuật và thẩm mỹ.  

 Bộ môn Mỹ học của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương xin bổ sung 

thêm phần nội dung khi dạy về vẻ đẹp trong lời ca của ca khúc về Hà Nội.   

 Môn Phân tích tác phẩm xin đề xuất bổ sung thêm một số ca khúc về 

Hà Nội để sinh viên có điều kiện nghiên cứu về cái hay, cái đẹp của tác phẩm. 

Trong quá trình tìm hiểu, sinh viên có thể biết thêm về những giá trị xung 

quanh mỗi tác phẩm đó về Hà Nội.   

  Môn hợp xướng, chỉ huy hợp xướng cũng có thể bổ sung thêm tác 

phẩm về Hà Nội bởi nhiều ca khúc mang tầm vóc lớn về giá trị nghệ thuật 

như Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Tiến về Hà Nội (Văn Cao), Tiếng nói 

Hà Nội (Văn An), Hà Nội niềm tin và hy vong (Phan Nhân). 
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 Thế hệ những người thầy là những người bổ sung thêm kiến thức cho 

sinh viên Sư phạm âm nhạc để sau đó họ là những thế hệ tương lai sẽ chuyển 

tải lại những cái hay cái đẹp qua việc dạy hát, nghe nhạc, cảm thụ âm nhạc, 

dạy nhạc cụ cho học sinh phổ thông. Khi những sinh viên Sư phạm âm nhạc 

được tiếp nhận thêm kiến thức về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua các ca khúc 

về Hà Nội, các em sẽ có nhiều hiểu biết về những giá trị về Hà Nội – Thủ đô 

– Trái tim thân yêu của đất nước. 

4.4. Thực nghiệm sư phạm  

 Nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề cần giải quyết thông qua thực trạng 

khảo sát, chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm.   

4.4.1. Mục đích và nội dung thực nghiệm sư phạm  

4.4.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm  

Đánh giá tính khả thi, hiệu quả của các đề xuất về các giải pháp dạy học 

để GDTM âm nhạc qua những ca khúc viết về Hà Nội, trên cơ sở phân tích 

khách quan, khoa học các kết quả định tính, định lượng. 

 Kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đề ra trong luận án. 

Nhiệm vụ thực nghiệm: Lựa chọn đối tượng và địa bàn để tổ chức. Lựa 

chọn nội dung và phương pháp thực nghiệm sư phạm, thiết kế bài giảng, công 

cụ hỗ trợ dạy học và trao đổi với giáo viên trực tiếp dạy thực nghiệm về cách 

tổ chức,cách tiến hành bài lên lớp và cách kiểm tra đánh giá. 

4.4.1.2. Nội dung thực nghiệm:  

Chúng tôi lựa chọn một phần nội dung trong số các biện pháp giáo dục thẩm 

mỹ các ca khúc về Hà Nội để làm nội dung thực nghiệm qua việc dạy môn 

Phân tích tác phẩm tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và 

môn dạy hát tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  

4.4.2. Thực nghiệm Sư phạm1: Môn Phân tích tác phẩm âm nhạc 

Trong chương trình đào tạo cử nhân ngành SPÂN, Piano, Thanh nhạc 

của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương thì môn Phân tích tác phẩm âm 
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nhạc (PTTP) là một trong những học phần quan trọng không thể thiếu. Môn 

học PTTP giúp cho sinh viên có cái nhìn bao quát, sự hiểu biết, cảm thụ một 

cách tổng thể về nội dung tư tưởng, giá trị thẩm mỹ, các thủ pháp nghệ thuật, 

ngôn ngữ âm nhạc…được biểu hiện trong tác phẩm âm nhạc.  

Môn PTTP âm nhạc trong chương trình đào tạo ngành SPÂN, Piano, 

Thanh nhạc của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương gồm hai học phần với 

95 tiết thực giảng trên lớp bao gồm phần lý thuyết về tất cả các phương tiện 

diễn tả âm nhạc, cấu trúc, hình thức, các thủ pháp phát triển, nội dung tư 

tưởng, giá trị thẩm mỹ…. Được phân theo cấp độ từ hình thức nhỏ đến các 

hình thức lớn. Đi cùng với mỗi nội dung học tập là các bài tập thực hành dành 

cho sinh viên tự học. Sau mỗi nội dung học đều có nhiều câu hỏi và bài tập 

phân tích không chỉ từ tác phẩm âm nhạc kinh điển của chân Âu mà còn có cả 

những sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam kể cả có lời và không có lời.   

Nhờ việc chăm chỉ làm bài tập phân tích, người học sẽ nắm rõ phần lý 

thuyết đồng thời có cơ hội tiếp xúc với nhiều tác phẩm ở các hình thức, thể 

loại, nội dung khác nhau và sẽ từng bước nâng cao trình độ trên các phương 

diện: Thẩm mỹ, cảm thụ, hiểu biết về các thủ pháp sáng tác…. 

Trong các tác phẩm Việt Nam thì những ca khúc viết về Hà Nội là một 

trong những đề tài hay, số lượng khá nhiều, có nhiều tác phẩm phổ biến và 

được đánh giá là có chất lượng nghệ thuật cao. Ca khúc viết về Hà Nội mang 

nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thẩm mỹ. Hà Nội là nơi giao 

thoa, hội tụ những nét tính hoa nhất của cả nước, chắt lọc kết tinh và rồi lại 

tỏa sáng trên khắp mọi nẻo quê hương. Tất cả những nét đẹp ấy đều có trong 

âm nhạc Hà Nội và đặc biệt trong những ca khúc về Hà Nội. Mỗi một ca 

khúc về Hà Nội phản ánh những nét đẹp riêng có, tạo nên bức tranh toàn 

cảnh về Hà Nội bằng nghệ thuật âm thanh. 

Trong quá trình khảo sát về môn PTTP âm nhạc, chúng tôi nhận thấy 

những sáng tác viết về Hà nội còn chưa được giới thiệu trong giáo trình để 
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sinh viên được tiếp cận và phân tích vì vậy NCS cho rằng: nên và cần giới 

thiệu thêm cho sinh viên một số sáng tác viết về đề tài Hà nội để các sinh viên 

có thể phân tích, học hỏi những giá trị nghệ thuật được biểu hiện trong tác 

phẩm âm nhạc.   

Với mục đích nhằm giới thiệu những ca khúc viết về Hà nội có giá trị 

nghệ thuật đến với sinh viên của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

đồng thời đảm bảo, nâng cao chất lượng của môn học, đưa môn PTTP bám 

sát với thực tiễn. Qua khảo sát và tham khảo khung chương trình cũng như 

giáo trình PTTP chúng tôi chọn ra một số tác phẩm về đề tài Hà nội có cấu trúc 

hai đoạn đơn, ba đoạn đơn và một vài ca khúc mang tính biến tấu – rông đô - 

trường ca để đưa vào thực nghiệm giảng dạy cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc 

ở môn Phân tích tác phẩm âm nhạc 1 và Phân tích tác phẩm âm nhạc 2. Những 

ca khúc Hà Nội được lựa chọn đưa vào giảng dạy bao gồm các ca khúc có nội 

dung, cấu trúc, hình thức phù hợp với mục tiêu, kiến thức, kĩ năng của môn 

Phân tích tác phẩm âm nhạc 1, Phân tích tác phẩm âm nhạc 2 và là những tác 

phẩm này có giá trị nghệ thuật được công nhận cũng như được nhiều người 

yêu thích.  

Để phù hợp với khả năng của sinh viên của ngành SPÂN, phù hợp với 

khung chương trình đạo tạo, chúng tôi chọn các ca khúc về Hà Nội được viết 

ở các hình thức hai đoạn đơn, ba đoạn đơn và một vài ca khúc mang tính biến 

tấu - rông đô - trường ca ở các dạng khác nhau để đưa vào giảng dạy cũng 

như cho sinh viên thực hành phân tích. Danh sách các bài như sau: 

Hình thức 2 đoạn đơn: 

Hình thức hai đoạn đơn có tái hiện: 

+ Hướng về Hà Nội - Nhạc sĩ Hoàng Dương 

 + Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh  

+ Hà Nội mùa Xuân - Nhạc sĩ Văn Ký 

Hình thức hai đoạn đơn không có tái hiện: 
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+ Hà Nội niềm tin và hy vọng -  Nhạc sĩ Phan Nhân 

+ Mùa Xuân làng lúa làng hoa - Nhạc sĩ Ngọc Khuê 

+ Hà Nội mùa vắng những cơn mưa - Nhạc sĩ Trương Quý Hải 

+ Đêm Hồ Gươm -  Nhạc sĩ Trần Hoàn 

+ Tình yêu Hà Nội - Nhạc sĩ Hoàng Vân 

+ Nồng nàn Hà Nội - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường 

Hình thức ba đoạn đơn   

+ Mối tình đầu - Nhạc sĩ Thế Duy 

+ Ngẫu hứng sông Hồng - Nhạc sĩ Trần Tiến 

+ Những mùa đông yêu dấu - Nhạc sĩ Đỗ Bảo 

Ca khúc mang tính biến tấu – rông đô - trường ca 

+ Hà Nội đêm trở gió - Nhạc sĩ Trọng Đài 

+ Vầng trăng Ba Đình - Nhạc sĩ Thuận Yến 

+ Người Hà Nội - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi 

Trong luận án này, để xác định các ca khúc mà chúng tôi đưa ra đạt 

hiệu quả ở mức độ nào, vì thế chúng tôi tiến hành thực nghiệm cho các đối 

tượng sinh viên học PTTP năm thứ hai năm học 2021 - 2022 tại Trường Đại 

học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.  

Mục đích của việc thực nghiệm là sử dụng các ca khúc viết về Hà nội 

có cấu trúc phù hợp với chương trình học môn PTTP, từ đó xem xét khả năng 

ứng dụng và phát triển của những ca khúc để từ đó có thể đưa vào thực hành 

phân tích trong môn học.  

4.4.2.1. Đối tượng thực nghiệm 1 

 Ở đây, chúng tôi áp dụng thực nghiệm cho đối tượng là sinh viên năm 

thứ hai năm học 2021 - 2022 ở Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

Chúng tôi chọn các lớp thực nghiệm với quy mô một lớp làm thực nghiệm và 

một lớp làm đối chứng, cách làm như sau:  
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 - PTTP 1 chọn lớp 1070027.21.03 làm lớp thực nghiệm; lớp làm lớp 

đối chứng 1070027.21.02 

- PTTP 2 chọn lớp 107009.21.03 làm lớp thực nghiệm; lớp làm lớp đối 

chứng 107009.21.02   

4.4.2.2. Nội dung thực nghiệm 1 

Chúng tôi lấy bài tập trong giáo trình PTTP và bài được biên soạn trong 

đề tài để so sánh. Chúng tôi tiến hành thực nghiệm bài tập vào 2 học kỳ của 

năm học 2021- 2022: Học kỳ 1 là PTTP 1 và học kỳ 2 là PTTP2. Nội dung 

thực nghiệm của môn PTTP như sau:  

- PTTP1 bao gồm các nội dung: Hình thức 2, 3 đoạn đơn và các dạng 

- PTTP2 có các nội dung: Các hình thức lớn trong đó có hình thức 

trường ca, Rondo, Biến tấu. 

Trong các nội dung của môn học PTTP, chúng tôi tiến hành sử dụng 

bài tập mà chúng tôi biên soạn trong đề tài được thực hiện quá trình dạy và 

học áp dụng cho lớp thực nghiệm.  

4.4.2.3. Tiến hành thực nghiệm 1 

 Môn PPTP được học vào năm thứ hai theo đăng kí của sinh viên với 

lớp tín chỉ phù hợp. Vì vậy hai lớp này được xắp xếp một cách ngẫu nhiên và 

được coi là tương đương về kết quả học tập cũng như mọi mặt khác.  

 Ở đây, chúng tôi tiến hành thực nghiệm theo hai bước sau: Bước 1 là 

tiến hành khảo sát trình độ ban đầu của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, 

bước 2 là tiến hành thực nghiệm.  

 * Bước 1. Tiến hành khảo sát trình độ ban đầu của lớp thực nghiệm và 

lớp đối chứng:  

 Môn PPTP học trong 2 học kỳ của năm thứ nhất, chúng tôi tiến hành 

kiểm tra khảo sát đầu học kỳ của từng trình độ:  

- PTTP1: 2 lớp 1070027.21.03 và 1070027.21.02 

- PTTP2: 2 lớp 107009.21.03 và 107009.21.02 
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Hai lớp thực nghiệm và lớp đối chứng có được khảo sát trên cùng một 

nội dung, kết quả điểm kiểm tra như sau:  

Bảng 4.1. Kết quả điểm kiểm tra trước thực nghiệm 

 PTTP 1 (Học kỳ 1) PTTP 2 (Học kỳ 2) 

Điểm Lớp thực  nghiệm 

1070027.21.03     

Lớp đối chứng 

1070027.21.02    

Lớp thực nghiệm 

107009.21.03  

Lớp đối chứng 

107009.21.02      

Điểm 9, 10  (giỏi) 2          5,4% 2            5 % 3           7,1% 2         5% 

Điểm 7, 8 (khá)    12       32,4% 14      45 % 14        33,3% 14      35% 

Điểm 5,6 (TB) 20        54% 20       40% 20        47,6% 19     47,5% 

Điểm dưới5 (YK) 3           8,1% 4         10% 5           11,9% 7         17,5% 

 

Nhìn vào bảng điểm kiểm tra của hai lớp trước thực nghiệm, điểm số 

của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng tương đương nhau. Khi đánh giá bài 

kiểm tra chúng tôi nhận thấy khả năng hiểu kiến thức trong môn PTTP còn 

hạn chế do đây là một môn học khó, đòi hỏi sinh viên không những phải nắm 

vững  kiến thức cơ bản về âm nhạc như: Lý thuyết âm nhạc, Hoà âm, … đồng 

thời phải có sự cảm thụ cũng như kiến thức xã hội nhất định thì mới có thể 

làm được một bài phân tích hoàn chỉnh. 

* Bước 2. Tiến hành thực nghiệm 

- Đối với lớp đối chứng: Lớp đối chứng PTTP1 1070027.21. Lớp đối chứng 

107009.21.02  PTTP2 

Chúng tôi chủ yếu sử dụng các câu hỏi, bài tập trong giáo trình và tự cho 

thêm bài tập trên lớp và bài tập về. Để học thuộc phần lý thuyết, chúng tôi vẫn 

sử dụng câu hỏi trong giáo trình.   

- Đối với lớp thực nghiệm: 1070027.21.03 (PTTP1) và lớp 107009.21.03 (PTTP 2)  

Chúng tôi tiến hành như sau:  
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+ Bài tập lý thuyết: Giáo viên (GV) hướng dẫn sinh viên (SV) chuẩn bị 

bài trước khi lên lớp, cụ thể là đọc tài liệu những mục quan trọng và tự trả lời 

câu hỏi về lý thuyết trong giáo trình để chuẩn bị bài.  

+ Bài tập thực hành: thực hành phân tích bài tập trên bản nhạc và viết 

lại thành một bài dưới dạng tự luận có mở bài, thân bài và kết luận. Trong đó 

đảm bảo các tiêu chí 

- Giới thiệu về tác giả, tác phẩm 

- Phân tích về nội dung tư tưởng, giá trị thẩm mỹ và các phương tiện 

diễn tả âm nhạc cũng như thủ pháp phát triển 

 - Nêu được giá trị của tác phẩm và đưa vào cảm nhận  của từng cá nhân. 

Một số phương pháp dạy học dùng trong quá trình thực nghiệm 

 Trong quá trình giảng dạy thực nghiệm chúng tôi vẫn sử dụng các 

phương pháp truyền thống như: Phương pháp dùng lời, Phương pháp sử dụng 

phương tiện dạy học, Phương pháp giải  

uyết vấn đề, Phương pháp dạy học tự phát hiện, Phương pháp trải nghiệm… 

Trong đó chúng tôi chú trọng đến ba phương pháp: Phương pháp sử dụng 

phương tiện dạy học, Phương pháp giải quyết vấn đề, Phương pháp dạy học 

tự phát hiện  bởi ba phương pháp này kích thích được khả năng tự học, tự 

nghiên cứu của sinh viên. Sau khi sử dụng phương pháp dùng lời giảng giải/ 

vấn đáp về phần lý thuyết, SV sẽ đi vào thực hành phân tích. Để phân tích 

được một tác phẩm âm nhạc thì Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học là 

công cụ giúp SV tra cứu, trải nghiệm tác phẩm thông qua nghe, nhìn, cảm 

thụ…. Từ đó tự phát hiện và giải quyết vấn đề theo sự cảm nhận trên cơ sở 

kiến thức cá nhân được học.  

4.4.2.4. Kết quả thực nghiệm 1 

Sau khi học xong học môn PPTP (PPTP1 và PPTP2), chúng tôi tiến hành điều 

tra kết quả học tập của hai lớp thông qua điểm thi kết thúc học phần.   

Bảng 4.2. Kết quả điểm thi học phần sau thực nghiệm 
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 PTTP 1 (Học kỳ 1) PTTP 2 (Học kỳ 2) 

Điểm Lớp thực nghiệm 

1070027.21.03   

Lớp đối chứng 

1070027.21.02    

Lớp thực nghiệm 

107009.21.03  

Lớp đối chứng 

107009.21.02      

Điểm 9, 10  (giỏi) 4          10,8% 3          7,5% 4             9,5% 4           10% 

Điểm 7, 8 (khá)    19         51,3% 14         35% 22           52,3% 16         40% 

Điểm 5,6 (TB) 13            35,1% 18        45% 14              33,3% 15          37,5% 

Điểm dưới 5 (YK) 1              2,7% 5         12,5% 2                 4,7% 5           12,5% 

 

Nhìn vào kết quả điểm thi sau thực nghiệm, số điểm khá, giỏi của lớp thực 

nghiệm tăng lên đáng kể khoảng trên 50% số điểm trung bình và yếu kếm giảm 

mạnh còn khoảng trên 19%. Còn đối với lớp đối chứng, các số điểm giỏi, khá, trung 

bình nhìn chung không có sự khác biệt. Từ kết quả bài kiểm tra ban đầu và bài thi 

kết thúc học phần môn PTTP 1 và PTTP 2, chúng tôi nhận thấy nhận thấy ở lớp đối 

chứng, số điểm khá giỏi không có sự thay đổi nhiều. So với lớp đối chứng thì lớp 

thực nghiệm đã có sự thay đổi rõ nét. Trước thực nghiệm số điểm giỏi là 2 SV 

chiếm 5,4% thì sau thực nghiệm đã tăng lên 4 SV chiếm 10,8%, số điểm khá trước 

thực nghiệm là 12 SV (32,4%) nay đã tăng lên còn 19 SV (51,3%) và số điểm yếu 

TB giảm nhẹ từ 20 SV còn 13 SV, Số điểm yếu từ 3 nay xuống 1… 
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Qua quá trình thực nghiệm ở hai lớp chúng tôi đã theo dõi tinh thần và 

thái độ của SV trong từng buổi học. Đối với lớp thực nghiệm, SV thường 

sôi nổi hơn, hay phát biểu xây dựng bài và thường trao đổi với nhau khi 

gặp những vấn đề khó. Bên cạnh đó, do các em được chuẩn bị bài đầy đủ 

và với tinh thần học nghiêm túc đã giúp các em tiếp thu kiến thức PTTP dễ 

dàng hơn. 

 Ở đây, chúng tôi cũng tiến hành điều tra ý kiến của Sinh viên về các ca 

khúc viết về Hà nội mà chúng tôi sử dụng trong dạy học môn PTTP. Với bảng 

các câu hỏi như sau : 

Bảng 4.3. Mức độ hiểu biết về các ca khúc Hà Nội 

TT Câu hỏi Số 

SV 

Có Không Ý kiến 

khác 

Tỷ lệ 

   % 

1 Anh/ chị có biết đến các ca 

khúc này chưa? 

79 79 0 0 100 

2 Theo cảm nhận cá nhân Anh/chị 

thấy các ca này có hay không? 

79 73 6 0 92,40 

3 Anh/chị có hiểu được nội dung 

của ca khúc? 

79 77 2 0 97.46 

4 Anh/ chị có phân tích được ca 

khúc không? 

79 72 5 2 91,14 

5 Anh/ chị có biết tác giả của 

các ca khúc này không 

79 74 5 0 93,67 

6 Anh? chị có thích nghe những ca 

khúc này sau khi học xong không? 

79 76 3 0 98,70 

7 Theo các anh/chị ca khúc này có 

phù hợp để đưa vào phần bài tập 

trong môn PTTP không? 

79 73 6 0 92,40 

 

Kết quả điều tra, phỏng vấn cho thấy 90% các sinh viên đều thích, biết 

và có thể phân tích được các ca khúc mà chúng tôi đưa vào và các em đã có 

hứng thú với môn học hơn. Điều này, cho thấy các ca khúc chúng tôi lựa chọn 

là phù hợp với môn học PTTP1, PTTP2 với đối tượng là sinh viên ngành Sư 

phạm Âm nhạc. 
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4.4.2.5. Đánh giá quá trình thực nghiệm 1 

 Sau khi tiến hành thực nghiệm bài tập môn PTTP1,2 và thông qua kết 

quả của lớp thực nghiệm sử dụng bài tập chúng tôi biên soạn trong đề tài và 

và lớp đối chứng sử dụng bài tập trong giáo trình, chúng tôi có một số nhận 

xét như sau: 

* Bài tập trong giáo trình PTTP hiện đang sử dụng đã có đủ các dạng bài từ 

khí nhạc đến thanh nhạc. Tuy nhiên số lượng còn ít đặc biệt là ca khúc trong 

đó có đề tài viết về Hà nội. Hơn nữa, trong phần các hình thức lớn mang tính 

Biến tấu, Rông đô, Trường ca thì hầu như không có ca khúc trong phần bài 

tập thực hành phân tích. 

 Vì vậy trong qúa trình thực nghiệm chúng tôi đã mạnh dạn đưa vào các 

ca khúc ở thể loại có cấu trúc lớn ở hình thức nhiều phần mang tính Rondo, 

Biến tấu và Trường ca. Một mặt giới thiệu cho các sinh viên những nội dung 

tư tưởng thẩm mỹ của các ca khúc có đề tài về Hà Nội, đồng thời cũng 

chuyển tải cho sinh viên kiến thức về Lịch sử Âm nhạc Việt nam cũng như sự 

tiếp thu có sáng tạo của các nhạc sĩ tiền bối.   

 Về thái độ: Với các ca khúc chúng tôi lưạ biên soạn đưa vào thực hành 

phân tích hầu như các em khá hứng thú tìm hiểu các nguồn tài liệu liên quan 

và nghe nhiều lần để bài phân tích được sâu sắc hơn. Bởi đây là các ca khúc 

khá phổ biến, gần gũi với các sinh viên. 

 Như vậy, các ca khúc viết về đề tài Hà nội là một mảng đề tài hay, phù hợp 

với nội dung chương trình môn PTTP đồng thời các sinh viên cũng rất yêu thích 

các tác phẩm ở đề tài này, chúng tôi đề xuất nên đưa thêm một số ca khúc vết về 

đề tài Hà nội nhằm tạo đa dạng nhiều màu sắc cho các SV học môn PTTP. 

4.4.3. Nội dung thực nghiệm 2: Dạy hát ca khúc về Hà Nội 

Mục đích của việc thực nghiệm là sử dụng các ca khúc viết về Hà nội ở ba 

phong cách thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ, từ đó xem xét khả năng ứng 

dụng của các ca khúc để từ đó có thể đưa vào thực hành môn dạy hát. Quá 
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trình thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 118 SV Sư phạm âm nhạc 

của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về mức độ quan tâm trong một số vấn 

đề khi thể hiện ca khúc về Hà Nội.   

Bảng 4.4. Một số yếu tố ảnh hưởng khi hát ca khúc về Hà Nội 

TT Những yếu tố khi hát ca khúc Số SV  Tỷ lệ (%) 

1 Kỹ thuật khi học hát tác phẩm  54 45,77 

2 Nội dung ca từ của tác phẩm  46 38.98 

3 Giá trị giáo dục thẩm mỹ âm nhạc của tác phẩm  18 15,25 

                             Tổng 118 100,00 

Khảo sát sinh viên một số yếu tố khi thể hiện ca khúc về Hà Nội thì 

mức độ quan tâm về các nội dung cần có để hát một tác phẩm còn có sự 

chênh lệch. Sinh viên chú ý tới kỹ thuật nhiều hơn và cũng chưa giành nhiều 

thời gian để nghiên cứu về ca từ, nội dung của tác phẩm, thậm chí về yếu tố 

thẩm mỹ cũng chỉ có một số ít sinh viên quan tâm.  

Trước khi tiến hành thực nghiệm ở nhóm, chúng tôi thăm dò ý kiến mức 

độ yêu thích ca khúc về Hà Nội. 

 Bảng 4.5. Mức độ yêu thích khi hát ca khúc về Hà Nội 

TT Mức độ yêu thích khi hát ca khúc về Hà Nội  Số SV  Tỷ lệ (%) 

1 Yêu thích  3 37,5 

2 Bình thường 5 62.5 

3 Không yêu thích  0 0,0 

                             Tổng 8 100,00 

 

Kết quả cho thấy khi chưa dạy hát ca khúc về Hà Nội thì mức độ bình 

thường đang chiếm phần lớn. Chúng tôi tiếp tục khảo sát nhóm SV thực 

nghiệm và nhóm SV học theo phương pháp truyền thống khi chưa áp dụng 

một số biện pháp giáo dục thẩm mỹ âm nhạc vào trong dạy hát ca khúc Hà 
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Nội để đánh giá mức độ kỹ thuật và biểu đạt cảm xúc của sinh viên. Yếu tố 

này là một phần rất quan trọng cho việc thể hiện thành công của một tác phẩm 

âm nhạc.  

Bảng 4.6. Đánh giá mức độ thể hiện bài hát 

TT Mức độ về Hà Nội  Số SV Tỷ lệ (%) 

1 Kỹ thuật  
4 50.0 

2 Nhạc cảm, biểu đạt cảm xúc tốt 
3 37,5 

3 Biểu đạt cảm xúc bình thường 1 12,5 

                             Tổng 8 100,00 

 

Nhằm xác định việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên thông 

qua viêc dạy hát các ca khúc về Hà Nội sẽ đạt hiệu quả ở mức độ nào, chúng 

tôi tiến hành thực nghiệm cho các đối tượng là sinh viên SPÂN, Trường 

ĐHSP Hà Nội. Chúng tôi lựa chọn 8 sinh viên K69 thuộc Khoa Nghệ thuật, 

Trường ĐHSP Hà Nội và chia thành 2 nhóm đó là nhóm thực nghiệm và 

nhóm đối chứng, mỗi nhóm gồm 4 sinh viên. Cả hai nhóm cùng đạt mức điểm 

bằng nhau, cụ thể: 1 SV xếp loại B (1 SV đạt điểm 8; 1 SV đạt 7,5;) và 3 SV 

xếp loại C (1 SV đạt điểm 6,5; 1 SV đạt 6 và 1 SV đạt điểm 5,5). 

Phần thực nghiệm được tiến hành giờ dạy mẫu vào buổi học thứ 3 [Chi 

tiết tại PL10, tr.324]. Chúng tôi đã giao cho cả hai nhóm SV thực nghiệm và 

đối chứng 03 ca khúc về Hà Nội theo ba phong cách thính phòng, dân gian và 

nhạc nhẹ gồm các tác phẩm: Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Chiều Phủ Tây Hồ 

(Phú Quang), Hà Nội đêm trở gió (Trọng Đài). Nhóm SV đối chứng học tập 

theo phương pháp truyền thống. Nhóm SV thực nghiệm được học tập theo 

biện pháp đề xuất.  

GV thực hiện: TS. Trần Thị Thu Hà  

GV dự giờ: PGS.TS. Trần Bảo Lân, Ths. Nguyễn Thị Điệp. 

4.4.3.1. Thời gian 
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 Quá trình thực nghiệm được tiến hành tại học kỳ 2, học phần 6 năm 

học 2020 -2021. SV học 14 tuần, mỗi tuần học 1 buổi/ 2 tìn chỉ/ nhóm 4 

người/ 2 giờ tín chỉ/100 phút. 

Thực nghiệm đối chứng: Tiến hành giờ dạy mẫu, buổi học thứ 3. 

Nội dung thực nghiệm: Dựa trên những đề xuất bổ sung về nội dung 

dạy học những ca khúc Hà Nội, chúng tôi xây dựng nội dung thực nghiệm 

dạy hát những ca khúc có các phong cách khác nhau theo hướng: 

-Thực nghiệm biện pháp vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại 

như: giải quyết vấn đề, dạy học nhóm, nghiên cứu trường hợp… 

- Bổ sung phần kiến thức hiểu biết về ca khúc Hà Nội cho sinh viên 

4.4.3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm  

Về mặt định lượng 

 Kết quả so sánh theo chiều dọc đối với 4 sinh viên thuộc nhóm thực 

nghiệm bằng việc sử dụng nhóm phương pháp dạy học hiện đại và chưa áp 

dụng thêm phần giới thiệu nội dung và giá trị của ca khúc về Hà Nộ và khi áp 

dụng phương pháp dạy học nghiên cứu vấn đề, nghiên cứu trường hợp, giải 

quyết vấn đề có bổ sung nội dung hiểu biết về ca khúc Hà Nội... Từ điểm xuất 

phát tới khi hoàn thành thực nghiệm đã cho thấy các mức độ quan tâm của 

sinh viên về một số yêu tố khi hát những ca khúc Hà Nội như sau. 

Bảng 4.7. Đánh giá khảo sát lần thứ nhất (tuần 7) về mức độ yêu thích 

khi hát ca khúc về Hà Nội 

 

TT Mức độ yêu thích ca khúc về Hà Nội  Số SV  Tỷ lệ (%) 

1 Yêu thích  
5 62,5 

2 Bình thường 
3 37,5 

3 Không yêu thích  0 0,0 

                             Tổng 8 100,00 
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So sánh với [bảng 4.5, tr.158] trước khi thực nghiệm thì kết quả cho 

thấy sự thay đổi có tính chất đảo chiều và tỷ lệ yêu thích tăng (25,0 %), mức 

độ bình thường giảm (25,0 %). Tiếp tục quan sát đánh giá về mức độ quan 

tâm tới các yếu tố kỹ thuật, cách biểu đạt cảm xúc khi thể hiện các ca khúc về 

Hà Nội sau khi áp dụng biện pháp giáo dục thẩm mỹ âm nhạc, kết quả của 

bảng đánh giá được thể hiện như sau:  

Bảng 4.8. Đánh giá mức độ thể hiện ca khúc 

TT Mức độ về Hà Nội  Số SV Tỷ lệ (%) 

1 Kỹ thuật  
4 50.0 

2 Nhạc cảm, biểu đạt cảm xúc tốt 
4 50.0 

3 Biểu đạt cảm xúc bình thường 0 00,0 

                             Tổng 8 100,00 

 

So sánh với [Bảng 4.6, tr.159] thì yếu tố nhạc cảm, biểu đạt cảm xúc đã 

cân bằng cùng yếu tố kỹ thuật khi hát ca khúc về Hà Nội. Mỗi yếu tố đang ở mức 

tương đương nhau là 50%. Sau khi áp dụng những tiêu chí đổi mới trong phương 

pháp dạy học của và bổ sung thêm phần nội dung trong giảng dạy thực nghiệm 

khi tiến hành nói về những giá trị của ca khúc Hà Nội, chúng tôi có bảng đánh 

giá năng lực hát của sinh viên nhóm thực nghiệm trên các phương diện kỹ thuật, 

cảm thụ âm nhạc, phong cách trình diễn với kết quả như sau:  

 Bảng 4.9. Đánh giá năng lực hát của sinh viên nhóm thực nghiệm. 

KẾT QUẢ 

Thời gian 

Tuần 

1 

Tuần 

3 - 6 

Tuần 

7 

Tuần 

8 -10 

Tuần 

11-13 

Tuần 

14 

Nguyễn 

Thị Ngọc Ánh  

Điểm 7 7,5 8 8 8,5 9 

XL B B B B A A 

Bùi Thị Quỳnh 

Giang 

Điểm 7 7 7,5 8 8 8,5 

XL C C B B B A 
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Ngô Thùy Trang Điểm 5,5 6 6 7 7,5 7,5 

XL C B B B B B 

Phạm Minh 

Hương 

Điểm 5,5 6 6,5 7,5 8.5 8.5 

XL C C C B A A 

Xếp loại 

A 

SL 0 0 0 0 2 3 

Tỷ lệ (%) 0 0 0 0 50.00 75,00 

B 

SL 1 2 3 4 2 1 

% 25.00 50.00 75,00 100.00 50.00 25.00 

C 

SL 3 2 1 0 0 0 

% 75,00 50.00 25.00 0 0 0 

 

Kết quả nghiên cứu trên đây cho thấy, ở thời điểm bắt đầu thực nghiệm, 

4 SV được chọn đều thuộc loại trung bình (loại C) gồm 2 SV (50 %) và loại 

(loại B) gồm 2 SV (50%). Qua mỗi tuần, kết quả này đã thay đổi tích cực, 

thay vào đó là số SV xếp loại giỏi (loại A) gồm 3 SV (75%) và loại khá (loại 

B) với 1 SV (25%). Không có sinh viên nào có mức độ thể hiện và biểu đạt 

cảm xúc ở mức trung bình (loại C). Đây là kết quả đáng quan tâm khi vận 

dụng các biện pháp mới để cảm thụ âm nhạc khi hát. Bên cạnh việc đánh giá 

kết quả của nhóm thực nghiệm, chúng tôi đã so sánh kết quả này với nhóm đối 

chứng. Sau hai lần đánh giá trong quá trình thực nghiệm lần thứ nhất (tuần thứ 7) 

và lần thứ hai (tuần thứ 14), chúng tôi thu được kết quả như sau:  

Bảng 4.10. Đánh giá lần thứ nhất ( tuần 7) 

 

Nhóm 

Điểm số 

 

6 6,5 7,5 8 8,5 9 10 

Thực nghiệm Số SV 1 1 2 1 0 0 0 

Tỷ lệ (%) 0 0 50,0 25,0 0 0 0 

Đối chứng  Số SV 0 0 3 0 0 0 0 

Tỷ lệ (%) 0 0 75,0 0 0 0 0 
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Bảng 4.11. Đánh giá lần thứ hai (tuần 14) 

 

Nhóm 

Điểm số 

6 6,5 7,5 8 8,5 9 10 

 

Thực nghiệm 

Số SV 0 0 0 0 3 1 0 

Tỷ lệ (%) 0 0 0 0 75,0 25,0 0 

 

Đối chứng  

Số SV 0 0 3 2 2 0 0 

Tỷ lệ (%) 0 0 75,0 50,0 50,0 0 0 

  

Sau hai lần đánh giá, kết quả của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng đã có 

sự chênh lệnh. Kết quả được quy đổi từ điểm số sang xếp loại và có tỷ lệ 

như sau:  

 Bảng 4.12. So sánh kết quả học tập của nhóm đối chứng (ĐC) và 

nhóm thực nghiệm (TN). 

 

Kết quả học tập 

Trước thực 

nghiệm 

Đánh giá lần thứ 

nhất  

Đánh giá lần 

thứ hai 

TN ĐC TN ĐC TN ĐC 

 

Loại A 

SV 0 0 0 0 3 2 

Tỷ lệ % 0 0 0 0 75,0 50,0 

 

Loại B 

SV 2 2 3 2 1 2 

Tỷ lệ % 50,0 50,0 75,0 50,0 25,0 50,0 

 

Loại C 

SV 2 2 1 2 0 0 

Tỷ lệ % 50,0 50,0 25,0 50,0 0 0 

 

Loại D 

SV 0 0 0 0 0 0 

Tỷ lệ % 0 0 0 0 0 0 
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Loại   A Loại  B Loại  C Loại  D

Trước TN Trước ĐC TN lần 1 ĐC lần1 TN lần 2 ĐC lần 2

 

Bảng so sánh kết quả học tập trên cho thấy, trước đánh giá, năng lực 

của nhóm thực nghiệm và đối chứng là tương đương nhau. Sau lần đánh giá 

thứ nhất, hai nhóm đã có sự chuyển biến nhẹ về tỷ lệ chênh lệch nhau. Ở lần 

đánh giá thứ hai thì mức độ hiệu quả đã được nâng lên. Sinh viên đạt loại A 

của nhóm thực nghiệm đạt 75%, loại B là 25%. Sinh viên đạt loại A của nhóm 

đối chứng là 50% và loại B là 50%.  

 Kết quả nghiên cứu trên cho thấy, thông qua việc triển khai các phương 

pháp dạy học hiện đại, ngoài yếu tố kỹ thuật thanh nhạc, các sinh viên trong 

nhóm thực nghiệm đã nắm bắt những biện pháp giáo dục thẩm mỹ âm nhạc 

trong việc học hát các ca khúc về Hà Nội vì vậy các em có nhiều cảm xúc khi 

học hát và tiếp thu được những kiến thức về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và 

thẩm mỹ qua những ca khúc về Hà Nội, Đây là kết quả đáng quan tâm khi vận 

dụng khi đưa thêm các nội dung vào dạy học và mang lại tính khả thi đối với 

các biện pháp đề xuất.  

Về mặt định tính 

 Bên cạnh việc đánh giá nội dung thực nghiệm thông qua khảo sát và 

phỏng vấn, chúng tôi còn đánh giá người học về phương diện kiến thức được 

học và ý thức học tập. Nhóm học có tinh thần học tập tốt và hoàn thành các 

nhiệm vụ đề ra. Khi áp dụng phương pháp dạy học mới kết hợp với việc nâng 
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cao trình độ hiểu biết, sự am hiểu cho các em nghiên cứu sâu về tác phẩm để 

hát đã giúp các em làm quen sự đổi mới trong phương pháp học. Các em có 

nhiều cảm xúc và hào hứng khi thể hiện những giai điệu lời ca không chỉ 

chính xác về mặt kỹ thuật mà thấy được cách biểu hiện cảm xúc tình cảm của 

của các em có nhiều thay đổi. Không đơn thuần là việc hát thuộc lòng một tác 

phẩm. Qua buổi dự giờ, các giáo viên đều nhận thấy mức độ thể hiện cảm xúc 

của các em hoàn toàn thay đổi khi thể hiện ca khúc. Việc đưa thêm nội dung 

giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên Sư phạm 

Âm nhạc trong quá trình dạy hát đã có được kết quả khả quan. 

Tiểu kết chương 4 

 Những đề xuất bổ sung nội dung để giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua các 

ca khúc về Hà Nội cho SV ngành ĐHSP Âm nhạc được cụ thể ở một số môn 

học. Những ca khúc Hà Nội được lựa chọn làm tài liệu giảng dạy là những ca 

khúc được sáng tác ở ba phong cách cổ điển châu Âu, dân gian và nhạc nhẹ 

có tính nghệ thuật được nhiều người yêu thích. Để phù hợp với khả năng của 

sinh viên của ngành Sư phạm âm nhạc, các ca khúc về Hà Nội được lựa chọn 

ở mức độ kỹ thuật từ dễ đến khó về kỹ thuật, phong cách và nâng cấp theo 

từng năm học. Lựa chọn thêm một số tác phẩm hợp năng lực cho sinh viên 

đưa vào tài liệu giảng dạy.  

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành ở hai môn dạy học phân tích tác 

phẩm âm nhạc tại trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương và dạy hát tại trường 

ĐHSP Hà Nội. Môn Phân tích tác phẩm âm nhạc được tiến hành phân tích ở 

các ca khúc có nội dung cấu trúc hình thức phù hợp trong giáo trình giảng dạy 

hiện tại giúp các em hiểu hơn về giá trị của những ca khúc viết về Hà Nội. 

Một sự mạnh dạn hơn khi chúng tôi đưa phần bài tập thực hành là những ca 

khúc về Hà Nội ở những hình thức mang tính biến tấu, rông đô và trường ca 

để sinh viên phân tích và sinh viên được tiếp cận với những hình thức này, khi 
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trước đây chỉ được giới thiệu qua những tác phẩm khí nhạc. Việc dạy học hát 

những ca khúc về Hà Nội kết hợp những phương pháp dạy học hiện đại đã 

giúp cho sinh viên có được sự hiểu biết hơn về những yếu tố liên quan tới một 

ca khúc Hà Nội khi các sinh viên được học về giá trị lịch sử, nghệ thuật, văn 

hóa và thẩm mỹ.  

 Thế hệ những người thầy là những người bổ sung thêm kiến thức cho 

sinh viên Sư phạm âm nhạc để sau đó họ là những thế hệ tương lai sẽ chuyển 

tải lại những cái hay cái đẹp qua việc dạy hát, nghe nhạc, cảm thụ âm nhạc, 

dạy nhạc cụ cho học sinh phổ thông. Khi những sinh viên Sư phạm âm nhạc 

được tiếp nhận thêm kiến thức về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua các ca khúc 

về Hà Nội, các em sẽ có nhiều hiểu biết về những giá trị về Hà Nội - Thủ đô - 

Trái tim thân yêu của đất nước. Biện pháp đề xuất trong quá trình thực 

nghiệm mang lại tính khả thi trong việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua các ca 

khúc về Hà Nội cho sinh viên ngành SPÂN.  
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KẾT LUẬN 

Với số lượng ca khúc đồ sộ về Hà Nội được trải dài từ thời kỳ đầu tân 

nhạc, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đến 

ngày đất nước hòa bình độc lập tự do và cho tới ngày hôm nay thì một Hà Nội 

đã được dệt lên bằng lịch sử oai hùng và kiêu hãnh của đất và người Hà Nội. 

Những ca khúc Hà Nội đã phản ánh hiện thực đời sống xã hội mang những 

sắc màu đa dạng và phong phú về nội dung, đề tài và hình thức thể hiện qua 

từng giai đọa lịch sử. Những chủ đề chiến đấu và xây dựng, thiên nhiên và 

con người, ngợi ca tình yêu và cuộc sống xuyên suốt trong các tác phẩm về 

Hà Nội cũng được phân chia rõ nét với những cách xây dựng rất riêng của các 

tác giả. Một pho biên niên sử về Thăng Long - Hà Nội bằng nghệ thuật âm 

thanh đã được xây dựng từ những hình tượng đa chiều, từ chiều dài lịch sử 

đến chiều rộng không gian và chiều sâu của tâm thức. 

 Ca khúc viết về Hà Nội có sự đa dạng về ngôn ngữ và bút pháp sáng 

tác đồng thời phong phú về cấu trúc như hai đoạn đơn, ba đoạn đơn, có tác 

phẩm mang tính biến tấu, có tác phẩm mang tính rondo, trường ca...đã tạo nên 

sự đa dạng về hình thức cho và tạo nên những sắc màu âm nhạc riêng của 

những ca khúc viết về Hà Nội. 

 Lời ca trong những ca khúc viết về Hà Nội rất đẹp và mang nhiều ý 

nghĩa cho mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Lời ca trong những ca khúc về Hà Nội 

dường như cũng đặc biệt hơn bởi mỗi tác phẩm dường như đều gắn liền với 

cái tên Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội hoặc ít nhất là một địa danh cụ thể 

của Hà Nội như Hồ Gươm, Hồ Tây, Ba Đình, Văn Miếu, Đống Đa, Cổ ngư, 

Tháp rùa, Hoa sữa…. Tiêu đề của mỗi ca khúc về Hà Nội cũng như vậy bởi 

nếu không gắn với những địa danh cụ thể thì khi tách riêng phần lời ca chúng 

ta sẽ không thể hình dung ra được nội dung của tác phẩm đó thuộc vùng miền 
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nào ngoại trừ các tác phẩm được viết theo phong cách dân gian có sử dụng 

chất liệu Ca trù.  

 Về Thang âm – Điệu thức các ca khúc của cả ba phong cách đều sử dụng 

thang 7 âm và điệu thức của cổ điển châu Âu làm cốt lõi. Ở phong cách dân 

gian được pha trộn thêm điệu thức 5 âm của dân ca, Điệu thức trong các ca 

khúc mang phong cách nhạc nhẹ được kết hợp theo kiểu mở đầu và kết thúc 

bằng những điệu thức khác nhau chứ không chỉ là mở đầu và kết thúc bằng một 

điệu thức giống như các ca khúc mang phong cách cổ điển.  

 Về phương thức xây dựng giai điệu - tiết tấu thì cả ba phong cách đều 

vận dụng các thủ pháp chung đó là: Sử dụng những âm trong hợp âm ba rải 

hoặc thêm một số âm ngoài hợp âm; Thủ pháp nhắc lại, nhắc lại có thay đổi 

trong một câu nhạc, đoạn nhạc, hoặc từ đoạn này sang đoạn khác tạo sự gắn 

bó thống nhất trong cấu trúc âm nhạc; Mô phỏng tiết tấu và hướng tiến hành 

giai điệu, mô tiến giai điệu; Sử dụng thủ pháp nhấn âm và bước trùng âm. Sự 

thay đổi và phát triển về giai điệu, tiết tấu trong các ca khúc mang phong 

cách nhạc nhẹ đã xuất hiện thêm các dạng đó là:  Loại giai điệu không 

tạo ra cao trào mà chủ yếu chỉ tạo ra sự tương phản giữa hai phần nhưng 

không rõ nét; Giai điệu sử dụng nhiều quãng nhảy rộng liên tục, âm vực 

rộng. Bắt gặp trong những ca khúc nhạc nhẹ khai thác âm điệu dân gian. 

 Các tác phẩm âm nhạc Việt Nam nói chung và những ca khúc về Hà 

Nội nói riêng có giá trị nghệ thuật luôn chứa đựng trong mình những giá trị 

cao đẹp của cuộc sống và thông qua giáo dục thẩm mỹ âm nhạc để hướng đến 

những điều tốt đẹp nhất đó là lý tưởng sống, đạt tới giá trị chân - thiện - mỹ.  

Ca khúc viết về Hà Nội mang những giá trị to lớn đó là giá trị lịch sử, giá trị 

văn hóa và giá trị định hướng thẩm mỹ.  

 Dòng chảy của ca khúc viết Hà Nội đã tạo nên một mạch nguồn cảm 

xúc thấm đẫm trong tâm hồn biết bao thế hệ bởi chúng được bắt nguồn từ 

những rung động, từ cảm xúc của người nghệ sĩ sáng tạo trước những hiện 
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thực của cuộc sống. Cảm xúc thẩm mỹ là một trong những yếu tố quan trọng 

trong sáng tạo và thụ cảm nghệ thuật âm nhạc và dường như nó quyết định 

cho sự hình thành và thăng hoa của các tác phẩm nghệ thuật đó. 

Thông qua các loại hình GDNT, trong đó có giáo dục âm nhạc, những 

ca khúc về Hà Nội góp phần bồi đắp thêm trong dòng chảy của lịch sử âm 

nhạc nước nhà. Việc bồi dưỡng, hoàn thiện nhu cầu nhận thức và phát triển 

nhân cách thông qua các hoạt động GDNT là điều hết sức cần thiết nhằm 

mang tính định hướng thị hiếu thẩm mỹ tới công chúng.   

Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua các ca khúc về Hà Nội cho SV ngành 

ĐHSP Âm nhạc được thực nghiệm cụ thể vào hai môn dạy học Phân tích tác 

phẩm âm nhạc tại trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương và dạy hát tại trường 

ĐHSP Hà Nội. Môn Phân tích tác phẩm âm nhạc được tiến hành phân tích ở 

các ca khúc có nội dung cấu trúc hình thức phù hợp trong giáo trình giảng dạy 

hiện tại giúp các em hiểu hơn về giá trị của những ca khúc viết về Hà Nội. 

Những ca khúc Hà Nội được lựa chọn đưa vào giảng dạy bao gồm các ca 

khúc có nội dung, cấu trúc, hình thức phù hợp với mục tiêu, kiến thức, kĩ 

năng của môn Phân tích tác phẩm âm nhạc 1, Phân tích tác phẩm âm nhạc 2 

và là những tác phẩm này có giá trị nghệ thuật được công nhận cũng như 

được nhiều người yêu thích. Một sự mạnh dạn hơn khi chúng tôi đưa phần bài 

tập thực hành là những ca khúc về Hà Nội ở những hình thức mang tính biến 

tấu, rông đô và trường ca để sinh viên phân tích và sinh viên được tiếp cận 

với những hình thức này.   

Việc dạy học hát những ca khúc về Hà Nội kết hợp những phương pháp 

dạy học hiện đại đã giúp cho sinh viên có được sự hiểu biết hơn về những yếu 

tố liên quan tới một ca khúc Hà Nội khi các sinh viên được học về giá trị lịch 

sử, nghệ thuật, văn hóa và thẩm mỹ. Biện pháp đề xuất trong quá trình thực 
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nghiệm mang lại tính khả thi trong việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua các ca 

khúc về Hà Nội cho sinh viên ngành SPÂN.  

Dòng chảy của ca khúc viết Hà Nội đã tạo nên một mạch nguồn cảm 

xúc thấm đẫm trong tâm hồn biết bao thế hệ bởi chúng được bắt nguồn từ 

những rung động, từ cảm xúc của người nghệ sĩ sáng tạo trước những hiện 

thực của cuộc sống. Cảm xúc thẩm mỹ là một trong những yếu tố quan trọng 

trong sáng tạo và thụ cảm nghệ thuật âm nhạc và dường như nó quyết định 

cho sự hình thành và thăng hoa của các tác phẩm nghệ thuật đó. Mỗi một giai 

đoạn lịch sử của đất nước đã tạo nên những thị hiếu nghệ thuật khác biệt, 

trong đó có nghệ thuật âm nhạc nói chung với sự nổi trội là những sáng tác ca 

khúc và những ca khúc viết về Hà Nội cũng không nằm ngoài những quy luật 

đó bởi sự phát triển chung của xã hội loài người. Phụ thuộc vào những điều 

kiện lịch sử xã hội nhất định mà thị hiếu thẩm mỹ vừa mang tính cá nhân, vừa 

mang tính xã hội, là mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung. Thông qua giáo 

dục thẩm mỹ âm nhạc, ca khúc về Hà Nội đã xây dựng được những tình cảm 

tốt đẹp, xây dựng nhân cách con người, nó có sự tác động mạnh mẽ tới tư 

tưởng, tình cảm và mang tới cho công chúng những lý tưởng sống và là 

một nhân tố hợp thành của giáo dục xã hội. Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc góp 

phần hoàn thiện ý thức thẩm mỹ, bồi dưỡng năng lực cảm xúc, định hướng 

thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh và góp phần giáo dục lý tưởng thẩm mỹ, bồi 

dưỡng năng lực cảm xúc và định hướng thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh.  

Các tác phẩm âm nhạc Việt Nam nói chung và những ca khúc về Hà 

Nội nói riêng có giá trị nghệ thuật luôn chứa đựng trong mình những giá trị 

cao đẹp của cuộc sống và thông qua giáo dục thẩm mỹ âm nhạc để hướng đến 

những điều tốt đẹp nhất đó là lý tưởng sống, đạt tới giá trị chân - thiện - mỹ.  

Những vẻ đẹp của âm nhạc đã đánh thức cảm xúc, năng lực sáng tạo, nhận 

thức, ý thức thẩm mỹ, định hướng thẩm mỹ và góp phần hình thành nhân cách 

con người một cách toàn diện./ 
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PHỤ LỤC  1 

THỐNG KÊ CA KHÚC HÀ NỘI QUA TỪNG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ 

Giai 

đoạn 

 

Tên Bài 

 

Tác Giả 

Trước 

CMT8 

- 1945 

Đàn bao tuổi rồi (1938) 

Bóng ai qua thềm (1938) 

Khúc yêu đương (1938) 

Đêm đông (1939) 

Thăng Long hành khúc ca (1943) 

Gò Đống Đa (1943) 

Tiếng xưa (1944) 

Hội nghị Diên Hồng (1944) 

 

Lê Thương 

Văn Chung 

Thẩm Oánh 

Nguyễn Văn Thương 

Văn Cao 

Văn Cao 

Dường Thiệu Tước 

Nhạc: Lưu Hữu Phước  

Lời: Mai Văn Bộ - Huỳnh 

Văn Tiểng - Lưu Hữu Phước 

  

 

1945 - 

1954 

Mười chín tháng Tám (1945) 

Ba Đình nắng (1947) 

Sẽ về Thủ đô (1947) 

Thủ đô huyết thệ (1947) 

Người Hà Nội (1947) 

Du kích sông Thao (1948) 

Tiếng chuông chiều thu (1948) 

Tiến về Hà Nội (1949) 

Kỷ niệm về một bài ca (1950) 

Nỗi lòng (1951) 

Bến đàn xuân (1952) 

Gửi gió cho mây ngàn bay (1952) 

Hướng về Hà Nội (1954) 

Xuân Oanh 

Bùi Công Kỳ - Vũ Hoàng Địch 

Huy Du 

Lương Ngọc Trác 

Nguyễn Đình Thi 

Đỗ Nhuận 

Tô Vũ 

Văn Cao 

Trần Quý – Quang Long 

Nguyễn Văn Khánh 

Ngọc Bích 

Đoàn Chuẩn - Từ Linh 

Hoàng Dương  
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1954 – 

1975  

Hà Nội - Bắc Kinh -  

                   Mạc Tư Khoa (1955) 

Những ánh sao đêm (1962) 

Quyết giũ vững Hà Nội của chúng 

ta  

Tiếng nói Hà Nội  

Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc 

(1965) 

Hà Nội thủ đô ta đó! 

Hà Nội của ta 

 Hà Nội vào thu 

Theo lời Bác gọi 

Hướng về thủ đô 

Bài ca Hà Nội  

Khi thành phố lên đèn  

Đêm Hồ gươm 

Cả nước hướng về Hà Nội 

Cả Hà Nội hành quân 

Hà Nội những đêm không ngủ 

(1972) 

Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 

Hà Nội niềm tin và hy vọng (1972) 

Có phải em mùa Thu Hà Nội (1972) 

Xuân Oanh 

 

Phan Huỳnh Điểu 

Huy Du 

Văn An 

Tân Huyền  

Vĩnh Cát 

Vĩnh Cát 

Vĩnh Cát 

Nguyễn Xuân Khoát - Lê Kỳ Văn  

Văn Dung 

Vũ Thanh 

Thái Cơ 

Trần Hoàn  

Trọng Bằng 

Lê Lôi 

Phạm Tuyên 

Phạm Tuyên 

Phan Nhân 

Trần Quang Lộc - Tô Như Châu  

 

1975 – 

nay  

Bên lăng Bác Hồ (1975) 

Khúc hát chiều Hà Nội (1976) 

Cung đàn mùa xuân (1976) 

Hà Nội mùa xuân (1977) 

Dân Huyền 

Lương Vĩnh – Hải Như 

Cao Việt Bách - Lưu Trọng Lư 

Văn Ký 
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Trăng chiều (1978) 

Mùa xuân làng lúa làng hoa 

Mây đầu ô (1979) 

Mùa xuân đến rồi đó (1981) 

Hạt mưa mùa xuân (1981) 

Vầng trăng Ba Đình (1983) 

Tiếng hát bên lăng Bác (1986) 

Đêm Hồ Gươm 

Chiều Hồ Gươm 

Khúc hát người Hà Nội 

 Hát về mùa xuân 

 Hà Nội mùa này sấu chín chưa em 

Em xa có nhớ 

Hà Nội yêu dấu 

Cảm xúc tháng Mười 

Hà Nội trái tim hồng 

Trời Hà Nội xanh 

Tinh yêu Hà Nội  

Nhớ về Hà Nội 

Ngôi sao Hà Nội 

Nhớ mùa Thu Hà Nội  

Hà Nội những công trình 

Cửa ô nhịp phố  

Kỷ niệm thành phố tuổi thơ 

Hoa sữa   

Hà Nội đêm trở gió 

Em ơi Hà Nội phố  

Đặng Hữu Phúc - Phan Đan 

Ngọc Khuê  

Phạm Tuyên - Phạm Đăng Khương 

Trần Chung 

Trương Ngọc Ninh 

Thuận Yến - Phạm Ngọc Cảnh 

Xuân Hồng 

Xuân Hồng - Đoàn Mạnh Phương 

Trần Thụ 

Trần Hoàn  

Trần Hoàn  

Trần Hoàn  

Chu Minh 

Nguyễn Tài Tuệ 

Nguyễn Thành - Tạ Hữu Yên  

Nguyễn Đức Toàn 

Văn Ký 

Hoàng Vân 

Hoàng Hiệp 

Vĩnh Cát 

Trịnh Công Sơn 

Quốc Trường 

Trương Ngọc Ninh 

Hồng Đăng 

Hồng Đăng 

Trọng Đài 

Phú Quang 
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Hà Nội và tôi 

Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội 

Truyền thuyết Hồ gươm 

Một thoáng Tây Hồ 

Chiều phủ Tây Hồ  

Hoài niệm Văn Miếu  

Sóng đàn Hà Nội  

Sóng đàn Thăng Long 

Hà Nội ơi thầm hát trong tôi 

Hà Nội những kỷ niệm trong tôi 

Hà Nội ngày trở về  

Hà Nội mùa lá bay 

Mong về Hà Nội 

Cảm ơn Hà Nội 

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa 

Giấc mơ mùa lá 

Những mùa đông yêu dấu 

Hà Nội 12 mùa hoa 

Nồng nàn Hà Nội  

Phố cổ 

Hà Nội   

Hà Nội của tôi 

Gọi tôi Hà Nội 

Hồ gươm sáng sớm  

Lê Vinh 

Nguyễn Cường 

Hoàng Phúc Thắng 

Phó Đức Phương 

Phú Quang 

Duy Quang 

An Thuyên 

Đỗ Đức Liên 

Phạm Minh Tuấn 

Đoàn Bổng 

Phú Quang – Thanh Tùng 

Hữu Xuân 

Dương Thụ 

Lê Tâm 

Trương Quý Hải 

Trần Mạnh Hùng 

Đỗ Bảo 

Giáng Son - Nguyễn Vĩnh Tiến  

Nguyễn Đức Cường  

Nguyễn Duy Hùng 

Nguyễn Vĩnh Tiến  

Phùng Tiến Minh 

Trịnh Minh Hiền  

Lưu Thiên Hương 
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PHỤ LỤC 2 

CẤU TRÚC MỘT SỐ CA KHÚC VỀ HÀ NỘI 

 

Số 

tt 

Tên Bài Tác Giả Hình thức 

1 Hướng về Hà Nội. Hoàng Dương Hai đoạn đơn có tái hiện 

2 Hà Nội mùa Xuân Văn Ký Hai đoạn đơn có tái hiện 

3 Bài ca Hà Nội Vũ Thanh Hai đoạn đơn có tái hiện 

4 Hà Nội niềm tin và 

hy vọng 

 Phan Nhân Hai đoạn đơn không có tái hiện 

 

5 

Mùa Xuân làng lúa 

làng hoa 

Ngọc Khuê Hai đoạn đơn không có tái hiện 

6 Hà Nội mùa vắng 

những cơn mưa 

Nhạc:  

Trương Quý Hải  

Thơ:  

Bùi Thanh Tuấn 

Hai đoạn đơn không có tái hiện 

7 Đêm Hồ Gươm  Trần Hoàn Hai đoạn đơn không có tái hiện 

8 Tình yêu Hà Nội  Hoàng Vân Hai đoạn đơn không có tái hiện 

9 Nồng nàn Hà Nội  Nguyễn Đức 

Cường 

Hai đoạn đơn không có tái hiện 

10 Mối tình đầu  Thế Duy Hai đoạn đơn không có tái hiện 

11 Ngẫu hứng sông 

Hồng  

Trần Tiến Hình thức 3 đoạn dạng phát 

triển 

12 Những mùa đông 

yêu dấu  

Đỗ Bảo Hình thức 3 đoạn dạng phát 

triển 

13 Hà Nội đêm trở gió Nhạc; Trọng Đài 

Thơ: Chu Lai 

Mang tính biến tấu  

14 Vầng trăng Ba Đình  Nhạc: Thuận 

Yến  

Thơ Phạm Ngọc 

Cảnh 

Mang tính Rondo. 

15 Người Hà Nội  Nguyễn Đình 

Thi 

Trường ca 
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PL.2.1. CẤU TRÚC HAI ĐOẠN ĐƠN  

2.1.1 CẤU TRÚC HAI ĐOẠN ĐƠN CÓ TÁI HIỆN 

Ngay từ những ca khúc thời kỳ đầu, Nhạc sĩ Hoàng Dương đã vận dụng cấu 

trúc hai đoạn đơn có tái hiện trong ca khúc Hướng về Hà Nội. Tác phẩm được 

viết ở giọng c moll, tốc độ chậm tãi và tính chất trữ tình. Đoạn I: Gồm 16 ô 

nhịp và được chia thành 2 câu nhạc, mỗi câu 8 ô nhịp. Câu 1 giai điệu được 

bắt đầu từ chủ âm bậc I tiến hành những bước nhỏ đi lên sau đó có bước nhảy 

đi xuống và chuyển động theo hình làn sóng, có thêm nhiều nốt lướt thêu tạo 

sự mềm mại cho ca từ. Hà Nội ơi như tiếng gọi thiết tha nhất được nhắc lại 

nhiều lần trong các câu nhạc của toàn bộ ca khúc. Cả hai câu nhạc đều được 

kết thúc ở âm bậc V của giọng c moll. 

Đoạn II cũng gồm 16 nhịp và được chia thành 2 câu. Câu 1 được thay đổi 

màu sắc bằng hợp rải của điệu thức chính đi lên tạo sự ổn định nhưng ngay 

sau đó âm bậc VII nốt h được nâng cao nửa cung nhường chỗ cho màu sắc 

của giọng át tạo cao trào cho đoạn nhạc cũng như tác phẩm rồi kết thúc ở âm 

bậc I.  

VD:1 
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Câu nhạc thứ 2 nhắc lại nguyên xi giai điệu của câu 2 đoạn nhạc thứ nhất. 

Đoạn II kết trọn vẹn ở chủ âm giọng c moll.  

VD: 2 

 

 Ca khúc Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh cũng được viết ở hình 

thức hai đoạn đơn có tái hiện và sử dụng thêm phần coda. Ca khúc được viết 

ở giọng Es dur, nhịp được thay đổi theo từng đoạn, tính chất tự hào. Đoạn I 

viết ở nhịp 4/4 gồm 22 ô nhịp chia thành 3 câu nhạc. Câu 1 gồm 6 nhịp, giai 

điệu nhẹ nhàng khoan thai, chủ yếu là những tiết tấu móc đơn và thỉnh thoảng 

tô điểm thêm tiết tấu móc kép tạo sự luyến láy mềm mại cho ca từ. Câu nhạc 

được kết ở bậc V của giọng Es dur.   

 VD 3:      

 

Câu 2 gồm 8 ô nhịp 4/4 và 1 ô nhịp 2/4, giai điệu chuyển dần lên âm 

khu cao, sử dụng nhiều nốt ngân cao độ, nhiều chùm móc kép, xuất hiện thêm 

nhiều nốt thêu lướt cho các nốt chính. Câu 2 được nhắc lại nguyên dạng câu 1 
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và thay đổi về ca từ. Ô nhịp cuối cùng được chuyển sang nhịp 2/4 để khẩn 

trương bước sang đoạn II. Đoạn nhạc kết thúc ở âm bậc V của giọng át.   

VD: 4 

 

 

 

Đoạn II cũng gồm 2 câu nhạc, nhắc lại câu 2 của đoạn I và 2 câu trong đoạn II 

cũng được nhắc lại nguyên vẹn chỉ thay ca từ. Đoạn nhạc được kết ở âm chủ 

bậc I.     

VD 4: 

 

 

(  ) 
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  Cuối tác phẩm tác giả mở rộng thêm câu kết gồm 4 nhịp, trì tục, ngân dài 

trên nền hợp âm chính của giọng Es dur tạo phần coda kết thúc huy hoàng 

cho tác phẩm.   

VD 5:  

 

 

2.1.2. CẤU TRÚC HAI ĐOẠN ĐƠN KHÔNG CÓ TÁI HIỆN 

Một khúc ca xinh xắn mà nhạc sĩ Ngọc Khuê cũng sử dụng hình thức hai 

đoạn đơn không có tái hiện đó là ca khúc Mùa Xuân làng lúa làng hoa. Bài 

hát được viết ở giọng rê thứ với nhịp điệu 6/8, tốc độ vừa phải, duyên dáng và 

đằm thắm. Đoạn I của ca khúc gồm 16 nhịp được chia làm 2 câu nhạc và mỗi 

câu gồm 2 tiết. Câu nhạc thứ nhất gồm 8 ô nhịp là những âm hình giai điệu 

được tiến hành liền bậc cùng những nốt luyến láy và được chia thành hai tiết 

nhạc, mỗi tiết nhạc gồm 4 ô nhip. Câu nhạc kết thúc bằng chủ âm bậc I của 

giọng rê thứ. Sự xuất hiện của những chùm bốn trong ca khúc đã tạo ra sự 

khác thường cho giai điệu. Đây là một điểm nhấn đặc biệt khiến cho ca khúc 

Mùa xuân làng lúa làng hoa trở nên độc đáo.  

VD 6:      
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Câu nhạc thứ hai gồm 8 ô nhịp sau cũng gồm 2 tiết nhạc và vẫn sử dụng âm 

hình tiết tấu như câu nhạc thứ nhất nhưng giai điệu được đẩy lên cao hơn và 

thay đổi tạo sự mới mẻ. Câu nhạc được kết thúc ở bậc I của giọng chủ rê thứ. 

VD 7:   

 

 

Đoạn II được bắt đầu từ ô nhịp thứ 17 - 37. Câu nhạc thứ nhất gồm 8 nhịp 

trong nhịp điệu khẩn trương hơn bời những tiết tấu cho mỗi ca từ được rút 

ngắn lại và không còn ngân nga như ở đoạn I. Giai điệu được phát triển ở âm 

khu cao hơn bắt đầu với nốt f2 gồm âm hình các nốt liền bậc f2,e2,d2 nhắc đi 

nhắc lại được nhấn mạnh vào chủ âm nhưng cả câu nhạc được kết ở bậc V 

của điệu thức chính.  

VD 8:      
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Câu nhạc thứ hai vẫn lối liến hành giống như câu thứ nhất nhưng giai điệu 

được hạ xuống thấp hơn một quãng ba thứ gồm ba âm d2, c2, b2 và phát triển 

mở rộng hơn câu nhạc thứ nhất gồm 12 nhịp tạo sự phóng khoáng. Câu nhạc 

thứ hai được kết thúc ở âm chủ bậc I của giọng rê thứ.  

 VD 9:      

 

 

Toàn bộ ca khúc có cấu trúc: 

Đoạn I (a)               câu 1 (8 nhịp)            câu 2 (8 nhịp)             

Đoạn II (b)              câu 1 (8 nhịp)            câu 2 (10 nhịp) 

 Trong ca khúc Tình yêu Hà Nội, nhạc sĩ Hoàng Vân sử dụng hình thức 

hai đoạn đơn không tái hiện. Bài hát được viết ở giọng d moll chia thành hai 

đoạn. Đoạn I gồm 16 ô nhịp chia thành 2 câu được viết ở nhịp 4/4. Câu 1 gồm 

8 nhịp kết ở âm bậc II mang tính gợi mở. Câu 2 nhắc lại nguyên dạng 5 ô nhịp 

đầu và thay đổi ở 3 ô nhịp cuối. Đoạn nhạc được kết thúc ở bậc I giọng d 

moll. 

VD 10:      
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 Đoạn II gồm 24 ô nhịp tương phản hoàn toàn với đoạn I trên nhiều 

phương diện. Nhịp được chuyển sang 6/8 và tốc độ nhanh hơn. Câu nhạc 

được mở rộng hơn và giai điệu tiến hành những bước nhỏ đi lên và xuống 

uyển chuyển với những nốt lướt tạo sự mềm mại. Hai câu nhạc và mỗi câu 

gồm 12 nhip được nhắc lại nguyên dạng, do phát triển liên tục nên cả hai câu 

nhạc được kết thúc ở âm chủ bậc I của giọng d moll. 

VD 120:     

 

Tác phẩm có cấu trúc như sau: 

Đoạn I (a)        câu 1 (8 nhịp)         câu 2 (8 nhịp - nhắc lại có thay đổi về ca từ 

và giai điệu của 3 ô nhịp cuối so với câu 1)             

Đoạn II (b)       câu 1 (12 nhịp)       câu 2 (12 nhịp - nhắc lại  nguyên dạng) 
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PL.2.2. CẤU TRÚC BA ĐOẠN ĐƠN  

 Ca khúc Mối tình đầu của nhạc sĩ Thế Duy. được viết ở giọng Rê 

trưởng có tốc độ vừa phải, mang tính chất trữ tình tự sự. Đoạn I gồm 7 ô nhịp 

được chia thành hai câu nhạc. Câu 1 gồm 3 nhịp đầu, giai điệu tiến hành theo 

hình làn sóng. Giai điệu có những bước nhảy quãng 4, quãng 5, quãng 6 và 

kết thúc ở âm bậc V của giọng D dur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VD 1:      

 

Câu 2 là 4 ô nhịp tiếp theo mở rộng chất liệu âm nhạc của câu 1. Giai điệu 

được lên âm khu cao tạo cao trào liền bậc sau đó có sử dụng bước nhảy, sử 

dụng tổ hợp mô tiến giai điệu đi xuống quãng 3 và quãng 6 xuống thấp dần 

tạo điểm nhấn cho câu này và kết thúc ở âm bậc V của giọng D dur.   

VD 2:      

 

Đoạn II gồm 11 ô nhịp được chia thành 3 câu nhạc. Câu thứ nhất gồm 3 ô 

nhịp nhắc lại câu thứ nhất của đoạn 1 nhưng có sự thay đổi vị trí cao độ ở giai 

điệu và tiết tấu ở cuối câu không còn là luyến âm ở nhiều nốt mà được thay 

thế bởi nốt trang sức hoa mỹ. Câu nhạc được dừng lại ở âm bậc V của giọng 

D dur.    

VD 3:    
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Câu 2 nhắc lại gần như nguyên dạng câu thứ 2 của đoạn I nhưng kết thúc câu 

là ở âm bậc I của giọng chính D dur.  

 VD 4:      

Từ ô nhịp thứ 14 đến ô nhịp 18, giai điệu sử dụng nhiều bước nhảy quãng 4, 

quãng 5 liên tục, câu nhạc được kết thúc ở âm bậc V của điệu thức chính như 

một câu hỏi đang cần có câu trả lời và đoạn nhạc cần tiếp tục được phát triển.  

VD 5:  

 

 Đoạn nhạc thứ III gồm 8 nhịp và được chia thành 2 câu nhạc. Câu thứ 

nhất từ nhip 18 đến nhịp thứ 21. Giai điệu được tiến hành ở âm khu cao, giai 

điệu trì tục trên một âm d2 được nhắc lại nhiều lần sau đó tiến hành liền bậc 

đi và được ngân dài ở nốt f2, âm bậc III của điệu thức chính tạo cao trào cho 

toàn bộ tác phẩm trước khi bước sang câu kết.  

 VD 6:     

 

Câu nhạc thứ 2 gồm 4 ô nhịp cuối, cao trào đỉnh điểm của bài hát được tiền 

hành đi xuống, âm hình tiết tấu đảo phách được nhắc lại nhiều lần có sử dụng 
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liên tục các bước nhảy quãng 4 (a - d2 - a1). Câu nhạc được kết thúc ở chủ 

âm bậc I guọng D dur ngân dài gần 2 ô nhịp như sự thỏa mãn của câu trả lời 

đáp lại câu 1.  

  VD 7:      

 

 

 Do sự phát triển liên tục và mở rộng tạo nên sự không ổn định. Phần 

cuối ca khúc, tác giả dùng 5 ô nhip cuối cố tính chất câu kết bổ sung tạo sự ổn 

định và kết thúc lần quay lại thứ 2 của lời ca.  

Toàn ca khúc có cấu trúc như sau: 

Đoạn a (7 nhịp, phần trình  bày - trần thuật chất liệu chủ đề ) 

Đoạn b (11 nhịp. phát triển chất liệu cũ của đoạn a và xuất hiện chất liệu mới 

là những quãng nhảy xa và nhiều luyến láy) 

Đoạn a’ (8 nhịp, có thêm kết bổ sung quay lại thứ 2 của lời ca.) 

 Ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến cũng viết ở hình 

thức 3 đoạn dạng phát triển, giọng la thứ, nhịp 4/4. Đoạn I gồm 8 ô nhịp là 

phần trình bày mở đầu nội dung của ca khúc giới thiệu về không gian, thời 

gian và nhân vật của câu chuyện kể. Đoạn I được chia thành 2 câu nhạc, mỗi 

câu gồm 4 ô nhip được chia thành hai tiết nhạc. Giai điệu câu 1 tiến hành theo 

hình làn sóng bắt đầu với nhiều nốt luyến láy của tiết nhạc thứ nhất. Câu 2 

tương phản, tiết tấu bắt đầu bằng những chùm ba liên tục và có chiều hướng 
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phát triển đi lên để tạo cao trào, sử dụng giai điệu âm bậc VII được nâng cao 

nửa cung sang hướng giọng thứ hòa thanh .   

VD 8:     

 

 Đoạn II gồm 17 ô nhịp và chia thành 3 câu. Câu 1 gồm 4 ô nhịp là đỉnh 

điểm cao trào cho toàn bộ tác phẩm. Giai điệu được tiến hành theo hướng đi 

lên, tiết tấu thay đổi so với đoạn I là xuất hiện nhiều nốt móc kép. Câu 2 gồm 

8 ô nhịp, giai điệu được chuyển xuống âm khu thấp hơn, trầm buồn đúng với 

lời ca. Câu 3 nhắc lại câu 1 và thêm hư từ ha ha tạo sự ổn định. Đoạn nhạc 

sau quá trình phát triển được kết thúc ở âm chủ bậc I của điệu thức chính. 

VD 9: 

 

Đoạn III được bắt đâu từ ô nhịp thứ 43 cho đến hết tác phẩm. Đoạn nhạc cũng 

được chia thành 3 câu. Câu 1 gồm 4 ô nhịp và được chia thành 2 tiết nhạc.   

VD 10:    
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Câu nhạc thứ 2 gồm 12 ô nhịp tiếp theo và được chia thành 3 tiết nhạc. Giai 

điệu chuyển dần xuống âm khu trầm. Vẫn sử dụng cách nhắc lại, tiết nhạc 2 

nhắc lại có thay đổi tiết nhạc 1 và cả hai tiết nhạc này theo lối tiền hành giai 

điệu đi xuống âm khu trầm. Tiết nhạc thứ 3 là sự trái ngược hoàn toàn. Giai 

điệu tiến hành theo hướng mô tiến đi lên tạo sự dồn nén.  

 VD 11 :    

 

 

Câu 3 nhắc lại câu 1 của đoạn II và mở rộng hơn gồm 13 ô nhịp. Đoạn nhạc 

kết thúc trọn vẹn ở âm chủ bậc I của điệu thức chính, xuất hiện thêm chùm 

móc kép ô nhịp cuối để sử dụng thêm những hư từ à a à a...tạo một kiểu kết 

khá khoáng đạt cho tác phẩm.   

VD 12:   

 

Toàn ca khúc có cấu trúc như sau: 

Đoạn a (Phần trình  bày - trần thuật chất liệu chủ đề ) 

Đoạn b (Phát triển chất liệu mới và nhắc lại chất liệu của đoạn a là chùm 

tiết tấu móc ba) 

Đoạn a’ (Phần kết- nhắc lại câu 1 của đoạn b và có thêm kết bổ sung) 
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PL.2.3. CẤU TRÚC MANG TÍNH BIẾN TẤU 

 Ca khúc Hà Nội đêm trở gió sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài, lời thơ 

Chu Lai là ca khúc điển hình của loại cấu trúc này. Ca khúc được viết ở giọng 

G dur mang tính trữ tình tha thiết và có hình thức hai đoạn đơn. Tính biến tấu 

được thể hiện rõ ngay trong từng đoạn nhạc. Đoạn I gồm 3 câu được viết theo 

dạng a,a1,a2. Câu 1 gồm 10 ô nhịp với nét giai điệu chính của chủ đề được 

bắt đầu từ âm khu thấp được tiến hành theo hình làn sóng, có những bước đi 

hẹp và bước nhảy quãng 4. Ba âm h, d1, g1 mở đầu giai điệu là nhân tố hạt 

nhân để mở đầu cho sự phát triển của những câu nhạc tiếp theo.   

 VD 1:      

 

Câu 2 gồm 13 nhịp bắt đầu với nhân tố h, d1,g1 mở đầu giai điệu, sau đó sử 

dụng bước nhảy quãng 4 đi xuống biến đổi giai điệu dần xuống âm khu trầm 

hơn tạo sự  lắng đọng.   

VD 2:     

 

Câu nhạc thứ 3 bắt đầu từ ô nhịp thứ 24 -37 tiếp tục được bắt đầu với nhân tố 

chính và được biến hóa cùng những giai điệu luyến láy, tăng cường tiết tấu chùm 

ba và đảo phách liên tục chuẩn bị cho cao trào bước sang đoạn nhạc thứ hai.     

VD 3:      
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Đoạn II được bắt đầu từ ô nhịp 37 đến hết tác phẩm. Là sự thay đổi về tiết tấu 

và tốc độ. Câu 1 từ nhịp 37 đến 45. Giai điệu là những bước đi nhỏ sử dụng 

tiết tấu móc giật tạo sự tương phản với đoạn I. Những thanh âm dồn dập lôi 

cuốn và cuốn hút người nghe.   

VD 4:      

 

Câu 2 từ ô nhịp 45 cho đến hết tác phẩm, giai điệu và tiết tấu được thay đổi so 

với câu 1. Những quãng nhảy được sử dụng cho mở đầu và kết cho tiết nhạc, 

tiết tấu không còn là những móc giật mà thay bằng những nốt đơn, móc kép. 

Âm thanh như dàn trải, lắng đọng hơn để kết thúc trọn vẹn ở âm bậc I của 

giọng G dur.    

VD 5:      
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PL.2.4. CẤU TRÚC MANG TÍNH RÔNG ĐÔ 

 Ca khúc Vầng trăng Ba Đình của nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ của Phạm 

Ngọc Cảnh là tác phẩm mang tính rông đô như vậy. Bài hát được viết ở giọng 

a moll theo kiểu cấu trúc ca khúc dân gian đó là việc đưa những đoạn nhạc 

ngắn xen kẽ vào những câu hát. Đoạn I gồm 10 ô nhip đưọc chia thành 2 câu, 

mỗi câu 5 ô nhip với kiểu lơi nhịp tạo tự do tạo sự ngân nga nhiều cảm xúc. 

Giai điệu được bắt đầu xoay quanh những âm chính bậc I, III, V của giọng 

chủ cùng với lối tiến hành liền bậc là những quãng nhảy 4 và 5 sau đó trì tục 

trên nốt h và đoạn nhạc được kết ở bậc I giọng a moll.   

 VD 1:      

 

Tiếp theo là đoạn nhạc ngắn do trống mõ dân tộc đảm nhận tạo ra sự ngưng 

nghỉ của lời ca.    

VD 2:      

 

 

Đoạn II tiếp nối sau phần trống mõ và kết thúc giữa các đoạn III, đoạn IV. 

Đoạn V cũng sử dụng trổ nhạc lưu không để làm đoạn chen …Nếu gọi trổ 

nhạc lưu không mở đầu là phần nối các đoạn của ca khúc ta có sơ đồ của tác 

phẩm như sau: a  b  a  c  a  d  a  e a g.  
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 “Trường ca trong thi ca vốn để chỉ một loại thơ kể chuyện, chia thành 

nhiều đoạn, bám sát diễn biến của câu chuyện”[60, tr.48]. Ca khúc Người Hà 

Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được viết theo hình thức kể chuyện lịch sử 

về những ngày chiến đấu khốc liệt chống lại thực dân Pháp xâm lược của 

quân và dân Hà Nội. Vởi những thôi thúc, những kỳ vọng, khao khát được 

vượt thoát khỏi giới hạn, khuôn khổ chật hẹp của cảm xúc, ca khúc Người Hà 

Nội được coi là một bản trường ca vẫn luôn giữ vai trò, vị trí, một sức sống 

bền bỉ trong đời sống âm nhạc Việt Nam nói chung và là tác phẩm kinh điển 

cho sáng tác ca khúc về Hà Nội. Ca khúc được chia thành 6 đoạn nhạc, giọng 

G dur, trong quà trình phát triển được chuyển đổi liên tục về giai điệu tiết tấu, 

nhịp độ nhằm diễn tả tất cả nội dung của ca khúc để rồi Hà Nội trong ngày 

tháng khói lửa đã hiện lên như một bức tranh sinh động bằng nghệ thuật âm 

thanh.  

 Đoạn I gồm 16 ô nhịp, giọng G dur, nhịp 4/4 có nhịp độ vừa phải và 

chia thành hai câu nhạc. Như phần trình bày mở đầu giới thiệu về khung cảnh 

bình yên của Thăng Long - Hà Nội và khi bắt đầu rực lửa chiến tranh. Câu 1 

gồm 8 nhịp chia thành 3 tiết nhạc. Tiết nhạc thứ nhất 2 ô nhịp được bắt đầu 

với hướng tiến hành chủ yếu là quãng 4 lên xuống liên tục sau đó tiết nhạc 

thứ 2 gồm 2 ô nhịp được đưa lên cao một quãng 5 nhưng giai điệu được thu 

hẹp ở mjững bước đi nhỏ rồi lại sử dụng bước nhảy quãng 5 đi xuống. Tiết 

nhạc thứ 3 được trì tục trên một cao độ là nốt h1 với những dấu lặng đen ở 

phách mạnh như sự tạo đà để chuẩn bị cho câu nhạc thứ hai. 

Câu 2 gồm 8 ô nhịp sau vút cao trong bước nhảy quãng 6 đi lên sau đó lại 

xuống dần và trì tục trên nốt g1 và ngay sau đó là liên tục những bước nhảy 

rộng quãng 7, quãng 8, đoạn nhạc được kếtt thúc ở âm chủ bậc I của giọng 

G dur.  

VD 3:      
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 Đoạn II tương phản ngay với đoạn I về điệu thức, đoạn nhạc được 

chuyển sang giọng g moll gồm 9 ô nhịp. Câu 1 gồm 5 ô nhịp tựa lời cảm thán 

trước vẻ đẹp của Hà Nội với bóng tháp rùa in trên mặt nước xanh thắm của 

Hồ Gươm. Câu 1 kết thúc ở bậc I của giọng át D dur. Câu 2 lại sử dụng lối trì 

tục giai điệu trên âm d1 và đẩy dần cao trào với bước nhảy quãng 5 và quãng 

6 đi lên.   

 VD 4:   

 

  

Đoạn III trở lại giọng G dur (Hà Nội vui sao…) và có sự tăng dần về nhịp độ 

sang tốc độ nhanh vừa gồm 16 ô nhịp và được chia thành 3 câu nhạc, miêu tả 

một Hà Nội nhộn nhịp với những dòng người ghánh gồng nhộn nhịp của 

những cửa ô Hà Nội, của những con phố, của tấm lòng những người con Hà 

Nội. Câu 1 gồm 7 ô nhịp, câu 2 gồm 5 nhịp và câu 3 gồm 4 ô nhịp. Đoạn nhạc 

được kết thúc ở chủ âm bậc I giọng G dur.  
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VD 5:     

 

 Đoạn IV gồm 26 ô nhịp, chuyển sang nhịp đi hối hả. Đoạn nhạcđược 

chia thành 3 câu, câu 1 gồm 9 ô nhịp kết ở bậc V giọng át của điệu tính chính. 

Câu 2 gồm 7 nhịp kết ở bậc I giọng chủ G dur, câu 3 gồm 10 nhịp kết thúc ở 

bậc I của giọng chủ G dur nhưng ở âm khu cao nốt g2 tạo cao trào, miêu tả 

một Hà Nội rực lửa trong chiến đấu.    

 VD 6:      

 

 

 Đoạn V gồm 7 ô nhịp chuyển sang nhịp 2/4 và ô nhịp cuối của đoạn 

nhạc lại chuyển sang nhip 4/4. Đoạn nhạc như một cầu nối trong nhịp điệu 

khẩn trương chuẩn bị chuyển sang đoạn nhạc tiếp theo.   

 VD 7:     
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 Đoạn nhạc thứ 6 chuyển sang nhịp 6/8 với tốc độ nhanh vừa. Âm nhạc 

diễn tả niềm vui hân hoan, khúc khải hoàn ngợi ca chiến công của những 

người con Hà Nội quật cường, niềm vui khi có Bác soi đường chỉ lối. Đoạn 

nhạc gồm 29 ô nhịp cuối và được chia thành 3 câu nhạc, giai điệu tiến hành 

bình ổn với những bước đi nhỏ. Câu 1 và câu 2 mỗi câu gổm 8 ô nhịp được 

kết thúc ở âm bậc I của giọng G dur và âm bậc V của giọng át D dur. Câu 3 

được mở rộng hơn gồm 13 ô nhịp cuối tiết tấu đều đặn với âm hình của các 

nốt móc đơn, móc kép, nốt đen và phần kết được tăng cường cho các nốt được 

ngân dài hơn bằng trường độ nốt đen chấm dôi, trắng chấm dôi. Trường độ 

được giãn ra tạo sự ổn định cho tất cả quá trình biến đổi và phát triển trong 

các đoạn nhạc. Giai điệu kết thúc ở âm bậc I giọng G dur.    

VD 8:   

 

 

Sơ đồ của tác phẩm như sau:  

Đoạn a (16 ô nhịp, giọng G dur, nhịp 4/4) 

Đoạn b ( 9 ô nhịp, giọng g moll, nhịp 4/4 ) 

Đoạn c (16 ô nhịp, giọng G dur, nhịp 4/4 )  

Đoạn d ( 26 ô nhịp, giọng G dur, nhịp 4/4 ) 

Đoạn e (7 ô nhịp, giọng G dur, nhịp 2/4 và ô nhịp cuối chuyển về nhịp 4/4) 

Đoạn g ( 29 ô nhịp cuối, giọng G dur, nhịp 6/8) 
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PL.2.5. CẤU TRÚC MANG TÍNH TRƯỜNG CA 

 Ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được viết theo 

hình thức kể chuyện lịch sử về những ngày chiến đấu khốc liệt chống lại thực 

dân Pháp xâm lược của quân và dân Hà Nội. Vởi những thôi thúc, những kỳ 

vọng, khao khát được vượt thoát khỏi giới hạn, khuôn khổ chật hẹp của cảm 

xúc, ca khúc Người Hà Nội được coi là một bản trường ca vẫn luôn giữ vai 

trò, vị trí, một sức sống bền bỉ trong đời sống âm nhạc Việt Nam nói chung và 

là tác phẩm kinh điển cho sáng tác ca khúc về Hà Nội. Ca khúc được chia 

thành 6 đoạn nhạc, giọng G dur, trong quà trình phát triển được chuyển đổi 

liên tục về giai điệu tiết tấu, nhịp độ nhằm diễn tả tất cả nội dung của ca khúc 

để rồi Hà Nội trong ngày tháng khói lửa đã hiện lên như một bức tranh sinh 

động bằng nghệ thuật âm thanh.  

 Đoạn I gồm 16 ô nhịp, giọng G dur, nhịp 4/4 có nhịp độ vừa phải và 

chia thành hai câu nhạc. Như phần trình bày mở đầu giới thiệu về khung 

cảnh bình yên của Thăng Long - Hà Nội và khi bắt đầu rực lửa chiến tranh. 

Câu 1 gồm 8 nhịp chia thành 3 tiết nhạc. Tiết nhạc thứ nhất 2 ô nhịp được 

bắt đầu với hướng tiến hành chủ yếu là quãng 4 lên xuống liên tục sau đó 

tiết nhạc thứ 2 gồm 2 ô nhịp được đưa lên cao một quãng 5 nhưng giai điệu 

được thu hẹp ở mjững bước đi nhỏ rồi lại sử dụng bước nhảy quãng 5 đi 

xuống. Tiết nhạc thứ 3 được trì tục trên một cao độ là nốt h1 với những dấu 

lặng đen ở phách mạnh như sự tạo đà để chuẩn bị cho câu nhạc thứ hai. 

Câu 2 gồm 8 ô nhịp sau vút cao trong bước nhảy quãng 6 đi lên sau đó lại 

xuống dần và trì tục trên nốt g1 và ngay sau đó là liên tục những bước nhảy 

rộng quãng 7, quãng 8, đoạn nhạc được kếtt thúc ở âm chủ bậc I của giọng 

G dur. VD 1:      
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 Đoạn II tương phản ngay với đoạn I về điệu thức, đoạn nhạc được 

chuyển sang giọng g moll gồm 9 ô nhịp. Câu 1 gồm 5 ô nhịp tựa lời cảm thán 

trước vẻ đẹp của Hà Nội với bóng tháp rùa in trên mặt nước xanh thắm của 

Hồ Gươm. Câu 1 kết thúc ở bậc I của giọng át D dur. Câu 2 lại sử dụng lối trì 

tục giai điệu trên âm d1 và đẩy dần cao trào với bước nhảy quãng 5 và quãng 

6 đi lên.   

 VD 2:   

 

 

 Đoạn III trở lại giọng G dur (Hà Nội vui sao…) và có sự tăng dần về 

nhịp độ sang tốc độ nhanh vừa gồm 16 ô nhịp và được chia thành 3 câu nhạc, 

miêu tả một Hà Nội nhộn nhịp với những dòng người ghánh gồng nhộn nhịp 

của những cửa ô Hà Nội, của những con phố, của tấm lòng những người con 

Hà Nội. Câu 1 gồm 7 ô nhịp, câu 2 gồm 5 nhịp và câu 3 gồm 4 ô nhịp. Đoạn 

nhạc được kết thúc ở chủ âm bậc I giọng G dur.  
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VD 3:     

 

 Đoạn IV gồm 26 ô nhịp, chuyển sang nhịp đi hối hả. Đoạn nhạcđược 

chia thành 3 câu, câu 1 gồm 9 ô nhịp kết ở bậc V giọng át của điệu tính chính. 

Câu 2 gồm 7 nhịp kết ở bậc I giọng chủ G dur, câu 3 gồm 10 nhịp kết thúc ở 

bậc I của giọng chủ G dur nhưng ở âm khu cao nốt g2 tạo cao trào, miêu tả 

một Hà Nội rực lửa trong chiến đấu.    

 VD 4:      

 

 Đoạn V gồm 7 ô nhịp chuyển sang nhịp 2/4 và ô nhịp cuối của đoạn 

nhạc lại chuyển sang nhip 4/4. Đoạn nhạc như một cầu nối trong nhịp điệu 

khẩn trương chuẩn bị chuyển sang đoạn nhạc tiếp theo.   

 VD 5:     
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 Đoạn nhạc thứ 6 chuyển sang nhịp 6/8 với tốc độ nhanh vừa. Âm nhạc 

diễn tả niềm vui hân hoan, khúc khải hoàn ngợi ca chiến công của những 

người con Hà Nội quật cường, niềm vui khi có Bác soi đường chỉ lối. Đoạn 

nhạc gồm 29 ô nhịp cuối và được chia thành 3 câu nhạc, giai điệu tiến hành 

bình ổn với những bước đi nhỏ. Câu 1 và câu 2 mỗi câu gổm 8 ô nhịp được 

kết thúc ở âm bậc I của giọng G dur và âm bậc V của giọng át D dur. Câu 3 

được mở rộng hơn gồm 13 ô nhịp cuối tiết tấu đều đặn với âm hình của các 

nốt móc đơn, móc kép, nốt đen và phần kết được tăng cường cho các nốt được 

ngân dài hơn bằng trường độ nốt đen chấm dôi, trắng chấm dôi. Trường độ 

được giãn ra tạo sự ổn định cho tất cả quá trình biến đổi và phát triển trong 

các đoạn nhạc. Giai điệu kết thúc ở âm bậc I giọng G dur.    

VD 6:   

 

 

Sơ đồ của tác phẩm như sau:  

Đoạn a (16 ô nhịp, giọng G dur, nhịp 4/4) 

Đoạn b ( 9 ô nhịp, giọng g moll, nhịp 4/4 ) 

Đoạn c (16 ô nhịp, giọng G dur, nhịp 4/4 )  

Đoạn d ( 26 ô nhịp, giọng G dur, nhịp 4/4 ) 

Đoạn e (7 ô nhịp, giọng G dur, nhịp 2/4 và ô nhịp cuối chuyển về nhịp 4/4) 

Đoạn g ( 29 ô nhịp cuối, giọng G dur, nhịp 6/8) 
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 Cùng với tiến trình lịch sử của đất nước, nền âm nhạc cách mạng 

Việt Nam mà đặc biệt là những sáng tác ca khúc trong đó có những ca khúc 

viết về Hà Nội đã có bước phát triển rực rỡ và hình thành ba dòng nhạc 

chính mang phong cách cổ điển châu Âu, phong cách dân gian và phong 

cách nhạc nhẹ. Qua sự phân tích về phong cách và những đặc điểm âm 

nhạc của các ca khúc viết về Hà Nội có thể nhận thấy sự đa dạng về ngôn 

ngữ và bút pháp sáng tác. Trong đó thang âm điệu thức của âm nhạc châu 

Âu là cốt lõi để các nhạc sĩ vận dụng vào trong những sáng tác ca khúc về 

Hà Nội kết hợp với những ngôn ngữ âm nhạc dân tộc và hiện đại để tạo nên 

những dòng ca khúc có những đặc trưng rất riêng của ba phong cách âm 

nhạc cổ điển châu Âu, phong cách dân gian và phong cách nhạc nhẹ với 

những thủ pháp sáng tác ngày một đa dạng hơn. Ca khúc viết về Hà Nội 

khá phong phú về cấu trúc như hai đoạn đơn, ba đoạn đơn, có tác phẩm 

mang tính biến tấu, có tác phẩm mang tính rondo và có tác phẩm thuộc cấu 

trúc ca khúc dân gian, trường ca...đã tạo nên sự đa dạng cho những sắc màu 

âm nhạc của những ca khúc viết về Hà Nội.  
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PHỤ LỤC 3 

CA KHÚC VỀ HÀ NỘI 

3.1. 
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3.2. 
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3.20



242 

 

3.21 

 

 



243 

 

3.22

 



244 

 

 

 

 



245 
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3.26 
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PHỤ LỤC 4 

CA KHÚC VỀ  HÀ NỘI MANG CHẤT LIỆU CA TRÙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thứ tự 

 

Tên Bài 

 

Tác Giả 

4.1 Một thoáng Tây Hồ Phó Đức Phương 

4.2 Sóng đàn Hà Nội An Thuyên 

4.3 Sóng đàn Thăng Long Đỗ Đức Liên 

4.4 Chiếu phủ Tây Hồ Phú Quang 

4.5 Hoài niệm Văn Miếu  Duy Quang 

4.6 Một nét ca trù ngày xuân  Nguyễn Cường    

4.7 Hà Nội linh thiêng hào hoa Lê Mây 
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4.1.
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4.2. 
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4.3. 
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4.4. 
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4.5. 
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4.6. 
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PHỤ LỤC 5 

BÀI BẢN CA TRÙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thứ tự 

 

Tên Bài 

 

Tác Giả 

5.1 Hồng Hồng Tuyết Tuyết  Thơ: Dương Khuê 

Hát: NSND Quách Thị Hồ  

Ký âm: Nguyễn Hiền Đức 

 

5..2 Hồ Tây  Thơ: Nguyễn Khuyến  

Hát: Nguyễn Thị Chúc 

Ký âm: Nguyễn Hiền Đức 

 

5.3 Giai nhân tái đắc Thơ: Cao Bá Quát  

Hát: NSND Quách Thị Hồ  

Ký âm: Nguyễn Hiền Đức 

 

5.4 Làm cho tỏ mặt nam nhi Thơ: Nguyễn Công Trứ 

Hát: NSND Quách Thị Hồ  

Ký âm: Nguyễn Hiền Đức 
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05.1.           
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5.2. 
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5.3.   
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PHỤ LỤC 6  

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC 2021 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  
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PHỤ LỤC 7  

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC 2021 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                           139 tín chỉ 

(Chưa tính Giáo dục Quốc phòng) 

Trong đó: 

- Khối kiến thức chung (M1)                         27 tín chỉ 

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành 

(M2) 

                              + Bắt buộc: 9 

                              + Tự chọn: 4 

13  tín chỉ 

    - Khối kiến thức cơ sở ngành (M3) 

                                  + Bắt buộc: 20 

                                      + Tự chọn:2 

22  tín chỉ 

- Khối kiến thức chuyên ngành (M4)  

                                  + Bắt buộc: 39 

                                  + Tự chọn: 6 

45 tín chỉ 

- Khối kiến thức Nghiệp vụ sư phạm (M5) 

                                   + Bắt buộc: 15 

                                   + Tự chọn: 4 

19 tín chỉ 

 - Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 13 tín chỉ  

2. Khung chương trình đào tạo 

STT Mã số   Môn học 

Số 

 tín  

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số  

các môn 

 học  

tiên  

quyết 

 Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

 học 

I M1 Khối kiến thức chung 27   
  

    
  

1 POL.2009 Triết học Mác – Lênin 3 32 8 5  

2 POL.2010 
Kinh tế chính trị Mac – 

Lênin 
2 20 8 2  

3 POL.2011 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 20 8 2  

4 POL.2003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 8 2  
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5 POL.2013 
Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt Nam 
2 20 8 2  

6 POL2007 Pháp luật đại cương 2 20 8 2  

7 INF2001 Tin học cơ bản 2 5 15 10  

8 CFL.2001 Tiếng Anh 1 4 16 40 4  

9 CFL.2002 Tiếng Anh 2 3 22 20 3 CFL.2001 

10 PPE2010 Giáo dục thể chất 1 2 3 25 2  

11 PPE2011 Giáo dục thể chất 2 3 5 37 3 PPE2010 

12 GDQP Giáo dục quốc phòng      

II M2 

Khối kiến thức cơ bản 

chung 

 của nhóm ngành 

13         

  Các môn học bắt buộc 9         

13 CLM2001 

Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Vietnam Cultural 

Facilities 

3 37 12 3  

14 MUS2078 

Đại cương các loại hình 

nghệ thuật  

Genaral Arts  

2 20 8 2  

15 MUS2002 
Mỹ học 

Aesthetics 
2 20 8 2  

16 PPE2008 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

Scientific research 

methods 

2 20 8 2  

17  Các môn học tự chọn 4/8         

18 PPE2003 
Quản lý hành chính nhà 

nước và Quản lý ngành 

Giáo dục và Đào tạo 

2 10 18 2  
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19 CFL2008 
Tiếng Việt thực hành 

Vietnamese Practice 
2 10 18 2  

20 CLM2004 

Lịch sử văn minh thế giới 

History of World 

civilization 

2     

21 MUS2034 

Lịch sử nghệ thuật  

History of World 

civilization 

2     

III M3 
Khối kiến thức cơ sở 

ngành 
22         

  Các môn học bắt buộc 20         

22 MUS2008 
Lý thuyết âm nhạc 1 

Music theory 1 
3 20 22 3  

23 MUS2009 
Lý thuyết âm nhạc 2 

Music theory 2 
2 10 18 2 MUS2008 

24 MUS2060 

Lịch sử âm nhạc thế giới 1 

History of the world music 

1 

2 10 18 2  

25 MUS2061 

Lịch sử âm nhạc thế giới 2 

History of the world music 

2 

2 10 18 2 MUS2060 

26 MUS2056 
Âm nhạc Việt Nam 

Vietnam music 
2 20 22 3 MUS2061 

27 VMU2001 
Dân ca 

Singing folk song 
2 5 23 2  

28 MUS2011 
Múa 

Dancing 
3 4 38 3  

29 CFL2005 Tiếng anh chuyên ngành 2 5 20 5  
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30 MUS2001 Tin học chuyên ngành 2 5 15 10 INF2001 

  Các môn học tự chọn 2/8         

31 MUS2074 

Chuyển soạn cho hợp 

xướng 

Choral Arranging 

2 10 18 2 MUS2023 

32 MUS2016 
Dân tộc nhạc học 

Ethnomusicology 
2     

33 CLM2003 Văn hoá học đại cương 2 20 8 2  

34 CLM2016 
Văn hoá dân gian Việt 

Nam 
2     

IV M4 
Khối kiến thức chuyên 

ngành 
45         

  Các môn học bắt buộc 39         

35 MUS2017 
Ký xướng âm 1 

Tonic Sol-fa notation 1 
2 3 25 2  

36 MUS2018 
Ký xướng âm 2 

Tonic Sol-fa notation 2 
2 3 25 2 

MUS2017 

37 MUS2019 
Ký xướng âm 3 

Tonic Sol-fa notation 3 
2 3 25 2 

MUS2018 

38 MUS2020 
Ký xướng âm 4 

Tonic Sol-fa notation 4 
2 3 25 2 

MUS2019 

39 MUS2021 
Ký xướng âm 5 

Tonic Sol-fa notation 5 
2 3 25 2 

MUS2020 

40 MUS2062 
Hòa thanh 1 

Harmony 1 
2 10 18 2 MUS2008 

41 MUS2023 
Hòa thanh 2 

Harmony 2 
2 10 18 2 MUS2062 

42 MUS2024 Phân tích tác phẩm 1 2 10 18 2 MUS2023 
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Analysis of musical works 

1 

43 MUS2079 

Phân tích tác phẩm 2 

Analysis of musical works 

2 

3 20 22 3 MUS2024 

44 MUS2012 
Sáng tác 

Composition 
2 5 23 2 MUS2079 

45 MUS2080 
Hợp xướng 1 

Choral 1 
2 2 26 2 MUS2018 

46 MUS2081 
Hợp xướng 2 

Choral 2 
2 2 26 2 MUS2080 

47 MUS2075 
Chỉ huy hợp xướng 

Choral conducting 
2 2 26 2  

48 MUS2066 

Dàn dựng chương trình 

âm nhạc tổng hợp 1 

Synthetic staging 1 

2 5 15 10 MUS2075 

49 MUS2067 

Dàn dựng chương trình 

âm nhạc tổng hợp 2 

Synthetic staging 2 

2 5 15 10 MUS2066 

50 VMU2002 Thanh nhạc 1 

Vocal music 1 
1 1 13 1  

51 VMU2003 
Thanh nhạc 2 

Vocal music 2 
1 1 13 1 

VMU2002 

52 VMU2018 Thanh nhạc 3 

Vocal music 3  
1 1 13 1 

VMU2003 

53 VMU2019 
Thanh nhạc 4 

Vocal music 4 
1 1 13 1 

VMU2018 

54 MUS2085 Keyboard/Guitar 1 1 1 13 1  

55 MUS2086 Keyboard/Guitar 2 1 1 13 1 VMI2002 
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56 MUS2087 Keyboard/Guitar 3 1 1 13 1 VMI2013 

57 MUS2088 Keyboard/Guitar 4 1 1 13 1 VMI2014 

  Các môn học tự chọn 6/12         

58 MUS2030 

Giới thiệu nhạc cụ 

Introduction to Musical 

instrument 

2 5 15 10  

59 MUS2082 
Nhạc cụ tự chọn 

Instrument of choice 
2 1 13 1 VMI2001 

60 MUS2063 
Hoà tấu 

Ensembling instrument 
2 5 15 10 MUS2082 

61 VMI2006 

Đệm đàn 1 

Accompanying instrument 

1 

2 

 

 

 

   

62 VMI2007 

Đệm đàn 2 

Accompanying instrument 

2 

2     

63 VMU2011 
Thực hành biểu diễn 

Practice performance 
2     

V M5 
Khối kiến thức thực tế 

và tốt nghiệp 
19         

V.1  Các môn học bắt buộc 15         

64 MUS2031 

Phương pháp dạy học âm 

nhạc 1 

Teaching methods for 

music 1 

2 10 18 2  

65 MUS2065 
Phương pháp dạy học âm 

nhạc 2 

Teaching methods for 

3 15 27 3 MUS2031 
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music 2 

66 PPE2001 
Tâm lý học 

Genaral Psychology 
3 22 20 3  

67 PPE2002 
Giáo dục học 

Pedagogics (educators) 
4 30 28 2  

68 PPE2028 
Rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm 
3 10 20 15  

  Các môn học tự chọn 4/4         

69 PPE2004 
Tâm lý học nghệ thuật 

Psychology of Art 
2 10 18 2  

70 MUS2084 

Trải nghiệm các hoạt động 

ÂN 

Activities outsite the 

classroom 

2 2 28 2 MUS2065 

71 MUS2014 Thực tế sáng tác 2     

VI M6 

Khối kiến thức thực tế 

chuyên môn, thực tập và 

tốt nghiệp 

13         

  Khối kiến thức thực tập  6         

72 
MUS2046 

 

Thực tập sư phạm 1 

Praticum 1 
2     

73 MUS2047 
Thực tập sư phạm 2 

4      
Praticum 2 

  Khối kiến thức tốt  nghiệp 7/7         

74 MUS2077 
Khoá luận/ Hoạt động Sư 

phạm Âm nhạc tổng hợp 
7         

  Tổng cộng  139         
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PHỤ LỤC 8 

LỐI TIẾN HÀNH GIAI ĐIỆU, TIẾT TẤU 

8.1. Sử dụng hoàn toàn những âm trong hợp âm ba rải hoặc thêm một số âm 

ngoài hợp âm.   

Ca khúc Chiều phủ Tây Hồ của nhạc sĩ Phú Quang cũng được viết ở 

nhịp độ chậm. Giai điệu có nhiều cao độ được ngân dài, có những bước nhảy 

quãng 4 và quãng 5 và cũng sử dụng hư từ ‘ư” và có sử dụng đảo phách.  

VD 1:  

 

 

Tuyến giai điệu của ca khúc Chiều phủ Tây Hồ gần giống với tuyến giai điệu 

của bài bản ca trù Hồng Hồng Tuyết Tuyết. 

VD 2:   Hồng Hồng Tuyết Tuyết (Trích PL 05.1)    

 

 

Trong ca khúc còn có những trổ nhạc lưu không tạo sự ngân nga cho giai 

điệu.  
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VD 3:    

 

 Ca khúc Hà Nội linh thiêng hào hoa của nhạc sĩ Lê Mây cũng viết trên 

chất liệu của Ca trù, giai điệu có sử dụng kiểu luyến âm, láy âm, nhiều ca từ 

được ngân nga kéo dài bởi những nốt trắng và những dấu nối âm thanh. Tiết 

tấu cũng sử dụng dạng đảo phách trong các ô nhịp nhưng thủ pháp sáng tác 

của phong cách cổ điển châu Âu sử dụng hợp âm ba rải đi xuống của giọng d 

moll (a –f –d ).     

VD 4:   

 

 Đường nét giai điệu có chỗ điểm xuyết âm hình của ba nốt a –f –d, 

được biến đổi chút ít về tiết tấu, quãng 4 (la – rê) mang bóng dáng giai điệu 

của làn điệu ca trù Hồ Tây. Mặc dù giai điệu có phách nhưng không có nhịp 

do mỗi nghệ nhân thể hiện thường có sự ngân nghỉ không giống nhau.    

VD 72:  Hồ Tây (trích PL 05.2) 
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Từ ô nhịp thứ 5 đến ô nhịp thứ 11 của ca khúc, giai điệu Khí phách cha ông 

hồn thiêng sông núi … Thăng Long còn sử dụng chất liệu trổ lời câu ba và câu 

bốn của bài bản ca trù dưới đây.   

  VD 5:   Làm cho tỏ mặt nam nhi  (trích PL 05.4) 

                 Thơ: Nguyễn Công Trứ  

                 Hát: Quách Thị Hồ 

                 Ký âm: Nguyễn Hiền Đức 

 

 

 Ca khúc Hoài niệm Văn Miếu của nhạc sĩ Duy Quang được bắt đầu với bước 

nhảy quãng 5, thường xuyên sử dụng các tiết tấu (dấu lặng đen, lặng đơn…), 

hư từ được sử dụng là từ “ư và hư”- nhân tố thường sử dụng trong các làn 

điệu ca trù. Tuyến giai điệu có sử dụng hợp âm 3 rải của giọng chủ a moll 

nhưng được đảo vị trí các âm tạo những bước nhảy rộng cho giai điệu.  

VD 6:    
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Ca khúc Chiều Hồ Gươm của nhạc sĩ Trần Thụ trong nhịp điệu 6/8 nhẹ 

nhàng, duyên dáng, giai điệu vẫn sử dụng những hợp âm ba rải tạo cho ca 

khúc có sự ổn định trong đường nét phát triển. Vị trí các âm rải có thể được 

đảo để tạo màu sắc tươi mới hơn. Hợp âm chủ fa –la –đô được thay đổi vị trí. 

VD 7:   

 

Hoặc các hợp âm rải sol – xi b – rê,  fa –la –đô     

VD 8:      

 

8.2. Thủ pháp nhắc lại, nhắc lại có thay đổi trong một câu nhạc, đoạn nhạc, 

hoặc từ đoạn này sang đoạn khác tạo sự gắn bó thống nhất trong cấu trúc 

câu nhạc. 

Ca khúc Tiến về Hà Nội cũng được xây dựng trên khúc thức vốn là điển hình 

của âm nhạc cổ điển Châu Âu. Trong nhịp bước trầm hùng đầy khí thế, khỏe 
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khoắn, giai điệu của ca khúc chủ yếu được xây dựng trên những âm hình tiết 

tấu thống nhất. Có bước tiến hành nửa cung cromatic đi xuống e1, es1 mang 

nét đặc trưng của âm nhạc châu Âu. Thủ pháp nhắc lại nguyên dạng được sử 

dụng cho cả hai câu nhạc của đoạn nhạc thứ nhất của gồm 32 ô nhịp. Câu thứ 

nhất 16 ô nhịp, câu thứ hai nhắc lại nguyên xi câu thứ nhất và chỉ thay đổi duy 

nhất hai âm cuối cùng ở câu nhạc thứ hai để dẫn về âm bậc I, kết thúc đoạn 

nhạc thứ nhất ở chủ âm.  

VD 9:     

 

Trong ca khúc Hà Nội mùa xuân của nhạc sĩ Văn Ký cũng đã sử dụng thủ 

pháp này để nhắc lại gần như nguyên vẹn câu 1 của đoạn nhạc thứ nhất cho 

câu 2 của nhạc thứ hai khi kết thúc tác phẩm.   

Câu 1 của đoạn nhạc thứ nhất     

VD 10:      
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Câu 2 của đoạn nhạc thứ hai    

VD 11:      

 

8.3. Luyến láy một hoặc nhiều âm, nhấn âm để làm cho ca từ mềm mại uyển 

chuyển và phù hợp với các dấu trong tiếng Việt đồng thời phù hợp với màu 

sắc dân gian. 

Thủ pháp này được vận dụng trong các ca khúc Giấc mơ mùa lá của nhạc sĩ 

Trần Mạnh Hùng trong phong cách thính phòng, tác giả đã tạo dựng những 

giai điệu mềm mại hơn khi sử dụng một số luyến láy ở phần đầu tác phẩm.   

VD 12:    

 

 Cũng tương tự như thủ pháp sáng tác của phong cách cổ điển châu Âu 

trong những ca khúc mang phong cách dân ca thì các âm được sử dụng luyến 

láy nhiều hơn và liên tục sử dụng nhấn âm. Có thể thấy qua một số nét giai 

điệu của các ca khúc sau:  

 Ca khúc Sóng đàn Thăng Long của nhạc sĩ Đỗ Đức Liên, lời của nhà 

thơ Trần Chính cũng khai thác chất liệu ca trù. Giai điệu ngâm ngợi sử dụng 

nhiều nốt luyến láy. Nhiều ca từ được luyến tới 3 nốt cao độ, láy tới 2 nốt cao 

(  ) 
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độ. tạo sự uốn lượn mềm mại cho các âm thanh. Câu nhạc đầu tiên không rơi 

vào phách mạch mà bắt đầu với dấu lặng đơn và ca từ được vang lên từ phần 

nhẹ của phách.    

 VD 13:    

 

 Một nét chung nữa trong các ca khúc viết theo phong cách dân gian là 

có sử dụng hư từ như ư, ca khúc Sóng đàn Thăng Long cũng vậy. Mỗi ca từ 

được nhấn nhá tạo nhiều sắc thái, kết thúc mỗi tiết nhạc, câu nhạc và kết đoạn 

trường độ được ngân dài 5 phách hoặc sử dụng dấu mắt ngỗng ngân tự do. 

Sang đoạn II là cao trào của ca khúc với việc thay đổi tiết tấu được rút ngắn 

cho mỗi ca từ là nốt đơn nhưng đã sử dụng nốt láy âm nhấn âm vào các nổt 

tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Tiết tấu sử dụng nhiều đảo phách.   

  VD 14:    

 

 Về phần giai điệu, cách nhấn âm làm tăng thêm nhạc cảm cũng như 

làm rõ ý nghĩa của lời ca. Trong ca khúc Vầng trăng Ba Đình, nhạc sĩ Thuận 

Yến phổ thơ của Phạm Ngọc Cảnh đã sử dụng hai thủ pháp này như sau: 

Loại 1: sử dụng dấu nối trường độ có nhiều trong các nhịp 1,7,8.13...) 
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Loại 2: sử dụng âm láy và nhấn vào trọng âm nốt chính ngay sau đó có trong 

các nhịp 8.11.18.30. Do dùng thủ pháp nhấn âm nên có nhiều bước trùng âm 

và các bước trùng âm này cũng tạo hiệu quả như nhấn âm (nhịp 8, 13, 16, 

27... Mênh mông ... và thiêng liêng). Sử dụng dấu lặng đầu phách mạnh ở các 

ô nhịp tạo sự bấp bênh chuyển động tự do.    

VD 15:     

 

 

 

Những ca khúc viết về Hà Nội mang phong cách dân gian hầu như đã 

khai thác chất liệu Ca trù. Tiết tấu chậm rãi, những hư từ (ư, hư), những giai 

điệu nhiều luyến láy, nhấn nhá vào các ca từ, những trổ nhạc lưu không đã tạo 

nên những sắc màu hết sức phong phú cho mỗi tác phẩm ở phong cách này.   

 Thủ pháp sáng tác này được bắt gặp trong giai điệu của những ca khúc 

viết theo phong cách nhạc nhẹ như ca khúc: Cảm xúc tháng Mười – Nguyễn 

Thành         

 VD 16:      
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Ca khúc Tháng Mười Hà Nội của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh sử dụng nhiều 

luyến kép và nhấn vào một vài âm chủ yếu trong giai điệu, trở thành những 

mô tip cho ca khúc.    

VD 17:      

 

 
 

8.4. Mô phỏng tiết tấu và hướng tiến hành giai điệu, mô tiến giai điệu. 

 Trong ca khúc Quyết giữ vững Hà Nội của chúng ta, nhạc sĩ Huy Du 

cũng viết ở nhịp 2/4, nhịp đi, tự hào. Tiết tấu cũng chỉ sử dụng những nốt đen, 

nốt móc đơn, nốt trắng, nốt móc đơn chấm dôi, giai điệu rõ ràng, mạch lạc. 

Khi sử dụng bè cho phần âm nhạc của lời 2 trong ca khúc, các nốt chồng âm 

chủ yếu tiến hành quãng 3 theo lối hòa âm cổ điển châu Âu là những quãng 

thuận. Ngay trong câu nhạc thứ nhất gồm 15 ô nhịp, đoạn I của ca khúc ca 

khúc này, tiết tấu được mô phỏng trong các tiết nhạc. Rõ nét nhất ở tiết nhạc 

thứ hai bắt đầu từ ô nhịp 7 đến ô nhíp số 11.  

 VD 17:    
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Ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân cũng được viết 

theo phong cách cổ điển châu Âu. Giai điệu bắt đầu được xây dựng trên 

những nốt chính của giọng chủ Es dur với những bước nhảy quãng 4, quãng 

6, quãng 8 nhưng lại được thể hiện theo kiểu legato cho cả đoạn nhạc thứ nhất 

tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa đoạn I và đoạn II. Đoạn I gồm 10 ô nhịp 

được viết ở nhịp 4/4. Những chùm ba xuất hiện tạo điểm nhấn về tiết tấu cho 

giai điệu của đoạn nhạc này. Ngay câu nhạc thứ nhất, 5 ô nhịp được chia 

thành bốn tiết nhạc theo kiểu những tiết nhạc sau mô phỏng lại tiết tấu của tiết 

nhạc đầu tiên, Ca khúc này cũng sử dụng phương thức kết hợp mô tiến cả câu 

nhạc và mô phỏng lại tiết tấu cho các tiết nhạc sau đó, có thể thấy ở đoạn II 

của tác phẩm khi được chuyển sang nhịp 2/4.    

VD 18:    

 

 

8.5. Loại giai điệu sử dụng tiết nhạc làm âm hình chủ đạo  

Ca khúc Hà Nội yêu dấu được nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ phát triển liên tục về 

tiết nhịp và giai điệu nhưng tác giả vẫn sử dụng một vài âm hình tiết tấu để 

làm nhân tố chính. Chẳng hạn như âm hình tiết tấu sau:   

                              VD 19:    
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Trong ca khúc Ngôi sao Hà Nội, nhạc sĩ Vĩnh Cát đã sử dụng tiết nhạc đầu 

tiên gồm hai ô nhịp làm âm hình chủ đạo cho cả đoạn nhạc thứ nhất.  

 VD 20:      

 

Sang đoạn nhạc thứ 2, tác giả đã sử dụng một vài mô típ tiết tấu chủ đạo và 

được nhắc lại nhiều lần hay nói cách khác là nhân tố chính để tạo nên đoạn 

nhạc thứ 2 trở thành cao trào cho tác phâm. Đặc biệt những ô nhịp cuối được 

nhắc lại gần như toàn bộ. Sự thay đổi về mô típ tạo nên sự phát triển cho các 

tuyến giai điệu được phong phú và không bị nhàm chán.  

 

VD 21:      
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8.6. Loại giai điệu không tạo ra cao trào mà chủ yếu chỉ tạo ra sự tương phản 

giữa hai phần nhưng không rõ nét. 

Bài hát Chiều Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Quang Trung trong những cảm xúc sâu 

lắng gợi lại nỗi nhớ nhung trong ánh mắt của một buổi chiều thành phố. Giai 

điệu của ca khúc cũng nhẹ nhàng như tiếng lá rơi.   

 VD 22:      

 

Giai điệu của ca khúc Chiều Hà Nội chủ yếu tiến hành liền bậc. Nếu như đoạn 

I được bắt đầu từ âm khu thấp với nốt la ở quãng tám nhỏ thì sang đoạn II, 

giai điệu phần điệp khúc của bài hát được đưa lên cao hơn một quãng tám với 

nốt la thuộc quãng tám thứ nhất. Thỉnh thoảng đan xen tiết tấu chùm ba cảm 

giác nhẹ nhàng, uyển chuyển.  

VD 23:     

 

Lối tiến hành giai điệu không có sự tương phản rõ nét nhưng do sự xáo trộn của 

loại tiết tấu đảo phách cộng thêm với việc sử dụng trường độ kéo dài của đoạn II 

đã tạo nên sự khác biệt giữa hai đoạn. Đoạn I tạo cảm giác nhẹ nhàng với lối tiến 

hành bình ổn về giai điệu và tiết tấu. Sang đoạn II cũng với giai điệu đó nhưng 

được biến đổi về tiết tấu, xuất hiện đảo phách và tiết tấu chùm ba đã phá vỡ quy 

luật về trọng âm tạo nên sự tương phản với đoạn I.  
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PHỤ LỤC 9 

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT 

9.1. Câu hỏi phỏng vấn giảng viên 

Câu hỏi 1: Khi dạy các tác phẩm Việt Nam Anh (chị) có thường giao cho SV 

những ca khúc về Hà Nội không? 

Câu hỏi 2: Anh chị sẽ chọn những ca khúc về Hà Nội thuộc phong cách nào 

để dạy hát cho SV ngành ĐHSP Âm nhạc? Vì sao? 

Câu hỏi 3: Anh (chị) có cảm thấy sinh viên yêu thích những ca khúc về Hà 

Nội khi được học hát không> 

Câu hỏi 4: Anh chị đã truyền cảm hứng tới các sinh viên khi day những ca 

khúc về Hà Nội như thế nào? 

Câu hỏi 5: Anh (chị) nghĩ gì về phương pháp học và bổ sung thêm kiến thức 

cho sinh viên về  giáo dục thẩm mỹ âm nhạc trong quá trình day hát? 

 

9.2. Câu hỏi phỏng vấn các nghệ sĩ, ca sĩ giáo viên 

Câu hỏi 1: Cô (bác, anh chị) cho biết cần những yếu tố gì để thể hiện tốt 

những ca khúc về Hà Nội? 

Câu hỏi 2: Cô (bác, anh chị) nhận thấy tầm ảnh hưởng của những ca khúc 

về Hà Nội trong đời sống xã hội? 

Câu hỏi 3: Cô (bác, anh chị) cho biết những ca khúc về Hà Nội có điều gì 

khác biệt trong dòng ca khúc Việt Nam? 

Câu hỏi 4: Cô (bác, anh, chị) nhận thấy lời ca trong những ca khúc về Hà 

Nội có vẻ đẹp riêng như thế nào?  

Câu hỏi 5: Cô (bác, anh chị) nhận thấy một kho tàng đồ sộ ca khúc về Hà 

Nội mang nhiều phong cách sáng tác là sự thuận lợi và dễ dàng cho sự lựa 

chọn khi biểu diễn? 
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9.3. Câu hỏi phỏng vấn sinh viên 

Câu hỏi 1: Anh (chị) có yêu thích những ca khúc về Hà Nội không? Vì sao? 

Câu hỏi 2: Anh (chị) thích hát những ca khúc về Hà Nội thuộc phong cách 

sáng tác nào? 

Câu hỏi 3: Anh (chị) nhận thấy lời ca trong những ca khúc về Hà Nội có đẹp 

không? Thấy sự khác biệt gì so với những dòng ca khúc khác?  

Câu hỏi 4: Anh (chị) thấy âm nhạc trong những ca khúc về Hà Nội có phong 

phú về đề tài không? 

Câu hỏi 5: Anh (chị) nhận thấy như thế nào khi học hát ca khúc về Hà Nội 

được giáo viên mở rộng thêm kiến thức về giá trị nghệ thuật, lịch sử, văn hóa 

và thẩm mỹ của những ca khúc này? 
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PHỤ LỤC 10 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM DẠY HÁT 

10.1. Tiến trình thực nghiệm 

Buổi 1: Giới thiệu cho SV nội dung cần học, những vấn đề cần lưu ý 

khi học hát ca khúc về Hà Nội. 

- Luyện thanh một số mẫu âm ổn định và phát triển kỹ thuật hát. 

Luyện mẫu âm  

- Giao tác phẩm phù hợp với chất giọng, mầu sắc giọng của SV. 

- Xem một số băng hình các nghệ sĩ đã thể hiện những ca khúc sinh 

viên được giao.   

- Sử dụng PPDH thực hành, nêu vấn đề, nghiên cứu trường hợp. 

Buổi 2: Cách mở khẩu hình với ca khúc mang chất liệu dân gian, thính 

phòng và nhạc nhẹ. Vận dụng vào các ca khúc được thực nghiệm. GV thực 

hiện mẫu, các SV thực hiện để phân biệt. 

Sử dụng các phương pháp thị phạm, vấn đáp, thực hành kết hợp PPDH 

nhóm đối với nội dung này. Cả nhóm cùng trao đổi, tìm hiểu về văn hóa, lịch 

sử, nội dung lời ca, phân tích, thực hành luyện tập trên các ca khúc được giao.  

Buổi 3: Luyện cách phát âm, nhả chữ. 

Dạy cách phát âm tròn vành rõ chữ. mở chữ trong bằng cách tập nói nét 

chữ sau đó ghép lời ca với giai điệu và tập hát. 

Tất cả SV thực hiện phát âm tròn vành rõ chữ, cách xử lý các từ đóng, 

mở chữ tại phần tác phẩm được giao theo cách GV hướng dẫn. 

Buổi 4: Kết hợp hơi thở, khẩu hình, vị trí các khoảng vang trong bài. 

GV hướng dẫn cách kết hợp giọng thật, giọng chuyển. Chẳng hạn, bài 

hát Bài ca Hà Nội ( Vũ Thanh) [PL 10.12;] giao cho SV K69 Bùi Thị Quỳnh 

Giang. Do đặc điểm âm thanh lên cao, phần cao trào từ phần lời ca “ Ơi cô gái 

ơi, súng trên vai sao vuông đầu mũ....tay em’. Chuyển giọng cần phải tinh tế, 
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để không bị chênh phô và hụt hơi sẽ làm mờ giọng hát. Phải xác định đúng vị 

trí âm thanh để đạt hiệu quả tốt. Có thể sử dụng giọng pha hoặc giọng chuyển. 

Yêu cần đặt âm nhẹ nhàng, đúng vị trí, điều khiển hơi thở nhịp nhàng với cơ 

mặt, cơ hàm, ngực thoải mái.  

Ca khúc Hà Nội đêm trở gió (Trọng Đài ) thuộc phong cách nhạc nhẹ 

được giao cho SV Ngô Thuỳ Trang. 

Ca khúc Chiều phủ Tây Hồ (Phú Quang) giao cho 02 SV Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh và Phạm Văn Chiến. Hai SV thực hành trên một tác phẩm cho 02 

giong nam và nữ. Do vậy mỗi sinh viên sẽ phải có những phương pháp phù 

hợp để hát ca khúc này. Vẫn là kỹ thuật chuyển giọng, GV hướng dẫn cho SV 

một số câu nhạc cần lưu ý. Các âm mở đầu của ca khúc:“ Chiều như chậm 

rơi, chậm rơi....” thuộc âm ở tầm cữ giọng nói thường nên khuyến khích SV 

sử dụng hát giọng thật, pha giọng. Cho đến phần giai điệu có lời ca: “Chắp 

tay lạy thánh nhân trời đất, em khói hương thanh thản một đời”nếu hát hoàn 

toàn giọng thật, một số âm cao thường bị căng cứng và thô do dùng sức để bật 

âm. GV hướng dẫn người học kết hợp hát pha giọng thật và chuyển giọng, đặt 

vị trí âm thanh mỏng phía chân răng hàm trên, khẩu hình thoải mái, buông 

lỏng, hở răng hàm trên, tập nói các âm trên cùng vị trí, điều tiết hơi thở tại cơ 

hoành. 

Buổi 5: Phương pháp hát nói. NCS thực nghiệm phương pháp này 

nhằm nhấn mạnh hơn về phát âm tròn vành, rõ chữ, xử lý các âm khép chữ, 

mở chữ.  

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu: PPDH nêu vấn đề, giải quyết 

vấn đề, thực hành, vấn đáp, thảo luận nhóm. 

Thực nghiệm trên ca khúc Chiều Phủ Tây Hồ ( Phú Quang) có sử dụng 

chất liệu ca trù [PL 11.13; ]. Đây là ca khúc mang chất liệu Ca trù, tính chất 

âm nhạc trữ tình tâm trạng, biểu hiện nội tâm sâu sắc. Tốc độ trong bài chậm 

rãi, nhiều âm luyến láy. GV cho SV nghe mẫu, hát mẫu, Nét đặc biệt của ca 
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khúc này sử dụng nhiều luyến láy, các giai điệu cuốn liên tục phải lấy hơi tinh 

tế.  

Bước 1: Tập nói rõ lời ca trên cùng vị trí âm thanh, khẩu hình được mở, 

tạo khoảng vang âm thanh phát ra ngay tại chân răng hàm trên tránh âm thanh 

bị sâu trong cổ họng.  

Bước 2:  Mặc dù mang phong cách dân gian nhưng có những phần 

chuyển giọng nên phần kỹ thuật của ca khúc này khá khó. Trong giai điệu của 

ca khúc có nhiều cao độ cần rung và luyến láy của những âm điệu ca trù. Hơi 

thở cần đầy đặn, điều tiết nhịp nhàng, khẩu hình thoải mái khi phát âm để tạo 

âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng, đơn giản, hát như nói. Từ cách này, SV ứng 

dụng với các câu khác trong bài, cả nhóm cùng nghiên cứu, luyện tập, vận 

dụng vào các ca khúc được giao. 

Buổi 8, 9, 10: Kết hợp các kỹ thuật hát 

Sau buổi thảo luận nhóm về các nội dung được học và kiểm tra giữa 

học kỳ, hầu hết SV đã thuộc giai điệu, lời ca. Các buổi học này GV hướng 

dẫn phương pháp hát ca khúc Hà Nội kết hợp với kỹ thuật  Khi hát ca khúc 

Hà Nội mang chất liệu Ca trù. GV hướng dẫn cụ thể cách hát buông câu, nhả 

chữ, nảy và rung đúng chất liệu ca trù … Đây là những kỹ thuật khó, mỗi vấn 

đề đều được GV thực hiện mẫu, hướng dẫn cách học cho SV cùng thực hành, 

thảo luận, cả nhóm cùng đánh giá, GV lựa chọn phương án đúng và tiếp tục 

hướng dẫn SV luyện tập. 

Buổi 12: Xử lý và biểu diễn tác phấm. 

Những ca khúc nằm trong nội dung thực nghiệm có tính chất đa dạng. 

Nếu Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh khắc họa hình ảnh của những chàng 

trai, cô gái Hà Nội hóa thân vào anh chiến sĩ và cô dân quân vệ trong ý chí 

chiến đấu quyết bảo vệ Thủ đô đầy niềm tin phơi phới ; Chiều phủ Tây Hồ 

của nhạc sĩ Phú Quang biểu hiện nội tâm sâu sắc, một biểu tượng về đời sống 

tâm linh, một mét văn hóa riêng của Hà Nôi. Hà Nội đêm trở gió, âm nhạc 
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của nhạc sĩ Trọng Đài và nhà thơ Chu Lai là một ca khúc phiêu lãng được 

giới trẻ yêu thích.  

Thực chất, nội dung tác phẩm SV đã nắm rõ qua quá trình học tập, buổi 

học này GV nhấn mạnh hơn vấn đề này và nêu bật một số điểm cần lưu ý khi 

xử lý và biểu hiện tác phẩm nhằm giúp SV nắm được cách thức triển khai và 

ứng dụng cho những tác phẩm khác và công việc dạy học. 

Với mỗi tác phẩm trong nội dung thực nghiệm, GV hướng dẫn SV cách 

xử lý, biểu diễn từ ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, hành động, SV thực hành các nội 

dung trên theo sự hướng dẫn của GV  

Buổi 13, 14: Luyện tập, thực hành tất cả những vấn đề được học. Vận 

dụng các PPDH hiện đại. Cho SV ghép với nhạc cụ đệm.  

10.2. Giáo án thực nghiệm  

Tên bài: Phát âm nhả chữ 

Buổi học: 3, Tín chỉ 6, 9 SV - K69 hệ ĐHSPAN. 

Thời gian thực hiện: Từ tiết 7 đến tiết tiết 9, ngày 20 tháng 03 năm 

2021. 

GV: Trần Thị Thu Hà 

GV dự giờ: PGS. TS. Trần Bảo Lân; Ths. Nguyễn Thị Điệp  

SV tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Bùi Thị Quỳnh Giang, Phạm Văn 

Chiến và Ngô Thuỳ Trang.  

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Luyện thanh trên âm khu tự nhiên với các mẫu âm quãng 2, 3, 5, 6. 

- Luyện cách phát âm nhả chữ 

- Mở rộng âm khu tự nhiên - hát đúng giai điệu, tiết tấu. Bước đầu vận dụng 

cách phát âm tròn vành rõ chữ vào tác phẩm được học. 

2. Kỹ năng 

SV nắm được phát âm nhả chữ trong , cổ truyền, biết cách kết hợp vào 

phát âm nhả chữ trong các ca khúc mang chất liệu dân ca. 
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3. Thái độ 

SV chủ động, tự giác, hoạt động tích cực và yêu thích giờ học. 

II. Chuẩn bị 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Đàn Piano. 

- Giáo án, tài liệu. 

2. Chuẩn bị của sinh viên 

- Bản nhạc 

- Chuẩn bị bài cũ (đã vỡ bài và ghép được giai điệu với lời ca). 

3. Phương pháp dạy học 

Hướng dẫn thực hành, luyện tập, thị phạm, nghiên cứu trường hợp, giải 

quyết vấn đề. 

III. Tiến trình dạy học 

1. Ổn định lớp (5 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Thực hiện trong quá trình luyện tập. 

3. Tiến trình dạy học 

Thời 

gian 
Nội dung bài giảng 

Phươn

g pháp 

Hoạt động 

của GV 

Hoạt 

động 

của 

SV 

10 

Hoạt động 1: Lý thuyết chung 

Phát âm mở chữ. 

Phát âm khép chữ. 

 

 

Phân 

tích, 

Dạy 

học 

nhóm,  

Đặt vấn đề 

Phân 

tích, 

trình 

bày 

vấn đề. 

40 

Hoạt động 2: Nghiên cứu trường 

hợp 

Nghiên cứu cách phát âm nhả chữ của 

Nghiên 

cứu 

trường 

- SV nghe 

ca khúc 

Chiều Phủ 

SV 

học 

nhóm, 
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ca sĩ Tấn Minh qua ca khúc  Chiều 

Phủ Tây Hồ của Phú Quang. 

Điểm cần lưu ý trong bài là những âm 

luyến láy những hư từ 

 

hợp Tây Hồ do ca 

sĩ Tấn Minh 

trình bày. 

- SV nghe 2 

đến 3 lần. 

- Đặt các câu 

hỏi cho SV. 

thảo 

luận và 

đưa ra 

các 

quyết 

định, 

bảo vệ 

quyết 

định 

đưa ra 

trước 

lớp. 

10 

phút 

Hoạt động 3: Luyện thanh  

Luyện thanh tập thể: 

Luyện những mẫu âm thông thường. 

Giai điệu đơn giản, liền bậc, phát triển 

hơi thở, khẩu hình và vị trí âm thanh. 

SV mọi trình độ đều có thể thực hiện.  

Mẫu 1. 

 

Mẫu 2. 

 

Mâu 3. 

 

Thị 

phạm, 

phân 

tích, 

thực 

hành, 

giải 

quyết 

vấn đề. 

 

Chọn mẫu 

luyện thanh 

phù hợp 

với trình độ 

tiếp nhận 

của người 

học. 

 

Phân 

tích 

vấn đề, 

Thực 

hành 

giải 

quyết 

vấn đề 
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30 

phút 

Hoạt động 4. Vận dụng kiến thức 

vào xử lý tác phầm 

- SV Nguyễn Thị Ngọc Ánh với ca 

khúc mang chất liệu Ca trù:  

Những điểm cần lưu ý trong bài 

Chú ý . 

Phát âm rung nảy với các âm đầu ca 

khúc:  Chiều như chậm rơi, chậm 

rơi.... 

  

Chú ý 2. Những giai điệu gập ghềnh 

liên tục và có âm vực rộng 

 

 

- SV Bùi Thị Quỳnh Giang với ca 

khúc mang chất thính phòng: Bài ca 

Hà Nội ( Vũ Thanh).   

Những điểm cần lưu ý trong bài 

Chú ý : Thay đổi liên tục các âm khi 

giai điệu lên cao kết hợp nhiều luyến 

láy  

 

Chú ý 2: Giai điệu chuyển liên lục 

 

Phân 

tích, 

giải 

quyết 

vấn đề, 

nghiên 

cứu 

trường 

hợp 

 Phân 

tích, 

giải 

quyết 

vấn đề. 

 

 

 

 

 

5 

phút 

-  Nhận xét buổi học 

- Nhắc nhở những phần khó trong bài. 

- Giao bài về nhà. 

Dùng 

lời 

Dặn dò, 

củng cố 

Lĩnh 

hội ý 

kiến. 
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PHỤ LỤC 11 

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG MÔN PHÂN TÍCH TÁC PHẨM 

 TÊN BÀI: HÌNH THỨC HAI ĐOẠN ĐƠN  

11.1. Mục tiêu 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về hình thức  hai 

đoạn đơn và các dạng của hình thức hai đoạn đơn. 

- Kỹ năng:  Giúp sinh viên nhận biết và vận dụng phân tích được hình 

thức hai đoạn đơn  trong một tác phẩm âm nhạc. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nhận thức được tầm quan trọng 

của hình thức hai đoạn đơn  trong một tác phẩm âm nhạc. Nâng cao năng lực 

tự học, năng lực cảm thụ âm nhạc và làm việc nhóm. 

Chuẩn bị 

           -  Tài liệu:  PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa (2013), Giáo trình Phân tích 

tác phẩm âm nhạc, Nhà xuất bản Âm nhạc. 

           -  Phương tiện dạy học: Phương tiện nghe, nhìn, bảng, phấn 

           - Các phương pháp giảng dạy chủ yếu: PP Thuyết trình, PP sử dụng 

phương tiện dạy học, PP tự phát hiện vấn đề. 

11.2. Nội dung bài giảng 

 11.2.1. Khái niệm. 

-  Hình thức hai đoạn đơn bao gồm hai phần, mỗi phần không vượt quá 

khuân khổ một đoạn nhạc và được biểu thị như sau: a,b                   

11.2.2. Đặc điểm, cấu trúc. 

- Đoạn a giữ chức năng là phần trình bày.  

      + Trình bày âm hình ý nhạc. 

      + Trình bày hòa thanh. 

      + Trình bày kết cấu. 

- Thường ở đoạn nhạc 2 câu x, x’ đôi khi kết cấu một đoạn kép. 
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- Kết đoạn thường về  D hoặc T của điệu tính chủ hoặc điệu tính họ 

hàng gần. 

- Đoạn b giữ chức năng là phần phát triển. 

11.2.1.1. Các dạng cơ bản của hình thức một đoạn đơn . 

- Dựa vào đoạn b người ta chia hình thức 2 đoạn  làm hai dạng cơ bản. 

11.2.1.2. Hình thức hai đoạn  có tái hiện. 

- Trong đoạn b của tác phẩm có 1 câu tái hiện (nhắc lại) 1 trong hai câu 

của đoạn a. Thường là câu 2 của đoạn b, còn câu 1 giữ chức năng phát triển. 

11.2.1.3. Hình thức hai đoạn không tái hiện 

- Đoạn b là những kết cấu mới, chia làm 2 dạng là:  hai đoạn tương phản 

và hai đoạn  phát triển 

- Trong các dạng của hình thức 2 đoạn, đoạn b có thể chuyển điệu  hoặc là  

điệp khúc  

11.3. Bài tập 

11.3.1. Luyện tập phân tích các trích đoạn/tác phẩm tiêu biểu ở các 

dạng của hình thức hai đoạn đơn.  

11.3.2. Thực hành phân tích các ca khúc trong SGK và trong tuyển tập 

ca khúc dành cho học sinh THCS.  

11.3.3. Sinh viên phân tích một số ca khúc viết về Hà nội ở hình thức 2 

đoạn đơn. 
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PHỤ LỤC 12 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHỎNG VẤN VÀ THỰC NGHIỆM TẠI 

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG VÀ TRƯỜNG 

ĐHSP HÀ NỘI  

 

 
Phỏng vấn ThS. Trần Thị Thảo 

Phó Trưởng Khoa Piano  - Thanh Nhạc  

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương 

Ảnh: Nguyễn Hương Giang 

Chụp ngày: 16/9/2021 

     
GV. Trần Thị Thanh Hương 

Thực nghiệm môn Phân tích tác      

phẩm Âm nhạc 

Ảnh: Nguyễn Thế Hiển 

Chụp ngày: 6/10/2021 

   

 
Lớp thực nghiệm môn Phân tích tác phẩm Âm nhạc 

Giảng viên Trần Thị Thanh Hương – Khoa Sư phm Âm nhạc 

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương 

Ảnh: Nguyễn Thế Hiển - Chụp ngày: 6/10/2021 
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TS. Trần Thị Thu Hà  - Phó Trưởng Khoa Nghệ thuậtTrường ĐHSP Hà Nội 

Thực nghiệm dạy hát ca khúc về Hà Nội 

PGS.TS Trần Bảo Lân - Ths. Nguyễn Thị Điệp - NCS dự giờ 

Ảnh: Mai Phương  Chụp ngày: 16/ 10 /2021 
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PHỤ LỤC 13 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN CÁC NGHỆ SĨ, CA SĨ, GIẢNG VIÊN 

1. NSND Quốc Hưng (1970), Chủ nhiệm Khoa Thanh Nhạc – Học viện Âm 

nhạc Quốc gia Việt Nam. Phỏng vấn trực tiếp tại trường quay Đài Phát thanh 

– Truyền hình Hà Nội. [Phỏng vấn ngày 20.10.2019] 

Những ca khúc Hà Nội sử dụng trong giảng dạy thanh nhạc cho sinh viên 

Cách thể hiện và làm mới các ca khúc về Hà Nội mà các nghệ sĩ muốn hướng 

tới. Cảm xúc khi thể hiện những ca khúc về Hà Nội. 

2.NSND Thanh Hoa (1950), Phỏng vấn tại Hà Nội. [Phỏng vấn ngày 

15.6.2021]. 

Cách truyền đạt cảm xúc, nội dung tư tưởng khi dạy và hát ca khúc về Hà Nội 

Làm thế nào để việc truyền dạy những ca khúc về Hà Nội đạt hiệu quả nhất.  

3. NSƯT Thanh Tâm (1972), Nguyên Phó giám đốc Đoàn Ca múa Công an 

Nhân dân. [Phỏng vấn trực tiếp tại Hà Nội ngày 18.10. 2020]. 

Các xử lý và biểu diễn ca khúc rất quan trọng và nên được chú trọng 

nhằm giúp SV vừa có thể giải phóng hình thể đồng thời hỗ trợ hát. 

Cách làm mới những ca khúc Hà Nội bằng những cảm xúc mới lạ khi 

hát những ca khúc đã cũ. 

4. Nguyễn Khánh Ly, GV Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc Gia 

Việt Nam [Phỏng vấn tại Hà Nội ngày 30.6.2019], 

Thường giao cho SV có giọng phù hợp. 

 Ngoài yếu tố kỹ thuật sinh viên nên tập trung về phong cách trình diễn 

5. Trần Thị Thảo, Phó Khoa TN Trường ĐHSPNTTW. [Phỏng vấn trực tiếp 

tại ĐHSPNTTW, [Phỏng vấn 02.10.2019] 

Dạy hát các ca khúc Hà Nội theo các các phong cách Thính phòng, dân 

gian và nhạc nhẹ.  
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Xây dựng giáo trình dạy thanh nhạc có các ca khúc về Hà Nội có kỹ 

thuật phù hợp với các học phần tìn chỉ của sinh viên.  

Giao bài theo chất giọng của người học.  

6. Đỗ Thị Khánh Chi, GV Khoa Thanh nhạc, Trường ĐHSPNTTW [Phỏng 

vấn trực tiếp tại Hà Nội ngày 22.6. 2019]. 

Vấn đề lựa chọn các ca khúc Hà Nội phù hợp với trình độ sinh viên 

SPAN theo các năm học. 

Giao tác phẩm phù hợp theo chất giọng của người học. 

7. Lê Xuân Hảo (1983). GV Khoa Thanh Nhạc, Trường Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội [Phỏng vấn trực tiếp tại Hà Nội ngày 12.5.2019] 

Thường lựa chọn tác phẩm theo chất giọng, màu sắc giọng. 

Hát phải chuẩn xác, để ý tới chất lượng âm thanh, sự uyển chuyển, 

mềm mại trong ca khúc mang chất liệu dân ca, rõ chữ, nhạc cảm. 

Cách cảm thụ những vẻ đẹp và thẩm mỹ âm nhạc khi hát những ca 

khúc về Hà Nội.  
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PHỤ LỤC 14 

HÌNH ẢNH PHỎNG VẤN CÁC VĂN NGHỆ SĨ, NHÀ BÁO VỀ GIÁ 

TRỊ CỦA NHỮNG CA KHÚC VIẾT VỀ HÀ NỘI DO NCS TỔ CHỨC 

THỰC HIỆN  ĐƯỢC PHÁT SÓNG NĂM 2020 VÀ NĂM 2021 TRÊN 

ĐÀI  PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 

 

Nhà thơ Vũ Quần Phương 

 

NSND, Đạo diễn Đặng Nhật Minh 

 

 

 

Nhạc sĩ Lê Mây 

 

Nhạc sĩ  Nguyễn Thụy Kha 

 

NSƯT Trần Ly Ly 
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Nhạc sĩ Giáng Son 

 

Nhà báo Thùy Dương 

 

NSƯ T,Nhạc sĩ Tiến Minh 

 

Ca sĩ Khánh Linh 

 

Ca sĩ Phạm Thu Hà 

 

NSƯT Đức Chính 

 

Nhà báo Mỹ Trà 

 

NS ƯT Thanh Tâm 
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PHỤ LỤC 15 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU VÀ 

TÔN VINH NHỮNG CA KHÚC VỀ HÀ NỘI TỚI CÔNG CHÚNG DO 

NCS BIÊN TẬP VÀ ĐẠO DIỄN ĐƯỢC PHÁT SÓNG TRÊN ĐÀI  

PT – TH HÀ NỘI NĂM 2020 VÀ NĂM 2021  

 

  

NCS phỏng vấn GS. Lê Văn Lan 

Ảnh: Kim Thu, chụp ngày: 15/12/2021 

Nhà Báo Chu Minh Vũ và Đinh Mai Tân 

      Dẫn chương trình Giai điệu Hà Nội 

 

 

  

 

NSND Quốc Hưng biểu diễn ca khúc Hà Nội ơi thầm hát trong tôi 

của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn  
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     NSƯT Thanh Tâm biểu diễn ca khúc Phố cổ của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng 

 

  

Ca sĩ  Khánh Linh biểu diễn ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 

  

 

Ca sĩ  Ngọc Ký biểu diễn ca khúc  Một thoáng Tây Hồ  của nhạc sĩ Phó Đức Phương 
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 Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường biểu diễn ca khúc Nồng nàn Hà Nội 

 

  

    Ca sĩ  Hiền Xuân biểu diễn ca khúc Đêm Ả đào của nhạc sĩ  Phú Quang 

 

  

 

Ca sĩ Phạm Thu Hà biểu diễn ca khúc Đoản khúc thu Hà Nội của  

nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 
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Ca sĩ Lê Anh - Lê Trang và nhóm Chuông gió biểu diễn ca khúc  

Hà Nội linh thiêng hào hoa của nhạc sĩ Lê Mây 

  

    Ca sĩ Lê Xuân Hảo biểu diễn ca khúc Hà Nội ngày tháng cũ của nhạc sĩ Song Ngọc 

 

  

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly biểu diễn ca khúc Hà Nội mùa ký ức 

của nhạc sĩ Lê Việt Khánh 
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   Ca sĩ Minh Đức biểu diễn ca khúc Hướng về Hà Nội  của nhạc sĩ  Hoàng Dương 

 

  

Ca sĩ Dương Trường Giang biểu diễn ca khúc Mãi vần là tuổi thơ tôi  

Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Cường  

 

  

Ca sĩ Tuấn Dương biểu diễn ca khúc Hà Nội nhớ ai của tác giả Lê Thống Nhất  


