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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Âm nhạc dân gian, một thời được ví như món ăn tinh thần của một cá 

thể, một cộng đồng người dân ở các vùng quê. Thông qua âm nhạc dân gian 

trong không gian diễn xướng cụ thể, người dân có cơ hội được thể hiện những 

cung bậc tình cảm giữa con người với nhau, thậm chí cả những kinh nghiệm 

nhận thức về cuộc sống… cũng được đề cập. Nhìn nhận trên phương diện văn 

hóa, thì âm nhạc dân gian có vai trò vô cùng quan trọng: là cơ sở cho sự hình 

thành và phát triển của nền âm nhạc mới chuyên nghiệp; là nơi bảo lưu những 

giá trị nghệ thuật âm nhạc mang bản sắc dân tộc. Trên phương diện giáo dục, 

thì âm nhạc dân gian cũng góp phần đáng kể giúp người học nhận thức được 

điều hay, lẽ phải trong cuộc sống, từ đó xây dựng và hình thành nhân cách trong 

mỗi cá thể trong thời đại mới.    

Việt Nam là quốc gia đa tộc người, điều đó cho thấy âm nhạc dân gian 

ở nước ta vô cùng phong phú và đa dạng. Mỗi vùng, miền đều có những làn 

điệu dân ca, dân nhạc mang tính “đặc sản” riêng.  

Huế là một trong những cái nôi văn hóa của đất nước. Riêng với âm 

nhạc dân gian, nói đến xứ Huế, người ta không thể không nhắc tới thể loại âm 

nhạc cung đình mang tính bác học đó là Nhã nhạc, bên cạnh là những điệu hò, 

điệu lý lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Dẫu vậy, khi nói đến âm nhạc dân 

gian xứ Huế, mọi người thường hay nhắc tới Ca Huế, bởi đây là thể loại âm 

nhạc truyền thống, là tinh hoa của nhiều dòng âm nhạc cổ truyền dân tộc. Khi 

hội tụ ở Huế - nhất là trong giai đoạn Huế là kinh đô của cả nước, sự giao thoa 

và tiếp nhận văn hóa, xuất phát từ phong cách sống, tâm tư, tình cảm và ngữ 

âm của bản địa - Ca Huế đã tạo nên một bản sắc riêng mang tính đặc trưng và 

độc đáo của mảnh đất và con người xứ Huế. 

Nếu nhìn nhận một cách khách quan, âm nhạc dân gian của xứ Kinh kỳ 

này, ngoài Ca Huế còn có nhiều thể loại khác đã từng tồn tại như Hò,Vè, Lý 
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Huế… Trong đó, Lý Huế là sản phẩm tương đối nổi trội và có vai trò không 

kém phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Những 

thể loại âm nhạc vừa nêu, dẫu có là niềm tự hào của người dân xứ Huế, thì trải 

qua thời gian, do nhiều yếu tố tác động vào lịch sử, xã hội, môi trường, con 

người... đến nay nó đã bị phai nhạt và mai một khá nhiều. Với Lý Huế, cũng 

không phải trường hợp ngoại lệ. 

Trong thời giao lưu văn hóa có tính toàn cầu như hiện nay, vấn đề bảo 

tồn và phát huy văn hóa dân tộc - trong đó có âm nhạc dân gian -  được Đảng ta 

xác định mang tính chiến lược và cấp bách. Bởi giữ gìn và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc trong thời đại ngày nay, có ý nghĩa mang tính sống còn đối với một 

nền văn hóa dân tộc, nó còn được ví như động lực để phát triển kinh tế đất nước. 

Phương diện lý thuyết rõ ràng là đúng, nhưng trên thực tế ở Huế, chỉ 

nói riêng về những điệu Lý, nguy cơ phai nhạt và vắng dần trong đời sống 

đương đại là có thật. Phải có một quan điểm đúng đắn và rõ ràng là: giữ gìn Lý 

Huế là giữ gìn một phần di sản văn hóa tinh thần của ông cha ta để lại. Do đó, 

ngoài trách nhiệm thuộc các cơ quan chức năng, cộng đồng người dân xứ Huế 

thì không thể không tính đến ý thức của từng người dân sống trong cộng đồng 

đó. Do vậy, bảo tồn Lý Huế đang là vấn đề được quan tâm ở Huế hiện nay. Mỗi 

người có thể có những cách thức, biện pháp khác nhau để giữ gìn và phát huy 

Lý Huế. Việc đưa Lý Huế vào trường học, theo chúng tôi cũng là một trong 

những biện pháp hữu hiệu và quan trọng để giữ gìn bảo tồn Lý Huế. Thông qua 

công việc này, ngoài vấn đề bảo tồn được giá trị văn hóa của ông cha ta trong môi 

trường mới, nó còn có ý nghĩa khác đó là: truyền bá, giáo dục lòng yêu mến và 

tự hào về những di sản âm nhạc dân gian nói riêng, văn hóa dân gian nói chung 

cho thế hệ trẻ hiện nay. 

Trong dạy học môn Dân ca Việt Nam cho HS hệ trung cấp âm nhạc chuyên 

ngành và sinh viên sư phạm âm nhạc trước đây ở HVAN Huế, một số bài Lý Huế 

được đưa vào trong chương trình chính khóa. GV dạy môn học này, đã cố gắng 



3 
 
 

nhiều trong việc truyền đạt những bài dân ca của các vùng miền - trong đó có Lý 

Huế - đến với HS và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong 

quá trình giảng dạy, do nhiều yếu tố tác động, nên hiệu quả chưa đạt được như 

mong muốn.    

Là người con của xứ Huế, được đào tạo về âm nhạc và từng có thời gian 

công tác tại HVAN Huế, chúng tôi cũng nhận thấy một phần trách nhiệm của 

mình trong việc bảo tồn và phát huy những bài Lý của xứ Huế. Với chúng tôi, 

một trong những cách bảo tồn tốt nhất có lẽ là nhằm tới việc giáo dục con người, 

đây cũng là định hướng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Do đó, đối tượng mà chúng tôi hướng tới dạy học Lý Huế là 

học sinh hệ trung cấp tại HVAN Huế.  

Từ những lý do như đề cập ở trên, chúng tôi chọn: Dạy học hát Lý Huế 

cho học hệ Trung cấp âm nhạc tại Học Viện Âm nhạc Huế làm đề tài cho luận 

án tiến sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là biện pháp dạy học hát các 

bài Lý Huế cho HS Trung cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế.  

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu hệ thống các bài Lý Huế từ nhiều tư liệu đã được 

công bố, đặc biệt tập trung trong cuốn Lý Huế của Dương Bích Hà (cụ thể 29 

bài). Tuy nhiên, để thực hiện các biện pháp dạy học, chúng tôi chọn 5 bài tiêu 

biểu (Lý hoài nam, Lý ngựa ô, Lý con sáo, Lý vọng phu, Lý tử vi) áp dụng vào 

để dạy cho HS trung cấp âm nhạc năm thứ 2 ở hai học kỳ trong các giờ học 

chính khóa. 

Việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến luận án đều được thực hiện 

tại không gian của Học viện Âm nhạc Huế. Thời gian thực hiện nghiên cứu 

trong 5 năm, từ 2016 đến 2021. 
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Thông qua việc trang bị những kiến thức và đề xuất các biện pháp dạy 

học Lý Huế, mục đích nghiên cứu của luận án là nhằm góp phần nâng cao chất 

lượng dạy học dân ca cho HS trung cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế. 

Qua đó, góp phần đào tạo những ca sĩ, nhạc công, nhạc sĩ..., trong tương lai có 

đủ năng lực biểu diễn, nghiên cứu, sáng tạo, truyền dạy Lý Huế trong những 

điều kiện cho phép. Nhìn rộng hơn, đó cũng là một trong những cách thức góp 

phần bảo tồn và phát huy Lý Huế trong thời đại ngày nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu các bài bản và những vấn đề như môi trường, không gian... 

liên quan tới nội dung của Lý Huế. 

Xây dựng cơ sở lý luận về việc dạy học Lý Huế cho HS trung cấp âm 

nhạc tại HVAN Huế. 

Khảo sát, đánh giá thực trạng về dạy học hát dân ca và dạy học hát Lý 

Huế trên các phương diện: chương trình, tài liệu, năng lực của GV, khả năng 

của HS… tại HVAN Huế. 

Nghiên cứu về tính tương thích, phù hợp và dung lượng của việc đưa 

các bài Lý Huế vào chương trình dạy học. 

Đề xuất các biện pháp dạy học và các biện pháp thực nghiệm dạy học 

hát Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc tại HVAN Huế. 

4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

4.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Tại sao phải dạy học hát Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc tại HVAN 

Huế? 

Lý Huế có những đặc điểm gì? 

Thực trạng dạy học Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc tại HVAN Huế 

như thế nào? 
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Dạy học Lý Huế là dạy những gì, có giống với việc dạy các bài dân ca 

ở các vùng miền khác? 

Làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy học Lý Huế cho HS trung cấp 

âm nhạc tại HVAN Huế? 

4.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Dạy học Lý Huế là để giúp HS hệ trung cấp âm nhạc hiểu được và hát 

tốt hơn về các bài Lý Huế. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thông qua việc tập hợp, phân loại và 

nghiên cứu các văn bản, tài liệu liên quan, chúng tôi kế thừa, vận dụng kết quả 

những công trình đi trước, đồng thời phát hiện, khái quát thành những luận 

điểm, nhận định riêng rồi tổng hợp lại để xây dựng cơ sở lý luận cho luận án. 

Phương pháp âm nhạc học: Lý Huế là một thể loại âm nhạc dân gian, 

do vậy muốn tìm ra đặc trưng của nó muốn hay không, chẳng thể bỏ qua phương 

pháp nghiên cứu này. Tìm ra đặc trưng âm nhạc là góp phần vào việc nhìn nhận 

lại những giá trị của Lý Huế, trên cơ sở đó sẽ lựa chọn bài phù hợp để đưa vào 

giảng dạy. 

Phương pháp điều tra điền dã: Gặp gỡ trao đổi với nghệ nhân để hiểu 

thêm các thông tin về Lý Huế. Quan sát hoạt động hát Lý Huế của nghệ nhân 

để thu thập thông tin liên quan đến việc dạy học dân ca. Phỏng vấn GV, HS 

để biết mức độ hiểu và yêu thích những bài Lý Huế, từ đó sẽ có cơ sở để tiến 

hành các biện pháp dạy học và thực nghiệm. Xin ý kiến nghệ nhân, chuyên gia 

có thể gợi mở cho chúng tôi những ý tưởng mới, từ đó sẽ có những điều chỉnh 

để luận án thêm hoàn thiện hơn. 

Phương pháp so sánh: Dùng để so sánh giữa HS, chương trình, cách 

thức dạy học hát dân ca ở các cơ sở đào tạo, từ đó sẽ tìm ra sự khác biệt của các 

vấn đề cần nghiên cứu. 
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Phương pháp dạy học: Phương pháp này cung cấp cho chúng tôi cái 

nhìn đúng đắn hơn về cách dạy hát cổ truyền, truyền thống và cách dạy hát mới 

(theo hướng chủ động, phát triển tối đa năng lực của người học). Trên cơ sở lý 

thuyết và kinh nghiệm ấy, sẽ có những điều chỉnh hợp lý trong phần thực 

nghiệm sư phạm. 

Phương pháp thực nhiệm sư phạm: Thông qua việc dạy học Lý Huế 

cho HS trung cấp âm nhạc tại HHVAN Huế, phương pháp này nhằm đánh giá, 

khẳng định tính khả thi của các biện pháp đã đưa ra trong luận án. 

Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng phương pháp này để xử lý, 

thống kê các kết quả thực nghiệm sư phạm, trên cơ sở đó sẽ kiểm định giá 

thuyết khoa học đã nêu, để khẳng định tính khả thi của luận án.  

6. Đóng góp của luận án 

6.1. Phương diện lý luận  

Luận án đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận, làm sáng tỏ một số vấn đề 

liên quan tới dạy học dân ca nói chung và dạy học hát Lý Huế nói riêng cho HS 

trung cấp âm nhạc tại HVAN Huế cũng như các trung tâm đào tạo âm nhạc 

chuyên nghiệp khác. 

Luận án đã cụ thể hóa được nội dung của dạy học, cách thức dạy học dân 

ca. Cách thức dạy học này không chỉ áp dụng cho việc dạy dân ca nói chung ở 

HVAN Huế mà còn có thể áp dụng cho nhiều cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên 

nghiệp khác trên phạm vi toàn quốc. 

6.2. Phương diện thực tiễn 

Luận án có lẽ là công trình nghiên cứu đầu tiên mang tính thực tiễn về 

việc truyền dạy và giữ gìn, phát huy Lý Huế cho đối tượng cụ thể, trong môi 

trường cụ thể. 

Luận án có thể làm tư liệu tham khảo cho các nhà quản lý văn hóa và  

giảng viên/ giáo viên có cùng hướng, cùng mục đích nghiên cứu như chúng tôi 

về dạy hát dân ca nói chung và dạy học Lý Huế nói riêng. 
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7. 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 vấn đề nghiên cứu. 

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực trạng dạy học hát dân ca, dạy học hát 

Lý Huế. 

Chương 3: Đặc điểm của Lý Huế. 

Chương 4: Biện pháp dạy học hát Lý Huế cho học sinh Trung cấp âm nhạc.  
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Chương 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

Các nghiên cứu về Lý Huế và dạy học hát Lý Huế, tuy không dành được 

nhiều sự quan tâm như Nhã nhạc và Ca Huế hay một số thể loại dân ca khác, nhưng 

đã có một số công trình, bài viết của các tác giả: Tú Ngọc, Phạm Phúc Minh, Lư 

Nhất Vũ, Lê Văn Hảo, Vĩnh Phúc, Dương Bích Hà... liên quan tới vấn đề này. 

Trong nội dung của mỗi công trình, bài viết là sự tổng hợp của nhiều vấn đề 

liên quan tới Lý Huế, dó đó thật khó để chia ra các mảng riêng rẽ về: nguồn 

gốc, âm nhạc, lời ca, không gian diễn xướng... Trước những khó khăn đó, trong 

mục tổng quan vấn đề nghiên cứu, chúng tôi chọn cách chia công trình của các 

tác giả thành ba dạng: công trình đã xuất bản thành sách; các bài đăng trên tạp chí 

và dạng công trình văn bản âm nhạc. Tuy nhiên, cách chia này chỉ là thao tác 

nghiên cứu và mang tính tương đối, bởi đôi khi, trong công trình nghiên cứu lý 

luận có cả văn bản âm nhạc, và ngược lại. (Trường hợp điển hình như cuốn Lý 

trong dân ca người Việt được chia thành 2 phần: phần 1 là Tiểu luận, phần 2 

Các làn điệu Lý. Tuy nhiên, phần tiểu luận được trình bày trong 7 trang, chủ 

yếu nhóm tác giả chỉ khái quát về một số đặc điểm cơ bản của các điệu Lý. 

Chính vì số lượng trang không nhiều so với toàn thể cuốn sách, do đó cuốn Lý 

trong dân ca người Việt được xếp vào dạng công trình văn bản âm nhạc). Ở 

phần tổng quan vấn đề nghiên cứu, trong từng dạng, tiêu chí của chúng tôi là đánh 

giá khái quát công trình - theo thứ tự năm xuất bản sách, mà không quan tâm đến 

tuổi tác, học hàm, học vị của các tác giả - từ đó sẽ rút ra những điều cốt lõi nhất 

liên quan đến vấn đề nghiên cứu của luận án. 

1.1. Tổng quan nghiên cứu về Lý và Lý Huế 

1.1.1. Dạng công trình xuất bản thành sách  

Những công trình nghiên cứu đã xuất bản thành sách, đa phần Lý Huế chỉ 

là một mảng nhỏ, thậm chí chỉ được nhắc đến thoáng qua. Tuy nhiên, trong phần 
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tổng quan, chúng tôi vẫn phải điểm những công trình này. 

1.1.1.1. Huế giữa chúng ta  

Là công trình của nhà nghiên cứu Lê Văn Hảo, do Nxb Thuận Hóa in thành 

sách và nộp lưu chiểu tháng 9 - 1981. Cuốn sách ra đời trong bối cảnh Huế đang 

được sự chú ý và quan tâm của cả nước, bởi thời điểm này: “Cơ quan Giáo dục 

Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đang có chương trình trùng tu 

lại các di tích triều Nguyễn ở Huế. Bản thân thành phố Huế cũng đang chuyển 

mình mạnh mẽ và xứng đáng với tầm vóc và vị trí của một trung tâm văn hóa du 

lịch” [34, tr.5].  

Cuốn sách có kết cấu 10 chương, được tác giả đề cập tới các vấn đề: Phong 

cảnh của Huế và chung quanh Huế; Huế qua các thời kỳ lịch sử; Truyền thống văn 

hóa Huế; Văn học Huế; Nghệ thuật sân khấu Huế; Âm nhạc; Nghệ thuật múa Huế; 

Mỹ thuật; Nghệ thuật sống và phong cách Huế; Huế mình đẹp nhất lòng dân.  

Trong 10 chương của cuốn sách, chúng tôi dành sự quan tâm đến chương 

6 với tiêu đề Âm nhạc Huế từ trang 114 đến trang 144. Chương này, có tổng số 30 

trang, tác giả Lê Văn Hảo đã đề cập những nét khái quát về lời ca trong các thể loại 

âm nhạc dân dân gian xứ Huế như Hò, Vè, Lý, Ca nhạc Huế. Riêng đối với Lý 

Huế, chỉ được trình bày gói gọn gần 3 trang, tác giả cho rằng:  

Lý là những điệu dân ca quen thuộc, những khúc tâm tình dân gian rất 

phổ biến ở vùng Huế. Nếu Hò là dân ca lao động thì Lý là những khúc 

hát dùng trong vui chơi gặp gỡ giữa trai gái, giãi bày tâm sự hay diễn tả 

nỗi niềm. Khác với Hò còn mang nhiều tính chất tự do, phóng khoáng, 

Lý là những giai điệu hoàn chỉnh, cố định, mỗi giai điệu mang một tính 

tích cực riêng biệt, khi tình tứ tha thiết, khi thì buồn thảm não nùng, khi 

thì phấn khởi vui tươi, có thể nói lên nhiều khía cạnh tâm tư con người 

[34, tr.127]. 

Sau những nhận xét trên phương diện văn học có tính khái quát và đưa ra 

sự so sánh giữa Hò và Lý, tác giả tiếp tục cho rằng ở vùng Trung du và đồng bằng 
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Bắc bộ cũng như ở Trung bộ và Nam bộ đều có Lý Con sáo. Nhưng tác giả khẳng 

định: “gốc của các điệu Lý Con sáo ở Nam bộ hay Bắc bộ đều từ Lý Con sáo ở 

Huế mà ra” [33, tr.132]. Sau sự khẳng định này, tác giả tiếp tục giới thiệu qua một 

số điệu lý khác: Lý Giang nam, Lý Hoài xuân, Lý Tình tang, Lý Nội và Lý Thầy tu. 

Thông qua Huế giữa chúng ta, có thể thấy rằng đây là công trình nghiên 

cứu đáng trân trọng. Tuy nhiên với Lý, tác giả chủ yếu tiếp cận trên phương diện 

văn học mà không phải là lịch sử hay âm nhạc học, do đó không thể tránh khỏi 

những đánh giá chưa được chính xác như: sự lẫn lộn giữa tính chất âm nhạc và cấu 

trúc âm nhạc; hay đối tượng thực hành hát Lý; hoặc nguồn gốc cũng như ảnh hưởng 

của điệu Lý Con sáo tới các vùng miền trong cả nước.  

1.1.1.2. Dân ca người Việt (Thể loại và hình thức) 

Đây là công trình  của nhà nghiên cứu Tú Ngọc được xuất bản năm 1994. 

Công trình có cấu trúc 2 phần, gồm 9 chương. Công trình tập trung vào nghiên cứu 

dân ca của người Việt (Kinh) - tộc người chiếm số đông trong cộng đồng dân tộc 

Việt Nam.  

Công trình đề cập tới nhiều mặt có tính phức hợp của phônclo trong 

dân ca Việt Nam như: nguồn gốc lịch sử và chức năng xã hội, hình 

thức diễn xướng, mối quan hệ với ngôn ngữ, phong tục - nghi lễ, văn 

hóa giao tiếp và hình thức ca hát, sự độc đáo trong các kỹ xảo, thủ pháp 

âm nhạc... [75, tr.7]. 

Tác giả công trình, chia dân ca của người Việt thành nhiều thể loại khác 

nhau. Cơ sở của cách chia này, tác giả coi dân ca là một hiện tượng sinh hoạt văn 

hóa trong âm nhạc được gắn với môi trường nhất định và mang chức năng xã hội. 

Cụ thể, dân ca được chia thành: Những bài hát lao động; Những bài hát lễ nghi - 

phong tục; Những bài hát giao duyên; Những bài hát sinh hoạt gia đình và các sinh 

hoạt khác; Những bài hát trẻ em (đồng dao). Mỗi loại bài hát được ứng với tên một 

chương trong phần thứ nhất của công trình.  

Riêng đối với lý - ở chương 3 của phần thứ nhất - tác giả xếp vào dạng bài 
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hát giao duyên gắn với hội hè và thời vụ, lao động thủ công trong gia đình hay trên 

sông nước. Tuy nhiên, với Lý Huế không thấy tác giả đề cập tới, mà chỉ khái quát 

về lý một cách sơ lược: “Nhiều bài lý trong kho tàng dân ca Trung Bộ và Nam Bộ 

rất gần với thể loại hát giao duyên - tự sự, mặc dù chúng ta vẫn chưa đủ tư liệu để 

xác minh xuất xứ và hoàn cảnh diễn xướng của chúng” [75, tr.145].  

Trong chương 4 của công trình Dân ca người Việt (Thể loại và hình thức), 

tác giả Tú Ngọc cũng đề cập tới lý: 

Lý được hát trong những đêm rỗi rãi của gia đình, bà thường kể chuyện 

đời xưa hoặc ca lý cho cháu nghe. Lý mang nhiều yếu tố ngụ ngôn 

như Lý con chuột, Lý con mèo, Lý con cua... thường nổi lên những 

hình ảnh cụ thể với sắc thái hồn nhiên, dí dỏm... Loại bài hát này 

thường mang chức năng giáo dục của gia đình đối với con cái [75, 

tr.152]. 

Như vậy có thể thấy trong công trình này, tác giả chia thể loại lý thành hai 

dạng: vừa là dạng bài hát giao duyên, vừa là dạng bài hát sinh hoạt trong gia đình 

và sinh hoạt khác. Tuy nhiên, đây là công trình mang tính khái quát dân ca của 

người Việt, nên tác giả chỉ đề cập tới lý nói chung, chứ không thấy bàn về Lý Huế.  

1.1.1.3. Tìm hiểu dân ca Việt Nam 

Đây là công trình nghiên cứu của nhà nghiên cứu Phạm Phúc Minh, được 

in thành sách, do Nhà xuất bản Âm nhạc ấn hành năm 1994. Cuốn Tìm hiểu dân 

ca Việt Nam có độ dày 328 trang, ngoài lời mở đầu và phần kết luận, tác giả chia 

sách thành 2 phần:  

Phần 1 với tiêu đề là Khái quát về dân ca Việt Nam, gồm 9 mục lớn. Thứ 

tự các mục là: Định nghĩa dân ca; Nguồn gốc dân ca; Thời gian xuất hiện dân ca; 

Những yếu tố cấu thành; Sự tồn tại và phát triển; Nội dung của dân ca; Đặc điểm 

nghệ thuật trong dân ca; Đặc điểm lời ca trong dân ca; Chia loại dân ca. Ở phần 1, 

chúng tôi có thể khái quát một số vấn đề sau: 

Về dân ca là gì? tác giả đưa ra định nghĩa: “Dân ca là những bài hát cổ 
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truyền do nhân dân sáng tác, được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác và được 

nhân dân ca hát theo phong tục tập quán của từng địa phương, từng dân tộc” [65 

tr.11]. Về nguồn gốc của dân ca, như nhiều ý kiến trong công trình của các tác giả 

trước đó, Phạm Phúc Minh cũng cho rằng “dân ca cũng như các loại hình nghệ 

thuật khác được bắt nguồn từ lao động” [65, tr.14]. Thời gian xuất hiện: “dân ca 

nói riêng và âm nhạc nói chung đã được hình thành và phát triển từ 4000 - 5000 

năm trước đây, nó đã sớm đi vào cuộc sống lao động và sinh hoạt hàng ngày của 

người Lạc Việt” [65, tr.25].  

Tác giả còn cho rằng, dân ca là một thể loại được cấu thành bởi những yếu 

tố: Môi trường; Lao động; Phong tục tập quán; Nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo; Ngôn 

ngữ, ngữ điệu; Âm nhạc. Do đó nội dung của dân ca chính là sự phản ánh về: con 

người với cảnh vật thiên nhiên, quê hương đất nước; về lao động, các ngành nghề, 

quan hệ gia đình, tình nghĩa vợ chồng; vai trò của người phụ nữ trong xã hội, đấu 

tranh xã hội...[65, tr.32-60]. Đặc điểm nghệ thuật trong dân ca được tác giả đề cập 

tới các phương diện: Tiếng đệm trong dân ca; Thủ pháp phổ nhạc vào thơ; Gam - 

điệu thức; Hòa âm trong dân ca Việt Nam; Nhạc đệm; Hình thức hát; Khúc thức 

trong dân ca. Đặc điểm về lời ca trong dân ca, tác giả bàn tới các vấn đề: Các thể 

thơ dân gian chính thức và biến thức; Hình tượng văn học và thủ pháp trong lời ca. 

Tác giả chia dân ca Việt Nam thành 4 loại là: dân ca lao động, dân ca phong tục 

tập quán, dân ca tín ngưỡng, dân ca lịch sử. 

Phần 2: Phân loại dân ca. Nội dung phần này được chia thành 5 mục lớn, 

tác giả đi vào cụ thể hóa các loại dân ca.  

Dân ca lao động có các loại: dân ca lao động nông nghiệp (hát ví, hát sa 

mạc, hát chăn trâu...), dân ca lao động trong gia đình (hò xay lúa, hòa giã đậu, hò 

giã gạo), dân ca các ngành nghề trên cạn (hát phường vải, hát phường củi...), dân 

ca lao động trên sông nước (dân ca chèo thuyền, bài hát đi câu...). 

Dân ca phong tục tập quán có: hát sinh hoạt nghệ thuật dân gian (hát trống 

quân, hát xẩm, hát nhà trò, hát ca trù...), hát giao duyên (hát rang, hát lượn) hát kết 



13 
 
 

nghĩa (hát ghẹo, hát xoan, hát quan họ), hát chúc mừng (hát đám cưới, hát chúc 

rượu...). 

Dân ca tín ngưỡng, gồm: hát tín ngưỡng (hát tín ngưỡng của người kinh, 

hát tín ngưỡng của người Thái, hát tín ngưỡng của người Tày - Nùng...), hát văn 

dâng hoa, hát tang lễ, hò đưa linh. 

Dân ca lịch sử, gồm: hát chèo chải, hát trò thủy, hát huê lang, hát tú huần, 

hát ải lao, hát múa Đông Anh, hát dậm, hát chèo tàu.  

Ở phần 2, tác giả Phạm Phúc Minh còn chia ra thành các vùng dân ca tiêu 

biểu: Vùng dân ca miền núi phía Bắc; Vùng dân ca vùng đồng bằng, trung du Bắc 

Bộ; Vùng dân ca Bắc Trung Bộ, Vùng dân ca Trung Trung Bộ, Vùng dân ca Nam 

Trung Bộ; Vùng dân ca Nam Bộ; Vùng dân ca Tây Nguyên. 

Có thể thấy rằng trong 2 phần của cuốn Tìm hiểu dân ca Việt Nam của nhà 

nghiên cứu Phạm Phúc Minh, chúng tôi thu lượm được một số vấn đề như: định 

nghĩa về dân ca, cách phổ thơ, cách đệm, cũng như cấu trúc của các bài dân ca... 

Cho dù tác giả đề cập khá nhiều về các loại dân ca, nhưng hầu như chỉ dùng ở mức 

giới thiệu khái quát và tổng hợp đặc điểm chung của dân ca Việt Nam, mà chưa 

giới thiệu được những đặc điểm nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của dân ca các tộc 

người. Theo đó, thể loại lý nói chung xuất hiện trong nội dung của công trình là 

khá mờ nhạt, chỉ thoáng một đôi dòng rải rác ở các mục khác nhau. Trong tình hình 

chung ấy, tất nhiên Lý Huế cũng được điểm tới, nhưng không phải là đối tượng 

được quan tâm nhiều ở cuốn sách này.    

1.1.1.4. Lý Huế 

Là  công trình nghiên cứu của Dương Bích Hà, được Viện Âm nhạc và 

Nxb Âm nhạc in thành sách năm 1997. Cuốn sách được chia thành 5 phần, 

trong đó: phần mở đầu gồm 2 mục; 3 phần chính gồm 8 chương 22 mục. 

Phần mở đầu, là cách nhìn tổng quan nhưng mang tính khái quát. Bằng 

những cứ liệu về lịch sử, tác giả có ý thức chứng minh cho sự hình thành của 

dòng âm nhạc dân gian xứ Huế. Với cách tiếp cận cơ bản về địa - văn hóa, 
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người đọc thấy rõ sự hình thành của dòng âm nhạc dân gian xứ Huế. Dòng âm 

nhạc ấy (trong đó có Lý Huế) không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà có 

nguồn gốc lâu đời từ lối hát giao duyên trong dân ca người Việt, đồng thời là 

một quá trình chịu sự tác động của điều kiện tự nhiên, môi trường... là hệ quả 

của sự giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa yếu tố Đại Việt cổ và Chăm Pa cổ. 

Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới con người xứ Huế, đó 

cũng là một trong những yếu tố tạo nên nét riêng biệt của văn hóa Huế nói 

chung và Lý Huế nói riêng. Có thể coi phần mở đầu này, là cơ sở để tác giả 

thực hiện những nghiên cứu ở các phần tiếp theo. 

Phần thứ nhất: Lý trong dân ca Huế, phần này gồm 2 chương với các 

tiêu đề: Khái niệm về lý và Vị trí, nội dung nghệ thuật của Lý Huế. Đi từ cái 

chung - lý, đến cái riêng - Lý Huế, chúng tôi cho rằng đây là cách tư duy khá 

hợp lý của tác giả. Lý là gì? Tại sao lại gọi là lý? Bằng cách viện dẫn và loại 

suy tư liệu của các nhà nghiên cứu đi trước về nguồn gốc của chữ lý, tác 

giả “mạnh dạn” bác bỏ ngữ nghĩa của từ “lý” là “làng”, “lý” là danh từ địa 

phương, lý là láy… mà khẳng định nguồn gốc xướng ca của chữ lý, và thống 

nhất lý là hát [28, tr.66]. Không chỉ dừng lại ở đó, dựa trên cơ sở nhận xét của 

một số nhà nghiên cứu, kết hợp với giả định sự ra đời của lý, bước đầu tác giả 

đã đưa ra khái niệm chung về lý:  

Lý là thể loại ca hát trong dân gian miền Trung và Miền Nam - vừa 

để chỉ thể loại (tâm tư, tình cảm), vừa mang ý nghĩa của thể thức 

(ngắn gọn, cân đối, chặt chẽ) dùng để diễn tả tâm tư, nỗi niềm…, lý 

không mang tính đối đáp…, lý không có môi trường diễn xướng cụ 

thể. Thường có cấu trúc ngắn gọn nhưng hoàn chỉnh, chặt chẽ trong 

một hoặc hai câu thơ lục bát, giai điệu uyển chuyển, dễ nhớ dễ thuộc 

[28, tr.67]. 

Về Vị trí, nội dung nghệ thuật của Lý Huế, tác giả tiếp tục khẳng định 

lý là một thể loại dân ca tiêu biểu trong âm nhạc dân gian - dân ca xứ Huế và 
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đưa ra danh mục 29 điệu Lý Huế (và các biến thể). Lý Huế cũng như nhiều thể 

loại trong dân ca Việt Nam, thường lấy mấy chữ đầu hoặc lấy nội dung của bài 

để đặt tên. Như các thể loại dân ca khác, Lý Huế cũng có tính dị bản, là những 

bài ca ngắn gọn, nội dung “đề cập đến nhiều vấn đề trong đời sống tư tưởng, 

tình cảm của con người, nhưng chủ yếu vẫn là tiếng nói của tình yêu, về tình 

yêu” [28, tr.88]. 

Phần thứ hai là Những hình thức biểu hiện của Lý Huế, gồm 3 chương 

tương ứng với các tiêu đề: Giai điệu, Thang âm - điệu thức, Cấu trúc hình thức 

âm nhạc và nghệ thuật phổ thơ trong Lý Huế.  

Phần này tác giả chủ yếu khai thác Lý Huế dưới phương diện âm nhạc 

học. Thông qua mối quan hệ giữa các yếu tố như ngữ điệu, thanh điệu, tác giả 

đi sâu vào phân tích những thủ pháp, những hình thức biểu hiện tạo nên đặc 

trưng riêng của thể Lý Huế. Những đặc trưng riêng đó được biểu hiện rõ nét 

qua giai điệu âm nhạc, thang âm - điệu thức, cấu trúc, hình thức và nghệ thuật 

phổ thơ của Lý Huế. 

Phần thứ ba, Nguồn gốc - quá trình phát sinh và phát triển của Lý Huế 

gồm 2 chương với tiêu đề: Giả định về nguồn gốc, xuất xứ của thể lý trong dân 

ca người Việt và Sự phát triển của lý - Lý Huế trong dân ca các miền. 

Trong phần này, tác giả chủ yếu nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình 

phát sinh, phát triển của Lý Huế. Sau khi nghiên cứu Lý Huế trong tổng thể 

không gian văn hóa dân gian xứ Huế, ở chương VIII (8 trang), Dương Bích Hà 

cho rằng: giữa Lý Huế và Ca Huế có mối liên quan chặt chẽ với nhau, tuy có 

những điểm chung với sự ảnh hưởng qua lại, thâm nhập lẫn nhau, nhưng cơ 

bản chúng là hai thể loại khác nhau. “Lý thuộc thể loại âm nhạc dân gian, còn 

Ca Huế thuộc thể loại âm nhạc bác học, thính phòng cổ truyền” [28, tr.203-

209]. Chúng tôi cho rằng, những nhận định này không mới, vì đã xuất hiện ở 

nhiều nghiên cứu trước và sau khi cuốn Lý Huế ra đời. Tuy nhiên, nó lại có sức 

mạnh riêng là khẳng định thêm: Lý Huế và Ca Huế là hai thể loại khác nhau. 
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Điều này vô cùng quan trọng, vì giúp được người dân, thậm chí cả một số nhà 

quản lý nhận biết được Lý Huế và Ca Huế là hai thể loại chứ không phải là một.   

Phần kết của cuốn sách chỉ với 3 trang, tác giả thâu tóm và khẳng định 

lại “xuyên suốt trong tập sách này là quan điểm: xứ Huế, nơi phát sinh của thể 

loại lý chứ không phải là sự phát triển bình thường của một thể loại đã sẵn có 

trong truyền thống âm nhạc cội nguồn, như sự phát triển của nó về phương 

Nam” [28, tr.210]. Quan điểm này có phần tương đồng với quan điểm của Lê 

Văn Hảo: cội nguồn của các điệu lý đều xuất phát từ Huế. 

Cuốn Lý Huế của Dương Bích Hà đã cung cấp cho chúng tôi nhận biết 

được nhiều vấn đề về sự phát sinh, phát triển cũng như kiến thức về âm nhạc 

học của Lý Huế. Quan trọng hơn đối với nghiên cứu của chúng tôi, đó là 16 bài 

Lý Huế, do tác giả và một số nhạc sĩ khác ghi âm được đưa vào phụ lục của 

cuốn sách. Điều này giúp ích nhiều cho chúng tôi trong quá trình chọn bài để 

đưa vào dạy học hát Lý Huế cho học sinh trung cấp âm nhạc tại Học Viện Âm 

nhạc Huế. 

1.1.1.5. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam 

Đây là công trình nghiên cứu của Nguyễn Thụy Loan do Bộ GD&ĐT 

đặt hàng thông qua Dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở, sau khi hoàn thành 

đã được xuất bản năm 2006. Ngoài mục lục, tài liệu tham khảo, bảng ký hiệu, 

bảng viết tắt, bảng từ vựng và thuật ngữ, sách có cấu trúc: 

Nhập môn với các vấn đề được trình bày gồm: Một số khái niệm và 

thuật ngữ (âm nhạc cổ truyền, âm nhạc truyền thống, âm nhạc dân tộc, nhạc khí 

cổ truyền, nhạc khí truyền thống, nhạc khí dân tộc, thể loại ca nhạc cổ truyền, 

thể loại ca nhạc truyền thống); Các thành phần của âm nhạc cổ truyền Việt Nam 

và mối quan hệ giữa chúng.  

Chương 1 với tiêu đề Nhạc khí cổ truyền, nội dung có: Khái quát (các 

họ nhạc khí cổ truyền ở Việt Nam và cách phân loại, một số đặc trưng của hệ 

nhạc khí cổ truyền Việt Nam); Một số nhạc khí cổ truyền phổ biến và tiêu biểu 
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(nhạc khí thân vang, nhạc khí màng rung, nhạc khí hơi, nhạc khí dây, nhạc khí 

lưỡng hợp). 

Chương 2 với tiêu đề là Các thể loại ca nhạc cổ truyền, vấn đề được 

trình bày trong chương gồm: Khái quát (ca nhạc đời thường, ca nhạc lễ nghi tín 

ngưỡng, tôn giáo, ca nhạc nghi lễ phong tục); Một số thể loại ca nhạc (các điệu 

hát ru, ca nhạc trẻ em, hò, lý, một số thể loại hát đối đáp nam - nữ, dân ca dùng 

cho những hội chơi bài, hát kể chuyện thơ và hát kể trường ca, hát rong, ca nhạc 

thính phòng, một số thể loại nhạc khí; nhạc kịch hát). 

Chương 3, Sơ lược về các vùng dân ca, các nội dung trình bày trong 

chương gồm: Đặc trưng và vai trò, giá trị của dân ca Việt Nam (một tập quán 

lâu đời, một kho tàng đầy báu vật, một tấm gương phản chiếu cuộc sống, tâm 

hồn, tính cách của dân tộc); Dân ca đồng bằng, trung du Bắc Bộ và cực bắc 

Trung Bộ; Dân ca vùng đồng bằng và ven biển Nam Trung Bộ (tiểu vùng dân 

ca đồng bằng và ven biển Nghệ - Tĩnh, tiểu vùng dân ca đồng bằng và ven biển 

Bình - Trị - Thiên); Dân ca vùng đồng bằng và ven biển Nam Trung Bộ; Dân 

ca vùng đồng bằng Nam Bộ; Dân ca miền núi phía Bắc; Dân ca Trường Sơn - 

Tây Nguyên.   

Nhìn tổng thể thì thấy, trong nội dung của sách đề cấp tới khá nhiều vấn 

đề, nhưng đều có chọn lọc và đạt được tính tiêu biểu về thể loại, vùng miền, tộc 

người trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Các vấn đề trong nội dung cuốn sách 

đều cung cấp một lượng kiến thức vô cùng cần thiết, tuy nhiên chúng tôi lại 

dành sự quan tâm nhiều hơn hơn tới những vấn mà tác giả đề cấp tới lý nói 

chung và Lý Huế nói riêng. Trong 5 mục tiêu của môn học ở Lời nói đầu, mục 

tiêu 4 tác giả đưa ra: “Hát và dựng được một số bài dân ca thuộc các thể loại 

đồng dao, hát ru, hò lao động và lý” [62, tr.7]. Sự quan tâm đặc biệt của chúng 

tôi tập trung vào chương 2, ở đó nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Loan có đề cập 

tới lý:  
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Lý là thể loại dân ca đặc biệt chỉ có ở người Việt... Nhìn chung lý là 

thể loại rất đa dạng và đa dạng về nhiều mặt. Có những bài đơn giản 

cả về tiết tấu, giai điệu, ít luyến láy và âm vực hẹp. Lại có những bài 

phát triển về tiết tấu, giai điệu cũng như âm vực và có nhiều nét luyến 

láy tinh vi phức tạp [62, tr.94-95].  

Nhận định về sự đa dạng của lý, mỗi dạng tác giả lại lấy một bài để 

chứng minh. Chẳng hạn Lý Xăm xăm (Ghi âm: Trần Kiết Tường) có giai điệu 

đơn giản, ít luyến láy; Lý Giao duyên (Quảng Trị - Thừa Thiên), có giai điệu, 

tiết tấu phức tạp... Nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Loan còn cho biết thêm về: 

cách thức biểu hiện, có bài tồn tại trong đời sống dân dã dưới hình thức hát đơn 

(Lý Đi chợ - Quảng Nam), có bài dưới hình thức hát tập thể (Lý Bán quán - 

Quảng Nam)... Ngoài tính đa dạng, lý còn mang đậm bản sắc văn hóa vùng 

miền, mà bài Lý Con sáo là một điển hình. Trong việc viện dẫn ví dụ, tác giả 

có đề cập tới bài Lý Con sáo (Lý Giang nam - Thừa Thiên Huế) [62, tr.102]. 

Ở chương 3, chúng tôi quan tâm tới mục 3.2. Tiểu vùng dân ca đồng 

bằng và ven biển Bình - Trị - Thiên. Trong mục này, nhà nghiên cứu Nguyễn 

Thụy Loan có đề cập tới số lượng và sự khác biệt của Lý Huế. Về số lượng: 

“Bình - Trị - Thiên không phải là vùng nổi trội về số lượng các điệu lý, song 

đó là điểm cực bắc của khu vực có sự phát triển về thể loại này” [62, tr.175]. 

Về sự khác biệt, tác giả cho rằng: 

Lý của Trị - Thiên có những nét khác biệt rõ rệt so với lý của các địa 

phương khác ở phía nam. Nét khác biệt ấy trước hết bộc lộ ở âm điệu 

riêng của dân ca vùng này, trong đó ngữ điệu của tiếng nói được phản 

ánh trong lời hát là một trong những tác nhân dễ nhận ra... Nét riêng 

ấy còn nằm ở đặc tính trữ tình sâu lắng hoặc dịu nhẹ, duyên dáng và 

đặc biệt là ở vẻ trau chuốt mượt mà và tính bác học của những điệu 

lý đã từng thâm nhập dòng ca nhạc thính phòng xứ Huế [62, tr.176]. 
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Những ý kiến nhận xét về Lý Huế trong Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, 

tuy không nhiều, nhưng cũng giúp chúng tôi nhận thức sơ bộ về số lượng và sự 

khác biệt giữa Lý Huế và lý ở các vùng miền khác. 

1.1.1.6. Nhập môn Âm nhạc cổ truyền (Hệ đại học Sư phạm âm nhạc)  

Đây là cuốn sách do Hà Thị Hoa chủ biên, được Công ty CPSXTM Ngọc 

Châu xuất bản năm 2014. Cuốn sách có độ dày 126 trang, được chia làm 6 chương. 

Trong đó, chúng tôi chú y tới chương 3 (từ tr.41 đến tr.58) với tiêu đề: Sơ lược các 

vùng dân ca. Tác giả chia dân ca thành các vùng: Dân ca Đồng bằng trung du Bắc 

bộ; Dân ca Trung bộ (Dân ca Bắc Trung Bộ và Dân ca Nam Trung Bộ); Dân ca 

Nam Bộ; Dân ca vùng núi phía Bắc; Dân ca Tây Nguyên. Chúng tôi đã thu lượm 

được một số thông tin về Lý Huế (trong mục Dân ca Nam Trung Bộ) và các điệu 

lý Nam Bộ (trong mục Dân ca Nam Bộ). 

Lý Huế được tác giả Hà Thị Hoa nhắc tới thông qua trích dẫn (ở trang 19) 

trong cuốn Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam của nhạc sĩ Tô Vũ 

như sau: 

Các điệu lý: là những bài dân ca có khúc thức hoàn chỉnh, giai điệu gọt 

giũa và cân đối giống như những điệu điển hình của Quan họ. Nội dung các điệu 

lý rất gần với nội dung câu ca dao tình tứ, đậm đà, duyên dáng như Lý Hoài xuân, 

Lý Tử vi, Lý Tình tang, Lý Năm canh... Khác với dân ca miền Bắc thường xây dựng 

trên thang 5 bậc thiên nhiên, ở các điệu lý cũng như một số các điệu hò ta thấy xuất 

hiện những biến âm rất đặc sắc. Ảnh hưởng của tiếng nói miền Trung (chắc là miền 

Trung) hay là ảnh hưởng của các yếu tố âm nhạc Chăm? Dẫu sao đã có nhà nghiên 

cứu nêu lên đặc điểm của thang âm điệu hò Mái đẩy, xa với thang 5 âm thiên nhiên 

quen thuộc, mà gần với thang 5 âm bình quân, một loại thang âm phổ biến trong 

âm nhạc dân gian của Inđônêxia và cũng là loại thang âm rất gần với chuỗi âm của 

nhạc cụ kèn trong âm nhạc Chăm [42, tr.51]. 

Về các điệu lý, tác giả đã “dẫn theo tập Thanh âm tiếng Việt và Âm nhạc 

cổ truyền của tác giả Hoàng Kiều (ở trang 26) như sau: 
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Lý, thời kỳ xa xưa Trung Quốc gọi là những bài ca dao làng quê là Lư. 

Còn Việt Nam là chuyên chỉ những bài dân ca thuộc thể ca dao có tiết 

tấu gọn gàng, tổ chức hoàn chỉnh. Lư chiếm một vị trí quan trọng trong 

dân ca Việt Nam... Lý là câu hát quê kệch của người nhà quê... Lý là 

thói quê... Lý là không văn nhã, thô lỗ, như Lý ca (bài ca), Lý ngữ (tục 

ngữ) [42, tr.53]. 

 Như nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc khác, ở  đây tác giả Hà Thị Hoa cũng 

nhấn mạnh rằng: mỗi bài lý thường chỉ dùng một đến hai câu nhạc… “Tính chất 

của bài Lý chủ yếu là bày tỏ tình yêu nam nữ, cũng có một số bài tả cảnh, tả vật… 

Lý cũng có bài mang tính chất buồn man mác, tính ẩn dụ, bóng bảy xa xôi…” [40, 

tr.54]. Những nhận xét đó, giúp chúng tôi suy ngẫm về tính đa chiều trong nội dung 

tình cảm của lý để vận dụng vào dạy học. 

1.1.2. Các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí 

1.1.2.1. Lý - những khúc tâm tình của người Việt 

Đây là bài viết của nhà nghiên cứu Lê Văn Hảo đăng trên Tạp chí Âm nhạc 

số 1-2 năm 1981, sau đó được in lại trong Hợp tuyển tài liệu Nghiên cứu lý luận 

phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX, tập 2B. Trong bài viết, mặc dù nội dung 

không dài, nhưng tác giả đã cơ bản khái quát được bức tranh về điệu Lý Con sáo 

thuộc các vùng miền của đất nước. Tác giả chia Lý Con sáo thành: lý con sáo Trung 

du, lý con sáo Bắc, lý con sáo Thanh, lý con sáo Huế, lý con sáo Quảng, lý con sáo 

Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, Lê Văn Hảo tiếp tục chỉ ra số lượng bài của từng 

miền và tính chất âm nhạc chung của những bài đó. Chúng tôi có thể tóm tắt nghiên 

cứu này như sau: 

Theo Lê Văn Hảo thì lý con sáo Trung du có 3 bài: “phong cách giai điệu 

gần lối ngâm ngợi, đường nét uyển chuyển, tiết tấu tự do, nhịp độ linh hoạt, vừa 

phải, không gò bó và các khuôn nhịp có trọng âm” [33, tr.117].  

Lý con sáo Bắc (Hà Bắc) cũng có 3 bài, trong đó 2 bài “thuộc hệ thống 

giọng vặt trong hát quan họ..., đều hát theo nhịp vừa và mang tính chất âm nhạc 
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vui vẻ nhẹ nhàng, đằm thắm lạc quan yêu đời, có pha nhiều dí dỏm tinh nghịch” 

[33, tr.121]. 

Với lý con sáo xứ Thanh (Thanh Hóa), tác giả cho rằng chỉ có duy nhất 

một bài, “cấu trúc âm nhạc đơn giản như lý con sáo trung du; hát theo nhịp vừa 

phải nó là một trong những bài lý con sáo thuộc loại vui tươi lạc quan” [32, tr.122].  

Đối với lý con sáo Quảng, tác giả chỉ giới thiệu 2 bài, tuy nhiên dẫu ở đây 

có mang tính cảm quan thì Lê Văn Hảo vẫn khẳng định: bài 1 “rõ ràng chịu ảnh 

hưởng của Lý con sáo Huế”, bài 2 “gần với các bài bản thuộc điệu Bắc trong đờn 

Quảng” [33, tr.128]. 

Lý con sáo Nam, tác giả thu thập được 5 bài, trong đó bài 1 và bài 5 (Lý 

Con sáo Gò công) “ít nhiều có sự ảnh hưởng của Lý Con sáo Huế” [33, tr.132]. 

Riêng phần viết về Lý Con sáo Huế, tác giả đưa toàn bộ nội dung này vào cuốn 

Huế giữa chúng ta (chúng tôi sẽ bàn vấn đề này ngay dưới đây). Nhìn chung, Lý - 

những khúc tâm tình của người Việt Nam, Lê Văn Hảo đã cho chúng tôi một cái 

nhìn mang tính khái quát về diện mạo của các bài lý con sáo. Liệu các bài lý con 

sáo ở Bắc - Trung - Nam, có phải nguồn gốc của nó đều bắt nguồn từ Lý Con sáo 

ở Huế hay không? Để trả lời câu hỏi này, ngoài kiến thức vững vàng về âm nhạc, 

phải cần có những chứng cứ lịch sử rõ ràng. Thông qua bài viết, chúng tôi thấy rõ 

hàm ý của tác giả Lê Văn Hảo: rất muốn minh chứng vai trò nguồn gốc của các bài 

lý con sáo đều xuất phát từ Lý Con sáo Huế mà ra. 

1.1.2.2. Trở lại bài dân ca “Lý hoài xuân” 

Đây là bài viết của tác giả Minh Phương, đăng trên tạp chí Sông Hương 

(số 8 năm 1990). Tác giả viết bài này nhân đọc bài “Một làn điệu dân ca đặc sắc 

trong kho tàng dân ca Bình Trị thiên” của nhà nghiên cứu Lê Văn Hảo đăng trên 

tạp chí Sông Hương (số tết Canh Thân). Nội dung chủ yếu của bài viết, theo tác 

giả thì: “nêu lên một số vấn đề để chúng ta cùng bàn luận, cùng tìm tòi xác minh 

xem: Lý Con sáo có phải là Lý Hoài xuân không?” [89, tr.91].  

Sau khi xem xét trên bình diện: âm nhạc, lời ca, các câu chuyện huyền 
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thoại có liên quan và tham khảo nghệ nhân, tác giả Minh Phương đi đến kết luận: 

“Lý Hoài xuân và Lý Con sáo là hai làn điệu cách xa nhau chứ không phải là một... 

Lý Con sáo quan hệ gần gũi với dân ca cả ba miền đất nước, ở đây cho phép chúng 

ta đặt giả thuyết là Lý Con sáo có thể phát sinh từ Bắc vào” [89, tr.97]. Theo chúng 

tôi, vấn đề này cũng có những hạt nhân hợp lý, tuy nhiên cũng cần phải có thêm tư 

liệu để kiểm chứng tính xác thực của nó.  

1.1.2.3. Tản mạn quanh những điệu Lý  

Là bài viết của nhạc sĩ Tô Vũ đăng trên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 

12 năm 1995 - sau đăng lại trong Hợp tuyển tài liệu Nghiên cứu lý luận phê 

bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX - có bàn đến nhiều vấn đề quanh những điệu 

lý. Nhạc sĩ Tô Vũ cho rằng: “Lý không có một chức năng và nội dung chuyên 

biệt. Nói cách khác, Lý thật “đa năng” và có nội dung “đa dạng”. Đây là điều 

“lý giải” đầu tiên về số lượng đáng nể và nội dung phong phú của các điệu lý” 

[79, tr.763]. Vấn đề nữa mà chúng tôi quan tâm trong bài viết này, đó là nguồn 

gốc của chữ lý và hình thức của lý.  

Trước hết có thể xem lý là bắt nguồn từ gốc Hán Việt “Lý ca” mà từ 

nguyên “Lý” đã chỉ rõ nghĩa của nó là những điệu hát quê mùa. Các 

nhà bác học Trung Quốc (chẳng hạn: Tô Hạ) đã phân tích những điểm 

dị biệt giữa “Lý ca” và “Nghệ thuật ca”... Lý ca không có bản phổ ký 

âm, được bảo lưu truyền bá theo lối truyền khẩu, có tính dị bản cao. 

Những tính chất đó của Lý ca đồng thời cũng là những điểm đối 

nghịch với nghệ thuật ca (hay ca khúc nghệ thuật, ca khúc bác học 

[79, tr.764].  

Khi đề cập tới hình thức của lý, nhạc sĩ Tô Vũ nhận định: “nói gọn lại, 

là hình thức ca khúc (dân gian). Nó giống như các loại hình thức ca khúc dân 

gian của các dân tộc khác” [79, tr.764]. Bài viết tuy không đề cập trực tiếp đến 

Lý Huế, nhưng qua đây đã cung cấp cho chúng tôi nhiều khía cạnh về lý ngoài 

những vấn đề đã nêu ở trên. Đặc biệt khi đề cập đến nội dung, tính chất âm 
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nhạc thì nhạc sĩ cho rằng:  

Các điệu lý ở miền Bắc nói chung đều có phong thái trang trọng, duyên 

dáng và nếu có chút nào dí dỏm thì cũng biểu lộ kín đáo và tế nhị; các điệu lý 

miền Trung (Tử vi, Hoài Xuân, Hoài Nam, Vọng phu, Thương nhau...) phần 

lớn khắc khoải, man mác nỗi buồn” [79, tr.769 -770].  

Đây cũng là điều mà chúng tôi đáng lưu tâm đến nội dung và tính chất 

âm nhạc của Lý Huế để có cách nhìn cho đúng, khi áp dụng vào dạy học cho 

HS trung cấp âm nhạc tại HVAN Huế. 

1.1.2.4. Giả định về nguồn gốc xuất xứ thể “Lý” trong dân ca Việt Nam 

Đây là bài viết của Dương Bích Hà trên Tạp chí Sông Hương, số 4 năm 

1996 - sau đăng lại trong Hợp tuyển tài liệu Nghiên cứu lý luận phê bình âm 

nhạc Việt Nam thế kỷ XX . Để giả định về nguồn gốc xuất xứ của lý trong dân 

ca Việt Nam, tác giả viện dẫn cách giải thích về chữ lý của một số nhà nghiên 

cứu: Tú Ngọc, Đào Trọng Từ, Lư Nhất Vũ, Lê Văn Hảo, Nguyễn Đăng Hòe, 

Phạm Duy..., và cách giải thích trong Từ điển Hán Việt cũng như trích dẫn lại 

trong sách Đại Việt sử ký toàn thư. Thông qua tư liệu của các nhà nghiên cứu 

trước đó, đặc biệt khi Phạm Duy giải thích “lý” là “làng”, tác giả Dương Bích 

Hà cho rằng:  

Việc giả thích chữ lý theo cách trên hoàn toàn xa rời với tính chất ca 

hát; đó chỉ là một cách nói để chỉ trích, chê bai văn nghệ bình dân mà 

thôi, chữ “lý” ở đây không hề mang nghĩa của một đơn vị hành chính 

là “làng, xã” hay đơn vị đo lường như “thiên lý” (ngàn dặm), “hải 

lý”... Trong “Từ điển Hán Việt do Nxb Thành phố Hồ Chí Minh xuất 

bản gần đây có sự giải nghĩa tương tự: “... câu hát quê kệch của người 

nhà quê hát...[79, tr.785]. 

Chúng tôi cũng đồng thuận với ý kiến khi tác giả viết: với đặc tính là 

truyền miệng (nhạc hát), nên các thể loại âm nhạc dân gian đều gắn bó mật thiết 

với nguồn gốc và truyền thống âm nhạc dân gian lâu đời của dân tộc. Vì vậy 
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với lý, khi lý giải về nguồn gốc của nó, không thể tách khỏi nguồn gốc văn hóa 

Đại Việt.  

Theo Dương Bích Hà thì đây là một quan điểm. Từ quan điểm này, tác 

giả cho rằng: “quê hương của lý có thể là xứ Huế, là vùng đất Thuận Hóa” [79, 

tr.787]. Vẫn là phỏng đoán: lý có thể tách rời khỏi môi trường diễn xướng của 

lối hát giao duyên truyền thống, và giải định là có thể đã tách rời hát ghẹo, hát 

trống quân, hát ví… hay từ các thể loại dân ca phong phú của dân tộc Mường… 

theo bước chân của các cư dân miền Bắc vào châu Ô, Lý [79, tr.788-789]. Rồi: 

người Việt ở Thuận Hóa - Phú Xuân có gốc gác từ Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa và 

miền đồng bằng Bắc Bộ, trong cuộc di chuyển đó họ mang theo câu hát. Những 

cư dân Đàng Ngoài mang vào Thuận Hóa nhiều câu hát còn lưu lại trong trí 

nhớ của họ, đã tách khỏi môi trường diễn xướng đối đáp nam nữ, tách rời lề lối 

của dân ca địa phương mình... qua sự vật lộn với cuộc sống trên vùng đất lạ, 

quá trình thích nghi với phong thổ mới chính là quá trình biến đổi trong tâm lý 

và biến thái trong dân ca, là quá trình hình thành nguồn âm nhạc dân gian mới 

[79, tr.789]. 

Cuối cùng cái đích đến vẫn phải đến, Dương Bích Hà khẳng định: “lý 

đã từ xưa ra đời là xứ Huế” [79, tr.791]. Bắt đầu từ luận điểm này (có phần 

tương đồng với phần nghiên cứu của Lê Văn Hảo), Huế được coi là trung tâm 

ra đời của các điệu lý. Từ Huế, lý sau đó lan tỏa, ảnh hưởng ra phía Bắc và trở 

về với cội nguồn xa xưa của nó như trong quan họ, hát ghẹo Phú Thọ, trống 

quân châu thổ Bắc Bộ và dân ca Thanh Hóa, mà những bài Chuồn chuồn mắc 

phải nhện vương, Quạt Tàu 36 nan xương, Lý Tam thất, Lý Thiên Thai… đều 

mang cốt cách của các điệu lý Huế, và đặc biệt:  

Quạt Tàu 36 nan xương (Thanh Hóa), Chuồn chuồn mắc phải nhện 

vương và nhất là Xe chỉ luồn kim là còn giữ được đầy đủ vóc dáng 

hình hài của điệu Lý Nam xang Huế. Có thể nói như là hai anh em 
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sinh đôi mà người anh thì nói giọng Huế còn người em thì nói giọng 

ngoài Bắc [79, tr.792]. 

Sự lan tỏa và ảnh hưởng của lý Huế  với các tỉnh phía Nam cũng được 

tác giả minh chứng: Lý Ba con ngựa, Lý Thương nhau (xứ Quảng), Lý Năm 

canh (Nam Trung Bộ), Lý Ngựa ô, Lý Con sáo, Lý Lu là (Nam Bộ)... đều có 

nguồn gốc từ Huế [79, tr.793]. 

Chúng tôi cho rằng việc truy tìm nguồn gốc và sự ảnh hưởng của lý là 

vấn đề vô cùng khó khăn. Khi nghiên cứu nguồn gốc ra đời của lý cần phải dựa 

vào nhiều cứ liệu khoa học khác nữa mới đủ sức thuyết phục. Tuy nhiên, bài 

viết đã cung cấp cho chúng tôi nhiều vấn đề xung quanh Lý Huế, đặc biệt là 

cách giả thích về lý: 

Lý là một loại hình ca hát trong dân ca miền Trung và miền Nam, 

vừa để chỉ thể loại, vừa mang ý nghĩa của thể thức, dùng để diễn tả 

tâm tư, nỗi niềm, giãi bày tâm sự riêng tư, không mang tính đối đáp… 

Thường có cấu trúc ngắn gọn, nhưng hoàn chỉnh, chặt chẽ trong một 

hoặc hai câu thơ lục bát, giai điệu uyển chuyển, dễ nhớ, dễ thuộc. 

Đặc điểm của lý là dùng những hư từ để làm tiếng đệm, và điệp từ để 

láy, thường có những motif được nhắc đi, nhắc lại ở cuối [79, tr.787]. 

Chúng tôi cơ bản đồng thuận với cách giải thích về lý như trên của 

Dương Bích Hà. Có điều, nếu xem xét tổng thể các yếu tố, lý không phải là một 

loại hình ca hát dân gian, mà chỉ nên coi lý là một thể loại ca hát dân gian thuộc 

về loại hình âm nhạc.  

1.1.2.5. Kết cấu thể thức âm nhạc trong Lý Huế 

Đây cũng là bài viết của tác giả Dương Bích Hà đăng trên Tạp chí Văn 

hóa Nghệ thuật, số tháng 7 năm 1997 và được in lại trong tập 2B của Hợp tuyển 

tài liệu Nghiên cứu Lý luận Phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX. Vào đầu bài 

viết, Dương Bích Hà giả định: Xứ Huế là cái nôi của thể lý. Lý được hình thành 

trên cơ sơ kế thừa nền âm nhạc truyền thống dân tộc. “Lý Huế mang đặc điểm 
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chung của dân ca người Việt: lời ca hầu hết là những câu ca dao cổ truyền với 

thể sáu - tám, nên giữa ca dao và dân ca có quan hệ hữu cơ, thậm chí không có 

ranh giới rõ rệt” [79, tr.850]. 

Thông qua việc khảo sát các điệu Lý Huế, tác giả cho thấy mối quan hệ 

giữa âm nhạc với lời ca qua sự hoàn chỉnh về cấu trúc thể thức. Thông thường 

thì một câu ca dao (gồm một cặp thơ sáu tám) đã tạo thành một kết cấu hoàn 

chỉnh của một điệu lý.  

Nhưng cũng có lúc, chỉ một câu sáu (của thể thơ sáu tám) đã là kết cấu 

hoàn chỉnh nhờ tiếng đệm, tiếng láy…, được dân gian sử dụng để mở rộng khúc 

thức. Có những trường hợp bài thơ gồm nhiều cặp thơ sáu tám, mà kết cấu âm 

nhạc của điệu lý đã hoàn chỉnh ngay trong cặp thơ đầu tiên với một thể thức 

nhất định, thì các cặp thơ sau được nhắc lại dưới dạng biến tấu, hoặc đơn giản 

hơn là nhắc lại như kiểu lời 1, lời 2… hoặc như cách gọi của nghệ nhân là câu 

1, câu 2…[79, tr.851]. 

Sau những nhận định có tính khái quát như trên, tác giả đã dẫn chứng 

trong từng trường hợp cụ thể: Điệu lý hình thành trọn vẹn trên một cặp thơ sáu 

tám như Lý Hoài nam; điệu lý hình thành ngay trong câu sau của thể thơ sáu 

tám như Lý Giang nam; hình thành hoàn chỉnh bằng cặp thơ sáu tám đầu, còn 

những cặp thơ sau là sự nhắc lại, hoặc sự nhắc lại có biến tấu như bài Lý Năm 

canh; điệu lý hình thành bằng hai cặp thơ sáu tám, điển hình như Lý Tử vi [79, 

tr.851-857]. 

Bài viết Kết cấu thể thức âm nhạc trong Lý Huế của Dương Bích Hà đã 

giúp chúng tôi hiểu thêm về khả năng tài tình trong việc phổ thơ của các nghệ 

nhân dân gian để làm nên bài Lý  Huế. Thông qua đây, chúng tôi có thể biết 

được khúc thức của Lý Huế, hầu hết được xây dựng ở thể một đoạn gồm 2 vế 

và thường là cấu trúc theo kiểu vế trống - mái. Bên cạnh đó, tác giả còn thấy 

được khả năng dùng tiếng đệm, tiếng láy, tiếng đưa hơi của các nghệ nhân dân 

gian, để tạo nên sự hoàn chỉnh và cân phương cũng như tính thẩm mỹ của thể 
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thức lý. Đây là một trong những kiến thức khá sát thực, sẽ giúp ích nhiều cho 

chúng tôi trong quá trình phân tích những bài Lý Huế trước khi tiến hành dạy 

học hát cho HS.   

1.1.2.6. Yếu tố dân gian và bác học trong Lý Huế  

Là bài viết của nhạc sĩ Vĩnh Phúc đăng trên Tạp chí Văn hóa Nghệ 

thuật, số 6 năm 1999 - được in lại trong tập 2B của Hợp tuyển tài liệu Nghiên 

cứu Lý luận Phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX do Viện Âm nhạc xuất bản. 

Qua nhiều đợt đi thực tế tại một số huyện của Thừa Thiên Huế, tác giả nhận ra 

trong dân ca Huế, một số thể loại như hát sắc bùa, hát chầu văn và các điệu 

hò… tương đối ổn định về phương thức, quy trình trình diễn, nhưng đối với Lý 

Huế lại có những biến đổi rất nhiều. 

Thông qua bài viết cho thấy, dẫu tác giả đi khảo sát ở nhiều nơi nhưng 

không thấy bóng giáng của lý trong đời sống sinh hoạt của nhân dân, mà chỉ 

được nghe qua các nghệ nhân có quá trình tham gia đàn Ca Huế bán chuyên 

nghiệp kể lại. Bởi vậy: 

Muốn tìm lại cái không gian đặc thù của Lý Huế, đây là nhiệm vụ bất 

khả thi. Thực sự Lý Huế đã tách khỏi làng quê, tách khỏi môi trường 

dân gian cổ xưa đi vào con đường sinh hoạt chuyên nghiệp, hòa nhập 

với thể tài âm nhạc bác học là Ca Huế cổ điển thính phòng… Bởi 

trong quá trình phát triển, Lý Huế đã được trau chuốt bằng các thủ 

pháp nhà nghề của giới cầm ca xứ Huế [79, tr.926]. 

Do Lý Huế là một thể loại âm nhạc của quần chúng lao động, nên muốn 

hay không trong quá trình phát triển, thậm chí Lý Huế dẫu được trình diễn ở 

môi trường mới thì nó vẫn giữ trong mình yếu tố dân gian. Chúng tôi nhất trí 

với nhận định của tác giả Vĩnh Phúc khi ông cho rằng: “bản thân thể loại này 

đã bao hàm cả hai yếu tố: dân gian và bác học, tuy nhiên khó có thể phân chia 

rạch ròi vì nó hòa lẫn vào trong cấu trúc, đường nét giai điệu để trở thành một 

chỉnh thể” [79, tr.926]. Cho dù là khó phân chia rách ròi, nhưng tác giả vẫn cố 
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nhận diện sự khác biệt giữa hai yếu tố đó thông qua một số dấu vết còn lại ở 

các phương diện:  

Yếu tố dân gian, trước hết là tên gọi và cách đặt tên trong Lý Huế, ngoài 

việc để phân biệt bài này với bài khác, còn để xác định nội dung của bài. Lý 

Huế nhiều khi một làn điệu nhưng lại có nhiều tên khác nhau. Điệu Lý tình tang 

với tiếng đệm “ô tang tình”, nếu được vận vào các lời thơ khác nhau lại có tên 

khác như Lý Mười thương, Lý Bướm bay. Ở đây, chúng tôi đặc biệt chú ý tới 

cách lý giải của tác giả: 

Điệu Lý Hoài xuân, với đặc trưng tiếng đệm “ơi người ơi” cũng 

thường được gọi là điệu Lý Con sáo (nếu được hát với câu thơ: Ai 

đem con sáo sang sông/ Nên chi con sáo sổ lồng bay xa - NTU). Cũng 

cần nói thêm, điệu Lý Tình tàng và Lý Hoài xuân thực chất là biến 

thể của nhau. Chi tiết khác nhau ở chúng là tiếng đệm... Lý Hoài xuân 

hẳn là ra đời trước vì dấu vết của nó là hát giao duyên Bắc Bộ có câu 

đệm “ơi người ơi” [79, tr.927]. 

Một đặc điểm nữa mà chúng tôi cũng lưu ý đó là, trong nhạc hát dân 

gian nói chung và Lý Huế nói riêng, người ta thường hay lấy hai chữ đầu tiên 

của lời ca để đặt tên cho bài hát. Chẳng hạn, hai chữ đầu của câu thơ là: chim 

quyên thì đặt tên cho bài là Lý Chim quyên, chuồn chuồn thì đặt tên là Lý Chuồn 

chuồn… “Tương tự như thế, Lý Hoài nam được gọi là Lý Chiều chiều, Lý Trăm 

huê gọi là Lý Tử vi…” [79, tr.928]. Trong quá trình sưu tầm và nghiên cứu âm 

nhạc dân gian, do không nắm được đặc điểm trên, nên rất có sự nhầm lẫn về số 

lượng - Lý Huế không phải trường hợp ngoại lệ. Tác giả Vĩnh phúc cho rằng, 

chính sự nhầm lẫn đó, nhiều nhà nghiên cứu đã kê số lượng của Lý Huế có thể 

lên tới 30 bài khác nhau. Riêng với tác giả thì: “về mặt làn điệu thì không vượt 

quá 18 điệu, nếu xếp luôn cả Tương tư khúc, Hành vân vào thể Lý” [77, tr.928]. 

Vấn đề này sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều, đó là tránh được sự nhầm lẫn 

trong quá trình chọn bài để dạy học hát Lý Huế cho HS. 
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Để nhận diện yếu tố dân gian, theo tác giả thì phải thông qua các yếu tố 

còn sót lại như kết cấu hình thức, thể thơ, tiếng đệm. Cấu trúc giai điệu của một 

điệu lý thường hoàn chỉnh, khép kín trong bố cục 2 vế trống - mái. Tác giả cho 

rằng: kết cấu gọn gàng, xinh xắn, dễ thuộc, dễ hát. Dù nội dung lời thơ dài bao 

nhiêu, thì những lời sau cũng chỉ hát trên giai điệu của hai vế cố định. Chúng 

tôi cho rằng, nhận định này có phần giống với nhận định của Dương Bích Hà.  

Khi bàn về thể thơ và tiếng đệm của lý, như nhiều nhà nghiên cứu khác, 

tác giả Vĩnh Phúc cho rằng lời của lý thường sử dụng thể thơ sáu - tám. Hệ thống 

tiếng đệm và đưa hơi trong Lý Huế thường là những hư từ: “a, ối, tình bằng, tình 

ơi và một số tiếng đệm theo kiểu mô phỏng như úy, óa, u xang u liu phàn, hoặc 

độc đáo hơn là sử dụng tiếng địa phương “chi rứa” [79, tr.929]. 

Về yếu tố bác học cổ điển, thực ra từ lâu yếu tố này đã trộn lẫn với yếu 

tố dân gian, “cái này được sinh ra từ cái kia, bởi chúng có chung một ngôn ngữ 

âm nhạc - một thang âm Huế, thang âm Nam hơi ai” [77, tr.929]. Tuy nhiên 

trong bài viết, chúng tôi thấy tác giả Vĩnh Phúc vẫn tìm được một số yếu tố bác 

học thông qua: 

Lời ca Lý Huế gần với văn chương bác học, xa dần cái mộc, nôm na 

của văn chương bình dân. Dù vẫn trên cơ sở cấu trúc của thể thơ sáu tám, nhưng 

ý tứ hơn, tao nhã và triết lý hơn. Tên gọi của Lý Huế cũng được tước bỏ đi tính 

bình dân để tiến gần hơn với văn chương bác học, như Lý Dạ khúc, Lý Ngựa ô, 

Lý Giang Nam... Thủ pháp phổ thơ, cho dù lời ca chủ yếu sử dụng thể thơ sáu 

tám, nhưng khi được phổ nhạc với thủ pháp nhà nghề, giai điệu âm nhạc không 

bị gò bó theo nhịp điệu của thơ ca [79, tr.930-931]. 

Những vấn đề mà tác giả Vĩnh Phúc trình bày trong bài viết, chúng tôi 

thấy, Lý Huế mặc dù có nguồn gốc từ dân gian, nhưng nó không có không gian 

sinh hoạt riêng mà đã hòa nhập vào không gian của Ca Huế. Điều này chúng 

tôi còn nhận thấy, Lý Huế không chỉ hòa nhập bởi không gian của Ca Huế, mà 
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còn hòa nhập trở lại với không gian dân dã nơi bến thuyền, hay những sinh hoạt 

ca nhạc bình dân của thời hiện tại.     

1.1.3. Dạng công trình văn bản âm nhạc 

Liên quan tới Lý Huế và dạy học Lý Huế, chúng tôi chủ yếu quan tâm đến 

2 công trình sau:  

1.1.3.1. Dân ca Việt Nam  

Công trình do Tô Ngọc Thanh - Đặng Hoành Loan - Nguyễn Văn Dị tuyển 

chọn và sưu tầm, đã được in thành sách do Nxb Âm nhạc xuất bản và ấn hành năm 

2001 [96]. Nhóm tác giả chia dân ca theo các tộc như sau: dân ca Tày, dân ca Nùng, 

dân ca Hoa, dân ca Hà Nhì - Phù Lã - Coống Khao, dân ca Giáy, dân ca Thái, dân 

ca Dao - Hmông, dân ca Mường - Thổ - Chứt, dân ca Khơ Mú - Bru - Vân Kiều - 

Ba Na - Cơ Ho - Hơ Rê, dân ca Xơ Đăng, dân ca Khơ Me, dân ca Gia Rai - Ê Đê 

- Ra GLai - Chăm, dân ca Việt (Kinh).  

 Trong số 256  bài được tuyển chọn, có 137 bài dân ca thuộc các tộc ít 

người, còn lại 118 bài là của tộc người Việt. Dân ca của người Việt được nhóm tác 

giả chia thành: dân ca trung du Bắc Bộ (10 bài), dân ca Quan họ Bắc Ninh (7 bài), 

dân ca đồng bằng Bắc Bộ (29 bài), dân ca Thanh Hóa (11 bài), dân ca Nghệ - Tĩnh 

(14 bài), dân ca Quảng Nam - Quảng Ngãi (6 bài), dân ca Nam Bộ (23 bài). Riêng 

dân ca Bình Trị Thiên có 19 bài với các thể loại: hò, vè, hát ru, lý. Trong đó có 9 

bài  lý, thì 6 bài là Lý Huế. Mặc dù Lý Huế có số lượng không đáng kể so với 256 

bài trong tuyển chọn, nhưng đây cũng là tự liệu quan trọng giúp chúng tôi có cơ sở 

đối sánh với các bản ghi ký âm khác, từ đó chọn ra được những bài Lý Huế có độ 

chính xác để đưa vào dạy học. 

1.1.3.2. Lý trong dân ca người Việt 

Đây là công trình nghiên cứu của Lư Nhất Vũ - Lê Giang - Lê Anh 

Trung, do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và Nxb Trẻ xuất bản năm 2006.   

Công trình được chuyển thành sách có độ dày 730 trang, chia thành 2 phần: 

phần 1 là Tiểu luận; phần 2 là Các làn điệu Lý. Trước khi vào 2 chương chính 
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của phần nội dung, có phần mở đầu chưa đầy 2 trang, nhưng nhóm tác giả đã 

khái quát được:  

Lý là những khúc hát bình dân của tộc người Việt. Lý là một trong 

những thể loại âm nhạc dân gian vốn thịnh hành trong đời sống sinh 

hoạt tinh thần của nhân dân lao động. Thể tài của lý vô cùng phong 

phú và đa dạng. Lý có mặt ở nhiều nơi, nhưng nảy nở nhiều nhất là 

từ địa bàn Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Nam trung Bộ rồi đến khu 

vực Nam Bộ [131, tr.7].  

Vấn đề này được nhóm tác giả minh chứng ở phần Tiểu luận và đặc biệt 

là phần Các làn điệu Lý.  

Phần Tiểu luận, chia thành 3 chương, các chương không có tiêu đề mà 

được gọi theo thứ tự: chương một, chương hai, chương ba. 

Chương một của công trình, các vấn đề được đề cập tới là: cách đặt tên 

và tính dị bản. Về cách đặt tên, theo nhóm tác giả thì các nghệ nhân dân gian 

có thể lấy từ nội dung lời hát, hay lấy mấy chữ đầu câu lời hát, hoặc cũng không 

hiếm trường hợp lấy những tiếng đệm lót, hay tiếng láy đưa hơi để đặt tên cho 

điệu lý. Về tính dị bản thì, nhóm tác giả cho rằng: có những bài lý cùng tên gọi, 

nhưng làn điệu lại khác hẳn nhau, hoặc có những bài lý cùng chung làn điệu 

nhưng tên gọi và lời lại khác lại khác nhau hoàn toàn; cũng có trường hợp cùng 

xuất xứ từ câu ca dao gốc, nhưng có một số điệu lý lại có tên gọi và làn điệu 

riêng biệt. Chúng tôi cho rằng về tên, không riêng gì các điệu lý, mà nhiều làn 

điệu dân ca của các vùng miền, tộc người khác trên đất nước ta cũng có những 

hiện tượng trên.  

Chương hai, nội dung chính được đề cập là: thể thơ và thủ pháp phổ thơ.  

Về thể thơ được dùng làm lời ca của lý cũng có tính đa dạng như thể 

thơ sáu tám, thể song thất lục bát, thể bảy chữ, thể tám chữ, thể bốn chữ, thể 

thơ hỗn hợp.  
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Về thủ pháp phổ thơ, các nghệ nhân dân gian thường dùng tiếng đệm 

lót, tiếng láy đưa hơi, tiếng đệm phụ nghĩa hoặc đảo dấu giọng để cho lời thơ 

trở thành lời ca phù hợp với tính chất âm nhạc của giai điệu. 

Chương ba (4 trang), nhóm tác giả đề cập tới cuộc hành trình của Lý 

Ngựa ô và Lý Con sáo. Đây là 2 điệu lý có nhiều dị bản nhất và có mặt ở nhiều 

địa phương cả ba khu vực Bắc - Trung - Nam. Cho dù không đưa ra những 

chứng cứ có tính xác thực - nếu như Lê Văn Hảo và Dương Bích Hà còn lưỡng 

lự thì nhóm tác giả Lư Nhất Vũ - Lê Giang - Lê Anh Trung khẳng định: “Lý 

Ngưa ô vốn ra đời từ đất Thuận Hóa - Phú Xuân, tức Thừa Thiên - Huế ngày 

nay, rồi trải qua bao thế kỷ, cùng với đoàn người khẩn hoang lập nghiệp, lặn 

lội về phương Nam, điệu hát đi theo đến đâu lại hòa vào màu sắc, hơi thở cuộc 

sống ở đấy” [131, tr.32]. 

Chương bốn, nhóm tác giả đề cập một cách khái quát tới thang âm điệu 

thức của lý. Nhìn chung lý có các dạng: thang 3 âm, thang 4 âm, thang 5 âm và 

kết hợp các dạng thức, chúng được xây dựng trên các điệu thức: Bắc, Nam, 

Xuân, Oán. 

Phần 2: Các điệu lý, đây là phần chính của công trình với 592 trang. 

Nội dung của phần này là sự tập hợp các điệu lý từ Bắc vào Nam (do nhóm tác 

giả và nhiều nhà nghiên cứu ký âm), trong đó có 556 bài lý và 35 bài dân ca có 

nguồn gốc từ lý. Trong số 556 bài lý thì Thừa Thiên - Huế có tới 32 bài, cụ thể 

là: 5 bài Lý Con sáo, 2 bài Lý giao duyên, 1 bài Lý Tiểu khúc, 1 bài Lý Dạ 

khúc, 1 bài Lý Vọng phu, 2 bài Lý Hoài xuân, 1 bài Lý Đoản xuân, 2 bài Lý 

Hoài Nam, 1 bài Lý Nam giang, 2 bài Lý Nam xang, 1 bài Lý Hành vân, 3 bài 

Lý Tử vi, 1 bài Lý Bốn cửa quyền, 1 bài Lý Cửa chầu, 4 bài Lý Tình tang, 1 

bài Lý Tình như, 2 bài Lý Ta lý, 1 bài Lý Quỳnh tương. 

Một số nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian ở Huế như Lê Văn Hảo, Vĩnh 

Phúc, Dương Bích Hà… do mục đích của nghiên cứu cũng như cách tiếp cận 

khác nhau, nên mỗi người đưa ra một con số khác nhau về Lý Huế, đó là điều 
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đương nhiên và có tính hợp lý. Tuy nhiên, các tác giả lại có điểm giống nhau, 

họ đều nhận định Lý Huế không vượt quá 30 bài. Nhưng ở đây cũng phải đưa 

ra câu hỏi để cắt nghĩa là: tại sao giữa các tác giả lại có sự khác nhau khi nhận 

định về số lượng của Lý Huế? theo chúng tôi, có lẽ là mỗi tác giả nhìn nhận về 

không gian văn hóa xứ Huế ứng với những cách lý giải khác nhau. Nhóm tác 

giả Lưu Nhất Vũ - Lê Giang - Lê Anh Trung có cách tiếp cận với không gian 

của Lý Huế qua không gian Bình - Trị - Thiên, dó đó số lượng tăng thêm mấy 

bài cũng là điều hợp lý. Số lượng Lý Huế trong công trình này là một vấn đề 

quan trọng đối với việc nghiên cứu của chúng tôi. Bởi qua đây, chúng tôi lại có 

thêm những cứ liệu để đối sánh, trên cơ sở đó sẽ lựa chọn ra bài Lý Huế có tính 

hợp lý nhất để đưa vào dạy học cho học sinh hệ trung cấp tại Học viện Âm nhạc 

Huế.  

1.2. Tổng quan về dạy học hát dân ca và dạy học hát Lý Huế 

Lý Huế là một thể loại âm nhạc có vai trò quan trọng để tạo nên diện 

mạo đa dạng, nhiều sắc của dân ca Việt Nam. Dạy học Lý Huế ở phương diện 

nào đó cũng là dạy học hát dân ca, vì thế, muốn đánh giá tổng quan dỵ học hát 

Lý Huế, điều tất yếu không thể bỏ qua việc đánh giá tổng quan về dạy học hát 

dân ca.  

1.2.1. Về dạy học hát dân ca 

Dạy học hát chèo và quan họ cho sinh viên đại học sư phạm âm nhạc, 

là luận án Tiến sỹ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc của Đặng Thị Lan, 

bảo vệ tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [54]. Luận án có 

bố cục 4 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận của dạy 

học hát Chèo, hát Quan họ cho sinh viên Đại học Sư phạm âm nhạc; Chương 

2: Đặc điểm kỹ thuật hát Chèo và hát Quan họ; Chương 3: Thực trạng dạy học 

hát Chèo và hát Quan họ cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc tại Trường 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; Chương 4: Phương pháp dạy học hát 

chèo và hát Quan họ cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc. 
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Trong luận án này, chúng tôi quan tâm tới một số vấn đề về khẩu hình, 

hơi thở và vị trí âm thanh khi thực hiện hát Chèo và hát Quan họ. Với hát Quan 

họ thì khẩu hình phải mở nhỏ, mở ngang, kín miệng tự nhiên như nói, không 

được mở rỗng trong vòm miệng. Trong khi đó, khi hát Chèo thì khẩu hình mở 

to hơn. Về hơi thở, cả hát Quan họ và hát chèo chỉ cần lấy một lượng hơi vừa 

phải không quá căng đủ để nén xuống phần bụng trên, sau đó giữ hơi dài và 

nhả hơi nhẹ. Lấy hơi phải nhanh, linh hoạt, đồng thời phải điều tiết hơi thở tinh 

tế, không đẩy hơi ra nhiều làm cho câu hát cứng và bị hụt cuối câu... Những 

vấn đề trong luận án của Đặng Thị Lan, cũng giúp chúng tôi có cơ sở để nhìn 

nhận về các vấn đề về hơi thở, khẩu hình và các phương pháp rèn luyện cho HS 

khi học hát Lý Huế. 

Ngoài luận án nêu trên, còn khá nhiều luận văn nghiên cứu về dạy học 

hát dân ca cho HS ở các bậc học khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ nêu ra một số 

nghiên cứu tiêu biểu đã bảo vệ thành công tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt 

Nam, Học viện Âm nhạc Huế và Trường ĐHSP Nghệ thuật TW như sau: 

Dạy học hát dân ca cho học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Đan 

Phượng, thành phố Hà Nội của Bùi Thị Thủy [113]. Truyền dạy một số điệu 

trong chèo Tàu và hát Dô cho học sinh các trường tiểu học An Khánh - Hoài 

Đức - Hà Nội của Nguyễn Thị Chang [13]. Đưa dân ca Nam Trung Bộ vào 

chương trình dạy âm nhạc tại trường Trung học cơ sở Nghĩa Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi của Trần Xuân An Nhiên [69]. Dạy học hát dân ca Tây Nguyên 

cho sinh viên sư phạm âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắc Lắc 

của Hoàng Thị Thanh Thủy [112]. Dạy học hát dân ca cho học sinh Trung học 

cơ sở Quang Trung  thành phố Thanh Hóa của Nguyễn Thị Thanh Vân [122]. 

Hò sông Mã trong đào tạo âm nhạc ở Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa của Phạm Quỳnh Trang [115]. Dạy học hát trống ở Trường 

Trung học cơ sở Khánh Hà Thường Tín Hà Nội của Đào Văn Thực [112]. Đưa 

dân ca Thái vào giảng dạy tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du 
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lịch tỉnh Sơn La của Trần Văn Quang [90]. Dạy học hát dân ca Thái tại trường 

Cao đẳng Sư phạm Điện Biên của Nguyễn Tuấn Nam [68]…  

Những nghiên cứu nêu trên, tuy khác nhau về đối tượng nghiên cứu, 

nhưng lại có điểm chung, đó là bố cục 2 chương; chương 1 là cơ sở lý luận và 

thực trạng liên quan đến vấn đề nghiên cứu; chương 2 là các biện pháp thực 

hiện trong dạy học. Qua những nghiên cứu vừa nêu, cho thấy sự đa dạng trong 

dạy học hát dân ca cho các đối tượng học khác nhau. Trong mỗi nghiên cứu đó, 

chúng tôi cũng học hỏi được những vấn đề về phương pháp dạy học dân ca để 

áp dụng phần nào vào trong luận án của mình.    

1.2.2. Về dạy học hát Lý Huế 

Thực tế cho thấy, việc dạy học Lý Huế đã được thực hiện trong trường 

văn hóa nghệ thuật cũng như các trường phổ thông, nhưng vẫn còn mang tính 

phong trào. Qua quá trình khảo sát về dạy học Lý Huế, chúng tôi thấy chỉ có 

hai tư liệu: 

Thứ nhất: Đưa lý Huế vào chương trình âm nhạc ngoại khóa tại trường 

Trung học cơ sở Tứ Hạ thành phố Huế [119], là luận văn cao học do Nguyễn 

Hoàng Tịnh Uyên thực hiện và bảo vệ năm 2014 tại Học viện Âm nhạc Huế. Luận 

văn chia làm 2 chương.  

Chương 1, tác giả bàn về: cơ sở lý luận; khái quát về Huế và thực trạng 

hoạt động âm nhạc ngoại khóa tại trường Trung học cơ sở Tứ Hạ.  

Chương 2 là các giải pháp đưa Lý Huế vào dạy học trong chương trình 

âm nhạc ngoại khóa. Trước khi đề xuất các giải pháp về dạy học, tác giả nêu 

lên tầm quan trọng của việc đưa Lý Huế vào chương trình âm nhạc ngoại khóa 

tại trường Trung học cơ sở Tứ Hạ.  

Xuất phát từ thực tiễn, tác giả đưa ra một số tiêu chí rồi chọn ra 10 bài 

để sử dụng vào dạy học, đó là: Lý Tình tang, Lý Giang nam, Lý Ngựa ô, Lý Con 

sáo, Lý Bạch viên, Lý Đoản xuân, Lý Năm canh, Lý Tiểu khúc, Lý Dạ khúc, Lý 

Hoài xuân.  
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Ở nội dung của phần giải pháp về dạy học, vẫn là cô hát trước từng câu  

cho HS nghe, bắt chước và hát lại. Các giải pháp khác được đưa ra chỉ mang 

tính đề xuất về định hướng chung, chẳng hạn cần phải: phối hợp hợp giữa gia 

đình và nhà trường để tạo điều kiện cho HS có thời gian hoạt động ngoại khóa; 

nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên; tăng cường vận động viên HS tích 

cực tham gia hoạt động ngoại khóa; giáo dục cho HS biết quý trọng di sản văn 

hóa của quê hương; tổ chức câu lạc bộ âm nhạc; giao lưu với nghệ nhân; tổ 

chức thi biểu diễn Lý Huế... 

Nhìn chung luận văn Đưa Lý Huế vào chương trình âm nhạc ngoại khóa 

tại Trường Trung học cơ sở Tứ Hạ thành phố Huế, mới chỉ đề cập tới một phần 

rất nhỏ của việc dạy học Lý Huế cho HS. Về phương pháp dạy học Lý Huế, 

chưa được tác giả đi sâu và chưa dựa trên quan điểm dạy học hiện nay là: lấy 

người học làm trung tâm. Tuy nhiên những hạn chế này, chính là điều mà chúng 

tôi quan tâm, rút kinh nghiệm để có cách tiếp cận cho phù hợp trong luận án 

của mình. 

Thứ hai: là tài liệu học phần môn Dân ca Việt Nam của Học viện Âm 

nhạc Huế do Dương Bích Hà biên soạn. Môn học dành cho HS trung cấp âm 

nhạc và sinh viên sư phạm âm nhạc năm thứ 3, là môn học bắt buộc, gồm 9 đơn 

vị học trình, nay rút xuống còn 4 đơn vị học trình. Môn Dân ca Việt Nam thực 

chất là dạy hát dân ca ba miền (Bắc - Trung - Nam). Tài liệu này đã được dùng 

nhiều năm nay, nội dung gồm hai phần. Phần 1 là khái quát chung về dân ca 

Việt Nam. Phần 2 là phân tích đặc điểm dân ca Việt Nam về: âm nhạc (giai 

điệu, tiết tấu, thang âm điệu thức, cấu trúc, các loại câu, cách phổ nhạc...); lời 

ca (nội dung, thể thơ...). Trong phần âm nhạc, ngoài các bài dân ca thuộc ba 

vùng, tác giả có đề cập tới một số bài Lý Huế.  

Đây là tài liệu dùng để dạy hát dân ca - trong đó có Lý Huế, do vậy, 

đương nhiên khi lên lớp dạy học, GV phải dựa vào những phân tích đó để dạy 

cho HS, sinh viên. Một điều dễ nhận ra là trong nội dung của tài liệu không 
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thấy đề cập tới quá trình dạy hát phải tiến hành qua mấy công đoạn và sử dụng 

phương pháp nào. Tuy nhiên, đây cũng là một tư liệu có giá trị nhất định, cung 

cấp cho chúng tôi những dữ liệu về phân tích âm nhạc trong quá trình dạy học 

Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc tại HVAN Huế.      

1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu và hướng nghiên cứu của luận án 

1.3.1. Đánh giá về tình hình nghiên cứu 

Các công trình nghiên cứu đã đi vào một số vấn đề cơ bản sau: 

-  Về dân ca nói chung: 

Đưa ra khái niệm để nhận dạng thế nào là dân ca và các vấn đề liên 

quan như: nguồn gốc, xuất xứ, phân loại/phân vùng dân ca.  

Nhận diện đặc điểm của dân ca trên các phương diện âm nhạc (hình 

thức, cấu trúc, giai điệu, thang âm, điệu thức, tính dị bản...) và lời ca (các thể 

thơ, nội dung văn học của lời ca...).  

- Về dạy học hát dân ca: 

Các nghiên cứu đã đề cập tới một số biện pháp dạy hát dân ca, đó là sự 

kết hợp giữa cách dạy học truyền thống với cách dạy học theo hướng phát triển 

năng lực của người học. 

- Về Lý và Lý Huế 

Các công trình đều giải thích thế nào là Lý? Các vấn đề liên quan cũng 

giống như dân ca nói chung đó là: nguồn gốc xuất xứ, môi trường diễn xướng, 

hình thức, cấu trúc, thanh âm điệu thức, lời ca... Khẳng định Huế và Nam bộ là 

quê hương của các điệu Lý. Đặc biệt với bài Lý con sáo, các tác giả cho rằng, 

nó có nguồn gốc từ Huế rồi lan tỏa đi các nơi, nguyên nhân là do tác động của 

lịch sử và quá trình giao lưu văn hóa. 

Riêng với Lý Huế, các tác giả cũng giải quyết một số vấn đề như nhiều 

nghiên cứu đi trước. Tuy nhiên, các tác giả coi Lý Huế là một thể loại trong âm 

nhạc dân gian của xứ Huế, nên nó phải được đặt trong một không gian cụ thể, 

để nhận diện về số lượng bài bản, hình thức diễn xướng, cách thức, tính chất 
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âm nhạc, nội dung lời ca... và sự ảnh hưởng giao thoa của Lý Huế với các thể 

loại dân ca ở các vùng, miền khác. 

Về dạy học hát Lý Huế, tuy đã có nghiên cứu, nhưng số lượng không 

nhiều, chỉ được đề cập tới trong tài liêu dạy học hát Dân ca Việt Nam của Học 

Viện Âm nhạc Huế, hay phạm vi cụ thể hơn là Đưa Lý Huế vào chương trình 

âm nhạc ngoại khóa tại Trường Trung học cơ sở Tứ Hạ thành phố Huế của 

Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên.  

Như vậy có thể thấy rằng, nghiên cứu về dân ca, dạy học hát dân ca nói 

chung và Lý Huế nói riêng đã có khá nhiều công trình đề cập tới. Tuy nhiên 

cho đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định rằng: chưa có công trình nào 

nghiên cứu về dạy học hát Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc tại HVAN Huế. 

Điều đó cho thấy, hướng nghiên cứu của chúng tôi không trùng lặp với các 

công trình nghiên cứu trước đó. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu của 

các tác giả đi trước sẽ được kế thừa và coi đó là tầng nền để giúp chúng tôi thực 

hiện luận án này. 

1.3.2. Hướng nghiên cứu của luận án 

Trên cơ sở đánh giá, kế thừa những công trình của các tác giả đi trước, 

luận án sẽ nghiên cứu theo hướng phương pháp dạy học dân ca (cụ thể là dạy 

học hát Lý Huế) với nội dung cụ thể như sau:  

Nghiên cứu các vấn đề liên quan tới nội dung của Lý Huế. 

Xây dựng cơ sở lý luận thông qua các khái niệm, cũng như các luận 

điểm về dạy học dân ca để áp dụng dạy học Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc 

tại HVAN Huế. 

Đánh giá về dạy học hát dân ca nói chung và dạy học hát Lý Huế tại 

HVAN Huế nói riêng để biết được thực trạng, từ đó sẽ có những đề xuất về: 

điều chỉnh nội dung chương trình cũng như các biệp pháp dạy học cụ thể cho 

một đối tượng cụ thể. 

Đề xuất và cụ thể hóa các biện pháp dạy học và biện pháp dạy học hát 
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Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc tại HVAN Huế. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Lý là một trong những thể loại dân ca tiêu biểu của người dân lao động 

ở Thừa Thiên Huế xưa kia. Trong nội dung của Lý Huế chứa đựng nhiều giá trị 

về văn hóa và nghệ thuật, chính điều đó quan điểm về bảo tồn, phát huy Lý Huế 

trong thời đại ngày nay luôn mang tính cấp thiết và tạo được sự đồng thuận cao. 

Đã có nhiều công trình liên quan đến lý nói chung và Lý Huế nói riêng, thông 

qua đó có thể thấy một số vấn đề sau:  

Thứ nhất, hầu hết các nhà nghiên cứu đều khẳng định lý không phải là 

những bài hát “quê mùa” hay “lý làng”, mà lý là một thể loại âm nhạc dân gian. 

Ngày xưa, lý có vai trò quan trong đời sống tinh thần của tộc người Việt từ Bắc 

vào Nam.  

Thứ hai, lý là một thể loại âm nhạc có cấu trúc ngắn gọn, dễ nhớ, dễ 

thuộc. Lời ca của lý chủ yếu sử dụng các thể thơ trong dân gian. Nội dung các 

bài lý phản ánh đa dạng cuộc sống của người dân. 

Thứ ba, lý không có không gian trình diễn riêng, người ta có thể hát ở 

mọi nơi, mọi lúc, miễn sao là phù hợp với tâm tư tình cảm của người hát, với 

hoàn cảnh, môi trường chung quanh. 

Thứ tư, nhiều bài lý có tên giống nhau, nhưng nội dung và tính chất âm 

nhạc là khác nhau. Mỗi nơi lý lại có những nét riêng, mang bản sắc văn hóa 

vùng miền một cách rõ nét. 

Thứ năm, Lý Huế về cơ bản mang trong mình những nét đặc trưng như 

trên, nhưng cũng có nhiều khác biệt. Điều khác biệt đầu tiên phải nhắc tới đó 

là tính chất âm nhạc trong các bài Lý Huế thường có chiều sâu nội tâm hơn là 

sự vui vẻ bộc lộ ra bên ngoài. Vấn đề nữa là, tuyến giai điệu của Lý Huế uyển 

chuyển hơn (có lẽ là do hoàn cảnh lịch sử, không gian sống và ngữ điệu chi 

phối), tiết tấu cũng phức tạp hơn lý Nam Bộ và lý ở một số nơi khác. Lý Huế 

khó có sự phân biệt rạch ròi giữa yếu tố dân gian và yếu tố bác học. 
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Trong các công trình nghiên cứu về Lý Huế, đa số các nhà nghiên cứu 

cho rằng: Huế là một trong những cái nôi (thậm chí có nhà nghiên cứu còn 

khẳng định là cái nôi) của lý, đặc biệt bài Lý Ngựa ô được hình thành từ Huế 

và lan tỏa về phương Nam rồi ngược lên phương Bắc. Việc xác định được nơi 

khởi nguồn của một bài lý cần có những tư liệu đáng tin cậy và phải được kiểm 

chứng. Tuy nhiên qua sự khẳng định này, chúng tôi thấy một ý nghĩa khác đó 

là: con người xứ Huế xưa và này luôn tự hào về Lý Huế. Điều này cũng có 

nghĩa là Lý Huế luôn có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần 

của người dân xứ Huế. Nói cách khác, Lý Huế khó có thể phai mờ trong tâm 

trí của người dân xứ Huế.  

Với vai trò quan trọng trong đời sống tính thần của người dân, Lý Huế 

tự bản thân nó có một sức hút mãnh liệt với các nhà nghiên cứu văn hóa dân 

gian, âm nhạc dân gian. Đến nay nhiều khía cạnh của Lý Huế đã được nghiên 

cứu và đem lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, có 

rất ít công trình nghiên cứu về dạy học Lý Huế ở các trung tâm và trường học. 

Do vậy, nghiên cứu việc dạy Lý Huế cho HS trung cấp âm nhac tại HVAN 

Huế, chắc chắn không trùng lặp với công trình đã xuất bản hoặc công bố trước 

đây. Tất nhiên cũng phải thấy rằng, để thực hiện được nghiên cứu này, không 

cách nào khác, chúng tôi luôn có ý thức kế thừa kết quả trong công trình của 

các tác giả đi trước. Nói cách khác, công trình của các tác giả luôn là cơ sở tầng 

nền giúp chúng tôi có cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của mình.  
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC HÁT DÂN CA,  

DẠY HỌC HÁT LÝ HUẾ 

 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Khái niệm  

Để đảm bảo được tính thống nhất về cách gọi, cách hiểu một số khái 

niệm, chúng tôi sẽ làm rõ nội hàm của chúng trên nguyên tắc dựa vào tư liệu, 

tài liệu mà các nhà nghiên cứu đi trước đã đề cập tới, sau đó sẽ đưa ra ý kiến 

của riêng mình. Các khái niệm được cắt nghĩa lần lượt như sau:   

2.1.1.1. Dân ca 

Dân ca là gì? Một câu hỏi mang tính bản thể luận, câu hỏi có một, nhưng 

cùng với thời gian đã có nhiều cách lý giải khác nhau. Theo Từ điển tiếng Việt 

do Hoàng Phê chủ biên thì: “Dân ca là bài hát là bài hát lưu truyền trong dân 

gian, thường không rõ tác giả” [87, tr.238]. Chúng tôi thấy, cách giải thích này 

chỉ đúng một phần nhỏ là được “lưu truyền trong dân gian”; phần còn lại không 

thấy đề cập tới chủ thể sáng tạo và thời gian cũng như cách thức/ phương thức 

lưu truyền.  

Nhạc sĩ Phạm Phúc Minh cho dù chưa đề cập tới phương thức lưu 

truyền, nhưng ông khẳng định có chủ thể sáng tạo: “Dân ca là những bài hát cổ 

truyền do nhân dân sáng tác” [65, tr.11]; ông khẳng định thêm dân ca: “được 

lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác và được nhân dân ca hát theo phong 

tục tập quán của từng địa phương, từng dân tộc” [65, tr.11]. 

Nhà nghiên cứu dân tộc nhạc học Trần Quang Hải, giải thích về dân ca 

như sau: 

Dân ca là những bài hát, khúc ca được sáng tác và lưu truyền trong 

dân gian mà không thuộc riêng về tác giả nào. Đầu tiên bài hát có thể 

do một người nghĩ ra rồi truyền miệng qua nhiền người, từ đời này 
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qua đời khác và được phổ biến ở từng vùng, từng dân tộc... Các bài 

dân ca được gọt giũa, sàng lọc qua nhiều năm tháng bền vững cùng 

với thời gian [140].  

Có thể còn nhiều nhà nghiên cứu giải thích về nội hàm của khải niệm 

dân ca. Nhưng nhìn chung, mỗi cách giải thích đều có hạt nhân hợp lý và chưa 

hợp lý. Với tinh thần giữ lại hạt nhân hợp lý, chỉnh sửa, bổ sung thêm những 

vấn đề chưa hợp lý, chúng tôi đưa ra cách giải thích về dân ca như sau: 

Dân ca là những bài hát do một nhóm người/ tập thể người sáng tác 

trong một bối cảnh/ không gian ở một địa phương nào đó. Theo thời gian, bài 

hát được nhiều người yêu thích đã lan truyền sang những cộng đồng khác theo 

con đường truyền miệng và được gọt dũa, bổ sung cho phù hợp với phong tục 

tập quán nơi họ sinh sống. Mỗi bài dân ca sẽ có nhiều dị bản khác nhau, tuy 

nhiên nội dung của nó đều phản ánh tâm tư, tình cảm của người dân trong những 

hoàn cảnh cụ thể.  

2.1.1.2. Lý Huế 

Lý Huế là một danh từ ghép, trong đó: Lý là chỉ một thể loại âm nhạc 

dân gian, còn Huế là tên một địa điểm. Vậy nên, để giải thích khái niệm này 

cho sát, có lẽ cần hiểu thế nào là Lý. Nhạc sĩ Tô Vũ khi nghiên cứu về Lý, ông 

viết: “Lý là hình thức ca khúc (dân gian). Nó giống như các loại hình thức ca 

khúc dân gian của các dân tộc khác” [79, tr.764]. Nhà nghiên cứu âm nhạc 

Nguyễn Thụy Loan cho rằng: “Lý là thể loại dân ca đặc biệt chỉ có ở người 

Việt… Có những bài đơn giản cả về tiết tấu, giai điệu, ít luyến láy và âm vực 

hẹp. Lại có những bài phát triển về tiết tấu, giai điệu cũng như âm vực và có 

nhiều nét luyến láy tinh vi phức tạp [62, tr.94-95]. Với Dương Bích Hà thì: 

Lý là một loại hình ca hát trong dân ca miền Trung và miền Nam, 

vừa để chỉ thể loại, vừa mang ý nghĩa của thể thức, dùng để diễn tả 

tâm tư, nỗi niềm, giãi bày tâm sự riêng tư, không mang tính đối đáp… 

Thường có cấu trúc ngắn gọn, nhưng hoàn chỉnh, chặt chẽ trong một 
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hoặc hai câu thơ lục bát, giai điệu uyển chuyển, dễ nhớ, dễ thuộc. 

Đặc điểm của lý là dùng những hư từ để làm tiếng đệm, và điệp từ để 

láy, thường có những motif được nhắc đi nhắc lại ở cuối [28, tr.67]. 

Mặc dù câu chữ trong cách giải thích của ba nhà nghiên cứu trên có 

khác nhau, nhưng nội dung lại có sự thống nhất, họ cho rằng: Lý là thể loại âm 

nhạc có hình thức của một ca khúc dân gian, cấu trúc ngắn gọn, chặt chẽ, thường 

dùng hư từ để làm tiếng đệm tiếng láy… Từ những điểm chung này, đã cho 

chúng tôi cơ sở để cắt nghĩa về Lý Huế như sau: 

Lý Huế là một thể loại nhạc hát dân gian của người Việt ở Huế. Đó là 

những bài hát có cấu trúc ngắn gọn, diễn tả nhiều cung bậc tình cảm khác nhau 

và mang những đặc trưng riêng được thể hiện trong ngôn ngữ, âm nhạc, lời ca 

cũng như hình thức trình diễn.   

2.1.1.3. Thang âm, điệu thức 

Thang âm là: thứ tự sắp xếp các âm thanh từ thấp đến cao trong một tác 

phẩm âm nhạc. Đây là cách giải thích thích có tính khái quát nhất, tuy nhiên 

trong lĩnh vực nghiên cứu âm nhạc ở Việt Nam, đến nay vẫn chưa có sự thống 

nhất cao về cách hiểu thế nào là thang âm, dẫn đến có hai quan điểm sau: 

Thứ nhất: thang âm gồm tất cả âm thanh có trong tác phẩm được sắp 

xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Nếu hiểu theo cách này, thì thang âm trong các 

tác phẩm khí nhạc không phải 5, 7 âm mà có thể tới 20, 30 âm... Chúng tôi cho 

rằng cách giải thích về thang âm trong trường hợp này chưa hợp lý.   

Thứ hai: thang âm là thứ tự sắp xếp các âm thanh của một tác phẩm 

trong vòng một quãng tám. Cách giải thích này lại thiếu tính thực tiễn và không 

logic, bởi nhiều tác phẩm âm nhạc (cả khí nhạc và thanh nhạc) giai điệu không 

chỉ gói gọn trong một quãng tám, mà âm vực có thể rộng hơn một quãng tám.                        

Từ cách nhìn nhận như vừa phân tích, theo chúng tôi: thang âm là thứ 

tự sắp xếp các âm thanh - có trong tác phẩm - từ thấp đến cao được quy định 

trong phạm vi một quãng 8; những âm cùng tên ở các quãng tám khác nhau 
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cũng chỉ được coi là một âm. Trong luận án này, chúng tôi sử dụng thang âm 

với nội hàm như vừa giải thích. Theo quá trình phát triển của ngôn ngữ giao 

tiếp và nhu cầu thẩm mỹ cần biểu hiện trong tác phẩm, mà các nghệ nhân, nhạc 

sĩ đã sử dụng một số loại thang âm: thang 5 âm, thang 7 âm... hoặc đan xen 

giữa các loại thang âm với nhau. Việc sử dụng các thang âm thường gắn liền 

với các điệu thức nào đó, hoặc hiểu theo cách khác thì mỗi điệu thức sẽ được 

biểu hiện qua kết cấu nhất định của một thang âm cụ thể.  

Về điệu thức, theo V.A. Va Khra-mê-ép thì điệu thức là: “hệ thống các 

mối tương quan giữa âm ổn định và âm không ổn định... Là cơ sở tổ chức mối 

tương quan về độ cao của các âm thanh trong âm nhạc” [120, tr.95]. Cách giải 

thích của V.A. Va Khra-mê-ép thiên về sự liên kết, tổ chức âm thanh theo tính 

cơ học. Theo chúng tôi, điệu thức là: mối tương quan giữa âm ổn định và âm 

không ổn định để biểu hiện tính chất, màu sắc của một tác phẩm âm nhạc. Trong 

các tác phẩm âm nhạc bác học phương Tây hay dùng điệu Trưởng hoặc điệu 

Thứ, âm nhạc dân gian Việt Nam thường dùng điệu: Huỳnh, Pha, Nao, Bắc, 

Nam... Với Lý Huế, khi phân tích về phương diện điệu thức, chúng tôi cũng 

quan niệm như vậy. 

2.1.1.4. Dạy học, dạy học hát dân ca và dạy học hát Lý Huế 

- Dạy học: 

Cuốn Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê (chủ biên) viết: ‘‘dạy là truyền 

lại tri thức hoặc kỹ năng một cách ít nhiều có hệ thống, có phương pháp” [45, 

tr.236]; học là “thu nhận kiến thức, luyện tập kỹ năng do người khác truyền lại” 

[45, tr.437]. Giải thích như vậy, tuy thấy rõ nhiệm vụ của từng đối tượng, nhưng 

không thấy sự kết nối giữa hoạt động của người dạy (truyền đạt kiến thức) và 

người học (tiếp thu kiến thức).  

Tiếp cận trên phương diện quan điểm về dạy học hiện đại, ngày nay 

nhiều nhà giáo dục học thường cho rằng: dạy học là một quá trình, có sự tương 

tác, hỗ trợ, điều chỉnh lẫn nhau. Cụ thể, theo tác giả Phạm Viết Vượng thì: “Dạy 
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học là quá trình hoạt động của hai chủ thể, trong đó dưới sự tổ chức, hướng dẫn 

và điều khiển của GV, HS nhận thức lại nền văn minh nhân loại và rèn luyện 

hình thành kỹ năng hoạt động, tạo lập thái độ sống tốt đẹp” [137, tr.58]. Tác 

giả Hồ Ngọc Đại cũng cùng quan điểm như vậy, nhưng giải thích thêm:  

Toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng giúp người học 

từng bước có năng lực tư duy và năng lực hành động với mục đích 

chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các kỹ năng, các giá trị 

văn hóa mà nhân loại đã đạt được, để trên cơ sở đó có khả năng giải 

quyết được các bài toán thực tế đặt ra trong toàn bộ cuộc sống của 

mỗi người học [21, tr.239]. 

Về phương diện bản chất của quá trình dạy học, trong cuốn Dạy học 

hiện đại - lý luận - biện pháp - kỹ thuật, tác giả Đặng Thành Hưng cho rằng: 

“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” [48, tr.35].  

Thực tế, còn khá nhiều giải thích về khái niệm dạy học, nhưng tựu 

chung các nhà nghiên cứu cơ bản thống nhất, dạy học là một quá trình mang 

tính tương tác, trong đó bao gồm hoạt động của hai chủ thể: hoạt động dạy của 

GV (GV chịu trách nhiệm tổ chức, điều khiển, truyền đạt nội dung kiến thức 

có hệ thống đến cho HS) và hoạt động học của HS (HS sẽ tự giác, tích cực lĩnh 

hội những kiến thức mà GV truyền đạt để tích lũy, phát triển và hình thành 

nhân cách).  

Chúng tôi cơ bản đồng thuận với những cách giải thích của các tác giả 

đã dẫn ở trên, cụ thể: dạy học là quá trình hoạt động tương tác của hai chủ thể; 

người dạy giữ vai trò tổ chức điều khiển và truyền đạt kiến thức; người học tiếp 

thu có tính chủ động những kiến thức được truyền đạt; Hai hoạt động này có 

sự liên kết, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. 
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- Dạy học hát dân ca và dạy học hát Lý Huế 

Dựa vào khái niệm dạy học, có thể suy ra dạy học hát dân ca và dạy học 

hát Lý Huế cũng là một quá trình bao gồm hoạt động của hai chủ thể: GV và 

HS trong những điều kiện không gian cụ thể. Hai hoạt động này tuy có mục 

đích khác nhau, nhưng vẫn nằm trong một quá trình, gắn kết chặt chẽ với nhau 

theo quy trình, kế hoạch đã định sẵn. GV giữ vai trò tổ chức điều khiển, định 

hướng gây ảnh hưởng tích cực để truyền đạt những kỹ thuật, kỹ năng hát dân 

ca đến với HS. HS chủ động lĩnh hội những kiến thức do GV truyền đạt để tích 

lũy kiến thức, từng bước hình thành năng lực tư duy và năng lực ca hát với mục 

đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, giá trị văn hóa nghệ thuật… của thế hệ trước 

để lại. Tuy nhiên, dạy học có đạt được kết quả hay không, còn phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố chủ quan, khách quan khác nhau, trong đó phương pháp dạy học là một trong 

những vấn đề không kém phần quan trọng.  

2.1.1.4. Phương pháp dạy học  

Trong cuộc sống cũng như trong dạy học, muốn thực hiện được mục 

tiêu đề ra và đạt được mục đích hướng tới, thì điều tất yếu phải có một phương 

pháp. Vậy phương pháp là gì? Nhóm tác giả trong cuốn Lý luận dạy học đại 

học cho rằng: “Phương pháp là hình thức tự vận động bên trong của nội dung, 

nó gắn liền với hoạt động của con người, giúp cho con người hoàn thành được 

những nhiệm vụ, phù hợp với mục đích đề ra” [44, tr.117]. Còn dạy học đó là 

một quá trình, mà ở đấy có sự hợp tác giữa hoạt động truyền tải kiến thức của 

người dạy với hoạt động lĩnh hội kiến thức của người học. Hai hoạt động này 

luôn tương tác lẫn nhau và chịu sự chi phối của nhiều vấn đề có liên quan như 

môi trường học tập, năng lực của người dạy, khả năng của người học và các 

phương tiện phục vụ cho quá trình thực hiện dạy học…  

Tuy nhiên, phải xác định lại cho đúng, phương pháp dạy học là thuộc 

về người thày, chính xác hơn đó là các thao tác, cách thức truyền đạt kiến thức 

của GV cho HS. Với những lý giải có tính khái quát, tách bạch về hai thành tố: 
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phương pháp và dạy học, đến đây chúng tôi tạm cắt nghĩa khái niệm về phương 

pháp dạy học như sau:  

Phương pháp dạy học là cách thức tổ chức, điều khiển, truyền đạt của 

người thày trong quá trình dạy cho trò để thực hiện một nhiệm vụ, nội dung 

nào đó, ở những điều kiện, môi trường, không gian cụ thể.    

Cũng cần phải bàn thêm rằng, mặc dù phương pháp dạy học có đặc 

điểm chung là cách thức điều khiển các hoạt động trong quá trình, nhưng ở mỗi 

cấp, mỗi nội dung môn học lại có cách tiếp cận khác nhau. Với bậc trung cấp 

thì: “Phương pháp dạy học được quy định bởi nội dung dạy học, nói cách khác, 

nội dung dạy học chi phối việc lựa chọn và vận dụng phối hợp các phương pháp 

dạy học [44, tr.118]. Ngày nay, với cách tiếp cận và quan điểm giáo dục mới, 

trong quá trình dạy học, người học luôn được đề cao - lấy người học là trung 

tâm -  GV chỉ gợi ý hướng dẫn để HS tự tìm tòi kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo… 

phục vụ tốt cho nghề nghiệp trong tương lai. Cách suy nghĩ hay cách tiếp cận 

này, trên phương diện về lý thuyết như vậy là tính hợp lý, bởi nó sẽ phát huy 

được sự chủ động, tính năng động của HS. Tuy nhiên, “lấy người học làm trung 

tâm”, chúng tôi cho rằng quan điểm này được áp dụng vào thực tế dạy học hiện 

nay sẽ có tính khả thi nhiều đối với các bộ môn thuộc lĩnh vực của khoa học tự 

nhiên như Toán, Lý, Hóa… Riêng với nhiều môn học thuộc lĩnh vực nghệ thuật 

âm nhạc như Thanh nhạc, Ký xướng âm, Nhạc cụ… vẫn có thể áp dụng một số 

phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, nhưng không được xóa 

nhòa phương pháp dạy học theo truyền thống và vai trò của người thày vẫn vô 

cùng quan trọng.  

Hoạt động ở trên lớp vẫn phải tuân thủ theo một chu trình: dạy - học, 

nghĩa là thầy phải thị phạm, thậm chí thị phạm nhiều lần để HS bắt chước và 

thực hiện lại. Chẳng hạn, khi dạy hát nói chung, dân ca nói riêng, nếu GV chỉ 

gợi ý để người học tự tìm tòi sáng tạo thì nhiều khi sẽ dẫn đến hiện tượng “gieo 

vừng ra ngô”, hát bài ta lại giống bài Tây và ngược lại. Chúng tôi cho rằng, 
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“nội dung dạy học chi phối việc lựa chọn và vận dụng phối hợp các phương 

pháp dạy học [44, tr.118] là cách tư duy có tính hợp lý. Bởi, các môn học trong 

âm nhạc là thuộc về một lĩnh vực đặc thù, do đó nó cũng cần có những phương 

pháp dạy học mang tính đặc thù.   

2.1.1.5. Phương pháp dạy học hát dân ca và dạy học Lý Huế 

Cũng như dạy các môn học khác, phương pháp dạy học hát dân ca là 

cách thức tổ chức, điều khiển quá trình hoạt động dạy của GV và quá trình học 

của HS, để thực hiện/ thể hiện nội dung một bài dân ca nào đó trong chương 

trình. Tuy nhiên, dạy học hát dân ca ở các trường phổ thông nói chung và ở 

Học viện Âm nhạc Huế nói riêng là một hoạt động dạy học đặc biệt mang/có 

tính đặc thù riêng. Dạy học hát dân ca - trong trường hợp mà chúng tôi đề cập 

đây là dạy học Lý Huế - mục đích là để HS hiểu, thể hiện đúng tinh thần của 

bài dân ca đó trên phương diện hát đúng giai điệu, tôn trọng phương ngữ, có 

nhạc cảm phục vụ tốt cho chuyên ngành của mỗi HS đang theo học. Cách tổ 

chức học theo lớp, một thày với nhiều trò, khác với dạy học thanh nhạc hay 

nhạc cụ là một thày, một trò. Khi lên lớp, vài trò của người dạy là vô cùng quan 

trọng. Nếu người dạy không hát tốt, không hiểu, không biểu đạt được bài dân 

ca mình đang dạy, mà chỉ gợi mở để cho HS tự tìm tòi sáng tạo theo kiểu học 

các môn tự nhiên, thì đó là một thất bại. Nói cách khác, dạy hát dân ca mà tuyết 

đối hóa lấy người học làm trung tâm, điều đó sẽ không mang lại hiệu quả như 

mong muốn. 

Dạy hát dân ca chủ yếu dùng phương pháp truyền thống: thày hát trước 

học trò hát theo, hát càng giống càng tốt. Bên cạnh đó, khi thấy cần thiết, người 

thày có thể kết hợp phương pháp dạy hiện đại thông qua việc sử dụng các 

phương tiện hỗ trợ như máy chiếu, máy nghe, băng đĩa CD, VCD… để tăng 

thêm tính hiệu quả trong dạy học. Với dạy học các bài Lý Huế cho HS hệ trung 

cấp chuyên ngành tại Học viện Âm nhạc Huế, chúng tôi thấy cần phải vận dụng 

khéo léo, hợp lý trong việc kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống và 
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phương pháp dạy học hiện đại, sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất, thực hiện 

được mục tiêu đề ra.  

2.1.2. Quan điểm về bảo tồn dân ca trong thời đại ngày nay 

Về bản chất, dân ca là một thể loại thuộc loại hình nghệ thuật âm nhạc, 

nhưng do nhân dân sáng tạo ra và được duy trì ca hát trong không gian của nhân 

dân. Cũng cần phải nhấn mạnh thêm, ở thời điểm hiện tại, quan niệm này chỉ 

còn bảo lưu về mặt hình thức mang tính lý thuyết, còn thực tế diễn ra không 

như vậy. Ngày nay, dân ca đã/đang có sự chuyển đổi về nhiều mặt như hình 

thức, không gian diễn xướng cũng như cách biểu đạt và các vấn đề khác có liên 

quan. Chúng tôi đã thực hiện phỏng vấn nghệ nhân Kim Liên1 63 tuổi, (nguyên 

Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế, giảng dạy Dân ca 

Huế, giờ đã về hưu) cho biết: 

Sự phát triển xã hội làm cho Lý Huế, Ca Huế có nhiều thay đổi: Trước 

đây, chỉ từ 10 - 12 người ngồi trên thuyền đơn, rất tĩnh lặng, chỉ nghe 

tiếng nước vỗ mạn thuyền, trên trăng sáng, dưới thuyền các nghệ sĩ 

hát mộc Lý Huế. Người nghe và người ca như là một, như người tri 

kỷ. Người nghe thường là những trí thức, am hiểu về âm nhạc. Bây 

giờ ngành du lịch phát triển, khi khách nghe Lý Huế, phải đi trên 

thuyền đôi, lượng khách rất đông. Khách “xem” Lý Huế chứ không 

còn “nghe” Lý Huế nữa, không còn sự yên tĩnh để thưởng thức nghệ 

thuật. Với lượng người nghe lớn, nên người hát phải sử dụng thiết bị 

âm thanh hỗ trợ, do đó không truyền tải hết cảm xúc đến với người 

nghe, và người hát cũng bị mất cảm xúc khi hát.  

Trang phục của người hát đã biến đổi rất nhiều. Xưa mặc áo dài 

truyền thống, đeo chít 2 tầng. Bây giờ mặc áo dài cách tân, đội mấn 

của miền Bắc, khăn đóng của miền Nam… 

                                           
1 Phỏng vấn lúc 9 giờ, ngày 1-2-2020 tại gia đình của nghệ nhân Kim Liên, số 200, Phan Chu Trinh, TP Huế. 



50 
 
 

Nghệ sĩ, ca sĩ thể hiện các bài Lý Huế không đúng với tính chất, các 

nốt luyến buông thả. Rất ít nghệ sĩ hát một cách bài bản và có tâm, 

phần nhiều hát qua loa, có lẽ là người nghe không hiểu, nên người 

hát mất hết cảm xúc. Các ca sĩ chưa có sự rèn luyện, tìm hiểu sâu sắc 

đến các điệu Lý Huế. 

Tuy nhiên, dẫu có nhiều biến đổi thì ý nghĩa, nội dung của các bài dân 

ca gần như vẫn còn nguyên giá trị nhân văn của nó. Chính vì lẽ đó, đặc biệt 

trong thời đại giao lưu văn hóa có tính toàn cầu như hiện nay, bảo tồn và phát 

huy các giá trị dân ca cũng được các cơ quan chức năng quan tâm. Tuy nhiên, 

bảo tồn và phát huy như thế nào; dạy hát dân cac tại các trung âm văn hóa, câu 

lạc bộ, trường phổ thông và trường chuyên nghiệp có làm mất đi cái cốt lõi của 

dân ca hay không… đang là vấn đề thời sự, chưa có câu trả lời thỏa đáng. 

2.1.2.1. Quan điểm về bảo tồn phát huy 

Dân ca thuộc một bộ phận của di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc ta. 

Do đó, trong thời đại mở cửa giao lưu văn hóa mang tính toàn cầu như ngày 

nay, việc bảo tồn dân ca - mà Lý Huế không phải là trường hợp ngoại lệ - cũng 

nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và các nhà nghiên cứu văn hóa, 

âm nhạc. Bảo tồn theo mô thức/ hình thức nào? Trong nội hàm của bảo tồn có 

phát huy hay không? Đây là hai trong nhiều vấn đề luôn mang tính thời sự, theo 

đó có những quan điểm về bảo tồn không đồng nhất, thậm chí còn trái chí còn 

trái chiều nhau. 

Có quan điểm cho rằng, dân ca là sản phẩm sáng tạo của người dân lao 

động, do đó phải trả nó về đúng không gian đã sinh ra nó. Điều đó có nghĩa là, 

bào tồn dân ca phải mang tính nguyên dạng/ nguyên trạng cả về nghệ thuật, 

không gian diễn xướng, cách thức diễn xướng, và phương thức truyền dạy. 

Quan điểm này được viện dẫn bằng hai ví dụ có tính thuyết phục đó là Kịch Nô 

ở Nhật Bản, Nhã nhạc cung đình Huế được bảo tồn theo mô thức như vậy, thực 

tế đã đem lại hiệu rất khả quan. Chúng tôi lại cho rằng, quan điểm bảo tồn thông 
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qua mô thức bảo tồn nguyên dạng/ nguyên trạng này dẫu có những hạt nhân 

hợp lý, đặc biệt những giá trị về nghệ thuật, không gian trình diễn ít bị xáo động 

hơn, nhưng rõ ràng đây là việc làm không đơn giản và rất khó thực hiện. Như 

đã đề cập ở trên, dân ca là sản phẩm tình thần của người dân lao động, chúng 

luôn được sáng tạo và bổ sung những nhân tố mới để cho hợp với bối cảnh xã 

hội và môi cảnh cuộc sống. Chưa cần bản tới về mặt kinh tế, ý thức của chủ 

nhân sáng tạo cũng như đường hướng chỉ đạo về văn hóa nghệ thuật, thị hiếu, 

nhu cầu thưởng thức của lớp trẻ… mà chỉ đơn thuần về mặt chuyên môn thông 

qua việc xác định thế nào là nguyên gốc, nguyên bản cũng là một điều vô cùng 

khó khăn. Chúng tôi đồng ý với tác giả Phạm Lê Hòa, khi bàn về vấn đề này 

ông cho rằng:  

… những việc làm như vậy, họ sẽ gặp không ít những bất cập khi cần 

xác định chính xác đâu là nguyên bản (original), đâu là những nhân 

tố đã bị biến cải, của hiện tượng âm nhạc dân gian đó. Điều này vốn 

chưa bao giờ đơn giản, nếu như không muốn nói là điều không thể 

bởi thời gian - không gian của một hiên tượng âm nhạc dân gian 

không đứng yên, mà luôn đồng hành cũng những biến động…[142]. 

Lý Huế là một thể loại dân ca của người dân xứ Huế. Việc xác định Lý 

Huế ra đời từ thời điểm nào và bài bản gốc của nó ra sao là vấn đề không dễ, 

chưa có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, tìm lại nhiều giá trị trong Lý Huế, đặc 

biệt là hệ thống bài bản Lý Huế luôn là ý thức nằm lòng của các nhà nghiên 

cứu. Thực tế nhiều năm qua, có không ít nhà nghiên cứu ở trung ương cũng 

như địa phương quan tâm tới Lý Huế như: Phúc Minh, Tú Ngọc, Nguyễn Thụy 

Loan, Dương Bích Hà, Vĩnh Phúc…đã tìm nhiều cách để tiếp cận với đối tượng 

này sao cho có hiệu quả nhất. Nhiều bài bản thuộc thể loại Lý Huế này được 

sưu tầm, ghi âm qua băng lời hát của nghệ nhân và được ký âm thông qua văn 

bản âm nhạc. Việc làm của các nhà nghiên cứu rất đáng trân trọng, nhưng không 

thể coi những bài ghi, ký âm đó là bài bản gốc, mà bài bản này về thời gian 
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càng xa chúng ta bao nhiêu thì càng có xu hướng gần với với bản gốc bấy nhiêu. 

Những bài bản được các nhà nghiên cứu ghi/ký âm, đã phản ánh được tinh thần 

cơ bản nhất của Lý Huế và được nhân dân chấp nhận.  

Lý Huế cũng là một thể loại không có không gian trình diễn cụ thể. Chỉ 

nhìn nhận qua hai vấn đề cơ bản là hệ thống bài bản và không gian diễn xướng, 

có thể thấy bảo tồn Lý Huế theo mô thức nguyên dạng/ nguyên trạng là việc 

làm vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói đó là một tư duy mang tính cực 

đoan. Với những lý do như vậy, chúng tôi cho rằng dạy Lý Huế cho HS trung 

cấp chuyên ngành tại Học viện Âm nhạc Huế, ngoài trang bị kiến thức âm nhạc, 

kiến thức văn hóa xã hội, lịch sử… còn góp phần vào việc bảo tồn và phát huy 

Lý Huế trong môi trường mới, thời đại mới.  

2.1.2.2. Quan điểm của các cấp về bảo tồn và đưa dân ca vào học đường 

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã thấy vai trò vô cùng 

quan của việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trước làn sóng giao lưu mang 

tính toàn cầu. Trong thời thế giới phẳng, bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề mà 

bất cứ quốc gia nào cũng quan tâm tới. Việt Nam ta cũng vậy, bởi bản sắc văn 

hóa dân tộc là hồn cốt, là sức sống nội sinh, được ví như một chiếc thẻ căn cước 

để hòa nhập và khẳng định sự khác biệt với các quốc gia, các dân tộc khác trên 

thế giới. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã nhìn nhận thấy vai trò của văn hóa, và 

ở thời kỳ này cũng vậy, quan điểm ấy được thể hiện rõ trong Nghị quyết Hội 

Nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng (Khóa VIII), văn hóa được coi là “nền tảng tinh 

thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển nền 

kinh tế xã hội” [9, tr.335]. Với nền văn hóa, Đảng ta định hướng: nền văn hóa 

mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nền văn 

hóa tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả ở trong hình thức biểu hiện 

và các phương tiện chuyển tải nội dung. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc phải 

gắn liền với mở rộng giao lưu quốc tế, không được bảo thủ, phải học hỏi cái 
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hay, cái đẹp của các dân tộc khác. Đặc biệt phải chú trọng đến tính đa dạng 

trọng văn hóa. 

Riêng đối với di sản văn hóa (trong đó có dân ca), Đảng cũng xác định 

đây là tài sản vô giá, là cốt lõi của bản sắc dân tộc và là cơ sở để sáng tạo nên 

những giá trị văn hóa mới. Chính vì lẽ đó, nên phải hết sức coi trọng việc bảo 

tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống (bao gồm văn hóa vật 

thể và phi vật thể). Quan điểm của Đảng là bảo tồn văn hóa phải đi đôi với phát 

triển, nhưng phát triển phải trên nguyên tắc không làm mất đi bản sắc văn hóa 

dân tộc. 

Dựa trên quan điểm về định hướng văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi 

mới, với chức năng quản lý văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây 

dựng Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, trong đó 

bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được coi là nhiệm vụ có tính then chốt của 

chiến lược trong thời đại mới. Nhiệm vụ của chiến lược là phải tập trung điều 

tra toàn diện, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch 

lịch sử - văn hóa và văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật cổ truyền đặc 

sắc, văn hóa dân gian của từng địa phương… Đặc biệt đối với một số thể loại 

âm nhạc dân gian, Bộ đã lập hồ sơ trình lên UNESO để công nhận là di sản văn 

hóa phi vật thể của nhân loại. Bên canh đó, Bộ kết hợp với các sở VH,TT&DL 

ở các tỉnh để đưa dân ca của địa phương vào trường học. 

Việc đưa dân ca vào trường học cũng là một trong những chương trình 

trọng tâm của Bộ GD& ĐT. Điều này được thể hiện rõ trong chương trình âm 

nhạc cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Trong chương trình, bên 

cạnh ca khúc mới là các bài dân ca, đặc biệt là khuyến khích giáo viên có thể 

đưa một số bài dân ca địa phương vào dạy trong giờ chính khóa và ngoại khóa. 

Bên cạnh đó, Bộ GD& ĐT còn khuyến khích các nhà nghiên cứu hướng tới 

việc đưa dân ca vào nhà trường mà công trình Tổ chức giáo dục các loại hình 

nghệ thuật dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ cho học sinh trung học cơ sở, do 
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Phạm Lê Hòa (chủ nhiệm) - đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, mã số: B2013 

- 36-26 là một trong những minh chứng điển hình cho quan điểm của Bộ 

GD&ĐT về đưa dân ca vào các trường phô thông.  

Như vậy có thể thấy rằng, trên qua điểm về đường lối văn hóa trong 

thời kỳ đổi mới thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (BCHTW Đảng khóa 

VIII), các cơ quan ban ngành đã có sự thống nhất về cách nhìn nhận về bảo tồn 

và phát triển di sản văn hóa dân tộc. Dân ca đã được đưa vào dạy ở bậc tiểu 

học, trung học cũng như các trường văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc. Học 

viện Âm nhạc Huế cũng có môn dân ca Việt Nam, trong đó Lý Huế cũng được 

đưa vào chương trình, mục đích là để giúp HS hiểu và có thể thực hành được 

những điệu dân ca đặc sắc của Huế.  

2.1.3. Vai trò của môn Dân ca Việt Nam trong chương trình đào tạo học sinh 

trung cấp âm nhạc 

2.1.3.1. Xác định tên môn học và nhận diện những khó khăn  

Giống như trong chương trình giành cho bậc đại học chuyên ngành âm 

nhạc và sư phạm âm nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện 

TP Hồ Chí Minh, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW…, môn học hát dân ca là môn 

bắt buộc phải có trong chương trình đào tạo. Học viện Âm nhạc Huế cũng có 

môn học hát các bài dân ca. Mặc dù về nội hàm, cơ bản có nhiều điểm tương 

đồng, tức là các cơ sở đào tạo âm nhạc đều cho HS, sinh viên học hát một số 

bài dân ca điển hình của các vùng, miền trong cả nước, nhưng mỗi cơ sở đào 

tạo lại có tên gọi khác nhau. Chẳng hạn: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là môn 

Dân ca, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là môn Hát dân ca... Riêng Học 

viện Âm nhạc Huế môn học này được xác định với tên là môn Dân ca Việt 

Nam… Dẫu mỗi cơ sở đào tạo có tên gọi cho môn học này là khác nhau, nhưng 

nhìn rộng ra thì thấy nó vẫn nằm trong quan điểm của Đảng ta về chiến lược 

đào tạo con người Việt Nam gắn liền với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam 

trong giai đoạn mới. 



55 
 
 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi 

con người là vốn quý nhất. Hướng tới con người và coi trọng phẩm giá, bồi 

dưỡng con người toàn năng là mục tiêu, động lực, là yếu tố quyết định sự thành 

bại của cách mạng. Đặc biệt, từ Đại hội VI (năm 1986) của Đảng, với sự đổi 

mới toàn diện và sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn trên mọi lĩnh vực, nhận thức 

về vị trí, vai trò của con người ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng ta luôn 

đặt con người vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển, là đối tượng, mục 

tiêu và động lực của mọi hoạt động kinh tế - xã hội.  

Ý thức được vai trò, vị trí của nguồn lực con người với công cuộc phát 

triển đất nước, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ 

thị, nghị quyết về công tác giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo 

nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; đồng thời xác định rõ và coi giáo dục, 

đào tạo trong giai đoạn hiện nay là “quốc sách hàng đầu”; đầu tư cho giáo dục 

luôn được ưu tiên, chiếm 20% tổng chi ngân sách nhà nước. 

Thứ nữa, Đảng ta cũng rất coi trọng văn hóa. Trong kháng chiến, văn 

hóa - nghệ thuật từng được coi/ví như một thứ vũ khí tinh thần, có vai trò vô 

cùng quan trọng trong việc động viên, cổ vũ quân và dân ta hăng hái thi đua 

đánh giặc và xây dựng đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa.  

Đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa và toàn cầu hóa, Đảng nhìn 

nhận lại một lần nữa về vai trò của văn hóa. Đảng ta coi văn hóa như là một 

trong những động lực quan trọng để thúc đẩy và phát triển nền kinh tế xã hội. 

Vấn đề này đã được khẳng định rõ trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng, 

đặc biệt được nhấn mạnh trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng 

(khóa VIII). Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể nói chung, trong 

đó có âm nhạc dân gian của các vùng/miền, tộc người nói riêng là vấn đề mang 

tính sống còn đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong 

thời đại toàn cầu hóa ngày nay. Vấn đề này, Nhà nước đã giao nhiệm vụ cho 

Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) thực hiện 



56 
 
 

Chương trình Quốc gia về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. 

Rõ ràng công việc bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc không của riêng 

ai, mà của toàn xã hội.  

Từ những vấn đề nêu trên có thể thấy, việc đưa môn dân ca vào dạy cho 

HS, SV ở một số cơ sở đào tạo âm nhạc, nhìn trên phương diện về đào tạo con 

người toàn diện cũng như việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, là 

điều hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, việc nhìn nhận môn 

học hát dân ca ở các trường âm nhạc chuyên nghiệp (trong đó có Học viện Âm 

nhạc Huế) hoặc các trường có chuyên ngành âm nhạc vẫn còn nhiều vấn đề 

đáng quan tâm. Trong bài viết của nhà nghiên cứu âm nhạc Phạm Lê Hòa, khi 

bàn về việc giữ gìn bản sắc trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam trong thời đại 

ngày nay, ông nhấn mạnh:  

việc truyền dạy những âm điệu âm nhạc dân tộc truyền thống cho thế 

hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề còn nhiều bất cập. Tại nhiều 

địa phương mà chúng tôi có dịp khảo sát/nghiên cứu, những làn điệu dân 

ca đã được tạo dựng và gìn giữ từ bao thế hệ cha ông chỉ còn được kế 

thừa ở những nghệ nhân lớn tuổi. Tuy thế hệ trẻ hiện nay vẫn có thái độ 

trân trọng di sản văn hóa âm nhạc dân gian truyền thống của quê hương, 

nhưng không có khả năng diễn xướng những giai điệu đó một cách chính 

xác và đúng phong cách. Các em cho rằng những  lời ca cổ đó lạc hậu, 

khó hiểu làm họ rất khó thuộc [142].  

Đối với việc dạy học môn Dân ca Việt Nam tại Học viện Âm nhạc Huế, 

ngoài những vấn đề tồn tại chung như tác giả Phạm Lê Hòa nhận định, thì còn 

có những bất cập riêng. Chúng tôi cho rằng, những bất cấp đó còn được thể 

hiện ở nhiều phương diện khác như: quan điểm của lãnh đạo và ban giám đốc, 

của GV, HS cũng như sự chưa phù hợp trong chương trình, giáo trình, thời gian 

và phương pháp dạy - học. 
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2.1.3.2. Dân ca Việt Nam với đời sống xã hội và trong chương trình đào tạo 

- Với đời sống xã hội  

Ngày xưa, dân ca có vai trò khá quan trọng trong đời sống tinh thần của 

người dân. Dân ca được hiểu là “những bài hát cổ truyền do nhân dân sáng tác, 

được lưu truyền từ thế hên này đến thế hệ khác và được nhân dân ca hát theo 

phong tục tập quán của từng địa phương, từng dân tộc” [65, tr.11]. Có thể nói, 

ở một phương diện nào đó, dân ca là bức tranh thu nhỏ xã hội Việt Nam xưa 

kia. Cũng như các thể loại, loại hình nghệ thuật khác, dân ca ra đời không phải 

là sự ngẫu nhiên mà là cả một quá trình tích tụ, vận động, sáng tạo của tập thể 

nhân dân lao động.  

Nói dân ca là sự phản ánh đời sống xã hội của người dân, điều đó có 

nghĩa là nó không chỉ là bài hát đơn thuần, mà trong nội dung được cấu thành 

bởi nhiều yếu tố như: môi trường (đồng ruộng, sông nước…); lao động (nhịp 

điệu, cường độ); phong tục, tập quán (kết chạ, kết bạn…); nghi lễ, tín ngưỡng, 

tôn giáo; ngôn ngữ, ngữ điệu; âm nhạc. Chính được xây dựng từ các yếu tố trên, 

nên nội dung trong dân ca Việt Nam phản ánh được nhiều mặt trong đời sống 

xã hội của người dân xưa. Những nội dung phản ánh đó - theo nhà nghiên cứu 

Phạm Phúc Minh - là: cảnh vật quê hương đất nước; các ngành nghề và lao 

động sản xuất; quan hệ gia đình (tình nghĩa vợ chồng, con cái); người phụ nữ 

trong lao động và xã hội; đấu tranh xã hội… [65, tr.35-57]. Theo chúng tôi 

không chỉ đơn thuần như vậy, nếu cắt lớp để nhìn vào tầng sâu trong lời ca còn 

thấy sự đa dạng, đa chiều của nhiều lớp văn hóa về lịch sử, xã hội, cách ứng xử 

và các tri thức dân gian (kinh nghiệm nhìn trăng, sao… để phục vụ cho sản 

xuất…) mà lớp người xưa ký thác lại qua lời ca và giai điệu âm nhạc của các 

bài dân ca. Chỉ xét trên phương diện lời ca cũng thấy rõ, đây là điều hoàn toàn 

dễ hiểu, bởi suy cho cùng, lời ca trong dân ca cũng được lấy từ ca dao mà ra.  

Nếu như phần nội dung văn học trong dân ca giữa các vùng khác nhau 

ít có những biến đổi, thì phần lời ca lại có sự biến đổi đáng kể bởi những hư từ. 
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Sự biến đổi này, suy cho cùng chính là do yếu tố ngôn ngữ, vùng/ miền/ tộc 

người cũng như các yếu tố xã hội, ngành nghề… quyết định. Điều này kéo theo 

sự biến đổi đáng kể, và có lẽ đây cũng là một trong những điều tạo nên sự khác 

biệt trong giai điệu âm nhạc của các bài dân ca giữa các vùng miền.   

Như vậy có thể khẳng định rằng, dân ca Việt Nam nói chung, trong nội 

hàm của nó đã chứa đựng nhiều giá trị về: văn hóa, xã hội, nghệ thuật. Dân ca 

là kết quả sáng tạo và một quá trình trao truyền không ngừng nghỉ của người 

dân. Dân ca, xưa kia là đặc sản tinh thần của người dân lao động, ngày này là 

tài sản chung của toàn xã hội. Với Lý Huế cũng vậy, tuy là sản phẩm do người 

dân xứ Huế xưa sáng tạo, nhưng ngày nay giá trị tinh thần ấy đã lan tỏa rộng 

khắp. Để sức lan tỏa của Lý Huế được xa hơn, rộng hơn thì việc bảo tồn những 

giá trị ấy thông qua việc truyền dạy cho thế hệ trẻ hiện nay là vấn đề cần được 

quan tâm một cánh đúng mức. Việc đưa các bài hát dân ca (trong đó có Lý Huế) 

vào dạy cho HS trung cấp, với tư cách là một môn học mang tên riêng - Dân 

ca Việt Nam - chứng tỏ nội dung chương trình của môn học có nhiều vấn đề để 

cung cấp kiến thức cho người học. Mặt khác, với tư cách là một môn học có 

tên riêng, đứng ngang hàng với các môn khác về nội dung, thời lượng trong 

chương trình đào tạo, điều đó cho thấy những người đề xuất và thiết kế chương 

trình đào tạo trung cấp âm nhạc, đã nhận biết được vai trò và tầm quan trọng 

của môn học. 

- Trong chương trình dạy học 

Dạy học môn Dân ca Việt Nam cho HS trung cấp chuyên ngành tại Học 

viện Âm nhạc Huế, cả thày và trò ít nhiều sẽ hiểu được nhiều vấn đề trong xã 

hội xưa, đặc biệt là cách ứng xử giữa con người với con người (giữa con trai và 

con gái, giữa vợ chồng, giữa người dân với thần linh hay anh hùng dân tộc…). 

Đây là những cách ứng xử có văn hóa, bởi xét đến cùng, dân ca là những bài 

ca do nhân dân sáng tác được hát lên trên nên tảng lời của các bài ca dao. Tất 

nhiên, cũng là lời lấy từ ca dao, nhưng khi trở thành lời bài dân ca thì rõ ràng 
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nó được nâng lên ở một tầm cao hơn, bởi là để hát chứ không phải để đọc, để 

ngâm. Chính là để hát, nên các nghệ sĩ dân gian đã phải chọn lọc những lời ca 

sao cho phù hợp với giai điệu và có tính văn học nhất. Chúng tôi lấy một ví dụ: 

trong cuộc sống xưa, chẳng hạn người phụ nữ không may lấy phải người chồng 

hay cờ bạc, rượu chè..., chị ta không la lối om sòm, mà chỉ nhỏ nhẹ và than 

rằng: “Sao tệ, tệ thấy chàng; sao bạc, bạc thấy chàng”. Hay: “Muối để ba năm, 

muối còn mặn/ Gừng ngâm chín tháng, gừng còn cay/ Một lời chàng đó thiếp 

đây/ Can chi lo chuyện đổi thay rứa chàng” (Hò mái nhì - dân ca Quảng Trị, 

Thừa Thiên). 

Dạy học môn Dân ca Việt Nam, GV và HS phần nào hiểu và nắm được 

các thể thơ dân gian gồm: 4 chữ, 5 chữ, 6/8, 7 chữ, song thất lục bát... cũng như 

các thủ pháp xây dựng hình tượng trong lời thơ. Dạy học môn Dân ca Việt 

Nam, cả GV và HS sẽ được chìm đắm trong những giai điệu âm nhạc nhiều 

màu sắc, có thể học ở đó thủ pháp tiến hành giai điệu của các nghệ nhân dân 

gian thể hiện qua từng bài dân ca, đặc biệt là thủ pháp phổ nhạc vào thơ. Đây 

cũng là một trong những giá trị về nghệ thuật, nó sẽ giúp ích nhiều cho thế hệ 

hiên tại và tương lai kế thừa để sáng tác nên những tác phẩm thanh nhạc có giá 

trị, mang tâm hồn dân tộc. 

Có thể còn nhiều vấn đề quan trọng khác của môn Dân ca Việt Nam mà 

chúng tôi chưa đề cập tới, nhưng một điều không thể không nhắc tới, đó là dạy 

học môn Dân ca Việt Nam sẽ giúp cho thày trò nhận thức được ngoài sự giống 

nhau, còn có sự khác biệt cơ bản giữa âm nhạc dân gian dân tộc và âm nhạc 

phương Tây. Đây có lẽ là một trong những cơ sở để xây dựng lòng tin cho HS, 

sinh viên học các chuyên ngành liên quan đến âm nhạc dân tộc, lấy lại sự cân 

bằng trong cách nhìn nhận đánh giá vai trò ngang nhau của các chuyên ngành 

đang đào tạo trong Học viện. Nhìn xa và rộng hơn, đây là một trong những cơ 

sở có tính nền tảng để thày, trò xác định được bản sắc văn hóa âm nhạc trong 

thời hội nhập hiện nay.       



60 
 
 

2.1.4. Cách tiếp cận và lý thuyết nghiên cứu 

2.1.4.1. Cách tiếp cận 

Với đối tượng nghiên cứu của luận án là Dạy Lý Huế cho học HS trung 

cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế thì có thể thấy hai vấn đề cơ bản đó là: 

phải hiểu được Lý Huế là gì? sau đó sẽ đưa vào dạy học cho đối tượng cụ thể 

là HS trung cấp âm nhạc. Như vậy, để thực hiện được nhiệm vụ và mục đích 

nghiên cứu, chúng tôi sẽ sử dụng cách tiếp cận sau:  

Tiếp cận hệ thống, là để có cái nhìn mang tính toàn thể/ tổng thể, từ đó 

có thể thấy mối liên quan ràng buộc các yếu tố chính - phụ và các yếu tố khác 

với nhau. Các tiếp cận này sẽ nhận thấy được tính bền chặt của các yếu tố trong 

Lý Huế. 

Tiếp cận lịch sử, thông qua cách tiếp cận này có thể thấy được quá trình 

hình thành và phát triển của một đối tượng, cụ thể ở đây là Lý Huế. Những tác 

động của lịch sử qua các tư liệu nghiên cứu đã được công bố là những bằng 

chứng có thể giúp chúng tôi nhìn nhận một cách cơ bản nhất về Lý Huế qua 

dòng chảy của thời gian. 

Tiếp cận thực tiễn, là để đánh giá hiện trạng của Lý Huế trong đời sống 

xã hội hiện nay. Tiếp cận thực tiễn nhằm thu thập thông tin về nghệ nhân, HS 

và những người quan tâm đến Lý Huế để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu của 

luận án. Cách tiếp cận này có thể quan sát, hay dùng bảng hỏi để củng cố số 

liệu về thực trạng của Lý Huế, trên cơ sở đó mới có những giải pháp cụ thể về 

việc cách thức dạy học hát Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc tại Học Viện Âm 

nhạc Huế. 

2.1.4.2. Lý thuyết nghiên cứu 

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu nhằm trả lời cho câu hỏi Lý Huế là gì? 

Lý Huế được hình thành, phát triển và trình diễn trong không gian, thời gian 

nào, cho đến thời điểm hiện nay hiện trạng ngày nay ra sao, nhất là dạy học hát 

Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế như thế nào?... 
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Để trả lời cho những câu hỏi trên, chúng tôi tìm kiếm cơ sở lý luận từ những 

quan điểm lý thuyết khác nhau. Đặc biệt, để làm nền tảng cho việc phân tích, 

giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi, nhiệm vụ nghiên cứu, chúng tôi sẽ lựa 

chọn lý thuyết hệ thống, lý thuyết biến đổi văn hóa, lý thuyết âm nhạc và lý 

thuyết về phương pháp dạy học. 

-  Lý thuyết hệ thống:  

Người sáng lập ra lý thuyết hệ thống là L.V. Bertalanffi, ông là tác giả 

của công trình Lý thuyết hệ thống tổng quát (1950). Từ khi lý thuyết này ra đời, 

nhiều nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới cả ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, 

lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã dùng và coi nó là một trong những cơ 

sở có tính bao quát để nghiên cứu một vấn đề, một hiện tượng không đơn lẻ. Ở 

Việt Nam, khi tìm hiểu các vấn đề thuộc văn hóa dân gian nói chung, âm nhạc 

dân gian nói riêng, nhiều nhà học giả (Phan Đăng Nhật, Ngô Đức Thịnh, Đinh 

Gia Khánh, Nguyễn Thụy Loan...) cũng rất chú trọng vận dụng lý thuyết này 

trong nghiên cứu của họ. Chúng tôi xin trích hai ý kiến của hai học giả như sau: 

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ngô Đức Thịnh cho rằng:  

Hệ thống là một phức hợp (tập hợp) của các phần tử (yếu tố) theo 

một tổ chức nhất định tạo nên một chỉnh thể, trong đó các phần tử có 

mối quan hệ lẫn nhau và với môi trường ngoài hệ thống. Bởi vậy, 

theo nguyên tắc tiếp cận hệ thống, không được coi đối tượng như là 

cái đơn nhất hay tách rời từng yếu tố ra khỏi chỉnh thể để nghiên cứu 

(...). Trong mối quan hệ cụ thể nào đó thì đối tượng mà ta xem xét là 

hệ thống, nhưng có thể trong mối quan hệ khác nó lại trở thành yếu 

tố. Cũng như vậy, môi trường của hệ thống cũng có thể trở thành hệ 

thống, thậm chí lại là yếu tố của hệ thống rộng hơn [105, tr.21-22]. 

Với nhà nghiên cứu Phan Đăng Nhật thì:  

Hệ thống là một sự tập hợp nào đó những yếu tố có mối liên hệ lẫn 

nhau, tạo ra sự thống nhất ổn định, tức là một chỉnh thể... Mọi hệ 
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thống đồng thời là một bộ phận của một hệ thống khác rộng hơn, còn 

những thành phần và những phân hệ của hệ thống đến lượt mình lại 

có thể xem như những hệ thống [77, tr.142]. 

Như vậy có thể thấy rằng, không có một đối tượng nghiên cứu nào là 

đứng riêng rẽ, độc lập. Cũng như khi nghiên cứu về con người, các nhà khoa 

học phải nhìn nhận con người như một tiểu vũ trụ trong mối quan hệ với nhiều 

tiểu vũ trụ khác. Điều này Max đã hoàn toàn đúng khi ông cho rằng: Con người 

là mối tổng hòa của mọi quan hệ xã hội. Một vấn đề, một đối tượng nghiên cứu 

không thể nằm ngoài hệ thống, nghĩa là nó có mối liên quan mật thiết với những 

thứ quanh nó. Không chỉ dừng lại ở đó, vấn đề, đối tượng nghiên cứu này có 

thể trở thành một yếu tố/ thành tố hay một hệ thống nhỏ trong những nghiên 

cứu khác. Từ những nhận thức như vậy, chúng tôi cho rằng, tìm hiểu và đưa Lý 

Huế vào dạy học là một vấn đề mang tính hệ thống, phức hợp. Đó không phải 

là sự nghiên cứu về từng thành tố riêng biệt mà là nghiên cứu mối quan hệ giữa 

bản thân Lý Huế với không gian, môi trường xưa và nay, cách ứng xử của người 

thời xưa, người thời nay với Lý Huế... Nói cách khác, dựa vào lý thuyết hệ 

thống, chúng tôi không tách bạch Lý Huế đứng riêng, mà phải đặt trong một hệ 

thống có liên quan chặt chẽ đến nó để nghiên cứu. 

- Lý thuyết biến đổi văn hóa 

Mọi vật, ngay cả trong lúc đứng yên cũng luôn vận động và biến đổi. 

Văn hóa cũng vậy, theo thời gian dưới sự tác động của điều kiện: tự nhiên, môi 

trường, con người, thể chế chính trị… nó luôn lôn biến đổi. nắm được quy luật 

này, nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam như John Klein, 

Philip Taylor, Trần Quốc Vượng, Tú Ngọc, Nguyễn Thuy Loan, Ngô Đức 

Thịnh..., ít nhiều vẫn có sự đồng thuận về trong cái nhìn về biến đổi văn hóa. 

Chẳng hạn, với văn hóa Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, nhìn vào nguyên 

nhân của sự biến đổi văn hóa, Lê Hồng Lý cho rằng: “biến đổi văn hóa là do sự 

thay đổi chính trị với những đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đã dẫn 
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đến những đổi mới to lớn về kinh tế và kéo theo nó là văn hóa” [64, tr.371]. 

Năm 2013, trong cuộc hội thảo về Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới 

hội nhập [83], các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, trong đó có có các nhà 

nghiên cứu âm nhạc đều cho rằng, biến đổi văn hóa thậm chí có cả sự lệch lạc 

về giá trị văn hóa nghệ thuật là xu thế tất yếu của mỗi nền văn hóa trong bối 

cảnh toàn cầu hóa như hiện nay. Trong bối cảnh đó, dù muốn hay không, chúng 

ta đều phải chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên.  

Đồng thuận với cách nhìn nhận như trên, chúng ta sẽ không bị băn 

khoăn, vướng víu là: Lý Huế cứ phải hát như xưa, trong không gian xưa… mà 

phải chấp nhận sự biến đổi của Lý Huế (ở chừng mực nhất định) trong thời kỳ 

giao lưu văn hóa mang tính toàn cầu như ngày nay. Phải nhìn nhận và đặt Lý 

Huế trên cơ sở của lý thuyết biến đổi văn hóa, chỉ như vậy mới có những chỉnh 

lưu về hướng biến đổi và phát triển cho phù hợp thời đại ngày nay.  

- Lý thuyết về âm nhạc 

Cho đến nay, Lý thuyết âm nhạc cơ bản của V.A. Vakhrameev mặc dù 

xuất bản cách thời điểm hiện tại hơn 60 năm, nhưng vẫn có vai trò khá quan 

trọng với sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam. Riêng với âm nhạc dân gian, 

Lý thuyết âm nhạc cơ bản là một kênh giúp các nhà sưu tâm nghiên cứu ký âm 

lại (một cách tương đối) hệ thống bài bản dân ca của nhiều tộc người trên đất 

nước ta. Với âm nhạc dân gian, V.A. Vakhrameev cho rằng: “Âm nhạc dân 

gian cũng như cổ điển có thể gặp các loại điệu thức khác ngoài điệu trưởng, 

điệu thứ [120, tr.160], và: 

Âm nhạc cũng như các lĩnh vực nghệ thuật khác đã hình thành không 

giống nhau ở các dân tộc trong quá trình phát triển kéo dài nhiều thế 

kỷ. Những điệu thức ta bắt gặp trong sáng tác âm nhạc dân gian cũng 

như những điệu thức đã bắt rễ sâu xa đã được công nhận trong hoạt 

động âm nhạc thế giới, đều hình thành dần dần. Ta biết có những bài 

dân ca được xây dựng chỉ bằng hai hoặc ba âm thanh [120; tr.160]. 
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Nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Việt Nam như Tô Ngọc Thanh, 

Trần Văn khê, Tô Vũ, Nguyễn Thụy Loan, Lư Nhất Vũ, Bùi trọng Hiền, Bùi 

Huyền Nga, Dương Bích Hà… cũng đồng nhất với cách nhìn này và đã thành 

công trong những nghiên cứu của họ. Vận dụng lý thuyết của V.A.Vakhrameev 

chúng tôi xác định, Lý Huế là một thể loại thanh nhạc dân gian không thuộc về 

dòng của những bài ca khúc mới. Với góc nhìn đó, giúp chúng tôi trong cách 

phân tích thang âm, điệu thức, cấu trúc của các bài Lý Huế không theo mô hình 

trưởng, thứ hoặc kết cấu câu, kết đoạn theo kiểu âm nhạc châu Âu, mà phải 

đánh giá nhìn nhận Lý Huế dưới góc độ âm nhạc dân tộc và thẩm mỹ dân tộc. 

2.1.5. Lý thuyết về dạy học hát Lý Huế 

Dạy học Lý Huế cho HS trung cấp, chúng tôi phải dựa trên khung lý 

thuyết với các vấn đề cơ bản: mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, nguyên tắc 

dạy học, đặc điểm đối tượng người học, phương pháp dạy học. 

2.1.5.1. Mục tiêu và nội dung dạy học 

- Mục tiêu dạy học 

Học viện Âm nhạc Huế là cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, được 

tọa lạc trên một mảnh đất có bề dày truyền thống về văn hóa, nghệ thuật. Để 

đáp ứng được nhu cầu thực tiễn xã hội, Học viện Âm nhạc Huế đã xác định 

được mục tiêu đào tạo, cụ thể là: “Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng tốt 

trong lĩnh vực âm nhạc, cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu 

khoa học gắn liền với hoạt động biểu diễn. Tạo động lực cho sự phát triển trong 

lĩnh vực âm nhạc, xã hội và kinh tế của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và 

tỉnh Thừa Thiên Huế” [143]. Trong môn Dân ca Việt Nam, riêng với Lý Huế, 

mục tiêu dạy học là: HS phải nắm được những vấn đề cơ bản về Lý Huế như 

đặc điểm âm nhạc, ca từ và cách hát sao thể hiện được nội dung trong từng bài.  

- Nội dung dạy học 

  Nội dung dạy học tại Học viện Âm nhạc Huế, được xây dựng dựa vào 

mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Với HS hệ trung cấp âm 
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nhạc mục tiêu học hát môn Dân ca Việt Nam chủ yếu là giúp các em nắm vững 

kiến thức âm nhạc dân gian trong đó có Lý Huế. Nội dung dạy học, sẽ là một 

trong những yếu tố quan trọng để xây dựng phương pháp dạy học hát Lý Huế 

cho phù hợp.  

2.1.5.2. Nguyên tắc và hình thức tổ chức dạy học  

Dạy học hát Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc 

Huế, chúng tôi sẽ thực hiện theo những nguyên tắc và hình thức tổ chức dạy 

học như sau: 

Nguyên tắc dạy học: Dạy học hát Lý Huế phải đảm bảo sự thống nhất 

giữa tính chuyên ngành và tính giáo dục. Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình 

dạy học phải trang bị cho HS những kiến thức về khoa học chuyên ngành, bên 

cạnh đó là những tri thức về cuộc sống (giáo dục về cách ứng xử giữa con người 

với con người, con người với môi trường...). 

Dạy học hát Lý Huế phải đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận và thực 

tiễn, giữa học và hành. Nội dung nguyên tắc này chính là sự thống nhất giữa 

kiến thức và kĩ năng, giữa lý thuyết và thực hành.  

Dạy học hát Lý Huế phải đảm bảo sự thống nhất tính vừa sức giữa cái 

riêng và cái chung. Nội dung của nguyên tắc này là tất cả HS đều được học tập 

kiến thức vừa phù hợp sức của mình, vừa đảm bảo kiến thức chung cho các cá 

nhân trong cùng lớp học. 

 Dạy học Lý Huế phải đảm bảo sự thống nhất giữa kiến thức cơ bản và 

nâng cao. Đây có lẽ là một trong những nguyên tắc quan trọng trong dạy học, 

bởi đào tạo luôn thực hiện theo mô hình hình chóp. Từ cơ bản đến nâng cao, 

đó cũng là một quá trình đào tạo, tìm kiếm nhân tài.  

Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học Lý Huế có thể tổ chức theo hình 

thức cá nhân, hay hình thức tập thể. Tuy nhiên, do sự phân bố về thời gian cũng 

như thời lượng chương trình quy định, nên dạy học hát Lý Huế cho HS trung 

cấp âm nhạc được tổ chức theo hình thức dạy học tập thể theo lớp. Hình thức 
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tổ chức này giống như nhiều môn lý thuyết khác, nhưng lại có tính đặc thù của 

môn học thanh nhạc. 

2.1.5.3. Đặc điểm của người học và phương pháp dạy học 

Đối tượng của người học hát Lý Huế là HS trung cấp với nhiều chuyên 

ngành khác nhau. HS xuất thân từ những gia đình ở các tỉnh có điều kiện tự 

nhiên, xã hội... không giống nhau. Những vấn đề này đã ảnh hưởng nhiều đến 

tầm vóc, tâm, sinh lý và khả năng âm nhạc, cảm thụ thẩm mỹ âm nhạc... của 

HS. Nhìn nhận từ sự khác biệt này, nên trong quá trình dạy học hát Lý Huế, 

GV phải tìm ra những phương pháp dạy học theo hướng tích cực có tính thích 

ứng cao. 

Phương pháp dạy học truyền thống, được sử dụng nhiều trong dạy học 

thanh nhạc. Trong dạy học hát Lý Huế, chúng tôi cũng sử dụng phương pháp 

này. Phương pháp dạy học truyền thống gồm hệ thống phương pháp:   

Dùng lời diễn giải để giới thiệu bài dân ca (nguồn gốc xuất xứ, đặc điểm, 

tính chất âm nhạc..., hướng dẫn rèn luyện các kỹ thuật thanh nhạc) và trao đổi các 

vấn đề liên quan đến bài hoc. Phương pháp này tăng cường mối quan hệ thân thiết 

giữa thày và trò, giúp cho bầu không khí trong lớp học trở nên cởi mở hơn.  

Thị phạm, làm mẫu là phương pháp khá quan trọng trong dạy học hát Lý 

Huế. Bởi học hát Lý Huế, nội dung của nó luôn mang yếu tố trừu tượng với nhiều 

vấn đề chỉ có thể nhận thức được bằng cảm quan là chính, chẳng hạn khi dạy về kỹ 

thuật lấy hơi, nhấn, mở khẩu hình, cách luyến láy.... Trong dạy hát Lý Huế, GV 

thường phải kết hợp giữa việc dùng lời để giải thích với việc làm mẫu để HS có thể 

cảm nhận và thực hiện theo.  

Trực quan: là phương pháp mà GV sử dụng các phương tiện, phương tiện 

kỹ thuật nhằm bổ trợ, giúp giờ dạy trở nên sinh động và tạo hứng thú cho HS. Trong 

dạy học hát Lý Huế, việc đưa đàn Thập lục vào để khởi động giọng, dạo câu mở 

đầu và đệm trong quá trình day học hát là điều hợp lý, tạo cho HS niềm hứng khởi 

trong học tập. Bên cạnh đó, chúng tôi cho HS nghe các giọng ca của nghệ nhân, ca 
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sĩ qua băng, đĩa cũng là một việc làm cần thiết, để tạo cảm xúc cho HS trước khi 

vào học hát từng câu và học hát cả bài Lý Huế. 

Hướng dẫn thực hành luyện tập: là phương pháp không thể thiếu trong dạy 

học hát Lý Huế. Để hát tốt Lý Huế, đòi hỏi HS không chỉ thực hành luyện tập trong 

giờ lên lớp dưới sự hướng dẫn của GV, mà thông qua những kiến thức đã được học, 

mỗi HS phải có ý thức tự luyện tập ở nhà để giúp cho giọng hát thể hiện tốt những 

yêu cầu của bài học đề ra. 

Dạy học theo hướng phát triển năng lực của người học: Trong những năm 

gần đây, các phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của người học 

được nhiều người biết đến và áp dụng vào dạy học. Các phương pháp này chú ý 

đến việc phát huy tính tích cực, chủ động của HS. Quan điểm của các phương pháp 

dạy học theo hướng phát triển năng lực là lấy người học làm trung tâm, nhằm phát 

triển toàn diện những phẩm chất, năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề của HS.  

Nhìn chung, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng, tuy nhiên trong 

quá trình dạy học hát Lý Huế, tùy thuộc vào yêu cầu nội dung của mỗi tiết dạy, bài 

dạy cũng như đối tượng HS, mà GV sẽ có sự linh hoạt trong việc lựa chọn phương 

pháp nào đó cho phù hợp.  

2.2. Thực trạng dạy học môn Dân ca Việt Nam và dạy học hát Lý Huế  

2.2.1. Khái quát về Học viện Âm nhạc Huế 

Theo tài liệu được lưu trữ tại Phòng Tổ chức của Học viện Âm nhạc 

Huế thì: Học viện Âm nhạc Huế được thành lập ngày 08/11/2007 theo quyết 

định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, trên cơ sở 

nâng cấp, tổ chức lại khoa Âm nhạc của trường Đại học Nghệ thuật thuộc Đại 

học Huế và khoa Âm nhạc thuộc trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thừa 

Thiên - Huế. Hiện tại Học viện Âm nhạc Huế tọa lạc tại số 1, đường Lê Lợi, 

thành phố Huế. Học viện gồm các phòng ban: Ban Giám đốc; Phòng Tổ chức 

cán bộ; Phòng hành chính, tổng hợp; Phòng Kế hoạch, tài chính; Phòng Đào 

tạo; Viện Dân tộc nhạc học; Trung tâm thông tin, thư viện; Trung tâm biểu diễn 
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âm nhạc; Bảo tàng Dân tộc nhạc học; và 7 khoa chuyên ngành là: Khoa Sáng 

tác - Lý luận  Chỉ huy; Khoa Kiến thức Âm nhạc cơ sở, Khoa Piano - Accordeon 

- Organ; Khoa Thanh nhạc - Guitare Cơ; Khoa Âm nhạc truyền thống; Khoa 

Tại chức. 

Học viện Âm nhạc Huế là một trong ba trung tâm đào tạo âm nhạc 

chuyên nghiệp lớn ở nước ta. Nhiệm vụ chính của Học viện là đào tạo ra các 

nhạc sĩ, nhà nghiên cứu, lý luận phê bình và ca sĩ, nhạc công phục vụ cho hoạt 

động âm nhạc chuyên nghiệp trước hết là ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên 

và các tỉnh khác trong cả nước. Bên cạnh đó, hơn 10 năm gần đây, Học viện 

còn đào tạo thêm ngành Sư phạm âm nhạc, nhằm cung cấp đội ngũ giảng viên, 

giáo viên cho các trường văn hóa nghệ thuật và các trường phổ thông thuộc khu 

vực miền Trung - Tây Nguyên. (Đến năm 2020, theo quy định mới, nên Học 

viện không còn chức năng đào tạo ngành sư phạm).    

Trong hơn mười năm trở lại đây, Học viện Âm nhạc Huế có thêm nhiệm 

vụ mới là sưu tầm, nghiên cứu các thể loại âm nhạc dân gian, đặc biệt là góp 

phần khôi phục bảo tồn, phát huy giá trị Nhã nhạc Cung đình Huế và Cồng 

chiêng Tây Nguyên - hai loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là 

di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Trong Quyết định Phê duyệt Đề 

án phát triển Học viện Âm nhạc Huế giai đoạn 2014 - 2020 (số 79/QĐ-

BVHTTDL), ban hành ngày 16/08/2016 do Thứ trưởng Đặng Bích Liên ký, đã 

xác định lại một lần nữa sứ mệnh của Học viện như sau:  

Đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực âm nhạc có chất lượng cao ở 

trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa 

học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào thực tiễn; phát huy 

các giá trị di sản âm nhạc đặc trưng nhằm đáp ứng sự nghiệp bảo tồn, 

phát triển nghệ thuật âm nhạc của khu vực miền Trung - Tây Nguyên 

và cả nước [143]. 
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Thực tế cho thấy, cán bộ, GV ở Học viện Âm nhạc Huế trong nhiều 

năm qua, bên cạnh giảng dạy còn đầu tư thời gian vào việc nghiên cứu âm nhạc 

dân gian, mà Nhã nhạc cung đình Huế, Ca Huế, Lý Huế giành được sự quan 

tâm nhiều của các nhà nghiên cứu như Nguyễn Việt Đức, Thân Trọng Bình, 

Vĩnh Phúc, Dương Bích Hà, Phan Thuận Thảo… Cũng xuất phát từ nhu cầu 

thực tế, bên cạnh việc đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, Học Viện Âm nhạc Huế 

còn kiêm nhiệm đào tạo ngành Sư phạm âm nhạc. Cả hai ngành, trong chương 

trình đều có môn học Dân ca Việt Nam. Nhìn trên phương diện lý thuyết thì 

đây là vấn đề mang tính hợp lý, vì tính chất của các Học viện nói chung là vừa 

nghiên cứu, vừa áp dụng nghiên cứu đó vào giảng dạy. Học viện Âm nhạc Huế 

cũng vậy, thời gian qua, nhiều nghiên cứu của các giảng viên đã được đưa vào 

chương trình đào tạo, hoặc phục vụ cho công tác đào tạo. Tất nhiên, ở đây luôn 

có sự khác nhau, thậm chí là khác biệt về thời lượng, hệ thống bài vở, người 

dạy, mục đích đào tạo… Ngành âm nhạc chuyên nghiệp chủ yếu được học một 

số bài bản Nhã nhạc và ca Huế do các nghệ nhân trực tiếp dạy; Ngành sư phạm 

âm nhạc và HS trung cấp âm nhạc lại học bài dân ca của các vùng miền và do 

GV của Học viện trực tiếp giảng dạy. 

Nhìn chung môn học Dân ca Việt Nam tại Học viện Âm nhạc Huế trong 

nhiều năm qua đã đạt được những kết quả đáng kể. Thực tế không ít HS, sinh 

viên của Học viện đã tham gia những tốp ca Huế biểu diễn ở tư gia hay ở  thuyền 

phục vụ du khách trên sông Hương. Trong những chương trình đó, có cả tiết 

mục Nhã nhạc (Bài ngự), Ca Huế và Lý Huế. Tuy nhiên, với tư cách của người 

quan tâm đến âm nhạc truyền thống để nhìn nhận thì thấy, các buổi trình diễn 

dù ở tư gia hay trên sông Hương, đều chưa đáp ứng được chất lượng về mặt 

nghệ thuật. Vấn đề này do nhiều nguyên nhân: trình độ dân trí; coi trọng kinh 

tế hơn nghệ thuật; việc trả thù lao cho nghệ nhân giảng dạy và các ca sĩ, nhạc 

công chưa tương xứng… Nếu nhìn nhận và để có đánh giá một cách công bằng 

thì công tác đào tạo, truyền nghề trong đó có cả chương trình dạy học hát dân 
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ca dẫu đạt được những thành tích đáng kể, nhưng nhìn chung chất lượng chưa 

đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn đời sống xã hội. Môn học Dân ca Việt Nam 

ở Học viện Âm nhạc Huế đang thực hiện dạy cho HS trung cấp, thực sự chưa 

được coi trọng một cách đúng mức.  

2.2.2. Thực trạng dạy học môn Dân ca Việt Nam  

Ở Học viện Âm nhạc Huế, Lý Huế không phải là một môn học riêng 

mà nó thuộc về môn Dân ca Việt Nam. Do vậy, để đánh giá thực trạng về dạy 

học hát Lý Huế, chúng tôi không xây dựng thành tiểu mục riêng mà phải dựa 

trên cơ sở thực trạng của môn Dân ca Việt Nam, sau đó sẽ rút ra những vấn đề 

cần thiết. 

2.2.2.1. Nội dung chương trình đào tạo và những vấn đề từ thực tiễn 

- Nội dung chương trình 

Môn Dân ca Việt Nam nằm trong chương trình các học phần bắt buộc 

đối với HS trung cấp âm nhạc (trước năm 2018 cho cả sinh viên sư phạm âm 

nhạc). Dạy học môn Dân ca Việt Nam không do GV khoa thanh nhạc đảm 

nhiệm, mà nhiệm vụ này lại thuộc về các GV của khoa Sáng tác - Lý luận - Chỉ 

huy. Cho đến thời điểm hiện tại, môn học này đang được giảng dạy tại Học 

viện Âm nhạc Huế vẫn chủ yếu dùng Chương trình chi tiết học phần Dân ca 

do Dương Bích Hà biên soạn năm 2007 [PL 3, tr.192 - 193]. Xin tóm tắt một 

số vấn đề cơ bản của học phần này như sau: 

Trước năm 2019, học phần được thực hiên trong 06 đơn vị học trình, 

phân bố thời gian cho cả lý thuyết và thực hành. Đối tượng học là HS trung cấp 

âm nhạc các chuyên ngành năm thứ 2 và sinh viên sư phạm năm thứ 3. Năm 

2019, bằng Quyết định số:265/QĐ- HVANH Về việc điều chỉnh khung bậc đại 

học và trung cấp các ngành của Học viện Âm nhạc Huế, thì môn Dân ca Việt 

Nam rút xuống còn 4 đơn vị học trình (60 tiết), tuy nhiên nội dung chương trình 

không thay đổi. Điều kiện tiên quyết của môn học là: người học (HS, sinh viên) 
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phải có nền tảng kiến thức về nhạc lý cơ bản và các môn cơ sở về âm nhạc. Mô 

tả học phần: làm quen với các làn điệu dân ca 3 miền (Bắc, Trung, Nam).  

Nhiệm vụ chính của người học là: Nghe giảng, hát và thực hành. Tài 

liệu tham khảo: Dân ca ba miền (Lư Nhất Vũ), Dân ca Việt Nam, Dân ca Bình 

Trị Thiên, Dân ca Chăm, Dân ca Nam Bộ. Tiêu chuẩn đánh giá: Lên lớp đúng 

thời gian quy định; kiểm tra kết quả lý thuyết và các bài tập thực hành đạt yêu 

cầu. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức tổng hợp về các vùng miền; hát một số 

bài dân ca được GV cho trước; chấm theo thang điểm 10. Nội dung chương 

trình gồm 2 phần: 

Phần thứ nhất: Khái niệm chung về môn Dân ca Việt Nam và phương 

pháp học hát môn Dân ca Việt Nam  

Phần này gồm các vấn đề: Nghe giảng viên hát mẫu, sau đó GV sẽ tập 

cho người học hát theo (chủ yếu bằng phương pháp truyền khẩu) cho chuẩn; 

Nắm được xuất xứ của từng bài (bài dân ca thuộc vùng, miền nào); Phân tích 

nội dung bài dân ca trên phương diện, nội dung, thang âm điệu thức và việc các 

nhạc sĩ áp dụng bài đó (nếu có thể) để đưa vào sáng tác mới. Kết thúc môn học, 

ngoài việc hát thuộc các bài dân ca, người học sẽ làm một bản thu hoạch tổng 

hợp về các kiến thức âm nhạc. 

Phần thứ hai: Các bài dân ca được chọn  

Dương Bích Hà biên soạn và chọn 37 bài để đưa vào chương trình môn 

học Dân ca Việt Nam. Cụ thể các bài: Noọng nòn (Ru con) - Dân ca Tày, Ga 

phà té le (Gà gáy le te) - Dân ca Coống Khao, Nhớ Em yêu (H’chà mủa mái) - 

Dân ca Mèo trắng, Mưa rơi - Dân ca Xá - Tây Bắc, Cò lả - Dân ca đồng bằng 

Bắc Bộ, Xe chỉ luồn kim - Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Duyên phận phải chiều - 

Dân ca Phú Thọ, Lới lơ - Chèo, Hò đường trường - Dân ca Thanh Hóa, Ví ghẹo 

- Dân ca Nghệ An, Ví dặm - Dân ca Hà Tĩnh, Hò khoan Lệ Thủy - Dân ca Quảng 

Bình, A Miêng - Dân ca Tà Ôi - PaKô Thừa Thiên Huế, Lý năm canh - Lý Huế, 

Lý nam xang - Lý Huế, Lý tình tang - Lý Huế, Lý hoài xuân - Lý Huế, Lý hoài 
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nam - Lý Huế, Lý tiểu khúc - Lý Huế, Cổ bản - Ca Huế, Hò ba lý - Dân ca 

Quảng Nam, Lý thương nhau - Dân ca Quảng Nam, Lý tang tít - Dân ca Liên 

khu V, Lý thiên thai - Dân ca Quảng Nam, Cắt tóc thề - Dân ca Chăm, Chim 

bay xa - Dân ca Chăm, Đợi chờ - Dân ca Tây Nguyên, Mùa xuân đi câu cá - 

Dân ca Banar, Sáng trong buôn - Dân ca Tây Nguyên, Buổi sáng - Dân ca Gia 

Rai, Ru em ngủ - Dân ca Sra, Lý con sáo Gò Công - Dân ca Nam Bộ, Lý con 

sáo sang sông - Dân ca Nam Bộ, Lý ngựa ô - Dân ca Nam Bộ, Lý cây bông - 

Dân ca Nam Bộ, Lý con sáo - Dân ca Nam Bộ, Ru con - Dân ca Nam Bộ. 

Như vậy có thể thấy rằng, số lượng các bài dân ca đưa vào chương trình  

môn Dân ca Việt Nam là khá nhiều và phong phú. Người viết nội dung chương 

trình môn Dân ca Việt Nam đã có ý thức tính đến đại diện dân ca của các vùng, 

miền, đặc biệt Lý Huế - một trong những đặc sản tinh thần của người dân xứ 

Huế - cũng chiếm một số lượng đáng kể là 6/37 bài. Tính đa dạng và tính vùng, 

miền, điều đó là vô cùng cần thiết, mục đích để trang bị cho người học khối 

lượng kiến thức phổ quát về dân ca và các vùng dân ca Việt Nam. Tuy nhiên, 

khi nhìn nhận trên nhiều phương diện như khả năng ca hát của người học, năng 

lực dạy dân ca của GV cũng như thời gian phân bố… thì chương trình có những 

vấn đề cần phải quan tâm tới, đó là: 

Đây là chương trình dành cho HS trung cấp âm nhạc và cho cả sinh viên 

sư phạm âm nhạc, được xây dựng theo khung chương trình được Bộ Giáo dục 

& Đào tạo đã phê duyệt. Do đó muốn hay không, chương trình phải được thổi 

“phồng lên” cả về dung lượng bài và thời gian thực hiện, có lẽ ý thức thì tốt, 

nhưng thực tế thì tính hình thức được đề cao hơn là tính đến hiệu quả. Tất nhiên 

chúng tôi cũng hiểu rằng, không phải tất cả bài trong chương trình đều phải đưa 

hết vào để dạy cho HS, sinh viên. Với dung lượng các bài dân ca như vậy, sẽ 

tạo điều kiện cho GV có nhiều sự lựa chọn, trong đó bài nào hợp với thế mạnh 

của mình thì sẽ được chọn đưa vào dạy trên lớp. Đây rõ ràng là một lợi thế cho 

GV, nhưng có thể lại tạo ra sự bất lợi cho tính vùng miền trong dân ca. Bởi lẽ, 
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nếu GV chỉ am hiểu dân ca Nam bộ thì các bài dân ca Bắc bộ, Trung bộ sẽ bị 

bỏ ngỏ, và ngược lại.   

Mặc khác, nội dung chương trình của môn học được thực hiện trong 6 

đơn vị học trình (90 tiết) và hiện nay điều chỉnh xuống còn 4 đơn vị học trình 

(60 tiết), chưa bàn đến khả năng dạy của GV, mà chỉ nhìn vào số lượng bài và 

thời gian thực hiện, như vậy là bất hợp lý. Tất nhiên, xuất phát từ tình hình thực 

tế, chúng tôi thấy rằng, 5 năm trở lại đây, do Học viện Âm nhạc Huế có những 

thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, đội ngũ GV - nhiều người có năng lực rời Học 

viện đi làm việc ở nơi khác, những người ở lại không có điều kiện để phát huy 

thế mạnh của họ trong công việc đào tạo. Mặt khác, sinh viên sư phạm âm nhạc 

không được bảo trợ học bổng trong khối đào tạo Văn hóa Nghệ thuật, các em 

phải tự đóng kinh phí học tập. Để có kinh phí cho hoạt động đào tạo, Học viện 

Âm nhạc Huế phải tính đến việc cắt giảm số tiết của một số môn học, trong đó 

có môn Dân ca Việt Nam. Như vậy hiện tại, trên phương diện về văn bản, môn 

học này rút gọn còn 4 đơn vị học trình và chỉ còn dạy cho HS trung cấp âm 

nhạc. Với 4 đơn vị học trình, mà khối lượng kiến thức nhiều như vậy, rõ ràng 

là không hợp lý, và không thể đưa lại hiệu quả trong dạy học.  

Thứ nữa, Học viện Âm nhạc Huế nằm trong địa bàn của Thừa Thiên - 

Huế. Ngoài đào tạo diễn viên, nhạc công, nhạc sĩ các nhà lý luận âm nhạc cho 

xã hội… thì Học viện còn một nhiệm vụ là tham gia nghiên cứu bảo tồn, phát 

huy các giá trị âm nhạc dân gian của xứ Huế nói riêng và khu vực miền Trung 

Tây Nguyên nói chung. Nhiệm vụ này nằm trong quá trình xây dựng chiến lược 

phát triển văn hóa đến năm 2020 tầm nhìn 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao & 

Du Lịch, được dựa trên cơ sở và vận dụng sáng tạo 5 quan điểm chỉ đạo của 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng (khóa VIII). Phải xác định rõ các 

nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó có việc bảo tồn và phát huy di sản 

văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt của chiến lược phát triển văn hóa trong 

thời đại mới. Phải tập trung điều tra toàn diện, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và 
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phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và văn hóa phi vật thể; các loại hình 

nghệ thuật cổ truyền đặc sắc, văn hóa dân gian của từng địa phương… Điều tra, 

sưu tầm, xây dựng ngân hàng dữ liệu về văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể 

tiêu biểu. Kết hợp với các sở VHTT&DL để đưa dân ca vào trường học, đó là 

một quan điểm đúng đắn về bảo tồn di sản văn hóa ngay trên địa bàn sinh ra 

thể loại đó.  

Vấn đề nữa cũng cần lưu tâm tới, cho dù Học viện Âm nhạc Huế là cơ 

sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp thuộc Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, 

nhưng vẫn có sự liên đới và phần nào chịu sự chi phối nhất định của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo, đặc biệt khi Học viện đào tạo khối sư phạm âm nhạc. Tuy nhiên, 

với âm nhạc dân gian, Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng thể hiện được đúng tinh 

thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng (khóa VIII) về bảo tồn 

và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời hội nhập. Với dân ca của các 

địa phương, một chiến lược về đào tạo con người đã được Bộ Giáo dục & Đào 

tạo thực hiện đó là: đưa dân ca vào học đường ngay ở các bậc học phổ thông. 

Việc làm này sẽ tạo cho HS phổ thông một tầng nền tri thức về dân ca, và khi 

tiếp xúc với dân ca ở các cấp học trên, các em sẽ không còn bỡ ngỡ. 

- Mấy vấn đề rút ra từ thực tiễn 

Từ những vấn đề về đường hướng chiến lược phát triển văn hóa của 

Đảng và Nhà nước nói chung và các bộ, ngành có liên đới nói riêng, chúng tôi 

coi đó là cơ sở lý luận để soi chiếu, nhìn nhận và đánh giá lại nội dung chương 

trình môn Dân ca Việt Nam tại Học viện Âm nhạc Huế sao có hiệu quả, xin 

được đưa ra mấy vấn đề sau:  

Thứ nhất, cần xác định lại đối tượng đào tạo (2016 - 2020 là khóa cuối 

cùng đào tạo sinh viên sư phạm âm nhạc), ở đây là HS trung cấp âm nhạc. Sau 

khi tốt nghiệp trung cấp, các em tiếp tục học đại học. Các em sẽ là người trực 

tiếp giữ gìn, phát huy những làn điệu dân ca đặc sắc của các vùng miền trong 

cả nước thông qua việc sưu tầm, biểu diễn và sáng tác. Nhìn vào số giờ lên lớp 
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dành cho môn Dân ca Việt Nam sau khi được điều chỉnh (từ  90 tiết xuống 60 

tiết) so với các môn học khác là hợp lý. Trừ 2 buổi dành cho kiểm tra và thi, 

còn lại 10 buổi lên lớp. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế dạy học, lại thấy những 

điều bất hợp lý, bởi Học viện Âm nhạc Huế vẫn học theo học chế niên chế, mỗi 

buổi được tính là 5 tiết, mỗi tiết quy định sẽ học trong 45 phút. Nếu tính đủ 5 

tiết, thì thời gian mỗi buổi học sẽ là 225 phút = 3 tiếng 45 phút; 10 buổi học (vì 

một buổi dành cho ôn tập hoặc thi) thì thời gian là: 3 tiếng 45 phút x 10  = 37 

tiếng 30 phút. Đấy là đối với những GV có tác phong, kỷ cương, năng lực trong 

dạy học, nhìn chung đại đa số GV không thực hiện đúng giờ lên lớp. Buổi sáng, 

thường 8 giờ mới lên lớp, ổn định lớp, điểm danh từ 5 đến 10 phút, sau đó vào 

dạy khoảng 1 tiếng, tiếp là cho HS nghỉ giữa khoảng 30 phút, và học 1 tiếng 

nữa là kết thúc buổi học. Với cách dạy như vậy, thì thời gian thực của việc học 

và dạy trên lớp cho môn Dân ca Việt Nam vào khoảng từ 15 đến 20 tiếng.  

Phải khẳng định lại một lần nữa: nội dung chương trình môn Dân ca 

Việt Nam rất phong phú, đa dạng, người viết đã vừa có nghề, vừa có trách 

nhiệm. Và, chúng tôi vẫn hiểu: không phải tất cả bài trong nội dung chương 

trình đều được đưa vào giảng dạy cho HS, mà tùy thuộc vào mức độ hiểu biết 

cũng như khả năng giảng dạy của GV, mỗi người sẽ chọn lấy một số bài trong 

đó, nhưng phải đảm bảo được tiêu chí về vùng miền. Thường thì các GV hay 

chọn các bài: Lới lơ (chèo), Xe chỉ luồn kim (dân ca Quan họ), Lý hoài xuân 

(Lý Huế), Ru em (dân ca Gia rai - bài này ngoài nội dung chương trình biên 

soạn) Lý ngựa ô, Lý kéo chài (Lý Nam bộ - bài này ngoài nội dung chương trình 

biên soạn). Như vậy có thể thấy, nhiều GV đã có tính sáng tạo trong việc chọn 

bài để đưa vào giảng dạy cho HS trung cấp âm nhạc. Nhìn chung một số bài 

được chọn và bổ sung ngoài nội dung chương trình biên soạn, HS ít nhiều đã 

biết thông qua nghe, thậm chí là thuộc giai điệu. Chỉ có bài Lới lơ (chèo), và 

Xe chỉ luồn kim (dân ca Quan họ Bắc Ninh) là các em biết, nhưng hát ra chất 

của bài không phải là chuyện dễ. 
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Mặc dù, nhiều GV thường chọn 6 bài trên để đưa vào giảng dạy, tuy 

nhiên với lượng thời gian đã tính toán như dẫn ở trên thì vẫn thấy những điều 

bất cập. Mỗi buổi học với thời lượng 2 - 3 tiếng, GV phải dạy cho HS học được 

một bài. Với cách dạy - học như vậy, chắc chắn chỉ có thể lướt qua, học để mà 

biết chứ chất lượng không thể cao. Một số HS tham gia chương trình ca Huế 

trên sông Hương, trong chương trình có hát một số bài Lý Huế nhưng hát không 

ra chất - như chúng tôi trình bày ở mục trước - đã phản ánh một phần nào thực 

trạng của vấn đề này. 

Thứ hai, bản thân tôi có thời từng là người trực tiếp học môn Dân ca 

Việt Nam tại Học viện Âm nhạc Huế. Qua quá trình học thì thấy, học để mà 

hiểu, hát ra chất một bài dân ca là điều không hề đơn giản. Nhiều người cho 

rằng học dân ca để cho biết, chúng tôi thấy đó là một cách nhận thức chưa thấu 

đáo, bởi để biết được một bài dân ca, đâu chỉ có gọi tên bài đó là gì, thuộc tộc 

người nào, tính chất âm nhạc biểu hiện ra sao? Đấy mới chỉ là sự hiểu biết mang 

tính bề nổi, sơ giản, còn thực chất của vấn đề, muốn hiểu thì phải biết, muốn 

biết thì phải học, mà cái đích cuối cùng của sự học hát dân ca là phải hát được 

bài đó sao cho ra chất.  

Trở lại với tư cách là người từng học môn Dân ca Việt Nam, chúng tôi 

nhận thấy rằng, nếu dạy học như trước đây thì một buổi, thậm chí là hai buổi 

học khó có thể giải quyết nổi một bài. Đặc biệt đối với bài Lới lơ (chèo) hay Xe 

chỉ luồn kim (dân ca Quan họ Bắc Ninh), thì thấy HS trung cấp âm nhạc ở Học 

viện Âm nhạc Huế không dễ dàng hát luyến láy, vang rền như HS ở các cơ sở 

đào tạo âm nhạc thuộc khu vực châu thổ sông Hồng được. Điều này có lẽ là do 

ngôn ngữ vùng miền (giọng Huế và cả Quảng Bình, Quảng Trị , Nghệ An, Hà 

Tĩnh - như Dương Bích Hà đã nêu - là hơi ngang, thô và lơ lớ) ảnh hưởng đến 

việc phát âm, nhả chữ trong giai điệu của hai bài dân ca. Có lẽ, đây cũng là một 

điều gợi ý khá quan trọng làm cơ sở để chúng tôi đề xuất trong nội dung chương 

trình môn Dân ca Việt Nam, nên sử dụng những bài nào cho hợp lý.  
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Thứ ba, phải dứt khoát về cách tư duy và thống nhất quan điểm trong 

dạy học là: học đến đâu hiểu/ biết đến đó, học bài nào phải hiểu và hát được bài 

đó. Quan niệm “học một hiểu mười” không phù hợp với dạy học hát dân ca, vì 

thế không nên tràn lan, cái gì cũng học, không dạy và học theo kiểu điểm mặt, 

chỉ tên bài trong môn học, dẫn đến tình trạng người dạy và người học tưởng 

chừng cái gì cũng biết, nhưng thực chất không biết và không hiểu sâu sắc vấn 

đề nào một cách tường tận mà chỉ là kiểu “cỡi ngựa xem hoa”.  

Chúng tôi nêu ra những vấn đề ở trên là hoàn toàn có cơ sở, bởi ngoài 

việc khảo sát thực tế từ việc dạy và học tại các lớp ở Học viện Âm nhạc Huế, 

cũng như tham dự một số buổi biểu diễn Ca Huế phục vụ du khách trên sông 

Hương, và ngay bản thân tôi trước đây đã từng học, đó là những minh chứng 

sống động nhất vè vấn đề vừa đề cập.  

Sau khi tốt nghiệp tại Học Viện Âm nhạc Huế, từ đó đến nay, tôi hoạt 

động trên lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp được hơn 10 năm, nhưng để hát được 

một số bài dân ca miền Bắc như chèo, dân ca Quan họ cho ra chất thì quả thật 

rất khó. Với vốn liếng mà tôi lĩnh hội được trong các giờ học môn Dân ca Việt 

Nam, không giúp được nhiều trong việc thể hiện một bài dân ca cho đúng nghĩa. 

Nói cách khác, với khối lượng kiến thức được trang bị trong Học viện, đến nay đối 

với tôi - xin nhấn mạnh lại - để hát một bài chèo hay dân ca Quan họ, là điều không 

đơn giản chút nào.  

Những vấn đề rút ra từ thực tiễn và vừa diễn giải ở trên cho thấy, để dạy 

học một bài dân ca cho HS trung cấp âm nhạc muốn đạt được hiệu quả như 

mong muốn, tất nhiên còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Có lẽ việc ưu tiên 

hàng đầu đó là, phải có nhận thức đúng đắn về môn học, trên cơ sở đó sẽ điều 

chỉnh lại nội dung giáo trình cho ngắn gọn, phù hợp với yếu tố vùng miền và 

phù hợp với thời gian học tập. Tiếp theo, yêu cầu mỗi GV phải tự nâng cao 

trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với 

chương trình và đối tượng học. 
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2.2.2.2. Năng lực của giảng viên  

Khoa Sáng tác - Lý luận - Chỉ huy, những năm mới thành lập với sự 

góp mặt của đội ngũ các nhà sáng tác, lý luận có tên tuổi ở Huế cũng như trong 

nền âm nhạc đương đại nước nhà, đó là nhạc sĩ: Hà Sâm, Khắc Yên, Vĩnh Phúc, 

Nguyễn Việt Đức, Thân Trọng Bình, Dương Bích Hà… Đến nay trong số đó, 

có nhạc sĩ đã mất, hoặc đã nghỉ hưu.  

Theo khảo sát của chúng tôi vào ngày 20 - 6 - 2017, Khoa Sáng tác - 

Lý luận - Chỉ huy, hiện tại có 12 GV (10 trong biên chế, 2 hợp đồng dài hạn), 

cơ bản các GV đều nhiệt tình với công việc. GV lớp trước chỉ còn Dương Bích 

Hà thuộc biên chế của khoa, nhưng cũng ít được tham gia vào công việc giảng 

dạy (vấn đề này có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau). Nhìn 

chung, GV của khoa đang ở tuổi sung sức, phần lớn họ là SV học tại Học viện, 

sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm công tác giảng dạy.  

Để đáp ứng nhu cầu cũng như tiêu chuẩn của việc đào tạo đại học trong 

giai đoạn mới, các GV tiếp tục tham gia học cao học chuyên ngành: Âm nhạc 

học, Văn hóa dân gian, Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc phổ thông 

lấy bằng thạc sĩ do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Viện Văn hóa dân 

gian cấp. Trong số 12 giảng viên có: 4 người học chuyên ngành sáng tác, 4 

người học chuyên ngành lý luận, 2 người học chuyên ngành văn hóa dân gian, 

2 người học Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc phổ thông. Như vậy đến 

thời điểm hiện tại, các GV của khoa đều đạt 5 tiêu chuẩn để dạy đại học theo 

quyết định 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ [85]. Với số lượng đội 

ngũ quá mỏng, chỉ có 12 GV lại vừa phải dạy chuyên ngành, vừa phải dạy các 

môn kiến thức cơ bản về âm nhạc cho các khoa, các khóa của Học viện, thì rõ 

ràng sẽ không đủ thời gian để đầu tư vào chuyên môn, chứ chưa nói tới chuyên 

môn sâu.  

Với việc dạy môn Dân ca Việt Nam, đòi hỏi GV ngoài việc đạt chuẩn 

về bằng cấp, thì còn có những yêu cầu khác vô cùng quan trọng, đó là: người 
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dạy phải có chất giọng tốt, phải hiểu được tường tận về ngôn ngữ lời ca, cách 

luyến láy trong giai điệu mang tính đặc trưng riêng của văn hóa địa phương, 

vùng, miền. Nếu nhìn về bản chất và phẩm chất văn hóa, thì nơi sinh ra và lớn 

lên của GV cũng như kiến thức chuyên ngành mà mỗi GV theo học, có ảnh 

hưởng nhiều đến vấn đề dạy hát dân ca. Trong số 12 GV của khoa: 4 GV là 

người Nghệ An, 3 GV là người Quảng Bình, 2 GV người Quảng Trị, 3 GV 

người Huế. Như vậy, để dạy tốt các làn điệu dân ca như giáo trình (chúng tôi 

sẽ đề cập ở phần dưới), đặc biệt là giải quyết được vấn đề ngữ âm vùng miền, 

đối với một số GV, rõ ràng đây không phải là điều đơn giản. 

Một vấn đề nữa ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giảng dạy môn 

Dân ca Việt Nam cho HS trung cấp âm nhạc tại Học Viện Âm nhạc Huế, là: 

không có GV chuyên dạy về dân ca. GV chuyên ngành sáng tác hay lý luận đều 

có thể tham gia dạy do sự phân công của Khoa, bất kể có giọng hát hay không. 

Đặc biệt, theo cảm giác và cảm tính riêng, mỗi GV dựa vào thế mạnh chủ quan 

của họ mà có những bài dạy khác nhau. Vấn đề nữa, theo quan sát đánh giá của 

chúng tôi, GV dạy môn này không ít người có chất giọng chưa hay, điều đó ảnh 

hưởng khá nhiều đến việc thể hiện được đúng tinh thần của bài dân ca. Quá 

trình lên lớp dạy môn Dân ca Việt Nam, nhiều khi không theo trình tự đã được 

quy định trong nội dung chương trình. Hầu như GV không cho người học xem/ 

nghe qua băng đĩa đã được thu từ nghệ nhân hay nghệ sĩ hát. Chưa biết kết hợp 

cách dạy truyền thống với phương pháp dạy học hiện đại, điều đó một phần làm 

cho người học mất đi sự hứng thú, không có điều kiện tiếp cận và học hỏi những 

vấn đề về kỹ thuật hát các bài Lý Huế. Đặc biệt dạy vào bài Lý Huế cụ thể, khi 

hát từng câu, có GV thường dùng đàn piano để chơi giai điệu cho HS, sinh viên 

hát theo. Với các bài dân ca giai điệu uyển chuyển, có nhiều nốt luyến láy như 

Quan họ Bắc Ninh, hoặc Lý Huế, thì cách dạy này rõ ràng không mang lại hiệu 

quả như mong muốn, nếu không muốn nói là “gieo vừng ra ngô” làm mất đi 

nét đẹp tinh tế vốn có của các làn điệu dân ca. 
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Lý giải một phần nguyên nhân của thực trạng trên, chưa bàn đến năng 

lực của GV đứng lớp, thì có lẽ là Ban Giám đốc, lãnh đạo khoa chưa thực sự 

sát sao đối với công việc lên lớp của GV. Về phía cá nhân từng GV, không ít 

người có quan điểm cho rằng môn Dân ca Việt Nam không phải môn chuyên 

ngành sâu, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Thực ra quan điểm này 

đã có từ lâu, không chỉ trong suy nghĩ của GV, HS, sinh viên tại Học viện Âm 

nhạc Huế mà ở nhiều cơ sở đào tạo khác cũng như vậy, học để có cho đủ các 

môn (đếm đầu môn) đã được thiết kế trong chương trình. Mặt khác, ở Học viện 

Âm nhạc Huế có Khoa di sản, trong chương trình đào tạo, sinh viên học chuyên 

ngành nhạc cụ dân tộc được học các bài bản của Nhã nhạc cung đình Huế. Đây 

cũng là vấn đề ảnh hưởng không nhỏ tới cách nhìn nhận của GV và HS, sinh 

viên về thứ hạng âm nhạc cổ truyền của Thừa Thiên - Huế: Nhã nhạc được coi 

trọng hơn các thể loại âm nhạc dân gian khác trong đó có Lý Huế. 

2.2.2.3. Tình hình học hát dân ca của học sinh 

HS trung cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế, có đặc điểm đáng 

chú ý là đa phần các em sinh ra và lớn lên ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, 

chủ yếu ở các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Quảng 

Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon 

Tom, Lâm đồng, Đắc Nông. Các em ở trong độ tuổi từ 15 đến 18; trình độ học 

vấn đa số đã tốt nghiệp trung học phổ thông cơ sơ, hoặc tốt nghiệp trung học 

phổ thông. Tùy theo chuyên ngành lựa chọn, các em đều được đào tạo trong 

thời gian 4 năm.  

Nhiều năm qua, số lượng HS chiếm phần đông vẫn thuộc tỉnh Quảng 

Bình, rồi đến Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An. Nguyên nhân sâu xa có lẽ 

là: Thi vào Học viện Âm nhạc Huế; phần năng khiếu nhẹ nhàng hơn Nhạc viện 

thành phố Hồ Chí Minh hay Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mặt khác, 

các em thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên đến Học viện Âm nhạc Huế sẽ 

thuận tiện hơn so với các trung tâm đào tạo khác. Một điều nữa cần chú ý là, 
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trước đây giám đốc của Học viện và đội ngũ GV chủ yếu là người Quảng Bình, 

Quảng Trị, nên tạo ra sức hút mạnh mẽ và ảnh hưởng không nhỏ đến số lượng 

HS giữa các tỉnh với nhau. Mấy năm gần đây đã có sự chuyển đổi, số lượng HS 

có hộ khẩu tại Thừa Thiên - Huế tăng nhiều so với HS ở các tỉnh khác và việc 

chọn ngành học cũng khác xưa. Chúng tôi lấy số lượng học sinh trúng tuyển 

trong 2 năm để minh chứng cho điều vừa nêu:  

Năm học 2015 - 2016, số lượng HS trúng tuyển là 84, trong đó: 47/84 

em có hộ khẩu tại Huế; 7/84 em ở Quảng Trị; 5/84 em ở Quảng Bình; số còn 

lại ở các tỉnh khác. Tỷ lệ các ngành: nhạc cụ truyền thống là 12/84 em; nhạc cụ 

phương Tây là 29/84 em; thanh nhạc là 42/84 em, sáng tác 1/84 em.  

Năm học 2019 - 2020, số lượng trúng tuyển là 61 HS, trong đó: 22/61 

em có hộ khẩu tại Huế; 5 em ở Quảng Trị; 6 em ở Quảng Bình; số còn lại ở các 

tỉnh khác. Tỷ lệ các ngành: nhạc cụ truyền thống là 9/61 em; nhạc cụ phương 

Tây là 33/61 em; thanh nhạc là 17/61 em, sáng tác 2/61 em [PL1, tr.181].  

Nhìn chung HS trung cấp đều có năng khiếu, nhiều em có giọng hát 

hay. Nếu so với sinh viên sư phạm âm nhạc ngay tại Học viện, hoặc với sinh 

viên thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, thì các em có năng khiếu nổi trội 

hơn. Do được sinh ra ở các tỉnh khác nhau, bị chi phối bởi điều kiện về kinh tế, 

xã hội không giống nhau, điều đó đã tác động không nhỏ đến những khó khăn 

và thuận lợi trong việc học môn Dân ca Việt Nam nói chung và học hát Lý Huế 

nói riêng của HS trung cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế. 

Phải nhìn nhận rằng, dân ca của tộc người nào, vùng/miền nào đều có 

liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ nói, mà cụ thể là ngôn ngữ giao tiếp của tộc 

người hoặc các tộc người ở vùng/miền đó. Đề cập tới vấn đề này, chúng tôi 

đồng quan điểm với nhà nghiên cứu Dương Viết Á, khi ông cho rằng: “Cùng 

một lãnh thổ Việt Nam nhưng giọng điệu, thanh điệu, nói chung là về mặt ngữ 

âm, ta thấy có sự khác nhau về các vùng, các miền, các địa phương mà ta vẫn 

quen gọi là giọng Bắc, giọng Nghệ Tĩnh, giọng Huế” [4, tr.17]. 
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Nhìn rộng mang tính phổ quát thì thấy, dân ca Việt Nam là một kho 

tàng vô cùng phong phú của nhiều tộc người sống trên cùng một giải đất, cùng 

có mẫu số chung về: điều kiện tự nhiên, môi trường, khí hậu, đặc điểm tâm sinh 

lý, truyền thống văn hóa… do đó, ở một phương diện nào đó vẫn có những nét 

chung nhất cho toàn bộ kho tàng dân ca của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, bên 

cạnh cái chung, tất yếu phải có cái riêng của từng tộc người, thậm chí cái riêng 

này đôi khi mang tính khu biệt. Có nhiều điều liên quan trực tiếp và gián tiếp 

tới vấn đề này, nhưng để cho tập trung hơn, tìm ra được những khó khăn và 

thuận lợi trong việc dạy học môn Dân ca Việt Nam cho HS trung cấp âm nhạc 

tại Học Viện Âm nhạc Huế, chúng tôi chỉ đi vào một trong những khía cạnh về 

tính khu biệt của dân ca được bộc lộ thông qua giọng nói. Bởi, giọng nói, liên 

quan trực tiếp đến giai điệu và cách thể hiện giai điệu âm nhạc. 

Ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại có 6 thanh là: không, bằng, sắc, huyền, 

hỏi, ngã được phân định cho các từ kèm theo dấu có những ý nghĩa tương đối 

rõ ràng, chỉ cần thay đổi dấu, thanh điệu là làm cho các từ bị biến nghĩa, ví dụ 

“cùng một từ bo được gắn các dấu sẽ cho các nghĩa: bò, bó, bọ, bỏ, bõ” [24, 

tr.5]. Nhìn nhận về tính khu biệt này, Dương Bích Hà cho rằng: 

Cách phát âm của người vùng Thừa Thiên - Huế (kể cả Quảng Bình, 

Quảng Trị - tôi mở rộng ra cả Nghệ An, Hà Tĩnh nữa) thì không bao 

giờ phát âm đủ và đúng 6 dấu giọng ấy. Ngoài đặc điểm giống ở Nam 

bộ là không phân biệt được dấu hỏi và ngã được phát âm ở cùng một 

âm khu thấp, thì một đặc điểm khác khá rõ rệt ở Huế là phát âm dấu 

sắc bao giờ cũng thấp hơn dấu bằng, hoặc nói cách khác - dấu bằng 

không còn là dấu trung gian gữa nhóm cao (sắc, ngã) và nhóm thấp 

(nặng, hỏi, huyền) như cách phát âm rạch ròi khúc chiết của người 

miền Bắc, mà lại đứng ở âm khu cao nhất so với các dấu còn lại; và 

5 dấu giọng còn lại ở âm khu thấp (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) cũng 

không chênh lệch nhau mấy về cao độ [28, tr.101-102].  
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Ngoài ra, tác giả còn nhấn mạnh thêm về đặc điểm trong cách phát âm 

của từng dấu:  

mỗi dấu, lẽ ra các dấu hỏi, sắc, ngã phải được kéo dài ra ở cao độ cơ 

bản rồi mới vuốt lên nhưng người Huế phát âm lại bị co và ngắt ra, 

vì thế tạo ra một âm điệu ngang ngang, lơ lớ và nằng nặng so với các 

địa phương khác. Nếu lập bảng so sánh tương quan cao độ giữa 6 

thanh điệu với nhau thì giọng nói miền Bắc có âm vực một quãng 

tám, trong khi giọng nói Huế hàng ngày không vượt quá một quãng 

năm [28, tr.101-102]. 

Giọng nói của người Huế (ở phần trên chúng tôi đã đề cập cả giọng của 

người Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) nông và hẹp, do vậy với tài 

liệu mà Học viện Âm nhạc Huế đã thực hiện dạy hơn chục năm nay, có thể 

thấy, khi học những bài hát dân ca ở các vùng miền khác ngoài Huế, HS gặp 

không ít khó khăn.  

Chúng tôi đã khảo sát điểm thi do thư ký văn phòng Sáng tác - Lý luận 

-  Chỉ huy cung cấp (ngày 12-5-2017) về môn Dân ca Việt Nam của 64 học sinh 

(chia làm 2 lớp) niên khóa 2015 - 2109 như sau: 

Bảng 2.1: Kết quả điểm của HS học môn Dân ca Việt Nam 

STT 
Số 

điểm 

Điểm 6  Điểm 6,5 Điểm 7,0 Điểm 7,5 

Tổng 

SL  
Tỷ lệ 

% 
SL  

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ  

% 

2 
Tổng 

HS  
20 31% 25 39% 10 16% 9 14% 64 

 

Nhìn vào bảng điểm trên thì thấy HS đạt điểm khá là rất ít, điểm giỏi 

không có. Tuy nhiên, là người đã trực tiếp được học môn này và qua khảo sát 

thực tế quá trình dạy và học cũng như kiểm tra hết môn, chúng tôi cho rằng 

điểm số như trên chỉ mang tính tương đối, lý do là:  

GV chỉ cho thi thông qua một cách cách duy nhất, đó là thi theo nhóm 

bằng hình thức thực hành và lý thuyết. Mỗi nhóm hát một bài dân ca tương ứng 
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với số bốc thăm (ví dụ: số 1 là bài Noọng nòn - dân ca Tày; số 2 là bài Xe chỉ 

luồn kim - dân ca Quan họ Bắc Ninh; số 3 là bài Lới lơ - Chèo; số 4 là bài Lý 

mười thương - Lý Huế; số 5 là bài Sáng trong buôn - dân ca Tây Nguyên; thứ 

6 là bài Ru con - dân ca Nam Bộ…) và kiểm tra về kiến thức âm nhạc của bài 

đó. Như phân tích ở trên và từ thực tế cho thấy, khi học hát các bài dân ca ở 

khu vực phía Bắc, đặc biệt là Lới lơ - Chèo, Xe chỉ luồn kim - dân ca Quan họ 

Bắc Ninh, HS gặp nhiều khó khăn trong việc phát âm giọng Bắc, bên cạnh đó 

là sự nhấn nhá và tầm âm của bài dân ca quá rộng. Mặt khác thời gian dành cho 

mỗi bài không nhiều, đặc biệt có một điều cho dù là tế nhị, nhưng không thể 

không đề cấp tới đó là, ngay cả với GV vẫn có người hát không ra chất của bài, 

thậm chí không biết phách nội, phách ngoại trong Chèo là gì. HS thì học theo 

thày, nếu thày hát sai tất yếu HS cũng hát sai và ngược lại.  

Với những lý do như vừa dẫn và giải thích ở trên, chúng tôi cho rằng, 

HS khó có thể đạt được số điểm như đã có, chứ chưa bàn đến khi hát các bài 

dân ca có đúng chất hay không. Nhiều năm qua, trong các chương trình Ca Huế 

phục vụ khách du lịch trên sông Hương, diễn viên ca đa phần là các em HS, 

sinh viên của Học viện (chủ yếu là người Quảng Bình, Quảng Trị). Trong 

chương trình đó có một số điệu Lý Huế, nhưng nếu là người am hiểu về dân ca 

thì các em hát như vậy là không ổn.  

2.2.3. Khảo sát và nhận xét về thực trạng dạy học hát Lý Huế 

2.3.3.1. Khảo sát thực trạng 

- Mục đích khảo sát: Để có cơ sở đề xuất biện pháp dạy học hát Lý Huế 

cho HS trung cấp âm nhạc, chúng tôi tiến hành khảo sát nhăm tìm hiểu thực 

trạng việc dạy học hát các bài Lý Huế tại HVANH. 

- Đối tượng khảo sát: Để kết quả nghiên cứu phản ánh tính đúng đắn, 

khách quan, đối tượng được chọn khảo sát là 4 GV dạy học hát Lý Huế và 64 

HS trung cấp âm nhạc năm thứ 2.  



85 
 
 

- Nội dung khảo sát: Ở nội dung khảo sát, chúng tôi chủ yếu tập trung 

vào hai vấn đề chính: biện pháp dạy của GV và ý thức, cách thức học của HS 

trung cấp âm nhạc năm thứ 2 tại HVANH.  

- Phương pháp, thời gian, địa điểm khảo sát: Phương pháp khảo sát 

được tiến hành qua việc thăm dò, tìm hiểu, trao đổi và trực tiếp dự giờ trên lớp. 

Thời gian thực hiện khảo sát vào học kỳ 2 năm 2021. Khảo sát dự giờ 

trên lớp vào thứ 5 ngày 8 - 4 - 2021. Địa điểm khảo sát tại HVANH. 

2.3.3.2. Nhận xét và đánh giá về thực trạng 

- Về biện pháp giảng dạy của giảng viên 

Khi dạy một bài học nào đó, trước hết GV phải chuẩn bị tâm thế để 

nghiên cứu về nội dung bài dạy, trên tinh thần ấy sẽ xác định mục đích, mục 

tiêu, phương pháp, phương tiện dạy học và phải được thể hiện đầy đủ trên giáo 

án. Tuy nhiên, GV dạy Lý Huế chưa thực sự quan tâm tới những vấn đề này.  

Trong quá trình thực hiện trực tiếp dạy ở trên lớp, GV chưa quan tâm 

tới việc dẫn giải những vấn đề liên quan đến bài dạy, chẳng hạn như nội dung, 

tính chất âm nhạc... Chưa phân tích cấu trúc bài Lý Huế để HS nắm bắt và có 

hình dung ban đầu về chỗ lấy hơi, luyến láy. Ít quan tâm đến tâm lý của HS và 

chưa tạo được bầu không khí học tập tích cực ngay vào đầu giờ học. GV thường 

bỏ qua công việc khởi động giọng trước khi vào học hát. GV ít hát mẫu cả bài 

cho HS nghe, và đặc biệt không dành sự quan tâm nhiều đến những chỗ luyến 

láy khó hát. GV chủ yếu vẫn dạy học theo phương pháp truyền thống mà chưa 

kết hợp với phương pháp dạy học mới. Trong lớp có không ít HS học các 

chuyên ngành như đàn Bầu, đàn Tranh, đàn Nhị, Sáo..., nhưng GV chưa biết 

tận dụng những nguồn lực, lợi thế sẵn có đưa vào hỗ trợ cho việc dạy hát để tạo 

cho không khí lớp học thêm cởi mở và đạt được hiệu quả cao hơn.  

- Về ý thức, nhận thức và cách thức học Lý Huế của HS 

Chúng tôi thực hiện khảo sát 64 HS trung cấp năm thứ 2 (khóa học 

2018-2022 vào thứ 5 ngày 2 tháng 4 năm 2020) với 3 câu hỏi: 1. Em có thích 
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Lý Huế không? 2.Theo em kỹ thuật hát luyến láy trong Lý Huế có khó không? 

3. Em có tự học hát Lý Huế ở nhà không? Kết quả khảo sát được biểu hiện bằng 

bảng biểu dưới đây. 

Bảng 2.2: Kết quả khảo sát mức độ hứng thú về học hát Lý Huế 

STT 

Rất thích Thích  Không thích  

Số 

lượng 

HS 

Tỷ lệ % 

Số 

lượng 

HS 

Tỷ lệ % 

Số 

lượng 

HS 

Tỷ lệ % 

Câu hỏi 1 15 23% 33 52% 16 25% 

Câu hỏi 2 20 31% 34 53% 10 16% 

                

Bảng 2.3: Kết quả khảo sát cảm nhận về độ khó kỹ thuật của học hát Lý 

Huế                                         

STT 

Khó  Tương đối khó Không khó 

Số 

lượng 

HS 

Tỷ lệ % 

Số 

lượng 

HS 

Tỷ lệ % 
Số lượng 

HS 
Tỷ lệ % 

Câu hỏi 3 20 31% 34 53% 10 16% 

 

Bảng 2.3: Kết quả khảo sát về tinh thần tự học của HS 

STT 
HS tự học HS không học  

SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % 

Câu hỏi 4 10 16% 54 84% 

 

Với Kết quả khảo sát như trên có thể thấy, mức độ HS không thích Lý 

Huế và không thích hát Lý Huế vẫn còn cao. HS cảm nhận về độ khó trong kỹ 

thuật hát Lý Huế chiếm tỷ lệ cũng không ít. Đặc biệt số lượng HS chiếm phần 

đông chưa có ý thức trong việc tự luyện tập hát Lý Huế.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Muốn dạy học hát dân ca, trước hết phải xây dựng được cơ sở lý luận 

thông qua các khái niệm liên quan đến dân ca, phương pháp dạy học hát dân ca 

và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như một số bộ ngành về vấn 

đề bảo tồn và phát huy di sản trong thời đại ngày nay. Với dạy học hát dân ca, 

chúng tôi sẽ sử dụng cách tiếp cận hệ thống, lịch sử, thực tiễn và vận dụng lý 

thuyết hệ thống, lý thuyết biến đổi văn hóa, lý thuyết âm nhạc, lý thuyết dạy 

học là có tính hợp lý. 

Nhận biết được tầm quan trọng của dân ca đối với việc giáo dục thế hệ 

trẻ, nên việc đưa dân ca Việt Nam vào dạy học cho HS trung cấp âm nhạc tại 

Học viện Âm nhạc Huế là cần thiết, phù hợp với chươg trình đào tạo và định 

hướng bảo tồn và phát triển văn hóa của Đảng ta trong thời đại hiện nay. Việc 

dạy học dân ca tại Học viện Âm nhạc Huế đã đưa vào thực hiện hơn 10 năm, 

ngoài những thành tích đạt được, thông qua việc đánh giá về thực trạng thì vẫn 

còn những vấn đề do yếu tố chủ/khách quan tác động đến làm cho chất lượng 

dạy học hát chưa được như mong muốn. Đó là: nhận thức, quan niệm của GV, 

HS, sinh viên về môn học chưa đúng; Chương trình chưa có tính trọng điểm và 

chưa phù hợp với vai trò, chức năng của Học viện; HS gặp khó khăn về phương 

ngữ khi phải học một số bài dân ca ở khu vực châu thổ sông Hồng; GV dạy dân 

ca là các thày cô thuộc khoa Sáng tác - Lý luận - Chỉ huy, đa số vẫn dạy theo 

cách truyền thống, chưa vận dụng những phương pháp dạy học theo hướng phát 

triển năng lực của người học vào trong dạy học...  

Đặc biệt đối với dạy học Lý Huế những bất cập về phương pháp dạy 

của thày và ý thức, nhận thức cũng như những khó khăn trong học hát Lý Huế 

còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu dạy học. Những 

thực trạng được nêu ra, sẽ là vấn đề đáng lưu tâm và đó là nhiệm vụ chính để 

chúng tôi tiếp tục giải quyết trong các chương sau của luận án.    
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Chương 3 

ĐẶC ĐIỂM CỦA LÝ HUẾ 

3.1. Khái quát về không gian văn hóa Thừa Thiên Huế 

Nhiều vấn đề có thể trình bày trong nội hàm của không gian Thừa Thiên 

Huế như: vị trí địa lý; điều kiện tự nhiên môi trường; phong tục, tập quán, tín 

ngưỡng, lễ hội và thành phần dân cư; các loại hình nghệ thuật dân gian... Tuy 

nhiên, để vào trọng tâm của luận án, nên trong mục không gian văn hóa Thừa 

Thiên Huế, chúng tôi chỉ quan tâm tới ba vấn đề có liên quan thiết thực đến 

mục tiêu nghiên cứu, đó là lịch sử của vùng đất, cảnh quan môi trường và các 

thể loại thuộc loại hình nghệ thuật âm nhạc ở Thừa Thiên Huế. Riêng với loại 

hình nghệ thuật âm nhạc cũng rất đa dạng, nhiều màu sắc vì ở vùng đất này 

ngoài người Việt, còn có một số tộc người khác như Tà Ôi, Vân Kiều, Cơ Tu... 

Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ đề cập một cách khái quát nhất về âm nhạc của 

người Việt, vì nó có nhiều yếu tố liên quan trực tiếp đến Lý Huế.   

3.1.1. Sơ lược về lịch sử của Thừa Thiên Huế 

Theo tư liệu về Thừa Thiên Huế [145], có thể tóm lược một số nét cơ 

bản về lịch sử của mảnh đất này như sau:  

Nguyên xưa, đây là đất Việt Thường. Thời Bắc thuộc vùng này là nơi 

tranh chấp giữa chính quyền đô hộ phương Bắc và vương quốc Lâm Ấp (Chiêm 

Thành). Sau đó, Đại Việt nhiều lần xung đột vũ trang và dần kiểm soát được 

vùng đất phía Bắc Chiêm Thành. Tuy nhiên, đến cuối TK XIII vùng này vẫn 

thuộc châu Ô và châu Lý là đất của Chiêm Thành [145]. 

Cũng từ tư liện này, chúng tôi đặc biệt chú ý tới chi tiết là: Sự kiện năm 

1306, khi cưới Huyền Trân Công Chúa, Chế Mân chính thức dâng châu Ô, châu 

Lý về cho Đại Việt. Nhà Trần tiếp nhận, sau đó đổi châu Ô thành Thuận Châu 

(tương đương với tỉnh Quảng Trị ngày nay), châu Lý thành Hóa Châu (tương 
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đương với Thừa Thiên - Huế và vùng Bắc tỉnh Quảng Nam ngày nay) và chiêu 

mộ lưu dân khai phá [145]. Cuối thời Trần, châu Thuận và châu Hóa hợp nhất 

thành phủ Thuận Hóa. Đầu đời Lê, phủ Thuận Hóa đổi thành lộ Thuận Hóa 

thuộc đạo Hải Tây. Năm 1469 đời Lê Thánh Tông định lại bản đồ toàn quốc, 

đặt thừa tuyên Thuận Hóa gồm 2 phủ: Triệu Phong (tương đương phủ Thuận 

Hóa cũ) và Tân Bình (Quảng Bình ngày nay)… Đến thời Nguyễn, đất này được 

gọi là phủ Thừa Thiên. Thời Pháp thuộc được đổi thành tỉnh Thừa Thiên. Từ 

đó đến trước năm 1975, ở mỗi giai đoạn lịch sử với những biến cố nào đó, Thừa 

Thiên Huế lại có những biến đổi nhất định về địa giới hành chính [145].  

Theo Dư địa chí tại cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế thì: Ngày 

30 tháng 4 năm 1975 đất nước ta hoàn toàn giải phóng, năm 1976 ba tỉnh: 

Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên. Để 

đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới, 

ngày 30 tháng 6 năm 1989, tại kỳ họp thứ 5 Quyết định của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chia Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh: Quảng 

Bình, Quảng Trị, riêng Thừa Thiên mang tên mới là Thừa Thiên Huế [147].  

Hiện nay, Thừa Thiên Huế được xác định địa giới là một tỉnh ven biển 

nằm ở khu vực bắc miền Trung Việt Nam. Phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế 

giáp Quảng Trị, phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp biển Đông, 

Đông Nam giáp Đà Nẵng, phía Tây giáp dãy Trường Sơn và các tỉnh Saravane 

và Sekong của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.  

Cung theo tư liệu trên thì: Thừa Thiên Huế có diện tích phần đất liền là 

503.320,5 ha (niên giám thống kê năm 2013), kéo dài theo hướng Tây Bắc - 

Đông Nam, nơi dài nhất 120 km (dọc bờ biển), nơi ngắn nhất 44 km (phần phía 

Tây); mở rộng chiều ngang theo hướng Đông Bắc - Tây Nam nơi rộng nhất 65 

km, nơi hẹp nhất là khối cực Nam chỉ 2 - 3 km. Vùng thủy nội rộng 12 hải lý; 

vùng đặc quyền kinh tế mở rộng đến 200 hải lý; bờ biển dài 120km… [136]. 

Đến thời điểm hiện tại Thừa Thiên Huế gồm 2 thị xã là Hương Thủy và Hương 
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Trà; 6 huyện: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng 

Điền; 1 thành phố là Huế. 

Là một tỉnh dài theo hướng Bắc - Nam, hẹp theo hướng Đông - Tây, 

khí hậu tương đối khắc nghiệt chủ yếu chỉ có hai mùa nắng và mưa. Mùa nắng 

từ tháng 3 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 2 năm sau. Nắng nhiều, 

gay gắt, rát bỏng; mưa rả rích nhiều ngày, thậm chí có lũ lụt lớn [147]. 

Với cách khái quát về sự chuyển biến của địa gới hành chính của vùng 

đất này qua nhiều thế kỷ cũng như địa hình và khí hậu, có thể thấy đây là một 

trong những yếu tố quan trọng tác động đến quá trình hình thành và xây dựng 

nên truyền thống văn hóa Thừa Thiên Huế. Truyền thống ấy “có sự tác động 

của văn hóa Đông Sơn do các lớp cư dân từ phía Bắc mang vào trước thế kỷ II 

và sau thế kỷ XIII hỗn dung với thành phần văn hóa Sa Huỳnh tạo nên nền văn 

hóa Việt - Chăm” [136, tr.71]. Chính vì vậy mà văn hóa nghệ thuật ở Thừa 

Thiên Huế trở nên đa dạng, vừa có bản sắc chung, vừa có bản sắc riêng. 

3.1.2. Cảnh quan môi trường 

Cảnh quan môi trường là một trong những tác nhân vô cùng quan trọng, 

góp phần hình thành nên diện mạo nghệ thuật của một tỉnh nào đó. Nó là cái cớ 

để các nghệ sĩ đưa vào tác phẩm, thông qua đấy sẽ biểu hiện những nội dung 

sâu kín của con người trong những hoàn cảnh nhất định. Với Thừa Thiên Huế, 

một dải đất có: Núi, sông, biển, đầm, phá… và những cảnh quan của đền chùa, 

lăng tẩm… đã từng được đi vào thơ ca: “Non xanh, nước biếc như tranh họa 

đồ”, nhiều cảnh quan của Thừa Thiên Huế đã trở thành biểu tượng văn hóa, trở 

thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Tuy nhiên, ở trong phần nội dung 

này chúng tôi chỉ điểm qua một số thắng cảnh nổi tiếng, đã ít nhiều được phản 

ánh trong các tác phẩm nghệ thuật nói chung và Lý Huế nói riêng, đó là: 

Sông Hương là một trong những báu vật của thiên nhiên ban tặng cho 

mảnh đất Thừa Thiên Huế. Sông Hương bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ 

mang hương thơm của núi rừng, rồi uốn lượn, mềm mại chảy qua giữa lòng 
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thành phố Huế. Chính vẻ đẹp nên thơ ấy, nên sông Hương đã đi vào thơ ca và 

vào Lý Huế.  

Cầu Tràng Tiền (trước năm 1975 gọi là cầu Trường Tiền) được xây 

dựng từ thế kỷ thứ XIX. Cây cầu bắc qua sông Hương, ở khu vực trung tâm 

thành phố. Nhắc đến Huế, ngoài sông Hương, núi Ngự thì cầu Tràng Tiền cũng 

luôn có trong tâm thức của nhiều người. Cầu Tràng Tiền cũng trở thành biểu 

tượng văn hóa của Thừa Thiên Huế, nó đã vào trong các tác phẩm văn học nghệ 

thuật với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.  

Núi Ngự Bình, ngọn núi đã trở thành cặp bài trùng trong những áng thơ 

văn “sông Hương - núi Ngự”. Ngày xưa núi Ngự Bình là nơi thu hút nhiều tao 

nhân mặc khách đến thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên. Đứng trên đỉnh núi 

có thể quan sát toàn bộ cảnh sắc thành phố Huế với những ngôi chùa trầm mặc, 

cung điện cổ kính và dòng Hương giang biếc xanh. Núi Ngự Bình đã trở thành 

một biểu tượng văn hóa của người dân xứ Huế.   

Đại Nội Huế nằm bên bờ sông Hương thơ mộng. Đại Nội thuộc quần 

thể di tích Cố đô Huế. Đây là trung tâm hành chính, chính trị của triều đình 

cũng là nơi sinh hoạt của nhà vua và hoàng gia thời Nguyễn. 

Chùa Thiên Mụ - ngôi chùa có kiến trúc đẹp nhất ở Huế - được xây 

dựng từ thế kỷ XVII. Ngôi chùa nằm cạnh dòng sông Hương với không gian 

tĩnh mịch, ngoài việc đáp ứng nhu cầu tâm linh, chùa Thiên Mụ còn là nơi mà 

con người thường đến đây để giải tỏa những uẩn khúc, thanh lọc tâm hồn. 

Phá Tam Giang cách thành phố Huế khoảng 12 km, là một trong những 

đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Sự rộng lớn mênh mông của Phá Tam 

Giang cũng được nhắc tới trong Lý Huế như biểu tượng của một sự cách trở 

trong tình yêu.   

Ngoài một số danh lam thắng cảnh như vừa nêu ở trên, Thừa Thiên Huế 

còn nhiều địa danh khá nổi tiếng như núi Bạch Mã, đồi Vọng Cảnh, Chùa Ông, 

cầu Bạch Hổ, bến Văn Lâu, chợ Đông Ba, cũng như các làng: An Cựu, Phủ 
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Cam, Thanh Lam, Mỹ Lơi, Hương Cần, Gia Hội, Cồn, Truồi, Nam Phổ… 

Những địa danh này là có thật, nhưng lại là cái cớ hoặc là đối tượng phản ánh 

để các nghệ sĩ đưa vào tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung, mà Lý Huế 

không phải là trường hợp ngoại lệ. Mặt khác, chính tên những địa danh ấy đã 

tạo cho không gian văn hóa Huế nhiều nét đặc sắc khó có thể trộn lẫn với các 

vùng miền khác. 

3.1.3. Các thể loại trong loại hình nghệ thuật âm nhạc 

Cũng như văn thơ, kiến trúc, hội họa, múa, nghệ thuật âm nhạc của 

người Việt ở Thừa Thiên Huế rất phong phú, đa dạng. Nghệ thuật âm nhạc ở 

Thừa Thiên Huế có thể phân thành hai dòng, đó là: âm nhạc bác học và âm 

nhạc dân gian. Tuy có khác nhau về hệ thống bài bản bản, không gian, mục 

đích diễn xướng, cách thức trình diễn… nhưng hai dòng âm nhạc này vẫn cùng 

nhau tạo được bản sắc riêng có cho nghệ thuật âm nhạc Thừa Thiên Huế. 

3.1.3.1. Dòng âm nhạc bác học 

Dòng âm nhạc bác học gồm hai bộ phận: âm nhạc cung đình và ca Huế. 

Do nhu cầu của việc tế lễ cũng như để phục vụ cho sinh hoạt giải trí của 

vua chúa, mà dòng âm nhạc trong cung đình chủ yếu là nhã nhạc cũng khá đa 

dạng về hệ thống bài bản. Nhã nhạc trong cung đình Huế gồm hai nhánh là âm 

nhạc và múa. Riêng âm nhạc gồm: khí nhạc và thanh nhạc. Bài bản khí nhạc có 

các bài Làn thảm khúc, Hộ am khúc, Khiết giới khúc, Hựu trường (Xuy tá), Hồi 

ba, Vũ ba đăng, Xuân tình điểu ngữ, Ngọa nam dương, Ngũ đối thượng, Ngũ 

đối hạ, Long đăng, Long ngâm, Đăng lâu, Tiểu khúc, Bắc xướng tẩu mã, Tam 

thiên khúc… Thanh nhạc còn gọi là nhạc chương. Theo Phan Thuận Thảo thì: 

Tuy số lượng các nhạc chương của triều Nguyễn rất dồi dào về phần 

lời ca, song đến nay vẫn chưa tìm thấy tài liệu chính thức nào của triều 

đình nói đến phần âm nhạc của những nhạc chương này. Xem xét phần 

lời của hơn 100 nhạc chương ghi lại trong sử sách, chúng tôi nhận thấy 

có hai thể thơ: thể tứ ngôn (mỗi câu 4 chữ) và thể tạp ngôn (số chữ 
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không không đồng đều trong các câu thơ). Từ đó suy ra phải có ít nhất 

hai kiểu hát khác nhau dành cho hai thể thơ này [99, tr.64-65].  

Bộ phận thứ hai của dòng âm nhạc bác học là ca Huế. Ca Huế là loại âm 

nhạc cổ điển thính phòng gồm nhạc đàn và nhạc hát với một hệ thống bài bản 

khá đa dạng và có cấu trúc chặt chẽ. Bài bản của ca Huế được hình thành cơ bản 

trên hai điệu thức chính là: điệu Bắc và điệu Nam. Bài bản thuộc điệu Bắc thường 

có tính chất trong sáng, vui tươi, như các bài: Cổ bản, Lộng điệp, Long ngâm, 

Lưu thủy, Phú lục…; các bài thuộc điệu Nam thường mang tính buồn thương, bi 

ai, như: Nam bình, Nam ai, Nam xuân, Quả phụ, Hành Vân, Tứ đại cảnh… 

Chúng tôi không đi quá sâu về số lượng hệ thống, tính chất các loại bài 

bản… của dòng âm nhạc bác học, mà chỉ nhắc tới để thấy được sự hiện diện của 

dòng âm nhạc này như một minh chứng cho sự phong phú của nghệ thuật âm 

nhạc trên mảnh đất Thừa Thiên Huế. Ở một phương diện khác, thông qua công 

trình nghiên cứu của một số tác giả Tô Vũ, Thụy Loan, Lê Văn Hảo, Dương Bích 

Hà, Vĩnh Phúc… cho thấy, dù âm nhạc mang tính bác học được trình diễn ở 

những nơi quyền quý cao sang, nhưng vẫn có sự ảnh hưởng qua lại với dòng âm 

nhạc dân gian. Sự ảnh hưởng đó thể hiện ở hai điều cơ bản đó là: âm điệu giống 

nhau và nhạc công cung đình được tuyển lựa từ dân gian, rồi nhiều người trở 

về với dân gian vì một lý do nào đó không phục vụ trong cung đình. Về âm 

điệu, Dương Bích Hà cho rằng có sự gắn bó mật thiết giữa dòng âm nhạc bác 

học và âm nhạc dân gian:  

ranh giới của chúng không cách biệt là bao bởi mối quan hệ hỗ tương 

qua lại. Nhất là giữa ca Huế và dân ca Huế, mà trong đó đối với thể Lý 

Huế, thì sự phân chia chỉ có tính tương đối, chứ không phải rách ròi. 

Điều này thể hiện ở chỗ: nếu người không “sành nhạc” thì khó có thể 

phân biệt đâu là Ca Huế, đâu là dân ca [79, tr.937]. 

Cũng bàn về sự ảnh hưởng qua lại giữa dòng âm nhạc bác học và dòng 

âm nhạc dân gian, tác giả Vĩnh Phúc cho rằng: “chủ yếu là sự hòa trộn giữa Ca 
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Huế và Lý Huế, bởi cả hai có cùng một loại thang âm là thang âm Nam hơi ai” 

[86, tr.37]. Tác giả Vĩnh Phúc còn nêu lên một số yếu tố của dòng âm nhạc bác 

học có trong Lý Huế như: tên gọi và lời ca gần với văn chương bác học, thủ 

pháp phổ thơ điêu luyện, được trình diễn trong môi trường chuyên nghiệp của 

nghệ thuật Ca Huế. 

3.1.3.2. Dòng âm nhạc dân gian 

Âm nhạc dân gian của người Việt ở Thừa Thiên Huế có nhiều thể loại 

như hát Chầu văn, Hò, Vè…, chúng tôi khái quát các thể loại như sau: 

Chầu văn là một thể loại âm nhạc nghi lễ tín ngưỡng dân gian gắn với 

tục thờ Mẫu. Thể loại âm nhạc này được người dân ở nông thôn và thành thị ưa 

chuộng. Nếu ở khu vực phía Bắc như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Hải 

Phòng… thánh mẫu được thờ là Liễu Hạnh, thì ở Nha Trang, Huế lại thờ Thánh 

mẫu Thiên Y A Na. Dưới thời vua Đồng Khánh, là lúc tín ngưỡng thờ Mẫu đạt 

tới điểm cực thịnh. Theo Nguyễn Hữu Thông thì: “điện Huệ Nam trở thành 

trung tâm thờ Mẫu được chính quyền phong kiến thừa nhận và nhân dân thương 

xuyên lễ bái. Từ đó vía Mẹ được vua Đồng Khánh xem như quốc lễ và điện 

Hòn Chén đã trở thành trung tâm hành hương của tín đồ thờ Mẫu [106, tr.188]. 

Hát Chầu văn ở Thừa Thiên Huế chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, tâm linh có 

tính nhân văn sâu sắc. Hàng năm vào trung tuần tháng 3, tháng 7 âm lịch, đông 

đảo tín đồ ở khu vực miền Trung đến điện Hòn Chén để tiến hành nghi lễ, nhằm 

bày tỏ lòng thành kính đối với thánh Mẫu. Điều đó cho thấy, hát Chầu văn ở 

không bị mai một mà luôn có đất để “dụng võ”. 

Hò, Thừa Thiên Huế cũng là vùng sông nước và có nhiều làng nghề, đó 

có lẽ là môi trường khá lý tưởng cho cư dân người Việt sáng tạo ra những điệu 

hò. Căn cứ vào chức năng thực hành (tất nhiên chỉ mang tính tương đối) mà ở 

Thừa Thiên Huế một số loại hò tiêu biểu: Hò quết vôi, Hò bài chòi, Hò giã gạo, 

Hò ru con, Hò đưa linh, Hò đẩy nôốc, Hò đua ghe, Hò mái nhì, Hò mái đẩy… 
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Ở đây chúng tôi không trình bày hết các điệu hò, mà chỉ khái quát một số điệu 

như sau: 

Hò quết vôi “điệu hò có tiết tấu nhanh, gọn, được diễn xướng theo chày 

trong động tác quết vôi” [145]. Tuy nhiên, điệu hò này có thể dùng trong bất 

cứ trường hợp lao động nào, miễn là các động tác lao động tương đối nặng như 

cuốc đất, đắp nền nhà… Lời ca của hò quết vôi thường dùng các loại thơ 5, 6 

chữ hay thơ 6/8. Nội dung lời ca đa phần là dí dỏm có tính gây cười, nên phần 

nào tạo được sự hứng khởi, quên đi những mệt nhọc trong khi lao động. 

Hò bài chòi, là thể loại dân ca được diễn xướng trong trò đánh bài tới 

của người dân khu vực miền Trung, nó góp phần tạo nên sự hào hứng cho người 

chơi. Theo Dư địa chí củaThừa Thiên Huế thì hò bài chòi ở đây “có nhiều hình 

thức biến thái, ví dụ như hò bài thai hoặc hò bài tiệm” [145]. Tài liêu này còn 

cho biết: Hò bài thai là trò chơi nhỏ trong các phiên chợ. Người cầm cái có một 

cái bàn nhỏ dán các quân bài của bộ bài tới, giữa bàn có một cái chén úp. Người 

cầm cái bí mật đặt một con bài vào đó, rồi hò lên một câu gợi ý về con bài. 

Người nghe và đoán và đặt tiền vào con bài tương ứng. Sau đó người cái mở 

chén và công bố kết quả. Với hò bài tiệm cũng giống như hò bài thai, nhưng 

khác là người ta cho con bài vào hộp gỗ nhỏ rồi treo lên cây, bên dưới ghi câu 

hò. Đợi mọi người suy đoán trong một ngày, người cầm cái mới mở hộp để 

phân chia bên nào thắng, bên nào thua [145]. 

Hò giã gạo, ngày xưa điệu này hò khá phổ biến ở các vùng nông thôn 

và cả ở thành phố. Đầu tiên điệu hò là một làn điệu dân ca, nhưng do nội dung 

và hình thức của nó có sức cuốn hút vô cùng mạnh mẽ, nên điệu hò đã thoát ly 

mục đích ban đầu để trở thành một hình thức sinh hoạt văn nghệ thuần túy.  

Trong chuyến đi khảo sát ở các một số tỉnh miền Trung do Khoa Sau 

Đại học (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) tổ chức vào tháng 3 năm 2017, chúng 

tôi có dịp được xuống thuyền nghe ca Huế. Thật may mắn, trong chương trình 

có bài Hò giã gạo. Nghe và trực tiếp được xem những hành động biểu cảm của 
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người diễn, phần nào chúng tôi cảm nhận được không khí của điệu hò. Điệu hò 

được diễn xướng theo trình tự: Hò mời, hò chào, đây là bước đầu của cuộc hò, 

lời ca thường bộc trực, bông đùa để mời gọi những người bên ngoài còn lưỡng 

lự chưa nhập cuộc. Khi mọi người đã tề tựu và sẵn sàng nhập cuộc, thì một 

người nữ cất giọng chào mời. Sau bước chào mời, tiếp theo cuộc hò là hò đố, 

hò đối giữa hai bên nam - nữ. Bước này là thử thách tri thức của người hò, nó 

diễn ra vô cùng hấp dẫn vì ngoài tri thức, đòi hỏi người tham gia phải thông 

minh, biết xử lý khôn khéo các tình huống mà bên “đối phương” đưa ra. Đặc 

biệt là khi hò đối, đây là lúc để thử thách trí tuệ của người chơi. Khi hò, người 

chơi phải dùng lối chơi chữ dân gian, tìm những hình ảnh tương thích để ra đối 

và trả đối, phải đảm bảo sao vừa khó, vừa có tính thẩm mỹ. Sau hò đố, hò đối 

đến bước hò đâm (trêu chọc lẫn nhau), bước này cũng khá sôi nổi. Chặng cuối 

cùng của hò giã gạo là hò nhân ngãi. Lúc này gạo đã giã xong, hai bên nam - 

nữ đã biết được tài của nhau. Hò nhân ngãi mang đậm chất trữ tình và lãng 

mạn, họ ước mơ về một tình yêu đẹp vượt qua những ràng buộc của chế độ 

phong kiến xưa.  

Nhìn chung, hò giã gạo vừa vui vẻ, vừa giàu tính nhân văn, có lẽ vì thế 

mà nó đã thoát ly khỏi mục đích ban đầu để trở thành một điệu hò được trình 

diễn ở nhiều không gian dân dã khác nhau. Ngày nay, hò giã gạo vẫn luôn hiện 

diện trên sân khâu ca nhạc chuyên nghiệp cũng như ở các cuộc sinh hoạt văn 

nghệ dân dã. 

Hò mái nhì, mái đẩy, khi nhắc đến âm nhạc dân gian Thừa Thiên Huế, 

không thể quên hai điệu hò này. Nói cách khác, hò mái nhì, mái đẩy cũng là 

một biểu tượng trong âm nhạc dân gian và là niềm tự hào của người dân lao 

động Thừa Thiên Huế.  

Với hò mái đẩy, đây là điệu hò thường được cất lên khi thuyền chở nặng 

hoặc vượt qua những thác ghềnh, đầm phá. Điệu hò thường chắc, khỏe, dứt 

khoát. Lời ca của điệu hò thường mang tính trêu chọc để tạo không khí thoải 
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mái phục vụ tốt cho việc chèo lái. Ngày nay phương tiện giao thông phát triển, 

người ta không chuyên chở hàng hóa bằng thuyền nữa, vì thế mà hò mãi đẩy 

cũng vắng bóng dần, hò mái đẩy chỉ còn được ghi lại trong sách, trong tâm trí 

của người dân và “còn được vận dụng ở một số hình thức dân ca khác, ví dụ 

như trong hò đưa linh, hoặc hò nàng Vung (một kiểu sinh hoạt dân gian khá 

đặc biệt ở phía nam Thừa Thiên Huế)” [145].  

Cùng là hò sông nước, nhưng Hò mái nhì lại bâng khuâng dàn, dàn trải, 

da diết đi vào nội tâm hơn. Những buổi chiều, buổi đêm trên phá Tam Giang, 

trên sông Hương, đầm Cầu Hai, tiếng hò cất lên làm lòng người ấm lại, không 

gian sông nước như rộng mở hơn. Người ta hò lên để tự động viên minh, động 

viên bạn đò trong không gian sông nước mênh mông, để đò mau được cập bến. 

Khi cảm nhận về điệu hò này, Lê văn Hảo viết: 

Nhịp điệu hò mái nhì dàn trải, chậm rãi, khoan thai, êm ái, buông lơi, 

miên man như những đợt sóng vỗ nhẹ mạn thuyền, như mái chèo 

nhịp nhàng khua nước. Người chèo lái xướng lên, người chèo mũi xô 

phụ họa lại, hay người chèo thuyền thuyền bên này xướng, người 

chèo thuyền bên kia xô bằng những tiếng đưa hơi ngân vang cao vút 

dài vô tận…[34, tr.123]. 

Hò mái nhì đã đi vào tâm trí của người dân Thừa Thiên Huế, không chi 

người ta đã thấy, hoặc mường tượng thấy cảnh những chiều trên sông Hương 

hay phá Tam Giang, con thuyền đang buông mái chèo, mà “hò mái nhì đã gói 

ghém được một cách trọn vẹn phong cách ngọt ngào, duyên dáng, dịu nhẹ, đầy 

thương cảm ân tình của tâm hồn xứ Huế” [34, tr.123]. Ngày nay, những chiều 

nhạt nắng, hay những đêm trang thanh, thỉnh thoảng người ta vẫn con nghe thấy 

điệu hò mái nhì. Bên cạnh đó hò mái nhì còn xuất hiện ở những không gian khác 

như trong tư gia hoặc trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp ở nhiều nơi kể cả ngoài Thừa Thiên Huế. 
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Hò ru ngủ, không phải là hát ru mà người Việt ở Thừa Thiên Huế gọi là 

hò ru ngủ. Đó là những điệu hò có giai điệu âm nhạc đẹp, tính chất âm nhạc 

khoan thai, man mác với tiếng đưa hơi à ơ. Nội dung trong lời hò ru thường là 

những bài học dạy con về đạo lý làm người, hoặc cũng có thể thông qua hò ru 

mà người mẹ dãi bày những nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng, chẳng hạn: “Chàng 

về thiếp một theo mây/ Con thơ để lại chốn này ai nuôi”. 

Hò đưa linh, điệu hò này có thể coi như lời ân nghĩa để tiễn biệt người 

thân về miền thiên cổ. Thực ra hò đưa linh là một hệ thống các tổ hợp có thể 

trình diễn trong một đêm. Hệ thống đó gồm: múa, các điệu hường, hát, nhưng hò 

vẫn mang tính chủ đạo. Dựa vào tư liệu nghiên cứu của Lê Văn Hảo, chúng tôi 

tóm tắt hệ thống diễn xướng này như sau:  

Đêm đưa linh bắt đầu bằng hai điệu múa: bát dật và múa đi lộn đằng xà. 

Dẫn đâu đội hình múa là kép, rồi đến 12 chèo con, sau cùng là lái. Múa xong, 

kép xướng điệu hường (một kiểu nói lối) rồi hát nam linh. Dứt lời hát, chèo con 

đáp: dạ. Tiếp đến cả đội hát bắt bài và làm động tác chèo thuyền tượng trưng cho 

cuộc hành trình đưa hồn về cõi bên kia. Sau hát bắt bài đến nói lái đưa linh, rồi 

đến lý đưa linh và hát lui thuyền. Hát lui thuyền gồm điệu lý ta lý và điệu hò 

chèo thuyền (có xướng, xô). Sau hát lui thuyền, hò đưa linh sẽ kết thúc bằng hò 

nện và vè. Hò nện linh hoạt, rộn ràng cùng những bài vè nói ngược làm cho 

không khí đám tang bớt đi phần bi thảm [34, tr.125-126]. 

Vè, là một kiểu kể chuyện bằng thơ trên một giai điệu âm nhạc vô cùng 

đơn giản. Hát vè, kể vè hay nói vè đều có chung một nội hàm giống nhau, thường 

thì nó được xướng lên theo mạch ngắt của thơ. Giá trị của vè được thể hiện ở nội 

dung lời ca. Lời ca của vè thường dùng thể thơ lục bát, song thất lục bát, nhưng 

nhiều nhất vẫn là thơ bốn chữ. Bài vè ngắn hay dài là phụ thuộc vào bài thơ (có 

sẵn) hoặc khả năng ứng tác của người vè. 

Cũng như ở nhiều vùng nông thôn khác, xưa ở Thừa Thiên Huế, vè 

thường được một nghệ nhân đi khắp nơi đặc biệt là các phiên chợ để mua vui 
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cho người khác bằng những câu vè, hoặc trong quá trình chơi với nhau, trẻ con 

cũng thường dùng vè để tạo không khí. Do diễn xướng mang tính cá nhân, nên 

người vè giọng phải khỏe, đọc diễn cảm, có trí nhớ và khả năng ứng biến tốt. 

Nhiều bài vè ngắn không chỉ đơn thuần có tính hài hước, vui vẻ mà đôi khi làm 

người nghe phải suy nghĩ bởi tính trí tuệ có trong lời vè, chẳng hạn đoạn ngắn 

trong lời bài Vè Nói ngược là một minh chứng: “Ve vẻ vè vè / Nghe vè nói ngược 

/ Chim ăn dưới nước / Cá đẻ trên cây / Thuyền chèo côi bộ / Ngựa chạy dưới 

sông / Gặp trộ mừa giông / Mối ra ăn gà…”. Ngày nay, cũng như một số thể loại 

âm nhạc dân gian khác, vè đã dần vắng bóng trong đời sống tinh thần của người 

dân lao động ở Thừa Thiên Huế. 

Như vậy, thông qua việc điểm sơ bộ một số thể loại trong loại hình nghệ 

thuật âm nhạc, có thể thấy phần nào đời sống tinh thần của người Việt xưa ở 

Thừa Thiên Huế là vô cùng phong phú. Riêng với dòng âm nhạc dân gian, bên 

cạnh Chầu văn, Hò, Vè… thì Lý là một thể loại dân ca mang bản sắc riêng và 

cũng là niềm kiêu hãnh của người dân Thừa Thiên Huế.  

3.2. Một số đặc điểm của Lý Huế 

Cũng giống như bất cứ một di sản hay thể loại âm nhạc dân gian nào, 

trong quá trình hình thành và phát triển, Lý Huế tất yếu phải chịu sự chi  phối, 

tác động của điều kiện tự nhiên (khí hậu, môi trường...), không gian văn hóa 

(con người và các quan hệ xã hội...) và những biến thiên của lịch sử (sự chuyển 

giao của các chế độ, triều đại) cũng như sự xâm nhập giao thoa văn hóa. Phải 

khẳng định lại rằng: Lý Huế là một thể loại âm nhạc dân gian đã được định 

danh riêng và có mặt trong đời sống tinh thần của người dân Thừa Thiên Huế 

từ lâu đời. Lý Huế là một trong những thể loại tiêu biểu cho dòng âm nhạc dân 

gian ơ Thừa Thiên Huế, với tư cách là một thể loại được định danh, tất nhiên 

Lý Huế sẽ có những đặc điểm riêng. Những đặc điểm đó là gì, chúng tôi sẽ 

trình bày trong phần nội dung dưới đây, thông qua các vấn đề: nguồn gốc, môi 

trường và không gian diễn xướng, đối tượng diễn xướng, hệ thống bài bản, âm 



100 
 
 

nhạc, lời ca. Từ những đặc điểm ấy, hy vọng sẽ cung cấp cho những người quan 

tâm đến âm nhạc dân gian nhận diện rõ hơn về Lý Huế, và đặc biệt giúp ích 

nhiều cho chúng tôi trong quá trình dạy học lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc 

tại Học viện Âm nhạc Huế.  

3.2.1. Nguồn gốc Lý Huế  

Đọc lại công trình của Phạm Duy, Tô Vũ, Nguyễn Thụy Loan, Nguyễn 

Văn Hảo, Vĩnh Phúc, Dương Bích Hà… trong nhiều vấn đề liên quan tới lý và 

Lý Huế, các tác giả có một điểm chung là đi vào giải quyết thế nào là lý hoặc 

xuất phát điểm của Lý con sáo tại địa phương nào. 

Trong Huế giữa chúng ta của Lê Văn Hảo, tác giả cho rằng: “Lý là những 

điệu dân ca quen thuộc, những khúc tâm tình dân gian rất phổ biến ở vùng Huế… 

Lý là những khúc hát dùng trong vui chơi gặp gỡ giữa trai gái, giãi bày tâm sự hay 

diễn tả nỗi niềm….” [34, tr.127]. Đặc biệt, sự khẳng định Lý con sáo là của Huế, 

quan điểm này tác giả đã từng khẳng định trong bài Lý, những khúc tâm tình  của 

người Việt đăng trên Tạp chí Âm nhạc số 2 năm 1980, thì trong cuốn Huế giữa 

chúng ta, tác giả một lần nữa vẫn giữ quan điểm ấy. Lê Văn Hảo cho rằng:  “Nổi 

tiếng trong các điệu lý của xứ Huế là điệu Lý con sáo. Ở trung du và đồng bằng 

Bắc bộ cũng như ở Thanh Hóa đều có lý con sáo. Ở Nam Trung bộ và Nam bộ 

cũng có điệu lý con sáo, nhưng đó là những điệu lý vay mượn từ Lý con sáo xứ 

Huế với ít nhiều biến thể”[34, tr.127].  

Công trình Dân ca người Việt (Thể loại và hình thức) nhà nghiên cứu Tú 

Ngọc cũng đề cập tới Lý: “là những bài hát sinh hoạt gia đình thường được thể 

hiện trong một số điệu” [75, tr.152]. Nhạc sĩ Tô Vũ trong Tản mạn quanh những 

điệu Lý đã giải thích: Lý là bắt nguồn từ gốc Hán Việt “Lý ca” mà từ nguyên 

“Lý” đã chỉ rõ nghĩa của nó là những điệu hát quê mùa”[79, tr.764]. Đặc biệt 

nhạc sĩ Phạm Duy cho rằng: “Lý là làng” [19, tr.74]. Trong chuyên khảo Tìm 

hiểu dân ca Nam Bộ, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - Lê Giang gọi “Lý là khúc hát bình 

dân” [128, tr.6 ]…  
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Vậy thì, Lý là gì? Câu hỏi này có lẽ tìm được nhiều cách giải đáp khác 

nhau, nhưng hầu như có chung một kết quả: đó là bài hát trong dân gian được 

nhân dân sáng tác theo phong cách của từng vùng miền. Có thể tạm chấp nhận 

định nghĩa về lý như vậy, tuy nhiên để tìm được nguồn gốc Lý Huế xuất xứ từ 

đâu, lại là điều vô cùng khó khăn. Chính vì thế, nên nhiều nhà nghiên cứu văn 

hóa dân gian, âm nhạc dân gian không muốn bàn tới, hoặc không tìm được 

những tư liệu đáng tin cậy đề bàn về vấn đề này. Điều đó là hoàn toàn dễ hiểu, 

bởi Lý nói chung là một thể loại âm nhạc dân gian có ở nhiều vùng quê trên đất 

nước ta. Theo chúng tôi, ở vùng/miền nào có lý (được nghệ sĩ dân gian sáng 

tác, hay từ nơi khác mang đến) thì nó sẽ được gắn thêm tên của địa phương đó 

để có một tên riêng (tất nhiên có sự khác nhau về giai điệu, tính chất âm nhạc, 

lời ca…) như Lý Huế, Lý Nam Bộ, Lý Gò Công, Lý Bắc Bộ… Xuất phát từ 

tính địa phương, cộng với sự gợi mở của các nhà nghiên cứu: “lý là khúc hát 

bình dân” [128, tr.6 ] “Lý là làng” [19, tr.74]… cho dù cách lý giải như vậy có 

thể tạm chấp nhận được ở môi trường này, nhưng lại không hợp lý ở môi trường 

khác, đó cũng là điều dễ hiểu. Dẫu vậy, dựa vào tư liệu của các tác giả đi trước, 

với cách tư duy bác cầu, chúng tôi cho rằng: Lý Huế là một thể loại âm nhạc 

dân gian đã có mặt khá lâu trong đời sống tinh thần của người dân Thừa Thiên 

Huế. Do đó, cũng như các thể loại âm nhạc dân gian khác, Lý Huế tất yếu phải 

có nguồn gốc từ âm nhạc âm nhạc dân gian. Với cách tư duy đó, chúng tôi lại 

lần tìm một số vấn đề chung về dân ca, đặc biệt là cách lý giải về nguồn gốc 

xuất xứ của dân ca, để từ đó có hệ quy chiếu về Lý Huế. 

Về nguồn gốc của dân ca, chúng tôi tóm tắt và nhắc lại mốt số vấn đề 

mà nhà nghiên cứu Phạm Phúc Minh đã đề cập:  

Dân ca là những bài hát cổ truyền do nhân dân sáng tác, được truyền 

từ thế hệ này sang thế hệ khác, được ca hát theo phong tục tập quán 

của từng địa phương… dân ca là một sản phẩm sáng tác tập thể... 

Mỗi loại dân ca từ khi ra đời và trong quá trình tồn tại đều có mục 
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đích tương đối rõ ràng, đều gắn bó với môi trường và quy cách nhất 

định, phù hợp với những suy nghĩ, tình cảm và thẩm mỹ của xã hội 

đương thời [65, tr.11-13]. 

Trong công trình của các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian như Nguyễn 

Đăng Hòe, Tô Ngọc Thanh, Tú Ngọc, Nguyễn Thụy Loan, Hoàng Kiều… đều 

có những điểm chung như nhận định trên. Từ những nhận định đã nêu, để sát 

với Lý Huế, ở đây xin viện dẫn ý kiến của Dương Bích Hà trong cuốn Lý Huế 

như sau: “Nguồn gốc, sự hình thành và quá trình phát triển của các thể loại dân 

ca nào đó nhất thiết phải gắn bó hữu cơ với sự hình thành và phát triển từ dòng 

âm nhạc dân gian của chính nó. Bởi vậy, nguồn gốc của Lý Huế cũng là nguồn 

gốc của âm nhạc dân gian Huế” [28, tr.63]. 

 Từ những đánh giá của các nhà nghiên cứu như trên, chúng tôi cho 

rằng: nguồn gốc dân ca nói chung và Lý Huế nói riêng đều bắt nguồn từ cuộc 

sống lao động thường nhật của người dân lao động. Nói sát hơn là xuất phát từ 

nhu cầu cần trao đổi, cần biểu lộ tình cảm trong cuộc sống lao động mà dân ca 

- trong đó có lý nói chung và Lý Huế nói riêng - được ra đời. 

Xét về nội dung lời ca, tính chất âm nhạc, không gian diễn xướng (sẽ 

đề cập tới ở phần dưới), chúng tôi có nhận định ban đầu về nguồn gốc của Lý 

Huế: Lý Huế là một trong những thể loại âm nhạc dân gian ở/được ra đời tại 

Thừa Thiên Huế trên cơ sở chịu sự tác động của điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã 

hội. Nguồn gốc trực tiếp của Lý Huế có lẽ là từ các bài dân ca trữ tình của 

Thừa Thiên Huế mà ra, nhưng sâu xa hơn là từ các bài hát giao duyên trong 

hành trang mang theo của những cư dân châu thổ sông Hồng, sông Mã, sông 

Lam trên bước đường Nam tiến. 

Dẫu nhận định như trên, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng, do đặc điểm 

của tính truyền khẩu, tính dị bản, tính địa phương…, nên để truy tìm và xác 

định nguồn gốc, thời điểm ra đời của một thể loại âm nhạc dân gian, vấn đề này 

được ví như một bài toán, khó tìm được một lời giải đúng và hoàn hảo. Lý Huế 
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cũng như vậy, đặc biệt riêng với bài Lý ngựa ô, các nhà nghiên cứu Lư nhất 

Vũ, Lê Giang, Lê Anh Trung, Lê Văn Hảo, Dương Bích Hà, Vĩnh Phúc… đều 

thống nhất bài lý này được ra đời từ đất Thuận Hóa - Phú Xuân (tức Thừa Thiên 

Huế ngày nay) rồi hành tiến về phương Nam, tiếp tục ngược ra phương Bắc. 

Đó là quan điểm mang tính địa phương hóa trong nghiên cứu khoa học. Cho dù 

những nghiên cứu đó chưa đủ bằng chứng thuyết phục, nhưng dẫu sao ở phương 

diện nào đó, nhận định ấy đã tạo ra niềm tự hào nhất định cho người dân Thừa 

Thiên Huế. Điều này có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc bảo tồn Lý Huế 

nói chung và Lý ngựa ô nói riêng trong thời gian trước đây, cũng như ở thời kỳ 

hội nhập, giao lưu văn hóa mang tính toàn cầu như hiện nay.  

3.2.2. Hệ thống bài bản của Lý Huế 

Đến thời điểm hiện tại, theo các tư liệu mà chúng tôi có được, thì vẫn 

chưa có sự thống nhất giữa các nhà nghiên cứu về số lượng của các bài Lý Huế. 

Chẳng hạn ở chương 3, phần hai “Các điệu lý” trong cuốn Lý trong dân ca 

người Việt của Lư Nhất Vũ - Lê Giang - Lê Anh Trung [120], thì số lượng Lý 

Huế có trên 32 bài. Cụ thể là: 5 bài Lý con sáo, 2 bài Lý giao duyên, 1 bài Lý 

tiểu khúc, 1 bài Lý dạ khúc, 1 bài Lý vọng phu, 2 bài Lý hoài xuân, 1 bài Lý 

đoản xuân, 2 bài Lý hoài Nam, 1 bài Lý nam giang, 2 bài Lý nam xang, 1 bài 

Lý hành vân, 3 bài Lý tử vi, 1 bài Lý bốn cửa quyền, 1 bài Lý cửa chầu, 4 bài 

Lý tình tang, 1 bài Lý tình như, 2 bài Lý ta lý, 1 bài Lý quỳnh tương. 

Dương Bích Hà là tác giả có nhiều năm nghiên cứu về âm nhạc dân gian 

Thừa Thiên Huế nói chung và Lý Huế nói riêng, trong một nghiên cứu chuyên 

sâu [26, tr, 69-70], tác giả lập được danh mục về các điệu Lý Huế gồm 28 bài: 

Lý tình tang (Lý tang tình), Lý Nam giang (Lý tam thất), Lý hoài nam 

(Lý qua đèo, Lý chiều chiều, Lý thượng), Lý năm canh (Lý dạ khúc), Lý hoài 

xuân, Lý tiểu khúc (Lý chuồn chuồn, Lý con nhện), Lý giao duyên (Lý huê tình, 

Lý chàng ơi), Lý cửa quyền (Bốn cửa quyền), Lý bách viên, Lý tử vi (Lý trăm 

năm), Lý thày tu (Lý nội, Lý con sáo quãng), Lý cái đó, Lý trách ai, Lý con tằm 
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con nhện, Lý con voi, Lý bướm bay, Lý chim bay, Lý chim quyên, Lý mười 

thương, Lý nam xang, Lý quỳnh tương (Lý dâng rượu), Lý vọng phu (Lý chàng 

ơi, Lý ru con), Lý đoản xuân, Lý bốn mùa, Lý hành vân, Lý tương tư (tương tư 

khúc), Lý ngựa ô (Lý mã ô), Lý sắc bùa. Tác giả Dương Bích Hà cho biết thêm:  

Ở một vài điệu lý, có thể do thất truyền, vì đến nay chưa nghe được 

giai điệu nên vẫn được liệt kê. Những điệu lý có hai hoặc ba tên gọi 

thì không được tính thêm về số lượng. Qua đối chiếu, so sánh cả về 

lời ca và âm nhạc còn thấy những hiện tượng sau: Chỉ một làn điệu 

chính, nhưng có nội dung và tên gọi khác nhau; Một nội dung và tên 

gọi nhưng được hát với nhiều làn điệu; một số bài không phải là thể 

Lý mà của các thể loại khác [28, tr.70-71]. 

Như vậy có thể thấy, các điệu Lý Huế do hai tác giả thống kê là không 

giống nhau. Sự không giống nhau về số lượng các điệu Lý Huế cũng là điều dễ 

hiểu. Vấn đề này cũng có thể là do hai nhóm tác giả của công trình không đồng 

nhất về địa giới cũng như không gian văn hóa của Thừa Thiên Huế. Mặt khác 

có độ chênh về số lượng (không nhiều) này, cũng có thể giải thích bằng chính 

danh của thể loại, bởi Lý Huế là thể loại âm nhạc dân gian của người dân Thừa 

Thiên Huế. Đã là thể loại thuộc âm nhạc dân gian thì chính bản thân Lý Huế 

cũng bị chi phối bởi những yếu tố dân gian, mà trước hết - nói như nhạc sĩ Vĩnh 

Phúc là: tên gọi và cách đặt tên trong Lý Huế, ngoài việc để phân biệt bài này 

với bài khác, còn để xác định nội dung của bài. Cũng như các thể loại âm nhạc 

dân gian khác, Lý Huế nhiều khi một làn điệu nhưng lại có nhiều tên khác nhau. 

Điệu Lý tình tang với tiếng đệm “ô tang tình”, nếu được vận vào các lời thơ 

khác nhau lại có tên khác như Lý mười thương, Lý bướm bay. Ở đây, chúng tôi 

đặc biệt quan tâm tới cách lý giải của tác giả: 

Điệu Lý hoài xuân, với đặc trưng tiếng đệm “ơi người ơi” cũng 

thường được gọi là điệu Lý con sáo (nếu được hát với câu thơ: Ai 

đem con sáo sang sông/ Nên chi con sáo sổ lồng bay xa). Cũng cần 
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nói thêm, điệu Lý tình tang và Lý hoài xuân thực chất là biến thể của 

nhau. Chi tiết khác nhau ở chúng là tiếng đệm... Lý hoài xuân hẳn là 

ra đời trước vì dấu vết của nó là hát giao duyên Bắc Bộ có câu đệm 

“ơi người ơi” [79, tr.927]. 

Như các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian khác, một đặc điểm nữa mà 

nhạc sĩ Vĩnh Phúc quan tâm đó là, trong dân gian thường hay lấy hai chữ đầu 

đặt tên cho bài hát. Chẳng hạn, hai chữ đầu của câu thơ là: chim quyên thì gọi 

là Lý chim quyên, chuồn chuồn thì gọi là Lý chuồn chuồn… “Tương tự như thế, 

Lý hoài nam được gọi là Lý Chiều chiều, Lý trăm huê gọi là Lý tử vi…” [79, 

tr.928]. Do không chú ý tới đặc điểm trên, nên nhiều nhà nghiên cứu đã có sự 

nhầm lẫn về số lượng của Lý Huế, có thể lên tới 30 điệu khác nhau. Trên cơ sở 

của việc phân tích và lý giải như vậy, nhạc sĩ Vĩnh Phúc cho rằng: “về mặt làn 

điệu thì không vượt quá 18 điệu, nếu xếp luôn cả Tương tư khúc, Hành vân vào 

thể Lý” [79, tr.928]. 

Cũng cùng quan điểm này, nhưng nhà nghiên cứu Dương Bích Hà đã 

loại bỏ những “dị bản giả” và rút lại Lý Huế chỉ còn lại 19 điệu/ bài: Lý tình 

tang (Lý tang tình), Lý hoài nam (Lý qua đèo, Lý chiều chiều, Lý thượng), Lý 

tiểu khúc (Lý chuồn chuồn, Lý con nhện), Lý giao duyên (Lý huê tình), Lý vọng 

phu (Lý chàng ơi, Lý ru con), Lý giang nam (Lý tam thất), Lý tử vi (Lý trăm 

huê), Lý ta lý (Lý trăm năm), Lý thầy tu (Lý nội), Lý hoài xuân, Lý năm canh 

(Lý dạ khúc), Lý cửa quyền (Lý cửa chầu), Lý bạch viên, Lý quỳnh tương (Lý 

dâng rượu), Lý đoản xuân, Lý con tằm con nhện, Lý trách ai, Lý con voi, Lý 

ngựa ô (Lý mã ô). 

Số lượng Lý Huế mà nhạc sĩ Vĩnh Phúc đưa ra là 18 bài, Dương Bích 

Hà là 19 bài, như vậy, chỉ chênh nhau một bài. Từ nhận định của nhạc sĩ Vĩnh 

Phúc, mặt khác dựa trên cơ sở của nhà nghiên cứu Dương Bích Hà - người có 

nhiều năm nghiên cứu về Lý Huế - chúng tôi tạm chấp nhận: hệ thống bài bản 

của Lý Huế gồm 19 bài. Số lượng này tuy không nhiều, nhưng cũng đủ làm nên 
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diện mạo của một thể loại âm nhạc dân gian Thừa Thiên Huế đó là Lý Huế. 

Nhìn chung bài nào của Lý Huế cũng ít nhiều có tính điển hình về nội dung 

phản ánh, hình thức, cấu trúc, tính chất âm nhạc… điều đó sẽ giúp chúng tôi dễ 

dàng hơn trong việc lựa chọn một số bài để đưa vào chương trình dạy học hát 

dân ca cho HS trung cấp tại HVAN Huế. 

3.2.3. Môi trường, hình thức và không gian diễn xướng 

Chưa bàn đến Lý Huế có phải được hình thành từ vùng đất Thuận Hóa 

như nghiên cứu của Dương Bích Hà, Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hảo… hay 

không, nhưng dựa vào một số đặc điểm về bài bản âm nhạc, nội dung lời ca và 

phương thức lưu truyền… có thể khẳng định một lần nữa Lý Huế là thể loại âm 

nhạc dân gian đặc sắc của người Việt ở Thừa Thiên Huế.  

Nhìn trên phương diện lịch sử, Thừa Thiên Huế là một trong những địa 

điểm dừng chân của người Việt trong cuộc hành trình khai phá mảnh đất 

phương Nam. Người Việt từ châu thổ Bắc Bộ, đặc biệt là cư dân Thanh Hóa, 

Nghệ An khi đến Thuận Hóa (Thừa Thiên Huế) họ mang theo những câu ca, 

lời hát, hoặc ít nhất là sự hoài niệm về nơi chôn rau cắt rốn. Bên cạnh đó, do 

điều kiện tự nhiên (môi trường tự nhiên, khí hậu…) nơi đây có phần khắc 

nghiệt, kết hợp với sự giao thoa văn hóa Việt - Chăm, đó là những điều kiện cơ 

bản để tạo nên sự man mác buồn và hoài niệm trong tính chất âm nhạc và lời 

ca của Lý Huế. 

Luận suy từ một số dữ liệu trong các công trình nghiên cứu trên, đặc 

biệt là căn cứ vào nội dung, tính chất âm nhạc và lời ca qua bài bản ghi âm của 

các nhà nghiên cứu, thì thấy môi trường diễn xướng của Lý Huế cũng có thể ở 

trên cạn hoặc ở sông nước.  

Trong lần điền dã vào ngày 14 tháng 4 năm 2017, chúng tôi có tham 

kiến nghệ nhân Minh Mẫn - người trước kia đã từng dạy các làn điệu dân ca xứ 

Huế - cho biết: Lý Huế có thể diễn xướng ở dưới sông nước, đấy là những lúc 

trong chuyến đò dọc, đò ngang khi người phụ nữ buồn mà lý để giãi bày tâm 
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can. Cụ còn cho biết thêm, Lý Huế chủ yếu được hát trên cạn, bởi người phụ 

nữ Huế đa phần làm công việc nội trợ, trường hợp lao động gắn với sông nước 

chiếm tỷ lệ không đáng kể. Ngày nay, cho dù môi cảnh đã có nhiều thay đổi so 

với trước kia, nhưng chúng ta vẫn thấy Lý Huế song hành có hai môi trường 

diễn xướng là trên thuyền (phục vụ khách du lịch) và trên cạn (trong các gia 

đình, nhân tổ chức về sự kiện nào đó). Dẫu là hai môi trường diễn xướng đều 

phù hợp, nhưng có lẽ, Lý Huế diễn xướng ở trên cạn sẽ hợp lý hơn, bởi lẽ nó 

phù hợp với sự phân công lao động và phù hợp với tính chất công việc theo 

giới tính. 

Trong cuốn Lý Huế, nhà nghiên cứu Dương Bích Hà cho rằng:  

Đối với Lý Huế, nếu xếp vào loại hát giao duyên cũng không có gì 

sai nhưng để đầy đủ hơn, thì nên là “giao duyên tình tự” để phân biệt 

với “giao duyên đối đáp”. Bởi vì không gian diễn xướng của Lý Huế 

không diễn ra ở chốn hội hè dân gian, nên không có lề lối, thủ tục 

quy định, mà Lý lại gần hơn với sinh hoạt gia đình, là không gian 

mái nhà yên ả, êm đềm bên trong khu vườn xanh cây lá. Là những 

vốn liếng được lưu giữ trong ký ức bao đời từ mạnh nguồn xa xăm 

chuyển hóa thành khát vọng tự bộc bạch, tự mở lòng mình ra với 

thiên nhiên…[28, tr.86]. 

Đoạn trích trên, cùng với những chuyến đi sự khảo sát thực tế, chúng 

tôi nhận thấy, đầu tiên có lẽ là xuất phát từ nhu cầu được bộc bạch, cần được 

biểu lộ những cung bậc tình cảm sâu kín nhất (cho dù có, hoặc không có đối 

tượng chia sẻ), nên diễn xướng của Lý Huế không mang tính tập thể, mà chỉ là 

đơn thể/ đơn lẻ, người hát chủ yếu là nữ giới.  

Ngày nay, để phục vụ cho nhu cầu của khách du lịch trên sông Hương, 

trên các con thuyền, chúng tôi thấy một số bài, đặc biệt là bài Lý mười thương 

đã được trình diễn theo hình thức tập thể (tốp ca), kèm theo các động tác phụ 

họa. Từ diễn xướng từ đơn lẻ dân dã sang biểu diễn tập thể mang tính sân khấu 
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bán chuyên nghiệp, đó là do tác động của sự chuyển đổi trong tư duy kinh tế 

thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn này văn hóa nghệ thuật 

(trong đó có Lý Huế) không chỉ đơn thuần là món quà để tặng, mà đã trở thành 

một thứ hàng hóa đem lại lợi nhuận kinh tế. 

Cũng từ đoạn trích của Dương Bích Hà ở trên, một vấn đề nữa được hé 

lộ về không gian diễn xướng của Lý Huế, đó là có điểm khác biệt với một số 

thể loại dân ca khác. Không gian diễn xướng của Lý Huế vừa ở ngoài trời, vừa 

ở trong nhà. Đấy là những lúc mà người phụ nữ đang làm việc nội trợ gia đình 

(nấu cơm, bế con, giặt dũ, may vá…), hay làm những công việc ở ruộng vườn, 

vãn cảnh… vì “tức cảnh sinh tình” mà họ muốn thổ lộ cung bậc tình cảm sâu 

kín nhất của mình với người yêu/ người chồng đi xa, hoặc với cảnh quan thiên 

nhiên quanh nơi họ sống. Từ nhu cầu cần giải tỏa nỗi niềm mà người ta thổ lộ 

qua bài lý (tất nhiên tự hát một mình). Cũng từ đó có thể thấy, không gian diễn 

xướng của Lý Huế là ở cả ngoài trời và trong nhà, nhưng ở những nơi vắng vẻ. 

Tuy nhiên, khi nghiên cứu đặc điểm của âm nhạc và lời ca, chúng tôi thấy rằng, 

Lý Huế chủ yếu do phụ nữ diễn xướng và chủ yếu được thực hiện trong không 

gian sống của người diễn xướng.     

3.2.4. Âm nhạc trong Lý Huế 

3.2.4.1. Giai điệu 

Theo V.A.Va Khra-mê-ép: “Giai điệu âm nhạc là sự nối tiếp các âm 

thành một bè, có tổ chức về phương diện điệu thức và tiết nhịp, tiết tấu… khi 

có lời ca, nội dung giai điệu được thể hiện rõ hơn… Các giai điệu đó phản ánh 

những cảm xúc và suy tư của nhân dân về cuộc sống của họ [120, tr.203].  

Tất nhiên, trong nghiên cứu âm nhạc còn nhiều định nghĩa về giai điệu, 

dựa trên định nghĩa của V.A.Va Khra-mê-ép đưa ra, chúng tôi cho rằng: giai 

điệu âm nhạc âm nhạc dân gian có thể được coi là khung sườn của tác phẩm, ở 

đó phần nào đã thể hiện được tính hình tượng của tác phẩm âm nhạc và bản sắc 

văn hóa vùng miền, tộc người. Giai điệu của Lý Huế không phải là trường hợp 
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ngoại lệ, ở một phương diện nào đó, nó cũng thể hiện được bản sắc văn hóa 

cũng như tư chất và tâm lý của con người Thừa Thiên Huế. 

Một trong những đặc điểm có ở tính cách của người dân Thừa Thiên 

Huế là sự trầm tư, tự sự; trong giao tiếp thì nhẹ nhàng uyển chuyển, thích kín 

đáo hơn là sự giãi bày, phô trương ra bề ngoài. Tính cách này phần nào đã ảnh 

hưởng trực tiếp đến âm nhạc truyền thống Huế nói chung và Lý Huế nói riêng. 

Do đó, giai điệu âm nhạc của Lý Huế chủ yếu là uyển chuyển theo hình theo 

hình lượn sóng. Tuy nhiên, trong những đường nét giai điệu ấy, không phải 

không có những tuyến giai điệu đi lên (trong bài Lý ngựa ô), đi xuống (trong 

bài Lý hoài nam), đi ngang (trong bài Lý tình tang, Lý con sáo) [28, tr.105-

107]…, nhưng nhìn chung, đường nét giai điệu mềm mại, uyển chuyển vẫn 

mang tính chủ đạo.  

Một đặc điểm quan trọng không thể không nhắc tới, nó liên quan trực 

tiếp đến sự uyển chuyển đó, chính là giai điệu của Lý Huế có nhiều nốt hoa mỹ 

kết hợp với nhiều nốt luyến. Đặc điểm này cũng có trong dân ca Quan họ Bắc 

Ninh và dân ca của một số tộc người ở phía Bắc, phía Nam Việt Nam, nhưng 

mức độ có lẽ không đậm đặc bằng Lý Huế. Tuy nhiên, chỉ xét riêng về thể loại 

lý - nhất là so với lý ở khu vực miền Trung và các tỉnh Nam bộ - thì  đặc điểm 

này của Lý Huế có phần trội hơn nhiều. Chúng tôi xin trích một số bài dưới đây 

làm ví dụ để minh chứng, chẳng hạn với bài Lý đi chợ (dân ca Quảng Nam) có 

giai điệu: 
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Hay ở bài Lý con sáo Gò Công giai điệu cũng rất đơn giản: 

 

 

Trong khi đó, giai điệu bài Lý hoài Nam của Lý Huế thì: 

 

Hay ở bài Lý tử vi cũng vậy: 
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3.2.4.2. Cấu trúc Lý Huế 

Trong dân ca của người Việt, không ít thể loại như dân ca Quan họ, Ca 

trù, Xẩm... đạt tới mức độ hoàn thiện về phương diện cấu trúc âm nhạc. Điều 

đó có nghĩa là những cấu trúc bài bản đã đạt tới trình độ, cấp độ nghệ thuật sáng 

tác như các nhạc sĩ chuyên nghiệp ở những hình thức 1, 2, 3 trổ/ đoạn, hay liên 

trổ/ liên đoạn giống như các hình thức cấu trúc âm nhạc châu Âu. Lý nói chung 

và Lý Huế nói riêng cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Có lẽ chính vì điều 

đó, mà nhạc sĩ Tô Vũ trong bài Tản mạn quanh những điệu Lý cho rằng: “Lý 

đã đạt tới hình thức của một ca khúc” [79, tr.76].  

Lý Huế là sản phẩm của người dân Thừa Thiên Huế, trên cơ sở thẩm 

mỹ thông qua ngữ điệu vùng miền, bằng tài năng các nghệ sĩ dân gian đã đưa 

tiếng đệm, tiếng láy, tiếng đưa hơi để phá vỡ cấu trúc vốn có của thơ, nhằm tạo 

ra tính ổn định trong cấu trúc âm nhạc. Khả năng sáng tạo ra một cấu trúc âm 

nhạc của các nghệ sĩ dân gian là vô cùng phong phú. Khi đã trở thành một bài 

lý thì người nghe khó có thể còn thấy dáng dấp nhịp điệu của thơ, lúc này lời 

thơ đã nhường chỗ hoàn toàn cho một cấu trúc âm nhạc hoàn chỉnh. Nói cách 

khác, câu thơ gốc đã trở thành nguyên liệu cho ca từ để hát trên một giai điệu 

âm nhạc. Khảo sát các bài Lý Huế, Dương Bích Hà cho rằng:  

Có thể một câu ca dao (thể thơ 6/8) qua thủ pháp phổ đã trở thành 

một kết cấu âm nhạc hoàn chỉnh của điệu lý, chẳng hạn như Lý hoài 

nam (Lý qua đèo, Lý chiều chiều). Cũng có thể bài lý hoàn chỉnh 

ngày từ câu cuối của thể thơ 6/8, chẳng hạn bài Lý giang nam (một 

trong hệ thống bốn điệu Lý con sáo Huế: Giang nam, Hoài xuân, 

Tình tang, Lý nội) là một ví dụ. Cũng có trường hợp bài lý hoàn chỉnh 

bằng cặp thơ đầu, còn những cặp thơ sau là sự nhắc lại hoặc biến tấu, 

trường hợp này được thể hiện rõ trong bài Lý năm canh (Lý dạ khúc), 

Lý bốn cửa quyền (Lý cửa chầu)…[28, tr.151-164]. 
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Nhìn chung, đa phần các bài Lý Huế được hình thành trên cơ sở của thể 

thơ 6/8 (một câu ca dao hoăc bài thơ dân gian). Theo Dương Bích Hà thì: “Kết 

cấu âm nhạc hầu hết được xây dựng ở thể một đoạn nhạc gồm 2 vế, và thường 

cấu trúc theo kiểu vế “trống”, vế “mái” (vế “trống” ở âm khu cao, vế “mái” ở 

âm khu trung hoặc thấp” [28, tr.165]. Tuy nhiên, để có được một cấu trúc âm 

nhạc hoàn chỉnh, đạt được tính thẩm mỹ và có bản sắc riêng, nghệ sĩ dân gian 

phải thoát khỏi sự bó buộc của thể thơ bằng cách sử dụng tiếng đệm, tiếng láy, 

tiếng đưa hơi để mở rộng câu nhạc, tạo ra sự cân phương cho câu nhạc trong 

một kết cấu âm nhạc. Trường hợp điệu Lý hoài nam là một ví dụ điển hình:   
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3.2.4.3. Thang âm điệu thức 

Sau khi khảo sát các bài Lý Huế đã được các nhà nghiên cứu sưu tầm, 

ký âm in thành sách thì thấy giai điệu Lý Huế chủ yếu được vận hành trên thang 

5 âm của điệu Bắc. Nếu theo cách ghi nhạc trên 5 dòng kẻ của châu Âu, các âm 

của các bậc được ghi tương ứng như sau: 

 

Thang âm của Lý Huế, bậc I có sức hút và tính ổn định hơn cả, còn các 

bậc khác đều có tính ổn định tương đối. Như vậy, ngoài bậc I, giai điệu cũng 

có thể kết vào về các bậc khác của điệu thức, điều đó kết hợp với sự non già 

của các bậc đã tạo ra những sắc thái vui, buồn khác nhau. Mặt khác, sự non, già 

của các bậc là cơ sở tạo ra các điệu trong Lý Huế (điệu ở đây khác hoàn toàn 

với điệu thức của âm nhạc châu Âu). Hầu hết Lý Huế đều nằm trong hệ thống 

thang âm như đã nêu ở trên, tuy nhiên cần chú ý: II và bậc V hơi non, bậc III 

hơi già so với cách đo của âm nhạc châu Âu (non, già là cách gọi trong dân 

gian). Với cấu trúc như vậy, người ta gọi đây là thang 5 âm điệu Nam. Qua 

khảo sát thì thấy các bài Lý Huế có sắc thái nhẹ nhàng, hoặc hơi vui, giai điệu 

thường kết ở bậc I như: Lý hoài xuân, Lý tình tang, Lý ta lý, Lý ngựa ô; sắc thái 

buồn, ai oán thường kết ở bậc III, như: Lý nam giang, Lý tử vi, Lý nam xang, 

Lý năm canh. Những nhận xét của chúng tôi về vấn đề này, có phần trùng khớp 

với nhận định của Dương Bích Hà [28, tr.143]. 

Còn vấn đề nữa cần phải giải thích thêm đó là, khi nhìn vào một số bài 

bản, thực tế vẫn thấy sự xuất hiện của thang 6, 7 âm. Điều này là hoàn toàn dễ 

hiểu, bởi nhìn và phân tích kỹ về âm nhạc, thì đó là sự pha trộn đan xen của hai 

thang 5 âm, chẳng hạn như: Lý nam xang, Lý bạch viên, Lý năm canh là những 

ví dụ cụ thể.  
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Như vậy, chỉ nhìn qua vế cuối của câu kết như ví dụ vừa dẫn ở trên, có 

thể thấy giai điệu bài Lý nam xang được xây dựng với sự kết hợp của hai thang 

5 âm:  

 

Và thang âm: 

 

3.2.4.4. Nhịp độ 

Trong quá trình biểu diễn một bài lý, ngoài vấn đề hát đúng giai điệu 

và ngữ điệu, thì nhịp điệu cũng có một vai trò vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc thể hiện sắc thái, tình cảm của bài lý. Nhịp độ ở đây được 

hiểu: bao gồm cả nhịp điệu, tốc độ và sự đều đặn của thời gian thực hiện tốc độ 

đó. Nhịp độ là sự đòi hỏi người biểu diễn phải thể hiện được cái thần thái bên 

trong của bài lý. Chẳng hạn, bài lý có tính chất man mát buồn dẫu có hát ở tốc 

độ bình thường, nhưng nếu không giữ nhịp độ khoan thai thì sẽ làm mất tính 

thẩm mỹ của tác phẩm. 
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Có lẽ do hoàn cảnh lịch sử, bối cảnh xã hội và điều kiện môi trường tự 

nhiên chi phối, nên phần lớn các bài Lý Huế đều có một vẻ man mác buồn. Kể 

cả những bài như Lý hoài xuân, Lý tình tang, Lý ta lý, Lý ngựa ô, mặc dù đã có 

chút sắc thái nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thuộc cung bậc vui tươi như một số 

bài dân ca ở các vùng khác. Chẳng hạn khi nghe bài Lý ngựa ô của Huế và Lý 

ngựa ô Nam Bộ, thì thấy ngay điều chúng tôi vừa đề cập. Đây cũng là một trong 

những đặc điểm cần nhớ, kể cả đổi với người bắt đầu học và người biểu diễn 

Lý Huế. Nói cách khác, khi học hay biểu diễn Lý Huế, luôn phải giữ trong mình 

một nhịp độ cần thiết, không vội vã, không buồn bã, trầm mặc, ủ ê quá, mà phải 

có một tinh thần khoan thai để hòa nhập, đồng điệu cùng tinh thần của bài lý.  

3.2.5. Lời ca trong Lý Huế  

3.2.5.1. Cấu trúc lời ca 

Lời ca là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong một chỉnh 

thể thống nhất của một bài hát hay bài dân ca. Khi bàn tới lời của bài dân ca, 

các nhà nghiên cứu như Tô Ngọc Thanh, Tú Ngọc, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn 

Đăng Hòe, Phạm Phúc Minh… đều thống nhất rằng, lời ca trong các bài dân ca 

gồm hai bộ phận, đó là: một thể thơ nào đó và các từ phụ (gọi là hư từ, tức 

những từ không có nghĩa hoặc có nghĩa, nhưng không nằm trong cấu trúc chính 

của câu thơ).  

Theo cách lý giải này thì lời trong các bài dân ca, chính là bộ phận một 

câu thơ, đoạn thơ nào đó, còn bộ phận những từ khác thì không được coi là lời 

của bài dân ca. Vấn đề này, nhạc sĩ Tô Vũ có quan niệm thoáng hơn, ông tách 

bạch thành: phần văn học và phần lời ca. Phần văn học là nội dung cụ thể của 

một câu thơ, đoạn thơ thuộc một dạng thơ nào đó, mà trong nó bao hàm những 

nội dung cụ thể. Phần lời ca (lời để hát lên theo giai điệu âm nhạc) bao gồm cả 

phần văn học và phần những từ phụ. Hiểu chính xác là: phần lời ca bao gồm cả 

câu thơ, thể thơ nguyên dạng và các từ phụ có nghĩa hoặc không có nghĩa.  
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Chúng tôi nghiêng về quan niệm của nhạc sĩ Tô Vũ, vì nó có tính hợp 

lý hơn, nếu nhìn trên phương diện âm nhạc. Nhưng, ở đây cần chú ý, trong ngôn 

ngữ Việt Nam có rất nhiều từ phụ không mang nghĩa (hư từ). Mỗi vùng miền, 

thậm chí ở từng làng, lại có những hư từ mang đặc tính riêng. Mặc dù có tính 

độc lập tương đối so với ngôn ngữ nói, nhưng rõ ràng “những hư từ đó rất cần 

cho câu nói, lời nói để biểu đạt sắc thái tình cảm” [4, tr.13]. Đặc biệt đối với 

dân ca, hư từ là một thành tố không thể thiếu và có vai trò kết nối các từ của 

thể thơ góp phần không nhỏ để làm hoàn chỉnh giai điệu âm nhạc. Như vậy, 

nếu nhìn vào tổng thể diên mạo một bài dân ca, thì từ hư từ cũng trở thành thực 

từ, và có vai trò quan trọng không kém các từ có trong thể thơ được sự dụng 

làm lời ca. 

Từ việc lĩnh hội những nhận định của các tác giả đi trước, bằng cách 

diễn giải có trước, có sau như trên, một lần nữa chúng tôi thống nhất rằng lời 

ca trong Lý Huế bao gồm cả phần văn học và phần từ phụ (gồm từ mang nghĩa 

hoặc không mang nghĩa, những từ không nằm trong cấu trúc nguyên dạng của 

thể thơ). Chính từ phụ là một trong những thành tố tạo nên bản sắc riêng có của 

Lý Huế. Chúng tôi sẽ lấy ba trường hợp bài làm ví dụ, cụ thể là:  

Bài Lý nam xang 

Lời 1, phần văn học gồm câu thơ: 

Làm người phải có ngũ luân 

Nếu như thiếu một mười phân thẹn thuồng 

Các từ phụ không trong cấu trúc của câu thơ gồm:  

A luân ngũ luân a luân, bằng tình a ơi a mười phần u xang ú xáng u liu 

phàn mười phân mười phân thẹn thuồng. 

Lời 2, phần văn học gồm: 

Giàu nghèo chỉ một giấc mơ 

Sang giàu rồi lại bần cơ sự thường 

Các từ phụ không trong cấu trúc của câu thơ gồm:  
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A mơ giấc mơ a mơ, tình như a ơi a bần cơ bần cơ u xang u xáng u liu 

phàn bần cơ bần cơ sự thường. 

Như vậy có thể thấy, trong bài Lý nam xang phần văn học với hai cặp 

thơ 6/8 gồm 28 từ, thì phần từ phụ có 54 từ. Lời ca hoàn chỉnh của bài Lý Nam 

xang như sau:  

Lời 1: Làm người phải có a luân ngũ luân a luân ngũ luân. Nếu bằng 

tình như thiếu một a ơi a mười phần mười phân thẹn thuồng u xang u xáng u 

liu phàn mười phân mười phân thẹn thuồng. 

Lời 2: Giàu nghèo chỉ một a mơ giấc mơ a mơ giấc mơ. Sang giàu tình 

như rồi lại a ơi a bần cơ bần cơ sự thường u xang xu xáng u liu phàn bần cơ bần 

cơ sự thường. 

Với bài Lý ngựa ô thì: 

Phần văn học chỉ gồm một cặp thơ 6/8: 

Ngựa ô iêng thắng kiệu vàng 

Đem tra khớp bạc đưa chàng lên dinh 

Các từ phụ không thuộc trong cấu trúc của câu thơ gồm: 

I a ngựa ô ơi bạn chung tình ơi bạn là mình ơi, iêng tra a iêng tra tra lục 

lạc đồng đen, một bộ lá sen, dây cương nhuộm thắm, một cặp tín trắng tình tang 

non tang tình, tang tình non tình tang, thiếp dinh lại lên dinh, thiếp đưa chàng 

dinh lại. 

Trong bài Lý ngựa ô, phần văn học có 14 từ, trong khi đó các từ phụ 

không có trong cấu trúc của câu thơ là 55 từ. Toàn bộ lời ca của bài Lý ngựa ô 

như sau: 

Ngựa ô i a ngựa ô. Iêng thắng kiệu vàng ơi bạn chung tình ơi bạn là bạn 

mình ơi. Iêng tra a iêng tra tra. Iêng tra khớp bạc một lục lạc đồng đen. Một bộ 

lá sen, dây cương nhuộm thắm. Một cặp tín trắng tình tang non tang tình. Tình 

tang non tang tình. Thiếp đưa chàng dinh lại lên dinh. Thiếp đưa chàng dinh lại 

lên dinh. 
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Bài Lý hoài nam thì: 

Phần văn học cũng chỉ gồm một cặp thơ 6/8, cả thảy có 14 từ: 

Chiều chiều dắt bạn qua đèo 

Chim kêu bên nớ, vượn trèo bên ni. 

Các từ phụ không có trong cấu trúc của câu thơ gồm: 

Ơ dắt ơ bạn ơ đèo, tà là đèo qua đèo, chim kêu tình kêu, úy óa chi rứa, 

chi rứa, ơi hỡi vượn trèo vượn trèo tà là ni, tà là ni bên ni ơi hỡi vượn trèo, trèo 

bên ni. 

Các từ không nằm trong cấu trúc của câu thơ là 42 từ gần gấp 3 lần số 

từ trong câu thơ chính. Toàn bộ lời ca trong bài Lý hoài nam gồm các từ sau: 

Chiều chiều dắt bạn ơ dắt ơ bạn ơ đèo qua đèo (tà là) đèo qua đèo. Chim kêu, 

chim kêu tình kêu bên nớ, úy ỏa chi rứa, chi rứa. Ơi hỡi vượn trèo, vượn trèo tà 

là ni bên ni tà là ni bên ni ơi hỡi vượn trèo, trèo bên ni.  

Bằng ba ví dụ nêu trên, chưa bàn đến nội dung, chỉ nhìn hình thức thì 

lời ca trong các bài Lý Huế có sự đan xen giữa các từ chính trong cấu trúc của 

câu thơ và các từ phụ không có trong cấu trúc của câu thơ. Có thể thấy, trong 

tổng thể lời ca thì số lượng từ phụ thường nhiều hơn các từ thuộc phần văn học. 

Điều đó phần nào minh chứng cho sự sáng tạo trong cách tư duy sáng tác ra thể 

loại Lý Huế của các nghệ sĩ dân gian Thừa Thiên Huế. 

3.2.5.2. Thể thơ trong Lý Huế 

Trong cuốn Văn học dân gian Việt, nhà nghiên cứu Chu Xuân Diên 

nhận xét: “Theo cách hiểu thông thường thì ca dao là lời ca của các bài dân ca 

đã tước bỏ đi tiếng đệm, tiếng láy” [17, tr.303]. Như vậy có thể hiểu, khi tước 

bỏ đi tiếng đệm, tiếng láy thì phần văn học của lời ca trong Lý Huế cũng là các 

bài ca dao. Mà các bài ca dao, thì chủ yếu dùng các thể thơ trong dân gian. Cụ 

thể là, phần văn học trong lời ca của Lý Huế sử dụng các thể thơ sau: 

Thơ sáu tám và sáu tám biến thể: cũng như các thể loại dân ca khác của 

người Việt, trong Lý Huế phần nhiều sử dụng loại thơ này. Chẳng hạn: 
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Chiều chiều dắt bạn qua đèo 

Chim kêu bên nớ, vượn trèo bên ni 

                                                                          (Lý hoài nam) 

Non cao ai đắp nên cao 

Bể sâu nhờ bởi ai đào nên sâu 

                                       (Lý tình tang) 

Hay:  

Chuồn chuồn mắc phải nhện vương 

Đã trót dan díu thì thương nhau cùng 

                                            (Lý tiểu khúc) 

Hoặc: 

Đến đây thì ở lại đây 

Bao giờ bén rễ xanh cây mới về. 

Ra về răng được mà về 

Non nước, lời thề anh để lại cho ai. 

Trăm năm ai chớ bỏ ai 

Chỉ thêu thành gấm sắt mài nên kim 

                                                     (Lý ta lý) 

Cách phá Tam Giang em sang không đặng 

Ngoắt vói chàng nghĩa nặng còn đây 

                                                            (Lý giao duyên) 

Phần văn học trong lời ca của Lý Huế còn dùng thể thơ tự do, thể thất 

ngôn biến thể: 

Mẹ thương con mòn mỏi đôi mắt 

Thiếp nhớ chàng ruột thắt héo hon 

Ơi chàng chàng ơi 

Chi mà tệ rứa chàng 
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Chi mà bạc bạc lắm chàng... 

                                                   (Lý vọng phu) 

Hay: 

Nhớ dòng Hương Giang những đêm dài cô tịch 

Nhớ điệu Nam Bình tiếng phách nhịp khoan thai 

                                            (Lý giao duyên) 

Hoặc: 

Bốn cửa quyền chạm bốn con dươi 

Hai con dơi cái, hai con dơi vô đầu xà. 

Bốn cửa quyền chạm bốn hình ba 

Hai bình ba sứ, hai bình ba sen. 

Bốn cửa quyền chạm bốn cây đèn 

Hai cây đọc sách, hai đèn quay tơ. 

Bốn cửa quyền chạm bốn bài thơ 

Hai bài thơ phú, hai bài thơ ngâm... 

                                                      (Lý bốn cửa quyền) 

Thực ra cách sử dụng các dạng thơ để làm phần văn học của lời ca, 

không phải là đặc điểm riêng có của Lý Huế. Điều đó có nghĩa là, với Lý Huế 

có thể vận dụng bất kỳ thể thơ nào làm lời, tất nhiên các nghệ nhân dân gian 

phải chú ý cách vận dụng sao cho phù hợp với giai điệu của bài lý. Về vấn đề 

này, nhà nghiên cứu Dương Bích Hà cho rằng:  

một chừng mực nào đấy thôi nội dụng và hình thức của điệu Lý Huế 

đã có sự ổn định nhất định, sự thống nhất gắn bó giữa lời và nhạc. Ví 

dụ các điệu Lý năm canh, Lý bốn cửa quyền, Lý tử vi, Lý ngựa ô.. 

rất hiếm hát bằng những câu thơ có nội dung khác [28, tr.95]. 

Chúng tôi cho rằng, sự bó bện khó tách rời giữa lời thơ và giai điệu 

trong một số bài, mà cũng trên giai điệu âm nhạc ấy người ta khó có thể đặt lời 

ca khác vào đấy để thành một bài mới. Sự “định vị” lời nào bài đấy như Dương 
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Bích Hà nhận xét, cũng là một trong những đặc điểm của Lý Huế đáng chú ý 

và cần quan tâm. 

3.2.5.3. Nội dung văn học trong lời ca 

Trong Lý Huế, nội dung lời ca là những cung bậc tình cảm vô cùng đa 

dạng về đời sống tình cảm của con người, về cảnh đẹp thiên nhiên và đất trời 

Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, trong sự đa tầng về các cung bậc tình cảm đó, thì 

điểm nhấn vẫn tập trung vào thân phận người phụ nữ, mà hầu như không thấy 

xuất hiện lời oán thán hay tự sự của nam giới. Đó là những lời tự sự của người 

phụ nữ sống dưới chế độ phong kiến luôn khát vọng về tình yêu, thậm chí sẵn 

sàng chấp nhận vô điều kiện những thiệt thòi để được yêu: 

Thương ai nên phải đi đêm 

Bổ ba keo thịch, đất mềm không đau 

                 (Lời khác của bài Lý hoài nam - Dương Bích Hà sưu tầm). 

Hay: 

Đi mô cho thiếp theo cùng 

Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp theo. 

                  (Lời khác của bài Lý tình tang - Dương Bích Hà sưu tầm). 

Có một chút gì đó chờ đợi trong hoài vọng, và cũng có một chút hoài 

mong trong khắc khoải: 

Cách phá Tam Giang em sang không đặng 

Ngoắt với ơi chàng nghĩa nặng còn đây 

                                         (Lý giao duyên) 

Hoặc: 

Lòng thương quân tử không khuây 

Hái rau quyển nhĩ sao đầy giỏ nghiêng. 

                     (Lời khác của Lý nam giang - Dương Bích Hà sưu tầm). 

Nỗi khát vọng về tình yêu cho dù là tiếng nói cất lên từ một phía, nó 

không chỉ là nỗi niềm của người phụ nữ/ thiếu nữ nơi thôn giã, mà ngay chốn 
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lầu hoa khuê các, tâm tưởng của các tôn nữ cũng khắc khoải, nhớ mong và cũng 

có chút hờn ghen như vậy: 

....Anh thương huê mận huê đào 

Còn bông hoa cúc biết vào tay ai... 

Người ơi chớ phụ hoa ngâu 

Tham nơi phú quý đi hầu mẫu đơn. 

Và có lẽ cao trào của tình cảm là đây: 

Có thương thì xích lại đây  

Đừng còn mơ ước nước mây trên đèo 

Trên đèo hòn đá cheo leo 

Khác nào nỗi mẹ khóc nghèo phận con 

Tìm anh khắp cả núi non... 

                                              (Lý tử vi - Dương Bích Hà sưu sưu tầm). 

Nhà nghiên cứu Dương Bích Hà viết: “Dường như Lý Huế sinh ra là để 

“giải tỏa” cái khát vọng vươn tới hạnh phúc vẹn tròn, mà trong một ý nghĩa nào 

đó cũng là cái Chân - Thiện - Mỹ giữa cõi trần ai” [28, tr.90]. Chúng tôi cho 

rằng, nhận xét trên có phần đúng, nhưng chưa đủ. Đúng là Lý Huế sinh ra để 

giải tỏa cái khát vọng của người phụ nữ, nhưng cái khát vọng đó vẫn có cái 

phảng phất của sự buồn tủi, bứt rứt, thậm chí có màu sắc của sự u ám. Vấn đề 

này có lẽ do nhiều yếu tố tác động như lịch sử (yếu tố giáo thoa văn hóa Việt -

Chăm), vị trí địa lý, chế độ xã hội, cách thức giáo dục con người… cũng như 

những quan niệm về vài trò, thân phận và tâm thế của người phụ nữ trong xã 

hội xưa. Nếu so sánh phần văn học trong lời của các bài dân ca thì phần nào 

thấy rõ điều đó. Chúng tôi xin đưa ra một vài ví dụ trong dân ca Quan họ Bắc 

Ninh để so sánh: 

Mồng năm chợ ó  

Em có muốn đi 
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Quan họ đồn về  

Hội vui lắm lắm 

Chưa kịp đi tắm 

Chưa kịp gội đầu 

Giầu chửa kịp têm 

Cau chưa kịp bổ 

Miếng long miến xổ 

Miếng lại quên vôi 

Người có yêu em 

Người ra cầm lấy... 

                  (Mồng năm chợ ó - Dân ca Quan họ Bắc Ninh) [98, tr.45]. 

Ở một bài khác: 

Cổ kiêu ba ngấn 

Răng đen hát ấu 

Yêu nhau tháo nhẫn chuyền tay 

Về nhà nói dối qua cầu nhẫn rơi. 

                                 (Cổ kiêu - Dân ca Quan họ Bắc Ninh) [98, tr.55].  

Hay: 

Người ngoan em hỏi một nhời cho nhau 

Xin đừng kén chọn vàng thau... 

Trong làng cũng có nơi hơn 

Lòng em không thuận em lên trên này 

Em với người sắp bén nhân duyên. 

          (Người ngoan em hỏi - Dân ca Quan họ Bắc Ninh) [98, tr.158]. 

Trong khi ở Lý Huế: 

Ơi chàng chàng ơi 

Chi mà tệ rứa chàng 
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Chi mà bạc lắm chàng 

Phụ tình phàng duyên chi mấy 

Thiếp trông chàng mà chẳng thấy chàng đâu 

Ơi người tình nhơn ơi… 

                                                   (Lý vọng phu - Lý Huế) [28, tr. 230]. 

Hay: 

Canh một thơ thẩn ra vào 

Chờ trăng trăng xế chờ ba (hoa) ba tàn...  

Canh năm mơ mẩn tâm thần 

Đêm tàn, trăng lụi, rạng đông lên rồi 

                                                     (Lý dạ khúc - Lý Huế) [28, tr. 227]. 

Hai kinh đô lớn, cho dù đời sống xã hội đều chịu trực tiếp những quy 

định ngặt nghèo của chế độ phong kiến, quan niệm về tam tòng tứ đức là một 

trong những điều bắt buộc đối với phụ nữ, nhưng rõ ràng người phụ nữ Kinh 

Bắc có phần “bứt phá” hơn so với phụ nữ Thừa Thiên Huế. Họ luôn vươn ra 

khỏi những định chế ngặt nghèo để sẵn sàng chủ động trong tình yêu: Yêu nhau 

tháo nhẫn chuyền tay/ Về nhà nói dối qua cầu nhẫn rơi, chứ không phải năm 

canh vo võ trông chờ. Rõ ràng tâm thế của người phụ nữ Kinh Bắc khác hơn, 

điều này nếu được nghe cả giai điệu âm nhạc thì sẽ thấy rõ vấn đề chúng tôi 

vừa đề cập. Có lẽ sự yếu đuối, e ấp, dằn lòng, cam chịu những thiệt thòi về tình 

cảm, lại là điểm nổi trội trong phần văn học của lời ca Lý Huế. Đây là đặc điểm 

khá quan trọng, nếu không nắm bắt được, thì khi thể hiện một số bài Lý Huế sẽ 

không đúng với tính chất âm nhạc cũng như tinh thần vốn có của nó. 

Không chỉ thể hiện tình cảm riêng tư, mà Lý Huế còn đề cập tới cảnh 

thiên nhiên Thừa Thiên Huế. Tuy số lượng bài Lý Huế không nhiều, nhưng 

phong cảnh thiên nhiên hiện lên trong phần văn học của lời ca cũng đủ cho 

người nghe hình dung về những địa danh nổi tiếng, với món ngon vật lạ của 

vùng đất thần kinh này, đó là: 
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Nhớ Truồi có dâu, nhớ cau Nam Phổ... 

Nhớ chợ Bảo Vinh ghe mành tấp nập.... 

 Nhắc đến thèm thêm miếng nem An Cựu 

Ngon ngọt chua dòn với chén rượu Phủ Cam. 

Bánh khóa Đông Ba, bún bò Gia Hội 

Cơm hến bên cồn quen lối tìm nhau. 

                                                                     (Lý giao duyên) [28, tr.94]. 

Dẫu là ai, gái hay trai, già hay trẻ đã là người con của Thừa Thiên Huế, 

khi đi xa vẫn nhớ quê hương đến nao lòng: 

Đi đâu cũng nhớ quê mình 

Nhớ sông Hương gió mát, nhớ non Bình trăng treo. 

                                                                   (Lý tình tang) [28, tr.93]. 

Hay: 

Nhớ dòng Hương Giang những đêm dài cô tịch 

Nhớ điệu nam bình tiếng phách nhịp khoan thai. 

                                                                 (Lý giao duyên) [28, tr.94]. 

 Nếu thơ (ca dao) là tiếng nói sâu kín thể hiện những cung bậc tình cảm 

từ cõi lòng người dân, khi nó không đứng độc lập mà trở thành một thành tố 

của thể loại lý, thì tiếng nói ấy càng được thể hiện sâu sắc hơn. Giai điệu âm 

nhạc chắp cánh cho lời thơ bay xa, và khí đó người hát càng thể hiện được tâm 

trạng của họ trước một không gian cụ thể. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc ven biển miền Trung Việt Nam. Mỗi 

thời kỳ lịch sử, Thừa Thiên Huế lại có những thay đổi nhất định về mặt địa giới. 

Là một tỉnh có sự giao thoa sớm văn hóa Việt - Chăm, đồng thời cũng là thủ 

phủ của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Thừa Thiên Huế là tỉnh tuy có khí 

hậu khắc nghiệt, nhưng lại có nhiều danh lam thắng cảnh và có một kho tàng 

văn hóa nghệ thuật phong phú. Riêng với âm nhạc của người Việt có bộ phận 
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âm nhạc cung đình và âm nhạc dân gian với nhiều thể loại khác nhau. Lý Huế 

là một thể loại dân ca đã có mặt và tồn tại khá lâu đời tại Thừa Thiên Huế. Lý 

Huế có những đặc điểm như sau: 

Mặc dù không xác định được thời điểm ra đời, nhưng về nguồn gốc, có 

lẽ là từ các bài hát giao duyên của cư dân Việt mang theo trên con đường hành 

tiến về phương Nam. Đến Huế, được người dân nơi đây sáng tạo thành sản 

phẩm tinh thần khá độc đáo của họ. Trải qua thời gian dưới sự tác động của lịch 

sử, xã hội với quá trình biến đổi, sáng tạo, cho đến nay, mặc dù so với vùng 

Nam Bộ hệ thống bài bản của Lý ở Huế ít hơn, nhưng Lý Huế lại có tính điển 

hình ở nhiều phương diện. 

Lý Huế có thể diễn xướng ở môi trường sông nước, nhưng hợp nhất vẫn 

là môi trường trên cạn xunng quanh không gian sống của con người. Lý Huế 

thường diễn xướng đơn lẻ. Lý Huế có hình thức cấu trúc của một ca khúc, 

thường ở hình thức một đoạn. Cách tư duy của các nghệ sĩ dân gian khá tài tình, 

đôi khi chỉ cần một cặp thơ 6/8 hay một vế của cặp thơ 6/8 cũng có thể phổ 

thành một bài lý. Tính chất âm nhạc trong các bài Lý Huế thường buồn, man 

mác. Giai điệu âm nhạc thường được xây dựng trên thang 5 âm. Các điệu hát 

thường quy định ở tốc độ chậm và nhịp độ đều đặn, khoan thai. 

Về lời ca, Lý Huế thường sử dụng thơ trong dân gian, đặc biệt là ca dao. 

Lời ca ngoài phần văn học, các nghệ nhân dân gian còn đưa thêm vào nhiều từ 

phụ để đảm bảo cho cấu trúc âm nhạc được cân đối và hoàn thiện. Các câu ca 

dao được chọn làm chất liệu lời ca cho Lý Huế phải phù hợp với tính chất của 

giai điệu âm nhạc, nghĩa là cũng phải man mác buồn. Nội dung trong lời ca 

thường diễn tả khung cảnh thiên nhiên, nỗi niềm thầm kín của chị em phụ nữ… 

Những đặc điểm về lịch sử, môi trường, cảnh quan thiên nhiên và nhất là đặc 

điểm về âm nhạc, sẽ là vấn đề cần chú ý trong việc dạy học Lý Huế cho học 

sinh trung cấp tại Học viện Âm nhạc Huế. 
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Chương 4 

CÁC BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT LÝ HUẾ  

4.1. Điều kiện tiên quyết để dạy học hát Lý Huế 

4.1.1. Điều chỉnh nội dung chương trình  

Như ở nội dung chương 2, trong nhánh tiểu mục 2.2.3.4 đã trình bày 

một số vấn đề liên quan đến nội dung chương trình môn Dân ca Việt Nam, trong 

đó nội dung chương trình được biên soạn và đưa vào là 37 bài. Chúng tôi hiểu 

khi lên lớp, GV chỉ chọn một số bài để dạy cho HS, những bài còn lại dùng để 

làm tài liệu tham khảo là hợp lý. Tuy nhiên, thực tế HS chỉ được học 60 tiết 

trên lớp thì không thể nào kham nổi và học hết một lượng kiến thức khá lớn 

như vậy. Theo ý kiến chủ quan, như đã đề cập là: học đến đâu, chắc đến đó, 

không học lan man, mà học phải có trọng tâm, sao cho phù hợp trình độ của 

HS và phù hợp tình hình thực tế của Học viện Âm nhạc Huế. Xuất phát từ 

những suy nghĩ đó, chúng tôi đề xuất chương trình môn Dân ca Việt Nam, nên 

thực hiện theo nội dung như sau: 

Về cơ bản vẫn dựa trên cơ sở của chương trình do Dương Bích Hà biên 

soạn, nhưng cần chú ý tới việc điều chỉnh số lượng bài thuộc các vùng miền 

cho hợp lý, kể cả việc điều chỉnh lại thời gian, phương pháp dạy và các biện 

pháp thực hiện trong dạy học.  

Về nội dung, nên bỏ đi những vấn đề quá sâu nhưng không mang tính 

trọng tâm như: hình thức, các dạng cấu trúc câu nhạc, đoạn nhạc, cách phổ thơ 

trong dân ca người Việt (thực chất nội dung này đã được học ở môn phân tích 

tác phẩm) và một số vấn để ít liên quan đến việc dạy hát dân ca (chẳng hạn chất 

liệu của một số bài dân ca ảnh hưởng đến việc sáng tác ca khúc của các nhạc 

sĩ). Đặc biệt cần chú trọng ưu tiên nhiều hơn cho các bài Lý Huế trên các 

phương diện về nội dung, tính chất âm nhạc, cách truyền dạy...  

Cụ thể, trong nội dung chương trình môn Dân ca Việt Nam các bài dân 

ca được chọn là:  
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Khu vực phía Bắc chọn bài: Ga phà té le - Gà gáy le te (dân ca Coống 

Khao), Mưa rơi (dân ca Xá), Xe chỉ luồn kim (dân ca Quan họ Bắc Ninh), Ví 

dặm (dân ca Nghệ - Tĩnh). 

Khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên chọn bài: Mùa xuân đi câu cá (dân 

ca Banar), Sáng trong Buôn (dân ca Ê Đê), Ru em (dân ca Xê Đăng), Ru em 

ngủ (dân ca Sra).  

Khu vực Nam Bộ chọn bài: Lý con sáo Gò Công, Lý cây bông, Ru con, 

Lý kéo chài (dân ca Nam Bộ).  

Với Lý Huế chọn bài: Lý hoài nam, Lý ngựa ô, Lý con sáo, Lý vọng phu, 

Lý tử vi. 

Những bài được chọn ở trên, hầu hết HS ít/ nhiều đã biết đến qua các 

hệ thống phát thanh ở Trung ương và địa phương cũng như các phương tiện 

thông tin khác. Do đó tiêu chí chọn bài về giai điệu, tiết tấu, tầm âm… không 

còn quan trọng nhiều đối với HS trung cấp, mà ở đây có lẽ vấn đề cần quan tâm 

là tính đại diện vùng, miền (tuy nhiên cũng chỉ mang tính tương đối). Sau khi 

lựa chọn các bài dân ca, trong quá trình giảng dạy, chúng tôi lưu tâm tới việc 

phân bổ thời gian và điều tiết dung lượng kiến thức để truyền đạt cho HS sao 

cho hợp lý nhất. 

Tổng cộng toàn bộ về thời gian dạy học cho môn Dân ca Việt Nam hiện 

tại là 60 tiết. Chúng tôi điều chỉnh lại và phân bổ thời gian dạy học dân ca cho 

từng khu vực như sau: các bài dân ca khu vực phía Bắc: 10 tiết; dân ca khu vực 

miền Trung - Tây Nguyên: 10 tiết; khu vực Nam bộ: 10 tiết; 30 tiết còn lại, 

dành để dạy cho 5 bài Lý Huế. Với số tiết tuy được phân chia như vậy, nhưng 

cũng cần cân chỉnh về dung lượng kiến thức trong từng tiết dạy. Theo chúng 

tôi, dân ca của khu vực phía Bắc, khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên và khu 

vực Nam bộ, khi dạy chỉ nên truyền đạt cho HS những kiến thức về dân ca một 

cách khái quát nhất trên các phương diện: đặc điểm giai điệu, nội dung lời ca, 

không gian, thời gian diễn xướng. Tất nhiên công việc này dù có giới thiệu 
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nhanh, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, và phải dành một khoảng thời gian 

nhất định để cho HS nghe một đến hai bài dân ca thuộc khu vực mà GV đang 

giới thiệu. Chẳng hạn khi dạy về dân ca khu vực phía Bắc, có thể cho HS nghe 

1 đến 2 bài trong số 5 bài mà chúng tôi đã lựa chọn ở trên, và dân ca ở các khu 

vực khác cũng vậy. Thực tế cho thấy rằng, dân ca Việt Nam vô cùng đa dạng 

và phong phú cả về số lượng bài bản, nội dung phản ánh cũng như không gian 

diễn xướng. Như đã trình bày trong tiểu mục 2.2.3 về thực trạng dạy học hát 

môn Dân ca Việt Nam cho HS trung cấp tại HVAN Huế, với thời lượng 60 tiết 

cho môn học, thì không giải quyết được các vấn đề trong nội dung một cách 

thấu đáo. Nếu học tràn lan không chú trọng vào điểm nhấn, chẳng khác nào như 

kiểu “cỡi ngựa xem hoa”, và như vậy không đem lại kết quả khả quan, thậm 

chí vô tình dễ gây ra cho HS sự nhầm lẫn một số bài dân ca giữa các vùng/miền 

hay dân ca của tộc người này với dân ca của tộc người khác.  

Cách thức mà chúng tôi gợi ý, đề xuất như trên cũng chẳng thể và không 

hy vọng ôm hết được số lượng bài dân ca (cho dù là bài tiêu biểu) của các vùng/ 

miền, nhưng dẫu sao cũng khắc phục được một số nhược điểm vừa nêu. Học 

đến đâu hiểu và nắm chắc vấn đề đến đấy, cố gắng thể hiện cho được cốt lõi 

bản chất của vấn đề cần truyền đạt, không “gieo vừng ra ngô” đó là quan điểm 

- mà theo chúng tôi - có tính chủ đạo trong việc dạy học môn Dân ca Việt Nam 

tại HVAN Huế. 

Như vậy, dân ca của các tộc người thuộc từng vùng, miền trong chương 

trình được điều chỉnh lại chỉ có 30 tiết, còn lại 30 tiết dành cho Lý Huế. Nhìn 

vào sự điều chỉnh, có thể thấy thời lượng dành cho việc dạy học Lý Huế chiếm 

1/2 thời lượng chung của toàn môn học. Với thời lượng như vậy, sẽ đáp ứng 

được tính hợp lý tương đối trong môn học và đáp ứng được một phần chức 

năng của HVAN Huế với việc bồi dưỡng cho thế hệ tiếp theo trong công cuộc 

giữ gìn những di sản của ông cha để lại. Chúng tôi biết rằng, thời lượng như 

vậy cũng chỉ đủ để truyền đạt tới HS từ 3 đến 5 bài với những thông tin cơ bản 
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nhất và cách hát cơ bản nhất về Lý Huế. Mặt khác, đối tượng học là HS trung 

cấp, nên ngay trong quá trình học tập và sau này ra trường, các em sẽ là những 

người góp phần đáng kể trong việc giữ gìn, sáng tạo, quảng bá thể loại âm nhạc 

dân gian này cho du khách trong và ngoài nước.  

Từ việc nhìn nhận con người với vai trò là chủ thể văn hóa, nên việc 

dạy các điệu Lý Huế cũng là điều quan trọng, một mặt vừa nâng cao tính thẩm 

mỹ cho HS, mặt khác - nhìn rộng hơn - cũng là để góp phần giữ gìn một thể 

loại dân ca đang mai một và có thể biến mất trước những đổi thay của văn hóa, 

xã hội. Do đó, để dạy tốt các bài Lý Huế, một yêu cầu tối thiểu đối với cả người 

dạy và người học là phải biết được đặc điểm âm nhạc, lời ca thông qua việc 

phân tích các bài, hiểu được phương pháp dạy theo kiểu truyền khẩu và biết kết 

hợp với phương pháp dạy hiện đại… Tất cả những vấn đề vừa nêu, sẽ được chúng 

tôi trình bày lần lượt dưới đây.  

4.1.2. Phân tích một số bài Lý Huế phục vụ cho việc dạy học 

4.1.2.1. Tác dụng của việc phân tích một số bài Lý Huế 

Phân tích một số bài Lý Huế có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc 

dạy học Lý Huế. Phân tích âm nhạc để thấy rõ hình thức, cấu trúc, đoạn, câu, 

tiết nhạc để khi tiến hành vào dạy học hát sẽ giúp HS biết cách lấy hơi, ngắt 

câu chỗ nào là hợp lý. Hơn nữa, thông qua việc phân tích này, sẽ là cơ sở giúp 

HS hiểu rõ tính chất âm nhạc (buồn/ vui) của bài Lý Huế, để khi các em bước 

vào học hát cũng như thể hiện sẽ không làm mất đi cái vốn có của bài Lý Huế.  

Việc phân tích lời ca cũng là một thao tác phải có, và không kém phần 

quan trọng nếu so với việc phân tích giai điệu âm nhạc, bởi lời ca là một thành 

tố quan trọng không thể thiếu để cấu thành nên diện mạo của một bài dân ca. 

Thông qua phân tích lời ca, hình tượng âm nhạc của bài lý càng được bổ sung 

hoàn chỉnh hơn. Cũng thông qua việc làm này, giúp cho HS hiểu được ý nghĩa 

nôi dung của bài lý qua phần văn học mà lời ca mang lại, bên cạnh đó còn chỉ 
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cho các em một số từ cần chú ý để xử lý tốt những nốt luyến láy trong quá trình 

học hát. 

Ngoài vấn đề giúp HS hiểu được cấu trúc cũng như nội dung và ý nghĩa 

của bài lý, việc này ngoài có lợi cho việt học hát, thì phân tích còn có tác dụng 

hơn thế. Đó là qua việc phân tích, phần nào cũng gợi mở cho các em nhận biết 

được cách thức ứng xử của con người ngày xưa với xã hội và môi trường xung 

quanh; cách thức chọn thơ để phổ nhạc; thủ pháp mà nghệ sĩ dân gian phổ nhạc 

vào lời ca có sẵn và nhận biết được sự khác biệt cơ bản của lý nói chung, Lý 

Huế nói riêng với các thể loại âm nhạc dân gian khác. Tuy nhiên thời lượng 

dành để dạy cho mỗi bài Lý Huế là rất hạn chế, mặt khác là do mục đích của 

môn học nên chúng tôi ý thức rằng, khi phân tích cũng chỉ mang tính khái quát 

chung, không phân tích lan man hoặc quá sâu và tỷ mỷ như trong môn học phân 

tích tác phẩm. 

4.1.2.2. Phân tích một số bài Lý Huế làm mẫu 

Lý Huế số lượng khá phong phú, tuy nhiên để phục vụ cho công việc 

dạy học, ở phần điều chỉnh nội dung chương trình chúng tôi chọn 5 bài để đưa 

vào chương trình giảng dạy cho HS trung cấp tại HVAN Huế. Để tránh sự dài 

dòng không cần thiết, ở nội dung này chúng tôi sẽ phân tích ba bài (Lý Tình 

tang, Lý Hoài xuân, Lý Ngựa ô) để làm mẫu. Trong quá trình phân tích, chúng 

tôi vẫn giữ tiêu chí phải đảm bảo tính cơ bản, khái quát, phục vụ chính cho việc 

dạy hát, mà đối tượng là HS trung cấp âm nhạc.  

- Lý tình tang 

Đây là một trong những bài có sức lan tỏa mạnh mẽ đến đời sống tinh 

thần không chỉ của người dân xứ Huế. Cũng giống như nhiều bài dân ca thuộc 

các tộc người ở các vùng miền khác, Lý Huế nói chung, về phần văn học của 

lời ca chủ yếu lấy từ ca dao. Trường hợp Lý tình tang ở đây cũng vậy, lời phần 

văn học của bài này được lấy từ câu ca dao thể thơ lục bát:  

Ai đem con sáo sang sông 
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Để cho con sáo sổ lồng bay xa 

Ý nghĩa thực của câu thơ rất đơn giản, đó là lời trách móc bởi sự vô ơn 

của con sáo. Dòng sông lớn, sáo không thể qua để bay xa về miền đất mới. Có 

người đã mất công cho sáo vào lồng đưa sang sông, tưởng rằng khi mở lồng, 

sáo sẽ quấn quýt bên người, nhưng không ngờ sao lại bay đi.  

Tất nhiên trong trường hợp này, thơ ca dân gian không chỉ đơn thuần 

như vậy. Đây cũng là trường hợp “ngôn tại ý ngoại”, phần nào thể hiện sự thông 

minh trong tư duy thông qua cách nói bóng gió của người nghệ sĩ dân gian. Sự 

ví von có tính ẩn dụ của một lối/cách nói bóng bẩy, tạo ra sự đa tầng trong ý 

thơ và trong cách nghĩ của người nghe. Nghệ sĩ dân gian đã ví người con gái 

như con sáo sổ lồng bay xa, nghĩa là: em đã đi lấy chồng, bỏ lại cho anh một 

mối tình dang dở với bao điều ẩn ức, luyến tiếc, nhớ nhung, không nói lên lời. 

Một tầng ý nghĩ khác, đó là phải đặt lời ca trong bối cảnh xã hội phong kiến 

xưa. Xã hội ấy, con cái tuyệt đối phải nghe lời bố mẹ, trong hôn nhân thì: “bố 

mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Như vậy, con sáo bay xa - em đi lấy chồng - không 

phải là phụ bạc, mà do sự ép duyên. Ở tầng sâu hơn nữa, thông qua hình ảnh 

con sáo, có lẽ đó cũng là khát vọng tự do của người dân lao động, họ muốn 

thoát khỏi những luật lệ hà khắc của chế độ phong kiến. 

Sự đa tầng trong ý thơ/ý nghĩ là như vậy, nhưng thơ chỉ là thơ, chưa trở 

thành lời ca của bài Lý tình tang. Muốn trở thành lời ca của bài Lý tình tang, 

người nghệ sĩ dân gian đã dùng thủ pháp điệp lại một số từ sẵn có và thêm từ 

phụ vào những chỗ cần thiết của câu thơ, để tạo ra tính hợp lý trong cấu trúc 

âm nhạc. Thủ pháp ấy, thực tế đã mang lại những cảm xúc nhất định cho nhiều 

nghệ sĩ thể hiện. Toàn bộ lời ca của bài lý có 42 từ, trong đó lời thơ lục bát (tức 

phần văn học) gồm 14 từ, còn lại 28 từ phụ. Như vậy bằng thị giác, bản do 

Dương Bích Hà ký âm, một lần nữa có thể thấy sự tài tình của các nghệ sĩ dân 

gian trong việc phổ nhạc vào thơ để tạo nên một bài lý hoàn chỉnh - với nhịp 

điệu vừa phải và tính chất trữ tình - như ngày nay. 
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LÝ TÌNH TANG 

Vừa phải                                               Ký âm: DƯƠNG BÍCH HÀ 

 

Như đã trình bày, đối với HS trung cấp chuyên ngành âm nhạc, các em 

thuộc các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Tri, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An thì vấn đề 

phát âm (ngược dấu so với âm trong tiếng Việt hiện đại) trong khi học hát lời 

của bài lý này không phải vấn đề khó khăn, mà đôi khi lại là thuận lợi. Với HS 

thuộc các tỉnh khác, tất yếu sẽ gặp khó khăn hơn khi hát một số từ trong bài, 

chẳng hạn: từ sáo ở ô nhịp thứ nhất và từ để ở ô nhịp thứ 2, đặc biệt là từ sáo ở 

ô nhịp thứ tư. Nhìn chung, đối với các bài Lý Huế nói chunng và bài Lý tình 

tang nói riêng, một từ thường được hát qua nốt láy hoặc phải luyến qua nhiều 

nốt nhạc. Do đó, cho dù HS có sinh ra ở bất cứ tỉnh nào cũng cần phải chú ý 

khi học hát, nếu muốn đạt được hiệu quả như mong muốn. 

Về âm nhạc, có lẽ một phần do ngôn ngữ, phần khác là sự tác động của 

nhiều yếu tố khác nhau… đặc biệt do tính cách con người xứ Huế thiên về nội 
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tâm, nên tính chất âm nhạc bài Lý tình tang đậm chất trữ tình, nhưng và mang 

một chút buồn man mác. 

Lý tình tang đã vượt khỏi cấu trúc làn điệu để đạt tới cấu trúc của một 

ca khúc dân gian. Bài Lý tình tang được các nghệ nhân dân gian viết theo dạng 

đoạn nhạc gồm 2 câu (cách chia này chỉ mang tính tương đối). Câu 1 gồm 6 ô 

nhịp, câu 2 gồm 5 ô nhịp. Âm nhạc giữa các câu không có sự tương phản mà 

bổ sung cho nhau. Câu 2 là sự nối tiếp cả về chất liệu âm nhạc và nối tiếp mạch 

tình cảm của câu 1.  

Về thang âm, hiện nay có nhiều cách lý giải khác nhau, do đó chưa đem 

lại một sự thống nhất chung. Tất nhiên cách lý giải nào cũng có những hạt nhân 

hợp lý, nhưng chúng tôi có quan điểm: thang âm bao gồm tên những âm/ bậc 

chính có trong bài lý, thuộc một quãng 8. Do đó, hai hoặc ba âm/bậc cùng tên 

ở những quãng khác nhau cũng chỉ được tính là một âm/ bậc trong thang âm. 

Ví dụ: trong giai điệu có nốt a (quãng tám nhỏ) và nốt a1 (quãng tám thứ nhất) 

cũng chỉ được tính là một âm trong thành phần của thang âm. Với quan điểm 

đó, khi áp dụng vào bài Lý tình tang thì thấy, bài này dù có  6 âm là:  Đô - Rê - 

Mi - Fa - Sol - La, nhưng thực tế lại được xây dựng bằng sự kết hợp của hai 

thang 5 âm. Nhìn nhận của chúng tôi về thang âm trong bài Lý tình tang, hoàn 

toàn phù hợp với cách phân tích của Dương Bích Hà trong Chương trình chi 

tiết học phần môn Dân ca Việt Nam [27, tr.30]. Cụ thể thang âm đó là:  

 
Với kết cấu các bậc trong thang âm, thì bài Lý tình tang được xây dựng 

bằng sự “đan xen giữa hai điệu: điệu Đô Bắc (Đô - Rê - Fa - Sol - La) và điệu 

Đô Huỳnh (Đô - Rê - Mi - Sol - La)” [27, tr.27]. 

Đô Bắc 
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               Đô Huỳnh 

 

- Lý Hoài xuân 

Bài Lý Hoài xuân cũng sử dụng câu thơ lục bát: 

Non cao ai đắp nên cao 

Sông sâu nhờ bởi ai đào mà sâu. 

Ý nghĩa thật của câu thơ rất đơn giản: Non/ núi không ngẫu nhiên có 

thể cao được, mà phải nhờ người đắp; sông không thể sâu, nếu không có người 

đào. Tất nhiên câu thơ không chỉ hiểu theo nghĩa thật vốn có đơn giản như thế, 

mà ở chiều sâu - nghĩa bóng của câu thơ hàm chứa nhiều kênh thông tin khác. 

Có thể là: khi con người trưởng thành phải nhờ công ơn dưỡng dục của cha mẹ. 

Đẩy tầm suy nghĩ sâu xa hơn nữa, cũng rất có thể đó là lời nhắc nhở người dân 

đất Việt có cuộc sống bình yên phải luôn nhớ đến công lao xây thành, đắp lũy 

chống giặc ngoại xâm của bao thế hệ đi trước. Nội dung giáo dục chứa đựng 

tính nhân văn giống như nội dung câu thành ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, 

nhưng ở đây, câu thơ lục bát này có phần bóng bẩy, tạo và gợi cho người nghe 

bước vào miền suy nghĩ rộng hơn. Đó có lẽ cũng là một trong những đặc điểm 

thể hiện phần nào tính cách của các nghệ sĩ dân gian Thừa Thiên Huế, trong 

cách chọn thơ để làm lời ca cho bài lý.  

Không chỉ dừng lại ở đó, tính sáng tạo của nghệ sĩ dân gian Thừa Thiên 

Huế còn được thể hiện trong việc chuyển phần văn học của câu thơ lục bát trên 

thành lời ca cho phù hợp với giai điệu âm nhạc của bài Lý hoài xuân. Đó là thủ 

pháp điệp lại từ sông sâu, thêm các từ ơi người ơi rồi điệp lại, bên cạnh đó các 
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nghệ sĩ dân gian còn thay từ nhờ bởi bằng từ ai bởi, từ mà bằng từ nên. Như 

vậy phần văn học của lời ca chỉ có 14 từ của câu thơ lục bát, nhưng khi chuyển 

thành lời ca hoàn chỉnh của bài lý đã lên tới 29 từ. Các từ thuộc phần lời ca, 

trong quá trình dạy học hát, cần chú ý đến từ: đắp vì có hiện tượng cưỡng âm; 

từ luyến qua nhiều nốt như sông ở ô nhịp thứ hai, từ ai ở ô nhịp thứ năm và ô 

nhịp thứ bảy. Trong dạy học hát nếu xử lý tốt những từ này, thì cũng góp một 

phần cơ bản tạo nên chất Huế trong Lý Huế. 

LÝ HOÀI XUÂN 

(Trích) 

                                                                     Ký âm: DƯƠNG BÍCH HÀ 

          Vừa phải                                           Người hát: MINH MẪN 

 

Không dài dòng, chỉ cần cặp thơ lục bát cũng có thể phổ thành một bài 

lý hoàn chỉnh. Chính sự đơn giản ấy, đã cho thấy sự tài ba của nghệ sĩ dân gian 

Thừa Thiên Huế, và cũng chính từ cái đơn giản đó lại chứa chất trong nó một 

giá trị nhân văn cao cả. 

Về phần âm nhạc, tuyến giai điệu của bài Lý hoài xuân - chỉ trừ ô nhịp 

đầu là vận động theo chiều ngang - các ô nhịp còn lại giai điệu uyển chuyển, 

uốn lượn. Bài Lý hoài xuân có hình thức đoạn nhạc một câu gồm 4 tiết. Tiết 1 

từ đầu đến đầu ô nhịp thứ ba (lời ca gồm các từ: Non cao ai đắp nên cao, sông 

sâu) âm nhạc có tính chất tĩnh. Tiết 2 tiếp đến đầu ô nhịp thứ năm (lời ca gồm 

các từ: sông sâu ai bởi, ơi người ơi), âm nhạc có sự chuyển biến từ tĩnh sang 
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động. Tiết 3 từ đầu ô nhịp thứ ba đến đầu ô nhịp thứ bảy (lời ca gồm các từ: ai 

đào ơi người ơi nên sâu). Tiết thứ tư là sự nhắc lại toàn bộ phần âm nhạc cũng 

như lời ca của tiết thứ ba. Âm nhạc hai tiết này vận động nhưng rất uyển chuyển, 

bởi có từ được hát luyến qua nhiều nốt. 

Nhìn toàn bộ giai điệu thì thấy, bài Lý hoài xuân được xây dựng trên 

thang 7 âm (Đô - Rê - Mi - Fa - Sol - La - Si giáng). Tất nhiên ở đây cần lưu ý, 

vì được ký âm trên 5 dòng kẻ theo kiểu âm nhạc bác học phương Tây, nên có 

nốt si giáng. Thực tế, khi chúng tôi thẩm định bằng cách nghe lại phần trình 

diễn của nghệ nhân Thanh Tâm thì thấy, nốt si giáng có vẻ non hơn nốt si giáng 

trong cách ký âm trên bản nhạc.  

Dẫu giai điệu được xây dựng trên thang 7 âm, nhưng nó không thuộc 

vào hệ thống thang âm của âm nhạc châu Âu. Sở dĩ bài lý có 7 âm là do sự kết 

hợp đan xen giữa ba loại thang 5 âm thuộc ba điệu thức: Đô huỳnh, Đô nam và 

Đô bắc tạo nên, đó là: 

Đô Huỳnh 

 

                 Đô Nam 

 

                        Đô Bắc  

 

Tính chất âm nhạc của bài Lý hoài xuân cũng giống như bài Lý tình 

tang luôn mang đậm chất trữ tình nội tâm, nhưng xa xăm và có tính khơi gợi 

lớn, chính điều đó đã đánh thức, dẫn dắt người nghe liên tưởng về một không 
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gian, một hoàn cảnh cụ thể nào đó, hoặc một hoàn cảnh mà họ tưởng tượng ra 

cảm thấy phù hợp. 

- Lý ngựa ô 

Theo các nhà nghiên cứu như Lư Nhất Vũ, Lê Văn Hảo, Nguyễn Vĩnh 

Phúc, Dương Bích Hà… thì bài Lý ngựa ô có nguồn gốc từ Huế rồi hành tiến 

về phương Nam sau đó lại trở ra đất Bắc. Không bàn tới Lý ngựa ô ra đời như 

thế nào, ở đâu? nhưng điều cần quan tâm là bài lý này có một số điểm khác với 

các bài ở chỗ: 

Phần lời, đa số các bài lý thường lấy các câu thơ thể lục bát, hay lục bát 

biến thể làm phần văn học cho lời ca. Tuy nhiên, giống như âm nhạc dân gian, 

trong thơ ca dân gian cũng có những biến thể nhất định. Câu thơ dùng trong bài 

Lý ngựa ô cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Trong nhiều bản ký âm thì cốt 

lõi của câu thơ là: 

Ngựa ô iêng thắng kiệu vàng 

 Em tra khớp bạc đưa chàng về dinh.  

Dương Bích Hà lại cho rằng, lời của bài được dựa trên câu thơ lục bát 

[28, tr.32]: 

Ngựa ô ăn cỏ giữa đàng 

Bắt lên mà thắng cho chàng về dinh. 

Âm nhạc dân gian có nhiều dị bản, qua đó cho thấy sự sáng tạo của các 

nghệ sĩ dân gian là vô cùng phong phú. Tuy nhiên, trong dạy học, chúng tôi 

phải có những lựa chọn mang tính hợp lý nhất. Sau khi nghe một số nghệ sĩ 

người Huế như Vân Khánh, Thanh Loan, Phong Thủy, Quang Linh, Diệu 

Hương… thì thấy có phần giống nhiều hơn bản ký âm của Dương Bích Hà. Vấn 

đề nữa cần quan tâm, đó là về thời gian. Dương Bích Hà ký âm bản này đã trên 

20 năm, trong khi đó các ca sĩ thu âm mới cách đây chưa đầy chục năm. Căn 

cứ vào dữ liệu trên, trong quá trình dạy học chúng tôi chọn bản do Dương Bích 

Hà ký âm là hợp lý hơn cả. 
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LÝ NGỰA Ô 

(Trích) 

Ký âm: DƯƠNG BÍCH HÀ 

Người hát: MINH MẪN 

  

Toàn bộ lời ca của bài Lý ngựa ô gồm 82 từ. Nguyên bản phần văn học 

có 14 từ, để hoàn thiện và đảm bảo tính hợp lý lời ca của bài lý này, các nghệ 

sĩ dân gian phải thêm 58 từ phụ như: i, a, tra, bộ lục lạc đồng đen, một bộ lá 

sen, dây cương nhuộm thắm, một cặp tím trắng, tình tang nọn tang tính, tính 

tang nọn tang tình… 

Nghĩa thật của câu thơ là: thắng kiệu vàng, tra khớp bạc cho ngựa ô để 

em đưa chàng về dinh. Tuy nhiên, nghĩa bóng của câu thơ cũng có nhiều lớp 

lang khác nhau. Nếu chỉ cần thay đổi một số từ trong lời ca như; “anh tra khớp 

bạc”, “anh đưa nàng về dinh” thì nghĩa của lời thơ lại được hiểu theo một chiều 

hướng khác. Trong trường hợp này nhiều người cho rằng, đó là một giấc mơ 

của một chàng trai nhà nghèo được đón tiểu thư về làm vợ trong sự đủ đầy của 

vật chất. Nếu lời ca là “thiếp đưa chàng về dinh” thì lại được hiểu theo một 

nghĩa khác, đó là:  

diễn tả sự đảm đang của người phụ nữ thời xưa, một lòng theo chồng, 

sửa soạn iêng ngựa cho chồng lên kinh ứng thí. Bên cạnh đó bài hát 

phần nào nhắc đến tính bảo thủ trong thời kỳ xã hội phong kiến, 
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không cho phụ nữ đi học, họ chỉ được làm những công việc vặt vãnh 

trong gia đình, thờ chồng, nuôi chồng ăn học,… [27, tr.32]. 

Trong dạy học hát bài Lý ngựa ô cho HS trung cấp âm nhạc, ngoài vấn 

đề giữ đúng thanh điệu của Huế, GV cần chú ý tới cách hát láy qua một số từ: 

thắm, một, cặp, tím, trắng; và tất cả các từ hát luyến có trong bản trích ký âm 

ở trên. 

Về âm nhạc: tuyến giai điệu của bài Lý ngựa ô uyển chuyển, các nốt 

(chủ yếu là nốt đơn, và một số nốt kép) được liên kết với nhau bằng dấu luyến. 

Chính do nội dung của lời ca đã phần nào quyết định đến cách thể hiện của 

người hát, nên tính chất âm nhạc tuy tính trữ trình là bao trùm, chủ đạo, nhưng 

lại thiên về sự vui tươi, lạc quan hơn. Đây có lẽ cũng là một trong những điểm 

khác biệt về tính chất âm nhạc của bài Lý ngựa ô với các bài Lý Huế khác. 

Bài Lý ngựa ô được xây dựng trên thang 6 âm: Sol - La - Đô - Rê - Mi 

- Fa - Sol. Về điệu thức của bài Lý ngựa ô có sự đan xen giữa 2 điệu thức: 

Sol Nam 

 

Sol Bắc 

 

Các nghệ sĩ dân gian viết bài Lý ngựa ô ở hình thức hai đoạn nhạc. Đoạn 

hai chỉ có sự thay đổi một số tiểu tiết nhỏ, còn hầu như là sự nhắc lại nguyên 

vẹn về tính chất âm nhạc và kết cấu câu nhạc. Mỗi đoạn gồm ba câu, do phụ 

thuộc vào lời ca, nên các câu nhạc không cân phương. Câu 1: 14 nhịp; câu 2: 

18 nhịp; câu 3: 12 nhịp gồm hai tiết nhạc, tiết thứ nhất gồm 4 nhịp, tiết thứ 2 

gồm 7 nhịp là sự nhắc lại tiết thứ nhất, chỉ khác ở 4 ô nhịp sau là có sự bổ sung 

một số từ phụ và kéo dài trường độ của nốt kết mà thôi. 
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4.2. Dạy học hát các bài Lý Huế 

4.2.1. Nguyên tắc thực hiện và quan điểm của giảng viên 

Môn Dân ca Việt Nam là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo 

HS trung cấp tại Học viện Âm nhạc Huế. Một số bài Lý Huế mà chúng tôi đưa 

vào, có dạy hết cho HS hay không còn tùy thuộc vào khả năng của GV (vấn đề 

này chúng tôi đã đề cập ở chương 2, nhưng về nguyên tắc nó vẫn phải có trong 

nội dung của chương trình). Như vậy, để dạy một số bài Lý Huế cho HS trung 

cấp âm nhạc, nói cách khác là đưa Lý Huế vào dạy trong nội dung của chương 

trình môn Dân ca Việt Nam, muốn hay không mỗi GV vẫn phải thực được hiện 

nguyên tắc cơ bản và quan điểm cá nhân mà chúng tôi sẽ đề cập dưới đây. 

4.2.1.1. Nguyên tắc thực hiện 

Thông qua tổ bộ môn, trình Ban Giám đốc Học viện đề cương chi tiết 

môn học. Phải thuyết trình cho Ban Giám đốc thấy được sự cần thiết, tính hợp 

lý trong việc rút gọn và thay thế một số bài dân ca khác trong nội dung chương 

trình bằng các bài Lý Huế, cũng như thay đổi cách thức dạy học. Phải thuyết 

trình cho Ban Giám đốc thấy được tính hợp lý trên phương diện: đảm bảo được 

về thời gian, mục tiêu đào tạo và khối lượng kiến thức môn học; không làm ảnh 

hưởng đến các môn học khác và không làm xáo động đến tinh thần thái độ cũng 

như ý thức học tập của HS. Khi thuyết trình, thái độ cần phải khiêm tốn, nhã 

nhặn, tránh dài dòng mà nhấn vào những phần trọng điểm nhất của nội dung 

vấn đề. 

Sau khi được Ban Giám đốc nhất trí về chủ trương, chúng tôi tiếp tục 

xin được làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo và lãnh đạo Khoa Lý luận - Sáng 

tác - Chỉ huy để thống nhất chi tiết về nội dung chương trình cũng như thời 

lượng dạy một số bài Lý Huế, như đã đề cập ở tiểu mục 4.1.1. Từ việc ý thức 

được rằng, cách dạy học Lý Huế - một thể loại âm nhạc dân gian - trong Học 

viện, không giống với cách thức dạy của nghệ nhân về phương diện: tổ chức 

lớp học, đối tượng học, phương pháp dạy, địa điểm lớp học... nhưng không vì 
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thế mà khước từ cách truyền dạy truyền thống. Ngược lại, chúng tôi sẽ tận dụng 

những ưu điểm của phương pháp dạy này như truyền khẩu, cách cộng minh tự 

nhiên, cách hát bạch thanh… kết hợp với phương pháp dạy hiện đại để đạt được 

mục tiêu và chất lượng dạy học do Học viện yêu cầu.  

Do điều kiện kính phí của Học viện hạn hẹp và nhiều vấn đề khác tác 

động đến, nên không thể mời được nghệ nhân đến giảng dạy như học nhã nhạc 

ở hệ đại học. Mặt khác, thời gian dành cho môn học không cho phép, do đó khi 

làm việc, chúng tôi lưu ý và để xuất với lãnh đạo phòng Đào tạo cũng như lãnh 

đạo Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy, điều động một GV thường xuyên tiếp 

xúc với Lý Huế (khi cần thiết làm cố vấn) và một HS chuyên ngành đàn tranh 

trực tiếp hỗ trợ cho việc khai giọng, đệm đàn trong quá trình dạy hát. GV được 

mời sẽ cố vấn về ngữ điệu, tính chất của từng bài Lý Huế được đưa vào giảng 

dạy. (Xin lưu ý rằng, đây là những tiết dạy có tính thể nghiệm và chỉ dạy cho 

đối tượng là HS trung cấp chuyên ngành âm nhạc hiện đang học tại Học viện 

Âm nhạc Huế).  

Sau khi thống nhất những vấn đề cơ bản về quan điểm, đường hướng 

thực hiện, trước khi tiến hành lên lớp, chúng tôi tiếp xúc với HS, tìm hiểu khả 

năng và giao nhiệm vụ cho các em. Yêu cầu HS phải nghe/ xem trước bài lý sẽ 

được dạy trên phương diện: lời ca, giai điệu, tính chất âm nhạc... Đặc biệt, nhắc 

các em phải có ý thức chú ý đến những từ khó hát (hát luyến - từ được hát qua 

nhiều nốt, hát láy; các từ có thanh điệu khác nhau, nhưng lại hát cùng một cao 

độ). Công việc tiếp theo học sinh phải làm, đó là chuẩn bị phấn, bảng, kiểm tra 

lại hệ thống máy chiếu, máy nghe, bàn ghế và các vấn đề khác liên quan đến 

tiết học. 

Về phần việc của GV trước khi lên lớp, phải kiểm tra lại giáo án, phân 

bổ thời gian cho từng bước trong quá trình thực hiện tiết dạy sao cho hợp lý, 

nghiên cứu nội dung chỗ nào, vấn đề nào cần nhấn mạnh, cách xử lý hiệu quả 

những từ có tính chất mấu chốt thể hiện rõ bản chất của ngôn ngữ Huế. Bên 
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cạnh đó cần nghe, lựa chọn và thẩm định lại chất lượng các đĩa VCD để tìm ra 

phương án tối ưu nhất phục vụ tốt cho tiết học. Chuẩn bị và xác định tốt về mặt 

tâm lý để khi lên lớp, có thể dự kiến và đưa những biện pháp, cách thức giải 

quyết hợp lý một số vấn đề/sự cố xảy ra ngoài ý muốn trong tiết học. Chỉ có 

nghiên cứu, chuẩn bị kỹ từng vấn đề một cách chi tiết như vậy, thì GV mới làm 

chủ được tiết dạy, và đó cũng là cơ sở để tạo cho không khí lớp học sẽ sôi động, 

lôi cuốn. Công việc cuối cùng là kiểm tra lại một lần nữa toàn bộ những vấn đề 

có liên quan đến tiết học sẽ diễn ra trên lớp như: mời HS đệm đàn, mời cố vấn, 

máy chiếu, bàn ghế, phấn bảng... 

Những vấn đề vừa đề cập tuy không mới, nhưng trong bối cảnh của giáo 

dục hiện nay, không phải GV nào cũng có ý thức dành thời gian và tâm huyết 

cho công việc chuyên môn. Chúng tôi cho rằng, dạy học các bài dân ca có đạt 

được chất lượng hay không, khâu chuẩn bị cho tiết học là vô cùng quan trọng. 

Đây là công việc vô cùng cần thiết và mang tính bắt buộc đối với mỗi GV trước 

khi lên lớp, chỉ có như vậy mới đáp ứng được tính chất, yêu cầu của việc nâng 

cao chất lượng giảng dạy trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay. 

4.2.1.2. Quan điểm của giảng viên  

Thứ nhất là quan điểm nhận thức về môn học: trước hết GV phải là 

người hiểu được, trân trọng, yêu quý các bài dân ca Việt Nam - một di sản văn 

hóa tinh thần được kết tinh qua nhiều thế hệ truyền lại đến ngày nay. Bên cạnh 

đó, GV phải hiểu rõ vai trò của việc day hát dân ca Việt Nam cho HS, ngoài 

việc cung cấp những kiến thức âm nhạc (thang âm, điệu thức, cấu trúc, hình 

thức, cách thức phổ thơ...), thì còn cho các em phần nào hiểu/ biết được cảnh 

quan, đời sống xã hội, tinh thần của người xưa (cách ứng xử giữa con người 

với xã hội, với thiên nhiên, với con người). Hiểu được như vậy, sẽ là một trong 

những cơ sở để GV nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí của môn dân ca trong 

chương trình đào tạo HS trung cấp âm nhạc tại HVAN Huế. Dạy học môn dân 

ca Việt Nam cũng có tầm quan trọng chẳng kém môn học khác, đây không phải 
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là môn học phụ để học cho có, cho đủ chương trình, mà nó xứng đáng đứng 

ngang hàng với các môn học khác. Chỉ có quan niệm như vậy, GV mới có tâm 

thế vững vàng thể để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy môn học. 

Thứ hai quan điểm dạy học trên lớp: GV luôn là người tạo ra bầu không 

khí của lớp học trên tinh thần cởi mở, thân thiện và thoải mái. Phải tạo được ấn 

tượng với HS thông qua các thao tác, kỹ năng giảng dạy trên lớp. Chẳng hạn 

khi hát mẫu, GV phải hát một cách thật chính xác, thật hay và có cảm xúc, bên 

cạnh đó phải tạo cơ hội để HS có thể bộc lộ được tư chất của bản thân thông 

qua các hoạt động ở trên lớp. Luôn có ý thức khuyến khích các em trong học 

tập và không nên đánh giá quá gay găt, chặt chẽ làm giảm khả năng hứng thú 

của học sinh. Ngược lại, GV luôn tìm cách khen ngợi và đưa ra những nhận xét 

tích cực, ngay cả khi HS chưa đáp ứng được đầy đủ những kỳ vọng của GV. 

Phải quan sát những hành động, cách cư xử của các em, không được tạo ra và 

đừng bao giờ tạo ra khoảng cách giữa học sinh với GV. Một điều không kém 

phần quan trọng đó là: cố gắng tìm ra những thay đổi trong cách biểu hiện, biểu 

diễn của HS, không phân biệt, tách biệt giữa em này với em kia, mà phải có 

cách nhìn nhận mang tính nhân văn là: coi tất cả HS đều bình đẳng như nhau 

trong việc tiếp thu kiến thức cũng như việc thể hiện kiến thức. Phải chấp nhận 

sự không đồng đều trong việc tiếp thu, thể hiện bài lý và coi đó là một điều 

đương nhiên. 

Muốn đạt được hiệu quả cao trong việc dạy học hát Lý Huế, thì GV 

phải tạo được khoảng thời gian cần thiết để HS có điều kiện thể hiện được năng 

lực trong các hoạt động học tập. GV nên tìm cách nâng cao khả năng, năng lực 

thể hiện của HS thông qua các kỹ năng hoạt động ở trên lớp, bên cạnh đó không 

nên bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trong cách cư xử của HS trong suốt quá trình 

học. Tuy nhiên, GV cũng cần tránh và không nên làm những điều sau: 

Hạn chế hoặc đừng so sánh về kỹ năng, kiến thức âm nhạc cũng như 

khả năng tiếp thu kiến thức giữa các HS với nhau. Không nên nói trước cho HS 
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về mục tiêu cũng như cách thức để đạt được mục tiêu của bài học. Không nên 

mất nhiều thời gian để giải quyết một thắc mắc hay một vấn đề quá nhỏ, hoặc 

không nên cố gắng kiểm soát HS theo các hình thức kỷ luật, mà hãy kiểm soát 

các em bằng năng lực sư phạm của chính GV thông qua nội dung của bài học.  

Còn một số vấn đề nữa mà GV cần lưu ý thêm, đó là: Không được làm 

mất tinh thần của HS khi học hát cũng như khi giao lưu trong giờ học hát, đặc 

biệt đừng bao giờ phân biệt đối xử với các em qua sự so sánh về các kỹ năng. 

Tiết học chỉ bắt đầu khi GV đã chuẩn bị kỹ bài, ví như phải nắm bắt được tiết 

tấu hoặc, cách xử lý ca từ và các vấn đề liên quan... Đừng bao giờ dùng những 

lời lẽ quá nghiêm khắc để phê bình một HS nào đó trước lớp, điều này không 

những gây ức chế mà phản tác dụng trong dạy học, bởi mục tiêu của các tiết 

học Lý Huế là tạo ra sự thích thú và mang lại cho các em một tinh thần thoải 

mái trong học tập.  

4.2.2. Biện pháp rèn luyện các kỹ thuật hát Lý Huế 

Dạy học hát Lý Huế là dạy cho HS hiểu và biểu đạt được các giá trị của 

từng bài Lý Huế. Muốn biểu đạt được các giá trị đó, trong quá trình dạy học 

hát cần trang bị cho các em các kỹ thuật cơ bản về ca hát Lý Huế. Trong các 

bài Lý Huế chủ yếu sử dụng các kỹ thuật: hát liền tiếng, hát ngân dài, hát luyến, 

hát láy. 

4.2.2.1. Hát liền tiếng 

Hát liền tiếng hay hát liền giọng (Legato) là kỹ thuật khá quan trọng 

trong ca hát nói chung và hát Lý Huế nói riêng. Kỹ thuật hát liền tiếng, yêu 

cầu âm thanh phát ra không bị đứt gãy mà phải tạo thanh một chuỗi liên tục, 

nối tiếp đều đặn từ nốt trước sang nốt sau trong một tiết nhạc, vế nhạc hay 

câu nhạc. Theo tác giả Nguyễn Trung Kiên thì: “cách hát chuyển tiếp liên tục, 

đều đặn từ âm nọ sang âm kia, tạo nên những câu hát liên kết không ngắt quãng” 

[52, tr.104].  
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Để đạt được tiêu chí về kỹ thuật hát liền tiếng, trong quá trình luyện tập, 

chúng tôi yêu cầu HS phải chú ý lấy, đưa hơi xuống vùng bụng ở mức độ vừa 

phải và tiết chế phù hợp với những âm thanh được phát ra. Bên cạnh đó là sự 

kết hợp khéo léo, đồng bộ của các cơ quan phát âm (khẩu hình, thanh quản, 

thanh đới, xong cộng minh). Để luyện kỹ thuật hát liền tiếng, chúng tôi lấy câu 

nhạc đầu tiên trong bài Lý nam xang để làm mẫu cho HS luyện tập. 

Ví dụ 4.1: Mẫu luyện kỹ thuật hát liền tiếng [Trích 28, tr.216]. 

 

Mẫu trên là một câu nhạc gồm 2 tiết nhạc, yêu cầu HS khi thực hiện, 

âm thanh phát ra phải êm, liền mạch; hát hết tiết nhạc 1 lấy hơi lén (hơi trộm) 

để sang tiết nhạc 2. Chú ý khi lấy hơi không được bật thành tiếng rít, tiếng nấc 

mà phải tạo ra được cảm gác liền mạch cho câu hát. 

4.2.2.2. Hát luyến, láy 

Một mặt là do phương ngữ, mặc khác là do tâm trạng cần thể hiện, nên 

giai điệu âm nhạc trong các bài Lý Huế chủ yếu mang tính trữ tình, tự sự. Muốn 

hát cho “ra chất” các bài Lý Huế thì không thể bỏ qua hai kỹ thuật hát luyến, 

hát láy.  

Hát luyến là hát một từ qua hai, ba, bốn... nốt nhạc. Về cơ bản, hát luyến 

cũng giống như hát liền tiếng, nghĩa là hát một từ qua nhiều nốt nhạc phải được 

thể hiện một cách liền mạch.  

Kỹ thuật hát láy là hát nhanh qua một, hai, ba nốt nhạc mà ở đầu hoặc 

sau nốt nhạc chính, gọi là nốt hoa mỹ. Cách hát là: nếu nốt hoa mỹ ở trước thì 

hát lướt qua để vào trường độ của nốt nhạc chính; nếu ở sau thì hát vào nốt nhạc 

chính, rồi mới lướt nhanh vào nốt hoa mỹ. Nói cách khác, các nốt hoa mỹ chỉ 
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mang chức năng tô điểm cho nốt nhạc chính có chứa từ để hát, vì vậy nó không 

được tính vào trường độ của nốt nhạc chính.  

Vì trong các bài Lý Huế, mật độ sử dụng kỹ thuật hát luyện, hát láy khá 

nhiều và khó tách rời, do đó chúng tôi sẽ chọn mẫu để luyện chung cho hai kỹ 

thuật vừa nêu. Mẫu này được lấy từ bài Lý hoài Nam (Người hát: Mộng Ứng; 

Ký âm: Nguyễn Viêm) và có biến đổi đôi chút cho phù hợp với HS. 

 Ví dụ 4.2: Mẫu luyện kỹ thuật hát luyến, hát láy [Trích PL5, tr.221]. 

 

Khi vào luyện tập, yêu cầu HS đứng thẳng tự nhiên, lấy hơi vừa phải 

bình tĩnh xử lý từng từ (nô, na) ở tốc độ chậm sao cho thánh thoát, đúng cao 

độ, đúng vi trí âm thanh. Mẫu này sau mỗi dấu nghỉ, HS có thể lấy hơi chính 

thức, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc không được lộ hơi.  

4.2.2.3. Hát ngân dài 

Trong các bài Lý Huế, một số bài ở cuối có nốt ngân dài. Số lượng này 

không nhiều, nhưng chẳng vì thế mà không đưa kỹ thuật hát ngân dài vào luyện 

tập cho HS. Cho HS luyện tập kỹ thuật hát ngân dài, ngoài việc đáp ứng yêu 

cầu cần ngân dài của bài được học, nó còn giúp ích cho việc rèn luyện hơi thở 

thanh nhạc của HS. Với kỹ thuật hát ngân dài, chúng tôi dựa trên một câu nhạc 

của bài Lý ngựa ô (Nguyễn Hữu Ba sưu tầm và ký âm), có thay đổi bằng việc 

kéo dài trường độ ở hai ô nhịp cuối cùng, để xây dựng mẫu luyện tập cho HS. 

Ví dụ 4.3: Mẫu luyện kỹ thuật hát ngân dài [Trích PL5, tr.212]. 
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Khi luyện tập kỹ thuật này, yêu cầu HS phải có tinh thần thoải mái, lấy 

hơi sâu, giữ hơi một lát và bật âm nô, na một cách tự nhiên. Yêu cầu âm thanh 

phát ra đều ở phía ngoài, giữ nguyên vị trí âm thanh, chỉ khẩu hình chuyển động 

theo chiều dọc với âm nô, theo chiều ngang với âm na; phải điều tiết và khống 

chế được hơi thở sao cho âm lượng phát ra từ âm đầu cho đến âm cuối đều 

nhau, không lớn quá; âm thanh tròn đầy đảm bảo sự mượt mà vốn có do giai 

điệu yêu cầu.  

4.2.3. Áp dụng các biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực vào 

dạy học hát bài Lý Huế 

Để dạy hát một bài Lý Huế trên lớp (ở mục này chúng tôi lấy bài Lý 

Hoài nam do Nguyễn Viêm ký âm làm ví dụ cụ thể) cho các em HS trung cấp 

âm nhạc, sẽ tiến hành theo các bước: ổn định lớp và giới thiệu bài Lý Huế; khởi 

động giọng (mở giọng); nghe và xem đĩa VCD; phân tích bài; thực hiện dạy 

học hát; thảo luận, kiểm tra và đánh giá.  

Như vậy trong chu trình dạy một bài Lý Huế, chúng tôi đã thiết lập và 

tuân thủ theo 6 bước như vừa nêu. Tuy nhiên, trong nội dung từng bước mà 

chúng tôi trình bày dưới đây, không chỉ là việc mô tả công việc thực hiện dạy 

học đơn thuần, mà trong đó đã bao gồm sự đan xen và kết nối cả những thao 

tác/phương pháp, biện pháp dạy học truyền thống kết hợp dạy học theo hướng 

phát triển năng lực của HS. Đặc biệt chú trong tới việc lấy HS là trung tâm trên 

cơ sở đó sẽ hướng tới phát huy năng lực của các em trong quá trình học hát. 

4.2.3.1. Ổn định lớp và giới thiệu bài Lý hoài nam 

Đây là bước đầu tiên mà bất cứ GV nào lên lớp cũng đều phải thực hiện 

và tuân thủ theo quy định của Học viện. Công việc phải làm trước hết là điểm 

danh. Cũng cần nói thêm rằng, mục đích của điểm danh chính là để kiểm tra 

HS có hoặc không tham dự buổi học. Mục đích là như vậy, nhưng do sĩ số của 

lớp không nhiều, nên GV có thể thay đổi cách thức điểm danh sao cho nhẹ 

nhàng và thân thiện hơn, để tạo nên không khí cởi mở trong lớp học. Sau khi 
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lớp đã được ổn định, tiếp đến GV sẽ giới thiệu người đệm đàn và GV cố vấn 

chuyên môn (nếu thấy cần thiết). Việc giới thiệu cần phải trang trọng, lịch sự, 

ngắn gọn, không được cường điệu, hay quan trọng hóa để làm mất tinh thần và 

giảm sự tập trung của HS vào việc học tập. Một điều cần lưu ý ở đây là: tùy 

theo đặc điểm, không khí của lớp mà có thể thực hiện bước giới thiệu trước rồi 

đến ổn định lớp sau, vấn đề này hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng ứng xử của 

GV đứng lớp. Công việc cuối cùng của bước ổn định lớp và giới thiệu nói rõ 

cho các em biết về nội dung chính của tiết học, học bài Lý hoài nam nào. 

Chúng tôi xin lấy một ví dụ cụ thể như sau: trong quá trình điểm danh, 

nếu thấy vắng một HS nào đó, GV có thể có nhiều phương án giải quyết khác 

nhau, chẳng hạn đưa ra một số câu hỏi nghi vấn: Có lẽ bạn đó học quá khuya 

nên bị ốm chăng? Hoặc: chắc là do mấy ngày nay thời tiết thay đổi, nên bạn ấy 

có thể bị ốm? Cô sẽ gọi điện hỏi thăm sau, và rất mong các em chia sẻ, động 

viên để bạn mau khỏi… Trường hợp số lượng HS tham gia giờ học đầy đủ, GV 

nên đưa ra câu nói có tính tự tin và mang tính kỳ vọng, chẳng hạn: có lẽ môn 

Dân ca Việt Nam có sức hấp dẫn diệu kỳ, nên lớp mình hôm nay tham gia học 

đông đủ, điều đó làm cô rất vui... Trong buổi học này, cô xin trân trong giới 

thiệu: giảng Dương Bích Hà cố vấn về phương diện chuyên môn và bạn Nguyễn 

Thu Hồng học sinh năm thứ 2, chuyên ngành đàn tranh ngành Biểu diễn nhạc 

cụ truyền thống đệm giúp lớp chúng ta trong quá trình học hát. 

4.2.3.2. Khởi động tạo không khí học tập  

Sau khi ổn định lớp và giới thiệu, đến bước khởi động. Trong hoạt động 

dạy học hiện nay, ở cấp học nào cũng đều quan tâm và coi trọng bầu không khí 

học tập. Do đó phải khẳng định rằng, khởi động là bước vô cùng quan trọng, vì 

thông qua bước này có thể đánh giá được kiến thức tổng hợp cũng như năng 

lực đứng lớp của từng GV.  

Trong tiết học hát dân ca, không nên hiểu đơn thuần và đừng bao giờ 

cho rằng, bước khởi động chỉ là mở giọng, luyện thanh, luyện kỹ thuật, mà nội 
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hàm của nó còn bao chưa nhiều vấn đề khác, đặc biệt là tạo ra không khí của 

buổi học. Do đó, theo chúng tôi, bước khởi động có thể kết hợp giữa trò chơi 

nào đó (ví như: gõ tiết tấu theo dây chuyền; hát một, hai từ nào đó; hay kể câu 

chuyện âm nhạc...) với việc khởi động/mở giọng. Ở bước khởi động cần chú ý, 

phải thực hiện một cách tự nhiên, mềm dẻo, không cứng nhắc hoặc tránh tạo ra 

không khí căng thẳng trong lớp học. Nếu bầu không khí lớp học căng thẳng, sẽ 

làm mất đi tinh thần học tập cũng như tính sáng tạo của HS trong giờ học.  

Lớp học hát Lý Huế, căn cứ vào số lượng HS thực tế để chia lớp, mỗi 

năm có 2, 3 hoặc 4 lớp. Mỗi lớp thường có từ 15 đến 30 HS. Khi thực hiện dạy 

học hát, sẽ chia lớp thành 2 dãy bàn theo chiều ngang; chiều dọc của lớp một 

bên có 3 đến 5 bàn, mỗi bàn có 4 HS (ở sơ đồ dưới là thực hiện cho lớp có sĩ 

số 30 HS). 

Sơ đồ lớp học: 

 

Dạy bài Lý hoài nam, chúng tôi làm mẫu ba dạng tiết tấu đơn giản và 

cho HS thực hiện theo kiểu dây chuyền liên tục, hết bàn này đến bàn khác, từ 

phải qua trái (theo hướng của GV nhìn xuống lớp). Khi bàn 1 kết thúc mẫu 1, 

tiếp đến bàn hai gõ mẫu 2; kết thúc mẫu 2, bàn  ba tiếp tục gõ mẫu 3; kết thúc 
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mẫu 3, tiếp theo bàn 4 gõ mẫu 1... Việc gõ tiết tấu theo kiểu dây chuyền, sẽ tạo 

ra một mối liên kết nhất định giữa HS với nhau, tăng khả năng làm việc nhóm 

cho từng em và khi thực hiện gõ tiết tấu như vậy, sẽ tạo được hiệu ứng âm thanh 

chạy vòng quanh lớp, nghe rất vui tai. 

Ví dụ 4.4: 3 mẫu tiết tấu khởi động 

Mẫu 1: 

 

Mẫu 2: 

 

Mẫu 3: 

 

(Chú ý: Mẫu 1, gõ tiết tấu bình thường, nhưng đến phách nhẹ ở ô nhịp 

thứ 2 cho HS đọc từ uẩy đúng như cao độ của giai điệu. Mẫu 2: khi gặp dấu 

nghỉ thì hướng dẫn HS hai bàn tay tách ra, miệng đọc từ uẩy; ô nhịp thứ 2 tương 

tự như ô nhịp thứ nhất; ô nhịp thứ 3 khi gặp dấu nghỉ, miệng đọc từ ỏa. Mẫu 3: 

ở đầu phách nhẹ của ô nhịp thứ 2 đọc uẩy, phách nhẹ thứ 2 của ô nhịp thứ 3 

đọc ỏa). 

4.2.3.3. Nghe và xem đĩa VCD 

Nghe và xem đĩa VCD là bước không kém phần quan trọng, nó hỗ trợ 

khá nhiều cho công việc giảng dạy bài lý ở trên lớp. GV cho HS nghe và xem 

đĩa VCD bài Lý hoài nam do nghệ nhân Minh Mẫn, Thanh Tâm hay ca sĩ Thanh 

Loan, Vân Khánh (đều là người Huế) biểu diễn, để các em có thể hình dung sơ 

bộ về nội dung văn học, nội dung lời ca, giai điệu, tính chất âm nhạc và các vấn 

đề khác có liên quan bài Lý hoài nam sắp được học. Do tính dị bản của âm nhạc 
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dân gian, nên chắc chắn mỗi giọng hát sẽ có sự khác nhau nhất định về độ nhanh 

chậm, cao thấp, màu sắc âm thanh cũng như lời ca... đó là điều hoàn toàn dễ 

hiểu, nhưng phải nói rõ cho các em biết để chấp nhận. Tuy vậy, các giọng ca 

lại giống nhau ở một điểm là thể hiện được chất Huế trong bài Lý hoài nam. 

Không chỉ nghe, xem mà một vấn đề quan trọng là sau khi nghe xong, phải cho 

HS nhận xét những vấn đề cơ bản nhất về ưu, nhược điểm của từng giọng hát, 

đặc biệt là cách thể hiện của hai ca sĩ Quang Linh và Vân khánh, từ đó tự các 

em sẽ thẩm thấu và rút ra những điều cần thiết cho bản thân lúc được GV hướng 

dẫn vào hát. 

4.2.3.4. Phân tích bài 

Nếu như bài như: Lý tình tang, Lý tử vi, Lý đoản xuân... được xây dựng 

trên thang 5 âm thuộc điệu bắc, thì bài Lý hoài nam cũng được xây dựng trên 

thang 5 âm thuộc điệu bắc (rê bắc): 

 

Bài Lý hoài nam có hình thức dạng đoạn nhạc, gồm 3 câu không cân 

phương [Phụ lục 5, tr.221]. Câu 1 từ đầu đến ô nhịp thứ 12, gồm 2 tiết nhạc (6 

+ 6). Câu 2 từ ô nhịp thứ 13 đến ô nhịp 25, gồm 3 tiết nhạc (5 + 4 + 4). Câu 3 

từ ô nhịp 26 đến hết bài, gồm 7 ô nhịp (4 +3). Tính chất âm nhạc của bài Lý 

hoài nam có chút buồn man mác.  

Sơ đồ cấu trúc của bài Lý hoài nam như sau: 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 

6n+ 6n 5n +4n +4n 4n + 3n 

Phần lời ca của bài Lý hoài nam đã được chúng tôi phân tích trong 

nhánh tiểu mục 3.2.5.1. Cấu trúc lời ca (tr.118). Ở đây cần chú ý hai vấn đề 

trong lời ca:  
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Thứ nhất, về nội dung văn học của câu thơ là nói về sự chia tay có tính 

bi lụy giữa người con gái với người yêu (cũng có thể là chồng) trong không 

gian buổi chiều của đèo cao, mây phủ, vực thẳm, chim kêu, vượn hót...  

Thứ hai, cần chú ý một số từ trong lời ca của bài, đó là: dắt, ơ, bạn, 

chim, ơ, kêu, bên, nớ, úy, ỏa, chi, rứa, đó là những từ mà các em phải nhớ. 

Những từ này, trong khi dạy học hát nếu xử lý tốt sẽ ra chất Huế, và ngược lại.    

4.2.3.5. Luyện giọng (khởi động giọng, mở giọng) 

Luyện giọng được thực hiện sau bước phân tích, mục đích chính là để 

cho thanh đới của HS có quãng thời gian được nghỉ ngơi, khi vào bước học hát 

sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Nguyên tắc của chúng tôi khi dạy các bài Lý Huế 

nói chung và bài Lý hoài nam nói riêng, là không thực hiện luyện giọng theo 

cách luyện thanh trong dạy thanh nhạc chuyên nghiệp kiểu châu Âu. Thực chất 

luyện giọng trong trường hợp này - theo cách gọi dân gian - chỉ là khai giọng, 

mở giọng mà thôi. Để thực hiện luyện giọng cho HS, nên dựa vào các bậc của 

điệu thức hoặc một số mô típ trong giai điệu của bài để giúp các em nhận diện 

được tông, màu và dễ dàng tiếp cận với bài khi vào học hát.  

Ví dụ 4.5: Dùng điệu thức của bài để luyện giọng 

        Chậm 

 

Với mẫu này, nên hướng dẫn cho HS thực hiện ở tốc chậm, sao cho âm 

thanh phát ra phải ngân nga, thanh thoát, đều đặn, mềm mại, tự nhiên, không 

sử dụng cộng minh theo kiểu thanh châu Âu. Nên thực mẫu luyện giọng này 3, 

4 lần cho cả lớp, sau đó thực hiện theo bàn: bàn này nối tiếp bàn kia từ trái sang 

phảỉ, từ trên xuống dưới như ở bước khởi động. GV phải nhắc nhở cho HS để 

các em biết kết hợp giữa các bàn với nhau để tạo không khí lớp vui vẻ, thoải 

mái, tránh sự căng thẳng không cần thiết. (Chú ý: khi luyện giọng, dùng nguyên 

âm a để hát theo giai điệu).   
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Ngoài việc dùng điệu thức, có thể dùng một, hai motif  trong giai điệu 

của bài để HS luyện giọng. 

Ví dụ 4.6:  

          Chậm  

 

                      Nô                    na                          nô 

Ví dụ 4.7: 

             Chậm 

 
                                            Na                                 nô 

Hai mẫu trên, cho HS luyện với tộc độ chậm (dùng âm nô, na để ngân 

nga theo giai điệu). GV phải đặc biệt chú ý đến cách hát qua những nốt luyến 

sao cho không ngắt quãng, hát tự nhiên, không hát to quá để đảm bảo được yêu 

cầu của sự mềm mại, phù hợp với tính chất của bài. Khi thực hiện công việc 

luyện thanh, phải luôn nhắc nhở HS giữ và điều tiết hơi thật tốt. Riêng với mẫu 

ở ví dụ 4.6, âm thanh phát ra không được đuối ở nhịp sau cùng.  

Thực hiện hai mẫu luyện ở ví dụ 4.5, 4.6, ngoài việc phải làm mẫu 

chuẩn, thì trước mỗi lần cho HS thực hiện, chúng tôi nhờ một em học chuyên 

ngành đàn tranh, dùng đàn thể hiện trước giai điệu từng mẫu để cho cả lớp 

nghe. Sau đó, mỗi mẫu được nhắc lại, khi vừa dứt tiếng đàn, HS nghe và thực 

hiện hát theo. Việc dùng đàn tranh để kết hợp khi luyện giọng, rõ ràng có lợi 

thế hơn các loại nhạc cụ khác như piano hay đàn phím điện tử.  

4.2.3.6. Thực hiện dạy học hát  

Thực hiện dạy học hát là bước có tính thực hành cụ thể. Do vậy, bước 

này có vai trò vô cùng quan trọng, gần như quyết định sự thành công hay thất 

bại của buổi dạy học các bài lý mà chúng tôi đưa ra. Ở bước thực hiện dạy học 

hát, phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp dạy cổ truyền và 
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phương pháp dạy học hiện đại. GV hát bài Lý hoài nam một lần thật chuẩn, tự 

nhiên để làm mẫu cho HS nghe, sau đó dạy các em hát từng câu theo hình thức 

cuốn chiếu. Thực ra dung lượng của bài Lý hoài nam không dài, do đó khi dạy 

phải thực hiện tỷ mỷ, nắn nót từng từ. Đặc biệt với bài Lý hoài nam trong lời 

ca có những từ hát luyến, láy như đã nêu ở trên, vì vậy phải chú ý dạy HS hát 

sao cho ra được “chất Huế”.  

Trước khi vào dạy, chúng tôi yêu cầu HS đệm đàn lên dây hò 2, tiếp 

theo thực hiện câu rao (câu dạo đầu), chú ý phải rung sâu nốt rê và sol; vỗ vào 

mi, la, xi. 

Ví dụ 4: 

 

Vào câu 1, cho HS hát thật nhẹ nhàng ở từ chiều, hơi đầy nhưng nông, 

tiếp theo chú ý hát luyến ở từ ớ. Để thể hiện được phương ngữ Huế với từ dắt 

sẽ chuyển sang thành từ zắc; từ bạn chuyển gần tành từ bạng. GV cho HS thực 

hiện nhiều lần, khi thấy tạm ổn thì chuyển sang câu 2. Trước khi vào câu 2, yêu 

cầu một HS chịu trách nhiệm đệm đàn chơi lại câu 1 để tạo ra sự liền mạch giữa 

hai câu.  

Về phần học hát, khi bước sang câu 2, bắt buộc phải hát lại câu 1 (theo 

hình thức cuốn chiếu), đây là vấn đề không kém phần quan trọng, bởi một mặt 

sẽ tạo ra sự liên kết liền mạch, mặt khác giúp các em tái tạo lại kiến thức và có 

sự so sánh nhất định giữa câu trước và câu sau. Ở Câu 2, chú ý từ ơ thứ 2 phải 

thực hiện hát theo tổ hợp (ớ + ờ + ơ) để vào từ kêu sao cho đảm bảo được sự 

liền mạch. Từ nớ luyến liền mạch theo tổ hợp (nở + ơ + ớ) từ dưới lên. Từ ủy 
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luyến qua 3 từ (ủy + i + í); từ ỏa cũng luyến qua 3 từ (ỏa + a +á); từ vượn 

chuyển thành từ vượng. 

Khi xử lý tốt một số từ ở câu 1, câu 2, sang câu 3 về từ ngữ không còn 

là vấn đề khó. Ở câu này cần chú ý thêm hai từ cuối cùng (bên kia), ngoài hát 

luyến, thì cần điều tiết âm lượng sao cho nhỏ dần, tạo ra sự xa xăm, man mác 

buồn cần thiết. 

Khi thấy HS hát tương đối ổn định về cao độ và ca từ, ngữ âm, sẽ cho 

các em hát lại toàn bộ bài một lần, sau đó tiếp tục xử lý về sắc thái và tình cảm 

của bài. GV làm mẫu những chỗ khó và hát lại toàn bài cho các em nghe một 

lần nữa, rồi yêu cầu hai em (từng em một) hát lại cho cả lớp nghe. GV sẽ nhận 

xét những điểm mạnh và những điều cần khắc phục ở từng em. Cũng trong 

khoảng thời gian này, nếu có vấn đề thì mời GV cố vấn chuyên môn trực tiếp 

góp ý, thậm chí chỉnh sửa luôn những từ hát chưa đúng cao độ, hoặc cách lấy 

hơi nhả chữ chưa hợp lý. Sau góp ý, tiếp cho cả lớp hát lại toàn bài một, hai 

lần. Mỗi lần như vậy đều có sự trợ giúp của HS đệm đàn trong việc thể hiện 

câu rao (dạo đầu) và đánh theo giai điệu cho đến hết bài. 

Bước cuối thực hiện ở trên lớp là thảo luận, kiểm tra và đánh giá của 

GV và GV cố vấn chuyên môn. Bước này được thực hiện ở cuối tiết, gồm các 

công việc như sau: 

Dành khoảng thời gian 15 phút để HS thảo luận. Các em tự trao đổi với 

nhau, hoặc có thể kiến nghị với GV giải đáp những điều chưa rõ chung quanh 

bài lý đang học. 

Sau thời gian thảo luận, GV sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ một số HS. 

Hình thức kiểm tra là hát đơn ca, hát hoàn chỉnh bài Lý hoài nam vừa học. Mỗi 

HS được kiểm tra, GV sẽ có những đánh giá về các phương diện: hát đúng giai 

điệu, thuộc lời, thể hiện được nội dung, tinh thần của bài lý, đặc biệt là có hát 

ra chất của Lý Huế hay không. Thái độ đánh giá phải cởi mở, thân thiện, trung 

thực, khách quan, mục đích là giúp cả lớp nói chung và HS được kiểm tra nói 
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riêng có tinh thần thoải mái, trên cơ sở đó các em sẽ nhận thức được những 

nhược điểm trong quá trình ca hát để chỉnh sửa kịp thời, nhằm hướng tới một 

kết quả học tập tốt hơn. 

Công đoạn cuối cùng là nghe ý kiến đóng góp, nhận xét của GV cố vấn. 

Chúng tôi sẽ xin GV cố vấn chuyên môn nhận xét và đóng góp cụ thể về các phương 

diện: cách xây dựng giáo án, cách tổ chức cũng như phương pháp và các biện pháp 

cụ thể dạy một bài Lý Huế trên lớp. Từ những lời nhận xét và đóng góp ấy, chúng 

tôi sẽ lĩnh hội, rút kinh nghiệm khắc phục để dạy học hát tốt các bài lý ở những buổi 

tiếp theo. 

4.3. Thực nghiệm sư phạm 

4.3.1. Mục đích thực nghiệm 

 Tất cả vấn đề về quy trình dạy một bài Lý Huế được trình bày trong 

chương 4, đặc biệt ở tiểu mục 4.3.2 (thông qua dạy bài Lý hoài nam) đó có thể 

coi như là một trong những cách thức mà chúng tôi đã dày công xây dựng. Mục 

đích của thực nghiệm, chính là nhằm kiểm nghiệm lại tính khả thi của các biện 

pháp mà chúng tôi đưa ra cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Thông qua 

đó sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục những nhược điểm để bổ sung hoàn 

thiện hơn cho phương pháp dạy học các bài Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc 

tại HVAN Huế đạt hiệu quả tốt trong thời gian tới. 

4.3.2. Nội dung, đối tượng, thời gian và giảng viên thực nghiệm 

4.3.2.1. Nội dung thực nghiệm 

Trong nội dung của mục 4.1, đặc biệt là ở mục 4.2, đã phân tích bài và 

đưa ra các biện pháp khá cụ thể trong từng bước dạy. Do đó, trong nội dung 

này, chúng tôi dùng ngay bài Lý Hoài nam đã được trình bày để làm bài thực 

nghiệm trên lớp. 

4.3.2.2. Đối tượng thực nghiệm 

Tiến hành dạy bài Lý hoài nam cho HS trung cấp âm nhạc năm thứ 2 

khóa 2019 - 2023. Chúng tôi chọn 30 HS được chia thành 2 nhóm tương đương 
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về khả năng âm nhạc: Nhóm thực nghiệm (15 HS), nhóm đối chứng (15 HS). 

Mỗi nhóm, HS có khả năng về âm nhạc ngang nhau. Cụ thể số lượng được chọn 

mỗi nhóm có: 5 HS thanh nhạc, 5 HS nhạc cụ truyền thống, 5 HS nhạc cụ 

phương Tây. Nhóm thực nghiệm dạy theo cách thức đã được trình bày ở trên, 

còn nhóm đối chứng được dạy theo mô hình cũ. 

4.3.2.3. Thời gian và giảng viên thực nghiệm 

Thời gian thực nghiệm cho nhóm đối chứng vào buổi sáng thứ năm 

ngày 9 - 4 - 2020; nhóm thực nghiệm vào buổi sáng thứ năm ngày 16 - 4 - 2020, 

tại HVAN Huế. 

Người thực hiện dạy cho cả hai nhóm là Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên, 

trước đây cô từng là GV, làm việc tại Trung tâm biểu diễn của Học viện Âm 

nhạc Huế.  

4.3.3. Tiến hành thực nghiệm 

Quá trình tiến hành thực nghiệm dạy học bài Lý hoài nam ở trên lớp, sẽ 

thực hiện các bước sau: 

4.3.3.1. Chuẩn bị thực nghiệm 

Trước hết, phải tiến hành xây dựng nội dung cụ thể về dạy bài Lý hoài 

nam [PL8, tr.238]. Với nhóm đối chứng dạy giáo án như cũ, theo đúng quy 

trình dạy học hát dân ca đã quy định. Nhóm thực nghiệm, giáo án được xây 

dựng dựa trên cơ sở của những vấn đề đã được trình bày trong nội dung của 

tiểu mục 4.3.2. Sau đó trình cả hai giáo án này lên Khoa Lý luận - Sáng tác - 

Chỉ huy, để xin ý kiến đóng góp, bổ sung và thống nhất về thời gian địa điểm 

tổ chức thực nghiệm. Nhiệm vụ của khoa là kiến nghị với lãnh đạo nhà trường 

cho phép tổ chức thực nghiệm sư phạm. Để những đánh giá có tính khách quan, 

chúng tôi kiến nghị khoa cử 2 GV đến dự giờ. Khi nhận được sự đồng thuận 

của khoa và lãnh đạo nhà trường, chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị phòng học và 

các phương tiện, thiết bị cần thiết cho buổi học như kê lại bàn ghế, kiểm tra lại 

máy chiếu projector, đĩa VCD và liên hệ với GV cố vấn, HS đệm đàn. Bên cạnh 
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đó là việc động viên, yêu cầu HS chuẩn bị trước bài ở nhà và có tinh thần tốt, 

thái độ nghiêm túc trong buổi học thực nghiệm. 

Để đánh giá kết quả được khách quan hơn, trước hai ngày, chúng tôi 

thực hiện khảo sát HS nhóm thực nghiệm với 3 câu hỏi dưới đây: 

Câu 1: Em có thích học hát Lý Huế không?  

Câu 2: Theo em học hát Lý Huế có khó không?  

Câu 3: Theo em có cần đưa nhạc cụ vào đệm cho giờ học hát Lý Huế 

không?  

Kết quả điều tra được thể hiện qua các bảng biểu dưới đây: 

Bảng 4.1: Mức độ hứng thú của HS với việc học hát Lý Huế 

STT 

Rất thích  Thích  Không thích 

SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % SL 
Tỷ lệ 

% 

Câu 1 5 33% 4 27% 6 40% 

 

Bảng 4.2: Mức độ cảm nhận độ khó về kỹ thuật hát Lý Huế 

STT 

Rất khó  SL Tỷ lệ % 

SL 9 60% Tỷ lệ % SL 
Tỷ lệ 

% 

Câu 2  4 27% 9 60% 2 13% 

 
Bảng 4.3: Mức độ cần thiết đưa nhạc cụ vào dạy học hát dân ca Lý Huế 

STT 
Cần thiết Không cần thiết 

SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % 

Câu 3 4 27% 11 73% 

 

4.3.3.2. Tiến hành dạy thực nghiệm 

Việc dạy thực nghiệm trên lớp bài Lý hoài nam sẽ tiến hành theo đúng 

nội dung, chương trình, giáo án đã xây dựng từ trước. Tuy nhiên có điều cần 
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lưu ý với nhóm thực nghiệm, Tuy giáo án được soạn theo từng bước, nhưng 

không có sự phân bố chính xác về thời gian cho từng bước trong buổi học, tùy 

theo sự hào hứng cũng như mức độ tiếp thu kiến thức của HS, mà có những 

điều chỉnh hợp lý. Dẫu vậy, để tránh sự nhàm chán và căng thẳng cho HS, buổi 

học diễn ra 5 tiết nên chia thành: học 2 tiết đầu, sau đó sẽ giải lao 15 phút, rồi 

tiếp tục học 2 tiết sau, thời gian còn lại dành cho việc kiểm tra, đánh giá. 

4.3.4. Kết quả và đánh giá thực nghiệm 

Sau giờ dạy thực nghiệm, chúng tôi lại tiến hành phát phiếu hỏi nhanh 

cho 15 HS và cho 2 GV dự giờ. Với HS, vẫn ba câu hỏi như trước thực nghiệm 

và thêm một câu hỏi về sự thoải mái trong giờ học Lý Huế, cụ thể như sau: 

Câu 1: Em có thích học hát Lý Huế không?  

Câu 2: Theo em học hát Lý Huế có khó không?  

Câu 3: Theo em có cần đưa nhạc cụ vào đệm cho giờ học hát Lý Huế 

không?  

Câu 4: Em cho biết về không khí của lớp trong giờ dạy học Lý huế? 

Với GV, câu hỏi về chất lượng học hát Lý Huế, cụ thể là: Thày/ cô cho 

biết về chất về học hát Lý Huế của HS? 

Kết quả thực nghiệm được biểu thị trong các bảng biểu dưới đây: 

Bảng 4.4: Mức độ hứng thú của HS với việc học hát Lý Huế 

STT 

Rất thích  Thích  Không thích 

Số lượng 

HS 
Tỷ lệ % 

Số lượng 

HS 
Tỷ lệ % 

Số lượng 

HS 
Tỷ lệ % 

Câu 1 7 47% 6 40% 2 13% 

 

Bảng 4.5: Mức độ cảm nhận độ khó về kỹ thuật hát Lý Huế 

STT 

Rất khó  Khó  Không khó 

Số lượng 

HS 
Tỷ lệ % 

Số lượng 

HS 
Tỷ lệ % 

Số lượng 

HS 
Tỷ lệ % 

Câu 2 2 13% 6 40% 7 47% 
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Bảng 4.6: Mức độ cần thiết đưa nhạc cụ vào dạy học hát dân ca Lý Huế 

STT 
Cần thiết Không cần thiết 

Số lượng HS Tỷ lệ % Số lượng HS Tỷ lệ % 

Câu 3 13 87% 2 13% 

 
Bảng 4.7: Mức độ hát Lý Huế đạt được của HS   

 

STT 

Hát đúng, hát 

hay 

Hát đúng nhưng 

chưa hay 
Hát chưa đúng 

Không hát 

được 

Số 

lượng 

HS 

Tỷ lệ % 

Số 

lượng 

HS 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

HS 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

HS 

Tỷ 

lệ 

% 

Câu 1 8 53% 5 33% 2 13% 0 0% 

 
So sánh kết quả của các bảng biểu trước và sau thưc nghiệm có thể thấy:  

- Mức độ rất thích học hát Lý Huế tăng từ 33% lê 47%; Mức độ thích 

học hát Lý Huế từ 27% tăng lên 40%; Mức độ không thích học hát Lý Huế đã 

giảm từ 40% xuống 13%. 

- Về cảm nhận độ khó kỹ thuật hát Lý Huế: Mức độ rất khó đã giảm từ 

27% xuống còn 13%; Mức độ khó giảm từ 60% xuống 40%; Mức độ không 

khó đã tăng từ 13% lên 47%. 

- Sự cần thiết đưa nhạc cụ vào dạy học hát dân ca Lý Huế: mức độ cần 

thiết từ 27% tăng lên 87%; mức độ không cần thiêt giảm từ 73% xuống 13%. 

- Đánh giá của HS về không khí lớp học thể hiện ở ba mức: Mức thoải 

mái là 100%; Mức tương đối thoải mái là 0 %; Mức ít thoải mái là 0 %; Mức 

không thoải mái là 0%.  

- Đánh giá của GV về chất lượng hát Lý Huế của HS sau giờ thực 

nghiệm ở: Mức độ hát đúng, hát hát hay có 8/15 HS (53%); Mức hát đúng 
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nhưng chưa hay có 5/ HS (33%); Mức độ hát chưa đúng có 2/15 HS (13%); 

Mức không hát được là 0/15 HS (0%).  

Để thêm phần khách quan, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu: Nguyên nhân 

nào dẫn tới 2 HS hát chưa đúng? Thắc mắc này ít nhiều đã tìm được lời giải 

đáp, đó là: trong 2 HS thì 1 em thuộc tộc người thiểu số ở Đắk Lắk theo học 

chuyên ngành clarinet; em còn lại thuộc tộc người Việt, nhưng sống ở huyện A 

Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế theo học chuyên ngành guitare.  

Cho dù phần thực nghiệm chỉ mang tính kiểm chứng lại một số vấn đề 

đã đặt ra trong luận án, nhưng phần nào thấy được nghiên cứu của chúng tôi 

thông qua những biện pháp dạy học hát Lý Huế là có tính khả thi và có thể đáp 

ứng được yêu cầu cũng như mục đích của việc dạy hát dân ca cho HS trung cấp 

âm nhạc nói chung không chỉ ở Học viện Âm nhạc Huế, mà có thể áp dụng 

được ở những cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp khác. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Môn Dân ca Việt Nam (trong đó có Lý Huế) là môn bắt buộc nằm trong 

chương trình đào tạo hệ đại học chính quy chuyên ngành sư phạm âm nhạc và 

hệ trung cấp âm nhạc chuyên ngành tại Học viện Âm nhạc Huế. Nội dung 

chương trình được biên soạn và đã áp dụng vào dạy hơn chục khóa học trước 

đây. Tuy nhiên từ thực tế cho thấy, nội dung chương trình bao chứa một số 

lượng quá nhiều các bài dân ca mà thời gian dành cho môn học thực hiện lại 

không tương thích, đấy là chưa bàn đến năng lực của GV, cũng như sự không 

phù hợp của một số bài với khả năng của HS...  điều đó dẫn tới chất lượng dạy 

học không cao. 

Đứng trước thực trạng trên, với quan điểm của chúng tôi là học đến đâu 

chắc đến đó, phải đáp ứng được mục tiêu đào tạo cũng như nhu cầu và xu thế 

của xã hội. Với quan điểm đó, để dạy học các bài dân ca Việt Nam (trong đó 

có Lý Huế) có chất lượng, điều đầu tiên cần quan tâm là nên điều chỉnh lại nội 

dung chương trình sao cho hợp lý. Một số bài dân ca của các vùng miền chỉ 
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mang tính giới thiệu, nhưng có tính trọng tâm, trọng điểm, 1/2 thời gian còn lại 

tập trung vào Lý Huế. 

Muốn dạy học Lý Huế có hiệu quả, một trong những điều quan trọng là 

phải nhận diện được Lý Huế là gì? Thông qua việc phân tích tổng thể, chúng 

tôi đã chỉ ra được những giá trị về nghệ thuật (âm nhạc, lời ca) của thể loại âm 

nhạc dân gian này. Đó là một trong những điểm quan trọng để Lý Huế xứng 

đáng dành được sự ưu ái về thời lượng và số lượng bài bản trong sự điều chỉnh 

chương trình. 

Sau khi điều chỉnh chương trình cho phù hợp, phải xin ý kiến chỉ đạo 

của Ban Giám đốc Học viện, thống nhất chủ trương với lãnh đạo Phòng Đào 

tạo và Ban chủ nhiệm khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy về đường hướng thực 

thi để dạy học hát Lý Huế trong chương trình chung của môn Dân ca Việt Nam. 

Khi có sự thống nhất, chúng tôi tiếp tục làm rõ các bước tiến hành để dạy học 

hát một bài Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc tại Học viện.  

Tất cả những vấn đề trình bày trong chương 4, chủ yếu được vận hành 

trên cơ sở Lý thuyết hệ thống tổng quát của L.V. Bertalanffi và Lý thuyết âm 

nhạc cơ bản của V.A.Vakhra-mê-ép. Kết quả đạt được, thực chất có thể coi đó 

là những biện pháp về dạy học hát Lý Huế. Những biện pháp này được áp dụng 

vào dạy thực nghiệm cho HS trung cấp âm nhạc tại HVAN Huế. Về phương 

diện chủ quan, chúng tôi cho rằng: những biện pháp đưa vào để dạy thực 

nghiệm có tính khả thi, có thể áp dụng được vào dạy hát dân ca nói chung và 

dạy học hát Lý Huế nói riêng tại Học viện Âm nhạc Huế. 
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KẾT LUẬN 

Là một trong những thể loại dân ca tiêu biểu của người dân lao động ở 

Thừa Thiên Huế xưa kia, Lý Huế chứa đựng trong nó nhiều giá trị về văn hóa 

và nghệ thuật, chính vì thế nó có một sức hút mãnh liệt với các nhà nghiên cứu 

văn hóa dân gian, âm nhạc dân gian. Nhiều vấn đề của Lý Huế đã được nghiên 

cứu khai thác và đem lại những thành quả nhất định, tuy nhiên đến thời điểm 

hiện tại, có ít công trình nghiên cứu về dạy học Lý Huế ở các trung tâm và 

trường học. Do vậy, nghiên cứu việc dạy Lý Huế cho học sinh trung cấp tại 

Học viện Âm nhạc Huế, chắc chắn không trùng lặp với công trình đã xuất bản 

hoặc công bố trước đây.  

Học viện Âm nhạc Huế là một ba trung tâm đào tạo âm nhạc chuyên 

nghiệp lớn nhất và có uy tín ở nước ta. Từ ngày thành lập đến nay, Học viện đã 

đào tạo được hàng nghìn nhạc công, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà lý luận, giáo viên âm 

nhạc ở trình độ trung cấp, đại học, cao học chủ yếu cho các tỉnh thuộc khu vực 

miền Trung Tây Nguyên. Bên cạnh đào tạo, Học viện còn có nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học và ứng dụng các thành quả đó vào thực tiễn. Đặc biệt Học viện 

còn tham gia vào công việc bảo tồn, phát huy các di sản âm nhạc đặc sắc của 

khu vực miền Trung Tây Nguyên. 

  Hiện tại Học viện Âm nhạc Huế có 8 khoa. Trong chương trình đào 

tạo của hệ đại học ngành sự phạm âm nhạc và hệ trung cấp chuyên ngành có 

học môn Dân ca Việt Nam. Nội dung chương trình của môn học, trước kia được 

soạn theo 06 đơn vị học trình, trong đó có giới thiệu 37 bài là dân ca các vùng 

thuộc ba miền Bắc - Trung - Nam. Đối tượng dạy cho sinh viên năm thứ 3 

ngành sư phạm âm nhạc và HS trung cấp năm thứ 2 chuyên ngành âm nhạc. 

Mục tiêu của môn học là trang bị cho sinh viên, học sinh những kiến thức cần 

thiết về dân ca Việt Nam, nắm bắt được đặc thù âm nhạc của từng vùng miền 

cụ thể thông qua việc phân tích, giảng bài về các làn điệu dân ca. Nhìn chung, 
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nội dung biên soạn cho môn học là khá phong phú và có tính đa dạng. Tuy 

nhiên, đến thời điểm hiện tại, nội dung này chỉ còn đáp ứng được phần nào 

trong quá trình dạy học môn Dân ca Việt Nam tại Học viện. 

So với các chuyên ngành khác đào tạo ở hệ đại học, thì số số lượng HS 

hệ trung cấp chuyên ngành âm nhạc luôn có số lượng nhiều hơn. Các em chủ 

yếu được sinh ra tại các tỉnh lân cận Huế như Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng 

và một số em thuộc các tỉnh ở Tây Nguyên, khánh Hòa, Phú Yên, Hà Tĩnh... 

Nếu so với sinh viên sư phạm âm nhạc ở Học viện, với HS Trường Cao đẳng 

Văn hóa Nghệ thuật Huế thì năng khiếu của các em có phần trội hơn, nhưng có 

phần chưa bằng HS ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP 

Hồ Chí Minh. Riêng với môn Dân ca Việt Nam, HS có nhiều thuận lợi trong 

việc hát các bài dân ca miền Trung và miền Nam, nhưng lại gặp khó khăn khi 

học một số bài dân ca khu vực châu thổ Bắc Bộ. 

Đội ngũ dạy môn Dân ca Việt Nam cho HS trung cấp là các GV thuộc 

khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy. Nhìn chung các GV đều còn rất trẻ, có tài 

năng, nhưng với việc dạy môn dân ca, nhìn về cách tổ chức lớp, trình độ am 

hiểu cũng phương pháp giảng dạy thì hầu như chưa có nhiều kinh nghiệm. Bên 

cạnh đó, công tác quản lý của các cấp lãnh đạo tại Học viện chưa sát sao về 

việc lên lớp của giảng viên, cộng với cách nhìn nhận môn Dân ca Việt Nam chỉ 

là môn phụ, nên chất lượng dạy và học không đạt được kết quả như mong muốn.  

Lý Huế là một trong những thể loại âm nhạc dân gian đặc sắc của người 

dân Thừa Thiên Huế và nó gắn liền với không gian xứ Huế. Thông qua đặc 

điểm giai điệu, lời ca, hình thức diễn xướng... đã tạo nên một giá trị và diện 

mạo riêng có của Lý Huế. Nhìn ở phương diện đời sống văn hóa, xã hội, Lý 

Huế có thể được coi là người bạn tinh thần của người dân, mặt khác nó cũng 

góp phần làm cho văn hóa Huế trở nên đa sắc. Tuy nhiên, ngày nay Lý Huế 

đang bị mai một. Do vậy việc đưa thể loại âm nhạc này vào dạy cho HS trung 

cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế là cần thiết, vừa đáp ứng được nhu cầu 



166 
 
 

đào tạo, vừa phù hợp với đường hướng bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc 

của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới, hội nhập hiện nay.  

Từ những cách nhìn nhận và đánh giá có cơ sở, xuất phát từ thực tế bản 

thân đã từng là sinh viên cũng như quá trình công tác của bản thân tại Học viện 

Âm nhạc Huế, chúng tôi cho rằng: muốn nâng cao chất lượng dạy học môn Dân 

ca Việt Nam, đặc biệt là dạy Lý Huế cần phải hội tụ nhiều vấn đề. Với cách tư 

duy đó, một mô hình về dạy học môn Dân ca Việt Nam, mà cụ thể là dạy các 

bài Lý Huế đã được xây dựng. Từ chỗ xác định tư cách của giảng GV đến việc 

điều chỉnh lại chương trình, rồi các thao tác sắp xếp lớp học, cách thức khởi 

động, phân tích bài, luyện giọng và kết hợp phương pháp dạy truyền thống với 

hiện đại... tuy đơn giản, nhưng thông qua thực nghiệm đã mang lại những hiệu 

quả như mong mốn. Đó có thể coi là một trong những đóng góp đáng kể của 

luận án. 
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Phụ lục 1 

SỐ LƯỢNG HỌC SINH TRUNG CẤP ÂM HỆ 4 NĂM NHẠC TÍNH 

ĐẾN 30 - 4 - 2020 

 

  

Năm học Số lượng học sinh 

2015 - 2016 84 

2016 - 2017 79 

2017 - 2018 57 

2018 - 2019 68 

2019 - 2020 61 

 

 

(Số liệu do Phòng Đào tạo Học viện Âm nhạc Huế cung cấp ngày 30 - 4 -2020) 
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Phụ lục 2 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN DÂN CA VIỆT NAM  

 

 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 - - - -    - - - - 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

NGÀNH ÂM NHẠC 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN  

(Trích) 

 1, Tên học phần: Dân ca. 

 2, Số đơn vị học trình: 06.  

 3, Trình độ: ĐH3 Sư Phạm. 

 4, Phân bổ thời gian: lý thuyết và thực hành xen kẽ          

 5, Điều kiện tiên quyết:  

 - Sinh viên đã có nền tảng kiến thức về nhạc lý cơ bản và các môn cơ 

sở về âm nhạc. 

 6, Mục tiêu học phần:  

 - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết về dân ca Việt 

Nam, nắm bắt được đặc thù âm nhạc của từng vùng miền cụ thể thông qua 

việc phân tích, giảng bài về các làn điệu dân ca. 

 7, Mô tả học phần: 

 - Làm quen với các làn điệu của dân ca 3 miền (Bắc, Trung, Nam.) 

 8, Nhiệm vụ chính của sinh viên: 

 - Nghe giảng, hát và thực hành. 

 9, Tài liệu học tập: 

 - Dân ca 3 miền: Lư Nhất Vũ. 
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 - Dân ca Việt Nam 

 - Dân ca Bình Trị Thiên 

 - Dân ca Chăm 

 - Dân ca Nam Bộ 

 10, Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 - Lên lớp đúng thời gian quy định. 

 - Kiểm tra kết quả lý thuyết và các bài tập thực hành đạt yêu cầu. 

 11, Thang điểm:  10 

 12, Thi kiến thức học phần: 

 - Kiểm tra kiến thức tổng hợp về các vùng miền. 

 - Hát một hoặc hai bài dân ca được giảng viên cho trước. 

 13, Nội dung chi tiết học phần: 

PHẦN MỞ ĐẦU 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÔN DÂN CA VIỆT NAM 

PHƯƠNG PHÁP HỌC HÁT DÂN CA 

* Nghe giảng viên hát, sau đó giảng viên sẽ tập kỹ (theo phương pháp 

truyền khẩu), học viên hát theo cho chuẩn. 

* Nắm xuất xứ của từng bài (bài thuộc vùng, miền nào). 

* Phân tích nội dung. 

* Phân tích bài và xếp thang âm. 

* Kết thúc môn học, ngoài việc hát các bài dân ca, học viên sẽ làm một 

bản thu hoạch nhỏ tổng hợp các kiến thức đã học. 

CÁC BÀI HÁT DÂN CA VIỆT NAM 

1. Noọng nòn (Ru con) - Dân ca Tày 

2. Ga phà té le (Gà gáy le te) - Dân ca Coống Khao 

3. Nhớ Em yêu (H’chà mủa mái) - Dân ca Mèo trắng 

4. Mưa rơi - Dân ca Xá - Tây Bắc 

5. Cò lả - Dân ca đồng bằng Bắc bộ 

6. Xe chỉ luồn kim - Dân ca quan họ Bắc Ninh 
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7. Duyên phận phải chiều - Dân ca Phú Thọ 

8. Lới lơ - Chèo 

9. Hò đường trường - Dân ca Thanh Hóa 

10. Ví ghẹo - Dân ca Nghệ An 

11. Ví dặm - Dân ca Hà Tĩnh 

12. Hò khoan Lệ Thủy - Dân ca Quảng Bình 

13. A Miêng - Dân ca Tà Ôi - PaKô - Thừa Thiên Huế 

14. Lý năm canh - Lý Huế 

15. Lý nam xang - Lý Huế 

16. Lý tình tang - Lý Huế 

17. Lý hoài xuân - Lý Huế 

18. Lý hoài nam - Lý Huế 

19. Lý tiểu khúc - Lý Huế 

20. Cổ bản - Ca Huế 

21. Hò ba lý - Dân ca Quảng Nam 

22. Lý thương nhau - Dân ca Quảng Nam 

23. Lý tang tít - Dân ca Liên khu V 

24. Lý Thiên thai - Dân ca Quảng Nam 

25. Cắt tóc thề - Dân ca Chàm 

26. Chim bay xa - Dân ca Chăm 

27. Đợi chờ - Dân ca Tây Nguyên 

28. Mùa xuân đi câu cá - Dân ca Banar 

29. Sáng trong Buôn - Dân ca Tây Nguyên 

30. Buổi sáng - Dân ca Gia Rai 

31. Ru em ngủ - Dân ca Sra 

32. Lý con sáo Gò Công - Dân ca Nam Bộ 

33. Lý con sáo sang sông - Dân ca Nam Bộ 

34. Lý ngựa ô - Dân ca Nam Bộ 
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35. Lý cây bông - Dân ca Nam Bộ 

36. Lý con sáo - Dân ca Nam Bộ 

37. Ru con - Dân ca Nam Bộ 

 CÁC DẠNG CẤU TRÚC ĐOẠN NHẠC 

TRONG DÂN CA NGƯỜI VIỆT 

 Muốn tìm hiểu về cấu trúc của các bài dân ca, chúng ta vẫn cần phải quan 

tâm  đến hàng loạt các vấn đề như mối quan hệ giữa thanh điệu và giai điệu, 

vấn đề cấu trúc thơ, đoạn thơ, nhịp điệu của thơ và sự phản ánh của chúng trong 

cấu trúc âm nhạc...nhằm làm chính xác cho việc phân tích. 

 Tiếng việt là ngôn ngữ đơn âm đa thanh; sáu thanh được biểu thị bằng 

sáu giọng là: không dấu, sắc, huyền, hỏi ,ngã, nặng ...Và có thể chia thành hai 

kiểu vận động. 

-Vận động ngang: như thanh bằng và thanh huyền, mối quan hệ giữa hai 

thanh này tạo thành quãng 4đ. Vận động lượn và gãy như thanh sắc, thanh hỏi, 

thanh ngã, thanh nặng. Nếu lấy thanh bằng (không dấu) làm trung tâm thì những 

thanh vận động lượn hoặc bị gãy có thể chia thành hai hướng vận động: 

- vận động đi lên trên thanh bằng là thanh sắc và thanh ngã 

- vận động đi xuống dưới thanh bằng là thanh hỏi và thanh nặng 

Do vậy: những từ có thanh huyền, thanh hỏi, thanh nặng thường rơi vào 

những vị trí âm thanh thấp hơn những từ có thanh bằng. 

Những từ có thanh sắc, thanh ngã  thường rơi vào những vị trí âm thanh 

cao hơn những từ có thanh bằng. 

Tất nhiên khi phân tích cần phải xem xét theo quan hệ trực tiếp giữa 

những từ trước nó và sau nó, và mối quan hệ này còn có những ảnh hưởng của 

tiếng nói từng vùng, từng địa phương riêng biệt. Do đó, giai điệu trong một số 

bài dân ca Nam Bộ, những từ có thanh hỏi thường được thể hiện như thanh sắc, 

và ở miền trung, những từ có thanh sắc và thanh ngã thường biến thành thanh 

nặng theo tiếng nói chuẩn Hà Nội. 
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Song mối quan hệ giữa thanh điệu và giai điệu dân ca không bao giờ có 

sự trùng hợp tuyệt đối dù rằng dân ca đều được xây dựng từ thơ, dù rằng ngữ 

âm tiếng Việt vốn có cao độ. Sự phát triển giai điệu dân ca ngàn càng tinh tế, 

song trong qua trình phát triển nó còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác. Mối 

quan hệ này trở nên phức tạp hơn, giai điệu được phát triển tự do hơn theo bản 

chất vốn có của những qui luật âm nhạc để tạo thành tác phẩm hoàn chỉnh như: 

“ nhất quế nhị lan, giã bạn, đi gặt, gương vỡ lại lành). 

Qua vài nét trình bày như trên chúng ta thấy âm điệu của giai điệu rất 

gần gũi với đặc trưng về ngữ điệu, thanh âm trong tiếng nói, còn nhịp điệu, tiết 

tấu dân ca liên quan chặt chẽ đến nhịp điệu tiết tấu của thơ, liên quan đến cách 

ngắt nhịp của thơ. 

-Dân ca Việt nam tuyệt đại đa số đều phổ theo thơ truyền thống dân tộc. 

Có loại mỗi câu thơ gồm: 2 từ, 3 từ, 4 từ, 5 từ cho đến 9 từ, 10 từ. Hai thể thơ 

phổ biến là lục bát(sáu tám : 6+8) Và song thất lục bát ( 7+7+6+8) và những 

lối biến thể của nó. Lối ngắt nhịp thiên về lỗi ngắt nhịp chẵn ở sau, phổ biến là 

cách ngắt nhịp 2,3,4 từ. 

-Trên thực tế các loại dân ca như hát Xoan, hát Quan họ, hát dặm Hà 

nam, cò lả, trống quân,ví dặm Nghệ Tĩnh, các điệu Hò-Lý miền Trung,miền 

Nam...Đều phổ theo thể sáu-tám hay sáu- tám biến thể là chính. 

-Những bài dân ca có sấu trúc giai điệu,tiết tấu gần với lối hát nói, số từ 

cấu tạo câu thơ là trùng hợp một đơn vị trường độ của câu nhạc.Ở những bài 

này,phổ thơ thường không thêm tiếng đệm, tiếng láy,do vậy khuôn khổ câu thơ 

đồng thời cũng là khuôn khổ của một phép cấu trúc trong âm nhạc như : Hát 

đúm, người tình nhân ơi. 

-Nét điển hình của thơ lục bát là sự không cân đối về số lượng từ trong 

từng câu.Nhưng bằng nhiều cách Cha ông ta thật khéo sáng tạo để tạo sự hoàn 

thiện cho một cấu trúc âm nhạc, tạo sự trôi chảy cho câu nhạc, phá vỡ luật đều 

đặn của nhịp điệu thơ. 
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-Thêm các tiếng đệm vào giữa hoặc cuối câu để mở rộng khuôn khổ câu 

thơ. Thường thấy là những tiếng đệm ngắn như: tình mà, Ai ơi, Ta lý nọ, Tình 

bằng...Những tiếng đệm này thường đặt sau các từ 2,4,6 trong câu thơ.(Lý con 

Chuột, Lý cây bông). 

-Thêm những tiếng đệm dài gồm nhiều từ như : Ố tang tình tang, u xang 

u cái liu xe phàng ; úy óa, chi rứa...để nối tiết, nối câu, nối đoạn tạo sự hoàn 

thiện cho cấu trúc âm nhạc. Những tiếng đệm này có thể ở vị trí giữa bài ,mà 

cũng có thể ở đầu hoặc cuối (Vào chùa, lý cây đa,cò lả, xe chỉ luồn kim, ra 

ngõ mà trông, con gà rừng, lý ngựa ô, lý tiểu khúc, lý hoài nam...) 

- Thêm những tiếng láy do nhắc lại một vài từ của câu thơ hay đảo trật 

tự câu thơ rồi nhắc lại cả câu ( lý con chuột, lý cây bông, vào chùa, lý tiểu 

khúc, gương vỡ lại lành...). 

Ở một số bài dân ca còn có cách láy từ khác nữa là các từ chẵn của câu 

thơ sáu-tám được lặp lại một lần nữa như bài hát ví, cò lả. Lối hát láy từ này 

tạo sự móc nối giữa ngắt nhịp này đến một ngắt nhịp khác của câu, tạo sự phong 

phú hơn về nhịp điệu so với lối hát nói.. 

Hầu như trong Dân ca Việt Nam, đoạn nhạc được hình thành trên một 

cặp thơ sáu-tám (6+8) hay sáu-tám biến thể là chính. Số ít hơn, được hình thành 

trên một cặp sáu- tám cộng với một cấu sáu nữa ( 6+8+6). Trong cách gọi dân 

gian, nghệ nhân thường dùng các thuật ngữ “ Trổ , Khổ, Đận”...Để chỉ một 

đoạn thơ như thế. 

Trong quá trình phân tích, các bài dân ca có cấu trúc ở hình thức đoạn 

nhạc đều được hình thành trên một trổ lời gồm một cặp thơ sáu-tám .Rất ít bài 

cóa cấu trúc ở hình thức đoạn nhạc được hình thành trên một trổ lời gồm một 

cặp thơ sáu-tám với một câu sáu (6+8+6) như những bài : Một trăm thứ hoa, cò 

lả, mấy khi khách đến chơi nhà. Sự phân chia giữa câu thơ và câu nhạc nói 

chung là trùng hợp (Lý con Chuột, Gương vỡ lại lành, lý thương nhau, dệt 

cửi). Tuy nhiên, cũng có những trường hợp không trùng hợp, ví dụ câu nhạc 
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đầu  có thể gồm một câu thơ sáu với một nửa câu thơ tám, câu nhạc sau được 

mở rộng bằng cách thêm nhiều tiếng đệm dài cùng với 4 từ còn lại của câu thơ 

tám ( Lý cây bông, vào chùa). ở những bài được hình thành trên câu thơ sáu-

tám với một câu sáu nữa (6+8+6), câu sáu sau có thể  dùng làm kết bổ sung ( 

một trăm thứ hoa), hay làm thành câu nhạc thứ ba của dạng đoạn nhạc 3 câu. 

Hoặc câu sáu-tám cùng với một nét đệm dài hình thành cấu trúc cho câu nhạc 

thứ hai của bài ( cò lả). Loại đoạn nhạc gồm 3 câu nhạc hình thành trên một 

cặp thơ sáu-tám, thường câu thơ tám từ được tách đôi, rồi với thủ pháp thêm 

tiếng đệm, tiếng láy tạo thành câu nhạc thứ 2, thứ 3 của bài ( Lý lu là, lý chim 

chuyền, con gà rừng...) 

Trước khi đi sâu vào các dạng cấu trúc đoạn nhạc trong Dân ca chúng ta 

nên lướt qua  những nhận xét khái quát như: 

1- Hầu như đa số dân ca người Việt đều mang tính chất trữ tình: 

Do đặc điểm trữ tình, nguyên tắc nhắc lại nguyên dạng cả một câu nhạc 

rất ít dùng.Thông thường là lối nhắc lại biến hóa để phát triển chất liệu âm nhạc. 

Các câu nhạc không có lối cấu trúc vuông vắn, cân phương. 

2- Để gây tính thống nhất cho tác phẩm, sự nhắc đi nhắc lại nhiều lần 

một âm hình ngắn, được bao quanh bởi những nét nhạc khác nhau. Ví dụ ở bài 

“Lý thương nhau”, âm hình 4 note móc kép là a1c2a1g1 được xuất hiện 7 lần 

và luôn luôn rơi vào phách thứ hai của nhịp 2/4. Âm hình này có tác dụng hàn 

nối các nét giai điệu khác nhau lại để gây tính ổn định cho tác phẩm ;tương tự 

còn có các bài “Lý giao duyên, dệt cửi, nhổ mạ...”. Nhiều điệu hò còn nhắc lại 

cả một mô típ, cả một tiết nhạc, vì ở những bài này cách cấu trúc có tính chu 

kỳ, dùng hai chất liệu tương phản, hoặc tương phản cùng nguồn cho vế xướng 

và vế xô. Nét nhạc ở vế xô được nhắc lại như các bài : Hò khoan đi đường, Hò 

giã vôi, Hò dô hậy... Tương tự kiểu trên ta còn gặp ở các bài dân ca khác cách 

điệp lại một nét nhạc dài mà lời không trích ra từ câu thơ. Nét nhạc này thường 

xuất hiện ở đầu câu, giữa câu, cuối câu hoặc cuối đoạn, lối này thường gặp ở 
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những bài dân ca có cấu trúc đoạn nhạc  gồm nhiều trổ có biến hóa ít nhiều về 

giai điệu. Nó tạo nên dạng đoạn nhạc có tính biến tấu như a a1, a a1 a2 .v..v... 

Nét nhạc điệp lại ấy là phần ổn định của bài, giữu tính thống nhất cho tác phẩm. 

( Hát trách, làm cỏ, hò thuốc...). 

3-Các bài dân ca đều được hình thành trên điệu thức 5 cung. Riêng một 

số bài ở miền trung và miền nam có xuất hiện những quãng ½ cung. Một số bài 

dân ca chứa từ 6 âm trở lên, thực chát là kết quả của sự đan giao điệu thức, hoặc 

âm lướt, âm thêu ( gương vỡ lại lành, lý xăm xăm, lý giao duyên...). Những âm 

ở bậc I, III, IV ( theo bậc của điệu thức ngũ cung) thường xuất hiện nhiều lần 

trong đường nét giai điệu.Đó là những âm tạo nên những quãng tựa cho giai 

điệu. 

Một số ít bài xây dựng trên thanh âm chỉ có 4 âm như ( hò khoan đi 

đường, hò dô hậy, lý dương đệm...). 

4-Một hiện tượng khá phổ biến của các bài dân ca là giai điệu khởi đầu 

thường ở vị trí  âm khu cao hơn so với toàn bài, sau đó phát triển đi xuống thấp 

dần (lý con chuột, lý cây bông,Vào chùa, Lý tiểu khúc, gương vỡ lại lành, lý 

thương nhau...). Tuy nhiên một số rất ít bài không theo lối phát triển này mà sự 

tiến hành của giai điệu có thể đi lên hay lượn sóng. 

5- Mối liên quan giữa nội dung và hình thức các bài dân ca được bảo đảm 

chặt chẽ, vì ở mỗi cặp thơ được sử dụng để tạo thành bài dân ca, thì thường câu 

thơ sau chứa đựng nội dung chính, còn câu đầu chỉ dùng để ví von,bống gió 

,nhất là những bài tổ tình. Ta tìm thấy đặc điểm này trong nhiều cấu trúc âm 

nhạc dưới nhiều hình thức khác nhau: 

a- ở câu nhạc cuối thường xuất hiện âm mới. Âm mới xuất hiện có thể 

tạo cho dạng điệu thức của bài được hoàn chỉnh, hoặc là hiện tượng đan giao 

điệu thức tạo màu sắc, gây chú ý, gây ấn tượng mạnh cho người nghe, phù hợp 

với nơi xuất hiện ý chính của bài. 
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b- Cho xuất hiện ở câu cuối âm hình tiết tấu, mang tính chất tổng kết cho 

toàn bài so với lối cấu trúc phần đầu là tản mạn như bài Lý ngựa ô. 

c- Ở một số bài khác, câu cuối có thể không xuất hiện âm mới, nhưng nó 

được đặt ở âm vực mới (cao hơn hoặc thấp hơn một quãng 8) thường là thấp 

hơn so với lần xuất hiện đầu. 

d- Nhắc lại toàn bộ câu cuối để nhấn mạnh ý chính và tạo thành dạng 

đoạn nhạc có điệp khúc như bài Lý dương đệm 

6- Trong những bài dân ca đã phân tích, đoạn nhạc gồm 2 câu nhạc là 

chủ yếu.Trong loại này, lối cấu trúc không vuông vắn là điển hình, chúng ta có 

thể xếp thành các dạng đoạn nhạc như sau: 

- Đoạn nhạc gồm 2 câu với lối cấu trúc không nhắc lại 

-Đoạn nhạc gồm 2 câu được nhắc đi nhắc lại tạo thành hình thức có tính 

biến tấu. 

- Đoạn nhạc gồm hai thành phần chất liệu âm nhạc khác nhau, xây dựng 

theo lối chu kỳ 

- Đoạn nhạc gồm 2 câu, câu thứ 2 được nhắc lại giống như một đoạn loại 

điệp khúc 

- Đoạn nhạc gồm hai câu với lối cấu trúc nhắc lại 

- Đoạn nhạc gồm 3 câu. 
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                                                      Phụ lục 3  

PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM 

ÂM NHẠC 
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Phụ lục 4 

ĐIỀU CHỈNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 
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200 
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Phụ lục 5 

CÁC BÀI LÝ HUẾ THAM KHẢO ĐỂ ĐƯA VÀO DẠY HỌC 

 

 

LÝ CON SÁO 
Sưu tầm và ký âm 

NGUYỄN HỮU BA 
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LÝ CON SÁO  
(Thừa Thiên - Huế) 
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LÝ CON SÁO 
(Thừa Thiên - Huế) 
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LÝ NGỰA Ô  
(Quảng Trị - Thừa Thiên) 
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LÝ NGỰA Ô  
(Thừa Thiên - Huế) 
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LÝ NGỰA Ô 
(Thừa Thiên - Huế) 
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LÝ NGỰA Ô  
(Thừa Thiên - Huế) 
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LÝ NGỰA Ô  
(Thừa Thiên - Huế) 
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LÝ GIAO DUYÊN 
(Thừa Thiên - Huế) 
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LÝ DẠ KHÚC 
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

                                                                      Ký âm: DƯƠNG BÍCH HÀ 

                   Chậm - Tự sự                                Người hát: MINH MẪN 
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LÝ VỌNG PHU 
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

                                                                        Ký âm: DƯƠNG BÍCH HÀ 

                                                                   Người hát: MINH MẪN 
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LÝ HOÀI XUÂN 
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

                                                                 Ký âm: DƯƠNG BÍCH HÀ 

                                                             Người hát: MINH MẪN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

LÝ ĐOẢN XUÂN 
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

 

                                                            Ký âm: VĨNH PHÚC 

               Hơi nhanh                                   Người hát: THANH TÂM 
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LÝ HOÀI NAM  
(Quảng Trị - Thừa Thiên) 

 

 

                                                       Ký âm: NGUYỄN VIÊM 

                       Chậm                                    Người hát: MỘNG ỨNG 
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LÝ HOÀI NAM 
(Thừa Thiên - Huế) 

 

                                                                        Ký âm: DƯƠNG BÍCH HÀ 

                          Chậm - man mác                     Người hát: MINH MẪN 
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LÝ NAM XANG  
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

 

                  Vừa phải 
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LÝ NAM XANG  
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

                                                                          Ký âm: DƯƠNG BÍCH HÀ 

                            Chậm                                    Người hát: MINH MẪN 
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LÝ TỬ VI 
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

                                                                         Ký âm: DƯƠNG BÍCH HÀ 

                                                                   Người hát: MINH MÃN 
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LÝ BỐN CỬA QUYỀN 
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

 

                                                                       Ký âm: DƯƠNG BÍCH HÀ 

                                                                  Người hát: MINH MẪN 
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LÝ CỬA CHẦU 
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

                                                                  Ký âm: TRẦN HỮU PHÁP 

                      Vừa phải - xôn xao                   Người hát: TRỌNG BỘC 
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LÝ TÌNH TANG  
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

                   Rộn ràng - Duyên dáng                               Ký âm: PHẠM SỬU 
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LÝ TÌNH TANG 
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

                                                                   Ký âm: NGUYỄN VIÊM 

                        Vừa phải - Duyên dáng            Người hát ông: MỘNG ỨNG 
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LÝ TÌNH TANG 
(Thừa Thiên - Huế) 

 

                                                                       Ký âm: VĨNH PHÚC 

                   Vừa phải                                              Người hát: THANH TÂM 
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LÝ TÌNH NHƯ  
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

 

                     Vừa phải                                                       Ký âm: HOA SIM 
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LÝ TA LÝ 
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

                                                                          Ký âm: NGUYỄN VIÊM 

                        Vừa phải                                        Người hát: MỘNG ỨNG 
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LÝ QUỲNH TƯƠNG  
(Thừa Thiên - Huế) 

 

 

                                                                 Ký âm: DƯƠNG BÍCH HÀ 

                                                     Người hát: LỆ HOA 
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Phụ lục 6 

MẪU ĐÁNH GIÁ 

 

 

6.1. MẪU ĐÁNH GIÁ VỀ BẦU KHÔNG KHI HỌC TẬP TRÊN LỚP 

DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ÂM NHẠC LỚP THỰC NGHIỆM 

 

Anh/ chị hãy điền dấu X vào các ô tương thích dưới đây: 
Thoải mái Tương đối thoải mái Thoải mái Không thoải mái Ý kiến khác 

     

 

 

6.2. MẪU ĐÁNH GIÁ VỀ CHÂT LƯỢNG DẠY HỌC TRÊN LỚP 

DÀNH CHO GIẢNG VIÊN DỰ GIỜ LỚP THỰC NGHIỆM 

 

 

Thày/ cô hãy điền dấu X vào các ô tương thích dưới đây: 
Hát đúng Hát hay Hát đúng chưa hay Hát chưa Ý kiến khác 
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Phụ lục 7 

MỘT SỐ CÂU RAO (DẠO ĐẦU) VÀ CÁCH LÊN DÂY ĐÀN TRANH 

TRONG DẠY LÝ HUẾ 

7.1. Một số câu rao 

LÝ TỬ VI 

 
LÝ NGỰA Ô 

 
 

LÝ HOÀI NAM 

 
LÝ CON SÁO 
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LÝ VỌNG PHU 

 
 

7.2. Cách lên dây đàn tranh trong dạy Lý Huế 
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PHỤ LỤC 8 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

Bài: Lý hoài nam 

Thời gian thực hiện: Từ tiết 1 đến  tiết 5,  ngày 16 tháng 04 năm 2020, 

học sinh hệ Trung cấp âm nhạc- Học viện âm nhạc Huế 

GV: Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên 

GV dự giờ: ThS. Nguyễn Văn Việt,   

SV tham gia: 15 sinh viên nhóm thực nghiệm   

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

-Học sinh hiểu được Lý hoài nam là một trong những điệu Lý Huế 

-Phân tích được các đặc điểm âm nhạc của bài Lý hoài nam  

-So sánh, nhận xét được điểm giống và khác nhau ở các dị bản của Lý hoài 

nam  

2. Kỹ năng  

- Hát đúng giai điệu, tiết tấu, lời ca, xử lý được những nốt luyến, láy, hơi 

thở trong bài Lý hoài nam 

- SV nắm được phát âm nhả chữ theo phương ngữ Huế 

3. Thái độ 

- SV chủ động, tự giác, hoạt động tích cực và yêu thích giờ học 

- Yêu thích những làn điệu dân ca Huế, có ý thức bảo vệ và phổ biến các 

giá trị âm nhạc truyền thống của quê hương. 

II. Chuẩn bị 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Đàn tranh 

- Giáo án, tài liệu. 

-  Băng hình các nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn lý Huế (Nghệ nhân Minh 

Mẫn, Thanh Tâm, nghệ sĩ Thanh Loan) 

2. Chuẩn bị của sinh viên 

- Bản nhạc 

- Chuẩn bị bài Lý hoài nam  

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 

Thời 

gian 
Nội dung bài giảng 

Phương 

pháp 

Hoạt động 

của GV 

Hoạt 

động 

của SV 
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5 phút  

Hoạt động 1: Giới thiệu bài Lý 

hoài nam 

- Ổn định lớp học  

- Giới thiệu nội dung tiết học 

- Giới thiệu GV cố vấn 

Thuyết 

trình 
Đặt vấn đề 

Lắng 

nghe 

15 phút 

Hoạt động 2: Khởi động tạo 

không khí lớp học. 

   3 mẫu tiết tấu khởi động 

Mẫu 1: 

 

Mẫu 2: 

 

Mẫu 3: 

 

(Chú ý: Mẫu 1, gõ tiết tấu bình 

thường, nhưng đến phách nhẹ ở ô 

nhịp thứ 2 cho HS đọc từ uẩy 

đúng như cao độ của giai điệu. 

Mẫu 2: khi gặp dấu nghỉ thì 

hướng dẫn sinh viên hai bàn tay 

tách ra, miệng đọc từ uẩy; ô nhịp 

thứ 2 tương tự như ô nhịp thứ 

nhất; ô nhịp thứ 3 gặp dấu nghỉ, 

miệng đọc từ ỏa. Mẫu 3: ở đầu 

phách nhẹ của ô nhịp thứ 2 đọc 

uẩy, phách nhẹ thứ 2 của ô nhịp 

thứ 3 đọc ỏa). 

 

Phân 

tích, đặt 

vấn đề, 

làm mẫu 

- GV hướng 

dẫn HS 

thực hiện 

các mẫu tiết 

tấu theo 

kiểu dây 

chuyền 

- HS nghe 2 

đến 3 lần. 

 

HS từng 

bàn làm 

theo 

hướng 

dẫn của 

GV.  
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10 phút Hoạt động 3: Nghe và xem đĩa 

VCD   

GV cho HS nghe và xem đĩa VCD 

bài Lý hoài nam do nghệ nhân 

Minh Mẫn, Thanh Tâm hay nghệ 

sĩ Thanh Loan biểu diễn giúp HS 

có thể hình dung sơ bộ về nội 

dung văn học, nội dung lời ca, 

giai điệu, tính chất âm nhạc và các 

vấn đề khác có liên quan bài Lý 

hoài nam . 

Trực 

quan, đặt 

vấn đề  

 

GV cho học 

sinh nghe 

lần lượt 3 

video của 3 

nghệ nhân 

nghệ sĩ là 

người Huế 

biểu diễn. 

 

Phân 

tích vấn 

đề, so 

sánh, 

nhận xét 

được 

điểm 

giống và 

khác 

nhau ở 

cùng 1 

bài 

nhưng 

lại nhiều 

nghệ 

nhân 

nghệ sĩ 

biểu 

diễn. 

15 phút Hoạt động 4. Phân tích bài  

- Thang âm điệu thức : thang 5 

âm điệu Bắc 

- Hình thức: đoạn nhạc gồm 3 

câu không cân phương. Câu 1 

từ đầu đến ô nhịp thứ 12, gồm 

2 tiết nhạc (6 + 6). Câu 2 từ ô 

nhịp thứ 13 đến ô nhịp 25, 

gồm 3 tiết nhạc (5 + 4 + 4). 

Câu 3 từ ô nhịp 26 đến hết bài, 

gồm 7 ô nhịp (4 +3). 

- Tính chất âm nhạc: buồn man 

mác, bâng khuâng, như mang 

một nối niềm, hoài nhớ. 

- Phần văn học gồm một cặp 

thơ 6/8, có 14 từ: 

Chiều chiều dắt bạn qua đèo 

Chim kêu bên nớ, vượn trèo 

bên ni. 

- Các từ phụ không trong cấu 

trúc của câu thơ gồm: Ơ dắt ơ 

bạn ơ đèo, tà là đèo qua đèo, 

Phân 

tích, đặt 

vấn đề,  

giải 

quyết 

vấn đề 

GV phân 

tích các đặc 

điểm của 

bài Lý hoài 

nam  

Giải 

quyết 

vấn đề. 
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chim kêu tình kêu, úy óa chi 

rứa, chi rứa, ơi hỡi vượn trèo 

vượn trèo tà là ni, tà là ni bên ni 

ơi hỡi vượn trèo, trèo bên ni. 

- Một số từ trong lời ca cần phải 

chú trọng: dắt, ơ, bạn, chim, 

ơ, kêu, bên, nớ, úy, ỏa, chi, 

rứa 

10 phút Hoạt động 5: 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. Học sinh mọi 

trình độ đều có thể thực hiện.  

Mẫu 1. Dùng điệu thức của bài 

để luyện giọng  

Chậm  

 

Ở mẫu này HS thực hiện với 

nguyên âm a ở tốc chậm, sao cho 

âm thanh phát ra phải ngân nga, 

thanh thoát, đều đặn, mềm mại, 

tự nhiên. 

Ngoài việc dùng điệu thức, 

có thể dùng một, hai motif  trong 

giai điệu của bài để HS luyện 

giọng. 

Mẫu 2: 

Chậm  

 
 Nô        na           nô 

 

Mẫu 3 

 Chậm 

 
               Na            nô 

Thực 

hành, thị 

phạm 

Chọn mẫu 

luyện thanh 

phù hợp với 

trình độ tiếp 

nhận của 

người học. 

 

-HS thực 

hành các 

mẫu 

luyện 

thanh 
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Hai mẫu trên, HS luyện với tộc độ 

chậm (dùng âm nô, na để ngân 

nga theo giai điệu). HS chú ý đến 

cách hát qua những nốt luyến sao 

cho không ngắt quãng, hát tự 

nhiên, không hát to quá để đảm 

bảo được yêu cầu của sự mềm 

mại, phù hợp với tính chất của 

bài. 

120 phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 6: Dạy hát  
LÝ HOÀI NAM 

(Thừa Thiên - Huế)                                                                        

Ký âm: Nguyễn Viêm 

                     Người hát: MINH MẪN 

 

 
- GV hát mẫu bài Lý Hoài nam 

cho HS nghe 

- Dạy HS hát từng câu theo hình 

thức cuốn chiếu. 

- GV cho lớp ôn lại cả bài, thể 

hiện đúng cao độ, tiết tấu, 

luyến láy, tính chất của bài. 

- Hs hát theo hình thức đơn ca, 

song ca, tốp ca  

- GV hướng dân HS hát kết hợp 

gõ đệm  

Thực 

hành, 

làm mẫu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

 

 

 

-Gv làm 

mẫu từng 

câu 

-Hướng dẫn 

HS hát, chú 

ý các luyến 

láy, phát âm 

nhã chữ 

theo 

phương 

ngữ Huế  

-GV nhận 

xét và sửa 

sai nếu như 

HS thực 

hiện chưa 

đúng . 

 

 

 

 

 

 

-GV yêu 

cầu HS 

thực hiện. 

- GV sửa 

sai nếu có  

HS thực 

hành, 

hát từng 

câu, nối 

các câu 

theo lối 

cuốn 

chiếu. 

Ghép cả 

bài  

Sửa sai 

nếu có  

 

 

 

 

 

 

 

-HS ôn 

tập bài 

hát  

-HS hát 

đơn ca, 

song 

ca… 

-HS hát 

kết hợp 

gõ đệm 
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10 phút  Hoạt động 7: Dặn dò, củng cố  

- GV cố vấn nhận xét 

- Nhắc nhở học sinh chú ý luyện 

tập những phần khó trong bài. 

- Học sinh chuẩn bị bài sau trước 

khi lên lớp 

Nêu vấn 

đề, đánh 

giá  

-Nhận xét 

buổi học 

-Dặn dò, 

củng cố 

Các em 

tự trao 

đổi với 

nhau, 

kiến 

nghị với 

GV giải 

đáp 

những 

điều 

chưa rõ 

chung 

quanh 

bài lý 

đang 

học. 

Tiếp thu 

ý kiến 

của GV 
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PHỤ LỤC 9  

 HÌNH ẢNH TRONG BUỔI DẠY THỰC NGHIỆM HỌC HÁT LÝ HUẾ  

8.1. Tiết dạy đối chứng bài Lý Ngựa ô  

 Thời gian: 8h – 10h30’, ngày 9/04/2020 (sáng thứ 7) 

 Địa điểm: Phòng 301 , dãy nhà 3 tầng, Học viện Âm nhạc Huế 

 Thành phần: Tác giả luận án; hai nhóm học sinh Trung cấp Âm nhạc, năm 

thứ hai, Học viện Âm nhạc Huế. 

 

 

Ảnh: Nguyễn Văn Việt (Chụp sáng ngày 9-4-2020) 

 

 
 

 Ảnh: Nguyễn Văn Việt (Chụp sáng ngày 9-4-2020) 
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8.2. Tiết dạy thực nghiệm bài Lý hoài nam  

 Thời gian: 8h – 11h, ngày 12/04/2020 (sáng thứ 4) 

 Địa điểm: Phòng 301, dãy nhà 3 tầng, Học viện Âm nhạc Huế 

 Thành phần: Tác giả luận án; hai nhóm học sinh Trung cấp Âm nhạc, năm 

thứ hai, Học viện Âm nhạc Huế. 

  
Ảnh: Nguyễn Văn Việt (Chụp sáng ngày 16-4-2020) 

 

 
 

Ảnh: Nguyễn Văn Việt (Chụp sáng ngày 16-4-2020) 
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8.3. Giảng viên cố vấn Dương Bích Hà nhận xét buổi học Lý Huế  

 

 
Ảnh: Nguyến Hoàng Tịnh Uyên (Chụp sáng ngày 12-4-2020) 

 

 
 

Ảnh: Nguyến Hoàng Tịnh Uyên (Chụp sáng ngày 12-4-2020) 
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PHỤ LỤC 10 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHỎNG VẤN NGHỆ NHÂN, NGHỆ SĨ DÂN CA 

HUẾ 

 

9.1. Hình ảnh phỏng vấn nghệ nhân ưu tú Thanh Tâm  

 Thời gian: 9h00’, ngày 15/02/2020 (sáng thứ 7) 

 Địa điểm: Nhà riêng của nghệ nhân Thanh Tâm , số 20 Lê Ngọc Hân- Tây 

Lộc- Thành phố Huế  

 Thành phần: Tác giả luận án; nghệ nhân ưu tú Thanh Tâm 

 
         Ảnh : Nguyễn Thị Thùy Trang (Chụp sáng ngày 15/2/2020) 
9.2. Một số hình ảnh phỏng vấn nghệ sĩ Kim Liên  

 Thời gian: 9h00’, ngày 1/02/2020 (sáng thứ 7) 

 Địa điểm: Nhà riêng của nghệ sĩ Kim Liên, số 200 Phan Châu Trinh- An Cựu- 

Thành phố Huế  

 


