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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Violoncelle là một trong những nhạc cụ được du nhập vào Việt Nam 

và được người Việt Nam yêu mến. Qua những tác phẩm do nhạc cụ này thể 

hiện người nghe như tìm thấy sự đồng cảm để gửi gắm tâm hồn mình. 

Không chỉ là nhạc cụ có tính năng ưu việt, Violoncelle còn có khả năng 

vượt trội về mặt âm sắc, rất gần với giọng người và khắc họa rõ nét tính nội 

tâm. Có lẽ đây cũng là lý do các nhạc sĩ Việt Nam rất thường sử dụng 

Violoncelle trong các tác phẩm của mình, bởi dù là nhạc cụ phương tây 

nhưng các tác phẩm viết cho cây đàn này lại mang một tâm hồn rất Việt. 

Trong dàn nhạc, Violoncelle có chức năng làm bè trầm cho bộ dây, 

Violoncelle có thể kết hợp cùng Contrebasse ở âm khu trầm, kết hợp cùng 

Viola ở âm khu trung hay cùng Violon II ở bè giữa và với Violon I chơi 

giai điệu chính ở âm khu cao. Ngoài ra, Violoncelle cũng có thể đi đồng âm 

hoặc cách quãng 8 với Cor, Basson. Không chỉ vậy, Violoncelle cũng là 

một trong những nhạc cụ độc tấu xuất sắc.  

Trên thế giới một số nghệ sĩ đàn Violoncelle nổi tiếng có thể kể đến: 

Alfredo Piatti, Arturo Toscanini, Tamás Varga… Tại Việt Nam, người yêu 

nhạc cũng không còn xa lạ với những tên tuổi như: PGS.TS Vũ Hướng, 

NSƯT Trần Thị Mơ hay một số nghệ sĩ trẻ như: Bùi Hà Miên, Đinh Hoài 

Xuân... Bên cạnh những thành tựu trong biểu diễn, các nghệ sĩ Việt Nam 

còn tham gia công tác giảng dạy tại các trường nghệ thuật trong nước. Họ 

đã, đang và sẽ là những người ươm mầm cho các nghệ sĩ tương lai.  

Trường âm nhạc Việt Nam được thành lập năm 1956. Ngay từ những 

ngày đầu hoạt động, các nhạc cụ dây nói chung và đàn Violoncelle nói 

riêng đã được đưa vào giảng dạy tại khoa dây của trường. Bên cạnh 

những tác phẩm phương tây được đưa vào giảng dạy, các nhạc sĩ Việt 
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Nam cũng bắt đầu viết tác phẩm cho đàn Violoncelle, trong đó có nhạc 

sĩ Hoàng Dương.  

Nhạc sĩ Hoàng Dương là giảng viên chuyên ngành Violoncelle tại 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Song song với công tác giảng dạy, 

ông cũng sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cho đàn Violoncelle mà hiện 

nay nhà trường vẫn đang sử dụng. Xuất phát từ một nghệ sĩ biểu diễn, các 

tác phẩm của ông đã khai thác triệt để những tính năng của cây đàn 

Violoncelle và chứa đựng trong những đường nét giai điệu rất Việt Nam, 

đồng thời khẳng định rõ bản sắc dân tộc. 

Là một nghệ sĩ được đào tạo chính quy đàn Violoncelle tại Học viện 

Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi nhận thấy việc dạy học tác phẩm Việt 

Nam cho HS hệ trung cấp dài hạn có một số vấn đề cần bàn tới. Tại Học 

viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, các chuyên ngành được đào tạo nói 

chung và đàn Violoncelle nói riêng rất được xem trọng và đã gặt hái được 

nhiều kết quả. Tuy nhiên, nếu so với các tác phẩm nước ngoài, các tác 

phẩm Việt Nam chiếm số lượng còn khá khiêm tốn. Nguyên nhân một phần 

do các tác phẩm viết cho nhạc cụ này không nhiều; ngoài ra, những tác 

phẩm Việt Nam viết cho nhạc cụ này cũng đòi hỏi phải có cách thể hiện 

riêng, yêu cầu HS trau chuốt, tỉ mỉ nhưng các em lại không xem trọng, do 

đó có sự ảnh hưởng nhất định đến chất lượng dạy và học.  

Xét về lĩnh vực nghiên cứu mang tính lý luận, trong công tác đào tạo 

đàn Violoncelle chưa có một công trình nào thuộc lĩnh vực này để từ đó có 

thể ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và biểu diễn.  

Xuất phát từ những hiểu biết về chuyên môn cũng như mong muốn 

nghiên cứu các biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng học tập tác 

phẩm Việt Nam cho đàn Violoncelle, chúng tôi xin tập trung đi sâu vào 

nghiên cứu: “Dạy học tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Dương viết cho 

đàn Violoncelle tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam” làm đề tài 
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luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy 

học âm nhạc.  

2. Lịch sử nghiên cứu 

Khi tìm hiểu đề tài này, chúng tôi đã tham khảo một số nguồn tư 

liệu, những luận văn, những bài viết nghiên cứu có liên quan như: 

- Nguyễn Thị Nhung (2001), Âm nhạc thính phòng và giao hưởng 

Việt Nam, Viện Âm nhạc. Đây là công trình tổng hợp những thành tựu 

trong lịch sử phát triển khí nhạc của thế hệ nhạc sĩ giai đoạn nửa cuối thế 

kỷ XX.  

- Nhóm tác giả Tú Ngọc, Nguyễn Thị Nhung, Vũ Tự Lân, Ngọc 

Oánh, Thái Phiên (2000) với Nền âm nhạc mới Việt Nam, tiến trình và 

thành tựu, Viện Âm nhạc. Công trình tổng hợp, giới thiệu 58 nhạc sĩ - 

những người đã có công trong sự nghiệp xây dựng nền âm nhạc cách mạng 

Việt Nam và các tác phẩm tiêu biểu của họ.  

- Phạm Nghiên Việt Anh (2015), Hòa thanh, Phức điệu trong tác 

phẩm khí nhạc của nhạc sỹ Ca Lê Thuần, Luận văn thạc sĩ nghệ thuật âm 

nhạc, chuyên ngành Lý thuyết và Lịch sử âm nhạc đã đề cập đến vai trò của 

hòa thanh, phức điệu nhưng không đi vào tìm hiểu một tác phẩm cụ thể nào. 

- Hồng Đăng (1999), Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng, Nhà 

xuất bản Văn hoá. Cuốn sách viết về tính năng của các nhạc cụ trong dàn 

nhạc giao hưởng, trong đó có đàn Violoncelle.  

Từ góc độ nghiên cứu âm nhạc học, các tác phẩm thính phòng Việt 

Nam nói chung cũng như các tác phẩm Việt Nam viết cho đàn Violoncelle 

đã được chọn làm đối tượng nghiên cứu của một số luận văn tốt nghiệp đại 

học, thạc sĩ cũng như luận án tiến sĩ: 

- Phạm Thành Long (1995), Một vài nhận xét về các tác phẩm của 

nhạc sĩ Hoàng Dương, luận văn tốt nghiệp đại học tại Nhạc viện Hà Nội. 

Qua việc phân tích một số tác phẩm ở thể loại ca khúc và khí nhạc của nhạc 
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sĩ Hoàng Dương, tác giả luận văn đã đưa ra một số nhận xét, đánh giá trong 

các tác phẩm.  

- Đỗ Xuân Tùng, Khai thác các yếu tố dân tộc trong các tác phẩm 

cho đàn dây kéo phương tây, Luận án PTS.  

- Đoàn Hồng Quang, Những tiểu phẩm khí nhạc Việt Nam có tiêu đề 

cho đàn Piano, Violon và Violoncelle từ năm 1954 - 1975, Luận văn thạc sĩ 

Nghệ thuật học. 

- Trịnh Hoài Thu, Nghiên cứu ảnh hưởng của âm nhạc dân gian 

trong các tác phẩm khí nhạc mới Việt Nam thế kỷ XX, Luận án Tiến sĩ Văn 

hoá học.  

Có rất nhiều đề tài khác đi sâu tìm hiểu về âm nhạc thính phòng Việt 

Nam thông qua những yếu tố về thể loại, cấu trúc, đề tài, hình tượng âm 

nhạc… Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu biểu diễn 

các tác phẩm Việt Nam, chuyên ngành Violoncelle. Bắt nguồn từ yêu cầu 

thực tế đó, chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu các tác phẩm Việt Nam được sử 

dụng trong chương trình giảng dạy ở khoa dây tại Học viện Âm nhạc Quốc 

gia Việt Nam nhằm đẩy mạnh tính chuyên nghiệp trong đào tạo và biểu 

diễn chuyên ngành này.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở tìm hiểu vai trò của đàn Violoncelle trong sự phát triển của 

nền âm nhạc Việt Nam cũng như đời sống âm nhạc hiện nay, cùng thực 

trạng dạy học đàn Violoncelle tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 

đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất một số biện pháp dạy học các tác phẩm 

Việt Nam viết cho đàn Violoncelle, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo cho 

đàn Violoncelle tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
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Nghiên cứu nguồn gốc, tính năng, kỹ thuật và vai trò của đàn 

Violoncelle trong sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam và trong đời 

sống âm nhạc hiện nay.  

Thực trạng dạy học đàn Violoncellee hệ Trung học dài hạn tại học 

viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.  

Phương pháp dạy học tác phẩm Việt Nam nói chung và tác phẩm của 

nhạc sĩ Hoàng Dương nói riêng viết cho đàn Violoncellee tại Học viện Âm 

nhạc Quốc gia Việt Nam 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Nghiên cứu biện pháp dạy học tác phẩm viết cho đàn Violoncelle 

của nhạc sĩ Hoàng Dương cho HS hệ Trung học dài hạn chuyên ngành đàn 

Violoncelle, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu một số tác phẩm Việt Nam viết cho đàn Violoncelle 

của nhạc sĩ Hoàng Dương thường được dùng trong công tác đào tạo và biểu 

diễn tại khoa dây, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

- Nghiên cứu đối tượng HS chuyên ngành Violoncelle, hệ Trung học 

dài hạn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 7 năm 2018.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu lý thuyết: Sưu tầm và sắp xếp các tư liệu liên quan; 

phân loại, phân tích, đánh giá các tư liệu 

- Nghiên cứu công tác giảng dạy đàn Violoncelle tại Học viện Âm 

nhạc Quốc gia Việt Nam; Dạy thử nghiệm các kết quả đã nghiên cứu. 

- Tổng hợp, phân tích, so sánh để đưa ra giải pháp giảng dạy đàn  

Violoncelle cho HS hệ Trung học dài hạn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia 

Việt Nam. 
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6. Những đóng góp của luận văn 

- Qua việc phân tích đặc điểm âm nhạc của các tác phẩm Việt Nam viết 

cho đàn Violoncelle của nhạc sĩ Hoàng Dương, góp phần bổ sung kiến thức về 

âm nhạc cũng như kiến thức chuyên môn cho HS chuyên ngành này. 

- Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tác 

phẩm Việt Nam viết cho đànVioloncelle tại Học viện Âm nhạc Quốc gia 

Việt Nam. Ngoài ra, mong muốn luận văn có thể là tài liệu tham khảo trong 

việc dạy học đàn Violoncelle tại các cơ sở đào tạo cũng như những người 

quan tâm.  

7. Bố cục của luận văn 

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

dung luận văn gồm 2 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Biện pháp dạy học tác phẩm sáng tác cho đàn Violoncelle 

của nhạc sĩ Hoàng Dương  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Dạy học 

    Có nhiều khái niệm về dạy học để chỉ sự trao truyền kiến thức của 

người dạy và lĩnh hội kiến thức của người học. 

    Tác giả Hoàng Phê trong cuốn từ điển tiếng Việt nêu lên “dạy học là 

để nâng cao trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức, theo chương trình nhất 

định” [29, tr.244]. 

    Cũng có ý kiến rằng: “Dạy học là truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kỹ 

xảo của thầy giáo cho học sinh” [6, tr.84]. Và: “Dạy học là dạng đặc biệt của 

hoạt động nhận thức, trong quá trình đó, học sinh dưới sự chỉ đạo của giáo 

viên đạt tới mục đích trí dục… Trí dục và dạy học gắn bó chặt chẽ với nhau, 

trí dục là mục đích, là kết quả của dạy học; còn dạy học là phương thức, là 

con đường chính yếu để đạt tới mục đích trí dục” [6, tr.7]. 

 Nhìn chung, các tác giả đều thống nhất rằng: dạy học là quá trình 

truyền thụ kiến thức của người dạy với người học, là một quá trình vận 

động và phát triển liên tục trong trí tuệ và nhân cách.  

Từ những quan điểm đó, để dạy học trong giai đoạn hiện nay, cần 

phải đảm bảo học đi đôi với hành, đồng thời phải quan tâm đến đối tượng 

và chuyên ngành học cụ thể. Tùy theo từng môn học, từng chuyên ngành, 

người giáo viên phải tập trung nghiên cứu để tìm ra những phương pháp, 

biện pháp phù hợp với chuyên ngành và với từng đối tượng học sinh. 

 Ngoài ra, để đảm bảo nhiệm vụ dạy học hiện nay, giáo viên phải 

hướng nội dung dạy học gắn với thực tiễn, gắn với nhu cầu xã hội đặt ra 

cho nhà trường và cho chuyên ngành đào tạo. 

 Như vậy, dạy học luôn vận động và phát triển do ảnh hưởng của xã 

hội. Vì vậy, cần luôn đổi mới và hoàn thiện nội dung dạy học theo hướng 

xã hội hóa, hiện đại hóa gắn với thực tiễn ngày nay. 
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1.1.2. Phương pháp dạy học 

    Trong dạy học, phương pháp là một yếu tố quan trọng, mang tính 

quyết định cho hoạt động này. Phạm Viết Vượng nhận định rằng: “phương 

pháp dạy học được hiểu là tổ hợp các cách thức phối hợp hoạt động chung 

của giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng, 

kỹ xảo” [34, tr.91]. 

    Đến nay, dạy học đã trở thành yếu tố quan trọng trong giáo dục, tổ 

chức dạy học bao gồm hệ thống các phương pháp nhằm trang bị cho học 

sinh những kiến thức nhất định theo từng mục tiêu của chuyên ngành. 

“Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động thống nhất của giáo viên và 

học sinh nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học” [6, tr.7]. 

 Trong dạy học, người dạy phải chủ động tổ chức các hoạt động cụ 

thể, biết vận dụng các thao tác, kỹ năng dạy học, biết tác động đến động cơ 

học tập của người học. “Hoạt động học là hoạt động đặc thù của con 

người được điều khiển bởi mục đích tự giác là lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ 

xảo mới, những hình thức hành vi và cả những dạng hoạt động nhất định” 

[10, tr.106]. 

    Dạy học và phương pháp dạy học luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo 

thành mối quan hệ thống nhất, nhằm đem đến hiệu quả cao cho người học. 

Phương pháp dạy học gồm có các hoạt động tổ chức, điểu khiển quá trình 

nhận thức, giáo dục cho người người học. Cải tiến phương pháp dạy học 

của giáo viên sao cho phát huy cao độ tính chủ động của người học; sử 

dụng thiết bị công nghệ hiện đại vào quá trình dạy học. 

1.1.3. Phương pháp dạy học đàn Violoncelle 

    Là một trong những loại đàn du nhập từ phương tây, Violoncelle đã 

có quá trình phát triển tại Việt Nam, khẳng định vai trò quan trọng trong sự 

phát triển chung của ngành nghệ thuật âm nhạc nước nhà. Trong quá trình 

đào tạo đàn Violoncelle cho HSSV tại HVANQGVN, chúng tôi nhận thấy 
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những điểm đã đạt được và những mặt còn tồn tại, đặc biệt là trong phương 

pháp dạy học. 

    Dạy học đàn Violoncelle là cách dạy của giảng viên nhằm hoàn 

thành mục tiêu đào tạo, giúp cho HSSV nắm bắt được những kỹ thuật từ cơ 

bản đến nâng cao của cây đàn này. Từ đó, linh hoạt ứng dụng các kỹ thuật 

đó một cách thành thạo trên các tác phẩm Việt Nam và nước ngoài. 

    Riêng với dạy học đàn Violoncelle trên các tác phẩm Việt Nam, bên 

cạnh rèn luyện kỹ thuật, giảng viên còn phải giúp cho HSSV nắm bắt được 

những nét đặc trưng của âm nhạc Việt Nam khi được diễn tấu trên cây đàn 

phương tây, thể hiện được nội dung tác phẩm đúng với tính chất âm nhạc 

mang đậm phong cách quê hương yêu dấu. 

    Người giảng viên cần đảm bảo sự thống nhất vai trò chủ đạo của 

mình sao cho HSSV tự giác, tích cực học tập, tạo mọi điều kiện thuận để 

các em thể hiện khả năng của bản thân. Khi HSSV tự giác, sẽ thúc đẩy ý 

thức và nhiệm vụ học tập, sẽ nỗ lực lĩnh hội kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, tự 

tìm ra được cách rèn luyện, sẵn sàng tâm thế với nhiệm vụ học tập. Hướng 

tới mục tiêu đó, giảng viên cần giáo dục ý thức và mục đích, nhiệm vụ  cho 

HSSV để các em nhận thức, xác định động cơ đúng đắn, phát huy tinh thần 

học tập. Giảng viên cần vào hoạt động của HSSV bằng chính hoạt động 

của mình, khuyến khích các em mạnh dạn khi thể hiện tác phẩm, đề cao 

những sáng tạo trong học tập của các em. 

    Khi dạy Violoncello, GV cần phát huy nhiều phương pháp dạy học 

khác nhau, đặc biệt đề cao phương pháp thực hành, hướng tới rèn luyện 

cho HSSV có thể tiếp nhận những kiến thức chung về kỹ thuật của nhạc cụ 

này, và sự ứng dụng linh hoạt những kỹ thuật đó vào tác phẩm. Quá trình 

dạy học của GV phải đảm bảo cho HSSV  rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, hướng 

tới đạt được mục đích đề ra trong học tập. 
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Kỹ năng là khả năng thực hiện có kết quả những hành động trên 

cơ sở tri thức có được đối với việc giải quyết những nhiệm vụ đặt 

ra cho phù hợp với điều kiện cho phép. Nói khác đi, kĩ năng là tri 

thức trong hành động. 

Kĩ xảo là kĩ năng được lăp lại nhiều lần và trở thành hành động tự 

động hóa [6, tr.48]. 

    Như vậy, hệ thống kĩ năng, kĩ xảo mà HSSV tiếp nhận và rèn luyện 

Violocello sẽ giúp cho các em nắm được tri thức của chuyên ngành đặc thù 

này. Đây cũng chính là tiền đề trang bị cho hoạt động sáng tạo của HSSV, 

từ đó, các em sẽ tự lực chuyển tri thức và phát huy kĩ năng thực hành trong 

những tình huống mới. Sự tích cực hóa hoạt động nhận thức của HSSV là 

một trong những nhiệm vụ mà người GV cần phải hướng tới trong quá 

trình dạy học. 

1.2. Một số nét về lịch sử đàn Violoncelle và sự du nhập vào Việt Nam 

1.2.1. Khái quát sự ra đời 

Theo lời kể của GS.NSND Bùi Gia Tường (tư liệu phỏng vấn của tác 

giả, ngày 6 tháng 2 năm 2018): “từ khi ra đời, đàn Violoncelle đã được mắc 

dây lần lượt theo đô - son - rê - la, thấp hơn một quãng tám so với Viola”.  

“Ban đầu để chơi Violoncelle người ta ngồi và đặt đàn giữa hai chân 

hoặc đứng và giữ nó nghiêng về phía mình, có thể có cả quai giữ. Đôi khi 

Violoncelle được đặt trên đôn” [38]. Đến thế kỉ XX, tư thế giữ đàn 

Violoncelle thay đổi, “bên cạnh những tư thế giữ đàn ở một bên thân, tư thế 

đặt đàn giữa 2 đầu gối cũng trở nên phổ biến” [38]. Thời kỳ này ở phương 

Tây vẫn còn nhiều định kiến về việc phụ nữ làm nhạc công, tuy nhiên, 

“trong số họ nhiều người đã thành công trong sự nghiệp biểu diễn 

Violoncelle, như: Lisa Cristani (1827 - 1853) và các nữ nghệ sĩ ở đầu thế 

kỷ XX với: May Mukle, Beatrice Harrison, Guilhermina Suggia, Raya 

Garbousova” [38].  
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Sự phát triển Violoncelle tiếp tục được ghi nhận vào cuối thế kỉ 

XVIII, khi nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ biểu diễn Violoncelle Luigi 

Boccherini đã đưa Violoncelle trở thành nhạc cụ trình tấu các bản concerto 

và thính phòng. Trong những bản tứ tấu đàn dây và những bản ngũ tấu cho 

2 Violoncelle, ông thường cho Violoncelle chơi bè chính.  

Sang thế kỉ XIX, Violoncelle đã khẳng định vai trò trong dàn nhạc 

giao hưởng, thính phòng. Bên cạnh đó, Violoncelle cũng đánh dấu bước 

phát triển mới, được ghi nhận bởi Pablo Casals, là người “đưa những tổ 

khúc chưa được biết đến của Bach cũng như rất nhiều tác phẩm thính 

phòng tới công chúng và được phổ biến rộng rãi” [38]. Đây là giai đoạn 

phát triểt kĩ thuật biểu diễn và chú trọng tới sắc thái khi thể hiện tác phẩm. 

Khác với trước đó, Violoncelle chủ yếu dừng ở các bài tập kĩ thuật.  

Dù số lượng các tác phẩm cho Violoncelle không nhiều như những 

tác phẩm cho Violon hay Piano, nhưng vào thế kỉ XX đã có sự gia tăng 

đáng kể về số lượng những tác phẩm độc tấu Violoncelle. 

1.2.2. Sự du nhập vào Việt Nam 

Về sự du nhập của đàn Violoncelle vào Việt Nam, trong quá trình 

nghiên cứu chúng tôi có tìm hiểu thông qua nhiều trang mạng, qua các bài 

báo và sách lịch sử âm nhạc của các tác giả Việt Nam. Theo đó, vào năm 

1883, quân đội Pháp chiếm đóng Hà Nội đã kéo theo sự du nhập của âm 

nhạc phương tây. Khởi đầu với những buổi biểu diễn âm nhạc, kịch nghệ 

được tổ chức nhằm phục vụ cho nhu cầu giải trí của chính quyền cai trị, 

nhân viên công sở, công nhân làm việc trong nhà máy của Pháp. Về sau, 

các gia đình người Pháp đến sinh sống ở Hà Nội cũng đông dần và họ 

mong muốn cho con em được học nhạc. Từ những nhu cầu đó nhiều trung 

tâm dạy nhạc được mở ra, mà theo sách Lịch sử âm nhạc Việt Nam (tài liệu 

lưu trữ tại thư viện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) của tác giả 

Minh Tâm viết: “Khu Đấu xảo Hà Nội được chọn làm trường âm nhạc 
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chung cho cả ba nước Đông dương với cái tên: Conservalure francais 

d’extrème Orient - Hanoi (Pháp quốc Viễn Đông âm Nhạc viện - Hà Nội)” 

[31, tr.23].  Năm đầu tiên, trường có 50 học sinh theo học, bao gồm người 

Pháp, người Việt và một số HS người Lào, tất cả đều được học miễn phí.  

Ngoài môn ký xướng âm do Poincignon và Yvonne Périé hướng dẫn, 

trường chỉ có bốn môn nhạc cụ: Violon, Violoncelle, Contrebasse và Piano, 

được dẫn chứng cụ thể ở cuốn Lịch sử âm nhạc của tác giả Minh Tâm, 

trong đó có bộ môn Violoncelle. Ông viết: Violoncelle và Contrebasse do 

Touraiet hướng dẫn. “Những học viên Việt Nam theo học môn này có: 

Nguyễn Xuân Khoát, Phạm Huy Quỹ, Đỗ Tính, Nguyễn Văn Đa, Đỗ 

Huân,…” [30, tr. 31]. 

Tuy nhiên, sau 3 năm hoạt động, trường buộc phải đóng cửa, nguyên 

nhân được cho là do cuộc khủng hoảng kinh tế vào những năm 1930 ở 

Pháp. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của ngôi trường này đã gieo mầm cho sự 

hình thành, phát triển của nền âm nhạc Việt Nam sau này, trong đó có bộ 

môn Violoncelle. Trước hết, Nhạc viện đã góp phần hình thành thế hệ nhạc 

sĩ, nghệ sĩ đầu tiên của VN với những tên tuổi như: Nguyễn Xuân Khoát, 

Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh, Lê Thương, Phạm Huy Quỹ, Nguyễn 

Đình Phúc... Bên cạnh đó, những giảng viên trong trường cũng là người có 

trình độ và chỉ trong 3 năm, họ đã đưa tài năng của những người Việt đạt 

đến độ có thể thi vào các trường đại học âm nhạc của các nước trên thế 

giới. Sau khi trường bị đóng cửa, nhiều người tiếp tục tự rèn luyện và đã 

trở thành những nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng ở Việt Nam.  

PGS.TS. Vũ Hướng cho biết: “người đầu tiên chơi đàn Violoncelle ở 

Việt Nam là ông Phạm Huy Qũy (là người gốc Hà Nội, nhà ở phố Hàng 

Bạc)”.  Năm 1929,  nhạc viện Pháp quốc Viễn Đông mở tại Hà Nội, “bắt 

đầu khai giảng với 14 học viên đầu tiên… Giáo trình gồm các môn nghiên 

cứu âm nhạc cổ điển phương Tây, học các loại nhạc cụ như piano, viôlông, 
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cello và contrabasse cũng như xướng âm và nhạc lý” [41]. Thời gian này 

Phạm Huy Qũy xin theo học Violoncelle, còn em trai của ông học violon. 

Do say mê với âm nhạc và yêu thích nhạc cụ phương Tây, “năm 1930, khi 

gia đình gửi sang Pháp học y dược thì cả hai ông đều trốn gia đình để vào 

học tại Nhạc viện Touraiet (Pháp)” [ 41].  

 Năm 1956, Bộ Văn hóa ra quyết định cho mở trường Âm nhạc Việt 

Nam tại 32, đường Nguyễn Thái Học, do nhạc sĩ Tạ Phước phụ trách 

chuyên môn làm Hiệu trưởng, Lã Hữu Quỳnh phụ trách chính trị làm Hiệu 

phó. Theo thông tin cung cấp của Phòng Đào tạo, thời gian này, trường Âm 

nhạc Việt Nam ngoài gần chục giảng viên được biên chế chính thức, nhà 

trường đã lần lượt mời thêm những giảng viên dạy giờ như: Vũ Tuấn Đức 

(nhạc cụ dân tộc), Lương Thị Nghĩa, Lê Liên, Minh Thu… (Piano); Phạm 

Huy Quỹ, Hoàng Dương (Violoncelle)… 

Như vậy, ngay từ Khóa I của trường Âm nhạc Việt Nam, bộ môn 

Violoncelle “có khoảng 10 học viên” [theo thông tin của Phòng Đào tạo], 

dưới sự giảng dạy của các giảng viên: Vũ Hướng, Nguyễn Hữu Quỳnh, 

Nguyễn Đắc Quỳnh, Phùng Hiến Tân…  còn có những giảng viên mời dạy 

giờ, là những người đầu tiên học loại nhạc cụ này. 

Cũng theo lời kể của PGS.TS Vũ Hướng: “Sau khi hòa bình lập lại 

trên miền Bắc Việt Nam, ông Phạm Huy Qũy mới có dịp làm nghề giảng 

dạy đàn Violoncelle, khi ông được trường Nghệ thuật Quân đội mời mở 

một lớp ngắn hạn cho diễn viên Violoncelle cho một số đoàn văn công của 

Quân đội”.  Và khi trường âm nhạc Việt Nam thành lập, ông được mời về 

dạy trung cấp đàn Violoncelle tại trường âm nhạc Việt Nam. Ông làm việc 

suốt thời gian ở Hà Nội cũng như thời gian trường đi sơ tán cho đến khi 

nghỉ hưu.  

Để tri ân thế hệ đầu tiên cống hiến cho sư nghiệm giáo dục âm nhạc 

nói chung, đào tạo các thế hệ nhạc công, giảng viên đàn Violoncelle nói 
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riêng, , ngày 24/5/2009 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có tổ chức 

mừng đại thọ cho ông tròn 100 tuổi. Trong địp này, tất cả thể hệ học trò của 

ông đều tề tựu tại trưởng đề mừng đại thọ ông (Phụ lục 1), hai năm sau đó 

ông mất hưởng thọ 102 tuổi. Hiện nay, Khoa Dây vẫn lưu giữ hình ảnh kỷ 

niệm về ông Phạm Huy Qũy để giáo dục thế hệ trẻ biết trân quý sự cống 

hiến của ông trong sự nghiệp giáo dục âm nhạc giai đoạn đầu tiên. 

Trường Âm nhạc Việt Nam từ những ngày đầu thành lập đã nhận 

được sự hỗ trợ từ chuyên gia các nước như: Trung Quốc, Liên Xô... Nhờ 

đó, các giảng viên thế hệ đầu được học hỏi về kỹ thuật diễn tấu cũng như 

phong cách biểu diễn một cách bài bản. 

Để có nhiều tài năng âm nhạc trong tương lai, bên cạnh việc đào tạo 

những nhạc sĩ, nghệ sĩ trẻ trong nước, Nhà nước cũng thường xuyên cử 

những nhạc sĩ, nghệ sĩ trẻ đi bồi dưỡng thêm nghiệp vụ ở các nước anh em.   

Năm 1965, Vũ Hướng trở về từ Bungari sau khi tốt nghiệp Học viện 

Quốc gia Bungari với 2 chuyên ngành Biểu diễn và Sư phạm, ông được Bộ 

Văn hoá giao cho mở khoa đại học biểu diễn chuyên ngành Violoncelle. 

Thời gian này rất ít HS theo học. Ông hồi tưởng:  

“Sau đó, Bùi Gia Tường cũng trở về nước sau khi tốt nghiệp nhạc 

viện Tchaikovsky, Matxcơva (Liên Xô cũ) và giảng dạy chuyên 

ngành Violoncelle tại khoa dây, trường âm nhạc Việt Nam. Cũng 

thời gian này, nhà trường mở ra 2 hệ đối với bộ môn Violoncelle: 

trung cấp, đại học và sơ cấp. Hệ trung cấp và đại học do Vũ 

Hướng, Bùi Gia Tường, Hoàng Dương phụ trách. Hệ sơ cấp do 

Nguyễn Đắc Quỳnh phụ trách”.  

Năm 2008, trường Âm nhạc Việt Nam đổi tên thành Học viện Âm 

nhạc Quốc gia Việt Nam đã thu hút nhiều thí sinh thi tuyển. Nhiều thế hệ 

HSSV được trưởng thành từ Khoa Dây, trong đó có nhiều em theo học 

chuyên ngành Violoncelle .  
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Cũng từ đây, bộ môn Violoncelle được mở rộng về quy mô đào tạo, 

không chỉ được giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mà 

còn được ứng dụng đào tại Nhạc viện Huế, Nhạc viện thành phố Hồ Chí 

Minh… và tại nhiều trung tâm âm nhạc trong nước. 

Các tác phẩm viết cho Violoncelle ngày càng trở nên phong phú. Vai 

trò của Violoncelle không chỉ trong biểu diễn độc tấu mà còn rất quan 

trọng trong dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc. 

1.3. Sơ lược cấu tạo, tính năng và kỹ thuật cơ bản của đàn Violoncelle 

1.3.1. Cấu tạo, tính năng  

Đàn Violoncello còn được gọi là Violoncelle hay trung hồ cầm. Đây 

là nhạc cụ thuộc bộ dây (cùng với Violon, Viola và Contrabass), cũng là 

thành viên chính thức của dàn nhạc giao hưởng. Giống như Violon, 

Violoncelle được chơi bằng cách dùng cây vĩ có căng lông đuôi ngựa kéo 

ngang các dây đàn, làm rung dây đàn thành âm điệu. Khác với Violon, 

Violoncelle có kích thước lớn hơn, khi chơi người nhạc công ngồi trên ghế 

và kẹp đàn giữa hai chân. Đàn Violoncelle đúng tiêu chuẩn dài 75 cm (kí 

hiệu 4/4). Có thể nói Violoncelle là một trong những nhạc cụ quyến rũ nhất 

trong toàn bộ dàn nhạc giao hưởng với âm thanh dày, sâu sắc, rền vang. Nó 

tương ứng với giọng nữ trầm và chỉ đứng sau Violon về tính trữ tình cũng 

như sắc thái biểu hiện.  

 Căn cứ vào các tài liệu về nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng nói 

chung và đàn Violoncelle nói riêng của các tác giả trong nước, đồng thời 

dựa trên kinh nghiệm nhiều năm học và biểu diễn đàn Violoncelle của bản 

thân, chúng tôi xin được tóm tắt về một số tính năng của cây đàn 

Violoncelle như sau: 

Đàn Violoncelle bao gồm các bộ phận: thân; cổ đàn, hộp đàn và 

cuộn xoắn ốc; chốt mắc dây và chân đế; ngựa đàn và 2 khe chữ S; vĩ, cùng 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%25C3%25A2y_v%25C4%25A9&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%25E1%25BB%25B1a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%25E1%25BA%25A1c_c%25C3%25B4ng
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các chi tiết bên trong như: que chống và thanh dọc [hình ảnh minh họa 

phần phụ lục].  

- Thân: Có thể chia thân của Violoncelle làm 3 bộ phận: “phần trên 

và phần dưới nở rộng hơn, phần giữa hẹp giới hạn bởi hai chữ C quay lưng 

vào nhau. Hai khe hình chữ S và ngựa đàn nằm ở gần chính giữa thân đàn” 

[38]. “Hộp đàn của Violoncelle hầu như được làm bằng gỗ, mặt đàn được 

làm bằng gỗ thông” [38], mặt sau và hai bên đàn có thể sử dụng gỗ bạch 

dương và liễu. Hai mặt đàn thường được làm thủ công; khi làm hai bên 

đàn, người ta hun nóng gỗ và uốn quanh các khuôn.  

  - Cổ đàn, hộp chốt và cuộn xoắn ốc: Cổ đàn nằm ở phía trên của thân 

đàn, “tiếp đến là hộp chốt và cuộn xoắn ốc” [38]. Người ta thường tạc cổ 

đàn, hộp chốt và cuộn xoắn ốc từ một mảnh gỗ nguyên. Gắn liền với cổ đàn 

và xuống đến phần giữa của thân đàn là bàn phím. Mấu là nơi tiếp nối giữa 

bàn phím và hộp chốt đỡ lấy dây đàn. Hộp chốt có 4 chốt lên dây.  

- Chốt mắc dây và chân đế: chốt mắc dây và chân đế của Violoncelle 

được gắn ở phần dưới thân đàn. "Chốt mắc dây giúp gắn dây với thân đàn, 

đồng thời có thể dùng để lên dây” [38]. Chân đế làm bằng kim loại hoặc 

sợi carbon và có thể điều chỉnh. Phần mũi của chân đế nhọn và thường 

được bọc bằng cao su. 

 - Ngựa đàn và 2 khe chữ S: Ngựa là một mảnh gỗ nhỏ, không gắn 

chặt vào thân đàn. Ngựa đàn có tác dụng “nâng dây đàn lên khỏi mặt đàn 

và truyền dao động của dây đến que chống và thanh dọc bên trong” [38]. 

Các khe hình chữ S ở 2 bên ngựa đàn giúp không khí di chuyển khỏi hộp 

đàn, tạo nên âm thanh. 

- Vĩ: “Vĩ dành cho đàn Violoncelle dài 73cm và rộng 3cm” [38]. 

Trong quá trình sử dụng đàn, dây vĩ rất dễ bị mỏng do cọ xát vì vậy dây vĩ 

cần được thay định kì. “Dây vĩ thường làm từ lông đuôi ngựa, nhưng đôi 

khi dùng lông nhân tạo để thay thế. Dây vĩ được kéo căng nhờ một con ốc 



 

 

17 

gắn ở quai” [38]. Người chơi đàn thường phủ cô-lô-phan định kì lên dây vĩ 

giúp tăng độ ma sát với dây đàn.  

- Những chi tiết bên trong: “Bên trong Violoncelle có 2 bộ phận 

quan trọng: que chống và thanh dọc. Que chống bị kẹp giữa mặt trước và 

mặt sau của đàn” [38]. Thanh dọc được dán vào phía trong mặt trước, song 

song với dây đàn.  

1.3.2. Kỹ thuật cơ bản 

Trong chương trình học biểu diễn nhạc cụ nói chung và đàn 

Violoncelle nói riêng, người học khởi đầu bằng việc học và luyện tập các 

kỹ thuật diễn tấu cơ bản của nhạc cụ. Việc học và luyện tập các kỹ thuật 

diễn tấu giúp cho người học chắc ngón đàn và ứng dụng kỹ thuật diễn tấu 

vào tác phẩm cụ thể được tốt hơn. Trên thực tế cho thấy, khi người học 

không hiểu kỹ thuật thì không thể chơi được tác phẩm, rất nhiều người 

không chắc kỹ thuật cơ bản thì hiệu quả trình diễn cũng bị giảm đi. Điều đó 

nói lên tầm quan trọng của việc luyện tập kỹ thuật để ứng dụng vào tác 

phẩm quan trọng như thế nào. Qua thực tiễn của bản thân người nghiên cứu 

đề tài và dựa theo một số tài liệu về nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng, 

dưới đây chúng tôi xin được tổng kết một số kỹ thuật cơ bản của đàn 

Violoncelle.  

Kỹ thuật cơ bản của đàn Violoncelle bao gồm: Kỹ thuật tay trái (bấm 

dây) và kỹ thuật tay phải (cầm vĩ).  

Kỹ thuật tay trái: ngoài 4 nốt bấm thông thường ở tay trái, đàn 

Violoncelle nổi bật với việc sử dụng ngón cái để bấm nốt (ký hiệu: Q), đặc 

biệt khi giai điệu ở âm vực cao.  

Kỹ thuật tay phải: 

* Hướng đi của vĩ: Có hai loại hướng đi của vĩ  

- Kéo lên (Tiré), tức là kéo từ gốc đến ngọn của vĩ, được ký hiệu 

bằng dấu . Hướng kéo lên phù hợp với những âm thanh mạnh mẽ, dứt 

khoát và thường chơi các nốt ở các phách mạnh hay phần mạnh của phách. 
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- Đẩy xuống (Paussé), đẩy vĩ từ ngọn xuống gốc, được ký hiệu bằng 

dấu V hoặc . Ngược lại với hướng kéo lên, khi vĩ chuyển động theo 

hướng kéo xuống tạo nên những âm thanh nhẹ, mỏng và yếu. Hướng kéo 

xuống thường chơi các nốt ở phần yếu của phách hoặc những phách thiếu. 

* Détaché: Kỹ thuật Détaché tạo nên những âm thanh dày dặn, rắn 

rỏi, thể hiện tính cương nghị khi được diễn tấu ở sắc thái f nhưng mềm mại 

khi chơi ở sắc thái P. Khi vận dụng kỹ thuật détaché mỗi nốt được thực 

hiện trên một động tác riêng của vĩ. Có 3 dạng Détaché: 

Détaché lớn: động tác của toàn bộ hoặc gần toàn bộ vĩ 

Détaché trung bình: động tác của khoảng một nửa vĩ 

Détaché bé: động tác của khoảng ¼ vĩ 

* Legato: là kỹ thuật đánh liền tiếng giai điệu, được ký hiệu là dấu 

nối đặt trên các nốt hay ghi chú bằng lời (legato). Tất cả các nốt nối với 

nhau được thể hiện trên một động tác vĩ, khi đổi dấu nối, hướng chuyển 

động của archet cũng đổi. Kỹ thuật legato tạo nên những âm thanh uyển 

chuyển, du dương và mang tính hát.  

* Portamento: Rất gần với kỹ thuật Legato ở sự liền tiếng giai điệu, 

tuy nhiên có sự nhấn âm trong đường nét giai điệu đó. Ký hiệu của 

Portamento là những dấu ngang ngắn đặt vào các nốt nối liền bởi dấu nối. 

* Non legato: là kỹ thuật đánh ngắt tiếng giữa các âm. 

* Staccato: là những nốt ngắn, ngắt, sắc nhọn được kéo trên cũng 

một động tác vĩ. Trên tổng phổ, kỹ thuật staccato được thể hiện bằng dấu 

chấm đặt vào đầu nốt hay chữ staccato. Khi được chơi ở sắc thái f, âm 

thanh của staccato ngắt, mạnh mẽ và dứt khoát nhưng rất nhẹ nhàng, tinh tế 

nếu ở sắc thái P.  

* Martelé: gần giống như staccato nhưng mạnh và dứt khoát hơn. Kỹ 

thuật Martelé được ký hiệu bằng những dấu chấm kéo dài đặt vào nốt hoặc 

dấu nhấn, hay danh từ Martelé. 
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* Spiccato: là đánh nẩy achet, kĩ thuật này không phải ai cũng có thể 

làm tốt, và cũng tuỳ thuộc quan trọng vào achet, achet nhẹ hơn độ nẩy sẽ 

cao hơn. Có thể tập kĩ thuật này từ detache nhanh dần nhanh dần. Nó cũng 

là những động tác ngắn, nảy của vĩ, mỗi âm được thực hiện trên một lượt 

achet. Kỹ thuật Spiccato thường được chơi ở giữa của archet và được ghi 

chú bằng những dấu chấm đặt trên nốt hoặc chữ spiccato.  

* Pizzicato: âm thanh khi sử dụng kỹ thuật pizzicato thường được 

tạo ra bởi tác động của việc gảy (thường là ngón chỏ của tay phải). 

Pizzicato nổi bật với âm thanh rời, ngắt, hơi câm và khô.  

Trên đây là một số kỹ thuật của đàn Violoncelle, các ví dụ để minh 

họa cho kỹ thuật có thể tham khảo ở mục 2.4. (Thực nghiệm sư phạm).  

1.4. Thực trạng dạy học đàn Violoncelle cho hệ trung học dài hạn tại 

học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam 

1.4.1. Một số nét về học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam 

“Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được thành lập năm 1956 

với tiền thân là trường âm nhạc Việt Nam. Năm 1982, đổi tên thành Nhạc 

viện Hà Nội và năm 2008 được chính phủ đổi tên thành Học viện Âm nhạc 

Quốc gia Việt Nam” [37]. 

Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một trong những cơ sở đào 

tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp trong nước ở nhiều 

cấp học: trung cấp, đại học, cao học và nghiên cứu sinh.  

Học viện gồm các đơn vị trực thuộc: Viện Âm nhạc; Trung 

tâm Đào tạo và Bồi dưỡng âm nhạc; Trung tâm Tổ chức biểu 

diễn; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Dàn nhạc Giao hưởng 

Hà Nội; Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam; Các Khoa: Khoa Nhạc 

cụ truyền thống ; Khoa Piano; Khoa Dây; Khoa Kèn - Gõ; 

Khoa ccordion - Guitar – Jazz; Khoa Thanh nhạc; Khoa Lý 

luận - Sáng tác - Chỉ huy; Khoa Kiến thức âm nhạc; Khoa 
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Kiến thức đại cương; Khoa Văn hoá (cấp II và cấp III); Các 

Phòng/Ban: Phòng Tổ chức - Cán bộ; Phòng Hành chính - Đối 

ngoại; Phòng Tài vụ; Phòng Đào tạo; Phòng Quản lý Sau đại 

học và Nghiên cứu khoa học; Phòng Quản trị - Y tế; Phòng 

Chính trị và quản lý Học sinh sinh viên; Ban Quản lý Ký túc 

xá [37]. 

Theo tổng hợp của Phòng Đào tạo, hiện nay, Học viện Âm nhạc có 

khoảng 1500 học sinh; sinh viên; học viên cao học và nghiên cứu sinh, 

trong đó có học sinh ngoại quốc đến từ: Lào, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật 

cũng đang theo học tại học viện. Đội ngũ giảng dạy với hơn 300 giảng viên 

(kể cả giảng viên thỉnh giảng và cộng tác viên), trong đó có 5 giáo sư, 23 

phó giáo sư, 44 tiến sĩ và nhiều giảng viên giỏi được đào tạo chính quy 

trong nước và nước ngoài. Các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có 

uy tín và kinh nghiệm trong giảng dạy.  

Trong quá trình hình thành và phát triển, đến nay, Học viện Âm nhạc 

Quốc gia Việt Nam đã khẳng định mối quan hệ cộng tác với nhiều cơ sở 

đào tạo và tổ chức âm nhạc nổi tiếng trên thế giới như: “Nhạc viện 

Tchaikovsky, Nhạc viện Quốc gia Paris (Pháp), Nhạc viện Trung Quốc 

(Bắc Kinh), Nhạc viện Thượng Hải, khoa âm nhạc thuộc trường đại học 

tổng hợp Queensland (Úc), Học viện Malmo (Thụy Điển), dàn nhạc trẻ 

châu Á (AYO), dàn nhạc trẻ Đông Nam Á, dàn nhạc Nagoya, các tổ chức 

âm nhạc quốc tế như CIM, JOC, ICTM...” [37]. Quan hệ cộng tác đối ngoại 

của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với các nước chủ yếu là về 

giảng dạy và biểu diễn. Theo đó, hàng năm, HSSV của Nhà trường có điều 

kiện tiếp xúc với các GS, nghệ sĩ, nhạc sĩ, các dàn nhạc thính phòng, giao 

hưởng… của nước ngoài. Đó là điều kiện tốt để các em có thể học hỏi, phát 

triển tài năng của mình. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ, giảng viên, HSSV của 

Học viện cũng được mời giao lưu biểu diễn ở các nước: “Liên Xô và Đông 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%25C3%25A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%25E1%25BB%25A5y_%25C4%2590i%25E1%25BB%2583n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%25C3%25A0n_Qu%25E1%25BB%2591c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%25E1%25BA%25ADt_B%25E1%25BA%25A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%25E1%25BB%258Dc_vi%25E1%25BB%2587n_%25C3%2582m_nh%25E1%25BA%25A1c_Qu%25E1%25BB%2591c_gia_Moskva
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%25E1%25BB%258Dc_vi%25E1%25BB%2587n_%25C3%2582m_nh%25E1%25BA%25A1c_Qu%25E1%25BB%2591c_gia_Moskva
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%25E1%25BB%258Dc_vi%25E1%25BB%2587n_%25C3%2582m_nh%25E1%25BA%25A1c_Qu%25E1%25BB%2591c_gia_Moskva
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%25E1%25BA%25A1c_vi%25E1%25BB%2587n_Paris
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%25E1%25BA%25A1c_vi%25E1%25BB%2587n_Paris
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%25C3%25A1p
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%25E1%25BA%25A1c_vi%25E1%25BB%2587n_Trung_Qu%25E1%25BB%2591c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%25E1%25BA%25A1c_vi%25E1%25BB%2587n_Trung_Qu%25E1%25BB%2591c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%25E1%25BA%25AFc_Kinh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%25E1%25BA%25A1c_vi%25E1%25BB%2587n_Th%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3ng_H%25E1%25BA%25A3i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%25E1%25BA%25A1c_vi%25E1%25BB%2587n_Th%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3ng_H%25E1%25BA%25A3i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng_%25C4%2590%25E1%25BA%25A1i_h%25E1%25BB%258Dc_T%25E1%25BB%2595ng_h%25E1%25BB%25A3p_Queensland&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng_%25C4%2590%25E1%25BA%25A1i_h%25E1%25BB%258Dc_T%25E1%25BB%2595ng_h%25E1%25BB%25A3p_Queensland&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng_%25C4%2590%25E1%25BA%25A1i_h%25E1%25BB%258Dc_T%25E1%25BB%2595ng_h%25E1%25BB%25A3p_Queensland&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng_%25C4%2590%25E1%25BA%25A1i_h%25E1%25BB%258Dc_T%25E1%25BB%2595ng_h%25E1%25BB%25A3p_Queensland&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng_%25C4%2590%25E1%25BA%25A1i_h%25E1%25BB%258Dc_T%25E1%25BB%2595ng_h%25E1%25BB%25A3p_Queensland&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng_%25C4%2590%25E1%25BA%25A1i_h%25E1%25BB%258Dc_T%25E1%25BB%2595ng_h%25E1%25BB%25A3p_Queensland&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%25E1%25BB%258Dc_vi%25E1%25BB%2587n_Malmo&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%25E1%25BB%258Dc_vi%25E1%25BB%2587n_Malmo&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%25C3%25A0n_nh%25E1%25BA%25A1c_tr%25E1%25BA%25BB_ch%25C3%25A2u_%25C3%2581&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%25C3%25A0n_nh%25E1%25BA%25A1c_tr%25E1%25BA%25BB_ch%25C3%25A2u_%25C3%2581&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%25C3%25A0n_nh%25E1%25BA%25A1c_tr%25E1%25BA%25BB_%25C4%2590%25C3%25B4ng_Nam_%25C3%2581&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%25C3%25A0n_nh%25E1%25BA%25A1c_Nagoya&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=CIM&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=JOC&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=ICTM&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%25C3%25AAn_X%25C3%25B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/%25C4%2590%25C3%25B4ng_%25C3%2582u
https://vi.wikipedia.org/wiki/%25C4%2590%25C3%25B4ng_%25C3%2582u
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Âu cũ, Pháp, Thái Lan, Malaysia, Singapore… Thông qua các cuộc thi 

tuyển, học viện thường xuyên đưa HSSV tham gia biểu diễn cùng với các 

dàn nhạc giao hưởng nước ngoài như: Dàn nhạc giao hưởng châu Á, Dàn 

nhạc trẻ châu Á, Liên hoan Âm nhạc châu Á - Thái Bình Dương (Nhật 

Bản),…”[37]. Học viện cũng thường xuyên cử các Giáo sư, giảng viên 

giảng dạy tại các Nhạc viện và cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài, là 

những nơi có mặt bằng về đào tạo chuyên nghiệp các ngành âm nhạc  thấp 

hơn so với Học viện, trong đó có nước bạn Lào. 

Trong hơn 50 năm qua, Học viện đào tạo hầu hết các nghệ sĩ biểu 

diễn, các giảng viên âm nhạc, các nhà phê bình, sáng tác, chỉ huy, lý luận 

âm nhạc của Việt Nam, trong số đó có nhiều người đã giành giải cao tại các 

cuộc thi âm nhạc trong và ngoài nước.  

Song song với công tác giảng dạy, đội ngũ giáo sư, giảng viên, nghệ 

sĩ đầu ngành và các HSSV xuất sắc còn đóng vai trò là nghệ sĩ biểu diễn 

chủ chốt trong các chương trình âm nhạc quan trọng của đất nước. Hàng 

năm, dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, dàn nhạc thính phòng, dàn hợp xướng, 

dàn nhạc dân tộc Việt Nam luôn tiên phong phục vụ các dịp lễ lớn của Việt 

Nam, tuyên truyền nền âm nhạc dân tộc Việt Nam đối với thế giới cũng 

như đóng góp tích cực vào việc nâng cao dân trí và đời sống nghệ thuật của 

Việt Nam. 

1.4.2. Đôi nét về khoa dây 

Khoa dây ra đời ngay từ những ngày đầu thành lập trường âm nhạc 

Việt Nam (năm 1956). Trong suốt quá trình hoạt động và cho đến nay, 

khoa dây vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ở cả ba lĩnh vực: đào tạo, 

biểu diễn, nghiên cứu khoa học.  

Khoa dây đào tạo các chuyên ngành: Violon, Viola, Violoncelle và 

Contrebasse ở các bậc học: bậc trung cấp 9 năm đối với Violon, trung 

cấp 7 năm đối với Viola, Violoncelle và Contrebasse, đại học 4 năm và 

cao học 2 năm. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%25C4%2590%25C3%25B4ng_%25C3%2582u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%25C3%25A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_h%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%25C3%25A0n_nh%25E1%25BA%25A1c_giao_h%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng_ch%25C3%25A2u_%25C3%2581&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%25C3%25A0n_nh%25E1%25BA%25A1c_tr%25E1%25BA%25BB_ch%25C3%25A2u_%25C3%2581&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%25C3%25A0n_nh%25E1%25BA%25A1c_tr%25E1%25BA%25BB_ch%25C3%25A2u_%25C3%2581&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%25C3%25AAn_hoan_%25C3%2582m_nh%25E1%25BA%25A1c_ch%25C3%25A2u_%25C3%2581_%25E2%2580%2593_Th%25C3%25A1i_B%25C3%25ACnh_D%25C6%25B0%25C6%25A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%25C3%25AAn_hoan_%25C3%2582m_nh%25E1%25BA%25A1c_ch%25C3%25A2u_%25C3%2581_%25E2%2580%2593_Th%25C3%25A1i_B%25C3%25ACnh_D%25C6%25B0%25C6%25A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%25C3%25AAn_hoan_%25C3%2582m_nh%25E1%25BA%25A1c_ch%25C3%25A2u_%25C3%2581_%25E2%2580%2593_Th%25C3%25A1i_B%25C3%25ACnh_D%25C6%25B0%25C6%25A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%25E1%25BA%25A1c_vi%25E1%25BB%2587n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%25C3%2582m_nh%25E1%25BA%25A1c_d%25C3%25A2n_t%25E1%25BB%2599c_Vi%25E1%25BB%2587t_Nam&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%25C3%25A2n_tr%25C3%25AD&action=edit&redlink=1
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“Khoa hiện có 28 giảng viên gồm 01 giáo sư, 04 tiến sĩ, 22 thạc sĩ, 

01 cử nhân… Nhiều giảng viên trong khoa đã được phong tặng danh hiệu 

cao quý như: PGS. NGND Ngô Hoàng Dương, GS.NSND Bùi Gia Tường, 

PGS.TS. NGND Vũ Hướng, GS.NSND Tạ Bôn, GS.NSƯT Nguyễn Bích 

Ngọc, GS.TS.NSND Ngô Văn Thành...” [37]. Với đội ngũ GV uy tín, được 

đào tạo chính quy trong nước và nước ngoài, Khoa dây tại Học viện Âm 

nhạc Quốc gia Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể vào quá trình phát 

triển trong lĩnh vực biểu diễn và đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp tại Việt 

Nam.  

Bên cạnh công tác giảng dạy, học tập, các giảng viên và HSSV của 

khoa cũng góp phần xây dựng và phát triển dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, 

dàn nhạc dây của Học viện, cũng như tham gia nhiều chương trình biểu 

diễn của quốc gia và quốc tế.  

Trong quá trình học tập và rèn luyện, được sự dạy bảo tận tình, nhiệt 

huyết của các thầy cô, cùng với sự nỗ lực của bản thân, nhiều HSSV của 

khoa đã đạt được những giải thưởng tại các cuộc thi chuyên nghiệp trong 

nước và quốc tế như:  

Trần Quang Duy và Nguyễn Thiện Minh giành giải nhất, Nguyễn 

Linh Uyên giải nhì cuộc thi âm nhạc International Concerto 

Competition tại Jakarta, Indonesia (năm 2009); Đặng Việt Hà và 

Nguyễn Linh Uyên giành giải nhì trong cuộc thi Mozart 

International String Competition tại Bangkok, Thái Lan năm 

2011. Trịnh Đan Nhi giành giải nhất, Đào Thị Hải giành giải ba 

cuộc thi âm nhạc International Concerto Competition tại Jakarta  

Indonesia năm 2011; Trần Mỹ Dung giành giải nhất cuộc thi âm 

nhạc International Concerto Competition tại Jakarta,  Indonesia 

năm 2013; Trần Lê Quang Tiến giành giải nhất, Phạm Mai Anh 

giành giải nhì, Đinh Khoác Hoàng Long giành giải nhì cuộc thi 
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Mozart International String Competition tại Bangkok, Thái Lan 

năm 2014; Đỗ Phương Nhi giành giải nhất cuộc thi Violon Sparre 

Olsen dành cho tài năng trẻ tại Gjovik, Nauy năm 2015… [37]. 

Cùng với những nỗ lực trong giảng dạy, học tập của các giảng viên; 

học sinh, sinh viên những thành tích đạt được đã được Nhà trường và Bộ 

Văn hóa Thể thao và Du lịc ghi nhận. Khoa dây đã tặng thưởng các danh 

hiệu thi đua như: “bằng khen của bộ trưởng bộ văn hoá, thể thao và du lịch 

(2011); danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015” [37]. 

1.4.3. Chương trình môn Violoncelle 

Đàn Violoncelle là một trong những chuyên ngành biểu diễn nằm 

trong chương trình đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Do vậy, 

đối với những HS hệ trung học dài hạn, cây đàn Violoncelle sẽ gắn bó với các 

em trong nhiều năm, trong suốt quá trình học tập tại Nhà trường. Sau khi trúng 

tuyển, các em được nhận giáo viên hướng dẫn, được giao bài tập và lên lớp 2 

buổi/1 tuần. Trong buổi học, GV chỉ nghe và sửa bài cho 1 HS. 

 Mục tiêu của chương trình đào tạo bộ môn Violoncelle là hướng dẫn 

và rèn luyện cho HS những kỹ thuật khi chơi đàn như: legato, staccato, 

glissando, tremollo…, phương thức xử lý ngôn ngữ âm nhạc khi chơi và 

phương pháp biểu diễn thông qua các tác phẩm cụ thể. Ngoài ra, người 

hướng dẫn còn giúp các em nâng cao trình độ cũng như thế mạnh trong 

biểu diễn.  

 Chương trình đào tạo chuyên ngành đàn Violoncelle tại Học viện 

Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đáp ứng mục tiêu đào tạo các nghệ sĩ biểu 

diễn tại các đoàn nghệ thuật biểu diễn, các đài truyền hình…, GV chuyên 

ngành ở các trường, trung tâm nghệ thuật… Nội dung chương trình dựa 

trên yêu cầu chuyên môn của từng năm học và áp dụng dựa theo khả năng 

của từng HS.  
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HS chuyên ngành Violoncelle đều có khả năng trong chuyên môn và 

được học tập dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô trong trường. VÌ 

vậy, trong quá trình học, các em tiến bộ rõ rệt về chuyên môn cũng như 

trau dồi được kỹ năng biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, do làm việc trực 

tiếp và thường xuyên trong thời gian dài với người hướng dẫn nên người 

học sẽ chịu nhiều ảnh hưởng trong việc xử lý kỹ thuật cũng như phong thái 

biểu diễn của người hướng dẫn đó.  

Chương trình học chuyên ngành Violoncelle chỉ quy định những nội 

dung chính, các bài cụ thể do tổ bộ môn đàn Violoncelle lựa chọn ở nhiều 

thể loại, đáp ứng những tiêu chí nhất định về kỹ thuật để áp dụng cho từng 

năm học. Căn cứ vào các bài đó, GV hướng dẫn tùy theo năng lực của HS 

mà giao bài phù hợp. Các bài được lựa chọn vì vậy cũng không có quy định 

một cách cứng nhắc, GV có thể linh hoạt chọn bài khác ngoài danh mục 

miễn sao đảm bảo yêu cầu của từng năm và khả năng của từng em.  

Về các tác phẩm Việt Nam nói chung và các tác phẩm được sử dụng 

trong chương trình giảng dạy, tổ bộ môn đã thống nhất đưa ra danh mục 

một số bài cho từng năm học để GV có thể giao cho HS như sau: 

Số thứ tự Tác phẩm Tác giả 

1 Mơ về trái núi thiên thai Hoàng Dương 

2 Ước mơ tuổi trẻ  Hồng Đăng 

3 Những ngày đã qua Ca Lê Thuần 

4 Mùa sen quê hương Thế Bảo 

5 Biển đêm Nguyễn Văn Nam 

6 Bóng dừa quê hương Minh Khang 

7 Miền Nam quê hương ta ơi Huy Du 

8 Romance “Mối tình quê hương” Vĩnh Lai 

9 Hồi tưởng Nguyễn Đình Tấn 
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10 Vũ khúc Trọng Bằng 

11 Inh lả ơi Chuyển soạn Hoàng Dương 

12 Xoè Thái Chuyển soạn Hoàng Dương 

13 Ra khơi Tạ Phước 

14 Quê hương Lưu Cầu 

15 Nhớ mong Lưu Cầu 

16 Quê ta Nguyễn Đình Dũng 

17 Nhớ bạn Đào Việt Hưng 

18 Bài thơ trên biển Đào Việt Hưng 

19 Bóng quế dãi thềm Đắc Quỳnh 

20 Ước mơ Nguyễn Thành 

 

Tuy nhiên, danh mục các tác phẩm Việt Nam cũng chưa phong phú 

và không có nhiều sự lựa chọn trong giảng dạy cho các GV.  

Trong chương trình học, mỗi năm chỉ có một tác phẩm Việt Nam 

biểu diễn vào cuối học kỳ II và tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Dương cũng 

được lựa chọn đưa vào chương trình dạy học. Như vậy, so với các tác phẩm 

nước ngoài, tác phẩm Việt Nam chiếm tỉ lệ ít và chưa cân đối. Ở đây cần 

xem xét việc sắp xếp và cân đối các tác phẩm trong chương trình học.  

1.4.4. Khả năng học đàn Vionloncelle của học sinh 

 Hàng năm, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đều tổ chức tuyển 

sinh ở tất cả các chuyên ngành đào tạo. Trong đó, khoa dây đào tạo các bậc 

trung cấp 9 năm đối với Violon, trung cấp 7 năm đối với Viola, Violoncelle 

và Contrebasse, đại học 4 năm và cao học 2 năm.  

Với các HS hệ trung cấp 9 năm và 7 năm dự thi môn chuyên ngành 

đã chọn và thi năng khiếu (thẩm âm - tiết tấu). Đối tượng dự thi là các em 

tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn cả nước, lứa tuổi thiếu niên (8 - 

14 tuổi).  
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Với hệ đại học yêu cầu điểm trung bình môn kiến thức âm nhạc, 

điểm chuyên ngành và điểm môn văn. Đối tượng thi yêu cầu đã tốt nghiệp 

THPT trên địa bàn cả nước, đây là lứa tuổi thanh niên (18 tuổi trở lên), cơ 

thể có sự phát triển tốt về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý. Ngoài ra, để tham 

gia thi tuyển, người dự thi cũng cần phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành 

trung cấp hoặc cao đẳng trước khi lên đại học. Do vậy người tham gia dự 

tuyển thường là HS đã tốt nghiệp hệ trung cấp dài hạn trong trường chuyển 

lên hoặc các SV  từ học viện âm nhạc Huế, nhạc viện thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia dự tuyển. Yếu tố này đảm bảo trình độ đầu vào nhất định 

của các sinh viên.  

Các thí sinh tham gia thi tuyển hàng năm vào khoa dây, Học viện 

Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đến từ mọi miền đất nước, số lượng HSSV 

mỗi năm tùy theo chỉ tiêu của nhà trường đề ra.  

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là môi trường đào tạo chuyên 

nghiệp hàng đầu trong cả nước, do vậy việc sàng lọc đầu vào đối với đối 

tượng dự tuyển luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Song song với 

việc đảm bảo về chất lượng đào tạo thì số lượng người dự tuyển không 

nhiều và người trúng tuyển là rất ít, có thể vài người trong 1 năm. Tuy 

nhiên, cũng không tránh khỏi tình trạng không đồng đều về mặt trình độ 

giữa các em, có em tiếp thu nhanh, có em tiếp thu chậm, có em sở hữu thế 

mạnh về tay phải hoặc tay trái,… Do vậy, khi dạy học, bên cạnh những 

phương pháp giảng dạy chung, GV còn phải tìm ra những phương pháp 

giảng dạy thích hợp cho từng em, giúp các em tiếp thu bài một cách dễ 

dàng hơn. 

Ở hệ trung học dài hạn đối với các chuyên ngành nói chung và nhạc 

cụ Violoncelle nói riêng, các em chưa được đào tạo chính thức ở bất kỳ cơ 

sở nào mà tự tìm nơi ôn luyện để dự tuyển. Một số em được sinh ra trong 

gia đình có truyền thống hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, được tiếp xúc 
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với âm nhạc từ bé và được gia đình định hướng ngành từ rất sớm. Nhiều 

em vì niềm yêu thích đã tham gia học ở nhiều trung tâm nghệ thuật hoặc 

xin học cùng các thầy cô giáo dạy Violoncelle, được các thầy cô giáo 

hướng nghiệp. Sau khi trúng tuyển, thông qua các bài luyện tập cùng sự 

hướng dẫn tỉ mỉ của GV, các em dần nâng cao trình độ và có khả năng diễn 

tấu tốt hơn trên cây đàn Violoncelle. Bên cạnh đó, ngoài việc học tập và 

báo cáo kết quả học theo từng kỳ, các HS trong trường nói chung và HS 

chuyên ngành Violoncelle nói riêng còn được tham gia vào dàn nhạc của 

trường, tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế được tổ chức hàng 

năm. Đây là điều kiện giúp các em cọ sát và nâng cao trình độ biểu diễn.  

Nhìn chung, các HS trung học dài hạn chuyên ngành Violoncelle đều có 

năng khiếu, có khả năng học đàn và rất chịu khó trong học tập. Phần lớn thành 

tích HS đạt được đều ở mức giỏi, xuất sắc. Tuy nhiên, ở độ tuổi còn nhỏ, một 

số em chưa thật sự chăm chỉ và chưa kiên nhẫn trong học tập.  

1.4.5. Thực trạng dạy học đàn Violoncelle của giảng viên 

Ngay từ giai đoạn đầu mới thành lập trường âm nhạc Việt Nam - 

năm 1956 (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), bộ môn 

Violoncelle đã được đưa vào nội dung chương trình đào tạo của nhà 

trường. Cùng với thời gian, điều kiện giảng dạy ngày càng được đầu tư và 

chú trọng, đội ngũ GV được tăng cường cả về số lượng và chất lượng 

(được đào tạo cơ bản và chính quy trong nước cũng như ở nước ngoài); 

việc giảng dạy đã được chuyên môn hóa cho từng ngành học, mở rộng đối 

tượng học cho một số chuyên ngành khác ở các bậc sơ, trung, đại học và 

cao học.  

Một hệ thống giáo dục tốt luôn hội đủ các yếu tố: người dạy, người 

học, chương trình giáo dục và cơ sở vật chất tương ứng. Chất lượng giáo 

dục ở các cơ sở đào tạo phụ thuộc nhiều vào trình độ năng lực chuyên môn 

và khả năng sư phạm của đội ngũ cán bộ giảng dạy. Chính vì vậy, vai trò 



 

 

28 

của người thầy có ý nghĩa hết sức cần thiết, tác động lớn vào các nhân tố 

khác trong quá trình giáo dục và tác động trực tiếp đến quá trình nhận thức 

của người học. GV dạy bộ môn Violoncelle trong khoa nhạc cụ Dây có 03 

người: cô Nguyễn Hồng Ánh; cô Bùi Thị Hà Miên, tốt nghiệp thạc sĩ 

chuyên ngành Violoncelle tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 

NSND Trần Thị Mơ tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Violoncelle tại nhạc 

viện Hà Nội (nay là học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tiếp tục tu 

nghiệp tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow.  Ngoài ra, khoa còn mời 

những GV cộng tác giảng dạy như: PGS.TS. NGND Vũ Hướng, GS.NSND 

Bùi Gia Tường. Họ đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp, bài 

bản, có kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như hoạt động biểu diễn. 

Một năm có hai kỳ học, một kỳ có quy định phần bài thi giữa kỳ và 

cuối kỳ, do vậy HS phải chuẩn bị phần thi tương ứng với yêu cầu thi. 

Trong quá trình học, sau khi nhận các bài luyện tập, HS có nhiệm vụ tập 

luyện tại nhà rồi “trả bài” cho GV trong các giờ học tiếp theo. Trong một 

tiết học, GV chỉ làm việc với 1 HS. GV hướng dẫn các em về tư thế đàn, 

các kỹ thuật chơi đàn, kỹ thuật xử lý tác phẩm… cho đến phong thái biểu 

diễn. Tùy theo trình độ, đối tượng HS mà GV có phần hướng dẫn tương 

ứng. Bên cạnh việc đó, GV còn phải dùng phương pháp thị phạm để giúp 

các em được nhìn thực tế và việc hướng dẫn trở nên rõ ràng hơn. Trong quá 

trình dạy học, tùy theo khả năng và trình độ của mỗi HS, GV có thể lựa 

chọn tác phẩm Việt Nam, trong đó có tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Dương. 

Khi dạy những tác phẩm này, bên cạnh những phương pháp dạy học chung, 

GV còn có thể hướng dẫn các em chi tiết về những kỹ thuật diễn tả trong 

tác phẩm. Tuy nhiên, HS chưa thể hiện tiếp thu tốt, đa số là do chưa nắm 

vững tính chất và cách thể hiện đối với tác phẩm Việt Nam. 

Không chỉ đi cùng các em vượt qua những kỳ thi trong trường, GV 

còn giúp các em tham gia dự thi các chương trình biểu diễn trong nước và 
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quốc tế để các em được va chạm, được nâng cao kỹ thuật tay đàn cũng như 

bản lĩnh sân khấu.  

Một điều thấy rõ trong môi trường tại Học viện Âm nhạc Quốc gia 

Việt Nam, đó là HS được làm việc với GV chuyên ngành trong khoảng thời 

gian dài, nhiều em được học từ bé tại Học viện, vì vậy khoảng cách giữa 

GV và HS rất gần gũi. GV quan tâm tới HS của mình như người thân, quan 

tâm tới HS không chỉ trong việc học mà còn những vấn đề trong cuộc sống. 

Ngược lại, HS rất yêu quý và tôn trọng người hướng dẫn của mình, các em 

coi người hướng dẫn của mình như một tấm gương để phấn đấu. Do đó tại 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, các em không chỉ được học chuyên 

ngành mà còn được sống trong môi trường gia đình, điều này giúp các em 

có động lực học tập cũng như giữ tình yêu với nghề.  

1.4.6. Thực trạng học của học sinh 

Đối với các nhạc cụ dây nói chung và đàn Violoncelle nói riêng, từ 

việc thích, đam mê rồi nỗ lực học tập là cả một quá trình gian khổ cả về 

thời gian, tâm sức và tiền bạc. Violoncelle khác với Piano, khi đánh Piano 

các nốt vang lên dễ dàng, nhưng ở Violoncelle sẽ khó định hình vị trí nốt. 

Âm thanh của Violoncelle cũng phụ thuộc nhiều vào tai nghe và cách bạn 

kéo vĩ, để âm thanh được trọn vẹn người học cần một thời gian cầm vĩ sao 

cho đúng. Trong thời gian đầu học, người chơi khó kéo được âm thanh mà 

mình muốn, ngược lại sẽ rất chói tai vì vậy học Violoncelle rất cần sự kiên 

nhẫn. Đây là những khó khăn bước đầu đối với những người học đàn 

Violoncelle. 

Tuy nhiên, đối với các HS trung học 7 hay 9 năm tại Học viện Âm 

nhạc Quốc gia Việt Nam phải đạt trình độ nhất định khi thi tuyển, đặc biệt 

là các các em dự tuyển hệ đại học. Đa số HSSV chuyên ngành Violoncelle 

theo học tại học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam đều yêu thích bộ môn 
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mình đã chọn, các em cho rằng đây là môn học quan trọng thiết thực với 

nghề sau này. 

Cũng như đã nói ở trên, đa phần HSSV chuyên ngành Violoncelle có 

trình độ đồng đều đạt từ khá, giỏi trở lên nên việc học và tập luyện không 

gây nhiều khó khăn với các em. Không chỉ cần cù học tập, các em còn 

tham gia tập luyện trong dàn nhạc, xem biểu diễn, tham gia biểu diễn, tham 

gia các cuộc thi để nâng cao khả năng của bản thân. Tuy nhiên, cũng có 

những khó khăn khi mà các HS trung học phải đảm bảo việc học chuyên 

ngành trên trường và học văn hóa song song. Nhiều em học văn hóa ở các 

trường ngoài khá nặng nên việc luyện tập đàn cũng bị ảnh hưởng, thời gian 

tập không được thường xuyên và không đảm bảo đúng yêu cầu của thầy 

hướng dẫn.  

Ngoài ra, trong quá trình học, các em chỉ tập trung nhiều vào các bài 

luyện tập và tác phẩm nước ngoài như: luyện ngón, sonate… mà chưa dành 

nhiều thời gian luyện tập các tác phẩm Việt Nam. Nhiều em trước kỳ thi 

khoảng 1 đến 2 tuần mới bắt đầu luyện tập và học thuộc tác phẩm Việt 

Nam và coi nó bài điều kiện.  

Một trong những tồn tại là nội dung nghe nhạc. Hiện nay, những tài 

liệu nghe về các tác phẩm Việt Nam cho cây đàn Violoncelle độc tấu rất hạn 

chế. Ngoài một số ít bản thu ở đài tiếng nói Việt Nam, gần đây mới có 

Album “Tiếng đàn Violoncelle” của nghệ sĩ Hoài Xuân (2016). Đây cũng 

là một trong những khó khăn khi tìm tài liệu nghe đối với người học.  

 Tiểu kết 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là môi trường đào tạo chuyên 

nghiệp hàng đầu trong cả nước. Nằm trong chương trình đào tạo của nhà 

trường, Violoncelle là một trong những bộ môn đã được đưa vào nội dung 

giảng dạy từ năm 1956. Cùng với thời gian, điều kiện giảng dạy ngày càng 

được đầu tư và chú trọng, đội ngũ GV được tăng cường cả về số lượng và 
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chất lượng. Tuy nhiên qua việc khảo sát các buổi học đàn Violoncelle của 

HS trong trường chúng tôi nhận thấy có những điểm hạn chế còn tồn tại:  

- Thời lượng học: các tác phẩm Việt Nam mỗi năm chỉ biểu diễn một 

bài vào cuối học kỳ II. Như vậy, trong chương trình học, các tác phẩm Việt 

Nam so với các tác phẩm nước ngoài có tỉ lệ chưa cân đối. 

- Tâm lý học sinh: các em chú trọng nhiều vào các bài kỹ thuật và tác 

phẩm nước ngoài như: luyện ngón, sonate…  

- Số lượng tác phẩm trong giảng dạy: về các tác phẩm Việt Nam nói 

chung và các tác phẩm được sử dụng trong chương trình giảng dạy, tổ bộ 

môn có đưa ra danh mục một số bài cho từng năm học để GV có thể giao 

cho HS.  

- Tài liệu nghe: Những tài liệu nghe về các tác phẩm Việt Nam cho 

cây đàn Violoncelle độc tấu rất hạn chế. 

Do đó, để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như năng 

lực hoạt động âm nhạc của HS, cần thiết phải có cải tiến với những giải 

pháp cụ thể. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ cụ thể hóa những giải pháp 

nhằm rèn luyện, nâng cao kỹ thuật và cảm xúc âm nhạc của HS bằng việc 

xây dựng giáo trình với những yêu cầu kỹ năng cụ thể; cải tiến cách tổ 

chức; phương pháp giảng dạy nhằm đem lại những tiết học hiệu quả, cung 

cấp các kiến thức nền tảng cho HS chuyên ngành biểu diễn Violoncelle tại 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.  
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Chương 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÁC PHẨM SÁNG TÁC CHO ĐÀN 

VIOLONCELLE CỦA NHẠC SĨ HOÀNG DƯƠNG  

 

2.1. Đôi nét về cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm viết cho đàn 

Violoncelle của nhạc sĩ Hoàng Dương 

2.1.1. Đôi nét về cuộc đời, sự nghiệp 

Nhạc sĩ Hoàng Dương (1933 - 2017), tên đầy đủ là Ngô Hoàng 

Dương. Ông vốn là con trai của nhà văn Trúc Khê Ngô Văn Triện [40]. 

Ngay từ khi còn nhỏ, nhạc sĩ Hoàng Dương đã được tiếp xúc với những làn 

điệu dân ca qua giọng hát ngọt ngào của mẹ, đây cũng là khởi nguồn cho 

niềm đam mê âm nhạc trong ông sau này. 

Từ năm 12 tuổi (1945) đến năm 15 tuổi (1948), ông tự học nhạc và 

học hỏi qua các buổi sinh hoạt âm nhạc của vài nhạc sĩ đàn anh cùng thời, 

“trong đó có nhạc sĩ Phạm Văn Chừng” [19, tr.214] (anh họ của ông). Ông 

tự học hát, thổi sáo, chơi măngđôlin và guitar. Bên cạnh đó ông tham gia 

công tác trong đội tuyên truyền văn nghệ của thành đội Hà Nội.  

Năm 17 tuổi (1950) ông “dự lớp huấn luyện âm nhạc tại khu IV do 

nhạc sĩ Tạ Phước phụ trách” [19, tr.214], tại đây ông được bổ túc về lý 

thuyết âm nhạc, hoà âm, khúc thức… Ông cũng tham gia “dạy nhạc tại âm 

nhạc học xã” [19, tr.214] , làm biên tập tại nhà xuất bản Trúc khê thư xã. 

Giai đoạn này ông chủ yếu sáng tác các ca khúc, trong đó có bài Quân về 

Hà Nội và được thanh niên hưởng ứng, hát vang trên đường phố trong 

dịp chào mừng đón bộ đội về giải phóng thủ đô. Cũng giai đoạn này ông 

tham gia hoạt động trong tổ chức đoàn ca múa Hà Nội do ban nhạc Vũ 

hội lãnh đạo và cho ra đời một số ca khúc để hưởng ứng đợt vận động 

sáng tác của hội văn nghệ về đấu tranh cho hoà bình, thống nhất đó là: 

Gửi mẹ miền Nam, Gửi Huế mến yêu…  
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Năm 22 tuổi (1955) ông công tác tại đoàn ca múa trung ương và sau 

đó chuyển về trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc 

gia Việt Nam) giảng dạy đàn Violoncelle. Bên cạnh việc dạy học, ông dành 

thời gian sáng tác cho khí nhạc và các tác phẩm của ông đã giữ một vị trí 

quan trọng trong sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam.  

Ông viết khí nhạc với mục đích ban đầu nhằm phục vụ giảng dạy và 

biểu diễn các tác phẩm Việt Nam cho nhạc cụ châu Âu. Tuy nhiên các tác 

phẩm thời kỳ này chủ yếu mang tính chất chuyển biên từ dân ca với: Mơ về 

trái núi thiên thai, Biến tấu trên chủ đề dân ca Thái… Ngay từ khi xuất 

hiện, các tác phẩm của ông đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới 

nghệ sĩ biểu diễn đàn dây. Và nhờ những thành công đó đã khích lệ ông 

dành nhiều thời gian cho công việc sáng tác, bên cạnh công tác giảng dạy. 

Các tác phẩm sau này ngày càng mang đậm tính cách Hoàng Dương, sức 

phát kiến sâu rộng về cả “Caprixio viết cho Violoncelle và Piano (1968), 

Rapsodi Bài ca chung thuỷ cho Violon và Piano (1972), Sonatine Bài thơ 

Hạ Long cho Violoncelle và Piano (1977); Sonatine Bài ca Hạ Long cho 

Violoncelle và Piano (1973),…” [19, tr.215]. 

Với sự xuất hiện hàng loạt sáng tác của giai đoạn sau, nhạc sĩ Hoàng 

Dương đã góp phần đáp ứng nhu cầu về tác phẩm khí nhạc độc tấu của Việt 

Nam, không những cần thiết cho việc giảng dạy tại các nhạc viện thời đó, 

mà còn để các nghệ sĩ biểu diễn sử dụng diễn tấu trên sân khấu, nhà hát, 

trên làn sóng phát thanh và truyền hình phục vụ đông đảo công chúng thính 

giả trong và ngoài nước. Cách viết công phu, nghiêm túc, cộng với sự am 

hiểu sâu sắc về khả năng diễn tấu của nhạc khí là những yếu tố góp phần 

không nhỏ vào thành công này. 

Song song với việc sáng tác khí nhạc, nhạc sĩ Hoàng Dương vẫn tiếp 

tục cho ra đời nhiều ca khúc. Nhiều tác phẩm đã gây ấn tượng tốt cho 

người nghe, có thể nhắc tới: Vì chủ nghĩa xã hội, thanh niên tiến lên, Người 
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con gái Mỹ Tho cho đơn ca nữ, Vào trận đánh hôm nay cho tốp ca nam, 

Như sóng Trùng Dương viết cho giọng nam cao và ngũ tấu. 

Về sau, nhạc sĩ Hoàng Dương sáng tác chủ yếu cho khí nhạc, nhiều 

tác phẩm của ông đã được chú ý như: Tổ khúc Tiếng hát sông Hương 

(1973), Vũ khúc Hơ Rê (1974), Khúc nhạc tâm tình (1978), Bài ca không lời 

(1979), Những kỷ niệm quê hương (1980). Tổ khúc mùa xuân (1981), Poeme 

Biển cả tình yêu (1985)… Trong các tác phẩm kể trên, một số đã được tặng 

giải thưởng của các kỳ thi, hội diễn chuyên nghiệp và giải thưởng của Uỷ ban 

nhi đồng trung ương về tác phẩm khí nhạc cho thiếu nhi. 

Song song với các tác phẩm khí nhạc cho nhạc cụ biểu diễn, nhạc sĩ 

Hoàng Dương còn tham gia viết nhạc cho nhiều bộ phim hoạt hình. Trong 

lĩnh vực này ông cũng thu được một số thành công đáng ghi nhận. Nhạc 

cho phim Giai điệu, giải thưởng Bông Sen vàng 1982, nhạc phim Những 

hoạ sĩ bút chì, giải thưởng Bông Sen bạc 1985.  

Có thể nói: Với số lượng tác phẩm âm nhạc khá đồ sộ, đem lại cho 

nhạc sĩ Hoàng Dương một vị trí chắc chắn trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc.  

Hoàng Dương là một nghệ sĩ đàn Violoncelle, ông là một trong 

những người có công đầu trong việc xây dựng khoa đàn dây tại trường Âm 

nhạc Việt Nam, cũng như bộ môn Violoncelle. Trong quá trình hoạt động 

nghệ thuật nhạc sĩ Hoàng Dương đã nhận được hai danh hiệu là nhà giáo 

nhân dân và phó giáo sư. 

2.1.2. Tìm hiều tác phẩm viết cho đàn Violoncelle 

Để thể hiện tốt các tác phẩm âm nhạc nói chung và tác phẩm viết cho 

đàn Violoncelle của tác giả Hoàng Dương nói riêng, bên cạnh kỹ thuật tốt 

người biểu diễn còn phải thể hiện đúng tình cảm, sắc thái của tác phẩm. 

Muốn vậy, người biểu diễn phải có hiểu biết nhất định về đặc điểm âm 

nhạc trong tác phẩm đó. Và bên cạnh việc quan tâm đến kỹ thuật biểu diễn 

người chơi đàn cần nghiên cứu, tìm hiểu tác phẩm mình chơi.  
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Như ở chương 1 đã nêu, HS chuyên ngành Violoncelle tại học viện 

âm nhạc Quốc gia Việt Nam khi tập luyện thường chú ý nhiều vào kỹ thuật 

và tốc độ mà ít chú ý đến đặc điểm âm nhạc trong tác phẩm vì vậy khi xử 

lý sắc thái, tình cảm còn thiếu độ sâu sắc. Đây là một điểm cần đổi mới, 

nếu hiểu biết về tác phẩm, chắc chắn việc thể hiện sẽ sâu sắc, tinh tế hơn. 

Trong tìm hiểu tác phẩm, HS cần nghiên cứu các vấn đề liên quan như: tác 

giả, xuất xứ và nội dung tư tưởng của tác phẩm, giai điệu và một số đặc 

điểm âm nhạc của tác phẩm: hình thức tác phẩm, thang âm - điệu thức, kỹ 

thuật diễn tấu… Sau đây, chúng tôi phân tích một số đặc điểm về hình 

thức, thang âm và kỹ thuật diễn tấu trong một số tác phẩm viết cho đàn 

Violoncelle của nhạc sĩ Hoàng Dương nhằm giúp cho HS hệ trung học dài 

hạn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có tài liệu tham khảo trong quá 

trình học. 

2.1.2.1. Cấu trúc 

Người biểu diễn nói chung và HSSV học viện âm nhạc Quốc gia 

Việt Nam nói riêng khi học đàn Violoncelle cần tìm hiểu về cấu trúc tác 

phẩm mình thể hiện để qua đó hiểu được ý đồ của tác giả. 

Sau khi phân tích một số tác phẩm viết cho đàn Violoncelle của nhạc 

sĩ Hoàng Dương, chúng tôi nhận thấy các tác phẩm vận dụng phong phú 

các dạng cấu trúc với những hình thức âm nhạc khác nhau: ba đoạn phức, 

hình thức Biến tấu, hình thức Sonate. 

* Hình thức ba đoạn phức: Nét nổi bật trong cấu trúc của ba đoạn 

phức là sự tương phản của phần trình bày (A) và phần giữa (B). Có thể thấy 

rõ đặc điểm này trong tác phẩm Giai điệu quê hương của nhạc sĩ Hoàng 

Dương. Tác giả sử dụng chất liệu âm nhạc của hai điệu Lý để xây dựng 

đường nét giai điệu chủ đề. Tuy nhiên ở phần A, nét giai điệu mềm mại, tha 

thiết, trữ tình của chủ đề được xây dựng trên điệu Lý chiều chiều gợi cho 

người nghe một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nên thơ  (VD 1). Ngược 
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lại, phần giữa B xây dựng trên chất liệu của điệu Lý con sáo với những âm 

hưởng mang tính chất kêu gọi, kịch tính, bi hùng. 

Ví dụ 1: Giai điệu quê hương (Hoàng Dương) chủ đề (B) ô nhịp 58-63 

 

[Phụ lục 2.1, tr.85] 

Sơ đồ tác phẩm như sau:  

 A B A’ Coda 

Mở đầu A B a b A b  

4n 11n + 14 

n 

8n +10n + 

10n 

12n + 

10n 

19n 11n + 

10n 

18n 10n 

G dur G dur d moll d moll  G dur  G dur 

 

* Hình thức biến tấu: đây là hình thức được các nhạc sĩ Việt Nam 

vận dụng và khai thác khá hiệu quả trong các sáng tác cho đàn 

Violoncelle độc tấu cũng như hòa tấu. Hình tượng âm nhạc trong các tác 

phẩm viết ở hình thức biến tấu thường được khai thác từ chất liệu của 

các làn điệu dân ca. Trong số tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Dương, các 

tác phẩm được viết ở hình thức biến tấu có thể kể đến: Mơ về trái núi 

thiên thai, Ing lả ơi, Xòe Thái. 

Mơ về trái núi Thiên Thai là tác phẩm viết ở hình thức Biến tấu trên 

một chủ đề và ba biến khúc.  
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Ví dụ 2:  Mơ về trái núi thiên thai (Hoàng Dương), chủ đề ô nhịp 1-7 

 

[Phụ lục 2.2, tr.93] 

Những kỷ niệm quê hương là tác phẩm hòa tấu dàn Dây của nhạc sĩ 

Hoàng Dương. Tác phẩm vận dụng hình thức biến tấu gồm một chủ đề và 

ba biến khúc nhưng ở dạng cấu trúc đặc biệt.  

Chủ đề của tác phẩm - Tiếng hát quê hương được phát triển dựa trên 

chủ đề nguyên dạng của bài Xe chỉ luồn kim - Dân ca quan họ Bắc Ninh. 

Chủ đề viết ở giọng d moll với hình thức một đoạn đơn gồm hai nhân tố.  

Ví dụ 3: Những kỷ niệm quê hương (Hoàng Dương) nhân tố chủ đề 1 
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Ví dụ 4: Những kỷ niệm quê hương (Hoàng Dương), nhân tố chủ đề 2 

 

Sự đặc biệt ở đây được thể hiện ở việc mặc dù được viết ở hình thức 

biến tấu trên một chủ đề và ba biến khúc nhưng cấu trúc tác phẩm lại tương 

ứng với thể loại tổ khúc nhỏ. Có thể thấy rõ ở cách trình bày chủ đề và các 

biến khúc theo từng phần khác nhau với những điệu tính và nhịp điệu 

tương phản. Chủ đề và các biến khúc đều có tiêu đề riêng, Chủ đề - Tiếng 

quê hương, Biến khúc I - Tuổi hoa, Biến khúc II - Tình ca, Biến khúc III - 

Niềm vui.  

Biến khúc I - tính chất scherzando, được viết ở điệu tính d moll, 

giai điệu mô phỏng nét nhạc 4 âm cuối từ nhân tố âm nhạc thứ hai của 

chủ đề. Vân dụng tiết tấu nhịp nhàng, biến khúc I là nét giai điệu vui 

tươi, nhí nhảnh. 

Biến khúc II viết ở điệu tính d moll, đây là một khúc nhạc trữ tình 

với nét giai điệu giản dị nhưng tha thiết, chứa đựng nỗi niềm tự sự. Biến 

khúc II như muốn đưa người nghe trở lại những kỷ niệm xa xưa về một 

mối tình tuổi trẻ. 
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Ví dụ 5: Trích Những kỷ niệm quê hương (Hoàng Dương), Biến khúc II 

  

Biến khúc III viết ở điệu tính chính của tác phẩm - d moll trong nhịp 

điệu nhanh vui Allegro con bio, sử dụng hình thức một đoạn đơn gồm hai 

câu nhạc. Các nhân tố của chủ đề được phát triển bằng các thủ pháp biến 

tấu trang sức giai điệu. Đặc biệt, sử dụng phần solo của bè Violon I dài 19 

nhịp trước khi vào Coda (13n) đã tạo nên điểm nhấn của biến khúc. Kết 

thúc biến khúc cũng là phần kết của tác phẩm trong không khí sôi nổi đầy 

hứng khởi, sáng lên một niềm lạc quan, yêu đời, yêu quê hương bất tận. 

Sơ đồ tác phẩm:  

Mở đầu Chủ đề Biến khúc I  Biến 

khúc II     

Biến khúc III     Coda 

 a a B a’ A        A cadenza  

14n  20n   37n 25n 19n    46n 42n 19n            13n 

Dmoll dmoll  dmoll        Ddur dmoll d moll Dmoll D dur Dmoll 
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Tác phẩm Khúc nhạc miền Trung cũng được viết ở hình thức Biến 

tấu, tác phẩm gồm một chủ đề và 7 biến khúc. Trong tác phẩm, nhạc sĩ 

Hoàng Dương sử dụng thủ pháp nhắc lại có thay đổi và phát triển đường 

nét giai điệu tạo cho chủ đề âm nhạc với chất liệu từ bài dân ca Hò hụi của 

miền Trung trở nên sinh động và phong phú hơn qua các biến khúc.  

* Hình thức Sonate: Hình thức Sonate được các nhạc sĩ Việt Nam 

vận dụng chủ yếu trong các tác phẩm hòa tấu cho đàn Violoncelle với số 

lượng không nhiều, trong đó có tác phẩm: Bài thơ Hạ Long, Concerto Khát 

vọng, Poem Biển cả tình yêu của nhạc sĩ Hoàng Dương. Hình thức Sonate 

được ông khéo léo vận dụng trong tác phẩm dựa trên những mẫu mực của 

Sonate Cổ điển nhưng mang đậm âm hưởng dân tộc. Có thể thấy rõ qua tác 

phẩm Bài thơ Hạ Long viết cho Violoncelle và dàn nhạc. Tác phẩm sử 

dụng tốc độ Allegro, nét giai điệu chủ đề phác họa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vỹ 

đầy ấn tượng của Hạ Long thơ mộng (VD 9). 

Sơ đồ tác phẩm:  

Phần trình bày Nối Phần phát triển Phần tái hiện 

CĐ I nối CĐII  gđ1 gđ2 nối CĐI nối CĐII 

14n 1n 13n 4n 9n 11n 7n 15n 1n 22n 

Hmoll Gdur emoll  amoll Cdur Gdur Hmoll Hdur hmoll 

 

Bên cạnh đó, qua bản Concerto số 1 Khát vọng của nhạc sĩ Hoàng 

Dương chúng ta có thể thấy rõ việc vận dụng tối đa các thủ pháp, qui luật 

phát triển của hình thức Sonate nhằm hỗ trợ cho cây đàn Violoncelle có thể 

phát huy hết thế mạnh về kỹ thuật cũng như âm thanh để xây dựng thành 

công hình tượng người con gái giả dại nhằm đạt được khát vọng tình yêu 

của mình. 
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Sơ đồ tác phẩm: 

Mở 

đầu 
Phần trình bày Nối Phần phát triển 

Tái 

hiện giả 
Phần tái hiện Coda 

 CĐI nối CĐII  gđ1 gđ2 gđ3 CĐII CĐI CĐII  

14n 44n 34n 33n 3n 31n 39n 26n 56n 29n 18n 29n 

hmoll h moll  D dur emoll amoll hmoll amoll Ddur hmoll Hdur Hdur 

2.1.3. Điệu thức  

Trong mỗi tác phẩm âm nhạc, tính dân tộc được cấu thành từ nhiều 

nhân tố. Những âm điệu truyền thống được thể hiện trước hết ở nội dung tư 

tưởng, ở cảm xúc và tâm hồn của tác giả chứa đựng trong tác phẩm, được 

bộc lộ qua hình thức và ngôn ngữ nghệ thuật. Bên cạnh giai điệu, khúc 

thức, nhịp điệu… điệu thức cũng là một yếu tố đặc biệt quan trọng tạo nên 

màu sắc, âm điệu dân tộc cho tác phẩm.  

Điệu thức là một phương tiện diễn tả âm nhạc vô cùng quan trọng, 

làm nổi lên phong cách và màu sắc âm nhạc cho tác phẩm. Các tác phẩm 

Việt Nam viết cho Violoncelle được nhạc sĩ Hoàng Dương dựa trên các 

dạng điệu thức cổ điển Châu Âu, nhưng có sự vận dụng khéo trên cở đưa 

những âm điệu đặc trưng của dân ca Việt Nam. Vì vậy, dù được viết dưới 

dạng điệu thức phương Tây, nhưng khi nghe tác phẩm Violoncelle của ông, 

chúng ta vẫn cảm nhận được những nét riêng, mang đậm phong thái quê 

hương, nơi sinh ra những làn điệu dân ca mộc mạc.  

Tác phẩm Giai điệu quê hương được xây dựng trên giọng Son 

trưởng (G dur). 

Ví dụ 6: Giọng son trưởng 
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Ví dụ 7: Trích chủ đề Giai điệu quê hương 

 

 

[Phụ lục 2.1, tr.85] 

Tuy nhiên, ở câu nhạc thứ nhất, chủ đề vận động trên 5 âm: d - fis - g 

-a - h, làm cho giai điệu mang âm hưởng điệu Rê Oán 4, sang câu thứ hai 

của đoạn nhạc a (phần A), bằng việc xuất hiện âm xi giáng, giai điệu được 

tiến hành trên 5 âm: d - fis - g - a - b, chủ đề chuyển mang màu sắc của 

điệu Rê Oán 2 (Dựa theo nghiên cứu về điệu thức Việt Nam của PGS.TS 

Nguyễn Thụy Loan). Sau đó là sự phát triển đan xen, tạo nên sự biến đổi 

cho màu sắc giai điệu chủ đề và tô đậm thêm nét đặc trưng của thang âm 

dân tộc [xem bản phổ phần Phụ lục].  

Hay ở tác phẩm Bài thơ Hạ Long, chủ đề viết ở giọng si thứ (h moll). 

Ví dụ 8: Giọng si thứ 
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Tuy nhiên, trên thực tế, âm đô - âm bậc II lại xuất hiện rất mờ nhạt, 

làm cho giai điệu vang lên màu sắc rõ nét của điệu Xuân trong âm nhạc dân 

tộc (e - fis - a - h - d), kết hợp với các nốt biến âm tạo nên sức hút và tô 

điểm cho giai điệu chủ đề. 

Ví dụ 9: Bài thơ Hạ Long (Hoàng Dương), chủ đề tác phẩm ô nhịp 1-4 

 

[Phụ lục 2.3, tr.100] 

Trong tác phẩm Mơ về trái núi thiên thai [Phụ lục 2.2, tr.93], tác giả 

sử dụng thủ pháp chuyện giọng, từ đô trưởng (C dur) ở đoạn thứ nhất, sang 

đô thứ (c moll) ở đoạn thứ hai. 
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 Ví dụ 10: Giọng đô trưởng (C dur) 

 

Ví dụ 11: Giọng đô thứ (c moll) 

 

Chủ đề tác phẩm ở câu thứ nhất (Đoạn a) được xây dựng ở điệu thức 

đô trưởng, với đường nét giai điệu du dương, trong sáng. Tuy nhiên, ở đây 

tác giả chỉ sử dụng 4 âm trong điệu thức và dùng biến âm bậc 7: g - b - c - 

d. Thủ pháp đó làm cho đường nét giai điệu mang đậm âm hưởng dân ca 

đồng bằng bắc bộ. 

 Ví dụ 12: 

 

      Sang câu thứ 2, nét giai điệu được tiến hành trên cơ sở 5 âm: c - d - e 

- g - a.  
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        Ví dụ 13:  

  

Sự sáng tạo đó làm ta liên tưởng đến sự kết hợp giữa thang 4 âm và 

thang 5 âm thường có trong dân ca Việt Nam. 

Sau đoạn a, tác giả khẳng định bút pháp sáng tác của mình dựa trên 

lý thuyết cổ điển Châu Âu bằng cách sử dụng thủ pháp chuyển điệu, từ đô 

trưởng (đoạn a) sang đô thứ (c moll). 

Ví dụ 14: 
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Mặc dù vậy, chúng ta nhận thấy, cách bỏ bớt nốt trong điệu thức 

được nhạc sĩ sử dụng một cách linh hoạt, nhằm tạo nên hiệu của âm thanh 

mang màu sắc dân tộc. Ngay trong phần kết của tác phẩm, ông đã sử dụng 

cách sáng tạo này bằng cách bỏ âm bậc II và VI (âm rê và âm la), tạo thành 

nét giai điệu chỉ có 5 âm: đô - mi - fa - son - xi, đã tạo màu sắc điệu Xuân 

khá rõ.  

Ví dụ 15: 

 

Kết thúc tác phẩm ở hợp âm đô thứ. 

Ví dụ 16: 

 

Như vậy, với tác phẩm Mơ về Trái núi thiên thai được tác giả sử 

dụng thủ pháp chuyển giọng cùng tên từ đô trưởng sang đô thứ và kết thúc 

ở giọng chuyển đến.  

Qua phân tích một số đặc điểm về điệu thức trong các tác phẩm viết 

cho Violoncell của nhạc sĩ Hoàng Dương, chúng tôi nhận thấy: Tác giả sử 

kế thừa cách sáng tác theo lý thuyết cổ điển phương tây. Vì vậy, tất cả các 
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phẩm đều có điệu thức rõ ràng, điều đó được thể hiện ở cách sử dụng thuật 

ngữ, ký kiệu, các lối kết, chuyển điệu, chuyển giọng và kết thúc tác phẩm ở 

những hợp âm chính của điệu thức. Tuy nhiên, bút pháp sáng tạo của nhạc 

sĩ là đã khéo đưa vào những chất liệu âm nhạc dân gian, mà ở đó, bóng 

dáng các điệu thức Việt Nam được ẩn dưới cách viết theo khuôn mẫu của 

cổ điển. Phương thức lồng ghép đó tạo nên sự hòa quện giữa hai phong 

cách, phong cách dân gian và cổ điển phương tây. Điều đó làm cho tác 

phẩm của ông có sự hòa quyện độc đáo, vừa có yếu tố dân gian, vừa mang 

phong cách đương đại.   

Việc xây dựng chủ đề dựa trên cơ sở điệu thức cổ điển phương tây 

thiếu âm, đã làm cho chủ đề của các tác phẩm mang bóng dáng của thang 

âm dân tộc, làm cho hiệu quả âm thanh mang đậm chất dân gian. Như vậy, 

có thể khẳng định rằng, trong sáng tác của mình, nhạc sĩ Hoàng Dương chú 

trọng đến việc khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống dựa trên cách sáng 

tác phương tây để tạo nên những dấu ấn riêng trong tác phẩm. Sự vận dụng 

linh hoạt đó đã làm cho tác phẩm của ông khá thành công, đóng góp thêm 

phần phát triển âm nhạc cho âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới. 

2.1.4.  Kỹ thuật diễn tấu trong các tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Dương  

Violoncelle là một trong những nhạc cụ thuộc bộ Dây có khả năng 

vượt trội về tính năng cũng như sức biểu cảm cao về âm sắc. Âm thanh của 

đàn gần với giọng người, chứa đựng tính nội tâm vì vậy nhiều nhạc sĩ Việt 

Nam nói chung và nhạc sĩ Hoàng Dương nói riêng đã lựa chọn và khai thác 

triệt để tính năng của cây đàn Violoncelle để thể hiện những ý đồ và tư 

tưởng của mình trong tác phẩm.  

 Khi viết cho đàn Violoncelle, nhạc sĩ Hoàng Dương luôn vận dụng 

khoảng âm vực đẹp của cây đàn (âm vực thuộc dây 1 và dây 2) cho những 

giai điệu mang tính trữ tình, qua đó biểu đạt cảm xúc, nội tâm của mình. 

Ông cũng khai thác triệt để mọi âm vực của cây đàn ở tầm cữ rộng (từ âm 
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khu trầm nhất đến âm khu cao nhất, phạm vi bốn quãng 8) nhằm lột tả 

những biến đổi, những mâu thuẫn trong cảm xúc cũng như tạo sự kịch tính, 

cao trào cho tác phẩm. Và dù ở thể loại độc tấu hay hòa tấu thì hầu hết các 

tác phẩm của ông viết cho đàn Violoncelle cũng đã vận dụng hợp lý những 

kỹ thuật cơ bản của cây đàn này. Ông khai thác những kỹ thuật sử dụng 

Archet với lối đánh legato, staccato, non legato, martele, portamento trong 

tác phẩm Ing lả ơi [Phụ lục 2.6, tr.135], Xòe Thái [Phụ lục 2.7, tr.137], hay 

sử dụng archet với lối đánh nảy, ngắn spiccato, búng dây trong tác phẩm 

Bài thơ Hạ Long[Phụ lục 2.3, tr.100]. Sử dụng kỹ thuật đánh nốt lướt, lối 

đánh kết hợp 2, 3, 4 âm trong tác phẩm Xòe Thái. 

 Tác phẩm Tiếng hát sông Hương [Phụ lục 2.5, tr.120] vận dụng 

khoảng âm vực rất rộng (gần 4 quãng 8), ở đây ông ứng dụng khá đa dạng 

các kỹ thuật đặc trưng của đàn Violoncelle như: legato, staccato kết hợp 

nốt lướt, tremolo, détaché, pizzicato, martele, sử dụng chặn ngón hợp âm ở 

3, 4 dây. Bên cạnh đó, ông vận dụng các kỹ thuật tay trái với các thế bấm 

khó trong khoảng âm vực rộng ở cần đàn và thế ngón cái, khống chế âm 

thanh ở âm khu cao trong thời gian dài. Cùng với kỹ thuật chạy ngón nhanh 

ở âm hình tiết tấu kép đã tạo nên một chương nhạc mang tính vũ khúc với 

những âm thanh tươi vui, rộn rã đầy tự hào của ngày trở về chiến thắng. 

Ở tác phẩm Concerto số 1 - Khát Vọng, nhạc sĩ Hoàng Dương cho bè 

Violoncelle phô diễn những kỹ thuật khó, những kỹ xảo biểu diễn rõ nét 

của thể loại Concerto. Tay trái thường được ông sử dụng ở thế bấm khó, 

kết hợp archet với lối đánh kỹ thuật legato, détaché. Việc sử dụng dây được 

khai thác triệt để từ âm khu trầm nhất đến âm khu cao nhất trong phạm vi 4 

quãng tám. Đặc biệt ở phần phát triển của tác phẩm, kỹ thuật sử dụng 

archet và tay bấm ở bè Violoncelle trở nên phức tạp hơn với những nét 

chạy nhanh kết hợp âm vực biến đổi liên tục, kỹ thuật chuyển ngón, chuyển 

thế chiếm lĩnh khoảng âm vực rất rộng từ âm khu cao xuống thấp đòi hỏi 



 

 

49 

tay bấm phải linh hoạt và chính xác, đồng thời kỹ thuật tay trái phải rất 

giỏi, rất tinh tế cho những nét nhạc chạy nhanh. 

Qua đó, có thể nhận thấy rằng, các tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng 

Dương viết cho đàn Violoncelle đã rất thành công trong việc thể hiện tính 

chất khí nhạc, đồng thời đảm bảo được tính dân tộc và tính hiện đại. Nhìn 

chung, các tác phẩm đã vận dụng được những kỹ thuật đặc trưng, những kỹ 

xảo trình diễn cũng như vẻ đẹp âm thanh của cây đàn. Đồng thời khi lắng 

nghe các tác phẩm, người nghe cảm nhn được sự gần gũi, quen thuộc của 

âm hưởng dân tộc được thể hiện bằng một ngôn ngữ âm nhạc với những 

màu sắc mới.     

2.2. Lựa chọn bổ sung một số tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Dương vào 

chương trình cho hệ trung học dài hạn 

2.2.1. Tiêu chí đề xuất 

 Nằm trong tổng thể chung của chương trình đào tạo hệ trung cấp của 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, các tác phẩm được lựa chọn đưa 

vào chương trình cần đạt những tiêu chí như: 

 - Về nội dung: Nội dung của các tác phẩm Violoncelle nói lên những 

cảnh đẹp quê hương, đất nước, về hình tượng đẹp của các vùng quê mà ở đó 

có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đại diện cho hình ảnh nước nhà. 

- Về nghệ thuật: Các tác phẩm phải thể hiện được những ưu điểm 

như: cách xây dựng chủ đề có giai điệu đặc trưng, mang âm hưởng dân ca 

Việt Nam; cách tiến hành giai điệu có sử dụng bút pháp sáng tạo độc đáo, 

có những kỹ thuật tiêu biểu của Violoncelle; cách ứng dụng các kỹ thuật 

Violoncell hiệu quả với những tác phẩm này. 

- Về hình thức: Lựa chọn các tác phẩm có phần đệm piano và tứ tấu, 

để tiến tới sau khi hoàn thiện, có thể đề xuất cho HS học hòa tấu trên cơ sở 

những bản nhạc đó.  
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2.2.2. Danh mục các tác phẩm được lựa chọn 

 Căn cứ vào tiêu chí trên, chúng tôi lựa chọn một số tác phẩm 

Violoncelle của nhạc sĩ Hoàng Dương, bổ sung vào chương trình dạy học 

hệ trung cấp dài hạn Violoncelle tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 

như sau: 

Số thứ tự Tác phẩm 

1. Giai điệu quê hương 

2. Mơ về trái núi thiên thai 

3. Bài thơ Hạ Long 

4. Vũ khúc Hơ rê 

5. Tiếng hát sông Hương 

 

2.3. Biện pháp dạy học 

Hầu hết các tác phẩm Việt Nam viết cho đàn Violoncelle của nhạc sĩ 

Hoàng Dương dù ở thể loại độc tấu hay hòa tấu cũng đã vận dụng, khai 

thác hợp lý những kỹ thuật cơ bản của cây đàn nhằm diễn tả sâu sắc nhất 

những nội dung, tư tưởng nghệ thuật trong tác phẩm. Vì vậy việc luyện tập 

kỹ thuật trên cây đàn đối với người học là rất cần thiết và yêu cầu được 

luyện tập thường xuyên.  

Để sử dụng thành thạo Violoncelle, người học cần có sự đầu tư về 

thời gian để luyện tập cũng như có phương pháp tập luyện khoa học. Quan 

trọng hơn, các em phải có được một nền tảng cơ bản đúng, chính xác thì 

mới phát triển tốt chuyên môn của mình. Xây dựng nền tảng cơ bản là xây 

dựng các vấn đề tư thế cầm đàn, tư thế của hai tay, cách thả lỏng cơ thể… 

Mỗi một động tác, mỗi một kỹ thuật cơ bản đầu tiên nếu các em thực hiện 

đúng sẽ giúp các em không còn gặp khó khăn với bất kỳ tình huống nào. 

Do đó, trong mỗi giờ lên lớp ngoài việc hướng dẫn, giảng giải cho các em 

thực hiện đúng những bài học cơ bản, người GV cần chú ý quan sát và tìm 
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ra nguyên nhân gây ra những lỗi sai cơ bản của HS để giúp các em khắc 

phục những lỗi sai đó. HS cũng phải có một thái độ học tập một cách 

nghiêm túc, tự giác trong việc tập luyện thì các em mới có được kết quả tốt 

trong quá trình học tập của mình.  

2.3.1. Cách sử dụng vĩ (archet) trong tác phẩm 

Tay phải là tay cầm vĩ, liên quan đến cách phân câu và cách kéo vĩ, 

tạo nên tính chất cơ bản của âm vang. Khi tập, tùy thuộc vào kỹ thuật kéo 

vĩ để tạo ra những âm sắc khác nhau. Có hai kỹ thuật dùng vĩ cơ bản nhất: 

kéo vĩ lên từ gốc đến ngọn, kéo vĩ xuống từ ngọn xuống gốc. Kéo achet từ 

gốc đến ngọn hoặc từ ngọn vào gốc, là kĩ năng rất quan trọng khi học đàn 

dây. Để xử lí tốt được kĩ năng này thì quan trọng chọn cho mình một chiếc 

acchet phù hợp với bản thân về độ nặng, chất liệu gỗ cũng như chất liệu 

crank. Sau đó luyện tập cả hai kĩ năng trên với dây buông đến khi chọn 

được tiếng đàn chuẩn và âm sắc (âm thanh) khi kéo từ gốc lên ngọn hay 

ngược lại cùng một âm thanh không đổi. Muốn làm được đều này cần có 

một kĩ thuật xử lí achet từ giảng viên hướng dẫn 

Ví dụ 17: Mơ về trái núi Thiên Thai ô nhịp 1-9 

 

[Phụ lục 2.2, tr.93] 

2.3.2 Luyện gam 

Violoncelle là một nhạc cụ phương Tây, tuy nhiên dưới bàn tay của 

các nhạc sĩ Việt Nam khi tác phẩm vang lên luôn mang lại cảm giác gần 

gũi, quen thuộc với âm hưởng dân tộc rõ nét. 
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Tính dân tộc trong mỗi tác phẩm âm nhạc được cấu thành bởi nhiều 

yếu tố, như: giai điệu, khúc thức…, và điệu thức là một trong những yếu tố 

đặc biệt quan trọng cấu thành nên màu sắc, âm điệu dân tộc cho tác phẩm. 

2.3.2.1. Luyện gam liền bậc 

Gam là hệ thống gồm 7 bậc âm tự nhiên được sắp xếp liền bậc trong 

một quãng 8 của điệu thức (từ chủ âm đến chủ âm). Luyện tập gam góp 

phần phát triển kỹ năng diễn tấu trên đàn, tạo điều kiện vận động của hai 

tay và hoàn thiện những phương tiện biểu hiện như kéo, bấm ngón, chuyển 

thế… Luyện tập gam hàng ngày là con đường phát triển kỹ năng diễn tấu 

và thuận tiện nhất. Đi cùng với việc luyện tập các tác phẩm Việt Nam, 

luyện tập gam là bài tập không thể thiếu đối với người chơi nhạc.  

Khi học Violoncelle cần thiết phải học gam bởi đây kỹ năng cơ bản 

cho luyện ngón tay. Khi luyện tập gam cần chú ý vào chất lượng tiếng, 

hướng đi của arche, về sự luân chuyển âm thanh liền bậc, đồng thời định 

hình cho người học những tư duy về hòa thanh trong điệu thức. Cũng giống 

như luyện bài tập, cần chú ý tư thế ngồi, độ cao của ghế phù hợp, cánh tay, 

cổ tay, ngón tay. Khi HS luyện tập, GV cần hướng dẫn các em tuân thủ 

đúng số ngón tay tương ứng với từng nốt nhạc và thế bấm. Khi luyện gam, 

cần di chuyển ngón tay, xử lý đặt ngón tay sao cho di chuyển đi lên và đi 

xuống một cách thoải mái.  

Khi hướng dẫn HS học tác phẩm Violoncelle của nhạc sĩ Hoàng Dương, 

tùy thuộc vào tác phẩm đó được viết ở điệu thức nào, SV sẽ luyện tập gam liền 

bậc của điệu thức đó trên cơ sở đưa vào những kỹ thuật cơ bản.  

 Chẳng hạn, với tác phẩm Giai điệu quê hương [Phụ lục 2.1, tr.85], 

các em phải luyện kỹ thuật legato và staccato trên gam son trưởng bằng 

cách mỗi nốt một acher, sau đó tới 2 nốt, 4 nốt, 8 nốt, 16 nốt trên một acher 

với tốc độ tăng dần. 
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Ví dụ 18: Luyện kỹ thuật legato trên gam son trưởng 

 

Ví dụ 19: Luyện kỹ thuật staccato trên gam son trưởng 

 

 Với tác phẩm Bài thơ Hạ Long [Phụ lục 2.3, tr.100], cần luyện gam 

xi thứ với các kỹ thuật legato, staccto. 

Ví dụ 21: Luyện kỹ thuật legato trên gam si thứ 

 

Ví dụ 22: Luyện kỹ thuật staccato trên gam si thứ 

 

 Với tác phẩm Mơ về trái núi thiên thai[Phụ lục 2.3, tr.100], luyện 

điệu giọng đô trưởng khi tập đoạn thứ nhất, và luyện giọng đô thứ để tập 

đoạn thứ hai. Các kỹ thuật cần luyện là staccato và legato. 

Ví dụ 23: Luyện kỹ thuật legato trên gam đô trưởng 

 

Ví dụ 24: Luyện kỹ thuật stacato trên gam đô trưởng 

 

Ví dụ 25: Luyện kỹ thuật legato trên gam đô thứ 
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Ví dụ 26: Luyện kỹ thuật stacato trên gam đô thứ 

 

2.3.2.2. Luyện hợp âm rải cơ bản 

Hợp âm là chồng âm được sắp xếp theo một quy luật nhất định. 

Trong các dạng hợp âm, cách sắp xếp các âm thanh theo quãng ba là hợp 

âm phổ biến nhất.  

Với học sinh trung cấp Violoncello, cần hướng dẫn cho các em kỹ 

năng luyện tập các hợp âm ba trưởng và thứ, được thành lập từ âm bậc I, 

bậc IV và bậc V, là những hợp âm chính của gam.  

Khi hướng dẫn học tác phẩm Violoncello của nhạc sĩ Hoàng Hương, tùy 

thuộc vào tác phẩm đó được viết ở điệu thức nào, GV sẽ hướng dẫn các em 

luyện hợp âm chính của điệu thức đó. Chẳng hạn, tác phẩm Mơ về trái núi 

thiên thai [Phụ lục 2.2, tr.93] được viết ở điệu thức đô trưởng, sau đó 

chuyển sang đô thứ, các em cần luyện hợp âm chính của hai điệu thức này. 

Ví dụ 27: Hợp âm rải bậc I giọng đô trưởng 

 

Ví dụ 28: Hợp âm rải bậc IV giọng đô trưởng 

 

Ví dụ 29: Hợp âm rải bậc V giọng đô trưởng 
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Ví dụ 30: Hợp âm rải bậc I giọng đô thứ 

 

Ví dụ 31: Hợp âm rải bậc IV giọng đô thứ 

 

Ví dụ 32: Hợp âm rải bậc V giọng đô thứ 

 

Khi thực hiện hợp âm rải phải áp dụng kỹ thuật dãn ngón tay tương 

ứng với những nốt có trong hợp âm. Các ngón tay phải tuân thủ theo quy 

luật nhất định, trên cơ sở 1 nốt, 3 nốt, 6 nốt, 9 nốt với tốc độ tăng dần, như 

vậy sẽ làm cho ngón tay quen dần với cách dãn ngón cách bậc trên phím 

đàn. Đây là một trong những cơ sở vững vàng để có thể ứng dụng lên tác 

phẩm Violoncello nói chung, của nhạc sĩ Hoàng Dương nói riêng. Để ngón 

tay linh hoạt hơn, GV cần hướng dẫn các em tập các kỹ thuật cơ bản trong 

quá trình luyện hợp âm rải.  

2.3.2.3. Luyện quãng 

Khi chơi Violoncello, cần tìm hiểu về các thế bấm của ngón tay trên 

phím đàn. Lấy ngón cái làm trụ, đặt phần tiếp xúc giữa tay với phím đàn và 

đầu ngón tay cần chắc chắn để tiếng đàn được khỏe và rõ nét. 

Luyện quãng để nâng cao khả năng chơi đàn, và ứng dụng hiệu quả 

vào tác phẩm. Mỗi ngón tay có đặc điểm riêng nên khi luyện quãng cần lưu 

ý phát triển về độ nhấn của từng ngón. Với quãng, sẽ sử dụng các ngón 

thay đổi theo độ dài của quãng. Với quãng 3, quãng 5, quãng 6 phải dùng 
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ngón 1 và ngón quãng 4; với quãng 8, sẽ dùng dây buông hoặc ngón cái kết 

hợp với các ngón khác. Khi luyện tập, sẽ tập riêng từng quãng, nốt dưới sẽ 

đánh trước, nốt trên sẽ đánh sau và sử dụng luyến 1 nốt sau đó tăng dần đến 

2 nốt, 4 nốt trên một acher. 

Với HS trung cấp, luyện ngón không nhất thiết phải quá khó, nhưng 

cần đầy đủ các kỹ thuật cơ bản nhằm khắc phục những điểm yếu của ngón 

tay và nâng dần về kỹ thuật. Việc luyện tập gam, hợp âm rải, quãng là một 

đòi hỏi tất yếu, thường xuyên, liên tục, bền bỉ nên các em phải kiên trì 

luyện tập, nâng dần từ dễ đến khó, từ chậm đến nhanh… để làm cho các 

ngón tay mạnh hơn và nhanh nhậy hơn. 

Ví dụ 33: Luyện quãng 3 

 

Ví dụ 34: Luyện quãng 6 

 

Ví dụ 35: Luyện quãng 8 

 

Cùng với việc hướng dẫn luyện tập gam, hợp âm rải và quãng, GV 

cần giúp cho HS nhận thức được tầm quan trọng trong việc luyện tập này, 

giúp cho HS hiểu, quan tâm và dành thời gian luyện tập đủ và đúng. Mục 

đích rèn luyện kỹ thuật diễn tấu sẽ được ứng dụng trong các tác phẩm của 

nhạc sĩ Hoàng Dương trong quá trình dạy học.  
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2.3.3. Cách chuyển thế bấm 

Chuyển thế bấm là một trong những kỹ thuật đặc trưng của đàn 

Violoncelle, được dùng liên tục trong tác phẩm. Khi dạy HS, GV cần 

hướng dẫn các em luyện tập kỹ thuật này một cách nhuần nhuyễn để tạo 

nên tiếng đàn chuẩn xác về cao độ. 

Các tác phẩm Violoncelle của nhạc sĩ Hoàng Dương sử dụng rất 

nhiều kỹ thuật này. Đơn cử như trong Giai điệu quê hương, ngay ở có 

chuyển từ thế 4 sang thế ngón cái (chuyển các thế cao). Với chuyển thế 

cao, phải dùng đến ngón cái chặn dây bằng cách tỳ chắc ngón vào dây bấm 

để tránh âm thanh bị mờ. 

Ví dụ 36: Giai điệu quê hương (Hoàng Dương) ô nhịp 14-23 

 

[Phụ lục 2.1, tr.85] 

2.3.4. Cách xử lý hợp âm  

Cũng như Violon, đàn Violoncelle có thể chơi các hợp âm hai nốt, 

ba nốt, bốn nốt. Với hợp âm hai nốt có thể thực hiện cùng một lúc. Hợp âm 

hai nốt thường giới hạn trong một quãng 8, trên hai dây cạnh nhau. Kết hợp 

hai nốt trong trường hợp có một dây buông sẽ dễ thực hiện hơn cả hai nốt 

đều bấm. Nếu ở thế bấm khó, thường được thực hiện ở tốc độ vừa phải.  
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Đánh hợp âm 2 dây, kết hợp chắc tay archet tránh không đều, mờ nốt 

và tay bấm bổ ngón chắc, tránh bị phô và lập bập vì giữ nốt không chắc. 

Ví dụ 37: Giai điệu quê hương (Hoàng Dương) ô nhịp 55-64 

 

 

[Phụ lục 2.1, tr.85] 

Với hợp âm 3 nốt, 4 nốt không thực hiện được cùng một lúc do cấu 

tạo cần đàn có hình cong. Do đó, tác phẩm Violoncelle thường kết hợp hợp 

âm 3 nốt, 4 nốt ở những chỗ hợp âm có độ vang ngắn bằng cách rải hoặc 

kèm theo các nốt nhỏ. Kết hợp 2, 3, 4 nốt trên Violoncelle sẽ tạo nên âm 

vang hùng mạnh. 

Ví dụ 38: Giai điệu quê hương (Hoàng Dương) ô nhịp 80-89 

 



 

 

59 

 

[Phụ lục 2.1, tr.85] 

2.3.5. Cách sử dụng kỹ thuật tay trái 

Tay trái thực hiện các kỹ thuật tạo nên hiệu quả âm thanh đặc trưng 

của cây đàn Violoncelle. Do đó, cần có sự chuyển động linh hoạt của ngón 

tay khi thực hiện từng động tác kỹ thuật. 

2.3.5.1. Rung  

Kỹ thuật rung cần có sự kết hợp của bàn tay và cánh tay trái. Để tạo 

nên hiệu quả âm thanh trầm ấm, sâu lắng, GV có thể hướng dẫn tập kỹ 

thuật rung bằng cách cho HS khum bàn tay trái theo thế bấm di chuyển từ 

chậm đến nhanh trên cần đàn để lấy cảm giác của cánh tay, sau đó vẫn làm 

như vậy nhưng dừng lại ở một điểm cố định. Ngón thực hiện hiệu quả nhất  

theo thứ tự thường là ngón 2 - 1 - 4 -3. 

Ví dụ 39: Trích Ing lả ơi (chủ đề dân ca Thái) chuyển soạn       

Hoàng Dương 

 

[Phụ lục 2.6, tr.135] 
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2.3.5.2. Pizzicato 

Kĩ thuật gẩy trên dây đàn được gọi là pizzicato hoặc pizz. Tay phải 

giữ chắc vĩ và gẩy bằng ngón trỏ. Pizzicato được tạo ra bởi cách gảy ngón 

của tay phải hoặc búng bằng ngón tay của tay trái. Tùy thuộc vào điểm 

chơi của dây đàn, Pizzicato cho hiệu quả khác nhau về âm thanh. Pizzicato 

ở âm khu cao, tạo nên tiếng rời, ngắt, ở âm khu thấp, tạo tiếng vang dài. 

Nhìn chung, Pizzicato hạn chế về âm vang và tốc độ chuyển động nên 

thường được dùng để trang trí màu sắc phong phú trong tác phẩm như 

trong đoạn kết của Mơ về trái núi Thiên thai. Để thực hiện kỹ thuật này, 

GV có thể hướng dẫn các em búng trên dây ở khoảng 1/3 cuối cần đàn, gần 

vị trí dùng vĩ để tạo hiệu quả pizz. 

Ví dụ 40:  Trích phần kết tác phẩm Tiếng hát sông Hương 

 

[Phụ lục 2.5, tr.120] 

2.3.5.3. Bồi âm 

Bồi âm là âm giả, âm giả có thể đánh được khi giữ một nốt ở ngón 

cái hoặc giữ hờ ngón bấm trên dây. Bồi âm có thể là một nốt hay hợp âm, 

những thay đổi cách đánh tuỳ theo tính chất âm nhạc hoặc cách xử lý của 

người chơi. Khi dây chia đôi sẽ phát ra bồi âm ở quãng 8, chia 3 phát ra bồi 

âm quãng 5; chia 4 phát ra bồi âm quãng 4; chia 5 phát ra bồi âm quãng 3. 

Các tác phẩm Violoncelle của nhạc sĩ Hoàng Dương cũng sử dụng cách bồi 

âm này, theo đó, HS phải thực hành bồi âm quãng. 
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Ví dụ 41: Trích tác phẩm Xòe Thái (chuyển soạn Hoàng Dương) 

 

[Phụ lục 2.1,7 tr.137] 

2.3.6. Cách sử dụng kỹ thuật tay phải 

2.3.6.1. Legato 

Legato là kéo liền tiếng đàn, ký hiệu vòng cung nối giữa các nốt. 

Để tiếng đàn được liền tiếng như kỹ thuật legato, khi gặp ký hiệu dấu 

luyến, dấu nối, đều được biểu hiện bằng một động tác vĩ, khi đổi dấu nối, 

hướng chuyển động của vĩ mới được đổi để tránh tiếng đàn bị ngắt, không 

liền mạch. Các tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Dương sử dụng rất nhiều kỹ 

thuật này. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cách tiến hành giai điệu, GV cần 

hướng dẫn HS cách sử dụng vĩ phù hợp. Chẳng hạn, với chủ đề trong Bài 

thơ Hạ Long, với những nét giai điệu legato ngắn, cần có sự kết hợp uyển 

chuyển giữa đẩy lên và kéo xuống nhịp nhàng archet. 

Ví dụ 42: Trích Bài thơ Hạ Long 

 

[Phụ lục 2.3, tr.100] 
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2.3.6.2. Non legato 

Non legato là kỹ thuật đánh rời tiếng, là sự tách rời nhau giữa các 

âm. Với đàn cenllo, kỹ thuật này tạo nên âm thanh nặng nề nên phải sử 

dụng archet một cách linh hoạt. Nhạc sĩ Hoàng Dương thường sử dụng kỹ 

thuật này ở những motiv nhỏ trước đó là legato nên GV cần làm mẫu cho 

HS quan sát về cách sử dụng archet, đồng thời giúp các em cảm nhận về 

âm thanh khi chuyển tiếp giữa hai kỹ thuật này.   

Ví dụ 43: Trích Tiếng hát sông Hương 

 

[Phụ lục 2.5, tr.120] 

 

2.3.6.3. Staccato 

Staccato: âm thanh sắc, gọn, ký hiệu dấu chấm trên nốt. Để tạo nên 

âm nẩy sắc nhọn, nên để thực hiện kỹ thuật này, người chơi phải sử dụng 

linh hoạt vĩ, tránh để cho âm thanh trở nên nặng nề. Động tác vĩ cần mạnh, 

dứt khoát, nhấn mạnh vĩ vào đầu nốt nhạc và dừng ngay. Thực hiện động 

tác này, mỗi âm sẽ tương ứng với một động tác đánh vĩ. 

Chẳng hạn, để về kết tác phẩm Mơ về trái núi Thiên thai, nhạc sĩ đã sử 

dụng kỹ thuật staccato tô điểm cho giai điệu. Để tạo hiệu quả âm thanh, HS cần 

luyện tập bằng cách đánh nhấn và ngắn, nảy staccato trên một archet. 
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Ví dụ 44: 

  

[Phụ lục 2.2, tr.93] 

2.3.7. Tác phẩm mẫu  

          Các tác phẩm viết cho đàn Violoncelle của nhạc sĩ Hoàng Dương đã 

khai thác và vận dụng rất tài tình những tính năng của cây đàn, mang lại 

cho người nghe nhiều cung bậc về cảm xúc. Trong phần này, chúng tôi sử 

dụng tác phẩm Tiếng hát Sông Hương của ông để thể hiện tác phẩm mẫu 

bởi đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu mà ông đã vận dụng nhiều 

tính năng của cây đàn Violoncelle, từ các kỹ thuật diễn tấu (rung, nhấn, 

tremolo, staccaco…) đến thể hiện những tình cảm vui, buồn, êm đềm, giận 

dữ… với biểu tượng dòng sông Hương. Sau đây, chúng tôi sẽ đi sâu và 

việc thể hiện tác phẩm.  

2.3.7.1 Sơ lược tác phẩm  

Tiếng hát sông Hương là tác phẩm viết cho Violoncelle và piano 

(sau này được phối cho dàn nhạc), tác phẩm được viết ở hình thức biến tấu 

tự do, gồm 6 chương nhạc. Toàn bộ tác phẩm như cuốn biên niên sử về 
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mảnh đất Cố đô Huế với biểu tượng dòng sông Hương êm đềm, thơ mộng. 

Ở mỗi chương của tổ khúc tác giả liên tưởng tới những câu thơ của các nhà 

thơ: Thanh Hải, Tố Hữu viết về Huế trong từng giai đoạn của lịch sử làm 

phong phú thêm cho nội dung âm nhạc. 

 Chương I: (Andante espressivo) gồm 21 nhịp, là chương nhạc chủ đề 

của tác phẩm, được viết ở giọng B dur với hình thức một đoạn đơn. Chủ đề 

hình thành trên nét giai điệu của điệu Hò mái nhì, nét giai điệu này cũng 

xuyên suốt và trở thành nhân tố phát triển hình tượng ở các chương nhạc 

còn lại, đồng thời thống nhất nội dung toàn bộ tác phẩm.  

Ở chương I, với nét giai điệu dàn trải, suy tư, nhạc sĩ Hoàng Dương 

đưa người nghe trở về mảnh đất Huế êm đềm, thơ mộng.  

Ví dụ 45: Trích Tiếng hát sông Hương, chủ đề (ô nhịp 1-4) 

 

[Phụ lục 2.5, tr.120] 

Chương II: (Allegro grazioso) gồm 37 nhịp, được viết ở giọng B dur, 

với khuôn khổ một đoạn đơn. Chương nhạc phát triển dựa trên nhân tố chủ 

đề bằng thủ pháp mô phỏng đường nét giai điệu chromatic đi lên, đi xuống. 

Chương nhạc sôi nổi với nhịp điệu nhanh vui, tưng bừng như diễn tả ngày 

hội của quần chúng.  

Chương III: (Andante espressive) gồm 30 nhịp, được viết ở điệu tính 

Es dur. Chương nhạc vang lên ở nhịp điệu chậm rãi với tính chất trầm 

buồn, u uất như gợi lên hình ảnh quê hương Huế trong những ngày đen tối 

dưới ách xâm chiếm của quân thù.  
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Chương IV: (Allegro ben marcato con fuoco), được viết ở giọng d 

moll. Chủ đề chương nhạc được biến hoá dựa theo nguyên tắc nhắc lại 

mang tính phát triển trên dàn ý điệu tính: d moll - a moll - d moll - F dur - d 

moll. âm nhạc vang lên những âm điệu hành khúc, gợi lên hình tượng của 

đoàn quân giải phóng trong khí thế tiến công hào hùng. 

Ví dụ 46:  Tiếng hát sông Hương, chương IV ô nhịp 1-7 

 

 

 

[Phụ lục 2.5, tr.120] 

 Chương V: (Andante espressivo), gồm 42 nhịp, được viết ở điệu 

tính Es dur trong khuôn khổ một đoạn đơn, chương nhạc sử dụng thủ pháp 
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mô phỏng, nhắc lại chất liệu chủ đề. Giai điệu nổi bật với tính ca xướng, du 

dương như câu Hò trên dòng sông Hương, tác giả hồi tưởng lại những ngày 

trong quá khứ. 

Chương VI: (Allegro con bri) được viết ở giọng B dur. Đây là 

chương nhạc cuối cũng là chương kết của toàn bộ tác phẩm. Chương kết 

như miêu tả sự hồi sinh của Cố đô Huế trong bầu trời tự do.  

Tuy nhiên với khuôn khổ của bài nhỏ trong chương trình giảng 

dạy của đại học I, khoa đàn Dây của học viện âm nhạc Quốc gia Việt 

Nam, chúng tôi chỉ chọn 2 chương là chương 5 và chương 6 để tiến hành 

làm mẫu.  

2.3.7.2. Phương pháp thể hiện 

Tác phẩm được viết ở âm vực rất rộng, gần 4 quãng 8 tác giả đã ứng 

dụng khá đa dạng hình thái kỹ thuật đặc trưng như legato, staccato kết hợp 

nốt lướt, détaché, tremolo, martelé, pizicato kết hợp sử dụng chặn ngón hợp 

âm 3 - 4 dây rất khó. Yêu cầu đầu tiên khi chơi tác phẩm này là HS phải có 

kỹ năng và ngón đàn tốt. Khi hướng dẫn phải dạy cho HS vị trí ngón tay 

cho đúng âm chuẩn, luyện tập trường độ, tiết tấu, tập phân chia archet và 

xử lý archet cho hợp lý. Phối hợp nhịp nhàng hai tay rồi thuộc dần từng 

đoạn. Sau quá trình luyện tập, HS tiến hành thuộc cả bài ở tốc độ vừa phải 

rồi tăng dần tốc độ. Tiến tới thuộc kỹ bài, đánh đúng tốc độ kèm thể hiện 

sắc thái và đi đến thể hiện cảm xúc của người học.  

- Ở chương V: Giai điệu tác phẩm được bắt đầu từ phách yếu vì vậy 

nên sử dụng thủ pháp đẩy arher, đồng thời chia arher hợp lý, một phần nhỏ 

ở cuối arher.  

Ví dụ 47: Tiếng hát sông Hương, chương V ô nhịp 1-5 

 

[Phụ lục 2.5, tr.121] 
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Trong chương V của tác phẩm, tác giả sử dụng nhiều dầu hóa bất 

thường, vì vậy khi tập luyện nên tập chậm và kỹ để tránh bị phô nốt. Bên 

cạnh đó tác giả cũng vận dụng kỹ thuật Legato kết hợp các quãng xa làm 

cho âm thanh rất dễ phô tiếng, vì vậy yêu cầu đối với  các em khi tập luyện 

phải tập tập chậm, kỹ và chú ý chia archet hợp lý.  

Ví dụ 48: Tiếng hát sông Hương, chương V ô nhịp 21-25 

 

[Phụ lục 2.5, tr.120] 

- Chương VI nổi bật với việc vận dụng các kỹ thuật legato, staccato, 

détaché, pizzicato… Để học và diễn tấu được chương VI của tác phẩm yêu 

cầu người học nắm chắc và luyện tập kỹ các kỹ thuật của đàn Violoncelle 

nói chung và các kỹ thuật sử dụng trong bài nói riêng.  

Chương nhạc sử dụng kỹ thuật staccato 2 nốt trên mọt archet, sinh 

viên chú ý khi chơi cổ tay phải linh hoạt. 

Ví dụ 49: Tiếng hát sông Hương, chương VI ô nhịp 1-13 

 

[Phụ lục 2.5, tr.120] 

Với nhiều nốt hoa mỹ cần chú ý giữ chắc nhịp để tránh việc chú ý xử 

lý nốt hoa mỹ mà chậm nhịp. Đồng thời, tác giả vận dụng nhiều ở kỹ thuật 

détaché ở tiết tấu nhanh nên phải xử lý archet và tập kỹ phần nhịp phách. 

Trong tác phẩm sử dụng kỹ thuật búng dây (pizzicato). Yêu cầu các 

em tập riêng và kỹ các đoạn có pizzicato. 

Ví dụ 50: Tiếng hát sông Hương, chương VI ô nhịp 28-38 

 

[Phụ lục 2.5, tr.120] 
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Trong 2 tuần hướng dẫn học đàn, chúng tôi thực hiện luyện tập các dạng 

kỹ thuật, chú ý trong tư thế ngồi đàn, đặc biệt chú ý đến xử lý sắc thái to nhỏ, 

ngắt câu… tạo cho HS cảm hứng trong việc học và luyện tập. Chúng tôi cũng 

trao đổi để HS nêu ra cảm nghĩ của mình trong thể hiện tác phẩm.  

Sau khi thực nghiệm 2 tuần, chúng tôi thấy HS tiến bộ theo từng 

tuần, HS hứng khởi khi luyện tập, có tinh thần tìm hiểu tác phẩm và phân 

tích kỹ thuật biểu diễn, nêu lên những cảm nhận, suy nghĩ của mình về cảm 

xúc trong tác phẩm. 

2.4. Thực nghiệm sư phạm 

2.4.1. Mục đích thực nghiệm 

 Dựa trên cơ sở các biện pháp dạy học như đã trình bày ở trên, chúng 

tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm mục đích: kiểm tra tính khả thi, 

đánh giá mức độ hiệu quả của việc dạy học tác phẩm Việt Nam viết cho 

đàn Violoncelle. 

2.4.2. Nội dung và đối tượng thực nghiệm   

2.4.2.1. Nội dung 

Mơ về trái núi thiên thai của nhạc sĩ Hoàng Dương là tác phẩm viết 

ở hình thức biến tấu trên một chủ đề và ba biến khúc.  

Sơ đồ cấu trúc của tác phẩm: 

Chủ đề A Nối A1 A2 Nối A3 

A  A a  a 

19n 8n 25n 28n 8n 13n 

C dur c moll c moll c moll  c moll 

 

Tác phẩm nổi bật với bè Violoncelle đi nét giai điệu chủ đề trên nền 

âm hưởng của điệu Đô Xuân, trong khi đó bè Piano đảm nhiệm phần đệm 

trên nền hòa âm của điệu tính Đô trưởng.  
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Trong tác phẩm, nhạc sĩ Hoàng Dương cũng vận dụng nhiều thủ pháp 

sáng tác như: phức điệu mô phỏng chủ đề, biến tấu trang sức, âm hình hóa 

hòa âm… để tạo nên sự đa dạng trong tuyến phát triển chủ đề tác phẩm. Đồng 

thời tác phẩm gần như đã sử dụng nguyên dạng chất liệu bài Trèo lên trái núi 

thiên thai của Dân ca quan Họ Bắc Ninh. Ta có thể so sánh đường nét giai 

điệu của chủ đề tác phẩm và bài dân ca ở ví dụ dưới đây: 

Ví dụ 51: Mơ về trái núi thiên thai (Hoàng Dương), Giai điệu chủ đề 

ô nhịp 1-7 

 

 mf 

    Bài dân ca Trèo lên trái núi thiên thai 

 

 

2.4.2.2 Đối tượng thực nghiệm 

 Để thực nghiệm phương pháp giảng dạy các tác phẩm Việt Nam viết 

cho Violoncelle đối với học sinh hệ Trung học dài hạn tại học viện âm nhạc 

Quốc gia Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm với học sinh Lê 

Thanh Hằng - trung học 6/7, lớp giảng viên Nguyễn Hồng Ánh với tác 

phẩm Mơ về trái núi thiên thai của nhạc sĩ Hoàng Dương. 

2.4.3. Thời gian thực nghiệm 

Thời gian thực nghiệm trên lớp là 4 tiết từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 

27 tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên, thời gian thực nghiệm được đánh giá là 

cả quá trình học đàn trong một năm học. Ngoài các tiết học trên lớp, sinh 

viên còn tự luyện tập ở nhà, đồng thời kiến thức và kỹ thuật đàn còn tiếp 

tục được củng cố và nâng cao trong suốt quá trình dạy và học. 
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2.4.4. Tiến hành thực nghiệm 

Khi nhận bài, giảng viên yêu cầu học sinh có chuẩn bị bài ở nhà và 

trả bài vào buổi học tiếp theo. Đối với việc luyện tập ở nhà, yêu cầu học 

sinh tập đúng nốt, đúng trường độ và archet, đồng thời luyện tập kỹ các 

kỹ thuật được sử dụng trong bài. Trả bài trên lớp, giảng viên kiểm tra 

phần đã tập của các em sau đó chỉnh sửa, hướng dẫn cho các em trong 

từng câu nhạc. 

Nhìn từ ví dụ 10 chúng ta có thể thấy tác phẩm Mơ về trái núi thiên 

thai mở đầu với sắc thái mf và được diễn tấu ở tốc độ vừa phải (Morderato 

cantabile), đây cũng là đường nét của giai điệu chủ đề kéo dài trong 19 

nhịp. Giai điệu bắt đầu từ phần yếu của phách vì vậy học sinh lưu ý nên sử 

dụng 2/3 archet theo hướng đẩy lên nhằm tạo sự mềm mại cho đường nét 

âm nhạc.  

Sang ô nhịp thứ 2, tác giả vận dụng kỹ thuật Détaché với mỗi động 

tác lên xuống của archet khớp với 1 nốt. Ở đây, HS nên dùng Détaché nhỏ 

từ ¼  đến ½ archet gốc. Và sau 4 ô nhịp giai điệu kết thúc một ý nhạc với 

việc dừng lại ở tiết tấu ( ), học sinh lưu ý lấy hơi thở tạo độ ngắt nghỉ cho 

giai điệu trong tác phẩm. 

Câu nhạc có sử dụng dấu hóa bất thường, người học cũng cần lưu ý 

tránh bị sai nốt. Đồng thời khi tập, giảng viên cũng hướng dẫn và lưu ý với 

HS cách xếp ngón trong bài cho hợp lý.  

Trong câu nhạc tiếp theo có sử dụng thế ngón cái, học sinh cần tập 

nhiều ở các nốt phía trên vì rất dễ bị phô tiếng. Đối với những câu nhạc 

nhắc lại, cần chú ý xử lý sắc thái khi tập luyện.  

Ví dụ 52:  Mơ về trái núi thiên thai (Hoàng Dương), ô nhịp 10-16 

Ví dụ 11:     Q           Q        Q        Q 

 

[Phụ lục 2.2, tr.93] 
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- Sau giai điệu chủ đề, biến tấu thứ nhất có sự chuyển điệu sang c 

moll kéo theo việc thay đổi về dấu hóa. Tiết tấu âm nhạc cũng thay đổi với 

những nốt ở trường độ dài hơn so với đường nét giai điệu chủ đề.  

Ở đây tác giả sử dụng kỹ thuật Legato kết hợp các nốt Portamento 

nên khi tập luyện học sinh chú ý nhấn nhẹ vào đầu nốt (  ). Đối với những 

nốt đánh luyến, học sinh chia một nốt là ½ archet. học sinh cũng chú ý 

những yêu cầu trong sắc thái ở phần này như: dolce, grazioso, add libitum. 

Khi luyện tập học sinh nên tập rời từng kỹ thuật, từng câu nhạc, sau đó mới 

luyến archet để nốt không bị phô.  

Ví dụ 53:  Mơ về trái núi thiên thai (Hoàng Dương), ô nhịp 28-35 

 

[Phụ lục 2.2, tr.93] 

- Ở biến tấu thứ 2, tác giả sử dụng nhiều hợp âm 4 nốt vì vậy khi tập 

luyện yêu cầu các em bấm chặt tay để âm thanh phát ra đều tiếng và không 

bị phô. Đường nét giai điệu xuất hiện nhiều nốt hoa mỹ (tri), vì vậy khi sửa 

bài giảng viên hướng dẫn các em thả lỏng tay để âm thanh phát ra được 

mềm mại, uyển chuyển. 

Ví dụ 54:  Mơ về trái núi thiên thai (Hoàng Dương), ô nhịp 52-60 

 

[Phụ lục 2.2, tr.93] 

Đối với những nốt luyến, học sinh chú ý phải kéo nhẹ nốt đầu và dài 

arher để luyến ở 3 nốt sau, tránh tình trạng tiếng bị thô và bị các nốt nhấn 

không cần thiết. 

 Ví dụ 55:  Mơ về trái núi thiên thai (Hoàng Dương), ô nhịp 73-76 

 

[Phụ lục 2.2, tr.93] 
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- Biến tấu thứ 3, đường nét giai điệu cũng như kỹ thuật diễn tấu rất gần 

với biến tấu thứ nhất. Kết thúc của biến tấu thứ 3 đồng thời là kết thúc của toàn 

bộ tác phẩm, học sinh lưu ý xử lý sắc thái nhỏ dần (dim) ở cuối đoạn nhạc và ở 

hợp âm cuối bài phải ngân dài 2 nốt phía trên giúp đưa âm thanh thoát ra, 

đồng thời tạo sự ngân vang của âm thanh khi kết thúc tác phẩm.  

 Sau quá trình luyện tập, HS tiến hành thuộc cả bài ở tốc độ vừa phải 

rồi tăng dần tốc độ. Tiến tới thuộc kỹ bài, đánh đúng tốc độ kèm thể hiện 

sắc thái và đi đến thể hiện cảm xúc của người học 

Tiểu kết  

Để thể hiện tốt các tác phẩm âm nhạc nói chung và tác phẩm viết cho 

đàn Violoncelle của tác giả Hoàng Dương nói riêng, bên cạnh kỹ thuật tốt, 

người biểu diễn phải có hiểu biết nhất định về đặc điểm âm nhạc trong tác 

phẩm để có thể thể hiện đúng tình cảm, sắc thái. Như vậy, bên cạnh việc 

quan tâm đến kỹ thuật biểu diễn, người chơi cần phân tích và tìm hiểu nội 

dung tác phẩm đó. Trong quá trình tìm hiểu tác phẩm, HS cần nghiên cứu 

các vấn đề liên quan như: tác giả, xuất xứ và nội dung tư tưởng của tác 

phẩm, giai điệu và một số đặc điểm âm nhạc của tác phẩm như: cấu trúc, 

giai điệu, tiết tấu…  

Có thể nhận thấy rằng, các tác phẩm Việt Nam viết cho đàn 

Violoncelle đã rất thành công trong việc thể hiện tính chất khí nhạc, đồng 

thời đảm bảo được tính dân tộc và tính hiện đại. Nhìn chung, các tác phẩm 

đã thể hiện được những kỹ thuật đặc trưng, những kỹ xảo trình diễn cũng 

như vẻ đẹp âm thanh của cây đàn, đồng thời ở các tác phẩm gợi lên những 

cảm xúc gần gũi, quen thuộc của âm hưởng dân tộc được thể hiện bằng một 

ngôn ngữ âm nhạc với những màu sắc mới. Do vậy yêu cầu đối với HS khi 

chơi các tác phẩm Việt Nam viết cho đàn Violoncelle bên cạnh kỹ thuật tốt 

là việc thể hiện rõ nét màu sắc dân tộc của tác phẩm.  
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Để kiểm chứng cho phương pháp giảng dạy các tác phẩm Việt Nam 

viết cho Violoncelle đối với HS Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 

chúng tôi đãtiến hành dạy thực nghiệm trên tác phẩm Mơ về trái núi thiên 

thai và Tiếng hát sông Hương để minh chứng cho những vẫn đề nên trên. 
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KẾT LUẬN 

Đàn Violoncelle là một trong những nhạc cụ nằm trong chuyên 

ngành biểu diễn ở khoa dây - Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 

1956. Cùng với thời gian, điều kiện giảng dạy ngày càng được đầu tư và 

chú trọng, đội ngũ giảng viên được tăng cường cả về số lượng và chất 

lượng. Tuy nhiên như ở chương I đã nêu, qua việc khảo sát các buổi học 

đàn Violoncelle của HS trong trường chúng tôi nhận thấy có những điểm 

hạn chế còn tồn tại về thời lượng học, tâm lý HS, số lượng tác phẩm trong 

giảng dạy, tài liệu nghe.  

Do đó, để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như năng 

lực hoạt động âm nhạc của HS, cần thiết phải có những cải tiến với những 

giải pháp cụ thể. Xuất phát từ những cơ sở lý luận về các tác phẩm Việt 

Nam viết cho đàn Violoncelle và cơ sở thực tiễn dạy học tại học viện âm 

nhạc Quốc gia Việt Nam, chương 2 của đề tài đề xuất những giải pháp 

nhằm rèn luyện, nâng cao kỹ thuật và cảm xúc âm nhạc của HS bằng việc 

bổ sung chương trình dạy học với những yêu cầu kỹ năng cụ thể; cải tiến 

cách tổ chức; phương pháp giảng dạy nhằm đem lại những tiết học hiệu 

quả, cung cấp các kiến thức nền tảng cho HS chuyên ngành biểu diễn 

Violoncelle tại học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.  

- Tác phẩm: Bên cạnh những tác phẩm đã có tên tuổi nằm trong danh 

mục hay sử dụng (chương I đã nêu) tại khoa dây, người GV nên cập nhật 

những tác phẩm mới. Đồng thời, nhà trường nên khuyến khích và tổ chức 

nhiều cuộc thi sáng tác nhằm tạo sân chơi cho các em ở chuyên ngành sáng 

tác, cũng như là nguồn tác phẩm mới cho nhiều chuyên ngành biểu diễn, 

trong đó có Violoncelle.  

- Với GV: Bên cạnh việc chuẩn hóa về mặt bằng cấp cũng như trình 

độ giảng dạy, GV tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cần phát huy 

năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo và kiến thức văn hóa, xã hội. Giảng 

viên cần tích cực cập nhật các phương pháp giảng dạy mới, không ngừng 

tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa chung cũng như kiến 
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thức âm nhạc nền tảng. Tuỳ theo từng trường hợp, từng hoàn cảnh và với 

từng đối tượng cụ thể, giảng viên phải tạo ra các cơ hội và phương pháp 

học tập đa dạng  để người học có thể lựa chọn loại hình phù hợp với mình; 

giảng viên cần phải uyển chuyển, khéo léo và hết sức linh động trong giảng 

dạy. 

- Với HS: Các em phải hiểu đúng vai trò của các tác phẩm nằm trong 

chương trình học. Bên cạnh những bài tập về gam, etude, các tác phẩm 

nước ngoài…, tác phẩm Việt Nam không chỉ dừng lại là một bài thi mà ở 

đó chứa đựng màu sắc dân tộc và yêu cầu đối với HS là thể hiện đúng tư 

tưởng, cảm xúc của tác giả chứa đựng trong tác phẩm đó. HS cần dành thời 

gian để tìm hiểu thêm về các tác phẩm mình chơi.  

- Về phương pháp luyện tập: Khi chơi các tác phẩm Việt Nam viết 

cho đàn Violoncelle, bên cạnh việc luyện tập các kỹ thuật cơ bản của cây 

đàn Violoncelle, HS cần tập luyện điệu thức. Đồng thời nghiên cứu các vấn 

đề liên quan như: tác giả, xuất xứ và nội dung tư tưởng của tác phẩm, giai 

điệu và một số đặc điểm âm nhạc của tác phẩm: hình thức tác phẩm, điệu 

thức, kỹ thuật diễn tấu… 

- Thực nghiệm sư phạm để chứng minh cho các biện pháp dạy học 

qua hai tác phẩm Việt Nam viết cho đàn Violoncelle và có gợi ý hướng dẫn 

cụ thể về phương pháp dạy là Mơ về trái núi thiên thai và Những kỷ niệm 

quê hương của nhạc sĩ Hoàng Dương. 

Đề tài được viết dựa vào những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn 

của bản thân khi học tập cũng như tham gia hướng dẫn thực nghiệm tại học 

viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham khảo 

kinh nghiệm của của một số chuyên gia về biểu diễn Violoncelle. Trong 

khuôn khổ của đề tài Thạc sĩ, chúng tôi chỉ để cập được đến một số vấn đề 

chính trong việc giảng dạy tác phẩm Việt Nam viết cho đàn Vionloncelle. 

Những vấn đề chúng tôi đưa ra chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất 

mong các thầy cô, đồng nghiệp tham khảo và đóng góp cho luận văn để đề 

tài hoàn thiện hơn. 
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Phụ lục 1 

Một số hình ảnh 

 

1.1 Chân dung nghệ sĩ Hoàng Dương  

[nguồn:http://thuonghieucongluan.com.vn/nhac-si-huong-ve-ha-noi-

qua-doi-o-tuoi-85-a33836.html truy cập ngày 20/7/2018] 

 

 1.2. Chân dung Ông Phạm Huy Qũy trong dịp mừng đại thọ của ông tròn 

100 tuổi, ngày 24/5/2009, tại học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

[Nguồn: PGS.TS.NGND Vũ Hướng cung cấp] 

http://thuonghieucongluan.com.vn/nhac-si-huong-ve-ha-noi-qua-doi-o-tuoi-85-a33836.html
http://thuonghieucongluan.com.vn/nhac-si-huong-ve-ha-noi-qua-doi-o-tuoi-85-a33836.html
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 1.3. Ông Phạm Huy Qũy và cán bộ giáo viên học viện âm nhạc Quốc gia 

Việt Nam trong dịp mừng đại thọ của ông tròn 100 tuổi, ngày 24/5/2009, 

tại học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

[Nguồn: PGS.TS.NGND Vũ Hướng cung cấp] 
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 1.4. Ông Phạm Huy Qũy và cán bộ giáo viên tổ Violoncelle khoa dây thời 

kỳ đầu - học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong dịp mừng đại thọ của ông 

tròn 100 tuổi, ngày 24/5/2009, tại học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

[Nguồn: PGS.TS.NGND Vũ Hướng cung cấp] 
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Phụ lục 2 

Danh mục các tác phẩm viết cho đàn Violoncelle của nhạc sĩ Hoàng 

Dương sử dụng để tìm hiểu trong luận văn 

 

Số thứ tự Tác phẩm Nhạc sĩ 

2.1. Giai điệu quê hương Hoàng Dương 

2.2. Mơ về trái núi thiên thai Hoàng Dương 

2.3. Bài thơ Hạ Long Hoàng Dương 

2.4. Vũ khúc Hơ rê Hoàng Dương 

2.5. Tiếng hát sông Hương Hoàng Dương 

2.6 Ing lả ơi Hoàng Dương (chuyển 

soạn) 

2.7 Xòe Thái Hoàng Dương (chuyển 

soạn) 
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2.1. 
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2.2. 
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2.3. 
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2.4. 
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2.5.
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