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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài:    

Đàn Bầu là một cây đàn đặc sắc của Việt Nam, nó có từ lâu đời và vốn sinh 

ra để phục vụ đời sống tinh thần dân tộc. Khi nhắc tới đàn Bầu là nhắc tới một cây 

đàn có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống tinh thần người dân Việt Nam, bởi 

người Việt Nam đã ví âm thanh của cây đàn Bầu như “những giọt âm thanh tâm hồn 

của dân tộc, của đất nước Việt Nam”. Tiếng đàn Bầu với “Cung thanh là tiếng mẹ, 

cung trầm là giọng cha” như chứa đựng những cung bậc tình cảm vọng về từ ngàn 

xưa và còn vang mãi đến tận mai sau.  

Cây đàn Bầu từ khi sinh ra đã gắn với các loại hình ca hát dân gian, đồng 

thời còn giữ chức năng là một nhạc cụ độc tấu trong dàn nhạc dân gian. Kể từ hơn 

nửa thế kỷ nay, từ khi thành lập HVÂNQGVN (tiền thân là Trường Âm nhạc hay 

Nhạc viện Hà Nội sau này), cây đàn Bầu đã được đưa vào hệ thống giảng dạy và c

ũng từ đây nghệ thuật đàn Bầu Việt Nam đã bước lên một bước tiến mới. Cho đến 

ngày nay, nghệ thuật đàn Bầu tại Việt Nam đã đạt tới một trình độ nghệ thuật biểu 

diễn cao, đồng thời việc giảng dạy đàn Bầu cũng đã đạt được những thành tựu đáng 

kể.  

Nhìn qua ngoại hình đàn Bầ  vẻ đơn giản, nó chỉ có duy nhất một dây, 

một vòi đàn và một thân đàn. Có người cho rằng đàn Bầu chỉ có một dây nên kỹ 

thuật của nó rất đơn giản. Nhưng họ không ngờ âm vực của đàn Bầu rộng tới hơn ba 

quãng 8 với các âm giai, các thể trưởng, thứ với đủ các dấu thăng giáng khác nhau. 

Nếu bạn nào đi sâu nghiên cứu một chút về cấu tạo mới biết thực chất cây đàn Bầu 

đã được tuân thủ theo những nguyên tắc khoa học rất tinh vi. Nó có liên quan đến 

các định lý của vật lý học, của âm học... Mộ ệu như vậy đã thu hút 

được rất nhiều người quan tâm đến. Những vấn đề về đàn Bầu vẫn còn là mảnh đất 

lớn màu mỡ để các nhà khoa học, các nghệ sĩ giảng viên khai thác và phát triển. 

Hơn 500 năm trước có một bộ phận người dân tộc Kinh thuộc các tỉnh duyên 
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hải phía Bắc Việt Nam đã di cư sang vùng biển thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc 

và định cư tại đây. Cho đến ngày nay, bộ phận này đã có khoảng 20.000 người sinh 

sống trong sự hòa nhập cộng đồng 12 dân tộc tại tỉnh Quảng Tây. Những truyền 

thống văn hoá và nét sinh hoạt nghệ thuật dân gian vẫn được cộng đồng cư dân này 

duy trì cho các thế hệ mai sau để luôn nhớ về tổ tiên.  

Trong quá trình giao lưu với người Việt (Kinh) ở Việt Nam, họ đã học hỏi, 

lưu giữ và tiếp thu những truyền thống văn hóa âm nhạc của quê hương. Cây đàn 

Bầu cũng chính là một trong những cây đàn được đồng bào dân tộc Kinh ở Quảng 

Tây - Trung Quốc gìn giữ và phát huy.  

Với việc trân trọng những giá trị nghệ thuật của cây đàn Bầu đã làm cho 

người Kinh Trung Quốc giữ gìn và phát huy cây đàn một cách tốt đẹ ời 

giới thiệu cây đàn kỳ diệu này cho người dân Trung Quốc hiểu biết. Chính vì thế, 

chúng tôi muốn nhìn nhận một cách có hệ thống về hiện trạng nghệ thuật đàn Bầu 

Việt Nam ảo sát thự ảo những thành quả nghiên cứu củ

ớc. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn tìm hiểu những vấn đề 

về giảng dạy, biểu diễn, sự phát triển của cây đàn Bầu hiện nay thông qua đề tài của 

luận án: “Nghệ thuật đàn Bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam”.  

2. Lịch sử đề tài 

2.1. Các nghiên cứu ở Việt Nam 

Hiện nay đã có khá nhiều người quan tâm tới những vấn đề đàn Bầu, chưa kể 

có rất nhiều băng, đĩa CD. Chúng tôi đã sưu tập được khoảng 12 cuốn luận văn 

thạc sĩ, 1 cuốn luận án tiến sĩ, hơn 16 bài báo, 9 cuốn giáo trình và sách học viết về 

cây đàn này. Tuy nhiên chưa có một luận án tiến sĩ nào đi sâu về đàn Bầu. 

Tổng quan những tình hình nghiên cứu các tài liệu mà chúng tôi đã sưu tập 

được hầu như chủ yếu đi vào những vấn đề giảng dạy: 1. Về công tác giảng dạy với 

đối tượng là các trường học và các bậc học. 2. Về giảng dạy một loại hình âm nhạc 

truyền thống cho các trường nhạc. 3. Về vận dụng một số tác phẩm giảng dạy tại 
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các trường âm nhạc chuyên nghiệp. Ngoài ra còn số ít người tìm hiểu về biểu diễn 

và những vấn đề khác. 

Tại đây, chúng tôi cũng phải tìm hiểu kỹ về Cuốn sách “Cây đàn Bầu: những 

âm thanh kỳ diệu” do ông Phạm Phúc Minh viết tại năm 1999. Trong đó, tác giả đã 

giới thiệu về nguồn gốc xuất xứ của cây đàn Bầu; Quá trình hình thành và phát triển 

của cây đàn Bầu; tính năng và vị trí của cây đàn Bầu trong nền âm nhạc Việt Nam; 

đánh giá sự hiểu biết, hâm mộ của thính, khán giả trong và ngoài nước qua các cuộc 

liên hoan âm nhạc quốc tế hay các cuộc thi âm nhạc toàn quốc; một số bản nhạc đàn 

Bầu tiêu biểu của 3 vùng Bắc, Trung, Nam.  

Có thể nói, đây là một cuốn sách được viết khá phong phú cho đàn Bầu. 

Chúng tôi phát triển trên cơ sở những nghiên cứu của tác giả đã viết, bổ sung phần 

nội dung mới trong những năm gần đây, đồng thời khai thác một số vấn đề mà 

nhiều người chưa quan tâm, để ý tới.   

Trong luận án của TS. Nguyễn Thị Hoa Đăng “Nghiên cứu nhạc khí làm 

bằng tre của các dân tộc thiểu số vùng Tây nguyên Việt Nam” cũng có một phần chi 

tiết giới thiệu tới cây đàn Bầu Việt Nam nhưng nội dung không được đi sâu. 

2.2. Các nghiên cứu ở nước ngoài 

Hiện nay đàn Bầu Việt Nam được giới thiệu tới nước ngoài bằng nhiều con 

đườ ệ sỹ Việt Nam biểu diễn tại các nướ

ững nghệ sỹ Việt Nam di cư sang nước ngoài và giảng dạy đàn Bầu cho 

học sinh nước ngoài. Ngoài ra, cũng có thể do người nước ngoài say mê tiếng đàn 

Bầu như cá nhân tôi học tập và nghiên cứu tại Việt Nam... 

Tư liệu về tình hình nghiên cứu cây đàn Bầu ở nước ngoài không nhiều chủ 

yếu tập trung tại châu Á.  

Chúng tôi sưu tập được một Cuốn sách của một người Nhật Bản có tên là 

Shino Midori được xuất bản tại TP Hồ Chí Minh, năm 2000: “Đàn Bầu nhạc khí 

dân tộc của Việt Nam”. Trong đó có giới thiệu đặc điểm, lịch sử phát triển của nghệ 

thuật diễn tấu, cách đánh đàn, triển vọng về khả năng diễn tấu đàn Bầu, bảo tồn và 
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phát triển âm nhạc độc đáo của tiếng đàn Bầu... Mặc dù cuốn này không dài nhưng 

tác giả cũng đề cập tới khá nhiều nội dung. 

Ngoài ra chúng tôi cũng sưu tập được vài bài luận văn, bài báo và sách học 

viết cho đàn Bầu. Có thể do trình độ cả biểu diễn lẫn giảng dạy chưa được cao, nên 

những nội dung triển khai chủ yếu đi sâu về tìm hiểu đàn Bầu cơ bản là chính. 

3. Mục đích nghiên cứu của luận án 

- Tổng kết lại sự hình thành và phát triển của nghệ thuật đàn Bầu trong giai 

đoạn mới tại Việt Nam từ khi thành lập trường Âm nhạc Việt Nam (1956) cho đến 

cuối thế kỳ XX. Qua đó tìm ra những giải pháp nhằm phát huy những ưu thế của 

cây đàn trong lĩnh vực âm nhạc đương đại tại Việt Nam và quốc tế, giải quyết các 

mặt hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh, phát triển nghệ thuật đàn Bầu trong hiện tại và 

tương lai. 

- Phân tích, hệ thống lại những đặc trưng cơ bản nhất về kỹ thuật, khả năng 

diễn tả âm nhạc đa dạng của đàn Bầu. Đặc biệt, chúng tôi còn tìm hiểu về những 

quan hệ giữa ngôn ngữ tiếng Việt với kỹ thuật tay trái của đàn Bầu. Qua đó phát huy 

được ưu thế của cây đàn trong các loại hình biểu diễn phục vụ xã hội, đồng thời làm 

cơ sở cho các nhạc sĩ sáng tác quan tâm đến việc viết thêm các tác phẩm cho đàn 

Bầu. 

- Phân tích về hiện trạng và vị trí cây đàn qua các thế hệ người dân trong xã 

hội, đổi mới tư duy nhằm thúc đẩy sự phát triển nghệ thuật đàn Bầu tại Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đề tài luận án “Nghệ thuật đàn Bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam” 

được nâng tầm từ Cây đàn Bầu trong đào tạo và biểu diễn tại 

HVÂNQGVN”. Trước đây, trong luận văn cao học, chúng tôi chỉ tập trung nghiên 

cứu những vấn đề về giảng dạy, biểu diễn nhằm tổng kết đánh giá thực trạng việc 

dạy và học tại HVÂNQGVN. Đồng thời, qua những cuộc biểu diễn được triển khai 

chúng tôi còn tiến hành nghiên cứu và chỉ ra những khó khăn, thuận lợi, những yếu 

tố chủ quan và khách quan tác động đến nhằm có những biện pháp khắc phục. Lầ
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ủa luận án, chúng tôi mở rộng phạm vi nghiên cứu cả trong 

nhà trường lẫn ngoài xã hội. Trọng tâm nghiên cứu từ năm 1956 đến cuối thế kỷ XX. 

Cây đàn Bầu được xem xét và đánh giá một cách toàn diện, sự tác động tích cực của 

nó đối với ngành học và ý nghĩa đối với xã hội của nó được nghiên cứu một cách 

sâu sắc. Phạm vi nghiên cứu đi theo hướng vừa có chiều sâu, vừa có diện rộng, bao 

gồm các điều tra xã hội học, các cuộc phỏng vấn đối với các nghệ nhân, sinh viên, 

giảng viên, các nhà khoa học... 

5. Phương pháp nghiên cứu  

Đây là một đề tài nghiên cứu thuộc ngành Âm nhạc học nằm trong nhóm các 

ngành khoa học xã hội và nhân văn, vì thế chúng tôi đã sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu như sau: 

1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Trong đó bao gồm việc nghiên cứu các 

tư liệu, số liệu, các bản âm nhạc cổ truyền và các tác phẩm sáng tác mới cho đàn 

Bầu. Trên cơ sở nghiên cứu tư liệu, chúng tôi đã phân tích, tổng hợp và so sánh để 

nêu lên các đặc điểm trong lĩnh vưc giảng dạy và biểu diễn đàn Bầu. 

2. Phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm: Trong quá trình sử dụng 

phương pháp thực nghiệm chúng tôi tiến hành khảo sát, điều tra, phỏng vấn trên 

thực tế, làm ra một bảng biểu câu hỏi cho 4 nhóm người khác nhau trong xã hội, 

trong đó có các học sinh chuyên và không chuyên về âm nhạc ở các lứa tuổi khác 

nhau, các nghề nghiệp khác nhau nhằm tìm ra những kết quả khách quan về hiện 

trạng của nghệ thuật đàn Bầu trong tâm hồn người Việt. 

3. Phương pháp quan sát: Chúng tôi sử dụng phương pháp này để nghiên 

cứu, mô tả, phân tích các hiện tượng. Phương pháp này trong lý luận được gọi là 

phương pháp nghiên cứu khoa học phi thực nghiệm. Đây là phương pháp nghiên 

cứu rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn. 

6. Những đóng góp mới của luận án 

Đề tài của chúng tôi là một trong những cố gắng đầu tiên nghiên cứu một 

cách toàn diện về nghệ thuật đàn Bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam. Dưới đây là 

những kết quả dự kiến đạt được của luận án. 
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- Ngôn ngữ bản địa có quan hệ mật thiết với cây đàn Bầu, đặc biệt là âm 

thanh phát ra của con người có sự ảnh hưởng lớn đến những vấn đề kỹ thuật của cây 

đàn. Tiếng đàn Bầu giống như tiếng nói của người dân lao động Việt Nam, nó là 

công cụ của người dân truyền đạt tình cảm và thể hiện xúc cảm vui buồn. Quá trình 

hình thành và phát triển của cây đàn Bầu cũng chính là do kết quả trí tuệ của người 

dân lao động Việt Nam. Chính vì thế, chỉ có người dân Việt Nam mới có thể diễn 

đạt hết tinh hoa của đàn Bầu. Đây cũng là một trong những lý do tại sao người nước 

ngoài khó nắm bắt và diễn đạt được tinh hoa của cây đàn Bầu. 

- Chúng tôi sẽ triển khai một cuộc điều tra xã hội học về cây đàn Bầu, đây 

cũng là lần đầu tiên có người quan tâm đến vấn đề xã hội đối với cây đàn Bầu. 

Thông qua những kết quả điều tra, tìm ra những số liệu chính xác và hiệu quả nhằm 

nắm vững được vị trí của nghệ thuật đàn Bầu trong các lứa tuổi khác nhau của xã 

hội Việt Nam. Từ những kết quả điều tra này, chúng tôi sẽ thu được một số kết luận 

nhất định tùy theo yêu cầu của từng đối tượng, lứa tuổi khác nhau với một số biện 

pháp khác biệt. 

- Với sự kế thừa và phát triển đàn Bầu, chúng tôi muốn trên cơ sở của người 

trước đã làm và đề ra vài ý kiến mới, đó là những quan điểm “hoạt hóa”, “tiến hóa” 

và “tiêu chí hóa”. Trong đó, “hoạt hóa” có yêu cầu giữ gìn và đa dạng hóa các hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu. “Tiến hóa” có ý nghĩa đổi mới nội dung và hình 

thức để phát triển nghệ thuật đàn Bầu. “Tiêu chí hóa” mang nghĩa đại diện của khu 

vực, làm nổi bật vị trí của nghệ thuật đàn Bầu.  

- Phân tích sâu về các vấn đề với cách nhìn nhận của một người nước ngoài. 

7. Bố cục luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được chia thành ba chương: 

Chương I: Đàn Bầu trong đời sống âm nhạc của người Việt. 

Chương II: Biểu diễn và đào tạo đàn Bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam 

Chương III: Sự kế thừa và phát triển nghệ thuật đàn Bầu 
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Chương I 

ĐÀN BẦU TRONG ĐỜI SỐNG ÂM NHẠC CỦA NGƯỜI VIỆT 

 

1.1 Vài nét về cây đàn Bầu trong văn hóa người Việt 

Đàn Bầu là một trong những loại nhạc cụ mang bản sắc văn hóa dân tộc sâu 

sắc nhất, có tính tiêu biểu nhất và được lưu truyền rộng rãi nhất của Việt Nam. Cấu 

tạo của đàn Bầu rất đơn giản với chỉ một sợi dây sắt, một khúc bương làm hộp cộng 

hưởng, một chiếc cần và một phần vỏ quả bầu. Với kết cấu đơn giản như vậy, nhưng 

đàn Bầu lại có thể thể hiện được đầy đủ mọi giai điệu truyền thống trên cơ sở giàu 

âm điệu, giàu sức diễn tả với âm thanh rất phong phú của ngôn ngữ người Việt. Đặc 

biệt là âm thanh của đàn Bầu nghe du dương như giọng nói, giọng hát của người 

Việt trên các miền đất Việt Nam. 

Ảnh 1: 

 

(Đàn Bầu xưa của Việt Nam)y 

Cùng là đàn một dây Việt Nam những tên gọi khác nhau ở các vùng miền, ở 

miền Bắc gọi là “Đàn Bầu”, ở miền Trung còn gọi là “Đàn Kinh”, và miền Nam 

cũng có tên gọi là “Độc huyền cầm”. Ngày xưa đàn Bầu còn có tên là “Đàn Xẩm”. 
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Hiện nay, tên gọi “Đàn Bầu” là phổ biến nhất tại Việt Nam. Từ đó có thể thấy rằng 

đàn Bầu không chỉ xuất hiện ở miền Bắc mà những giai điệu ngọt ngào của nó đã 

lan rộng đến các miền đất nước, có sức hút to lớn đối với mọi tầng lớp nhân dân 

Việt Nam. 

1.1.1 Những truyền thuyết cổ truyền về cây đàn Bầu 

Trong lịch sử, đã có rất nhiều truyền thuyết kỳ diệu về cây đàn Bầu, chẳng 

hạn như trong luận văn Thạc sĩ “Vài nét về giảng dạy và biểu diễn đàn Bầu tại Nhạc 

viện Hà Nội” của NSND Thanh Tâm và quyển sách “Những âm thanh kỳ diệu” của 

ông Phúc Minh có kể về những câu chuyện liên quan đến xuất xứ của cây đàn Bầu 

như “Cây đàn một dây của Thị Phương”, “Cây đàn một dây của ông Thiện”, “Ông 

tổ của nghề hát Xẩm với cây đàn Bầu”…  

Câu truyện 1: “Cây đàn một dây của Thị Phương” 

  “Chuyện kể rằng, vợ chồng Trương Viên - Thị Phương sống với mẹ già rất có 

hiếu. Năm nọ, Trương Viên bị triều đình xung vào lính, Thị Phương ở nhà dốc lòng 

chăm sóc mẹ chồng. Qua nhiều năm vẫn không thấy chồng về, Thị Phương dắt mẹ 

đi tìm chồng. Trên đường đi, Thị Phương bị kẻ xấu đâm mù hai mắt rồi lấy đi tất cả 

tiền bạc khiến hai mẹ con phải đi ăn xin qua ngày. Cho đến một hôm, người mẹ đói 

quá dần dần ngất xỉu. Thị Phương nước mắt giàn dụa, lặng lẽ lấy dao cắt thịt trên cơ 

thể mình làm thức ăn cho mẹ. 

  Cảm động trước tình cảm hiếu thảo của Thị Phương, một bà tiên đã hiện ra 

trìu mến đặt vào tay nàng dâu mù chiếc đàn một dây. Bà tiên dạy cho nàng cách 

đánh đàn và dặn nàng đưa mẹ đi xin ăn nơi chốn đông người. Từ đấy, hai người đàn 

bà xấu số chống gậy dò dẫm cùng với cây đàn một dây trên tay bắt đầu cuộc đời hát 

Xẩm. Từ đó, dân gian gọi cây đàn một dây là đàn Thị Phương, tức là đàn Bầu ngày 

nay” [I.57.8-9] 

Câu truyện 2: “Cây đàn một dây của ông Thiện” 

“Bắt đầu từ việc Ngọc Hoàng sai hai ông Thiện và ông Ác xuống trần giả 

làm thường dân tìm kho vàng. Sau khi tìm được vàng, ông Ác nổi lòng tham đã 
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nhẫn tâm đâm mù cả hai mắt ông Thiện rồi mang vàng về trời. Thương tình, Bụt 

hiện ra và trao cho ông chiếc đàn một dây với lời căn dặn rằng đây là cây đàn Bầu, 

nó sẽ giúp ông trong cuộc sống. Ông Thiện từ đó trở thành người hát Xẩm mù với 

cây đàn một dây trên tay. Sau này, chia sẻ sự mất mát với những người mù, ông 

Thiện đã giúp họ học đánh đàn và chia nhau đi khắp các nẻo để kiếm sống”. Sau đó, 

NSND Thanh Tâm còn bổ sung “Chuyện kể về cây đàn Bầu ông Thiện xuất hiện ở 

một số vùng tại Bắc Ninh. Một số thợ thủ công vùng Nam Hà, Thái Bình khi ra Hà 

Nội làm ăn đầu những năm 60, cũng kể lại như vậy tuy có khác nhau một vài chi 

tiết. Họ còn nói rằng, để nhớ ơn ông Thiện đã truyền nghề, những người hát Xẩm đã 

chọn ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ tổ.” [I.57.8] 

Câu truyện 3 : “Ông tổ của nghề hát Xẩm với cây đàn Bầu” 

“Chuyện kể có một người con vua tên là Trần Quốc Đĩnh, ông tổ của nghề 

Hát Xẩm, vốn xưa là con vua Trần Thánh Tông (1258 - 1278), là người chăm chỉ, 

học hành thông minh lại đàn ngọt hát hay, được vua cha thương yêu nhưng lại bị 

anh trai Trần Quốc Toán ghen ghét. Một hôm, Toán rủ Đĩnh vào rừng săn bắn, tình 

cờ ở bên khe suối Đĩnh nhặt được một viên ngọc quý giá. Toán thấy vậy liền âm 

mưu giết em để chiếm lấy viên ngọc quý đó. Hắn rủ em sâu vào rừng, rút dao nhọn 

đâm em mù cả hai mắt, chiếm lấy viên ngọc rồi trở về một mình, sau đó tâu vua cha 

là em đã bị hổ ăn thịt.  

Đĩnh may mắn được mấy người tiều phu cứu chữa, để đền ơn những người 

đã cứu mình Đĩnh làm đàn một dây theo như bà Tiên báo mộng. Tiếng đàn nghe ấm 

áp, du dương, Đĩnh tay đàn, miệng hát, ca ngợi cảnh đẹp quê hương, cuộc sống lao 

động của dân làng làm cho không khí xóm làng thêm vui vẻ. Tiếng đàn của Đĩnh đã 

đi sâu vào tình cảm của nhiều người, trong số đó có những người mù và họ đã nhờ 

ông truyền lại cho những ngón đàn để đi khắp đó đây làm vui thiên hạ.  

Cuối cùng, Đĩnh cũng trở về cung đình và chữa khỏi hai mắt. Để nhớ ơn 

Trần Quốc Đĩnh, hằng năm “xuân thu nhị kỳ”, vào hạ tuần tháng hai và hạ tuần 

tháng tám âm lịch, những người hát Xẩm cùng nhau tụ hội ở những địa điểm đã 
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định để làm lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm. Truyền thuyết này còn thấy truyền ở các vùng 

Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phú, Hà Đông...” [I.50.16-17] 

 Trong các truyền thuyết nêu ở trên, hầu như trong các truyền thuyết đó đều 

có chung những đặc điểm: chủ nhân cây đàn luôn luôn là người lương thiện, trung 

trực và bị người xấu đố kỵ, hãm hại dẫn đến bị mù lòa. 

- Chồng Thị Phương bị triều đình xung vào lính, Thị Phương ở nhà dốc lòng 

chăm sóc mẹ chồng. Năm này qua năm khác không thấy chồng về, Thị Phương dắt 

mẹ đi tìm chồng, trên đường đi bị kẻ xấu đâm mù hai mắt.  

- Ông Thiện bị Ngọc Hoàng sai giả làm thường dân xuống trần tìm kho vàng 

cùng với ông Ác, sau khi tìm được vàng về trời lại bị ông Ác nổi lòng tham, nhẫn 

tâm đâm mù cả hai mắt của ông Thiện.  

- Ông Trần Quốc Đĩnh, một người con của vua Trần Thánh Tông 

(1258-1278), người có tài, được vua cha thương yêu nhưng bị anh trai ghen ghét. 

Một hôm ông Đĩnh tìm được một viên đá quý giá, anh trai đã rút dao nhọn đâm em 

mù cả hai mắt để hòng cướp lấy viên ngọc.  

Sau khi bị người ác hãm hại dẫn đến mù mắt, họ thường gặp rất nhiều khó 

khăn trong cuộc sống. Nhưng sau đó họ thường được các vị tiên giúp đỡ và ban 

phát cây đàn một dây này:  

- Bà Tiên trìu mến đặt vào tay Thị Phương chiếc đàn một dây và dạy nàng 

cách đánh.  

- Bụt đã ban cây đàn cho ông Thiện và dạy ông cách sử dụng. 

- Cây đàn một dây do ông Đĩnh làm theo sự báo mộng của bà Tiên rằng 

“thân đàn bằng bương, cần đàn bằng song, dây đàn được xuyên qua vỏ quả bầu 

nậm”, ông đi khắp đó đây dùng tiếng đàn, lời ca làm vui cho đời. 

Trong những câu chuyện đứng lên từ thất bại, nhân vật chính thường là 

người phụ nữ nông thôn mạnh khỏe, công tử nhà vua, ông Thiện... tóm lại họ đều là 

những người có cuộc sống khá thoải mái, sung túc. Nhưng kể từ khi bị hãm hại và 

trở thành kẻ mù lòa, họ thường biến thành những người yếu ớt không thể tự kiếm 



 

 11 

sống, Thị Phương phải lóc chính thịt của mình cho mẹ chồng ăn mới có thể sống sót 

được qua ngày, ông Thiện không thể trở về tiên giới, công tử họ Đĩnh cũng không 

thể quay trở về hoàng cung.  

Nhưng cuối cùng sự bất hạnh của họ cũng nhận được sự thương xót của trời 

xanh, và dưới sự giúp đỡ của những người tốt ấy cây đàn một dây cũng xuất hiện 

theo, đem lại cho họ một cuộc sống mới, họ dùng tiếng đàn ấy để thổ lộ những khó 

khăn trong cuộc sống, đồng thời cũng không quên tặng cây đàn này cho những 

người có cùng cảnh ngộ như mình khiến cho những người ấy chia sẻ phần nào nỗi 

lòng mình với mọi người. Thông qua những con người đó, tiếng đàn Bầu được lan 

truyền rộng đến mọi hang cùng ngõ hẻm của Việt Nam. 

- Tiếng đàn quyện lẫn tiếng hát của Thị Phương đã thu hút được nhiều người 

nghe, mỗi khi nghe xong, kẻ ít người nhiều đều vui lòng giúp đỡ. 

 - Ông Thiện từ đó trở thành người hát Xẩm mù với cây đàn một dây trên tay. 

Sau này, chia sẻ sự mất mát với những người mù, ông Thiện đã dạy đánh đàn và họ 

chia nhau đi khắp các nẻo đường để kiếm sống. 

- Ông Đĩnh thường tay đàn, miệng hát, ca ngợi cảnh đẹp quê hương, cuộc 

sống lao động của dân làng làm cho không khí xóm làng thêm vui vẻ, sầm uất. Ông 

Đĩnh còn truyền lại những ngón đàn, những làn điệu quê hương cho nhiều người để 

rồi sau đó họ lại đi khắp đó đây làm vui cho thiên hạ. 

Tất cả những câu chuyện trên đều không hẹn mà cùng nói về nghề hát Xẩm. 

Cuộc sống của những người hát Xẩm đều có những hoàn cảnh khó khăn, oan trái. 

Tiếng đàn hòa quyện vào tiếng hát xẩm làm cho lời ca càng thêm ai oán. Qua những 

truyền thuyết ở trên chúng ta thấy được sự gắn bó mật thiết giữa đàn Bầu và nghề 

hát xẩm. Sau đó đàn Bầu lan rộng ra khắp miền đất nước, nó đã trở thành một loại 

sinh hoạt ca nhạc dân gian phổ biến sâu rộng trong cộng đồng người Việt ở Việt 

Nam từ thời xa xưa. 

Tiếng đàn Bầu không chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà căn cứ theo tài 

liệu nghiên cứu của các học giả Việt Nam, nó thực sự là một nhạc cụ thường được 
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sử dụng trong hát Xẩm.  

- Theo luận án TS. của GS. TS Trần Văn Khê: Ở miền Bắc cũng như ở miền 

nam Việt Nam, có những người mù đi hát từ làng này sang làng khác. Ở miền Nam, 

họ không hợp thành dàn nhạc và biển diễn thành tiết mục đặc biệt như ở miền Bắc. 

Nhạc cụ thường dùng của họ là đàn độc huyền (đàn Bầu) và đôi khi là một cây đàn 

cò (đàn nhị) và một đôi sanh bằng gỗ.[I.40.77] 

- NSND Vũ Tuấn Đức, nguyên trưởng khoa dân tộc Trường Âm nhạc Việt 

Nam đã phát biểu trong buổi tọa đàm do Vụ Âm nhạc và Múa chủ trì nhân dịp Hội 

diễn Nghệ thuật quần chúng toàn miền Bắc tại Hà Nội năm 1962 cho rằng “cây đàn 

Bầu đã gắn bó mật thiết với những bước đường thăng trầm của người hát xẩm, từ 

những năm của thập kỷ 50, đàn Bầu có vị trí trong nhiều dàn nhạc truyền thống như: 

dàn nhạc Chèo, dàn nhạc Cải lương, dàn nhạc Tài tử Nam Bộ và dàn nhạc tổng 

hợp”. 

- NSND Thanh Tâm cũng cho rằng: Trong chế độ cũ, những nghệ nhân chơi 

đàn Bầu phần lớn là những người hát xẩm vừa đàn vừa hát ở khắp các ngõ chợ 

đường quê, chỉ một số rất ít người chơi ở dạng tài tử hoặc xa - lông phục vụ một số 

ít những người giàu có hoặc đi theo các gánh hát diễn xen trong các tích trò.  

- Ông Phạm Phúc Minh: “Năm 1892, đàn bầu mới được đưa vào Huế do 

những người hát xẩm Bắc Kỳ” và “khoảng đầu thế kỷ XX, người ta mới thấy một 

số nhạc sỹ tài tử dùng đàn Bầu để hòa tấu trong dàn nhạc ngũ tuyệt ở Huế”. 

[I.50.31] 

Trước kia trong một thời gian dài do đàn Bầu cấu tạo đơn giản, giá trị thành 

phẩm thấp, mang vác tiện lợi, đồng thời lại rất gần gũi với đời sống âm nhạc của 

quần chúng nên đàn Bầu được lưu truyền rất rộng rãi trong dân gian. Đàn Bầu gắn 

bó với dàn nhạc của những người mù đi từ Bắc qua Trung vào Nam, thường được 

gọi là dàn nhạc “Xẩm”. Trong truyền thuyết cũng như trong nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng sự xuất hiện và phát triển của đàn Bầu Việt Nam có quan hệ mật thiết với nghề 

hát Xẩm. Tuy nhiên bên cạnh đó, ngoài mối quan hệ giữa đàn Bầu và hát Xẩm ra 
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một số học giả Việt Nam cũng có những cách lý giải khác nhau về sự xuất hiện của 

đàn Bầu. Trong “Đại cương về nền âm nhạc truyền thống Việt Nam” có đoạn dẫn 

chứng cuốn “Đại Nam thực lục niên biểu” cho rằng: Đàn Bầu là do ông Tôn Thất 

Dục ở Huế chế tác vào năm 1770”. [I.18.236]  

Ảnh 2: 

 

(ảnh xưa của đàn Bầu trong nhóm hát Xẩm) 

Ông Phạm Phúc Minh cho rằng “cây đàn Bầu ra đời vào khoảng thế kỷ IX – 

X” ...[I.50.31] 

Đến nay, chúng ta vẫn chưa có kết luận một cách chính xác về nguồn gốc của 

đàn Bầu bởi đang còn nhiều ý kiến và những nhận định khác nhau trong nhiều công 

trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu ở Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi 

có thể khẳng định rằng sự lưu truyền và phát triển của đàn Bầu chính là sự phổ biến 

của hát Xẩm và sự ưu ái của đông đảo tầng lớp nhân dân. 

1.1.2. Cây đàn Bầu trong thơ ca 

Trong văn hóa dân gian Việt Nam, không những có truyền thuyết kể về đàn 

Bầu mà còn có những câu thơ làm cho người dân thường nhớ đến cây đàn này.  

Khi tôi lần đâu tiên bước sang Việt Nam, tôi đã được nghe trong dân gian kể 
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lại trong một câu thơ:  

“Đàn Bầu ai gẩy nấy nghe 

làm thân con gái chớ nghe đàn Bầu”  

Ai cũng mê tiếng đàn Bầu nên các bác Xẩm mù trở thành “Nghệ sĩ”, “Nhạc 

sư” dân dã của trẻ em và trai tráng các làng quê. Trai làng sau một ngày vất vả cày 

bừa, tối đến mượn tiếng đàn Bầu mà trải lòng mình dưới ánh trăng suông, khiến ai 

nghe cũng thấy mủi lòng. Chả thế, các nhà có con gái lớn mới dặn con không đi 

nghe đàn Bầu. [I.71] Chúng tôi nghĩ rằng câu này có nghĩa là tiếng đàn Bầu dễ thu 

hút được tình cảm của người nghe, đặc biệt là người phụ nữ thường dễ bị cảm động, 

tiếng đàn có thể khiến cho người nghe bị quyến rũ, say mê mà quên hết mọi việc. 

Có thể nói tôi cũng đã bị cuốn hút bởi những âm thanh giàu cảm xúc, nhiều chất 

giai điệu mượt mà của cây đàn Bầu. Điều này càng chứng minh hơn nữa sức truyền 

cảm mãnh liệt của tiếng đàn này không chỉ với người Việt mà cả đối với người nước 

ngoài nữa. Chúng ta còn có một câu thơ của nhà thơ Tiến Lê cho rằng: 

“Một dây nũng nịu đủ lời, 

Nửa bầu chứa cả đất trời âm thanh”[I.54] 

Mà dù câu này không có một chữ nào ghi rõ đây là đàn Bầu, nhưng với hai 

câu đơn giản như cấu tạo của cây đàn Bầu, chúng tôi cho thấy họ đã đủ lời để miêu 

tả về một cây đàn độc đáo như vậy. Ngoài những câu truyền miệng quen thuộc 

trong nước này, tiếng đàn Bầu đã thu hút được khá nhiều người nước ngoài lắng 

nghe mà đã có những nhà thơ ca ngợi tới tiếng đàn. Chúng tôi xin trích trong lời nói 

đầu của quyền “Sách học đàn Bầu”, trong đó có ghi rõ một nhà thơ Pháp - Mary 

hình dung cây đàn:
 

“Cây đàn Bầu thật giống như con người Việt Nam: 

Nghèo của mà giàu lòng, 

Giản dị mà thanh cao 

Đơn sơ mà phong phú...” [I.1.35] 

Chỉ mỗi mấy câu đơn giản, nhà thơ Mary đã bày tỏ một cách sâu sắc về tính 
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cách cao quý của người Việt thông qua một cây đàn giản dị. Hầu như chưa thấy một 

nhạc cụ nào có được một sự đánh giá nổi bật như vậy. Có thể nói đàn Bầu thể hiện 

được hết tâm tư tình cảm của người Việt. Nhà thơ Bungary, Blaga Dimitrova đã viết 

khi được nghe tiếng đàn Bầu (Người dịch Nhà thơ Xuân Diệu).[I.1.36] 

“Xúm lại trong bóng chiều 

Chúng tôi nghe, kinh ngạc 

Một cây đàn ở Việt Nam 

Những ngón tay như củi khô 

Lay bởi cơn gió lạ kỳ 

Gẩy trên một dây đàn duy nhất  

Và bỗng dưng nảy ra suối hát 

Tiếng chim kêu, tiếng người nấc 

Một điệu ru con, một trận Bão về 

Rồi dây một mình 

Tự vọng mãi tiếng ngân nga 

Tôi run rẩy như tôi hóa cây ca 

Và tôi hiểu: Khi dây căng rất mực 

Căng đến mức 

Sắp đứt - thì đây 

Cả vũ trụ về rung động trên dây ...” 

Mặc dù trong cả câu thơ không ghi rõ là đàn Bầu, nhưng chúng ta vẫn hiểu 

qua cách diễn tả thật là thú vị về cảm xúc của ông đối với cây đàn Bầu này. Có thể 

nói, đàn Bầu không những thu hút được sự yêu thích của đông đảo người dân Việt 

Nam mà còn quyến rũ được khá nhiều người nước ngoài ngưỡng mộ cây đàn Việt 

Nam. 

  1.1.3. Những nhân vật đại diện có đóng góp lớn cho sự phát triển đàn 

Bầu 

Đàn Bầu từ những loại nhạc cụ dân gian thô sơ, một công cụ dùng để mưu 
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sinh của người hát Xẩm trong các làng xã trở thành một nhạc cụ nằm trong sân khấu 

âm nhạc chuyên nghiệp, bước lên trường quốc tế. Trải qua mấy chục năm với những 

cố gắng của nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ chơi đàn Bầu, họ đã đóng góp lớn cho 

sự phát triển của cây đàn. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số gương mặt tiêu 

biểu mang tính đại diện trong quá trình phát triển của đàn Bầu. 

NSND Vũ Tuấn Đức, nguyên chủ nhiệm khoa dân tộc Chủ nhiệm khoa 

Nhạc cụ cổ truyền, từ nhỏ ông đã say mê âm nhạc đến nỗi bỏ nhà theo hai vợ chồng 

người hát Xẩm để học nghề đàn hát. Ông học đàn theo lối truyền khẩu và học nhập 

tâm. Ông sử đụng được nhiều loại nhạc cụ dân tộc cổ truyền và thuộc nhiều làn điệu 

trong Chèo, Ca Huế, Cải lương… Ông đã bổ sung phương pháp ký âm 5 dòng kẻ, 

thêm nhiều ký hiệu đặc biệt để cố gắng ghi lại những ngón nghề đặc thù của đàn 

Bầu. Ông là một trong những người có công đầu trong việc tham gia biên soạn giáo 

trình, giáo án, xây dựng khoa Nhạc cụ cổ truyền Việt Nam, tránh những ảnh hưởng 

sử dụng theo lối nhạc cụ phương Tây. Ông là một trong những người tâm huyết và 

có ý thức bảo vệ và phát triển nền âm nhạc dân tộc, đào tạo được nhiều học trò xuất 

sắc. 

NGND Xuân Khải, nguyên là Chủ nhiệm khoa Nhạc cụ truyền thống. Ông 

đào tạo được nhiều sinh viên trở thành nghệ sĩ và là nòng cốt của các đơn vị nghệ 

thuật, góp phần giữ gìn phát huy vốn âm nhạc cổ truyền của Việt Nam. Tuy không 

phải là người trực tiếp dạy đàn Bầu, nhưng ông có một số tác phẩm phát triển dân 

ca và nhiều tác phẩm sáng tác cho đàn Bầu như “Buổi sáng sông Hương”, “Cung 

đàn đất nước”, “Hồi tưởng”… Những bài này được coi là những tác phẩm tiêu biểu 

cho đàn Bầu và được các nghệ sĩ đàn Bầu thường xuyên biểu diễn ở các Hội diễn - 

Liên hoan âm nhạc trong và ngoài nước. Ông còn thường xuyên đi biểu diễn và giới 

thiệu nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam tại nhiều nước khác. Ông được giải thưởng 

Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I (2001), tác phẩm “Hồi tưởng” được giải Nhì 

Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1993. 
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NSƯT Mạnh Thắng, nguyên giảng viên trường Nghệ thuật quân đội và là 

một trong những nghệ sĩ độc đấu đàn Bầu thế hệ đầu tiên. Năm 1957, ông Mạnh 

Thắng cùng cây đàn Bầu lần đầu tiên có mặt ở cuộc thi Quốc tế Âm nhạc nhân dịp 

Đại hội Liên hoan Thanh niên Sinh viên thế giới lần thứ VI ở Moscow và đã giành 

được chiến thắng, đạt được huy chương vàng. Đến năm 1964, ông Mạnh Thắng đã 

bắt đầu mang đàn Bầu điện bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Ông sáng chế que 

gẩy ngắn, đưa thiết bị khuếch đại âm thanh vào đàn Bầu, và là người đầu tiên đưa 

đàn Bầu đi trình diễn quốc tế, mang về giải thưởng cao quý cho Việt Nam. Tiếng 

đàn của ông đã góp phần giới thiệu tâm hồn dân tộc Việt Nam với nhiều bạn bè thế 

giới một cách xuất sắc.  

NSƯT Đức Nhuận, cũng là một trong những nghệ sĩ độc đấu đàn Bầu ở thế 

hệ đầu tiên. Ông công tác tại đoàn ca múa nhạc Giải Phóng (Sau năm 1975 đổi tên 

là đoàn Ca múa nhạc Bông Sen) cũng đã mang cây đàn Bầu đi biểu diễn ở nhiều 

nước trên thế giới. Ông là người đầu tiên sáng tạo ra và đưa các kỹ thuật như: Kỹ 

thuật gẩy hai chiều, kỹ thuật gẩy thực âm, kỹ thuật tạo tiếng chuông, kỹ thuật chặn 

dây cho đàn Bầu vào trong các tác phẩm do ông tự sáng tác và biểu diễn như “Quê 

tôi giải phóng”, “Vũ khúc xuân quê hương”, “Vũ khúc Tây Nguyên”... Ông đã góp 

phần không nhỏ vào sự phát triển, mở rộng khả năng diễn tấu của đàn Bầu. Sự kỳ 

diệu của cây đàn Bầu từ những làn điệu và bài bản cổ truyền đã mở rộng khả năng 

của mình trong việc thể hiện tốt các tác phẩm mới. Cùng các tác phẩm độc tấu có 

nhạc đệm hoặc hòa tấu, đàn Bầu từ đó đã trở nên nổi tiếng trên thế giới. 

NS Hồ Khắc Chí, sau 14 năm học âm nhạc, ông đã trở thành một trong 

những giảng viên đầu tiên dạy đàn Bầu tại khoa Nhạc cụ truyền thống Nhạc viện Hà 

Nội. Trong 20 năm giảng dạy ông đã góp phần đào tạo nhiều học sinh, sinh viên 

ngành nhạc dân tộc. Phần lớn giảng viên, nghệ sĩ đàn Bầu tại các trường nhạc, các 

đoàn Ca múa tại Việt Nam hiện nay là học sinh của ông trước đây. Trong hàng chục 

năm, Khắc Chí được coi là một trong những nghệ sĩ đàn Bầu hàng đầu của Việt 

Nam. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: Huy chương vàng 
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tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc - 1981; huy chương vàng tại Liên hoan thanh 

niên và sinh viên thế giới tại Moscow - 1985. Huy chương hạng nhất về biểu diễn 

nghệ thuật - 1986. Giải nhất về cải tiến, nâng cao khả năng diễn tấu của cây đàn 

Bầu Việt Nam - 1987. Ông đã có một danh mục gồm 35 bản nhạc không lời do ông 

sáng tác hoặc biên soạn, được thu thanh tại đài phát thanh và truyền hình Việt Nam. 

Nhiều tác phẩm trong số này hiện vẫn còn đang được sử dụng. 

NSND Thanh Tâm, nguyên chủ nhiệm khoa Nhạc cụ truyền thống 

HVÂNQGVN, với hơn 40 năm giảng dạy bà đã góp phần đào tạo nhiều học sinh, 

sinh viên ngành nhạc dân tộc hiện đang công tác tại các trường nghệ thuật, các đoàn 

ca múa nhạc trung ương và địa phương trong cả nước. Bà còn là người phụ nữ đầu 

tiên đem vinh quang về cho Việt Nam, cho ngành nhạc dân tộc nói chung và bộ 

môn đàn Bầu nói riêng bằng nhiều tấm Huy chương vàng qua nhiều cuộc thi, liên 

hoan quốc tế được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới trong những năm qua. Bà đã 

giành các giải thưởng: Huy hiệu “Người biểu diễn xuất sắc” do Cộng hòa Liên bang 

Đức tặng năm 1976, Huy chương Vàng độc tấu đàn Bầu tại các cuộc thi âm nhạc và 

múa dân gian thế giới ở Dijon (Pháp) năm 1993; Huy chương vàng trong các cuộc 

liên hoan âm nhạc “Mùa xuân Bình Nhưỡng” tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều 

Tiên vào những năm 1995, 2003, 2005... và được nhiều giải thưởng về biểu diễn và 

đào tạo ở trong nước. Bà đã xuất bản 8 giáo trình đàn Bầu, trong đó bao gồm 2 

tuyển tập kỹ thuật, 1 tuyển tập soạn cho dân ca, 1 tuyển tập Chèo cổ, 1 tuyển tập âm 

nhạc Huế cho đàn Bầu, 2 cuốn sách học đàn Bầu dành cho bậc tiểu học, chủ biên 

cuốn “Sách học đàn Bầu” do nhà xuất bản âm nhạc phát hành năm 1989. Những 

giáo trình và tuyển tập nói trên rất phong phú và hoàn thiện nên được sử dụng cho 

khung chương trình từ sơ cấp lên đến đại học.   

 Chúng tôi đã thống kê lại các nghệ sĩ đàn Bầu được nhà nước Việt Nam 

phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú (với nơi công tác và 

năm được phong tặng). Xin xem phần phụ lục 1. 
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1.1.4. Những quá trình cải tiến đàn Bầu đáng ghi nhớ 

Nhìn qua những hình ảnh đàn Bầu cổ rất là đơn giản, thân đàn làm bằng nửa 

thân ống bương giống hình cái máng tre hứng nước (đàn Bầu Máng) hoặc làm bằng 

gỗ (đàn Bầu hộp), thân đàn dài khoảng 1m đến 1.24m. Có nhiều loại dây đàn Bầu 

cổ như sợi dây mây, dây tơ, đồng hoặc sắt... Dây đàn mắc khá cao trên cần đàn. Cần 

đàn làm bằng tre, khá dài từ 50-70cm, cần đàn xâu qua một quả bầu nậm khô hoặc 

một ống bơ. Khóa lên dây bằng một trục gỗ tròn có đường kính khoảng 2-3cm, dài 

khoảng 15-20cm. Que đàn dài từ 15-20cm được vót tròn bằng tre đực.  

Khi chơi, người ta đặt đàn xuống đất hoặc chiếu rồi ngồi xuống, đầu gối chân 

phải tỳ hẳn vào mặt đàn theo tư thế thượng mã, tay trái để vào cần đàn, cả bàn tay 

phải nắm chặt que đàn và gẩy từ trên xuống theo chiều thẳng đứng, tay trái nhấn 

cần đàn để căng dây lên hoặc chùng dây xuống và cũng chỉ đạt được những quãng 

gần (khoảng 1 quãng 5). Theo NSND Vũ Tuấn Đức thì lúc đầu các cụ cũng gẩy 

thực âm. Những hình dáng và tư thế biểu diễn miêu tả ở trên giống như cây đàn Bầu 

đã được các nghệ nhân hát Xẩm ở vùng đồng bằng Bắc bộ sử dụng.  

Tóm lại, cây đàn Bầu cổ này cấu tạo đơn giản, chủ yếu lấy từ những nguyên 

liệu dân gian thường dùng và dễ kiếm. Tiếng đàn trầm ấm giống tiếng người, song 

âm lượng nhỏ, âm vang ngắn, tầm cữ hẹp. Cho đến nay, cây đàn Bầu này đã ít được 

sử dụng trong các cuộc biểu diễn. Từ đàn Bầu cổ đến đàn Bầu có sử dụng điện còn 

có một quá trình đáng ghi nhớ. Với cây đàn Bầu này, có những tên gọi khác nhau, 

ông Phúc Minh cũng như các ông Lê Huy - Huy Trân đều gọi đàn này là đàn Bầu cổ 

điển, NSND Thanh Tâm gọi là đàn Bầu Mộc.  

Cây đàn này đã được cải tiến so với đàn Bầu cổ, nó có những đặc trưng sau:  

1. Thân đàn thường được làm bằng các loại gỗ tốt như gụ, lát, trắc. trên thân 

đàn cũng được trang trí một số họa tiết dân gian. Mặt đàn mỏng khoảng 4mm 

thường được làm bằng gỗ ngô đồng.  

2. Bụng đàn được nâng lên bởi phần đuôi đàn (gót đàn), cách mặt đất chừng 

2cm. Cần đàn bằng tre, sau thay bằng sừng trâu cao 30-40cm.  
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3. Cây đàn này thêm được 3 điểm nút cơ bản nữa so với đàn Bầu hộp khiến 

cho âm vực của cây đàn được mở rộng hơn.  

4. Cách chơi đàn là gẩy thực âm, tạo nên những điểm nút cơ bản, kết hợp với 

sự kéo căng dây lên và chùng dây xuống của cây đàn hình thành những thủ pháp 

diễn tấu của tay trái như luyến láy, nhấn, vuốt… 

Từ những năm đầu đến năm 1967 ở Khoa Nhạc cụ Truyền thống vẫn sử dụng 

loại đàn này, do âm lượng đàn cải tiến này nhỏ, chỉ có thể chơi vào những đêm 

khuya thanh vắng hoặc chơi cho một số ít người nghe. Phương pháp dạy đàn lúc đó 

chỉ chú trọng đến tay nhấn, không luyến láy nhiều do đàn này không có âm lượng 

lớn, dẫn đến tình trạng nghe mất nốt nên không hay dùng, từ đó đã dẫn đến việc tiến 

hành các cải tiến trên cơ sở kế thừa cấu trúc của đàn này. 

Trong quá trình đưa cây đàn Bầu bước lên chuyên nghiệp hóa, đã có khá 

nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân và các giảng viên bỏ ra rất nhiều tâm huyết với việc cải 

tiến nhạc cụ. Nghệ sĩ Hồ Hoài Anh trong luận văn thạc sĩ “Nghệ thuật biểu diễn đàn 

Bầu trong đời sống âm nhạc Việt Nam hiện nay” đã viết rằng “Nhìn chung, sự cải 

tiến đàn Bầu nhằm vào 3 mục đích: làm cho âm thanh to hơn, làm cho hình dáng 

đẹp hơn, làm cho màu âm phong phú hơn”. [I.1.8] Dưới đây, chúng tôi đã thống kê 

lại những năm qua các công trình cải tiến của các tác giả:   

Biểu 1: 

 

Người 

cải 

tiến 

Tên gọi Nội dung cải tiến 
Lý do được 

người ủng hộ 

Lý do bị một 

số người 

phản đối 

Mức sử 

dụng 

1 Ông 

Ngọc 

Đàn Bầu 

điện 

(Khoảng 

năm 1956) 

Hệ thống khuyếch đại âm 

thanh qua Mô bin – Loa 

Đáp ứng được 

yêu câu của 

người biểu diễn 

và người nghe 

nhạc 

Hơi thô sơ và 

mất đi chút ít 

âm thanh rè 

đục đặc biệt 

của cây đàn 

Bầu 

 

Sử dụng 

thường 

xuyên 
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2 Phan 

Chí 

Thanh 

Đàn Bầu có 

âm thanh 

ngân dài 

（Sau 

khoảng 

năm 1970） 

Thân đàn dài 

từ120-140CM, dùng 

ngựa đàn để chia đôi dây 

đàn cách nhau một quãng 

5 và có thể diễn tấu ở cả 

hai đầu đàn, kết hợp với 

một tăng âm lớn có 4 loa 

thùng với công suất cao 

đặt ở xung quanh sân 

khấu cộng với Mô bin 

ngân dài tạo nên một âm 

thanh ngân dài không 

ngắt nếu ta gẩy nhẹ vào 

dây đàn mà không chặn 

dây lại 

Ứng dụng được 

những nốt ngân 

dài theo ý muốn 

và ngấn luyến 

được những 

quãng xa một 

cách nhẹ nhàng 

Hình thức hơi 

cồng kềnh, chi 

phí làm đàn 

tốn kém 

Cho đến 

nay một 

số nghệ 

sĩ vẫn 

sử dụng 

nguyên 

tắc 

“Chuỗi 

âm ngân 

dài vô 

tận”, 

nhưng 

khi biểu 

diễn báo 

cáo 

cũng 

không 

thấy ai 

sử dụng 

 

3 Tạ 

Thâm 

Đàn Bầu 

Bông sen 

（Khoảng 

năm 1985） 

Mở rộng bề ngang của 

mặt đàn cũng như hộp 

cộng hưởng. Một đầu 

được trang trí như bông 

hoa sen, nửa trên vẫn là 

hình dáng của đàn Bầu 

nhưng chiều ngang và 

chiều cao của cây đàn 

này lớn hơn, để mở rộng 

âm vực của cây đàn, tác 

giả đã lắp thêm 5 dây cho 

đàn 

Nghệ sĩ độc tấu 

có thể tự đệm 

cho mình không 

cân đàn nhạc 

đệm mà âm 

thanh vẫn phong 

phú 

Với sự kết hợp 

với âm sắc 

Bầu, Tranh, 

Chiêng dây, 

làm cho cải 

tiến này hơi 

phức tạp 

Không 

được 

phổ biến 
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4 Hồ 

Khắc 

Chí 

Đàn Bầu có 

cữ bồi âm 

dịch giọng 

và hệ thống 

phím tạo 

quãng hòa 

thanh（Năm 

1987） 

1. Cải tiến nhằm đạt 

được sự thuận lợi khi 

phải dịch giọng sang một 

giọng mới bằng cách lắp 

thêm một con chặn nhỏ 

treo vào phần đầu của 

đàn có khả năng làm 

khác chủ âm gốc một 

cách chủ định. 

2. Chế tạo ra một hệ 

thống phím đặt dưới nửa 

sau dây đàn tạo nên 

quãng hòa thanh 

Là một kỹ năng 

mới làm tăng 

thêm khả năng 

diễn tấu của đàn. 

Lắp thêm 

phím có thể sẽ 

làm mất đơn 

giản của thân 

đàn 

Không 

được 

phổ biến 

5 Trần 

Quốc 

Lộc 

Đàn Bầu 

gọn nhẹ

（Năm 

1989） 

Phần Mô bin và loa đều 

được giấu kín trong lòng 

đàn, bầu đàn được làm 

bằng gỗ, cần đàn được 

cắt đôi và cắm chắt đoạn 

từ bầu đến thân đàn cố 

định 

Gọn, tiện cho 

việc biểu diễn 

lưu động 

Có thể do cả 

và máy trong 

đàn nên tiếng 

đàn hay bị tạp 

âm và thân 

đàn hơn nặng. 

Có một 

số người 

đang sử 

dụng 

6 Phan 

Kim 

Thành  

Đàn Bầu có 

phần đệm 

Cây đàn nay có 2 dây 

gồm một dây trầm, một 

dây cao được mắc mặt 

đàn và phía dưới đàn Bầu 

là một cây đàn Tứ nằm 

trong một hộp gỗ đặc 

chữ nhật có khoảng trống 

để 4 búa gõ vào dây đàn 

Tứ từ phía dưới lên qua 4 

pê đan sử dụng bằng 

chân phải và 1 pê đan 

dùng để ngắt âm. 

Nghệ sĩ độc tấu 

có thể tự đệm 

cho mình 

1. Bị hạn chế 

khi kỹ thuật ở 

phần đệm khó 

chuẩn xác 2. 

Không phù 

hợp thẩm mỹ 

lắm với mặt 

đàn có 2 dây 

và 2 cân đàn  

Ít được 

người 

sử dụng 
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7 Xuân 

Hoạch 

Đàn Bầu 

ống Bương 

Không sử dụng điện mà 

dùng tiếng mộc hoàn 

toàn 

 làm cho tiếng 

đàn dược giữ 

nguyên âm sắc  

âm thanh vẫn 

chưa được 

vang to  

 

Không 

được 

phổ biến 

8 Mác 

Tuyên 

Đàn Bầu 

Lạc cầm

（Khoảng 

1995） 

1. Tạo thêm âm sắc cho 

cây đàn bằng cách bổ trợ 

trêm một hệ thống dây. 

2. Hình dáng giống chim 

Lạc 

3. Làm cho chơi đàn ở tư 

thế tự do hơn 

4. Môt cây đàn nhưng có 

được nhiều âm sắc 

Một công trình 

lắp ghép đàn 

Guitar, đàn 

Tranh với chức 

năng dệm cho 

đàn Bầu 

Có lễ nói dây 

là một công 

trình nghiên 

cứu cải tiến 

cây đàn Bầu 

thành một cây 

đàn mới? 

Không 

được 

phổ biến 

9 Thế 

Viên  

và  

Tạ 

Khải 

Cải tiến 

đàn Bầu 

Việt Nam 

（Năm 

2006） 

Việc tạo thêm hộp cộng 

hưởng và thêm ngựa đàn 

để truyền dẫn âm thanh 

vào hộp cộng hưởng làm 

cho tiếng đàn giữ được 

âm sắc vốn có của đàn 

Bầu 

Công trình đã 

không điện tử 

hóa nhưng vẫn 

giữ được âm sắc 

của cây đàn Bầu 

và cũng tạo cho 

tiếng đàn vang 

to lớn nhiều 

Có lẽ nghiên 

cứu này cần 

được đi sâu 

hơn 

Chưa 

được 

phổ biến 

Ảnh 3: 

 

(Đàn Bầu cải tiến của NS Khắc Chí) 
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Ảnh 4: 

 

(Đàn Bầu cải tiến - Lạc cầm của Mác Tuyên) 

Trong những cải tiến đàn Bầu đã đề cập trên, chúng ta dễ thấy các tác giả đã 

bỏ công cải tiến kỹ thuật, mầu âm và ngoại hình thân đàn. Việc cải tiến này đã làm 

phong phú và thúc đẩy cho sự phát triển của cây đàn Bầu. Trong việc có những cải 

tiến như thêm phím vào hoặc làm thêm mấy dây, chúng ta thấy có những quan điểm 

hơi trái ngược. Ý kiến của NSND Thanh Tâm cũng như ý kiến của chúng tôi cho 

rằng “Việc lắp thêm hệ thống phím hoặc hệ thống dây vào cây đàn Bầu nên coi là 

việc làm ra cây đàn mới dù ý tưởng được bắt nguồn từ cây đàn Bầu, vì nó làm mất 

tính giản dị đặc biệt của cây đàn Bầu và làm biến đi âm sắc tiếng đàn.” Chúng tôi 

nghĩ rằng việc quan trọng trong cải tiến nhạc cụ là làm thế nào khuếch đại được âm 

thanh nhưng vẫn giữ được âm sắc độc đáo của nó. 

1.2 Mối quan hệ giữa ngôn ngữ người Việt với âm thanh cây đàn 

Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật có âm hưởng biểu đạt cảm xúc, trong 

đó tác phẩm khí nhạc dân tộc được biến hóa thông qua diễn tấu của người nghệ 
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nhân, nghệ sĩ nhằm biểu đạt được hàm ý và phong thái của tác phẩm, truyền đạt nội 

dung, cái đẹp của nghệ thuật. Trong nghệ thuật diễn tấu, các cách thức và phương 

pháp biểu hiện khác nhau sẽ tạo nên những hiệu ứng nghệ thuật khác nhau. Một 

trong những điều quan trọng nhất chính là bất luận âm hưởng phát ra từ diễn tấu hay 

diễn xướng thì vẫn phải phù hợp với đặc điểm và quy luật của ngôn ngữ liên quan 

đến âm hưởng này.  

Nói như nhà nghiên cứu Hoàng Kiều trong cuốn “Thanh điệu tiếng Việt và 

âm nhạc cổ truyền” cho rằng: “âm nhạc của mỗi dân tộc xuất phát từ ngôn ngữ dân 

tộc”[I.41.245]. Từ đây có thể thấy rằng, có sự quan hệ mật thiết giữa ngôn ngữ bản 

địa với ca hát và diễn tấu.  

Là một người nước ngoài, tôi có những cảm xức đặc biệt khi học bài dân ca 

và nhạc cổ, vì khó nắm chắc được các kỹ thuật luyến láy, tất nhiên một là do kỹ 

thuật của tôi chưa thành thảo, còn mặt khác, các kỹ thuật cũng có liên quan đến 

ngôn ngữ, thói quen, hơi nhạc, lối hát của người Việt. Chính do vậy, tôi muốn tìm 

hiểu một góc nhìn về mối quan hệ giữa ngôn ngữ người Việt với âm thanh cây đàn 

từ một người nước ngoài. Bởi tôi đang sống và nghiên cứu tại Hà Nội, nên chúng 

tôi chỉ phân tích và so sánh những vấn đề về ngôn ngữ tiếng Việt với phương pháp 

diễn tấu đàn Bầu ở phía Bắc Việt Nam. 

1.2.1. Những đặc trưng cơ bản về ngôn ngữ và kỹ thuật đàn Bầu 

1.2.1.1. Đặc trưng của ngôn ngữ tiếng Việt  

     Để hiểu biết ngôn ngữ tiếng Việt, chúng tôi sẽ sơ lược về các yếu tố ngữ âm 

cấu tạo nên từng tiếng, từng chữ của ngôn ngữ tiếng Việt. Hệ thống ngữ âm tiếng 

Việt là một cơ chế gồm các hệ thống: âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối, thanh 

điệu, trọng âm và ngữ điệu. Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn vận (đơn âm, đơn lập) 

nhưng lại đa thanh, có 6 thanh điệu, được ghi bằng hình dạng và tên gọi của 6 giọng 

như sau:   
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Biểu 2: 

T
T 

Dấu hiệu Tên gọi Chữ số Ghi chú 

1  Không dấu Đoản bình thanh 5-5/3-3 Âm ngang ngắn 

2  Dấu huyền (＼) Tràng bình thanh 3-2/2-1 Âm đi ngang và kéo dài 

3  Dấu ngã (～) Khứ thanh 3-2-5/ 

3-2.5-5 

Âm lên cao một chút rồi 

xuống rồi lại lên cao  

4  Dấu hỏi (？) Hối thanh 3-2-3/ 

2.5-1-1.5 

Âm từ trên xuống dưới rồi 

lại lượn lên cao 

5  Dấu sắc (／) Thượng thanh 4-5/2-4.5 Âm lên cao 

6  Dấu nặng (·) Hạ thanh 3-1/3-2 Âm đi xuống 

Ở biểu trên, chúng tôi tổng kết lại các phương pháp giải thích về thanh điệu 

trong các cuốn sách của một số tác giả khác nhau. Trong đó, những chữ số là căn cứ 

vào máy móc do âm thanh mà có được. Hình dáng, đường nét tượng trưng và sự 

uốn lượn độ cao thấp của các âm thanh, âm điệu có thể ghi ra bằng chữ số để biểu 

hiện. Ông Hoàng Kiều trong quyển “Thanh điệu tiếng Việt và âm nhạc cổ truyền” 

cho rằng, thanh điệu tiếng Việt được phân thành 3 loại âm vực khác nhau:   

Nhóm cao có hai thanh (dấu giọng): sắc và ngã  

Nhóm trung chỉ có một thanh bằng ngang 

Nhóm trầm có ba thanh: huyền, nặng, hỏi.[I.41.246] 

1.2.1.2. Những đặc trưng cơ bản về kỹ thuật tay trái của đàn Bầu liên quan 

đến âm thanh tiếng Việt 

Cùng với động tác gẩy tạo âm của tay phải, tay trái điều khiển cần đàn để 

căng lên hoặc chùng xuống sợi dây duy nhất tạo ra những cao độ khác nhau, đồng 

thời cũng thể hiện các ngón kỹ thuật như: rung, luyến, láy, vỗ, chạm, giật… đã tạo 

nên phần hồn trong diễn tấu đàn Bầu. Bởi vậy, nhiệm vụ của tay trái khi sử dụng 

cần đàn trong diễn tấu các bài bản truyền thống sẽ khó khăn hơn và đa dạng hơn. 

Nói một cách khác, nghệ thuật và các kỹ thuật tay trái chính là “phần hồn” của nghệ 
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thuật biểu diễn đàn Bầu. Trong đó, các kỹ thuật nhấn, rung, luyến, láy, vỗ... của đàn 

Bầu khiến ta liên tưởng tới âm điệu tiếng Việt của các làn điệu dân ca, điều mà tất 

cả các nhạc cụ mong muốn đạt tới. Về tìm hiểu một cách trức quan, dưới đây  

chúng tôi đã thống kê các kỹ thuật tay trái của đàn Bầu:  

Biểu 3: 

 Diễn tấu Ký hiệu Chú giải 

1 Nhấn Nhấn lên không có 

ký hiệu 

 

Kỹ thuật “nhấn” là kỹ thuật cơ bản của đàn Bầu, 

tay trái kéo căng dây lên hoặc chùng dây xuống 

cần đàn theo một đường thẳng từ phải sang trái 

hoặc từ trái sang phải với một lực vừa phải, cùng 

một lúc với tay gẩy, sẽ được một âm chuẩn quãng 

2 trưởng, 3 thứ, 4 đúng và các quãng bán âm. 

Nhấn xuống cũng 

không có ký hiệu 

2 Rung Rung nhanh: 

“ ” 

Riêng kỹ thuật “rung” còn có nhiều loại rung khác 

nhau: rung nhanh, rung chậm, vừa gẩy vừa rung 

và gẩy xong rung… nhưng ký hiệu chỉ có rung 

nhanh và rung chậm, khi tay phải gẩy, tay trái lay 

nhệ cần đàn cả lên và xuống sẽ tạo ra âm thanh tựa 

như làn sóng. Rung nhanh là do tần số rung cần 

đàn nhanh biên độ hẹp, rung chậm thì chậm hơn 

và nhẹ nhàng hơn. 

Rung chậm 

“ ” 

3 Luyến 
 

Kỹ thuật “luyến”, gẩy ở nốt đầu tiên, sau đó không 

gẩy nữa, mà chỉ uốn cần đàn căng dây lên hoặc 

chùng dây xuống để tạo ra các nốt khác trong 

vòng dấu luyến. 

 

4 Láy 
 

Kỹ thuật “láy”, dùng ngón cái và ngón trỏ của tay 

trái liên tiếp làm dây căng lên và chùng xuống một 

quãng 2. Kỹ thuật này được sử dụng trong vòng 2 
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âm liền bậc làm âm thanh ngân lên thành làn sóng, 

láy nhanh hay chậm tùy thuộc vào phong cách của 

từng bài bản. 

5 Vỗ  

 

Kỹ thuật “vỗ”, dùng tay trái đập nhẹ, nhanh và dứt 

khoát vào cần đàn, làm âm thanh phát ra nghe đứt 

đoạn tựa như tiếng nấc, diễn tả những tình cảm đau 

khổ, uất ức. Kỹ thuật vỗ thường được dùng trong 

các nốt bồi âm cơ bản và ở các âm trong thế căng 

hoặc chùng dây với các quãng gần. 

 

6 Vuốt  

 

 

Kỹ thuật “vuốt”, phải kết hợp giữa căng dây lên và 

chùng dây xuống, đồng thời với việc dùng ngón 

cái và ngón trỏ miết vào cần đàn để cao độ được 

trượt qua tất cả các âm và dừng lại ở âm nốt “Đô” 

trên bản nhạc. 

7 Giật 
 

Kỹ thuật “giật”, người chơi đàn căng dây từ nốt 

thấp lên nốt trên vừa đến cao độ của nốt trên thì 

chặn dây lại ngay tạo cảm giác đau xót, uất ức. 

1.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới điễn tấu của cây đàn Bầu 

1.2.2.1. Quan hệ giữa phát âm của con người với diễn tấu đàn Bầu. 

Trong quá trình phát âm của tiếng Việt, nếu chỉ phân tích từ khía cạnh vật lý 

và tâm sinh lý cho dù đó là phụ âm hay nguyên âm trong mỗi tiếng (hoặc là mỗi âm 

tiết) thì nó đều là do phần cản trở dây thanh quản đẩy dòng khí mạnh yếu không 

đồng đều dẫn đến phát ra chấn rung. Điều đó khiến cho các bộ phận cơ của khí 

quản phát âm căng ra, từ đó qua miệng, lưỡi, môi, mũi hình thành lên vùng khoang 

biến hóa không đồng đều mà phát ra âm thanh. 

Nhạc cụ diễn tấu, tuy không phát ra các loại phụ âm và nguyên âm như giọng 

người, nhưng về cơ bản việc phát ra âm thanh của chúng có những nét tương đồng. 

Âm thanh phát ra đều là thông qua chấn động vật thể hoặc cơ quan phát âm của con 
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người. Trong diễn tấu đàn Bầu, độ nhanh chậm, mạnh yếu trong lúc gẩy của tay 

phải tương tự như độ nhanh chậm, mạnh yếu của dòng khí phát ra khi con người 

phát âm. Các kỹ xảo tạo âm thanh trầm bổng phát ra do tay trái rung, vuốt và luyến 

láy cũng giống như lúc phần cơ của bộ phận có liên quan đến khí quản và thanh 

quản phát âm tiếng nói của con người. Điểm khác biệt là hộp cộng hưởng của đàn 

Bầu phát ra âm thanh bộ phận duy nhất và cố định không thay đổi. Trong khi đó, cơ 

quan phát âm của con người lại phân thành nhiều khoang cộng hưởng có thể điều 

chỉnh được. Trong quá trình diễn tấu đàn Bầu, kỹ thuật của tay phải nằm ở chính 

cách thay đổi vị trí điểm gẩy, cường độ, điểm tiếp xúc dây đàn của que gẩy. Khi đó, 

tay trái là cường độ, phương hướng cầm cần của các ngón tay ở bàn tay để tạo nên 

sự thay đổi bản chất của âm thanh. 

1.2.2.2. Ảnh hưởng của thanh điệu tiếng Việt với kỹ thuật đàn Bầu. 

Phân tích ảnh hưởng của thanh điệu tiếng Việt với kỹ thuật đàn Bầu thường 

mang tính trừu tượng, đôi khi khiến cho người học đàn khó hiểu. Ở đây, chúng tôi 

chỉ liên hệ với một số bài bản Chèo và dân ca Quan họ đề tiện trong việc diễn tấu 

đàn Bầu. 

a). Bài “Lới Lơ”:  

Bài bản Chèo “Lới Lơ”, tính chất âm nhạc gợi cho người nghe sự lưu luyến, 

tha thiết, nhớ thương. Hình thức bài chia thành: trổ thân bài và trổ nhắc lại. Cụ thể 

xem thí dụ sau (lời cổ được trích dẫn trong quyển “Những làn điệu Chèo cổ tiêu 

biểu” của Hoàng Kiểu): 

 

Lời cổ 

Trổ thân bài:  Ta đi chợ dốc (ngồi gốc) cây đa 

         Thấy cô yếm thắm mặc áo nâu già 

         (thắt dây) lưng xanh 

Trổ nhắc lại:   Khăn xanh có dí đôi đầu 

         Nửa thương bác mẹ, nửa sầu đôi nơi  
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Ví dụ 1: 

 

Ví dụ trên, được trích dẫn trong “Tuyển tập Chèo cổ Việt Nam” của tác giả 

Thanh Tâm và bộ môn đàn Bầu. Trong ví dụ, chúng tôi chỉ xin trích một câu 6. Câu 

6 có 6 chữ chính, phá thể chia đôi phổ theo kiểu nhắc lại làm thành câu nhạc, 4 chữ 

đầu làm thành câu nhạc 3 ô nhịp, 2 chữ cuối và tiếng đệm làm thành 4 ô nhịp, nhắc 

lại 2 chữ cuối một lần nữa có 5 ô nhịp. Ở đây có điều rất thú vị, đó là 6 chữ chính 

chỉ với 2 nốt nhạc Đô và Sol, cụ thể xem như sau: 

Lời ca:   Ta   đi  chợ  dốc  cây  đa 

Âm vực:  c2  c2   g1   c2   c2   c2 

Căn cứ theo quy luật phân nhóm cao thấp của nhà nghiên cứu Hoàng Kiều, 

chúng tôi xin phân tích vào lời ca, hai chữ đầu không dấu với âm vực trung, chữ 

“chợ” dấu nặng âm đi xuống với âm vực thấp, chữ “dốc” dấu sắc nên là âm vực cao, 

vậy chúng tôi thấy chữ này từ nốt Đô, rồi sử dụng kỹ thuật luyến lên cao quãng 3, 

đạt vị trí âm vực cao. Hai chữ cuối không dấu lại trờ về âm vực trung.  

Trong trích dẫn, chữ “ta, đi, dốc, tề, ngồi, gốc, cây, đa” đều ở vị trí nốt Đô, 

nhưng hai chữ “tề” và “ngồi” là nốt Đô (c1), với âm vực thấp so với chữ không dấu. 

Chữ “dốc”, “gốc” cùng với các chữ không dấu lại là nốt Đô (c2), nhưng hai chữ 

dấu sắc này đều gẩy tay phải từ nốt Đô, song sử dụng kỹ thuật của tay trái luyến lên 

quãng 3 đến nốt Mi. Điều thứ 2, xem trên ví dụ 1, tất cả các chữ dấu sắc như dốc, 

gốc, đều có phương pháp diễn tấu theo cách luyến lên. Về tiếng đệm chữ “i” chỉ là 

phụ họa cho hát nên không có quy luật cao hoặc thấp, nó tương đối tự do. 
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Trên bản nhạc, chúng tôi thấy khi có lời ca chính thường dùng tay phải gẩy 

đàn chứ không dùng kỹ thuật luyến, những kỹ thuật luyến đều xuất hiện trước hoặc 

sau lời ca (một từ). Với phong cách diễn tấu đàn Bầu, các cụ thường cho rằng phải 

gẩy ít tiếng để tay trái nắn ra nhiều tiếng nhưng người diễn tấu khi gặp một chữ lời 

ca phải gẩy đàn làm cho người thưởng thức nghe như người hát nhạc cổ. Vì vậy, 

người chơi đàn phải hiểu biết về nhạc cổ, phải biết hát mới có thể chơi đàn hay. 

Điều này cũng có thể giải thích tại sao người chơi nhạc cổ phải học hát nhạc cổ 

trước. 

Vì tính chất của bài “Lới lơ” trữ tình, tha thiết, lưu luyến nên lúc diễn tấu nên 

chơi với tốc độ vừa phải, nếu diễn tấu nhanh, tính chất thương nhớ sẽ mờ đi. Ngoài 

ra còn chú ý trong khi diễn tấu thường sử dụng kỹ thuật rung với phương pháp rung 

êm, biên độ hẹp. 

b). Bài “Tò Vò”: 

Bài bản Chèo “Tò Vò”, có nguồn gốc từ ca dao, tính chất buồn tủi, than thân 

trách phận, nhớ nhung, thương tiếc, nhưng cũng có khi thể hiện sự châm biếm nhè 

nhẹ. Vậy khi hát, thường nhấn mạnh ngữ điệu và tiết tấu ngoại ở những chỗ kết câu 

nhạc. Về hình thức âm nhạc có chia thành: vỉa, trổ mở đầu, trổ thân bài, trổ nhắc lại, 

trổ nhắc lại có phát triển. Chúng tôi xin trích dẫn vỉa và trổ mở đầu trong quyển 

“Những làn điệu Chèo cổ tiêu biểu” của Hoàng Kiểu như sau: 

Lời cổ 

Vỉa:           Buồn rầu. Buồn rĩ. Buồn non 

        Buồn vì một nỗi thương con tò vò 

Trổ mở đầu:    Ấy mấy hỡi con tò vò 

Trổ thân bài:   Tò vò mày nuôi con nhện 

        Đến sau nó lớn nó bồng, nó bế nó quyện nhau đi 

Trổ nhắc lại 1:  Tò vò ngồi khóc tỷ ty 

        Nhện hời nhện hỡi nhện đi phương nào 

        Mắc phải mối tơ vương 
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Trổ nhắc lại 2:  Vì tằm nhện phải mối tơ vương 

              Ai làm vấn vít mày thương con tò vò 

              Vò chả có con 

Trổ nhắc lại có phát triển: 

              Thương tò vò chẳng có con 

              Vo tròn đắp đất thương con nhện cùng 

              Đến ngày sau nhện lớn nhện đi giăng mùng 

              Vò giả vò thác xác và mắc phải tơ vương 

              Bội bạc lắm con nhện ơi 

              Hết cả con tò vò rồi 

Về phần vỉa, do 2 câu 6-8 phá thể làm thành, nhịp điệu tự do, không có tiết 

tấu cụ thể nào. Người diễn tấu xử lý theo tình cảm của mình, nhưng cũng đi theo 

một quy luật là khi có lời ca như buồn rầu, buồn rĩ, buồn non…, thường gẩy tay 

phải, có chút nhấn mạnh lời hát, khi gặp tự đệm chữ i có thể sử dụng kỹ thuật của 

tay trái, như luyến, vỗ, láy… Thể hiện sự sâu sắc của tình cảm.   

Ví dụ 2: 

 

Ví dụ 2 là trổ mở đầu của “Tò Vò”, trổ này có một câu nhạc 4 ô nhịp, từ đệm 

4 ô nhịp, còn 4 ô nhịp lưu không. Dòng một có 6 chữ: ấy, mấy, hỡi, con, tò, vò, có 4 

thanh khác nhau, chữ con là thanh không dấu, nốt La, chúng tôi lấy nốt này làm âm 

vực trung. Hai chữ dấu sắc có độ cao bằng nốt Rê, cao hơn chữ không dấu ở âm vực 

cao. Chữ ấy có thêm một âm hoa mỹ, mang ý nghĩa nhấn mạnh và có âm điệu từ 
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thấp đến cao. Chữ mấy cùng là dấu sắc (nốt Rê), nên không cần sử dụng âm hoa mỹ. 

Chữ hỡi dấu ngã từ nốt La lên đến nốt Rê, biên độ lớn. Hai chữ dấu huyền thấp hơn 

âm vực trung, mà hai chữ là chữ trọng tâm của cả câu. Vì nhấn mạnh hai từ chúng 

tôi phải sử dụng tay phải gẩy hai nốt này rồi phải thêm nốt hoa mỹ của kỹ thuật tay 

trái (sử dụng kỹ thuật vuốt), sau đó rung chậm thể hiện sự đau buồn. Ở dòng hai 

toàn là từ đệm, phần này là tiếp diễn và nhấn mạnh sự đau buồn của câu trước. Vì 

vậy diễn đạt như thế nào là do người biểu diễn tự phát huy, còn 4 ô nhịp lưu không 

là phần đệm dành cho người hòa tấu. 

Vì bài “Tò vò” có mang tính chất buồn, thương tiếc, giai điệu chậm. Nên khi 

diễn tấu cần chú ý sử dụng kỹ thuật rung với rung chậm với biên độ rộng. 

c). Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

Ví dụ 3: Bài “Cây trúc xinh” (trích dẫn trong cuốn “Dân ca 3 miền” của tác giả 

Lê Quốc Thắng) 

 

Ở đây nếu chúng tôi lấy chữ cây ứng với nốt Rê làm âm vực trung, thì nhìn 

chung các chữ không dấu đều đúng vị trí ở âm vực trung. Dấu huyền và nặng đều 

thấp hơn nốt Rê ở vị trí âm vực thấp. Như vậy, các nốt nhạc phù hợp với quy luật 

của ngữ âm tiếng Việt nhưng ở đây lại thấy một đặc biệt với chữ trúc, chữ trúc đầu 

tiên là nốt Fa vẫn cao hơn âm vực trung, nhưng chữ trúc cuối cùng lại lại bằng âm 

vực trung - nốt Rê. Chúng tôi thử hát theo quy luật của ngữ âm, có nghĩa là lấy nốt 

Rê lên cao thành nốt Fa, nhưng cảm giác câu này lại giống giai điệu ở ô nhịp một sẽ 

mất chút ít cái hay của bài. Ở đây sử dụng nốt Rê có ý nghĩa thay đổi phong cách, 

biến hóa giai điệu. Có thể nói, các bài nhạc cổ và dân ca đa số được tuân thủ theo 
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quy luật của ngữ âm ngữ điệu tiếng Việt. Bên cạnh đó, vẫn có số ít nốt nhạc không 

đi theo quy luật này để thay đổi phong cách của bài.  

Với các loại dân ca, nhạc cổ thường có những nét đặc trưng riêng biệt, ví dụ 

trong dân ca Quan họ Bắc Ninh, còn một đặc trưng cần quan tâm đến, đó là phương 

pháp nẩy hạt. Với phương pháp này, đàn Bầu không bắt buộc dùng kỹ thuật nào, 

người biểu diễn có thể linh hoạt sử dụng kỹ thuật rung, vỗ và láy để diễn đạt 

phương pháp nẩy hạt của dân ca. Đôi khi, kỹ thuật rung, vỗ và láy cũng có tắc dụng 

tăng thêm sức biểu hiện âm nhạc bổ sung cho kỹ thuật nẩy hạt. 

Ví dụ 4: 

Bài “Cây trúc xinh”, trích trong “Tuyển tập dân ca, tác phẩm mới Việt Nam và 

nước ngoài soạn cho đàn Bầu” do Ths. NSND Thanh Tâm biên sọan. 

 

Ở đây, có thể thấy, lòng bản của bài bản đàn Bầu cũng giống như người hát, 

đi theo quy luật của ngôn ngữ bản địa. Nhưng khi diễn tấu thành dị bản sẽ có những 

phong cách biến hóa tùy từng người biểu diễn. Dưới đây, chúng tôi xin phân tích hai 

NSND trình diễn cùng một làn điều “Cây trúc xinh”.  

Ví dụ 5: 

Bài “Cây trúc xinh”, chép nhạc và ghi chú lại một số ký hiệu diễn tấu qua đĩa 

CD “Tiếng đàn Bầu” của NSND Thanh Tâm trình diễn. 
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Ví dụ 6: 

Bài “Cây trúc xinh”, chép qua mạng Internet do NSND Nguyễn Tiến trình diễn. 

 

Với hai ví dụ trên, chúng tôi không thể sử dụng các ký hiệu ghi hết được 

phong cách diễn tấu của hai nghệ sĩ nhưng thông qua hai ví dụ trên sẽ thấy sự khác 

biệt của phong cách biểu diễn giữa hai nghệ sĩ. 

Trước tiên, hai NSND vẫn tuân thủ quy luật của ngữ âm tiếng Việt, khi có lời 

ca đều sử dụng tay phải gẩy đàn tạo tiếng. Khi gặp những phương pháp nẩy hạt, họ 

đều sử dụng kỹ thuật tay trái để tạo ra hiệu quả như người hát.  

Đi vào chi tiết, về nốt nhạc, trong ô nhịp một, chúng tôi sẽ thấy sự khác biệt 

giữa hai nghệ sĩ đó là: tuy sử dụng 3 nốt, nhưng hai nốt cuối cùng thì hai nghệ sĩ 

trình diễn ngược lại. Ở đây không có người nào sai, hai NSND đều sử dụng quãng 

ba để tạo ra âm vực cao thấp giữa thanh sắc và thanh không dấu, làm cho âm hưởng 

phong phú hơn. Có thể nói, dùng nhạc cụ diễn tấu dân ca, đầu tiên phải phù hợp với 

tính năng nhạc cụ. Nhạc cụ diễn tấu trên cơ sở dân ca nhạc cổ, nhưng nó sẽ được 

nghệ thuật hóa lên. Trên thực tế, hầu như không có nhạc cụ nào chỉ diễn tấu một 

cách hoàn toàn giống như dân ca.  

Nẩy hạt là một phương pháp trình diễn của dân ca, người hát linh hoạt sử 

dụng nó trong khi hát. Đàn Bầu diễn đạt phương pháp nẩy hạt này có thể sử dụng 

kỹ thuật rung, vỗ hoặc láy. Ví dụ ô nhịp 4 có nẩy hạt, NSND Thanh Tâm sử dụng vỗ, 

trong khi NSND Nguyễn Tiến sử dụng rung. Với một người nước ngoài, khi tôi học 

những bài dân ca, nếu chỉ xem bản phổ theo 5 dòng kẻ, khó diễn ra phong cách dân 

tộc, vì không biết đặc trưng của nó.  

Ở đây, chúng tôi cho rằng hầu hết các phong cách diễn tấu nhạc cụ dân tộc 

đều chịu ảnh hưởng của các nhân tố thanh điệu của ngôn ngữ bản địa, từ đó hình 
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thành nên một hình thái âm nhạc truyền thống đặc trưng. Trong đó, cụ thể được thể 

hiện ở phong cách giai điệu vốn có của nhạc cổ và dân ca, tức là đặc điểm tổ hợp 

liên kết giữa hướng đi âm cao của điệu ca và sự biến hóa của nó với âm thanh của 

khí nhạc. Loại kỹ thuật diễn tấu này lấy chính xu hướng cao độ và sự biến hóa của 

lời ca và cách hát làm trạng thái âm nhạc chủ thể, chịu sự ảnh hưởng và chi phối 

của xu hướng 6 thanh điệu trong tiếng Việt. 

Tóm lại, thông qua việc nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng Việt đối với âm 

nhạc dân tộc truyền thống và kỹ xảo diễn tấu đàn Bầu, không khó có thể nhận thấy: 

ngôn ngữ không chỉ có ý nghĩa quan trọng với diễn xướng thanh nhạc, mà còn ảnh 

hưởng vô cùng sâu sắc tới diễn tấu nhạc cụ. Bởi vậy, muốn diễn tấu tốt dân ca và 

nhạc cổ đầu tiên phải nghiên cứu kỹ các kỹ xảo sau: hiểu đại ý của lời ca, nắm bắt 

được phong cách, thuộc được lời ca, nắm rõ được quy luật vật động của ngữ điệu, 

học cách diễn xướng… 

Chỉ có như vậy, người nghệ sĩ diễn tấu đàn Bầu mới có thể biểu đạt được 

chuẩn xác tư tưởng, cảm xúc và phong cách quyến rũ của âm nhạc. 

Tính dân tộc trong diễn tấu âm nhạc truyền thống Việt Nam, thể hiện tính 

linh hoạt, tự do và sáng tạo so với ca nhạc phương Tây. Để diễn xuất được cái linh 

hồn của một bài dân ca hoặc nhạc cổ là một việc không hề đơn giản, nó yêu cầu 

người diễn phải dung hòa được phong cách âm nhạc dân tộc với cái gốc rễ của ngôn 

ngữ tiếng Việt và cuối cùng là sự thể hiện nội dung âm nhạc với kỹ xảo đàn Bầu. 
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Tiểu kết chương I 

Qua quá trình triển khai toàn bộ chương I, chúng tôi tạm đưa ra vài ý kiến 

mang tính tổng kết lại một số vấn đề về văn hóa người Việt cho cây đàn Bầu. Phân 

tích đàn Bầu cải tiến và tìm hiểu về quan hệ giữa ngôn ngữ tiếng Việt với kỹ thuật 

tay trái của đàn Bầu. Thông qua các truyền thuyết dân gian được người Việt Nam 

chấp nhận, cây đàn này được những người hát Xẩm (trong đó đa số là người khiếm 

thị) dùng làm kế sinh nhai. Như vậy, đàn Bầu là cây đàn có nguồn gốc từ quần 

chúng lao động khốn khổ, những người không may mắn, thua thiệt trong cuộc sống. 

Dù trong giai thoại nào đó, họ có xuất thân từ tầng lớp trên nhưng cũng đã bị hãm 

hại, đày ải, cuộc sống lâm vào khó khăn. Do đó, cây đàn chính là tiếng lòng của 

những con người kém may mắn. Đàn Bầu xuất phát từ chính cuộc sống của những 

“nghệ sĩ lang thang”, những người lao động nghèo trong xã hội phong kiến. 

Sức ảnh hưởng sâu rộng đến quần chúng lao động của đàn Bầu đã đòi hỏi 

những sự đổi thay trong cấu tạo của đàn Bầu. Từ cây đàn Bầu cổ với cấu tạo đơn 

giản: thân bằng ống tre – một nguyên liệu lấy từ dân gian, dễ kiếm, song âm lượng 

nhỏ, âm vang ngắn, tầm cữ hẹp; mà càng ngày, đàn Bầu càng được cải tiến để phù 

hợp với nhu cầu thưởng thức. Vì vậy, cho đến ngày nay, đàn Bầu đã được cải tiến 

trở thành cây đàn Bầu hiện đại: thân đàn được làm bằng gỗ tốt và được gắn thêm 

Mô - bin làm cho tiếng đàn vang to hơn nhiều lần so với đàn Bầu cổ, làm tăng khả 

năng diễn tả của cây đàn trước đông đảo người nghe. Người chơi đàn vì vậy cũng 

đòi hỏi phải được trang bị kỹ thuật chơi đàn phức tạp hơn. Đây là một trong những 

thành công lớn trong quá trình phát triển của đàn Bầu.   

Giữa tiếng Việt, âm nhạc cổ truyền Việt Nam và phương pháp chơi đàn Bầu 

có sự gắn kết chặt chẽ mật thiết với nhau. Diễn tấu đàn Bầu cũng phải tuân thủ phép 

“Tròn vành rõ chữ”. Trong khi diễn tấu, tuy không trực tiếp biểu lộ và chi phối về 

câu nhạc nhưng cũng giống như nguyên tắc “tròn vành rõ chữ” thể hiện trong khi 

gặp ca từ, tay phải cần phải gẩy ra những nốt nhạc này, thậm chí vận dụng những kỹ 

xảo đàn Bầu, có nhấn mạnh và biểu đạt ý nghĩa của câu chữ được rõ ràng. Khi gặp 
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một số “từ đệm” thông thường không gẩy mà chỉ dùng một số kỹ xảo luyến láy, 

nhấn nhá của tay trái là được. 

Diễn tấu nhạc cổ bằng đàn Bầu cần phải chú ý nắm bắt được các kỹ thuật chi 

tiết trong diễn xướng thanh nhạc. Nẩy hạt là một trong những điểm nhấn quan trọng 

trong dân ca Việt Nam. Nó có sự khác biệt rõ ràng nhất trong so sánh với kỹ thuật 

rung của ca kịch phương Tây. Tần suất và biên độ rung của Nẩy hạt không cố định, 

nó dựa theo đặc điểm của dân ca mà được vận dụng rất linh hoạt. Chỉ một phương 

pháp Nẩy hạt này, đàn Bầu cần tới tận 3 loại kỹ thuật:rung, vỗ, láy để biểu đạt. Bởi 

vậy, cần phải tập trung lắng nghe từng âm tiết nhỏ trong diễn xướng mới có thể diễn 

giải được chân thực và chuẩn xác linh hồn trong dân ca. 

Trong rất nhiều nhạc cụ dân tộc, âm sắc và kỹ xảo của đàn Bầu thể hiện được 

cái riêng nhất trong phong cách ca nhạc truyền thống Việt Nam. Nó thường đảm 

nhận trọng trách diễn tấu giai điệu chính trong dàn nhạc. Bên cạnh việc dựa theo 

phương pháp diễn xướng của nhạc cổ và dân ca, nó còn phải căn cứ theo phong 

cách diễn tấu của đàn Bầu, để phát huy tối đa chức năng diễn tấu, nhằm đạt được 

mục tiêu, nghệ thuật hóa dân ca và nhạc cổ, khiến cho lời ca được diễn giải trên 

nhạc cụ một cách hoàn mỹ. 

Tóm lại, muốn diễn tấu được tốt âm nhạc truyền thống Việt Nam, trước tiên 

phải hiểu được bối cảnh và phong cách của dân ca, nhạc cổ; tiếp nữa cần phải hiểu 

được lời của nó; nắm bắt được âm luật của giai điệu; lại phải học thuộc cách diễn 

xướng dân ca và nhạc cổ đó; đồng thời chú ý đến các chi tiết nhỏ trong diễn xướng. 

Chỉ có như vậy mới có thể diễn giải được tốt tác phẩm trên cơ sở nguyên tắc trung 

thực với nội dung âm nhạc. 
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Chương II 

BIỂU DIỄN VÀ ĐÀO TẠO ĐÀN BẦU  

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI TẠI VIỆT NAM 

 

Từ khi được đưa vào nhà trường giảng dạy một cách chính thức mang tính 

chuyên nghiệp cao, đàn Bầu đã bước vào một quá trình phát triển mạnh mẽ cả về 

đào tạo và biểu diễn. Bên cạnh đó, với quá trình liên tục cải tiến nhạc cụ, đàn Bầu 

lại được giải quyết về vấn đề âm lượng và kỹ thuật... Cho đến nay, nghệ thuật biểu 

diễn đàn Bầu không chỉ dừng chân với những bài bản truyền thống mà còn thể hiện 

được các tác phẩm mới mang hơi thở của thời đại.  

2.1. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu theo phong cách truyền thống 

Nghệ thuật biểu điễn đàn Bầu theo phong cách truyền thống trong phần này, 

được chúng tôi trình bày trong các thể loại: dân ca, âm nhạc thính phòng cổ truyền 

và âm nhạc sân khấu cổ truyền. 

2.1.1 Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu trong phong cách dân ca ba miền 

Việt Nam là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa với 54 dân tộc anh em sống 

trên khắp mọi miền đất nước. Sự phong phú và đa dạng trong văn hóa, âm nhạc của 

các tộc người đã được các nhà nghiên cứu về văn hóa khẳng định. Một trong những 

kho báu của nền văn hóa dân gian đang được lưu trữ tại Viện Âm nhạc trực thuộc 

HVÂNQGVN, đây là kho lưu trữ tư liệu điền dã về âm nhạc dân gian và nghệ thuật 

biểu diễn truyền thống vào loại lớn ở châu Á. Kho tàng dân ca và dân nhạc các dân 

tộc hiện vẫn ngày một được bổ sung thêm qua các dự án sưu tầm và nghiên cứu âm 

nhạc dân gian truyền thống của Nhà nước và của các dự án quốc tế. 

Trong nền âm nhạc truyền thống của các dân tộc Việt Nam có các thể loại 

khác nhau như dân ca, dân nhạc, âm nhạc thính phòng, âm nhạc cung đình, âm nhạc 

sân khấu cổ truyền… Dân ca là một bộ phận cấu thành nền văn hóa Việt Nam, giàu 

bản sắc dân tộc, chính vì vậy diễn tấu dân ca rất quan trọng trong nghệ thuật biểu 
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diễn đàn Bầu. Như ở chương I đã trình bảy và phân tích, trong dân ca Việt Nam, 

giai điệu bao giờ cũng gắn liền với ngữ điệu của dân tộc Việt với 6 thanh: Dấu sắc 

(/), Dấu huyền (\), Dấu hỏi (?), Dấu ngã (~), Dấu nặng (.) và không dấu. Tiếng đàn 

cùng với kỹ thuật diễn tấu của đàn Bầu có thể bắt chước giọng trong trẻo, nhẹ 

nhàng của các cô gái Hà Nội, Huế và Sài Gòn… giọng nói vùng nào cũng mang 

theo dấu giọng vùng ấy. Dấu giọng lại tạo ra ngữ điệu từng vùng khác khau và ngữ 

điệu của mỗi vùng lại có quan hệ chặt chẽ với giai điệu dân ca của vùng ấy.  

2.1.1.1. Dân ca miền Bắc 

Âm nhạc dân gian vùng đồng bằng Bắc bộ rất phong phú và đặc sắc. Nó còn 

là nơi khởi nguồn của dân tộc Việt, phong cách âm nhạc vùng này bao gồm phong 

cách âm nhạc của cư dân ở châu thổ sông Hồng và sông Thái Bình. Bên cạnh sự 

phong phú của dân ca dân tộc Kinh ở đồng bằng Bắc bộ là âm nhạc của đồng bào 

thiểu số của Tây Bắc và Việt Bắc. Dân ca miền Bắc chủ yếu là dân ca của người 

Kinh và dân ca miền núi như Tày, Nùng, Thái, Mông, Dao… 

Về thể loại các dạng dân ca Bắc bộ chúng tôi có thể thấy: Ví, Đúm, Trống 

Quân, Cò lả, Sa mạc, Chèo tàu, hát Xoan, hát Ghẹo, hát Quan họ… 

Âm nhạc Quan họ Bắc Ninh là một loại hình âm nhạc đặc trưng nhất của 

người dân Kinh Bắc, giai điệu đẹp, trữ tình, trong sáng, thường là những bài bản ca 

ngợi về tình yêu đôi lứa, vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước con người. 

Ví dụ 7: 

Trích bài “Trèo lên quán dốc”: 

 

Trong ví dụ trên, chúng ta nhìn nhận được tính chất hội hè vui vẻ, tiết tấu 

nhanh sôi nổi trong bài. Khi diễn tấu những bài quan họ mang phong cách như bài 
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bản này, tay trái của đàn Bầu luôn phải rung nhanh, êm; tay phải gảy êm và đẹp. 

Với bài bản dân ca của các dân tộc thiểu số bao gồm nhiều dân tộc sinh sống 

ở các tỉnh phía Bắc như: Mường, Dao, Tày, Nùng, Thái, Xá, H‟mông… Nên sắc 

thái văn hóa và âm nhạc của các dân tộc thiểu số này cũng rất đa dạng. Những nét 

giai điệu của dân ca vùng này nhẹ nhàng, tươi vui, trong sáng như “Xòe hoa” (dân 

ca Thái), “Inh lả ơi” (Dân ca Tây Bắc), “Quê hương tươi đẹp” (Dân ca Nùng)...  

Khi diễn tấu những bài dân ca thuộc các dân tộc thiểu số phía Bắc, chúng tôi 

cần được nghe qua giai điệu vài lần mới hiểu được những nốt luyến láy xử lý như 

thế nào vì các dân tộc thiểu số có những đặc trưng riêng về thang âm, điệu thức... 

Nghe những giai điệu du dương, đầm ấm, thiết tha và từ đó mới nắm bắt và hiểu 

được các chất liệu của âm nhạc dân gian sau đó mới áp dụng vào thực hành trên đàn 

một cách có hiệu quả và có chất lượng. 

2.1.1.2. Dân ca miền Trung 

Do hoàn cảnh địa lý với những bãi biển, đồi cát mênh mông, với sông Hương 

núi Ngự dễ để cho con người “tức cảnh sinh tình” hay do những ngữ điệu đặc thù 

trong tiếng nói, uyển chuyển tinh vi, những cái “tiểu dị” thực đáng yêu trong cái 

“đại đồng” của tiếng nói chung dân tộc. Âm nhạc dân gian truyền thống miền Trung 

đã hình thành nhiều làn điệu dân ca đặc sắc như: Hò mài nhì, Mái đẩy, ca Huế, các 

điệu Lý, hát Ví… phản ánh cuộc sống lao động, tình cảm của người dân miền 

Trung. 

Dân ca Huế, bao gồm những điệu, “giọng” hò, có những điệu hò lao động 

như Hò Khoan, Hò Mái sắp (còn gọi là Hò Giã gạo), Hò Hụi của vùng Quảng Bình, 

có tiết tấu nhịp nhàng và linh hoạt với khúc thức điển hình của các vế “kể” do một 

người “xướng” và “xô” cho nhiều người “ứng”. Bên cạnh đó, còn có những điệu hò 

trữ tình nổi tiếng của vùng sông Hương đó là những điệu Hò Mái Nhì, Mái đẩy có 

âm điệu vấn vương quấn quít. 

Các điệu Lý là những bài dân ca có khúc thức hoàn chỉnh, giai điệu đã được 

gọt giũa và cân đối giống như những làn điệu điển hình trong hệ thống Quan họ. 
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Nội dung các điệu Lý rất gần với nội dung các câu ca dao tình tứ, đậm đà duyên 

dáng như: Lý Hoài xuân, Lý Tử vi, Lý Tình tang, Lý Năm canh… Ở các điệu Lý 

cũng giống như trong một số điệu hò chúng ta thấy xuất hiện những biến âm rất đặc 

sắc ảnh hưởng của tiếng nói miền Trung. 

Ví dụ 8: 

Trích bài “Lý Qua đèo”  

 

Đây là một bài Lý của dân ca miền Trung, trong đó chúng ta dễ tìm thấy giai 

điệu giống giọng nói của người miền Trung, ví dụ từ “nờ”, “úy”, “óa”, “rứa” xuất 

hiện ở ví dụ trên… Mấy từ này thể hiện được phát âm giọng nói người miền Trung 

nói nặng hơn với miền Bắc và tính cách của người miền Trung thong dong, thư thái.  

Ở trên, chúng tôi đã thấy bản phổ đàn Bầu theo giai điệu của dân ca, người 

hát thế nào thì đàn Bầu chơi như thế thêm nốt hoa mỹ không nhiều, ngoài ra tiếng 

đàn cũng giống giọng người cho nên nghe tiếng đàn Bầu như nghe người hát.  

Vè miền Trung cũng giống như miền Bắc, thực chất có thể xem như một lối 

nói nhịp nhàng và âm điệu hóa, thích hợp cho lối diễn đạt tự sự để kể lại những câu 

truyện có tình tiết, có đầu đuôi. 

Hò, Lý, Vè hoàn toàn thuộc phạm trù nhạc hát, bản thân nó không yêu cầu có 

nhạc khí phụ họa. Vận dụng chủ yếu trên lối thơ 6-8 và các biến thể của thơ 6-8, 

nguồn gốc dân gian của nó thật trong sáng, tự nhiên. 
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Nhìn một cách khái quát, âm nhạc Huế có âm hưởng hoặc là buồn (man mác) 

hoặc là ai oán (lâm ly) như ca các bài bản Nam ai, Nam bình, Tứ đại cảnh; Lý hoài 

nam, Tử vi, Năm canh, Hò mái nhì, Mái đẩy... Và khi nói đến chính bản thân cái 

“buồn”, cái “ai oán” đó còn phải xét đến các ý nghĩa trong hoàn cảnh lịch sử mà nó 

nảy sinh với tác động của nó đối với con người đương thời và con người ngày nay. 

Những điệu, hơi Bắc trong nhạc Lễ hùng tráng, tươi vui; những điệu Hò lao 

động trên sông nước hay trong lịch sử phản ánh trí tuệ thông minh sáng tạo, tính 

chiến đấu, tinh thần lạc quan yêu đời của nhân dân lao động trong truyền thống âm 

nhạc của các dân tộc Việt Nam.  

Trong nhạc Chèo, những âm điệu được sử dụng trong vở Tuần Ty - Đào Huế, 

những làn điệu như “Lý tiểu khúc”, “Lới lơ”… với chất nhạc Huế rõ nét đã nói lên 

một sự kết hợp thật tự nhiên và đầy hiệu quả giữa âm nhạc dân gian Xứ Huế và 

Chèo. Những điệu như Phú bình, Phú rơi trong chầu văn miền Bắc đã thể hiện xuất 

xứ từ miền Trung; những điệu như “Xe chỉ luồn kim” và cả một số điệu gọi hẳn là 

“Quan họ Huế” chứng tỏ chất nhạc Huế đã thâm nhập cả vào những hệ thống dân 

ca địa phương miền Bắc như Quan họ. 

2.1.1.3. Dân ca Nam bộ 

Nền văn hóa Nam bộ nói chung và âm nhạc Nam Bộ nói riêng có nguồn gốc 

từ truyền thống người Việt, trực tiếp từ cái nôi châu thổ sông Hồng qua đợt chuyển 

giao ở một khâu trung gian là âm nhạc miền Ngũ Quảng với trung tâm là Thừa 

Thiên Huế - một môi trường giao lưu đặc biệt đã góp phần không nhỏ tạo nên 

những nét đặc thù trong âm nhạc Nam bộ. Ngoài những ảnh hưởng của âm nhạc 

Miền Bắc, văn hóa Nam bộ còn chịu ảnh hưởng của người Chăm với những yếu tố 

văn hóa nghệ thuật Hồi giáo, người Khơme chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Ấn 

Độ và những nhóm thiểu số như người Châu Rô (tỉnh Đồng Nai), người Mạ (tỉnh 

Lâm Đồng)… với những tập quán âm nhạc gắn bó chặt chẽ với các sắc tộc Tây 

Nguyên có truyền thống âm nhạc phong phú và độc đáo. 
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Chúng tôi đã có dịp đề cập đến một vài đặc điểm cũng như vị trí của dân ca 

Nam bộ trong kho tàng dân ca Việt Nam. Nếu chúng ta xem Đồng bằng sông Cửu 

Long là trung tâm của Nam bộ thì đây chính là nơi hội tụ các điệu Hò và Lý, những 

thể loại tiêu biểu cho phong cách miền Nam. Đây cũng là giao điểm của hai luồng 

dân ca Việt và Khơme mà mối giao lưu này rất có thể là cơ sở cho việc phát sinh ra 

những thang âm, điệu thức đặc trưng của dân ca, dân nhạc miền Nam.  

Các làn điệu của dân ca Nam bộ có xuất xứ từ miền Bắc và miền Trung, khi 

vào đến Nam bộ, cũng được phát triển cho phù hợp với cuộc sống cộng đồng dân cư 

trong khu vực. Lẻ tẻ ở miền Bắc chúng ta đã thấy một số điệu Hò như “Hò qua sông 

hái củi”, “Hò sông Mã”... và một số điệu Lý như “Lý giao duyên”, “Lý cây đa”… 

Đến miền Trung, Hò và Lý đã phát triển khá nhiều với những điệu của Nghệ An, Hà 

Tĩnh nhất là của Bình Trị Thiên (Hò Hụi, Hò Giã gạo, Hò Khoan…). Nhưng có lẽ 

không ở đâu phát triển nở rộ các loại “Hò”, “Lý” như ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Chỉ tính riêng kết quả của nhóm sưu tầm Lê Giang - Lư Nhất Vũ thì mỗi tỉnh Bến 

Tre và Cửu Long có hàng chục điệu Hò bản địa và riêng tỉnh Đồng Tháp có hơn 60 

điệu Lý (không tính các dị bản) trong tổng số hơn 200 điệu mà nhóm này đã thu 

thập được qua 8 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.  

Đa số các bài Lý của miền Nam đều mang tiết tấu nhanh, vui, tính chất âm 

nhạc trữ tình, trong sáng. Khi diễn tấu những bài bản này trên đàn Bầu, tay phải 

thường phải gảy rõ nốt và vang tiếng. Kỹ thuật rung của tay trái phải rung nhanh, 

biên độ hẹp. Ngoài ra cần phải xử lý rõ các kỹ thuật như láy, vỗ, vuốt, làm thế nào 

cho âm nhạc thể hiện được tính chất vui tươi, trong sáng. 

Diễn tấu dân ca các vùng là bước quan trọng đối với người biểu diễn, đặc 

biệt là học sinh mới học đàn vì các các bài dân ca luôn có giai điệu đẹp, tiết tấu đơn 

giản làm cho học sinh dễ nhớ, dễ thuộc. Càng học thời gian lâu, người chơi đàn 

càng có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu với nhiều bài bản dân ca từ đó họ sẽ càng ngấm 

chất, bén hơi và biết cách xử lý bài bản khiến cho người biểu diễn càng thể hiện 

được cái hồn của dân ca ấy, tiếng đàn của họ sẽ càng trở nên sâu lắng. 
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2.1.2. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu trong phong cách thính phòng cổ 

truyền 

Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu trong phong cách thính phòng cổ truyền ở Việt 

Nam khá phong phú và đặc sắc. Một số loại hình nổi bật như Ca trù, Hát Văn, Xẩm, 

Huế, Đờn ca - Tài tử... được coi là những loại hình độc đáo mang tính chuyên 

nghiệp cao. Trong phần này, chúng tôi xin được đi sâu vào hai lĩnh vực là âm nhạc 

thính phòng Huế và Đờn ca - Tài tử Nam bộ. 

2.1.2.1. Những đặc sắc trong phong cách Huế 

Âm nhạc Huế có một hệ thống những âm điệu, những giọng điệu, những thể 

loại mới mẻ so với cái vốn cổ truyền từ Bắc đem vào. Trong nền âm nhạc truyền 

thống Huế có rất nhiều thể loại âm nhạc với nhiều phương thức diễn cảm khác 

nhau: 

- Trong phong cách Huế, sự ảnh hưởng của phong cách âm nhạc dân gian 

Quảng trị, Thừa Thiên tới phong cách âm nhạc Cung đình và sự ảnh hưởng của âm 

nhạc Cung đình ngược lại với âm nhạc dân gian là một thực tế đã được nhiều nhà 

nghiên cứu khẳng định. Trong đó bao gồm:  

a) Dân ca (các làn điệu Hò, điệu Lý, hát Chầu Văn, hát Vè…);  

b) Âm nhạc thính phòng (Ca Huế) 

- Âm nhạc thính phòng theo phong cách Huế bao gồm cả hai yếu tố: 

a) Âm nhạc cung đình cũng như âm nhạc đời thường: Nhạc Lễ (âm nhạc 

cung đình với hệ thống dàn nhạc và hệ thống các bài bản trình tấu trong các buổi lễ 

của triều đình);  

b) Âm nhạc thính phòng - âm nhạc phục vụ cho nhu cầu giải trí của cung 

đình (Ca Huế, Ca trù…). Âm nhạc trong Ca Huế rất tao nhã, nó vừa mang phong 

cách của Cung đình vừa tiếp thu những tinh hoa âm nhạc trong dân gian. Những 

nhà nghiên cứu cho rằng Ca Huế không nằm trong khái niệm âm nhạc Cung đình 

mà chỉ thuộc về ca hát đời thường. 
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Các làn điệu được phát triển do nhiều nguồn tiếp thu, gắn liền với sinh hoạt 

nghệ thuật không chuyên trong dân gian, Ca Huế có một vị trí riêng cả về nguồn 

gốc và tính chất. Một số điệu ca Huế như “Phẩm tuyết”, “Long ngâm”, “Ngũ đối”… 

thực chất là những tiết mục nhạc Lễ được đặt lời ca, mang âm hưởng điệu thức Bắc 

rõ rệt. Một số điệu như “Nam bình”, “Nam ai”, “Tứ đại cảnh” thì lại gần với một số 

câu Hò, Lý về âm điệu và điệu thức. 

Bài bản của ca Huế có cấu trúc hoàn chỉnh, giai điệu uyển chuyển tinh tế, lời 

ca giàu chất văn học với nhiều kỹ thuật luyến láy đặc trưng. Về mặt khúc thức, các 

điệu Ca Huế thường có quy mô lớn hơn và phức tạp hơn các điệu dân ca. Điển hình 

như những bài “Hành vân”, “Lưu thủy” hay “Tứ đại cảnh”, nó thường gồm một số 

sắp (tức là những đoạn hoàn chỉnh), gắn bó với nhau chặt chẽ, rất gần với cấu trúc 

“khai, thừa, chuyển, hợp” trong luật thơ cổ truyền.  

Có thể nói, Ca Huế là một loại nhạc hát mang nhiều yếu tố chuyên nghiệp về 

cấu trúc và phong cách biển diễn nhưng về nội dung âm nhạc của nó thì bộ phận 

đặc sắc nhất lại chịu ảnh hưởng rõ rét của Hò, Lý dân gian. Hệ thống bài bản trong 

ca nhạc Huế được tạm chia làm 2 loại chính: 

Hệ thống bài bản Bắc: 

Loại Bắc này mang âm điệu vui tươi, diễn tả sự vui vẻ, trong sáng, khỏe 

khoắn, còn có người gọi là các bài bản Xuân. Trong các điệu Bắc thuộc Ca Huế, 

chúng tôi không thể không nhắc đến 10 bài Thập thủ liên hoàn: “Phẩm tuyết”, 

“Nguyên tiêu”, “Hồ quảng”, “Liên hoàn”, “Bình bán”, “Tây mai”, “Kim tiền”, 

“Xuân phong”, “Long hổ”, “Tẩu mã”. Về mặt cấu trúc thì các bài này được móc nối 

liền nhau một cách rất hài hòa không có khoảng cách khi chuyển từ bài này sang bài 

kia. 

Hệ thống bài bản Nam 

Bài bản Nam có tính chất giai điệu buồn thương, ai oán, giai điệu chậm, 

mang những nét tự sự, não nề. Số lượng bài bản trong hệ thống này khá phong phú, 

gồm các bản như: “Nam ai” (còn gọi là Ai giang nam), “Nam bình” (còn gọi là nam 
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bằng), “Nam xuân”, “Quả phụ”, “Tương tư khúc”, “Tứ đại cảnh”, “Hành vân”…  

Ở đây, chúng ta cần phải lưu ý đến những vấn đề về thang âm, vì hệ thống 

thang âm Đô, Rê (non), Fa (già), Sol, La (non) của điệu Nam rất phù hợp với giọng 

nói của người dân Huế. Hệ thống thang âm này bao trùm trên đa số bài bản của âm 

nhạc truyền thống Huế và tô đậm bản sắc Huế. Chính vì thế, trong khi diễn tấu 

những phong cách này phải tuân thủ quy luật thang âm của tính chất dân tộc chứ 

không diễn theo chuẩn của 12 âm bình quân.  

2.1.2.2. Những đặc sắc trong phong cách Đờn ca - Tài tử 

Nhạc Lễ và Ca Huế khi vào Nam đã tạo nên một biến động mang ý nghĩa 

sáng tạo lớn. Với phong cách trình diễn điển hình là các lối ứng tác, biến tấu của 

miền Nam, từ nhạc Lễ Huế đã nảy sinh phong cách Tài tử và lại chính từ phong 

cách Tài tử dựa trên một âm điệu Huế - câu đầu bản Lý Hành Vân chúng ta đã có 

bản Dạ cổ hoài lang, tiền thân loại hình Vọng cổ, bản nhạc được xem như nòng cốt 

về mặt âm nhạc của âm nhạc Đờn ca - Tài tử ngày nay. 

Khi đi sâu vào tìm hiểu về phong cách diễn tấu âm nhạc cổ truyển nói chung 

và phong cách diễn tấu nhạc Đờn ca - Tài tử nói riêng chúng tôi thấy nổi bật lên 

những đặc điểm như sau: 

- Trong Đờn ca - Tài tử vẫn thấy có những bản nhạc ký âm theo cách ký âm 

cổ truyền, các nốt nhạc được ghi bằng chữ tên nốt nhạc (Hò, Xự, Xang, Xê, Cống, 

Líu), bản phổ không ghi các trường độ mà về phần tiết tấu chỉ ghi những trọng điểm 

bắt buộc tiếng phách phải rơi vào. Ngoài ra, chúng tôi không bao giờ bắt gặp các 

nghệ nhân, nghệ sĩ cổ truyền đặt bản nhạc trước mặt khi diễn tấu. 

- Phương pháp đào tạo lúc bấy giờ của nghệ nhân vẫn là truyền khẩu cho hát 

và truyền ngón cho đàn. Phương pháp truyền nghề trực tiếp này dần dần sinh ra tính 

dị bản trong âm nhạc Đờn ca - Tài tử. Ở mỗi dị bản, người chơi đàn chỉ giữ những 

đường nét giai điệu chính của lời ca rồi mặc sức ngẫu hứng theo kiểu “biến hóa 

lòng bản”. Điều này đã mang lại sự phong phú cho kho tàng bài bản của các cây đàn 

trong hòa tấu Đờn ca - Tài tử. Mỗi thầy cô, mỗi nghệ sĩ đàn Bầu thuần thục lại cho 
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ra đời một dị bản mới, nhiều dị bản qua mỗi lần trình tấu lại mang một dấu ấn mới, 

một phong cách riêng nhưng vẫn không nằm ngoài hệ thống hơi và điệu đã được 

quy định. 

Như chúng ta đã biết, hệ thống bài bản trong âm nhạc Đờn ca - Tài tử cũng 

được phân chia thành thể loại theo hơi: Hơi Bắc, hơi Nam, hơi Oán. Trong khi biểu 

diễn, mỗi loại hơi đều có những đặc điểm về kỹ thuật: rung, luyến, láy, vỗ khác 

nhau để người ta có thể phân biệt được Hơi của mỗi bài bản. Ví dụ trong nhạc Đờn 

ca - Tài tử, cùng một nốt Fa nếu rung thì sẽ mang hơi oán, không rung mà láy thì sẽ 

là hơi Xuân. Điều này khiến cho người chơi phải nắm chắc được tính chất của từng 

bài bản. 

Căn cứ vào những đặc điểm giống nhau về thang âm, sắc thái, tính chất, 

ngón đàn, chúng tôi đã chia thành ba loại hơi chủ yếu như sau: 

- Hệ thống các bài Hơi Bắc: 

Các bài Bắc thường mang tính chất vui nhộn, khỏe khoắn, trong sáng. Với 

những phong cách biểu diễn này thường rung nhanh vừa ở nốt Rê, La, đôi khi kết 

hợp nảy vào âm La – một đặc trưng của điệu Bắc, đôi chỗ láy vào âm Đô. 

- Hệ thống các bài hơi Nam 

Bài bản hơi Nam có 3 loại tính chất: Nam Xuân, Nam Ai, Nam Đảo. 

- Nam Xuân: tính chất âm nhạc thư thái, khoan thai, đĩnh đạc. Một bài có 

47 câu chia thành 6 lớp nhưng thực chỉ có 3 lớp sắc thái khác nhau. Trong khi biểu 

diễn tay trái luôn rung nhanh vừa vào âm Rê, La (Cống) và một số âm Mi (Xự), láy 

vào âm Fa (Xang), Đô (Hò). 

- Nam Ai: âm nhạc mang sắc thái ảm đạm, buồn, cô đơn. Bài gồm 64 câu 

chia làm 8 lớp. Với phong cách biểu diễn này, kỹ thuật rung sâu, chậm vừa vào âm 

Fa (Xang) và Si giáng (Phan), láy mềm vào âm Sol - Đô- Đố. 

- Nam Đảo: Bài bản được áp dụng nhiều trên sân khấu Cải lương, chủ yếu 

ở các vai diễn trong những tình huống căng thẳng được dùng đối đáp rất sinh động 

giữa nhiều người trong lúc kịch tính lên cao điểm. Bài gồm có 52 câu nhịp 4. Tính 
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chất âm nhạc uy nghi, gọn nhịp, nghiêm trang. Lúc diễn tấu, luôn rung nhanh vào 

âm La, Sol.  

Hơi Nam trong Đờn ca - Tài tử có một điều rất đặc biệt và cũng rất thú vị ở 

điệu Nam là tuy trên cùng một hệ thống thang âm nhưng các ngón đàn tay trái như: 

rung, nhấn, luyến láy, vỗ… trong các bài bản lại hoàn toàn mang tính chất và đặc 

điểm khác nhau. Trong khi biểu diễn, chúng tôi phải để ý nốt Fa trong bài “Nam 

xuân” thường rung láy lên quãng hai hoàn toàn khác biệt với nốt Fa của “Nam ai” 

cần phải rung sâu và chậm để tạo cảm giác buồn thương day dứt. Nếu như các bài 

bản thuộc hơi Bắc ngón đàn tay phải thường đánh nhiều nốt để tạo cảm giác vui 

tươi, sáng sủa, nhưng với hơi Nam thường đàn ít nốt và rất chú ý đến những kỹ xảo 

trong các bản đàn. 

- Hệ thống các bài hơi Oán 

Khác với hơi Bắc và hơi Nam, hơi Oán sử dụng thang 7 âm: Đô, Rê, Mi 

giáng, Fa, Sol, La, Si giáng. Tính chất âm nhạc hơi Oán thường đượm buồn, day 

dứt, não nề. Hình thức âm nhạc hơi Oán hoàn toàn được tách ra khỏi khuôn khổ 

nhạc Lễ, không bị gò bó vào tính chất cân đối theo kiểu nhạc Lễ. Nó có sự kết hợp 

hài hòa giữa độ cứng của hơi Bắc và độ mềm hơi Nam. Sự kết hợp đó không chỉ 

trong từng lớp, từng câu nhạc mà ngay trong từng chữ nhạc luôn có độ cứng và độ 

mềm khác nhau. Ví dụ: cùng một âm La (Cống) khi thì hơi non đi có khi lại hơi già 

hơn một chút và đôi khi trong cùng một chữ nhạc có lúc nhấn lúc không. Chính vì 

vậy, bài bản hơi Oán rất khó ký âm phải chú trọng học theo phương pháp truyền 

ngón. Ở phong cách hơi Oán còn có một đặc trưng riêng mà cả trong hơi Bắc, hơi 

Nam đều không có đó là khả năng nhấn nhá hoặc sử dụng cùng lúc nhiều chữ nhạc 

để thể hiện một dấu “.”, dấu “ ” hoặc là dấu “?” làm cho bài bản thuộc hệ thống hơi 

Oán trở thành một phong cách âm nhạc đặc trưng, thể hiện rõ nét nhất ngôn ngữ địa 

phương của người dân Nam bộ. 
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2.1.3 Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu trong phong cách Ca Kịch truyền 

thống 

Trong phần phân tích về phong cách sân khấu ca kịch truyền thống, chúng 

tôi xin phép được đi sâu vào hai lĩnh vực đó là Chèo và Cải lương. Các lĩnh vực sân 

khấu ca kịch truyền thống khác xin được trình bảy ở các công trình nghiên cứu 

khác. 

2.1.3.1. Những đặc sắc trong phong cách Chèo 

Khi nói đến những loại hình nghệ thuật đặc trưng của người miền Bắc, chúng 

ta không thể không nhắc tới Chèo - một sản phẩm nghệ thuật sân khấu miền Bắc 

Việt Nam. 

Âm nhạc trong Chèo giữ một vị trí đặc biệt, nó là một thủ pháp quan trọng 

nhất để biểu hiện tính cách nhân vật, tâm tư, sự việc và tạo kịch tính. Nó cũng có 

chủ đề và đối chọi chủ đề âm nhạc cho từng vở và từng nhân vật. Chủ đề âm nhạc 

trong dàn nhạc Chèo cổ truyền là do nhiều ca khúc mang tính cách chung của từng 

nhân vật nhưng được biểu hiện bằng nhiều khía cạnh không phải chỉ có một nét 

nhạc chủ đề cố định được nhắc đi nhắc lại và có sự phát triển bằng cách biến tấu 

hay mô phỏng. Nói một cách khác, tính ngẫu hứng, ứng tấu dựa trên mô hình làn 

điệu là một thủ pháp đặc trưng nhất trong phong cách diễn tấu của nghệ thuật Chèo. 

Cứ theo truyền thống nhà nghề thì phần phụ họa các điệu hát Chèo cổ thì chỉ 

dùng tới bốn thứ nhạc khí là trống đế, thanh la, mõ và trống cơm. Về sau, chịu ảnh 

hưởng của phong trào “Tuồng hóa” và trong thời kỳ “Cải lương”, nhiều ban Chèo 

mới đưa vào những thứ đàn Nhị, đàn Bầu, Sáo vv… Khi một làn điệu được hát lên, 

từng cây đàn với tiếng nói riêng của mình hòa theo vừa như đỡ giọng lại vừa như 

khắc họa và nhấn rõ thêm cái cảm giác vui buồn tiềm ẩn trong mỗi giai điệu của bài 

hát.  
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Trong khi biểu diễn mỗi nhạc công là một chủ thể sáng tạo không ai giống ai. 

Tùy theo tính năng và âm sắc của mỗi cây đàn mà người đàn trước kẻ đàn sau, quan 

trọng nhất là dựa vào tiết tấu và lòng bản chính của làn điệu mà mỗi cây đàn tự 

ngẫu hứng theo cách riêng của mình. Toàn bộ âm thanh có lúc được vang lên đồng 

nhất có lúc được chia thành từng mảng bè giai điệu đan xen với bè gảy rồi lại được 

vang lên trong tiết tấu của bè lưu không. 

Cũng giống như các dàn nhạc truyền thống khác, nghệ thuật ứng tấu, tính 

ngẫu hứng đã sản sinh ra phương thức đánh tòng. Nó đã trở thành một phương pháp 

hòa đàn truyền thống một cách độc đáo không chỉ dành riêng cho mảnh đất Chèo. 

Phương thức đánh tòng mang tính ngẫu hứng này đã tạo nên một vẻ đẹp nguyên sơ 

mà không dễ gì một tác phẩm phối khí mới nào có thể đạt tới được. Và một việc 

tưởng chừng như đơn giản để phát huy tối đa nghệ thuật diễn tấu này đòi hỏi người 

chơi đàn phải giỏi về kỹ thuật để làm chủ cây đàn, phải am hiểu và ngấm được “cái 

hồn” của nhạc Chèo. 

Theo những nhà nghiên cứu thì Chèo cổ ở Việt Nam xuất hiện tương đối 

sớm từ thế kỷ XIV. Có khoảng 170 làn điệu Chèo khác nhau được chia thành nhiều 

hệ thống như hát Sắp, hát Hề, hát Sử, Đường Trường, hát Văn… và một số bài bản 

lẻ không nằm trong hệ thống nào. Căn cứ vào tính chất âm nhạc của các hệ thống 

làn điệu đó, chúng ta có thể chia thành hai loại sắc thái tình cảm chính: vui, buồn. 

- Hơi Bắc: Gồm những bài mang tính chất âm nhạc vui vẻ, sôi nổi, hoạt bát 

như: hát Sắp, hát Hề… 

- Hơi Nam: Gồm những bài mang tính chất âm nhạc buồn thương, ai oán 

như: hát Vỉa, Ngâm, hát Văn, hát Trữ tình… 

Ở đây, chúng tôi xin so sánh mấy cây đàn của bài bản hơi Bắc “Duyên phận 

phải chiều” (hay gọi là “Đường trường duyên phận”): 
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Ví dụ 9: 

Đàn Bầu: 

 

 

 

Đàn Tranh: 

 

 

Đàn Tam thập lục: 
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Đàn Nhị: 

 

Trong ví dụ trên được trích dẫn trong các giáo trình dạy học, tuy nhiên người 

biểu diễn có thể đánh với nhiều lối khác nhau đựa trên một lòng bản nhưng với cơ 

sở tính chất không thể thay đổi. Chúng tôi vẫn thấy được cùng với một làn điệu 

Chèo tuy đã được soạn ở các cây đàn khác nhau nhưng vẫn không làm thay đổi tính 

chất âm nhạc vui tươi, trong sáng của bài. Chúng ta dễ thấy, trong khi diễn tấu các 

cây đàn như đàn Tranh, đàn Tam thập lục, đàn Nhị có nhiều nốt nhạc được biến hóa 

hơn. Trong đó phong cách biểu diễn đàn Bầu rất giống ca hát, nốt nhạc đàn Bầu đơn 

giản, thường được tùy theo lời ca. Các âm chỉ cần gẩy một nốt tay phải rồi sử dụng 

các kỹ thuật luyến láy của tay trái, hai tay phối hợp linh hoạt tạo ra những âm thanh 

hiệu quả giống như một người đang hát. 

2.1.3.2. Những đặc sắc trong phong cách Cải lương 

Âm nhạc Cải lương ra đời sau nghệ thuật Chèo và âm nhạc truyền thống 

Huế, nó sinh ra vào đầu thế kỷ XX, một số nhạc công trong âm nhạc Cung đình Huế 

trở về với dân gian và hành nghề ở Nam trung bộ và Nam bộ. Họ còn nặng lòng với 

nghề, mang nhạc Lễ đi về phía Nam. Trong quá trình giao thoa đã từng bước hình 

thành phong cách nhạc Đờn ca Tài tử, Ca ra bộ rồi thành sân khấu Cải lương. Âm 

nhạc Cải lương có đặc thù thể hiện rõ bản sắc vùng miền qua lối ca và lối đàn với 

các hơi nhạc như: hơi Nam, hơi Bắc, hơi Oán… 
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Âm nhạc sân khấu Cải lương có 6 bản Bắc lớn: “Tây thi”, “Xuân tình”, “Cổ 

bản”, “Phú lục”, “Lưu thủy trường”, “Bình bán chấn”, ngoài ra còn có những bản 

nhỏ như “Thu hồ”, “Kim tiền”, “Xuân phong”, “Bình bán vắn”, “Lưu thủy đoản”… 

Các bản Ngự như: “Khổng minh tọa lầu”, “Duyên kỳ ngộ”, “Hành vân”… Một số 

bài thuộc hơi Quảng như “Khốc hoàng thiên”, “Liễu thuận nương”, “Xang xư liu”, 

“Sương chiều”, “Tứ anh”… 

Trong thời gian học tập tại Việt Nam, tôi rất thú vị trước sự trùng tên một số 

bài nhạc cổ Trung Quốc và Việt Nam, ví dụ như “Kim tiền”, “Lưu thủy” , “Khốc 

hoàng thiên” ... Các bài bản nhạc cổ trải qua nhiều thời đại được các nghệ sĩ truyền 

đạt, với phong cách biểu diễn khác nhau của các vùng miền, cùng với phong cách 

diễn tấu khác biệt của các loại nhạc cụ. Chúng tôi thử từ một bài mang tính đại diện 

có tên gần giống nhau làm phân tích để các nhà nghiên cứu sau này tham khảo. 

Bài “Khốc hoàng thiên” được coi là một trong mười bài nhạc cổ kinh điển 

mang sắc thái buồn. Bài bản này là một “Khúc bài” trong các loại Kịch Trung Quốc 

(Khúc bài là một thể loại âm nhạc Trung Quốc, có nghĩa là trong một bài bản, giai 

điệu giống nhau nhưng lời ca tùy theo tình hình thêm vào khác nhau). Bài “Khốc 

hoàng thiên” trong một loại kịch Côn Khúc mang sắc thái buồn, chủ yếu dùng trong 

nhạc lễ truy điệu. Từ Côn Khúc dẫn đến Kinh kịch, Dương Kịch và khi đến Quảng 

Đông, âm nhạc đã được thay đổi tính chất, tốc độ nhanh hơn nhưng vẫn mang nội 

dung như ở Côn khúc… Cho đến nay, ở Trung Quốc có rất nhiều bài bản “Khốc 

hoàng thiên” trong các kịch như Côn kịch, Kinh kịch, Việt kịch, Dự kịch... và mỗi 

bài bản có một số nét biến hóa tùy theo phong cách kịch bản. [II.8.8] 

Ví dụ 10: 

Trích Bài bản “Khốc hoàng thiên” của Tài tử - Cải lương Việt Nam (Trích từ 

lớp học đàn Bầu) 
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Ví dụ 11: 

Bài bản “Khốc hoàng thiên” Trung Quốc, (Trích từ Côn khúc). 

 

Từ nhạc số Trung Quốc chuyển sang năm dòng kẻ: 

 

Ở trên chúng tôi thấy, 2 bài bản cùng tên ở hai nước có những khác biệt như 

sau: 
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- Làn điệu của hai nước có những khác biệt. 

- Phong cách diễn tấu, bài bản Việt Nam diễn tấu theo tốc độ hơi nhanh 

nhưng bài bản ở Trung Quốc vì thường dùng trong nhạc lễ truy điệu, nên tốc độ 

luôn luôn chậm chạp.   

- Kỹ thuật diễn tấu, “Khốc hoàng thiên” của Việt Nam sử dụng nhiều nốt 

luyến, láy, trong khi đó “Khốc hoàng thiên” Trung Quốc lại có nhiều nốt hơn và tất 

cả các nốt đều được diễn tấu, ít sử dụng luyến. 

Chúng tôi cũng tìm ra những điểm chung của hai bài bản như sau: 

- Điệu thức, hai bài đều sử dụng Vũ điệu thức của “Vũ cung” Trung Quốc. 

- Tiết tấu, mỗi một câu nhạc đều bắt đầu từ nhịp nhỏ. 

Hiện nay, “Khốc hoàng thiên” tại Trung Quốc đã có rất nhiều dị bản, bên 

cạnh đó, “Khốc hoàng thiên” của Việt Nam cũng mang phong cách độc đáo của Cải 

lương Việt Nam. Vậy khó để so sánh một bài bản cùng tên của hai nước có những 

nét tương đồng và khác biệt. 

Trong phần này, chúng tôi thấy rằng phong cách nhạc cổ vô cùng phong phú 

và đa dạng, mỗi một phong cách nhạc cổ còn chia thành các loại hơi và tính chất 

khác nhau. Bên cạnh đó, biến hóa di bản nổi bật lên như là một đặc trưng của nhạc 

cổ. Phong cách diễn tấu này khiến người chơi muốn xử lý và diễn đạt một cách linh 

hoạt, đúng phong cách nhạc cổ nhất thiết phải tìm hiểu một cách sâu sắc về phong 

cách đó. 

 

2.2. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu theo phong cách mới 

Trong nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu ngày nay, bên cạnh việc chơi các bản cổ 

sẽ là khiếm khuyết nếu chúng ta bỏ qua tính chất thời đại. Cũng như trong âm nhạc 

châu Âu, nghệ thuật chơi các tác phẩm của J.S. BACH của ngày nay cũng có những 

khác biệt so với những thế kỷ trước đây. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu đối với dân 

ca, nhạc cổ ngày nay cũng có những cách chơi khác cần được nghiên cứu một cách 

khoa học. 
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2.2.1. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu với dân ca, nhạc cổ theo phong cách 

mới 

Như trên đã trình bày, chúng ta thấy âm nhạc cổ truyền rất phong phú và đa 

mầu sắc, muốn nắm được tinh hoa của các loại hình âm nhạc cổ truyền cần có một 

quá trình nghiên cứu và thực hành dài lâu. Bên cạnh đó, cùng với nhu cầu của thị 

trường, đặc biệt là sở thích của lứa tuổi trẻ hiện nay, người biễn diễn chơi các loại 

dân ca, nhạc cổ trên các sân khấu cũng mang theo những phong cách mới phù hợp 

với thời đại. Thuật ngữ “phong cách mới” ở đây được sử dụng để chỉ các hoạt động 

biểu diễn dân ca, nhạc cổ kết hợp với các nhạc cụ phương Tây hoặc biểu diễn theo 

phong cách nhạc nhẹ. Đây là một tồn tại của đời sống biểu diễn âm nhạc Việt Nam 

cuối thế kỷ XX. Về nội dung và hình thức biểu diễn theo “phong cách mới” kiều 

này cũng còn nhiều vấn đề cần tranh luận. Tác giả của luận án trong nghiên cứu này 

chỉ để cập tới một xu hướng mang tính xã hội hóa đang được giới trẻ ưa chuộng. 

Khi diễn tấu dân ca, nhạc cổ theo phong cách mới chúng ta thường gặp 

những vấn đề như sau: 

- Trong những buổi giao lưu văn hóa thường gặp, đặc biệt là những chương 

trình dành cho đối tượng là tuổi trẻ, chúng ta thường thấy đàn Bầu độc tấu và hòa 

tấu cùng với dàn nhạc nhẹ. Chương trình biểu diễn có thể có thêm các nhạc cụ 

phương Tây như Violin, Guitar, Organ, Bass và các loại Trống nước ngoài... Những 

bản nhạc này thường sử dụng những tiết tấu mang phong cách nhạc nhẹ. Các nghệ 

sĩ còn sử dụng MiDi và thu nhạc thành đĩa làm phần đệm trong đó họ thường phối 

khí theo phong cách mới, có sử dụng nhiều âm thanh điện tử làm phong phú cho 

không khí biểu diễn.  

- Sử dụng linh hoạt kỹ thuật hai tay để biến hóa giai điệu mang lại phong 

cách mới hiệu quả . Dân ca, nhạc cổ Việt Nam luôn mang tính chất trữ tình, trong 

sáng, vui vẻ hoặc là buồn thảm. Khi đàn Bầu chơi những bài dân ca này, thường 

phải tính sao cho phù hợp với tầm cữ của giọng người và tuân thủ nguyên tắc “tròn 

vành – rõ chữ” bởi cây đàn này thường chơi với làn điệu chính. Vì thế, cách chơi 
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truyền thống hay sử dụng kỹ thuật bật ngón nhẹ nhàng ở vị trí âm thanh đẹp nhất 

của đàn là bật I - II - III, chỉ thỉnh thoảng mới được sử dụng đến bật IV - V. Nhưng 

nếu người chơi muốn thể hiện một chút mới mẻ họ sẽ phá quy tắc đó, linh hoạt sử 

dụng kỹ thuật của hai tay và biến đổi tiết tấu để tạo ra những phong cách mới. (Tại 

đây, chúng tôi chỉ trích dẫn các ví dụ giai điệu dân ca mà không để cập tới phần 

đệm nhạc cụ Tây phương hoặc chơi theo phong cách nhạc nhẹ). Có thể những khác 

biệt này không lớn, nhưng chúng tôi cho rằng vẫn cần đưa vào phân tích. 

 

Ví dụ 12:  

Dân ca Quan họ Bắc Ninh: “Hoa thơm bướm lượn” 

A:   

 

    

  B: 

 

Nếu phân tích về nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu với dân ca, nhạc cổ theo 

phong cách mới, chúng ta cần sử dụng một khối lượng tác phẩm rất lớn. Tuy nhiên, 

do giới hạn của luận án, chúng tôi xin được trích dẫn hai thí dụ điển hình trên. 

Ở trên hai đoạn A và B đều được trích trong đoạn đầu của bài “Hoa thơm 

bướm lượn”, dân ca Quan họ Bắc Ninh. Trong đó đoạn A được trích dẫn trong 

“Tuyển tập dân ca tác phẩm mới Việt Nam và nước ngoài” do NSND Thanh Tâm 
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biên tập, bài này được soạn theo phong cách biểu diễn truyền thống dành cho các 

học sinh mới học đàn. Vì vậy, trong đoạn A chủ yếu chơi giai điệu, luyện tập cho 

học sinh ứng dụng nhấn quãng 3 thứ, ít sử dụng kỹ thuật khác của đàn.  

Đoạn B được nghe trong biểu diễn giao lưu văn hóa do NSƯT Hoàng Anh 

Tú biểu diễn, phong cách biểu diễn của anh rất phong phú, đa dạng. Âm vực được 

diễn tấu trên đàn cao hơn một quãng 8, có nhiều nốt hơn nhưng vẫn tuân thủ nguyên 

tắc “gảy ít dây mà tạo ra nhiều tiếng”, sử dụng nhiều luyến láy. Ở ô nhịp 2, sau nốt 

Đô, người biểu diễn còn sử dụng kỹ thuật vỗ 2 cái để làm cho âm sắc thêm phong 

phú. Đến ô nhịp 4, từ nốt Đô luyến lên đến nốt Rê, ngay lập tức chạm dây ở vị trí 

nốt tiếp theo, rồi lại từ nhấn nốt Sol trở về Fa và rung Fa, làm cho giai điệu càng 

thêm phong phú và sinh động. Ở ô nhịp 8 chỉ gảy nốt Sol, thông qua các âm luyến 

láy, nhấn nhá và rung rồi chuyển sang các nốt tiếp theo, ở ô nhịp này vừa thể hiện 

được khả năng của người biểu diễn, vừa mang lại hiệu quả âm nhạc cho người 

thưởng thức. 

Trên thực tế, việc sử dụng các ký hiệu thật khó để ghi hết được các kỹ thuật 

diễn tấu, hơn nữa khi chơi bản nhạc với các ký hiệu khác nhau, các nghệ sĩ biểu 

diễn chúng rất linh hoạt và đa dạng. Trong đoạn B, chúng ta đã thấy xuất hiện việc 

sử dụng phong cách biểu diễn mới chơi những bài dân ca, điều này thể hiện được 

cái đẹp của dân ca, những nét tươi sống của thời đại.  

Chúng tôi nghĩ rằng sử dụng những biện pháp kỹ thuật mới khi chơi các bài 

dân ca, nhạc cổ mang lại phong cách mới phù hợp với nhu cầu của dân chúng, của 

thời đại mang lại hiệu quả là người nghe dễ tiếp thu, đồng thời cũng thêm mầu sắc 

cho việc biểu diễn âm nhạc truyền thống trên sân khấu. 

2.2.2. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu với các tác phẩm mới 

Nghệ thuật biểu diễn tác phẩm mới (âm nhạc có tác giả) có sự khác biệt với các 

loại hình dân ca và nhạc cổ cả về cách xử lý âm thanh lẫn phong cách biểu diễn. 

Dưới đây chúng ta làm thành một bảng biểu trực quan để so sánh sự khác biệt giữa 

các loại hình dân ca, nhạc cổ với tác phẩm mới (âm nhạc có tác giả).  
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Biểu 4:  

Nội dung chi tiết Dân ca, nhạc cổ Tác phẩm mới  

(âm nhạc có tác giả) 

Về bản phổ Lòng bản cố định nhưng có 

nhiều dị bản khác nhau  

Bản phổ cố định 

Về âm chuẩn Theo hơi và điệu của bài Theo điệu thức trưởng thứ  

châu Âu, các thang âm ngũ 

cung, nhưng khi chơi các tác 

phẩm phát triển từ nhạc cổ, 

cũng cần ứng dụng hơi và điệu 

của bài. 

Về kỹ thuật tay 

phải 

Bồi âm Bồi âm, thực âm, hai chiều, vê, 

chặn dây, bồi âm kép, tiếng 

chuông, gỗ bồi âm... 

Về kỹ thuật tay 

trái 

Nhấn, luyến, rung, vỗ, vuốt, 

láy, giật  

Cùng với các kỹ thuật cải biên 

dân ca, nhạc cổ, bên cạnh đó, 

chơi tác phẩm phải rõ ràng và 

sắt nét theo âm chuẩn. 

Thông qua bảng biểu trên, chúng ta có thể thấy những điểm khác biệt điển 

hình giữa dân ca, nhạc cổ với tác phẩm mới. Dưới đây, chúng tôi sẽ đi sâu vào một 

số tác phẩm kinh điển để phân tích cụ thể. 

Các tác phẩm nguyên gốc sáng tác dành cho đàn Bầu 

Mỗi một nhạc cụ đều có những bài kinh điển, những bài này tạo ấn tượng 

sâu sắc tới người nghe. Đàn Bầu cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, nhiều 

nhạc sĩ sáng tác cũng đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của nghệ 

thuật biểu diễn đàn Bầu thông qua tác phẩm của mình.  

Trong nhiều năm của lịch sử phát triển đàn Bầu, đã có một số tác phẩm nổi 

tiếng như: “Vì miền Nam” của Huy Thục; “Một dạ sắt son” của Văn Thắng; “Vũ 

khúc Tây nguyên” của Đức Nhuận; “Cung đàn đất nước” của Xuân Khải; “Niềm tin 

tất thắng” của Khắc Chí; “Thoáng quê”của Thanh Tâm.  
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 Tác phẩm “Vì miền Nam” của NS Huy Thục 

Tác phẩm “Vì miền Nam” được coi là một tác phẩm kinh điển viết cho đàn 

Bầu. Đầu tiên, tác giả sử dụng âm thanh đàn Bầu vào dàn nhạc giao hưởng, mang 

hơi thở của thời đại lịch sử. Khi chúng tôi được gặp NS Huy Thục, ông rất xúc động 

khi nhớ về thời gian sáng tác bài này, ý tưởng của bài “Vì miền Nam” được xuất xứ 

trong một vũ kịch “Ngọn lửa Nghệ Tĩnh” của tác giả vào khoảng những năm 60 của 

thế kỷ 20. Lúc đó chính là thời kỳ kháng chiến, tác giả đang viết một vũ kịch trong 

đó tác giả muốn thể hiện sự đau khổ của một nữ đảng viên Cộng sản trong tù. Trong 

phần này, tác giả có ý tưởng đưa vào một nhạc cụ dân tộc để thể hiện, ông lần đầu 

tiên sử dụng đàn Bầu với dàn nhạc giao hưởng.  

Sự thành công của vũ kịch “Ngọn lửa Nghệ Tĩnh” cùng nhóm tác giả khiến 

ông quyết định viết lại phần đàn Bầu và đặt tên là “Vì miền Nam”. Vũ kịch “Ngọn 

lửa Nghệ Tĩnh” có lấy chất liệu âm nhạc của Nghệ An - Hà Tĩnh, dù không theo một 

làn điệu dân ca cụ thể nhưng khi nghe chúng ta vẫn cảm nhận được âm điệu dân tộc. 

Với giai điệu đẹp của tác phẩm, dù đã trải qua nửa thế kỷ nhưng đến nay vẫn được 

đông đảo nhân dân yêu thích nhất và được nhiều nghệ sĩ lựa chọn để tham gia các 

cuộc thi và đưa lên sân khấu trong ngoài nước.  

Tác phẩm “Vì miền Nam” có hình thức hai đoạn đơn (A - B). Theo ý kiến của 

tác giả, viết cho nhạc cụ dân tộc không cần quá lệ thuộc theo những quy tắc của âm 

nhạc phương Tây. Chính vì vậy, tác giả đã để cả đoạn A là phần tự do dành cho đàn 

Bầu phát huy hết khả năng để thể hiện sự dũng cảm của một nữ đảng viên Cộng sản. 

Phần A sử dụng phương thức đối đáp giữa đàn Bầu với dàn nhạc giao hưởng. Sau 

một khúc nhạc dạo ngắn của dàn nhạc xuất hiện các chùm 3 liên tiếp của đàn Bầu.  

Ví dụ 13:  

Trích trong đoạn A của tác phẩm “Vì miền Nam” 
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Với đoạn tự do được viết ở giọng Đô thứ, bắt đầu từ tiết tấu nhanh chỉ riêng 

ở ô nhịp một, nhiều nghệ sĩ biểu diễn đã sử dụng kỹ thuật rung, gẩy hai chiều, vuốt 

để thể hiện như sự kêu gọi của con người. Sau đó, tiết tấu dần dần chậm lại, dàn 

nhạc giao hưởng với đàn Bầu như đang đối thoại để bày tỏ niềm tin vào ngày toàn 

thắng và giải phóng đất nước. Phần cuối của đoạn này, tiết tấu chậm để dẫn vào 

đoạn B. 

 

Ví dụ 14:  

Trích trong đoạn B của tác phẩm “Vì miền Nam” 

 

Vào đoạn B, tác phẩm đã chuyển điệu đến giọng Đô trưởng, nhịp điệu diễn 

tấu hoàn toàn khác với đoạn A, tốc độ nhanh, sôi nổi, tiết tấu chặt chẽ, kết thúc câu 

gọn gàng dứt khoát, phản ánh ý chí kiên cường, thống nhất của dân chúng hướng về 

Đảng trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước.  

Phong cách biểu diễn của đoạn A với B có biến hóa và tương phản, đoạn A tự 

do, tốc độ chậm, sử dụng nhiều kỹ thuật để phát huy khả năng diễn tấu của nghệ sĩ, 

đoạn B tốc độ nhanh, các nốt nhạc rõ nét, với kỹ thuât sử dụng không nhiều. 

Tác phẩm “Cung đàn đất nước” của NGND Xuân Khải 

NGND Xuân Khải nguyên là chủ nhiệm khoa Nhạc cụ truyền thống 

HVANQGVN. Dù không phải là người trực tiếp dạy đàn Bầu, nhưng ông đã viết ra 

một số tác phẩm nổi tiếng cho đàn Bầu như “Buổi sáng sông Hương”, “Cung đàn 

đất nước”, “Hồi tưởng”... Những tác phẩm này được các nghệ sĩ đàn Bầu thường 

xuyên biểu diễn ở các hội diễn, liên hoan âm nhạc trong và ngoài nước. Trong đó 

tác phẩm “Cung đàn đất nước” được tác giả sáng tác sau một chuyến đi xuyên 
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chiều dài đất nước với nhiều cảm xúc về non sông tươi đẹp.  

Tác phẩm “Cung đàn đất nước” với giọng Fa trưởng, thể 2 đoạn đơn (A - B), 

lấy chất liệu Ca Trù ở phần đầu. Cũng giống như tác phẩm “Vì miền Nam”, bài này 

được chia thành hai phần chậm và nhanh. Trong phần mở đầu của 2 tác phẩm nói 

trên, hai tác giả đều thành công khi sử dụng kỹ thuật gẩy hai chiều trên các nốt Đô 

với tốc độ nhanh, tạo ra tiếng kêu gọi để thu hút khán giả lắng nghe. Sau đó là một 

đoạn tự do dài để nghệ sĩ phát huy kỹ thuật và cách thể hiện của mình. Tuy nhiên 

cũng có nét khác biệt là đoạn tự do của bài “Vì miền Nam” nằm trong cả đoạn A, 

còn bài “Cung đàn đất nước” chỉ là đoạn mở đầu. 

 

Ví dụ 15:  

Trích trong đoạn mở đầu của tác phẩm “Cung đàn đất nước” 

 

Đoạn A của tác phẩm (Moderato), có giai điệu đẹp, du dương như đang miêu 

tả một cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Trong diễn tấu đoạn A lần thứ hai, tốc độ 

nhanh hơn để dẫn đến đoạn B. Khi vào đoạn B tốc độ chuyền thành Allegro, các nốt 

nhạc phải gẩy rõ nét, có lẽ do tác giả vừa là người dạy nhạc cụ truyền thống, vừa là 

người sáng tác nên hiểu biết một cách sâu sắc về các kỹ thuật chơi của đàn Bầu. 

Trong phần này, tác giả sử dụng những kỹ thuật khó để nổi lên khả năng diễn tấu 

của người biểu diển như gẩy hai chiều, chạy quãng xa... Khi người biểu diễn chơi 

đoạn này phải luyện tập công phu mới có thể chơi hay được. Vì vậy bài này được 

nhiều người sinh viên lựa chọn để thi tốt nghiệp đại học. 



 

 64 

Ví dụ 16: 

Trích trong đoạn B của tác phẩm “Cung đàn đất nước” 

 

  Tác phẩm “Thoáng quê”của NSND Thanh Tâm 

Trong các tác phẩm sáng tác cho đàn Bầu, nổi bật là các tác phẩm do các 

nghệ sĩ và giảng viên đàn Bầu sáng tác với số lượng không ít. Thông qua nhiều năm 

biểu diễn và giảng dạy họ giàu kinh nghiệm về kỹ thuật, cách thể hiện nên tác phẩm 

của họ luôn nhận được sự hoan nghênh của khán thính giả. Ví dụ như tác phẩm “Vũ 

khúc Tây nguyên”, “Quê tôi giải phóng”, “Vũ khúc xuân quê hương” của NSƯT 

Đức Nhuận, “Niềm tin tất thắng”, “Quê mẹ”, “Gửi Thu Bồn” của NS Khắc Chí, “Về 

với Sông Hương” của NGƯT Trần Quốc Lộc, “Tình khúc đêm trăng” của NSƯT 

Phan Kim Thành, “Cánh chim hòa bình” của NSƯT Hoàng Anh Tú, “Nhịp cầu quê 

hương” của NSƯT Toàn Thắng... 

Cũng do tích lũy bao nhiêu năm kinh nghiệm giảng dạy và biểu diễn, NSND 

Thanh Tâm đã lấy yếu tố từ câu lưu không của các làn điệu “Đào Liễu”, “lới lơ” 

của Chèo kết hợp với các kỹ thuật khó của đàn Bầu, nên tác phẩm “Thoáng quê” là 

một trong số những tác phẩm được nhiều nghệ sĩ muốn chinh phục trong sự nghiệp 

biểu diễn của mình. Nhiều sinh viên cũng muốn chọn tác phẩm này vào chương 

trình thi tốt nghiệp đại học để thể hiện khả năng biểu diễn. Tác phẩm được viết ở 

giọng Son thứ, thể 3 đoạn đơn (A - B - A').  

Cấu trúc của tác phẩm rất rõ ràng không có đoạn tự do, sau một đoạn dạo 
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ngắn, đàn Bầu trực tiếp vào đoạn A với tốc độ Moderato. Tác giả không lấy nguyên 

câu của bài “Đào Liễu”, nhưng ở đoạn này từ giai điệu mượt mà, duyên dáng, trữ 

tình, có thể cảm nhận được dấu ấn của phong cách Chèo. Dù giai điệu đơn giản dễ 

thuộc nhưng khi xử lý phần này phải chú ý các kỹ thuật như rung, nhấn, luyến, láy 

cơ bản, làm sao cho ra chất Chèo. Đoạn A sau hai ô nhịp ngân dài vào thằng đoạn B, 

phong cách biểu diễn thay đổi, tốc độ Allegro. Trong phần này, người nghệ sĩ biểu 

diễn được bay bổng với các kỹ thuật nhanh như gẩy hai chiều, chạy quãng... Người 

nghệ sĩ biểu diễn muốn chinh phục được đoạn này phải luyện tập rất công phu. 

Ví dụ 17:  

Trích trong đoạn B của tác phẩm “Thoáng quê” 

 

Với những tác phẩm điển hình ở trên đã được chúng tôi phân tích, có thể cho 

thấy những tư duy sáng tác chung cho đàn Bầu thường được thể hiện như sau: 

Thứ nhất: Đàn Bầu có tiếng đàn độc đáo nên tác giả luôn đặt những đoạn ngắn hoặc 

dài, trong đó không cố định về kỹ thuật diễn tấu, tốc độ, tiết tấu để người biểu diễn 

căn cứ suy nghĩ của mình thể hiện tình cảm thông qua các kỹ thuật hai tay và những 

hơi thở khác nhau. Đoạn tự do thường xuất hiện ở phần đầu hoặc phần cuối của tác 

phẩm. Thường hay có đoạn tự do (Cadenza) để cho người biểu diễn phát huy khả 

năng diễn tấu của mình. Ví dụ các tác phẩm Như: “Vũ khúc Tây Nguyên” của NS 

Đức Nhuận; “Quê mẹ” của NS Khắc Chí; “Cánh chim hòa bình” của NSƯT Hoàng 

Anh Tú; “Gửi đến ngự bình” của NGƯT Quốc Lộc... 
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      Ví dụ 18:  

      Trích trong tác phẩm “Buổi sáng trên sông Hương” của NGND Xuân khải 

xuất hiện ở đoạn cuối. 

 

      Ví dụ 19:  

     Trích trong tác phẩm “Niềm tin tất thắng” của NS Khắc Chí xuất hiện ở đoạn 

cuối. 

 

      Ví dụ 20:  

      Trích trong tác phẩm “Quê tôi giải phóng” của NS Đức Nhuận xuất hiện ở 

hai đoạn, đoạn đầu với phần cuối, trích trong đoạn đầu.   

 

     Thứ hai: Thường có đoạn chậm và nhanh có tính chất tương phản. Với 

những quan điểm cũ của người dân, đàn Bầu chỉ chơi được những giai điệu mềm 

mại, chậm rãi. Có lẽ do vậy, các tác giả thường hay sử dụng đoạn nhanh, chậm 

trong tác phẩm để thay đổi phong cách biểu diễn đồng thời cũng mở khả năng để 

người biểu diễn thể hiện năng lực của mình. Ví dụ trong các tác phẩm như: “Hồi 

tưởng”,“Bài ca Hải đảo” của NGND Xuân Khải; “Tình Quê hương” của NS 

Nguyễn Chính; “Quê Mẹ” của NS Khắc Chí;   
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  Thứ ba: Trong những sáng tác mới này có rất nhiều tác phẩm lấy chất liệu 

thuộc dân ca, nhạc cổ. Họ có thể sử dụng hoàn toàn một bài dân ca rồi từ đó phát 

triển thành một phần tác phẩm mới. Ví dụ như: Bài “Cô gái Địa chất” của Nguyễn 

Xuân Khoát dựa trên dân ca Thanh Hóa “Đi cấy”; Bài “Nhịp cầu quê hương” của 

Toàn Thắng sử dụng bài dân ca Nam bộ “Lý qua cầu”... Còn một số tác phẩm khi 

thì sử dụng xen kẽ những câu, đoạn của một bản dân ca nào đó, khi thì sử dụng 

dạng biến thể của dân ca như: Bài “Vũ khúc xuân quê hương”của NS Đức Nhuận 

lấy nét nhạc của dân ca Khơ-me; Bài “Niềm tin tất thắng” của NS Khắc Chí sử 

dụng chất liệu của bài dân ca Nam Trung bộ “Lý chiều chiều”. 

Ví dụ 21:  

Trích trong tác phẩm “Niềm tin tất thắng” của NS Khắc Chí 

 

Ví dụ 22:  

Trích trong bài “Lý chiều chiều” của dân ca Nam bộ 

 

Qua ví dụ trên, chúng tôi có thể khẳng định rằng bài “Niềm tin tất thắng” lấy 

chất liệu của bài dân ca Nam Trung bộ “Lý chiều chiều” có một chút biến hóa.  

Những tác phẩm chuyển sọan từ các tác phẩm nước ngoài 

Một số tác phẩm thanh nhạc, khí nhạc kinh điển nước ngoài đã được lưu 

truyền trên toàn thế giới, nay được khá nhiều người chuyển soạn cho các loại nhạc 
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cụ như đàn Piano, Violon, Flute, Tranh, Tỳ bà… Việc chuyển soạn các bản nhạc 

nước ngoài cho đàn Bầu cũng có hiệu quả về nghệ thuật và có phong cách độc đáo 

riêng biệt. Chúng tôi có thể dẫn chứng một số tác phẩm nổi tiếng như: “Chèo 

Thuyền” của Tchaikovsky, “Ave Maria” của Fr. Schubert, “Tình Ca Ấn Độ” của Ấn 

Độ, “Mây đuổi trăng” của Trung Quốc… Chúng ta có thể thấy đàn Bầu trình diễn 

những tác phẩm nước ngoài này rất thành công. Nhiều sinh viên khi thi tốt nghiệp 

đại học hoặc tham gia hội diễn cũng lựa chọn một trong các tác phẩm này họ đã 

nhận được sự hoan nghênh của thính giả và của các bạn đồng học.  

Ví dụ 23:  

Đánh dấu kỹ thuật biểu diễn có những nét khác biệt của đàn Bầu với tác 

phẩm “Ave Maria” của Fr. Schubert: 

 

Tác phẩm này được Fr. Schubert viết cho thanh nhạc. Do giai điệu du dương 

nên đã được các nhạc sĩ trên thế giới chuyển soạn cho rất nhiều nhạc cụ khác nên 

khi đàn Bầu chơi những tác phẩm này phải chú ý mấy vấn để như sau: 

 Thứ nhất, xử lý âm chuẩn thật chính xác và sạch sẽ, điều này đối với đàn 

Bầu, một nhạc cụ chỉ có duy nhất một dây nên yêu cầu người biểu diễn có tai nghe 

rất thính và luyện tập công phu. 

Thứ hai, phải cần thận sử dụng các kỹ thuật luyến láy, nếu không sẽ trở thành 

diễn tấu phong cách âm nhạc dân tộc Việt Nam, với kỹ thuật rung thì thường dung ở 

những âm dài, rung nhẹ, chậm. 
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Những tác phẩm cải biên từ ca khúc Việt Nam 

Nền âm nhạc Việt Nam rất đa dạng và phong phú. Chúng ta thường xuyên 

nghe thấy các loại dân ca, nhạc cổ và ca khúc thông qua đàn Bầu diễn đạt cho dân 

chúng. Ngoài các tác phẩm được cải biên từ dân ca, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm 

về những tác phẩm chuyển soạn từ ca khúc Việt Nam. Các tác phẩm ca khúc được 

chuyển soạn cho đàn Bầu khá nhiều, như tác phẩm “Việt Nam quê hương tôi” của 

NS Đỗ Nhuận. “Tình đất đỏ miền Đông” của NS Trần Long Ẩn... 

 Ca khúc “Tình Đất đỏ miền Đông” của NS Trần Long Ẩn 

Ca khúc “Tình đất đỏ miền Đông” được sáng tác trong thời kỳ kháng chiến 

chống Mỹ, tác phẩm đã khắc họa chân dung những con người của vùng đất phương 

nam trung dũng, kiên cường. Bài hát này đã được nhiều ca sĩ trình diễn, NSƯT 

Hoàng Anh Tú đã chuyển soạn cho đàn Bầu và trình diễn bài này tại nhà Bát Giác 

trung tâm thành phố Hà Nội. Ở phần mở đầu, NSƯT Hoàng Anh Tú lấy giai điệu 

chính của bài “Tình đất đỏ miền Đông” để phát triển thành đoạn tự do: 

Ví dụ 24:  

Trích trong đoạn tự do của tác phẩm “Tình đất đỏ miền Đông” do NSƯT 

Hoàng Anh Tú chuyển soạn. 

 

Vào đoạn A, nhạc sĩ vẫn để nguyên giai điệu giống như ca khúc trong đó chỉ 

sử dụng các kỹ thuật luyến, láy, rung cơ bản. 
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Ví dụ 25:  

Trích trong đoạn A của tác phẩm “Tình đất đỏ miền Đông” do NSƯT Hoàng 

Anh Tú chuyển soạn. 

 

Sau đó, NSƯT Hoàng Anh Tú diễn tấu lại một lần nữa đoạn A và B. Trong 

lần này, anh đã biến hóa giai điệu làm phong phú âm thanh cho tác phẩm. Trong 

đoạn A, tác giả còn sử dụng kỹ thuật bật thật âm ở mấy ô nhịp đầu tiên và tăng 

thêm những kỹ thuật diễn tấu để làm phong phú phong cách biểu diễn. 

2.2.3. Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu với tác phẩm ngẫu hứng 

Những năm gần đây đã xuất hiện một số tác phẩm có ngôn ngữ và thủ pháp 

sáng tác đương đại, trong đó có tác phẩm mang tính ngẫu hứng dành cho đàn Bầu. 

Mặc dù ít được biểu diễn trên sân khấu nhưng những tác phẩm đó đã mang lại một 

hơi thở mới, một phong cách mới và là một loại hình nghệ thuật biểu diễn hoàn toàn 

mới cho đàn Bầu nói riêng và âm nhạc truyền thống Việt Nam nói chung. 

Tác phẩm ngẫu hứng đi theo hai phương pháp khác nhau: một là tác phẩm 

ngẫu hứng trên cơ sở hòa thanh, hai là tác phẩm có chủ đề mang tính ngẫu hứng.  

Nhìn chung hai phương pháp trên đều có những đặc điểm chung, đó là không 

có nốt nhạc cụ thể ghi rõ trên bản phổ cho đàn Bầu, người biểu diễn phải tự suy 

nghĩ và sáng tác theo các yêu cầu khác nhau. Sự khác biệt ở đây là khi chơi tác 

phẩm ngẫu hứng trên cơ sở hòa thanh người chơi phải tự sáng tác và tuân thủ theo 

đúng vòng hòa thanh có sẵn của tác phẩm. Còn tác phẩm có chủ đề mang tính ngẫu 

hứng lại càng linh hoạt và phức tạp hơn, người chơi phải tự sáng tác giai điệu theo ý 

tưởng và những tiêu đề và yêu cầu của tác giả. 

Do tác phẩm ngẫu hứng không nhiều và khó tìm, đặc biệt là không ghi rõ nốt 

nhạc để làm mẫu nên chúng tôi xin trích dẫn một ví dụ trong luận văn thạc sĩ của 
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nhạc sĩ Hồ Hoài Anh [1.94], trong đó đã được viết thêm nốt nhạc theo ý tưởng của 

tác giả. 

Ví dụ 26: 

Trích trong tác phẩm “Chớm đông” của Ngọc Thịnh, bài này được tác giả 

viết theo tác phẩm ngẫu hứng trên cơ sở hòa thanh. 

Biến tấu I: 

 

Biến tấu II: 

 

Biến tấu III: 
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Ví dụ 27: 

Trích trong tác phẩm “Khói Trương Chi” của Nguyễn Thiện Đạo viết theo 

phong cách tác phẩm có chủ đề mang tính ngẫu hứng. 

 

Tác phẩm ngẫu hứng đương đại rất mới lạ, hấp dẫn cho âm nhạc truyền 

thống nói chung và nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu nói riêng. Trên thực tế, chúng tôi 

ít thấy tác phẩm ngẫu hứng được nghệ sĩ đưa lên sân khấu biểu diễn và chưa nhiều 

bài được đưa vào chương trình cho giảng dạy đàn Bầu ở các trường âm nhạc chuyên 

nghiệp.  

Có thể do các tác phẩm ngẫu hứng này toàn là những bài “khó”, cái “khó” đó 

khác với những bài tác phẩm mới và nhạc cổ. Những bài tác phẩm mới và nhạc cổ 

đa số khó về giải quyết kỹ thuật hoặc về xử lý phong cách biểu diễn, nếu cố gắng 

tập một thời gian có thể sẽ giải quyết được vấn đề khó đó nhưng cái khó của tác 

phẩm ngẫu hứng không chỉ về những vấn đề ở trên, mà còn khó về thói quen suy 

nghĩ và sáng tạo.  

Ở đây lại có người thắc mắc, nhạc cổ cũng có nhiều dị bản và phải thêm vào 

tư duy sáng tạo của người chơi vậy tại sao tác phẩm ngẫu hứng lại khó hơn? Chúng 

tôi nghĩ rằng biễu diễn bài nhạc cổ như thế nào vẫn phải phát huy trên cơ sở loại 

hình nghệ thuật đó nhưng với tác phẩm ngẫu hứng không nhất thiết phải sử dụng 

loại hình âm nhạc cố định nào. Người biểu diễn phát huy tự do trên yêu cầu của tác 
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giả và việc quan trọng là trong khi biểu diễn tác phẩm ngẫu hứng, người chơi đã 

không chỉ dừng chân ở vị trí biểu diễn mà còn trở thành người sáng tác thứ hai cùng 

với tác giả.  

Vì thế người chơi phải rất có công phu, họ phải thành thạo về kỹ thuật biểu 

diễn, phải nắm được các loại phong cách biểu diễn, lý luận sáng tác âm nhạc, phải 

biết cách xử lý nốt nhạc như thế nào cho hợp lý và còn phải có tư duy sáng tạo... 

Tác phẩm ngẫu hứng có thể gọi là một dạng âm nhạc tiên phong. Mặc dù 

chơi những bài này rất khó nhưng cũng nên được người biểu diễn chuyên nghiệp 

biểu diễn và thưởng thức. Nếu học sinh chuyên nghiệp chưa đạt trình độ để thử 

nghiệm cũng nên hiểu biết về loại hình âm nhạc này để sau này bổ sung các kiến 

thức và kinh nghiệm để rồi chơi thử lại cho biết. 

2.3. Đào tạo đàn Bầu nhằm phát triển nghệ thuật biểu diễn trong giai 

đoạn mới tại Việt Nam 

Kể từ khi đàn Bầu được đưa vào đào tạo chuyên nghiệp, trải qua nhiều cố 

gắng của các thầy cô trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, chương trình đào tạo không 

ngừng đổi mới. Cho đến nay, sự nghiệp đào tạo đàn Bầu đã đạt được những thành 

tựu đáng kể.  

2.3.1 Hoạt động biểu diễn đã đẩy mạnh việc đào tạo đàn Bầu  

     Việc biểu diễn và đào tạo là hai điều cực kỳ quan trọng đối với việc phát triển 

nghệ thuật đàn Bầu. Trong đó, xu hướng phát triển của các hoạt động biểu diễn đàn 

Bầu có ảnh hưởng lớn tới việc đào tạo đàn Bầu sau này. Thông qua tìm hiểu các 

hoạt động biểu diễn đàn Bầu và trợ giúp sinh viện nhìn rõ mục tiêu, kích thích tính 

tích cực học tập của sinh viên, đẩy mạnh việc đào tạo đàn Bầu. 

2.3.1.1. Biểu diễn đàn Bầu ở các trường Văn hóa Nghệ thuật 

Kể từ hơn nửa thế kỷ nay, từ khi HVÂNQGVN ra đời (tiền thân là Trường 

Âm nhạc hay Nhạc viện Hà Nội sau này), cây đàn Bầu đã bắt đầu được đưa vào hệ 

thống giảng dạy và cũng từ đây nghệ thuật đàn Bầu Việt Nam đã bước lên một bước 

tiến mới. Cho đến ngày nay, bộ môn đàn Bầu đã được đưa vào các cơ sở đào tạo âm 

nhạc chuyên nghiệp lớn như HVÂNQGVN, Đại học Sân khấu Điện ảnh, Cao đẳng 
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Nghệ thuật Hà Nội, Học viện Âm nhạc Huế, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, 

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật Tây Bắc, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc và hầu hết các trường Văn 

hóa Nghệ thuật của 54 tỉnh thành Việt Nam.  

Chương trình biểu diễn là phần học và thực hành không thể thiếu trong các 

trường nhạc. Sinh viên trong suốt quá trình học tập cần tham gia và xem các loại 

hình biểu diễn để học tập lẫn nhau để lấy kinh nghiệm thực hành, kinh nghiệm sư 

phạm và kinh nghiệm sân khấu. Những sự tích lũy kinh nghiệm này sẽ là cơ sở để 

sau này giúp họ trở thành những nghệ sĩ, giảng viên giỏi của đất nước. 

 Các buổi biểu diễn đàn Bầu ở trường thường ít người phân tích về tính mục 

đích của nó. Trong phần này, chúng tôi xin chia thành hai mục đích khác nhau và 

mỗi một mục đích đáp ứng một đổi hỏi và có những tiêu chí khác nhau: 

- Biểu diễn đàn Bầu mang tính học thuật:  

Hiện nay ở các trường nhạc đều thường xuyên được tổ chức các hoạt động 

chương trình âm nhạc theo các chủ đề khác nhau như các chương trình chào mừng 

ngày tết, ngày lễ; Các hoạt động công đoàn; các hoạt động giao lưu văn hóa... Đàn 

Bầu cũng như các nhạc cụ dân tộc khác luôn được đưa vào các chương trình biểu 

diễn độc tấu và hòa tấu. Trong những chương trình biểu diễn này, sinh viên có thể 

độc tấu và hòa tấu những bài dân ca, nhạc cổ và tác phẩm tùy theo nội dung của 

chương trình. Sinh viên thông qua các hoạt động biểu diễn vừa trau dồi kinh nghiệm 

biểu diễn, vừa tăng cường tính tích cực trong học tập. 

Mặt khác, các kỳ thi và thi tốt nghiệp cũng rất có ích cho sinh viên trong quá 

trình học đàn và biểu diễn. Trong khi sinh viên không có nhiều cơ hội để đi biểu 

diễn trên sân khấu nhưng họ đều phải thi ở mỗi một học kỳ. Thông qua các kỳ thi 

như thi các môn chuyên ngành, hòa tấu...Sinh viên cũng như được biểu diễn cho 

khán giả, đồng thời đây cũng được xem biểu diễn học tập lẫn nhau. Đặc biệt là thi 

tốt nghiệp rất có ích cho các sinh viên, vì các cuộc thi tốt nghiệp thường được tổ 

chức tại các phòng hòa nhạc, đây cũng là một bước quan trọng trong 4 năm học tập. 

Với buổi thi cuối cùng, tất cả các sinh viên phải báo cáo kết quả học tập thông qua 

một chương trình biểu diễn chính thức, có ánh sáng, máy móc âm thanh, dàn nhạc 
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đệm... Họ phải chuẩn bị 3 phong cách nhạc cổ khác nhau và 3 bài tác phẩm có trình 

độ cao, điều này cũng khiến cho sinh viên phải cố gắng luyện đàn để làm quen với 

các yếu tố trên sân khấu.      

Ảnh 5: 

 

(Đàn Bầu cùng với dàn nhạc dân tộc của HVÂNQGVN) 

- Biểu diễn phục vụ Xã hội và các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại khác: 

Cùng với sự phong phú của văn hóa thị trường, sinh viên có nhiều cơ hội để 

tiếp xúc với âm nhạc qua các hoạt động biểu diễn âm nhạc mang tính xã hội qua 

những hình thức biểu diễn khác nhau. Họ có thể biểu diễn trên sân khấu lớn nhỏ 

khác nhau, với khán giả trong nước và ngoài nước, phục vụ nhiều đối tượng khác 

nhau. Không những vậy họ còn mang đàn đi nước ngoài để giao lưu văn hóa. 

Ngoài ra sinh viên có thể tham gia biểu diễn thường xuyên với quy mô nhỏ 

để phục vụ xã hội như làm những chương trình ở các quán ăn, khách sạn và giới 

thiệu những chương trình cho du khách... Thông qua những chương trình nhỏ như 

vậy, sinh viên vừa có thu nhập hỗ trở cho sinh hoạt vừa làm kinh nghiệm phong phú 

cho việc biểu diễn, tăng cường nhận biết của yêu cầu âm nhạc của thị trường, của thời 

đại. 

2.3.1.2. Biểu diễn đàn Bầu ở các đoàn ca múa nhạc Việt Nam 

Hiện nay tại Việt Nam hầu hết tất cả các tỉnh và địa phương đều có đoàn Ca 
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múa, chỉ riêng ở Hà Nội đã có khá nhiều đoàn Ca múa như: Nhà hát Ca múa nhạc 

Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà 

hát tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát 

Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải Lương Hà Nội, Nhà hát múa rối nước Hà Nội... 

Trong các đoàn Ca múa, cây đàn Bầu luôn không thể thiếu trong dàn nhạc 

dân tộc. Hiện nay, mỗi một đoàn thường có 1 - 3 nghệ sĩ chuyên biểu diễn đàn Bầu. 

Nhìn qua các buổi biểu diễn, đàn Bầu thường được xuất hiện trong các sân khấu từ 

to đến nhỏ và thường diễn tấu giai điệu chính. Với công năng của đàn Bầu trong các 

chương trình biểu diễn cho dân chúng, cũng giống như các nhạc cụ dân tộc khác, 

thường chỉ làm phần đệm cho người hát hoặc hòa tấu những bài dân ca, nhạc cổ. 

Các tác phẩm kinh điển, nổi tiếng về học thuật dành cho đàn Bầu ít khi được biểu 

diễn trên sân khấu.  

Ngoài những đoàn đã nói ở trên, tại những cơ sở văn hóa, du lịch ở khác như: 

Nhà Bác Hồ, Bảo tàng Quân đội, Văn miếu... đàn Bầu thường xuyên trình diễn tiết 

mục dân ca Việt Nam cho khách du lịch trong nước và ngoài nước.  

Bắt đầu từ năm 1955, đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị đã đi thăm và biểu 

diễn hữu nghị ở các nước: Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Liên Xô (cũ)...  Cây 

đàn Bầu khi đó còn mộc mạc, âm lượng còn quá nhỏ, phải để micro sát vào 

đàn.[50.86] Mấy chục năm qua, đã có khá nhiều đoàn Ca múa lựa chọn tiết mục 

xuất sắc để đi biểu diễn liên hoan, giao lưu văn hóa nghệ thuật với các nước trên thể 

giới. Trong đó, cây đàn Bầu luôn được coi là tiết mục ưu tiên trong những chương 

trình đi giao lưu quốc tế. Cho đến nay, các nghệ sĩ trong đoàn mang tiếng đàn Bầu 

ngân vang lên sân khấu và được đông đảo thính khán giả nồng nhiệt hoan nghênh 

tại các nước Đông Âu, Tây Âu, Bắc Âu hay ở các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ. 

Kể từ năm 1957, tiếng đàn Bầu Mạnh Thắng lần đầu tiên có mặt ở cuộc thi 

Quốc tế Âm nhạc nhân dịp Đại hội Liên hoan Thanh niên Sinh viên thế giới lần thứ 

VI ở Moscow và đã giành được huy chương Vàng; NSƯT Đức Nhuận giành huy 

chương Vàng ở Đại hội Liên hoan Thanh niên Sinh viên thế giới lần thứ IX ở 
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Bungari năm 1958.Từ đó đến nay, các đoàn Ca múa đã có khá nhiều nghệ sĩ biểu 

diễn đàn Bầu xuất sắc đạt giải thưởng tại các cuộc thi trong nước và ngoài nước. Ví 

dụ như NSND Nguyễn Tiến từng đoạt huy chương Vàng dành cho tiết mục đàn Bầu 

tại Hội hiễn Nghệ thuật toàn miền Bắc; huy chương Vàng tại Festival Cộng hòa Dân 

chủ Dức; Huy chương Vàng Hội diễn Nghệ thuật toàn quốc... 

Do chức năng phục vụ khác biệt, các đoàn Ca múa chủ yếu đi về các loại 

hình biểu diễn khác nhau và giới thiệu chương trình cho từng đối tượng khán giả. 

Cũng vì thế, nghệ sĩ ở các đoàn thường đi sâu và phát huy mạnh về một mảng nào 

đó nên điều này khiến cho các nghệ sĩ chuyên sâu về một phong cách. Nhưng mặc 

khác, nghệ sĩ chuyên về một mảng quá nhiều khiến chương trình biểu diễn của họ 

có thể sẽ giảm đi chút nào về những thể loại âm nhạc khác. Ví dụ như Nhà hát Chèo 

chủ yếu làm những chương trình giới thiệu về âm nhạc Chèo, nên người chơi đàn 

nhất thiết phải hiểu sâu sắc về loại hình âm nhạc này, chính vì thế học sinh sau khi 

ra trường vào đoàn Chèo vẫn phải tiếp tục học sâu về các làn điệu Chèo một thời 

gian nhất định mới đáp ứng được yêu cầu của đoàn. Quá trình tiếp tục học âm nhạc 

Chèo có thể kéo dài, mặt khác các nghệ sĩ khi chuyên hoạt động về chương trình 

Chèo có thể ít có thời gian biểu diễn với những thể loại âm nhạc khác như Huế, Cải 

lương... 

Ảnh 6: 

 

(NSƯT Hoàng Xuân Bình thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam  

đang biểu diễn ở nước ngoài) 
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Những năm gần đây, chương trình biểu diễn của các đoàn ngày càng phong 

phú và da dạng phù hợp với nhu cầu của thị trường âm nhạc và khẩu vị của dân 

chúng. Các nghệ sĩ cố gắng tiếp thu các hình thức mới trên thế giới, sử dụng nhiều 

hình thức biểu diễn linh hoạt trên sân khấu. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ vẫn tạo nhiều 

cách để giới thiệu, duy trì và truyền bá âm nhạc dân tộc trong nước và quốc tế. 

2.3.1.3. Biểu diễn tại nước ngoài 

Hiện nay, đàn Bầu được biểu diễn tại nước ngoài thông qua nhiều con đường 

khác nhau:  

- Do nghệ sĩ Việt Nam định cư tại nước ngoài giới thiệu, tuyên truyền, quảng 

bá cây đàn Bầu cho người nước ngoài như NS Hồ Khắc Chí, NS Phạm Đức Thành 

ở Canada...   

- Do các giảng viên, sinh viên học tập tại nước ngoài mà giới thiệu cây đàn 

đặc sắc của Việt Nam cho người nước ngoài như: thầy Cồ Huy Hùng, cô Nguyễn 

Thị Hoa Đăng, cô Thanh Thủy học tại Trung Quốc, anh Lê Hoài Phương học ở Hàn 

Quốc... 

- Do các nghệ sĩ Việt Nam sang nước ngoài giao lưu văn hóa nên hình thức này 

được triển khai phong phú và đa dạng nhất. Theo hiểu biết của chúng tôi, hầu như 

các nghệ sĩ đàn Bầu ở đoàn và các giảng viên dạy đàn trong trường nhạc tại những 

thành phố lớn đều đã được mời đi diễn tại nước ngoài. 

- Do tham gia cuộc thi Quốc tế, tiếng đàn này đã thu hút được các khán giả 

nhiều nước quan tâm. Cây đàn Bầu luôn đại diện cho nhạc cụ truyền thống Việt 

Nam tham gia các cuộc thi Quốc tế mang lại vinh dự cho đất nước. Nhiều thế hệ 

nghệ sĩ, giảng viên đã giành được những huy chương tại các nước như NS Mạnh 

Thắng, NSND Thanh Tâm, NSND Nguyễn Tiến, NSƯT Lệ Chi, NS Hồ Hoài Anh...  

Ở đây, chúng tôi xin nhắc tới hai nghệ sĩ đang sinh sống tại nước ngoài và đã 

đóng góp lớn cho việc giới thiệu và quảng bá về cây đàn Bầu. 

Sau khi NS Khắc Chí định cư tại Vancouver - Canada vào năm 1992, ông đã 

vào được chuyên ngành biểu diễn chuyên nghiệp của thể loại World music, gia đình 
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ông sống toàn bằng trình diễn nhạc dân tộc. 20 năm qua, tiếng đàn của ông đã vang 

lên tại nhiều nước ở Âu châu như Pháp, Tiệp, Đức, Phần Lan, Bỉ, Anh Quốc, Italia 

và cả ở một vài nước thuộc Đông Nam Á như: Brunei, Indonesia, Malaysia và 

Thailand. Có hơn 20 kênh truyền hình quốc tế đã làm chương trình giới thiệu nhóm 

Khắc Chí - âm thanh Việt Nam. Trong đó có Bravo, CBC, CTV, TV5, BCTV, Vision 

TV, Shaw, Belgium TV, Malaysia TV... Hàng chục các đài phát thanh và hàng trăm 

các bài báo nước ngoài đã giới thiệu về họ.  

Từ 1997 - 1999, ông Khắc Chí được mời giảng dạy các nhạc cụ Việt Nam tại 

khoa Á châu của đại học British Columbia (UBC) tại Vancouver. Ông cũng đã được 

mời thỉnh giảng nhạc Việt trong những lần biểu diễn cho các trường đại học tại Mỹ 

và Canada. 

NS Khắc Chí được coi là một nghệ sĩ quốc tế, sứ giả của âm nhạc truyền 

thống Việt Nam nói chung và đàn Bầu nói riêng, những người đã biết cách vượt qua 

bước rào cản về sự khác biệt văn hóa để giới thiệu được những nét đẹp và độc đáo 

riêng của âm nhạc Việt tới nhiều tầng lớp khán giả trên thế giới. 

NS Phạm Đức Thành định cư tại Montreal - Canada vào năm 1996. Ông 

không những là một nghệ sĩ đàn Bầu giỏi của Việt Nam mà ông còn là nhạc sĩ đa tài. 

Tiếng đàn của ông phong phú, có thể diễn tả được nhiều loại nhạc khác nhau với 

những mầu sắc riêng. Với cây đàn Bầu ông đã hòa nhập dễ dàng với những giai 

điệu âm nhạc dân gian thế giới một cách tuyệt vời. 

Trong nhiều năm qua đã có khá nhiều đài phát thanh ở châu Âu đã ghi lại âm 

thanh độc đáo của ông như Radio FM100.7 (Canada), Radio CBC (Toronto - 

Canada), Radio NPR (Seattle - USA), Radio ZDF (Đức), ông đã mang đàn đi diễn 

khắp các nơi ở Canada, đồng thời ông còn đi dự các Đại hội âm nhạc như RYHMES 

D‟ASIA, MUSICAL HERITGE OF LA FRANCOPHONIE, ASIA MUSIC 

FESTIVAL, TELETHON... Bên cạnh đó, ông còn viết ra 3 cuốn sách học cùng với 

đĩa DVD: đàn Bầu Lớp 1, Lớp hai, Lớp 3 cho học sinh quốc tế.  

Vào trang chủ: www.phamducthanh.com, NS Phạm Đức Thành đã giới thiệu 
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cho chúng ta một cách tinh tế và tỉ mỉ về âm nhạc truyền thống Việt Nam nói chung 

và đàn Bầu nói riêng bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Việc này cũng làm cho người 

thường thức trên thế giới dễ tìm hiểu và tiếp thu. 

Ảnh 7: 

  

NS Khắc Chí - Hoàng Bích NS Phạm Đức Thành 

Sự cố gắng của hai nhạc sĩ hải ngoại với việc tuyên truyền và quảng bá cây 

đàn Bầu tới các nước trên thế giới đáng được chúng ta tôn trọng và hoan nghênh. 

Điều này cũng thúc đẩy việc phát triển, quảng bá cây đàn Bầu trong nước và ngoài 

nước sau này.  

2.3.2. Các kỹ thuật diễn tấu của đàn Bầu đang được áp dụng trong các 

cơ sở đào tạo tại Việt Nam 

Hiện ở Việt Nam vẫn tồn tại hai loại đàn bầu:   

- Loại đàn thứ nhất là đàn bầu mộc. Đây là cây đàn Bầu cổ truyền, được chế 

tác và chơi đúng theo lối cổ ngày xưa, cây đàn này có âm thanh vang tự nhiên, cách 

rung, nhấn mộc mạc nhưng những âm thanh rất hay, có sức lôi cuốn đặc biệt. Tuy 
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nhiên cây đàn Bầu này hiện gần như đã thất truyền tại Việt Nam nó chỉ còn được 

một hai nghệ sĩ, nghệ nhân ở Hà Nội lưu giữ.  

- Loại đàn Bầu thứ hai là đàn Bầu điện. Đàn này về cơ bản hình dáng giống 

như đàn mộc nhưng được trang trí đẹp hơn, âm thanh mượt mà và mềm mại hơn. 

Đàn này muốn có được âm thanh lớn phải dùng một bộ phận trợ giúp bằng điện, 

tạm gọi là mô-bin, khi chơi đàn muốn phát ra âm thanh phải có mô-bin cắm vào 

điện thì mới có thể chơi được. Loại đàn này là sự phát triển, cải tiến trên cơ sở cây 

đàn Bầu mộc, hiện đang rất phổ biến ở Việt Nam.  

Trong quá trình học đàn Bầu ở Việt Nam, tôi đã may mắn được tìm hiểu, học 

tập và tôi đã rút ra được một số vấn đề về kỹ thuật tay trái và tay phải; đặc biệt 

trong việc diễn tấu phong cách âm nhạc dân gian truyền thống Việt Nam trên cả hai 

loại đàn .  

2.3.2.1. Những vấn đề về kỹ thuật tay trái 

Cây đàn Bầu nói chung chỉ phải gẩy ít tiếng để tay trái nắn ra nhiều tiếng, 

các cụ cao tuổi ở Việt Nam gọi đó là “tiếng gió”. Khi sử dụng tiếng này vào trong 

những bài bản nhạc truyền thống Việt Nam nên thận trọng bởi nếu lạm dụng sẽ làm 

mất tính chất và bản sắc của cây đàn Bầu. Kỹ thuật tay trái của đàn Bầu điện hiện 

nay là sự kế thừa và phát huy các kỹ thuật của đàn Bầu mộc nhằm mục đích nâng 

cao sức biểu hiện của cây đàn. Cùng với động tác gẩy tạo âm của tay phải, tay trái 

điều khiển cần đàn để căng lên hoặc chùng xuống sợi dây duy nhất tạo ra những cao 

độ khác nhau, đồng thời cũng thể hiện các ngón kỹ thuật như: rung, luyến, láy, vỗ, 

chạm, giật…tạo nên phần hồn trong diễn tấu đàn Bầu. Bởi vậy, nhiệm vụ của tay 

trái khi sử dụng cần đàn sẽ khó khăn hơn và đa dạng hơn, cần được luyện tập công 

phu.  

Cách cầm cần và phân ngón chi tiết, cụ thể tạo sự nhanh nhạy, chính xác, 

thuật lợi cho việc xử lý các bài bản cổ và các sáng tác mới, nhất là các bài bản ở 

trình độ cao. Nó cũng giúp người chơi đàn có một thế tay đẹp, luôn ở tư thế tự 

nhiên, thoải mái. 
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Đối với các kỹ thuật vỗ, vuốt, láy, giật, các động tác thực hiện đều giống như 

ở đàn Bầu mộc, riêng đối với kỹ thuật rung thì không chỉ rung bằng cả lực vào ngón 

cái và ngón trỏ rồi lắc cần nhẹ nhàng ở cả hai phía mà rung nhanh hay chậm, rung 

gằn hay êm dịu còn phù thuộc vào từng tính chất của bản nhạc, bài hát; mỗi kiểu 

rung có một cách thể hiện riêng. 

- Kỹ thuật cầm cần đàn: 

Tư thế cầm cần đàn ở các trường được thực hiện như sau: Tay đặt tự nhiên 

vào khoảng giữa cần đàn sao cho bên phải cần là ngón cái và bên trái cần là bốn 

ngón còn lại. Bốn ngón này hơi khum lại tự nhiên để cho cần đàn áp vào đốt giữa 

của ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn, còn ngón út thả lỏng tự nhiên. Đồng thời 

cần đàn cũng áp vào đốt thứ nhất của ngón cái (ở phía ngược lại với bốn ngón kia). 

Đây chính là tư thế cầm cần trong gẩy dây buông. 

- Kỹ thuật nhấn:  

     Kỹ thuật nhấn là kỹ thuật cơ bản của đàn Bầu, không có ký hiệu riêng cho kỹ 

thuật này. Tư thế cầm cần đàn trong gẩy dây buông, dùng đốt tay thứ nhất của ngón 

cái tỳ vào cần đàn, đồng thời kéo căng cần đàn theo một đường thẳng từ phải sang 

trái với một lực vừa phải, cùng một lúc với tay gẩy sẽ được một âm chuẩn quãng 2 

trưởng, 3 thứ, 4 đúng và các quãng bán âm.  

Kỹ thuật này rất quan trọng vì nó liên quan đến âm chuẩn. Như vậy, chúng ta 

cần lưu ý hai vấn đề, một là phương pháp gẩy và căng dây lên cùng một lúc, hai là 

phải nhấn một lực nhất định để tạo ra một âm thanh chuẩn xác. Đây là kỹ thuật cơ 

bản phải luyện tập thật nhiều mới tránh được tạp âm và âm thừa.   

- Kỹ thuật rung:  

Ký hiệu rung nhanh: “ ” 

Ký hiệu rung chậm: “ ” 

Trong thời gian học tập đàn Bầu tại Việt Nam, tôi thấy kỹ thuật rung là kỹ 

thuật khó nhất. Riêng kỹ thuật rung còn có nhiều loại rung khác nhau: rung nhanh, 
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rung chậm, rung vừa phải, vừa gẩy vừa rung và gẩy xong rồi rung… nhưng ký hiệu 

chỉ có rung nhanh và rung chậm, nhưng nếu làm tỉ mỉ hơn có thể chia thành 4 loại 

rung cụ thể, sinh viên học đàn phải có giáo viên dạy theo truyền ngón mới có thể xử 

lý một cách chính xác: 

+ Rung nhanh với biên độ hẹp (có thể gọi là rung êm). 

+ Rung nhanh với biên độ rộng (có thể gọi là rung gằn, gằn chỉ trạng thái 

tình cảm giận hờn, uất ức). 

+ Rung chậm với biên độ hẹp (có thể gọi là rung êm). 

+ Rung chậm với biên độ rộng (có thể gọi là rung buồn). 

Đối với việc xử lý các loại rung, về tư thế cầm tay thì không khác gì nhưng 

sử dụng kỹ thuật rung nào phải tùy theo phong cách từng bài bản, tác phẩm và 

phong cách vùng miền. Ví dụ như: 

- Đối với nhạc phong cách Chèo thường rung vừa phải, êm và nhẹ, tiếng bay. 

Nhưng cũng có lúc rung nhanh và rung chậm, những bài vui thì có thể rung nhanh 

hơn và bài buồn thì có thể lại rung chậm hơn;  

- Về phong cách Huế, cũng chia ra hai loại: Hơi Nam phải rung chậm và êm, 

hơi Bắc thì rung chậm và hơi mạnh;  

- Với phong cách Cải lương cũng thế: hơi Bắc rung nhanh, hơi Nam cũng 

nhanh nhưng sâu và đầm tiếng hơn. Khi xử lý kỹ thuật rung trong nhạc cổ, trước 

tiên phải nắm được phong cách của bài bản.   

Với các tác phẩm mới, sinh viên cũng phải phân tích mới biết cách rung thế 

nào cho đúng với nội dung, ý tưởng mà bản nhạc muốn truyền tải. Những bài tác 

phẩm mang tính dân gian hoặc các dân tộc của Việt Nam thì phải ra chất rung của 

vùng miền đó. 
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Ví dụ 28: 

Trích bài “Buổi sáng sông Hương”, của NS Xuân Khải 

 

     Bài “Buổi sáng sông Hương” của nhạc sĩ Xuân Khải được khai thác chất liệu 

của âm nhạc Huế, vì vậy rung ở hai âm nốt Fa và Si, rung rộng và nốt Fa hơi cao 

hơn so với nốt Fa của âm nhạc phương Tây.  

Ví dụ 29: 

Trích bài “Niềm tin tất thắng” , của NS Khắc Chí 

 

 

NS Khắc Chí sáng tác bài “Niềm tin tất thắng” với chất liệu âm nhạc lấy từ 

bài dân ca Nam bộ “Lý chiều chiều”. Trong bài thường rung với hai nốt Fa và Si, 

theo phong cách của bài nên rung chậm và sâu lắng.  

Ví dụ 30: 

Trích bài “Chèo Thuyền” của P.I.Tchaikovsky 

 

Những tác phẩm nước ngoài chuyển soạn cho đàn Bầu như “Chèo thuyền” 
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của P.I.Tchaikovsky viết cho Piano. Với tính chất êm dịu, không có nhiều luyến láy, 

khi chuyển soạn cho đàn Bầu thường rung những âm dài như ở trên chỉ rung một 

âm nốt Re, gẩy âm vang của nốt Re xong rung rất nhẹ nhàng. Ở đây cần phải chú ý 

khi chơi những tác phẩm nước ngoài chuyển soạn cho đàn Bầu không nên lạm dụng 

kỹ thuật rung nếu không sẽ trở thành hơi của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Các sáng 

tác mới của Việt Nam và những bài hát chuyển soạn cho đàn Bầu cũng nên rung 

chậm và nhẹ nhàng. 

- Kỹ thuật luyến:  

Ký hiệu diễn tấu:“ ” hoặc  “ ” 

Ví dụ 31: 

Trích bài “Duyên phận phải chiều” 

 

 

Kỹ thuật luyến cũng có thể gọi là nhấn liền âm, ví dụ  bài “Duyên phận 

phải chiều” ở trên, khi gẩy âm vang của nốt Re xong không cần gẩy nốt tiếp theo 

mà chỉ cần uốn chùng cần đàn đã tạo ra nốt Đô (gẩy nốt La mà uốn căng cần đàn để 

tạo ra nốt Đô). Kỹ thuật luyến có thể tạo ra âm thanh ở những cao độ khác nhau 

trong biên độ trong vòng một quãng 4. Kỹ thuật này rất quan trọng, đặc biệt đối với 

những bài dân ca, nhạc cổ, nó có tác dụng làm cho tiếng đàn mềm mại, duyên dáng 

hơn. 

- Kỹ thuật láy: 

Ký hiệu diễn tấu: “ ” 
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Khi thể hiện kỹ thuật láy, người diễn tấu dùng ngón cái và ngón trỏ liên tiếp 

làm dây căng lên và chùng xuống một quãng 2. Kỹ thuật này được sử dụng trong 

vòng 2 âm liền bậc làm âm thanh ngân lên thành làn sóng, láy nhanh hay chậm tùy 

thuộc vào phong cách của từng bài bản. 

- Kỹ thuật Vỗ:  

Ký hiệu diễn tấu: “ ” hoặc “ ” 

 

 

Kỹ thuật này dùng tay trái đập nhẹ, nhanh và dứt khoát vào cần đàn, làm âm 

thanh phát ra nghe đứt đoạn, tựa như tiếng nấc, diễn tả những tình cảm đau khổ, uất 

ức. Kỹ thuật vỗ thường được dùng trong các nốt bồi âm cơ bản và ở các âm trong 

thế căng hoặc chùng dây với các quãng gần. 

- Kỹ thuật Vuốt:  

     Ký hiệu diễn tấu: “ ” 

Ví dụ 32: 

Trích bài Chèo cổ “Lới lơ” 
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Kỹ thuật này phải kết hợp giữa căng dây lên và chùng dây xuống, ví dụ bài 

“Lới lơ”, ở ô nhịp cuối cùng, chúng ta gẩy âm vang từ nốt Đô xong nhấn nhanh lên 

tạo ra âm Mi, đồng thời với việc dùng ngón cái và ngón trỏ miết vào cần đàn để cao 

độ được trượt qua tất cả các âm và dừng lại ở âm nốt Đô trên bản nhạc. 

- Kỹ thuật Giật:  

Ký hiệu diễn tấu: “ ” 

Ví dụ 33: 

Trích bài Huế “Dạo Nam”  

 

Như ví dụ ở trên, người chơi đàn căng dây từ nốt Đô lên nốt Re, vừa đến cao 

độ của nốt Re thì chặn dây lại ngay, tạo cảm giác đau xót, uất ức. 

     2.3.2.2. Những vấn đề về kỹ thuật tay phải 

Tư thế cầm que đàn được thực hiện như sau: Tay cầm que một cách tự nhiên 

ở vào khoảng giữa sao cho bên phải que là hai ngón (hoặc ba ngón) là trỏ và ngón 

giữa, bên trái que là ngón cái. Các ngón tay cầm tự nhiên, que đàn được đánh nhờ 

lực của ngón giữa. Đây là tư thế gẩy dây buông của Đàn Bầu. 

- Gẩy hai chiều:  

Ký hiệu diễn tấu: gẩy que vào “ ” và gẩy que ra “ V ” 

Ví dụ 34: 

Trích bài “Hồi tưởng” , của NS Xuân Khải 

 

Như ví dụ ở trên, cùng là một nốt Sol, que đàn vừa gẩy ở chiều hất vào từ 

dưới lên và hất ra từ trên xuống, gẩy tốc độ nhanh, liên tục, tạo ra những âm thanh 
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nghe giòn giã, linh hoạt rộn ràng.  

Kỹ thuật này thường được dùng ở những sáng tác mới trong những đoạn 

nhanh. Vì vậy, tay phải nên sử dụng que gẩy mới gẩy nhanh được hai chiều, nếu sử 

dụng ngón giả hoặc ngón tay gẩy thì không thể vận dụng được kỹ thuật này. 

- Kỹ thuật vê (Trémollo):  

Ký hiệu :  

Ví dụ 35: 

Trích bài tác phẩm “Quê mẹ” của NS Khắc Chí 

 

Kỹ thuật vê thường hay sử dụng trong nhiều nhạc cụ truyền thống như Tỳ bà, 

đàn Nguyệt… Mỗi đàn có một cách thể hiện kỹ thuật này khác nhau, về đàn Bầu để 

thể hiện kỹ thuật vê thì tay phải hai ngón (ngón cái và ngón trỏ) cầm que gẩy, sau 

đó úp bàn tay xuống dây đàn sao cho điểm cạnh của bàn tay phải (ngay sát cổ tay) 

chạm vào dây ở điểm nút cơ bản, tiếp theo bật liên tục đầu que đàn vào điểm gẩy 

của dây với tốc độ thật nhanh và biên độ hẹp tạo nên những âm thanh giòn giã như 

gẩy hai chiều nhưng liền nốt hơn. Kỹ thuật vê có tác dụng thay đổi âm sắc của câu 

nhạc khiến bản nhạc thêm phong phú. 

- Chặn dây (Pizzicato):  

Ký hiệu diễn tấu: “Pizz” 

Ví dụ 36: 

Trích tác phẩm “Dòng kênh trong” của NS Hoàng Đạm 
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Thể hiện kỹ thuật này phải bật ngón thật khỏe, gẩy đúng vào điểm gẩy của 

dây và không nhấc tay ra khỏi điểm nút bồi âm tạo nên những âm thanh ngắn, gọn, 

sắc giống như tiếng trống, thường dùng để diễn tả những đoạn nhạc mang tính chất 

trầm hùng, dứt khoát. Kỹ thuật này thường được nhạc công dùng để mô tả tiếng 

cồng, tiếng chiêng hoặc tiếng trống trong các bài bản. 

- Gõ bồi âm:  

Kỹ thuật gõ bồi âm dùng tay phải cầm dây đàn vào đúng điểm nút bồi âm 

còn tay trái dùng ngón cái và ngón trỏ cầm que gõ lên dây đàn tạo nên những âm 

thanh nghe nhộn nhịp, trong sáng. Kỹ thuật này chỉ dùng trong các đoạn Cadenza 

của bản nhạc. 

- Gẩy thực âm:  

Ký hiệu : “ T ” 

Ví dụ 37: 

Trích tác phẩm “Quê tôi giải phóng” của NS Đức Nhuận 

 

Gẩy thực âm là gẩy âm tự nhiên, que gẩy ra theo chiều ngược lại. Khi gẩy, 

không sử dụng điểm chạm nút như gẩy bồi âm, âm vang lên là âm thực của đàn 

Bầu. Tiếng âm thực nghe đục và trầm hơn âm bồi một quãng 8. Ví dụ như trong 

đoạn vào đầu bài “Quê tôi giải phóng” của NS Đức Nhuận, tác giả thêm vào 6 nốt 

gẩy thực âm làm cho âm sắc phong phú hơn nhiều.  

- Ngón bật thực âm:  

Ký hiệu : “ BT ” 
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Ví dụ 38 : 

Trích tác phẩm “Quê tôi giải phóng” của NS Đức Nhuận 

 

Giống như gẩy thực âm, điều khác biệt của ngón bật thực âm là dùng ngón 

cái của tay phải bật trực tiếp vào dây đàn thay cho que gẩy. Vì đầu ngón tay có bề 

dày hơn que đàn nên tiếng bật sẽ có âm sắc ấm và mềm mại hơn gẩy thực âm. Ở 

đầu bài “Quê tôi giải phóng” sử dụng gẩy thực âm, đến cuối bài lại sử dụng ngón 

bật thực âm, tạo ấn tượng khó quên của tác phẩm đối với người nghe. 

- Tạo tiếng chuông:  

Ký hiệu :  

Trong giữa tác phẩm “Quê tôi giải phóng” của NS Đức Nhuận có đoạn 

Cadenza, trong đó có mô phỏng tiếng Chuông. Khi gẩy mạnh vào điểm giữa của các 

thế tay và kết hợp rung, cần đàn sẽ tạo ra những chồng âm hỗn hợp giống như tiếng 

chuông nhà thờ hoặc những âm thanh nghe rùng rợn. Kỹ thuật này thường được 

dùng trong đoạn Cadenza. 

2.3.2.3. Những vấn đề về sự phối hợp kỹ thuật hai tay trong diễn tấu 

Có thể nói, kỹ thuật diễn tấu phối hợp hai tay của đàn Bầu rất quan trọng, nó 

giúp người chơi đàn thể hiện được tâm tư, tình cảm nhất là khi phải xử lý những bài 

bản phức tạp, có tính tiết tấu cao và đa dạng. Với chức năng nhấn, luyến, vỗ, vuốt 

của tay trái và việc tăng cường hàng loạt thủ pháp diễn tấu cho tay phải buộc người 

chơi đàn phải được trang bị một trình độ kỹ thuật chơi đàn nhất định. Từ mức độ 

mang tính chất kỹ thuật, người nghệ sĩ sẽ nâng lên thành nghệ thuật khi có sự kết 

hợp nhuần nhuyễn giữa hai tay.  

Như vậy là cách chơi đàn Bầu ngày nay đã không còn có sự phân định quá rõ 
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rệt giữa kỹ thuật tay trái với kỹ thuật tay phải nhưng đòi hỏi người chơi đàn phải 

lưu ý nhiều hơn kỹ thuật của cả hai tay. Ngày nay kỹ thuật tay phải không chỉ thực 

hiện nhiệm vụ duy nhất là tạo ra âm thanh mà còn thể hiện được những hiệu quả 

khác lạ khi gẩy hai chiều, vê, chạm dây hoặc khi tạo tiếng chuông, thậm chí dùng 

tay gõ vào bầu đàn như một loại nhạc khí gõ. Như vậy, kỹ thuật tay phải trong diễn 

tấu đàn Bầu ngày nay đã tham gia cùng tay trái để tạo nên những âm thanh mang 

tính thẩm mỹ, công việc mà trước đó do tay trái đảm nhiệm là chính. 

2.3.2.4. Những phương pháp giải quyết vấn đề về cao độ âm thanh 

Cái kỳ diệu của đàn Bầu là nó chỉ có 6 vị trí chính trên dây đàn nhưng có thể 

thể hiện được các nốt nhạc của 12 âm bình quân. Tuy nhiên, lại có một vấn đề khó 

giải quyết đó là muốn diễn đạt được những nốt nhạc mỹ miều đó người đàn phải có 

một đôi tai rất “thính” mới có thể điều chỉnh được âm chuẩn. Đối với người học mà 

nói, việc điều chỉnh âm chuẩn không phải là vấn đề có thể giải quyết được trong vài 

ba ngày, do đó cần có thái độ khoa học để bồi dưỡng và xây dựng nhận thức về âm 

chuẩn, có phương pháp tập luyện nghiêm chỉnh để nhận biết, nắm vững và thực 

hành âm chuẩn như vậy nghệ thuật diễn tấu đàn Bầu mới có cơ sở để phát triển.  

Dưới đây là một vài biện pháp giải quyết huấn luyện chơi âm chuẩn : 

- Tăng cường học tập về các môn kiến thức âm nhạc bổ trợ: 

Nhạc lý, ký xướng âm và hòa âm là những cơ sở lý luận quan trọng, học sâu 

về nhạc lý, hiểu rõ quan hệ hòa âm sẽ giúp cho sinh viên có được cơ sở lý luận tốt. 

Ký xướng âm có thể luyện cho sinh viên nhạy bén với âm chuẩn cũng như luyện 

năng lực nghe các âm cao thấp khác nhau. Vậy sinh viên phải cố gắng học tập 

những cơ sở lý luận, tiếp xúc với những nhạc cụ đàn phím như đàn Piano, đàn 

Organ… để làm quen với 12 âm bình quân của âm nhạc phương Tây, giúp cho sinh 

viên luyện kỹ năng tai nghe.  

Quan điểm nhìn nhận về âm chuẩn giữa âm nhạc phương Tây và âm nhạc cổ 

truyền Việt Nam có những điểm khác biệt nhất định. Khi chơi những âm “non” 
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hoặc “giả” theo quan điểm phương Tây dễ cho là âm không chuẩn nhưng đây lại là 

cách tinh túy, phần hồn của nhạc cổ Việt Nam. Người nghệ nhân có thể chơi đàn 

Bầu không chuẩn xác lắm nhưng lại ra được phong cách của từng thể loại âm nhạc. 

Như vậy, để nắm bắt cơ sở lý luận về âm nhạc dân tộc một cách thật sự thấu đáo, 

người giảng viên và nghệ sĩ đàn Bầu cần tự bồi dưỡng cho bản thân những tri thức 

âm nhạc của cả phương Đông và phương Tây. 

      - Chú trọng tư thế cầm đàn và luyện tập các quãng cơ bản: 

Việc điều chỉnh âm chuẩn của đàn Bầu có quan hệ mật thiết tới cách đặt tay 

trái lên cần đàn; cầm cần đàn như thế nào, cầm cần ở độ cao bao nhiêu và dùng lực 

ra sao đều có tác dụng nhất định đến việc điều chỉnh âm chuẩn của đàn. Một nguyên 

nhân khác dẫn đến việc điều chỉnh âm chuẩn hay không chuẩn là kỹ thuật chưa 

thành thạo và chưa nắm vững được phương pháp. Có nghĩa là, bản thân có thể cảm 

nhận được âm chưa chuẩn nhưng vẫn chưa thể kịp thời điều chỉnh tay trái của mình. 

Cho nên muốn điều chỉnh đúng được âm chuẩn cần phải có khả năng nghe nhạy bén 

cùng với khả năng điều chỉnh tay trái thành thạo, không thể thiếu một trong hai điều 

kiện này. Đối với những sinh viên có thính giác không nhạy cho lắm, quá trình phân 

biệt và điều chỉnh âm chuẩn là một quá trình luyện tập rất vất vả. Trong quá trình 

này, người tập từ đầu đến cuối phải tập đi tập lại các quãng để luyện và ổn định xúc 

giác, trí nhớ để phân biệt được âm cao thấp. Qua phương pháp luyện tập như thế 

này. người học mới có thể luyện được khả năng phân biệt âm cao thấp và nắm được 

cách điều chỉnh âm chuẩn bằng tay trái. 

     - Sử dụng thiết bị thu âm hỗ trợ cho sinh viên luyện tập tai nghe:  

Hiện nay trong thị trường đã có nhiều thiết bị để thu âm như phòng thu, máy 

ghi âm, máy điện thoại. Sinh viên nên thường xuyên sử dụng những thiết bị có chức 

năng thu âm để thu lại những bài bản của các nghệ sĩ biểu diễn và bài tập mình tự 

tập sau đó mở ra nghe lại, như vậy có thể làm cho sinh viên có sự nhận biết chính 

xác hơn về bài biểu diễn của mình dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, luyện cho 

tai có được sự nhạy bén, còn có thể làm tiêu tan sự mệt mỏi, chán nản và tăng hứng 
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thú trong việc tập đàn. 

      - Trạng thái tâm lý khi luyện đàn: 

Tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong việc tập luyện đàn Bầu. Do đàn Bầu 

là nhạc khí thuộc bộ đơn thanh nên so với các nhạc khí đa thanh khác thì tập đàn là 

một quá trình rất khó khăn và tẻ nhạt, đặc biệt là đối với học sinh nhỏ tuổi dễ có 

tình trạng nông nổi, bộp chộp. Cách học này nhất định sẽ ảnh hưởng đến chất lượng 

tập luyện, gồm cả việc điều chỉnh âm chuẩn cần phải có sự chỉ dẫn chính xác của 

giáo viên và gia đình phải duy trì thái độ tích cực cho trẻ học đàn, giúp trẻ vượt qua 

giai đoạn chưa ổn định này. Tâm lý tốt thì chất lượng tập luyện mới cao, trình độ 

biểu diễn đàn Bầu theo đó mà nâng cao rất nhanh. 

Vấn đề âm chuẩn trong biểu diễn đàn Bầu là vấn đề rất quan trọng cũng là 

vấn đề hết sức phức tạp, âm chuẩn là cơ sở của âm nhạc, nếu người biểu diễn ngay 

cả âm chuẩn cũng nắm không vững thì dù kỹ thuật có thành thục đến mấy, biểu hiện 

có tốt bao nhiêu thì bài biểu diễn đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tăng cường tập 

luyện âm chuẩn cho sinh viên là để thúc đẩy sự phát triển việc dạy đàn Bầu được tốt 

hơn, phải nhận thức rõ tính lâu dài của việc luyện âm chuẩn. 

2.3.3. Phương pháp và giáo trình đào tạo đàn Bầu 

2.3.3.1. Phương pháp giảng dạy đa dạng hóa cho ngành đàn Bầu ở Việt Nam 

Phương pháp dạy nghề của nhạc cụ truyền thống từ xa xưa trong âm nhạc 

truyền thống Việt Nam là truyền khẩu. Đây là cách dạy đàn trực tiếp tạo nhiều hiệu 

quả nếu ta có người nghệ nhân giỏi và người học có niềm đam mê.  

Ngoài ra, khi chơi đàn bằng chữ nhạc cổ truyền Việt Nam “Hò, Xự, Xang, 

Xê, Cống, Líu” phải có thầy chỉ bảo thì mới biết sử dụng kỹ thuật luyến, láy, rung, 

nhấn cũng như trường độ của nốt nhạc. Vì vậy, chữ nhạc chỉ áp dụng cho nhạc cổ 

không áp dụng được cho tác phẩm mới và không dùng nhiều trong các cơ sở đào tạo 

âm nhạc hiện nay.  
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Ảnh 8: 

 

(Ảnh xưa của NSND Thanh Tâm đang học tại HVÂNQGVN) 

Kể từ năm 1956, khi Trường Âm nhạc Việt Nam được thành lập (nay là 

HVÂNQGVN) đã tạo một bước phát triển lớn cho sự phát triển của các nhạc cụ 

truyền thống Việt Nam. Giai đoạn này các nhạc cụ truyền thống, trong đó có đàn 

Bầu chính thức bước vào thời kỳ đào tạo chuyên nghiệp. Trong giai đoạn này, việc 

sử dụng 5 dòng kẻ để ký âm những bài bản cổ truyền được áp dụng. Phương pháp 

này có ưu điểm là giúp học sinh ở giai đoạn đó dễ nhớ, dễ thuộc các làn điệu, bài 

bản hơn so với cách học truyền thống theo kiểu truyền khẩu và chữ nhạc Việt Nam. 

Việc giảng dạy âm nhạc cổ truyền Việt Nam nói chung và môn đàn Bầu nói 

riêng có những đặc điểm riêng so với âm nhạc phương Tây:  

- Thứ nhất, chúng ta dễ nhận thấy giữa hai nghệ nhân trình tấu sẽ có hai sự 

khác biệt thậm chí trong chính một nghệ nhân thể hiện một bài bản nhưng ở hai thời 

điểm khác nhau sẽ được hai tác phẩm cùng chung một lòng bản nhưng mang những 

sắc thái và có những nét khác nhau. Chính điều này tạo sự khác biệt giữa âm nhạc 

dân gian và âm nhạc chuyên nghiệp, đồng thời tạo đặc trưng cho âm nhạc dân gian 

Việt Nam.  

- Thứ hai, cách ghi 5 dòng kẻ sẽ làm mất đi ít nhiều đặc trưng của “Hơi”, 

một yếu tố quan trọng của âm nhạc truyền thống của Việt Nam, từ đó sẽ khó để tiếp 



 

 95 

nhận được hết những tinh hoa trong cách chơi đàn của các nghệ nhân.  

- Thứ ba, âm nhạc cổ truyền Việt Nam không dùng hệ thống bình quân như 

trong nhạc phương Tây hay nhạc mới vì nó còn có âm già, âm non nên phải học 

theo kiểu truyền khẩu. 

Như vậy, ở đây có những mâu thuẫn với cách ký âm 5 dòng kẻ và cách ký 

âm bằng chữ nhạc Việt trong việc giảng dạy nhạc cổ. Nhìn chung hai cách ký âm 

nói trên đều có những ưu thế và thiếu sót nhưng cách ghi âm bằng 5 dòng kẻ có khi 

sẽ có hệ thống hơn, dễ đọc và dễ quan sát hơn. 

Tất nhiên kỹ thuật ghi âm 5 dòng kẻ không thể ghi hết được toàn bộ những 

âm thanh được trình tấu trong một bài bản của một nghệ nhân nào đó với tất cả 

những tinh túy trong nghệ thuật biểu diễn âm nhạc. Thiết nghĩ, bên cạnh việc sử 

dụng cách ký âm bằng 5 dòng kẻ cũng nên cho người học tiếp xúc với cách ký âm 

theo kiểu chữ nhạc truyền thống Việt Nam “Hò, Xự, Xang, Xê, Cống, Líu” và tiếp 

cận với phương pháp truyền khẩu, truyền ngón của các nghệ nhân và các giảng 

viên. Điều này sẽ giúp cho những thế hệ sau có thể biết được một cách tương đối 

chính xác kỹ thuật chơi và âm hưởng mà nghệ nhân xưa đã thể hiện. Làm được điều 

này, chúng ta sẽ đóng góp lớn cho việc bảo tồn và phát huy vốn âm nhạc cổ truyền. 

Những năm gần đây, sự phát triển tới đỉnh cao trong nghệ thuật biểu diễn đàn 

Bầu đã dẫn đến những cải cách trong nội dung và phương pháp giảng dạy đàn Bầu 

tại tất cả các cơ sở đào tạo âm nhạc tại Việt Nam. 

Hiện nay phương pháp giảng dạy đàn Bầu ở các trường nhạc Việt Nam đã 

hình thành những phương pháp đa nguyên như sau:  

- Phương pháp sủ dụng 5 dòng kẻ để ký âm cơ bản, bên cạnh đó sinh viên 

học tập theo hệ thống âm nhạc phương Tây để làm cơ sở lý luận. 

- Phương pháp truyền khẩu, truyền ngón vẫn là việc quan trọng giúp cho sinh 

viên xử lý chính xác từng chi tiết nhỏ về phong cách nhạc cổ. 

- Thường xuyên mời những nghệ nhân vào lớp giảng dạy các loại phong 

cách nhạc cổ để bổ trợ kiến thức về phong cách nhạc cổ cho sinh viên. 
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- Nhiều môn học bổ trợ cho việc học tập âm nhạc truyền thống, triển khai 

nhiều chương trình học hát dân ca, nhạc cổ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc... 

- Bồi dưỡng lực lượng giảng viên một cách có hệ thống chuyên sâu. 

2.3.3.2. Những vấn đề về giáo trình dạy và học đàn Bầu 

Hiện này ở Việt Nam đã xuất bản một vài sách học đàn Bầu như: 

- “Bài tập kỹ thuật cho đàn Bầu” của Thanh Tâm 

- “Sách học đàn Bầu” của Thanh Tâm chủ biên, Trần Quốc Lộc 

- “Tuyển tập dân ca tác phẩm mới Việt Nam và nước ngoài” cho hệ Trung 

học dài hạn của Nguyên Thanh Tâm 

- “Tuyển tập Chèo cổ Việt Nam” của Thanh Tâm và bộ môn đàn Bầu    

- “Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Bầu” của Thanh Tâm, Hồ Hoài Anh 

- “Đàn Bầu thực hành” của Trần Quốc Lộc 

- “Đàn Bầu nâng cao” của Bùi Lâm 

- “Đàn Bầu căn bản” của Bùi Lâm     

Những giáo trình này được sử dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Bên 

cạnh đó, chúng tôi nhìn ra một hiện tượng đáng chú ý đó là nhiều thầy cô ở các 

trường vẫn sử dụng bản phổ ghi chép bằng tay để giảng dạy cho học sinh, sinh viên 

một cách phổ biến. Có lẽ bởi phương pháp diễn tấu phong cách nhạc cổ Việt Nam 

phải sử dụng nhiều dị bản, diễn tấu linh hoạt nên họ luôn sử dụng bản phổ ghi chép 

bằng tay để chép lại phong cách diễn tấu của mình.  

Quan điểm của chúng tôi cho rằng, giảng dạy theo bản phổ ghi chép bằng tay 

dù phù hợp với học tập phong cách nhạc cổ nhưng sẽ mất ít nhiều tính khoa học về 

việc giảng dạy đàn Bầu sau này. Ở đây chúng tôi xin khuyến khích các giảng viên 

bổ sung và hoàn thiện giáo trình cho giảng dạy, đặc biệt là những phong cách nhạc 

cổ còn thiếu và tập trung các tác phẩm được soạn cho đàn Bầu. 

Với nội dung đào tạo đàn Bầu, mỗi một nơi sẽ soạn một dạng giáo trình phù 

hợp với mục đích đào tạo của trường.  

Ví dụ ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc có sử dụng dân ca, 
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dân nhạc Mường, Thái... cho giáo trình đàn Bầu;  

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc thêm vào giảng dạy dân ca 

Tây, Nùng... vùng Việt Bắc cho học sinh... 

Dưới đây, chúng tôi xin phân tích nội dung đào tạo của HVÂNQGVN vì đó 

là một đơn vị được thành lập sớm nhất và cũng là trường có số lượng sinh viên theo 

học đàn Bầu nhiều nhất. Hiện Học viện đã có trên 100 học sinh, sinh viên chuyên 

ngành một (chính) và chuyên ngành hai (phụ) đang theo học đàn Bầu. Chỉ tính riêng 

giảng viên của tổ đàn Bầu đã lên tới hơn 10 người. Có thể nói, bộ môn đào tạo đàn 

Bầu của HVÂNQGVN là đơn vị điển hình và đầu ngành trong giáo dục đàn Bầu 

chuyên nghiệp ở Việt Nam.  

 

Học sinh khi học xong lớp 7, từ 13 tuổi trở lên, có năng khiếu âm nhạc có thể 

được phép thi vào HVÂNQGVN. Học sinh học trung học 6 năm tại trường. Ngoài 

các môn văn hóa Trung học cơ sở còn học các môn cở sở và chuyên môn như 

Biểu 5: 

Giáo trình trung học (bao gồm sơ cấp 2 năm, trung cấp 4 năm) 

Các môn phục 

vụ cho chuyên 

ngành chính 

Xướng âm, Ghi âm, Nhạc lý cơ bản, Lịch sử âm nhạc, Hình 

thức âm nhạc, Hòa thanh, Âm nhạc truyền thống, Hát dân 

ca, Hát hợp xướng, Hòa tấu - dàn nhạc… 

Nội dung Môn 

học đàn Bầu 

Môn học đàn Bầu nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản 

về các tư thế diễn tấu, cách cầm que gẩy, kỹ thuật và nghệ 

thuật biểu diễn, các kỹ năng, phương pháp Nhấn lên nhấn 

xuống các quãng, luyến, láy, vỗ, vuốt, rung, tô điểm ở các 

thế tay. Bước đầu nắm được phương pháp kỹ thuật phức tạp 

như: các loại rung, ngón vỗ, vuốt, láy, giật… Học sinh còn 

kết hợp một số dân ca, ca khúc và những bài tiểu phẩm của 

Việt Nam ứng dụng vào các kỹ thuật đang học. 

Học sinh Trung học 6 năm học đàn Bầu, bao gồm 12 học kỳ, tổng số là 360 
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tiết. Sau khi học xong các chương trình, học sinh phải nắm vững được những kỹ 

thuật cơ bản của đàn Bầu trong việc xử lý tác phẩm, diễn tấu được các bài bản có 

hình thức và quy mô vừa và nhỏ của 3 phong cách: Chèo, Huế, Cải lương, và các 

hơi Nam Xuân, Nam Ai cùng các tác phẩm đơn giản để có đủ điều kiện học tiếp ở 

bậc đại học. 

Trong khung chương trình Trung học, chúng tôi cảm thấy môn học hát dân 

ca rất có ích trong quá trình học đàn. Hai năm học hát dân ca ở bậc Trung học nhằm 

giúp học sinh được tiếp cận trực tiếp với âm nhạc dân gian Việt Nam. Kết thúc môn 

học, học sinh có thể nhận biết được sự khác nhau về phong cách dân ca của các 

vùng miền. 

Biểu 6: 

Giáo trình Đại học đàn Bầu 4 năm 

Các môn phục 

vụ cho chuyên 

ngành chính 

Lịch sử âm nhạc thế giới, Âm nhạc phương Đông, Âm nhạc 

cổ truyền Việt Nam, Hòa thanh, Phân tích tác phẩm... 

Chuyên ngành thứ hai, Hòa tấu nhạc cổ, Hòa tấu dàn nhạc 

lớn, Hát dân ca, Hát nhạc phong cách Chèo – Huế - Cải 

Lương…  

Nội dung Môn 

học đàn Bầu 

Thành thạo các kỹ thuật như: rung, vỗ, vuốt, láy, giật, tiếp 

tục học các kỹ thuật nâng cao, chẳng hạn như vê, gẩy hai 

chiều… Nắm vững phong cách nhạc cổ: Chèo, Huế, Cài 

Lương... Luyên tập tác phẩm có kỹ thuật phức tạp 

Ngoài môn học phục vụ cho chuyên ngành chính còn có các môn kiến thức 

đại cương: Triết học, Mỹ học, Tâm lý học, Giáo dục học, Ngoại ngữ, Giáo dục thể 

chất, Tiếng Việt thực hành, Đường lối Văn hóa Văn nghệ… 

Ở trên chúng ta đã thấy rằng sinh viên đại học vẫn phải luyện tập các kỹ 

thuật diễn tấu cũng như trung học. Cũng như ở bậc trung học, học sinh phải học các 

bài nhạc cổ nhưng ở bậc đại học yêu cầu sinh viên về diễn tấu phải cao hơn nhiều so 

với Trung học, sinh viên phải học sâu thêm về hát nhạc cổ. Ví dụ như đang học bài 
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bản phong cách Chèo thì phải học lớp hát Chèo, học phong cách nào phải học hát 

theo những bài bản của loại hình nghệ thuật đó. Về các bài bản nhạc cổ, cách hát 

với cách đánh đàn có quan hệ mật thiết, phải biết hát mới hiểu sâu hơn phong cách 

của nó, đến lúc chơi đàn sẽ dễ nắm được các luyến láy, thể hiện chuẩn xác phong 

cách hơn. Vì vậy, có thể trung học và đại học cùng chơi kỹ thuật và bài bản nhạc cổ 

tương đồng, nhưng yêu cầu cách chơi sẽ khác nhau. Vì trung học chỉ là hiểu biết sơ 

lược về các bài bản nhạc cổ mà lên đại học phải diễn tấu ra phong cách của vùng 

miền đó.  

Như vậy, điều cấp bách hiện nay là chúng ta phải hoàn chỉnh từng bước giáo 

trình giảng dạy đàn Bầu của các cấp học. Bên cạnh việc cần sưu tầm, bổ sung các 

bản của các loại hình nhạc cổ, chúng ta cần có những biện pháp động viên các nhạc 

sĩ sáng tác việt thêm nhiều tác phẩm mới cho đàn Bầu. Mối quan hệ giữa các giáo 

trình, tuyển tập và tác phẩm mới với phương pháp giảng dạy là một mối quan hệ 

tương hỗ. Phương pháp giảng dạy mới đòi hỏi phải biên soạn những giáo trình mới. 

Giáo trình và tư liệu giảng dạy mới cũng lại đòi hỏi phải có một phương pháp phù 

hợp.  

Phương pháp giảng dạy ngoài những vấn đề mang tính chất chung còn được 

hình thành một cách cụ thể trên cơ sở tư liệu giảng dạy. Tư liệu giảng dạy ở đây 

được hiểu là các giáo trình chính, giáo trình tham khảo, tuyển tập tác phẩm, tư liệu 

nghe và nghe nhìn... Mỗi loại tư liệu nói trên đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau 

nhằm phát huy hiệu quả đối với sự phát triển trong quá trình học tập của sinh viên 

đàn Bầu. 

2.3.3.3. Một số nội dung về bài bản và phong cách trong các năm học 

   Chương trình giảng dạy đàn Bầu của các trường âm nhạc căn cứ yêu cầu và kế 

hoạch giảng dạy của mỗi trường, nêu rõ mục đích, nhiệm vụ của môn học đàn Bầu 

và đồng thời quy định rõ về nội dung giảng dạy, phạm vi và yêu cầu của môn học. 

Về nội dung cơ bản, các trường nhạc đều có những đặc trưng chung như các kỹ 

thuật diễn tấu từ đơn giản đến phức tạp, luyện tập các bài dân ca, nhạc cổ có hệ 
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thống, ví dụ đại học năm thứ nhất học phong cách Chèo, năm thứ hai học phong 

cách Huế, năm thứ ba học phong cách nhạc Tài tử - Cải lương... Lựa chọn các tác 

phẩm chuyển soạn và sáng tác mới cho phù hợp với năng lực từng năm học của sinh 

viên. 

Về các tài liệu học tập, có những cuốn sách đã được in ra chính thức và được cả 

nước sử dụng phổ biến như: 

 Những bài kỹ thuật cho đàn Bầu tập I, II (Nhạc viện Hà Nội 2002) 

 Tuyển tập dân ca (Nhạc Viện Hà Nội 2004) 

 Tuyển tập Chèo cho đàn Bầu (Nhạc viện Hà Nội 2005) 

 Tuyển tập Huế cho đàn Bầu (Nhạc viện Hà Nội 2005) 

 Sách học đàn Bầu (NXB Âm nhạc 1995) 

 Đàn Bầu thực hành I,II (NXB Thanh niên 2002) 

    Ngoài sử dụng những cuốn sách ở trên, các thầy cô ở các trường còn sử 

dụng rộng rãi về bản phổ chép bằng tay, đây là một đặc điểm độc đáo cho người học 

âm nhạc truyền thống Việt Nam, vì các bài bản nhạc cổ có nhiều dịch bản, sinh viên 

chep bằng tay vừa học theo phong cách của các thầy cô, vừa có thể phát triển trên 

khả năng của mình. Vì vậy bản phổ chép bằng tay cũng là một phương tiện quan 

trọng cho sinh viên học đàn. 

Bên cạnh đó còn có những nội dung mang tính đặc trưng cho một số trường, 

ví dụ như trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, còn tăng thêm một số nội 

dung về dân ca vùng Việt Bắc chuyển soạn cho đàn Bầu như điệu “Khảm hải” 

(Then Nùng), bài “Con bò vàng” (dân ca Lô Lô), bài “mời rượu” (dân ca Tày); 

trường cảo đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc có tăng thêm nội dung dân ca, dân 

nhạc Mường trong giáo trình đàn Bầu như điệu “Du con” , “Mời trầu”, về dân nhạc 

“Múa quạt cọ”(Thượng dàng)... 

Chúng tôi đã sưu tập được mẫu chương trình giảng dạy đàn Bầu của 

HVÂNQGVN. Học viện là một cơ sở đầu ngành trong đào tạo, môn học đàn Bầu có 

lịch sử lâu dài và đã đào tạo thành công với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều thầy 
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cô xuất sắc đã tốt nghiệp tại đây. Chính vì vậy, việc tìm hiểu chương trình giảng dạy 

đàn Bầu của Học viện cũng mang tính đại diện cho giáo trình đào tạo đàn Bầu trên 

phạm vi cả nước. 

Sinh viên năm thứ nhất: Mục tiêu của sinh viên phải học những kiến thức 

và kỹ năng biểu diễn phong cách Chèo, kỹ thuật và cách ứng tác, xử lý tác phẩm. 

Ôn lại và nắm vững một số kỹ thuật ở Trung học gồm: rung, láy, luyến, vỗ, vuốt 

phong cách ở những bản nhạc cổ. Nhấn chuyển chính xác về độ cao và xử lý tác 

phẩm tiêu biểu đã được học ở Trung học, củng cố nhấn các quãng xa, đi sâu vào 

phong cách Chèo và một số tác phẩm nhỏ.  

 

Sinh viên năm thứ Hai: Học những kiến thức và kỹ năng biểu diễn phong 

cách nhạc thính phòng Huế; kỹ thuật và cách ứng tác, xử lý tác phẩm. Xử lý tốt các 

bài bản phong cách Huế ở hơi Bắc, hơi Nam va hơi Dựng. Tìm ra quy luật về luyến, 

láy, rung, vỗ của nhạc phong cách Huế; sử dụng kỹ thuật gẩy bồi âm 2 chiều ; tiếp 

tục tìm hiểu thang âm cổ (Hò, Xừ Xang, Xê, Công, Líu); học sử dụng âm ngân dài 

(không được lạm dụng quá nhiều âm thanh điện tử); bước đầu tập biến tấu trên một 

chủ đề. 

Sinh viên năm thứ Ba: Học những kiến thức và kỹ năng biểu diễn phong 

cách nhạc Tài tử - Cải lương; kỹ thuật và cách ứng tác, xử lý tác phẩm. Yêu cầu xử 

lý tốt các bản nhạc phong cách Tài tử - Cải lương với các hơi: Xuân, Ai, Bắc, Oán, 

Nhạc, Quảng. Tìm và đúc kết nguyên tắc rung, luyến, lấy, vỗ ,vuốt trong nhạc Tài tử 

- Cải lương. Tập biến tấu trên một chủ đề. 

Sinh viên năm thứ Tư: Học những kiến thức và kỹ năng biểu diễn phong 

cách nhạc Tài tử - Cải lương và những kỹ thuật và cách ứng tác, xử lý tác phẩm. 

Sinh viên năm thứ Tư là năm tốt nghiệp Đại học, họ phải được ôn luyện kỹ cách xử 

lý phong cách 3 miền thật rõ ràng, rõ nét. Nắm vững thang âm Hò, Xừ, Xang, Xê, 

Cống, Liu và vận dụng nó vào các bản nhạc phong cách Chèo, Huế, Cải lương. 

Nắm vững và xử lý tốt các tác phẩm viết cho đàn Bầu với những kỹ thuật đã được 
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học trong cả quá trình học. Sinh viên có khả năng biến tấu trên một chủ đề. 

Các nội dụng chi tiết học phần của HVÂNQGVN xem ở phần phụ lục 2 

Sinh viên thi tốt nghiệp Đại học gồm 6 bài: 1 bản nhạc phong cách Chèo, 1 

bản nhạc phong cách Huế, 1 bản nhạc phong cách Tài tử - Cải lương và 3 tác phẩm 

mới mang phong cách khác nhau. 

Nội dung chương trình đào tạo đàn Bầu của HVÂNQGVN đã được thể hiện 

rất chi tiết và cụ thể. Các học phần, niên chế được sắp xếp một cách khoa học và có 

hệ thống. Sự luyện tập các kỹ thuật từ nông đến sâu và được xuyên suốt cả quá trình 

học tập, từ đây dễ thấy Học viện chú trọng huấn luyện kỹ năng cơ bản cho sinh 

viên, giúp sinh viên thành thạo về kỹ thuật, xử lý tốt các bài bản phong cách nhạc 

cổ và các tác phẩm mới.  

Với phong cách nhạc cổ 3 miền được chia thành 3 năm học cụ thể, mỗi năm 

học một loại hình phong cách để sinh viên nắm chắc được các phong cách từng bài.  

Đến năm thứ tư, cần tổng ôn luyện kỹ phương pháp xử lý phong cách 3 miền, để 

học sinh phân biệt và xử lý thật rõ ràng, sắc nét các phong cách nhạc cổ.  

 Các tác phẩm chuyển soạn và sáng tác mới được bố trí một cách khoa học 

trong mỗi một năm. Trình độ bài bản được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, logic 

này được tiến hành liên tục cho đến năm cuối cùng. Trong chương trình tốt nghiệp 

đại học đàn Bầu, giảng viên lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, có kỹ thuật cao và 

mang phong cách mới nhằm thể hiện được trình độ biểu diễn tốt nhất của sinh  

viên. Hệ thống các bài bản trước khi giao cho sinh viên người thầy giáo phải cân 

nhắc, suy nghĩ để đưa các em phát triển thành những tài năng đỉnh cao của đất nươc 

trong giai đoạn mới. 
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Tiểu kết chương II 

  Trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI, công tác đào tạo và biểu diễn đàn Bầu 

đã bước sang một giai đoạn mới. Trong giai đoạn này, nghệ thuật biểu diễn và đào 

tạo đàn Bầu được phát triển mạnh mẽ do yêu cầu của xã hội. Trong quá trình phát 

triển, phong cách biểu diễn và kỹ thuật diễn tấu đàn Bầu có quan hệ mật thiết với 

nhau. Nhìn chung khi diễn tấu phong cách dân ca và nhạc cổ chúng ta cần phải nắm 

vững được phong cách từng vừng miền, từng thể loại âm nhạc. Trong kỹ thuật diễn 

tấu, tay trái của người chơi đàn phải rất chú ý mới có thể sử lý đúng phong cách; 

trong lĩnh vực biểu diễn những tác phẩm mới thì phải nắm được nội dung tác phẩm, 

đặc điểm âm thanh, từ đó người nghệ sĩ phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai tay để 

thể hiện được cái đẹp của tác phẩm. 

Trước đây diễn tấu đàn Bầu rất đơn giản, đa số là diễn tấu những bài chậm 

buồn. Cùng với sự phát triển không ngừng của kỹ thuật chế tác nhạc cụ và kỹ thuật 

diễn tấu, đàn Bầu phát triển tới ngày nay không chỉ có thể hoàn thành tốt hơn những 

kỹ thuật ngày xưa thường dùng như rung, luyến, láy mà đồng thời còn tăng thêm 

các kỹ thuật mới như gẩy hai chiều, vê, tạo tiếng chuông… làm phong phú hơn các 

hình thức diễn tấu và cũng nâng cao khả năng thể hiện của cây đàn. Khi xử lý các 

kỹ thuật nên cẩn thận vận dụng kỹ thuật vào đúng chỗ và đúng phong cách của từng 

bài bản, hai tay phối hợp nhuần nhuyễn sẽ tạo ra mầu sắc hiệu quả nhất cho việc thể 

hiện âm nhạc. 

Việc giảng dạy đàn Bầu phát triển từ hình thức truyền khẩu, truyền ngón của 

các nghệ nhân trong dân gian đến việc dùng 5 dòng kẻ (để soạn nhạc và dùng các 

ký hiệu âm nhạc để ghi rõ các động tác diễn tấu). Bước phát triển mang tính lịch sử 

này đã đưa việc giảng dạy đàn Bầu tiến tới mô hình giảng dạy chính quy. Nhưng do 

đặc tính của âm nhạc dân tộc Việt Nam, các bài bản không thể dùng 5 dòng kẻ của 

âm nhạc phương Tây để ghi lại hết toàn bộ nốt nhạc của âm nhạc dân tộc Việt Nam, 

vì vậy, cần phải có sự hướng dẫn cụ thể của người thầy. Cho đến nay, việc giảng dạy 

đàn Bầu đã hình thành nên một mô hình hoàn chỉnh bao gồm việc kết hợp giữa giáo 
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trình và việc giảng dạy trực tiếp. Trong thời kỳ mới, chúng ta còn có thể sử dụng 

những phương pháp tiên tiến bao gồm những lý giải về kỹ thuật diễn tấu mang tính 

lý luận và vận dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy đàn Bầu. 

Quá trình giảng dạy bộ môn đàn Bầu ở Việt Nam, việc giảng dạy phong cách 

nhạc cổ chiếm vị trí quan trọng. Từ trung cấp lên đại học, các thầy cô căn cứ trình 

độ học tập để sắp xếp nội dung học phong cách nhạc cổ như dân ca, Chèo, Huế, Tài 

tử - Cải lương cho các em, để từ đó thông qua những ngón đàn rung, luyến, láy, 

vỗ… các em có thể thể hiện được những phong cách đặc sắc riêng của từng vùng 

miền, từng thể loại. Có thể nói, học tập các bài bản phong cách nhạc cổ chính là 

“gốc rễ” của nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu và những bộ môn nhạc cụ truyền thống 

khác. 

Giáo trình của HVÂNQGVN thể hiện đặc điểm của việc giảng dạy âm nhạc 

dân tộc Việt Nam. Nhà trường chú trọng đến việc giảng dạy các thể loại âm nhạc 

dân tộc như dân ca, phong cách Chèo, phong cách Huế, Tài tử - cải lương… Các 

thầy cô giáo đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để sưu tầm, chỉnh lý các bài 

bản âm nhạc dân ca, cổ truyền, cho đến nay đã xuất bản nhiều tuyển tập chuyên về 

từng thể loại nhạc như: Tuyển tập dân ca, Tuyển tập Chèo cổ, Huế… Sự đóng góp 

lớn lao của các thầy cô trong nhiều thời kỳ qua đã là một đòn bẩy quan trọng trong 

sự nghiệp phát triển của nghệ thuật đàn Bầu trong giai đoạn mới. 
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Chương III 

SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT ĐÀN BẦU 

  

3.1 Điều tra xã hội học về cây đàn Bầu  

3.1.1. Bối cảnh thiết lập bảng câu hỏi và tiến hành tìm hiểu về đàn Bầu 

Việc tiến hành điều tra xã hội học về cây đàn Bầu giúp cho chúng tôi nắm bắt 

được sự yêu thích của quần chúng đối với cây đàn Bầu. Đồng thời, qua những góp ý 

của các nhạc sĩ sáng tác, giảng viên và nghệ sĩ đàn Bầu trong các cuộc phỏng vấn 

chúng tôi cũng khẳng định được hướng phát triển của cây đàn Bầu Việt Nam trong 

giai đoạn mới. Cuối cùng, chúng tôi cũng đề ra được các vấn đề trong đào tạo đàn 

Bầu chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp nhằm mục đích phát triển nghệ thuật biểu 

diễn của cây đàn. 

Nhằm tìm hiểu một cách khách quan về hiện trạng đàn Bầu trong xã hội hiện 

nay, chúng tôi dùng thời gian một năm để triển khai các cuộc điều tra xã hội học 

nhỏ. Cũng do kinh phí, kinh nghiệm cá nhân có hạn, đặc biệt đối với một người 

nước ngoài, khó để điều tra một cách toàn diện về người nông dân ở nông thôn. 

Chúng tôi cố gắng tìm hiểu một cách tối đa từ góc nhìn của một người nước ngoài 

trong khả năng có thể mặc dù bỏ qua điều tra về người nông dân ở nông thôn là một 

thiếu sót.  

Trong khi thiết kế bảng câu hỏi này, chúng tôi tham khảo những mẫu về bảng 

câu hỏi điều tra xã hội học, đồng thời xin ý kiến của PGS. TS. Nguyễn Phúc Linh 

và NSND Nguyễn Thị Thanh Tâm, thiết kế một bảng biểu câu hỏi điều tra xã hội 

học về nghệ thuật đàn Bầu cho người dân, đặt tên là “Bảng câu hỏi tìm hiểu về đàn 

Bầu”. Sau đó, chúng tôi in ra 150 bản, tập trung phát tại một số địa điểm khoảng 6 

nhóm người mang tính đại diện. Đó là các đối tượng sau: 

1. Nhóm người hoạt động chuyên nghiệp: HVÂNQGVN và Học viện Âm 

Nhạc Huế. 

2.  Nhóm người ngoài xã hộ ồng Xuân (đang xem chương trình biều 
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diễn của Trung tâm phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam), Vườn hoa Lý Thái tổ 

( đang xem chương trình biểu diễn giới thiệu bảo tồn cây đàn Bầu Việt Nam do Câu 

lạc bộ Hoàng Anh Tú trình diễn tại Bát giác - Trung tâm thành phố Hà Nội ). 

3.  Nhóm người là học sinh lứa tuổi trẻ: THPT chuyên Hà Nội Amsterdam 

và THPT Nguyễn Du.  

4. Nhóm người là thanh niên: Khu Làng sinh viên Hacinco, Trường Đại học 

khoa học xã hội và Nhân văn. 

5. Nhóm người lớn tuổi: Hội người cao tuổi quận Thanh Xuân. 

6. Nhóm người đặc biệt: phòng vấn từng người một với những người nổi 

tiếng có liên quan đến đàn Bầu. 

Trong các cuộc điều tra này, chúng tôi đã tìm ra các ngành nghề để hoàn 

thành câu hỏi như bác sĩ, luật sư, giảng viên, học sinh, sinh viên, người làm kinh 

doan, công dân, nông dân, bà nội trợ... Trong đó có rất nhiều người dân nhiệt tình 

tham gia điều tra và đóng góp nhiều ý kiế

ột số ít người từ chối tham gia, cũng có người hoàn thành câu hỏi nhưng không 

đạt yêu cầu. Cuối cùng chúng tôi chỉ chọn 100 người phù hợp yêu cầu để tiến hành 

điều tra, nghiên cứu. 

Sau khi hoàn thành cuộc điều tra này, chúng tôi lấy tất cả các bảng câu hỏi 

chỉnh lý thành 4 nhóm người đề tiến hành phân tích, trong đó mỗi một nhóm người 

là 25 người, tổng số 100 người.       

1. Nhóm lứa tuổi trẻ: Dưới 18 tuổi 

2. Nhóm thanh niên: 18 - 30 tuổi 

3. Nhóm trung niên: 31 - 50 tuổi 

4. Nhóm người cao tuổi: từ 50 tuổi trở lên 

Về việc phân nhóm này, chúng tôi vừa tham khảo về tuổi tác, vừa tham khảo 

về phương thức tư duy của các nhóm người. Theo quan điểm của chúng tôi, nhóm 

người dưới 18 tuổi tư duy còn chưa ổn định, chưa cố định về nhân sinh quan và thế 

giới quan, nhiều cái có thể thay đổi. Với nhóm người 18 - 30 tuổi, họ đang trong 
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quá trình tiến lên, được bổ sung và hoàn thiện các kiến thức, bắt đầu tham gia công 

việc xã hội và thành lập gia đình, nên tư duy của họ luôn dễ tiếp cận với thế giới 

bên ngoài. Với nhóm người 31 - 50, họ đã trải qua quá trình bất ổn và đang ổn định 

và tiến lên, họ phải phấn đấu nhiều với công việc xã hội và gia đình, nên luôn có 

những tư duy ổn định. Với nhóm người ngoài 50, dù chưa phải là người cao tuổi, 

nhưng mọi thứ trong cuộc sống của họ luôn yên ổn hơn các nhóm khác, tư duy của 

họ luôn ổn định. 

Bảng điều tra này gồm 20 câu hỏi, do 3 bộ phận cấu thành:  

Phần một có 10 câu, mỗi câu chỉ cho phép chọn một đáp án, nội dung câu hỏi 

từ nông đến sâu, chủ yếu tìm hiểu về những nhận xét cơ bàn của quần chúng về đàn 

Bầu.  

Phần hai có 6 câu, mỗi câu được phép chọn nhiều đáp án, trong mấy câu này, 

chúng tôi mở rộng nội dung điều tra, chủ yếu tìm hiểu sự yêu thích của quần chúng 

với trào lưu âm nhạc xã hội hiện nay và những thông tin nhận xét cụ thể của họ về 

đàn Bầu. 

Phần ba là câu hỏi trả lời đơn giản, tìm hiểu về bài bản đàn Bầu và những 

góp ý của đối tượng về tương lai của đàn Bầu. 

3.1.2. Đánh giá kết quả điều tra  

Để có thể đáng giá kết quả điều tra một cách tương đối chính xác, chúng tôi 

tiến hình phỏng vấn nhạc sĩ sáng tác, nghệ sĩ đàn Bầu, giảng viên đàn Bầu và lập 

bảng câu hỏi cho sinh viên và các đối tượng ngoài ngành. 

3.1.2.1 Những kết quả khác nhau về trình độ yêu thích đàn Bầu của các 

nhóm người 

Trong bảng câu hỏi một: Anh/ Chị có thích đàn Bầu hay không? Có 4 đáp án: 

“rất thích”, “bình thường”, “không thích”, “không biết”. Chúng tôi xin phân tích về 

loại “rất thích”, nhóm người cao tuổi có 76% chọn đáp án này, nhóm trung niên 

chọn đáp án lên tới 92%, nhóm thanh niên có 48% chọn, còn nhóm lứa tuổi trẻ chỉ 

có 12% chọn đáp án này. Chúng tôi xin làm một bảng biểu so sánh như sau; 
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Biểu 7: 

 

 

Đánh giá về mức độ yêu thích, đa số trong nhóm người cao tuổi và nhóm 

trung niên họ rất thích đàn Bầu, trong đó yêu thích đặc biệt là nhóm trung niên. Sự 

yêu thích của nhóm thanh niên là trung bình, số người chọn “rất thích” và “bình 

thường” bằng nhau. Nhưng với nhóm lứa tuổi trẻ, tình cảm yêu thích đàn Bầu 

không nhiều, đa số chỉ là “bình thường”, chọn “không biết” còn hơn chọn “rất 

thích”, có thể do họ còn trẻ chưa hiểu sâu sắc về âm nhạc truyền thống. Điều này có 

thể đã phản ánh một hiện trạng rằng sự yêu thích đàn Bầu nói riêng và âm nhạc 

truyền thống nói chung đang mất dần vị trí trong lòng thế hệ trẻ. 

Trong quá trình mời những người không quen làm câu hỏi này, chúng tôi 

thường thường phải giới thiệu một chút về nội dung điều tra, phần lớn người cao 

tuổi và trung niên sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi hoàn thành câu hỏi nếu có thời gian 

rảnh. Những thanh thiếu niên không phải chuyên nghành âm nhạc, họ thể hiện chút 

lo lắng vì không biết đàn Bầu nhiều, chưa chắc có hoàn thành được câu hỏi hay 

không. Đặc biệt là lứa tuổi trẻ, họ nói rằng không biết gì về đàn Bầu. 
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Còn về câu hỏi thứ 3: Anh/Chị có hay nghe đàn Bầu hay không? Có 3 đáp án 

được chọn. Kết quả điều tra về câu hỏi thứ 3 này được thể hiện trong biểu 8 như 

sau: 

Biểu 8: 
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60

80

100

50+ 31- 50 18- 31 18-

thường xuyên

thỉnh thoảng

không bao giờ

 

Ở trên ta thấy, về câu hỏi này, mỗi nhóm người chọn “thỉnh thoảng” là chính. 

Cái “thỉnh thoảng” này có thể do các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ tại các 

đài truyền hình, đài phát thanh và các sân khấu to nhỏ được trình diễn. Nhưng với 

“thường xuyên” có thể hiện được sự chủ động của các nhóm người. Dễ thấy, nhóm 

trung niên là người yêu đàn nhất, còn nhóm người cao tuổi và nhóm thanh niên 

cũng có nhiều người chủ động đi nghe đàn Bầ ếc là nhóm lứa tuổi trẻ 

không ai chọn “thường xuyên”. Có thể nói, nhóm tuổi trẻ hiệ g thú 

vớ , họ không chủ động nghe đàn Bầu. 

Trong câu hỏi số 8: Sự tìm hiểu của anh/chị đối với đàn Bầu và âm nhạc 

truyền thống Việt Nam có sâu sắc hay không? Có 4 đáp án, “rất sâu sắc”, “sâu sắc”, 

“bình thường”, “không biết”. Tại câu này, với nhóm lứa tuổi trẻ không ai chọn “rất 

sâu sắc”, cũng như nhóm thanh niên, đa số chọn “sâu sắc” và “ bình thường”; với 

nhóm trung niên đa số chọn “rất sâu sắc” và “sâu sắc”, với nhóm người cao tuổi, đa 

số chọn “sâu sắc”. 
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Qua mấy câu hỏi thống kê trên chúng ta thấy, nhóm trung niên là những 

người yêu thích đàn Bầu nhất so với các nhóm khác, họ đa số yêu đàn, nghe đàn, và 

tự mình cảm giác hiểu sâu về đàn Bầu nói riêng và âm nhạc truyền thống nói chung.  

Với nhóm người cao tuổi, họ yêu đàn Bầu như các loại hình âm nhạc truyền 

thống khác, một loại hình âm nhạc đã tồn tại trong tâm hồn, trong tình cảm của họ. 

Chính vì thế, họ thích đàn Bầu. 

Với nhóm thanh niên, mức độ yêu thích không bằng hai nhóm trên, họ cho 

rằng nó chỉ là một cây đàn bình thường, có biểu diễn thì cũng thích xem, nhưng tự 

mình chủ động nghe tiếng đàn Bầu có vẻ hơi ít. 

Với nhóm lứa tuổi trẻ, chúng tôi có chút lo lắng, họ không hiểu nhiều về đàn 

Bầu, đối với họ, đàn Bầu chỉ là một cây đàn phổ thông trong các loại nhạc cụ. Họ 

thể hiện một cách không rõ ràng về tình yêu với âm nhạc truyền thống nói chung và 

đàn Bầu nói riêng.  

3.1.2.2. Sự khẳng định với vị trí đàn Bầu trong nền âm nhạc truyền thống 

Việt Nam 

Trong câu hỏi số 6: Anh/Chị thấy vị trí đàn Bầu trong âm nhạc truyền thống 

như thế nào? Cũng có 4 đáp án, “quan trọng”, “bình thường”, “không quan trọng”, 

“không biết”. Nhưng tại câu này, ý kiến của các nhóm người rất thống nhất, đại đa 

số người dân thấy rằng vị trí đàn Bầu rất quan trọng trong âm nhạc truyền thống 

Việt Nam. Trong đó, người cao tuổi có 76% người chọn “rất quan trọng”, nhóm 

thanh niên có 88% chọn, nhóm trung niên vẫn cao nhất lên tới 96%. Với nhóm lứa 

tuổi trẻ, mặ ọ không thích đàn Bầu lắm nhưng cũng có 52% đồng ý quan điểm 

“rất quan trọng”.  

Có thể nói, đàn Bầu là một cây đàn đặc biệt và độc đáo của Việt Nam, nó trải 

qua lịch sử phát triển lâu đời và được nhiều thế hệ nghệ nhân nối tiếp nhau phát huy 

và tăng cường tính năng kỹ thuật và khả năng biểu cảm. Đàn Bầu thực sự đã trở 

thành nhạc cụ tiêu biểu trong âm nhạc truyền thống Việt Nam . 
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Chúng tôi cũng cảm thấy ngoài sức tưởng tượng về đáp án câu hỏi số 10: 

Anh/Chị thấy đàn Bầu và âm nhạc truyền thống Việt Nam có cần đưa vào giảng dạy 

tại các trường tiểu học, trung học không? Có 3 đáp án, “không biết”, “không nên”, 

“nên”. Chúng tôi xin làm kết quả biểu 9 để phân tích: 

Biểu 9: 
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Đa số người dân cho rằng đàn Bầu nên đưa vào giảng dạy tại các trường phổ 

thông cơ sở, trong đó nhóm trung niên có 92% khẳng định “nên” đưa vào trường 

học, nhóm thanh niên có 84% và nhóm người cao tuổi có 80% ủng hộ điều này. Với 

nhóm lứa tuổi trẻ chỉ có 28% chọn “nên”. Có thể vì họ còn trẻ, chưa suy nghĩ nhiều 

về vấn đề này, nên còn 60% lứa tuổi trẻ chọn “không biết”. 

Hiên nay, do mở cửa giao lưu văn hóa âm nhạc, học sinh phải học kiến thức 

âm nhạc và hát ca khúc, nhưng bên cạnh đó vẫn phải tăng cường cho học sinh hiểu 

biết về âm nhạc truyền thống của dân tộc mình. 

3.1.2.3. Sự đổi mới của trào lưu âm nhạc 

Theo sự phát triển và giao lưu văn hóa âm nhạc thế giới, người dân bây giờ 

có rất nhiều sự chọn lựa về âm nhạc, trong bảng câu hỏi số 13,14. Chúng tôi triển 

khai điều tra về yêu thích của đại chúng với các loại hình âm nhạc. Có 9 đáp án 

được phép chọn. Dưới đây chúng tôi xin làm bảng 8 theo những thứ tự yêu thích 
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của các loại hình âm nhạc với đại chúng. Tại đây, chúng tôi chỉ lấy trước 4 loại âm 

nhạc trong các nhóm người đã chọn.  

  Biểu 10: 

Tuổi Thứ nhất Thứ hai Thú ba Thứ tư 

50+ Dân ca Nhạc cổ 
Âm Nhạc  

Phương đông 

Dàn nhạc  

Giao hưởng 

31 - 50 Dân ca Nhạc cổ Âm nhạc Thính phòng 
Dàn nhạc  

Giao hưởng 

18 - 30 Dân ca Jazz Nhạc cổ Pop&rock 

18 - Dân ca Pop&rock Hip-hop Jazz 

Với sự lựa chọn đa dạng của các nhóm người, kết quả điều tra rất phong phú, 

trong đó các nhóm người có chọn âm nhạc Việt Nam và âm nhạc thế giới, nhưng rấ

ứng vị trí số một so với các thể loại âm nhạc khác. Trong 9 loại 

âm nhạc được chọn, các nhóm người vẫn nhất trí lựa chọn dân ca, có thể nói dân ca 

là một loại hình âm nhạc dễ tiếp thu nhất.   

Còn câu hỏi số 14, về vấn đề lựa chọn các loại nhạc cụ yêu thích, sự lựa chọn 

của các nhóm người tương đối cân bằng, các nhạc cụ đều có người chọn. Trong đó, 

mọi người thường hay chọn những nhạc cụ như: Piano, Guitar, đàn Bầu, Tranh, Sáo 

trúc. 

Với trào lưu âm nhạc phong phú và da dạng hiện nay, người dân được lựa 

chọn một cách hoàn toàn tự do. Điều này cũng mang lại những áp lực đối với việc 

bảo tồn đàn Bầu nói riêng và âm nhạc truyền thống nói chung. Muốn duy trì vị trí 

của âm nhạc truyền thống, vẫn phải suy nghĩ về thầm mỹ đại chúng, phù hợp với 

hoàn cảnh của thị trường âm nhạc mới. 

3.1.2.4. Bài bản sáng tác cho đàn Bầu chưa được phong phú 

Trong phần 3 của bảng câu hỏi, chúng tôi sử dụng phương pháp câu hỏi trả 

lời, chủ yếu tìm hiểu sự yêu thích đối với bài bản đàn Bầu. Nhưng tại phần câu hỏi 

này, có nhiều người không viết ra tên bài nào, đặc biệt là lứa tuổi trẻ, không có 
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người nào viết cụ thể đúng bài bản đàn Bầu. Với người dân là các nhóm người 

không phải trong chuyên ngành âm nhạc, họ luôn luôn phải suy nghĩ thật lâu hoặc 

trao đổi với người bên cạnh, cuối cùng viết ra những bài yêu thích của đàn Bầu như 

“Tiếng đàn Bầu”, “Bèo dạt mây trôi”, “Việt Nam quê hương tôi”... 

Những bài này, không phải là bài bản chuyên viết cho đàn Bầu, có thể nói, 

đàn Bầu chơi những bài này có thể hiện được tâm tư, tình cảm của người Việt, 

nhưng còn mặt khác, có lẽ vẫn thiếu những tác phẩm quen thuộc dành cho đàn Bầu 

mang tính phổ cập. 

3.1.3. Những góp ý của các nhạc sĩ sáng tác, giảng viên và nghệ sĩ đàn 

Bầu trong các cuộc phỏng vấn  

Với các thể loại âm nhạc thế giới được nhận sang Việt Nam, sự lựa chọn của 

đại chúng ngày càng da dạng. Làm thế nào để bảo tồn được một nền âm nhạc truyền 

thống mang tính đại diện và thu hút được các thế hệ đặc biệt là các thanh thiếu niên 

và nhi đồng yêu thích. Để tìm hiểu một cách phong phú, da dạng trong cuộc điều tra 

này, chúng tôi đã từng đi gặp các giảng viên, phỏng vấn các nhạc sĩ sáng tác và 

nghệ sĩ đàn Bầu có uy tín. Trong đó phải kể đến NSND Thanh Tâm, NSND Nguyễn 

Tiến, NSND Xuân Hoặch, NSƯT Hoàng Anh Tú, NSƯT Kim Thành, NSƯT Bùi Lệ 

Chi, NGƯT thầy Lộc, cô Trà My, thầy Bình, cô Lệ Giang, GS. TS Phạm Minh 

Khang, NS Thao Giang... Chúng tôi còn phỏng vấn với một tác giả nổi tiếng là NS 

Huy Thục và những người có liên quan đến đàn Bầu như anh Đặng Xuân Thi, người 

trước đây cũng chơi đàn Bầu nhưng bây giờ đã chuyền sang bán nhạc cụ, anh Đỗ 

Việt Dũng - người mở xưởng chế tạo nhạc cụ, trong đó có bán đàn Bầu. Trong quá 

trình gặp những người này, chúng tôi rất xúc động với tình cảm yêu thích âm nhạc 

truyền thống nói chung và đàn Bầu nói riêng của họ. Đồng thời, các đối tượng này 

cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho sự phát triển của đàn Bầu. Những góp ý 

này cũng rất trùng hợp với mong muốn của chúng tôi.  

Thông qua những góp ý của các nhạc sĩ sáng tác, giảng viên và nghệ sĩ đàn 

Bầu cũng như quần chúng nhân dân với các lứa tuổi, nhóm thính giả khác nhau 

trong các cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã tổng kết lại những vấn đề như sau: 
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3.1.3.1. Sử dụng các biện pháp nhằm vào đặc điểm của các nhóm người khác 

nhau, về việc phổ cập đàn Bầu 

Về sự yêu thích đàn Bầu:  

- Nhóm trung niên có sự yêu thích và có tình cảm mạnh mẽ về bảo tồn cây 

đàn nhất; 

- Nhóm người cao tuổi cũng có tình cảm đặc biệt riêng mình với âm nhạc 

truyền thống.  

- Nhóm thanh niên bị ảnh hưởng bởi âm nhạc thế giới, nhưng vẫn hiểu rằng 

đây là âm nhạc dân tộc mình nên chú trọng bảo tồn và phát triển.  

- Nhóm lứa tuổi trẻ, họ là một thế hệ ngay từ nhỏ đã được tiếp thu với nhiều 

loại hình âm nhạc trong nước và quốc tế, nên thường chọn những loại hình âm nhạc 

mà mình thích, không kể nó là âm nhạc loại gì và thuộc nước nào. 

Như vậy, nhóm trung niên ủng hộ nhiều nhất cho cây đàn Bầu nói riêng và 

âm nhạc truyền thống nói chung. Chúng ta cần phải dựa vào lực lượng thuộc nhóm 

người này để bảo tồn và phát triển đàn Bầu. Cần sử dụng lực lượng của nhóm trung 

niên để tạo ảnh hưởng tới các thế hệ sau.  

Nhóm thanh niên cũng yêu đàn Bầu nhưng họ còn thể hiện những tư duy mới. 

Vì vậy, để phổ cập âm nhạc truyền thống, chúng ta nên đưa ra những yếu tố mang 

tính chất của phong cách mới, phù hợp với thị trường âm nhạc hiện nay. 

Với nhóm lứa tuổi trẻ, chúng ta cần suy nghĩ là làm thế nào cho họ yêu thích 

âm nhạc truyền thống, không nên ép họ yêu âm nhạc truyền thống nói chung và đàn 

Bầu nói riêng. 

Trong kết quả điều tra trên bảng 7 đã cho thấy, trong các loại hình âm nhạc 

được chọn, “dân ca”, “nhạc cổ” vẫn được người dân yêu thích nhất. Mặt khác, 

người Việt đã ví tiếng của cây đàn Bầu như những “giọt âm thanh tâm hồn” của dân 

tộc, của đất nước Việt Nam. Tiếng đàn Bầu với “cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm 

là giọng cha”. Như vậy, đàn Bầu rất phù hợp khi chơi những bài dân ca, nhạc cổ, nó 

thể hiện được hết tâm tư tình cảm của người Việt. Việc đàn Bầu chơi những bài dân 

ca vẫn là một cách dễ tiếp thu nhất với các nhóm người, đặc biệt là nhóm lứa tuổi 

trẻ.  
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Về phát huy ưu thế của đàn Bầu, chúng ta có thể chơi dân ca, nhạc cổ theo 

hai hướng:  

- Đối với sinh viên chuyên ngành đàn Bầu, nên học một cách thật chính xác, 

nguyên gốc về dân ca và âm nhạc cổ truyền để hiểu sâu với bản chất âm nhạc truyển 

thống của dân tộc mình.  

- Mặc khác, trong các buổi giao lưu văn hóa cho đại chúng, đặc biệt với thế 

hệ trẻ, có thể nên cải biên hoặc thêm vào những yếu tố mới làm cho dân ca và nhạc 

cổ phù hợp trào lưu âm nhạc hiện đại.  

3.1.3.2. Đào tạo đàn Bầu tại các trường chuyên và không chuyên 

Mở rộng chương trình giảng dạy đàn Bầu tại các trường trung học phổ thông, 

với đáp án câu hỏi số 10 trong điều tra ở trên, chúng tôi bất ngờ vì đại đa số người 

được điều tra đều nhất trí với vấn đề này. Trong khi phỏng vấn các giảng viên trong 

tổ đàn Bầu của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam như NGƯT Quốc Lộc, 

NSƯT Lê Chi, cô Trà My, Thầy Bình, cô Lệ Giang, các cô không ai bảo ai đều đề 

cập đến vấn đề phổ cập các chương trình âm nhạc truyền thống nói chung và đàn 

Bầu nói riêng đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường trung học phổ thông. 

Về vấn đề đào tạo đàn Bầu tại các trường chuyên nghiệp đã có rất nhiều 

người nghiên cứu và đã đề ra nhiều ý kiến khác nhau. Tại đây, chúng tôi chỉ xin bổ 

xung một vấn đề nhỏ. 

  Ảnh 9:  

 

(Các học sinh ngoài khóa đang biểu diễn đàn Bầu  

tại nhạc hội đàn Bầu lần thứ nhất) 
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Quan điểm của NSƯT. Ths. Lệ Chi, cũng giống như quan điểm của chúng tôi 

là đàn Bầu cũng như các nhạc cụ khác nên học từ bé. Học sinh học từ lúc còn nhỏ, 

ngón tay của các em còn mềm mại, tiếp thu kiến thức mới thuận lợi, nhờ đó các em 

sẽ thành thạo kỹ thuật hơn so với những người lớn tuổi mới học. Trong chiến lược 

đào tạo “Tài năng trẻ” của HVÂNQGVN, chúng ta sẽ dễ tìm ra những trẻ em có 

năng khiếu để đào tạo thành nghệ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu của đất nước trong 

giai đoạn mới.  

3.1.3.3. Tổ chức nhiều chương trình biểu diễn giới thiệu đàn Bầu 

Hiện nay không thiếu gì các chương trình biễu diễn âm nhạc xuất hiện hàng 

ngày trên đài truyền hình, đài phát thanh, trên các sân khấu to nhỏ. Người dân có 

nhiều sự lựa chọn khác nhau nên việc làm ra những chương trình như thế nào để thu 

hút được sự quan tâm của đại chúng không phải dễ.  

Tại đây, chúng tôi cũng muốn nhắc đến một chương trình đáng được phát 

triển, đó là do Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống Hoàng Anh Tú thường trình diễn 

về “Chương trình biểu diễn giới thiệu bảo tồn cây đàn Bầu Việt Nam”.  

Hoạt động này đã được triển khai khoảng 4 năm qua, vào thứ 3 và thứ 5 hàng 

tuần. Chúng ta thường thấy NSƯT Hoàng Anh Tú và các nghệ sĩ âm nhạc truyền 

thống có mặt tại nhà Bát giác - trung tâm thành phố Hà Nội, biểu diễn, giới thiệu 

đàn Bầu và âm nhạc truyền thống phục vụ cho đại chúng.  

Trong khi gặp anh Hoàng Anh Tú, anh còn cười nói: “tôi muốn cây đàn của 

tôi như một bát nước chấm, người dân hôm nào ăn cũng phải có.” Quan điểm của 

anh muốn cho người dân được hiểu biết cây đàn theo một phong cách dân dã. Vì 

vậy, anh đã chuẩn bị nhiều bài dân ca và nhạc cổ với cách trình diễn linh hoạt, trong 

đó có thể sử dụng nhạc nhẹ làm phần đệm, có khi vừa hát vừa đàn... 

Tất nhiên, đây chỉ là một trong những cách để phổ cập cây đàn Bầu. Trong 

khi âm nhạc thế giới phát triển mạnh mẽ, nếu như đàn Bầu muốn chiếm một vị trí 

không thể thiếu trong đời sống âm nhạc, cần khuyến khích các nghệ sĩ có nhiều 

cách để phổ cập đàn Bầu với dân chúng hơn. 
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Chúng tôi cho rằng, đây là một chương trình rất thành công trong việc phổ 

cập âm nhạc truyền thống nói chung, bảo tồn và phát triển đàn Bầu nói riêng, nó 

phù hợp với cuộc sống của người dân, làm cho dân chúng dễ tiếp thu. 

Ảnh 10: 

 

(NSƯT Hoàng Anh Tú trong khi biểu diễn tại nhà Bát giác - Hà Nội) 

3.1.3.4. Tổ chức các cuộc thi từ nhỏ đến to 

Các cuộc thi có thể chia ra hai bảng chuyên nghiệp và nghiệp dư. Nên mở 

rộng các lứa tuổi thi từ thiếu nhi đến người lớn tuổi đều có thể tham gia. Thông qua 

quá trình thi, chúng ta vừa có thể động viên được nhiều người chơi đàn, thu hút 

được sự quan tâm của người dân, vừa có thể tìm ra những nhân tài sau này có thể 

đào tạo thành nghệ sĩ đàn Bầu cho đất nước.  

Chúng tôi đã gặp Đại tá, nhạc sỹ, NSND Nguyễn Tiến – nguyên Giám đốc 

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, với tư cách là một gia đình có 4 đời chơi đàn Bầu. 

Vì vậy, anh có biệt danh là “Tiến Bầu”. Anh có nhiều cảm xúc và ý kiến về việc phổ 

cập và phát triển cây đàn Bầu. Với việc “phục hưng” đàn Bầu, anh đã góp ý là nên 

tổ chức nhiều cuộc thi, có thể từ cấp làng, cấp trường, cấp nhà nước, lên tới cấp 

quốc tế.  
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Ảnh 11: 

 

(Cuộc thi nhạc cụ dân tộc - Đà Lạt, năm 2014) 

3.1.3.5. Khuyến khích các nghệ sĩ sáng tác tác phẩm cho đàn Bầu 

Tác phẩm đàn Bầu cho đến bây giờ vẫn chưa thực sự phong phú, những tác 

phẩm nổi tiếng còn ít hơn. Chúng tôi xin lấy những ví dụ của nhạc cụ dân tộc Trung 

Quốc, khi nhắc đến đàn Nhị ở Trung Quốc, dân chúng có thể nghĩ đến các tác phẩm 

như: “Đua ngựa”, “Nhị tuyền ánh nguyệt”; khi nhắc đến Tỳ Bà, dân chúng có thể 

nhớ đến “Thập diện mai phục”; khi nhắc đến Cổ Tranh (đàn Tranh), người dân có 

thể nghĩ đến “Xuân giang hoa đêm trăng” ... Những bài này là những bài nhạc cổ, 

dân ca cải biên, thậm chí là những bài sáng tác. Quan trọng nhất là những bài này đã 

trải qua nhiều năm tháng và đã sống trong lòng người dân Trung Quốc. 

Với cây đàn Bầu, chúng tôi cũng mong muốn tác phẩm không nên chỉ dừng 

ở những bài dân ca, NSND Thanh Tâm cũng khuyến kích các nghệ sĩ, nghệ nhân, 

nên bổ xung những bài bản phù hợp cho đàn Bầu, phát triển nhiều kỹ thuật phong 

phú hơn nữa. 

3.1.3.6. Về cải tiến đàn Bầu 

Hiện có một số người nhiệt tâm về cải tiến đàn Bầu, điều này làm cho đàn 
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Bầu ngày càng phát triển, đặc biệt là những cải tiến của NGƯT Quốc Lộc và NSƯT 

Phan Kim Thành. Họ đóng góp cho một cây đàn ngày càng hoàn mỹ hơn.  

  Ảnh 12: 

 

(NSƯT Phan Kim Thành đang giới thiệu đàn cải tiến mới của mình  

trong nhạc hội đàn Bầu lần thứ nhất) 

Ở đây, chúng tôi xin nhắc đến một cải tiến của NSƯT Phan Kim Thành, một 

người bao nhiêu năm chuyên tâm nghiên cứu cải tiến đàn Bầu. Theo quan điểm của 

anh, là cây đàn một dây, hình dáng giống nhau, nhưng phát triển theo hai hướng. 

Một là cây đàn Bầu điện như cây đàn thường dùng bây giờ; Hai là cây đàn bằng 

tiếng mộc, không có thiết bị âm thanh điện tử. Cây đàn mộc này sẽ cố gắng giải 

quyết khâu quan trọng trong kỹ thuật chế tác là không dùng điện tử nhưng tiếng đàn 

vẫn vang, phù hợp yêu cầu của buổi biểu diễn. Chúng tôi rất mong chờ cây đàn Bầu 

mộc này, nó sẽ là một thành quả hết sức to lớn với sự phát triển của đàn Bầu.  

NSND Thanh Tâm nói rằng “cho dù cải tiến đàn Bầu thế nào, thì vẫn phải 

giữ nguyên âm sắc đàn Bầu nhiều nhất.” chúng tôi cũng nhất trí với điều này. 

Thông qua cuộc điều tra này, chúng tôi càng thấy sự hấp dẫn của cây đàn 

Bầu, vì đã có rất nhiều thầy cô, nghệ sĩ yêu đàn, nhiệt tâm với sự nghiệp đàn Bầu. 
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Cho dù sự phát triển của cây đàn Bầu đang gặp khó khăn, nhưng họ cũng cố gắng 

phát triển đàn Bầu với toàn bộ tâm huyết của bản thân.  

Là một người nước ngoài, thông qua các cuộc điều tra nhỏ để tìm hiểu về sự 

phát triển của đàn Bầu, nên vẫn còn mang tính phiến diện và chưa thực sự hiểu biết 

một cách sâu sắc. Nhưng mục đích chúng tôi cũng giống như những người yêu 

thích đàn Bầu, đều mong muốn âm nhạc truyền thống nói chung và cây đàn Bầu 

Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển. 

 

3.2. Những yếu tố quan trọng cho sự kế thừa và phát triển nghệ thuật 

biểu điễn đàn Bầu trong thời kỳ mới 

Những năm qua, với sự thay đổi mạnh mẽ của kinh tế văn hóa xã hội, việc kế 

thừa và phát triển âm nhạc cổ truyền Việt Nam nói chung và nghệ thuật biểu diễn 

đàn Bầu nói riêng đang gặp những khó khăn mà trước đây chưa từng có. Với sự 

thay đổi của xã hội, và sự xâm nhập của các thể loại âm nhạc nước ngoài, cũng 

khiến cho phương thức học tập, tiếp thu và thường thức âm nhạc của dân chúng 

thay đổi rất nhiều. Đàn Bầu được coi là một cây đàn mang tính đại diện cho loại 

hình âm nhạc truyền thống, có những khác biệt với âm nhạc trào lưu thế giới đương 

đại. Chính vì thế, việc cố gắng giữ nguyên truyền thống hay là đổi mới để phù hợp 

với yêu cầu xã hội, đều gặp phải áp lực lớn. Dưới đây là những yếu tố quan trọng 

cho sự kế thừa và phát triển nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu trong thời kỳ mới. 

3.2.1. Đường lối và chính sách của Đảng và Chính Phủ trong việc bảo 

tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống  

Đường lối và chính sách của Chính Phủ luôn quyết định và chi phối xu 

hướng phát triển của âm nhạc truyền thống nói chung và nghệ thuật đàn Bầu nói 

riêng. Kể từ năm 1956, Chính Phủ Việt Nam đã quyết định thành lập Trường Âm 

nhạc Việt Nam, và đưa cây đàn Bầu vào môn học chuyên nghiệp. Từ đó đã dẫn đến 

việc cây đàn Bầu được phát triển một cách liên tục và mạnh mẽ. Trong giai đoạn 

này, đàn Bầu từ những mô hình giảng dạy truyền khẩu đơn thuần trở thành những 
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hình thức giảng dạy đa dạng, có bản phổ, có giáo trình, có hệ thống chính quy, có 

giáo viên chuyên nghiệp. Từ đó đàn Bầu không còn là một nhạc cụ chỉ đơn thuần 

được lưu truyền trong dân gian, mà nó đã trở thành một trong những nhạc cụ mang 

tính “Quốc Nhạc”, được biểu diễn trong các sân khấu to lớn trong nước và ngoài 

nước. Có thể nói, cây đàn Bầu không những chỉ là một nhạc cụ đơn thuần mà là một 

phương tiện truyền đạt văn hóa nghệ thuật người Việt trong ý thức văn minh hiện 

đại. Những thay đổi mạnh mẽ như vậy chính là do chiến lược và chính sách phát 

triển văn hóa của Chính Phủ Việt Nam.  

Những năm gần đây, Chính Phủ Việt Nam vẫn đang tiếp tục triển khai rất 

nhiều hoạt động để thúc đẩy nền âm nhạc truyền trống như “Liên hoan hòa tấu nhạc 

cụ dân tộc -2014”, “Đưa giá trị âm nhạc truyền thống vào các cuộc thi ca hát trên 

truyền hình - 2014”. Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) và Bộ GD-ĐT phối 

hợp thực hiện dự án “Sân khấu hóa học đường” năm 2014, đề án “Hỗ trợ đưa dân ca 

vào trường THCS” được Bộ GD-ĐT xác định là chương trình trọng tâm nhằm giúp 

học sinh biết trân trọng, yêu quý dân ca, qua đó góp phần định hướng thị hiếu 

thưởng thức âm nhạc cho học sinh. Như vậy, chúng ta có thể thấy Đảng và Nhà 

nước Việt Nam luôn láy công tác đào tạo làm trọng tâm trong việc giữ gìn và phát 

triển âm nhạc truyền thống. 

3.2.2. Đổi mới nội dung là cơ bản 

Do sự phát triển không ngừng của văn hóa, kinh tế xã hội và sự nâng cao 

trình độ thưởng thức lớn của đại chúng, về ứng đối yêu cầu của xã hội và thị trường, 

cần đổi mới nội dung xuyên suốt cả quá trình phát triển của đàn Bầu. Từ khi bắt đầu 

thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam, đàn Bầu còn là một cây đàn rất thô sơ, công 

nghệ làm đàn đơn giản, âm lượng của đàn nhỏ bé, không những như thế mà còn 

thiếu giáo trình, thiếu giảng viên. Thông qua gần 60 năm đổi mới không ngừng, qua 

rất nhiều cố gắng của nhiều thế hệ giảng viên, nghệ sĩ, cho đến nay, về bản thân 

nhạc cụ, phương thức giáo dục và hình thức biểu diễn của đàn Bầu đã thay đổi 

mạnh mẽ. 
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Trong những quá trình cải cách về chế tạo nhạc cụ, “Hệ thống khuyếch đại 

âm thanh qua Mô bin - Loa” được coi là một bước tiến quan trọng và có những 

thành công to lớn, nó đã giải quyết được vấn đề quan trọng về âm lượng và đáp ứng 

được yêu cầu của người biểu diễn và người nghe nhạc. Trên cơ sở đó, các nghệ sĩ 

còn cải tiến cây đàn Bầu xoay quanh những yếu tố như làm thế nào cho âm thanh to 

hơn, làm thế nào cho hình dáng đẹp hơn, làm thế nào cho màu âm phong phú hơn. 

Hiện nay, đàn Bầu thường được chọn sản xuất với những chất liệu gỗ đẹp và quý để 

làm thân đàn, đồng thời trang trí hoa mỹ cho đàn bằng các kiểu hoa văn dân tộc đặc 

sắc, thậm chí có những đàn được khắc thân đàn giống như hình con rồng... Để có 

được sự phong phú trong mầu âm, có những cải tiến như “Đàn Bầu có âm thanh 

ngân dài” của Phan Chí Thanh, “Đàn Bầu có cữ bồi âm dịch giọng và hệ thống 

phím tạo quãng hòa thanh” của Hồ Khắc Chí, “Đàn Bầu có phần Đệm” của Phan 

Kim Thành...  

Trong các nội dung đổi mới, đổi mới về giáo dục luôn là những câu chuyện 

được người dân quan tâm nhất. Đàn Bầu, một cây đàn ngày xưa chỉ lưu truyền trong 

dân gian. Từ khi được Chính Phủ đưa vào nhà trường, làm cho đàn Bầu từ đó đã đi 

vào con đường chuyên nghiệp, đây là một bước tiến vô cùng quan trọng trong việc 

đổi mới giáo dục đối với cây đàn Bầu. Thông qua gần 60 năm phát triển, môn học 

đàn Bầu đã có giáo trình cụ thể, khung chương trình có hệ thống, nhiều giáo trình 

được xuất bản, nội dung học tập không chỉ đơn thuần giảng dạy dân ca mà bao gồm 

những nội dung về kỹ thuật, kỹ xảo, dân ca, nhạc cổ và các tác phẩm mới... Học 

sinh không những chỉ học đàn mà còn được học tập một cách có hệ thống các tri 

thức âm nhạc có liên quan và nhiều kiến thức đại cương. Có thể nói, giáo dục đàn 

Bầu hiện nay ngày càng đa dạng, có hệ thống. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn phải hiểu 

rằng, hình thức giáo dục hiện nay đang có nhiều thay đổi, chúng ta vẫn phải thay 

đổi kịp thời theo yêu cầu của thời đại. Vào tháng 8 năm 2014, Chính Phủ Việt Nam 

có đề án quan trọng về đổi mới giáo dục, chúng tôi cũng mong rằng Chính Phủ sẽ 

thêm nhiều ý kiến cải cách cho việc đào tạo âm nhạc truyền thống cho các cấp học 
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sinh, sinh viên nói chung và phát triển nghệ thuật đàn Bầu nói riêng. 

Về hình thức biểu diễn của đàn cũng có nhiều thay đổi. Đàn Bầu ngày xưa chỉ 

là một nhạc cụ hòa tấu với nhóm thính phòng cổ nhạc hoặc các nhóm hát xẩm, cũng 

vì hạn chế bởi âm lượng nhỏ, ít khi thấy đàn Bầu được độc tấu trong các hoạt động 

ở làng quê. Từ khi đàn Bầu được đưa vào âm nhạc chuyên nghiệp, đặc biệt là giải 

quyết những vấn đề hạn chế của nhạc cụ, hình thức biểu diễn của đàn ngày càng 

phong phú, chúng ta rất dễ gặp những hình thức độc tấu, hòa tấu trong các loại sân 

khấu to nhỏ, đồng thời, đàn Bầu còn có thể biểu diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng, 

nhạc mới... Nhìn chung, nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu đang cố gắng tiếp cận với các 

hình thức biểu diễn mới. 

Trải qua mấy chục năm đổi mới không ngừng và sự cố gắng của các giảng 

viên, nghệ sĩ, nghệ thuật đàn Bầu hiện này đã thay đổi với ngày xưa khá nhiều. 

Nhưng tùy theo hình thức phát triển của xã hội hiện nay, đàn Bầu lại đang gặp 

những khó khăn mới như vấn đề chấn động giữa âm nhạc truyền thông với âm nhạc 

trào lưu mới, sự thay đổi tư tưởng của các nhóm người, đặc biệt là lứa tuổi trẻ... 

Muốn giải quyết những khó khăn này cũng phải nhờ sự hỗ trợ của Chính Phủ, sự cố 

gắng của giới học thuật, các giảng viên, nghệ sĩ đề xuất ý kiến, tìm ra phương pháp 

giải quyết ứng đối với những vấn đề này. Nói chung, chỉ mỗi tiếp tực đổi mới tư 

tượng, đổi mới nội dung, mới tạo ra những phát triển tốt cho đàn Bầu. 

3.2.3. Giới học thuật là cầu nối 

Việc phục hưng đàn Bầu với sự hết lòng giữ gìn, nghiên cứu của giới học 

thuật có quan hệ mật thiết với nhau. Giới học thuật bao gồm các học giả có trình độ 

chuyên môn sâu rộng, trong đó có nhiều học giả tổ từng chức hội nghị và đề xuất dự 

án, hỗ trợ cơ sở lý luận cho việc phát triển đàn Bầu, có người nghiên cứu chuyên 

sâu về cải tiến, chế tác nhạc cụ. Bên cạnh đó, còn có nhạc sĩ sáng tác chuyên nghiệp 

sáng tác tác phẩm mới cho đàn Bầu... 

Hiện nay, các thầy cô trong trường nhạc thường có học vị từ cử nhân trở lên, 

giảng viên đàn Bầu của HVÂNQGVN đa số có bằng thạc sĩ. Đội ngũ lực lượng 
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giảng viên có chất lượng cao cũng làm cho hệ thống đào tạo đàn Bầu được phát 

triển một cách hiệu quả nhất. Các thầy cô luôn đàm nhận nhiều nhiệm vụ, họ không 

những chỉ dạy học, mà còn đảm nhận các dự án nghiên cứu, các hội nghị, hội thảo, 

thậm chí nghiên cứu cải tiến nhạc cụ và sáng tác tác phẩm cho đàn. Tất nhiên, là 

một người giảng viên dạy đàn, quen thuộc về các vấn đề của đàn, do vậy cũng đồng 

thời kích thích hứng thú lập những dự án, tiến hành những phương pháp cải tiến đàn 

Bầu và sáng tác tác phẩm cho đàn Bầu. Đây là điều thuận tiện của các thầy cô trong 

việc tiếp cận với thực tiễn giảng dạy. Nhưng chúng ta vẫn phải hiểu rằng, nếu chỉ 

đựa vào lực lượng của các giảng viên thì chưa đủ, vẫn phải mời những cộng tác 

viên từ bên ngoài có chuyên môn và quan tâm đến sự nghiệp đàn Bầu. Ví dụ, chúng 

ta có thể mời những người chuyên sâu về lý luận vật lý, cộng tác chế tạo và cải tiến 

đàn Bầu; mời những nhạc sĩ sáng tác tác phẩm mới, làm cho sự phát triển của đàn 

Bầu mang tính chuyên nghiệp hơn.  

3.2.4. Quần chúng nhân dân là chủ thể 

Bất cứ thời kỳ nào, quần chúng nhân dân cũng là chủ thể và người sáng tác 

đều rất quan trọng cho sự phát triển của văn hóa nghệ thuật. Quần chúng nhân dân 

(không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác) luôn có vai trò quyết định trong 

phương hướng phát triển của nghệ thuật. Đối với một môn nghệ thuật biểu diễn, 

được quần chúng nhân dân yêu thích có nghĩa là có thị trường, môn nghệ thuật này 

vẫn còn giá trị tồn tại. Đàn Bầu trong giai đoạn hiện nay vẫn được nhiều người dân 

yêu thích, chúng tôi thường tiếp xúc với đàn Bầu trong các buổi giao lưu văn hóa, 

trên các sân khấu to nhỏ và đài truyền hình. Nhưng mặt khác, chúng tôi vẫn cảm 

thấy số lượng người yêu đàn đang có xu hướng giảm, đặc biệt theo cuộc điều tra xã 

hội ở trên chúng tôi nêu ra, tình yêu đói với đàn Bầu của lứa tuổi trẻ không nhiều.   

Sự yêu thích của lứa tuổi trẻ sẽ quyết định phương hướng phát triển nghệ 

thuật của tương lai, chính vì thế tương lai của âm nhạc truyền thống nói chung và 

nghệ thuật đàn Bầu nói riêng sẽ gặp những khó khăn không nhỏ. Muốn giải quyết 

vấn đề này, cần đề xuất với Chính Phủ cũng như giới học thuật phải coi trọng và 

lắng nghe tiếng nói của quần chúng nhân dân, đặc biệt là tiếng nói của lứa tuổi trẻ. 
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Trong sự bảo tồn truyền thống và đổi mới không ngừng, luôn luôn xuất hiện 

những mâu thuẫn nhưng đây cũng chính là động lực bên trong của phát triển văn 

hóa nghệ thuật. Truyền thống có tính lịch sử, tính di truyền mãnh liệt, mặc khác, đổi 

mới lại có tính thực tế, tính phát triển. Những truyền thống lâu dài vững chắc của 

âm nhạc dân tộc trao cho đàn Bầu những giá trị quý báu. Đồng thời, sự đổi mới 

cũng khiến cho một nhạc cụ cổ xưa mang lại sức sống mới cho tương lai. 

3.3. Phát triển nghệ thuật đàn Bầu theo hướng mở nhằm tiếp cận với 

yêu cầu mới của thời đại (hoạt hóa, tiến hóa, tiêu chí hóa)  

Trong thời kỳ mới, với sự thay đổi không ngừng của văn hóa xã hội, việc kế 

thừa truyền thống và hình thức phát triển văn hóa âm nhạc đang gặp khó khăn nhất 

định. Bất cứ là nỗ lực kế thừa truyền thống hay là cải biến truyền thống để thích 

ứng với yêu cầu xã hội, đều là những vấn đề phong phú, đa dạng và được nhìn với 

những quan điểm khác nhau. Hiện nay, đã có rất nhiều học già kêu gọi phải tiến 

hành nhiều biện pháp để nhạc cụ truyền thống nói chung và đàn Bầu nói riêng phát 

triển tốt hơn. Chúng tôi cho rằng “phương pháp hoạt hóa, tiến hóa, tiêu chí hóa” là 

những phương pháp hiệu quả cho việc kế thừa văn hóa dân tộc nói chung và nghệ 

thuật đàn Bầu nói riêng. 

3.3.1. Giữ gìn và đa dạng hóa các hoạt động nghệ thuật biểu diễn đàn 

Bầu (hoạt hóa)   

 Việc giữ gìn và đa dạng hóa các hoạt động nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu 

chính là nhằm thực hiện đường lối bảo tồn và phát huy vốn văn hóa âm nhạc truyền 

thống của các dân tộc Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu về âm nhạc dân tộc học đã 

cho rằng có nhiều phương thức để tiến hành việc bảo tồn và phát huy vốn cổ dân tộc. 

Trong phần này, chúng tôi sẽ để cập đến việc duy trì truyền thống trong cách đổi 

mới nghệ thuật đàn Bầu. 

3.3.1.1. Xây dựng “cầu vượt” nối việc duy trì truyền thống với đổi mới nghệ 

thuật đàn Bầu 

Việc duy trì truyền thống và đổi mới liên tục từ đầu đến cuối bao gồm những 
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mâu thuẫn cơ bản và động lực bên trong cho việc phát triển văn hóa nghệ thuật. 

Truyền thống có tính di truyền và tính lịch sử mãnh liệt, mặc khác, việc đổi mới lại 

có tính hiện thực, tính thay đổi. Vì vậy, lịch sử lâu đời và phong phú của truyền 

thống đã mang lại cho đàn Bầu những giá trị qúy báu. Bên cạnh đó, quá trình đổi 

mới lại khiến cho nhạc cụ lâu đời này mang sức sống dồi dào mới, luôn tươi sống 

hơn. 

Như vậy, chúng tôi cũng mong muốn lấy tư duy giữ gìn di sản truyền thống 

làm cơ bản, nỗ lực giữ gìn nguyên trạng như phương thức “bào tàng hóa”, bên cạnh 

đó xây dựng một cây “ cầu vượt” để cho việc đổi mới và duy trì truyền thống 

(nguyên trạng) có hai con đường đi khác nhau để hóa giải mâu thuẫn có thể nổi lên. 

Trong các phương pháp kế thừa, chúng ta phải có ý thức “lưu cổ”, có nghĩa 

là giữ gìn truyền thống bằng một cách nguyên trạng, nỗ lực xây dựng một hình thức 

giữ gìn truyền thống nguyên trạng, sử dụng các loại thiết bị hiện đại như máy ghi 

âm, máy ghi hình, các sách vở, CD... để lưu giữ lại trạng thái truyền thống “lúc bây 

giờ” (phương pháp này có thể gọi là phương pháp bảo tàng hóa). Việc quan trọng 

của phương pháp này là phải coi trọng và quý trọng truyền thống. Trong khi lưu giữ, 

chúng ta vẫn phải nêu cao tinh thần khoa học với ý thức trọng thị và chịu trách 

nhiệm về thế hệ sau này.  

Về những phương pháp đổi mới, trong phần trước chúng tôi đã trình bày khá 

cụ thể. Nhìn chung, chúng ta cần mạnh dạn cải tiến, tiếp cạn với những đòi hỏi của 

thời đại, có năng lực nhằm tạo điều kiện tiếp cạn với phương pháp hiện đại, vận 

dụng các “tài nguyên mới” làm cho nghệ thuật đàn Bầu đáp ứng được yêu cầu xã 

hội, phù hợp thẩm mỹ của thính khám giả ngày nay. 

3.3.1.2. Đa dạng hóa các hình thức biểu diễn 

Trong quá trình truyền bá nghệ thuật đàn Bầu, việc tăng cường sức hấp dẫn 

của đàn Bầu trên sân khấu là một nội dung rất quan trọng. Tùy theo sự phát triển và 

tiến bộ của thời đại, sự thưởng thức của khán giả với nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu, 

lưu ý đến nhu cầu “thị giác” bên cạnh nhu cầu về „thính giác‟ đối với thế giới âm 
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thanh của đàn Bầu. Như vậy, những yêu cầu về nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu phải 

đạt được những đặc sắc của thời đại mới, trình bày độc đáo và có những phong cách 

biểu diễn hiện đại. 

Những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu nổi 

tiếng biểu diễn theo kiểu truyền thống như của NSND Thanh Tâm, NSND Nguyễn 

Tiến không ồn ào nhưng cũng rất mãnh liệt. Âm nhạc trong các tiết mục biểu diễn 

của họ luôn luôn có cảm giác trôi chảy tự nhiên, sử dụng linh hoạt, rất gần gũi với 

tình cảm của thính giả, làm cảm động lòng người. Có những nghệ sĩ khác lại phối 

hợp phong cách truyền thống với một số phương thức biểu diễn mới như NSƯT 

Hoàng Anh Tú, NS Hồ Hoài Anh... Phong cách biểu diễn của họ nhạy bén, thoải 

mái, tươi mát. Ngoài việc có tiếng đàn đẹp với kỹ thuật điêu luyện, họ còn chú 

trọng phối hợp với ngôn ngữ hình thể, kết hợp với những các nghệ sĩ biểu diễn tập 

thể khiến cho chương trình trở nên đa dạng, tươi mát. Điều này cũng làm cho nghệ 

thuật biểu diễn đàn Bầu càng giàu thêm ý tưởng và ý thơ. 

Ảnh 13: 

 

 

 

Đàn Bầu cùng với dàn nhạc giao hưởng 

- NSƯT Hoàng Anh Tứ 

Biểu diễn hát Xẩm - NSND Xuân 

Hoạch 
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Hiện này, tiêu chuẩn bình xét một chương trình tốt hay không, ngoài có một 

cuộc biểu diễn thật hay của bản thân nghệ sĩ ra, còn phải có rất nhiều thứ để hỗ trợ 

như trang trí sân khấu, âm thanh ánh sáng hoàn mỹ... Ngoài ra, một tác phẩm muốn 

thành công tốt đẹp còn cần vai tò người đạo diễn sắp xếp chương trình tốt... Tùy 

theo tiến bộ của xã hội, yêu cầu của người thưởng thức ngày càng cao, một chương 

trình biểu diễn hoàn mỹ, là sự hưởng thụ của sự kết hợp giữa thị giác và thính giác. 

Hình thức nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu càng mới mẻ càng nhận được sự yêu thích 

của quần chúng nhân dân. Một chương trình kinh điển thành công luôn luôn làm 

cho người thưởng thức có ấn tượng sâu sắc và khiến cho họ say mê về cả cây đàn 

lẫn người nghệ sĩ. 

Như vậy, khán giả hiện nay có yêu cầu đa dạng với biểu diễn sân khấu. 

Chúng ta cũng phải đi theo yêu cầu của thời đại, người biểu diễn không những phải 

nắm chắc được nội dung và phong cách biểu diễn của từng bài bản, kết hợp sinh 

động giữa kỹ thuật với nội dung tác phẩm, hiệu quả biểu diễn tha thiết tự nhiên và 

nhiều sức cảm hóa nghệ thuật. Bên cạnh đó, sự thành công của chương trình biểu 

diễn còn phải nhờ vào các điều kiện bên ngoài với các thử nghiệm kết hợp với các 

hình thức biểu diễn. Chúng tôi nghĩ rằng biểu diễn đàn Bầu như thế sẽ nhận được sự 

yêu thích của đại chúng nhân dân. 

3.3.1.3. Việc giới thiệu đàn Bầu trong các trường 

Đào tạo đàn Bầu hiện nay chủ yếu là giáo dục chuyên nghiệp cho các trường 

âm nhạc là chính, lấy hình thức chuyên nghiệp để bồi đưỡng lực lượng giảng viên, 

nghệ sĩ làm mục đích. Với giáo dục phổ cập cho học sinh, sinh viên ở các trường 

các cấp thì không nhiều. Thông qua 60 năm phát triển giáo dục chuyên nghiệp, các 

trường nhạc đã đào tạo ra khá nhiều người xuất sắc về giảng dạy và biểu diễn đàn 

Bầu. Một đội ngũ giảng viên tốt sẽ thuận tiện cho việc triển khai các hoạt động phổ 

cập ở các trường học. Dưới đây, chúng tôi sẽ tìm hiểu về những vấn đề đào tạo phổ 

cập nhạc cụ truyền thống nói chung mà đàn Bầu nói riêng trong các trường học. 
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Nhà trường là một nơi quan trọng để tập trung dạy học cho học sinh, sinh 

viên, nhà trường bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp và cung cấp 

thời gian nhất định cho học sinh, sinh viên học tập. Mặt khác, đưa đàn Bầu vào các 

trường học còn có một ưu thế khác, có thể kết hợp với các tri thức về văn hóa, khiến 

có lợi cho việc phát triển đàn Bầu trong tuyên truyền quảng bá ra ngoài xã hội. Nhà 

trường tạo điều kiện cho việc truyền bá văn hóa và tri thức của xã hội hiện nay, từ 

đó không khí văn hóa văn nghệ của nhà trường sẽ phát triển tốt hơn và ngược lại sẽ 

là bệ phóng cho sự phát triển của đàn Bầu.  

Nhìn từ xu thế hiện nay và tương lai về việc truyền bá đàn Bầu, việc giới 

thiệu đàn Bầu ở các trường các cấp là một phương pháp quan trọng. Nói cụ thể hơn, 

chúng ta có thể triển khai một số phương pháp phổ cập khác nhau ở các trường, các 

cấp học. Ví dụ, ở các trường trung học phổ thông, có thể triển khai lớp đào tạo đàn 

Bầu, tổ chức các cuộc thi văn nghệ, để cho học sinh cảm nhận được cái đẹp và niềm 

vui trong khi học đàn, từ đó sẽ tăng thêm tự tin và hứng thú của học sinh. Với sinh 

viên ở các trường đại học, bên cạnh việc mở lớp học đàn, có thể mở thêm môn học 

văn hóa âm nhạc Việt Nam, thưởng thức nghệ thuật đàn Bầu... Thông qua những 

môn kiến thức âm nhạc, sinh viên sẽ hiểu biết nhiều hơn về văn hóa âm nhạc truyền 

thống nói chung và nghệ thuật đàn Bầu nói riêng. 

Theo sự phát triển của kinh tế, cuộc sống của người dân ngày càng sung túc, 

các hoạt động văn nghệ ở các nơi đang được phát triển, các tổ chức âm nhạc đang 

được mở rộng, môn học âm nhạc ngày càng trở thành một môn học bắt buộc và hấp 

dẫn học sinh. 

Như vậy, làm thế nào để thúc đẩy phổ cập đào tạo đàn Bầu cho phù hợp với 

yêu cầu thị trường văn hóa âm nhạc hiện nay? Đây là một điều đáng phải suy nghĩ. 

Trên thực tế, đàn Bầu có đặc trưng tính dân tộc, nếu đàn Bầu đi theo phương pháp 

phát triển thị trường văn hóa phương Tây như một số loại nhạc cụ khác thì sẽ gặp 

phải nhiều khó khăn. Hiện nay, đa số trung tâm đào tạo đàn Bầu ở Việt Nam vẫn chỉ 

là giảng dạy đàn Bầu chuyên sâu mang tính nghệ thuật, ít thấy trung tâm nào mang 
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mục đích hoặc ý tưởng về kinh doanh văn hóa. Với văn hóa thị trường bây giờ, 

chúng ta cũng có thể thử nghiệm một số phương pháp mang mục đích kinh doanh 

như các nước khác. Ví dụ như ở các trung tâm đào tạo ngoài việc bán đàn, dạy đàn, 

còn có thể tiếp nhận các thị trường biểu diễn, và khai triển các hoạt động giao lưu, 

từ đó hình thành một văn hóa thị trường, có hệ thống mua bán, biểu diễn, giao lưu 

nghệ thuật, làm phong phú hình thức cho người yêu đàn và mang lại nhiều hiệu quả 

cho người kinh doanh.      

3.3.2. Đổi mới nội dung và hình thức để phát triển nghệ thuật đàn Bầu 

(Tiến hóa)  

Trong quá trình phát triển nghệ thuật đàn Bầu, việc đổi mới nội dung luôn là 

một hướng đi quan trọng hơn đổi mới về hình thức. Tuy nhiên, ngày nay trong điều 

kiện kinh tế thị trường, đổi mới về hình thức cũng góp phần quan trọng, bởi vậy 

việc kết hợp giữa đổi mới nội dung và hình thức trong phát triển nghệ thuật đàn Bầu 

là điều cần thiết.   

3.3.2.1. Tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để tuyên 

truyền, giới thiệu đàn Bầu cho dân chúng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ 

Đối với một môn nghệ thuật biểu diễn mà nói, có khán giả yêu thích và 

thưởng thức tức là đã có thị trường để họa động. Đàn Bầu trong giai đoạn này vẫn 

nhận được nhiều quan tâm và ưu ái của thính giả, bất kể trên TV, hay trong các buổi 

giao lưu văn hóa văn nghệ, chúng ta vẫn thường xuyên được thấy sự xuất hiện của 

đàn Bầu. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên hiểu rằng sự yêu thích của đại chúng đối với 

đàn Bầu có xu thế giảm, trong các cuộc điều tra xã hội được triển khai, chúng tôi 

phát hiện ra một điều đáng chú ý, đó là trình độ yêu thích cây đàn Bầu nói riêng và 

âm nhạc truyền thống nói chung đối với thế hệ trẻ không nhiều. Đây là một điều 

đáng lo ngại, vì thái độ của thể hệ trẻ đối với âm nhạc truyền thống sẽ quyết định sự 

phát triển sau này của đàn Bầu. Nếu thế hệ trẻ không hiểu, không thích về đàn Bầu, 

thì có thể nói đàn Bầu không thích ứng được với yêu cầu của thị trường và có gặp 

nguy cơ gặp khó khăn về sự phát triển trong tương lai. 

Sự yêu thích của dân chúng quyết định xu hướng phát triển của một cây đàn, 

đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Vì vậy, hướng dẫn dân chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm 
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hiểu, yêu thích nhạc cụ dân tộc là một vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ. Đầu tiên 

chúng ta cần phải tìm hiểu xem dân chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay yêu thích 

những gì, từ những yêu thích đó tìm ra cách giải pháp cho sự phát triển của âm nhạc 

truyền thống nói chung và đàn Bầu nói riêng. 

Trong xã hội hiện nay, không thể thiếu thông tin, truyền thông hiện đại, mỗi 

người đều có một trong ba thứ trên tay: điện thoại di động, máy tính bàn, máy tính 

xách tay và chắc chắn không thể thiếu mạng Internet. Mạng Internet bây giờ là một 

công cụ cực kỳ quan trọng để dân chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu về thế giới 

âm nhạc. Giả như bạn muốn tìm hiểu về nghệ thuật đàn Bầu, chỉ cần soát vào “đàn 

Bầu” trên máy, thì sẽ xuất hiện rất nhiều trang web như Facebook, Google, Youtube 

có liên quan đến đàn Bầu.... Trong đó có các nội dung giới thiệu về nghệ sĩ hoặc tác 

phẩm, các chương trình biểu diễn liên quan đến đàn Bầu. Trong các trang web, có 

những trang chuyên giới thiệu về đàn Bầu như “Nhạc hội đàn Bầu”, “Những người 

yêu tiếng đàn Bầu” trên Facebook, ngoài ra còn các trang web giới thiệu đàn như: 

www.khacchi.com, www.phamducthanh.com...  

Ảnh 14: 

 

(Ban tổ chức của Nhạc hội đàn Bầu) 

 

http://www.khacchi.com,/
http://www.phamducthanh.com/
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Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu một chút về “Nhạc hội đàn Bầu” trên 

Facebook. Nhạc hội này được giới thiệu trên mạng vào năm 2014, ban tổ chức do 

NSND Thanh Tâm, NSND Nguyễn Tiến, NSƯT Kim Anh, NSƯT Kim Thành, 

NSƯT Lệ Chi và nhiều nghệ sĩ đàn Bầu nổi tiếng cấu thành. Nhạc hội đàn Bầu đang 

triển khai các chương trình hoạt động thông qua nhiều con đường như tuyên truyền 

và quảng bá các thông tin mang nội dung về đàn Bầu trên mạng, giới thiệu các nghệ 

sĩ nổi tiếng, các tác phẩm nổi bật, giới thiệu lịch sử và quá trình phát triển của đàn 

Bầu... Bên cạnh đó, nhạc hội còn triển khai các hoạt động giao lưu với các nghệ sĩ 

và các bạn bẻ yêu mến đàn Bầu, cụ thể sẽ tổ chức biểu diễn đàn Bầu vào ngày 14 

tháng 12 năm 2014 tại Phòng hòa nhạc HVÂNQGVN, sau khi biểu diễn, sẽ có hoạt 

động liên hoan và giao lưu.  

Chúng tôi thấy rằng Nhạc hội đàn Bầu đang trở thành một tấm gương cho 

chúng tôi triển khai các hoạt động giới thiệu và quảng bá đàn Bầu một cách hiệu 

quả và thích hợp với yêu cầu của thời đại, của dân chúng. Chúng tôi mong muốn sự 

phát triển của Nhạc hội đàn Bầu ngày càng tốt đẹp, các hoạt động của nhạc hội ngày 

càng phong phú. 

Ngoài mạng Internet, còn có những phương tiện truyền thông đại chúng cần 

được quan tâm như các chương trình trên TV, Đài phát thanh. Trước mắt, người làm 

chương trình phải hiểu rằng không phải do âm nhạc truyền thống nói chung và nghệ 

thuật đàn Bầu nói riêng không có sức hấp dẫn cho khán giả mà là do sự đa dạng của 

âm nhạc hiện nay làm cho khán giả không có nhiều cơ hội để tìm hiểu sâu về những 

giá trị và sức quyến rũ của các nhạc cụ dân tộc. Từ đó sinh ra sự ngăn cách giữa 

quần chúng và nghệ thuật truyền thống. Vì vậy, người làm chương trình cần có con 

mắt tinh đời, có tri thức và cách tiếp cận hợp lý nhằm mở đường cho nhạc cụ dân 

tộc phát triển, tạo ra một không gian mở để nhạc cụ dân tộc được phát huy một cách 

xứng đáng. 
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Ảnh 15: 

 

(NS Hoài Anh đang biểu diễn đàn Bầu trên Truyền hình) 

Âm nhạc truyền thống với âm nhạc đương đại rất khác nhau, người làm 

chương trình ở các phương tiện thông tin đại chúng phải chịu trách nhiệm truyền bá 

và giới thiệu văn hóa âm nhạc dân tộc cho dân chúng, không nên quá coi trọng về 

lợi ích kinh tế, không nên để các chương trình âm nhạc dân tộc lúc đêm khuya 

thanh vắng, Họ nên tìm ra những hình thức và phương án để thu hút khán giả, như 

lựa chọn thời gian phát hình, triển khai các cuộc thi, biểu diễn thú vị trên TV, thu 

hút nhiều khám giả có thể tham gia được. Nếu nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của 

các phương tiện truyền thông đại chúng, âm nhạc truyền thống nói chung và nghệ 

thuật đàn Bầu nói riêng sẽ thu hút được sự yêu thích của thế hệ trẻ. 

Trong việc ứng dụng các công nghệ thông tin mới còn có một hình thức 

giảng dạy đáng được quan tâm, đó là giáo dục từ xa (DISTANCE EDUCATION). 

Hình thức giáo dục này không bị hạn chế bởi thời gian, không gian và khu vực, 

thông qua máy tính nối mạng, con người có thể mở rộng đến mọi ngóc ngách trong 

xã hội, thậm chí trên toàn thế giới. Đồng thời nỗ lực đưa nguồn mạng thông tin trên 

toàn thế giới tiếp cận với bản thân, kết hợp với nhau, trao đổi thông tin không ngăn 

cách và vượt mọi không gian. Chúng tôi tin tưởng giáo dục từ xa sẽ góp phần vào 

chuơng trình giới thiệu và trực tiếp giảng dạy đàn Bầu trên mạng giáo dục từ xa 
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trong thời gian tới. 

Trong quá trình giảng dạy ở các trường nhạc hiện nay, các giảng viên và sinh 

viên đàn Bầu thường sử dụng máy tính để tìm kiếm các tài liệu liên quan hoặc sử 

dụng giáo trình âm nhạc điện tử MIDI.  

Hy vọng trong một tương lai gần, chúng ta có thể tiến hành các hoạt động 

giao lưu, trao đổi kiến thức và học thuật thông qua máy tính. Bên cạnh đó, chúng ta 

còn có thể tổ chức các hội thảo nghiên cứu học thuật như là Hội nghị nghiên cứu 

đàn Bầu Quốc tế... Ngoài những người được dự hội thảo, các bạn khác muốn tìm 

hiểu về chi tiết nội dung có thể xem trực tiếp tại nhà thông qua  mạng Internet. Họ 

sẽ nhận được những thông tin mới nhất một cách hiệu quả, đồng thời còn giảm đến 

mức cao nhất tiền chi phí. Với một cái máy tính và một số thiết bị, chúng ta đã có 

thể giải quyết được vấn đề không gian và thời gian, cập nhật được những thông tin 

mới nhất, đồng thời còn thúc đẩy một cách có hiệu quả về việc phát triển nhiều vốn 

tư liệu về cây đàn Bầu. 

Khi công nghệ thông tin đang ngày càng ảnh hưởng quan trọng tới âm nhạc 

thế giới nói chung và nhạc cụ truyền thống nói riêng, nhiệm vụ của mỗi người chơi 

đàn là phải tiếp cận với công nghệ mới này và sử dụng chúng để tăng thêm kiến 

thức âm nhạc nói chung và kết quả học tập nói riêng ngày một cao hơn. Nhiệm vụ 

của mỗi cơ sở đào tạo âm nhạc là phải tăng cường sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 

trong giảng dạy âm nhạc, mỗi người học sinh cần biết sử dụng mạng Internet, mạng 

Lan, biết sử dụng các phần mềm phục vụ cho âm nhạc và cần học phương pháp làm 

việc trong Thư viện âm nhạc và Hệ thống Ngân hàng dữ liệu về âm nhạc dân gian 

truyền thống. 

Việc ứng dụng công nghệ mạng vào trong lĩnh vực giảng dạy và biểu diễn 

đàn Bầu đã làm thay đổi phương thức giao lưu văn hóa truyền thống. Chúng tôi tin 

rằng việc mạng hoá những hoạt động biểu diễn và giáo dục đàn Bầu sẽ trở thành 

một phần quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển của cây đàn Bầu trong xã 

hội tương lai. Chúng ta cần tích cực tìm tòi các thông tin viễn thông trên mạng trong 

lĩnh vực âm nhạc truyền thống nói chung và đàn Bầu nói riêng. Từ đó, chúng ta mới 
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có thể theo kịp những bước tiến của thời đại. 

3.3.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo cho đàn Bầu chuyên nghiệp  

Những năm gần đây do hoàn cảnh khách quan và chủ quan, đào tạo đàn Bầu 

chuyên nghiệp nói chung đã gặp phải một số khó khăn. Gần đây, số lượng học sinh 

theo học chuyên ngành đàn Bầu có xu hướng giảm, qua điều tra khảo sát, chúng tôi 

nhận thấy một số nguyên nhân như sau: 

Thứ nhất, chịu ảnh hưởng của hệ thống “mở” trong nền âm nhạc thế giới, sự 

lựa chọn của các học sinh hiện nay có xu hướng thiên về sự đa dạng - đa năng trong 

việc tiếp cận với các loại hình âm nhạc. Cùng với những thâm nhập không ngừng 

của sự giao lưu văn hóa quốc tế, sự phát triển của truyền thông, vô tuyến và các 

mạng thông tin viễn thông, quan niệm về âm nhạc của con người không ngừng đổi 

thay trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Điều này giúp cho học sinh, sinh viên 

trước khi thi vào các trường âm nhạc chuyên nghiệp có nhiều sự lựa chọn hơn, 

trong đó sự lựa chọn những nhạc cụ truyền thống cũng khắt khe hơn. Trào lưu này 

đã trở thành thói quen lựa chọn chuyên ngành sâu của các học sinh, sinh viên âm 

nhạc nói chung và âm nhạc truyền thống nói riêng. 

Thứ hai, do hậu quả của sự bão hòa trong quan hệ cung cầu của thị trường, 

số lượng các giảng viên đàn Bầu ở các trường hoặc các đoàn Ca múa gần như đã đủ. 

Thông thường sinh viên sau khi tốt nghiệp đều muốn xin việc tại các trường đào tạo 

hoặc các đoàn Ca múa, tuy nhiên do yêu cầu của xã hội, nhiều sinh viên buộc phải 

chọn cho mình một con đường khác hoặc làm việc trái nghề. 

Thứ ba, chi phí đầu tư cho việc học tập âm nhạc là không nhỏ (do thời gian 

đào tạo dài), nhưng hiệu quả về kinh tế thì chưa rõ, nên điều này cũng ảnh hưởng 

tới việc lựa chọn ngành học của các em. Lấy một sinh viên chuyên ngành đàn Bầu ở 

HVÂNQGVN làm ví dụ, các em phải học đàn từ bé (học trung cấp đến đại học), 

như vậy thời gian học và luyện tập đàn Bầu thông thường cũng phải 10 năm hoặc 

thậm chí còn lâu hơn. Âm nhạc là một ngành học được coi là “quý tộc”, học phí phổ 

biến là cao hơn so với các ngành khác. Nếu tính chi phí học đàn, chi phí mua nhạc 
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cụ, trang phục để biểu diễn... của 10 năm học và luyện tập thì quả thực là số tiền 

không nhỏ. Sinh viên sau khi tốt nghiệp thì thu nhập không đáng gì so với những gì 

họ đã đầu tư cho việc học tập. Tất nhiên, cũng có một số sinh viên xuất sắc, họ có 

thể kiếm sống dựa vào năng lực chuyên môn của mình kể cả trong khi đang học, 

nhưng cũng có bộ phận sinh viên năng lực trung bình thì sẽ gặp phải những khó 

khăn nhất định. Nếu sinh viên sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm, và phải 

làm một công việc hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành đàn Bầu thì những 

gì họ đã đầu tư trong thời gian dài như vậy chẳng phải là đã vô ích hay sao? 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp thì cũng cần phải rèn dũa, va chạm với cuộc 

sống biểu diễn một thời gian mới đáp ứng được yêu cầu cùa đời sống âm nhạc trong 

xã hội. Sau khi tốt nghiệp, họ vẫn không thể lập tức đáp ứng được yêu cầu của xã 

hội, căn cứ vào yêu cầu của đơn vị quản lý, cần tiếp tực học các kiến thức chuyên 

môn tương ứng nhằm bổ trợ cho kiến thức và tay nghề. Chẳng hạn như một sinh 

viên sau khi tốt nghiệp trường nhạc vào làm việc tại Nhà hát Chèo thì điều đầu tiên 

là sinh viên phải học lại các kiến thức về âm nhạc Chèo. Quá trình rèn luyện như 

vậy cũng phải cần mấy tháng hoặc có thể lâu hơn, còn những loại kịch hát truyền 

thống khác đã được học tại trường thì tình trạng sử dụng cũng tương tự như đối với 

Chèo. Nếu sau khi được vào trường nào đó giảng dạy, các sinh viên vừa tốt nghiệp 

cũng phải không ngừng nâng cao lý luận và năng lực chuyên môn và kỹ năng giảng 

dạy của mình. Cũng có em có ý chí phấn đấu cao hơn thì đăng ký học sau đại học 

để trở thành “nguồn nhân lực trình độ cao” của sự nghiệp âm nhạc. Nếu sinh viên 

làm việc tại một cơ quan văn hóa hoặc bộ môn văn hóa nào đó có liên quan đến âm 

nhạc, thì sinh viên đó còn phải nâng cao năng lực chính trị, trình độ chuyên môn, 

ngoại ngữ, công nghệ thông tin và máy tính. Đồng thời, do nhu cầu công tác thực tế, 

họ còn cần phát triển năng lực tổ chức và giao tiếp của bản thân nhất là những 

người được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo... 

Căn cứ một số khó khăn xuất hiện trong đào tạo đàn Bầu chuyên nghiệp ở 

giai đoạn hiện nay, có lẽ cần có những thay đổi kịp thời về phương pháp giảng dạy, 
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dùng những biện pháp linh hoạt và có hiệu quả để nâng cao hiệu quả học tập của 

sinh viên, giúp cho việc đào tạo đàn Bầu chuyên nghiệp phát triển nhanh, mạnh và 

bền vững. 

Thứ nhất, cần thay đổi và cải tiến nội dung giảng dạy âm nhạc chuyên 

nghiệp. Điều này thể hiện trong sự tương tác giữa mô hình giáo dục chuyên nghiệp 

theo tiêu chuẩn hóa của phương Tây và mô hình âm nhạc dân gian truyền thống 

nhằm tạo ra những thay đổi trong nội dung và phương pháp giáo dục âm nhạc 

chuyên nghiệp. 

Chúng ta đều biết rằng, giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp ở phương Tây học 

về luật 12 âm bình quân, 5 dòng kẻ, độ cao của mỗi âm cố định tuyệt đối. Các tác 

phẩm kinh điển đã tồn tại mấy trăm năm nay cho thấy những ký hiệu diễn tấu trong 

những tác phẩm này đều được các nhạc sĩ ghi chép rất rõ ràng trên 5 dòng kẻ ngay 

từ khi sáng tác. Trải qua mấy trăm năm sau, chúng ta vẫn tuân thủ theo những yêu 

cầu của phương pháp thể hiện đó, diễn tấu theo đúng yêu cầu của các tác giả đương 

thời. Đối với các tác phẩm âm nhạc dân tộc nói chung và đàn Bầu nói riêng lại có 

phần khác. Trước đây, việc truyền nghề của các nghệ nhân thông qua truyền khẩu, 

truyền ngón và cảm nhận với các bài bản âm nhạc không phải là do các nhạc sĩ viết 

ra mà là hình thành từ dân gian, bắt nguồn từ nhân dân. Như vậy, sự hình thành của 

các bài bản âm nhạc hết sức ngẫu nhiên, hay nói cách khác, trong quá trình lao động 

của các nghệ nhân, hoặc là quá trình biểu đạt một trạng thái xúc cảm nào đó mà 

ngẫu nhiên diễn tấu ra một đoạn nhạc nào đó, nhân dân cảm thấy hay thì sẽ được 

lưu truyền. Sau một thời gian, những bản dân gian đó sẽ trở thành các bản truyền 

miệng trong nhân dân. Hơn nữa, trong quá trình diễn tấu, các nghệ nhân diễn tấu 

không ngừng thay đổi theo sở thích và sở trường của mình, do đó các bài bản âm 

nhạc dân gian cổ truyền được diễn tấu bây giờ hầu như không thể tái hiện được 

100% phong cách diễn tấu của bài bản gốc. 

Trên cơ sở như vậy đã phát sinh ra những mâu thuẫn giữa việc dạy và học, 

kết qủa giáo dục theo phương thức phương Tây thì bản phổ là cố định, không thay 
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đổi, còn bản chất của âm nhạc truyền thống lại không ngừng thay đổi tùy theo môi 

trường, không gian diễn xướng và sự phối hợp với các nghệ sĩ diễn tấu với nhau. 

Trong trường học, mỗi bản nhạc cổ sinh viên thường chỉ học một hai phương pháp 

diễn tấu và học hát theo một hai nghệ nhân, sau khi ra trường khi hòa tấu cùng với 

các đoạn âm nhạc khác lại phải cần một thời gian dài để thích ứng, đây cũng là một 

hiện trạng cần phải giải quyết khi sinh viên ra trường không thể đáp ứng được yêu 

cầu của xã hội. 

Có thể do chuyên nghiệp hóa “quá sâu” mà những nhân tài nghệ thuật âm 

nhạc được bồi dưỡng từ mô hình học viện hóa, phần lớn đều phải đối diện với sự 

thay đổi nhanh chóng của các yêu cầu xã hội và những thách thức lớn của việc đa 

dạng hóa đời sống âm nhạc. Chúng ta không thể phủ nhận tính khoa học trong 

phương pháp giáo dục âm nhạc phương Tây. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp thu giáo 

dục chuyên nghiệp hóa theo kiểu của phương Tây, chúng ta cần phải tăng cường và 

coi trọng âm nhạc truyền thống Việt Nam và các loại hình âm nhạc dân gian tiêu 

biểu. Cần phải tăng thêm các giáo trình lý luận về âm nhạc dân tộc, tăng cường tiếp 

xúc với các nghệ nhân dân gian và các cơ hội trải nghiệm trong những thực tiễn của 

cuộc sống âm nhạc trong xã hội. 

Thông tin và truyền thông của thế kỷ 21 phát triển cao độ đã giúp cho chúng 

ta thoát khỏi tình cảnh một môi trường “đóng” như những năm 80 của thế kỳ trước. 

Một môi trường cải tiến sẽ thôi thúc những người làm công tác giảng dạy phải theo 

kịp bước tiến của thời đại, cải tiến nội dung giảng dạy, làm cho nội dung giảng dạy 

thiết thực hơn với yêu cầu của xã hội và yêu cầu của thời đại. 

Thứ hai, cần đảm bảo hài hòa giữa giáo dục chuyên ngành và sự thích ứng 

với điều kiện thị trường hóa. Ngày nay, giáo dục chuyên ngành đàn Bầu ngày càng 

quan tâm chú trọng hơn tính chuyên nghiệp của nó mà không quá chú trọng đến sự 

phát triển nhanh và yêu cầu thay đổi từng ngày của thị trường. Nó thường nhấn 

mạnh “tính thuần túy” trong giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp mà không chú ý đến 

khoảng cách ngày càng xa giữa tính thuần túy đó với yêu cầu của xã hội. Điều này 
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đã làm cho hiệu quả giảng dạy chuyên môn khó có thể đáp ứng được nhu cầu của xã 

hội. 

Cùng với sự phát triển của xã hội, xu thế đại chúng hóa âm nhạc chuyên 

nghiệp là một tất yếu, phổ cập hóa các loại hình nghệ thuật âm nhạc đang trở thành 

hiện thực, xu hướng của các sinh viên sau khi tốt nghiệp không đơn thuần chỉ 

hướng về các trường học và các đoàn Ca múa mà hướng về sự phát triển đa dạng 

hóa. Những thay đổi có ảnh hưởng từ bên ngoài này tất yếu sẽ thẩm thấu đến cơ cấu 

tổ chức bên trong của giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến sự cải 

cách về mô hình bồi dưỡng nhân tài âm nhạc chuyên nghiệp. 

Mô hình bồi dưỡng sẽ kết hợp giữa việc bồi dưỡng những nhân tài âm nhạc 

chuyên nghiệp có trình độ cao với giáo dục phổ cập về đàn Bầu, nhằm đáp ứng 

được với thực tế phục vụ công tác văn hóa - âm nhạc đại chúng. Thực hiện phương 

pháp này, chúng tôi có thể gọi là “ giảm nhẹ mức độ yêu cầu về chuyên môn, gợi 

mở ra lựa chọn chuyên ngành 1 và 2”. Ngoài việc học các môn học đại cương bắt 

buộc như văn học, ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất thì còn có thể tăng thêm các 

môn học đại cương tự chọn như các lĩnh vực xã hội nhân văn, lễ nghi xã giao, cơ sở 

khiêu vũ và thưởng thức nghệ thuật... Để có thể giúp sinh viên mở rộng kiến thức và 

tầm nhìn về nghệ thuật, chúng ta cần tạo dựng nên các môn học giáo dục tố chất 

nhân văn tổng hợp. Điều này đã làm cho các môn học có tính mở và đa dạng, mở 

thêm không gian chọn lựa tự chủ cho sinh viên. 

Chúng tôi cho rằng, cần tăng cường các cơ hội thực tiễn thích hợp, đương 

nhiên những cơ hội thực tiễn này không đơn thuần chỉ là các hoạt động diễn xuất, 

các sinh viên có thể rèn luyện được năng lực tổ chức biểu diễn, lên kế hoạch cho 

mình trong các hoạt động thực tiễn xã hội. Từ đó, sinh viên có thể đáp ứng được với 

các yêu cầu về các hoạt động âm nhạc thực tế của xã hội. 

Giáo dục âm nhạc muốn phát triển, các trường âm nhạc muốn tồn tại, các 

nhân tài âm nhạc buộc phải phục vụ cho nhu cầu của xã hội, góp sức cho sự phát 

triển của thời đại. Do đó, đồng thời với việc giữ gìn tính nghệ thuật và tính chuyên 
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nghiệp thì giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp còn phải tuân theo nguyên tắc thực tế 

và thực tiễn để đảm bảo năng lực cạnh tranh và năng lực thích ứng công việc của 

các sinh viên. 

Bước vào thế kỷ 21, đào tạo đàn Bầu chuyên nghiệp sẽ bước vào một giai 

đoạn lịch sử mới. Về những khó khăn mà việc giảng dạy đàn Bầu chuyên nghiệp 

đang gặp phải, tất nhiên tôi cũng không có khả năng có thể mở ra một “linh đơn 

diệu dược” cụ thể nào, nhưng tôi có những cảm nhận rất rõ ràng, đó là việc đào tạo 

đàn Bầu chuyên nghiệp ngày nay về thực tế cần gắn chặt hơn với truyền thống nhạc 

cổ của người Việt. Có rất nhiều người không hiểu biết sâu về nguồn gốc âm nhạc 

truyền thống phong phú của Việt Nam, do vậy họ không chủ động tìm kiếm những 

tư liệu quý phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy. 

Nhìn chung, chúng ta cần phải mở ra nhiều mô hình linh hoạt cho việc đào 

tạo chuyên nghiệp, để cho các nhạc cụ truyền thống quay lại và dung hòa với trào 

lưu của thời đại đồng thời có thể thể hiện xuyên suốt được tinh thần văn hóa của âm 

nhạc dân tộc. 

3.3.2.3. Đổi mới tư tưởng về cải tiến nhạc cụ 

Chế tạo đàn Bầu trong giai đoạn hiện nay, về tính khoa học, độ hoàn mỹ, tính 

ổn định của công nghệ chế tạo, gia công, chất liệu chưa được hoàn thiện. Hiện nay 

người làm đàn vẫn lấy phương thức kinh nghiệm, sản xuất thủ công là chính, trình 

độ chế tạo chưa cao, đưa vào trình độ nghiên cứu phát minh và lực lượng nghiên 

cứu còn chưa đủ, điều này cũng ảnh hưởng đến sự cải cách và nghiên cứu phát minh 

chế tạo đàn Bầu.  

Trong quá trình cải tiến nhạc cụ, những đặc tính của nhạc cụ truyền thống 

như bản sắc dân tộc, hình dáng, âm sắc, phương pháp diễn tấu cần được tôn trọng. 

Nếu làm mất đi bản sắc dân tộc trong khi cải tiến hoặc một mực theo hướng của âm 

nhạc phương Tây về âm luật và kỹ thuật diễn tấu thì sẽ mất dần bản chất của nó, 

nhạc cụ dân tộc sẽ không có giá trị và ý nghĩa. 
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Vậy cải tiến nhạc cụ dân tộc nên theo hướng nào? Chúng tôi nghĩ rằng, họ 

phải đi theo phát triển của thời đại, trên cơ sở không bị mất đi bản sắc dân tộc, tăng 

cường hợp tác theo nhóm, đi theo hướng làm cho âm thanh to hơn, làm cho hình 

dáng đẹp hơn, làm cho màu âm phong phú hơn. 

Cải tiến nhạc cụ dân tộc hiện nay, đa số vẫn mang tính cải tiến cá nhân, nếu 

nhà chế tạo nhạc cụ có quyết tâm tăng cường tỷ lệ nghiên cứu khoa học, hợp tác 

tích cực với các nhà trường, viện nghiên cứu, đoàn văn công, sau đó đưa các thành 

quả cải tiến cho các giảng viên, nghệ sĩ dùng thử một thời gian và đề xuất ý khiến 

chỉnh sửa, những cải tiến đó mới dễ thành công và được thị trường lựa chọn. 

Cuối cùng, còn có một vấn đề chúng tôi muốn trao đổi, đó là âm luật của 

nhạc cụ truyền thống nói chung và đàn Bầu nói riêng có cần đi theo luật 12 âm bình 

quân của phương Tây hay không? Có lẽ do âm nhạc dân tộc muốn hội nhập với thế 

giới, nên có những giao lưu, nối tiếp và lấy âm nhạc phương Tây. Tuy nhiên cũng 

không nên lấy đó làm chủ chốt, cũng không nên lấy đó làm tiêu chuẩn duy nhất. 

Việc quan trọng là chúng ta phải xem xét âm nhạc dân tộc cần diễn tấu theo phong 

nào, những âm vực và trăng trầm như thế nào mới phù hợp âm nhạc dân tộc mình, 

làm thế nào mới thể hiện và phát huy được bản sắc dân tộc. Không nên suy nghĩ quá 

nhiều về nhạc cụ dân tộc diễn tấu như thế nào mới thích ứng được với thẩm mỹ âm 

nhạc phương Tây. 

Nhìn chung, cải tiến nhạc cụ dân tộc sẽ tăng tốc phổ cập của nhạc cụ, mục 

đích cải tiến của nhạc cụ dân tộc là làm cho nhạc cụ ngày càng thuận tiện cho người 

chơi thể hiện được nhiều phong cách biểu diễn. 

3.3.2.4. Tăng cường nghiên cứu lý luận về nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu 

Trong thời gian gần đây, biểu hiện lớn nhất của việc tổng kết những kinh 

nghiệm biểu diễn là việc hình thành những vấn đề lý luận phục vụ cho nghệ thuật 

biểu diễn và giảng dạy đàn Bầu. Điều này có ảnh hưởng quan trọng tới việc giáo 

dục cho thế hệ tương lai. Cũng trong thời gian gần đây, tại HVÂNQGVN nhiều thạc 

sĩ và tiến sĩ đã bảo vệ các luận văn và luận án về đàn Bầu. Đây cũng là những đóng 



 

 142 

góp mang tính chuyên sâu của các nghệ sĩ, giảng viên làm phong phú thêm cho kho 

tư liệu về lý luận biểu diễn và giảng dạy đàn Bầu. Bên cạnh đó, tại nhiều hội nghị, 

hội thảo khoa học cấp khoa và cấp trường, công tác nghiên cứu lý luận về nghệ 

thuật biểu diễn đàn Bầu qua các bản tham luận, các ý kiến phát biểu cũng được chú 

trọng hơn những năm trước đây. 

Sau đây là những lý giải mang tính lý luận trong việc xây dựng một phương 

pháp mới để thực hiện nâng cao chất lượng với nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu: 

- Tăng thêm những lý giải về kỹ thuật diễn tấu mang tính lý luận 

 Kể từ những thời kỳ đầu tiên dậy đàn tại trường Âm nhạc, các thầy cô đã 

học tập từ các nghệ nhân dân gian nổi tiếng theo phương pháp truyền nghề, truyền 

khẩu. Chính vì vậy, phương pháp giảng dạy chủ yếu dựa vào kinh nghiệm chơi đàn, 

ít có phần lý giải mang tính chất lý luận. Cũng phải khẳng định rằng, phương pháp 

truyền nghề này có những ưu thế nhất định trong việc dạy và học các nhạc cụ truyền 

thống. Ngày nay, đối với thế hệ trẻ, việc vừa đánh mẫu, vừa giải thích bằng lý luận 

khiến cho các em dễ hiểu và mau tiến bộ hơn. 

Thế hệ giảng viên trẻ ngày nay đã có học vị cử nhân và thạc sĩ âm nhạc, nên 

bên cạnh trình độ biểu diễn đàn Bầu điêu luyện, họ còn được tiếp cận với những tri 

thức sâu và rộng, đây là một ưu thế giúp cho học sinh tăng thêm những lý giải về kỹ 

thuật diễn tấu. 

- Mở rộng sự liên hệ giữa lý luận và thực hành 

Như phần trên đã trình bày, khâu lý luận nhằm kiến giải những vấn đề trong 

thực hành biểu diễn là rất quan trọng. Tuy nhiên, kết quả của một buổi biểu diễn 

phải do chính thực tế âm thanh vang lên của tài năng nghệ sĩ với cây đàn chứ không 

phải bằng những lời giải thích trừu tượng. Vì vậy, sự liên hệ, kết hợp giữa lý luận và 

thực hành là rất quan trọng. Nghệ thuật biểu diễn sẽ thêm sâu sắc nếu có được 

những hiểu biết về tác giả, về tác phẩm, về phong cách âm nhạc… Sau khi đã có 

những hiểu biết sâu hơn về tác phẩm, người học còn phải tập luyện gian khổ để có 

được một thành công trong biểu diễn. 
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Trong những cải cách giáo dục âm nhạc mới nhất được các trường nhạc tiến 

hành thì sự mở rộng liên hệ và kết hợp học với hành, giữa lý luận và thực tiễn rất 

được coi trọng. Đây cũng là xu thế cải cách giáo dục trên toàn thế giới. 

- Tăng cường tính khoa học, tính hệ thống và tính logic trong việc xây dựng 

một phương pháp dạy học âm nhạc mới. 

Việc giảng dạy âm nhạc nói chung và giảng dạy đàn Bầu nói riêng cũng 

giống như giảng dạy các ngành khoa học xã hội nhân văn khác, nó cũng mang đậm 

tính khoa học, tính hệ thống và tính logic trong việc xây dựng một phương pháp 

giảng dạy âm nhạc mới. Đây là một vấn đề quan trọng giúp cho học viên có thể tiến 

bộ liên tục (giảm bớt đi các lỗi hoặc cố tật không đáng có) trong các bậc học Trung 

cấp và Đại học đàn Bầu.  

Yếu tố khoa học, tính hệ thống và tính logic được thể hiện rõ trong chương 

trình và giáo trình, giáo án giảng dạy đàn Bầu. Logic này được thể hiện ở việc thầy 

cho bài có trình độ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó… Để 

có được một hiệu quả giảng dạy tốt, toàn bộ các giảng viên đều cần được trang bị 

những kiến thức để ứng dụng các giáo trình chính, giáo trình tham khảo… trong 

giảng dạy đàn Bầu. Sự sáng tạo của mỗi giảng viên sẽ đem lại những kết quả tốt 

trong từng năm học và sẽ được tích lũy một cách có ý thức thành lý luận sư phạm 

đàn Bầu trong suốt quá trình giảng dạy. 

3.3.3. Làm nổi bật vị trí của nghệ thuật đàn Bầu (tiêu chí hóa) 

Tính đặc sắc trong âm nhạc của mỗi dân tộc thường mang tính đại điện. Đàn 

Bầu chính là một trong những nhạc cụ độc đáo đặc sắc đại diện cho hình tượng 

nhạc cụ dân tộc Việt Nam nói chung và nhạc cụ dân tộc Kinh nói riêng. Vì thế, duy 

trì và phát huy giá trị văn hóa của cây đàn Bầu là việc làm thiết yếu. 

Sự phát triển của cây đàn Bầu đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong dòng 

lịch sử lâu dài của quá khứ. Đàn Bầu lúc đầu chỉ là một cây đàn dành cho người dân 

nghèo, nó không thể “vào tai” của quan lại quyền quý và không thể đưa vào môi 

trường của âm nhạc cung đình. Cũng như vậy, chúng ta rất khó để tìm ra các nội 
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dung được ghi chú về đàn Bầu trong sách cổ. Nhưng có một điều được mọi người 

khẳng định, chính là do sự ưu ái của đông đảo nhân dân, cây đàn Bầu mới truyền lại 

từ thế hệ này sang thế hệ kia cho đến nay và được nhiều người biết đến. Từ đó có 

thể nói, đàn Bầu là một cây đàn thuần Việt, nó thể hiện được tâm tư tình cảm của 

nhân dân qua nhiều thế kỷ. 

Bước ngoặt quan trọng của vị trí đàn Bầu là kể từ khi thành lập Trường Âm 

nhạc Việt Nam. Đàn Bầu được đưa vào chương trình giảng dạy chính quy, từ đó đàn 

Bầu được phát triển một cách mạnh mẽ. Sự cải tiến nhạc cụ cũng như cải tiến nội 

dung giảng dạy khiến cho nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu đang được hoàn thiện. 

Thông qua mấy chục năm phát triển, cây đàn Bầu đã nhiều lần được đưa lên sân 

khấu quốc tế. Điều này đã khiến cho người nước ngoài hiểu biết về một cây đàn kỷ 

diệu của Việt Nam. Chúng tôi thấy một điều thú vị, đó là đàn Bầu là một trong 

những nhạc cụ dân tộc dễ được mời sang nước ngoài biểu diễn nhất. Khi đàn Bầu 

cùng với các thứ đàn khác đưa lên sân khấu, cho dù trên thế giới còn có một số đàn 

một dây, nhưng người nước ngoài vẫn dễ thông qua âm thanh độc đáo, phương pháp 

sử dụng cần đàn kỳ diệu thường nhận ra đây là một nhạc cụ Việt Nam. Có thể nói, 

đối với một người nước ngoài, cây đàn Bầu được coi là tiêu chí độc đáo của nhạc cụ 

Việt Nam.   

Vậy, tiêu chí là gì? Tiêu chí có nghĩ là tính chất, dấu hiệu để dựa vào mà 

phân biệt một vật, một khái niệm, để phê phán nhằm đánh giá. Vậy tiêu chí của đàn 

Bầu là như thế nào? Chúng tôi cho rằng, đặc trưng cơ bản của đàn Bầu là chỉ có duy 

nhất một dây đàn, sử dụng bồi âm, thông qua các kỹ thuật tay trái sử dụng cần đàn 

để tạo ra hiệu quả biểu diễn. Như vậy, tất cả các cải tiến của đàn đều phải tuân thủ 

những tiêu chí cơ bản ở trên.   

Động lực bên trong để làm tiêu chí hóa của nghệ thuật đàn Bầu, là do sự phát 

triển của bản thân đàn Bầu. Tất cả các sự vật đều có những quy luật phát triển sinh 

tồn chung, có thời kỳ hưng thịnh và thời kỳ thoái trào của nó. Khi gặp thời kỳ thoái 

trào, chúng ta cần rất chú ý tới ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển sâu này. 
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Tìm ra những giải pháp phù hợp thuốc đẩy trào lưu phát triển của thời kỳ này. Làm 

như vậy, chúng ta sẽ khiến cho đàn Bầu tiếp tục sinh tồn, không gặp phải nguy cơ 

loại bò. 

Trong các loại hình văn hóa nghệ thuật Việt Nam, có một số loại hình  

mang tính đại diện cho văn hóa nghệ thuật truyền thống và có lịch sử lâu đời, những 

loại hình nghệ thuật này đều đã trải qua thời kỳ hưng thịnh, thoái trào. Đáng mừng 

là các loại hình nghệ thuật này đều được sự hỗ trợ và giữ gìn của Chính phủ và nhân 

dân. Thí dụ đối với nghệ thuật Ca trù, dù được công nhận là di sản văn hóa phi vật 

thể của nhân loại, nhưng sự phát triển của loại hình nghệ thuật này vẫn chưa được 

quan tâm liên tục và thường xuyên. Trên thực tế, chúng tôi thấy rằng nghệ thuật Ca 

trù vẫn cách xa với dân chúng, những chương trình được các trung tâm Ca trù tổ 

chức, thường chỉ thu hút được số ít khách nước ngoài vào xem. Từ đó xem ra, việc 

phục hưng của nghệ thuật Ca trù còn có nhiều việc phải làm. 

Có lẽ, chúng ta cũng nên lấy những nghệ thuật tiêu biểu này làm cơ sở, suy 

nghĩ làm thế nào để phát triển của nghệ thuật đàn Bầu thích hợp với yêu cầu của 

thời đại. Từ những nội dung ở trên, chúng tôi cho rằng ảnh hưởng của việc phát 

triển đàn Bầu là do nhiều nhân tố cấu thành, nó liên quan đến sự hỗ trợ của Chính 

Phủ, sự chỉ đạo của giới học thuật, của nghệ sĩ và sự yêu thích của đại chúng... Đối 

với đàn Bầu, muốn cải cách đầu tiên phải cải tiến bản thân nhạc cụ, nâng cao chất 

lượng giảng dạy, sâu đó cần sáng tác tác phẩm kinh điển, triển khai nhiều loại hình 

biểu diễn thích hợp, mở rộng ảnh hưởng của đàn Bầu, đặt ra nhiều cơ hội tiếp xúc 

với khán giả, xúc tiến sự phát triển của nghệ thuật đàn Bầu phù hợp với yêu cầu của 

xã hội hiện nay.  

Tiêu chí hóa nghệ thuật đàn Bầu còn có những cách đi khác, đó là phải tích 

cực mở rộng những sản phẩm văn hóa có xuất xứ từ cây đàn Bầu. Tiếng đàn kỳ diệu 

và ngoại hình độc đáo của đàn Bầu dễ nhận được sự yêu mếm của nhân dân trong 

nước và ngoài nước. Vì thế, chúng ta có thể thử nghiệm mở rộng sản phẩm văn hóa 

như hàng thủ công mỹ nghệ có liên quan đến đàn Bầu. Tôi đã từng nhiều lần mua 



 

 146 

hàng mỹ nghệ mang hình dáng đàn Bầu làm quả tặng cho bạn bè nước ngoài, họ 

đều rất vui mừng khi nhận được quả tặng đặc sắc này. Nhìn chung thị trường mỹ 

nghệ có hình dáng đàn Bầu ở Hà Nội, chỉ có phố cổ và các cửa hàng bán nhạc cụ là 

chúng ta có thể tìm thấy một số ít hàng mỹ nghệ mang hình dáng đàn Bầu như đàn 

Bầu mini để trưng bảy và một số bức tranh có hình dáng đàn Bầu... Chúng ta có thể 

lấy kinh nghiệm của các nước khác nhằm mở rộng các mặc hàng mỹ nghệ làm bằng 

sắt, gỗ, sứ để trưng bảy, các bức tranh, đồ trang sức, thậm chí có thể nghĩ đến việc 

mở rộng đến các công trình to lớn hơn. Đây cũng là một cách để tuyên truyền văn 

hóa khiến cho người dân trong nước và ngoài nước dễ tiếp thu, tiếp nhận. 

Ngoài những công nghệ mỹ thuật có thể làm, còn có một loại đàn Bầu vừa 

chơi vừa làm đẹp để trưng bảy ở nhà mà chúng ta có thể làm được như những nhạc 

cụ mini: Bầu, Tranh, Tỳ Bà... Những nhạc cụ này vừa để trưng bảy thường thức, 

vừa có thể chơi như đàn thường. Tôi đã từng muốn mua loại đàn Bầu này để tặng 

cho những người nước ngoài làm nghề âm nhạc, nhưng lại khó khăn với sự lựa 

chọn. Nếu mua loại đàn thường, dù giá cả không đắt, nhưng do thân đàn dài với giá 

đàn và loa, thể tích khá lớn, hình dáng chưa được hoàn mỹ và không tiện cho việc 

chuyên chở, đi lại. Nếu mua một đàn nhỏ và có thể xếp đôi được, hình dáng xinh 

xắn cũng tiện cho việc đi lại, nhưng lại có vấn đề về âm chuẩn. Vì vậy, với những 

loại đàn có thể chơi và có hình dáng đẹp để trưng bảy ở nhà cũng là một loại đàn 

Bầu có thể khám phá. 

Hiện nay có những ý kiến đã được xã hội đồng thuận, đó là “Hoạt động văn 

hóa làm chủ đề, phát triển kinh tế là mục đích” trong rất nhiều ngành kinh tế, đặc 

biệt là là nghề du lịch đều tổ chức những hoạt động văn hóa âm nhạc để chào hàng. 

Vì vậy, chúng ta có thể triển khai những hoạt động văn hóa với nghệ thuật đàn Bầu 

với ca nhạc đường phố không? Có thể làm một kịch bản âm nhạc giữa câu truyện 

dân gian với đàn Bầu hay không? Có thể triển khai hoạt động giao lưu và giới thiệu 

nhạc cụ dân tộc từ Bắc đến Năm không? Với thị trường xã hội hiện nay, chúng ta có 

thể thử nghiệm bằng nhiều cách kết hợp đàn Bầu với văn hóa, kinh tế, có lợi ích cho 
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đa phương. 

Con đường phát triển của nghệ thuật đàn Bầu còn nhiều khó khăn và thuận 

lợi, chúng ta phải chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ tuyên truyền và quảng bá một 

loại hình nhạc cụ độc đáo có nguồn gốc từ người Kinh - Việt Nam. Bên cạnh đó, 

việc phát triển của cây đàn này còn cần nhận được nhiều sự quan tâm của toàn thể 

xã hội. Sự kế thừa và giữ gìn đàn Bầu cũng phải nhờ sự hỗ trợ của Chính Phủ, của 

giới học thuật và các nghệ sĩ, cần sáng tác các tác phẩm kinh điển, đề cao nội dung 

giảng dạy, làm phong phú hình thức biểu diễn, từ đó xúc tiến sự phát triển của đàn 

Bầu. 
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Tiểu kết chương III 

Những năm gần đây, do giao lưu văn hóa thế giới ngày càng đa dạng và 

phong phú, các loại hình văn hóa âm nhạc thế giới du nhập nhiều vào Việt Nam,  

do vậy văn hóa âm nhạc truyền thống chịu ảnh hưởng lớn, rất nhiều loại hình nghệ 

thuật truyền thống đang gặp khó khăn, trong đó, có nghệ thuật đàn Bầu. 

Chính vì thế, chúng tôi triển khai các cuộc điều tra xã hội học để tìm hiểu 

hiện trạng đàn Bầu như thế nào. Sau khi tổng kết lại những kết quả điều tra, chúng 

tôi có những nhận xét như sau: 

1. Về sự yêu thích đàn Bầu với các nhóm người khác nhau: Trong nhóm 

trung niên có nhiều người yêu thích đàn Bầu nhất. Nhóm người ở lứa tuổi trẻ chỉ có 

số ít người yêu đàn Bầu, họ không hiểu nhiều về cây đàn này. 

2. Trong các thể loại âm nhạc khác nhau, dân ca và nhạc cổ vẫn được người 

dân ưa thích nhất, đặc biệt là dân ca. 

3. Việc đưa âm nhạc truyền thống nói chung và đàn Bầu nói riêng vào các 

trường trung học phổ thông được đa số người dân ủng hộ. 

Trong chương này, chúng tôi tìm ra 4 yếu tố quan trọng cho sự kế thừa và 

phát triển nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu, đó là thái độ của Chính phủ đối với việc 

bảo tồn âm nhạc truyền thống nói chung và đàn Bầu nói riêng; đổi mới nội dung là 

cơ bản; giới học thuật là cầu nối; quần chúng nhân dân là chủ thể. 

Với những nhận xét đã nêu ra ở trên và những yếu tố quan trọng cho sự kế 

thừa và phát triển, chúng tôi sưu tập lại các ý kiến đóng góp trong cuộc điều tra và 

đề xuất những suy nghĩ và biện pháp giải quyết cho việc kế thừa và phát triển nghệ 

thuật đàn Bầu: 

1. Cần tận dụng mọi khả năng nhằm phổ cập cây đàn Bầu. Tăng thêm các 

cuộc thi cấp quốc gia và khu vực đề thu hút các nhóm người, đặc biệt là nhóm lứa 

tuổi trẻ có nhiệt tình học đàn. Triển khai các hoạt động biểu diễn văn nghệ đề giới 

thiệu và quảng bá cây đàn này. 
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2. Đào tạo chuyên và không chuyên đàn Bầu tại các trường học, giới thiệu tại 

các trường trung học phổ thông, đi sâu vào âm nhạc truyền thống và nâng cao chất 

lượng dạy và học trong các trường âm nhạc chuyên nghiệp. 

3. Khuyến khích các nhạc sĩ sáng tác cho đàn Bầu. Đàn Bầu không nên chỉ 

chơi những bài dân ca, còn cần chú ý phát triển kỹ thuật, tăng biểu cảm âm nhạc 

trong các tác phẩm. 

4. Cải tiến đàn Bẩu với một cách phù hợp, giữ nguyên âm sắc đàn Bầu 

truyền thống. 

Với việc phát triển nghệ thuật đàn Bầu “theo hướng mở”, chúng tôi cho rằng 

“phương pháp hoạt hóa, tiến hóa, tiêu chí hóa” là những phương pháp hiệu quả cho 

việc kế thừa văn hóa dân tộc nói chung và nghệ thuật đàn Bầu nói riêng. 

Hoạt hóa có ý nghĩa phải giữ gìn và mở rộng đa dạng hóa nghệ thuật biểu 

diễn đàn Bầu, như xây dựng “cầu vượt” cho việc duy trì truyền thống và đổi mới 

nghệ thuật đàn Bầu; đa dạng hóa các hình thức biểu diễn; thúc đẩy việc giảng dạy 

đàn Bầu trong các trường học. 

Tiến hóa có ý nghĩ đổi mới nội dung để phát triển nghệ thuật đàn Bầu, như 

đổi mới tư duy về cải tiến nhạc cụ; tăng cường tuyên truyền nhạc cổ cho thế hệ trẻ 

qua phương tiện truyền thông đại chúng; nâng cao chất lượng biểu diễn đàn Bầu 

thông qua việc đổi mới đào tạo; tăng cường nghiên cứu lý luận về nghệ thuật biểu 

diễn đàn Bầu. 

Tiêu chí hóa là làm nhiều cách để nổi bật vị trí của nghệ thuật đàn Bầu như 

để hình dáng đàn Bầu Việt Nam có ảnh hưởng sâu sắc hơn với người dân trong 

nước và ngoài nước; đưa đàn Bầu vào các hoạt động nghệ thuật kinh điển; đưa hình 

dáng đàn Bầu vào trong các sản phẩm văn hóa. 

Những năm gần đây, nhiều nhgệ sĩ, giảng viên, nhà khoa học đã có những sự 

đóng góp lớn nhằm phát triển cây đàn Bầu. Cũng như những nhà nghiên cứu đi 

trước, chúng tôi tiến hành cuộc điều tra này cũng nhằm mục đích thu thập được 

những ý kiến của các tầng lớp xã hội nhằm phát triển cây đàn Bầu, một cây đàn độc 

đáo của Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

Trong thế kỷ XXI, Việt Nam đã trải qua những đổi mới về tư tưởng, xã hội, 

chính trị kinh tế, lĩnh vực ý thức và hình thái văn hóa truyền thống. Trong lĩnh vực 

âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân gian truyền thống hay âm nhạc truyền thống 

đương đại (nhạc cải biên) đều có những nghiên cứu sâu về các mối quan hệ Đông - 

Tây, về nội dung văn hóa âm nhạc xưa và nay, về thưởng thức nghệ thuật, trong đó 

những vấn đề về nghệ thuật đàn Bầu cũng không thuộc ngoại lệ. 

Từ những ý nghĩa trên mà nói, sự phát triển đàn Bầu trong giai đoạn mới là 

một hình ảnh thu nhỏ trong quá trình biến đổi quan niệm của âm nhạc truyền thống 

Việt Nam, từ một loại nhạc cụ đệm cho người hát Xẩm để ăn xin ở các làng quê cho 

đến một cây đàn chuyên nghiệp trong trường nhạc, đàn Bầu từ làng quê đến thành 

phố, từ dân gian đến sân khấu, từ dân dã đến chuyên nghiệp... đàn Bầu đã trải qua 

một loạt biến đổi mạnh mẽ, cuối cùng đã trở thành một cây đàn đại diện cho tiếng 

nói của đại chúng nhân dân Việt Nam. 

Nhìn chung, thông qua mấy chục năm trên con đường phát triển của nghệ 

thuật âm nhạc cách mạng, đàn Bầu được phát triển một cách thuận lợi, cho đến nay 

đã có khá nhiều nghệ sĩ đàn Bầu xuất sắc và những tác phẩm đàn Bầu thành công. 

Với sự phát triển của đàn Bầu trong giai đoạn mới có thể tóm lược đặc trưng 

cơ bản của quá trình phát triển từ dân gian cho đến chuyên nghiệp, từ đơn giản cho 

đến đa dạng, thể hiện như sau: 

Về lĩnh vực biểu diễn: đàn Bầu từ một cây đàn hỗ trợ cho người hát Xẩm ăn 

xin, thân đàn thô sơ mà chỉ phục vụ được số ít người nghe, cho đến nay, đã có  

hình thức độc tấu, hòa tấu xuất hiện ở các sân khấu to nhỏ trong nước và ngoài nước. 

Cùng với sự phát triển của văn hóa âm nhạc hiện nay, đàn Bầu cũng cố gắng thử 

nghiệm với những phương thức mới như biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng, tác 

phẩm ngẫu hứng... Nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu từ trong dân gian đã nổi bật sức 

hấp dẫn cho cả thế giới, từ một nhạc cụ đệm cho hát trở thành nhạc cụ độc tấu, hòa 

tấu trên sân khấu lớn, hình thức biểu diễn được đa dạng hóa cũng là một trong 
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những phát triển không thể xem nhẹ. 

Kể từ khi được đưa lên sân khấu làm cho nhiều người hiểu biết về cây đàn 

Bầu, số người học đàn ngày càng tăng lên, sự nghiệp đàn Bầu cũng ngày càng mở 

rộng. Sự thay đổi này có quan hệ mệt thiết với sự chuyển biến về địa vị xã hội của 

người biểu diễn. Vị trí người biểu diễn từ nghệ nhân tầng lớp thấp, trở thành nghệ sĩ, 

chuyên gia, giáo sư, nghệ sĩ biểu diễn. Đặc biệt là giai đoạn này nổi bật rất nhiều 

nghệ sĩ nữ xuất sắc, có người đã được phong cách danh hiệu cao quý của nhà nước 

như NSND, NSƯT... Đây chính là sự hình thành của một quan niệm mới của thời 

đại về nghệ thuật biểu diễn đàn Bầu. 

Về lĩnh vực sáng tác: kể từ khi đàn Bầu được đưa và trường chuyên nghiệp, 

hình thức sáng tác vẫn lấy cải biên, chuyển soạn âm nhạc dân gian (như dân ca, 

nhạc cổ) là chính, về thủ pháp sáng tác phần lớn vẫn mượn chất liệu dân gian. 

Thông qua mấy chục năm phát triển, người sáng tác chịu ảnh hưởng của âm nhạc 

chuyên nghiệp, họ vẫn lấy âm nhạc dân tộc làm tư liệu sống để tiến hành sáng tác, 

nhưng trong nội dung chỉ giữ nguyên một phần về chất liệu dân tộc. Bên cạnh đó họ 

đã bổ sung nhiều óc tưởng tượng phong phú và nhiều kỹ thuật của đàn trong khi 

sáng tác, vì vậy tác phẩm đã mở rộng không gian mới. Phương thức sáng tác từ cải 

biên đơn giản đến sáng tác, sáng tạo cái mới, đã làm cho phong phú về khả năng 

biểu hiện âm nhạc của đàn Bầu. 

Các tác phẩm đàn Bầu từ cải biên âm nhạc dân gian, cho đến lấy âm nhạc 

dân gian làm yếu tố quan trọng trong sáng tác. Sau khi phát triển hướng sáng tác 

chuyên nghiệp, các tác phẩm từ phong cách dân gian dân gian đi theo hướng phát 

triển phong cách tác phẩm đương đại có giá trị hội nhận với khu vực và quốc tế. 

Về phương pháp giảng dạy: từ khi đàn Bầu được đưa vào trường Âm nhạc 

giảng dạy, phương pháp giảng dạy và truyền bá đã được trải qua những biến đổi, cải 

cách lớn. Ngày xưa, việc dạy nghề của các nghệ nhân trong dân gian thường theo 

lối truyền khẩu và truyền miệng, từ khi đưa vào trường nhạc chuyên nghiệp, giảng 

dạy, đàn Bầu đã được hệ thống hóa, có bản phổ chính quy. Đây là một bước thay 
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đổi lớn, phương pháp giảng dạy từ truyền khẩu và bắt chước đơn thuần chuyển sang 

sử dụng phương pháp 5 dòng kẻ làm chủ thể giảng dạy của mô hình giảng dạy mới. 

Trong phương pháp giảng dạy mới này, người thầy đã sử dụng phổ biến của các loại 

giáo trình, làm cho học sinh, sinh viên nắm vững được các kỹ thuật khó một cách 

hiệu quả trong thời gian ngắn. 

Về việc cải tiến nhạc cụ: Trong những quá trình cải tiến, “Hệ thống điện tử 

khuyếch đại âm thanh” được coi là một bước tiến quan trọng và có những thành 

công to lớn. Nó đã giải quyết được những vấn đề quan trọng về âm lượng, đáp ứng 

được yêu cầu của người biểu diễn và người nghe nhạc. Trên cơ sở đó, các nghệ 

nhân còn cải tiến cây đàn Bầu xoay quanh những yếu tố như làm thế nào cho âm 

thanh to hơn, làm thế nào cho hình dáng đẹp hơn, làm thế nào cho màu âm phong 

phú hơn. 

Tóm lại, chúng ta đã tổng kết lại những chuyển biến cả về hình thức và nội 

dung trong sự phát triển của cây đàn Bầu gần 60 năm qua. Đây là hình ảnh thu nhỏ 

của đàn Bầu trong sự phát triển của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đàn Bầu 

là một cây đàn mang tính đại diện trong lịch sử phát triển của âm nhạc truyền thống 

Việt Nam trong giai đoạn mới. Giai đoạn có những bước ngoặt mang tính đột phá 

này có quan hệ mật thiết với chỉ đạo của Chính phủ, Nhà nước khiến đàn Bầu từ 

một nhạc cụ dân gian trở thành một nhạc cụ mang tầm quốc gia, quốc tế. Bước sang 

thế kỳ XXI, sự phát triển của cây đàn Bầu Việt Nam đã mở ra một không gian rộng 

lớn trong tương lai. 
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KIẾN NGHỊ 

Trong giai đoạn này, đàn Bầu được phát triển một cách thuận lợi, đàn Bầu đã 

trở thành một cây đàn mang tính đại diện trong lịch sử phát triển của âm nhạc 

truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, đàn Bầu cũng đăng gặp những khó khăn trong 

giai đoạn mới. Dưới đây, chúng tôi có một vài kiến nghị như sau: 

- Cần tận dụng mọi khả năng nhằm phổ cập cây đàn Bầu. Sử dụng các biện 

pháp nhằm vào đặc điểm của các nhóm người khác nhau. Tăng thêm các cuộc thi 

cấp quốc gia và khu vực đề thu hút các nhóm người, đặc biệt là nhóm lứa tuổi trẻ có 

nhiệt tình học đàn. Triển khai các hoạt động biểu diễn văn nghệ để giới thiệu và 

quảng bá cây đàn này. 

- Cần đào tạo chuyên và không chuyên đàn Bầu tại các trường học. Giới 

thiệu âm nhạc truyền thống nói chung và đàn Bầu nói riêng tại các trường trung học 

phổ thông, các trung tâm. Nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường âm 

nhạc chuyên nghiệp. 

- Khuyến khích các nhạc sĩ sáng tác cho đàn Bầu. Đàn Bầu không nên chỉ 

chơi những bài dân ca, còn cần chú ý phát triển kỹ thuật, tăng biểu cảm âm nhạc 

trong các tác phẩm. 

- Cải tiến đàn Bẩu với một cách phù hợp. Việc quan trọng trong cải tiến đàn 

Bầu là làm thế nào khuếch đại được âm thanh nhưng vẫn giữ được âm sắc độc đáo 

của nó. 
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PHỤ LỤC  

1: Các nghệ sĩ đàn Bầu được nhà nước Việt Nam phong tặng Nghệ sĩ 

Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú: 

Họ và tên 
Danh 

dự 

Thời gian 

trao tặng 
Cơ quan làm Việc 

Nguyễn Thị Thanh Tâm NSND 2006 HVÂNQGVN 

Nguyễn Tiến NSND 2012 Đoàn Ca múa nhạc Quân đội nhân dân 

Việt Nam 

Nguyễn Mạnh Thắng NSƯT 1985 Trường Đại học Nghệ thuật quân đội 

Nguyễn Đức Nhuận NSƯT 1985 Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc Bông 

Sen 

Đoàn Anh Tuấn NSƯT 1988 Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam 

Đặng Xuân Ba NSƯT 1988 Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long 

Nguyễn Văn Tiếu NSƯT 1992 Nhà hát Ca Mứa Nhạc Việt Nam 

Kỳ Thái Bảo NSƯT 2001 Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam 

Nguyễn Kim Anh NSƯT 2001 Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam 

Phan Kim Thành NSƯT 2001 Đoàn Nghệ thuật Công An Nhân dân  

Hoàng Anh Tú NSƯT 2007 Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long 

Đỗ Toàn Thắng NGƯT 2012 Nhạc Viện thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Minh Tiến NSƯT 2012 Đoàn Ca Múa Nhạc Hương Giang 

Hoàng Xuân Bình NSƯT 2012 Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam 

Bùi Lệ Chi NSƯT 2012 HVÂNQGVN 

Trần Quốc Lộc NGƯT 2012 HVÂNQGVN 
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2: Khung chương trình của HVÂNQGVN 

※ Sinh viên năm thứ nhất: 

Phần kỹ thuật:  

Ôn lại và nắm vững một số kỹ thuật ở Trung học gồm: rung, láy, luyến, vỗ, vuốt 

phong cách ở những bản nhạc cổ. Nhấn chuyển chính xác về độ cao và xử lý tác 

phẩm tiêu biểu đã được học ở Trung học. Củng cố nhấn các quãng xa. 

Phong cách Chèo: 

 Quân tử vu dịch 

 Dương xuân 

 Du xuân 

 Đường trường duyên phận 

 Đường tường tiếng đàn 

 Đường trường bắn chim thước 

 Tò vò 

 Sa lệch bằng 

 Sa lệch chênh 

 Sa lệch xếp 

 Sa lệch chênh chuyển xếp 

 Sa lệch chuyển cung Bắc 

 Trần tình 

 Chinh phụ 

 Quá giang 

 Đò đưa 

 Dậm chân 

 Hát xuôi hát ngược 

Về tác phẩm mới gồm các bài: 

 Tiếng đàn quê hương (tác giả: Đức Minh) 

 Tình khúc đêm trăng (tác giả: Kim Thành) 

 Miền Nam quê hương ta ơi (tác giả: Huy Du) 

 Tâm tình quê hương (tác giả: Xuân Tứ) 

 Cô gái địa chất (tác giả: Nguyễn Xuân Khoát) 

 Trẩy hội bên Đình (tác giả: Nguyễn Đình Dũng) 

 Bài ca hải đảo (tác giả: Xuân khải)  

 Bức tranh quê hương (tác giả:Hồng Thái) 

 Hát ru (tác giả:Thanh Tâm) 

 Mùa xuân phương Bắc (Nhạc Trung Quốc) 

 Tình ca (Nhạc Uzbekistan) 

 Tháng 6 (tác giả: Tchaikovsky) 

 

※ Sinh viên năm thứ Hai: 
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 Phần kỹ thuật: 

 3 bài luyện tập về sử dụng bồi âm (harmonique) 

 5 bài luyện tập về luyến, láy, rung, nhấn, vỗ, vuốt trong nhạc Huế 

 3 bài tập biến tấu trên một chủ đề 

Phong cách nhạc Huế: 

 Dạo Nam 

 Dạo Bắc 

 Phú lục nhanh 

 Phú lục chậm 

 Long ngâm 

 Nam ai 

 Nam bình (Nam Bằng) 

 Tứ đại (Tứ đợi) 

 Cổ bản dựng 

Tác phẩm mới gồm các bài 

 Hội mùa (tác giả: Minh Khang) 

 Hồi tưởng (tác giả: Xuân Khải) 

 Đêm trăng nhớ bạn (tác giả: Văn Thắng) 

 Câu hát mẹ ru (tác giả: Phú Quang) 

 Khúc hát ru (tác giả: Xuân Khải) 

 Thoáng quê (tác giả: Thanh Tâm) 

 Hương lúa (tác giả: Lê Yên) 

 Đêm trăng biên cương (tác giả: Hữu Quỳnh) 

 Gửi đến Ngự Bình (tác giả: Quốc Lộc) 

 Tanavor (nhạc Uzbekistan) 

 Tháng 11 (tác giả: Tchaikovsky) 

 

※ Sinh viên năm thứ Ba:  

Phần kỹ thuật: 

 4 bài luyện tập phân biệt các hơi Xuân, Ai, Bắc, Oán trong Cải lương (dùng 

bài dẫn giải) 

 4 bài luyện tập củng cố kỹ thuật Vê 3 nốt và Vê liền với trường độ dài. 

 3 bài tập biến tấu trên một chủ đề 

Phong cách tài tử - Cải Lương 

 Tây Thi 

 Nam Ai (2 lớp) 

 Nam Xuân (2 lớp) 

 Nam Đảo 

 Xàng xê 

 Lưu thủy trường 
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 Trường tương tư 

 Ngữ đối thượng 

 Phụng hoàng 

 Văn Thiên Tường 

Tác phẩm mới gồm các bài: 

 Một dạ sắt son (tác giả : Văn Thắng) 

 Khúc tùy hứng (tác giả: Thanh Tâm) 

 Đợi chờ (tác giả: Xuân Tứ) 

 Súy Vân (tác giả: Ngô Quốc Tính) 

 Niềm tin tất thắng (tác giả: Khắc Chí) 

 Xòe hoa (tác giả: Duy Thịnh) 

 Ngưng đọng (tác giả: Bảo Lan) 

 Tình ca (nhạc Ấn Độ) 

 Chèo Thuyền (tác giả: Tchaikovsky) 

 

※ Sinh viên năm thứ Tư: 

Phần kỹ thuật: 

 3 bài luyện tập các kỹ thuật tổng hợp đã được học 

 3 bài luyện tập phong cách Chèo, Huế, Tài tử - Cải lương 

 3 bài luyện tập biến tấu trên một chủ đề 

Phong cách nhạc cổ gồm các bài: 

 Tình thơ hạ vị (nhạc Chèo) 

 Vãn ba than (nhạc Chèo) 

 Quả phụ (nhạc Huế) 

 Nam Xuân (nhạc Huế) 

 Tứ đại oán (nhạc Cải lương) 

 Phụng cầu (nhạc Cải lương) 

Tác phẩm mới gồm các bài: 

 Mèo chuột (tác giả: Trần Minh) 

 Khoang cá đầy (tác giả: Văn Thắng) 

 Vũ khúc Tây Nguyên (tác giả: Đức Nhuận) 

 Bồi âm (tác giả: Hoài Anh) 

 Phiên chợ Ba Tư (tác giả: Albert Wiliam Ketelbey) 

 Serenade (tác giả: Schubert) 

 

 

3. Mẫu bảng câu hỏi tìm hiểu về đàn Bầu 
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4. Kết quả điều tra trong điều tra xã hội học  

Số 

câu 

Đáp 

án 

số 

chọn 

Tì  

lệ 

số 

chọn 

Tì  

lệ 

số 

chọn 

Tì  

lệ 

số 

chọn 

Tì  

lệ 

  18- 18-30 31-50 50+ 

Từ 1 đến 10 chỉ cho phép chọn 1 đáp án. 

 

 

1 

A 3 12% 12 48% 23 92% 19 76% 

B 15 60% 11 44% 2 8% 5 20% 

C 2 8% 1 4% 0 0 1 4% 

D 5 20% 1 4% 0 0 0 0 

2 A 22 88% 23 92% 25 100% 25 100% 

B 1 4% 2 8% 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 2 8% 0 0 0 0 0 0 

3 A 0 0 10 40% 13 52% 8 32% 

B 19 76% 12 48% 12 48% 17 68% 

C 6 24% 3 12% 0 0 0 0 

  4 A 4 16% 14 56% 12 48% 14 56% 

B 21 84% 11 44% 13 52% 11 44% 

5 A 16 64% 10 40% 17 68% 17 68% 

B 6 24% 13 52% 8 32% 7 28% 

C 3 12% 2 8% 0 0 1 4% 

  6 A 13 52% 22 88% 24 96% 19 76% 

B 8 32% 1 4% 0 0 5 20% 

C 0 0 1 4% 1 4% 0 0 

D 4 16% 1 4% 0 0 1 4% 

7 A 4 16% 12 48% 16 64% 15 60% 

B 9 36% 6 24% 8 32% 7 28% 

C 7 28% 4 16% 1 4% 1 4% 

D 5 20% 3 12% 0 0 2 8% 

8 A 0 0 6 24% 9 36% 9 36% 

B 10 40% 7 28% 8 32% 12 48% 
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C 12 48% 11 44% 8 32% 3 12% 

D 3 12% 1 4% 0 0 1 4% 

9 A 14 56% 16 64% 19 76% 12 48% 

B 8 32% 8 32% 6 24% 13 52% 

C 3 12% 1 4% 0 0 0 0 

10 A 7 28% 21 84% 23 92% 20 80% 

B 3 12% 1 4% 1 4% 0 0 

C 15 60% 3 12% 1 4% 5 20% 

Từ 11 đến 17 được phép chọn nhiều đáp án. 

 

 

11 

A 11 44% 16 64% 16 64% 18 72% 

B 20 80% 19 76% 18 72% 22 88% 

C 14 56% 13 52% 14 56% 12 48% 

D 1 4% 6 24% 10 40% 4 16% 

E 4 16% 4 16% 7 28% 7 28% 

12 A 14 56% 21 74% 22 88% 20 80% 

B 13 52% 12 48% 12 48% 12 48% 

C 2 8% 1 4% 0 0 2 8% 

13 A 2 8% 7 28% 10 40% 8 32% 

B 3 12% 3 12% 11 44% 6 24% 

C 2 8% 5 10% 6 24% 9 36% 

D 3 12% 7 28% 15 60% 14 56% 

E 11 44% 17 68% 23 92% 19 76% 

F 10 40% 6 24% 3 12% 0 0 

G 7 28% 4 16% 2 8% 0 0 

H 5 20% 8 32% 4 16% 1 4% 

I 3 12% 1 4% 2 8% 0 0 

14 A 7 28% 14 56% 24 96% 22 88% 

B 0 0 6 24% 9 36% 9 36% 

C 2 8% 9 36% 12 48% 12 48% 

D 8 32% 5 20% 11 44% 13 52% 

E 0 0 5 20% 8 32% 10 40% 

F 11 44% 12 48% 12 48% 7 28% 
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G 3 12% 5 20% 11 44% 5 20% 

H 5 20% 8 32% 10 40% 7 28% 

I 10 40% 3 12% 3 12% 3 12% 

15 A 10 40% 19 76% 20 80% 19 76% 

B 4 16% 4 16% 8 32% 6 24% 

C 2 8% 6 24% 7 28% 16 64% 

D 16 64% 14 56% 16 64% 16 64% 

E 7 28% 5 20% 8 32% 5 20% 

F 6 24% 6 24% 9 36% 12 48% 

16 A 9 36% 12 48% 17 68% 21 84% 

B 4 16% 9 36% 15 60% 11 44% 

C 1 4% 2 8% 5 20% 4 16% 

D 5 20% 10 40% 11 44% 10 40% 

E 1 4% 7 28% 6 24% 6 24% 

F 11 44% 7 28% 10 40% 10 40% 

G 16 64% 12 48% 10 40% 11 44% 

H 0 0 0 0 3 12% 3 12% 

I 1 4% 5 20% 8 32% 7 28% 

17 A 2 8% 0 0 5 20% 8 32% 

B 1 4% 2 8% 2 8% 0 0 

C 4 16% 8 32% 6 24% 6 24% 

D 1 4% 1 4% 0 0 3 12% 

E 10 40% 3 12% 1 4% 3 12% 

F 2 8% 4 16% 0 0 4 16% 

G 2 8% 5 20% 10 40% 8 32% 

H 10 40% 4 16% 4 16% 5 20% 
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5. Những hình ảnh trong khi phỏng vấn 
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6. Những giáo trình và băng đĩa đã xuất bản tại Trung Quốc 

  

                                     1 2 

  

                                     3 4 

1. Trần Côn Bằng, giáo trình “Giáo trình đàn Bầu” 

2. Lý Bình, giáo trình “Cùng với thầy Bình học đàn Bầu” 

3. Tô Hải Trân, băng đĩa đàn Bầu “Hải vần mi ảnh ” 

4. Trần Côn Bằng, băng đĩa đàn Bầu“Quốc nhạc tiên Hương” 
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7. Bài dân ca soạn cho đàn Bầu  

Bài bản nhạc số “Se chỉ luồn kim”, người soạn ký hiệu:Lý Bình       
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8. Bài sáng tác về đàn Bầu ở Trung Quốc 

Bài “Tâm huyền”, tác giả: Dương Nhất Đan, người soạn ký hiệu:Lý Bình  
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9. Những phương pháp diễn tấu ở Trung Quốc 

(ảnh của thầy Lý Bình) 
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10. Các ký hiệu diễn tấu trong “Giáo trình đàn Bầu” của GS. Trần Côn Bằng
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11. Giảng dạy đàn Bầu ở Quảng Tây Trung Quốc 

  

Ông Tô Xuân Phát, Người kế thừa 

văn hóa dân tộc Kinh đang dạy học 

sinh người Kinh học bài “Qua cầu 

gió bay” và giới thiệu chữ tiếng 

Việt với chữ Hán Nôm. 

Ông Vương Năng, người dạy đàn 

nổi tiếng ở vùng dân tộc Kinh 

Trung Quốc. Ảnh trên là ông đang 

học sinh ở nhà. 

  

Học sinh người Kinh Trung Quốc 

đang tập huấn ở trường để biểu 

diễn trong lễ hội “Hát cửa đình” 

dân tộc Kinh. 

Học sinh tiểu học đang tập đàn ở 

lớp. 
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12. Những hoạt động giới thiệu đàn Bầu của tác giả 

 

 

1.↑ 

 

2.↑ 3.↑                                 4.↓ 

 

1. 2. Chương trình báo cáo giới thiệu đàn Bầu Việt Nam cho người dân 

Trung Quốc tại Thư viện Quảng Tây. 

2. Độc tấu đàn Bầu tại Bảo tàng Dân tộc Quảng Tây. 

3. Biểu diễn đàn Bầu cùng với nhạc cụ Trung Quốc 
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13. Những hoạt động biểu diễn đàn Bầu tại Trung Quốc 

  

1. Nhóm biểu diễn đàn Bầu trong lễ 

hội “Hát cửa đình” dân tộc Kinh 

Trung Quốc 

2. Chị Hải Trân biểu diễn đàn Bầu 

lớn nhất trong lễ hội “Hát cửa đình” 

dân tộc Kinh Trung Quốc  

  

3.Học sinh tiểu học ở TP Nam Ninh 

đang biểu điễn đàn Bầu với nhóm 

hợp xướng 

4. Học sinh tiểu học ở TP Nam 

Ninh đang biểu diễn đàn Bầu cùng 

với nhóm người hòa tấu nhạc cụ 

truyền thống Trung Quốc 
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74,77,80,108,109,111,115,117,118,119,127,131,133,173,174,178,180,181,182 

 

23,24,75,77,80,108,109,111,115,117,118,119,127,131,133,173,174,178,180,181,182 

1-22,25-74,76,78-79,81-107,110,112-114,116,120-126,128-130,132,134-172,175-177,179 


