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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

QH hay DCQH là một trong những loại hình sinh hoạt văn hoá độc đáo của 

nhân dân vùng Kinh Bắc xƣa, nay thuộc các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang . DCQH có 

giá trị to lớn không những đối với nhân dân nơi đây, nơi đã sản sinh và nuôi dƣỡng 

QH, mà còn đối với cộng đồng các dân tộc Việt Nam và nhân loại. Năm 2009, QH 

đã đƣợc UNESCO đƣa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân 

loại. VHQH không những tiêu biểu cho các giá trị văn hoá dân tộc, thấm đẫm tính 

cộng đồng, mà còn là di sản đặc biệt có giá trị về lƣu giữ những tập quán xã hội, 

nghệ thuật trình diễn, lề lối giao tiếp ứng xử văn hoá rất độc đáo, đƣợc thể hiện cả 

trong sinh hoạt cộng đồng, nội dung và không gian diễn xƣớng, ca từ, trang phục...  

Trong bối cảnh hội nhập văn hoá toàn cầu hiện nay, nghiên cứu VHQH cần 

tiếp cận trên nhiều chiều kích để nhìn nhận loại hình di sản độc đáo này đƣợc khách 

quan, đúng bản chất hơn, góp phần bảo tồn và duy trì, phát triển VHQH trong đời 

sống đƣơng đại, quan trọng hơn, tạo lợi thế, tiềm năng du lịch thu hút khách trong 

và ngoài nƣớc để phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội.  

Nếu nhƣ nửa đầu thế kỷ XX, QH cơ bản còn giữ đƣợc lề lối sinh hoạt cổ 

truyền của nó thì nửa sau thế kỷ này, cụ thể là từ sau năm 1954, QH đã bắt đầu có 

những biến đổi, từ nội dung cho tới hình thức nghệ thuật và văn hoá mà nguyên 

nhân căn bản chính là từ những biến cố lịch sử ở Việt Nam. Trên thực tế, VHQH đã 

biến đổi một cách rõ rệt, đặc biệt là việc sử dụng nhạc cụ đệm và quá trình sân khấu 

hoá. Đây có thể coi là một quy luật tất yếu trong quá trình phát triển nội tại của 

VHQH nói riêng, các loại hình nghệ thuật khác nói chung khi sự phát triển của nó 

phải gắn bó mật thiết với cộng đồng, thẩm mỹ của cộng đồng. Song song với đó, 

trên phƣơng diện nhân học văn hóa, sự biến đổi của VHQH còn căn cứ vào tâm lý 

tập quán của cộng đồng. Chúng ta cần phải tôn trọng quy luật tự nhiên này. Nói 

theo nguyên lý của UNESCO, di sản văn hóa nói chung, VHQH nói riêng phải dựa 

vào cộng đồng, phát triển hay thất truyền phụ thuộc hoàn toàn vào cộng đồng sinh 
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ra nó. Đây thực sự là vấn đề rất đáng quan tâm khi đặt vấn đề bảo tồn và phát huy 

những giá trị truyền thống của QH trong giai đoạn hiện nay phải luôn tôn trọng và 

gắn với bối cảnh thực tiễn của cộng đồng. Nghị quyết Trung ƣơng lần thứ năm 

Khoá VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản 

sắc dân tộc là một bƣớc ngoặt trong việc thực hiện vấn đề đó.  

Để bảo tồn, phát huy, phát triển VHQH đã đƣợc cộng đồng quốc tế (thông 

qua tổ chức UNESCO) tôn vinh và Chính phủ quan tâm, nhiều thập kỷ qua, những 

vấn đề VHQH nói chung, biến đổi của loại hình sinh hoạt văn hoá này nói riêng đã 

thu hút sự chú ý của các nhà khoa học, các nhà quản lý văn hoá. Với hy vọng loại 

hình di sản này đƣợc đƣa vào đời sống xã hội một cách phù hợp, NCS mong muốn 

đƣợc góp phần nghiên cứu sự biến đổi ấy. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn 

trên, NCS chọn đề tài “Biến đổi của Văn hoá Quan họ Bắc Ninh trong thời kỳ 

hiện nay” để viết luận án Tiến sĩ chuyên ngành Văn hoá học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận, lý thuyết tiếp cận và phƣơng pháp 

nghiên cứu biến đổi Văn hóa Quan họ; vận dụng khảo sát, đánh giá thực trạng 

biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, luận giải nguyên nhân và quy luật tác động 

tới quá trình biến đổi, khẳng định các giá trị của di sản văn hóa này trong đời sống 

văn hóa của ngƣời dân ở Bắc Ninh, làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phát 

huy giá trị Văn hóa Quan họ trong giai đoạn hiện nay.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích trên, luận án có nhiệm vụ: 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận án. 

- Xây dựng một số khái niệm công cụ về VHQH và những khái niệm liên 

quan; xác định các lý thuyết và phƣơng pháp nghiên cứu biến đổi VHQH. 

- Phân tích thực trạng biến đổi VHQH BN qua một số thành tố cốt lõi. 

- Xác định nguyên nhân và dự báo xu hƣớng biến đổi của VHQH BN.  
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án tập trung làm rõ các đối tƣợng nghiên cứu sau: i) Nhận diện thực 

trạng, nguyên nhân cốt lõi tác động đến quá trình biến đổi của VHQH BN; ii) 

Những biểu hiện và những tác động cụ thể của sự biến đổi của VHQH BN đối với 

đời sống văn hóa của người dân, trực tiếp là những người thực hành VHQN BN; iii) 

Nhận định những giá trị cốt lõi của VHQH và xu hướng biến đổi của nó, trên cơ sở 

đó đề ra một số giải pháp bảo tồn và phát huy di sản VHQH BN trong đời sống văn 

hóa của người dân BN hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: luận án lựa chọn tập trung nghiên cứu sự biến đổi của VHQH 

trên địa bàn 6 làng QH trong 44 làng QH gốc thuộc tỉnh BN, bao gồm: Sim Bịu (xã 

Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh BN), Làng Diềm (tức Viêm Xá, xã Hòa Long, Tp 

BN), Y Na, Yên Mẫn (cùng ở phƣờng Kinh Bắc, Tp BN), Bồ Sơn (phƣờng Võ 

Cƣờng, Tp BN), Thị Cầu (Khu phố 1, 2, 3 và 4, phƣờng Thị Cầu, Tp BN); và 6 làng 

Quan họ mới gồm: 5 làng Đạo Chân, Kim Đôi, Quỳnh Đôi, Ngọc Đôi, Phú Xuân 

(đều thuộc xã Kim Chân, Tp BN) và Khu phố số 4 (phƣờng Đáp Cầu, Tp BN). Do 

tính chất và sự thống nhất tƣơng đối của đối tƣợng nghiên cứu gắn với bối cảnh và 

điều kiện văn hóa, xã hội của BN trong từng giai đoạn cụ thể nên việc lựa chọn 

phạm vi nghiên cứu này cơ bản làm rõ đƣợc bản chất của vấn đề nghiên cứu.  

Tiêu chí để chọn địa bàn nghiên cứu căn cứ vào: có cặp làng là chạ của nhau 

nhƣ Làng Diềm và Sim Bịu (đây là hai làng kết thành môṭ că p̣ đôi theo truyền thống 

chơi QH, trong đó làng Biụ chủ yếu có các boṇ QH nam và làng Diềm có các boṇ 

QH nƣ̃. Kết baṇ QH giƣ̃a hai làng Diềm và  Sim Bịu đƣợc cho là một trong số 24 

căp̣ làng kết cha ̣ở vùng Kinh Bắc ), Y Na và Bồ Sơn; có làng nhƣ Yên Mẫn kết chạ 

với nhiều làng; có làng độc lập nhƣ Thị Cầu từng kết chạ với một số làng nhƣng nay 

không còn [70, tr. 84]; và các làng Quan họ mới (thuộc địa bàn xã Kim Chân, 

phƣờng Đáp Cầu). Sự lựa chọn này nhằm mục đích thông tin tƣ liệu thu thập đƣợc 

mang tính đa dạng, tổng thể và tiêu biểu cho VHQH.  
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Về thời gian: luận án sẽ tập trung nghiên cứu sự biến đổi của VHQH từ 2009 

đến nay, tức là từ lúc QH đƣợc tôn vinh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của 

nhân loại. Tuy nhiên, sự biến đổi của VHQH là cả một quá trình dài từ trƣớc đó nên 

luận án cũng sẽ dành thời lƣợng nhất định để làm rõ những dấu mốc quan trọng dẫn 

tới sự phát triển, biến đổi của QH, đáng chú ý là: Năm 1954, QH có sự tham gia của 

nhạc cụ đệm khi thu thanh phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam; Sự kiện thành lập 

Đoàn Dân ca Quan họ Hà Bắc năm 1969; Năm Đổi mới toàn diện đất nƣớc - 1986.  

Về nội dung: VHQH nói chung, biến đổi VHQH nói riêng có nội hàm khá 

rộng. Vì thế, để làm rõ đƣợc bản chất của đối tƣợng nghiên cứu một cách khách 

quan, khoa học, NCS tập trung làm rõ các khía cạnh biến đổi là: (1) Ngƣời QH; (2) 

Không gian VHQH; (3) Tổ chức, phƣơng thức hoạt động và diễn xƣớng QH; (4) 

Ứng xử xã hội QH. 

4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 

Nghiên cứu sự biến đổi của VHQH, về nguyên tắc phƣơng pháp luận, NCS 

đặt đối tƣợng nghiên cứu này trong tổng thể nguyên hợp của các yếu tố cấu thành 

nhƣ: không gian, thời gian, con ngƣời và sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó. Bởi 

vậy, luận án dựa trên nguyên lý duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa 

Mác - Lênin để nhìn nhận sự biến đổi của VHQH ở mỗi giai đoạn khác nhau nhƣ là 

một quy luật tất yếu. Nói cách khác, nghiên cứu về VHQH cũng nhƣ sự biến đổi của 

nó cần đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, giữa cơ 

sở hạ tầng với kiến trúc thƣợng tầng. Theo đó, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, 

ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội và tác động trở lại tồn tại xã hội. Khi tồn tại xã 

hội, nhất là phƣơng thức sản xuất biến đổi thì những tƣ tƣởng và những nhận thức 

của con ngƣời, những quan điểm về chính trị, đạo đức, văn hóa, nghệ thuật cũng biến 

đổi theo. Do vậy, VHQH cũng biến đổi theo nhƣ là kết quả tất yếu. 

Song song với đó, luận án còn dựa vào luận điểm – nguyên lý của UNESCO 

khi xác định vai trò của cộng đồng sản sinh ra VHQH đối với việc duy trì sự phát 
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triển của nó. Nói cách khác, phát triển VHQH phải dựa vào cộng đồng, môi trƣờng 

sinh ra, nuôi dƣỡng QH. 

Và nhƣ vậy, đặt VHQH trong tổng thể nguyên hợp, chúng tôi sẽ sử dụng một 

số lý thuyết, luận điểm để tiếp cận, luận giải và làm rõ bản chất của quá trình biến 

đổi VHQH. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp khảo sát, điền dã thực địa 

Phƣơng pháp điền dã, khảo sát thực tế, trong đó sử dụng hai thao tác là 

phỏng vấn sâu (theo chủ đề khi tiếp cận nghệ nhân và ngƣời làm công tác quản lý 

văn hóa ở địa phƣơng) và phƣơng pháp phỏng vấn tham dự (hỏi trực tiếp khi tham 

gia quan sát các sự kiện VHQH đang diễn ra) nhằm quan sát, khai thác và tổng hợp 

đƣa ra nhận định về sự biến đổi về VHQH so với giai đoạn trƣớc. 

- Phương pháp điều tra định lượng  

Đây là phƣơng pháp đƣợc thiết kế bằng bảng hỏi đƣợc áp dụng để điều tra 

trên diện rộng ở nhiều làng, nhiều CLB. Một bảng hỏi gồm 28 câu hỏi về sinh 

hoạt, phong tục, hình thức diễn xƣớng, giá trị … của VHQH. Mẫu điều tra đƣợc 

chọn ngẫu nhiên theo cụm dân cƣ (mang tính đại diện về địa lý) và điều tra làm 2 

đợt. Tổng cộng số phiếu phát ra 620 phiếu, tổng số phiếu thu về 581 phiếu. Sau 

khi loại ra các phiếu lỗi, phiếu không đạt yêu cầu (do ngƣời đƣợc điều tra không 

trả lời hoặc trả lời ít câu hỏi, trả lời không đầy đủ dẫn đến thông tin thu đƣợc 

không đảm bảo chất lƣợng, ...), số phiếu đạt yêu cầu thu lại đƣợc là 500 phiếu: 

Sim Bịu (Liên Bão) 30 phiếu; Làng Diềm (Hòa Long) 54 phiếu; Y Na (Kinh Bắc) 

23 phiếu; Bồ Sơn (Võ Cƣờng) 50 phiếu; Khu phố 1, 2, 3 và 4 (Phƣờng Thị Cầu) 

63 phiếu; Yên Mẫn (Kinh Bắc) 48 phiếu; 5 làng thuộc xã Kim Chân (Tp BN) 188 

phiếu (gồm: Đạo Chân 35 phiếu, Kim Đôi 42 phiếu, Quỳnh Đôi 30 phiếu, Ngọc 

Đôi 45 phiếu, Phú Xuân 36 phiếu); Khu phố số 4 (phƣờng Đáp Cầu) 44 phiếu. Tất 

cả sự phân tích định lƣợng của luận án dựa trên kết quả thông tin, dữ liệu thu thập 

đƣợc từ số lƣợng phiếu này.  
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- Phương pháp điều tra định tính  

Trong phƣơng pháp này, NCS đã tiến hành hàng loạt các cuộc phỏng vấn sâu 

các cá nhân (các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa) và các nhóm đối tƣợng nhất 

định (nhóm các nghệ nhân, thành viên các CLB QH,…) nhằm thu đƣợc những 

thông tin cần thiết cho việc điều tra, nghiên cứu. Qua việc điều tra này, NCS nắm 

đƣợc suy nghĩ của những chủ thể VHQH một cách trực tiếp nhất. 

- Phương pháp tập hợp và phân tích tài liệu thứ cấp  

Khi viết về biến đổi VHQH, luận án sẽ kế thừa các tài liệu đi trƣớc. Do vậy, 

việc thu thập và phân loại tài liệu thứ cấp là rất cần thiết. Tài liệu thứ cấp là dữ liệu đã 

có sẵn, đã công bố, là loại tài liệu quan trọng trong việc nghiên cứu. Sau khi thu thập 

các tài liệu thứ cấp cần tiến hành phân loại chúng. Vận dụng phƣơng pháp này, luận 

án đã tập hợp các tƣ liệu thành văn và không thành văn, phân loại theo tiêu chí sau:  

- Tài liệu đã công bố cung cấp các cơ sở lý thuyết và số liệu thuộc nội dung 

nghiên cứu. 

- Tài liệu báo cáo, tổng kết của các hội thảo, hội nghị và các bài nghiên cứu 

đánh giá, phân tích của các nhà khoa học về vấn đề VHQH. Đây là một nội dung 

của phƣơng pháp đồng thời cũng là một thao tác nghiên cứu cần thiết để thực hiện 

đề tài luận án.  

Việc phân loại sẽ giúp đƣa ra những nội dung cơ bản của từng loại tài liệu để 

làm căn cứ phân tích. 

Trên cơ sở đó NCS sẽ tập trung phân tích, tổng hợp và đánh giá toàn bộ diện 

mạo của QH qua nghiên cứu thực tiễn ở Việt Nam, từ đó xây dựng những luận cứ, 

luận điểm khoa học để triển khai hƣớng đi một cách logic và có hệ thống nhằm phát 

hiện những vấn đề bản chất của quá trình biến đổi VHQH ở BN hiện nay. 

Bên cạnh đó là các phƣơng pháp lịch sử - logic; kiểm tra, so sánh, thống kê, 

đánh giá nhanh, kiểm tra độ tin cậy của thông tin,… Tất cả các phƣơng pháp nhằm 

tạo ra một bộ công cụ hữu hiệu nhất cho suốt quá trình nghiên cứu. 

5. Những kết quả và đóng góp mới của luận án 

- Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống, chuyên sâu về cơ sở lý 

luận và thực tiễn biến đổi VHQH gắn với giai đoạn hiện nay của đất nƣớc.  
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- Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận và các lý thuyết tiếp cận nghiên cứu 

về biến đổi VHQH. Luận án đã hệ thống hóa các quan niệm về VHQH; đƣa ra khái 

niệm, cơ cấu của VHQH, làm cơ sở cho nghiên cứu thực trạng biến đổi VHQH BN. 

- Luận án khảo sát, tổng hợp, đánh giá và rút ra thành những đặc điểm cơ bản 

bức tranh biến đổi của VHQH nói chung và VHQH BN nói riêng; nghiên cứu xu 

hƣớng vận động, phát triển của VHQH, bàn luận về vấn đề bảo tồn, phát huy các 

giá trị VHQH trong bối cảnh mới. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm nguồn tài liệu tham khảo cho 

những ngƣời làm công tác nghiên cứu và giảng dạy về vấn đề liên quan tới biến đổi 

văn hóa truyền thống nói chung, biến đổi VHQH nói riêng, trong bối cảnh hiện nay. 

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mục lục, Lời cam đoan, Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu 

tham khảo, Phụ lục, nội dung của luận án gồm 4 chƣơng:  

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái lƣợc về địa 

bàn nghiên cứu (33 trang) 

Chương 2: Tiểu vùng văn hóa Bắc Ninh và Văn hóa Quan họ truyền thống 

(36 trang) 

Chương 3: Thực trạng biến đổi của Văn hóa Quan họ Bắc Ninh hiện nay (45 

trang) 

Chương 4: Những yếu tố tác động đến xu hƣớng biến đổi Văn hóa Quan họ 

và những vấn đề đặt ra (34 trang) 
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Chƣơng 1  

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI 

LƢỢC VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

Giai đoạn trƣớc năm 1945, sinh hoạt QH gần nhƣ giữ nguyên đƣợc lề lối 

sinh hoạt, không gian, môi trƣờng và hình thức sinh hoạt cổ truyền, sau đó QH bắt 

đầu có những biến đổi, tiếp biến với thời gian. Điều đó đƣợc minh chứng phần nào 

qua các công trình đi trƣớc. Nghiên cứu tổng quan và cơ sở lý luận sẽ giúp cho việc 

tiếp cận và triển khai đúng với mục tiêu của luận án. 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Đối với chủ đề nghiên cứu của luận án, có 3 nhóm công trình có liên quan: 

(1) Nghiên cứu về QH, (2) Nghiên cứu về VHQH, (3) Nghiên cứu về biến đổi VH và 

biến đổi VHQH. 

Việc sƣu tầm nghiên cứu, giới thiệu QH nhƣ một sinh hoạt dân ca độc đáo, 

tiêu biểu của dân tộc đã đƣợc một số nhà nghiên cứu văn hóa, học giả nƣớc ta thực 

hiện từ trƣớc Cách mạng tháng Tám. Nghiên cứu QH giai đoạn nửa cuối thế kỷ XX 

cho đến nay cũng đã đƣợc các công trình từ sách, tạp chí cho tới các đề tài lớn nhỏ 

khác nhau đề cập. Tính đến năm 2006, thƣ mục nghiên cứu Không gian văn hóa BN 

đã thống kê đƣợc 799 tài liệu, trong đó có 579 tài liệu viết về QH và 220 tài liệu 

nghiên cứu về vùng văn hóa BN [68, tr. 1100 - 1160]. Tuy nhiên sự phân chia này 

cũng mang tính tƣơng đối vì trong một công trình có thể đề cập cả hai vấn đề ở các 

mức độ khác nhau. 

1.1.1. Nghiên cứu về Quan họ 

Theo tổng kết của tác giả Nguyễn Chí Bền [9, 10, 11], những công trình ban 

đầu nghiên cứu về QH là của Chu Ngọc Chi, Vũ Bằng, Việt Sinh, Minh Trúc, 

Nguyễn Duy Kiện, Mạnh Quỳnh, Toan Ánh, ... Năm 1934, tác giả Nguyễn Văn 

Huyên đã công bố luận án tiến sĩ Hát đối đáp nam nữ thanh niên tại Đại học 

Sorbone (Paris), trong đó ông đề cập DCQH và Hội Lim đƣợc coi là lễ hội lớn và 

tiêu biểu của vùng QH. Sau đó, DCQH đã đƣợc giới thiệu trong sách Việt Nam văn 

học sử yếu của học giả Dƣơng Quảng Hàm. 
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Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, việc sƣu tầm, nghiên 

cứu về QH vẫn đƣợc tiếp tục với những tên tuổi nhƣ Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn 

Đình Tấn, Nguyễn Viêm, Lƣu Khâm, Nguyễn Văn Phú, Lƣu Hữu Phƣớc, Tú Ngọc, 

... Kết quả nghiên cứu là những bài báo, những khảo luận, sách chuyên đề về QH nhƣ 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Một số vấn đề về dân ca Quan họ. Đây có thể coi là hai 

công trình tiêu biểu cho những thành tựu sƣu tầm nghiên cứu DCQH cho đến trƣớc 

năm 1975 ở trong nƣớc. Cùng thời gian này, ở châu Âu, tác giả Trần Văn Khê cũng 

đã giới thiệu DCQH trong hai công trình ”Âm nhạc truyền thống Việt Nam” và ”Hát 

Quan họ”. Năm 1969, sự kiện Đoàn Dân ca Quan họ Hà Bắc ra đời cũng là một cột 

mốc có ý nghĩa trong công tác sƣu tầm nghiên cứu quảng bá DCQH. 

Từ sau năm 1975 cho đến nay, việc sƣu tầm nghiên cứu và giới thiệu rộng rãi 

DCQH đã tiến thêm những bƣớc mới. Đáng chú ý nhất là sự kiện phục hồi các lễ hội 

truyền thống tại các làng QH cổ truyền, công bố các cuốn sách: Dân ca Quan họ (Nxb 

Âm nhạc, 1997) và 300 bài Dân ca Quan họ Bắc Ninh (Viện nghiên cứu Âm nhạc, 

2002) của tác giả Hồng Thao; Dân ca Quan họ - Lời ca và bình giải (Lê Danh Khiêm, 

Hoắc Công Huynh - Trung tâm Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, 2001) với 213 giọng QH 

và 346 bài ca;
 
và việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận DCQH là “Kiệt tác phi 

vật thể và truyền khẩu nhân loại” đã khẳng định sức sống bền bỉ và sự lan tỏa của 

DCQH cho đến ngày nay. 

Năm 1998, tác giả Lê Văn Toàn đã bảo vệ luận án phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ) tại 

Ukraina với đề tài Quan họ, truyền thống và đương đại. Luận án nghiên cứu đặc trƣng 

của thể loại QH, giá trị sáng tác và biểu diễn âm nhạc của nó. 

Trong các tƣ liệu đã công bố, có trên 50 công trình nghiên cứu chuyên sâu về 

QH đã đƣợc các nhà nghiên cứu về âm nhạc học thực hiện. Các tác giả đã nghiên 

cứu về: (1) bài bản âm nhạc và sự phong phú của nó, với hơn 300 bài bản khác 

nhau; (2) vấn đề thang âm điệu thức đƣợc bàn luận rất tỉ mỉ và sâu sắc; (3) vấn đề 

biến đổi nghệ thuật âm nhạc QH. Các vấn đề khác liên quan đến khía cạnh âm nhạc 

nhƣ tiết tấu, quan hệ ca từ, cấu trúc âm nhạc QH… cũng đã đƣợc các nhà nghiên 

cứu làm rõ ở các mức độ khác nhau. 
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Có thể thấy đƣợc các tác giả đã mô tả, diễn giải, phân tích chung về QH nhƣ 

đề cập lối chơi, nghệ thuật âm nhạc, lời ca QH… Chẳng hạn, trong công trình Dân 

ca Quan họ (1997), Hồng Thao đã giải quyết nhiều vấn đề cơ bản về âm nhạc học 

có tính chất chuyên sâu nhƣ thang âm, điệu thức, tiết tấu, bố cục và lời ca QH. Ông 

cũng tìm hiểu thêm những vấn đề nhƣ nguồn gốc, tên gọi, lề lối, phong tục tập 

quán, ứng xử, giao tiếp, … trong VHQH. 

Ngoài khía cạnh âm nhạc học là chính, nội dung nghiên cứu của nhiều công 

trình đã luận giải một số vấn đề khác nhƣ: hình thức biểu diễn QH (cách hát, các lối 

hát), không gian diễn xƣớng, tổ chức diễn xƣớng (bài bản, trang phục, lời ca), văn 

hóa ứng xử, ... Cụ thể, cuốn Dân ca Quan họ Bắc Ninh (1962) của nhóm tác giả 

Nguyễn Văn Phú - Lƣu Hữu Phƣớc - Tú Ngọc - Nguyễn Viêm nhằm giới thiệu 

DCQH một cách tƣơng đối đầy đủ, bƣớc đầu nghiên cứu và phân tích một số vấn đề 

thuộc về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, nội dung tƣ tƣởng và nghệ 

thuật văn chƣơng.  

Ngoài ra, còn có nhiều công trình nghiên cứu liên ngành khác quan tâm, đề 

cập đến QH nhƣ trong các nghiên cứu của các tác giả là những ngƣời làm công tác 

quản lý văn hóa và nghiên cứu nghệ thuật nhƣ Trần Đình Luyện trong nghiên cứu 

văn hiến BN, hay những nghiên cứu về âm nhạc nói chung của Tô Ngọc Thanh, 

Nguyễn Viêm; các ý kiến trên phƣơng diện quản lý nhà nƣớc về văn hóa của 

Nguyễn Chí Bền, ... cũng là những công trình ít nhiều đề cập đến vấn đề QH và 

phát triển loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa nghệ thuật nƣớc nhà. 

Luận án Một số yếu tố xã hội tác động đến việc bảo tồn các giá trị truyền thống của 

Quan họ Bắc Ninh (2016) của Chu Thị Huyền Yến đề cập thực trạng bảo tồn những 

giá trị truyền thống của QH BN và phân tích các yếu tố tác động đến việc bảo tồn 

này dƣới góc độ xã hội học. Trong những nghiên cứu này, NCS đặc biệt chú ý đến 

những kinh nghiệm quản lý và cách thức sƣu tầm, nghiên cứu mà các tác giả đã chỉ 

ra và công bố để có thể nhìn nhận, đƣa ra những nhận xét một cách bao quát về lịch 

sử quá trình nghiên cứu QH trong suốt chặng đƣờng gần một thế kỷ qua.  

QH không những là đối tƣợng nghiên cứu thu hút các tác giả trong nƣớc, mà 

còn là đối tƣợng đƣợc quan tâm nghiên cứu của một số tác giả ở nƣớc ngoài. Có thể 
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kể đến luận án tiến sĩ của tác giả Lê Ngọc Chân Hát Quan họ ở miền Bắc Việt Nam, 

khao khát khám phá nghệ thuật Quan họ (2002), trong đó tác giả nghiên cứu nghệ 

thuật QH trong mối quan hệ với một số nghệ thuật truyền thống Việt Nam nhƣ 

Chèo, Chầu văn..., gắn với các sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng xã.  

Luận án Sự chuyển tải âm nhạc: âm nhạc dân gian, sự điều chỉnh và quá trình 

hiện đại hóa ở miền Bắc Việt Nam (2007) của nhà nhân học ngƣời Mỹ Lauren 

Meeker lại bàn đến “mối quan hệ giữa bản sắc dân tộc và địa phƣơng và kết nối của 

nó đến các cơ chế và chính sách lƣu hành văn hóa ở Việt Nam. Tôi điều tra vấn đề 

này thông qua lăng kính của âm nhạc dân gian Việt Nam, tập trung đặc biệt vào dân 

ca Quan họ và sân khấu chèo.” [117, phần Tóm tắt]. “Ngoài những ảnh, ví dụ minh 

họa, luận án đề cập vấn đề Giọng hát mới xuất hiện (phần I); Truyền nhau và kỹ thuật 

(phần II); Nhà kỹ thuật và sự trở về (Phần III). Từ góc tiếp cận nhân học, luận án đã 

có nhiều nét mới khi xem xét sự truyền đạt tiếng hát Quan họ.” [11, tr. 58-59]. Năm 

2013, Lauren Meeker tiếp tục đề tài nghiên cứu này với việc xuất bản cuốn sách Di 

sản âm vang: Chính sách văn hóa và thực tiễn xã hội của DCQH ở Miền Bắc Việt 

Nam (Sounding Out Heritage: Cultural Politics and the Social Practice of QH Folk 

Song in Northern Vietnam), trong đó tác giả đề cập vấn đề DSVH chịu ảnh hƣởng của 

kinh tế thị trƣờng, của chính sách văn hóa từ phía nhà nƣớc nhƣ thế nào. 

Những nghiên cứu này cùng với nghiên cứu của một số tác giả nƣớc ngoài 

khác đã góp phần nhìn nhận QH dƣới nhiều chiều cạnh khác nhau. 

1.1.2. Nghiên cứu văn hoá Quan họ 

Về VHQH cũng đã có những nghiên cứu nhất định.  

Trong các khảo luận từ những năm 60-70 của thế kỷ XX, các tác giả Lê Văn 

Hảo (“Vài nét về sinh hoạt của hát Quan họ trong truyền thống văn hóa dân gian”, 

Tạp chí Đại học, số 33, 1963), Toan Ánh (“Hội Lim với tục hát Quan họ”, Nguyệt 

san Phương Đông, số 31-32, 1974) đã bàn về những khía cạnh khác nhau của VHQH 

nhƣ nội dung và hình thức hát QH, địa dƣ, thời gian và không gian diễn xƣớng, yếu 

tố tâm linh cũng nhƣ phong tục, những thay đổi trong thực hành QH qua các giai 

đoạn. Còn Lê Sỹ Giáo đã điểm qua hệ thống các vị thần đƣợc thờ phụng và mô tả khá 
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kĩ lễ rƣớc thần trong Hội Lim qua bài viết “Rƣớc thần: một nghi thức trọng thể của 

Hội Lim truyền thống” đăng trên Tạp chí Văn hóa dân gian, số 3, 1993.  

Theo tìm hiểu của NCS, cụm từ VHQH đƣợc nhắc đến không muộn hơn năm 

1972 qua nhan đề bài viết “Vài ý kiến về phƣơng hƣớng bảo tồn, phát triển vốn Văn 

hóa Quan họ” của tác giả Lâm Vinh in trong tập kỷ yếu Một số vấn đề về dân ca 

Quan họ [103, tr. 279-280]. 

Năm 1978, các tác giả Đặng Văn Lung, Hồng Thao, Trần Linh Quý trong Quan 

họ - nguồn gốc và quá trình phát triển (Nxb Khoa học Xã hội, 1978), một mặt tiếp thu 

thành quả nghiên cứu của những ngƣời đi trƣớc, mặt khác cố gắng tìm hiểu thêm QH 

về nhiều phƣơng diện nhằm giải quyết vấn đề nguồn gốc và phát triển của DCQH cho 

đến Cách mạng tháng Tám... Tuy nhiên, “về sự biến đổi của Quan họ trong thời kỳ 

hiện đại và triển vọng của nó chƣa đề cập đến trong sách này” [51, tr.14].  

Năm 2000, Trung tâm Văn hóa Quan họ Bắc Ninh xuất bản tập chuyên luận 

về vấn đề này với tên gọi Một số vấn đề về Văn hóa Quan họ khẳng định sự tồn tại 

của thuật ngữ này, trong đó tập hợp các bài viết nói về tín ngƣỡng, lễ hội, âm nhạc, 

lời ca, trang phục QH, ... Mở đầu là chuyên đề “Văn hóa Quan họ - tổng hòa của 

các loại hình văn hóa truyền thống làng xã Bắc Ninh” của Lê Danh Khiêm, trong đó 

phân tích nội hàm của khái niệm này. Theo đó, VHQH gắn với lễ nghĩa, lễ tín, lễ 

hội, hành vi công xã, với các loại hình dân ca, nhạc cổ truyền khác.  

Trong số các công trình nghiên cứu về QH đầu thế kỷ XXI, đáng chú ý có các 

tác phẩm Quan họ Bắc Ninh - Thực trạng và giải pháp bảo tồn, Không gian Văn hóa 

Quan họ, Vùng Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, Không gian Văn hóa Quan họ Bắc Ninh - 

Bảo tồn và phát huy (tất cả đều đƣợc xuất bản năm 2006), Kiểm kê di sản văn hóa phi 

vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh (2008). Trong những công trình trên, các tác giả tiếp 

tục đi vào phân tích nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển cũng nhƣ nhiều khía 

cạnh khác nhau của VHQH, đề cập thực trạng và giải pháp bảo tồn DSVH QH. Một 

trong những khía cạnh của VHQH đƣợc đề cập là vấn đề văn hóa kết chạ, kết nghĩa 

trong QH. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chính những tập tục này tạo cho QH một đặc 

trƣng riêng không giống bất kỳ một thể loại sinh hoạt văn hóa âm nhạc khác ở vùng 
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châu thổ Bắc bộ. Trên thực tế, tục kết nghĩa giữa những bạn hát với nhau không phải là 

hiếm gặp trong nhiều tộc ngƣời trên đất nƣớc ta, nhƣng ở QH, kết chạ mang lại một 

đặc thù riêng khi các liền anh, liền chị đã tham gia hội, “bọn” với nhau thì không bao 

giờ đƣợc lấy nhau, thành vợ, thành chồng. Đây chính là một nét đặc thù chỉ có trong 

QH mà đã đƣợc các nhà nghiên cứu trƣớc đây nghiên cứu đầy đủ, đƣợc thể hiện trong 

phần lớn các công trình nghiên cứu liên quan đến VHQH. Đến giai đoạn này các nhà 

nghiên cứu đƣa ra cụm từ sinh hoạt VHQH.  

Năm 2006, Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo 

tồn và phát huy dân ca trong xã hội đƣơng đại (qua trƣờng hợp Quan họ Bắc Ninh ở 

Việt Nam)” với sự tham gia của nhiều học giả trong nƣớc và 11 học giả ngoài nƣớc. 

Tại đây, trong bài tham luận “Từ bài hát ra đến sân khấu: Sinh hoạt Quan họ ở Việt 

Nam hiện nay”, Lauren Meeker (Hoa Kỳ) tiếp tục bàn về mối quan hệ giữa QH và 

nghệ thuật diễn xƣớng. Tác giả đã đƣa ra khái niệm “sinh hoạt QH”, cho rằng khái 

niệm này tƣơng ứng với khái niệm “chơi QH”, khẳng định “chơi QH” là hiện tƣợng 

văn hóa tổng thể - VHQH. 

Tác giả Deborah Wong (Đại học California - Hoa Kỳ) đã trình bày tham luận 

“Sự biến mất của văn hóa dân gian: một cách tiếp cận từ thế giới thứ nhất”, trong đó 

bàn đến các vấn đề liên quan đến QH bao gồm: sự đổi thay của QH mang tính quy 

luật và đã trải qua nhiều giai đoạn, bối cảnh khác nhau; suy nghĩ về tƣơng lai của 

QH và chủ thể quản lý VHQH; bàn về vai trò của các nghệ nhân và một số phƣơng 

thức trao truyền để bảo tồn, phát huy giá trị QH trong đời sống hiện đại. 

Nghiên cứu của một số học giả nƣớc ngoài khác lại bàn đến vai trò, ý nghĩa 

của sinh hoạt VHQH trong đời sống xã hội và khuyến nghị về các phƣơng thức bảo 

tồn, lƣu giữ phát huy các giá trị văn hóa đó trong đời sống hiện đại, khẳng định tính 

độc đáo của QH là loại hình văn hóa nghệ thuật tổng hợp của cộng đồng làng xã, 

nhận định QH là một “tiểu văn hóa”, một “kiểu thức của cuộc sống” [21, tr. 6-8]. 

1.1.3. Nghiên cứu về biến đổi văn hóa và biến đổi Văn hóa Quan họ  

1.1.3.1. Nghiên cứu về biến đổi văn hoá  

Các kết quả nghiên cứu cho thấy không một nền văn hóa nào giữ nguyên vẹn 

đƣợc những đặc tính của nó mà không có sự biến đổi so với ban đầu, cho dù ngƣời ta 
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muốn bảo tồn, duy trì nó đến đâu. Bất cứ nền văn hóa nào dù ở trong xã hội khép kín, 

không tiếp xúc với bên ngoài đi chăng nữa, thì vẫn thay đổi ít nhiều theo thời gian. Tùy 

từng trƣờng hợp, từng hoàn cảnh cụ thể, tốc độ biến đổi rất khác nhau: có thể từ rất 

nhanh, đến nhanh, hay chậm đến rất chậm. Phần lớn các nền văn hóa thay đổi rất chậm 

nếu không có những va chạm hay xung đột lớn. Nằm trong dòng chảy chung của nhân 

loại, văn hóa Việt Nam cũng tuân theo những quy luật chung thay đổi theo thời gian và 

không gian. 

Hơn nữa, trong bối cảnh toàn cầu hóa, giao lƣu văn hóa hiện nay, những 

công trình nghiên cứu liên quan đến biến đổi văn hóa đã nhận đƣợc sự quan tâm của 

các nhà nghiên cứu. Thực tế cho thấy, biến đổi văn hóa đã và đang diễn ra với 

những biểu hiện rất đa dạng, phong phú gắn với từng bối cảnh lịch sử cụ thể.  

Về mặt lý luận, việc nghiên cứu về biến đổi văn hóa đã đƣợc các học giả 

nƣớc ngoài thực hiện từ cách đây hơn một thế kỷ và nêu ra những lý thuyết rất quan 

trọng trong các nghiên cứu về biến đổi của các nền văn hóa.  

Trƣớc tiên là quan điểm tiến hoá luận do các nhà khoa học ủng hộ thuyết tiến 

hoá văn hoá nhƣ E. Taylor (1891) hay L. Morgan (1877) phát triển vào giữa thế kỷ 

XIX. Thuyết này cho rằng xã hội loài ngƣời phát triển theo một trật tự nhất định, có 

chung một mẫu hình biến đổi xã hội và biến đổi văn hoá. Theo đó, những nền văn 

hóa ngoài phƣơng Tây bị coi là kém phát triển, biến đổi chậm chạp, không văn 

minh. Đây là cách tiếp cận suy diễn, áp đặt một lý thuyết chung cho mọi nền văn 

hóa. Các thế lực đế quốc thực dân đã sử dụng thuyết tiến hóa để biện minh cho công 

cuộc xâm lƣợc khai thác các vùng đất mới ở Châu Á, châu Phi, … dƣới chiêu bài 

“khai sáng văn minh” cho các dân tộc thuộc địa, mà thuyết này cho là đang ở bậc 

thang tiến hóa thấp hơn so với các xã hội phƣơng Tây. Với quan điểm phiến diện 

nhƣ vậy, thuyết tiến hóa đã vấp phải nhiều sự phản đối. Điều này dẫn đến sự hình 

thành và phát triển của những lí thuyết khác về biến đổi văn hóa ra đời và phát triển 

vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 

Tiếp theo có thể kể đến là quan điểm truyền bá văn hoá luận (với các đại 

diện tiêu biểu nhƣ Grafton Elliot Smith và W.J. Perry ở Anh, Fritz Graebner và 
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Wilhelm Schmidt ở Đức và Áo) hình thành vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Tƣ tƣởng 

lý thuyết này cho rằng sự biến đổi văn hoá của mọi xã hội là kết quả của sự vay 

mƣợn văn hoá từ các xã hội khác. Các hiện tƣợng văn hóa đƣợc truyền bá thông qua 

những cuộc tiếp xúc giữa các dân tộc bằng con đƣờng thƣơng mại, di dân, thậm chí 

là qua con đƣờng xâm lƣợc. Quan điểm này không chỉ đƣợc phổ biến ở các nƣớc 

Âu Mỹ, mà hầu hết các quốc gia, châu lục và vùng lãnh thổ trên thế giới.  

Quan điểm tƣơng đối văn hoá - hình thành và đƣợc phổ biến từ đầu thế kỷ 

XX qua các nghiên cứu của Franz Boas và Herscovits - lập luận rằng các thực hành 

văn hoá và đặc điểm xã hội là kết quả của hoàn cảnh lịch sử và môi trƣờng cụ thể 

nên việc đánh giá các giá trị của các thực hành văn hoá (niềm tin, quan điểm, phong 

tục,…) nào đó phải đƣợc đặt trong bối cảnh của chính nền văn hoá đó.  

Thuyết vùng văn hoá (đại diện là C.L.Wissler 1923, A.L.Kroeber 1925, …) 

ra đời ở Mỹ nhƣ một bƣớc đột phá ở cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nêu ra các 

khái niệm cơ bản về vùng văn hoá, loại hình văn hoá, trung tâm văn hoá, tổ hợp văn 

hoá. Sự biến đổi văn hoá diễn ra theo nhiều chiều và nhiều cấp độ tuỳ thuộc vào vị 

trí phân bố của cộng đồng dân cƣ là ở trung tâm, ngoại vi hay vùng chuyển tiếp, 

môi trƣờng văn hóa xã hội của cộng đồng đó.  

Thuyết tiếp biến văn hoá (đại diện là Redfield 1934, Broom 1954, ...) chỉ ra 

sự biến đổi văn hoá trong bối cảnh những xã hội phƣơng Tây và ngoài phƣơng Tây 

đã trải qua mối quan hệ lâu dài, đặc biệt là sự ảnh hƣởng của những xã hội có ƣu thế 

đối với ngƣời dân bản địa.  

Thuyết chức năng hình thành vào những năm năm mƣơi thế kỷ XX do các nhà 

nghiên cứu Radcliffe Brown và Bronislav Malinowski đặt nền tảng lại coi xã hội nhƣ 

một cơ thể sống, trong đó mọi cơ quan đều có chức năng cụ thể có liên quan chặt chẽ 

với nhau. Mỗi chức năng đó có thể xác định đƣợc nhằm duy trì hệ thống xã hội tổng 

thể. Vì vậy xã hội và văn hóa thƣờng có sự hội nhập tốt và ổn định, nếu văn hóa thay 

đổi thì phần lớn là do tác động từ bên ngoài. 

Trong khi đó, J. Steward quan tâm đến những đặc tính chung của các nền 

văn hóa cách xa nhau về địa lý. Ông phê phán thuyết tiến hóa đơn hệ của Morgan 
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và thuyết tiến hóa chung của L. White. Steward quan niệm mỗi nền văn hóa có cách 

tiến hóa khác nhau tùy thuộc vào những điều kiện đặc thù của nền văn hóa đó. Các 

nghiên cứu so sánh các cách tiến hóa của nhiều nền văn hóa đã đƣợc ông tiến hành 

phân tích quá trình phát triển lịch sử của mỗi nền văn hóa để chứng minh điều này. 

Ông đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của môi trƣờng trong sự biến đổi mang 

tính tiến hóa của văn hóa và gọi nghiên cứu của mình là sinh thái học văn hóa 

(cultural ecology) và nghiên cứu văn hóa theo lập trƣờng của tiến hóa đa hệ. 

Bảng 1.1. Tóm tắt các lý thuyết chính về biến đổi văn hóa 

 Lý thuyết Điểm chính Ngƣời sáng lập 

Tiến hóa luận Mọi xã hội đều trải qua các giai đoạn phát 

triển nhất định và có chung một mẫu hình 

biến đổi xã hội và biến đổi văn hoá 

Tylor, Morgan 

Truyền bá luận Biến đổi văn hóa của xã hội là kết quả của 

sự vay mƣợn từ xã hội khác 

Graebner, Schmidt, 

Smith, Perry 

Tƣơng đối văn 

hoá 

Các thực hành văn hoá và đặc điểm xã hội 

là kết quả của hoàn cảnh lịch sử và môi 

trƣờng cụ thể 

Boas, Herscovits 

Vùng văn hoá Biến đổi văn hoá diễn ra theo nhiều chiều 

và nhiều cấp độ tuỳ thuộc vào vị trí phân 

bố của cộng đồng dân cƣ 

C.L.Wissler, 

A.L.Kroeber 

Tiếp biến văn 

hoá 

Biến đổi văn hoá trong bối cảnh những xã 

hội phƣơng Tây và ngoài phƣơng Tây đã 

trải qua mối quan hệ lâu dài, đặc biệt là sự 

ảnh hƣởng của những xã hội có ƣu thế đối 

với ngƣời dân bản địa 

Redfield, Broom 

Chức năng Xã hội nhƣ là một cơ thế sống trong đó 

mọi cơ quan đều có chức năng cụ thể, có 

Radcliffe Brown, 

Bronislav  
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 Lý thuyết Điểm chính Ngƣời sáng lập 

liên quan chặt chẽ với nhau Malinowski 

Tân tiến hóa Tiến hóa văn hóa phụ thuộc vào khả năng 

kiểm soát năng lƣợng. 

White, Steward 

Sinh thái học 

văn hóa 

Tầm quan trọng của môi trƣờng trong sự 

biến đổi văn hoá  

J. Steward  

Di sản dựa vào 

cộng đồng 

Biến đổi văn hóa hoàn toàn đƣợc quyết 

định bởi cộng đồng - chủ thể sáng tạo, 

thực hành và phát triển nó cho phù hợp 

với thị hiếu của họ ở từng bối cảnh, giai 

đoạn 

UNESCO 

Nhƣ vậy, biến đổi văn hóa cần đƣợc tiếp cận ở nhiều góc nhìn khác nhau. 

Trong những lý thuyết nêu trên, mặc dù chƣa đƣợc giới thiệu là một lý thuyết nhƣng 

quan điểm di sản dựa vào cộng đồng đã đƣợc nêu ra, UNESCO có lẽ muốn khẳng 

định đây là một trong những “lý thuyết” có cơ sở vững chắc khi phát hiện vai trò 

của cộng đồng cũng nhƣ chủ thể sáng tạo văn hóa, đồng thời trao quyền bảo tồn, 

phát triển, biến đổi di sản văn hóa đó phù hợp với thực tiễn của họ.  

Ngoài ra, ở Việt Nam, biến đổi văn hóa có nhiều cách tiếp cận tại các cộng 

đồng mang tính đặc thù của từng khu vực nhƣ văn hóa làng, sự biến đổi kinh tế xã 

hội và những thay đổi về hành chính, đất đai, chính sách nông nghiệp... Có thể nhắc 

đến các tác giả trong và ngoài nƣớc nhƣ Pierre Gourou, Tô Duy Hợp, Từ Chi, Phan 

Đại Doãn, Nguyễn Văn Chính, Lƣơng Hồng Quang, Nguyễn Thị Phƣơng Châm và 

nhiều tác giả khác.  

Cần nói thêm, nghiên cứu về văn hóa làng Việt cũng nhƣ quá trình biến đổi 

văn hóa làng từ lâu đã trở thành đề tài hấp dẫn các nhà nghiên cứu trong và ngoài 

nƣớc. Với phƣơng pháp tiếp cận địa lý nhân văn, Pierre Gourou đã trình bày về quá 

trình luôn luôn vận động, biến đổi và phát triển của một châu thổ Bắc Kỳ với mạng 

lƣới dày đặc các làng quê rất đa dạng thông qua tác phẩm Le paysan du delta 
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Tonkinois (Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ, 1936). Đây là nguồn tham khảo cho 

nhiều nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam sau này. 

Tác giả Lƣơng Văn Hy đƣa ra những gợi ý về mặt mô hình nghiên cứu về sự 

biến đổi các cộng đồng nông thôn, phù hợp với đặc điểm văn hóa và lịch sử phát triển 

của Việt Nam thông qua các công trình Việt Nam thời hậu chiến: động thái của một 

xã hội đang chuyển đổi (2003), Cuộc cách mạng trong làng: Truyền thống và biến 

đổi của một xã hội đang chuyển đổi ở Bắc Việt Nam, từ 1925 đến 1988 (1992). 

Cuốn sách Biến đổi văn hóa ở các làng quê hiện nay của Nguyễn Thị 

Phƣơng Châm là một trong số những công trình nghiên cứu về chủ đề này . Trong 

cuốn sách tác giả đi sâu vào làm rõ những vấn đề l  ý thuyết và thực tiễn của biến đổi 

văn hóa thông qua việc tổng quan các lý thuyết và các công trình nghiên cứu trong 

và ngoài nƣớc liên quan đến biến đổi văn hóa. Sau khi đã điểm qua những lý thuyết 

và những luận điểm nghiên cứu về biến đổi văn hóa xã hội, tác giả đã vận dụng một 

số lý luận và luận điểm của các nhà nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam nhƣ 

Samuel P.Huntington, Louise S.Spindler, Ronald Inglehart, Wayne E.Baker, Lƣơng 

Văn Hy, John Kleinen, Phan Đại Doãn, Tô Duy Hợp… vào trong nghiên cứu trƣờng 

hợp tại ba làng Đồng Kỵ, Trang Liệt và Đình Bảng huyện Từ Sơn tỉnh BN. Tác giả 

tập trung vào biến đổi văn hóa ở các làng quê châu thổ Bắc Bộ bằng cách đƣa ra một 

mô hình phân tích. Sự biến đổi văn hóa diễn ra hiện nay trƣớc hết là do biến đổi về 

nghề nghiệp. Sự chuyển đổi nghề nghiệp đã dẫn đến tác động lên đời sống xã hội của 

dân cƣ nông thôn có những thay đổi nhanh chóng. Từ nền tảng này, tác giả đi vào giải 

quyết vấn đề văn hóa làng xã biến đổi nhƣ thế nào trong quá trình đô thị hóa và công 

nghiệp hóa hiện nay thông qua trƣờng hợp 3 làng nêu trên.  

Năm 2011, Nguyễn Văn Dân đã công bố công trình Con người và văn hóa 

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập nghiên cứu về con ngƣời và văn hóa 

Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới, phân tích các nhân tố tác động, dự báo những xu 

hƣớng phát triển. Tác giả đã phân tích sự đổi mới trên một số mặt quan trọng nhƣ: 

đổi mới văn hóa về khía cạnh chính trị, pháp lý; tiếp thu các giá trị văn hóa thế giới; 

đổi mới trong quan niệm sống, lối sống; phục hồi, phát huy các giá trị văn hóa 
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truyền thống; đổi mới trong tự do sáng tác; bàn về vấn đề nảy sinh trong đổi mới 

văn hóa. Công trình chỉ ra rằng: văn hóa Việt Nam đã có những biến đổi sâu sắc 

theo hƣớng nâng cao, trở nên phong phú, cởi mở hơn sau hai mƣơi năm đổi mới và 

hội nhập. 

Dựa trên cơ sở tiếp cận hệ thống, phƣơng pháp phân tích văn hóa học, nhân 

học xã hội và nhiều phƣơng pháp khác nhau, công trình Những nhân tố tác động đến 

sự biến đổi văn hóa Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI (2001 - 2010) (đề tài khoa học 

cấp bộ do Đỗ Lan Phƣơng làm chủ nhiệm) đã chỉ ra những nhân tố tác động đến sự 

biến đổi văn hóa Việt Nam trên 6 phƣơng diện: phát triển kinh tế xã hội, phục hƣng 

văn hóa truyền thống, hoạt động tôn giáo, phát triển truyền thông đại chúng, giao lƣu 

văn hóa quốc tế. Từ đó tìm ra nguyên nhân của sự biến đổi văn hóa Việt Nam trong 

giai đoạn này. Công trình nghiên cứu là nền tảng, định hƣớng cho những nghiên cứu 

tiếp theo về vấn đề biến đổi văn hóa trong từng lĩnh vực cụ thể.  

Có thể kể đến các luận án tiến sĩ nhƣ Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các 

cộng đồng nông nghiệp - nông thôn trong quá trình phát triển các KCN (2013, 

Nguyễn Văn Quyết); Sự biến đổi về văn hóa làng nghề ở châu thổ sông Hồng từ năm 

1986 đến nay (qua khảo sát trường hợp một số làng: sơn Đồng (Hà Tây), Bát Tràng 

(Hà Nội), Đồng Sâm (Thái Bình) (2013, Vũ Diệu Trung)... Vấn đề biến đổi văn hóa 

làng và văn hóa làng nghề đƣợc một loạt luận án tiến sĩ quan tâm nghiên cứu nhƣ 

luận án của Đinh Công Tuấn (Biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thị Bích Thủy {Sự biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống 

ở Hà Nội hiện nay (Qua trường hợp làng Triều Khúc và Thiết Úng)}, ...  

Nhƣ vậy biến đổi văn hóa làng đƣợc các nhà nghiên cứu văn hóa đề cập, khai 

thác dƣới rất nhiều khía cạnh khác nhau. Các tác giả đã chỉ ra rằng sự biến đổi ở 

khu vực nông thôn, nông nghiệp là xu hƣớng tất yếu hiện nay. Trong quá trình biến 

đổi ấy những đặc trƣng cơ bản của làng cũng nhƣ những đặc tính nổi bật của ngƣời 

nông dân đƣợc thể hiện rõ ràng. Làng trong các khía cạnh biến đổi đã thể hiện là 

cầu nối giữa nông thôn và đô thị, nó vẫn giữ đƣợc tính tự trị tƣơng đối nhƣng đã rất 

cởi mở và linh hoạt, ở đó có những sự tái cấu trúc từ không gian cho đến kinh tế, 
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văn hóa – xã hội. Những nghiên cứu về biến đổi văn hóa ở làng quê trên đây giúp 

ích cho NCS trong việc định hƣớng nghiên cứu của mình bởi vì VHQH là văn hóa 

hình thành và phát triển từ làng quê.  

1.1.3.2. Nghiên cứu biến đổi văn hoá Quan họ 

Đi vào vấn đề cụ thể mà đề tài luận án hƣớng tới - nghiên cứu sự biến đổi 

của VHQH - tại Hội thảo “Bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đƣơng đại (qua 

trƣờng hợp QH BN ở Việt Nam)” năm 2006 nêu trên cũng đã có một số bài tham 

luận bàn về vấn đề này ở mức độ và góc độ khác nhau.  

Nếu nhƣ “Sự thay đổi điệu tính - một phƣơng thức làm đẹp cho giai điệu 

QH” của Nguyễn Trọng Ánh tập trung bàn về sự biến đổi giai điệu nhƣ là nét đặc 

trƣng tạo nên sự độc đáo của âm nhạc QH thì Nguyễn Thụy Loan trong bài “Về một 

số đổi thay trong lối hát Quan họ Bắc Ninh” lại đề cập một số sự đổi thay về khía 

cạnh nghệ thuật (kĩ thuật, phƣơng thức, hình thức hát) và khía cạnh văn hóa (mục 

đích, tính chất, phong thái) của lối hát QH.  

Trong bài “Không gian diễn xƣớng Quan họ - sự đa dạng và sự biến đổi”, 

Trần Thị An đặt vấn đề tìm hiểu những biểu hiện đa dạng của không gian diễn 

xướng QH từ xưa tới nay, xem xét sự thay đổi của lối chơi QH và cân nhắc nên gìn 

giữ nó nhƣ thế nào trong một xã hội đã có nhiều thay đổi về các điều kiện kinh tế và 

xã hội. Tác giả nhận định rằng lối chơi QH truyền thống không còn nữa và những gì 

ngƣời ta đang làm để bảo tồn vốn văn hóa này chính là hình thành nên một lối chơi 

QH mới gọi đó là lối chơi QH phố. Đây là một nhận định cần đƣợc lƣu tâm.  

NCS cũng đã có một số nghiên cứu về biến đổi VHQH nhƣ: “Dân ca Quan 

họ: Diện mạo một di sản” (Tạp chí Văn hoá nghệ thuật số 330, tháng 12 - 2011); 

“Mấy nét biến đổi trong Văn hóa Quan họ cuối thế kỷ XX” (Tạp chí Văn hoá nghệ 

thuật số 337, tháng 7 - 2012); “Quan họ xƣa và nay” (Tạp chí Văn hoá nghệ thuật 

số 338, tháng 8 - 2012). Các bài viết này đề cập vấn đề biến đổi của VHQH theo 

thời gian. Sự biến đổi này thể hiện trên phƣơng diện hình thức sinh hoạt, thực hành 

QH, sự xuất hiện của dàn nhạc, thay đổi hình thức diễn xƣớng, đạo cụ trình diễn, 

têm trầu cánh phƣợng, trang phục...  
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Trong những năm qua, có một số luận án tiến sĩ tiến hành nghiên cứu những 

vấn đề liên quan đến VHQH, trong đó ít nhiều đề cập đến biến đổi VHQH ở những 

góc tiếp cận khác nhau.  

Đinh Thị Thanh Huyền với đề tài Tục chơi Quan họ (xứ Kinh Bắc) xưa và 

nay (2015) đặt mục tiêu tìm hiểu DCQH với tƣ cách là một loại hình sinh hoạt văn 

hóa của các làng thuộc vùng Kinh Bắc xƣa, qua đó khám phá đặc điểm, bản chất, ý 

nghĩa và giá trị của di sản văn hoá dân gian trong xã hội cổ truyền và sự biến đổi 

của nó trong xã hội hiện đại. Có thể thấy tác giả nghiên cứu về sinh hoạt VHQH 

làng thông qua việc tập trung đi sâu tìm hiểu tục chơi QH ở làng Diềm (Viêm Xá) 

và làng Bịu Sim (Hoài Thị) và tiếp cận theo hƣớng nhân học nhận thức. Đinh Thị 

Thanh Huyền đã mô tả lối chơi QH của hai làng Diềm - Bịu, sau đó phân tích 

những điểm biến đổi của lối chơi đó.  

Trong khi đó Trần Minh Chính với đề tài Sinh hoạt Văn hóa Quan họ làng 

(qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá) (2016) lại tập trung nghiên cứu sâu về sinh 

hoạt VHQH làng chỉ ở tại làng Diềm (Viêm Xá). Tác giả đặt ra mục đích nhận diện 

các nội dung văn hóa của sinh hoạt VHQH làng và vai trò của nó đối với đời sống 

DCQH vùng Kinh Bắc, từ đó đề xuất phƣơng hƣớng và khuyến nghị bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hóa của sinh hoạt VHQH làng trong bối cảnh đất nƣớc đổi mới, mở 

cửa và hội nhập.  

Nhƣ vậy, có thể thấy những nghiên cứu của các tác giả trên, đặc biện là hai 

tác giả sau đã nhấn mạnh tới biến đổi của VHQH, trong đó tập trung vào biến đổi 

hình thức CLB QH. Đề cập trực tiếp tới biến đổi của sinh hoạt QH trong phạm vi 

làng xã, các tác giả chƣa mở rộng ra ngoài phạm vi này. Đáng chú ý là, các nghiên 

cứu chƣa nhìn nhận và luận giải vấn đề biến đổi VHQH dựa theo nguyên lý, lý 

thuyết khoa học nào để phát hiện bản chất bên trong của sự biến đổi ấy, đặc biệt là 

nhìn nhận VHQH trong tổng thể nguyên hợp các yếu tố hình thành, phát triển và tác 

động làm cho nó biến đổi. Đây chính là khoảng trống để NCS triển khai hƣớng 

nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện về vấn đề này. 
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1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Hệ thống khái niệm cơ bản 

1.2.1.1. Khái niệm Quan họ 

QH là một loại hình văn hóa truyền thống gắn với ngƣời dân Kinh Bắc (bao 

gồm BN, Bắc Giang ngày nay) nhiều thế kỷ qua. Để hiểu về QH phải bắt đầu từ 

việc hiểu nguồn gốc và khái niệm QH, cũng nhƣ sự biến đổi của QH theo thời gian.  

Là loại hình văn hóa tiêu biểu, độc đáo đƣợc UNESCO công nhận là DSVH 

phi vật thể của thế giới, nhiều công trình nghiên cứu ra đời, đồng thời những khái 

niệm về QH cũng đƣợc bàn luận, xem xét.  

Về khái niệm, những nghiên cứu, giải thích về tên gọi cũng nhƣ nguồn gốc 

QH có thể chia thành hai luồng chính: ngƣời dân vùng QH truyền miệng về những 

cách giải thích của làng mình và những nhà nghiên cứu giải thích theo sự khảo cứu 

của từng ngƣời. 

Cách giải thích dân gian về QH của ngƣời vùng QH là thông qua trí nhớ 

truyền miệng những thuyết tồn tại lâu đời ở làng mình. Trong Tìm hiểu dân ca Quan 

họ, các tác giả cho biết nguồn gốc QH đƣợc giải thích theo nhiều cách nhƣ: hát giữa 

hai họ nhà quan kết bạn với nhau, hát giữa quan viên họ nhà trai và quan viên họ nhà 

gái, tiếng hát của một ngƣời con gái đang cắt cỏ trên núi Chè (có nơi kể là núi Long 

Khám, có nơi kể là núi Quả Cảm...) hay đến nỗi khiến quan quân phải họ lại (dừng 

lại) để nghe [81, tr. 56-58]. Nhƣ vậy, qua truyền thuyết dân gian, QH đƣợc hiểu là 

một trong các nghĩa sau: 

- Tiếng hát họ nhà quan  

- Tiếng hát quan viên hai họ trong đám cƣới.  

- Tiếng hát hay, làm quan quân họ lại, dừng lại.  

- Tiếng hát giữa hai làng kết chạ, kết họ, do một vị quan nào đấy tác 

thành [75, tr. 56-58]. 

Cách giải thích của một số nhà nghiên cứu 

Cách giải thích tên gọi QH của một số nhà nghiên cứu có những điểm khác 

nhau. Các tác giả Tìm hiểu dân ca Quan họ đã thống kê các cách giải thích sau đây:  
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- “...các tác giả Dân ca Quan họ Bắc Ninh cho Quan họ là một danh từ kép 

chỉ nhóm người ca hát với ý nghĩa coi trọng, và lối hát, tiếng hát gắn liền với tập 

thể gọi là Quan họ nên cũng gọi là hát Quan họ”.  

- Tác giả Lê Thị Nhâm Tuyết không đồng ý với cách giải thích QH là họ nhà 

quan, hoặc QH là dừng lại, hoặc là quan viên họ, ..., mà đƣa ra quan điểm “Do 

những lý do lịch sử những công xã thị tộc ấy có thể tách ra làm hai (hoặc nhiều 

hơn), những người đàn ông trong họ (Quan họ) mới tách ra, dẫn dân mình (họ 

mình) về làng gốc chơi và hát theo tục lệ, nên lối chơi và hát ấy cũng được gọi tên 

là hát Quan họ nhƣ trƣờng hợp hát quan làng hát đám cƣới - Tày, Nùng.” 

- Tác giả Vũ Ngọc Phan lại đƣa ra giả thuyết “Quan họ là tiếng hát của quan 

viên họ Lý hát để mừng vua khi vua về thăm quê hương”. [81, tr.59-62] 

Trong khi đó, tác giả Lê Danh Khiêm cũng thống nhất với tác giả Lê Thị 

Nhâm Tuyết khi không đồng ý với cách giải thích QH của các nhà nghiên cứu khác 

và ông “cho rằng nghĩa của từ định danh “QUAN HỌ” là: Quan hệ với nhau nhƣ 

họ hàng” [44, tr.53] 

Theo Nguyễn Hùng Vỹ thì “những sƣu tầm và nghiên cứu từ 1959 đến nay đã 

có những cố gắng để giải thích hai chữ „Quan họ‟ nhƣng vẫn chƣa có những kết quả 

thống nhất, thậm chí có những cách hiểu sai lạc”. Ông đã khảo cứu các thƣ tịch cổ về 

nghĩa của từ QH và rút ra kết luận “Quan họ: dùng để chỉ họ hàng, quyến thuộc, gia 

nhân của những ngƣời làm quan trong thời phong kiến” và “cụm từ hát Quan họ là 

chỉ những sinh hoạt ca hát thuộc về nhà quan, trong nhà quan, phục vụ cho nhà 

quan”. Cuối cùng ông kết luận rằng “trong kí ức dân gian, tục hát Quan họ gắn rõ 

ràng với hát cửa quan và hai chữ Quan họ nghiêng hẳn về nghĩa Quan họ nhƣ các thƣ 

tịch cổ đã ghi lại” [105]. 

Trong khi đó, “Quan họ” đƣợc Từ điển tiếng Việt giải thích rất đơn giản là 

“Dân ca trữ tình vùng Bắc Ninh” [74, tr. 771]. 

Từ điển bách khoa Việt Nam tập 3 lại đƣa ra khái niệm mang tính mô tả về 

QH nhƣ sau:  
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QUAN HỌ (tên gọi đầy đủ: Quan họ Bắc Ninh), tên gọi lối hát trữ tình đối 

đáp nam nữ nhân danh việc kết nghĩa giữa hai hoặc ba làng. Lối hát này phổ biến ở 

49 làng thuộc tỉnh Bắc Ninh. Những ngƣời tham gia hát gọi là “liền anh, liền chị”, 

có phân thứ bậc “anh Hai, anh Ba...” và “chị Hai, chị Ba...”. Họ họp thành nhóm gọi 

là “Nhóm QH”. Nhóm QH nam gồm các liền anh, nhóm QH nữ gồm các liền chị. 

Nhóm QH nam làng này hát với nhóm QH nữ làng kia. Khi hát, một đôi nam hát 

với một đôi nữ. Trong mỗi đôi, một ngƣời hát chính một ngƣời hát phụ. Việc hát 

thi, lấy đối giọng làm tiêu chuẩn đánh giá hơn thua. Một cuộc hát QH gồm ba phần 

lớn: hát các giọng lề lối (có khoảng mƣời bài); hát các giọng vặt (có khoảng trên hai 

trăm bài); hát các giọng giã bạn (có khoảng năm bài) [37, tr.577]. 

Theo Phạm Ngọc Trung, mặc dù là khái niệm đƣợc đƣa ra trong từ điển 

nhƣng có những giải thích cần đƣợc xem xét lại. 49 làng QH đƣợc UNESCO vinh 

danh là bao gồm cả BN và Bắc Giang chứ không phải là của riêng BN. Thứ bậc 

trong bọn QH có anh Cả, chị Cả. Trong khái niệm nêu trên sử dụng thuật ngữ 

“nhóm QH” là cách dùng từ ngữ mới. Còn trƣớc đây ngƣời ta dùng thuật ngữ “bọn 

Quan họ”. Hát đối đáp QH không chỉ có hát đôi mà còn có hát nhóm [101, tr. 7, 8]. 

Nhƣ vậy khái niệm mà Từ điển bách khoa Việt Nam đƣa ra là chƣa đầy đủ. 

Tác giả Nguyễn Chí Bền cũng đã giới thiệu nhận xét về QH của một số tác 

giả khác. “Năm 1957, nhóm Lê Quý Đôn khi viết bộ Lược thảo lịch sử văn học Việt 

Nam có dành một đôi lời nói về Quan họ Bắc Ninh: “Một số làn điệu dân ca phong 

phú sáng tạo trong tục hát Quan họ Bắc Ninh đƣợc gọi chung là Quan họ Bắc 

Ninh”....” [10, tr. 50]. “Nguyễn Khắc Bảo đã công bố bài viết Nguyễn Du viết về 

Quan họ. Từ hai chữ Quan họ mà Nguyễn Du dùng trong Văn tế Trường Lưu nhị 

nữ, tác giả khẳng định: “Quan họ chính là làn điệu dân ca của tổ chức những nhóm 

ngƣời (họ) có lối chơi chặt chẽ, lƣu truyền từ đời này sang đời khác, do những 

ngƣời có tài năng, trách nhiệm trông nom, nuôi dƣỡng, phát triển (Quan) trong các 

làng quê của vùng văn hiến Kinh Bắc” [11, tr. 56, 57].  

Năm 2007, GS.TS Ngô Đức Thịnh công bố trên tạp chí Di sản văn hóa của 

Cục Di sản văn hóa (Bộ VH.TT và DL) bài viết: Quan họ, một hiện tượng xã hội 
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tổng thể... Bài viết ngắn gọn nhƣng gợi mở một hƣớng tiếp cận mới với Quan họ 

Bắc Ninh bằng những luận điểm khoa học đúng đắn: “Quan họ vốn khởi nguyên là 

một hình thức hát nghi lễ... Quan họ là hình thức dân ca nghi lễ gắn liền với xã hội 

nông nghiệp” [11, tr. 59]. 

Tựu chung lại, sự giải thích về tên gọi QH thì có nhiều, nhƣng chƣa có cách 

giải thích nào có thể coi là hoàn toàn thoả đáng. Hiện nay nhiều ngƣời nghiêng về 

cách giải thích: QH là quan viên họ nhà trai và quan viên họ nhà gái trong đám 

cƣới; tiếng hát này, chặng đƣờng đầu gắn liền với hát đám cƣới, giữa quan viên hai 

họ, nên đƣợc gọi tắt là tiếng hát QH sau này, trở thành tiếng hát hội, tiếng hát họp 

bạn, ... của trai gái, tiếng hát phong tục của cả cộng đồng một vùng, tiếng hát ấy vẫn 

đƣợc gọi là hát QH. QH là một loại hình nghệ thuật tiêu biểu truyền thống, đặc sắc, 

độc đáo, mang tầm cỡ thế giới của dân tộc ta. Hòa cùng trong dòng chảy sáng tạo 

văn hóa và nghệ thuật âm nhạc cổ truyền của dân tộc, QH đã đƣợc xem nhƣ là một 

loại hình nghệ thuật âm nhạc đỉnh cao của văn hóa âm nhạc truyền thống nƣớc nhà, 

ở đó hội tụ, bao chứa những đặc điểm chung trong phƣơng thức sáng tạo nhƣ quan 

hệ ca từ - cao độ âm nhạc, quan hệ giữa ngƣời thực hành và môi trƣờng sinh hoạt 

cũng nhƣ phƣơng thức truyền bá (theo phƣơng thức dân gian) nhƣng đồng thời lại 

tạo ra đƣợc những đặc trƣng riêng của văn hóa vùng Kinh Bắc, đặc biệt là ở hệ 

thống cấu trúc làn điệu và lề lối sinh hoạt. Vì thế, có thể định nghĩa Quan họ là một 

loại hình văn hóa âm nhạc dân gian nhưng lại bao chứa những nhân tố văn hóa, 

nghệ thuật âm nhạc bác học rất đặc sắc, được diễn xướng dưới hình thức đối đáp 

nam nữ trên cơ sở kết nghĩa giữa hai hoặc ba làng, phổ biến ở 49 làng nay thuộc 2 

tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.  

1.2.1.2. Khái niệm Văn hóa Quan họ  

Những biểu hiện về diện mạo của VHQH và nhiều khía cạnh quan trọng của 

nó đã đƣợc nghiên cứu và phổ biến sâu rộng trên các phƣơng tiện truyền thông, 

thông tin đại chúng, đặc biệt qua các ấn phẩm xuất bản, công bố dƣới nhiều hình 

thức khác nhau. Tuy vậy trên thực tế, chƣa có một quan niệm hoàn chỉnh về 

VHQH.  
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Tác giả Nguyễn Bá Hòe quan niệm “Văn hóa Quan họ là tổng hòa các mặt, 

các yếu tố hiện hữu trong đời sống cộng đồng, đó là phong thái lịch lãm, hào hoa, 

khiêm nhƣờng, tế nhị từ lời ăn tiếng nói, trong cử chỉ mời nƣớc, mời trầu đến trang 

phục trau chuốt, vừa duyên dáng, vừa thanh nhã” [67, tr. 73]. Một quan niệm khác 

của tác giả Lê Danh Khiêm đã phản ánh nội hàm rộng hơn về VHQH: “Văn hóa 

Quan họ là một loại hình sinh hoạt văn hoá tổng hợp, đƣợc hình thành trên cơ sở kế 

thừa, sáng tạo và hòa nhập với các loại hình văn hoá truyền thống của cộng đồng 

làng xã. Vậy nên có thể nói rằng, Văn hóa Quan họ là tổng hòa của các loại hình 

văn hoá truyền thống làng xã Bắc Ninh” [62, tr. 53].  

Các tác giả cuốn sách Không gian Văn hóa Quan họ đã trình bày quan niệm 

nhƣ sau:  

Quan họ là một hiện tƣợng sinh hoạt văn hóa đặc biệt với một không 

gian rộng lớn bao gồm sự hợp thành của 5 mặt hoạt động: dân ca Quan 

họ, tục kết bạn Quan họ, văn hóa hành vi Quan họ, lễ hội Quan họ và tín 

ngƣỡng Quan họ. Qua quá trình tồn tại và phát triển tự thân các mặt này 

hoà hợp thành một thể thống nhất: Văn hóa Quan họ [44, tr.5]. 

Có thể thấy, khái niệm VHQH xuất phát từ bản thân đối tƣợng - VHQH. 

VHQH từ khi thành hình đã là một loại hình văn hóa mang tính tổng hợp nhƣ khẳng 

định của nhiều nhà nghiên cứu (Đặng Văn Lung, Nguyễn Đình Bƣu, Trần Linh Quý, 

Hồng Thao....), đƣợc tác giả Nguyễn Tri Nguyên đề cập nhƣ sau: “Các công trình 

nghiên cứu kể trên đã phân tích một cách sâu sắc và minh chứng một cách khá đầy đủ 

về tính tổng thể của Văn hóa Quan họ: đó là những giá trị về phong tục, tập quán, về 

đức tin tín ngƣỡng, về thế ứng xử và lối ứng xử của ngƣời dân Quan họ, về sự kế thừa 

và phát triển” [67, tr. 32]. 

Đinh Thị Thanh Huyền quan niệm: “Nói cách khác, hát chỉ là một phần của 

Văn hóa Quan họ mà ngƣời dân địa phƣơng vẫn gọi là chơi Quan họ. Mặc dù đã có 

một vài nhà nghiên cứu nói đến Văn hóa Quan họ nhƣng cho đến nay, vấn đề này 

chƣa đƣợc nghiên cứu một cách hệ thống”. [38, tr. 4]. Có thể thấy tác giả quan niệm 

VHQH chính là chơi QH với các biểu hiện: nơi thờ cúng, tín ngƣỡng, lễ hội, bọn 
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QH, không gian VHQH là các lề lối hát, thiết chế QH, ẩm thực, phục trang. Ở đây 

Đinh Thị Thanh Huyền có quan niệm tƣơng tự nhƣ của Lauren Merkeer khi coi 

chơi QH là một hiện tƣợng văn hóa tổng thể là VHQH. 

Đồng quan điểm đây là một hiện tƣợng văn hóa tổng thể nhƣng tác giả Trần 

Minh Chính lại đƣa ra khái niệm về sinh hoạt VHQH làng khi nêu lên quan điểm: 

“Sinh hoạt Văn hóa Quan họ làng với tƣ cách là một hiện tƣợng văn hóa tổng thể 

mang tính chất cộng đồng bao gồm các yếu tố (mặt) hợp thành cơ bản sau: Không 

gian sinh hoạt Văn hóa Quan họ; xã hội Quan họ làng; diễn xƣớng Quan họ; kết bạn 

Quan họ; văn hóa giao tiếp - ứng xử Quan họ; tạo nguồn nghệ nhân Quan họ. Các 

mặt sinh hoạt đó tồn tại, vận động và phát triển trong môi trƣờng của làng xã truyền 

thống, mà ở đó sinh hoạt ca xƣớng có vai trò trung tâm” [21, tr. 25]. 

Nhƣ vậy, nhiều nhà nghiên cứu chấp nhận VHQH là một hiện tƣợng văn hóa 

tổng thể (nghĩa là tƣơng đối thống nhất) nhƣng cách giải thích khái niệm này lại 

chƣa thống nhất và khá phức tạp. Theo khảo sát các tƣ liệu nghiên cứu đã công bố 

thì hiện nay có thể xếp các định nghĩa khái niệm VHQH thành 3 loại sau đây: 

- Thứ nhất, định nghĩa theo lối mô tả, thống kê các yếu tố làm nên cái tổng 

thể VHQH. Chẳng hạn định nghĩa về sự hợp thành của 5 mặt hoạt động VHQH của 

nhóm tác giả Lê Danh Khiêm nêu trên. Quan niệm này gần giống với khái niệm của 

nhóm tác giả Đặng Văn Lung, Nguyễn Đình Bƣu, Trần Linh Quý, Hồng Thao. 

- Thứ hai, định nghĩa theo lối giải thích sự kết hợp những tính chất của 

VHQH tạo nên một “tổng hòa” đặc trƣng của nó mà định nghĩa của Nguyễn Bá Hoè 

hay Lê Danh Khiêm là ví dụ. Định nghĩa loại này cho rằng VHQH vừa mang tính 

“tổng hợp” các loại hình văn hóa của cộng đồng, vừa mang tính “tổng hòa” các tính 

chất “văn hóa truyền thống làng xã”. 

- Thứ ba, định nghĩa nhấn mạnh tính “giá trị” của VHQH và mang tính tiếp 

cận hệ thống khẳng định:  

Quan họ là một hình thái sinh hoạt văn hóa, trong đó, sinh hoạt vui hát 

Quan họ nổi bật và trung tâm. Cho nên, giá trị nhiều mặt của sinh hoạt 

Văn hóa Quan họ trƣớc hết ở âm nhạc, lời ca nhƣng không thể tách những 
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giá trị ấy khỏi những giá trị của con ngƣời trong mối quan hệ giữa ngƣời 

và ngƣời trong sinh hoạt Văn hóa Quan họ, ở một hoàn cảnh lịch sử nhất 

định. Con ngƣời Quan họ, mối quan hệ giữa ngƣời và ngƣời trong sinh 

hoạt Văn hóa Quan họ, một phần đã thể hiện trong âm nhạc và trong lời 

ca, nhƣng phần khác, không kém phần quan trọng, còn thể hiện ở những 

quy ƣớc về lễ hội sinh hoạt QH ví dụ: lề lối hát, lề lối (tục) kết bạn, sự 

giao tiếp giữa các Quan họ, thể hiện ở ngay cử chỉ, ngôn ngữ, trang phục, 

những tập tục khi ăn, nói, lúc đứng ngồi, ... của các Quan họ [68, tr.539].  

Tuy định nghĩa này mang tính tiếp cận hệ thống, song chƣa thật rõ ràng ở 

chính sự phân loại hệ thống: hệ thống hoạt động (sinh hoạt) hay hệ thống giá trị, hệ 

thống yếu tố văn hóa? Cách định nghĩa này ít nhiều đã làm rõ nội hàm khái niệm 

VHQH, nhƣng cần phải khái quát hơn, không nên miêu tả, thống kê các yếu tố hay 

tính chất của sự vật. 

Về cơ bản, NCS đồng tình với quan điểm của các nhà nghiên cứu trên đây. 

Tuy nhiên, để phục vụ cho mục tiêu cũng nhƣ giải quyết, làm rõ đối tƣợng nghiên 

cứu của đề tài, NCS sẽ đƣa ra định nghĩa về khái niệm Văn hóa Quan họ, trên cơ sở 

kế thừa các quan điểm nghiên cứu của các tác giả đi trƣớc nhƣ sau: Văn hóa Quan 

họ là loại hình văn hóa tổng hợp, mang tính đặc thù, bao gồm cả văn hóa vật thể, 

phi vật thể như nghệ thuật âm nhạc, trình diễn, trang phục, ứng xử... được sáng tạo 

và thực hành bởi cộng đồng người Việt ở làng, xã thuộc Bắc Ninh và một phần ở 

Bắc Giang, là sản phẩm được kết tinh từ truyền thống văn hóa vùng Kinh Bắc nhiều 

thế kỷ trước, không ngừng được bồi đắp, phát triển cho đến ngày nay. 

Nhƣ vậy, việc định nghĩa khái niệm này đã chỉ ra đặc trƣng của VHQH là 

loại hình văn hóa tổng hợp bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể chủ yếu đƣợc 

cộng đồng cƣ dân ở vùng văn hóa Bắc Ninh- Kinh Bắc sáng tạo và phát triển. Văn 

hóa vật thể ở đây là đình, đền, miếu, các địa điểm diễn ra thực hành QH, ...; văn hóa 

phi vật thể là tín ngƣỡng, lễ nghi, những điều cấm kị, ... Khái niệm này cũng phản 

ánh đặc thù của văn hóa cộng đồng làng xã, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng bản 

địa với với việc hình thành và phát triển đặc trƣng của văn hóa, ở đây là ngƣời Bắc 
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Ninh với VHQH. Đây cũng chính là một trong những cơ sở lý thuyết đƣợc NCS 

chọn làm cơ sở cho luận án khi khảo sát, đánh giá thực trạng biến đổi của VHQH. 

VHQH phải đƣợc coi là một hiện tƣợng trong trạng thái luôn phát triển và phải 

đƣợc xem xét trong mối quan hệ với cộng đồng sản sinh và nuôi dƣỡng nó, đồng 

thời đặt di sản này gắn với các sự vật và hiện tƣợng khác, phù hợp với quy luật vận 

động khách quan của lịch sử. 

Cần phải nói thêm rằng, khi bàn về cộng đồng VHQH BN, tác giả Nguyễn Chí 

Bền cho rằng “... địa danh Bắc Ninh trong tên gọi Dân ca Quan họ Bắc Ninh chỉ một 

vùng đất rộng đầu thế kỷ XIX, là địa bàn của hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và một số 

huyện, xã, làng của các tỉnh Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Hải Dƣơng, Hƣng Yên và Thành 

phố Hà Nội. ... Trong tâm thức ngƣời dân, kể cả ngƣời dân Bắc Ninh, Bắc Giang tự 

bao đời, danh xƣng Dân ca Quan họ Bắc Ninh luôn tồn tại nhƣ một sự thực khách 

quan.” [12, tr. 36]. Nhƣ vậy, VHQH BN phải đƣợc hiểu rộng ra là VHQH của cả BN 

và Bắc Giang. Tuy nhiên, vùng lõi của VHQH phải là vùng Bắc Ninh. Hơn nữa, mục 

tiêu của luận án này tập trung nghiên cứu VHQH của ngƣời BN, tức là VHQH BN 

theo nghĩa hẹp.  

1.2.1.3. Khái niệm biến đổi văn hóa  

Bất cứ xã hội nào và bất cứ nền văn hóa nào, cho dù nó có bảo thủ và cổ 

truyền đến đâu chăng nữa cũng luôn biến đổi; sự biến đổi trong xã hội hiện đại ngày 

càng rõ hơn, nhanh hơn. Đây là điều tất yếu. 

Cũng nhƣ các sự vật, hiện tƣợng trong thế giới khách quan, sự vận động của 

văn hóa là quá trình thống nhất biện chứng giữa tính ổn định và tính biến đổi. Biến 

đổi văn hóa đƣợc nhiều học giả trên thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khoa học nhƣ nhân 

học, xã hội học, văn hóa học, ... quan tâm nghiên cứu. Trong công trình “Biến đổi 

văn hóa ở các làng quê hiện nay” (Trường hợp làng Đồng Kỵ, Trang Liệt và Đình 

Bảng thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), tác giả Nguyễn Thị Phƣơng Châm đã tổng 

hợp, phân tích khá nhiều lý thuyết về biến đổi văn hóa của các nhà nghiên cứu nƣớc 

ngoài nhƣ đã trình bày ở phần Tổng quan tình hình nghiên cứu phía trên. 

Hiểu một cách khái quát, biến đổi văn hóa là thay đổi tình trạng văn hóa so 

với bản thân nó trƣớc đó.  
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Theo nghĩa rộng, biến đổi văn hóa được hiểu là khái niệm chỉ sự thay đổi 

tình trạng văn hóa của bản thân một hiện tượng văn hóa, nền văn hóa so với trước 

đó, dưới tác động của các điều kiện về chính trị, kinh tế - xã hội hay văn hóa. Theo 

nghĩa hẹp, biến đổi văn hóa đƣợc hiểu cụ thể là sự biến đổi trong cấu trúc của văn 

hóa, biến đổi của các thành tố và giá trị văn hóa.  

Biến đổi văn hóa là hiện tƣợng phổ biến trong lịch sử. Về bản chất, đó là quá 

trình thay đổi cách thức sáng tạo, bảo quản, trao truyền, phổ biến các giá trị văn hóa 

của một cộng đồng, nhằm thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh mới. Nguyên nhân 

của biến đổi văn hóa do tác động của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và giao lƣu, 

tiếp biến văn hóa. Hay nói cách khác, biến đổi văn hóa do nguyên nhân từ sự biến 

đổi của môi trƣờng tự nhiên, môi trƣờng xã hội gắn với hoạt động sống mƣu sinh 

của con ngƣời; sự thay đổi của phƣơng thức sản xuất gắn với tiến bộ của khoa học, 

công nghệ... Cũng có khi biến đổi văn hóa đƣợc diễn ra do tác động của những 

thành tố văn hóa khác (tôn giáo, chính trị...), hay do vai trò của những cá nhân văn 

hóa (lãnh tụ, nhà văn hóa lớn). 

Việt Nam là nơi diễn ra sự biến đổi văn hóa do giao lƣu, tiếp biến của các nền 

văn hóa Đông - Tây. Văn hóa không phải là hiện tƣợng cố định mà luôn có sự biến 

chuyển, tiếp biến. Việt Nam đã giao lƣu với các nền văn hóa nhƣ Trung Hoa, Ấn Độ, 

Chăm Pa, Tây Âu, Đông Âu. Trong dòng chảy đó, biến đổi văn hóa có thể xảy ra ở cả 

tầm vi mô - gắn với một không gian cụ thể, lĩnh vực cụ thể. Biến đổi VHQH là tất yếu. 

Sự biến động thƣờng xuyên là bản chất của sinh hoạt ca hát QH. Điều này thể hiện ở sự 

đào thải cái cũ, phát triển cái mới trong hình thức ca hát nhằm làm cho nó phù hợp với 

tâm tƣ nguyện vọng, tình cảm của con ngƣời ở mỗi thời kỳ khác nhau. 

Quan niệm về biến đổi văn hóa trên đây là cơ sở tiếp cận nghiên cứu biến đổi 

VHQH. 

1.2.2. Hệ thống lí thuyết và phương pháp tiếp cận 

1.2.2.1. Các lí thuyết được ứng dụng trong luận án  

Để nghiên cứu biến đổi VHQH, NCS đã lựa chọn áp dụng một số lí thuyết 

nhƣ lí thuyết về vùng văn hóa và lí thuyết giao lƣu, tiếp biến văn hóa làm cơ sở tiếp 

cận, luận giải làm rõ bản chất của đối tƣợng nghiên cứu. 



35 

 

Lí thuyết về vùng văn hóa gắn với nhiều nhà nghiên cứu nhân học mà đại 

diện chính là C.D.Wisler và A.L.Kroeber. 

C.D.Wisler (1870-1947) là nhà nhân học ngƣời Mỹ. Ông đã xây dựng 

những quan điểm và phƣơng pháp khoa học để nhận thức các vùng văn hoá, xác 

định ranh giới giữa chúng và những ảnh hƣởng văn hoá tác động qua lại, tìm ra 

các nguyên nhân giải thích sự hình thành và phát triển các vùng văn hoá. Ông 

cho rằng phải phân tích một tổ hợp các yếu tố văn hoá, hợp thành một thể thống 

nhất không thể chia cắt, khi nghiên cứu các vùng văn hoá, chứ không nhìn nhận 

riêng rẽ từng yếu tố một, bởi tổ hợp đó là kết quả của quá trình lâu dài nhóm cƣ 

dân ấy thích ứng với những điều kiện của môi trƣờng sinh thái. Wisler đã đƣa ra 

những khái niệm cơ bản nhƣ “vùng văn hoá”, “loại hình văn hoá” và quan trọng 

nhất là “trung tâm văn hoá”. Ông cho rằng “trung tâm văn hoá” chính là nơi 

sinh sống của “các bộ lạc đặc trưng”. Giữa hai trung tâm văn hoá là nơi phân bố 

của các bộ lạc mang tính chuyển tiếp văn hoá. Theo Wisler, vùng văn hoá hình 

thành nhƣ là vùng ảnh hƣởng của trung tâm văn hoá, nên văn hoá ở trung tâm 

bao giờ cũng mang tính đặc trƣng và điển hình hơn văn hoá ở ngoài trung tâm. 

Mặt khác, nhìn văn hoá từ khía cạnh động thái, thì văn hoá trung tâm bao giờ 

cũng biến đổi mạnh hơn các vùng xa trung tâm, tạo nên một hiện tƣợng mà trong 

văn hoá học gọi là “hoá thạch ngoại vi”, để chỉ hiện tƣợng bảo lƣu các dạng cổ 

của văn hoá ngoại vi so với những biến đổi nhanh của vùng trung tâm. Đặc biệt, 

tác giả nhấn mạnh đến khái niệm “tổ hợp văn hoá” là tập hợp những yếu tố văn 

hoá đặc trƣng, gắn với trung tâm của vùng văn hoá. Do vậy, nghiên cứu động 

thái của vùng văn hoá đi liền với việc xem xét quá trình lan truyền các yếu tố 

văn hoá từ trung tâm. Chính vùng văn hoá không phải cái gì khác là tổng hợp các 

yếu tố văn hoá của tổ hợp ấy trong một phạm vi lãnh thổ xác định. 

Tuy nhiên cũng nhƣ nhiều học giả Âu Mỹ cùng thời, ông chƣa xem xét một 

cách cụ thể và biện chứng mối quan hệ văn hoá với cơ sở kinh tế - xã hội nhất định, 

nhìn nhận các hiện tƣợng văn hoá trong những điều kiện lịch sử cụ thể của tộc 

ngƣời [95, tr. 40-43]. 
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 Nhà nhân học văn hóa ngƣời Mỹ A.L. Kroeber (1876-1960) đã tiếp thu có 

phê phán và phát triển lý thuyết vùng văn hoá của C.D.Wisler trên các phƣơng 

diện trung tâm văn hoá, các đặc trƣng vùng và ranh giới giữa các vùng văn hoá 

và đã tạo nên những ảnh hƣởng đáng kể ở Mỹ thời đó. Kroeber quan niệm các 

cộng đồng đều có thể tham gia vào việc sáng tạo và phổ biến các nhân tố văn hoá 

của vùng. Chỉ có điều là, ở trung tâm văn hoá phát triển mạnh mẽ hơn và chuyên 

môn hoá sâu hơn mà thôi. Ông cũng nhận thức đƣợc vai trò của các nhân tố lịch 

sử trong vùng văn hoá, lƣu ý tới tính chất phát triển không đồng đều giữa các bộ 

lạc và cƣ dân trong vùng, nhất là giữa trung tâm và vùng ngoại vi. Kroeber đã 

phân chia lại một số vùng văn hoá của nƣớc Mỹ mà Wisler đã vạch ra. Ông cũng 

mở rộng phạm vi nghiên cứu ra các nền văn minh phát triển cao ở Cựu thế giới, 

nhƣ La Mã cổ đại, Cận Đông, Ấn Độ, Trung Quốc và kể cả Châu Âu thời tƣ bản 

chủ nghĩa. A.L. Kroeber cũng nhận thức đƣợc rằng vấn đề tiến hoá văn hoá của 

các nền văn minh lớn dƣới quan điểm vùng văn hoá tỏ ra thiếu cơ sở khoa học. 

Ông đã áp dụng lý thuyết vùng văn hoá để phê phán các luận điểm tiến hoá luận 

của Morgan và nêu ra những khác biệt giữa Tân và Cựu thế giới... 

Cùng với Wisler và Kroeber, một số tác giả khác đã tiếp tục phát triển lý 

thuyết này. H.E. Driver cho rằng vùng văn hoá là một phƣơng thức thích hợp giúp 

ngƣời ta miêu tả lối sống của nhiều dân tộc cùng chung sống trên một đại lục hay các 

khu vực khác nhau trên hành tinh. R.V. Erikh thì áp dụng lý thuyết này vào việc 

nghiên cứu một cách có hiệu quả vùng Địa Trung Hải và đã bổ sung vào vốn lý 

thuyết chung về khái niệm phân cấp các vùng văn hoá thành tiểu vùng, vùng, miền... 

Tuy nhiên, lý thuyết vùng văn hoá này cũng có hạn chế khi quá nhấn mạnh 

đến điều kiện môi trƣờng sinh thái, mà chƣa chú ý đúng mức tới những cơ sở kinh 

tế - xã hội của cộng đồng dân cƣ trong sáng tạo và tiếp thu văn hoá. Về phƣơng diện 

nào đó CL. Wisler vẫn còn chịu ảnh hƣởng của quan điểm phát tán văn hoá khi quá 

nhấn mạnh một chiều vai trò của trung tâm trong sáng tạo văn hoá. Trong nhiều 

trƣờng hợp các đặc trƣng văn hoá vùng bị tuyệt đối hoá và bị nhìn nhận tách rời với 

môi trƣờng xã hội và lịch sử tộc ngƣời. Nói chung, các tác giả Mỹ còn chƣa có sự 
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phân biệt rõ hiện tƣợng đồng quy văn hoá với giao lƣu, ảnh hƣởng văn hoá giữa các 

cộng đồng ngƣời. [95, tr. 43-45]. 

Nhƣ vậy, các tác giả của lí thuyết vùng văn hoá đều cho rằng văn hóa là một 

tổ hợp liên kết nhiều thành tố khác nhau và phải xem xét văn hóa của một vùng gắn 

liền với môi trƣờng thiên nhiên xã hội lịch sử của tộc ngƣời.  

Ở Việt Nam, không ít nghiên cứu và phát triển lý thuyết này. Theo Ngô Đức 

Thịnh, vùng văn hóa là một vùng lãnh thổ có những tƣơng đồng về tự nhiên, kinh tế - 

xã hội, có giao lƣu, ảnh hƣởng văn hóa lẫn nhau, nên trong vùng đã hình thành những 

đặc trƣng chung trong sinh hoạt văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của cƣ dân, có 

thể phân biệt với vùng văn hóa khác [95, tr.64]. 

Nhìn vào đối tƣợng nghiên cứu cụ thể về VHQH, NCS nhận thấy có nhiều nét 

sinh hoạt khá lạ và độc đáo, đáng chú ý là tục kết chạ, tục ngủ bọn, đặc biệt là khi đã 

kết chạ với nhau thì liền anh liền chị không đƣợc lấy nhau. Đi tìm câu hỏi tại sao lại 

nhƣ vậy, trên cơ sở các lý luận học thuật về văn hóa, tác giả phát hiện đây là yếu tố 

vùng miền, tạo cho QH một đặc trƣng riêng chỉ có trong VHQH. Chính đặc điểm về 

điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và đời sống xã hội hun đúc từ đời này qua đời khác trên 

một vùng văn hóa Kinh Bắc cổ đã làm nên cái đặc sắc của một loại hình sinh hoạt văn 

hóa nghệ thuật rất đặc trƣng này.  

Nhƣ vậy, áp dụng lý thuyết vùng văn hóa vào nghiên cứu đề tài của luận án là 

để khẳng định tính chất vùng miền của văn hóa; mỗi vùng văn hóa khác nhau sẽ tạo 

nên một đặc trƣng văn hóa khác nhau. Thậm chí ngay trong một vùng văn hóa, các 

tiểu vùng khác nhau sẽ tạo ra những đặc trƣng tƣơng đối khác nhau. Trong trƣờng 

hợp VHQH hình thành và phát triển trên vùng đất Kinh Bắc là nơi địa linh nhân kiệt, 

là nơi hội tụ rất nhiều khí thiêng của đất nƣớc, là vùng đất có rất nhiều danh tài, vì thế 

sử dụng lí thuyết vùng văn hóa để chỉ ra đƣợc đặc trƣng của VHQH chính là do đặc 

trƣng bởi các điều kiện không gian, thời gian và con ngƣời ở vùng này.  

Lí thuyết giao lƣu và tiếp biến văn hóa có quá trình hình thành và phát 

triển gắn với rất nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới, trong đó có Redfield, Broom. 

Giao lƣu và tiếp biến văn hoá là sự gặp gỡ, thâm nhập và học hỏi lẫn nhau giữa 
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các nền văn hóa. Trong quá trình này, các nền văn hoá bổ sung, tiếp nhận và làm 

giàu cho nhau, dẫn đến sự biến đổi, phát triển và tiến bộ văn hoá. 

Cần nói thêm, trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc, văn hóa Việt 

Nam đã có những cuộc tiếp xúc và giao lƣu với các nền văn hóa phƣơng Đông và 

phƣơng Tây bằng những con đƣờng và hình thức khác nhau. Cùng với sự hình 

thành các yếu tố văn hóa bản địa, giao lƣu và tiếp biến với văn hóa Đông - Tây đã 

trở thành động lực to lớn cho sự biến đổi, phát triển và làm nên những sắc thái riêng 

của nền văn hóa Việt Nam, trong đó có VHQH. VHQH đã giao lƣu tiếp biến với 

VH Đông Nam Á, Trung Hoa, Ấn Độ, Phƣơng Tây, Liên Xô trƣớc đây, ... 

Trong luận án này, lí thuyết về giao lƣu và tiếp biến văn hóa đƣợc vận dụng 

nhằm làm sáng tỏ quá trình biến đổi của VHQH khi chịu tác động của các hình thức 

biểu diễn, và quá trình sân khấu hóa Quan họ, ... đến từ các nền văn hóa khác, trong 

đó nổi bật là cuộc tiếp biến văn hóa phƣơng Tây nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 

đã đƣa nhiều loại hình văn hóa truyền thống dân tộc lên sân khấu, trong đó Tuồng, 

Chèo Cải Lƣơng, Quan họ, ...là những minh chứng sống động về vấn đề này. 

Nhƣ vậy, áp dụng các lí thuyết về vùng văn hóa, lý thuyết biến đổi hay tiếp 

biến văn hóa vào nghiên cứu đề tài của luận án là để lí giải những nhân tố tác động 

đến VHQH khiến cho nó có những sự thay đổi nhƣ thực trạng hiện nay: Trong 

VHQH thành tố nào biến đổi là do tác nhân bên ngoài, và thành tố nào biến đổi là 

do tự thân. NCS sẽ từng bƣớc luận giải qua những nội dung ở các chƣơng sau. 

1.2.2.2. Phương pháp tiếp cận 

- Tiếp cận chuyên ngành: Luận án Biến đổi của văn hoá Quan họ Bắc Ninh 

trong thời kỳ hiện nay đƣợc soi chiếu dƣới mã ngành Văn hóa học, Mã số: 62 31 06 

40. Vì vậy, phần lớn luận giải các phát hiện trong luận án đƣợc NCS sử dụng góc nhìn 

của chuyên ngành Văn hóa học; các khái niệm, thuật ngữ chuyên sâu đƣợc các chuyên 

gia sử dụng trong giáo trình, chuyên khảo lĩnh vực văn hóa học - cũng đƣợc chắt lọc sử 

dụng một cách thống nhất trong luận án này. 

- Tiếp cận liên ngành: Văn hóa là đối tƣợng nghiên cứu của nhiều ngành 

khoa học, là khoa học tổng hợp nên có thể sử dụng phƣơng pháp liên ngành nhƣ 
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lịch sử - văn hóa, triết học - văn hóa, dân tộc học - văn hóa, ... cũng nhƣ những kết 

quả nghiên cứu và một số ít khái niệm, phạm trù của các khoa học khác để nghiên 

cứu một hiện tƣợng văn hóa cụ thể. Trong luận án này sẽ dùng các phƣơng pháp 

điều tra xã hội học, điền dã dân tộc học nhằm thu thập thông tin (định tính và định 

lƣợng) từ các nhóm khác nhau, bao gồm ngƣời chơi QH, thành viên của cộng đồng 

và các nhà nghiên cứu, quản lý và hoạch định chính sách văn hóa ở địa phƣơng,... 

để làm rõ sự phát triển VHQH hiện nay. Phƣơng pháp nghiên cứu liên ngành đƣợc 

áp dụng để nghiên cứu VHQH trong mối liên quan, tƣơng tác với nhiều ngành khoa 

học khác, từ đó vận dụng những kết quả nghiên cứu, các khái niệm, các phạm trù 

của các khoa học khác để nghiên cứu văn hóa. 

1.3. Khái lƣợc về địa bàn khảo sát - nghiên cứu 

BN là một tỉnh ở miền Bắc Việt Nam, thuộc vùng văn hóa Bắc Bộ. Căn cứ 

vào nguồn cổ sử và các nghiên cứu về lịch sử cận hiện đại thì Bắc Ninh là trung tâm 

của vùng văn hóa Kinh Bắc, cùng với Bắc Giang, một phần của tỉnh Lạng Sơn (Hữu 

Lũng), Hƣng Yên và Hà Nội. Ngay từ năm 1490, Vua Lê Thánh Tông đã cho định 

lại bản đồ cả nƣớc, và Kinh Bắc chính là một trong 13 xứ/trấn của cả nƣớc [92, tr. 

21, 67].  

 Là cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, gần sân bay Quốc tế Nội Bài, BN 

nằm trong vùng kinh tế trọng điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tỉnh lỵ là thành 

phố BN nằm cách trung tâm Hà Nội 30 km về phía Đông Bắc. Phía Tây và Tây Nam 

giáp thủ đô Hà Nội, phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh 

Hải Dƣơng, phía Nam giáp tỉnh Hƣng Yên.  

Hiện nay, BN có 8 đơn vị hành chính bao gồm 01 thành phố, 1 thị xã và 06 

huyện: Thành phố BN: 13 phƣờng và 6 xã; Thị xã Từ Sơn: 7 phƣờng và 5 xã; 

Huyện Gia Bình: 1 thị trấn và 13 xã; Huyện Lƣơng Tài: 1 thị trấn và 13 xã; Huyện 

Quế Võ: 1 thị trấn và 20 xã; Huyện Thuận Thành: 1 thị trấn và 17 xã; Huyện Tiên 

Du: 1 thị trấn và 13 xã; Huyện Yên Phong: 1 thị trấn và 13 xã. Tổng cộng BN có 

126 đơn vị hành chính cấp xã, phƣờng và thị trấn, bao gồm 102 xã, 17 phƣờng và 7 

thị trấn [114]. 
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Trong luận án này, chúng tôi tập trung nghiên cứu ở địa bàn thành phố Bắc 

Ninh và huyện Tiên Du - là những nơi VHQH đƣợc cộng đồng cƣ dân sáng tạo, duy 

trì, phổ biến và còn là nơi VHQH đậm đặc nhất so với các địa bàn khác. Quan trọng 

hơn, những địa bàn này cũng thể hiện tính đại diện khi nghiên cứu về sự biến đổi 

của VHQH bởi những tác động, biến đổi từ yếu tố con ngƣời, môi trƣờng sống, kinh 

tế, văn hóa - xã hội nói chung. Dƣới đây, NCS sẽ giới thiệu cụ thể các làng QH 

thuộc địa bàn nghiên cứu. 

1.3.1. Giới thiệu sơ lược các làng Quan họ gốc 

1.3.1.1. Làng Diềm  

Làng Diềm (còn gọi là làng Viêm Xá) là tên gọi nôm của Viêm Xá - một 

ngôi làng cổ thuộc xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, nơi có đền thờ Đức Vua Bà 

- Thuỷ tổ QH. Theo văn bia còn lƣu trữ trong khuôn viên Đền, làng Diềm xƣa thuộc 

tổng Châm Khê huyện Võ Giàng, nay thuộc xã Hoà Long, thành phố BN, tỉnh BN. 

Thời nguyên sơ, làng còn có tên là Viêm Ấp, ấp Viêm Trang. Phía tây giáp sông 

Cầu, các phía còn lại giáp các làng QH gốc nhƣ: Hữu Chấp, Xuân Đồng, Xuân Ái, 

Xuân Viên… Trƣớc đây, làng có các cổng chính: cổng Đông, cổng Đình, cổng 

Chùa, cổng Tây, cổng Đò và một lối đi nhỏ gọi là ngõ Chui. Hiện nay, chỉ có cổng 

Đình giữ lại đƣợc khá nguyên vẹn kết cấu và chức năng của một cổng làng.  

Làng có lịch sử hàng ngàn năm truyền thống đánh giặc giữ nƣớc, bảo vệ và 

xây dựng tổ quốc. Ở làng lƣu truyền rất nhiều truyền thuyết, hàng trăm truyện cổ 

dân gian, nhƣ các truyền thuyết về thánh Tam Giang, về Đức Vua Bà, về các bà 

Ngọc Dung, Thuỷ Tiên, về các ngài Đô Thống, Giáp Ngọ, Ngũ Vi, rồi các sự tích 

địa danh đồng Mặt Gƣơng, Suối Thiếp, sông Cổ Ngựa… Làng có nhiều nghề cổ 

truyền nhƣ trồng dâu nuôi tằm, trồng mía kéo mật, làm đồ mộc, buôn bán, ...  

Đặc biệt làng có nhiều di tích lịch sử văn hóa nhƣ chùa Diềm, đình Diềm, 

Đền Cùng và đền Vua Bà thủy tổ QH, nhiều nghè, miếu thờ. Tiêu biểu là Đền Vua 

Bà thờ “Thủy tổ QH” và từ lâu đời nổi tiếng với lễ hội QH. 

Tƣơng truyền rằng, Đức Vua Bà là con gái Hùng Vƣơng, đến tuổi thiếu nữ 

nhƣng không lấy chồng mà xin phép vua cha đi chu du thiên hạ. Khi bà vừa ra khỏi 
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thành, có cơn mƣa lớn bất ngờ cuốn phăng bà và các tì nữ đến Ấp Viêm Trang ( 

thôn Viêm Xá ngày nay). Tại đây bà đã cho dân làng khai khẩn đất hoang, dựng vợ 

gả chồng và dạy họ những làn điệu QH. Để tƣởng nhớ công lao ấy, cứ vào buổi 

sáng khai hội mọi ngƣời lại diễn lại tích “Bà Chúa phát lệnh mở hội xuân”, mong bà 

cho mƣa thuận gió hòa, vật thịnh dân an [Nguồn: Tƣ liệu khảo sát, phỏng vấn sâu 

của NCS năm 2016]. 

Theo tục lệ làng Viêm Xá, hàng năm cứ đến ngày 6 tháng 2 (âm lịch) đền Vua 

Bà lại mở hội. Ngày mồng 5, dân làng làm lễ mở cửa đền. Sáng mồng 6 chính hội, dân 

làng tổ chức tế lễ thần, trong nghi lễ có hát QH thờ thần của các “bọn” QH trong làng 

với những giọng lề lối ca ngợi công đức của thần và cầu xin phù hộ cho ngƣời khang 

vật thịnh, mùa màng phong đăng hòa cốc. Tiếp theo là lễ rƣớc kiệu Vua Bà quanh làng, 

tƣợng trƣng cho ngày Vua Bà du ngoạn đặt chân lên đất Viêm Xá. Sau phần lễ là phần 

hội với nhiều tục trò vui chơi giải trí nhƣ: vật, cƣớp cầu, QH giao lƣu… 

1.3.1.2. Làng Bịu Sim 

Bịu Sim là tên nôm của làng Hoài Thị, nay thuộc xã Liên Bão, huyện Tiên 

Du, tỉnh BN. Trƣớc Cách mạng tháng Tám năm 1945, Hoài Thị là đơn vị xã nằm 

trong tổng Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh BN. Khi đó, tổng Nội Duệ gồm các xã: 

Nội Duệ (Đình Cả, Lộ Bao), Nội Duệ Đông (Chằm, Trù Đông, Đông Bình, Thanh 

Bình), Hoài Bão Trung (Bựu Giữa), Hoài Bão Thị (Bựu Sim), Lũng Giang (Chinh, 

Trùng, Cả), Bái Uyên (Làng Bƣởi), Hồi Bão (Đống Trà, Chè, Quảng Dộc, Dọc), 

Hoài Bão Thƣợng. Sau Cách mạng tháng Tám thành công, tổng Nội Duệ đƣợc giải 

thể; đầu năm 1947, các thôn: Đống Trà (Chè), Quảng Dộc (Dọc), Hoài Trung (Bựu 

Trung), Hoài Thị (Bựu Sim), Hoài Thƣợng (Bựu Thƣợng), Bái Uyên (Bƣởi) sáp 

nhập thành xã Liên Bão nằm trong huyện Tiên Du tỉnh BN. Từ đó đến nay dù đã 

nhiều lần đổi thay địa giới hành chính tỉnh, huyện, tên làng vẫn đƣợc giữ nguyên và 

làng vẫn thuộc xã Liên Bão huyện Tiên Du [Nguồn: Tƣ liệu khảo sát, phỏng vấn 

sâu của NCS năm 2016]. 

Làng có các tiết lệ sau: Ngày 6 tháng giêng: Lễ khai chiêng. Ngày 10 tháng 

giêng: Hội xuân. Ngày 1 tháng 4 (âm lịch): Lễ hạ điền. Ngày 10 tháng 4 (âm lịch): 

Lễ thƣợng điền. Ngày 1 tháng 8: Thu tế. Các tiết lệ trên đều diễn ra ở đình, chùa.  
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Hàng năm “Xuân thu nhị kỳ”, dân làng đều tổ chức tế lễ, hội hè trọng thể vào 

ngày 10 tháng giêng và mùng 1 tháng 8 âm lịch. Hội chính đƣợc tổ chức vào ngày 

10 tháng giêng gọi là ngày “Đại kỳ phƣớc”, những năm “phong đăng hòa cốc” hội 

đƣợc kéo dài đến ngày 12 mới giã hội. Trong những ngày hội, mỗi ngày tế một lần, 

sau các nghi thức lễ, làng mở các trò vui nhƣ: vật, đu, hát QH.  

Tục truyền xƣa có hai viên quan, một ở Viêm Xá (Diềm) và một ở Hoài Thị 

(Bựu) chơi với nhau rất thân chẳng khác gì anh em ruột, mỗi khi có việc, họ mời 

nhau đến vui chơi ca hát. Từ đó, hai làng kết chạ với nhau và duy trì tới ngày nay. 

Cùng với việc hai làng Hoài Thị, Viêm Xá kết chạ, các bọn QH đôi nơi cũng kết 

bạn với nhau. Đặc biệt, tình bạn QH giữa hai làng rất bền chặt, truyền từ đời nọ 

sang đời kia đã hàng trăm năm nay rồi, mà tới nay tình bạn vẫn ngày càng khăng 

khít. Ngoài kết bạn với Viêm Xá, Hoài Thị còn kết bạn với các bọn QH ở Xuân Ổ, 

Tam Sơn, Ngang Nội, Ném Tiền. Trong các ngày hội ở đây thƣờng hát QH ngoài 

trời với các “Bọn” QH láng giềng, hát trong nhà với các “Bọn” QH kết chạ. 

1.3.1.3. Làng Y Na 

Làng Y Na (phƣờng Kinh Bắc- thành phố BN- tỉnh BN) làng cổ, xƣa có tên 

gọi là Ỷ Na trang ấp, là nơi lƣu giữ những truyền thuyết dân gian đặc sắc. Làng Y 

Na đông giáp Phúc Sơn, tây giáp làng Thị Chung, nam giáp thành phố BN (ngăn 

cách bằng đƣờng xe lửa Hà Nội - Lạng Sơn) và bắc giáp cánh đồng làng Xuân Ái 

[Nguồn: Tƣ liệu khảo sát, phỏng vấn sâu của NCS năm 2016].  

Đình làng vốn đƣợc khởi dựng từ thời Lê gồm 5 gian đại đình và một gian 

hậu cung, thờ 5 vị thánh (ngũ vị đại vƣơng) có công đánh giặc Ân thời Vua Hùng 

Vƣơng thứ sáu. Những cổ vật nhƣ thần phả, sắc phong của triều đình phong tặng 

thành hoàng ở các niên đại : 1767, 1850, 1924. Đƣợc công nhận là di tích lịch sử 

văn hoá cấp tỉnh năm 2007. 

Chùa Y Na cũng đƣợc khởi dựng từ lâu đời, nhƣng đến thời kháng Pháp thì 

bị tàn phá, mãi đến năm 1988, chùa mới đƣợc xây dựng lại gồm 6 gian tiền đƣờng 

và 3 gian thƣợng điện. Y Na còn là nơi có truyền thống hát Ả đào, hát Trống quân, 

hát QH... QH Y Na kết nghĩa với QH Bồ Sơn. 
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Hàng năm, làng Y Na mở hội vào ngày mùng 6 tháng giêng. Có một nét đặc 

biệt là QH Y Na chỉ hát canh với QH Bồ Sơn, chứ đi nơi khác, họ hát toàn giọng vặt, 

không hát canh, vì họ quan niệm “anh em với nhau” mới thiêng liêng, mới hát canh. 

Ngày nay, tập tục kết chạ giữa hai làng vẫn đƣợc duy trì.  

1.3.1.4. Làng Bồ Sơn  

Làng Bồ Sơn tên Nôm là làng Bò thuộc phƣờng Võ Cƣờng, nằm ở phía tây nam 

Tp BN (hiện nay), có quốc lộ 38 chạy qua và gần đƣờng cao tốc 1A mới (Hà Nội - 

Lạng Sơn), giao thƣơng kinh tế và văn hoá xã hội rất thuận tiện. Làng có nhiều di tích 

lịch sử văn hóa [Nguồn: Tƣ liệu khảo sát, phỏng vấn sâu của NCS năm 2016]. 

Đình làng Bồ Sơn đƣợc xây dựng từ những năm cuối của thời kỳ nhà Lê thờ 

Thành hoàng là đức Hắc Quý Minh (Đống Bính và Vy Xƣơng) - ngƣời đã có công 

phò tá Thánh Gióng đánh giặc Ân. Những năm kháng chiến chống Pháp, đình bị 

phá dỡ. Tới những năm 1999 - 2002, đình đƣợc xây dựng lại với quy mô lớn, theo 

kiểu kiến trúc truyền thống dân tộc. Đƣợc công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp 

tỉnh năm 2006. 

Chùa làng Bồ Sơn hiện nay đƣợc khôi phục từ năm 1996, là một trong những 

cơ sở vật chất của sinh hoạt VHQH thƣờng diễn ra ở đây vào những dịp hội chùa. 

Làng Bồ từ xƣa kết chạ với làng Khả Lễ (tức làng Sẻ), nguyên do là hai làng 

này xƣa là một, sau cƣ dân ngày càng đông đúc nên đã tách ra; kết chạ với làng Y 

Na bởi Bồ Sơn là từ làng Y Na tách ra. Từ khi kết chạ với nhau, hàng năm vào ngày 

hội lệ, dân làng Bồ Sơn với 2 làng trên đều mời nhau đến chung vui. 

Những dịp hội hè đình đám là dịp hoạt động chính, hoạt động tập trung nhất của 

QH làng Bồ Sơn. Trong ngày lễ hội làng, các bọn QH làng Bồ Sơn và các bọn QH kết 

bạn đều cùng vào đình thắp nhang làm lễ, đôi bên tổ chức hát thờ ngay tại đình (hoặc 

chùa), sau đó mới ra xem hội, tổ chức “hát hội”, rồi chiều tối đến họ cùng về các “nhà 

chứa” tổ chức “hát canh” thâu đêm suốt sáng. 

Lễ hội làng Bồ Sơn xƣa đƣợc tổ chức từ 3 đến 4 ngày liền, bắt đầu từ ngày 

mồng 9 tháng giêng âm lịch hàng năm đến hết ngày 12 mới giã đám, đóng cửa đình, 

kết thúc lễ hội một năm. Lễ hội Bồ Sơn diễn ra tại khu vực đình, chùa của làng.  
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Ngày nay, làng QH Bồ Sơn cũng nhƣ nhiều làng QH khác ở BN, tổ chức QH 

và sinh hoạt VHQH đã có những thay đổi, nhƣng cơ bản giữ đƣợc những sắc thái 

mang đậm đà bản sắc quê hƣơng. 

1.3.1.5. Làng Thị Cầu 

Làng Thị Cầu có tên cổ là Bình Tân. Năm 1963 làng Thị Cầu trở thành một 

khu phố của thị xã BN, gọi là “Khu phố Thị Cầu”. Tới năm 1982, khu phố Thị Cầu 

đƣợc gọi là “phƣờng Thị Cầu”. Phƣờng Thị Cầu ngày nay thuộc Tp BN, tỉnh BN. 

Làng Thị Cầu xƣa có bốn giáp là giáp Đông, giáp Già, giáp Giữa và giáp Bắc. Có 12 

xóm là xóm Đình, xóm Chợ, xóm Già, xóm Giải Áo, xóm Dừa, xóm Trại, xóm Đông, 

xóm Đồng, xóm Đìa, xóm Đàn, xóm Chu Trên, xóm Chu Dƣới [Nguồn: Tƣ liệu khảo 

sát, phỏng vấn sâu của NCS năm 2016]. 

 Thị Cầu nằm ở phía đông bắc thành phố BN, phía đông giáp xã Kim Chân, 

huyện Quế Võ. Phía tây và phía nam giáp các làng Cổ Mễ, Phúc Sơn, Thanh 

Sơn. Phía bắc giáp Đáp Cầu và sông Cầu. 

Các di tích lịch sử văn hóa tại Thị Cầu có đền, chùa Điều Sơn ở chân núi 

Điều Sơn, chùa Cao ở sƣờn núi Chu, đền Sim ở chân núi Thiềm... 

Thị Cầu chứa đựng một kho tàng văn hóa dân gian truyền thống quý báu nhƣ 

hát Tuồng, Chầu văn, Trống quân, ... và hát QH.  

Nét đặc trƣng của QH Thị Cầu là gọi tổ chức QH là “Sân QH”. Tuy dùng 

khác chữ, song về bản chất nội hàm vẫn nhƣ nhau. Các “Sân QH” ở Thị Cầu cũng 

vẫn là các tập thể đồng chất giới tính nhƣ mọi nơi, nghĩa là mỗi “sân” đều gồm 

toàn nam hoặc gồm toàn nữ, và cũng đặt tên phiếm chỉ theo thứ tự số lƣợng, từ 

anh Hai tới anh Sáu (sân nam), từ chị Hai tới chị Sáu (sân nữ). QH đƣợc diễn 

xƣớng xuân thu nhị kỳ hàng năm vào ngày 20 tháng giêng và từ ngày 7 đến ngày 

16 tháng 8 âm lịch. 

1.3.1.6. Làng Yên Mẫn 

Những thế kỷ đầu Công nguyên, Yên Mẫn thuộc trại Yên Xá, ấp Yên Xá, sau 

này đổi thành xã Yên Xá. Từ năm 2004 Yên Mẫn thuộc phƣờng Kinh Bắc, thị xã 

Bắc Ninh nay là Tp BN. Làng Yên Mẫn gọi theo tên nôm là Yên Giàu. Phía bắc 
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Yên Mẫn giáp Thụ Ninh (xã Vạn An), phía nam giáp Thị Chung, phía đông giáp Y 

Na, phía tây giáp Niềm Xá. Cƣ dân làng Yên Mẫn có các dòng họ: Họ Nguyễn, họ 

Lƣu, họ Phan, họ Tống. Trong đó họ Nguyễn là đông nhất và đến định cƣ sớm nhất, 

có quan hệ gần gũi với họ Nguyễn ở Thị Chung và họ Nguyễn ở Thụ Ninh (có lẽ 

đây là một dòng họ cƣ trú ở ấp Yên Xá xƣa sau chia ra thành 3 làng) [Nguồn: Tƣ 

liệu khảo sát, phỏng vấn sâu của NCS năm 2017].  

Đình, chùa làng Yên Mẫn là những công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, 

với nhiều di vật cổ, là không gian lễ hội, nơi diễn ra những hoạt động văn hóa tinh 

thần của cả cộng đồng. Di tích đã đƣợc Bộ Văn hoá thông tin xếp hạng cấp quốc gia 

năm 1991. 

Hội làng Yên Mẫn diễn ra vào 10-12/2 âm lịch hằng năm. Đây cũng là một lễ 

hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với tục thờ thần hoàng làng Yên Mẫn, 

thu hút nhiều ngƣời dân trong làng và vùng phụ cận tham dự. Lễ hội đã đƣợc duy trì 

và phát triển nhiều thế kỷ quan, đƣợc các thế hệ ngƣời dân Yên Mẫn bảo tồn và 

phát huy cho đến ngày hôm nay. 

1.3.2. Giới thiệu sơ lược các làng Quan họ mới 

6 làng Quan họ mới gồm: làng Đạo Chân, Kim Đôi, Quỳnh Đôi, Ngọc Đôi, 

Phú Xuân (đều thuộc xã Kim Chân, Tp BN); và Khu phố số 4 (phƣờng Đáp Cầu, 

Tp BN). 

1.3.2.1. Các làng thuộc xã Kim Chân 

Các làng nằm trên địa bàn xã Kim Chân trƣớc đây thuộc huyện Quế Võ, giáp 

với Tp BN. Ngày 09.04.2007, Thủ tƣớng quyết định phân chia lại địa giới một số 

huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, Kim Chân là một trong các xã đƣợc sáp nhập vào thành 

phố Bắc Ninh. 

Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và xã hội phát triển, các làng thuộc xã 

Kim Chân (Đạo Chân, Kim Đôi, Quỳnh Đôi, Ngọc Đôi, Phú Xuân) có một bề dày 

truyền thống lịch sử, văn hóa đáng tự hào. Tất cả các làng trong xã đều tự ý thức 

xây dựng cho mình lịch sử văn hóa mang sắc thái riêng; mỗi làng đều có đình, chùa, 

miếu thờ Phật và các vị thần thành hoàng làng, những ngƣời có công với dân làng. 
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Vì vậy, theo phong tục của ngƣời Việt ở Bắc bộ, “trống làng nào làng ấy đánh, 

thánh làng nào làng ấy thờ”, các làng thuộc xã Kim Chân đều hình thành cho mình 

phong tục, tập quán mang những sắc thái tƣơng đối riêng; lễ hội gắn với đặc điểm, 

điều kiện của riêng từng thôn cũng vì thế mà tƣơng đối khác biệt. Trong xã, đã có 

những làng nổi tiếng cả nƣớc, đi vào sử sách nƣớc nhà nhƣ Kim Đôi – “Làng khoa 

bảng” với 25 vị Tiến sĩ cùng với truyền thống khuyến học đặc biệt; làng Đạo Chân 

với lễ hội Giã bánh dày nổi tiếng; ... 

Mặc dù không nằm trong làng QH gốc, song với truyền thống văn hóa lâu 

đời, đồng thời là địa phƣơng có sự lan tỏa VHQH từ rất sớm nên hiện nay, 5 làng 

thuộc xã Kim Chân đƣợc xếp vào địa phƣơng có phong trào phát triển các CLB QH, 

các đội văn nghệ có hát QH mạnh mẽ. Theo nghiên cứu trực tiếp của NCS, việc 

phát triển VHQH ở đây chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu tinh thần của ngƣời dân trong 

làng; QH sử dụng trong các lễ hội, các sự kiện văn hóa, xã hội trong làng trong xã. 

Hiện tại, số lƣợng những ngƣời tham gia sinh hoạt văn hóa QH ở các làng trong xã 

lên tới hàng trăm ngƣời. Với những đặc điểm về địa bàn dân cƣ, truyền thống văn 

hóa và đặc điểm sinh hoạt VHQH ở đây với tƣ cách là địa phƣơng mới đƣợc sáp 

nhập vào vùng VHQH cổ, việc khảo sát làng QH mới thông qua 05 làng thuộc xã 

Kim Chân sẽ giúp làm rõ bản chất của đối tƣợng và vấn đề nghiên cứu; nhìn nhận 

sự lan tỏa, phát triển và biến đổi VHQH đúng với quy luật phát triển con ngƣời, văn 

hóa và kinh tế - xã hội. 

1.3.2.2. Khu phố số 4 (phường Đáp Cầu, Tp BN) 

Khu phố số 4 thuộc phƣờng Đáp Cầu, Tp BN là một trong những địa 

phƣơng đã có sự ảnh hƣởng bởi sinh hoạt VHQH nhiều thế kỷ qua. Mặc dù không 

nằm trong làng QH cổ nhƣng đây lại là nơi chịu ảnh hƣởng đậm đặc VHQH. Tuy 

nhiên, với đặc điểm vị trí địa lý tƣơng đối đặc biệt, nơi có những ngọn đồi, nhiều 

dốc và đặc điểm dân cƣ có nhiều biến động: sự đan xen giữa ngƣời bản địa và 

ngƣời ở những nơi khác đến sinh sống và lao động nên việc chọn địa bàn khu phố 

số 4 phƣờng Đáp Cầu sẽ góp phần quan trọng khi luận giải các hiện tƣợng biến 

đổi của VHQH. 
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Cũng nhƣ nhiều xã phƣờng khác trên địa bàn Tp. BN, nhiều năm qua, khu 

phố số 4 cũng xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần 

cho ngƣời dân. Khu đã có nhà văn hóa riêng, có cơ sở thờ tự và lễ hội riêng phục vụ 

đời sống văn hóa, tinh thần của ngƣời dân trong khu. Hiện nay, phong trào sinh hoạt 

VHQH ở đây cũng phát triển mạnh mẽ cả về số lƣợng và chất lƣợng. Với vị trí là 

khu tiếp giáp với những vùng văn hóa cổ, trong đó có VHQH, đồng thời chịu sự tác 

động bởi nhiều luồng văn hóa khác đan xen, đời sống kinh tế phát triển theo hƣớng 

đô thị hiện đại, chọn địa bàn khu phố số 4 phƣờng Đáp Cầu để khảo sát sự phát 

triển, biến đổi của VHQH sẽ luận giải đƣợc những vấn đề bản chất của đối tƣợng 

nghiên cứu. 

Nhƣ vậy, với việc giới thiệu sơ lƣợc địa bàn nghiên cứu, trong đó trực tiếp 

giới thiệu các làng VHQH cho thấy, mẫu khảo sát, nghiên cứu là đa dạng, phong 

phú, từ làng QH cổ, có bề dày lịch sử và đậm đặc về QH cho đến những làng mới 

đƣợc mở rộng, trong đó có làng vốn thuộc huyện thuần nông đƣợc sáp nhập vào 

Tp BN cho đến khu phố có lịch sử phát triển lâu dài nhƣng đặc điểm địa lý văn 

hóa tƣơng đối đặc trƣng – đã cho thấy địa bàn khảo sát nghiên cứu có thể giải mã 

đƣợc bản chất của đối tƣợng nghiên cứu, ở đây là những biến đổi của VHQH.  Địa 

bàn khảo sát cũng cho thấy, sự phát triển không gian VHQH cũng tập trung chủ 

yếu ở khu vực trung tâm vùng QH, đƣợc chính cộng đồng sinh ra QH mở rộng, 

phát triển nó. 

Tiểu kết  

Để có đƣợc cái nhìn tổng quan về QH, VHQH, trong Chƣơng 1 của luận án, 

NCS đã tập trung vào trình bày Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và 

phƣơng pháp nghiên cứu liên quan tới đề tài của luận án, khái lƣợc về địa bàn 

nghiên cứu. 

Trên cơ sở đó NCS nhận thấy, QH BN đã đƣợc bắt đầu nghiên cứu từ những 

năm hai mƣơi của thế kỷ XX. Đây là một hiện tƣợng văn hóa dân gian đƣợc giới 

khoa học quan tâm. Nếu những nghiên cứu ban đầu mang tính mô tả hoạt động diễn 

xƣớng QH, thì về sau này, các nghiên cứu ngày càng mở rộng cách tiếp cận QH BN 
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từ nhiều góc độ khác nhau, sử dụng các phƣơng pháp liên ngành, làm nảy sinh 

nhiều cuộc tranh luận khoa học. Một số vấn đề đã đƣợc làm sáng tỏ. Kết quả là 

chúng ta có đƣợc lƣợng tƣ liệu đáng kể về VHQH dƣới các góc nhìn khác nhau. 

Đã có một số công trình của nhiều tác giả là các chuyên gia trong lĩnh vực 

nghiên cứu về VHQH, bàn về biến đổi VHQH. Các bài khảo cứu, tạp chí viết về 

vấn đề này đã mô tả, bƣớc đầu đi vào phân tích, đánh giá những biến đổi về văn hóa 

đang diễn ra cũng nhƣ đƣa ra một số hƣớng giải quyết vấn đề. Mặc dù vậy, biến đổi 

VHQH vẫn có những khoảng trống còn chƣa đƣợc khai thác nghiên cứu nhiều, đặc 

biệt là những nghiên cứu về biến đổi VHQH BN. Đây chính là mục đích của Luận 

án này. 

Vì vậy, NCS hy vọng sẽ có đƣợc một nghiên cứu khái quát về sự biến đổi 

VHQH BN trong thời kì hiện nay. 

Trên cơ sở xác định khái niệm và nhận diện nguyên nhân, các yếu tố và quá 

trình biến đổi của VHQH, NCS đã trình bày việc vận dụng các lý thuyết và phƣơng 

pháp tiếp cận nhằm làm rõ bản chất của đối tƣợng nghiên cứu. Khi xác định phƣơng 

pháp luận, NCS cũng đặt đối tƣợng nghiên cứu trong góc nhìn từ luận điểm của 

UNESCO khi xác định vai trò quyết định của cộng đồng đối với sự tồn tại, phát 

triển và biến đổi của di sản văn hóa, ở đây là VHQH BN. Chính vì thế, vấn đề làm 

rõ địa bàn nghiên cứu cũng đƣợc đề cập trong Chƣơng này. Đây chính là những cơ 

sở lý luận cốt lõi để NCS làm căn cứ giải quyết những vấn đề học thuật cho cả công 

trình luận án.  
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Chƣơng 2  

TIỂU VÙNG VĂN HÓA BẮC NINH VÀ  

VĂN HÓA QUAN HỌ TRUYỀN THỐNG 

Nghiên cứu các hiện tƣợng văn hóa nói chung, VHQH nói riêng cần chú trọng 

tới cộng đồng sản sinh, nuôi dƣỡng và phát triển nó. Đây là nguyên tắc phƣơng pháp 

luận khi nghiên cứu văn hóa nói chung. Đây cũng là luận điểm mà UNESCO đã nhấn 

mạnh, nhƣ ở chƣơng 1 đã trình bày. Đi vào khía cạnh cụ thể khi nghiên cứu biến đổi 

VHQH - loại hình văn hóa tổng hợp, mang tính đặc thù của một cộng đồng nguyên bản 

là cộng đồng nông dân gắn với làng xã, NCS đặt QH trong bối cảnh của tiểu vùng văn 

hóa Bắc Ninh, tồn tại song hành toàn bộ đời sống văn hóa cộng đồng, trực tiếp là các lễ 

hội làng mà ở đó không gian, cảnh quan tự nhiên, con ngƣời và xã hội... để nhận diện 

và giải mã VHQH với những đặc trƣng riêng của nó. Dựa vào lý thuyết vùng văn hóa, 

quan điểm của UNESCO và một số góc tiếp cận khác, chúng tôi sẽ phân tích một số 

đặc điểm cơ bản của tiểu vùng này qua nghiên cứu trƣờng hợp cụ thể dƣới đây. 

2.1. Bối cảnh tiểu vùng văn hóa Bắc Ninh  

2.1.1. Vị trí địa văn hóa 

QH là một loại hình nghệ thuật dân gian sinh ra trên vùng đất rộng khoảng 

60km
2
 của phần lớn các làng thuộc tỉnh BN, lan ra một số thôn, xã địa phận tỉnh 

Bắc Giang, kề cận hai bên bờ sông Cầu cách thủ đô Hà Nội về phía Bắc chừng 

30km. Đầu thế kỷ XX, QH đƣợc thực hành ở 44 làng (ở BN) và 5 làng (ở Bắc 

Giang). Đến năm 2014, xác nhận lại có 67 làng QH đƣợc đƣa vào danh sách bảo tồn 

và phát triển (BN có 44 làng, Bắc Giang có 23 làng). Trong giới hạn của đề tài, 

NCS đi vào nghiên cứu QH ở BN và khảo sát tại địa bàn 6 làng QH gốc và 6 làng 

QH mới trong tỉnh. 

BN xƣa nằm ở phía Bắc kinh thành Thăng Long, là vùng đất trung tâm của 

châu thổ sông Hồng, điểm giao lƣu của các huyết mạch giao thông thuỷ, bộ tạo cho 

xứ Kinh Bắc sớm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - văn hóa, trung tâm chống 

xâm lƣợc và chống đồng hóa, bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc, chiếm một vị trí 

đặc biệt trong lịch sử dân tộc và văn hóa Việt Nam. 
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Nhƣ vậy có thể thấy, chính những vị thế địa hình, điều kiện sống ấy đã tạo 

nên nét đặc trƣng để sản sinh ra VHQH. Đây cũng chính là vùng cộng đồng cƣ dân 

- chủ nhân của di sản QH đã sản sinh và thực hành VHQH. Nghiên cứu biến đổi của 

VHQH, chúng tôi chủ yếu đặt trong tác động của các yếu tố này. Những nét đặc 

trƣng riêng có của VHQH đƣợc thể hiện rất rõ trong các làng QH mà NCS khảo sát. 

2.1.2. Văn hóa truyền thống tiểu vùng Bắc Ninh  

Đặc trƣng VHQH đƣợc hình thành không thể tách rời khỏi văn hóa truyền 

thống và nhất là con ngƣời BN. BN là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hiến hàng 

ngàn năm với bản sắc văn hoá độc đáo.  

Nằm ở phía Bắc sông Hồng, đất đai màu mỡ, cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp, 

thuận tiện giao lƣu kinh tế, văn hoá với các vùng miền trong cả nƣớc, Kinh Bắc có 

thế đất núi sông hùng vĩ linh thiêng, hội tụ tinh hoa đất trời, là nơi ngƣời dân sinh 

cơ lập nghiệp, là quê hƣơng của nhiều nhân tài. Thế “địa linh sinh nhân kiệt” này 

đƣợc Phan Huy Chú ghi nhận trong Lịch triều hiến chương loại chí nhƣ sau:  

Kinh Bắc có mạch núi cao chót vót, nhiều sông quanh vòng, là mạn trên 

của nƣớc ta. Phong cảnh thì phủ Bắc Hà, phủ Lạng Giang đẹp hơn. Văn 

học thì phủ Từ Sơn, phủ Thuận An nhiều hơn. Mạch đất tốt tụ vào đấy, 

nên càng nhiều chỗ có dấu tích đẹp; tinh hoa họp vào đấy, nên sinh ra 

nhiều danh thần. [22, tr. 118]  

Nhƣ vậy, Kinh Bắc là một trong những tiểu vùng sản sinh và nuôi dƣỡng 

văn hoá ngƣời Việt ở đồng bằng Bắc Bộ và cả nƣớc. Cộng đồng ngƣời Kinh Bắc 

chính là chủ nhân của VHQH. Cần nói thêm rằng, tên Kinh Bắc có từ năm 1241 với 

đơn vị hành chính là Lộ, sau đổi thành Trấn, Thừa Tuyên, Xứ - Xứ Bắc. Trấn Kinh 

Bắc là một trong tứ trấn nội kinh từ thời Lê. Từ thời Hùng Vƣơng đến An Dƣơng 

Vƣơng và sau này, khi ngƣời Việt từ vùng thềm cổ phù sa tràn xuống khai thác 

đồng bằng, thì Kinh Bắc trở thành một vùng đất trung tâm của đất nƣớc: có Cổ Loa 

- kinh đô An Dƣơng Vƣơng, có trung tâm Luy Lâu - Long Biên thời Bắc thuộc, là 

phên dậu che chắn mặt bắc của kinh đô Thăng Long thời Đại Việt [95, tr. 135-136]. 
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Ngƣời Kinh Bắc cần cù, chịu khó, hay lam hay làm, sáng tạo trong lao động 

với các nghề truyền thống nhƣ nghề tơ tằm, gốm sứ, đúc đồng, chạm bạc, khắc gỗ, 

vẽ tranh dân gian, ... Từ xa xƣa, dân Kinh Bắc là cƣ dân nông nghiệp cấy lúa. Bên 

cạnh sản xuất nông nghiệp, họ cũng sớm có nền thủ công nghiệp khá phát triển với 

những làng nghề nổi tiếng nhƣ: làng tranh dân gian Đông Hồ, làng gốm Phù Lãng, 

làng đúc đồng Đại Bái, làng rèn Đa Hội, làng dệt Lũng Giang, Hồi Quan, sơn mài 

Đình Bảng, chạm khắc Đồng Kỵ, làng nghề tre trúc Xuân Lai, ... Cùng với đó là sự 

phát triển mạnh mẽ của hoạt động buôn bán vốn có từ lâu đời với hệ thống chợ 

làng, chợ vùng và các làng buôn nổi tiếng nhƣ: Phù Lƣu, Đình Bảng, Đồng Kỵ, 

Phù Khê, Nội Duệ, Lũng Giang (Lim). Các ngành nghề thủ công không những làm 

cho các làng xã thêm trù phú, mà còn góp phần làm nên văn hiến của xứ Kinh Bắc, 

xứng với danh xƣng “vùng đất trăm nghề”. Con ngƣời, vùng đất và các phƣơng 

thức canh tác đã tạo cho văn hóa nói chung, VHQH BN nói riêng nét đặc trƣng độc 

đáo so với các vùng miền khác của cả nƣớc. 

Đến thế kỷ XI, cùng với sự ra đời Nhà nƣớc Ðại Việt triều Lý, Kinh Bắc đã trở 

thành một vùng kinh tế mạnh của đất nƣớc, nơi giao lƣu với các nền văn hóa Trung 

Hoa, Ấn Độ, làm nền cho sự phát triển mọi mặt về chính trị, văn hóa, xã hội...  

Bản sắc văn hoá của đất Kinh Bắc - BN còn đƣợc thể hiện đậm nét ở truyền 

thống hiếu học khoa bảng. Kinh Bắc là vùng đất học. BN đƣợc mệnh danh là vùng 

đất khoa bảng với “Một giỏ ông Đồ, một bồ ông Cống, một đống ông Nghè, một bè 

Tiến sĩ, một bị Trạng nguyên, một thuyền Bảng nhãn”. Những vị khoa bảng ấy đã 

đƣợc lƣu danh tại Văn miếu BN nổi tiếng đƣợc xây dựng có tầm cỡ, quy mô, trang 

trọng. Văn miếu BN với những trang lịch sử văn hóa, giáo dục còn lƣu giữ đƣợc 

cho đến ngày nay là những cứ liệu vô cùng giá trị của nền văn minh ở vùng Kinh 

Bắc, nơi có thành Luy Lâu cổ, nơi Sỹ Nhiếp lần đầu dạy ngƣời Việt học chữ. Chùa 

Dâu, Chùa Phật Tích là những nơi phát tích của Phật giáo Việt Nam. Đền Đô nơi 

phát tích vƣơng triều Lý, Đền Phụ Quốc - Làng Tam Tảo, ...  

Ngƣời dân BN có truyền thống yêu nƣớc nồng nàn, thời nào cũng có các 

bậc anh hùng hào kiệt có công cùng nhân dân đánh giặc giữ nƣớc. Từ các bậc 
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tiền nhân rồi Trƣơng Hống, Trƣơng Hát, đến các vị vua triều Lý, tiếp đó là  rất 

rất nhiều các bậc anh hùng sau này tiếp nối truyền thống hào hùng đó. 

Với vị trí địa lý đặc biệt là “phên dậu phía Bắc của Thăng Long”, trong các 

cuộc chiến chống ngoại xâm, đất và ngƣời Kinh Bắc đƣợc lịch sử cả nƣớc giao cho 

trọng trách giữ gìn, bảo vệ kinh đô - danh dự thiêng liêng của đất nƣớc. Chính điều 

này đã góp phần tạo nên phẩm chất anh hùng, mƣu lƣợc, quyết chiến thắng của 

ngƣời dân để họ viết nên những trang sử vang chói lọi về lịch sử chống ngoại xâm: 

chiến thắng Nhƣ Nguyệt, thế kỷ XI; chống quân Nguyên Mông, thế kỷ XIII; chiến 

thắng Chi Lăng - Xƣơng Giang quyết định kết thúc thắng lợi 10 năm kháng chiến 

chống quân Minh, thế kỷ XV, ... Truyền thống ấy, trong kháng chiến chống Pháp 

sau này đã đƣợc phát huy với những địa danh nổi tiếng nhƣ Yên Thế, Ðình Bảng. 

Ngƣời dân BN tiếp tục phát huy truyền thống trong kháng chiến chống Mỹ, ... 

Vùng đất linh thiêng này đã nảy sinh nhiều danh nhân nổi tiếng trong lịch sử 

nƣớc nhà nhƣ: Cao Lỗ (tƣớng chế nỏ thần thời An Dƣơng Vƣơng); Lý Công Uẩn 

(Lý Thái Tổ) (974-1028), vua sáng lập triều Lý; Nguyên Phi Ỷ Lan (1044 - 1117); 

thái sƣ Lê Văn Thịnh (1050 - 1096), đƣợc coi là ngƣời đỗ đại khoa đầu tiên trong 

lịch sử phong kiến Việt Nam; sƣ Lý Đạo Tái (1254-1334) - Tổ thứ ba (Huyền 

Quang) của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; trạng nguyên Nguyễn Quang Bật (1463 - 

1505); lƣỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo (1651 - 1719), ...  

Những ngƣời dân nơi đây đã góp phần làm nên những di sản văn hóa vật 

thể và phi vật thể của vùng đất với rất nhiều chùa, đền, đình, miếu, phong tục, 

tập quán, lễ hội. BN đƣợc mệnh danh là xứ sở của đình chùa và lễ hội. BN có 

gần hai ngàn di tích, trong đó có những ngôi đình nổi tiếng nhƣ đình Đình Bảng, 

đình Diềm, …; hệ thống chùa Tứ Pháp (huyện Thuận Thành) từng là trung tâm 

Phật giáo đầu tiên của nƣớc ta; chùa Dạm, chùa Phật Tích, chùa Tiêu từng là 

những đại danh lam thời Lý (thế kỷ XI - XII). Đặc biệt tiêu biểu về giá trị kiến 

trúc nghệ thuật là chùa Bút Tháp có tháp Báo Nghiêm với những lớp mái ngói 

đao cong, tựa nhƣ cây bút khổng lồ vẽ lên nền trời xanh những nét văn hiến đặc 

sắc của quê hƣơng. Kinh Bắc còn nổi tiếng với những lễ hội lớn nhƣ: hội Dâu, 
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hội Lim, hội Diềm, hội Thập đình, hội Tứ Yên, … đã kết tinh ở đó những nét 

tinh hoa văn hoá ngàn năm của xứ sở. 

Một trong những nét truyền thống đáng chú ý của BN là văn hoá, văn nghệ 

dân gian. Những quan niệm về thiên nhiên, xã hội, con ngƣời ở các góc độ nhƣ: lao 

động, đấu tranh, chinh phục thiên nhiên và cả tình yêu đôi lứa đƣợc phản ánh qua 

những huyền thoại, truyền thuyết, giai thoại, thơ ca, hò vè… và đƣợc lƣu truyền nơi 

đây. BN cũng là vùng đất của nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ và những thể loại 

âm nhạc dân gian - truyền thống nhƣ: hát Ví, hát Đúm, hát Trống quân, Xa mạc, 

Bồng mạc, hát Tuồng, Chèo, Ca trù, nghệ thuật Múa rối nƣớc và đặc biệt là QH. 

QH BN là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, đặc sắc, mang những giá trị thẩm 

mỹ cao đƣợc thể hiện ở nhiều mặt: từ quan hệ giao tiếp cho đến lời ca tiếng hát. 

Nhƣ vậy, điều kiện tự nhiên, xã hội đã hun đúc nên một BN - Kinh Bắc một 

diện mạo văn hóa độc đáo, mang đặc trƣng riêng với nhiều loại hình văn hóa nghệ 

thuật dân gian truyền thống khá độc đáo, mà QH đƣợc coi nhƣ một đỉnh cao của quá 

trình kết tinh, sáng tạo đó. Mặc dù có những tƣơng đồng so với nhiều loại hình âm 

nhạc dân gian truyền thống trong vùng Bắc bộ và trong tỉnh nhƣng QH đã tạo đƣợc 

những đặc trƣng rất riêng, từ đặc điểm nghệ thuật cho tới hình thức diễn xƣớng, văn 

hóa ứng xử. Nghiên cứu những biến đổi VHQH phải đặt trong trong sự tác động của 

yếu tố cốt lõi: cộng đồng, chủ nhân sáng tạo và thực hành VHQH mà UNESCO đã 

nhấn mạnh khi xem xét vai trò đặc biệt của cộng đồng, chủ nhân của di sản đối với 

từng di sản đó. Tiểu mục dƣới đây, tác giả sẽ trình bày diện mạo của văn hóa QH 

truyền thống, trƣớc khi đề cập đến sự biến đổi của di sản văn hóa độc đáo này. 

2.2. Những yếu tố cốt lõi cấu thành diện mạo Văn hóa Quan họ truyền thống 

VHQH là một loại hình văn hóa tổng hợp mà đặc trƣng là gắn với diễn 

xƣớng QH BN. Trƣớc hết, VHQH phải đƣợc bắt đầu từ gốc của nó - tức là cách 

hiểu về QH truyền thống. QH truyền thống đƣợc hiểu là “Chơi QH”, vốn bao gồm 

nhiều hoạt động khác nhau, nhƣ “sinh hoạt QH”, “hát QH”... Tuy trong quá trình 

biến đổi, các hình thức “hát QH” cùng với việc coi trọng tính biểu diễn đang dần lấn 

át các hoạt động khác. 
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Nhƣ đã trình bày trong phần Khái niệm Văn hóa Quan họ, hiện có nhiều 

cách quan niệm khác nhau về vấn đề này, do đó cũng có nhiều quan niệm về các 

thành tố của VHQH. Dƣới đây là bảng tổng hợp các quan niệm chính về VHQH và 

thành tố của VHQH. 

Bảng 2.1. Tổng hợp các quan niệm chính về Văn hóa Quan họ và thành tố của nó 

 Quan niệm về 

VHQH 
Quan niệm về thành tố của VHQH Tác giả 

sinh hoạt VHQH 

- âm nhạc, lời ca  

- con ngƣời trong hoàn cảnh lịch sử nhất 

định  

+ quy ƣớc về lễ hội sinh hoạt QH, ví dụ: 

lề lối hát, lề lối (tục) kết bạn 

+ sự giao tiếp giữa các QH (cử chỉ, ngôn 

ngữ, trang phục, những tập tục khi ăn, 

nói, lúc đứng ngồi,...) 

Trần Linh Quý 

tính tổng hòa các 

mặt, các yếu tố 

hiện hữu trong đời 

sống cộng đồng 

- ứng xử xã hội  Nguyễn Bá Hòe 

5 mặt hoạt động 

hoà hợp thành 

- DCQH 

- tục kết bạn QH 

- văn hóa hành vi QH 

- lễ hội QH  

- tín ngƣỡng QH 

Nhóm tác giả Lê 

Danh Khiêm, 

Hoắc Công 

Huynh, Lê Thị 

Chung 

tính tổng thể 

- giá trị về phong tục, tập quán, về đức 

tin tín ngƣỡng,  

- ứng xử của ngƣời dân QH 

- sự kế thừa và phát triển 

Nguyễn Tri 

Nguyên tổng hợp 

chơi QH 

- nơi thờ cúng 

- tín ngƣỡng 

- lễ hội 

Đinh Thị Thanh 

Huyền 
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 Quan niệm về 

VHQH 
Quan niệm về thành tố của VHQH Tác giả 

- bọn QH 

- không gian VHQH (lề lối hát, thiết chế 

QH, ẩm thực, phục trang) 

sinh hoạt VHQH 

làng 

- không gian sinh hoạt VHQH 

- xã hội QH làng 

- diễn xƣớng QH 

- kết bạn QH 

- văn hóa giao tiếp - ứng xử QH 

- tạo nguồn nghệ nhân QH 

Trần Minh Chính 

Nhƣ vậy, VHQH gồm nhiều thành tố khác nhau: cơ sở vật chất (đình, chùa, 

đền, miếu, ...), tín ngƣỡng, tôn giáo, lễ hội, phong tục, tập quán, nếp sống, diễn 

xƣớng QH, không gian, con ngƣời,... Trên cơ sở kế thừa những quan điểm nghiên 

cứu của các tác giả đi trƣớc, NCS xác định thành tố VHQH gồm: 

- Con ngƣời VHQH; 

- Không gian VHQH; 

- Tổ chức, phƣơng thức hoạt động và diễn xƣớng QH; 

- Ứng xử xã hội QH; 

- Phong tục, tập quán, nếp sống; 

- Ẩm thực; 

- Tín ngƣỡng, tôn giáo; 

- Lễ hội. 

Cần nói thêm, nghiên cứu về biến đổi VHQH là nghiên cứu về biến đổi các 

thành tố VHQH dƣới tác động của các yếu tố về lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, 

văn hóa,... cả trong nƣớc và ngoài nƣớc. Có thể nói nếu xem xét biến đổi của toàn 

bộ các thành tố của VHQH thì sẽ quá nhiều so với dung lƣợng của một luận án. Vì 

vậy, để phù hợp với điều kiện và thời lƣợng nghiên cứu, trong nhiều thành tố của 

VHQH nhƣ đã nêu ở trên, NCS lựa chọn tập trung khảo sát biến đổi của VHQH từ 
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các thành tố sau: (1) ngƣời QH; (2) không gian VHQH; (3) tổ chức, phƣơng thức 

hoạt động và diễn xƣớng QH; (4) ứng xử xã hội QH.  

2.2.1. Người Quan họ 

Nhƣ đã trình bày ở trên, yếu tố cốt lõi hàng đầu trong quá trình hình thành 

và phát triển VHQH chính là yếu tố con ngƣời. Con ngƣời vừa là chủ thể sáng tạo, 

vừa là chủ thể thực hành; cộng đồng VHQH chính là chủ nhân tạo tác, thực hành và 

phát triển nó. Do vậy, trong luận án này, việc diễn đạt khái niệm Người Quan họ 

hay là Con người Văn hóa Quan họ đều để thống nhất chỉ Chủ thể sáng tạo và thực 

hành VHQH - ở phạm vi BN.  

Mặc khác, con ngƣời thể hiện rất rõ tính lịch sử, giai cấp và bản sắc văn hóa. 

Ở bản sắc văn hóa, con ngƣời thể hiện những đặc trƣng riêng trong ứng xử, thực 

hành văn hóa, trong đó có nghệ thuật biểu diễn truyền thống. Theo Trần Ngọc Thêm, 

văn hoá và con ngƣời là hai khái niệm không tách rời nhau. Con ngƣời xuất hiện từ 

lúc nào thì văn hoá xuất hiện từ lúc ấy. Con ngƣời là chủ thể sáng tạo ra văn hoá. 

Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của mình, con ngƣời luôn sáng tạo không 

ngừng để làm nên các giá trị văn hoá. Một trong số những giá trị văn hoá đƣợc con 

ngƣời sáng tạo ra ấy chính là bản thân con ngƣời - con ngƣời có văn hoá. Con ngƣời 

sáng tạo ra văn hoá, đồng thời chính con ngƣời cũng là sản phẩm của văn hoá. Với tƣ 

cách là sản phẩm của văn hoá, con ngƣời là một vật mang văn hoá tiêu biểu, đặc 

trƣng. Các giá trị văn hoá vật chất có thể mất đi, nhƣng nếu con ngƣời – vật mang 

văn hoá còn thì nền văn hoá vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Nhƣ vậy, việc sử dụng 

khái niệm Người Quan họ hay con ngƣời Văn hóa Quan họ trong luận án này là để 

chỉ sự khu biệt tƣơng đối cái bản sắc văn hóa ở con ngƣời – chủ thể sáng tạo văn hóa 

giữa vùng, miền này với vùng miền, địa phƣơng khác. 

Với VHQH ở BN cũng không phải ngoại lệ. VHQH nơi đây là do con ngƣời 

BN sáng tạo ra. Ngƣời dân BN hiểu giá trị cuộc sống, trong họ tràn đầy phẩm chất, 

tình cảm yêu thƣơng sự sống, yêu thƣơng con ngƣời. Chính những phẩm chất, tình 

cảm cao quý này sẽ chi phối sáng tạo của ngƣời dân Kinh Bắc thuộc mọi lĩnh vực, 

nhất là lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, trong đó có QH.  
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QH thuộc loại thuần nội sinh (inogene), chủ nhân đích thực sinh ra nó là cộng 

đồng ngƣời Việt (Kinh), có cả ngƣời trí thức và ngƣời bình dân làm nghề nông và 

nghề thủ công ở hai tỉnh đƣợc mệnh danh là xứ Kinh Bắc. Họ vừa là ngƣời sáng tạo, 

vừa là ngƣời hƣởng thụ, đồng thời cũng là ngƣời trao truyền những giá trị QH.  

Chính những con ngƣời này, từ dân thƣờng cho đến các bậc vĩ nhân của 

các thế hệ khác nhau đã tạo nên con ngƣời của VHQH truyền thống hiểu theo 

nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp, con ngƣời của VHQH là những ngƣời trực tiếp tham 

dự và sáng tạo VHQH. Con ngƣời của VHQH truyền thống trƣớc hết là những 

toàn thể ngƣời dân của làng QH, đƣợc sinh ra và lớn lên ở làng QH. Họ đƣợc 

sống trong không gian của những ngôi làng cổ, đƣợc nuôi dƣỡng và góp phần 

sáng tạo ra những làn điệu QH, đồng thời họ có trách nhiệm gìn giữ trao truyền 

những giá trị QH đó cho thế hệ sau. Những ngƣời dân làng QH chính là chủ nhân 

trực tiếp của VHQH. 

Ngƣời QH không chỉ giàu vốn văn hoá dân gian, mà còn rất am hiểu văn 

hoá bác học. Đó là do lực lƣợng trí thức đông đảo am hiểu và sáng tạo thơ ca, 

nên chắc chắn họ có ảnh hƣởng nhiều tới một hình thái sinh hoạt văn hóa dân 

gian làng xã nhƣ QH. Rất nhiều điển tích, cốt truyện, thơ ca đều đƣợc các nghệ 

nhân QH kế thừa, chọn lọc và sáng tạo trong lời ca tiếng hát của mình. Chính vì 

thế, có thể nhận thấy trong VHQH mối quan hệ gắn bó giữa sáng tạo bác học và 

sáng tạo dân gian, sự đan xen, hoà nhập giữa lao động sáng tạo của ngƣời trí 

thức và ngƣời bình dân. Cũng chính trong quá trình giao lƣu văn hoá, DCQH đã 

rất phát triển về làn điệu và lời ca.  

Trong các công bố của mình, Trần Minh Chính đã đƣa ra khái niệm “xã hội 

QH làng” “để chỉ mối quan hệ giữa ngƣời với ngƣời về QH (gồm cả những quan 

hệ, những sinh hoạt có liên quan đến QH) tại một đơn vị làng”, và phân tích “xã hội 

QH làng Viêm Xá luôn luôn tồn tại ba thành phần đan xen nhau ...” [21, tr. 46-48]). 

Dù có thể có điều cần xem xét thêm nhƣng NCS tán đồng với cách phân biệt nhƣ 

vậy về các thành viên trong cộng đồng truyền thống của làng QH. Tuy nhiên, NCS 

cho rằng đây chính là sự phân nhóm con ngƣời VHQH theo chức năng hoạt động.  
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Nhƣ vậy nhìn một cách tổng thể, căn cứ theo vai trò chức năng nhiệm vụ, 

con ngƣời VHQH truyền thống theo nghĩa hẹp có thể phân thành 3 nhóm nhƣ sau: 

- Nhóm cơ bản là đa số dân làng: Đây là nhóm đông đảo nhất để tạo nên một 

xã hội QH, không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo và địa vị xã hội. Ai cũng có thể đến 

để hƣởng thụ những giá trị tinh thần mà các sinh hoạt QH đem lại. QH chính là tài 

sản tinh thần chung của cả cộng đồng; QH đem lại sự ngọt ngào ấm áp cho tình cảm 

con ngƣời, củng cố sự gắn kết cộng đồng, mở rộng sự giao lƣu với xã hội bên 

ngoài... Mọi ngƣời đều trân trọng QH, luôn sẵn sàng vun đắp cho sinh hoạt QH. Ai 

cũng sẵn lòng đóng góp cơm áo gạo tiền mỗi khi hoạt động này đƣợc tổ chức. 

- Nhóm tinh túy là những nghệ nhân trình diễn QH: Đây là lực lƣợng cốt yếu 

của con ngƣời VHQH. Họ là những liền anh liền chị làm chủ các sinh hoạt văn hóa 

tại cộng đồng. Họ phải là thành viên chính thức của một bọn QH, đủ trình độ, bản 

lĩnh, tinh thần trách nhiệm tham gia các cuộc hát dƣới mọi hình thức, có khả năng 

dìu dắt, truyền dạy cho lớp “em bé” sớm trở thành các nghệ nhân kế cận. Nói tóm 

lại, họ phải có trình độ chơi QH. Theo số lƣợng thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, cho đến thời điểm Quan họ đƣợc UNESSCO công nhận 

là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì toàn tỉnh có hàng trăm nghệ 

nhân. Hoạt động chính của họ là tham gia sinh hoạt QH và truyền dạy cho lớp trẻ 

bằng phƣơng pháp truyền khẩu trực tiếp. Đây cũng là phƣơng thức truyền dạy dân 

gian sử dụng ở hầu hết loại hình văn hóa nghệ thuật khác. 

- Nhóm trung gian: Đây là những ngƣời ở giữa một bên là đa số dân làng và 

một bên là đội ngũ nghệ nhân QH đích thực. Họ đều có tham gia sinh hoạt ca hát 

QH, mỗi ngƣời thuộc khoảng vài chục bài ca QH truyền thống, hiểu biết về phong 

tục - lề lối QH, biết thƣởng thức QH một cách tinh tế, nhƣng vì một lý do nào đó 

nên không theo nghiệp QH trực tiếp đƣợc. Nhƣng là những ngƣời có tài năng và 

trình độ thẩm định ca hát, họ đã giúp phát hiện, bồi dƣỡng những tài năng trẻ, là chỗ 

dựa chuyên môn và tinh thần của đội ngũ các nghệ nhân trong các cuộc thi hát với 

các làng khác trong vùng. Có ngƣời còn trở thành chủ chứa QH (nhà đăng cai nơi 

diễn ra sinh hoạt QH của liền anh liền chị), có ngƣời trở thành tác giả đặt lời.  
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Tuy nhiên sự phân nhóm này cũng chỉ là tƣơng đối. Ba vai trò này cũng có 

thể ẩn vào trong một con ngƣời. Tuỳ thời điểm, một ngƣời có thể là nằm trong số 

đông dân chúng, hoặc là ở đội ngũ trung gian, hay trực tiếp diễn xƣớng QH. Điểm 

quan trọng nhất là: con ngƣời VHQH truyền thống chính là những ngƣời sinh ra ở 

vùng đất QH, họ tham gia vào quá trình sáng tạo, thƣởng thức và truyền bá nó. Đó 

cũng chính là cộng đồng mang vị trí là chủ thể, chủ nhân của di sản VHQH mà 

UNESCO xác định cần phải tôn trọng yếu tố đó trong quá trình bảo tồn và phát triển 

di sản văn hóa đó, để chính cộng đồng sản sinh ra QH phát triển và biến đổi nó cho 

phù hợp với bối cảnh, điều kiện cụ thể. 

2.2.2. Không gian Văn hóa Quan họ 

Con ngƣời tồn tại luôn gắn liền với không gian xung quanh và luôn có những 

hoạt động, những ứng xử để duy trì và phát triển sự tồn tại của mình gắn với cộng 

đồng và môi trƣờng sống cụ thể. Không gian VHQH, vì thế, trƣớc hết gồm: i) 

Không gian sinh kế; ii) Không gian văn hóa cư trú; iii) Không gian văn hóa sinh 

hoạt tín ngưỡng tâm linh; và iv) Không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đây là 4 

tiểu không gian gắn bó mật thiết với chủ thể thực hành VHQH và chủ thể quản lý 

VHQH.  

Những không gian này cũng chính là các điều kiện: 1) Điều kiện tự nhiên - là 

một phần để tạo ra tính đặc trƣng của VHQH, phản ánh trong từng lời ca, cách ứng 

xử của VHQH; 2) Môi trường diễn xướng - là các lễ hội, là bến nƣớc, gốc đa, sân 

đình - nơi để QH đƣợc thực hành và không ngừng đƣợc bồi đắp, phát triển. Ngoài 

ra, không gian VHQH còn là những môi trường diễn xướng chuyên nghiệp khác 

nhƣ sân khấu, nhà hát,... Tất cả những không gian và môi trƣờng này giúp cho QH 

đƣợc duy trì, bồi đắp và không ngừng phát triển, biến đổi. Trong trƣờng hợp biến 

đổi của không gian VHQH là một tất yếu, vì chủ thể sáng tạo VHQH biến đổi nhận 

thức theo thời gian thì sự sáng tạo không ngừng của con ngƣời đối với thế giới xung 

quanh, trong đó có không gian VHQH cũng là một tất yếu. 

Những không gian văn hóa trên, dù phân định, phân tách thế nào thì cũng đều 

phản ảnh bản chất của vấn đề: văn hóa mang tính vùng miền; các điều kiện tự nhiên, 
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con ngƣời và môi trƣờng sinh hoạt văn hóa của mỗi vùng đều tạo nên những đặc 

trƣng văn hóa riêng biệt cho từng vùng, tiểu vùng đó. Theo Ngô Đức Thịnh, có thể 

hiểu “không gian văn hoá” theo hai ý nghĩa, cụ thể và trừu tƣợng. Theo ý nghĩa cụ 

thể, chúng ta coi không gian văn hoá nhƣ là một không gian địa lý xác định, mà ở đó 

một hiện tượng hay một tổ hợp hiện tượng văn hoá nảy sinh, tồn tại, biến đổi và 

chúng liên kết với nhau như một hệ thống. Theo ý nghĩa trừu tƣợng, có thể hiểu 

“không gian văn hoá” như một “trường” (mượn khái niệm trường của vật lý), để chỉ 

một hiện tượng hay tổ hợp các hiện tượng (một nền văn hóa của tộc người, quốc gia 

hay khu vực) có khả năng tiếp nhận và lan toả (ảnh hưởng), tạo cho nền văn hoá đó 

một không gian (trường) văn hoá rộng hay hẹp khác nhau. [95, tr. 12-14] 

Theo cách phân vùng văn hóa Việt Nam của Ngô Đức Thịnh thì BN nằm 

trong tiểu vùng Kinh Bắc. Nhƣ vậy, có thể thấy không gian văn hóa Kinh Bắc xƣa 

còn bao gồm cả Bắc Giang ở phía bắc sông Cầu. Về lịch sử phát triển văn hóa, Kinh 

Bắc cũng là một vùng có những đặc điểm tƣơng đối riêng và nổi bật. Nhiều luồng 

cƣ dân lần lƣợt tụ cƣ về nơi đây từ lâu đời, mà giữ vai trò chủ đạo trong đó là yếu tố 

văn hóa Việt cổ. Tiến trình phát triển văn hóa bản địa trên đất này diễn ra không êm 

ả, xuôi dòng, mà phải luôn chống lại sự đồng hóa văn hóa gắn liền với mƣu đồ sáp 

nhập lãnh thổ của phong kiến phƣơng Bắc suốt hàng nghìn năm. Chính trong cuộc 

đấu tranh ấy, nền văn hóa bản địa Kinh Bắc không những không bị đồng hóa, tiêu 

diệt mà ngƣợc lại, nền văn hóa ấy vẫn tiếp tục phát triển giá trị, bản sắc riêng. Vùng 

văn hóa dân gian xứ Kinh Bắc trở thành bộ phận văn hóa nền tảng của vùng văn hóa 

đồng bằng Bắc Bộ. Kinh Bắc là nơi hội tụ của kho tàng văn hóa nghệ thuật đặc sắc, 

có nhiều cảnh quan đẹp là tiềm năng lớn để phát triển du lịch văn hóa, lễ hội, du 

lịch sinh thái, du lịch thắng cảnh, du lịch làng nghề, du lịch làng Việt cổ. 

Không gian VHQH BN hay cũng có thể gọi là vùng VHQH BN là không 

gian tập trung chủ yếu ở vùng ven sông Cầu. Theo các nhà nghiên cứu và trong 

phạm vi công nhận chính thức di sản này, thì nó gồm có 49 làng QH gốc tồn tại 

(BN 44 làng và Bắc Giang 05 làng). Hiện nay các làng QH tồn tại nhiều ở các 

huyện: Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, thành phố BN (tỉnh BN) và một ít làng thuộc 

huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang). 
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Ngoài ra, còn rất nhiều làng truyền thống mà ở đó DCQH đã phát triển phồn 

thịnh và tác động qua lại các loại hình văn hóa văn nghệ dân gian khác, gắn bó hữu 

cơ với nhau và cùng song song tồn tại với các hình thức sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng nhƣ: hội hè, đình đám, nghi lễ, trò chơi, ... Các nhà nghiên cứu cũng rút ra 

nhận xét rằng DCQH thƣờng xuất hiện ở những làng trù phú nhất của vùng Kinh 

Bắc. “Những nơi ấy đều là những nơi mà nhân dân rất cần cù trong nghề nông và 

rất khéo tay trong nghề thủ công”. Những nơi này cũng là mảnh đất rất nổi tiếng với 

“trai tài gái sắc”. “Trai thì có nhiều ngƣời là văn nhân nghệ sỹ và tƣớng tài, lại có 

những ngƣời đã cùng nhân dân vùng lên chống lại giai cấp thống trị. Gái thì xinh 

đẹp tài hoa, duyên dáng và rất mực đảm đang. Đất Kinh Bắc xƣa có tục phụ nữ 

thƣờng làm việc trong nhà canh cửi, nhuộm thâm, đan lát, còn đàn ông thì gánh vác 

việc canh tác và mọi việc nặng nhọc khác” [68]. 

Nhƣ vậy, có thể nói, BN là một tiểu vùng văn hóa đặc trƣng của vùng đồng 

bằng Bắc Bộ. Với một hệ thống các làng cổ, gắn liền với hàng loạt DSVH vật thể và 

phi vật thể, là xứ sở của các lễ hội, nơi đây thực sự là cái nôi sản sinh và nuôi dƣỡng 

một kho tàng văn hóa, văn học dân gian phong phú, trong đó có DCQH. BN là vùng 

đất đậm đặc các di tích, di sản lịch sử, văn hóa, mật độ phân bố các di tích chỉ đứng 

sau Thủ đô Hà Nội. Các địa phƣơng tập trung nhiều di tích lịch sử xếp hạng quốc 

gia là Từ Sơn, Yên Phong, thành phố BN, Tiên Du. BN có nhiều di tích có giá trị 

lịch sử văn hóa quan trọng không chỉ trong phạm vi tỉnh mà có ý nghĩa quốc gia, 

quốc tế nhƣ: Đền Đô, chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, chùa Dạm, Văn 

Miếu... Trong số đó có hai di tích quan trọng liên quan đến VHQH là đình làng 

Viêm Xá và đền Vua Bà thờ thuỷ tổ QH. 

Trong các di sản vật thể gắn liền với VHQH, nổi lên có khu Đình, Đền và 

di tích làng Viêm Xá, là công trình tín ngƣỡng văn hóa tiêu biểu với giá trị kiến 

trúc nghệ thuật đặc sắc, đƣợc xây dựng năm 1692, vào vị trí trung tâm của làng, 

quy mô lớn gồm 5 gian đại đình và hậu cung nối với nhau bằng dải ống muống. 

Đình đƣợc kiến trúc theo kiểu chữ công tiền sảnh hậu cung. Nghệ thuật chạm 

khắc, trang trí ở đình Diềm rất tinh tế. Đình thờ thánh Tam Giang làm thần thành 

hoàng, ngoài ra còn phối thờ các ngài Đô Thống, Giáp Ngọ, Đức Vua Bà, Ngài 
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Ngũ Vi. Đình Viêm Xá hiện còn lƣu trữ 1 bản tên hiệu về đức thánh Tam Giang 

sao lại năm Canh Tý, niên hiệu Thành Thái (1900), và 29 đạo sắc phong do các 

đời vua phong tặng cho 5 vị thần vào các năm từ 1710 đến năm 1924. Trong đó 

sắc phong cho đức Giáp Ngọ có 3 đạo phong riêng, 5 đạo phong chung với đức 

Ngũ vị, Nam Hải và Đô Thống. Đức Nam Hải đƣợc phong 5 đạo, đức Tam Giang 

đƣợc phong 4 đạo, đức Đô Thống đƣợc phong 4 đạo, đức Ngũ Vị đƣợc phong 1 

đạo vào năm Khải Định thứ 9. Đình đã đƣợc Nhà nƣớc xếp hạng di tích lịch sử - 

văn hóa cấp Quốc gia năm 1964.  

Đền Vua Bà thờ “Thủy tổ QH” cũng là một điểm nhấn nổi tiếng với lễ hội 

QH. Vốn đƣợc khởi dựng từ lâu đời, nhƣng đã qua nhiều lần tôn tạo; dấu ấn kiến 

trúc điêu khắc cổ nhất còn để lại là đôi “sấu đá” trên thân với những cụm mây lƣỡi 

mác mang phong cách nghệ thuật thời Lê Trung Hƣng; lớp kiến trúc muộn là của 

thời Nguyễn [Trên câu đầu của tòa Tiền tế trƣớc đây còn nguyên dòng chữ Hán: 

“Hoàng triều Khải Định cửu niên” (1924)]. Đến năm 2000, đền đƣợc tu bổ xây 

dựng lại hoàn toàn. Ngôi đền có kiến trúc kiểu chữ “Vƣơng” gồm: Tiền tế, Thiêu 

hƣơng và Hậu cung, bộ khung gỗ chạm khắc trang trí, với các lớp mái ngói đao 

cong uốn lƣợn duyên dáng. 

Cần nhấn mạnh rằng, VHQH là do sự sáng tạo của cả cộng đồng, nhƣng yếu 

tố cá nhân nổi trội trong quá trình lịch sử hình thành và phát triển của QH là rất 

đáng chú ý. Vì thế, cho đến thời điểm này, những câu chuyện liên quan tới đền Vua 

Bà và những gì còn bảo lƣu đƣợc ở đây nhƣ những cổ vật cổ quý nhƣ: ngai bài vị, 

tƣợng thờ, sắc phong, hoành phi, câu đối và nhiều đồ thờ tự khác là minh chứng 

sống động cho thấy sự tôn vinh của cộng đồng đối với cá nhân và những nhân vật 

có nhiều đóng góp đối với di sản VHQH.  

Hiện nay, trong khuôn viên đền, tại tòa Tiền tế, gian giữa treo bức hoành 

phi khá lớn, chạm khắc trang trí đẹp, sơn son thiếp vàng rực rỡ, ở giữa nổi bật 4 

chữ Hán lớn: “Vƣơng Mẫu giới phúc”, bên cạnh có dòng niên đại “Khải Định 

Giáp Tý” (1924); hai bên cột là câu đối cổ ca ngợi công đức của Vua Bà đƣợc 

thờ ở đây: “Vạn cổ cƣơng thƣờng Thần thị phục/Thiên thu hƣởng hỏa cựu nhƣ 
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tân”. Hậu cung là nơi phụng thờ tôn nghiêm, có án thờ và trên án là ngai bài vị, 

tƣợng Vua Bà và nhiều đồ thờ khác. Ngai bài vị bằng gỗ chạm rồng, mây, hoa lá, 

sơn son thiếp vàng mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn. Bài vị với dòng 

chữ Hán “Đƣơng cảnh thành hoàng quốc vƣơng thiên tử nhữ nƣơng Nam Hải đại 

vƣơng”. Tƣợng Vua Bà ngồi ở giữa lung linh, huyền ảo: trong tƣ thế xếp bằng, 

hai tay để nhẹ nhàng trên đùi, đầu đội mũ vƣơng miện có đính nhiều bông hoa; 

khuôn mặt đẹp hiền hậu, tai to dài, cổ kiêu ba ngấn đeo vòng trang sức; áo khoác 

ngoài mềm mại, mƣợt mà. Trên án thờ còn là những đồ thờ tự cổ quý khác nhƣ: 

bát hƣơng, lộc bình, đài nƣớc, cây đèn, cây nến, lọ hƣơng hoa và đáng chú ý là 

ba quả cầu gỗ sơn đỏ đặt cạnh ngai thờ là vật gắn bó với tục “cƣớp cầu” của hội 

đền Vua Bà. Còn có một đạo sắc phong niên đại Thiệu Trị 4 (1844), phong cho 

ngƣời đƣợc thờ. 

Nhƣ vậy, hệ thống di tích văn hóa vật thể phong phú đã trở thành những địa 

điểm diễn xƣớng QH truyền thống cho cả một cộng đồng rộng lớn lƣu giữ, thực 

hành VHQH trong những dịp lễ hội, sinh hoạt văn hóa ở địa phƣơng hàng thế kỷ 

qua. Cần nói thêm rằng, không gian xƣa của diễn xƣớng QH truyền thống là “cây 

đa, bến nƣớc, sân đình”, là trong nhà, đƣờng làng, ngõ xóm, ... Chẳng hạn không 

gian Hội Lim. Từ xƣa, không gian lễ hội Lim vẫn tọa lạc trên núi Lim (núi Hồng 

Vân), theo lời văn bia “Hồng Vân từ ký” Hồng Vân là quả núi tƣơng đối bằng 

phẳng… nơi có nhiều đất đẹp, cảnh vật thanh kỳ. Ngƣớc nhìn lên bầu trời lơ lửng 

một đóa mây hồng. Ngƣời đời lấy đó đặt tên cho núi. Chùa Hồng Ân là một công 

trình kiến trúc thời Lê có giá trị. Trong chùa có hệ thống câu đối, đại tự, bia đá, 

chuông đồng, tƣợng bà Mụ Ả, … nổi bật nhất là chiếc chuông đồng đƣợc đúc vào 

năm Cảnh Thịnh thứ tƣ, một cổ vật quý của thời Tây Sơn.  

Còn theo tác giả Mạnh Quỳnh, những năm 1940, đồi Lim là:  

Một quả đồi thấp, trơ trọi, không một cây cao một bụi rậm phủ bằng một 

thảm cỏ xanh rì nằm xoài giữa cánh đồng bên con đƣờng quan lộ Hà Nội 

- Bắc Ninh đứng xa trông nhƣ một con vật khổng lồ nằm phơi bụng dƣới 

bóng mặt trời. 



64 

 

Dƣới chân đồi, một ngôi chùa cổ, tƣờng xiêu, mái đổ, hƣơng lạnh, khói 

tàn hình nhƣ không một ai trông nom tu bổ, một con đƣờng gồ ghề, 

quanh co lƣợn khúc từ phía trƣớc ra phía sau đồi và dẫn thẳng đến một 

làng bọc kín trong luỹ tre xanh ẩn nấp dƣới bóng đồi”. [83] 

Không gian VHQH trải dài khắp các làng QH cổ của trấn Kinh Bắc xƣa, nay 

thuộc hai tỉnh BN và Bắc Giang, trong đó 44 làng Quan họ cổ thuộc Bắc Ninh, 5 

làng còn lại thuộc Bắc Giang. Vùng đất cổ xƣa, với những ngôi chùa hàng ngàn 

năm tuổi, những hội hè đình đám, những phong tục tốt đẹp, những vị công hầu 

khanh tƣớng, những ông nghè ông trạng và những giai nhân tài sắc. Ngƣời Kinh 

Bắc có câu:  

Em đi khắp bốn phƣơng trời 

Không đâu lịch sự bằng ngƣời ở đây. 

QH diễn ra suốt bốn mùa trong năm nhƣng tập trung nhất là vào mùa xuân. 

Mùa xuân mới thực sự là mùa của QH. Khi ấy “thong thả nhân gian nghỉ việc 

đồng”, các làng vào đám, nam thanh nữ tú đua nhau trẩy hội tƣng bừng. Ngƣời 

Kinh Bắc hát QH ở khắp nơi. Có thể nói QH trong ngày hội mùa xuân là nét đặc 

sắc của vùng Kinh Bắc, gắn liền với những ngôi chùa, ngôi đình cổ kính. Đó là 

những ngày hội làng, hội đình, hội nghè, hội chợ, với nhiều hình thức sinh hoạt văn 

hóa đậm đà tính nhân dân và cốt cách dân tộc. Trong chùa, trong đình, trên thuyền, 

quanh đồi bãi, và tại các gia đình, QH đƣợc ca xƣớng suốt ngày này sang ngày 

khác. Đâu đâu cũng là không khí náo nức của lễ hội. 

Giống nhƣ lễ hội của các làng khác, lễ hội của các làng QH cũng có hai phần: 

phần lễ và hội. Phần lễ là để thờ Thần (Thánh), Phật nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm 

linh là “cầu may” - tức cầu cho Thần (Thánh), Phật phù hộ cho dân an vật thịnh, mùa 

màng phong đăng hòa cốc. Phần hội là diễn ra các tục trò dân gian vui chơi giải trí 

nhƣ: Tuồng, Chèo, Ca trù, QH, vật… nhằm thƣ giãn sức dân sau những ngày mùa vụ 

vất vả trong năm. Khác với lễ hội của các làng khác, lễ hội của các làng QH thƣờng 

có tục hát QH diễn ra cả phần lễ và phần hội. QH phần lễ là để hát những làn điệu cổ 

có nội dung ca ngợi công đức của Thần (Thánh), Phật cầu may cho dân làng. QH 
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phần hội là để các liền anh, liền chị của các làng đến dự hội hát đối đáp giao lƣu, 

mang đậm văn hóa lễ nghĩa của một vùng quê hàng ngàn năm văn hiến. 

Mỗi làng QH đều có lễ hội riêng. QH tồn tại song hành cùng lễ hội làng, nơi 

mà ngƣời dân thờ thành hoàng, nữ thần, một đôi trƣờng hợp là tín ngƣỡng phồn 

thực. Trong số các hội làng QH, hội Lim (thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tinh BN) 

vào 13 tháng giêng âm lịch, là hội lớn nhất, là một trong những niềm tự hào cùa 

ngƣời Kinh Bắc. Trong Hội Lim thứ “đặc sản” tuyệt vời nhất là những làn điệu 

QH. Những làn điệu DCQH trữ tình, mƣợt mà, da diết, ngọt ngào ấy đƣợc trình tấu 

bởi những liền anh, liền chị lịch lãm mà không kém phần duyên dáng. Cứ thế, 

DCQH đi vào lòng ngƣời và trở thành phần hồn, thành món ăn tinh thần của con 

ngƣời, thành nét văn hóa rất riêng của vùng đất kinh kỳ xƣa. Ở đây, mỗi làng QH 

đều có trung tâm văn hóa riêng, nơi mà lễ hội đƣợc tổ chức hằng năm, cũng là nơi 

mà cộng đồng cƣ dân là chủ nhân sản sinh ra VHQH đƣợc thực hành, thƣởng thức 

và phát triển nó từ đời này qua đời khác. 

Nhƣ vậy, DCQH gắn bó mật thiết với lễ hội làng ở BN. Mỗi làng QH nói 

riêng, các làng ở BN nói chung đều có lễ hội riêng. Trong lễ hội làng, sau phần lễ là 

phần hội; trong phần hội không thể thiếu DCQH. Tùy từng làng và địa phƣơng mà 

có cách thức và quy mô tổ chức sinh hoạt QH khác nhau. Nếu là lễ hội trong các 

làng QH, thì ở phần hội ngƣời ta tổ chức hát canh tại các tƣ gia thâu đêm suốt sáng; 

ngoài ra ngƣời ta còn tổ chức hát trên thuyền trong suốt những ngày diễn ra lễ hội. 

Nếu là lễ hội ở các làng không có truyền thống QH, thì ban tổ chức lễ hội có thể tổ 

chức hai hình thức: một là thuê một đoàn QH chuyên nghiệp của tỉnh hoặc một 

“đoàn” QH không chuyên trong tỉnh về phục vụ những ngày diễn ra lễ hội; hai là tổ 

chức hát QH theo hình thức “cây nhà lá vƣờn”, tức là huy động những cây văn 

nghệ trong làng tập luyện và hát QH. Và đây chính là không gian để cộng đồng 

không ngừng sáng tạo, bồi đắp và phát triển VHQH, nơi mà đƣợc UNESCO đặc 

biệt quan tâm chú trọng trong bảo tồn di sản văn hóa. 

Có thể khẳng định lại rằng, DCQH gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt 

văn hóa của ngƣời dân BN nhiều thế kỷ qua, đậm đặc nhất là trong các lễ hội làng. 
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Ở đó, QH đƣợc nuôi dƣỡng, phát triển. Sinh hoạt QH và văn hóa truyền thống làng 

xã nƣơng tựa vào nhau, tạo nên một vùng văn hóa đặc trƣng so với các tỉnh thành 

khác ở khu vực Bắc bộ và cả nƣớc.  

Cần nói thêm rằng, một trong những lễ hội tiêu biểu của VHQH chính là lễ 

hội Lim (thị trấn Lim, huyện Tiên Du), diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Giêng 

âm lịch hằng năm. Trong lễ hội, ngoài phần lễ, trong phần hội có nhiều trò chơi dân 

gian nhƣ đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cửi, nấu cơm. Và đặc sắc hơn cả là 

phần sinh hoạt DCQH. Có thể nhận định, nói đến QH gắn với lễ hội thì phải nói 

đến Hội Lim, là nơi hội tụ tinh hoa của lễ hội truyền thống vùng văn hóa Bắc Ninh 

- Kinh Bắc, cũng đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa sinh hoạt VHQH trên địa bàn tỉnh 

nhiều thế kỷ qua. Từ hát thờ, hát thi cho đến hát trên thuyền, ... đều rất đa dạng, 

chọn lọc và đặc sắc. Mặc dù ngày nay ít nhiều yếu tố truyền thống trong cả phần lễ 

hội và sinh hoạt VHQH bị mai một song có thể khẳng định, cùng với Làng Diềm, 

Hội Lim vẫn là nơi có nét VHQH đậm đặc nhất.  

Một không gian quan trọng của VHQH truyền thống không thể không nhắc 

đến là “nhà chứa” QH. Nhà chứa QH là nơi diễn ra các sinh hoạt VHQH, giao lƣu, 

truyền dạy QH, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị và 

những nét đặc trƣng của DSVH DCQH BN. Có thể coi đây là không gian sinh hoạt 

thƣờng ngày của VHQH. 

Tác giả Lê Danh Khiêm đã dày công tìm hiểu và kết luận: QH có thiết chế 

văn hóa rất hoàn chỉnh, bao gồm tổ chức, cơ sở vật chất và phƣơng thức hoạt động. 

Các mặt này đều đƣợc thiết lập một cách quy chỉnh. Ngoài những cơ sở vật chất và 

địa điểm sẵn có của làng để sinh hoạt QH nhƣ đình, đền, chùa, sân đình, sân chùa 

hoặc đồi, đê, ao, hồ… còn có một cơ sở vật chất quan trọng hơn cả, của riêng từng 

bọn QH đó là “nhà chứa”. Đúng theo nguyên nghĩa thì “nhà chứa” đơn giản chỉ là 

“ngôi nhà” để “chứa” bọn QH. 

Nhà chứa là nơi hội họp, luyện tập, nơi “ngủ bọn” của bọn QH và lớp đàn 

em học nghề chơi. Đây cũng là địa điểm đón tiếp và mời cơm QH bạn, là nơi tổ 

chức hát canh giữa bọn QH sở tại và bọn QH kết nghĩa với mình trong những dịp lễ 
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hội của làng. Mỗi bọn QH lại có một nhà chứa riêng. Một bọn QH mới thành lập 

thì phải tìm một ngƣời cao tuổi trong xóm, có uy tín, đã có thời là liền anh, liền chị 

và cũng có điều kiện kinh tế khá giả. Ngƣời này phải có nhà cửa rộng rãi, thoáng 

mát, khang trang. QH ngỏ ý xin đƣợc dùng nhà này làm nhà chứa của mình. Chủ 

nhà chứa đƣợc gọi là “ông chứa” (nếu là chứa bọn QH nam), “bà chứa” (nếu là 

chứa bọn QH nữ). Trong trƣờng hợp không tìm đƣợc ngƣời và nhà chứa đủ điều 

kiện nhƣ trên thì các thành viên trong bọn QH luân phiên đăng cai nhà mình làm 

nhà chứa.  

Nhƣ vậy, những phân tích trên đây cho thấy, sinh hoạt VHQH không tách 

khỏi 4 tiểu không gian là: không gian văn hóa sinh kế; không gian văn hóa cƣ trú; 

không gian văn hóa sinh hoạt tín ngƣỡng tâm linh; và không gian sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng cũng nhƣ các điều kiện tự nhiên, điều kiện về môi trƣờng và không gian 

diễn xƣớng để VHQH không ngừng đƣợc bồi đắp và phát triển. Tóm lại, không 

gian VHQH BN truyền thống chính là các tiểu không gian trên gắn với không gian 

địa lý của tỉnh BN, các yếu tố vật thể và phi vật thể, cái hiện thực và huyền ảo, cái 

tâm linh trong đó.  

2.2.3. Tổ chức, phương thức hoạt động và diễn xướng Quan họ 

2.2.3.1. Tổ chức hoạt động Quan họ 

Trong quá trình công nghiệp hóa đất nƣớc và bối cảnh hội nhập quốc tế, 

nhiều loại hình văn hóa ngoại lai xâm nhập; cuộc đụng độ và giao lƣu văn hóa sẽ 

diễn ra, làm thay đổi nhận thức thẩm mỹ của từng cá nhân, cộng đồng văn hóa; đời 

sống kinh tế thị trƣờng cũng theo đó xâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống của 

con ngƣời, ở đây là ngƣời QH. Tổ chức, phương thức hoạt động và biểu diễn đều 

là phương pháp, cách thức do chủ quan con người sáng tạo để quản lý và tổ chức 

cho VHQH được duy trì phù hợp với môi trường và bối cảnh sinh hoạt ở từng 

giai đoạn, thời điểm cụ thể. Vì thế để thích ứng với bầu không khí văn hóa mới, ở 

từng giai đoạn cụ thể thì chính con ngƣời - chủ thể VHQH phải thay đổi tổ chức và 

phƣơng thức hoạt động và diễn xƣớng QH là điều tất yếu. Các nghiên cứu chỉ ra 

rằng QH truyền thống có các hình thức tổ chức chính là Kết chạ và Bọn QH.  
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Kết chạ là kết nghĩa tập thể giữa các làng cùng chơi QH. “Trong 44 làng QH cổ 

của tỉnh Bắc Ninh đã có 33 làng kết chạ, chiếm gần 80% trong tổng số các làng QH. 

Từ tục kết chạ, dân ca Quan họ Bắc Ninh phát triển, lƣu hành gắn bó mật thiết với một 

tập quán xã hội đặc biệt là tục kết bạn Quan họ” [9, tr. 36]. Nguyên nhân chủ yếu dẫn 

đến tục kết chạ là do các làng cùng thờ chung một vị thần thành hoàng. Từ việc giữa 

hai làng có kết chạ dẫn đến việc các “bọn” QH giữa hai làng kết bạn truyền đời với 

nhau. Đây là loại kết bạn bền vững nhất, truyền từ đời này sang đời khác. Trên thực tế, 

tục kết chạ không chỉ có ở vùng QH mà nhiều địa phƣơng khác ở Việt Nam song cái 

làm cho “kết chạ” trở thành một đặc trƣng của ngƣời QH là ở chỗ nó dựa trên cơ sở 

diễn xƣớng dân gian QH: đó là sự kết nghĩa tập thể giữa các làng cùng chơi QH. Yêu 

cầu bắt buộc cho mỗi bọn QH là phải kết bạn với ít nhất một bọn QH làng khác. Yêu 

cầu này là phổ biến chung, không ngoại trừ trƣờng hợp nào, nên đã trở thành một tập 

tục của QH, gọi là “tục kết bạn QH”. Việc kết bạn QH theo 2 nguyên tắc: 

Một là, nguyên tắc “âm dƣơng tƣơng cầu”, nghĩa là bọn QH nam kết bạn với 

bọn QH nữ, không có chuyện hai bọn QH nam hoặc hai bọn QH nữ kết bạn với nhau. 

QH là hát đối đáp nam nữ, là dân ca giao duyên, nên chỉ có bọn nam kết bạn với bọn 

nữ thì mới tổ chức “chơi QH” (trong đó có hát QH) đƣợc. 

Hai là, nguyên tắc “làng đối làng”, có nghĩa là bọn QH nam của làng này kết 

bạn với bọn QH nữ của làng kia. Bọn QH không bao giờ kết bạn với nhau trong 

cùng một làng.  

Cần nói thêm rằng, trong QH, tục kết chạ thƣờng kéo dài một thời gian, 

khoảng vài năm, sau đó lại kết với nhóm khác. Ngoài ra, cũng có một số làng có 

những chi tiết khác nhƣng không phổ biến. Bồ Sơn và Y Na là hai nhóm nam nữ 

QH đã kết bạn với nhau, không kết bạn với nhóm thứ ba và có tục lệ không bao giờ 

lấy nhau, giữ đƣờng đi lối lại trọn đời; Diềm và Bịu cũng là hai nhóm đã kết bạn và 

không kết với nhóm thứ ba. Không những thế, cả bên nam, bên nữ, mỗi bên còn gây 

dựng một nhóm các em bé QH để dẫn dắt kết bạn với nhau, cứ thế, hết thế hệ này 

đến thế hệ khác, hàng trăm năm, tạo nên một tình bạn truyền đời. Những nhóm QH 

này cũng có tục không kết duyên vợ chồng. Đây cũng chính là những đặc trƣng mà 
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cộng đồng ngƣời QH đã tạo ra cho VHQH để chính họ lƣu truyền, bồi đắp và phát 

huy nó ở từng giai đoạn, thời kỳ lịch sử cụ thể. 

Đi vào những trƣờng hợp cụ thể, có nơi nhƣ Thị Cầu, Ngang Nội, Sen Hồ... 

chỉ có QH nam nên phải kết bạn với QH nữ ở nơi khác. Cũng có nơi có cả QH nam 

và QH nữ, rủ nhau kết bạn với một nhóm nam và một nhóm nữ làng kia, tạo nên 

tình bạn tay tƣ hoặc còn gọi là “bộ bốn”. Tục kết chạ nhìn chung có những điểm 

giống nhau nhƣ sau: 

- Ðã là QH kết chạ thì phải khác giới, khác làng, đều là anh, chị, em của nhau, 

rất ít khi QH đã kết chạ lấy nhau thành vợ thành chồng. Dù giữ tình bạn kết chạ trong 

một số năm, hoặc trọn đời, hoặc truyền đời thì các QH vẫn cƣ xử thân thiết, quý trọng, 

giữ đƣờng đi lối lại thăm hỏi khi vui buồn đến trọn đời. 

- Khi đi hội hè hoặc đi ca hát ở đâu, các QH kết chạ thƣờng hẹn rủ nhau cùng 

đi. Mỗi khi làng có hội lệ, hoặc những việc vui mừng QH kết chạ cũng thƣờng mời 

nhau đến nhà ca hát. 

- Có sự đùm bọc lẫn nhau khi một ai đó trong nhóm QH kết chạ gặp hoạn 

nạn, khó khăn. 

- Thái độ giao tiếp trong QH lịch sự, không suồng sã, thô lỗ. 

Nhƣ vậy, có thể nhận xét rằng, bọn QH là hình thức tổ chức QH ở cơ sở, 

nhƣng lại là bộ phận cốt lõi của cộng đồng sáng tạo và thực hành, phát triển 

VHQH. Nếu nhƣ đƣa di sản gắn với cộng đồng theo quan điểm của UNESCO thì 

chúng ta cần chú trọng bảo tồn và phát triển tục kết bọn trong cộng đồng QH. 

Thực tế, trong truyền thống, muốn đi hát QH phải có bọn (bọn nam, hoặc nữ). Từ 

“bọn” xƣa là từ dùng để chỉ một tập thể đồng chất chứ không mang nhiều nghĩa 

xấu nhƣ hiện nay. “Trong làng Quan họ thƣờng có nhiều bọn Quan họ nam, nữ. 

Bọn Quan họ là một tổ chức theo giới tính: nam hoặc nữ, không theo quan hệ 

huyết thống và hoàn toàn tự nguyện. Mỗi bọn Quan họ của một làng đều kết bạn 

với một bọn Quan họ của làng khác theo nguyên tắc Quan họ nam kết bạn với 

Quan họ nữ và ngƣợc lại. Với các làng đã kết chạ, trai gái trong các bọn Quan họ 

đã kết bạn không đƣợc cƣới nhau. Tục kết bạn Quan họ là cơ sở để đi hát Quan 

họ” [9, tr 36, 37]. Có nơi do các anh lớn, chị lớn QH đứng ra rủ bạn cho các em bé 
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QH. Nhƣng cũng có nhiều nơi do lòng yêu thích ca hát QH, còn gọi là chơi QH, 

những chàng trai, cô gái từ 15 đến 17 tuổi tự rủ nhau thành bọn rồi tìm đến một 

vài anh, chị lớn tuổi hơn hoặc vài cụ QH để học ca hát, rồi nhờ các bậc đi trƣớc 

đƣa đƣờng, chỉ lối, bắc cầu cho tìm nơi kết bạn... Mỗi bọn QH thƣờng có 4 đến 6 

ngƣời và đƣợc đặt tên là chị Hai, chị Ba, chị Tƣ, chị Năm hoặc anh Hai, anh Ba, 

anh Tƣ, anh Năm, có đôi làng có đến anh Sáu, chị Sáu. Nếu số ngƣời đông đến 7, 

8 ngƣời thì có thể đặt thêm: anh Ba (bé), chị Tƣ (bé), ... mà không đặt anh Bảy, 

chị Tám..... Tất cả những thành tố này tạo thành một cộng đồng VHQH, tạo cho 

VHQH đặc trƣng riêng và không ngừng đƣợc bồi đắp, phát triển. 

2.2.3.2. Phương thức hoạt động Quan họ 

Phần lớn các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng QH truyền thống có 2 

phƣơng thức hoạt động cơ bản: Hoạt động trong nội bộ làng và Hoạt động giao lƣu 

giữa các làng xã, tạo nên một sợi dây gắn kết đan xem trong toàn bộ cộng đồng 

sáng tạo, thực hành và phát triển VHQH. 

Hoạt động QH trong nội bộ làng là hoạt động của chỉ riêng các bọn QH 

trong làng mà không có sự tham gia của các nơi khác. Hoạt động phổ biến nhất là 

tham gia vào các trò diễn xƣớng trong nghi lễ mang tính tín ngƣỡng của làng. Ví 

nhƣ tục QH cầu đảo ở làng Diềm tại đền Vua Bà trƣớc đây thƣờng đƣợc tổ chức 

vào những năm hạn hán. Hát QH ở làng Diềm không chỉ tổ chức vào những dịp 

hội hè, đình đám hoặc những khi các thành viên trong bọn QH có việc vui (làm  

nhà mới, sinh con trai, ốm đau lâu ngày khỏi, cƣới xin...), mà còn đƣợc tổ chức 

vào dịp lễ cầu đảo. Đây là hình thức hát QH để cầu mong mƣa thuận gió hòa, mùa 

màng bội thu, là hình thức diễn xƣớng không thể thiếu trong nghi lễ cầu đảo ở 

làng Diềm. Trƣớc kia, khi gặp hạn hán, ngƣời dân mở cửa đền tế lễ vào ban ngày, 

mời các trai đinh thi đấu vật, cƣớp cầu cùng các trò chơi khác; đêm thì tập hợp 

toàn bộ 10 bọn QH nam, nữ của làng đến ca trong đền, các nam thanh nữ tú trong 

làng lại cùng nhau cất cao lời ca tiếng hát cầu mƣa, ngày này sang ngày khác, đến 

khi có mƣa mới thôi. Các xã lân cận mỗi khi làng mở cửa đền đều mang hƣơng 

nhang đến lễ, để cầu mƣa đều khắp vùng. Trong QH cầu đảo, các liền anh, liền chị 

của làng hát với nhau, không mời các bọn QH kết bạn với mình ở Bịu và Đống 
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Cao. Hoặc nhƣ diễn xƣớng QH trong lễ thờ ở Châm Khê cũng chỉ là các bọn QH 

trong làng ca với nhau, ...  

Ngoài ra, vào dịp các làng QH vào đám, rƣớc Thành Hoàng làng mùa thu 

(còn gọi là dịp thu tế hoặc lễ kỳ phúc), thì ở bất cứ làng QH nào, cũng chỉ có nam, 

nữ QH trong làng ca với nhau theo hình thức hát thờ, tuyệt đối không đƣợc mời QH 

làng khác tới. 

Chính vì phƣơng thức hoạt động QH trong nội bộ làng nhƣ thế, dẫn tới hệ 

quả lôgic kéo theo là, muốn bảo đảm cho hoạt động tín ngƣỡng của làng (nhất là 

vào dịp lễ kỳ phúc) tất yếu làng phải có ít nhất 1 bọn QH nam và một bọn QH nữ. 

Đây cũng là tính thiêng quy định sự gắn kết để duy trì và phát triển VHQH. Thực tế, 

nhiều làng hình thành tổ chức bọn QH tới cấp xóm, ví nhƣ làng Lũng Giang xƣa có 

4 xóm, mỗi xóm đều có 1 bọn QH nam, 1 bọn QH nữ, ở làng Diềm có 9 xóm, 

nhƣng có tới 5 bọn nam, 5 bọn nữ. Châm Khê có 4 bọn QH (2 bọn nam, 2 bọn nữ), 

... [75, tr.37-40]. 

Cần nói thêm, bên cạnh hoạt động trong nội bộ làng là hoạt động giao lƣu 

giữa các làng xã. QH ra đời trong thời kỳ khi các làng xã có nhu cầu gắn kết với 

nhau, vƣợt khỏi mối quan hệ theo huyết thống công xã. Do đó, QH cũng là biểu 

hiện mối quan hệ gắn bó giữa các cộng đồng làng xã, vì vậy mới quy định là bọn 

QH nam của làng này kết bạn với bọn QH nữ của làng kia. 

Hát QH gắn liền với tục kết chạ giữa các bọn QH, tục “ngủ bọn”. VHQH 

phản ánh đầy đủ và sâu sắc những mối quan hệ đặc thù của con ngƣời vùng QH. 

Mối quan hệ đó không chỉ là giữa những ngƣời trong một cộng đồng làng xóm, mà 

còn là quan hệ của con ngƣời giữa các làng xã với nhau. Sự giao lƣu QH giữa các 

cộng đồng làng xã, thực chất của tất cả các mối quan hệ trong QH, chi phối toàn bộ 

các hoạt động QH, chính là mối quan hệ giữa những bọn QH kết bạn với nhau. Khi 

hai bọn QH nam, nữ đã kết bạn với nhau thì giữa họ có rất nhiều mối quan hệ và 

hoạt động. Đó chính là phƣơng thức hoạt động giao lƣu QH giữa các làng xã, cũng 

chính là toàn bộ các mối quan hệ, toàn bộ các hoạt động chủ yếu của VHQH. Đây 

cũng chính là phƣơng thức cố kết cộng đồng, tạo cho QH một môi trƣờng sống, 
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sáng tạo rất độc đáo và không ngừng đƣợc cộng đồng cƣ dân, chủ nhân sáng tạo ra 

VHQH bồi đắp và phát triển từ đời này qua đời khác. 

Cần nói thêm, các bọn QH chủ động thăm viếng, ca hát, giao lƣu với nhau. Ở 

đây, lễ nghĩa của ngƣời QH trong các cặp kết chạ đã vƣợt ra khỏi quan hệ huyết 

thống để gắn kết các làng xã với nhau. Đây cũng là một lối chơi độc đáo của ngƣời 

QH. Khi ra hội hoặc giao tiếp giữa các bọn QH, thƣờng gọi nhau bằng tên anh Hai, 

chị Ba... nhằm bao hàm sự thứ bậc tƣơng đối, hoặc gọi là liền anh QH, liền chị QH 

mà không gọi tên thật. Liền anh, liền chị là những khái niệm sử dụng ổn định và 

phổ biến trong sinh hoạt VHQH. Nói đến liền anh là nói đến những ngƣời chơi QH 

ở phái nam và ngƣợc lại, liền chị là những ngƣời nữ.  

Vùng QH xƣa, trong khẩu ngữ, ngƣời ta không nói đàn ông, đàn bà để phân 

biệt nam, nữ mà nói: liền ông, liền bà. Đây cũng chính là một sáng tạo độc đáo của 

cộng đồng cƣ dân sản sinh ra VHQH. Trong một bọn QH, tuy chia ra anh Hai, Ba, 

Tƣ, Năm... nhƣng họ sống bình đẳng, đùm bọc, thƣơng yêu, gắn bó cùng nhau. Cả 

ngày lao động, nhƣng đêm đến, họ thƣờng rủ nhau ngủ bọn ở nhà một anh nhớn, chị 

nhớn nào đấy để học câu luyện giọng. Trƣớc tiên là học đủ lối, đủ câu; luyện giọng 

sao cho nền, cho vang, cho ngọt, cho nẩy, cho rền. Sau đó là tập nói năng, lề lối ứng 

xử, giao tiếp, rồi mới tiến đến chỗ đi hát hội, kết bạn, hát canh, hát thi. Cao hơn nữa 

là biết đặt câu (sáng tác lời thơ làm lời ca), bẻ giọng (phổ nhạc cho thơ) và ứng đối 

kịp thời. Những bọn QH này thƣờng là bạn trọn đời cả trong ca hát và ở đời thƣờng. 

Họ phải ghép và luyện sao cho từng đôi một thật hợp giọng nhau, để đi ca hát. 

Thƣờng mỗi đôi hát một số bài, lần lƣợt thay nhau cho trọn canh hát. Có những đôi 

nam, đôi nữ nổi tiếng đủ lối, đủ câu, giọng vang nhƣ chuông... trong giới QH trong 

những thời điểm khác nhau, ở những thế hệ khác nhau [44, tr.54-72; 75, tr.37-40]. 

2.2.3.3. Diễn xướng Quan họ 

Trƣớc hết là về hình thức diễn xƣớng. Các nhà nghiên cứu đã tổng kết có 

những hình thức diễn xƣớng QH truyền thống: Hát đối đáp, Hát hội, Hát vui, Hát 

thi, Hát mừng, Hát lễ thờ, Hát cầu đảo, Hát kết chạ. 

QH truyền thống có những quy định nghiêm ngặt, khắt khe đòi hỏi liền anh, 

liền chị phải am hiểu tiêu chuẩn, tuân theo luật lệ. Điều này giải thích lý do ngƣời 
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dân Kinh Bắc thích thú “chơi QH”, không phải là “hát QH”. QH truyền thống 

không có nhạc đệm và chủ yếu diễn xƣớng giữa liền anh và liền chị vào dịp lễ hội 

xuân thu nhị kỳ ở các làng quê. Trong QH truyền thống, đôi liền anh đối đáp với 

liền chị đƣơc gọi là hát hội, hát canh; hát cả nhóm liền anh đối đáp cùng cả nhóm 

liền chị đƣợc gọi là hát chúc, hát thờ, hát mừng. Đôi liền anh, liền chị phải nhìn 

nhau mà hát.  

“Chơi QH” truyền thống không có khán giả, ngƣời trình diễn đồng thời là 

ngƣời thƣởng thức (thƣởng thức “cái tình” của bạn hát) chứ không có ngƣời hát 

chuyên nghiệp. Nhiều bài QH truyền thống vẫn đƣợc các liền anh, liền chị “chơi 

QH” ƣa thích đến tận ngày nay nhƣ: Hừ La, La rằng, Tình tang, Ban kim lan, Cái ả, 

Cây gạo…  

Cuộc hát QH đƣợc xem là canh hát chính thống thƣờng phải tuân thủ đủ 

trình tự các chặng: lề lối, giọng vặt và giã bạn. Ba chặng hát này có những biểu hiện 

khác biệt ở phần nội dung cũng nhƣ hình thức cấu trúc bài bản.  

Chặng hát thứ nhất: Hát “lề lối”, tức là giọng cổ, gồm có: giọng “hừ là”, “La 

rằng”; giọng “ái ả”; giọng “kim lang”; giọng “Cây gạo”. Đây là những giọng rất 

khó, đặc biệt chú trọng về những kỹ thuật hát “nẩy hạt”. Lề lối thƣờng đƣợc hát ở 

nhịp độ chậm, bài bản có nhiều tiếng đi lời phụ. Ngƣời hát những bài QH lề lối phải 

biết kỹ thuật hát vang, nền, nảy, ngắt, rớt mới có thể thực hiện tốt và “đúng chất” 

QH. Chặng hát này mở đầu một canh hát QH, nếu không hát các lề lối thì không thể 

coi đó là một canh QH. Khi hát xong các bài giọng lề lối mới chuyển qua giọng vặt.  

Chặng hát thứ hai là “giọng vặt”, gồm những bài hát nói về tình yêu, về cảnh 

vật, hoặc về nỗi lòng, … Chặng hát này có đặc điểm bên phía liền anh muốn tỏ tình 

với liền chị nhƣng không thể đi vƣợt qua truyền thống hai bên QH không đƣợc lấy 

nhau nên phải nói ngầm qua lời ca về tình cảm của mình. Thƣơng thì thƣơng chứ 

không nghĩ tới việc kết thành vợ chồng. Nếu quyết lấy nhau thì không đƣợc ở trong 

bọn QH nữa. Đó là những trƣờng hợp ngoại lệ. 

Chặng thứ ba là giọng chót (hay chặng cuối), còn gọi là giọng “giã bạn”. 

Chặng hát này đƣợc hát khi từ giã nhau với những tình cảm quyến luyến, nhiều khi 
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hát giã bạn tới hai, ba tiếng đồng hồ. Bình thƣờng có thể hát từ 7 giờ tối cho đến 2, 

3 giờ khuya. Có những nơi có thể kéo dài hai, ba đêm [75, tr.22-36]. 

Nhƣ vậy, với quá trình sáng tạo và thực hành VHQH, động đồng cƣ dân sản 

sinh ra QH đã bổ sung, bác học hóa các yếu tố trong VHQH, phân chia diễn xƣớng 

QH thành những chặng, những phần để QH không ngừng đƣợc phát triển ngày càng 

độc đáo, đặc sắc hơn. 

Gắn liền với hoạt động diễn xƣớng là trang phục diễn xƣớng. Đầu thế kỷ XX, 

trang phục QH đã định hình khá rõ ràng với áo the khăn xếp của các liền anh; áo mớ 

ba mớ bảy, váy đen, yếm đào, dép cong của các liền chị. Liền anh mặc áo dài năm 

thân, cổ đứng, viền tà, gấu to, dài tới quá đầu gối, bên trong mặc một hoặc hai áo 

cánh, sau đó đến hai áo dài. Riêng áo dài bên ngoài thƣờng màu đen, chất liệu là 

lƣơng, the, hoặc đối với ngƣời khá giả hơn thì áo ngoài may bằng đoạn màu đen may 

hai lớp. Lớp phủ ngoài bằng vải lƣơng hoặc the, đoạn, lớp trong bằng lụa mỏng màu 

xanh cốm, xanh lá mạ non hoặc màu vàng chanh, ... gọi là áo kép. Quần của liền anh 

là quần dài trắng, ống rộng, may kiểu có chân què dài tới mắt cá chân, chất liệu may 

quần cũng bằng diềm bâu, phin, trúc bâu, hoặc lụa truội màu mỡ gà, có thắt lƣng nhỏ 

để thắt chặt cạp quần. Đầu liền anh đội nhiễu quấn hoặc khăn xếp. Ngoài ra, còn có 

các phụ kiện nhƣ nón chóp, ô đen, khăn tay, lƣợc, quạt, ... Thời trƣớc, đàn ông còn 

nhiều ngƣời búi tó nên phải vấn tóc bằng khăn nhiễu. Sau này phần nhiều cắt tóc, 

chuyển sang dùng loại khăn xếp bán sẵn ở các cửa hàng cho tiện. 

Cần nói thêm rằng, trang phục liền chị đƣợc gọi là “áo mớ ba mớ bảy” nhƣng 

trong thực tế thƣờng mặc áo mớ bảy. Về cơ bản, trang phục bao gồm các thành 

phần: trong cùng là một chiếc yếm có màu rực rỡ thƣờng làm bằng lụa truội nhuộm. 

Bên ngoài yếm là một chiếc áo cánh màu trắng, vàng, ngà. Ngoài cùng là những 

lƣợt áo dài năm thân, cách phối màu cũng tƣơng tự nhƣ ở bộ trang phục nam nhƣng 

màu sắc tƣơi hơn. Áo dài năm thân của nữ, có cả khuy, khác với kiểu tứ thân thắt 

hai vạt trƣớc. Chất liệu để may áo đẹp nhất thời trƣớc là the, lụa. Áo dài ngoài 

thƣờng mang màu nền nã nhƣ màu nâu già, nâu non, màu đen, màu cánh dán, áo dài 

trong thƣờng nhuộm màu khác nhau màu cánh sen, màu hoa hiên, màu thiên thanh, 

màu hổ thuỷ, màu vàng chanh, màu vàng cốm... Áo cánh mặc trong có thể thay 
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bằng vải phin trắng, lụa mồi gà. Yếm thƣờng nhuộm màu đỏ (xƣa gọi là yếm thắm), 

vàng thƣ (hoa hiên), xanh da trời (thiên thanh), hồng nhạt (cánh sen), hổ thủy (xanh 

biển )... Giải yếm to buông ngoài lƣng áo và giải yếm thắt vòng quanh eo rồi thắt 

múi phía trƣớc cùng với bao và thắt lƣng. Thắt lƣng cũng buộc múi ra phía trƣớc để 

cùng với múi bao, múi giải yếm tạo nên những múi hoa màu sắc phía trƣớc con gái. 

Liền chị mặc váy sồi, váy lụa màu đen, đôi khi có ngƣời mặc váy kép có lớp trong 

bằng lụa, vải màu, lƣơng, the, đoạn; váy ngoài bằng the, lụa. Ngƣời biết mặc váy 

khéo là không để váy hớt trƣớc, không để váy quây tròn lấy ngƣời nhƣ mặc quần 

mà phải thu xếp sao cho phía trƣớc rủ hình lƣỡi chai xuống gần tới mu bàn chân, 

phía sau hơi hớt lên chớm phía gót chân. Dép cong làm bằng da trâu thuộc theo 

phƣơng pháp thủ công, mũi dép uốn cong nhƣ một lá chắn nhỏ, che dấu đầu các 

ngón chân. Ngoài áo, quần, dép, liền chị còn chít khăn mỏ quạ, đội nón quai thao và 

thắt lƣng bằng dây xà tích bạc [51, tr.30-35, 175-188; 75, tr.37-40].  

Chiếc khăn vấn đầu của liền chị quấn đằng trƣớc to, đằng sau nhỏ lại, khi đội 

lên tạo khuôn mặt trái xoan và khi đội thêm khăn vuông mỏ quạ sẽ tạo hình khuôn mặt 

búp sen. Với liền anh, khăn xếp có thể xếp 7 hoặc 9 theo luật âm dƣơng, nhất thiết phải 

là xếp lẻ, chiều cao phù hợp để khi đội, khuôn mặt liền anh trông thanh tú và sang 

trọng. Khéo mặc, khéo chít khăn làm cho liền anh liền chị càng nổi bật hơn trong cái 

nền nã, lịch lãm đặc trƣng của ngƣời QH. 

Ngoài trang phục của các liền anh và liền chị trong hoạt động QH hàng ngày, 

trong lễ hội QH có cả những cuộc thi trang phục QH. 

2.2.4. Ứng xử xã hội Quan họ 

Ứng xử, giao tiếp, giao lƣu văn hóa nói chung, VHQH nói riêng luôn thể 

hiện tính “động”, nghĩa là luôn phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng đối 

tƣợng thƣởng thức, bối cảnh con ngƣời ở từng giai đoạn cụ thể. Trong bối cảnh hiện 

nay, khi mà nhu cầu giao lƣu, thƣởng thức QH ngày càng đƣợc phổ biến ở những 

vùng miền khác nhau, thì vấn đề thay đổi ứng xử của ngƣời QH để đáp ứng thực 

tiễn đó cũng là một quy luật tất yếu. 

Từ những lý do trên, NCS chọn phân tích các thành tố trên trong nội dung 

luận án này. Mặc dù con ngƣời là “hạt nhân” của sự phát triển VHQH nhƣng con 
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ngƣời không thể tách rời những nhân tố còn lại. Vì thế, cần phân tích trọng tâm vào 

những vấn đề trên trong mối quan hệ hữu cơ với nhau. 

Một nét độc đáo của VHQH cần đƣợc nhắc đến là thái độ ứng xử xã hội QH. 

Ứng xử là sự thể hiện thái độ, quan hệ đối với một đối tƣợng nào đó bằng những 

hành động cụ thể. Ứng xử xã hội là một biểu hiện của giao tiếp, là sự phản ứng của 

con ngƣời trƣớc sự tác động của ngƣời khác với mình trong một tình huống nhất 

định đƣợc thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con ngƣời nhằm 

đạt kết quả tốt trong mối quan hệ giữa con ngƣời với nhau. 

Nhƣ vậy, QH không phải chỉ là hát đơn thuần. Đi liền với nghệ thuật hát là 

một nghệ thuật sống, đặc biệt là trong tình cảm giữa nam và nữ. Trong giao tiếp 

thƣờng giữ gìn phong độ lịch sự từ ngôn ngữ, cử chỉ, khi đứng, khi ngồi; từ chén 

nƣớc, miếng trầu, mâm cơm thết bạn... đều biểu lộ sự tôn trọng, quý mến lẫn nhau. 

Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Thềm (làng Diềm, xã Hòa Long, thành phố BN), nghệ 

thuật DCQH rất trữ tình, từ các em nhỏ độ 8 đến 10, cho đến các cụ 90 tuổi vẫn ca 

hát, vẫn xƣng là “anh hai”, “chị hai”... QH mộc mạc, chân tình, nhƣng càng nghe thì 

càng ngấm, càng ngấm và càng say. Ví dụ, hát QH truyền thống ở làng Diềm chỉ là 

hát canh đối đáp, ngồi chiếu, bên nữ đối ra, bên nam đối lại. Càng nghe về khuya, 

mới càng ngấm [111]. 

Cần nói thêm rằng, hiểu đƣợc các lề luật của QH BN cổ truyền là điều rất cần 

thiết để có thể thƣởng thức đƣợc nghệ thuật này. Học để hát QH nghe có vẻ đƣợc đƣợc 

dƣờng nhƣ không phải quá khó. Nhƣng lối chơi QH mới là khó. Ngƣời QH chơi QH 

phải là “giấy rách, thì giữ lấy lề”, phải lịch sự, phải khiêm nhƣờng. Ví dụ, nói chuyện 

với anh hai, chị hai, bao giờ cũng phải thƣa, gửi trân trọng: “Em xin đỡ nhời anh hai, 

anh ba,…”, kể cả nữ, bên chị hai, nhiều tuổi hơn các anh hai, nhƣng vẫn xƣng em, và 

cũng thƣa gửi... Bên nam cũng thế: già bảy, tám mƣơi tuổi, nhƣng hát với các chị hai ở 

độ 20, 30 tuổi cũng vẫn xƣng là em. Theo lời nghệ nhân Ngô Thị Nhi, ngƣời xóm 

Giữa, làng Diềm, thì: “Dạ, các cụ ngày xưa kỹ tính lắm, dạy chúng em từng nhời (lời) 

ăn tiếng nói. Về lối chơi phải đặt câu, bẻ giọng sao cho vang, rền, nền, nảy. Còn nhời 

ăn nết ở thì khó biết bao. Nhời nói của người QH phải lịch sự, tế nhị, trong xưng hô 

luôn thể hiện sự tôn trọng, cung kính với bạn, không gọi bạn bằng tên mà gọi là anh, 
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chị, mở đầu câu nói phải có tiếng “dạ”, cuối câu phải có “ạ”. Ăn thì phải nhẹ nhàng, 

món ngon nhất dành tiếp đãi bạn, trầu mời khách cũng phải là loại trầu têm cánh 

phượng rất công phu. Mời cơm QH thì phải mâm son và phải có hai đĩa giò lụa, một 

đĩa thịt gà…”. Trong khi nói chuyện với lớp hậu sinh, cụ Nhi vẫn giữ nguyên cách 

xưng là em của người QH [111]. 

Cần nhấn mạnh rằng, trong VHQH truyền thống, điều cấm kỵ đƣợc quy định 

rất chặt chẽ, cụ thể. Ngƣời chơi QH khi đã kết chạ với nhau, dù họ có yêu thƣơng và 

nhớ nhau đến nhƣờng nào thì không bao giờ họ đƣợc lấy nhau; trong khi các làng 

kết nghĩa thông thƣờng họ vẫn có thể tiến hành cho ngƣời giữa hai làng lấy nhau. 

Nhƣ vậy, theo truyền thống xƣa, QH đi hát thì không bao giờ nam và nữ 

đƣợc đứng gần nhau. Bên nam và bên nữ hát một canh với nhau trong một gian nhà. 

Nam ngồi bên này, nữ ngồi bên kia, đèn dầu ở gian giữa, tối không nhìn thấy mặt 

nhau, nhƣng say nhau về lời ca tiếng hát, có khi rất lƣu luyến nhớ nhung. Có thể chị 

hai bên này có cảm tình với anh hai bên kia, nhƣng ở đây chỉ là lƣu luyến nhớ 

nhung nhau trong những câu hát thôi, còn QH thì không lấy đƣợc nhau. Cụ Nguyễn 

Thị Bàn kể lại: “Ngày trước chúng tôi chơi nghiêm túc lắm chú ạ, nếu ba gian nhà 

này thì anh hai ngồi bên kia, chị hai ngồi gian này, gian giữa để không, không được 

ngồi chung ngồi đụng, không được uống rượu, không được nói lung tung, năm thưa 

mười gửi” [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS, năm 2016]. Đây chính là những 

quy ƣớc mà cộng đồng cƣ dân sản sinh ra VHQH đã lập ra và duy trì, tạo cho QH 

mang những nét đặc trƣng, độc đáo so với nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền 

thống khác. Đây cũng chính là nguyên nhân mà UNESCO chú trọng khi xác định 

vai trò của cộng đồng đối với bảo tồn và phát triển di sản nói chung, trong đó có 

VHQH để tránh bị thất truyền. 

Có thể thấy ngƣời hát rất say, có khi hát thâu đêm, suốt sáng, quên cả thời 

gian. Say câu hát mà cũng có thể là say tình. Say vì anh kia hát hay, anh kia nhiều 

câu, nhiều vốn liếng. Nhƣng vì QH đã có lời nguyền, đã “kết chạ” với nhau, coi 

nhau nhƣ anh em một nhà, nếu lấy nhau, sẽ không đƣợc sống trọn đời, trọn kiếp. Có 

khi yêu vụng, nhớ thầm, về nhà đêm ngủ cũng bâng khuâng, lƣu luyến, nhƣng chỉ 

mong sao hẹn đến ngày mai, ngày kia, đến ngày hội để đƣợc gặp nhau, để lại đƣợc 



78 

 

hát đối đáp với nhau. Phải chăng, chính những quy định nghiêm ngặt trong khi tình 

cảm thắm thiết giữa liền anh, liền chị chỉ đƣợc thể hiện qua lời ca tiếng hát mà sức 

sáng tạo trong QH trở thành có những đặc trƣng riêng, độc đáo nhƣ vậy.  

Theo tác giả Lê Danh Khiêm, một số “bọn” QH kết bạn không được quyền 

lấy nhau thành vợ, thành chồng. Điều cấm đoán này có nguồn gốc từ quy định 

trong khoán ước của các làng kết chạ với nhau. Khi hai làng đã kết chạ rồi thì cũng 

có nghĩa hai bên coi nhau như họ hàng, như anh em một nhà (dù ở hai công xã 

khác nhau nhưng vẫn coi là cùng huyết thống). Vậy nên các chạ đều ghi vào bản 

khoán ƣớc chung là con trai, con gái đôi nơi không đƣợc lấy nhau. Tất cả con trai, 

con gái hai làng đều phải răm rắp tuân theo quy định bắt buộc này. Ai vi phạm sẽ bị 

xử phạt rất nặng và bị dƣ luận làng xã lên án. Hệ quả kéo theo là các “bọn” QH ở 

những làng kết chạ với nhau cũng buộc phải thực hiện điều khoán ƣớc này.  

Tiểu kết  

BN là vùng đất linh thiêng, cổ kính, có núi sông hùng vĩ, ruộng đồng bờ bãi 

phì nhiêu, là đất “địa linh nhân kiệt” sinh ra nhiều nhân tài cho quê hƣơng, đất 

nƣớc, là nơi hội tụ của kho tàng văn hóa nghệ thuật đặc sắc, là “cái nôi” hình thành 

và phát triển lịch sử - văn hoá hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Con ngƣời 

BN anh dũng kiên cƣờng, cần cù chịu khó, sáng tạo ra những giá trị văn hóa làm 

rạng danh đất nƣớc. Từ những nét cơ bản về văn hóa truyền thống BN nói chung, 

NCS đã nhận diện VHQH BN truyền thống trên các mặt sau: con ngƣời VHQH; 

không gian VHQH; tổ chức, phƣơng thức hoạt động và diễn xƣớng QH; ứng xử xã 

hội QH. Khi trình bày về VHQH truyền thống, NCS chú trọng vào hai khía cạnh: 

không gian VHQH; tổ chức, phƣơng thức hoạt động và diễn xƣớng QH xƣa. 

Nghiên cứu, nhận diện sự biến đổi của VHQH, NCS đặc biệt chú ý tới vấn 

đề cộng đồng cƣ dân, chủ nhân sáng tạo, thực hành và phát triển VHQH. VHQH 

BN truyền thống là của cộng đồng ngƣời Việt (Kinh) cƣ trú trong các làng ở hai 

tỉnh BN và Bắc Giang hiện nay. Chính các làng này là môi trƣờng tồn tại của 

VHQH truyền thống. Bản chất QH ngày xƣa là thú chơi nghệ thuật của các nhóm xã 

hội kết nghĩa, gọi là liền anh và liền chị. Ngày xƣa chỉ có nhóm kết nghĩa mới hát 
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đối đáp với nhau, trừ trong các cuộc thi lấy giải. Cuộc chơi của QH ngày xƣa đã 

biến đổi và kết thúc từ những năm 60 của thế kỷ trƣớc. Những nghệ nhân hát QH 

kết nghĩa cuối cùng còn lại là cụ Nguyễn Thị Nguyên (1920-2016) và cụ Ngô Thị 

Nhi (1923-2017) cũng đã về với tổ tiên. 

Từ những trình bày, phân tích về tiểu vùng văn hóa Bắc Ninh, NCS đã tập 

trung làm rõ những yếu tố cốt lõi cấu thành văn hóa QH truyền thống. Đây chính là 

nội dung quan trọng, là cơ sở để NCS trình bày những phát hiện về những mặt biến 

đổi của VHQH BN hiện nay. Việc áp dụng lí thuyết vùng văn hóa, quan điểm gắn di 

sản văn hóa với cộng đồng của UNESCO và một số cách tiếp cận khác đã trợ giúp 

cho việc phát hiện, phân tích đƣợc những nét đặc trƣng của văn hóa truyền thống 

nơi đây và những biến đổi trong nội tại VHQH ở chƣơng này cũng nhƣ ở các phần 

tiếp theo dƣới đây. 

Bắt đầu từ những năm tám mƣơi của thế kỷ XX, đặc biệt là từ khi QH đƣợc 

UNESCO đƣa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào 

năm 2009, cùng với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa ở BN diễn ra vô cùng nhanh 

chóng, các KCN hình thành ở nhiều nơi trong tỉnh, ...đã khiến cho QH truyền thống 

có nhiều biến đổi. Quá trình đô thị hóa đã giúp cho văn hóa đô thị, thập chí văn hóa 

làng xã trở nên sầm uất, nhộn nhịp hơn, nhiều nhà cao tầng đua nhau mọc lên, lấn át 

những ngôi nhà cổ, lối sống của ngƣời dân có rất nhiều thay đổi... để VHQH BN 

biến đổi không ngừng. Thực trạng của sự biến đổi này cụ thể nhƣ thế nào sẽ đƣợc 

trình bày trong chƣơng tiếp theo.  
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Chƣơng 3  

THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA QUAN HỌ BẮC NINH HIỆN NAY 

Các lý thuyết về biến đổi văn hóa đã chỉ ra rằng quá trình đô thị hóa, hiện đại 

hóa; quá trình tiếp xúc văn hóa bên ngoài và bên trong; quy luật tự thân của văn hóa; 

và quá trình thực hành tín ngƣỡng, tôn giáo;...là những điều kiện căn bản để văn hóa 

nói chung, VHQH nói riêng biến đổi theo. Trong chƣơng này, trên cơ sở một số lý 

thuyết, quan điểm đã lựa chọn, NCS tiếp tục luận giải, làm rõ bản chất quá trình biến 

đổi VHQH. 

3.1. Bối cảnh không gian Văn hóa Quan họ Bắc Ninh hiện nay  

Nhƣ đã trình bày một phần ở Chƣơng 1, không gian VHQH BN đƣợc xác 

định là gắn bó mật thiết với 4 tiểu không gian là: không gian văn hóa sinh kế; không 

gian văn hóa cƣ trú; không gian văn hóa sinh hoạt tín ngƣỡng tâm linh; và không 

gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng cũng nhƣ các điều kiện tự nhiên, môi trƣờng và 

không gian diễn xƣớng để VHQH không ngừng đƣợc bồi đắp và phát triển. Tuy 

nhiên, không gian văn hóa cần đƣợc đặt trong từng bối cảnh cụ thể. Trong thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, đặc biệt là trƣớc bối cảnh của cuộc cách 

mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng 4.0) hiện nay, việc nghiên cứu 

một hiện tƣợng văn hóa cần phải xác định rõ bối cảnh không gian văn hóa cụ thể, 

đó là đặt không gian VHQH BN trong sự biến đổi, tác động qua lại giữa các yếu tố 

hội nhập kinh tế, văn hóa, xã hội,…ở cả trong và ngoài nƣớc. 

BN hiện nay có những thuận lợi nổi bật về vị trí địa lý, dân cƣ - nguồn nhân 

lực phát triển. Nằm tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, BN có các trục đƣờng giao thông 

lớn quan trọng chạy qua, nối liền tỉnh với các trung tâm kinh tế, văn hóa và thƣơng 

mại của phía Bắc Việt Nam: Quốc lộ 1A, 1B mới, 18, 38; đƣờng sông nối với các 

vùng lân cận và trung tâm kinh tế lớn ở miền Bắc.  

BN có diện tích tự nhiên chỉ chiếm 0,2% diện tích tự nhiên cả nƣớc và là điạ 

phƣơng có diện tích tự nhiên nhỏ nhất trong 63 tỉnh, thành phố. Theo kết quả tổng 

điều tra đất năm 2015, trong tổng diện tích đất tự nhiên của BN, đất nông nghiệp 
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chiếm 53,2%; đất lâm nghiệp có rừng chiếm 0,7%; đất chuyên dùng chiếm 20,6%; 

đất ở chiếm 12,4%; còn lại là các loại đất khác, đất có mặt nƣớc, sông suối, đồi núi 

chƣa sử dụng. 

Theo Niên giám thống kê 2015 của tỉnh BN, dân số của BN là 1.154.660 

ngƣời, chiếm 1,27% dân số cả nƣớc và đứng thứ 39/63 tỉnh, thành phố, trong đó có 

568,0 nghìn nam và 586,6 nghìn nữ; khu vực thành thị 330,2 nghìn ngƣời, chiếm 

28,6% dân số toàn tỉnh và khu vực nông thôn 824,4 nghìn ngƣời, chiếm 71,4%. Mật 

độ dân số BN năm 2015 lên tới 1.403 ngƣời/km
2
, gần gấp 5 lần mật độ dân số bình 

quân của cả nƣớc và là địa phƣơng có mật độ dân số cao thứ 3 trong số 63 tỉnh, 

thành phố, chỉ thấp hơn mật độ dân số của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Về tốc độ tăng trƣởng kinh tế, cơ cấu kinh tế và vấn đề thu hút đầu tƣ nƣớc 

ngoài, BN cũng là một trong những tỉnh nổi bật trong bức tranh kinh tế, xã hội của 

cả nƣớc. Theo ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, riêng năm 

2017, quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, tổng sản phẩm (GRDP) chiếm 3,11% GDP 

cả nƣớc, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố; tốc độ tăng trƣởng GRDP đạt 18,6% (kế 

hoạch đề ra tăng 9,0-9,2%). 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hƣớng: khu vực công nghiệp - xây 

dựng chiếm 75,2%; dịch vụ chiếm 21,8%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 

3,0%. Sản xuất công nghiệp tăng trƣởng cao, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 

so sánh năm 2010) ƣớc đạt 979 nghìn tỷ đồng, gần tƣơng đƣơng với Tp Hồ Chí 

Minh và khả năng sẽ vƣợt trong năm 2018. 

Thu hút đầu tƣ đƣợc đẩy mạnh, đặc biệt là thu hút FDI, năm 2017, cấp mới 

đăng ký đầu tƣ khoảng 160 dự án mới với tổng vốn đầu tƣ là 600 triệu USD; cấp 

điều chỉnh vốn 115 dự án với số vốn điều chỉnh tăng thêm là 2,743 tỷ USD. [108] 

Nhƣ vậy, với những thuận lợi về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao đã giúp cho BN không ngừng phát triển toàn diện về 

kinh tế, văn hóa-xã hội nhiều thập kỷ qua. Nghiên cứu sự biến đổi VHQH BN 

không tách rời sự biến đổi, tác động của bối cảnh chung này. Chúng tôi sẽ phân tích 

sâu ở những tiểu mục dƣới đây. 
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3.2. Biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh hiện nay 

Nhƣ trên đã trình bày một phần, nghiên cứu những biến đổi của VHQH BN 

hiện nay, chúng tôi đặt trong sự tác động qua lại của điều kiện tự nhiên, không gian 

và môi trƣờng diễn xƣớng cũng nhƣ đặt trong sự tác động qua lại giữa các tiểu 

không gian: không gian văn hóa sinh kế; không gian văn hóa cƣ trú; không gian văn 

hóa sinh hoạt tín ngƣỡng tâm linh; và không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Tuy 

nhiên, khi nghiên cứu biến đổi của VHQH, chúng tôi chú trọng trƣớc hết tới yếu tố con 

ngƣời. Vì thế, trong tiểu mục này, trên cơ sở tƣ duy phƣơng pháp luận đã xác định trên, 

chúng tôi sẽ lồng ghép và lần lƣợt trình bày sự biến đổi qua các yếu tố con ngƣời, yếu 

tố không gian văn hóa, yếu tố phƣơng thức trình diễn, quản lý và ứng xử của VHQH. 

3.2.1. Biến đổi về nhân tố con người  

Con ngƣời - chủ thể của VHQH là tập thể tác giả - ngƣời dân Bắc Ninh - Kinh 

Bắc đã sáng tạo, thực hành và truyền bá VHQH từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nếu 

nhƣ ngƣời sáng tạo - tập thể ngƣời dân - là “hạt nhân” quan trọng nhất để tạo ra QH 

thì ngƣời thực hành, thƣởng thức, yêu thích QH chính là điều kiện quan trọng để 

VHQH đƣợc duy trì và phát triển hoàn thiện nhƣ ngày hôm nay. Chính vì thế, nghiên 

cứu sự biến đổi VHQH phải chú trọng trƣớc hết tới “hạt nhân” này. 

Chủ nhân của QH truyền thống là những ngƣời nông dân, thợ thủ công 

Việt (Kinh), đƣợc sinh ra ở làng cổ QH, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa 

nƣớc và sản xuất thủ công nghiệp, buôn bán. Ngƣời tham dự diễn xƣớng phần 

lớn là những ngƣời lao động trong các làng xã, sinh hoạt diễn xƣớng QH chính là 

sự trải lòng, bày tỏ tâm tƣ nguyện vọng của ngƣời QH trƣớc thiên nhiên, con 

ngƣời, thậm chí là trƣớc thần linh về cuộc sống, tƣơng lai của họ.  

Vậy, chủ thể sáng tạo và thực hành VHQH hiện nay nhƣ thế nào? Kết quả 

khảo sát cho thấy trình độ học vấn của ngƣời trả lời trong nghiên cứu cụ thể nhƣ sau: 

nhóm trình độ học vấn cấp I chiếm tỷ lệ là (8.8%); nhóm trình độ học vấn cấp II 

chiếm tỷ lệ cao nhất là (51.6%); nhóm trình độ học vấn cấp III chiếm tỷ lệ thứ hai là 

(30.6%); nhóm trình độ học vấn cao chỉ chiếm tỷ lệ thấp đại học, sau đại học là 

(3.6%) và cao đẳng (4.6%); đặc biệt có 4 ngƣời dân không biết chữ chiếm tỷ lệ 
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(0.8%). Theo nhà nghiên cứu Lê Danh Khiêm, trình độ học vấn cũng như trình độ 

dân trí phát triển có vị trí rất quan trọng đối với quá trình biến đổi và phát triển 

VHQH; yếu tố nghề nghiệp cũng là một trong những yếu tố giúp VHQH có xu hướng 

phát triển mang tính chất “công nghiệp” hơn [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của 

NCS- năm 2016] 

Nhƣ vậy, trình độ nhận thức của ngƣời dân – chủ thể VHQH BN hiện nay là ở 

mức tƣơng đối cao; tỷ lệ không biết chữ rất thấp (0.8%). Đây là cơ sở quan trọng để 

xác định những tác động của đời sống kinh tế xã hội đến từng ngƣời dân để họ biến 

đổi, thích ứng. Cần nói thêm rằng, ngay từ thời phong kiến, Bắc Ninh - Kinh Bắc đã 

là một địa phƣơng luôn dẫn đầu cả nƣớc về khoa bảng, trình độ dân trí. Và thành tích 

ấy đã, đang và sẽ tiếp tục đƣợc duy trì, phát huy theo từng giai đoạn lịch sử bởi những 

thuận lợi về vị trí địa lý và truyền thống văn hóa - khoa bảng. 

Cùng với sự biến đổi về trình độ học vấn, sự biến đổi về cơ cấu nghề nghiệp 

cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự thay đổi toàn diện nhân tố con ngƣời ở đây. 

Dù đa số ngƣời trả lời là làm nông nghiệp (36.8%), nhƣng có thêm thành phần khác là 

nhóm làm công ăn lƣơng chiếm vị trí thứ hai (34.4%), một bộ phận ngƣời dân ở nhà 

làm nội trợ (14.8%) và các nhóm nghề nghiệp khác chiếm tỷ lệ thấp hơn. Kết quả cụ 

thể thể hiện rõ ở bảng số liệu dƣới đây.  

Bảng 3.1. Nghề nghiệp 

Nghề nghiệp Tần số (ngƣời) Tần suất (%) 

Làm công ăn lƣơng 172 34.4 

Làm nông nghiệp 184 36.8 

Làm phi nông nghiệp và làm thuê/làm công 36 7.2 

Nội trợ 74 14.8 

Chƣa có việc làm 8 1.6 

Nghỉ hƣu 23 4.6 

Đang đi học 3 0.6 

Tổng 500 100.0 
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Đáng chú ý là, trong số khách thể đƣợc khảo sát phục vụ nghiên cứu, tỷ lệ 

ngƣời dân biết chơi/ hát QH chiếm tỷ lệ khá cao: có tới 489 ngƣời chiếm (97.8%) 

trong số những ngƣời đƣợc hỏi trả lời có biết chơi/hát QH. Chỉ có 11 ngƣời chiếm 

(2.2%) ngƣời dân trả lời không biết chơi/hát QH. Khi đƣợc hỏi về thời gian sinh 

hoạt QH nhiều ngƣời trả lời lâu rồi, không nhớ thời gian nào. Theo nghệ nhân 

Nguyễn Thị Năm: bây giờ ngày càng nhiều các cháu trẻ tuổi biết hát và thực 

hành VHQH, giọng hát cũng hay hơn. Chỉ có điều, hát theo lối của các cụ xưa thì 

không bằng [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS - năm 2018]. Còn những 

ngƣời trẻ tuổi tham gia hát QH nằm rải rác ở những năm 2000 gần trở lại đây. 

Nhƣ vậy, ngƣời dân BN hiện sống tại các làng QH cổ và làng QH mới đƣợc công 

nhận cơ bản biết thực hành VHQH. Điều đó cũng giải thích phần nào nguyên 

nhân khiến QH không ngừng đƣợc duy trì, bồi đắp và phát triển mạnh mẽ đến 

ngày hôm nay. 

Nhân tố con ngƣời ở đây không chỉ biến đổi về chất mà đã có sự biến đổi 

lớn về lƣợng: đó là sự xuất hiện những ngƣời tham dự mới. Ngày nay thành phần 

tham dự rất đa dạng, thuộc nhiều giai tầng khác nhau. Đặc biệt, không chỉ có dân 

làng QH mà còn có cả dân từ các khu vực khác, các tỉnh thành, thậm chí cả du 

khách từ các nƣớc khác cũng về tham dự ngày một nhiều. Bà Nguyễn Thị Luyên 

nhận xét: Chỉ cần nhìn vào Hội Lim chúng ta có thể nhìn ra được hiện tượng này. 

Theo ước tính của Ban tổ chức Hội Lim 2017, có khoảng trên 1 vạn người tham 

dự ngày hội này. Điều đáng bàn luận là họ đến đây không chỉ để xem QH mà còn 

trực tiếp tham dự vào cuộc hát, thi thố với các liền anh, liền chị QH. Có thể nói số 

lượng người hiểu biết và thực hành VHQH không ngừng biến đổi theo hướng gia 

tăng so với trước 2009 và nhất là so với những năm 1980 [Nguồn: tƣ liệu phỏng 

vấn sâu của NCS – năm 2016].  

Nhƣ vậy, con ngƣời VHQH theo nghĩa hẹp cũng có sự thay đổi khá nhiều, 

đặc biệt là sự thay đổi đa dạng về đối tƣợng tham gia thực hành QH. Điều đó cho 

thấy sức ảnh hƣởng, lan tỏa cũng nhƣ giá trị của VHQH ngày càng đƣợc nhiều 

ngƣời dân đón nhận, yêu thích. Điều đó cũng cho chúng ta dự báo trong tƣơng lai 
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không xa, VHQH sẽ trở thành tài sản chung của một cộng đồng dân cƣ rộng lớn, 

không bó hẹp trong phạm vi ở BN và Bắc Giang nhƣ trƣớc đây.  

Cần nói thêm rằng, trong nhân tố con ngƣời, khảo sát cũng cho thấy các 

thành phần hát QH trên sân khấu không chuyên và chuyên nghiệp khá đa dạng, có 

thể chia thành hai nhóm. 

Thứ nhất, nhóm không chuyên. Đây có thể coi là một sự biến đổi dễ nhận 

thấy nhất. Ở đó có những ngƣời ở nơi khác, vì yêu thích DCQH BN nên tham gia 

biểu diễn, đi hát QH nhƣng thực tế họ không phải là ngƣời sinh ra từ làng QH. Lại 

có những ngƣời con QH đi tới những vùng đất khác do nhu cầu cuộc sống, nhƣng 

vẫn muốn mang theo mình những giai điệu quê hƣơng da diết. Chính họ đã góp 

phần truyền bá vốn VHQH tới những nơi mới. Các nhóm tập hợp những ngƣời yêu 

thích QH đƣợc thành lập ở rất nhiều vùng miền khác nhau và duy trì hoạt động sinh 

hoạt thƣờng xuyên cho dù nhiều ngƣời trong số đó không phải là ngƣời dân chính 

gốc BN. Chính sự giao lƣu tiếp biến này đã tạo thêm những nét mới cho con ngƣời 

VHQH. 

Thứ hai là nhóm tinh túy gồm những ngƣời trình diễn QH: Trình diễn QH hiện 

nay không chỉ là các nghệ nhân ở trong làng xã mà còn có cả các nghệ sỹ chuyên 

nghiệp của các đoàn nghệ thuật nhƣ Đoàn DCQH BN, Trung tâm VHQH. Tham gia 

trình diễn QH trên các sân khấu khác nhau còn là những nghệ sĩ của các đoàn trung 

ƣơng và địa phƣơng thuộc những lĩnh vực âm nhạc khác nữa nhƣ âm nhạc cổ điển, 

âm nhạc đại chúng. Thậm chí một số nghệ sĩ nƣớc ngoài cũng trình diễn DCQH (sẽ 

đƣợc NCS trình bày thêm ở phần 3.2.2. Biến đổi về không gian Văn hóa Quan họ 

Bắc Ninh). 

Hiện nay việc đào tạo ngƣời hát QH đƣợc quan tâm chú ý hơn trƣớc. Công 

tác truyền dạy đƣợc các cộng đồng thực hiện bằng nhiều biện pháp nhƣ các nghệ 

nhân truyền dạy trực tiếp tại nhà, thành lập các CLB QH ở nhiều lứa tuổi, liên kết 

mở các lớp truyền dạy… Ngày nay ở làng, nghệ nhân truyền dạy QH cho các con 

cháu qua các tổ, nhóm, lớp học dân ca. Còn ngƣời hát chuyên nghiệp đƣợc đào tạo 

tại các cơ sở giáo dục. Đã có hàng trăm nghệ sĩ về trình diễn QH đã tốt nghiệp 
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Trƣờng Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch BN. Trƣờng Trung cấp Văn 

hoá - Nghệ thuật và Du lịch BN trƣớc kia chỉ có một lớp học QH thì đến nay đã 

thành lập Khoa DCQH BN chuyên đào tạo các nghệ sĩ biểu diễn QH. Từ chỗ mỗi 

năm tuyển khoảng 10 học viên thì đến nay con số này là 30 học viên.  

Ngoài ra các trƣờng âm nhạc đều có dạy hát dân ca, trong đó có hát QH, 

nhƣng nhiều khi học sinh mới chỉ đƣợc dạy hát đúng nhạc QH mà chƣa có nhiều 

kiến thức khác về loại hình dân ca này. Họ đƣợc đào tạo kiến thức âm nhạc hiện đại 

với các nhạc cụ dân tộc lẫn nhạc cụ theo kiểu phƣơng Tây. Một số ngƣời còn nắm 

vững kĩ thuật công nghệ thông tin mới mẻ để áp dụng vào việc biểu diễn. Điều này 

tuy có thể làm phong phú thêm QH nhƣng cũng rất dễ làm biến dạng QH gốc.  

Nhƣ vậy có thể nhận thấy ngày xƣa để đƣợc làng công nhận là liền chị liền 

anh là rất vất vả và phải rèn luyện nhiều kĩ năng. Ngày nay yêu cầu đối với ngƣời 

biểu diễn QH không khắt khe nhƣ trƣớc dẫn tới làm biến đổi con ngƣời VHQH 

không ít. Tuy nhiên, sự biến đổi này do chính cộng đồng sản sinh và thực hành 

VHQH thực hiện để phù hợp với chính bối cảnh sống hiện tại của họ. 

Thứ ba là đội ngũ những ngƣời trung gian: Nhóm những ngƣời trung gian 

cũng trở nên phong phú hơn. Bên cạnh những thành phần truyền thống nhƣ nông dân, 

thợ thủ công thì hiện nay đã xuất hiện những tầng lớp khác nhƣ công nhân, trí thức 

Tây học, thƣơng nhân, ...; các nhà tài trợ từ các tổ chức kinh tế xã hội, tƣ nhân, các tổ 

chức nƣớc ngoài; các tác giả thuộc nhiều ngành nghề khác nhau trong cả nƣớc.  

Trong số các thành phần trung gian mới xuất hiện không thể không nhắc đến 

lực lƣợng phục vụ mỗi khi lễ hội diễn ra. Bên cạnh lực lƣợng tự quản của các làng 

thì phải kể đến lực lƣợng vũ trang an ninh chuyên nghiệp đƣợc phân công để bảo vệ 

an toàn cho lễ hội. Chẳng hạn, trong kì Hội Lim 2017, UBND tỉnh BN huy động 

280 công an, 110 cán bộ khối quân sự và dân quân tự vệ, hơn 100 thanh niên tham 

gia để đảm bảo an toàn, trật tự. Cùng với đó là những quầy nƣớc miễn phí dành cho 

ngƣời dự hội. 

Theo NCS, một lực lƣợng mới xuất hiện trong nhóm trung gian là đội ngũ các 

nhà nghiên cứu về QH. Những ngƣời này có thành phần xuất thân và phông văn hóa 
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khác nhau nhƣng đều có chung mục đích là tìm hiểu và truyền bá QH. Chính họ đã góp 

phần làm cho VHQH đƣợc nhìn nhận đúng mức và tạo ra những biến đổi tích cực. Kết 

quả của một trong những nét tích cực là sự phát triển mạnh mẽ của công tác sƣu tầm và 

nghiên cứu khoa học về VHQH. Có 213 giọng (làn điệu) khác nhau với hàng trăm bài 

QH cổ đƣợc sƣu tầm, lƣu giữ. Đã phục dựng và ghi hình 4 hình thức hát QH cổ gồm: 

hát chúc mừng, hát thờ, hát hội, hát canh. Bà Nguyễn Thị Hoa, Trƣởng phòng nghiệp 

vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh BN cho biết, nhiều chương trình ca nhạc QH 

được tổ chức sản xuất, ghi hình với việc phát hành hàng trăm nghìn bản DVD. Nhiều 

đầu sách về VHQH được xuất bản và tái bản. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học về 

VHQH được công bố. Đây là biến đổi vượt bậc so với trước năm 2009 và đặc biệt là so 

với trước 1986 [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS - năm 2016]. 

3.2.2. Biến đổi về không gian Văn hóa Quan họ Bắc Ninh 

Cần nhấn mạnh lại, không gian VHQH truyền thống nổi bật bởi ba không gian 

chính là không gian sinh hoạt tại tƣ gia – qua tục kết chạ; không gian văn hóa hát thờ, 

nơi diễn ra lễ hội thờ thủy tổ Quan họ; và không gian VHQH trong các lễ hội làng 

QH nói chung, gắn với đình, chùa và ao làng. Những không gian này đƣợc chính 

cộng đồng chủ thể sáng tạo ra VHQH tạo tác và duy trì nó, vì thế, những biến đổi của 

không gian này cũng do chính cộng đồng chủ thể VHQH chủ động thực hiện. 

Theo ý nghĩa cụ thể, nếu coi không gian văn hoá nhƣ là một không gian địa 

lý xác định, thì không gian địa lí của QH BN truyền thống chỉ gói gọn các làng hai 

bên bờ sông Cầu thuộc tỉnh BN, và một phần nhỏ địa phận tỉnh Bắc Giang. Hiện 

nay, QH đã phát triển ra các nơi trong tỉnh, các địa phƣơng khác trong cả nƣớc và 

thậm chí cả ở nƣớc ngoài. Có thể nói sức lan tỏa của VHQH BN khá mạnh. Điều đó 

đƣợc minh chứng qua sự biến đổi về không gian QH trong giai đoạn hiện nay. 

Qua điều tra tại BN, di sản DCQH BN đƣợc lan tỏa, không còn chỉ ở 44 làng 

QH gốc mà đã mở rộng ra 329 làng với hơn 8.000 ngƣời tham gia. Nhiều CLB QH 

đƣợc thành lập và hoạt động có hiệu quả. Tiêu biểu nhƣ CLB QH Đền Đô (hay còn gọi 

là CLB QH Lý Bát Đế) đƣợc thành lập cách đây hơn 20 năm. Theo nghệ nhân Nguyễn 

Công Dứa: bây giờ hát QH trở thành phong trào rồi. Thanh niên trẻ tham gia vào hát 

QH cũng đông đúc hơn. Nhiều cháu có năng khiếu còn tổ chức các tốp chuyên hát QH 
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để kiếm tiền, thậm chí làm giàu bằng đi hát QH [Nguồn: Tƣ liệu phỏng vấn sâu của 

NCS - năm 2018]. 

Cùng với thời gian, DCQH BN trở thành một DSVH, một nét đẹp, niềm tự 

hào của ngƣời Kinh Bắc, của cả dân tộc Việt Nam và nhân loại. Không chỉ ở 

những miền quê xứ Kinh Bắc mới đƣợc nghe QH, mà nhiều nơi trong nƣớc cũng 

đã có những CLB QH đƣợc thành lập và hoạt động thƣờng xuyên ở Hà Nội, Hải 

Phòng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh. Ban đầu thành viên của các CLB này là 

những ngƣời quê ở BN, sau đó đã thu hút các thành viên từ khắp mọi nơi tham 

gia. Điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của di sản QH.  

Không chỉ lan tỏa trong nƣớc mà DSVHQH đã theo chân những ngƣời con BN 

đi ra thế giới. Ví dụ tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa liên bang Đức cũng có những CLB 

QH đƣợc thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu nhớ về quê hƣơng của những ngƣời con xa 

xứ, đồng thời góp phần giới thiệu nét đẹp của VHQH tới ngƣời dân nƣớc sở tại. 

Không gian diễn xƣớng QH ngày nay đã biến đổi nhiều so với không gian 

“cây đa, bến nƣớc, sân đình” xƣa. Chẳng hạn, Hội Lim hiện nay không còn không 

gian cổ kính thoáng đãng xƣa kia bởi đồi Lim đã bị những ngôi nhà cao tầng vây 

xung quanh và ngày hội ngập tràn những âm thanh của các hàng quán phục vụ du 

khách. Đồi Lim đƣợc quy hoạch xây dựng thành khu trung tâm lễ hội dân gian để 

trình diễn QH nên phong cảnh không còn hữu tình, ngƣời Lim vẫn hát QH trên đồi 

Lim và dƣới thuyền nhƣng phải hát bằng micro qua máy phóng thanh. Họ không 

còn hát giao duyên trong một không gian hạn hẹp mà hát cho cả thiên hạ cùng nghe. 

Những ai muốn thƣởng thức DCQH thực sự thƣờng đi trong các làng vào ngày hội, 

để nghe các cụ vùng QH hát thâu đêm. BN đã thực hiện khôi phục bảo tồn làng QH 

Viêm Xá (xã Hòa Long, TP. BN), nơi đƣợc coi là thủy tổ DCQH BN, nhất là các 

bài QH cổ nhƣng sự khôi phục này chỉ giữ lại đƣợc phần nào không gian xƣa.  

Không gian VHQH cũng thay đổi do sự tăng lên quá nhanh số lƣợng ngƣời 

tham dự dẫn đến những tác động xấu về cảnh quan môi trƣờng. Hội Lim và nhiều lễ 

hội lớn trên địa bàn tỉnh thƣờng trực tiếp bị những tác động này; du khách trảy hội , 

đi lại nhiều, cộng với những địa điểm không trồng cỏ nên nhƣ đã làm cày xới đất 
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đồi dẫn đến ô nhiễm bụi đất, ngƣời dự hội phải đeo khẩu trang. Còn rác thải thì vứt 

khắp nơi, đâu đâu cũng thấy. Theo nhận xét của ông Nguyễn Xuân Trung, Phó giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh BN: việc quản lý VHQH hiện nay ngày 

trở nên phức tạp hơn, nhất là việc vì lợi ích kinh tế mà những người đi hát QH có 

thể có những cử chỉ không đúng với chuẩn mực truyền thống khi hát và giao lưu với 

du khách, khán giả. Việc này cần được kiểm soát cẩn trọng để VHQH không phát 

triển méo mó, lệch đi [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS – năm 2016]. 

Địa điểm diễn xƣớng cũng có những thay đổi. Kết quả khảo sát ý kiến ngƣời 

dân cho thấy, hiện nay ngƣời dân thƣờng tổ chức hát QH ở nhà văn hóa thôn 

(95.4%) và đình, chùa của làng (94.8%). Có trên 80.0% trong số những ngƣời đƣợc 

hỏi chọn nơi tổ chức hát QH hiện nay ở trụ sở CLB và nhà riêng và chỉ có 1.6% 

chọn tổ chức ở địa điểm khác.  
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Biểu đồ 3.1. Nơi ngƣời dân thƣờng hát Quan họ hiện nay (%) 

Nhƣ vậy, có thể đánh giá rằng địa điểm diễn xƣớng DCQH ngày nay có nhiều 

biến đổi là tiếp biến văn hóa dƣới sự ảnh hƣởng của sự phát triển chung của xã hội và 

sự tác động của nền kinh tế thị trƣờng. QH đã trở thành món ăn tinh thần không thể 

thiếu trên sân khấu, phục vụ cộng đồng chứ không còn chỉ bó hẹp dƣới hình thức hát 

cho nhau nghe. Nghệ nhân Nguyễn Văn Cầu kể: Trước đây người ta chỉ diễn ở trong 
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làng, trong không gian tự nhiên. Còn hiện nay, DCQH được đưa cả lên không gian 

sân khấu theo cách diễn của âm nhạc mới. Không gian kết nghĩa không hoàn toàn 

còn như xưa, người QH tìm cho đủ số đôi rồi ghép với nhau và tìm bài phù hợp mà 

ngày xưa các cụ từng hát đối đáp, mối quan hệ kết nghĩa không còn chặt chẽ nữa và 

khái niệm liền anh, liền chị cũng chỉ là phiếm chỉ. Thậm chí, địa điểm diễn xướng còn 

mở rộng ra những nơi như ao trồng rau muống hay trang trại nuôi vịt, để phục vụ 

các nhu cầu thưởng thức của người dân ở rất nhiều sự kiện, lý do tổ chức phong phú 

khác nhau. [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS - năm 2016]. Nhƣ vậy, đây cũng 

là những biến đổi đƣợc chính chủ thể cộng đồng sáng tạo, nuôi dƣỡng và thực hành 

VHQH chủ động biến đổi. Có thể có những mặt chúng ta thấy chƣa phù hợp, nhƣng 

theo quan điểm của UNESCO, chúng ta hãy tôn trọng cộng đồng chủ thể của di sản 

văn hóa sản sinh ra QH, để họ chủ động điều chỉnh, phát triển VHQH phù hợp với 

chính họ ở từng giai đoạn lịch sử cụ thể. 

Cần nói thêm rằng, QH giờ hiện nay không chỉ dừng lại ở hai kì hội lễ xuân thu 

nhị kì hằng năm hay những dịp lễ tiết quan trọng của làng quê BN nữa mà nó đã đƣợc 

trình diễn mọi nơi mọi lúc nếu có thể: từ hội nghị cấp quốc gia cho tới cuộc họp mặt 

của các nhóm bạn bè, từ sân khấu hoành tráng cho đến quán ba, nhà hàng, tại các lễ 

hội, đám cƣới, mừng thọ, tân gia, khai trƣơng khách sạn, công ty, nhà hàng, khách sạn, 

trong mọi thời điểm trong năm. Nghĩa là QH có mặt khắp nơi từ chốn cao sang cho đến 

hang cùng ngõ hẻm của vùng quê. Nội dung hát QH cũng khá đa dạng: hát theo lối cổ, 

hát bộ, hát với phần đệm của nhạc cụ dân tộc, hát với nhạc đệm của đàn oóc-gan và sự 

hỗ trợ của hệ thống loa máy phóng thanh hiện đại. Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết: từ việc 

“phú quý sinh lễ nghĩa” như hiện nay, cùng với sự phong phú về lễ hội và các sự kiện 

khác nên các CLB QH, các nhóm hát của đủ các tầng lớp cũng có xu hướng tăng lên. 

Việc các nhóm, CLB sinh hoạt VHQH ngày càng gia tăng cũng khiến những người làm 

công tác quản lý Nhà nước về văn hóa phải quan tâm về vấn đề chất lượng [Nguồn: Tƣ 

liệu phỏng vấn sâu của NCS - năm 2016]. 

Đáng chú ý là, không gian VHQH từ đình làng ngõ xóm đồng ruộng Việt 

nam đã bƣớc ra thế giới, hòa cùng không gian văn hóa biểu diễn âm nhạc Châu Âu. 
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Trong cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên P.Trai-cốp-xki lần thứ 7 tổ chức tại 

Matxcơva năm 1982, Nghệ sĩ nhân dân Lê Dung đã đoạt giải Người trình bày xuất 

sắc dân ca với một bài DCQH BN.  

Sau khi Di sản DCQH đƣợc vinh danh thì ngày càng thêm những giai điệu 

QH đƣợc chuyển soạn cho dàn nhạc giao hƣởng trình diễn hoặc diễn tấu bằng các 

nhạc cụ phƣơng Tây nhƣ ghita, pianô, viôlông, ... Trong Chƣơng trình Hòa nhạc 

Toyota tại Việt Nam năm 2013, ngoài những tác phẩm kinh điển của các nhà soạn 

nhạc nổi tiếng thế giới còn có sự góp mặt của bản chuyển soạn từ bài DCQH BN 

“Xe chỉ luồn kim” đậm chất Việt Nam với sự trình diễn của Dàn nhạc giao hƣởng 

Việt Nam, dƣới sự chỉ huy của Nhạc trƣởng Nhật Bản Honna Tetsuji. Năm 2014, 

nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã sử dụng 3 giai điệu QH BN là Ra ngó vào trông, Hoa 

thơm bướm lượn, Trống cơm để đƣa vào tác phẩm “Tám khúc giao hƣởng từ dân ca 

Việt Nam” viết cho dàn nhạc giao hƣởng Việt Nam trình bày dƣới sự điều khiển của 

Nhạc trƣởng ngƣời Đức Oliver Leo Schmidt,… [110]. 

Những giai điệu QH cũng đã theo những nghệ sĩ Việt Nam đi khắp thế giới. 

Sự biến đổi này đã làm cho thế giới biết thêm nhiều về Việt Nam và QH BN. Có thể 

nói giờ đây QH đã len lỏi vào đời sống thƣờng nhật không chỉ của ngƣời QH mà 

còn của đồng bào khắp cả nƣớc và thậm chí ra cả ngoài nƣớc. 

Một trong những không gian quan trọng của VHQH là các nhà chứa. Ngày 

nay, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trƣờng, việc sinh hoạt VHQH theo thiết 

chế văn hóa tại các nhà chứa QH gần nhƣ mai một.  

Một ví dụ tiêu biểu mà NCS ghi chép và phỏng vấn tham dự tại ngôi nhà chứa 

QH của nhà nghệ nhân QH Ngô Thị Khu trƣớc đây. Ngôi nhà chứa QH này được xây 

dựng đã hơn 100 năm (trên câu đầu có chữ Bính Thìn niên tạo), nằm ở xóm Giữa (xóm 

Đông), làng Diềm. Nhà hướng Đông Nam nhìn về đình làng và đền thờ Thuỷ tổ QH. 

Trước đây ngôi nhà chính có 5 gian bằng gỗ, lợp ngói ta (trong đó có 3 gian giữa, 2 

gian hai đầu là 2 buồng). Đây là nơi tiếp đón QH bạn và sinh hoạt VHQH (cả đào tạo 

và luyện tập). Khi hát giao lưu QH giữa “bọn QH” làng Diềm với “bọn QH” làng 

Hoài Thị, thì đương QH ngồi ở tràng kỷ hoặc sập gỗ. Khi học hát QH tại nhà chứa 
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này, nếu “bọn QH” nữ ngủ lại (ngủ bọn) thường ngủ trong 1 gian buồng, gian buồng 

còn lại là nơi nghỉ của vợ chồng gia chủ. Nếu là bọn QH nam thì thường ngủ ở sập gỗ 

(hoặc phản) ở hai gian nhà ngoài. Kiểu kiến trúc theo lối truyền thống - kết cấu vì kèo 

con chồng trụ giá chiêng, kẻ truyền. Hai bức thuận và hệ thống cửa phía trước chạm 

khắc khá công phu, điêu luyện kiểu thượng song, hạ bản. [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn 

tham dự của NCS - năm 2016]. Ở nông thôn trƣớc đây có ngôi nhà nhƣ thế không phải 

là nhiều. Ngôi nhà vốn là của cụ Nguyễn Văn Tỳ - làm lý trƣởng làng Diềm, con đầu 

cụ là bà Tỷ nên dân thƣờng gọi là cụ Lý Tỷ. Nhà khá rộng rãi khang trang. Gian giữa 

có án thờ, hai bên cột treo câu đối chữ Hán khảm trai, khảm ốc, ở trên là các bức đại tự, 

hoành phi. Đó là một trong những điều kiện để nó trở thành nhà chứa QH.  

Ngôi nhà chứa QH của gia đình nghệ nhân Ngô Thị Khu (con dâu cụ Lý Tỷ) 

vốn xƣa có khá đầy đủ đồ gia dụng đáp ứng đƣợc nhu cầu sinh hoạt của các “bọn 

QH” khi tổ chức tại đây. Hai bên gian cạnh nhà ngoài có phản gỗ (khuôn tranh) và 

giƣờng rất chắc chắn để đôi bên QH ngồi hát đối, hát canh. Nếu là “bọn QH” nam 

thƣờng ngồi ở ghế tràng kỷ. Khi ngồi thụ nƣớc, xơi trầu QH chủ thƣờng dùng ấm 

tay sành, cơi đựng trầu têm cánh phƣợng thƣờng là cơi gỗ sơn son thếp vàng rất 

đẹp. Bình vôi dùng trải mấy đời là bình gốm tráng men. Khi “bọn QH” xơi cơm, 

QH chủ thƣờng dùng “mâm đan, bát đàn” để tỏ lòng mến khách. 

Những đồ gia dụng ở nhà chứa QH của gia đình nghệ nhân Ngô Thị Khu đến 

đời con trai trƣởng của cụ (là Nguyễn Văn Đấu) vẫn dùng. Đến nay, một số đã bị hƣ 

hỏng, thất lạc, một số đƣợc Bảo tàng BN sƣu tầm về để phục vụ trƣng bày chuyên 

đề “Di sản Văn hóa Quan họ Bắc Ninh”. Sập gụ, tủ chè không còn, thay vào đó là tủ 

gỗ, bàn ghế ngồi uống nƣớc kiểu mới, nhƣng vẫn phục vụ các liền anh, liền chị QH 

đƣơng đại khi lui tới thăm và ca hát QH vào dịp lễ hội của làng Diềm hàng năm. 

Đến năm 1990, nhà chứa QH nêu trên chỉ còn lại 4 gian (3 gian nhà ngoài, 1 

gian buồng). Bên hồi trái của ngôi nhà - con cháu chủ nhân, do điều kiện đất chật, 

người ngày một đông nên đã phải xây dựng một nhà 2 tầng. Nhưng ngôi nhà chứa 

này đến nay vẫn đảm nhiệm vai trò sử dụng là nhà chứa QH trong xã hội đương 

đại; chỉ khác là các bọn QH không còn “ngủ bọn” ở đây như những năm xưa nữa. 

[Nguồn: Tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS – năm 2016]. Ngôi nhà chứa QH còn lại 
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hiện nay có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong công tác bảo tồn cơ sở vật chất của 

một làng QH gốc. Các bọn QH ở những làng kết nghĩa từ xƣa (nay gọi là CLB, đội 

hoặc tổ…) vào dịp lễ hội làng mồng 6 tháng hai, sau khi đến hội trƣờng (nhà văn 

hoá) của thôn, vẫn thƣờng tới ngôi nhà chứa cổ này thăm hỏi và hát chúc tụng nhau, 

nhƣng thủ tục và nội dung không còn đầy đủ nhƣ trƣớc nữa mà mang tính chất mới 

- phù hợp với đời sống văn hoá trong xã hội đƣơng đại. Gia chủ và chính quyền địa 

phƣơng đã có ý thức và trách nhiệm cao trong việc cố gắng bảo tồn ngôi nhà chứa. 

Theo nhà nghiên cứu Lê Danh Khiêm, sự phát triển của cơ sở hạ tầng, phát triển 

của không gian sinh hoạt văn hóa, các thiết chế văn hóa cũng khiến cho lớp trẻ 

không gắn bó với những không gian thực hành VHQH truyền thống. Đây cũng là 

một quy luật tất yếu vì thế hệ trẻ sinh ra trong bối cảnh văn hóa, kinh tế khác hẳn 

với lớp người trước đây: khó khăn, vất vả, quan niệm về không gian văn hóa cũng 

khác nhiều so với hiện tại [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS - năm 2016]. 

Ngoài những thiết chế thì những cơ sở vật chất chung của làng QH nhƣ đình, 

đền, chùa, sân đình, sân chùa, sân đền: đồi, đê, ao, hồ… để sinh hoạt VHQH cũng đều 

đƣợc quan tâm sửa chữa, làm mới. Đƣờng làng xây gạch đã đƣợc bê tông hóa ở nhiều 

nơi nhƣ đƣờng liên thôn ở làng Diềm,… thậm chí bờ ao, hồ cũng đƣợc kè bê tông… 

Việc tôn tạo sửa chữa chùa đến đình miếu diễn ra rất sôi động, thậm chí có những nơi 

còn làm mới thêm di tích, dù sự làm mới này không ăn nhập gì với di tích vốn có. 

Theo NCS, một trong những biến đổi quan trọng ở đây chính là bản thân các 

làng QH đã có cơ hội trở thành các làng nghề khi có thể sống bằng nghề trình diễn 

QH nhƣ những nghệ thuật ca hát khác.  

Bên cạnh không gian văn hóa vật chất là không gian văn hóa tinh thần. BN 

đƣợc mệnh danh là xứ sở của đình, chùa và lễ hội. Ngay từ năm 2008, đã kiểm kê 

đƣợc có 86 lễ hội là lễ hội QH. “Cụ thể, huyện Yên Phong có 27/65; huyện Quế Võ 

có 14/91; thành phố Bắc Ninh có 18/22; huyện Tiên Du có 27/51; huyện Gia Bình 

có 3/67; huyện Lang Tài có 7/65 lễ hội có hát Quan họ” [9, tr. 37].  

Có tới 70% lễ hội ở BN đƣợc tổ chức vào mùa xuân. Đặc trƣng cơ bản của 

lễ hội truyền thống ở BN gắn kết chặt chẽ với DSVH vật thể và phi vật thể. Tỉnh 
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BN đã đầu tƣ hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, mở rộng không gian lễ 

hội gắn với các dự án bảo tồn sinh hoạt VHQH nhƣ: lễ hội chùa Phật Tích, lễ hội 

Đền Đô, lễ hội Kinh Dƣơng Vƣơng và lễ hội Cao Lỗ Vƣơng; đồng thời chỉ đạo tổ 

chức khôi phục một số lễ hội QH tiêu biểu nhƣ: Hội Lim, Hội Diềm, hội Châm 

Khê, hội Bồ Sơn... 

Trong các lễ hội QH có Lễ hội làng Diềm - lễ hội thủy tổ QH BN - là một 

trong những lễ hội truyền thống lớn nhất diễn ra trên địa bàn thành phố BN. Lễ hội 

đƣợc tổ chức trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Lễ hội 

vừa tƣởng nhớ đến công lao của bà Thủy tổ - ngƣời đƣợc cho là đã sáng lập - trao 

truyền QH, vừa là nơi để con cháu, ngƣời xa xứ tìm về để nhớ nguồn cội [xem thêm 

phần Giới thiệu các làng QH cổ].  

Để chuẩn bị cho ngày lễ hội, các cụ trong làng đã phải chuẩn bị tế lễ từ chiều 

hôm mùng 5 tại Đền Vua bà và đình làng, buổi tối tổ chức hát QH tại Đền Vua bà. 

Ngƣời ta tổ chức những canh hát mừng thọ các cụ cao tuổi và những canh hát đãi 

khách thập phƣơng tại nhà . Sáng ngày hôm sau (tức ngày mùng 6 âm lịch) là ngày 

chính hội đƣợc tổ chức ở Sân vận động của làng bao gồm các hoạt động: Màn trống 

hội, diễn văn khai mạc lễ hội, lễ dâng hƣơng, và đặc biệt là màn rƣớc kiệu uy 

nghiêm, do hàng trăm ngƣời dân trong làng tham gia, xuất phát từ đền Vua Bà đƣa 

tƣợng Vua bà sang đình làng, ra Đền Cùng Giếng Ngọc, sau đó lấy nƣớc tại Giếng 

Ngọc và rƣớc tƣợng Vua bà về làm lễ tại Đền Vua bà. 

Cần nói thêm rằng, làng Diềm là nơi duy nhất trong số 49 làng QH gốc của 

vùng Kinh Bắc có đền thờ Thủy tổ QH. Tiếng hát QH diễn ra suốt lễ hội. Lễ hội 

không chỉ gói gọn trong làng QH Viêm Xá mà đã trở thành nét văn hóa độc đáo trên 

quê hƣơng Kinh Bắc, thể hiện đạo lý “uống nƣớc nhớ nguồn” rất đáng trân trọng 

trong truyền thống dân tộc. Nét mới ở đây là các hoạt động văn hoá thể thao diễn ra 

sôi nổi nhƣ: văn nghệ chào mừng, đồng diễn dƣỡng sinh, múa lân sƣ tử, bên cạnh 

những hoạt động hát giao lƣu QH với các làng bạn, các trò chơi dân gian nhƣ: cây 

đu, cờ tƣớng… Buổi tối tiếp tục tổ chức hát QH tại sân khấu và hát canh tại Đền 

Vua bà kết thúc lễ hội. Lễ hội làng Diềm - BN đƣợc công nhận là DSVH phi vật thể 

quốc gia cuối năm 2015. 
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Riêng với hội Lim (Tiên Du, BN) những năm gần đây có nhiều biến tƣớng 

trong quá trình lễ hội nhƣ việc hát nhạc mới (thậm chí năm 2015 có du khách còn hát 

cả phong cách rock trong lều QH), hàng quán bán tràn lan trên đồi Lim, ... làm vẩn 

đục môi trƣờng QH. Theo khảo sát trực tiếp của chúng tôi, đến năm 2016, nhằm trả 

lại những nét đẹp của lễ hội giữ đƣợc chất QH, các cơ quan chức năng đã nghiêm 

cấm tất cả các hình thức hát QH ngửa nón xin tiền, nghiêm cấm hát nhạc mới, hát 

văn, nhảy đồng tại các địa điểm tổ chức hội Lim. Đồng thời cũng nghiêm cấm tất cả 

các trò chơi điện tử, xiếc, mô tô bay, quảng cáo và các trò chơi khác dùng loa nén, sử 

dụng âm thanh loa máy có công suất cao làm ảnh hƣởng đến không gian lễ hội và 

nghiêm cấm các hàng quán, dịch vụ bày bán trên đồi Lim.  

Tƣ liệu khảo sát trực tiếp của NCS ở Hội Lim 2016 cho thấy, Hội mở trong 2 

ngày 12, 13 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 19, 20/2 dương lịch 2016) tại cả 3 xã là 

Liên Bão, Nội Duệ và thị trấn Lim thuộc tổng Nội Duệ xưa, trong đó “tâm điểm” vẫn 

là núi Lim (tức núi Hồng Vân), nơi thờ Hiếu Trung Hầu, người sáng lập tục hát QH. 

Hát QH được tổ chức như tại các lán trên núi Lim và sân khấu chính của lễ hội. Bên 

cạnh đó là các trò chơi như đánh đu, cờ người, chọi gà, kéo co… cũng đồng thời diễn 

ra. Buổi tối là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc trên sân khấu của những 

nghệ sĩ thuộc Nhà hát DCQH BN. Các hình thức hát cửa đình, cửa chùa, QH dưới 

thuyền được tổ chức ở trong các làng trong không gian đậm đặc chất QH. [Tƣ liệu 

phỏng vấn tham dự, ghi chép của NCS - năm 2016]. Đặc biệt là khôi phục lại lối hát 

QH xƣa tại gia trong các gia đình nghệ nhân QH nổi tiếng đất Kinh Bắc. Có 10 gia 

đình tham gia tổ chức hoạt động này với hình thức hát QH “mộc”, không cần micro, 

không cần tăng âm. 

Ngày 13 tháng Giêng diễn ra các nghi thức rƣớc, tế lễ các thành hoàng làng, các 

danh thần, liệt nữ tại các đền Cô Lũng, lăng Hồng Vân… Sau đó là các hoạt động hát 

giao lƣu, hát đối đáp QH và các hoạt động vui chơi giải trí khác. 

Tuy nhiên, không gian VHQH BN hiện nay còn chịu ảnh hƣởng của 15 khu 

và 10 CCN thuộc những ngành nghề khác nhau (Xem thêm Phụ lục 2 Bảng Danh 

sách các khu và CCN của tỉnh BN). Sự hình thành các khu và CCN đã dẫn tới sự 
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di cƣ lao động từ các địa phƣơng khác tới BN khá nhiều nên cũng ảnh hƣởng tới 

phong cách của ngƣời dân sở tại. Phƣơng thức sản xuất công nghiệp hiện đại đã 

tác động mạnh vào lối sống, sinh hoạt, văn hóa của ngƣời dân nơi đây. Điều này ít 

nhiều cũng dẫn tới sự biến đổi con ngƣời VHQH. 

Không chỉ biến đổi trong không gian thực mà VHQH còn phát triển ra không 

gian ảo trên mạng Internet với hàng chục địa chỉ quảng bá, giới thiệu QH BN. Bạn 

bè trên thế giới dễ dàng tiếp cận với nhiều giai điệu QH qua những tƣ liệu đƣợc đƣa 

lên mạng. 

Kết quả khảo sát đánh giá của ngƣời dân cũng cho thấy có một số thay đổi so 

với 10 - 15 năm trƣớc. Ý kiến ngƣời dân nhận xét rằng hiện nay thay đổi nhiều nhất 

là không gian trình diễn, chiếm tỷ lệ 84.0%; thứ hai, thay đổi về nhà chứa với 

73.4%; thứ ba, thay đổi về thành viên tham gia là 72.0%. Chỉ có 9.0% trong số 

những ngƣời đƣợc hỏi trả lời không gian tổ chức và hát QH so với 10 - 15 năm 

trƣớc không có thay đổi gì.  
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Giữa các địa bàn khảo sát với sự thay đổi không gian tổ chức và hát QH 

hiện nay so với 10-15 năm trƣớc cũng có một số điểm khác nhau nhƣ trình bày 

dƣới đây.  

Bảng 3.2. Tƣơng quan giữa địa bàn khảo sát với sự thay đổi không gian tổ 

chức và hát Quan họ hiện nay so với 10-15 năm trƣớc (%) 

 Thị 

Cầu 

Bồ 

Sơn 

Làng 

Diềm 

Sim 

Bựu 

Y 

Na 

Đáp 

Cầu 

Kim 

Chân 

Yên 

Mẫn 

Thay đổi 

không gian 

trình diễn 

58.7 62.0 75.9 56.7 73.9 100.0 98.4 100.0 

Thay đổi về 

nhà chứa 

33.3 56.0 66.7 80.0 69.6 89.6 82.9 97.7 

Thay đổi về 

thành viên 

tham gia 

34.9 48.0 53.7 60.0 43.5 93.8 93.2 90.9 

Không thay 

đổi gì 

30.2 18.0 27.8 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 

 Về thay đổi không gian trình diễn: 100.0% trong số những ngƣời đƣợc hỏi ở 

Đáp Cầu và Yên Mẫn lựa chọn phƣơng án này. Kim Chân 98.4%. Làng Diềm và Y 

Na chiếm tỷ lệ trên 70.0%. Tỷ lệ này ở Thị Cầu và Sim Bựu chỉ chiếm trên 55.0%. 

Trong khi đó, thay đổi về nhà chứa ở Yên Mẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 97.7%; 

thấp nhất ở Thị Cầu với 33.3%. Và Sim Bựu, Đáp Cầu, Kim Chân chiếm tỷ lệ trên 

80.0%. 

Tƣơng tự, trên 90.0% ngƣời dân ở Đáp Cầu, Kim Chân và Yên Mẫn cho 

rằng có thay đổi về thành viên tham gia; Sim Bựu là 60.0%; tỷ lệ này ở Thị Cầu là 

34.9% và Bồ Sơn, Y Na chiếm tỷ lệ trên 40.0%.  

Ngƣợc lại, Thị Cầu là địa phƣơng có nhiều ngƣời cho biết không gian tổ 

chức và hát Quan họ hiện nay so với 10-15 năm trƣớc không có thay đổi gì chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 30.2%; thứ hai, Làng Diềm (27.8%), Bồ Sơn (18.0%); và không 

có ai ở Sim Bựu, Đáp Cầu, Kim Chân và Yên Mẫn lựa chọn phƣơng án này. 

Nhƣ vậy, giữa các địa phƣơng hát Quan họ ở Bắc Ninh có sự khác nhau về sự 

thay đổi không gian tổ chức và hát Quan họ hiện nay so với 10 - 15 năm trƣớc. 
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3.2.3. Biến đổi về tổ chức, phương thức hoạt động và diễn xướng Quan họ 

3.2.3.1. Biến đổi về tổ chức hoạt động Quan họ 

Ngày nay tổ chức bọn QH không còn nữa, thay vào đó là CLB QH hay đội 

QH [20], quy tụ hàng chục ngƣời, gồm ba bốn thế hệ, từ những nghệ nhân chơi QH 

trƣớc năm 1945 cho đến những em đang học lớp 2, lớp 3. CLB thƣờng xuyên mở 

các lớp truyền dạy QH cổ cho những ai có nhu cầu học hỏi QH. Ví dụ làng Châm 

Khê hiện nay có một CLB QH trên 30 thành viên. CLB là nòng cốt trong việc giữ 

gìn và lan toả QH của làng. Các thành viên trong CLB có độ tuổi khác nhau. Lớp 

ngƣời từ 60 tuổi trở lên vừa có giọng ca hay, hiểu đƣợc lề lối chơi QH, vừa là lớp 

ngƣời truyền dạy cho lớp ngƣời sau. Nhiều ngƣời tuổi cao nhƣng vẫn say QH nhƣ 

các nghệ nhân Nguyễn Thị Khai, Nguyễn Công Dứa, Nguyễn Công Lụt, Nguyễn 

Thị Bí… đã tham gia nhiều kỳ thi hát QH của tỉnh, giành đƣợc nhiều giải thƣởng 

và nhiệt tình truyền dạy cho lớp ngƣời đi sau. Nhờ vậy, những liền anh, liền chị 

Nguyễn Trọng Quyền, Lê Thị Minh, Nguyễn Thị Lâm, Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn 

Trọng Sáng, Nguyễn Trọng Ba, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thị Thà ở lứa tuổi 

dƣới đã từng bƣớc trƣởng thành. Nghệ nhân Nguyễn Thị Thắng cho biết: được hát 

và dạy lại cho các cháu cũng là niềm mong muốn của chúng tôi. Có những khi 

muốn hát mà không có nơi để hát. Thành thử ra, cùng dạy các cháu mà được hát 

lại những bài hát xưa như là được sống lại thời gian mình còn trẻ như các cháu 

bây giờ [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS - năm 2018].  

CLB QH Đền Đô (hay còn gọi là CLB QH Lý Bát Đế) đƣợc thành lập cách 

đây hơn 20 năm, đã phục vụ hàng nghìn đoàn khách du lịch trong nƣớc và quốc tế 

đến thăm Di tích Đền Đô. Hầu hết các liền anh, liền chị trong CLB đều là ngƣời 

Đình Bảng. Ngoài các thành viên, CLB còn có những cộng tác viên sẵn sàng cho 

những chƣơng trình biểu diễn phục vụ số lƣợng lớn du khách vào bất cứ khoảng thời 

gian trong ngày, nếu du khách có nhu cầu nghe hát QH thì các thành viên trong CLB 

cũng luôn sẵn lòng phục vụ. Bên cạnh biểu diễn ca hát, tái hiện lại đầy đủ nghi thức, 

lề lối của một canh hát QH cổ nhƣ: Tiếp đón khách, mời nƣớc mời trầu, hát giao lƣu, 

…, các thành viên trong CLB còn hƣớng dẫn cho du khách biết hát QH, giúp du 
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khách đƣợc sắm vai liền anh, liền chị trong những bộ áo tứ thân với khăn mỏ 

quạ, nón quai thao. 

Đáng chú ý là, các CLB QH không chỉ đƣợc thành lập ở BN mà còn mở rộng 

sang các địa phƣơng khác trong cả nƣớc. Cụ thể nhƣ CLB QH Kinh Bắc Hà Nội đƣợc 

thành lập ngày 22/04/2007. Thời gian đầu chƣa có địa điểm sinh hoạt cũng nhƣ thầy 

dạy, các thành viên tự mày mò tìm hiểu, ngƣời biết hát dạy cho ngƣời chƣa biết. CLB 

nhận đƣợc sự giúp đỡ của các thầy Trƣờng Đại học Bách khoa vốn là con em đất QH, 

thêm vào đó đƣợc giám đốc nhà ăn của Trƣờng cho mƣợn địa điểm sinh hoạt. Đến nay 

CLB đã trở thành ngôi nhà chung của đông đảo thanh niên, sinh viên đến từ mọi miền 

đất nƣớc nhƣ: Ninh Bình, Hà Nội, Hải Dƣơng… CLB tổ chức cho các thành viên tìm 

hiểu về VHQH và quan trọng hơn cả là dạy cho mọi ngƣời cách hát QH. Một năm hai 

lần, CLB tổ chức giao lƣu QH với tên gọi “Đến hẹn lại lên” và “Xuân qua miền QH”. 

Ngoài ra, các bạn trẻ cũng đi giao lƣu biểu diễn ở các trƣờng đại học để có thêm kinh 

nghiệm, tổ chức những buổi sinh hoạt ngoài trời ở những địa điểm công cộng nhƣ Hồ 

Gƣơm để giới thiệu rộng rãi nét đẹp văn hóa của miền quê Kinh Bắc xƣa. Không chỉ 

vậy, CLB còn bỏ công sƣu tầm hơn 500 bài QH cổ và QH cải biên, các bài nghiên cứu 

về QH, giải thích về các điển tích, điển cố, tìm hiểu về văn hoá, phong tục tập quán 

vùng quê Kinh Bắc. Nhờ hoạt động của những thành viên trẻ tuổi mà truyền thống hát 

QH đƣợc tiếp nối và phát huy. Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Son: hiện nay cũng có 

những CLB mặc dù các em còn trẻ tuổi những rất say sưa và có ý thức nghiên cứu và 

tìm học lại những bài thật cổ. Đôi khi họ cũng muốn khẳng định “đẳng cấp” của họ 

đối với các CLB khác về kỹ thuật, hay sự khó khăn, mới lạ để mong chiến thắng trong 

những lần giao lưu. Tuy vậy, ai cũng biết việc học vốn cổ của các cụ nếu không được 

đầu tư vất vả công sức thì rất khó có thể hát đúng theo lề lối của các cụ được [Nguồn: 

tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS – năm 2018]. 

Ở Hà Nội còn có CLB QH đình làng Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội). Đây cũng là 

nơi khởi phát những sinh hoạt QH đầu tiên ở Hà Nội. Thành viên trong CLB QH 

Kim Mã chủ yếu là những ngƣời đã về hƣu nên có nhiều thời gian để tập luyện và 

hoạt động của họ rất quy củ. Mỗi lần đi diễn, CLB đều kêu gọi những tấm lòng hảo 
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tâm, những thành viên có điều kiện về kinh tế đóng góp. Về cá nhân mỗi liền anh, 

liền chị phải tự sắm từ 3 - 4 bộ quần áo the, áo tứ thân đến nón quai thao… để tập 

luyện và lƣu diễn tại các lễ hội, tiệc cƣới và mừng thọ. Cứ vào những ngày diễn ra 

hội Diềm (6 tháng Giêng), hội Lim (từ 12 - 13 tháng Giêng, Âm lịch) ở BN là các 

thành viên của CLB QH, những liền anh, liền chị CLB QH đình làng Kim Mã lại hát 

giao duyên với những CLB QH khác ở trong và ngoài tỉnh BN. Điều đó đã thể hiện 

lòng say mê, nối dài tình yêu của họ đối với thể loại dân ca độc đáo này của VHQH.  

Cần nói thêm, mặc dù sự lan tỏa này đáng đƣợc quan tâm nhƣng, theo 

UNESCO, chúng ta cần chú trọng vào cộng đồng bản địa, cƣ dân sáng tạo thực hành 

và phát triển VHQH. 

Việc tổ chức các CLB QH là điều kiện để nhiều ngƣời có thể tham gia sinh hoạt.  

Tiến hành khảo sát việc tham gia sinh hoạt CLB QH cho thấy có tới 88.4% 

trong số những ngƣời đƣợc hỏi trả lời có tham gia sinh hoạt tại CLB QH và chỉ có 

11.6% ngƣời dân không tham gia sinh hoạt QH tại Bọn QH/ CLB QH. Nhƣ vậy, có 

thể nói hiện nay đã có nhiều ngƣời quan tâm tích cực tham gia sinh hoạt QH.  

11.6%

88.4%

Có Không

 

Biểu đồ 3.3. Tham gia sinh hoạt Quan họ tại Bọn Quan họ/ CLB QH 

Nhƣ vậy, xét tƣơng quan giữa địa bàn khảo sát cho thấy ngƣời tham gia 

sinh hoạt QH tại Bọn QH/ CLB QH cũng có sự khác nhau nhƣ sau: 100.0% ngƣời 

dân ở Đáp Cầu, Yên Mẫn có tham gia sinh hoạt QH tại Bọn Quan họ/Câu lạc bộ 

Quan họ; Kim Chân 95.6%. Y Na là địa phƣơng có nhiều ngƣời tích cực tham gia 

sinh hoạt QH tại Bọn QH/ CLB QH với 91.3% ngƣời dân có tham gia; Thị Cầu 
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88.9%. Sim Bựu là địa phƣơng có ít ngƣời tham gia sinh hoạt QH tại Bọn QH/ 

CLB QH nhất: chỉ có 56.7% ngƣời dân tham gia, có tới 43.3% trong số những 

ngƣời đƣợc hỏi ở Sim Bựu không tham gia sinh hoạt QH tại Bọn QH/ CLB QH và 

Bồ Sơn có 30.0% không tham gia sinh hoạt QH tại Bọn QH/ CLB QH. Nghệ nhân 

Nguyễn Thị Sang cho biết thêm: bây giờ các cháu cũng đi làm công ty nhiều, công 

việc thì cũng ngày càng nhiều nên việc tham gia CLB và sinh hoạt hát QH cũng có 

nhiều hạn chế, nhất là thời gian để tập hợp được đông đảo các cháu [Nguồn: Tƣ 

liệu phỏng vấn sâu của NCS - năm 2018]. 

Trong khi đƣa vào so sánh chúng tôi thấy, nếu nhƣ trƣớc kia trong các làng 

có bọn chơi QH, vào các dịp lễ tết, hội hè, giêng hai, bọn QH trong làng thƣờng đi 

hát giao lƣu khắp các hội làng trong vùng, đặc biệt là thƣờng hát trong các đám 

hội ở bờ Nam sông Cầu cùng các chạ anh ở Quả Cảm, Diềm, Lim… thì sau năm 

1945, vì nhiều lí do, tục kết chạ, kết bọn cũng không còn đƣợc quan tâm duy trì ở 

nhiều làng QH.  

Cần nói thêm, những năm gần đây, tục kết chạ đang đƣợc dần phục hồi. Ở 

đây NCS xin đƣợc gọi là CLB (đồng nghĩa với bọn QH) nhƣ cách gọi thông 

thƣờng ngày nay. Và bản chất của tục này cũng không còn theo đúng cổ truyền, đã 

có những biến đổi, biến tƣớng. Nếu nhƣ trong cổ truyền, tục kết chạ rất rộng rãi 

thì ngày nay tục này không còn duy trì nhƣ cũ nhƣng lại có những hình thức mới 

nhƣ giao lƣu hát QH giữa các làng trên sân khấu nhƣ QH làng Yên Mẫn với QH 

làng Hòa Đình hát tại sân khấu bãi đá bóng Hòa Đình vào tháng 11 năm 2016. 

Đây có lẽ cũng là sự phù hợp với thực tiễn hiện nay, chúng ta cần tôn trọng những 

quyết định của cộng đồng chủ thể sáng tạo và thực hành VHQH, để họ chủ động 

điều chỉnh, phát triển đứa con tinh thần của họ phù hợp với điều kiện, bối cảnh 

sống ở từng giai đoạn khác nhau. 

Khi tìm hiểu về thực trạng tục kết chạ hiện nay, kết quả cho thấy: có 83.6% 

ngƣời dân trả lời có tục kết chạ của CLB QH làng mình với CLB QH của địa 

phƣơng khác. Chỉ có 16.4% trong số những ngƣời đƣợc hỏi trả lời không kết chạ 

với CLB QH của địa phƣơng khác. Cụ thể ở nghiên cứu này, những cặp kết chạ tiêu 

biểu theo phản ánh của ngƣời dân nhƣ sau: CLB QH Thị Cầu kết chạ CLB QH khu 
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Đáp Cầu, QH Thị Cầu với QH làng Xuân Ổ; CLB QH khu Bồ Sơn kết chạ với CLB 

QH Y na; CLB Viêm Xá kết chạ với CLB Hoài Thị; CLB Viêm Xá kết chạ với 

CLB Sim Bịu; CLB khu Liên Bão kết chạ CLB làng Diềm…  

Theo khảo sát của NCS, đến năm 2014 ở BN có hơn 50 các CLB QH. Ông Lê 

Danh Khiêm cho rằng sau khi được công nhận là di sản thế giới, nhiều CLB QH được 

thành lập nhưng mang tính “phong trào, người ta thích lên, các nơi đặc biệt không phải 

là làng QH gốc, thành lập nhiều lắm” [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS, năm 

2016]. Thực tế điều tra cho thấy tính tự phát cũng lan tràn khá rộng. Chẳng hạn, huyện 

Yên Phong đã thành lập CLB của huyện, rồi tiếp tục thành lập 37 CLB thôn xóm. Các 

huyện khác cũng tƣơng tự nhƣ huyện Yên Phong, Từ Sơn, Tp BN,… Có một nghịch lý 

là thành lập CLB thì dễ nhƣng quản lý chỉ đạo thì khó, vì vậy có nhiều nơi phong trào 

sinh hoạt QH nhạt dần. 

Đồng quan điểm với ông Lê Danh Khiêm, bà Nguyễn Thị Hoa, Trƣởng 

phòng Phòng Nghiệp vụ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh BN cũng nêu ý 

kiến: “CLB ngày nay có thể hơi bị dập khuôn theo đơn vị hành chính, mỗi làng là 

một CLB, tính đại trà nhiều hơn, không có sự lựa chọn, miễn ai thích thì vào sinh 

hoạt còn hát hay hát dở là một câu chuyện khác. Mô hình tổ chức bọn QH và CLB 

khác nhau hoàn toàn”. [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS, năm 2016]. 

Bên cạnh những sự biến đổi trên thì sự biến đổi của các làng nghề truyền 

thống cũng ảnh hƣởng không ít tới VHQH. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, bên cạnh 62 làng nghề truyền thống, hiện nay BN còn có 58 làng nghề khác, 

đƣa tổng số làng nghề của toàn tỉnh là 120, trong đó có nhiều làng nghề nổi tiếng 

nhƣ: gỗ mỹ nghệ Phù Khê, Đồng Kỵ (Từ Sơn); gò đồng Đại Bái (Gia Bình); giấy 

Đống Cao, Châm Khê (TP. BN), gốm mỹ nghệ Phù Lãng (Quế Võ); tre trúc 

Xuân Lai (Gia Bình); sắt thép xây dựng Đa Hội (Từ Sơn)... Sản phẩm của các 

làng nghề này không những nổi tiếng trong nƣớc, mà còn có thƣơng hiệu trên thị 

trƣờng quốc tế.  

Theo dòng chảy thời gian, những làng nghề này cũng có rất nhiều biến đổi về 

không gian cảnh quan làng xóm, về di tích, tín ngƣỡng, lễ hội và phong tục, biến đổi 

về quá trình sản xuất, các loại sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm... Những biến đổi này 
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tác động đến biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở BN trong quá trình công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá. Một trong những ảnh hƣởng tiêu cực là môi trƣờng xung 

quanh của nhiều làng nghề trở nên ô nhiễm, ảnh hƣởng đến cuộc sống ngƣời dân. 

Ngoài ra, cũng có ảnh hƣởng mang tính tích cực, đó là khi đời sống ngƣời dân đƣợc 

nâng cao, thu nhập tăng dẫn tới họ có điều kiện tham gia các hoạt động chung nhiều 

hơn và họ cũng sẵn sàng đóng góp cho các hoạt động của CLB QH. 

Kết quả khảo sát về sự đóng góp của ngƣời dân cho hoạt động của CLB QH 

cho thấy, tỷ lệ cao nhất có 68.6% trong số những ngƣời đƣợc hỏi có đóng góp công 

sức (truyền dạy, tổ chức…) cho tổ chức sinh hoạt của Bọn Quan họ/Câu lạc bộ 

Quan họ ở địa phƣơng. 58.4% ngƣời dân có đóng góp tiền của (cho mƣợn địa điểm, 

mua nƣớc, mua trầu…). Bên cạnh đó, có 18.2% trong số những ngƣời đƣợc hỏi 

không đóng góp gì cho tổ chức sinh hoạt QH/ CLB QH ở địa phƣơng. 
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Biểu đồ 3.4. Đóng góp của ngƣời dân cho tổ chức sinh hoạt của Bọn QH/CLB 

QH ở địa phƣơng (%) 

Nhƣ vậy, số liệu điều tra chỉ ra rằng sự biến đổi của làng nghề có tác động 

không nhỏ tới sự biến đổi của VHQH. Những làng nghề phát triển mạnh đã kéo 
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theo nhiều hoạt động VHQH bởi họ có điều kiện đóng góp kinh phí tôn tạo di 

tích và cơ sở vật chất, ủng hộ cho việc truyền bá VHQH. Tuy nhiên, đây cũng là 

một quy luật tất yếu, vì cộng đồng chủ thể của VHQH có những biến đổi đời 

sống kinh tế thì việc biến đổi những yếu tố liên quan tới nó cho phù hợp với điều 

kiện thực tiễn là một xu hƣớng phù hợp với quy luật. 

3.2.3.2. Biến đổi về phương thức hoạt động Quan họ 

Phần lớn các nhà nghiên cứu đều thống nhất cho rằng QH hiện nay vẫn có 2 

phƣơng thức hoạt động cơ bản: Hoạt động trong nội bộ làng và hoạt động giao lƣu 

giữa các làng xã. Nhƣng vẫn có sự biến đổi trong đó. 

Kết quả khảo sát thực tế cũng cho thấy hiện nay có sự thay đổi trong phƣơng 

thức hoạt động của Bọn QH/CLB QH so với trƣớc đây. Cụ thể, có 87.6% trong số 

những ngƣời đƣợc hỏi phản ánh thay đổi trong hình thức giao lƣu của các làng QH, 

82.4% ngƣời dân trả lời thay đổi vai trò của ngƣời tổ chức (chủ nhà chứa/chủ nhiệm 

CLB). Đồng thời có 43.2% ngƣời dân cho biết thay đổi trong thành viên (anh Hai, 

chị Hai). Theo ông Nguyễn Xuân Trung: bây giờ tính chuyên nghiệp hóa trong tổ 

chức biểu diễn sinh hoạt QH ngày càng cao. Lớp trẻ được tiếp cận nhiều với công 

nghệ giải trí, công nghệ tổ chức sự kiện, và các hình thức quản cáo, quảng bá khác 

nên quá trình điều hành tổ chức các sự kiện liên quan đến QH là rất tốt, ngày càng 

tốt [Nguồn: Tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS – năm 2016]. 

Bảng 3.3. Sinh hoạt của Bọn QH/CLB QH thay đổi so với trƣớc đây  

 
Tần số 

(ngƣời) 

Tần suất 

(%) 

Thay đổi trong hình thức giao lƣu của các làng QH 438 87.6 

Thay đổi vai trò của ngƣời tổ chức (chủ nhà chứa/chủ 

nhiệm Câu lạc bộ) 

412 82.4 

Thay đổi trong thành viên (anh Hai, chị Hai) 216 43.2 

Khác 8 1.6 
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Nhƣ vậy có thể thấy, giữa các địa phƣơng hát QH ở BN đã có sự khác 

nhau về thay đổi hình thức tổ chức và hát QH hiện nay so với 10 - 15 năm trƣớc. 

Hiện nay, ở BN, khắp xóm làng và các tổ dân phố, đâu đâu cũng có những tổ, 

đội, nhóm, CLB QH từ bình dân đến bán chuyên nghiệp. Số lƣợng ngƣời thực 

hành QH không ngừng tăng lên càng khẳng định sức sống của loại hình văn hóa 

này. Hoạt động của các CLB này không chỉ giới hạn trong phạm vi tỉnh BN, Bắc 

Giang và vùng phụ cận mà nhiều liền anh, liền chị cũng nhƣ các CLB QH đã 

đƣợc mời tới nhiều địa phƣơng, vùng miền khác trong cả nƣớc để trình diễn. 

Những năm gần đây đã có nhiều đoàn đi lƣu diễn giao lƣu và giới thiệu QH ở 

nƣớc ngoài nhƣ: Lào, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cộng hoà Séc, Pháp, Mỹ, ... Đây 

là một động lực lớn đồng thời là cơ hội tốt trong công tác quảng bá và giới thiệu 

giúp QH phát triển. 

3.2.3.3. Biến đổi về diễn xướng Quan họ 

Trƣớc hết là về biến đổi hình thức diễn xƣớng.  

Một trong những “hạt nhân” làm nên giá trị cốt lõi của QH chính là diễn 

xƣớng QH. QH truyền thống có các hình thức hát: Hát đối đáp, Hát hội, Hát vui, 

Hát thi, Hát mừng, Hát lễ thờ, Hát cầu đảo, Hát kết chạ. Ngày nay phần lớn các 

hình thức hát này vẫn còn tồn tại nhƣng ở những mức độ khác nhau. Phổ biến nhất 

là: Hát đối đáp, Hát hội, Hát vui, Hát thi, Hát mừng. Hát lễ thờ, Hát kết chạ chỉ 

diễn ra trong những dịp hội hè tế lễ. Riêng hình thức Hát cầu đảo còn rất ít, đƣợc 

phục dựng chỉ để trình diễn nhằm bảo tồn DSVH này trong những năm gần đây. 

Nguyên nhân là do Hát cầu đảo thƣờng đƣợc tổ chức vào những năm hạn hán để 

cầu mƣa, nhƣng hiện nay, kinh tế xã hội phát triển, công tác thủy lợi phần lớn đảm 

bảo cung cấp nƣớc cho tƣới tiêu nên không có cơ hội tổ chức nữa.  

Khi điều tra tại các làng thì kết quả khảo sát hình thức diễn xƣớng QH còn 

trong làng cho thấy có 5 hình thức hát QH còn phổ biến hiện nay, sắp xếp theo thứ 

tự là: 1/ Hát hội (95.6%); 2/ Hát chúc, hát mừng (58.2%); 3/ Hát canh (57.0%); 4/ 

Hát thi (52.6%); 5/ Hát kết chạ (51.8%). 
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Biểu đồ 3.5. Hình thức diễn xƣớng Quan họ còn trong làng (%) 

Các nhà nghiên cứu phân biệt hiện nay có ba loại QH: (1) QH làng, hay QH 

chay, tức là hát mà không có đệm; (2) QH đoàn là QH của những ngƣời chuyên 

nghiệp ở trong 49 làng thuộc 2 tỉnh BN và Bắc Giang (tức là xứ Kinh Bắc cũ); (3) 

QH đài, tức là những ngƣời ở ngoài vùng đó, đƣợc huấn luyện tại các cơ sở đào tạo 

âm nhạc. Theo nghệ nhân Phạm Văn Tài, bây giờ thì người ta hát Hội nhiều hơn 

trước đây. Thời chúng tôi chủ yếu hát Canh là chính. Bây giờ dường như hát như 

chúng tôi ít người nghe hơn; hát bây giờ là phải có nhạc đệm, quần áo cũng phải 

đẹp hơn, trang điểm cho các liền anh, liền chị tươm tất hơn [Nguồn: tƣ liệu phỏng 

vấn sâu của NCS – năm 2018]. 

QH mới còn đƣợc gọi là “hát QH”, là hình thức biểu diễn QH chủ yếu trên sân 

khấu hoặc trong các sinh hoạt cộng đồng nhƣ dịp Tết, lễ hội, hát phục vụ du lịch hay 

nhà hàng… Thực tế, QH mới đƣợc trình diễn vào bất kỳ ngày nào trong năm. Các 

băng, đĩa CD, DVD nhạc QH ngày nay đều là hình thức QH biểu diễn trên sân khấu, 

tức là QH mới. QH mới không còn nằm trong phạm vi nhỏ mà luôn có khán giả, đã lan 

rộng khắp nơi trên đất nƣớc và các nƣớc khác trên thế giới. Trong hát QH trên sân khấu 

thì ngƣời nghệ sỹ nhìn khán giả để hát. 

QH mới có hình thức biểu diễn phong phú hơn QH truyền thống, bao gồm 

cả hát đơn, hát đôi, hát tốp và hát có múa phụ họa, … QH mới cải biên các bài 
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bản truyền thống theo hai cách: không có ý thức và có ý thức. Dù ít hay nhiều 

nhƣng hình thức hát QH có nhạc đệm đƣợc coi là cách cải biên không có ý thức. 

Đa số các bài QH mới thuộc dạng cải biên này. Cải biên có ý thức là những bài 

biến đổi cả nhạc và lời của bài bản QH truyền thống. Loại cải biên này không 

nhiều, ví dụ nhƣ bài “Ngƣời ở đừng về” là cải biên từ làn điệu “Chuông vàng gác 

cửa tam quan”. 

Cần nhấn mạnh rằng, đã từ lâu, nhiều bài QH với lời hát mới đƣợc nhiều 

ngƣời yêu thích tới mức tƣởng nhầm là QH truyền thống, điển hình nhƣ bài “Sông 

Cầu nƣớc chảy lơ thơ” do Mai Khanh soạn lời mới từ làn điệu truyền thống “Nhất 

quế nhị lan”. QH mới đƣợc yêu thích hơn QH truyền thống không phải do không 

gian và những sinh hoạt theo lề lối cổ của QH không còn nữa mà một phần do hoạt 

động “hát QH” ngày nay thƣờng đƣợc gắn với việc quảng bá, tuyên truyền hoặc 

các loại hình dịch vụ du lịch. 

Ở đây, dù là QH mới hay QH cổ thì cũng đều là những nét đặc sắc đƣợc lƣu 

truyền, đúc kết suốt nhiều năm mới có đƣợc, do chính cộng đồng, chủ thể sản sinh và 

thực hành VHQH chủ động biến đổi và thực hành trƣớc. Nhƣng hiện nay, QH mới 

đƣợc sử dụng nhiều hơn bởi không gian QH truyền thống đang mất dần trong khi đó, 

các sân khấu biểu diễn đang ngày một nhiều hơn. Tại buổi toạ đàm Bảo tồn Quan họ 

cổ Bắc Ninh do Sở Văn hóa Thông tin tổ chức ngày 26/5/2006 tại BN, một trong 

những vấn đề đƣợc trao đổi khá sôi nổi là sự khác nhau giữa QH cổ và QH mới. Nhà 

nghiên cứu Lê Danh Khiêm, các nghệ sỹ Thuý Cải, Quý Tráng, Khánh Hạ đều có 

chung ý kiến: tất cả các bài QH bây giờ đều là bài bản QH cổ nhưng do môi trường 

thể hiện, nghệ thuật hát khác nhau nên dẫn đến cách gọi khác nhau. Cùng một bài 

bản QH khi hát trên đài, trên sân khấu (có nhạc đệm, nghệ sỹ biểu diễn bỏ bớt một 

số luyến láy, tiếng đưa hơi...) thì là QH mới, nhưng vào trong một cuộc hát canh 

(không có nhạc đệm, hát theo kiểu các cụ nghệ nhân) thì lại được coi là QH cổ. Các 

nghệ sỹ Thuý Cải, Quý Tráng, Khánh Hạ cũng đã trình bày những ý kiến cá nhân về 

quá trình hoạt động nghệ thuật để lƣu giữ nghệ thuật QH. Theo họ rất nhiều khán giả 

còn thiếu hiểu biết đối với QH cổ. Bên cạnh đó, một số nghệ sỹ còn có thái độ thiếu 
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nghiêm túc, thiếu trân trọng giá trị QH nên cẩu thả trong việc học tập, tự ý cắt xén 

bài bản QH cổ. 

Nhƣ vậy, QH đang diễn ra hiện nay ở các làng quê Bắc Ninh - Kinh Bắc, 

kể cả những canh QH cổ phục dựng, thực chất chỉ là đóng giả. QH ngày xƣa 

phải là hát đối đáp của cặp liền anh, liền chị đồng niên giữa các làng với nhau. 

Còn ngày nay, khi tổ chức canh hát QH có thể hát đối đáp trong cùng một làng 

và lứa tuổi cũng không phân biệt già hay trẻ. QH không đơn thuần là thú chơi 

nữa, mà là sự trình diễn của những ngƣời biết hát QH. Điều đáng nói là giọng 

hát QH chuẩn mực chỉ thực sự đếm đƣợc trên đầu ngón tay.  Lối hát canh truyền 

thống ngày nay đã bị giản lƣợc nhiều bởi đời sống thƣơng mại hóa. Hát QH có 

đàn điện tử đệm, thuyền rồng làm bằng tôn và QH ngửa nón xin tiền... ngày 

càng phổ biến. Một trong những biến đổi nổi bật là việc đƣa dàn nhạc vào đệm 

và mở rộng hình thức hát. Trƣớc đây, QH gần nhƣ không có nhạc cụ đệm, 

nhƣng từ sau năm 1954, trên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát sóng hát QH có 

nhạc cụ đệm theo. Theo một số nghệ nhân cao tuổi thì ở giai đoạn này trong 

nhiều làng đã thành lập đội văn nghệ quần chúng phục vụ lao động sản xuất và 

sinh hoạt hội đoàn. QH cũng từ đây bƣớc lên sân khấu trình diễn nhƣ những tiết 

mục âm nhạc khác. Những khái niệm hát đơn ca, tốp ca nam nữ dành cho các 

phần trình diễn QH đƣợc giới thiệu nhƣ một sự thay thế hình thức cổ là các anh 

hai, chị hai, liền anh liền chị QH. Cũng trong những năm tháng đất nƣớc chia 

cắt, miền Bắc trở thành hậu phƣơng vững chắc cho miền Nam thì tình quân dân 

cũng khiến QH nảy sinh những khái niệm mới: QH đài, QH đoàn, QH bộ đội - 

chỉ sự phổ biến QH ở nhiều đơn vị quân đội hay QH đƣợc hát giữa bom đạn 

chiến trƣờng, đặc biệt là những đơn vị có những ngƣời con của làng quê QH. 

Đây có thể là một trong những cơ sở, là sự khởi đầu để cho việc xuất hiện đoàn 

nghệ thuật QH vào năm 1969.  

Với sự ra đời của Đoàn DCQH, hình thức sinh hoạt và hát QH chính thức 

đón nhận một bƣớc phát triển mới: hoàn chỉnh việc đƣa dàn nhạc dân tộc vào đệm 

cho hát, hình thức biểu diễn đã chuyển sang chuyên nghiệp, trên sâu khấu với lối 

trình diễn khác nhiều so với giai đoạn trƣớc.  
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Sau năm 1986, chính sách cải cách đổi mới của Đảng xuất phát từ lĩnh vực 

kinh tế, dẫn tới từng bƣớc đổi mới về chính trị, xã hội, văn hóa. Nhờ đó tinh hoa 

văn hóa nhân loại đƣợc tiếp thu. Khoa học - công nghệ cùng với giáo dục - đào tạo 

đƣợc Nhà nƣớc hết sức chăm lo. Những điều này có tác động nhiều tới QH, nhất là 

sự ảnh hƣởng của khoa học công nghệ. Các thiết bị âm thanh, nghe nhìn hiện đại 

nhƣ băng ghi âm, ghi hình, nhạc cụ điện tử, micrô, ... đƣợc sử dụng rộng rãi. Kĩ 

thuật âm thanh, ánh sáng ngày càng phát triển. Nhạc cụ đệm từ các nhạc cụ dân tộc 

truyền thống dần đƣợc bổ sung thêm các nhạc cụ của Phƣơng Tây (ghita, organ, 

...). Đến khi DCQH đƣợc công nhận là DSVH phi vật thể của nhân loại thì việc sử 

dụng các công cụ mới càng đƣợc phát triển mạnh mẽ. Đây là vấn đề quan trọng đã 

đƣợc đặt ra đối với những ngƣời làm nghiên cứu, các nhà quản lý và hoạch định 

chính sách văn hóa. Trong khi ngƣời lớn tuổi chia sẻ rằng thích nghe QH cổ do các 

cụ cao tuổi, các nghệ nhân hát, thì những ngƣời trẻ tuổi cho rằng QH hát theo lối 

mới lại dễ nghe hơn. QH đã biến đổi để đáp ứng thị hiếu của một bộ phận công 

chúng nhất định trong đời sống xã hội mới, hiện đại.  

Nhƣ vậy, có thể thấy không gian và các hình thức diễn xƣớng QH cổ truyền 

vẫn đƣợc bảo tồn song song với hình thức biểu diễn trên sân khấu. Bên cạnh sự tồn 

tại của QH gốc, QH cổ đƣợc coi là mang tính bất biến, thì sự phát triển của QH 

mới, cải biên có nhạc đệm, QH lên sân khấu có thể đƣợc coi nhƣ sự dịch chuyển 

của loại hình dân ca này với hình thức diễn xƣớng mới và các dị bản trong quá 

trình phát triển, vận động. Ông Lê Danh Khiêm cho rằng chính sự phát triển thay 

đổi, chính sự vận động ấy là nguyên nhân cơ bản nhất để nó tồn tại: “Nó phát triển 

cho phù hợp với con ngƣời và cuộc sống theo từng thời đại nó tồn tại, ... Có những 

bài nghe rất hiện đại. Chẳng hạn, bài Hà Nội cân bông lời ca có hẳn chữ Hà Nội, 

Cầu Long Biên… vậy ít nhất nó ra đời là đầu thế kỷ. QH luôn phát triển. Đấy mới 

là bản chất QH”. [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS, năm 2016]. Đây cũng 

chính là yếu tố quan trọng khi xác định vai trò của cộng đồng sản sinh và thực hành 

VHQH quyết định hƣớng phát triển của nó, đúng nhƣ luận điểm mà UNESCO đƣa 

ra là gắn di sản với cộng đồng, tôn trọng di sản văn hóa trong mối tƣơng quan phát 

triển của cộng đồng chủ thể sản sinh và thực hành nó. 
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Hiện nay đang tồn tại nhiều quan điểm khác nhau khi nhắc tới vấn đề “sân 

khấu hóa” dân ca, liệu có cần thiết phải “sân khấu hóa” dân ca hay không? Hay liệu 

đƣa dân ca lên sân khấu có phải là cách làm tốt để bảo tồn di sản này. Tham khảo ý 

kiến ngƣời dân vùng Quan thì họ cũng rất ủng hộ hình thức quảng bá bằng trình 

diễn trên sân khấu. 

Nghiên cứu tìm hiểu ý kiến ngƣời dân về việc đƣa DCQH lên sân khấu kết 

quả có tới 97.2% trả lời nên đƣa DCQH lên sân khấu. Chỉ có 2.2% trong số những 

ngƣời đƣợc hỏi trả cho rằng không nên. Từ thực trạng đánh giá này, các cấp chính 

quyền và cơ quan chức năng có căn cứ để ban hành những quy định cho phù hợp 

với hiện tại mà vẫn bảo tồn và phát huy đƣợc giá trị di sản DCQH BN. 

2.2%

97.2%

0.6%

Nên

Không nên

Ý kiến khác

Biểu đồ 3.6. Ý kiến ngƣời dân về việc đƣa Quan họ lên sân khấu 

Hiện nay hoạt động biểu diễn DCQH cho thấy sự xuất hiện phổ biến của nhiều 

nhạc cụ đệm, loa. Vậy có nên hay không nên sử dụng loa, nhạc cụ đệm hát trong 

DCQH? Ý kiến ngƣời dân làng QH về việc này khá thú vị. Có tới 90.0% trong số 

những ngƣời đƣợc hỏi cho rằng có nên sử dụng loa, nhạc đệm trong hát QH. Chỉ có 

6.4% ý kiến trả lời không nên sử dụng loa, nhạc đệm trong hát QH và 3.6% ngƣời có ý 

kiến khác, cụ thể nhóm ý kiến này cho rằng việc sử dụng loa, nhạc cụ đệm trong hát 

QH tùy trong hoàn cảnh, không gian cho phù hợp và phải lựa chọn sử dụng những loại 

nhạc cụ phù hợp với DCQH. 
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6.4%

90.0%

3.6%

Có 

Không

Ý kiến khác

 

Biểu đồ 3.7. Ý kiến ngƣời dân về việc có nên sử dụng loa,  

nhạc đệm trong hát Quan họ  

Giữa các địa bàn khảo sát với ý kiến ngƣời dân về việc có nên sử dụng loa, 

nhạc đệm trong hát Quan họ có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê, 100.0% ngƣời 

dân ở Đáp Cầu, Yên Mẫn và Kim Chân cho rằng có nên sử dụng loa, nhạc đệm 

trong hát Quan họ; Y Na có tới 91.3%; Thị Cầu là 81.4%. Bồ Sơn chỉ có 68.0% 

trong số những ngƣời đƣợc hỏi trả lời có nên sử dụng loa, nhạc đệm trong hát 

Quan họ, chiếm tỷ lệ thấp nhất so với các địa bàn khác. Ngƣợc lại, Bồ Sơn và Sim 

Bựu là hai địa bàn cho rằng không nên sử dụng loa, nhạc đệm trong hát Quan họ 

chiếm tỷ lệ cao hơn so với các địa bàn khác tƣơng ứng (26.0% và 26.7%).  

Bảng 3.4. Tƣơng quan giữa địa bàn với ý kiến ngƣời dân về việc có nên 

 sử dụng loa, nhạc đệm trong hát Quan họ (%) 

 Thị 

Cầu 

Bồ 

Sơn 

Làng 

Diềm 

Sim 

Bựu 

Y Na Đáp 

Cầu 

Kim 

Chân 

Yên 

Mẫn 

Có 81.4 68.0 74.1 73.3 91.3 100.0 100.0 100.0 

Không 9.5 26.0 5.0 26.7 8.7 0.0 0.0 0.0 

Ý kiến khác 6.3 6.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tổng 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Nhƣ vậy, chỉ có 20.4% trong số những ngƣời đƣợc hỏi ở Làng Diềm có ý 

kiến khác, cụ thể theo họ tùy theo hoàn cảnh mà có nên hay không nên sử dụng loa, 

nhạc đệm trong hát QH. Việc sử dụng loa, nhạc đệm trong hát QH đa phần (65.2%) 

trong số những ngƣời đƣợc hỏi cho rằng nên sử dụng thƣờng xuyên loa, nhạc đệm 

trong hát QH. Bên cạnh đó, có 30.0% ý kiến lại chọn phƣơng án sử dụng hạn chế 

loa, nhạc đệm trong hát QH, tùy từng hoàn cảnh, điều kiện để sử dụng. Chỉ có 4.4% 

trong số những ngƣời đƣợc hỏi trả lời không nên sử dụng loa, nhạc đệm trong hát 

DCQH. 

65.2%

4.4%
30.0%

0.4% Không nên sử dụng

Sử dụng hạn chế

Nên sử dụng thƣờng xuyên

Khác

 

Biểu đồ 3.8. Ý kiến ngƣời dân về sử dụng loa, nhạc đệm trong hát Quan họ 

Ở đây, việc hát QH có nhạc đệm và hát QH không nhạc đệm vẫn song song 

tồn tại hiện nay. Nhƣng trƣớc thực trạng sử dụng nhạc cụ phổ biến, ồ ạt trong đệm 

hát DCQH nhƣ hiện nay thì nên xem xét việc sử dụng nhạc cụ nhƣ thế nào để công 

chúng thƣởng thức cho phù hợp với hiện tại mà không làm mất đi giá trị của di sản 

DCQH BN. 

Thứ hai là biến đổi về trang phục diễn xƣớng. Trong dòng chảy VHQH 

BN, sự sang trọng, tao nhã của trang phục QH đã tạo nên nét văn hoá riêng. Những 

bộ trang phục QH truyền thống có kiểu dáng đẹp, màu sắc nền nã. Không chỉ tôn 

vinh sự thanh lịch của liền anh, vẻ đẹp duyên dáng của liền chị, trang phục QH còn 

góp phần làm đẹp thêm những giá trị đặc sắc của DCQH - di sản văn hoá phi vật 

thể đại diện của nhân loại. Hiện nay trang phục QH vẫn giữ phần lớn kiểu dáng, 

đƣờng nét xƣa nhƣng đã có nhiều thay đổi rõ rệt về chất liệu, màu sắc.  

Về chất liệu, hầu hết là những mặt hàng sang trọng, đắt tiền hơn nhiều so với 

ngày xƣa, thời QH cổ. Nếu nhƣ xƣa kia chất liệu chủ yếu may bằng the, lụa tơ tằm 
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Hà Đông, vải lĩnh tía hoặc sa tanh đen, vải láng đen hoặc chéo go, lụa hoặc đũi đã 

tạo nên nét thanh tao của trang phục QH, thì ngày nay chất liệu và kiểu dáng trang 

phục QH đƣợc cải biến hơn nhiều về thẩm mỹ, trên cơ sở phát huy tối đa những giá 

trị truyền thống của bộ trang phục xƣa.  

Chất liệu vải may phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc hơn, cộng với khổ 

vải rộng hơn hẳn trƣớc đây khiến cho trang phục QH cũng có một số nét mới. Nghệ 

nhân Nguyễn Thị Trúc cho biết: Áo tứ thân giờ đây không phải chắp 4 mảnh như 

xưa, chỉ còn vạt trước, vạt sau cùng một vạt con bên trong, bỏ đi đường can sống 

lưng sau và đường can giữa thân trước để chiếc áo mềm mại và thanh thoát hơn, 

tạo nên sự thon thả hơn cho người mặc. Đặc biệt là việc cách điệu sáng tạo cái “lá 

lật” trước ngực bằng mầu xanh lá mạ tạo cảm giác cho người nhìn vẫn tưởng như 

áo ba lớp. [Nguồn: Tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS – năm 2016]. Đúng nhƣ vậy, 

khi đi nghiên cứu vào chi tiết, chúng tôi đƣợc biết, cái “lá lật” mầu xanh chính là 

thay cho chiếc áo xanh bên trong, giữa vẫn là áo mầu đỏ cánh sen, bên ngoài là lớp 

the đen tạo gam mầu cánh gián - mầu sắc chủ đạo của trang phục QH nữ không thể 

thay thế. Riêng “lá lật” mầu xanh trƣớc ngực kết hợp mầu đỏ thẫm của cổ yếm tạo 

điểm nhấn nổi bật trong bộ trang phục của liền chị. 

Về màu sắc, có biến đổi rất nhiều, tạo nên sự rực rỡ, tƣơi sáng; trang phục 

mang tính sân khấu khá rõ. Cách mặc trang phục, và hóa trang thể hiện rõ những yêu 

cầu mới của trang phục, hóa trang cho những ngƣời biểu diễn sân khấu mang tính 

chuyên nghiệp. Nón thúng quai thao, khăn áo (trong tay nải) và nhiều đạo cụ khác 

nhƣ guốc, dép cũng đƣợc cách điệu cho cân đối, đẹp mắt hơn nhiều so với trƣớc.  

Nhà nghiên cứu Lê Danh Khiêm nhận xét:  

So với cái cổ cũng có nhiều điểm khác: Đầu tiên là chất liệu ....  

Thứ hai là màu sắc, ... Kiểu cách hình dáng về cơ bản là không thay đổi, 

liền anh liền chị khăn áo… có nhiều cái mới nhìn tưởng kiểu cách thế 

nhưng nó rất khác đó là cái khăn của nam (liền anh) QH xưa chỉ 1 màu, 

bản thân nó chỉ đơn thuần là một cái dải khăn dài, khi nào đi chơi thì 

quấn nó lên chéo hình chữ nhân ở mặt trước trên đỉnh giữa chán, đó là 
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VHQH, đề cao chữ NHÂN, lấy chữ Nhân làm đầu. Nhưng bây giờ biến 

hết thành khăn xếp đủ màu như các cụ ông đi ra lễ đình, chính cái sự 

tiện lợi đã làm mất cái đẹp sâu xa của trang phục QH, đằng sau trang 

phục nó nói lên cái gì, đó là cả kho tàng VHQH chứ không đơn thuần là 

che thân. 

Trang phục của nữ (liền chị) là áo có vạt màu nẹp trước ngực vắt từ phải 

sang trái giờ may sẵn hết, chả nhìn thấy đâu nữa. Việc sử dụng trang phục 

QH ngày nay là đã làm mất hết những quan điểm thẩm mỹ riêng của người 

QH chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ. 

Ngày xưa váy cửa trùng, bản thân nó chỉ là 1 tấm vải, khi mặc cuốn lại 

thành 3 vòng, cửa trước võng trùng xuống, nhưng ngày nay lười, nên 

may sẵn váy đụp cho tiện, mất hết cả cái tinh tế trong trang phục của 

người QH.” [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS, năm 2016]  

Có thể nhận thấy sự luyến tiếc cái cổ của Lê Danh Khiêm đối với trang phục 

QH truyền thống. Tuy nhiên sự thay đổi trang phục là điều tất yếu với thời đại, với 

thẩm mỹ ngày nay.  

Kết quả khảo sát ý kiến ngƣời dân cũng cho thấy sự biến đổi này. Có 82.4% 

ngƣời dân trả lời có sự thay đổi về trang phục QH nhƣ quần áo và các phụ kiện 

trình diễn hiện nay. Ngƣợc lại, có 17.6% trong số những ngƣời đƣợc hỏi trả lời 

không thay đổi trong trang phục QH nhƣ quần áo và các phụ kiện trình diễn QH.  

17.6%

82.4%

Có 

Không

 

Biểu đồ 3.9. Sự thay đổi trang phục diễn xƣớng  
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Ngoài ra, về những thay đổi trong trang phục QH nhƣ quần áo và các phụ 

kiện trình diễn theo đánh giá của ngƣời dân là thay đổi kiểu cách áo đẹp hơn 

(51.0%); nhiều màu sắc hơn (36.7%), thay đổi chất liệu trang phục hát QH (10.2%) 

và một số thay đổi khác (2.1%). Cụ thể ở biểu đồ dƣới đây: 

36.7

10.2

51.0

2.1
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Nhiều màu sắc

hơn
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đổi đẹp hơn

Khác

 

 Biểu đồ 3.10. Sự thay đổi trang phục Quan họ nhƣ quần áo và các phụ kiện 

trình diễn hiện nay  

3.2.4. Biến đổi về ứng xử xã hội Quan họ 

Biến đổi tập quán ứng xử 

Ngày nay, ngƣời QH vẫn giữ gìn đƣợc nét đẹp xƣa trong khi hát. Vẫn vào 

ra, thƣa gửi, đối đáp nền nã, thanh tao, tinh tế, hát không nhạc đệm giữ lề lối 

vang, rền, nền, nảy. Tuy nhiên, cách xƣng hô tự do phóng khoáng hơn nhất là ở 

lớp ngƣời trẻ tuổi. Trong đợt điền dã về Từ Sơn tìm hiểu Hội Lim, NCS thấy 

cách xƣng hô khiêm nhƣờng chỉ xuất hiện trong khi diễn xƣớng QH trên sân 

khấu; còn bên ngoài sân khấu ngƣời dân vẫn dùng cách xƣng hô thông thƣờng 

trong xã hội nói chung. Nghệ nhân Nguyễn Thị Thềm tâm sự: 

“Các chị đến giờ vẫn thích hát QH theo lề lối cổ hơn vì có chất riêng, 

tinh tế và sâu sắc hơn. Hát theo lối ngày xưa là phải “vang, rền, nền, 

nảy”, trong hát có người dẫn, người luồn như một giọng. Hát QH thì 

không khó, nhưng chơi QH mới khó. Ngày xưa, chơi QH là tâm huyết. 
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Chơi không cần cái gì, cái gì cũng tự chi, không có kinh phí. Hát là hát 

chay, đại đa số hát cho nhau nghe. Khi có việc vui thì hát, chơi là chính. 

Nay thì cái gì cũng kết hợp QH, là hình thức kinh doanh của người trẻ. 

Người QH nhỏ nhẹ, ăn không động bát đũa, “ăn nửa miếng, nói nửa lời, 

cười nửa miệng, vui nửa lòng”. Ăn không ăn no, hát hay, ăn no thì hát 

không hay. Tuy nhiên ngày nay, một số ít em trẻ không để ý điều này. 

Đến bữa cơm QH mà có muộn màng một tí thì cao giọng, thái độ nhiều 

khi đòi hỏi. Các chị cứ phải uốn nắn dần thôi.” [Nguồn: tƣ liệu phỏng 

vấn sâu của NCS, năm 2016]  

Một điều rất đặc biệt của VHQH mà NCS nhận thấy là thái độ ứng xử của 

ngƣời dân đối với khách đến từ nơi xa. Dù khách đến hội lần đầu hay nhiều lần, là 

khách quen hay khách lạ cũng đƣợc gia chủ của bất kỳ nhà nào khoản đãi cơm ăn với 

thái độ thân tình, nồng hậu. Đây là điều rất khác lạ so với các nơi khác. Mâm cơm rất 

đầy đặn phong phú. Vẫn có những món ăn truyền thống nhƣ giò lụa, thịt gà, canh 

mọc, ... nhƣng thỉnh thoảng có gia chủ cũng thêm những món mới nhƣ tại nhà một 

gia chủ ở Hội Lim năm 2012, khách đƣợc mời món thịt lợn muối, năm 2015 nhà lại 

có món giò me. Đây chính là một biểu hiện cụ thể của sự giao lƣu văn hóa giữa các 

cộng đồng ngƣời. 

Biến đổi điều cấm kỵ trong Văn hóa Quan họ 

Do có thời tục kết chạ cũng không còn phổ biến nên “lời nguyền QH không 

lấy nhau” cũng đang dần dần bị phá bỏ. Không ít nghệ sỹ QH trong Đoàn DCQH 

BN đã thành chồng thành vợ và vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình.  

Mặc dù các phong tục này không đƣợc thực hành nhiều nhƣ trƣớc đây, 

cộng đồng cƣ dân các làng QH vẫn bảo tồn và truyền dạy nghệ thuật DCQH. 

Ngày nay, những quy tắc trên không còn khắt khe nữa. Đến ngày hội làng, 

ngƣời ta trải chiếu ra sân đình, chùa. Hai bên nam nữ ngồi gần nhau, nhìn rõ mặt 

nhau. Nhiều khi còn hát qua micrô. Nam, nữ QH thời đại ngày nay có thể yêu nhau, 

có thể đến kết duyên với nhau [111]. 
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Nhƣ vậy, toàn bộ những thay đổi, nguyên nhân và biểu hiện của nó đều cho 

thấy, cộng đồng sản sinh ra VHQH đã chủ động để đứa con tinh thần của mình biến 

đổi và phát triển. Mặc dù còn có những điều chúng ta nhận thấy chƣa phù hợp 

nhƣng, theo quan điểm của UNESCO hãy cứ để cộng đồng chủ thể của VHQH 

từng bƣớc điều chỉnh, biến đổi và phát triển nó phù hợp với chính thẩm mỹ của họ 

ở từng bối cảnh, giai đoạn cụ thể. 

Tiểu kết  

Trong Chƣơng 3, NCS đã tập trung khảo sát biến đổi một số thành tố của 

VHQH BN bao gồm: con ngƣời văn hóa; không gian văn hóa; tổ chức, phƣơng 

thức hoạt động và diễn xƣớng QH; ứng xử xã hội QH. Trên cơ sở đó có thể nhìn 

nhận sự biến đổi trên diện rộng nhiều khía cạnh của VHQH.  

Sự biến đổi VHQH diễn ra trong bối cảnh hiện nay là một quy luật tất yếu 

khách quan, quy định bởi tồn tại xã hội cũng nhƣ sự quyết định bởi chính cộng 

đồng chủ thể sáng tạo và thực hành VHQH chủ động để di sản này biến đổi phù 

hợp với thực tiễn của họ. Bởi QH cũng nhƣ các hình thức sinh hoạt văn hóa khác 

đều chịu sự tác động qua quá trình giao lƣu tiếp biến văn hóa và chi phối trực tiếp 

từ sự biến đổi xã hội nói chung nhƣng trƣớc hết từ chính cộng động sản sinh ra nó 

quyết định. Nói cách khác, một loại hình nghệ thuật nào đó mà không vận động 

phát triển gắn liền với môi trƣờng sống cũng nhƣ bối cảnh lịch sử cụ thể thì tự nó 

sẽ chết. Nhiều hình thức nghệ thuật truyền thống của chúng ta bị thất truyền, biến 

mất không nằm ngoài một trong những nguyên nhân đó.  

Cũng nhƣ nhiều loại âm nhạc dân gian khác ở nƣớc ta, hành trình kế thừa 

phát triển QH đƣợc diễn ra nối tiếp nhau liền mạch qua 3 thời kỳ hoàn cảnh lớn của 

đất nƣớc. Thời trƣớc năm 1945: Trong hoàn cảnh thời kỳ phong kiến, QH đƣợc 

thực hành theo phƣơng thức hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian, tự biên tự diễn, 

tự chủ, tự quản. Thời sau 1945: Trong hoàn cảnh thời kỳ dân chủ cộng hòa, QH 

đƣợc kế thừa phát triển thực hành theo phƣơng thức hoạt động văn hóa văn nghệ 

quần chúng, hoạt động nghiệp dƣ có tổ chức, có sự quản lý Nhà nƣớc của cơ quan 

quản lý hữu trách. Thời kì sau 1986 đổi mới và hội nhập sâu rộng - trong hoàn cảnh 
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thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển kinh tế thị trƣờng, QH đƣợc kế 

thừa phát triển song hành, cả phƣơng thức hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng 

và phƣơng thức hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.  

Kế thừa truyền thống nhƣng dƣới tác động của những thay đổi về chính trị, 

kinh tế, xã hội cũng đã làm cho nếp sống thay đổi, nhu cầu cũng phát triển. Văn 

hóa truyền thống cũng phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh mới. Con ngƣời 

VHQH biến đổi đã làm cho không gian VHQH BN đã mở rộng, lan tỏa ra ngoài 

khu vực vốn có của nó rất nhiều. Nó không còn giữ ở không gian truyền thống chỉ 

ở trong những cái làng quê QH nữa mà đã bắt đầu đi tới các nơi khác. Không gian 

VHQH BN hiện nay không phải chỉ bó hẹp trong 49 làng QH gốc nhƣ trƣớc đây 

mà đã phát triển thêm hơn 300 làng QH thực hành với hàng nghìn ngƣời tham gia ở 

đủ các lứa tuổi, thành phần. Sự giao lƣu tiếp biến văn hóa làm cho không gian ấy 

càng ngày càng thay đổi. Không gian địa lí không chỉ mở rộng ra trong nƣớc mà 

còn phát triển ra thế giới, đặc biệt là sau khi DCQH đƣợc công nhận là DSVH phi 

vật thể đại diện của nhân loại. QH giờ đây không chỉ tồn tại trong làng xã mà đã 

đƣợc đƣa lên sân khấu chuyên nghiệp với nhiều cái mới.  

Cùng với sự biến đổi của con ngƣời văn hóa và không gian VHQH là sự 

biến đổi của tổ chức, phƣơng thức hoạt động và diễn xƣớng QH; ứng xử xã hội 

QH. Chấp nhận những thay đổi nhƣng ngƣời QH vẫn mong muốn gìn giữ những 

giá trị tốt đẹp của truyền thống. Điều này đạt đƣợc khi hiểu rõ đƣợc những yếu 

tố tạo ra biến đổi sẽ giúp cho VHQH có hƣớng đi đúng, phù hợp trong điều kiện 

mới nhƣng vẫn duy trì và bảo tồn đƣợc những nét truyền thống.  

Vậy, những yếu tố nào ảnh hƣởng đến VHQH BN và có những vấn đề gì đặt 

ra? Đặc điểm của nó là gì? Đây là vấn đề sẽ đƣợc giải quyết trong chƣơng cuối của 

luận án. 
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Chƣơng 4  

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƢỚNG  

BIẾN ĐỔI VĂN HÓA QUAN HỌ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

Trƣớc đây, VHQH hình thành và phát triển trên cơ sở của kinh tế nông 

nghiệp lúa nƣớc và thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ. Hơn nữa nông nghiệp lúa nƣớc 

ở đây là cấy vụ lúa chiêm là chính. Ngày nay, VHQH lại chịu ảnh hƣởng của một 

loạt các vấn đề mang tính thời đại tác động tới mọi mặt đời sống của các nƣớc trên 

thế giới. 

Đặc biệt là những năm đầu thế kỷ XXI, ảnh hƣởng của quá trình toàn cầu hóa 

và sự hội nhập văn hóa, kinh tế kéo theo cả những mặt tích cực lẫn những mặt trái của 

nó. QH nói riêng không nằm ngoài tác động này. Từ nửa cuối thế kỷ XX đến những 

năm đầu thế kỷ XXI, đặc biệt là sau khi đƣợc Ủy ban Khoa học, Giáo dục và Văn hóa 

Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh, di sản QH cũng không ngừng biến đổi, phát triển 

đáp ứng nhu cầu của cuộc sống và gắn bó mật thiết với sự phát triển kinh tế, xã hội 

nƣớc nhà. Bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội thay đổi làm cho biến đổi VHQH ngày 

càng mạnh mẽ. Trên cơ sở quan điểm của UNESCO khi xác định vai trò của cộng 

đồng sáng tạo VHQH đối với sự phát triển, biến đổi cũng nhƣ “số phận” của nó, NCS 

tiếp tục làm rõ nội dung liên quan ở các tiểu mục dƣới đây.  

4.1. Những yếu tố tác động đến sự biến đổi Văn hóa Quan họ 

Có nhiều yếu tố tác động đến văn hóa nói chung và VHQH nói riêng nhƣ các 

yếu tố về lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, ... cả trong nƣớc và ngoài nƣớc.  

4.1.1. Những yếu tố tác động 

4.1.1.1. Quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa 

Trong VHQH, sự sáng tạo, cách thể hiện, phong thái hƣởng thụ liên quan với 

nhau. Ngƣời sáng tạo cũng là ngƣời biểu diễn, ngƣời biểu diễn cũng có thể là ngƣời 

hƣởng thụ vì họ hát cho nhau nghe. VHQH đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ nghệ thuật của 

con ngƣời, đó là: sáng tạo, biểu diễn, hƣởng thụ nghệ thuật. VHQH có giá trị gắn kết 

cộng đồng: thông qua hình thức kết chạ nó gắn kết con ngƣời với nhau, con ngƣời 

trong nội tại cộng đồng làng xã và với làng xã khác.  
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Nhìn lại lịch sử, cũng nhƣ văn hóa Việt Nam nói chung, VHQH chịu ảnh hƣởng 

của các yếu tố bên ngoài từ các nền văn hóa nhƣ Trung Hoa, Ấn Độ, Chăm Pa, 

Phƣơng Tây. Hơn nữa, sau hàng thế kỷ ngƣời phƣơng Tây đến truyền giáo, đặc biệt là 

sau một thời gian thực dân Pháp xâm lƣợc Việt Nam, trong đời sống sinh hoạt văn hóa 

nƣớc nhà đã có sự đan xen của nhiều loại hình văn hóa truyền thống và ngoại lai khác 

nhau. Tuy nhiên, khi đề cập tới sự biến đổi mạnh mẽ thì trƣớc hết, ngƣời ta nhắc đến 

dấu mốc là từ khi chữ quốc ngữ đƣợc sử dụng và phát triển. Đây là giai đoạn mà những 

luồng văn hóa bên ngoài xâm nhập khá mạnh mẽ và liên tục thành nhiều đợt với những 

mảng gam màu khác nhau trên đất nƣớc ta. Đáng chú ý là từ sau năm 1919, khi khoa 

thi Nho giáo gắn với loại hình chữ viết Hán - Nôm đƣợc tổ chức lần cuối cùng, thì chữ 

quốc ngữ theo hệ La tinh đã chính thức đƣợc sử dụng rộng rãi. Giai đoạn này, các cuốn 

sách về văn hóa, xã hội và khoa học của Pháp, Anh, Đức, ..., dần đƣợc dịch và phổ biến 

cho giới trí thức và những ngƣời phục vụ cho thực dân Pháp. Về hệ tƣ tƣởng chính 

thống của dân tộc, chủ nghĩa Mác-Lê nin và những cuốn sách, tờ báo đại diện cho tƣ 

tƣởng cộng sản không ngừng đƣợc dịch, xuất bản và truyền bá vào Việt Nam. Nhìn 

một cách đại thể có thể thấy, mọi mặt của đời sống xã hội trong nƣớc cũng theo đó mà 

phát triển theo một xu hƣớng mới. Chỉ nói riêng lĩnh vực văn hóa âm nhạc, phong trào 

cải cách âm nhạc ngay những năm 1930 đã bắt đầu phổ biến với việc khởi đầu là cách 

sáng tác âm nhạc theo kiểu phƣơng Tây. Tiếp đến, sau năm 1945, phong trào Bình dân 

học vụ do Hồ Chí Minh phát động với mục tiêu là diệt giặc dốt, một lần nữa lại góp 

phần hình thành một quan niệm mới trong văn hóa nƣớc nhà: văn hóa đại chúng. 

Có thể thấy, trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX với những biến cố lịch sử 

trên đây đã kéo theo hàng loạt sự thay đổi trong đời sống văn hóa ở nƣớc ta, ở từng 

địa phƣơng, trong đó có VHQH, đem đến một diện mạo mới, một không khí sinh 

hoạt văn hóa mới và đã trở thành một nhu cầu của thời đại đƣợc giới trí thức, thậm 

chí cả chính quyền và nhân dân chấp nhận, cổ vũ. Đề cương văn hóa năm 1943 của 

Đảng là một minh chứng sống động cho sự tiếp thu, tiếp nối hai mạch nguồn giữa 

văn hóa truyền thống và văn hóa phi truyền thống ấy. Nói cách khác, giai đoạn đầu 

thế kỷ, đặc biệt là sau Cách mạng tháng Tám, chế độ phong kiến kết thúc, nƣớc Việt 
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Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời mở đầu cho cả dân tộc ta bƣớc vào thời kỳ có tính 

bƣớc ngoặt cho cả văn hóa, chính trị và nhiều mặt của đời sống xã hội, đáng chú ý 

là đời sống văn hóa nghệ thuật vốn luôn đi trƣớc hoặc vốn “nhạy bén” trƣớc thời 

cuộc nên sự biến đổi trong VHQH là một tất yếu. 

Nhƣ vậy, nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật, thông qua việc mƣợn một số 

phƣơng tiện và hình thức biểu đạt của ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật phƣơng Tây để 

thể hiện mình. Dù vậy, so với nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại thì các loại hình 

nghệ thuật truyền thống có vẻ biến đổi muộn hơn, phải đến nửa cuối thế kỷ XX mới 

thật sự thấy rõ ràng và mạnh mẽ.  

Cần phải nói thêm rằng, VHQH nói chung, âm nhạc QH nói riêng cũng phải 

bắt đầu từ sự biến đổi chữ Quốc ngữ theo hệ La tinh rồi cho đến việc hệ thống hóa 

lý thuyết âm nhạc cổ truyền – QH qua việc sử dụng 7 nốt nhạc của Phƣơng Tây để 

kí âm giai điệu QH. Do ảnh hƣởng của văn hóa Phƣơng Tây mà dẫn tới việc sử 

dụng nhạc cụ trong diễn xƣớng QH, kể cả các nhạc cụ phƣơng Tây và nhạc cụ điện 

tử hiện đại, ... Điều này càng rõ hơn trong hoàn cảnh toàn cầu hóa, hội nhập văn hóa 

ngày nay. 

4.1.1.2. Yếu tố tác động từ cơ chế chính sách 

Nhƣ trên đã trình bày một phần, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn xác định: văn hóa 

là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát 

triển của đất nƣớc. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, bên cạnh những chủ 

trƣơng, đƣờng lối xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, Đảng ta 

luôn coi trọng xây dựng nền văn hoá Việt Nam dân tộc, hiện đại, mang tính chất xã 

hội chủ nghĩa; luôn quan tâm và chăm lo phát triển văn hóa, coi văn hóa là một mặt 

trận quan trọng trên lĩnh vực tƣ tƣởng, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp 

cách mạng của nhân dân ta.  

Nhiều chủ trƣơng và chính sách của Đảng về văn hóa đã đƣợc thông qua 

xuyên suốt quá trình hình hành, xây dựng và phát triển đất nƣớc mà tiêu biểu là Đề 

cương văn hóa năm 1943, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ... Và gần đây là Đề cương về 

văn hóa Việt Nam do Văn phòng Trung ƣơng Đảng ban hành ngày 14/11/2012. 
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Cùng với đó là việc ban hành hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật của Nhà 

nƣớc về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam nhằm mục tiêu tăng cƣờng hiệu lực 

quản lý của Nhà nƣớc, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong trong việc tham gia, 

bảo vệ và phát huy giá trị của văn hóa, bên cạnh sự tôn trọng các điều luật và Công ƣớc 

quốc tế, trên cơ sở đặc điểm riêng của đất nƣớc. Nhiều bộ luật đã đƣợc soạn thảo và 

đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam thông qua với những điều khoản riêng phù 

hợp với tình hình trong nƣớc. Đáng chú ý nhƣ các bộ luật: Luật Xuất bản năm 2012, 

Luật Quảng cáo năm 2012, Luật Điện ảnh năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), và 

đặc biệt là Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Những bộ luật 

và các văn bản pháp luật đã góp phần duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống, bài trừ tiêu cực, thƣơng mại hóa trong tổ chức và hoạt động văn hóa. 

Với việc đƣợc UNESCO vinh danh, DCQH BN đã đƣợc Nhà nƣớc quan 

tâm rất nhiều. Trong các chính sách thì chính sách tôn vinh nghệ nhân dân gian là 

một ví dụ điển hình. Một trong những yếu tố tác động đến sự biến đổi của chủ thể 

VHQH chính là sự tôn vinh của các cấp chính quyền và chế độ đãi ngộ đối với 

những nghệ nhân dân gian đƣợc coi là “báu vật sống” của VHQH. Nghệ nhân là 

những nhân chứng sống cho sự tồn tại phát triển và lan tỏa của một ngành nghề, 

một dòng nghệ thuật, một dòng văn hóa cụ thể. Những nghệ nhân QH chính là 

những “báu vật sống” đảm bảo cho hát QH tồn tại, phát triển từ đời này sang đời 

khác và đã trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống văn hóa phi vật thể 

của quốc gia.  

Nghệ nhân QH là những ngƣời có khả năng “chơi” QH tốt; nắm vững các 

nguyên tắc, nguyên lý, bí quyết của QH; biểu diễn thành thạo các làn điệu QH và có 

khả năng đặt lời, truyền lời; có năng lực bảo tồn và truyền dạy cho các thế hệ sau, đƣợc 

các liền anh, liền chị, đƣợc các “bọn QH” và cộng đồng suy tôn.  

Năm 2010, tỉnh BN đã phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân DCQH BN” đợt 1 

cho 41 ngƣời, sinh trƣớc năm 1945 có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn và phát  

triển DCQH BN. Đến năm 2016 đã có thêm 35 nghệ nhân DCQH đƣợc tôn vinh 

trong đợt 2. 
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Năm 2013, UBND tỉnh ban hành “Quy định về chế độ hỗ trợ nghệ nhân 

DCQH BN”. Về chế độ đãi ngộ cũng có nhiều tín hiệu vui. Phó giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh BN Nguyễn Xuân Trung cho biết:  

“... người được công nhận là nghệ nhân DCQH BN được tặng bằng công 

nhận của UBND Tỉnh, kèm theo tiền thưởng trị giá là 5 triệu đồng. Trong 

dịp tổ chức Festival tại lễ bế mạc, chúng tôi tổ chức buổi vinh danh nghệ 

nhân, mời tất cả các nghệ nhân lên sân khấu nhận bằng, nhận vòng 

nguyệt quế và nhận tiền thưởng của Chủ tịch UBND Tỉnh, ...” [Nguồn: tƣ 

liệu phỏng vấn sâu của NCS, năm 2016] 

Khi đƣợc hỏi về những chính sách đối với nghệ nhân, bà Nguyễn Thị Bàn rất 

vui vẻ trả lời:  

“Quan tâm thì cũng quan tâm rất nhiều , có việc gì người ta lại giới thiệu 

về gặp các cụ… Nhà nước rất quan tâm , năm 2012 quỹ khuyến học 

khuyến tài biếu mỗi cụ 5 triệu, được công nhận là nghệ nhân tỉnh cũng 

biếu là 10 triêụ, vừa rồi cho 300 triệu để sắm các thức cổ, mâm đan... 

chúng tôi cũng thấy rất phấn khởi lắm”. [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu 

của NCS, năm 2016] 

Đến năm 2015, Chủ tịch nƣớc đã kí quyết định phong tặng danh hiệu nghệ 

nhân ƣu tú, trong đó có 05 nghệ nhân DCQH BN gồm: Ngô Thị Nhi, Ngô Thị Lịch, 

Trần Thị Phụng, Đỗ Thị Tƣớc, Nguyễn Thị Bàn. Các cụ vẫn đƣợc hƣởng các ƣu đãi 

của Tỉnh bên cạnh các chế độ chung mà Nhà nƣớc quy định đối với nghệ nhân ƣu tú. 

BN là một trong những địa phƣơng đƣợc lịch sử và văn hóa ƣu ái cho có 

đƣợc một khối DSVH vật thể và phi vật thể khá lớn, từ VHQH, Ca trù, Nhạc tang lễ, 

Tranh dân gian Đông Hồ cho đến nhiều làng nghề truyền thống mang đậm dấu ấn văn 

hóa cổ truyền vùng Kinh Bắc - Bắc Ninh khác. Để phát huy đƣợc giá trị của khối 

DSVH này, nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã có những chủ trƣơng 

và chính sách phù hợp. Thực hiện chính sách nhà nƣớc và nhân dân cùng làm, ngân 

sách nhà nƣớc cùng với nguồn vốn xã hội hóa đã đƣợc huy động đầu tƣ hàng nghìn tỷ 
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đồng kinh phí cho việc thống kê, tu bổ, tôn tạo di tích. Riêng đối với QH BN, chƣơng 

trình đầu tƣ xây dựng và tu bổ các thiết chế văn hoá liên quan đến di sản DCQH BN có 

nguồn kinh phí tới 41 tỷ đồng. UBND tỉnh BN đã thông qua chủ trƣơng phục dựng 

Nhà chứa QH theo hình thức ngôi nhà truyền thống kiểu cổ (5-7 gian) với mức đầu 

tƣ khoảng 6 tỷ đồng một nhà chứa QH. Ngôi nhà chứa QH đầu tiên đƣợc phục dựng 

là nhà chứa của nghệ nhân QH Ngô Thị Khu. 

Bên cạnh đó là những chính sách về nghiên cứu, sƣu tầm, phổ biến DCQH. 

Nhà nƣớc đã khuyến khích việc nghiên cứu thông qua việc cấp ngân sách cho các 

đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức các hội thảo quốc gia và quốc tế về 

DCQH để cuối cùng đƣợc UNESCO vinh danh năm 2009.  

Một ví dụ cần đƣợc nhắc đến là việc UBND tỉnh BN đã phê duyệt 6,38 tỷ 

đồng cho Chƣơng trình truyền dạy DCQH BN nhằm mở rộng các hình thức truyền 

dạy tại cộng đồng với các hình thức khác nhau nhƣ: tổ chức các lớp dạy hát QH do 

các nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian truyền dạy (tự phát hoặc theo hệ thống), thành lập 

các tổ, đội hát QH ở các thôn, xã; tổ chức dạy DCQH tại hệ thống giáo dục các cấp.  

Trƣờng học đƣợc xem là một môi trƣờng rất tốt cho việc phổ biến DCQH. Đây 

là tác nhân quan trọng trong việc chuyển giao giá trị văn hóa và bảo tồn ý nghĩa truyền 

thống của QH. Bộ giáo trình giảng dạy DCQH BN bậc trung cấp hệ chính quy cho 

Trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch BN đã đƣợc biên soạn gồm 08 đầu 

sách kèm theo một số tài liệu liên quan nhƣ bình giải về lời thơ, ký âm về các bài bản 

DCQH BN. Tài liệu giảng dạy DCQH BN dùng cho học sinh các cấp: Mầm non, Tiểu 

học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông cũng đã đƣợc biên soạn. Bộ tài liệu đƣợc 

thẩm định và phát hành cho các trƣờng đƣa vào giảng dạy kể từ năm học 2011 - 2012. 

Các lớp tập huấn cho hàng trăm cán bộ, giáo viên về việc sử dụng tài liệu giảng dạy 

DCQH BN trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đã đƣợc tổ chức. 

Cùng với trƣờng học, gia đình đƣợc xem là đóng vai trò quan trọng trong sự 

phát triển xã hội và sự hình thành nhân cách của cá nhân. Hoạt động trao truyền các 

giá trị VHQH trong gia đình ở BN là mang tính tự nguyện, hình thành nhƣ một hoạt 

động thƣờng kỳ. 
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Ngoài ra, còn có những hoạt động nhƣ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các 

nghệ nhân về một số kỹ năng, nội dung liên quan trong việc truyền dạy DCQH BN 

trong gia đình và cộng đồng; triển khai tổ chức các lớp dạy hát DCQH tại cộng đồng 

trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố; mở rộng truyền dạy hát DCQH BN cho học 

sinh trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Hải Dƣơng và tỉnh Hƣng Yên. 

Nhƣ vậy, cơ chế, chính sách luôn là một trong những yếu tố hàng đầu tác 

động trực tiếp đến quá trình hình thành, phát triển của các thực thể văn hóa, kinh tế 

- xã hội nói chung, văn hóa truyền thống, trong đó của VHQH nói riêng. Để VHQH 

đƣợc duy trì và phát triển nhƣ ngày nay, cơ chế chính sách luôn là vấn đề cốt lõi 

tham gia vào quá trình đó. Bởi vậy, việc nhìn ra vai trò của cơ chế, chính sách trong 

quá trình thúc đẩy công tác bảo tồn và phát huy giá trị VHQH trong giai đoạn hiện 

nay và những giai đoạn tiếp theo là vấn đề cần thiết, giúp Đảng và Nhà nƣớc không 

ngừng bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách để phát huy, phát triển văn hóa nƣớc 

nhà nói chung, VHQH nói riêng. 

4.1.1.3. Yếu tố kinh tế thị trường 

Cần phải khẳng định ngay rằng, VHQH chịu sự tác động trực tiếp và mạnh 

mẽ bởi yếu tố kinh tế thị trƣờng. Cơ chế kinh tế thị trƣờng chính thức đƣợc thực 

hiện từ Chính sách Đổi Mới đƣợc Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI 

thông qua năm 1986. Nền kinh tế thị trƣờng là nền kinh tế dựa trên sản xuất hàng 

hoá phát triển. Trong nền kinh tế thị trƣờng, quan hệ thị trƣờng điều tiết mọi quan 

hệ kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, trong đó có 

văn hoá. Sự hình thành cơ chế kinh tế thị trƣờng đã tạo động lực phát triển kinh tế, 

dẫn tới phát triển văn hóa.  

Nói đến kinh tế thị trƣờng không thể không nhắc đến sự tác động của vấn đề 

toàn cầu hóa, bởi ngày nay nền kinh tế thị trƣờng đƣợc áp dụng khá phổ biến ở hầu 

hết các quốc gia trên thế giới. Quá trình toàn cầu hóa tạo ra nhiều cơ hội phát triển 

đồng thời cũng làm nảy sinh những thách thức về sự tồn vong của các DSVH phi 

vật thể. Trong trƣờng hợp VHQH, nếu nhƣ trƣớc đây, nghệ nhân và ngƣời thực 

hành VHQH không lấy việc trình diễn, thực hành QH vào mục tiêu lợi ích kinh tế 
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thì dƣới sự tác động của kinh tế thị trƣờng, quan niệm này đã thay đổi. Đáng chú ý 

là, trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế thì sự hình thành nhanh chóng những KCN 

công nghệ cao ở một tỉnh nhƣ BN là một xu hƣớng tất yếu. Chính sự hình thành các 

KCN này cũng đã là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi nếp sống 

sinh hoạt của ngƣời dân trong tỉnh và vùng phụ cận; tƣ duy công nghiệp, nếp sống 

theo tác phong công nghiệp dần hình thành. Và những sự thay đổi đó tất yếu dẫn 

đến sự biến đổi văn hóa ngay trong vùng QH, biến đổi về tất cả các phƣơng diện. 

Yếu tố kinh tế không chỉ phụ thuộc trực tiếp từ quá trình công nghiệp hóa 

nhƣ trên đã trình bày mà còn tác động tới quá trình đô thị hóa. Trong quá trình đó, 

VHQH tất nhiên sẽ chịu sự tác động không nhỏ. Vốn đƣợc hình thành và phát triển 

gắn liền với nông nghiệp lúa nƣớc và không gian văn hóa làng xã. Nhƣng hiện nay 

ở BN, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ với 

việc hình thành một loạt KCN làm biến đổi không gian VHQH và nếp sống cổ 

truyền. Cho đến nay, hàng loạt làng QH xƣa đã thành phố, thành phƣờng. Không 

gian VHQH làng xã truyền thống bị thu hẹp dần. Không gian mới xuất hiện và đi 

kèm là những thay đổi về đời sống kinh tế - xã hội. Chẳng hạn nhƣ sự xuất hiện 

ngày càng nhiều khách du lịch trong và ngoài nƣớc, đặc biệt là vào các dịp lễ tết 

khiến cho không gian vùng văn hóa không thể đáp ứng đƣợc số lƣợng ngƣời quá 

lớn nhƣ vậy. Du lịch khiến cho các hình thức biểu hiện tính chất, chức năng vốn có 

của VHQH bị biến đổi. 

Nhƣ vậy, kinh tế thị trƣờng làm cho điều kiện sống thay đổi, dẫn tới nhu cầu 

của con ngƣời cũng bị thay đổi. Ngày nay ngƣời QH đứng trƣớc xu hƣớng biến đổi, 

xa dần yếu tố cổ truyền để hát theo lối mới nhiều chính vì nó dễ hát hơn, dễ nghe 

hơn và đây là do nhu cầu của ngƣời nghe nên làm ngƣời dân QH thay đổi. Đây là 

một trong những yếu tố căn bản nhất tác động khiến cho VHQH biến đổi. 

Cần nhấn mạnh thêm, do sự phát triển mạnh của thị trƣờng nghệ thuật giải trí 

đại chúng, ảnh hƣởng từ sự hội nhập văn hóa, sự giao lƣu tiếp biến với nghệ thuật 

đại chúng của các nƣớc khác dẫn tới sự biến đổi nhu cầu thƣởng thức nghệ thuật 

của công chúng hiện nay, nhất là lớp trẻ, những công dân mới của xã hội thời hiện 
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đại. Đặc biệt, những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, trong khi các dòng nhạc 

nhẹ, nhạc ngoại du nhập và phát triển, trở thành trào lƣu, QH phải đối mặt với bao 

sóng gió. Đa số giới trẻ không hát đƣợc những câu/bài thuộc hệ thống giọng lề 

lối và giọng ả phiền. Ngay cả nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng chỉ một số ngƣời hát 

đƣợc những bài thuộc hệ thống cổ, khó hát nhƣ Hừ la, La rằng. Do đó, nhiều bài 

QH cổ đã bị thất truyền. QH mới có nhiệm vụ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá 

QH trên diện rộng, giúp đông đảo nhân dân trong cả nƣớc và quốc tế biết đến. 

Đáng chú ý là vấn đề thương mại hóa cũng là một trong những vấn đề 

đáng chú ý trong quá trình NCS nghiên cứu sự biến đổi của VHQH. Phƣơng thức 

sinh hoạt, sáng tạo cộng đồng chính là quá trình bảo tồn và phát triển tốt nhất 

cho mọi DSVH phi vật thể, trong đó có VHQH. Một khi phƣơng thức sinh hoạt 

này trở thành một sản phẩm hàng hóa có lợi nhuận, thì tính chất của nó sẽ hoàn 

toàn biến đổi. Do vậy, các hoạt động QH cũng không tránh khỏi xu thế bị 

“thƣơng mại hóa”. Thực tế hiện nay cho thấy không phải chỉ có ca hát QH mới 

trở thành hàng hóa mà cả VHQH cũng đã trở thành hàng hóa. Việc thƣơng mại 

hóa có tác động làm cho VHQH đƣợc lan tỏa và mở rộng nhƣng đồng thời làm 

nó biến dạng không ít. Ngƣời ta có thể thấy QH đƣợc trình diễn trên nhiều sân 

khấu khác nhau và tất cả những hoạt động ấy đều gắn liền với hoạt động kinh 

doanh. Đây là do nhu cầu đời sống kinh tế của những ngƣời làm nghệ thuật nói 

chung và nghệ thuật QH nói riêng. 

Trên thực tế, đã hình thành những nhóm chuyên sinh kế bằng hát QH mọi 

nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh (hát trong nhà hàng ăn, thậm chí là hát rong). Đã 

có lúc việc liền anh, liền chị ngả nón xin tiền du khách gây phản cảm trong dƣ luận. 

Đơn cử những năm 2013 trở về trƣớc, lễ hội vùng Lim bị phàn nàn vì tình trạng ăn 

mày tràn lan, dịch vụ đổi tiền lẻ chênh lệch giá xuất hiện nhiều. Đặc biệt, việc các 

liền anh liền chị hát QH ngả nón xin tiền hay ngã giá mời trầu bị phản ứng mạnh 

mẽ. Đến năm 2014, những ngày lễ hội vùng Lim 11 - 12/2 dƣơng lịch (tức 12-13 

Tháng Giêng âm lịch) hình ảnh liền anh, liền chị ngả nón xin tiền du khách đã 

không xuất hiện. Thay vào đó, những chiếc khay đƣợc ngửa ra để nhận tiền từ khán 

giả. Trên thuyền hát QH, một hòm công đức cũng đƣợc đặt sẵn… 
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Một số ngƣời dân địa phƣơng cho rằng, việc liền anh liền chị nhận tiền từ 

khách nghe QH hay lấy tiền trầu (10 nghìn đồng/miếng) là bình thƣờng, bởi “Họ 

cũng phải mất công têm trầu, hát cho mình nghe. Đổi lại, mình gửi họ ít tiền gọi là 

ủng hộ, như thế cũng là lẽ thường” [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS, năm 

2016]. Trong khi đó không ít khách thập phƣơng thì tỏ ra bất ngờ trƣớc hình thức 

“bán trầu” của lễ hội vùng Lim. Một số ngƣời cho rằng việc dùng khay đựng tiền 

của liền anh liền chị là biến tƣớng của hiện tƣợng ngả nón xin tiền. Các hiện tƣợng 

trên đƣợc lý giải là xuất phát từ việc ngƣời dân thƣởng tiền cho liền anh, liền chị và 

họ không thể không nhận.  

Đến năm 2015, hiện tƣợng liền anh liền chị ngả nón xin tiền dƣới đã bớt hẳn. 

Tại các lán hát QH trên đồi Lim, hay thuyền hát ở ao đình, du khách trật tự đứng nghe 

các liền anh, liền chị trổ tài. Tuy nhiên thi thoảng vẫn có du khách mến mộ thƣởng vài 

chục nghìn đồng cho các liền anh, liền chị. Thƣởng tiền cho ngƣời hát QH cũng là một 

nét đẹp, thể hiện sự tôn trọng, mến mộ và cảm ơn các anh hai, chị hai đã hát rất hay cho 

du khách nghe. Tuy vẫn có liền anh liền chị mời khách mua đĩa hát QH với giá 15-20 

nghìn đồng, nhƣng theo du khách giá đĩa là hợp lý và tục thƣởng tiền, mời trầu đã trở 

lại nét đẹp thanh nhã ngày xƣa. 

Nêu ý kiến về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Trung cho biết: 

“Câu chuyện thướng tiền là câu chuyện rất đau đầu của người làm quản 

lý từ tỉnh đến Sở, hội nghị lên hội nghị xuống, rất nhiều cách thức. 

Nhưng thướng tiền là một sinh hoạt mang tính văn hóa chứ không phải 

vô văn hóa. Tuy nhiên, nó hơi thái quá một chút bởi vì không gian thể 

hiện hát ở dưới ao dưới thuyền thì người ta không có cách nào khác là 

phải cầm tiền đưa cho diễn viên”. [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của 

NCS, năm 2016] 

Nghệ nhân Nguyễn Khắc Bốt cho biết thêm:  

“Từ năm 2000, khi phát triển lên người ta thướng tiền thì phải ngửa nón 

ra xin, nhưng theo như chủ trương của trung tâm văn hóa và của tỉnh là 

không được. Khi đi chơi hội, thấy đoàn QH, thấy thuyền QH hát rất hay 

nên khi mình thả tiền, chả nhẽ nó xuống sông, xuống ao cho nên mình 
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phải hứng nón. Nói thực trông nó không đẹp mắt nhưng thực tế không lại 

vứt xuống sông xuống ao mất....” [Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của 

NCS, năm 2016] 

Nhà nghiên cứu Lê Danh Khiêm trao đổi: 

“Có thông tin từ một văn bản chính thống của nhà nước là cấm hát mà 

nhận tiền thưởng tiền bo. Theo quan điểm của tôi thế là sai. Cách làm thế 

nào thôi, ngày xưa có thưởng nhiều là khác chứ, vấn đề là đừng phản cảm 

ngửa cái nón ra mà thôi, làm theo kiểu khác kín đáo hơn, tinh tế hơn”. 

[Nguồn: tƣ liệu phỏng vấn sâu của NCS, năm 2016] 

Một tác động nữa của cơ chế thị trƣờng là việc chuyển sang cơ chế đổi mới 

phƣơng thức hoạt động theo hƣớng dịch vụ sự nghiệp công cộng, theo cơ chế định 

hƣớng của các cơ quan chức năng liên quan. Chẳng hạn, một trong những biểu hiện 

của vấn đề này là việc hành chính hóa thực hành QH. Trƣớc kia, hoạt động này chủ 

yếu là tự quản trong các làng xã. Hiện nay thì có sự tham gia quản lý trực tiếp của 

chính quyền địa phƣơng các cấp. Việc thành lập các CLB không phải tự quản nữa 

mà là do chính quyền sở tại quyết định việc thành lập.  

4.1.1.4. Yếu tố tác động của truyền thông  

Một yếu tố rất quan trọng tác động đến phát triển và biến đổi VHQH BN là 

yếu tố truyền thông. Truyền thông là một quá trình xã hội, qua đó các thông tin 

đƣợc truyền tải rộng rãi đến các nhóm công chúng. Quá trình truyền thông đƣợc 

thực hiện qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ phát thanh, truyền hình, 

internet… Với việc DCQH đƣợc UNESCO vinh danh đã làm ngƣời QH thấy tự hào 

và xác định trách nhiệm của mình. Việc truyền thông VHQH bao gồm một số hoạt 

động chính nhƣ: 

- Nghiên cứu, sƣu tầm, xuất bản, cung cấp các sản phẩm VHQH; 

- Giới thiệu về VHQH gắn kết với các di tích lịch sử;  

- Tuyên truyền giới thiệu VHQH qua các hoạt động lễ hội; 

- Tổ chức các tuyến du lịch giới thiệu về VHQH, các làng nghề truyền thống 

của BN;  
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- Tuyên truyền giới thiệu VHQH trên các phƣơng tiện truyền thông. 

Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của VHQH là sự mạnh tay của 

chính quyền trong việc cấp nguồn kinh phí 12 tỷ 500 triệu đồng để đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, quảng bá di sản DCQH BN.  

Ngay sau khi DCQH BN đƣợc UNESCO công nhận là DSVH phi vật thể đại 

diện của nhân loại, tỉnh BN đã tổ chức những chƣơng trình Fesstival hoành tráng để 

tuyên truyền quảng bá cho DSVH này. Các Festival nghệ thuật tôn vinh QH đƣợc tổ 

chức hằng năm. Các chƣơng trình giới thiệu QH đƣợc đƣa lên sóng truyền hình, 

phát thanh của trung ƣơng và địa phƣơng.  

Tại chƣơng trình Festival năm 2010, BN tổ chức trọng thể đón Bằng công 

nhận DCQH BN là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Chƣơng trình 

nghệ thuật “Văn hiến BN - Hội tụ và toả sáng” đƣợc dàn dựng công phu, hoành 

tráng với sự tham gia của hơn 3000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh 

viên và các liền anh, liền chị QH. Chƣơng trình đƣợc truyền hình trực tiếp trên kênh 

VTV1, VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam và đã thu hút hơn 10 vạn khán giả đến 

trực tiếp xem chƣơng trình.  

Các năm tiếp theo 2011, 2012 và 2013, BN đều tổ chức các Chƣơng trình 

nghệ thuật “Về miền QH”; năm 2014 tổ chức Chƣơng trình khai mạc Festival, với 

chủ đề “Hào khí Kinh Bắc - BN”. Dựa trên chất liệu chủ đạo DCQH BN, các 

chƣơng trình nghệ thuật đã chuyển tải thông tin về vùng đất, lịch sử, văn hóa, con 

ngƣời BN trong quá khứ, hiện tại và tƣơng lai; đồng thời quảng bá, giới thiệu 

VHQH và DCQH BN với bạn bè trong nƣớc và quốc tế. 

Tận dụng lợi thế của Internet, trang mạng “dân ca Quan họ Bắc Ninh” đã 

đƣợc đƣa vào hoạt động, trở thành một kênh thông tin để tuyên truyền, quảng bá về 

DCQH BN giúp mọi ngƣời cập nhật, khai thác, tìm hiểu sâu hơn về VHQH, DCQH 

BN, về truyền thống lịch sử văn hiến của quê hƣơng. Chƣơng trình thi giọng hát hay 

DCQH “Đậm đà khúc hát dân ca” đƣợc tổ chức sản xuất và phát sóng định kỳ hàng 

tháng trên Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh. Tỉnh BN tổ chức đƣa các nghệ sĩ Nhà 

hát DCQH BN, nghệ nhân DCQH BN tham gia các chƣơng trình Festival, giao lƣu, 

giới thiệu và quảng bá DCQH BN ở các tỉnh, thành phố trong cả nƣớc; giới thiệu 



131 

 

quảng bá DCQH BN ở nhiều quốc gia nhƣ: Lào, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cộng hoà 

Séc, Pháp... Cùng với đó, BN kiên trì thực hiện các biện pháp thể nghiệm bảo tồn và 

phát huy giá trị của DCQH BN trong cuộc sống đƣơng đại: Tổ chức Hội thi hát 

DCQH BN đầu xuân thƣờng niên từ năm 1997 đến nay, thi ngƣời đẹp vùng QH, 

liên hoan tiếng hát QH ngƣời cao tuổi, liên hoan tiếng hát QH thiếu nhi, mở các lớp 

hƣớng dẫn thiếu nhi học hát DCQH cổ, ... 

Tóm lại, dù những tác động ở phương diện nào, chiều kích nào thì những biến 

đổi đó cơ bản và trực tiếp từ chính cộng đồng sản sinh ra di sản VHQH thực hiện. 

Đây chính là một quy luật mà UNESCO đã nhận định đối với tất cả các di sản văn 

hóa đã được quốc tế công nhận. Do vậy, nên để di sản gắn với cộng đồng, để cộng 

đồng chủ nhân của VHQH phát triển, biến đổi cũng nhƣ quyết định số phận của nó 

gắn với từng điều kiện hoàn cảnh, thực tiễn phát triển ở từng giai đoạn cụ thể. 

4.1.2. Xu hướng biến đổi 

4.1.2.1. Xu hướng mở rộng không gian Văn hóa Quan họ  

Nhƣ đã phân tích ở chƣơng 3, có thể nhận thấy rõ rằng không gian VHQH 

đang thay đối theo hƣớng đƣợc mở rộng ra rất nhiều.  

VHQH gắn bó với tất cả các hoạt động tinh thần của làng xã nhƣ tế lễ, cƣới 

xin, hội hè,… QH tồn tại song hành cùng lễ hội làng, nơi mà ngƣời dân thờ Thành 

Hoàng, nữ thần, một số trƣờng hợp là tín ngƣỡng phồn thực. Các cuộc vui này đã 

tác động vào môi trƣờng sống của cộng đồng làng xã đình, đền, chùa, quán, bờ đê, 

bến nƣớc, đƣờng làng. Nó làm cho không gian ấy mang cái hồn của QH. Nhƣ vậy, 

VHQH là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian cộng đồng, sinh hoạt của ngƣời 

nông dân gắn với làng xã.  

Nhƣng hiện nay, hát QH không chỉ diễn ra vào các dịp lễ hội xuân thu nhị kì 

mà diễn ra khắp mọi nơi và không gian diễn xƣớng có xu hƣớng ngày càng mở 

rộng. Nguyên nhân của sự mở rộng không gian này chính là do nhu cầu hƣởng thụ 

văn hóa của những ngƣời dân, của sự hấp dẫn và quảng bá VHQH của ngƣời dân 

BN khiến cho những nơi khác có nhu cầu đƣợc thƣởng thức nền văn hóa này. Ngày 

nay ở nhiều vùng ngoài khu vực Kinh Bắc xƣa, trong các đám cƣới ngƣời ta hát QH 

BN, và mở đầu các đám cƣới thƣờng có các làn điệu mời trầu. Đây là một nét đẹp 
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mới trong văn hóa cƣới xin của ngƣời Việt Nam hiện đại. Xu hƣớng mới này nảy 

sinh dƣới sự tác động của các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa khác nhau.  

4.1.2.2. Xu hướng của diễn xướng Quan họ  

Với những biến đổi nhƣ vậy có thể thấy xu hƣớng phát triển của VHQH sắp 

tới là sự sân khấu hóa QH với những chƣơng trình ca nhạc QH có kèm theo múa 

minh họa, những vở ca kịch QH cũng có khả năng phát triển.  

Khi VHQH phát triển nó cũng có thể làm nảy sinh và phát triển nhu cầu sản 

xuất vật chất phục vụ QH. Một trong những xu hƣớng sẽ phát triển mạnh là gắn với 

sự phát triển du lịch văn hóa và hoạt động trình diễn QH trở thành một loại hàng 

hóa trên thị trƣờng. 

Nhƣ trên đã khẳng định một phần, dù VHQH biến đổi và phát triển nhƣ thế 

nào thì chúng ta cũng cần tôn trọng vì sự biến đổi đó không chỉ tác động bởi quy 

luật khách quan mà còn là ý nguyện của cộng đồng sáng tạo, thực hành và phát triển 

nó. Chủ thể sáng tạo của VHQH nhận thấy rằng sẽ phải biến đổi giá trị loại hình văn 

hóa này phù hợp với điều kiện và bối cảnh văn hóa từng giai đoạn cụ thể. 

4.2. Những vấn đề cần đặt ra 

Trên cơ sở phân tích sự biến đổi của VHQH và những yếu tố tác động đến 

nó, có thể nhận thấy nảy sinh một số vấn đề sẽ đƣợc nêu ra dƣới đây. 

Cho đến đầu thế kỷ XX (trƣớc 1945, đặc biệt là những năm 1930), ngƣời QH 

gắn chặt với văn hóa lúa nƣớc và nghề thủ công, với đồng áng và hội hè, lễ tết cổ 

truyền nên VHQH vẫn diễn ra ở dạng nguyên khai của nó, từ sinh hoạt đến ca hát, 

từ ăn mặc đến giao lƣu… 

Sang nửa cuối thế kỷ XX (khoảng từ 1945-1980), chiến tranh và cách mạng 

XHCN cùng những biến động xã hội dữ dội, phức tạp dẫn tới việc định lại những 

giá trị cổ truyền, giá trị văn hóa truyền thống, nên VHQH cũng chịu ảnh hƣởng lúc 

trầm lắng, khi thăng hoa, lúc bị quên lãng, khi đƣợc quan tâm. Tuy nhiên sự quan 

tâm có đôi phần phiến diện nên sự phục hồi VHQH đã đi kèm với không ít những 

thay đổi bên cạnh cái cổ truyền vốn có. 
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Vào giai đoạn những thập niên cuối thế kỷ XX, khoảng từ 1986 trở đi, 

những bƣớc đi thần tốc của thời kỳ đổi mới, của cơ chế thị trƣờng, đồng thời có sự 

khuyến khích bảo tồn, phát huy truyền thống của Nhà nƣớc nên hoạt động VHQH 

vẫn giữ đƣợc nhịp độ của sự phục hƣng thời kỳ trƣớc, nhƣng cũng bắt đầu lúng 

túng trong việc tìm đƣờng phát triển trƣớc sức ép của nhịp sống hiện đại, ào ạt và 

khó tiên lƣợng. 

Bƣớc vào công cuộc đổi mới, Việt Nam đón nhận những xâm nhập muôn màu 

từ kinh tế, khoa học, công nghệ tiên tiến đến văn hóa nghệ thuật thông qua sự hội nhập, 

mở cửa. Chúng ta “đi tắt, đón đầu” để tiến kịp khu vực và giới, tăng trƣởng và phát 

triển. Sự khởi sắc càng nhiều thì thách thức càng lớn, đặc biệt là thách thức về văn hóa, 

giá trị kinh tế và giá trị văn hóa. 

Đặc biệt từ sau năm 2009, sự quan tâm của Nhà nƣớc đến DCQH BN tăng 

mạnh cũng tác động tích cực tới sự phát triển của nghệ thuật này. 

Nếu theo quan niệm cần giữ lại QH truyền thống thì với tốc độ biến đổi nhƣ thế 

này, đến một lúc nào đó sẽ không còn VHQH truyền thống. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là 

gì và cần có những giải pháp nào cho việc xử lí những vấn đề đó? 

4.2.1. Các giá trị truyền thống trong Văn hóa Quan họ  

Trong thời đại ngày nay, văn hoá Việt Nam có điều kiện hội nhập và giao 

lƣu với các nền văn hoá khác trên thế giới. Điều này giúp làm giàu thêm và khẳng 

định bản sắc của văn hóa dân tộc. Nhƣng đây cũng là giai đoạn mà các giá trị văn 

hoá truyền thống nƣớc nhà phải đối diện với những tác động không mong muốn từ 

quá trình toàn cầu hoá dang diễn ra rất mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống xã 

hội. Hội nhập quốc tế là nhu cầu khách quan đòi hỏi chúng ta phải mở cửa, giao 

lƣu với thế giới để đón nhận và tiếp thu những giá trị mới, tiến bộ của nhân loại 

nhƣng đồng thời cũng là nguy cơ đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc nếu không 

vững vàng. Hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc là những nhu cầu 

tất yếu, khách quan để một dân tộc có thể tồn tại và phát triển trong xu thế toàn 

cầu hoá. Hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc là hai mặt thống 

nhất, có quan hệ chặt chẽ với nhau.  
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Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trƣờng và tham gia hội nhập quốc tế 

đã tạo bƣớc phát triển đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam, đời sống của nhân dân đƣợc 

cải thiện nhiều mặt, điều này đã có tác động tích cực đối với việc bảo đảm cho nền 

chính trị - xã hội đƣợc ổn định. Xét từ phƣơng diện văn hoá, những giá trị truyền 

thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam đang bị tác động mạnh mẽ. Sự tác động này là rất 

phức tạp, một mặt, nó tạo điều kiện thuận lợi cho các dân tộc hình thành và phát triển 

những giá trị văn hoá mới; mặt khác, nó chứa đựng nguy cơ làm hại những giá trị văn 

hoá truyền thống đã đƣợc tích tụ và tạo nên bản sắc văn hoá dân tộc. 

VHQH cũng không là ngoại lệ. Các giá trị VH truyền thống trong VHQH 

đang có xu hƣớng bị lu mờ, đồng thời nó cũng sẽ sinh ra cái mới.  

Chẳng hạn, trang phục QH ngày nay đƣợc hiện đại hóa, là sự kết hợp giữa 

kiểu dáng áo dài truyền thống và áo dài cách tân làm toát lên vẻ đẹp của ngƣời mặc, 

nhất là trang phục của liền chị càng tăng thêm nét dịu dàng, gợi cảm của ngƣời phụ 

nữ. Có thể thấy xu hƣớng của trang phục QH là ngày càng mang tính biểu diễn 

nhiều hơn, ít yếu tố truyền thống. Điều này là tất yếu trong sự phát triển chung của 

xã hội. 

Để có một bộ trang phục QH đẹp là cả sự dày công nghiên cứu, thiết kế, bảo 

đảm vừa cách tân hiện đại vừa giữ đƣợc nét đẹp truyền thống vốn có. Liền anh liền chị 

với bộ trang phục giàu tính thẩm mỹ khi biểu diễn đã góp phần làm nên những chƣơng 

trình, tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc, mang đậm sắc thái quê hƣơng BN - 

Kinh Bắc. Hát QH mà không mặc trang phục QH thì cái hay, cái tinh tuý của QH 

dƣờng nhƣ đã vơi đi một nửa. Cũng vì lẽ đó mà DCQH và phục trang QH gắn kết nhƣ 

bóng với hình bởi cái hay của giai điệu, lời ca thiết tha nghĩa tình cùng trang phục 

duyên dáng, nền nã hồn quê đã tạo nên nét đẹp của VHQH trƣờng tồn với thời gian, 

với quê hƣơng đất nƣớc. 

Nếu nhƣ trƣớc đây việc đƣa nhạc cụ dân tộc vào đệm hát cho QH là một vấn 

đề có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển của QH đƣơng thời và cả hiện nay thì xu 

hƣớng thay thế hoặc ngày càng phổ biến chiếc đàn organ đệm trong sinh hoạt QH 

những năm gần đây đang là một mối lo ngại lớn cho những ngƣời làm công tác 

nghiên cứu văn hóa nghệ thuật và âm nhạc chuyên nghiệp. Bởi vậy, chúng ta cần phải 
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có một thái độ thật sự nghiêm túc và đúng đắn khi nghiên cứu QH để giúp nó phát 

triển một cách ổn định theo hƣớng tích cực trong đời sống xã hội ở nƣớc ta những 

giai đoạn tiếp theo. 

Việc chuyên nghiệp hóa hoạt động biểu diễn QH nhiều khi kéo đi quá xa cái 

gốc của QH. Hát trong QH đƣợc nâng lên mức nghệ thuật, không còn là phƣơng 

tiện để giao duyên. Không còn nhiều những nghệ nhân QH chịu khó tìm tòi phát 

triển dân ca để QH bạn bất ngờ, khó đối đáp, và làm giàu kho tàng làn điệu QH. 

Nhiều bài QH bây giờ không còn tìm đƣợc bài đối, hoặc còn lời ca nhƣng không 

còn ngƣời biết hát. Sự dễ dãi trong việc sử dụng các bài hát QH, chỉ chú trọng chỉ 

đƣa lên sân khấu những bài thuộc giọng vặt, giọng giã - dễ nghe dễ hát, mà bỏ qua 

các bài thuộc giọng lề lối (La rằng, Tình tang, Cái hời cái ả, Cây gạo, Đƣơng bạn…) 

cũng làm nhiều bài bản QH cổ sẽ tiếp tục bị biến mất. 

Việc áp dụng nghệ thuật âm nhạc Phƣơng Tây dẫn tới làm mất dần nhiều kỹ 

thuật thanh nhạc cổ truyền nhƣ rung giọng, nảy hạt... Hậu quả là, các diễn viên 

chuyên nghiệp khó lòng quay lại hát đƣợc QH đúng nhƣ cổ truyền. Thậm chí có 

những cải biến quá mức nhƣ lập cả một dàn đồng ca QH với hơn 2000 ngƣời (Hội 

Lim 2012) thì đã đi quá xa so với QH gốc vốn là hát đối đáp giao duyên giữa 2 

ngƣời hay 2 nhóm nhỏ ngƣời. 

4.2.2. Tính thương mại trong Văn hóa Quan họ 

Một trong những biến đổi của VHQH hiện nay là việc thƣơng mại hóa. Để 

tồn tại thì nghệ nhân QH cần phải đƣợc bù đắp về kinh tế. Tuy nhiên nếu quan tâm 

tới khía cạnh tiền bạc nhiều quá đến mức làm biến tƣớng chất QH thì cần phải xem 

xét lại. 

Giờ đây nhiều ngƣời đi hát QH ko phải là sở thích để giao lƣu, để kết bạn 

nữa mà đi hát để kiếm tiền. Nhƣng bây giờ, hoạt động tao nhã ấy đang bị thƣơng 

mại hóa rất nhiều. Có một số liền anh, liền chị không dành nhiều tâm sức vào việc 

hát QH mà chỉ chú trọng vào việc “ngả nón xin tiền”. Đối với họ, việc “xin” đƣợc 

càng nhiều tiền của khách thập phƣơng càng tốt, còn họ không quan tâm xem ngƣời 

nghe thƣởng thức giai điệu QH nhƣ thế nào. Ngƣời ta sẵn sàng ngăn một cái ao 

đang đƣợc nuôi vịt thả cá trồng rau muống lại để làm nơi hát QH. Cộng vào đó là 
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liền anh liền chị vừa hát vừa mời trầu khách thập phƣơng, vừa ngửa tráp đỡ tiền với 

giọng hát chƣa đƣợc hay và tải qua loa thùng (Hội Lim 2015). Có những lúc trên 

một khúc sông nhỏ mà bố trí tới 4-5 thuyền rồng QH đua chen nhau để hát “xin 

tiền” mà không hề quan tâm xem ngƣời tham dự có nghe đƣợc hay không. Tất cả 

những điều này đã đánh mất sự tao nhã của VHQH truyền thống. 

Hội Lim trong những năm 2012 - 2015 còn chứng kiến nhiều hiện tƣợng 

không đẹp mắt nhƣ việc dựng các lều hát QH san sát nhau, hát đủ các loại âm nhạc 

chứ không riêng gì nhạc QH, bật loa thùng rất to. Các liền anh liền chị dùng các loại 

đồ đựng để đỡ tiền của khách dự hội. Khách tham dự thì vô tƣ đứng lên bia mộ tiến 

sĩ xem trò chơi, .... 

Cần nhấn mạnh thêm, một hình thức thƣơng mại hóa QH xuất hiện ngày 

càng nhiều là việc thuê hát QH. Hiện nay vào những dịp cuối năm, giáp tết và đầu 

xuân, các lễ tổng kết, kỷ niệm là thời gian mà rất nhiều đơn vị tổ chức, công ty, 

ban tổ chức hội hè có nhu cầu thuê hát QH. Hình thức cho thuê này phát triển 

không chỉ ngoài đời mà còn quảng cáo cả trên mạng Internet. Khi tìm trên mạng 

sẽ có rất nhiều thông tin về loại hình dịch vụ này nhƣng chất lƣợng thì chƣa ai 

khẳng định đƣợc. Chỉ cần một cuộc trao đổi qua điện thoại hay mạng xã hội, liền 

anh liền chị sẽ đến hát phục vụ từ tân gia, khai trƣơng nhà hàng, đến đám hỏi, đám 

cƣới ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đặc biệt là hát trong đám cƣới bởi nhiều gia 

đình coi việc thuê một đoàn QH giá hàng chục triệu đồng hát trong đám cƣới là 

điều phải làm để không thua kém xóm làng. Việc làm này tuy cũng góp phần làm 

cho QH đƣợc lan tỏa nhƣng chất lƣợng của nó thì chắc chắn là có sự biến đổi 

nhiều (thƣờng là cải biến) so với truyền thống.  

Với việc thƣơng mại hóa tràn lan dẫn tới việc ngƣời ta trở nên dễ dãi hơn 

trong việc quảng bá VHQH. Có những ngƣời chỉ biết một ít bài ca là đã đi hát để 

kiếm tiền. Khi trình bày họ chỉ hát đi hát lại một số làn điệu dễ hát phù hợp với 

ngƣời nghe mà không quan tâm tới chất lƣợng thực sự của việc diễn xƣớng. Ngƣời 

trình diễn không am hiểu nghề thì ngày càng tăng lên trong khi những nghệ nhân 

thực thụ ngày càng ít đi bởi quy luật thời gian. Chính điều này làm cho số lƣợng 
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những nghệ nhân QH đích thực giảm xuống. Đấy mới là một trong những vấn đề 

cần đƣợc cấp bách quan tâm.  

Thế nhƣng, đó cũng chỉ là những hiện tƣợng nhỏ, chính cộng đồng sản sinh 

và thực hành VHQH cũng đã và đang cảm thấy nhức nhối. Họ sẽ tìm cách điều hòa, 

giải quyết một cách tự nhiên để VHQH phát triển, biến đổi theo đúng với những giá 

trị đích thực của nó mà chính cộng đồng chủ thể sản sinh ra nó chấp nhận. 

4.2.3. Vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị Văn hóa Quan họ  

VHQH là loại hình sinh hoạt văn hóa tổng hợp đặc thù nên giá trị của nó là 

giá trị nhiều mặt nhƣ giá trị nhân văn, giá trị nghệ thuật. VHQH là sự gắn kết của 

sáng tạo dân gian với sáng tạo bác học, ở đây không chỉ là của nhân dân mà còn của 

những trí thức nhà nho. Chính những trí thức góp phần đƣa ra ca từ trau chuốt, đƣa 

ra những khái niệm mang tính chất của nho giáo nhƣ lễ nghĩa. Lời các bài ca QH sử 

dụng những thể thơ và ca dao nhất định của ngƣời Việt, phần lớn là thể lục bát, lục 

bát biến thể, bốn từ hoặc bốn từ hỗn hợp. Đây đều là những câu thơ, ca dao đƣợc 

trau chuốt, từ ngữ trong sáng, mẫu mực. Những bài ca QH đƣợc sáng tạo ngẫu hứng 

trong các kỳ hội làng, hoặc ứng tác ngay trong một canh hát, một cuộc thi tranh giải 

của làng. Nội dung các bài ca thể hiện các trạng thái tình cảm của con ngƣời: nhớ 

nhung, buồn bã khi chia xa, sự vui mừng khi gặp lại của những ngƣời yêu nhau, mà 

không đƣợc cƣới nhau theo quy định của những tập quán xã hội bằng một ngôn ngữ 

giàu tính ẩn dụ. 

VHQH nghệ thuật hóa các quan hệ của con ngƣời, hƣớng con ngƣời đến 

những giá trị nhân bản, đến chân thiện mỹ. Nó nghệ thuật hóa quan hệ của con 

ngƣời với nhau, quan hệ giữa các làng xã bằng lời ca tiếng hát.  

VHQH góp phần nâng cao khát vọng sống, đáp ứng nhu cầu văn hóa của 

cộng đồng. Khát vọng cuộc sống đƣợc thể hiện ở khát vọng tình yêu lứa đôi, khát 

vọng quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời gắn bó với nhau, gắn bó với quê hƣơng. 

Lời ca QH thể hiện rất sâu sắc sự khao khát yêu thƣơng và đƣợc yêu thƣơng giữa 

ngƣời với ngƣời, thể hiện tình bạn, tình yêu, tình cảm với quê hƣơng, đất nƣớc, con 
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ngƣời và cuộc sống. Những tình cảm, những khát khao ấy đã góp phần hình thành 

tâm hồn, cuộc sống của ngƣời QH. 

Cần nhấn mạnh rằng, giá trị của VHQH không những thỏa mãn nhu cầu 

thẩm mỹ mà còn giáo dục con ngƣời. VHQH đƣa ra những quy ƣớc, những tục lệ 

nhất định. Chẳng hạn nhƣ tục kết chạ, tục rủ bọn QH, quy ƣớc về các loại và hình 

thức diễn xƣớng cụ thể nhƣ đã nêu ở phần trên. DCQH BN tồn tại trong một môi 

trƣờng văn hóa với những tập quán xã hội riêng. Đầu tiên là tập quán kết chạ giữa 

các làng QH. Trong 44 làng QH cổ của tỉnh BN đã có 33 cặp kết chạ, chiếm gần 

80% trong tổng số các làng QH. Tục kết chạ ở các làng QH khác biệt với tục kết 

chạ ở các địa phƣơng khác trong vùng châu thổ Bắc Bộ. Đó là sự kết chạ bằng một 

hình thức sinh hoạt văn nghệ dân gian. Từ tục kết chạ, trong các bọn QH xuất hiện 

một tập quán xã hội đặc biệt là tục kết bạn QH. Mỗi bọn QH của một làng đều kết 

bạn với một bọn QH ở làng khác theo nguyên tắc QH nam kết bạn với QH nữ và 

ngƣợc lại. Với các làng đã kết chạ, trai gái trong các bọn QH đã kết bạn không 

đƣợc cƣới nhau. Không chỉ ca hát, họ còn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, khi gia đình 

mỗi ngƣời trong bọn có việc hiếu, việc hỉ. QH là một thành tố không thể thiếu 

trong cuộc sống của họ. 

VHQH mang tính nhân văn sâu sắc, dạy con ngƣời biết sống đẹp, sống đạo 

đức, trọng nghĩa trọng tình. Sinh hoạt QH xóa đi sự phân biệt đẳng cấp, giới tính 

(nam nữ), phân biệt thân phận từng là nỗi đau tinh thần của nhiều ngƣời. QH “liên 

kết con ngƣời bằng sợi dây ân nghĩa, yêu thƣơng, của tình bạn trọn đời, tình bạn 

truyền đời, tình yêu nam nữ mang màu sắc lý tƣởng kiểu QH, nhƣ phong tục, lề lối 

QH đã ƣớc định. Con ngƣời có thêm sức mạnh, niềm tin yêu để chống lại sự cô đơn, 

sự bất lực trƣớc một xã hội còn nhiều bất công, áp bức đè nặng nhiều thế kỷ”. Mối 

quan hệ trong QH là “tôn lẫn kính chung, sự bình đẳng giữa con người với con 

người: giữa nam và nữ, giữa các thân phận rất khác nhau trong đời thƣờng. Không ở 

đâu trong xã hội cũ con ngƣời lại đƣợc sống trong mối quan hệ “ngƣời với ngƣời là 

bạn” nhƣ trong sinh hoạt VHQH” [75, tr.70]. 

Cần nói thêm rằng, VHQH còn tác động tới các lĩnh vực nghệ thuật khác. 

Chẳng hạn nó tác động đến âm nhạc hiện đại. Nhiều bài hát đƣợc sáng tác dựa trên chất 
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liệu âm nhạc QH dân gian nhƣ Làng QH quê tôi, Trên quê hương QH, Xe tăng qua 

miền QH, Về quê... Nhiều tác phẩm sân khấu, điện ảnh xuất phát từ đời sống của ngƣời 

QH, nhƣ bộ phim Đến hẹn lại lên, ... Rồi VHQH đi vào hội hoạ, điêu khắc, làm nên 

nguồn cảm hứng để sáng tạo, làm cho tiếng Việt trong sáng, phong phú, đa dạng, tinh 

tế, thể hiện giá trị của ngôn ngữ tiếng Việt. 

Bên cạnh việc phản ánh đời sống tinh thần, tình cảm, nhu cầu, khát vọng, 

bản sắc độc đáo…, thì ngày nay, QH còn có ý nghĩa kinh tế hóa trong đời sống của 

ngƣời dân thông qua những hình thức dịch vụ ca hát QH trong các dịp lễ nhƣ đám 

cƣới, đám hỏi, hội nghị, .... 

Tựu trung lại, QH là sản phẩm sáng tạo của chính những ngƣời dân lao động. 

Lời ca QH phản ánh cuộc sống, tinh thần, tình cảm của họ. Những làn điệu QH gắn 

bó mật thiết với đời sống ngƣời dân Kinh Bắc, là món ăn tinh thần không thể thiếu 

trong các mùa lễ hội. QH luôn đƣợc thực hành trong các hoạt động văn hóa, xã hội 

của cộng đồng, đƣợc cộng đồng lƣu giữ, trao truyền từ nhiều thế hệ và trở thành bản 

sắc của địa phƣơng và lan tỏa trở thành không gian văn hóa đặc thù. 

Nhƣ vậy, việc bảo tồn những giá trị VHQH nêu trên có những thuận lợi nhất 

định. Bảng số liệu về những thuận lợi đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

DCQH BN tại địa phƣơng cho thấy hiện nay việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

DCQH BN ở địa phƣơng có nhiều thuận lợi, tiêu biểu có 3 thuận lợi đƣợc nhiều 

ngƣời lựa chọn là: thứ nhất, ngƣời dân ý thức và tự hào về di sản quý giá của quê 

hƣơng (93.8%); thứ hai, nhiều ngƣời biết đến với văn hóa cùng Kinh Bắc thông qua 

QH (67.3%); thứ ba, du lịch phát triển, tăng thêm thu nhập cho cƣ dân tại địa 

phƣơng (38.8%). Bên cạnh đó, Nhà nƣớc có nhiều chính sách tốt quan tâm và đầu 

tƣ nhiều hơn (36.2%).  

Tuy nhiên, dù chính sách phát triển VHQH gắn với những thực tế nào cũng 

cần khẳng định một quan điểm là phải lấy cộng đồng là trung tâm, nghĩa là luôn đặt 

di sản VHQH trong sự quyết định của chính cộng đồng sản sinh, thực hành và phát 

triển nó. Có nhƣ thế, VHQH mới có thể phát triển đúng với truyền thống của nó ở 

từng giai đoạn. 
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Bảng 4.1. Những thuận lợi đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân ca 

Quan họ Bắc Ninh tại địa phƣơng 

 Tần số (ngƣời) Tần suất %) 

Nhà nƣớc có nhiều chính sách tốt quan tâm 

và đầu tƣ nhiều hơn 

181 36.2 

Ngƣời dân ý thức và tự hào về di sản quý 

giá của quê hƣơng 

469 93.8 

Nhiều ngƣời biết đến với văn hóa cùng 

Kinh Bắc thông qua Quan họ 

336 67.2 

Du lịch phát triển, tăng thêm thu nhập cho 

cƣ dân tại địa phƣơng 

194 38.8 

Khác 5 1.0 

Nhƣ vậy, bản thân họ cũng tự nhận thấy có những thách thức không nhỏ đối 

với DSVH của quê hƣơng. Qua điều tra về những thách thức đối với di sản DCQH 

BN tại địa phƣơng chúng tôi nhận thấy, bên cạnh những thuận lợi cho việc bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản DCQH BN còn những thách thức không nhỏ đối với 

DCQH nơi đây đƣợc thể hiện bằng biểu đồ bên dƣới.  
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Biểu đồ 4.1. Thách thức đối với di sản DCQH BN tại địa phƣơng (%) 
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Kết quả điều tra cho thấy ngƣời dân đánh giá thách thức đối với DSVH QH 

nhƣ sau: thay đổi cơ cấu kinh tế (68.2%); mọi ngƣời quá bận để có thể tham gia 

(41.6%); hơn nữa, hiện nay lớp trẻ không thích lắm DCQH BN (54.6%). Đặc biệt, 

26.2% trong số những ngƣời đƣợc hỏi cho biết thách thức nữa cho di sản DCQH 

BN là môi trƣờng diễn xƣớng không còn. 

Ngoài ra, thái độ của lớp trẻ đối với việc thực hành, bảo vệ giữ gìn DSVH QH tại 

địa phƣơng cũng đƣợc chúng tôi đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội 

nhập toàn diện, cũng nhƣ khá nhiều bộ môn nghệ thuật cổ truyền khác, có lẽ chƣa bao 

giờ việc duy trì và phát triển dân ca trong cộng đồng, nhất là đối với những ngƣời trẻ 

tuổi, lại đứng trƣớc những khó khăn, thách thức nhƣ ngày nay. Do đó, nghiên cứu muốn 

tìm hiểu thái độ của lớp trẻ đối với việc thực hành, bảo vệ giữ gìn DSVH QH tại địa 

phƣơng, kết quả khảo sát cho thấy, có 57.8% trong số những ngƣời đƣợc hỏi cho rằng 

lớp trẻ thấy tự hào và sẵn sàng tham gia khi đƣợc huy động, 78.0% đối với việc thực 

hành, bảo vệ giữ gìn DSVH QH tại địa phƣơng lớp trẻ chỉ làm theo sự phân công. Đặc 

biệt, 8.8% ngƣời dân phản ánh lớp trẻ không quan tâm, không hào hứng đối với việc 

thực hành, bảo vệ giữ gìn DSVH QH. Có thể nói, việc bảo tồn, duy trì và phát triển các 

giá trị của dân ca là hết sức cần thiết, trong đó cần đề cao việc giáo dục thế hệ trẻ đối với 

nhiệm vụ tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị vốn có và giá trị tiêu biểu của DCQH BN. 

Bảng 4.2. Thái độ của lớp trẻ đối với việc thực hành, bảo vệ giữ gìn di sản Văn 

hóa Quan họ tại địa phƣơng 

 
Tần số 

(ngƣời) 

Tần suất 

(%) 

Tự hào và sẵn sàng tham gia khi đƣợc huy động 289 57.8 

Làm theo sự phân công 390 78.0 

Không quan tâm, không hào hứng 44 8.8 

Khác 3 0.9 

Trƣớc hết hãy xem xét đánh giá của ngƣời dân về biện pháp mà họ cho là tốt 

nhất để bảo tồn DSVH QH tại địa phƣơng.  

Ý kiến của ngƣời dân về các biện pháp để bảo tồn DSVH QH tại địa phƣơng 

có thể sắp xếp theo thứ tự một cách tƣơng đối 5 biện pháp cụ thể nhƣ sau: 1/ Trƣớc 
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hết Nhà nƣớc cần đầu tƣ hơn cho truyền dạy đào tạo lớp nghệ nhân kế cận (chiếm 

tới 90.6%); 2/ Có chính sách đãi ngộ nghệ nhân (87.7%); 3/ Phát huy tích cực vai 

trò của ngƣời dân và cộng đồng (85.2%); 4/ Duy trì theo truyền thống xƣa các cụ 

vẫn làm (82.6%); 5/ Quản lý di tích cũng nhƣ lễ hội chặt chẽ hơn (41.8%).  
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Biểu đồ 4.2. Biện pháp để bảo tồn di sản Văn hóa Quan họ 

tại địa phương tốt nhất (%) 

Cần nói thêm rằng, vấn đề đƣa ra các giải pháp để bảo tồn và phát huy 

những giá trị di sản DCQH BN đã đƣợc nhiều ngƣời bàn tới, nghiên cứu tìm hiểu 

quan điểm của ngƣời dân địa phƣơng về vấn đề này, kết quả ý kiến ngƣời dân để 

QH đƣợc bảo tồn và phát triển tốt trong thời đại ngày nay tập trung ở một số nội 

dung sau: đa phần ngƣời dân cho rằng Nhà nƣớc, các cấp chính quyền, cơ quan 

chức năng cần có chính sách đãi ngộ các nghệ nhân QH và đầu tƣ kinh phí cho 

các lớp truyền dạy chiếm 46.6%; thứ hai, mở các lớp truyền dạy, đào tạo ngƣời 

dân hát QH nhiều hơn, đặc biệt dạy lớp trẻ hát QH, mở nhiều cuộc thi (40.0%); 

tuyên truyền, phổ biến đến ngƣời dân giá trị của DCQH trên các phƣơng tiện 

truyền thông đại chúng và vận động ngƣời dân tích cực tham gia sinh hoạt hát QH 
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(12.5%); đƣa QH vào giảng dạy tại các trƣờng học phổ thông để khuyến khích thế 

hệ trẻ (15.5%). Ngoài ra, còn một số ý kiến khác để bảo tồn và phát huy những 

giá trị di sản DCQH BN nhƣ: nhân rộng mô hình CLB hát QH tốt, chính quyền 

theo dõi sát sao các sinh hoạt hát QH ở các CLB; tăng cƣờng tổ chức giao lƣu, thi 

hát QH giữa các CLB trong và ngoài địa phƣơng; tổ chức hội thảo giữa các CLB 

và có các buổi nói chuyện về QH bởi các chuyên gia; không thƣơng mại hóa QH, 

tập trung bảo tồn duy trì các bài hát cổ, đầu tƣ mở nhiều canh hát QH cổ… 

Nhƣ vậy, các giải pháp về bảo tồn, phát huy các giá trị VHQH phải dựa trên 

những yếu tố ảnh hƣởng và thực trạng biến đổi của VHQH, đáp ứng yêu cầu phát 

triển nhƣng phải khẳng định quan điểm gắn di sản với cộng động chủ thể sáng tạo 

VHQH. Có thể đƣa ra một số giải pháp sau: 

- Phát triển mạnh mẽ việc xã hội hóa các hình thức hoạt động QH thông qua 

các nhóm, tổ, đội, CLB QH trong cộng đồng sáng tạo, thực hành và phát triển 

VHQH. 

- Mở rộng hoạt động giao lƣu QH ra khắp các địa bàn trong và ngoài nƣớc 

nhƣ chú trọng hƣớng đi, bám sát những biến đổi phát triển của VHQH theo theo 

đúng với những gì mà cộng đồng chủ thể của VHQH thực hiện. Quảng bá VHQH 

BN thông qua các hoạt động du lịch và phát triển du lịch cộng đồng địa phƣơng 

cũng phải bám sát vào tình hình biến đổi của nó trong sự “kiểm soát” của chính 

cộng đồng sáng tạo và thực hành VHQH. 

- Đào tạo thêm nhiều đội ngũ các nghệ nhân, nghệ sỹ, nhà giáo, nhà nghiên 

cứu phê bình nghệ thuật QH, tập trung chủ yếu trong cộng đồng vùng văn hóa BN, 

Bắc Giang. 

- Đổi mới mạnh mẽ hoạt động và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị hoạt 

động biểu diễn QH nhƣng không phát triển số lƣợng mà phải đặc biệt chú trọng 

chất lƣợng và đảm bảo tiếp nối truyền thống, bám sát vào cộng đồng chủ thể của 

VHQH để phát triển, mở rộng. 

- Phát triển đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên 

tiến để nâng cao chất lƣợng sản phẩm VHQH, nhằm khai thác và phát huy những 



144 

 

tiềm năng và giá trị đặc sắc của VHQH, khuyến khích xuất khẩu sản phẩm VHQH 

Việt Nam ra thế giới…nhƣng phải chú trọng đảm bảo những giá trị cốt lõi của nó.  

Cũng cần phải nhấn mạnh thêm rằng, ngay từ những thập niên cuối thế kỷ 

XX, nhiều tổ chức quốc tế và trong nƣớc, trong đó có UNESCO đã đẩy mạnh 

động thái quan tâm tới DSVH truyền thống bản địa, đề cao sự đa dạng trong văn 

hóa nhƣng chú trọng môi trƣờng phát sinh VHQH. Họ cũng nhìn nhận vai trò 

của văn hóa truyền thống đối với lịch sử; mối quan hệ tác động hai chiều của 

văn hóa bản địa với những biến đổi, tƣơng tác với văn hóa phi truyền thống, 

nhƣng tựu trung là những di sản do con ngƣời sáng tạo, dù ở những không gian 

văn hóa và lịch sử khác nhau. Các công ƣớc, luật di sản ra đời với mục đích 

hƣớng tới việc bảo vệ và phát huy những DSVH của loài ngƣời nói chung, của 

các quốc gia thành viên nói riêng. Công ƣớc ghi rõ: “Bảo vệ QH; đảm bảo sự 

tôn trọng đối với QH của các cộng đồng, các nhóm ngƣời và các cá nhân có liên 

quan; nâng cao nhận thức ở cấp địa phƣơng, quốc gia và quốc tế về tầm quan 

trọng của QH, để từ đó đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau trong lĩnh vực này; tạo ra 

sự hợp tác và hỗ trợ quốc tế”. Đồng thời, Công ƣớc cũng quy định và đƣa ra các 

biện pháp bảo vệ cho các quốc gia: “thông qua một chính sách chung nhằm mục 

đích phát huy vai trò của QH trong xã hội và sát nhập việc bảo vệ loại hình d i 

sản này vào các chƣơng trình, kế hoạch; chỉ định hoặc thành lập một hoặc nhiều 

cơ quan đủ năng lực bảo vệ QH hiện có trên quê hƣơng mình; tăng cƣờng 

nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và công nghệ cũng nhƣ phƣơng pháp luận về 

nghiên cứu nhằm bảo vệ có hiệu quả QH, đặc biệt là những di sản đang có nguy 

cơ thất truyền... tăng cƣờng việc thành lập hoặc củng cố các cơ quan đào tạo về 

quản lý QH và theo đó là công tác truyền dạy những di sản này thông qua các 

diễn đàn và không gian dành cho việc trình diễn hay thể hiện chúng; đảm bảo sự 

tiếp cận QH trên cơ sở tôn trọng các tập tục, quản lý việc tiếp cận các phƣơng 

diện cụ thể của loại hình di sản này; thành lập các cơ quan lƣu trữ về QH và tạo 

điều kiện cho mọi ngƣời tiếp cận chúng” [30. tr. 52, 53] 

Cùng với quan điểm chung đó, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn xác định: “Di 

sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và 
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là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp 

dựng nƣớc và giữ nƣớc của nhân dân ta. Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây 

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và 

đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới”. [30, tr. 53] 

Tiểu kết  

Trong chƣơng 4, luận án bàn về những yếu tố ảnh hƣởng tới biến đổi VHQH 

và những vấn đề đặt ra của sự biến đổi đó. Đó là biến đổi về hình thức diễn xƣớng, 

phƣơng thức hoạt động, trang phục làm cho QH trở nên phù hợp hơn với cuộc sống 

hiện đại. Khi đƣa DCQH lên diễn trên sân khấu chuyên nghiệp cũng có những ý 

kiến lo ngại nhƣ thế sẽ làm mất “chân đất” chỗ đứng của QH dân gian, biến đổi mất 

giá trị chân chất của DCQH. Nhƣng thực tế phát triển sân khấu QH vừa qua cho 

thấy đây là cũng mặt tích cực là bảo tồn rất tốt, quảng bá rất rộng, chỗ dựa vững 

chắc cho văn nghệ quần chúng, nâng cao chất lƣợng giá trị âm nhạc QH đầy bản 

sắc độc đáo, hợp với xu thế phát triển nghệ thuật ngày nay đi lên tƣơng lai. Nhờ đó 

đã làm gia tăng giá trị VHQH, mở rộng ảnh hƣởng QH xứ Kinh Bắc vƣợt tầm vùng 

văn hóa địa phƣơng đến quốc gia lên tới tầm quốc tế. QH mang bản sắc văn hóa 

Việt Nam sánh vai cùng các DSVH phi vật thể của các quốc gia khác trên trƣờng 

quốc tế, cùng với các DSVH phi vật thể khác của thế giới. 

Song, trong sự phát triển và biến đổi này, nguy cơ xa dần giá trị gốc, đặc 

biệt là về hình thức sinh hoạt, văn hóa và cách ứng xử của ngƣời QH cũng là vấn đề 

cần bàn luận. Để khắc phục, luận án cũng đã bàn luận đến giải pháp quản lý làm 

sao để QH không bị tác động bởi kinh tế làm VHQH biến đổi theo hƣớng lai căng, 

lệch lạc, không để tình trạng dùng QH trở thành nghề mƣu sinh để QH biến tƣớng. 

Nếu để những biến đổi đó mang tính tự nhiên, rất dễ đƣa những giá trị cao quý của 

VHQH đến chỗ mai một, xói mòn. Các yếu tố này đã đƣợc NCS phân tích, luận 

giải đồng thời dự báo để đƣa ra các giải pháp phù hợp giúp VHQH tồn tại và không 

ngừng đƣợc phát triển, đồng thời khẳng định quan điểm của UNESCO là để chính 

cộng đồng sản sinh ra VHQH quyết định số phận của loại hình di sản này cho phù 

hợp ở từng giai đoạn cụ thể. 
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KẾT LUẬN 

1. Biến đổi, phát triển trong văn hóa nói chung là một quy luật tất yếu, thể 

hiện rõ tính lịch sử cũng nhƣ quy luật vận động, phát triển của các sự vật, hiện 

tƣợng, trong đó có các loại hình văn hóa. Nghiên cứu, làm rõ bản chất của văn hóa 

nói chung, biến đổi VHQH BN nói riêng hiện nay là cần thiết trong việc góp phần 

bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình xây dựng nền văn hóa tiến 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết Trung ƣơng 5, khoá VIII.  

Trong nhiều thập kỷ qua, đã có không ít công trình nghiên cứu về VHQH, 

trong đó ít nhiều đề cập đến khía cạnh biến đổi. Các tác giả cũng đã luận giải bƣớc 

đầu về thực trạng và nguyên nhân của sự biến đổi ở những khía cạnh cụ thể nhƣ 

giai điệu âm nhạc, lời ca, trang phục, không gian diễn xƣớng, ... Mặc dù chƣa có 

công trình nghiên cứu nào dành hàm lƣợng khoa học cao, mang tính chuyên sâu 

cho hƣớng nghiên cứu này song những công trình đó quả thực là nguồn tƣ liệu bổ 

ích để NCS kế thừa, đảm bảo tính khách quan khi tiếp cận, nghiên cứu, giải mã 

tổng thể vấn đề biến đổi của loại hình DSVH độc đáo này. 

2. Nghiên cứu sự biến đổi VHQH BN hiện nay, NCS đã xác định rõ tầm quan 

trọng của các khái niệm cốt lõi và cơ sở lý luận, phƣơng pháp tiếp cận vấn đề trong 

quá trình luận giải, làm rõ bản chất của đối tƣợng nghiên cứu. Trong phần khái niệm, 

NCS đã xây dựng, hệ thống hóa những khái niệm mang tính “rƣờng cột” của vấn đề 

nhƣ QH, VHQH, biến đổi VHQH, VHQH truyền thống... Ở phƣơng diện cơ sở lý 

luận, luận án đã làm rõ các nhóm phƣơng pháp khoa học sử dụng nhƣ phƣơng pháp 

luận, phƣơng pháp tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu. Trong đó, khi phƣơng pháp 

luận, NCS đã xác định lấy hệ tƣ tƣởng Mác-xít làm cơ sở tƣ duy phƣơng pháp luận 

cho việc luận giải các vấn đề về nguyên nhân, quá trình biến đổi và dự báo xu hƣớng 

phát triển, biến đổi của VHQH ở những giai đoạn tiếp theo. Để đảm bảo khách quan, 

khoa học cũng nhƣ để có cái nhìn toàn diện khi luận giải những khía cạnh biến đổi 

của VHQH, trong các phƣơng pháp tiếp cận, ngoài tiếp cận chuyên ngành chính - 

văn hóa học - NCS còn sử dụng phƣơng pháp tiếp cận liên ngành và tiếp cận lý 

thuyết. Ở phƣơng diện lý thuyết, chúng tôi chú trọng ứng dụng lý thuyết vùng văn 
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hóa và lý thuyết giao lƣu và tiếp biến văn hóa để phát hiện bản chất của đối tƣợng 

nghiên cứu. Ngoài ra, chúng tôi còn căn cứ vào quan điểm có tính lý thuyết chỉ 

đƣờng khi tiếp cận sự biến đổi của VHQH chính là quan điểm của UNESCO khi xác 

định di sản dựa vào cộng đồng sáng tạo, nuôi dƣỡng, thực hành và phát triển nó.  

Việc ứng dụng các lý thuyết vào nghiên cứu sự biến đổi của VHQH đã cho 

chúng tôi phát hiện và khẳng định rằng: các hiện tƣợng văn hóa đều thể hiện rõ đặc 

trƣng vùng miền của nó. Tuy nhiên, ngoài tính vùng miền, di sản văn hóa còn thể 

hiện tính tiểu vùng. Điều này thể hiện ở chỗ, mỗi làng VHQH đều có ít nhiều những 

nét riêng mà chỉ khi nghiên cứu sâu, đƣợc các liền anh, liền chị chỉ ra chúng ta mới 

thấy đƣợc. Nhƣ vậy, vô hình trung, khi tiếp cận lý thuyết này (lý thuyết Vùng văn 

hóa) thông qua trƣờng hợp của VHQH, chúng ta tiếp tục phát triển và hoàn thiện lý 

thuyết này. 

Tƣơng tự, ở lý thuyết giao lƣu và tiếp biến văn hóa, trong trƣờng hợp biến đổi 

của VHQH, trên cơ sở sử dụng góc nhìn của lý thuyết này, chúng tôi cũng đã phát 

hiện ra rằng, mặc dù VHQH còn bảo lƣu đƣợc phần lớn giá trị truyền thống của nó 

nhƣng, quá trình tiếp biến văn hóa phƣơng Tây, VHQH đã đã đƣợc tiếp biến ngay từ 

nửa đầu thế kỷ XX, biểu hiện đậm nét nhất ở phƣơng diện sân khấu hóa và sử dụng 

nhạc cụ đệm khi hát. Và nhƣ vậy, cũng thông qua nghiên cứu trƣờng hợp VHQH, 

chúng tôi cũng đã góp phần phát triển lý thuyết, một lần nữa khẳng định giao lƣu và 

tiếp biến văn hóa diễn ra ở hầu hết các loại hình DSVH, từ văn hóa cổ truyền cho đến 

văn hóa hiện đại, khẳng định thêm giá trị đúng đắn, khoa học của lý thuyết này. 

Cũng trong phần lý luận này, trên cơ sở tƣ duy phƣơng pháp luận và phƣơng 

pháp tiếp cận, NCS cũng đã xác định rõ các phƣơng pháp nghiên cứu, nhƣ phƣơng 

pháp phân tích, tổng hợp, phƣơng pháp điều tra xã hội học, phƣơng pháp điền dã, đặc 

biệt là hai phƣơng pháp có vai trò quan trọng, khẳng định chất lƣợng khoa học của 

luận án là phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu định 

tính. Thông qua việc lƣợng hóa kết quả nghiên cứu bằng các con số, bảng biểu cụ 

thể, kết quả khoa học của công trình cho thấy các hiện tƣợng biến đổi trong VHQH 

là thuyết phục, có thể kiểm chứng đƣợc. 
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Liên quan trực tiếp tới vấn đề cơ sở lý luận, việc nhận diện các yếu tố tạo 

nên VHQH cũng đƣợc NCS xác định rõ: ngƣời QH; không gian VHQH; tổ chức, 

phƣơng thức hoạt động và diễn xƣớng QH; ứng xử xã hội QH. Đặc biệt, khi luận 

giải yếu tố con ngƣời, NCS xác định rõ trong luận án này, việc diễn đạt khái niệm 

Người Quan họ hay là Con người Văn hóa Quan họ đều để thống nhất chỉ Chủ thể 

sáng tạo và thực hành VHQH - ở phạm vi BN.  

Cùng với đó, các vấn đề liên quan trực tiếp tới địa bàn khảo sát, nghiên cứu 

– là các làng QH cổ, mới – cũng đƣợc NCS đề cập, đồng thời luận giải chi tiết vấn 

đề khoa học khi lựa chọn cơ sở đó. 

3. Kết quả khảo sát, nhận diện và đánh giá thực trạng, nguyên nhân của sự 

biến đổi VHQH khẳng định, cho đến nay, VHQH đã trải qua một quá trình biến 

đổi, phát triển không ngừng ở tất cả các khía cạnh trong chỉnh thể của VHQH. Sự 

biến đổi này không chỉ diễn ra ở không gian, môi trƣờng diễn xƣớng của QH mà 

còn biến đổi ở chính nội tại của VHQH nhƣ phƣơng thức diễn xƣớng, phƣơng thức 

thể hiện các bài bản QH, ...Nguyên nhân cho sự biến đổi này đƣợc xác định rõ trên 

các góc độ chính là từ phía cộng đồng sáng tạo, thực hành và phát triển VHQH; tự 

chủ thể sáng tạo gắn di sản – đứa con tinh thần của mình vào từng bối cảnh văn hóa 

xã hội, cơ chế, chính sách, tác động của kinh tế thị trƣờng. Kết quả nghiên cứu của 

luận án đã chỉ ra rằng, nếu nhƣ trƣớc đây, QH chủ yếu hát cho nhau nghe trong 

phạm vi làng xã, phát triển trên nền tảng văn minh lúa nƣớc kết hợp với các ngành 

nghề thủ công, tạo nên những làng QH trù phú thì ngày nay chịu tác động của kinh 

tế thị trƣờng, của toàn cầu hóa, đã bị sân khấu hóa, không còn đóng khung nhỏ hẹp 

mà đã bƣớc ra vũ đài quốc tế, trở thành một thành phần của DSVH nhân loại. Thế 

nhƣng, kết quả cũng khẳng định, sự biến đổi đó phải đƣợc bắt nguồn từ chính cộng 

đồng, do cộng đồng ngƣời đứng vai trò chủ thể quyết định hƣớng đi của di sản độc 

đáo này. 

Đi vào cụ thể cho thấy, sự biến đổi của VHQH trong cộng đồng trƣớc hết ở 

yếu tố con ngƣời ở từng thời điểm cụ thể. Nếu nhƣ những năm đầu của thế kỷ XXI, 

ngƣời dân cả nƣớc nói chung, ngƣời dân ở Bắc Ninh nói riêng có trình độ dân trí 
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thấp, phần lớn ở tình trạng mù chữ thì kết quả khảo sát hiện nay cho thấy có trên 

80% ngƣời dân có trình độ học vấn từ cấp hai trở lên. Cùng với đó, số ngƣời biết 

hát QH không ngừng gia tăng. Trong số khách thể đƣợc khảo sát phục vụ nghiên 

cứu, tỷ lệ ngƣời dân biết chơi/ hát QH chiếm tỷ lệ khá cao: có tới 489 ngƣời chiếm 

(97.8%) trong số những ngƣời đƣợc hỏi trả lời có biết chơi/hát QH. Đây cũng là 

một trong những nguyên nhân cốt lõi giúp cho QH biến đổi một cách nhanh chóng.  

Liên quan trực tiếp đến yếu tố con ngƣời là vấn đề thay đổi thành viên tham 

gia CLB cho thấy có tới 88.4% trong số những ngƣời đƣợc hỏi trả lời có tham gia 

sinh hoạt tại CLB QH và chỉ có 11.6% ngƣời dân không tham gia sinh hoạt QH tại 

Bọn QH/ CLB QH. 

Tuy nhiên, khi nghiên cứu biến đổi của VHQH, NCS phát hiện yếu tố 

biến đổi mạnh mẽ nhất là không gian trình diễn, chiếm tỷ lệ 84.0%; trong đó, sự  

thay đổi về nhà chứa với 73.4%. Sự thay đổi về thành viên tham gia cũng chiếm 

tỷ lệ khá lớn, chiếm 72.0%. Kết quả khảo sát ý kiến ngƣời dân cho thấy, hiện 

nay ngƣời dân thƣờng tổ chức hát QH ở nhà văn hóa thôn (95.4%) và đình, chùa 

của làng (94.8%). Có trên 80.0% trong số những ngƣời đƣợc hỏi chọn nơi tổ 

chức hát QH hiện nay ở trụ sở CLB và nhà riêng và chỉ có 1.6% chọn tổ chức ở 

địa điểm khác. Đáng chú ý là, 100.0% trong số những ngƣời đƣợc hỏi ở Đáp 

Cầu và Yên Mẫn cho thấy rõ điều này. Tƣơng tự, ở Kim Chân là 98.4%; Làng 

Diềm và Y Na chiếm tỷ lệ trên 70.0). Tỷ lệ này ở Thị Cầu và Sim Bựu chỉ chiếm 

trên 55.0%. Trong khi đó, thay đổi về nhà chứa ở Yên Mẫn chiếm tỷ lệ cao nhất 

với 97.7%; thấp nhất ở Thị Cầu với 33.3%. Và Sim Bựu, Đáp Cầu, Kim Chân 

chiếm tỷ lệ trên 80.0%. 

Cùng với sự biến đổi các yếu tố trên còn có sự biến đổi trong hình thức diễn 

xƣớng. Kết quả khảo sát hình thức diễn xƣớng QH còn trong làng cho thấy có 5 

hình thức hát QH còn phổ biến hiện nay, sắp xếp theo thứ tự là: 1/ Hát hội (95.6%); 

2/ Hát canh (81.4%); 3/ Hát chúc, hát mừng (58.2%); 4/ Hát thi (52.6%); 5/ Hát kết 

chạ (51.8%). Liên quan trực tiếp tới vấn đề này, trong số những ngƣời đƣợc hỏi có 

nên hay không nên sử dụng loa, nhạc đệm trong hát Quan họ thì có tới 65.2% 

ngƣời đƣợc hỏi tán thành việc nên sử dụng loại phƣơng tiện này vào trình diễn QH. 
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Ngoài ra, trong biến đổi về trang phục, kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng có 

82.4% ngƣời dân trả lời có sự thay đổi cả quần áo và các phụ kiện trình diễn hiện 

nay; chỉ có 17.6% trong số những ngƣời đƣợc hỏi trả lời không thay đổi trong trang 

phục QH nhƣ quần áo và các phụ kiện trình diễn QH. 

Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu đã cho thấy sự biến đổi VHQH đã diễn ra một 

cách toàn diện trên cả các yếu tố con ngƣời, không gian, hình thức diễn xƣớng và 

trang phục, do chính cộng đồng sáng tạo, nuôi dƣỡng và thực hành VHQH phát 

triển, biến đổi cho phù hợp với thực tiễn và bối cảnh từng giai đoạn. 

4. Quá trình xây dựng - bảo tồn - kế thừa phát triển DCQH BN hàng mấy 

trăm năm qua đã để lại cho thế hệ hôm nay một kho tàng tài sản VHQH đồ sộ, 

phong phú quý giá nhƣ vậy. Nhƣng chúng ta không thể chỉ dừng lại thỏa mãn với 

vốn tài sản có đƣợc bấy nhiêu. Còn cần phải tìm cách phát triển làm giàu thêm cho 

xứng với sự giàu có của đời sống văn hóa tƣơng lai thời công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, toàn cầu hóa, phát triển kinh tế thị trƣờng.  

Trong bối cảnh hiện nay, nếu nhƣ chúng ta để QH phát triển không theo 

đúng quy luật, ở đây là vấn đề kế thừa và phát huy cái gốc của nó, mà biến đổi một 

cách tự do, tự phát thì trong tƣơng lai không xa, di sản độc đáo này sẽ bị biến 

tƣớng, nói theo cách của dân gian là gieo vừng ra ngô. Do đó, chúng ta phải thực 

hiện đúng tinh thần của UNESCO là gắn di sản với cộng đồng sinh ra VHQH, đồng 

thời có chính sách thúc đẩy nghiên cứu quá trình biến đổi và phát triển của QH 

tƣơng ứng với sự phát triển xã hội rồi trở lại nghiên cứu diện mạo và những giá trị 

truyền thống của nó trong sự so sánh, đối chiếu với nét mới, giá trị mới để định ra 

hƣớng đi, giúp QH phát triển theo đúng quy luật khách quan, tích cực. Đây là một 

việc làm đúng đắn và có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công trong công 

tác bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này gắn với đời sống xã hội nƣớc nhà 

một cách bền vững qua mỗi giai đoạn khác nhau. Vì vậy, rất cần sự quan tâm của 

các cấp chính quyền, từ đó tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức 

cho ngƣời dân về giá trị cũng nhƣ sự trân trọng của VHQH.  
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PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA 

 

 Kính thƣa ông bà! 

Trƣớc hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông và đã trả lời những 

câu hỏi của chúng tôi. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học phục vụ 

cho quá trình học tập của NCS Hà Chí Cƣờng học bậc tiến sĩ tại trƣờng Đại 

học Văn hóa Hà Nội với tên đề tài: Biến đổi của VHQH BN trong thời kỳ 

hiện nay. Mọi thông tin ông (bà) cung cấp chỉ đƣợc sử dụng trong luận án 

của tôi với mục đích khoa học, không phƣơng hại gì đến lợi ích của ông bà. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Thông tin chung: 

Họ và tên:  

Q1. Giới tính: 1. Nam 2.Nữ  

Q2. Tuổi: 

Q3. Trình độ học vấn: 

1. Không biết chữ 2. Cấp I 

3.Cấp II 4. Cấp III 

5. Cao đẳng 6. Đại học, sau đại học  

Q4. Nghề nghiệp: 

1. Làm công ăn lƣơng 

2. Làm nông nghiệp 

3. Làm phi nông nghiệp và làm thuê/làm công 

4. Nội trợ 

5. Chƣa có việc làm 

6. Khác....  
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Q5. Ông/bà có biết chơi QH không?  

1. Có  

2. Không 

(Nếu có xin vui lòng trả lời các câu hỏi tiếp theo dƣới đây) 

Q6. Ông/bà đã từng tham gia sinh hoạt QH từ bao giờ? Lần gần đây nhất là 

năm nào? 

1. Lâu rồi, không nhớ  

2. Từ năm….. 

3. Khác (ghi rõ): 

Q7. Ông/bà tham gia sinh hoạt QH tại Bọn QH hay CLB QH nào không? 

1. Có  

2. Không 

3. Khác (ghi rõ) 

Q8. Bọn QH hay CLB QH tại địa phƣơng ông bà có kết chạ với Bọn QH hay 

CLB QH nào không? 

1. Có 

2. Không 

3. Tên Bọn/CLB kết chạ:.................................................. 

Q9. Ông/bà và gia đình đóng góp gì cho việc tổ chức sinh hoạt thƣờng xuyên 

của Bọn QH hay CLB QH ở địa phƣơng? 

4. Không đóng góp gì 

5. Đóng góp tiền của (Cho mƣợn địa điểm, mua nƣớc mua trầu…) 

6. Đóng góp công sức (truyền dạy, tổ chức…) 

7. Khác (ghi rõ):  



164 

 

Q10. Là anh Hai, chị Hai QH ông/bà thấy hiện nay so với 10 – 15 năm trƣớc 

về mặt hình thức tổ chức và hát QH có gì thay đổi không? 

1. Thay đổi không gian trình diễn 

2. Thay đổi về nhà chứa 

3. Thay đổi về thành viên tham gia 

4. Không thay đổi gì. 

5. Khác (ghi rõ) 

Q11. Ông/bà thấy hiện nay sinh hoạt của Bọn QH hay CLB QH có gì thay 

đổi? 

 1. Thay đổi trong hình thức giao lƣu của các làng QH 

2. Thay đổi vai trò của ngƣời tổ chức (chủ nhà chứa\chủ nhiệm CLB)  

3. Thay đổi trong thành viên (anh Hai, chị Hai) 

4.  Khác (ghi rõ): 

Q12. Hiện nay theo Ông/bà các thiết chế VHQH nhƣ Đền, Đình Chùa, nhà 

chứa (nếu có) tại địa phƣơng của ông bà sinh sống có gì thay đổi không? 

1. Không biết 

2. Có biết  

3. Đã hỏng không còn thiết chế nào 

4. Mới đƣợc tu bổ sửa sang  

5. Mới đƣợc khôi phục làm lại 

6. Vẫn giữ đƣợc nguyên vẹn nhƣ xƣa 

Q13. Theo ông/bà về trang phục QH nhƣ quần áo và các phụ kiện trình diễn 

hiện nay có gì khác xƣa không? 

 1. Không 

 2.Có:  
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3. Khác (ghi rõ) 

Q14. Theo ông/bà có nên sử dụng loa, nhạc đệm trong hát QH không? 

1. Có 

2. Không 

3. Ý kiến khác (ghi rõ) 

Q15. Ông/bà có biết Di sản DCQH BN đƣợc UNESCO công nhận là di sản 

thế giới không? Thời gian nào? 

1. Không quan tâm  

2. Có 

3. Năm nào?  

Q16. Theo ông/bà hiện nay có những thuận lợi gì đối với việc bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản DCQH BN tại địa phƣơng? (chọn nhiều phƣơng án trả lời) 

1.Nhà nƣớc có nhiều chính sách tốt quan tâm và đầu tƣ nhiều hơn  

2.Ngƣời dân ý thức và tự hào về di sản quý giá của quê hƣơng 

3.Nhiều ngƣời biết đến với văn hóa vùng Kinh Bắc thông qua QH  

4. Du lịch phát triển, tăng thêm thu nhập cho cƣ dân tại địa phƣơng 

5. Khác:  

Q17. Theo ông/bà hiện nay có những thách thức gì đối với di sản DCQH BN 

tại địa phƣơng? (chọn nhiều phƣơng án trả lời) 

1. Môi trƣờng diễn xƣớng không còn 

2. Thay đổi cơ cấu kinh tế 

3. Lớp trẻ không thích  

4. Mọi ngƣời quá bận để có thể tham gia 

5. Khác (ghi rõ) 
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Q18. Theo ông/bà lớp trẻ hiện nay có thái độ nhƣ thế nào đối với việc thực 

hành cũng nhƣ bảo vệ giữ gìn DSVH QH tại quê hƣơng mình? 

1. Tự hào và sẵn sàng tham gia khi đƣợc huy động  

2. Làm theo sự phân công  

3. Không quan tâm, không hào hứng 

4. Khác (ghi rõ) 

 

Q19. Hiện nay, theo ông/bà cần có biện pháp gì để bảo tồn đƣợc DSVH QH 

tại địa phƣơng tốt nhất? (chọn nhiều phƣơng án trả lời) 

1. Duy trì theo truyền thống xƣa các cụ vẫn làm 

2. Phát huy tích cực vai trò của ngƣời dân và cộng đồng 

3. Quản lý di tích cũng nhƣ lễ hội chặt chẽ hơn  

4. Có chính sách đãi ngộ nghệ nhân  

5. Nhà nƣớc cần đầu tƣ hơn cho truyền dạy đào tạo lớp nghệ nhân kế 

cận  

6. Khác (ghi rõ) 

Q20. Hiện nay việc đƣa QH lên sân khấu đã đƣợc rất nhiều nhạc sĩ chuyên 

nghiệp làm rất tốt, theo ông/bà việc đó có nên hay không? 

1. Nên 

2. Không nên  

3. Khác vì sao (ghi rõ)? 

Q21. Theo ông/bà sinh hoạt DCQH hiện nay có ảnh hƣởng đến đời sống 

kinh tế, văn hóa, tinh thần của mình và gia đình nhƣ thế nào? (chọn nhiều 

phƣơng án trả lời) 

1. Làm cho đời sống tinh thần phong phú hơn 
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2. Văn hóa phát triển hơn 

3. Đời sống kinh tế tốt hơn 

4. Không tác động gì 

5. Không quan tâm 

6. Khác (ghi rõ) 

Q22. Theo ông/bà hiện nay VHQH tại địa phƣơng đang diễn ra nhƣ thế nào? 

Có những biến đổi và thay đổi nhƣ thế nào? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

......................................................... 

Xin cảm ơn sự hợp tác của ông/bà! 
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PHỤ LỤC 2: BẢNG DANH SÁCH CÁC KHU VÀ CỤM CÔNG 

NGHIỆP CỦA TỈNH BẮC NINH 

Tên gọi Vị trí  Quy 

mô 

Chủ đầu tƣ 

1.KCN TIÊN 

SƠN 

Nằm trên 2 huyện Tiên Du, 

Từ Sơn - BN 

410ha Công ty Đầu tƣ Phát 

triển Hạ tầng INDECO 

2. KCN QUẾ 

VÕ 1 

Nằm dọc đƣờng Quốc Lộ 

18A và sát cạnh Quốc Lộ 

1B 

640 

ha 

Công ty CP Phát triển 

Đô thị Kinh Bắc 

3. KCN QUẾ 

VÕ 2 

Nằm sát đƣờng Quốc lộ 18 270 

ha 

Công ty cổ phần Đầu 

tƣ phát triển đô thị và 

KCN (IDICO). 

4. KCN QUẾ 

VÕ 3 

Huyện Quế Võ - Tp. BN. 

Nằm sát đƣờng Quốc lộ 18 

521,7 

ha 

Công ty CP Dabaco 

Việt Nam 

5. KCN YÊN 

PHONG I 

Nằm sát đƣờng Quốc lộ 18 

(tuyến đƣờng sân bay quốc 

tế Nội Bài ) 

651 

ha 

Công ty đầu tƣ phát 

triển hạ tầng 

VIGLACERA 

6. KCN YÊN 

PHONG II 

Nằm sát đƣờng Quốc lộ 18 

(tuyến đƣờng sân bay quốc 

tế Nội Bài ) 

1200 

ha 

Công ty cổ phần phát 

triển đô thị kinh Bắc 

7. KCN ĐẠI 

KIM 

 Nằm sát đƣờng Quốc lộ 

1A - cạnh đƣờng Quốc lộ 

18 - giáp cảng Sông Cầu - 

cách Hà Nội 34km 

742 

ha 

Tập đoàn Hồng Hải 

(Foxconn -Đài Loan) 

8. KCN ĐẠI 

ĐỒNG – 

HOÀN SƠN 

Nằm sát nút giao lập thể 

giữa đƣờng cao tốc Hà 

Nội-Lạng Sơn 

572 

ha 

Công ty công nghệ 

viễn thông Sài 

Gòn (SaiGonTel) 
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Tên gọi Vị trí  Quy 

mô 

Chủ đầu tƣ 

9. KCN 

HANAKA 

Nằm sát quốc lộ 1A và thị 

xã Từ Sơn - cách Hà Nội 

14 km 

74 ha Tập đoàn Hanaka 

10. KCN 

NAM SƠN – 

HẠP LĨNH 

Nằm sát Quốc lộ 38, gần 

đƣờng Quốc lộ 18 (tuyến 

đƣờng Sân bay Quốc tế 

Nội Bài ) 

1000 

ha 

Công ty Cổ phần tập 

đoàn IGS Việt Nam 

11. KCN 

THUẬN 

THÀNH II 

Nằm sát đƣờng Quốc lộ 38 

- nằm sát thị trấn Hồ - cách 

Hà Nội 30 km 

250 

ha 

Công ty TNHH phát 

triển nhà đất Shun - Far 

12. KCN 

THUẬN 

THÀNH III 

nằm sát đƣờng Quốc lộ 

282 tuyến phố Hồ - Phú 

Thuỵ - nằm phía Nam thị 

trấn Hồ - cách Hà Nội 25 

km 

440 

ha 

Công ty TNHH Khai 

Sơn 

13. KCN GIA 

BÌNH 

Nằm sát đƣờng Quốc lộ 

282 - cách Hà Nội 45 km 

300 

ha 

Công ty TNHH Chuan 

Gia Bao (Đài Loan) 

14. KCN TỪ 

SƠN 

H.Tiên Sơn. Nằm sát quốc 

lộ 1A - cách Hà Nội 

khoảng 22km. 

449 

ha 

Tổng Công ty Thuỷ 

tinh và Gốm xây dựng 

(Viglacera) 

15. KCN 

VISIP 

 H.Tiên Du - BN 700 

ha 

 

16. CCN 

ĐÌNH BẢNG 

phƣờng Đinh Bảng thị xã 

Từ Sơn - BN 

28 ha  

17. CCN Phong khê - Yên Phong -   
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Tên gọi Vị trí  Quy 

mô 

Chủ đầu tƣ 

PHONG KHÊ BN 

18. CCN 

ĐỒNG THỌ 

H.Yên Phong, BN 160 

ha 

 

19. CCN 

XUÂN LÂM 

Xã Xuân Lâm - Thuận 

Thành - BN 

  

20. CCN VÕ 

CƢỜNG 

Thành Phố BN   

21. CCN 

THANH 

KHƢƠNG 

Xã Thanh Khƣơng - Thuận 

Thành - BN 

  

22. CCN TÂN 

HỒNG 

Từ Sơn- BN   

23. CCN 

ĐỒNG 

QUANG 

Từ sơn - BN   

24. CCN 

CHÂU KHÊ 

Vị trí : Từ Sơn - BN   

25. CCN TÁO 

ĐÔI 

Lƣơng Tài - BN   
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PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 

 

Đƣờng làng Diềm đã đƣợc lát bê tông 

Tác giả chụp tháng 8 năm 2016 

 

Hát QH mới tại làng Diềm xuân Bính Thân 2016 
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Nghệ nhân Nguyễn Thị Bàn và Ngô Thị Lịch : Lớp truyền dạy hát QH tại 

đền thờ Vua Bà Thủy Tổ QH làng Diềm ( Viêm Xá, xã Hòa Long ) 

Tháng 8 năm 2016 

 

 

Xuân Bính Thân 2016.  

Hát QH tại làng Diềm có micro và tăng âm, loa đài hỗ trợ 
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Tác giả phỏng vấn nghệ nhân Nguyễn Thị Bàn và Ngô Thị Lịch 

Tại đền thờ Vua Bà Thủy Tổ QH,làng Diềm tháng 8-2016 

 

Tác giả phỏng vấn nghệ nhân Nguyễn Khắc Bốt và Nguyễn Văn Cầu 

Khu phố 1 Phƣờng Thị Cầu. tp BN 

Tháng 8 năm 2016 
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Tác giả phỏng vấn nghệ nhân Nguyễn Thị Bàn tại làng Diềm 

Tháng 8 năm 2016 

 

Tác giả phỏng vấn nhà NC Lê Danh Khiêm nguyên trƣởng ban nghiên cứu 

sƣu tầm DCQH thuộc TT văn hoá thông tin tỉnh BN 

Tháng 8 năm 2016 
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Thu thanh hát QH do chị Hai Thềm 

( Nguyễn Thị Thềm ) Viêm Xá, xã Hòa Long, tp BN 

Tháng 8 năm 2016 
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PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÁC NGHỆ NHÂN, NHÀ QUẢN LÝ, NHÀ 

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA QUAN HỌ THAM GIA TRẢ LỜI PHỎNG 

VẤN SÂU PHỤC VỤ ĐỀ TÀI 

1. Nghệ nhân Nguyễn Thị Bàn (sn 1932), thôn Viêm Xá (tên tục là 

làng Diềm), xã Hoà Long, Tp BN. 

2. Nghệ nhân Ngô Thị Lịch, thôn Viêm Xá (tên tục là làng Diềm), xã 

Hoà Long, Tp BN. 

3. Nghệ nhân Nguyễn Thị Thềm (sn 1959), Viêm Xá, Hoà Long, Tp 

BN. 

4. Nghệ nhân Nguyễn Thị Sang, Thôn Viêm Xá (Làng Diềm), xã Hòa 

Long, TP BN 

5. Nghệ nhân Nguyễn Khắc Bốt (sn 1938), Khu phố 1, phƣờng Thị 

Cầu, Tp BN. 

6. Nghệ nhân Nguyễn Văn Cầu (sn 1942), Khu phố 3, phƣờng Thị 

Cầu, Tp BN. 

7. Nghệ nhân Phạm Văn Tài (sn 1956), khu Bồ Sơn, phƣờng Võ 

Cƣờng, Tp BN. 

8. Nghệ nhân Nguyễn Thị Trúc (sn 1960), Bồ Sơn, Võ Cƣờng, Tp 

BN. 

9. Nghệ nhân Nguyễn Thị Năm (sn 1961), Bồ Sơn, Võ Cƣờng, Tp 

BN 

10. Nghệ nhân Nguyễn văn Son (sn 1947) thôn Y Na, phƣờng Vệ An, 

Tp BN. 

11. Nhà nghiên cứu Lê Danh Khiêm (nguyên Trƣởng ban Ban NC 

sƣu tầm DCQH thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh BN) 
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12. Ông Nguyễn Xuân Trung (Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh BN) 

13. Bà Nguyễn Thị Hoa (Trƣởng phòng nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh BN) 

14. Bà Nguyễn Thị Luyên (Phó trƣởng phòng Phòng DSVH Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh BN) 

15. Bà Lê Thị Chung (cán bộ nghiên cứu Trung tâm Văn hóa thông 

tin tỉnh BN) 

16. Anh Hai Nguyễn Văn Quỳnh, Làng Sim Bựu xã Liên Bão, huyện 

Tiên Du, tỉnh BN 

17. Ông Hoàng Văn Quý (Thôn Sim Bựu, xã Liên Bão, huyện Tiên 

Du, BN). 

18. Ông Nguyễn Văn Hƣng (Thôn Sim Bựu, xã Liên Bão, huyện Tiên 

Du, BN). 

19. Bà Nguyễn Thị Hoan (Thôn Sim Bựu, xã Liên Bão, huyện Tiên 

Du, BN). 

20. Ông Đỗ Văn Huyên (Thôn Sim Bựu, xã Liên Bão, huyện Tiên 

Du, BN). 

21. Bà Lê Thị Thuỷ (khu 2 phƣờng Thị Cầu TP BN). 

22. Bà Ngô Văn Diễn (khu 2 phƣờng Thị Cầu TP BN). 

23. Bà Hoàng Thị Hạnh (khu 2 phƣờng Thị Cầu TP BN). 

24. Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (khu 2 phƣờng Thị Cầu TP BN). 

25. Ông Đỗ Kim Giang (khu 2 phƣờng Thị Cầu TP BN). 

 


