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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Năm 2009, Quan họ được UNESCO đưa vào danh mục di sản 

văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Văn hóa Quan họ 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 lưu giữ những tập quán 

xã hội, nghệ thuật trình diễn, lề lối giao tiếp ứng xử văn hoá rất độc 

đáo, được thể hiện cả trong sinh hoạt cộng đồng, nội dung và không 

gian diễn xướng, ca từ, trang phục... Sự phát triển và biến đổi của 

mỗi loại hình nghệ thuật - trong đó có nghệ thuật Quan họ, xét đến 

cùng là quy luật tất yếu của lịch sử, được quy định bởi tồn tại xã hội. 

Những cuộc cách mạng xã hội hay những biến cố lịch sử; những đợt 

tiếp xúc, giao lưu hay quá trình tiếp biến văn hoá - là những nguyên 

nhân, tiền đề căn bản cho những biến đổi ấy. 

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

Văn hóa Quan họ không chỉ giúp nó được duy trì và phát triển trong 

đời sống đương đại mà còn tạo lợi thế, tiềm năng du lịch thu hút 

khách trong và ngoài nước. Đây là nhận thức, là trách nhiệm chung 

của xã hội và ngành văn hoá đối với mỗi di sản. 

Với hy vọng loại hình di sản này được đưa vào đời sống xã hội 

một cách phù hợp, vấn đề “Biến đổi của Văn hoá Quan họ Bắc 

Ninh trong thời kì hiện nay” được NCS lựa chọn làm đề tài nghiên 

cứu 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 

phương 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 

người 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.  
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

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

luận án. 

- Xây dựng một số khái niệm công cụ về Văn hóa Quan họ và 

những khái niệm liên quan; xác định các lý thuyết và phương pháp 

nghiên cứu biến đổi Văn hóa Quan họ. 

- Phân tích thực trạng biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh qua 

một số thành tố cốt lõi. 

- Xác định nguyên nhân và dự báo xu hướng biến đổi của Văn 

hóa Quan họ Bắc Ninh. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án tập trung làm rõ các đối tượng nghiên cứu sau: i) Nhận 

diện thực trạng, nguyên nhân cốt lõi tác động đến quá trình biến đổi 

của Văn hóa Quan họ Bắc Ninh; ii) Những biểu hiện và những tác 

động cụ thể của sự biến đổi của Văn hóa Quan họ Bắc Ninh đối với 

đời sống văn hóa của người dân, trực tiếp là những người thực hành 

Văn hóa Quan họ Bắc Ninh; iii) Nhận định những giá trị cốt lõi của 

Văn hóa Quan họ và xu hướng biến đổi của nó, trên cơ sở đó đề ra 

một số giải pháp bảo tồn và phát huy di sản Văn hóa Quan họ Bắc 

Ninh trong đời sống văn hóa của người dân Bắc Ninh hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: luận án lựa chọn nghiên cứu sự biến đổi của Văn 

hóa Quan họ trên địa bàn 6 trong số 44 làng Quan họ gốc thuộc tỉnh 

Bắc Ninh, gồm: Sim Bịu (xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh), Làng Diềm (tức Viêm Xá, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh), 

Y Na, Yên Mẫn (cùng ở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh), Bồ 

Sơn (phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh), Thị Cầu (Khu phố 1, 

2, 3 và 4, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh); và 6 làng Quan họ 

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

Xuân (đều thuộc xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh) và Khu phố số 4 

(phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh). Việc lựa chọn phạm vi 

nghiên cứu này cơ bản làm rõ được bản chất của vấn đề nghiên cứu.  
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Về thời gian: luận án tập trung nghiên cứu sự biến đổi của Văn 

hóa Quan họ từ 2009 đến nay, tức là từ lúc Quan họ được tôn vinh là 

di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuy nhiên, sự biến 

đổi của Văn hóa Quan họ là cả một quá trình dài từ trước đó nên luận 

án cũng sẽ dành thời lượng nhất định để làm rõ những dấu mốc quan 

trọng dẫn tới sự phát triển, biến đổi của Quan họ, đáng chú ý là: Năm 

1954, Quan họ 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 nước 1986.  

Về nội dung: Văn hóa Quan họ nói chung, biến đổi Văn hóa 

Quan họ nói riêng có nội hàm khá rộng. Vì thế, để làm rõ được bản 

chất của đối tượng nghiên cứu một cách khách quan, khoa học, NCS 

tập trung làm rõ các khía cạnh biến đổi là: (1) Người Quan họ; (2) 

Không gian Văn hóa Quan họ; (3) Tổ chức, phương thức hoạt động 

và diễn xướng Quan họ; (4) Ứng xử xã hội Quan họ. 

4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 

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 Văn hóa 

Quan họ ở mỗi giai đoạn khác nhau như là một quy luật tất yếu.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, đề tài sử dụng hệ thống các 

phương pháp nghiên cứu: Phương pháp khảo sát, điền dã thực địa; 

Phương pháp điều tra định lượng; Phương pháp điều tra định tính; 

Phương pháp tập hợp và phân tích tài liệu thứ cấp. Bên cạnh đó là 

các phương pháp lịch sử - logic; kiểm tra, so sánh, thống kê, đánh giá 

nhanh, kiểm tra độ tin cậy của thông tin,…  

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

- Là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện cơ sở 

lí luận và thực tiễn về biến đổi Văn hóa Quan họ gắn với giai đoạn 

hiện nay của đất nước.  

- Luận án cũng là công trình công phu khảo sát, tổng hợp, đánh 

giá và rút ra thành những đặc điểm cơ bản bức tranh biến đổi của 
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Văn hóa Quan họ, về xu hướng vận động, phát triển của Văn hóa 

Quan họ, về bảo tồn, phát huy các giá trị Văn hóa Quan họ trong bối 

cảnh mới. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án cũng sẽ là nguồn tài liệu tham 

khảo cho những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy về vấn 

đề liên quan tới biến đổi văn hóa truyền thống nói chung, biến đổi 

Văn hóa Quan họ nói riêng. 

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 chương:  

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lí luận và 

khái lược 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 hướng biến đổi Văn 

hóa Quan họ và những vấn đề đặt ra (34 trang) 

  

Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÍ LUẬN 

VÀ KHÁI LƢỢC VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Nghiên cứu về Quan họ 

Nghiên cứu Quan họ được một số nhà nghiên cứu văn hóa, học 

giả nước ta khởi xướng từ trước Cách mạng tháng Tám. Trong kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ, công việc này vẫn được tiếp tục. Từ 

1975 đến nay, việc sưu tầm nghiên cứu, giới thiệu rộng rãi dân ca 

Quan họ đã tiến thêm những bước mới. Kết quả nghiên cứu là những 

bài báo, khảo luận, luận án tiến sĩ, sách chuyên đề về Quan họ như 

luận án Hát đối đáp nam nữ thanh niên (Nguyễn Văn Huyên), Dân 

ca Quan họ Bắc Ninh, Một số vấn đề về dân ca Quan họ, Dân ca 
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Quan họ và 300 bài Dân ca Quan họ Bắc Ninh (Hồng Thao); Dân ca 

Quan họ - Lời ca và bình giải (Lê Danh Khiêm, Hoắc Công Huynh), 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh (Nguyễn Văn Phú, Lưu Hữu Phước, Tú 

Ngọc, Nguyễn Viêm), luận án Quan họ, truyền thống và đương đại 

(Lê Văn Toàn), ... 

Trong số tư liệu đã công bố, có trên 50 công trình chuyên sâu do 

các nhà âm nhạc học thực hiện nghiên cứu về: bài bản âm nhạc; 

thang âm điệu thức; biến đổi nghệ thuật âm nhạc Quan họ. Các vấn 

đề tiết tấu, quan hệ ca từ, cấu trúc âm nhạc Quan họ… cũng được đề 

cập. Nhiều công trình khác luận giải một số vấn đề: hình thức biểu 

diễn Quan họ (cách hát, các lối hát), không gian diễn xướng, tổ chức 

diễn xướng (bài bản, trang phục, lời ca), văn hóa ứng xử, ...   

Quan họ là đối tượng nghiên cứu của một số tác giả ở nước 

ngoài như các công trình Hát Quan họ ở miền Bắc Việt Nam, khao 

khát khám phá nghệ thuật Quan họ (Lê Ngọc Chân), Sự chuyển tải 

âm nhạc: âm nhạc dân gian, sự điều chỉnh và quá trình hiện đại hóa 

ở miền Bắc Việt Nam và Di sản âm vang: Chính sách văn hóa và 

thực tiễn xã hội của dân ca Quan họ ở Miền Bắc Việt Nam (Lauren 

Meeker). Các nghiên cứu này cùng nghiên cứu của một số tác giả 

nước ngoài khác đã góp phần nhìn nhận Quan họ dưới nhiều chiều 

cạnh khác nhau. 

1.1.2. Nghiên cứu văn hoá Quan họ 

Khảo luận của Lê Văn Hảo (“Vài nét về sinh hoạt của hát Quan họ 

trong truyền thống văn hóa dân gian”), Toan Ánh (“Hội Lim với tục hát 

Quan họ”) bàn về nội dung và hình thức hát Quan họ, địa dư, thời gian 

và không gian diễn xướng, yếu tố tâm linh, phong tục, thực hành Quan 

họ qua các giai đoạn. Lê Sỹ Giáo điểm qua hệ thống các vị thần được 

thờ phụng và mô tả khá kĩ lễ rước thần trong bài “Rước thần: một nghi 

thức trọng thể của Hội Lim truyền thống”. Cụm từ Văn hóa Quan họ 

được nhắc đến năm 1972 qua nhan đề bài viết “Vài ý kiến về phương 

hướng bảo tồn, phát triển vốn Văn hóa Quan họ” (Lâm Vinh). 

Trong các công trình: Quan họ - nguồn gốc và quá trình phát 

triển (Đặng Văn Lung, Hồng Thao, Trần Linh Quý, 1978), Một số 
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vấn đề về Văn hóa Quan họ (2000), 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 được xuất bản năm 2006), Kiểm kê di sản 

văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh (2008), ... , các tác giả 

phân tích nguồn gốc, quá trình hình thành phát triển và nhiều khía 

cạnh khác nhau của Văn hóa Quan họ, đề cập thực trạng và giải pháp 

bảo tồn Văn hóa Quan họ.  

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  

Nghiên cứu về biến đổi văn hóa được các học giả nước ngoài 

thực hiện từ cách đây hơn một thế kỉ và nêu ra những lí thuyết rất 

quan trọng: tiến hoá luận (E. Taylor, L. Morgan); truyền bá văn hoá 

luận (Grafton Elliot Smith và W. J. Perry ở Anh, Fritz Graebner và 

Wilhelm Schmidt ở Đức và Áo); quan điểm tương đối văn hoá (Franz 

Boas, Herscovits); thuyết vùng văn hoá (C. L. Wissler, A. L. 

Kroeber); thuyết tiếp biến văn hoá (Redfield, Broom); thuyết chức 

năng (Radcliffe Brown, Bronislav Malinowski); sinh thái học văn 

hóa (J. Steward). 

Biến đổi văn hóa ở Việt Nam cũng được nhiều nhà khoa học 

quan tâm như các tác giả Pierre Gourou, Tô Duy Hợp, Từ Chi, Phan 

Đại Doãn, Nguyễn Văn Chính, Lương Văn Hy, Lương Hồng Quang, 

Nguyễn Thị Phương Châm, ...  

1.1.3.2. Nghiên cứu biến đổi văn hoá Quan họ 

Đã có một số bài nghiên cứu về vấn đề này ở mức độ và góc độ 

khác nhau, như “Sự thay đổi điệu tính - một phương thức làm đẹp 

cho giai điệu Quan họ” (Nguyễn Trọng Ánh) tập trung bàn về sự biến 

đổi giai điệu như là nét đặc trưng tạo nên sự độc đáo của âm nhạc 

Quan họ; “Về một số đổi thay trong lối hát Quan họ Bắc Ninh” 

(Nguyễn Thụy Loan) đề cập một số sự đổi thay về khía cạnh nghệ 

thuật (kĩ thuật, phương thức, hình thức hát) và khía cạnh văn hóa 

(mục đích, tính chất, phong thái) của lối hát Quan họ; “Không gian 
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diễn xướng 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 

Quan họ từ xưa tới nay.  

NCS cũng đã có một số nghiên cứu về biến đổi Văn hóa Quan 

họ như: “Dân ca Quan họ: Diện mạo một di sản”; “Mấy nét biến đổi 

trong Văn hóa Quan họ cuối thế kỉ XX”; “Quan họ xưa và nay”. Sự 

biến đổi này thể hiện trên phương diện hình thức sinh hoạt, thực hành 

Quan họ, sự xuất hiện của dàn nhạc, thay đổi hình thức diễn xướng, 

đạo cụ trình diễn, têm trầu cánh phượng, trang phục, ...  

Gần đây, một số luận án tiến sĩ nghiên cứu những vấn đề liên 

quan đến Văn hóa Quan họ, trong đó ít nhiều đề cập biến đổi Văn 

hóa Quan họ ở những góc tiếp cận khác nhau: Tục chơi Quan họ (xứ 

Kinh Bắc) xưa và nay (Đinh Thị Thanh Huyền, 2015); Sinh hoạt Văn 

hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá) (Trần 

Minh Chính, 2016). Các nghiên cứu trên đều nhấn mạnh tới biến đổi 

hình thức câu lạc bộ Quan họ, chủ yếu đề cập biến đổi sinh hoạt 

Quan họ trong phạm vi làng quê chứ chưa mở rộng ra ngoài phạm vi 

này và đây chính là khoảng trống để NCS triển khai hướng nghiên 

cứu chuyên sâu và toàn diện về vấn đề này. 

1.2. Cơ sở lí luận 

1.2.1. Hệ thống khái niệm cơ bản 

1.2.1.1. Khái niệm Quan họ 

Sự giải thích về tên gọi Quan họ thì có nhiều, nhưng chưa có 

cách giải thích nào có thể coi là hoàn toàn thoả đáng. Theo NCS, 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  

Trên thực tế, chưa có một quan niệm hoàn chỉnh về Văn hóa 

Quan họ. NCS đưa ra định nghĩa khái niệm Văn hóa Quan họ như 

sau: Văn hóa Quan họ là loại hình văn hóa tổng hợp, mang tính đặc 
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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 kỉ trước, không ngừng được bồi đắp, phát triển cho 

đến ngày nay. 

Định nghĩa này chỉ ra đặc trưng của Văn hóa Quan họ là loại hình 

văn hóa tổng hợp gồm văn hóa vật thể (đình, đền, miếu, địa điểm diễn 

ra thực hành Quan họ, ...) và phi vật thể (tín ngưỡng, lễ nghi, những 

điều cấm kị, ...). Định nghĩa này cũng phản ánh đặc thù của văn hóa 

cộng đồng làng xã, với đặc trưng của Văn hóa Quan họ. Văn hóa Quan 

họ phải được coi là một hiện tượng trong trạng thái luôn phát triển và 

được xem xét trong mối quan hệ với các sự vật và hiện tượng khác, 

phù hợp với quy luật vận động khách quan của lịch sử. 

1.2.1.3. Khái niệm biến đổi văn hóa  

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 được hiểu cụ thể là sự biến đổi trong cấu trúc của văn hóa, biến 

đổi của các thành tố và giá trị văn hóa.  

Việt Nam đã giao lưu với các nền văn hóa như Trung Hoa, Ấn 

Độ, Chăm Pa, Tây Âu, Đông Âu nên biến đổi Văn hóa Quan họ là tất 

yếu. Sự biến động thường xuyên là bản chất của sinh hoạt ca hát 

Quan họ, thể hiện ở sự đào thải cái cũ, phát triển cái mới nhằm làm 

cho nó phù hợp với tâm tư nguyện vọng, tình cảm của con người ở 

mỗi thời kì khác nhau. 

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  

Lí thuyết về vùng văn hóa với các đại diện chính là C. D. 

Wisler và A. L. Kroeber. Áp dụng lí 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 trưng văn hóa 
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khác nhau. Thậm chí ngay trong một vùng văn hóa, các tiểu vùng 

khác nhau sẽ tạo ra những đặc trưng tương đối khác nhau. Sử dụng lí 

thuyết này để chỉ ra được đặc trưng của Văn hóa Quan họ chính là do 

đặc trưng bởi các điều kiện không gian, thời gian và con người ở 

vùng này.  

Lí thuyết giao lƣu và tiếp biến văn hóa với các đại diện là 

Redfield, Broom. Giao lưu và tiếp biến văn hoá là sự gặp gỡ, thâm 

nhập và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn hóa. Các nền văn hoá bổ 

sung, tiếp nhận và làm giàu cho nhau, dẫn đến sự biến đổi văn hoá. 

Lí thuyết này được vận dụng nhằm làm sáng tỏ quá trình biến đổi của 

Văn hóa Quan họ 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. 

1.2.2.2. Phương pháp tiếp cận 

- Tiếp cận chuyên ngành; 

- Tiếp cận liên ngành. 

1.3. Khái lƣợc về địa bàn khảo sát - nghiên cứu 

Bắc Ninh là tỉnh ở miền Bắc Việt Nam, thuộc vùng văn hóa Bắc 

Bộ, từng là trung tâm của vùng văn hóa Kinh Bắc. Từ 1490, Vua Lê 

Thánh Tông đã  cho định lại bản đồ và Kinh Bắc là một trong 13 

xứ/trấn của cả nước. Bắc Ninh ngày nay là cửa ngõ phía Bắc của Thủ 

đô Hà Nội, gần sân bay Quốc tế Nội Bài, nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.  

1.3.1. Giới thiệu sơ lược các làng Quan họ gốc 

1.3.1.1. Làng Diềm  

Làng Diềm là tên nôm của Viêm Xá - một ngôi làng cổ, nơi có 

đền thờ Đức Vua Bà - Thuỷ tổ Quan họ; xưa thuộc tổng Châm Khê 

huyện Võ Giàng, nay thuộc xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh. Thời nguyên sơ, làng có tên là Viêm Ấp, ấp Viêm Trang. 

Phía tây giáp sông Cầu, các phía còn lại giáp các làng Quan họ gốc: 

Hữu Chấp, Xuân Đồng, Xuân Ái, Xuân Viên… 

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 Bắc Ninh. Trước Cách mạng tháng Tám năm 
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1945, Hoài Thị nằm trong tổng Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh. Trong những ngày hội, mỗi ngày tế một lần, sau các nghi thức 

lễ, làng mở các trò vui như: vật, đu, hát Quan họ. 

1.3.1.3. Làng Y Na 

Làng Y Na (phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh) xưa có tên gọi Ỷ Na trang ấp. Làng mở hội vào ngày 6 tháng 

giêng. Nét đặc biệt là Quan họ Y Na chỉ hát canh với Quan họ Bồ 

Sơn, vì họ quan niệm “anh em với nhau” mới hát canh. Ngày nay, tục 

kết chạ giữa hai làng vẫn được duy trì.  

1.3.1.4. Làng Bồ Sơn  

Bồ Sơn tên nôm là làng Bò, nằm phía tây nam thành phố Bắc 

Ninh, có quốc lộ 38 chạy qua và gần đường cao tốc 1A mới (Hà Nội 

- Lạng Sơn). Bồ Sơn kết chạ với Khả Lễ (tức làng Sẻ), nguyên hai 

làng này xưa là một, sau cư dân đông đúc nên mới tách ra; kết chạ 

với Y Na bởi Bồ Sơn tách ra từ Y Na. Hằng năm vào dịp hội, dân 

làng Bồ Sơn với 2 làng trên đều mời nhau đến chung vui. 

1.3.1.5. Làng Thị Cầu 

Thị Cầu có tên cổ là Bình Tân, xưa có bốn giáp (giáp Đông, 

giáp Già, giáp Giữa, giáp Bắc), 12 xóm (xóm Đình, xóm Chợ, xóm 

Già, Giải Áo, xóm Dừa, xóm Trại, xóm Đông, xóm Đồng, xóm Đìa, 

xóm Đàn, xóm Chu Trên, xóm Chu Dưới). Đặc trưng của Quan họ 

Thị Cầu là gọi tổ chức Quan họ là "sân Quan họ". 

1.3.1.6. Làng Yên Mẫn 

Những thế kỉ đầu Công nguyên, Yên Mẫn thuộc trại Yên Xá, ấp 

Yên Xá, sau đổi thành xã Yên Xá. Từ 2004, Yên Mẫn thuộc phường 

Kinh Bắc, thị xã Bắc Ninh nay là thành phố Bắc Ninh. Làng Yên 

Mẫn gọi theo tên nôm là Yên Giàu. Hội làng Yên Mẫn diễn ra vào 

10-12/2 âm lịch hằng năm.  

1.3.2. Giới thiệu sơ lược các làng Quan họ mới 

1.3.2.1. Các làng thuộc xã Kim Chân 

Các làng thuộc xã Kim Chân (Đạo Chân, Kim Đôi, Quỳnh Đôi, 

Ngọc Đôi, Phú Xuân) trước đây thuộc huyện Quế Võ, giáp với thành 

phố Bắc Ninh, có một bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa đáng tự 



 11 

hào. Hiện nay, 5 làng thuộc xã Kim Chân được xếp vào địa phương 

có phong trào phát triển các câu lạc bộ Quan họ, các đội văn nghệ có 

hát Quan họ mạnh mẽ.  

1.3.2.2. Khu phố số 4 (phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh) 

Khu phố số 4 chịu ảnh hưởng đậm đặc Văn hóa Quan họ. Khu 

có nhà văn hóa riêng, cơ sở thờ tự và lễ hội riêng phục vụ đời sống 

văn hóa, tinh thần của người dân trong khu. Hiện nay, phong trào 

sinh hoạt Văn hóa Quan họ ở đây cũng phát triển mạnh mẽ cả về số 

lượng và chất lượng.  

Tiểu kết  

Chương 1 trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lí 

luận, phương pháp nghiên cứu liên quan tới đề tài của luận án, khái 

lược về địa bàn nghiên cứu. Quan họ Bắc Ninh đã được bắt đầu 

nghiên cứu từ những năm hai mươi của thế kỉ XX. Những nghiên cứu 

ban đầu mang tính mô tả hoạt động diễn xướng Quan họ, sau này, 

các nghiên cứu ngày càng mở rộng cách tiếp cận Quan họ Bắc Ninh 

từ nhiều góc độ khác nhau, trong đó có nghiên cứu về biến đổi Văn 

hóa Quan họ. Nhưng biến đổi Văn hóa Quan họ vẫn có những 

khoảng trống còn chưa được nghiên cứu nhiều, nhất là nghiên cứu về 

biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh. Chương này xác định các khái 

niệm quan trọng của Văn hóa Quan họ, trình bày việc vận dụng các lí 

thuyết và phương pháp tiếp cận nhằm làm rõ bản chất của đối tượng 

nghiên cứu.   

 

Chƣơng 2 

TIỂU VÙNG VĂN HÓA BẮC NINH VÀ 

VĂN HÓA QUAN HỌ TRUYỀN THỐNG 

 

2.1. Bối cảnh tiểu vùng văn hóa Bắc Ninh  

2.1.1. Vị trí địa văn hóa 

Quan họ là loại hình nghệ thuật dân gian sinh ra trên vùng đất 

rộng khoảng 60km
2
 của phần lớn các làng thuộc tỉnh Bắc Ninh, lan ra 

một số thôn, xã địa phận tỉnh Bắc Giang, kề cận hai bên bờ sông Cầu 
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cách thủ đô Hà Nội về phía bắc chừng 30km. Đầu thế kỉ XX, Quan 

họ được thực hành tại 44 làng ở Bắc Ninh và 5 làng ở Bắc Giang. 

Đến 2014, xác nhận lại có 67 làng Quan họ được đưa vào danh sách 

bảo tồn và phát triển (Bắc Ninh có 44 làng, Bắc Giang có 23 làng).  

Bắc Ninh xưa nằm ở phía bắc kinh thành Thăng Long, là vùng 

đất trung tâm của châu thổ sông Hồng, điểm giao lưu 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 lược 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. 

2.1.2. Văn hóa truyền thống tiểu vùng Bắc Ninh  

Bắc Ninh là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hiến hàng ngàn năm 

với bản sắc văn hoá độc đáo. Người Kinh Bắc cần cù, chịu khó, sáng 

tạo trong lao động với các nghề truyền thống. Bản sắc văn hoá của 

vùng đất này còn được thể hiện đậm nét ở truyền thống hiếu học 

khoa bảng. Người dân Bắc Ninh có truyền thống yêu nước nồng nàn, 

thời nào cũng có các bậc anh hùng hào kiệt có công cùng nhân dân 

đánh giặc giữ nước. Một trong những nét truyền thống đáng chú ý 

của Bắc Ninh là văn hoá, văn nghệ dân gian. Quan họ Bắc Ninh là 

loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, đặc sắc, mang những giá trị 

thẩm mĩ cao được thể hiện ở nhiều mặt: từ quan hệ giao tiếp cho đến 

lời ca tiếng hát. 

2.2. Yếu tố cốt lõi cấu thành diện mạo Văn hóa Quan họ 

truyền thống 

Văn hóa Quan họ gồm nhiều thành tố khác nhau: Con người Văn 

hóa Quan họ; Không gian Văn hóa Quan họ; Tổ chức, phương thức hoạt 

động và diễn xướng Quan họ; Ứng xử xã hội Quan họ; Phong tục, tập 

quán, nếp sống; Ẩm thực; Tín ngưỡng, tôn giáo; Lễ hội.  

Để phù hợp với điều kiện và thời lượng nghiên cứu, luận án lựa 

chọn khảo sát biến đổi của Văn hóa Quan họ của các thành tố sau: (1) 

người Quan họ; (2) không gian Văn hóa Quan họ; (3) tổ chức, 

phương thức hoạt động và diễn xướng Quan họ; (4) ứng xử xã hội 

Quan họ.  
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2.2.1. Người Quan họ 

Con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là chủ thể thực hành. 

Trong luận án này, khái niệm Người Quan họ hay Con người Văn 

hóa Quan họ đều thống nhất chỉ Chủ thể sáng tạo và thực hành Văn 

hóa Quan họ - ở phạm vi Bắc Ninh. Con người Văn hóa Quan họ 

truyền thống có thể phân thành 3 nhóm: Nhóm cơ bản là đa số dân 

làng; Nhóm tinh túy là những nghệ nhân trình diễn Quan họ; Nhóm 

trung gian. Sự phân nhóm này mang tính tương đối vì 3 vai trò này 

có thể ẩn vào trong một người có thể là nằm trong số đông dân 

chúng, hoặc ở đội ngũ trung gian, hay trực tiếp diễn xướng Quan họ 

tuỳ thời điểm. Điểm quan trọng nhất: con người Văn hóa Quan họ 

truyền thống chính là những người sinh ra ở vùng đất Quan họ, tham 

gia vào quá trình sáng tạo, thưởng thức và truyền bá nó. 

2.2.2. Không gian Văn hóa Quan họ 

Không gian văn hóa Bắc Ninh nằm trong tiểu vùng Kinh Bắc, 

tập trung chủ yếu ở vùng ven sông Cầu, bao gồm cả Bắc Giang. Bắc 

Ninh từng là vùng phát triển nhất của đất nước Việt Nam, đậm chất 

giao lưu tiếp biến với văn hóa Phương Bắc, văn hóa bác học kết hợp 

với văn hóa dân gian. 

Bắc Ninh có hai di tích Văn hóa Quan họ quan trọng là đình 

làng Viêm Xá và đền Vua Bà thờ thuỷ tổ Quan họ. Hệ thống di tích 

văn hóa vật thể đã trở thành địa điểm cho diễn xướng Quan họ truyền 

thống. Không gian diễn xướng Quan họ truyền thống là “cây đa, bến 

nước, sân đình”, trong nhà, đường làng, ngõ xóm, ... Một không gian 

quan trọng khác của Văn hóa Quan họ truyền thống là “nhà chứa” 

Quan họ.  

2.2.3. Tổ chức, phương thức hoạt động và diễn xướng Quan họ 

2.2.3.1. Tổ chức hoạt động Quan họ 

Quan họ truyền thống có 2 hình thức tổ chức chính: kết chạ, bọn 

Quan họ.  

2.2.3.2. Phương thức hoạt động Quan họ 

Quan họ truyền thống có 2 phương thức hoạt động cơ bản: hoạt 

động trong nội bộ làng, hoạt động giao lưu giữa các làng xã. 
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2.2.3.3. Diễn xướng Quan họ 

Những hình thức diễn xướng Quan họ truyền thống: hát đối đáp, 

hát hội, hát vui, hát thi, hát mừng, hát lễ thờ, hát cầu đảo, hát kết chạ. 

2.2.4. Ứng xử xã hội Quan họ 

Quan họ không 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 thường giữ gìn phong độ lịch sự từ ngôn ngữ, cử chỉ, 

khi đứng, khi ngồi; từ chén nước, miếng trầu, mâm cơm thết bạn, ... 

đều biểu lộ sự tôn trọng, quý mến lẫn nhau.  

Tiểu kết  

Bắc Ninh 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 hương, đất nước, 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 người Bắc Ninh anh 

dũng kiên cường, cần cù chịu khó, sáng tạo ra những giá trị văn hóa 

làm rạng danh đất nước. Văn hóa Quan họ Bắc Ninh truyền thống 

được nhận diện trên các mặt sau: con người Văn hóa Quan họ; không 

gian Văn hóa Quan họ; tổ chức, phương thức hoạt động và diễn 

xướng Quan họ; ứng xử xã hội Quan họ. Khi trình bày về Văn hóa 

Quan họ truyền thống, NCS chú trọng vào hai khía cạnh: không gian 

Văn hóa Quan họ; tổ chức, phương thức hoạt động và diễn xướng 

Quan họ xưa. 

 

Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI CỦA VĂN HÓA QUAN HỌ BẮC NINH 

HIỆN NAY 

 

3.1. Bối cảnh tiểu vùng Văn hóa Quan họ Bắc Ninh hiện nay  

Bắc Ninh hiện nay có những thuận lợi nổi bật về vị trí địa lí, dân 

cư. Tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh có các trục đường giao 

thông lớn quan trọng chạy qua, nối liền tỉnh với các trung tâm kinh 

tế, văn hóa và thương mại của phía bắc Việt Nam: quốc lộ 1A, 1B 
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mới, 18, 38; đường sông nối với các vùng lân cận và trung tâm kinh 

tế lớn ở miền Bắc.   

3.2. Sự biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh hiện nay 

3.2.1. Biến đổi về nhân tố con người  

Chủ thể sáng tạo và thực hành Văn hóa Quan họ hiện nay có sự 

biến đổi về trình độ học vấn (trình độ nhận thức cao hơn trước, tỉ lệ 

không biết chữ rất thấp 0,8%), về cơ cấu nghề nghiệp, không chỉ biến 

đổi về chất mà còn biến đổi lớn về lượng: xuất hiện những người 

tham dự mới. Thành phần tham dự đa dạng: dân trong làng, dân từ 

các khu vực khác, thậm chí cả khách nước ngoài. Thành phần trung 

gian cũng phong phú hơn: ngoài thành phần truyền thống như nông 

dân, thợ thủ công thì xuất hiện các tầng lớp khác như công nhân, tri 

thức Tây học; các nhà tài trợ từ các tổ chức kinh tế xã hội, tư nhân, 

các tổ chức nước ngoài; tác giả thuộc nhiều ngành nghề khác nhau 

trong cả nước; lực lượng phục vụ lễ hội (lực lượng tự quản của các 

làng, lực lượng vũ trang an ninh chuyên nghiệp được phân công để 

bảo vệ an toàn cho lễ hội). Một lực lượng mới xuất hiện trong nhóm 

trung gian là đội ngũ nghiên cứu về Quan họ với thành phần xuất thân 

và phông văn hóa khác nhau nhưng có chung mục đích là tìm hiểu và 

truyền bá Quan họ.  

Con người Văn hóa Quan họ thay đổi khá nhiều, đa dạng về đối 

tượng tham gia thực hành Quan họ. Ngày xưa để được làng công 

nhận là liền chị liền anh là rất vất vả và phải rèn luyện nhiều kĩ năng. 

Ngày nay yêu cầu không khắt khe như trước dẫn tới làm biến đổi con 

người Văn hóa Quan họ không ít. 

3.2.2. Biến đổi về không gian Văn hóa Quan họ Bắc Ninh 

Hiện nay, Quan họ Bắc Ninh lan tỏa ra 329 làng trong tỉnh với 

hơn 8.000 người tham gia các câu lạc bộ Quan họ. Nhiều nơi trong 

nước cũng lập câu lạc bộ hoạt động thường xuyên. Quan họ cũng theo 

những người con Bắc Ninh đi ra thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu nhớ 

về quê hương của những người con xa xứ. 

Không gian diễn xướng Quan họ ngày nay biến đổi nhiều. 

Không gian cổ kính thoáng đãng “cây đa, bến nước, sân đình” xưa bị 
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những ngôi nhà cao tầng vây xung quanh, lễ hội ngập tràn âm thanh 

của các hàng quán phục vụ du khách. Quan họ phục vụ cộng đồng 

chứ không chỉ còn là hát cho nhau nghe. Trước đây chỉ diễn xướng 

trong làng, trong không gian tự nhiên. Hiện nay, Quan họ được đưa 

lên sân khấu trình diễn mọi nơi mọi lúc, mọi thời điểm trong năm. 

Nội dung hát khá đa dạng: hát theo lối cổ, hát bộ, hát với phần đệm 

của nhạc cụ dân tộc, đàn oóc-gan và sự hỗ trợ của hệ thống phóng 

thanh hiện đại.  

Quan họ từ không gian làng Việt đã bước ra không gian biểu diễn 

âm nhạc Châu Âu. Tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Trai-cốp-xki lần thứ 7 

tổ chức tại Matxcơva năm 1982, nghệ sĩ Lê Dung đoạt giải Người trình 

bày xuất sắc dân ca với một bài dân ca Quan họ Bắc Ninh. Sau khi Di 

sản dân ca Quan họ được vinh danh thì nhiều giai điệu Quan họ đã 

được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng hoặc các nhạc cụ phương 

Tây như ghita, pianô, viôlông, ... trình diễn. Những giai điệu Quan họ 

đã theo các nghệ sĩ Việt Nam đi khắp thế giới.  

Ngày nay, sinh hoạt tại các nhà chứa Quan họ gần như mai một. 

Các cơ sở vật chất như đình, đền, chùa, sân đình, sân chùa, sân đền, 

đồi, đê, ao, hồ… để sinh hoạt Văn hóa Quan họ đều được quan tâm 

sửa chữa, làm mới.  

Một trong những biến đổi quan trọng ở đây chính là bản thân 

các làng Quan họ đã có cơ hội trở thành các làng nghề khi có thể 

sống bằng nghề trình diễn Quan họ như những nghệ thuật ca hát 

khác.  

Bắc Ninh là xứ sở của đình, chùa và lễ hội. Trong các lễ hội 

Quan họ có Lễ hội làng Diềm - lễ hội thủy tổ Quan họ Bắc Ninh - là 

một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất diễn ra trên địa bàn thành 

phố Bắc Ninh. Nét mới ở đây là các hoạt động văn hoá thể thao diễn 

ra sôi nổi như: văn nghệ chào mừng, đồng diễn dưỡng sinh, múa lân 

sư tử, bên cạnh những hoạt động hát giao lưu Quan họ với các làng 

bạn, các trò chơi dân gian như: cây đu, cờ tướng…  

Không gian Văn hóa Quan họ Bắc Ninh hiện nay còn chịu ảnh 

hưởng của 15 khu và 10 cụm công nghiệp thuộc những ngành nghề 
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khác nhau, dẫn tới sự di cư lao động từ các địa phương khác tới Bắc 

Ninh khá nhiều nên cũng ảnh hưởng tới phong cách của người dân sở 

tại. Phương thức sản xuất công nghiệp hiện đại đã tác động mạnh vào 

lối sống, sinh hoạt, văn hóa của người dân nơi đây.  

Không chỉ biến đổi trong không gian thực mà Văn hóa Quan họ 

còn phát triển ra không gian ảo trên mạng Internet với hàng chục địa 

chỉ quảng bá, giới thiệu Quan họ Bắc Ninh.  

3.2.3. Biến đổi về tổ chức, phương thức hoạt động, diễn 

xướng Quan họ 

3.2.3.1. Biến đổi về tổ chức hoạt động Quan họ 

Ngày nay tổ chức bọn Quan họ không còn, thay vào đó là câu lạc 

bộ Quan họ hay đội Quan họ, quy tụ hàng chục người, gồm ba bốn thế 

hệ, từ những nghệ nhân chơi Quan họ trước năm 1945 đến các em học 

sinh lớp 2, lớp 3. Câu lạc bộ thường xuyên mở các lớp truyền dạy 

Quan họ cổ cho những ai có nhu cầu học hỏi.  

Những năm gần đây, tục kết chạ đang được dần phục hồi. Và 

bản chất tục này cũng không còn theo đúng cổ truyền, đã có những 

biến đổi, biến tướng, không còn duy trì như cũ mà lại có hình thức 

mới như giao lưu hát Quan họ giữa các làng trên sân khấu như 

Quan họ làng Yên Mẫn với Quan họ làng Hòa Đình hát tại sân khấu 

bãi đá bóng Hòa Đình vào tháng 11 năm 2016. 

3.2.3.2. Biến đổi về phương thức hoạt động Quan họ 

Hiện nay vẫn có 2 phương thức hoạt động cơ bản: hoạt động 

trong nội bộ làng và hoạt động giao lưu giữa các làng xã, nhưng vẫn có 

biến đổi trong đó. Khắp nơi ở Bắc Ninh đều có những tổ, đội, nhóm, 

câu lạc bộ Quan họ từ bình dân đến bán chuyên nghiệp với số người 

thực hành Quan họ không ngừng tăng lên. Hoạt động của các câu lạc 

bộ này không giới hạn trong phạm vi tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và 

vùng phụ cận mà lan tỏa ra nhiều địa phương, vùng miền khác trong cả 

nước, có cả đi giao lưu giới thiệu Quan họ ra nước ngoài.  

3.2.3.3. Biến đổi về diễn xướng Quan họ 

Quan họ truyền thống có các hình thức diễn xướng: hát đối 

đáp, hát hội, hát vui, hát thi, hát mừng, hát lễ thờ, hát cầu đảo, hát 
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kết chạ. Phần lớn các hình thức hát này hiện vẫn tồn tại ở 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 vào dịp hội hè tế lễ. 

Hát cầu đảo còn rất ít, được phục dựng chỉ để trình diễn. Kết quả 

khảo sát hình thức diễn xướng Quan họ còn trong làng cho thấy có 5 

hình thức hát phổ biến hiện nay: 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%). 

Quan họ xưa là hát đối đáp của cặp liền anh, liền chị đồng niên 

giữa các làng với nhau. Quan họ nay có thể hát đối đáp trong cùng 

một làng và không phân biệt già trẻ. Lối hát canh truyền thống bị 

giản lược nhiều. Một trong những biến đổi nổi bật là việc đưa dàn 

nhạc vào đệm và mở rộng hình thức hát. Sự ra đời của Đoàn dân ca 

Quan họ làm cho hình thức sinh hoạt và hát Quan họ phát triển: hoàn 

chỉnh việc đưa dàn nhạc dân tộc vào đệm, hình thức biểu diễn chuyên 

nghiệp trên sâu khấu với lối diễn xuất khác nhiều so với giai đoạn 

trước.  

Sau 1986, thiết bị âm thanh, nghe nhìn hiện đại như băng ghi 

âm, ghi hình, nhạc cụ điện tử, micrô, ... được sử dụng rộng rãi. Kĩ 

thuật âm thanh, ánh sáng ngày càng phát triển. Nhạc cụ đệm dần 

được bổ sung thêm các nhạc cụ của Phương Tây (ghita, organ, ...). 

Quan họ đã biến đổi để đáp ứng thị hiếu của một bộ phận công chúng 

nhất định trong đời sống xã hội mới, hiện đại.  

Hiện nay trang phục Quan họ vẫn giữ phần lớn kiểu dáng, 

đường nét xưa nhưng đã có nhiều thay đổi rõ rệt về chất liệu, màu 

sắc. Chất liệu vải may phong phú, đa dạng, khổ vải rộng hơn hẳn 

trước đây khiến cho trang phục Quan họ cũng có một số nét mới. 

Màu sắc rực rỡ, tươi sáng; trang phục mang tính sân khấu khá rõ. 

Nón thúng quai thao, khăn áo và nhiều đạo cụ khác như guốc, dép 

cũng được cách điệu cân đối, đẹp mắt hơn nhiều so với trước.  

3.2.4. Biến đổi về ứng xử xã hội Quan họ 

Ngày nay, người Quan họ vẫn giữ gìn được nét đẹp xưa trong 

khi hát. Vẫn vào ra, thưa gửi, đối đáp nền nã, thanh tao, tinh tế, 
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hát không nhạc đệm giữ lề lối vang, rền, nền, nảy. Tuy nhiên, cách 

xưng hô tự do phóng khoáng hơn nhất là ở lớp người trẻ tuổi. 

Cách xưng hô khiêm nhường chỉ xuất hiện trong khi diễn xướng 

Quan họ trên sân khấu; còn bên ngoài sân khấu người dân vẫn 

dùng cách xưng hô thông thường trong xã hội nói chung.  

Nét đặc biệt của Văn hóa Quan họ khác lạ so với các nơi khác 

là thái độ ứng xử thân tình, nồng hậu của người dân đối với khách 

lạ đến dự hội. Khách được gia chủ khoản đãi cơm ăn với những 

món ăn truyền thống như giò lụa, thịt gà, canh mọc, ... nhưng có khi 

có những món mới thịt lợn muối, giò me. Đây là biểu hiện cụ thể 

của sự giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng người. 

Do có thời tục kết chạ cũng không còn phổ biến nên “lời nguyền 

Quan họ không lấy nhau” cũng đang dần dần bị phá bỏ. Không ít 

nghệ sĩ Quan họ trong Đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh đã thành 

chồng thành vợ và vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Ngày nay, 

những quy tắc không còn khắt khe nữa. Đến ngày hội làng, hai bên 

nam nữ ngồi gần nhìn rõ mặt nhau, hát qua micrô. Nam, nữ Quan họ 

có thể yêu nhau, kết duyên với nhau. 

Tiểu kết  

Chương 3 khảo sát biến đổi một số thành tố của Văn hóa Quan 

họ Bắc Ninh: con người văn hóa; không gian văn hóa; tổ chức, 

phương thức hoạt động và diễn xướng Quan họ; ứng xử xã hội Quan 

họ. Con người Văn hóa Quan họ biến đổi đã làm cho không gian Văn 

hóa Quan họ Bắc Ninh mở rộng, lan tỏa ra ngoài khu vực vốn có. Sự 

giao lưu tiếp biến văn hóa làm cho không gian ấy càng ngày càng 

thay đổi mở rộng ra trong và ngoài nước, đặc biệt là sau khi dân ca 

Quan họ được vinh danh. Quan họ đã được đưa lên sân khấu chuyên 

nghiệp với nhiều cái mới. Cùng với sự biến đổi của con người văn 

hóa và không gian Văn hóa Quan họ là sự biến đổi của tổ chức, 

phương thức hoạt động và diễn xướng Quan họ; ứng xử xã hội 

Quan họ. Chấp nhận những thay đổi nhưng người Quan họ vẫn 

mong muốn gìn giữ những giá trị tốt đẹp của truyền thống.  
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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 

 

4.1. Những yếu tố tác động đến sự biến đổi Văn hóa Quan họ 

4.1.1. Những yếu tố tác động 

4.1.1.1. Quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa 

Văn hóa Quan họ chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài từ các 

nền văn hóa như Trung Hoa, Ấn Độ, Chăm Pa, Phương Tây. Đặc biệt là 

sau khi chữ quốc ngữ được sử dụng và phát triển. Nửa đầu thế kỉ XX, 

những biến cố lịch sử kéo theo hàng loạt thay đổi trong đời sống văn hóa 

ở nước ta, trong đó có Văn hóa Quan họ, thông qua việc mượn một số 

phương tiện và hình thức biểu đạt của ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật 

phương Tây để thể hiện mình. Bảy nốt nhạc của Phương Tây để kí âm 

giai điệu Quan họ, sử dụng nhạc cụ Phương Tây trong diễn xướng Quan 

họ, kể cả nhạc cụ điện tử hiện đại, ...  

4.1.1.2. Yếu tố tác động từ cơ chế chính sách 

Đảng và Nhà nước ta 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 nước. Nhiều chủ trương của Đảng về văn hóa được ban hành, 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, Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 2012. Nhiều bộ luật 

được Quốc hội Việt Nam thông qua với những điều khoản phù hợp 

với tình hình trong nước: Luật Xuất bản năm 2012, Luật Quảng cáo 

năm 2012, Luật Điện ảnh năm 2006 (sửa đổi, bổ sung 2009), và đặc 

biệt là Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).  

Yếu tố tác động đến biến đổi chủ thể Văn hóa Quan họ là sự tôn 

vinh và chế độ đãi ngộ đối với những nghệ nhân dân gian. Tỉnh Bắc 

Ninh đã phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc 

Ninh” cho 76 người, ban hành “Quy định về chế độ hỗ trợ nghệ nhân 

dân ca Quan họ Bắc Ninh”. Năm 2015, Chủ tịch nước kí quyết định 

phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho 05 nghệ nhân dân ca Quan 
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họ Bắc Ninh. Các cụ vẫn được hưởng các ưu đãi của tỉnh bên cạnh 

các chế độ chung mà Nhà nước quy định đối với nghệ nhân ưu tú. 

Chương trình đầu tư xây dựng và tu bổ các thiết chế văn hoá liên 

quan đến di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh có nguồn kinh phí tới 41 tỉ 

đồng. Nhà nước đã cấp ngân sách cho các đề tài nghiên cứu khoa học, 

tổ chức các hội thảo quốc gia và quốc tế về dân ca Quan họ để cuối 

cùng được UNESCO vinh danh năm 2009.  

4.1.1.3. Yếu tố kinh tế thị trường 

Cơ chế kinh tế thị trường đã tạo động lực phát triển kinh tế, dẫn 

tới phát triển văn hóa. Sự hình thành nhanh chóng những khu công 

nghiệp công nghệ cao ở Bắc Ninh dẫn đến sự thay đổi nếp sống sinh 

hoạt của người dân; tư duy công nghiệp, nếp sống theo tác phong 

công nghiệp dần hình thành. Từ đó tất yếu dẫn đến sự biến đổi văn 

hóa ngay trong vùng Quan họ về tất cả các phương diện.  

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn làm biến đổi 

không gian Văn hóa Quan họ và nếp sống cổ truyền. Hàng loạt làng 

Quan họ xưa đã thành phố phường. Không gian Văn hóa Quan họ 

truyền thống bị thu hẹp, không gian mới xuất hiện và đi kèm là 

những thay đổi về đời sống kinh tế - xã hội.  

4.1.1.4. Yếu tố tác động của truyền thông  

Truyền thông là một quá trình xã hội, qua đó các thông tin được 

truyền tải rộng rãi đến các nhóm công chúng. Quá trình truyền thông 

được thực hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát 

thanh, truyền hình, internet…  

Tận dụng lợi thế của Internet, trang mạng “dân ca Quan họ Bắc 

Ninh” đã được đưa vào hoạt động, trở thành một kênh thông tin 

tuyên truyền, quảng bá Quan họ Bắc Ninh giúp mọi người cập nhật, 

khai thác, tìm hiểu sâu hơn về Văn hóa Quan họ, về truyền thống lịch 

sử văn hiến của quê hương.  

4.1.2. Xu hướng biến đổi 

4.1.2.1. Xu hướng mở rộng không gian Văn hóa Quan họ  

Không gian Văn hóa Quan họ đang thay đối theo hướng được 

mở rộng ra rất nhiều. Xu hướng mới này nảy sinh dưới sự tác động 

của các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa khác nhau.  
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4.1.2.2. Xu hướng của diễn xướng Quan họ  

Xu hướng phát triển của Văn hóa Quan họ sắp tới là sự sân khấu 

hóa Quan họ với những chương trình ca nhạc Quan họ có kèm theo 

múa minh họa, những vở ca kịch Quan họ cũng có khả năng phát 

triển. Một trong những xu hướng sẽ phát triển mạnh là gắn với sự 

phát triển du lịch văn hóa và hoạt động trình diễn Quan họ trở thành 

một loại hàng hóa trên thị trường. 

4.2. Những vấn đề cần đặt ra 

4.2.1. Các giá trị truyền thống trong Văn hóa Quan họ  

Các giá trị truyền thống trong Văn hóa Quan họ đang có xu 

hướng bị lu mờ, đồng thời nó cũng sẽ sinh ra cái mới. Chẳng hạn xu 

hướng của trang phục Quan họ 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. 

Hiện nay đàn organ đệm trong sinh hoạt Quan họ ngày càng phổ 

biến. Việc chuyên nghiệp hóa hoạt động biểu diễn nhiều khi kéo đi 

quá xa cái gốc của Quan họ. Hát trong Quan họ được nâng lên mức 

nghệ thuật, không còn là phương tiện để giao duyên. Việc chú trọng 

đưa lên sân khấu những bài thuộc giọng vặt, giọng giã - dễ nghe dễ 

hát, bỏ qua các bài thuộc giọng lề lối (La Rằng, Tình Tang, Cái Hời 

Cái ả, …) cũng làm nhiều bài bản Quan họ cổ sẽ biến mất. 

Áp dụng nghệ thuật âm nhạc Phương Tây dẫn tới làm mất dần 

kĩ thuật thanh nhạc cổ truyền như rung giọng, nảy hạt... Thậm chí có 

những cải biến quá mức như lập dàn đồng ca Quan họ hơn 2000 

người (Hội Lim 2012) đã đi quá xa Quan họ gốc vốn là hát đối đáp 

giao duyên giữa 2 người hay 2 nhóm nhỏ người. 

4.2.2. Tính thương mại trong Văn hóa Quan họ  

Giờ đây nhiều người đi hát Quan họ ko phải là sở thích để giao 

lưu, để kết bạn nữa mà đi hát để kiếm tiền. Một hình thức thương mại 

hóa Quan họ xuất hiện ngày càng nhiều là việc thuê hát Quan họ vào 

những dịp cuối năm, giáp tết và đầu xuân, các lễ tổng kết, kỷ niệm. 

Hình thức cho thuê này phát triển không chỉ ngoài đời mà còn quảng 

cáo cả trên mạng Internet. Việc làm này tuy góp phần làm cho Quan 
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họ được lan tỏa nhưng chất lượng của nó thì chắc chắn là có sự biến 

đổi nhiều (thường là cải biến) so với truyền thống.  

4.2.3. Vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị Văn hóa Quan họ  

Theo người dân, để bảo tồn di sản Văn hóa Quan họ tại địa 

phương có 5 biện pháp cụ thể như sau: 1/ Trước hết Nhà nước cần 

đầu tư 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 người dân và cộng đồng (85.2%); 4/ Duy trì theo 

truyền thống xưa các cụ vẫn làm (82.6%); 5/ Quản lí di tích cũng như 

lễ hội chặt chẽ hơn (41.8%).  

Tiểu kết  

Chương 4 bàn về những yếu tố ảnh hưởng tới biến đổi Văn hóa 

Quan họ và những vấn đề đặt ra của sự biến đổi đó. Biến đổi về hình 

thức diễn xướng, phương thức hoạt động, trang phục làm cho Quan 

họ phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại. Nhờ đó đã làm gia tăng giá 

trị Văn hóa Quan họ, mở rộng ảnh hưởng Quan họ xứ Kinh Bắc vượt 

tầm vùng văn hóa địa phương đến quốc gia lên tới tầm quốc tế. Song 

nguy cơ xa dần giá trị gốc, đặc biệt là về hình thức sinh hoạt, văn hóa 

và cách ứng xử của người Quan họ cũng là vấn đề cần bàn luận. Luận 

án cũng đã bàn luận đến giải pháp quản lí làm sao để Quan họ không 

bị tác động bởi kinh tế làm Văn hóa Quan họ biến đổi theo hướng lai 

căng, lệch lạc, không để tình trạng dùng Quan họ trở thành nghề mưu 

sinh để Quan họ biến tướng.  

 

KẾT LUẬN 

 

1. Biến đổi văn hóa diễn ra trong nhiều lĩnh vực, khu vực khác 

nhau. Nghiên cứu về biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh hiện nay là 

việc làm cần thiết góp phần bảo tồn 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 ương 5, khoá VIII.  

2. Đã xác định rõ tầm quan trọng của các khái niệm cốt lõi và cơ 

sở lí luận, phương pháp tiếp cận vấn đề trong quá trình luận giải, làm 
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rõ bản chất của đối tượng nghiên cứu. Việc lượng hóa kết quả nghiên 

cứu bằng các con số, bảng biểu cụ thể, kết quả khoa học của công 

trình cho thấy các hiện tượng biến đổi trong Văn hóa Quan họ là 

thuyết phục, có thể kiểm chứng được. Xác định rõ khái niệm Người 

Quan họ hay là Con người Văn hóa Quan họ đều thống nhất chỉ Chủ 

thể sáng tạo và thực hành Văn hóa Quan họ.  

3. Văn hóa Quan họ đã trải qua quá trình biến đổi, phát triển 

không ngừng. Sự biến đổi này không chỉ diễn ra ở không gian, môi 

trường diễn xướng của Quan họ mà còn biến đổi ở chính nội tại của 

Văn hóa Quan họ như phương thức diễn xướng, phương thức thể 

hiện các bài bản Quan họ, ... Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ 

ra rằng, nếu như trước đây, Quan họ chủ yếu hát cho nhau nghe trong 

phạm vi làng xã, phát triển trên nền tảng văn minh lúa nước kết hợp 

với các ngành nghề thủ công, tạo nên những làng Quan họ trù phú thì 

ngày nay chịu tác động của kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa, đã bị 

sân khấu hóa, không còn đóng khung nhỏ hẹp mà đã bước ra vũ đài 

quốc tế, trở thành một thành phần của di sản văn hóa nhân loại.  

4. Việc nghiên cứu quá trình biến đổi và phát triển của Quan họ 

tương 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 hướng đi, giúp Quan họ phát triển theo 

đúng quy luật khách quan, tích cực. Đây là 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 nước 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 cường công tác tuyên 

truyền, giáo dục nhận thức cho người dân về giá trị của Văn hóa 

Quan họ.  
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