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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Mỗi loại hình nghệ thuật dù là truyền thống hay hiện đại thì sự sáng tạo của con 

người luôn làm cho nghệ thuật đó mang những nét đặc trưng và độc đáo. Đờn ca tài tử 

thuộc loại hình nghệ thuật âm nhạc đậm đà bản sắc văn hóa Phương Nam. Hơn một 

thế kỷ hình thành và phát triển, với sự đóng góp của biết bao thế hệ nghệ nhân tài hoa, 

nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã khẳng định được vị trí quan trọng trong lòng dân 

tộc, còn là đối tượng quan tâm của các nhà nghiên cứu văn hóa trong và ngoài nước. 

Với những giá trị đặc sắc về nội dung, độc đáo về hình thức nghệ thuật, năm 2012, 

Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Một năm sau (12/2013), Đờn ca tài tử Nam Bộ chính 

thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) 

vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Một di sản văn hóa phi vật thể được thế giới công nhận là kết quả tổng lực của trí 

tuệ, tài năng và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân ở Nam Bộ. Nghệ nhân - những “báu 

vật nhân văn sống” (Living Human Treasures) của Việt Nam là những người có tài năng, 

nắm giữ từ kĩ thuật trình diễn độc đáo, kỹ năng chế tác nhạc cụ đến việc sáng tác và trình 

diễn bằng ngón đờn độc đáo, giọng ca “mùi mẫn” điêu luyện. Và cũng chính họ là những 

người đắp nên “hồn cốt”cho âm nhạc, nhờ đó Đờn ca tài tử Nam Bộ có được sức sống lâu 

dài đến ngày nay. Trong buổi lễ đón nhận bằng công nhận của UNESCO: “Đờn ca tài 

tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại” được tổ chức tại Thành 

phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/02/2014, đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã 

công bố Chương trình hành động quốc gia bảo vệ nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 

giai đoạn 2014-2020. Qua đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghệ nhân với việc 

đào tạo đội ngũ kế thừa, quảng bá, phổ biến và duy trì việc thực hành nghệ thuật trong 

đời sống của cộng đồng cư dân ở các địa phương.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các tỉnh thành đã xây dựng và triển khai 

thực hiện “Đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 1 

(2016-2020)”. Nhìn qua các báo cáo chúng tôi nhận thấy: số lượng nghệ nhân năm sau 

tăng hơn năm trước; những cuộc giao lưu, trình diễn đờn ca, những cuộc thi sáng tác 

lời ca mới được các địa phương đầu tư tổ chức; các lò truyền dạy đờn ca tại gia và ở 
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các Trung tâm văn hóa được duy trì; các cuộc thi sáng tác lời mới trên 20 bản Tổ thu 

hút nhiều người tham gia; những nghệ nhân có quá trình cống hiến, đạt thành tích cao 

được Nhà nước xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân… Tất 

cả cho thấy chính sách phát triển văn hóa dân tộc của Đảng - Nhà nước qua sự thực 

hành di sản văn hóa của đội ngũ nghệ nhân ở các địa phương đã đem lại những thành 

tựu nhất định trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của Đờn ca tài tử Nam Bộ nói 

riêng; trong sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm 

đà bản sắc dân tộc nói chung.  

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền 

Giang và Bạc Liêu - những địa phương sớm hình thành và phát triển Đờn ca tài tử 

Nam Bộ, chúng tôi nhận thấy việc thực hành di sản văn hóa của đội ngũ nghệ nhân 

đang đối mặt với những vấn đề nảy sinh trong bối cảnh xã hội hiện nay. Nghệ nhân 

đờn giỏi, ca hay (nhất là độ tuổi trung niên, thanh niên) ở các tỉnh thành chuyển cư đến 

đô thị lớn - nơi có nhiều cơ hội để mưu sinh bằng chuyên môn của mình. Điều này dẫn 

đến sự biến đổi mục đích thực hành, hình thức trình diễn, cách thức truyền dạy. Bên 

cạnh đó, đội ngũ trẻ được kế thừa tuy có năng khiếu nổi trội, nhanh nhạy trong việc 

tiếp thu song lại eo hẹp quỹ thời gian, thiếu sự kiên trì để trau dồi thêm kiến thức và kỹ 

năng diễn tấu, hòa ca. Một thực trạng khác cũng đáng quan ngại, cụm từ “con nhà nòi” 

để chỉ các gia đình có 3 đến 4 thế hệ nối nghiệp đờn ca, hiện đang đứng trước nguy cơ 

đứt đoạn truyền thống âm nhạc trong gia đình, vì nhận thấy cơ hội “kiếm tiền” không 

nhiều như các nghề nghiệp khác. Bên cạnh đó, đa số công chúng trẻ rất ưa chuộng 

nghệ thuật nước ngoài, chưa thật sự quan tâm yêu thích, hoặc chưa có nhiều cơ hội để 

tiếp cận âm nhạc cổ truyền. Như vậy, làm thế nào giữ được ngón đờn, giọng ca và tinh 

thần phục vụ nghệ thuật bất vụ lợi trong khi nhu cầu sinh kế của gia đình luôn là vấn 

đề bức bách? Làm thế nào những ngón đờn hay, giọng ca điêu luyện được trao truyền 

đúng chỗ, đúng người, để truyền thống văn hóa tốt đẹp không bị đứt đoạn trong các 

gia đình nghệ nhân? Làm sao để nghệ nhân trước và sau khi được Nhà nước tôn vinh 

vẫn giữ được tâm huyết, tinh thần trách nhiệm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của 

nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ? Làm thế nào để các thế hệ thanh thiếu niên yêu 

chuộng âm nhạc cổ truyền như họ yêu nhạc Rap Rock, Hip hop? Đây là những câu hỏi 

đặt ra cho số phận của một dòng âm nhạc cổ truyền của Nam Bộ mà những ai yêu 

chuộng âm nhạc dân tộc đều trăn trở.  
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Mặt khác, đã có những công trình nghiên cứu nghệ nhân thực hành các loại di 

sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, trong đó có nghệ nhân Đờn ca tài tử. Những công 

trình trên hoặc sưu tập giới thiệu khái quát về tiểu sử nghệ nhân tiêu biểu ở địa 

phương; hoặc đưa ra giải pháp để giải quyết thực trạng bất cập trong việc thực thi 

chính sách với nghệ nhân; hay nghiên cứu đóng góp của nghệ nhân trên 2 phương diện 

sáng tạo và đào tạo. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu có tính hệ thống, dựa 

trên các lý thuyết khoa học để nghiên cứu nghệ nhân với tư cách là chủ thể thực hành 

di sản trên các phương diện: truyền dạy, sáng tác, trình diễn trong quá trình hình thành 

và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Cũng như chưa có công trình nghiên 

cứu nghệ nhân với tư cách là chủ thể sáng tạo nghệ thuật luôn chịu sự tác động, ảnh 

hưởng bởi bối cảnh lịch sử xã hội nhất định. Qua đó, tìm ra nguyên nhân, lý giải 

những tác động dẫn đến sự biến đổi nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh 

xã hội hiện nay.   

Xuất phát từ những vấn đề trên, với niềm yêu thích nghệ thuật Đờn ca tài tử và 

sự trân trọng các thế hệ nghệ nhân tài hoa đã cống hiến trí tuệ và tâm huyết cho văn 

hóa Nam Bộ, chúng tôi chọn đề tài “Nghệ nhân Đờn ca Tài tử Nam Bộ trong bối 

cảnh xã hội đương đại” để nghiên cứu làm luận án tiến sĩ ngành Văn hóa học.  

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

Mục đích nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu vai trò và những đóng góp của nghệ nhân trên các 

phương diện thực hành di sản văn hóa. Đồng thời, phân tích những điều kiện lịch sử xã 

hội đã tác động đến nghệ nhân trong quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật Đờn 

ca tài tử Nam Bộ. 

Nhiệm vụ nghiên cứu 

Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đề tài; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn 

liên quan đến nghệ nhân, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh đương đại;  

Khảo sát những điều kiện cơ bản tác động đến nghệ nhân; sự thể hiện vai trò 

của nghệ nhân trên các phương diện thực hành di sản: truyền dạy, trình diễn, sáng tác; 

sự liên kết các nghệ nhân trong tổ chức xã hội nghề nghiệp để bảo tồn và phát huy giá  

trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; 
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Trình bày những tác động khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến việc thực 

hành di sản của nghệ nhân, làm biến đổi nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; từ đó đưa 

ra một số gợi ý nhằm phát huy vai trò nghệ nhân trong bối cảnh xã hội hiện nay. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các nghệ nhân thuộc loại hình nghệ thuật 

Đờn ca tài tử Nam Bộ. Nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ được chúng tôi quan niệm 

trong luận án là các công dân Việt Nam đang nắm giữ kiến thức và thực hành kĩ năng 

trong việc truyền dạy, sáng tác và trình diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

Đối tượng khảo sát: Để làm rõ những vấn đề đặt ra của luận án, chúng tôi chọn  

đối tượng khảo sát như sau: 

- Các cá nhân bao gồm: 1/ Nghệ nhân hiện đang thực hành Đờn ca tài tử và đạt 

các tiêu chí như: a) Có thời gian thực hành liên tục từ 10 năm trở lên; b) Chưa được 

xét công nhận hoặc đã được công nhận danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu 

tú, Nghệ nhân dân gian; c) Đạt thành tích nhất định được cộng đồng công nhận hoặc 

Nhà nước khen thưởng. 2/ Cán bộ có vai trò quản lý trực tiếp đến việc thực hành Đờn 

ca tài tử của nghệ nhân ở 4 địa bàn được chọn khảo sát.  

- Các tổ chức quy tụ nghệ nhân với tên gọi: Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, ở các cấp 

(thành phố - tỉnh, quận - huyện và xã - phường), thuộc 4 tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bình Dương, Tiền Giang và Bạc Liêu.   

Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian 

Đờn ca tài tử Nam Bộ (hoặc Đờn ca tài tử - nói gọn hơn) được duy trì và truyền bá 

phổ biến ở 21 tỉnh – thành phố của Việt Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau), song số lượng 

nghệ nhân tập trung nhiều nhất ở các tỉnh – thành phố thuộc khu vực Nam Bộ. Vùng văn 

hóa Nam Bộ bao gồm 19 tỉnh – thành phố và được chia thành hai tiểu vùng văn hóa: tiểu 

vùng văn hóa Đông Nam Bộ và tiểu vùng văn hóa Tây Nam Bộ (còn gọi là Đồng bằng 

sông Cửu Long). Như vậy, không gian phân bố và thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ tương 

đối rộng. Tuy nhiên, do thời gian và khuôn khổ hạn chế của luận án nên chúng tôi chỉ lựa 

chọn khảo sát điểm tại một số tỉnh – thành phố tiêu biểu, có tính đại diện cho hoạt động 

sáng tác, trình diễn và truyền dạy Đờn ca tài tử của nghệ nhân. Qua tìm hiểu các công 

trình nghiên cứu và khảo sát thực địa tại các tỉnh – thành phố thuộc vùng văn hóa Nam 
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Bộ, chúng tôi lựa chọn 4 tỉnh thành tiêu biểu, đại diện cho phạm vi nghiên cứu của đề tài 

để khảo sát tài liệu và thực trạng hoạt động Đờn ca tài tử. Cụ thể:  

Đối với tiểu vùng văn hóa Đông Nam Bộ, chúng tôi khảo sát thực địa hoạt động 

của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đây được xem là hai địa phương có phong trào Đờn ca tài tử Nam Bộ phát triển sớm 

và mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Bộ. Đồng thời, đây cũng là nơi văn hóa - nghệ 

thuật dân tộc chịu sự tác động mạnh mẽ bởi quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 

trong đó có Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

Đối với tiểu vùng văn hóa Tây Nam Bộ, chúng tôi tiến hành khảo sát tại hai 

tỉnh là Bạc Liêu và Tiền Giang, là những địa phương được xem là “cái nôi” của cổ 

nhạc và sân khấu Miền Nam; nơi sản sinh nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ tài hoa, có 

nhiều đóng góp cho sự hình thành và phát triển Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

Như vậy, Bình Dương, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Bạc Liêu (gọi 

tắt là 4 tỉnh thành) có thể xem là những địa phương tiêu biểu cho hoạt động sáng tác, 

trình diễn và truyền dạy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Là những nơi có nhiều đóng 

góp cho nghệ thuật âm nhạc và sân khấu dân tộc của nước nhà. Việc lựa chọn 4 tỉnh 

thành phố này giúp chúng tôi có thể đánh giá vai trò, thực trạng hoạt động của nghệ 

nhân Đờn ca tài tử trong xã hội đương đại, trên cơ sở xem xét tính đặc thù lịch sử của 

từng tiểu vùng văn hóa đối với sự ra đời, phát triển của loại hình nghệ thuật này. Bên 

cạnh đó, việc lựa chọn 4 tỉnh thành phố này còn giúp cho việc khảo sát được tập trung, 

tiến hành thuận lợi, phù hợp với điều kiện nghiên cứu của chúng tôi.  

Phạm vi thời gian  

Để tiện cho việc nghiên cứu chúng tôi giới hạn trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2016 

đến 2020. Đây là giai đoạn đầu tiên quan trọng của 21 tỉnh thành sở hữu nghệ thuật Đờn 

ca tài tử Nam Bộ trong việc xây dựng và thực thi “Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ 

thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, nhằm cụ thể 

hóa “Chương trình hành động Quốc gia về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử 

Nam Bộ năm 2014” sau khi được UNESCO công nhận.  

Tuy nhiên, một số vấn đề liên quan đến nghệ nhân và nghệ thuật Đờn ca tài tử ở 

góc độ lịch sử và để việc đánh giá được khách quan, chúng tôi mở rộng thời gian 

nghiên cứu trên tài liệu. Riêng, phần khảo sát thực địa, chúng tôi trực tiếp thực hiện từ 

năm 2018 - 2020 tại 4 tỉnh thành nói trên. Sở dĩ thời gian khảo sát kéo dài vì phụ thuộc 
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vào điều kiện của các địa phương. Nhất là thời điểm tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử 

Nam Bộ - sự kiện văn hóa quan trọng, biểu hiện tập trung và rõ nét nhất năng lực thực 

hành của đội ngũ nghệ nhân ở các địa phương. 

4. CÂU HỎI VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

Câu hỏi nghiên cứu 

Nghệ nhân nói chung và nghệ nhân Đờn ca tài tử nói riêng có vai trò như thế 

nào trong việc bảo tồn, phát huy và phát triển di sản văn hóa phi vật thể đặc thù của 

vùng đất Nam Bộ? 

Nghệ nhân trong quá trình thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ trên những điều 

kiện của bản thân đã có những đóng góp cụ thể gì trên các phương diện: truyền dạy, 

sáng tạo và trình diễn?  

Trong bối cảnh lịch sử, xã hội có nhiều biến động, kinh tế thị trường, đô thị hóa, sự 

khó khăn trong đời sống có tạo áp lực đối với nghệ nhân trong cách thức và chất lượng thực 

hành di sản hay không? Đâu là những động lực quan trọng thúc đẩy các nghệ nhân tiếp tục 

thực hành, truyền dạy, phục hưng, tái sáng tạo di sản trong bối cảnh xã hội đương đại? 

Giả thuyết nghiên cứu  

Nghệ nhân là “báu vật nhân văn sống” của mỗi quốc gia, mỗi địa phương, đã sáng 

tạo ra nghệ thuật Đờn ca tài tử trên những điều kiện đặc thù lịch sử của vùng đất Nam Bộ. 

Trên nền tảng của tri thức và năng lực chuyên môn, nghệ nhân của các tỉnh thành Nam Bộ 

gắn kết với nhau để sáng tạo, truyền dạy, trình diễn, sáng tác, góp phần bảo tồn, phát huy và 

phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử. Trong bối cảnh xã hội đương đại, sự phát triển kinh tế và 

xu hướng mở rộng giao lưu và hội nhập văn hóa đã tạo ra nhiều cơ hội và thành tựu, đồng 

thời còn thách thức, khó khăn đối với đội ngũ nghệ nhân trên hành trình bảo tồn và phát huy 

giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại: nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Luận án thực hiện theo hướng tiếp cận liên ngành: lịch sử, nhân học, xã hội 

học, tâm lý học nghệ thuật, quản lý văn hóa. Sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp 

định tính và định lượng, thông qua một số thao tác cụ thể như: Phân loại thống kê, 

khảo sát điền dã quan sát tham dự, quan sát không tham dự, phỏng vấn sâu.  

Phân loại thống kê 

Phương pháp này được sử dụng để thống kê và phân loại các nghệ nhân, nghệ sĩ 

theo từng nhóm, dựa trên những tiêu chí nhất định. Thông qua phân loại, phần nào 
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hình dung được sự thực hành Đờn ca tài tử của nghệ nhân hiện nay. Chúng tôi kế thừa 

các số liệu về nghệ nhân đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ Đờn ca tài tử ở các tỉnh 

– thành phố của Việt Nam, nhất là 4 tỉnh thành được lựa chọn phân tích, bao gồm cả 

số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp. Trong đó, số liệu thứ cấp là nguồn số liệu chính của 

luận án. Số liệu thứ cấp được chúng tôi thu thập từ các hồ sơ thống kê nghệ nhân, 

câu lạc bộ, đội, nhóm Đờn ca tài tử ở các tỉnh – thành phố qua các sách, báo, báo cáo 

và các văn bản khác, như: 

+ Kiểm kê di sản nghệ thuật đờn ca tài tử 2010 do Viện Âm nhạc – Học viện 

Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với các tỉnh – thành phố thực hiện (2011).  

+ Chương trình mục tiêu Quốc gia về Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ với 7 nội dung trọng tâm.  

+ Các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến Nghệ thuật Đờn ca tài tử 

Nam Bộ dưới các thể loại khác nhau: sách chuyên khảo, đề án,báo cáo khoa học, luận 

án, luận văn, kỷ yếu hội thảo, bài viết trên các tạp chí khoa học, báo đã xuất bản.  

+ Các số liệu thống kê về nghệ nhân và Báo cáo tổng kết hoạt động thực hiện Đề 

án Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ giai đoạn I từ 2016 - 

2020 của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Tiền Giang, Bạc Liêu (gọi tắt là 4 

tỉnh thành) do các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Văn hóa tỉnh cung cấp.   

Ngoài việc sử dụng số liệu thứ cấp, luận án còn sử dụng nguồn số liệu sơ cấp  

do chính chúng tôi thu thập trong quá trình điền dã thực địa. Trên cơ sở nguồn số liệu 

thu thập được, chúng tôi thống kê số lượng các nghệ nhân, các câu lạc bộ, đội, nhóm 

theo các tiêu chí nhất định. Dựa trên kết quả phân loại và thống kê, chúng tôi phác họa 

bức tranh chung về các thế hệ các nghệ nhân, các tổ chức gắn kết nghệ nhân như: câu 

lạc bộ, đội, nhóm; đưa ra những nhận định khách quan về quá trình phát triển; tìm ra 

nguyên nhân tác động, ảnh hưởng đến vai trò và năng lực thực hành chuyên môn của 

nghệ nhân trong bối cảnh hiện nay. 

Điền dã dân tộc học  

Phương pháp này giúp chúng tôi thâm nhập vào môi trường văn hóa nơi nghệ 

nhân thực hành Đờn ca tài tử (trong mục Phạm vi nghiên cứu, chúng tôi đã giới hạn 

khảo sát điền dã tại 4 tỉnh thành của Nam Bộ). Trong quá trình khảo sát thực địa chúng 

tôi sử dụng các phương pháp như: quan sát tham dự, quan sát không tham dự và phỏng 

vấn sâu.  

http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-480700.html
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Quan sát tham dự: ở mỗi địa phương chọn khảo sát, chúng tôi tiến hành quan 

sát,  phỏng vấn, ghi âm, ghi hình, ghi chép về các buổi trình diễn trong liên hoan, hội 

thi, các buổi sinh hoạt định kỳ ở 22/372 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử của 4 tỉnh thành; gặp 

gỡ các nghệ nhân tại câu lạc bộ và tại gia đình; các cán bộ phụ trách hoạt động Đờn ca 

tài tử ở các Trung tâm Văn hóa tỉnh thành, Hội Văn học-Nghệ thuật ở địa phương. 

Phương pháp này vừa giúp chúng tôi có nguồn tư liệu sống động để có thể khắc họa rõ 

nét các phương diện thực hành di sản của nghệ nhân, qua đó làm rõ các vấn đề nghiên 

cứu đặt ra cho luận án. 

Quan sát không tham dự: để có thể hiểu được năng lực chuyên môn của nghệ 

nhân trên các phương diện hoạt động Đờn ca tài tử Nam Bộ; cũng để đối chiếu với kết 

quả diền dã thực địa, chúng tôi khảo sát một số tư liệu dưới dạng băng, đĩa, hình chụp 

các cuộc trình diễn tranh tài, trình diễn giao lưu và truyền dạy của nghệ nhân ở các địa 

phương được chọn nghiên cứu đề tài luận án. 

Phỏng vấn sâu: Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

nhân loại đã được UNESCO công nhận, gắn với vai trò tự quản của các nghệ nhân. 

Mặt khác, theo Luật Di sản văn hóa của Việt Nam thì việc kiểm kê, giám sát và đầu 

tư mọi mặt để bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này trong đời 

sống cộng đồng thuộc vai trò quản lý của Nhà nước các cấp. Do đó, chúng tôi đã 

chọn hai đối tượng: nghệ nhân và cán bộ văn hóa làm công tác quản lý trực tiếp các 

hoạt động Đờn ca tài tử để phỏng vấn. 

- Đối với nghệ nhân: chúng tôi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp hoạt động 

nghệ thuật: Về thân thế: độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, truyền thống nghệ thuật 

trong gia đình … Về sự nghiệp nghệ thuật: quá trình tham gia hoạt động (sáng tác, 

trình diễn, truyền dạy); những mong muốn của nghệ nhân về chuyên môn cũng như 

nhu cầu đời sống; nhận thức và những đề xuất của nghệ nhân để bảo tồn và phát huy 

giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ ở địa phương của họ. 

 Vì là mẫu có tính đại diện nên được chọn theo tiêu chí sau: 

+ Là những nghệ nhân được nhạc giới, hoặc Nhà nước, hoặc Hội Văn nghệ dân 

gian công nhận; hoặc chưa được công nhận danh hiệu nhưng có thâm niên 10 năm trở 

lên liên tục thực hành nghệ thuật Đờn ca tài tử ở cấp tỉnh thành hoặc huyện quận hay 

một tổ chức văn nghệ tương đương. 
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+ Là những nghệ nhân của hai độ tuổi: từ 30 - 50 tuổi và từ 51 - 70. Đây là 

những độ tuổi qua nghiên cứu Hồ sơ trình UNESCO xét công nhận Đờn ca tài tử Nam 

Bộ và qua công tác điều nghiên thực địa chúng tôi nhận thấy chiếm tỉ lệ khá cao, có 

tính phổ biến ở các tỉnh thành được chọn khảo sát. Mặt khác, đa số nghệ nhân ở độ 

tuổi này được đào tạo căn bản, thông thạo chuyên môn, có quá trình hoạt động và có 

những đóng góp nhất định trong việc thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ được giới nhạc 

công nhận.  

- Đối với cán bộ văn hóa: chúng tôi chọn các cán bộ quản lý ở Trung tâm Văn 

hóa tỉnh hoặc Phòng Nghiệp vụ văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 2 

đơn vị có nhiệm vụ quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ ở địa phương. 

Những thông tin thu thập từ đối tượng khảo sát này giúp làm rõ các vấn đề liên quan 

đến việc thực thi Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và   

những chính sách liên quan đến công nhận, đãi ngộ nghệ nhân ở các địa phương. 

Để nội dung phỏng vấn tập trung, chúng tôi chọn 50 nghệ nhân và cán bộ quản 

lý văn hóa của 4 tỉnh thành, tông số 50 người, cụ thể: 20 (Thành phố Hồ Chí Minh), 10 

(Bình Dương), 10 (Tiền Giang), 10 (Bạc Liêu).  

6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

Luận án nghiên cứu nghệ nhân được xây dựng trên một số luận điểm cơ bản 

từ lý thuyết Đặc thù lịch sử, thuyết Lựa chọn duy lý, giúp nhận diện rõ nét những tác 

động của bối cảnh lịch sử xã hội dẫn đến sự lựa chọn để kế thừa hay phủ định truyền 

thống thực hành di sản âm nhạc - từng là niềm tự hào của nghệ nhân và địa phương.  

Luận án phản ánh rõ nét sự thực hành của nghệ nhân trên các phương diện: 

sáng tạo, trình diễn, truyền dạy trong một tổ chức xã hội nghề nghiệp đặc thù của 

Nam Bộ; phân tích những biến đổi trên các phương diện truyền dạy, sáng tác và trình 

diễn; qua đó xác định vai trò, vị thế quan trọng của nghệ nhân trên lộ trình bảo vệ di 

sản văn hóa dân tộc.  

Luận án góp phần tác động đến nhận thức của cộng đồng nghề; tác động đến 

nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật ở địa phương về việc 

thực thi có hiệu quả chính sách đãi ngộ nghệ nhân phù hợp với thực tiễn ở Nam Bộ.  

Kết quả khảo sát, nội dung phân tích, đánh giá, đề xuất trong luận án gợi mở 

hướng giải quyết những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án Bảo tồn và 
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phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2021-2025 ở các tỉnh thành hiện 

sở hữu loại hình nghệ thuật này.  

7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN 

Luận án gồm phần mở đầu, 4 chương, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và 

phụ lục. Nội dung khái quát các chương như sau:  

Chương 1: Cơ sở lý luận, tổng quan nghiên cứu và khái quát chung về địa bàn 

nghiên cứu 

Làm rõ các khái niệm liên quan đối tượng nghiên cứu; trình bày các luận điểm 

cơ bản của các lý thuyết khoa học được áp dụng nghiên cứu đề tài; điểm luận các công 

trình nghiên cứu trước về nghệ nhân và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; đồng thời 

cung cấp những nét cơ bản về các địa bàn được chọn khảo sát.   

Chương 2: Đóng góp của nghệ nhân trong quá trình hình thành và phát triển 

Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Trình bày những tác động lịch sử xã hội đến sự ra đời của thể loại âm nhạc cổ 

truyền trên vùng đất Nam Bộ. Nêu bật những đóng góp to lớn của các thế hệ nghệ 

nhân tiêu biểu trên các phương diện: truyền dạy, trình diễn, sáng tác trong tiến trình 

hình thành và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Chương 3: Đóng góp của nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh xã 

hội đương đại  

Phân tích những tác động của bối cảnh xã hội đương đại đến nghệ nhân dẫn đến 

những biến đổi trên các phương diện thực hành di sản và ảnh hưởng đến nhận thức, sự 

lựa chọn hành nghiệp của đội ngũ nghệ nhân. Qua đó gợi mở một vài cách thức nhằm 

tạo động lực để nghệ nhân tiếp tục đóng góp trí tuệ, tài năng đồng thời phát huy hơn 

nữa vai trò quan trọng của họ trên lộ trình bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn 

ca tài tử Nam Bộ.  
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Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

VÀ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Để làm rõ những vấn đề đặt ra trong nội dung luận án, chúng tôi đi sâu phân 

tích các khái niệm chính: nghệ nhân, nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ, bối cảnh xã hội 

đương đại và một số khái niệm liên quan. Đồng thời trình bày những luận điểm cơ bản 

của 2 lý thuyết: Đặc thù lịch sử và Lựa chọn duy lý để làm cơ sở lý luận cho việc 

nghiên cứu đề tài. 

1.1.1. Các khái niệm liên quan đề tài 

1.1.1.1. Nghệ nhân 

Nghệ nhân - người thực hành di sản văn hóa  

Theo nghĩa của từ nguyên, “nghệ” là nghề có chuyên môn cao hoặc là nghệ 

thuật, “nhân” là người. Nghệ nhân được hiểu là người hoạt động có chuyên môn về 

một loại nghề nghiệp nào đó (thường là các nghề truyền thống). Từ điển tiếng Việt 

định nghĩa nghệ nhân: “Người chuyên nghề biểu diễn một bộ môn nghệ thuật hoặc 

chuyên làm một nghề thủ công mỹ nghệ, có tài nghệ cao” (Hoàng Phê cb, 2003, tr 

676). Từ định nghĩa này, chúng tôi nhận thấy, nội hàm của khái niệm nghệ nhân có hai 

nghĩa cơ bản: 1/ Là người chuyên nghề biểu diễn thuộc một bộ môn nghệ thuật, hoặc 

thủ công - mĩ nghệ. 2/ Là người có tài nghệ cao được xã hội công nhận. Hay một định 

nghĩa khác cụ thể hơn đối với nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể: “Là 

người được kế thừa, nắm giữ di sản của cha ông truyền laị qua bao đời, tiếp tục thực 

hành, gìn giữ và trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Nghệ nhân thực hành được ví như 

những “báu vật nhân văn sống”, “bảo tàng sống”, “kho tàng di sản văn hóa sống” 

không thể có một hình thức vật chất nào thay thế được” (Phạm Cao Quý, 2019, tr 2). 

Nghệ nhân trong âm nhạc dân gian (một trong những thành tố của văn hóa phi 

vật thể) thường được chia làm hai nhóm: nghệ nhân trình diễn và nghệ nhân chế tác. 

Nghệ nhân trình diễn là người diễn tấu trên nhạc cụ, hoặc dùng chất giọng để diễn đạt 

lời ca, hay dùng động tác tay chân kết hợp hình thể để nhảy múa theo cách thức dân 

gian, hoặc theo những khuôn mẫu được đào tạo có hệ thống. Nghệ nhân chế tác 

là người làm ra các sản phẩm thủ công - mĩ nghệ tinh xảo, có tính thẩm mỹ cao, thể 

hiện sự khéo léo, điêu luyện hoặc ý tưởng mới lạ. Riêng với Đờn ca tài tử có 3 nhóm 
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nghệ nhân: nghệ nhân chế tác (làm ra các loại nhạc cụ), nghệ nhân trình diễn (đờn, ca) 

và nghệ nhân sáng tác (viết lời trên lòng bản hoặc sáng tác bản mới). 

Nghệ nhân - đối tượng của chính sách bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa  

Ở Việt Nam, nghệ nhân còn là đối tượng của chính sách nhà nước với mục đích 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Theo Thông tư liên bộ số 

41/2002/TTLT/BNN-BLĐTBXH-BVHTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá - Thông tin về việc hướng dẫn tiêu 

chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chính sách đãi ngộ, thì:  “Nghệ nhân 

là công dân Việt Nam làm việc trong các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp, thủ công mĩ 

nghệ truyền thống của Việt Nam”. Thông tư cũng đưa ra 4 tiêu chuẩn cụ thể về: trình 

độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chất lượng tác phẩm, sự phát huy và 

truyền dạy nghề nghiệp, để xét danh hiệu cho nghệ nhân. Tuy nhiên, nội dung văn bản 

này chưa đề cập đến nghệ nhân thực hành nghệ thuật dân gian truyền thống.  

Đến năm 2014, ở Việt Nam đã có một số di sản văn hóa phi vật thể được 

UNESCO công nhận, việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản thông qua nghệ nhân 

càng trở nên cấp thiết. Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 

năm 2014 Về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú  trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi vật thể. Theo Nghị định thì nghệ nhân được xét công nhận danh hiệu là 

“Công dân Việt Nam đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 

thể thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân 

gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống; Tri thức dân gian” (Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Văn bản hợp nhất, 2019) Theo đó, danh hiệu Nghệ nhân nhân 

dân và Nghệ nhân ưu tú được xét tặng cho cá nhân phải đạt đủ các tiêu chuẩn sau: 

1. Trung thành với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương;  

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với 

nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo được cá nhân 

đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; 

3. Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự 

nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước 

(đối với Nghệ nhân nhân dân) hoặc của địa phương (đối với Nghệ nhân ưu tú ), 
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thể hiện ở việc nắm giữ kĩ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có 

thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị cao (đối với 

Nghệ nhân nhân dân) và có giá trị (đối với Nghệ nhân ưu tú  ) về lịch sử, văn hóa, 

khoa học, nghệ thuật, thẩm mĩ, kĩ thuật; 

4. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên (đối với Nghệ nhân 

nhân dân và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú); có 

thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên (đối với Nghệ nhân ưu tú). 

Phân biệt những nét cơ bản về nghệ nhân, nghệ sĩ  

Hiện nay, có sự lẫn lộn trong cách dùng từ nghệ nhân và nghệ sĩ khi nói về những 

người hoạt động nghệ thuật dân gian. Mặc dù trên thực tế có một số nghệ sĩ  xuất thân từ 

các gia đình làm nghệ thuật dân gian truyền thống (như Đờn ca tài tử, Ca trù, Quan họ), 

hoặc được đào tạo chính quy… song lại hoạt động ở các tổ chức văn nghệ dân gian 

(nhóm, câu lạc bộ). Trong kho từ vựng tiếng Việt “nghệ sĩ” thường được hiểu là “người 

chuyên hoạt động (sáng tác hoặc biểu diễn) trong một bộ môn nghệ thuật” (Hoàng Phê cb, 

2003, tr 676) hay là “người có học thức, dùng nghệ thuật để thi thố với đời như đàn, ca, 

hội họa, đóng kịch” (Bửu Kế, 1999, tr 1214). Ở hai định nghĩa này, chúng ta có thể nhận 

thấy, nghệ sĩ đều là người được đào tạo trường quy và hoạt động ở các đơn vị nghệ thuật 

chuyên nghiệp. Nghệ sĩ cũng được chia thành hai nhóm: nghệ sĩ sáng tác và nghệ sĩ trình 

diễn. Như vậy, nghệ nhân và nghệ sĩ là những khái niệm gần gũi nhưng không đồng nhất 

về ý nghĩa. Chúng tôi cho rằng, sự khác nhau cơ bản chính là ở tính chuyên nghiệp, 

phương thức đào tạo và mục đích hoạt động. Nếu nghệ sĩ là người có tài năng được đào 

tạo qua hệ thống trường lớp thì nghệ nhân cũng là người có tài năng, được truyền dạy từ 

gia đình “nhà nòi” hoặc học từ những nghệ nhân đi trước, theo phương thức truyền khẩu, 

truyền ngón. Nếu nghệ sĩ là người hoạt động chuyên nghiệp, mưu sinh bằng chính chuyên 

môn được đào tạo thì nghệ nhân là người hoạt động “nghiệp dư”, không đặt nặng vấn đề 

mưu sinh, nhất là đối với những nghệ nhân thực hành văn nghệ dân gian. Tuy nhiên, sự 

phân biệt ở đây chỉ có tính tương đối, bởi trên thực tế vẫn có một số nghệ nhân giỏi, có 

chuyên môn cao, hiện hoạt động chuyên nghiệp, thậm chí họ còn được mời giảng dạy 

chuyên môn ở các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. 

Nghệ nhân - Báu vật nhân văn sống ở các quốc gia  

Cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XXI, sự phát triển vượt bậc về kỹ thuật và công 

nghệ, sự giao lưu và hợp tác mở rộng trên phạm vi toàn cầu đã tác động rất lớn đến nghệ 
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nhân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trước thực 

tiễn đó, kì họp lần thứ 25 của UNESCO tại Paris vào ngày 15.11.1989 đã đưa ra khái 

niệm “Báu vật nhân văn sống” (Living Human Treasures) trong Khuyến nghị của 

UNESCO về việc Bảo vệ văn hóa cổ truyền và văn hóa dân gian. Khái niệm “Báu vật 

nhân văn sống” là những nghệ nhân tiếp tục được sử dụng tại điều 2 của Công ước về 

Bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể do Đại hội đồng UNESCO thông qua vào năm 2003. 

Đến nay, hơn 80 quốc gia thành viên của UNESCO tham gia phê chuẩn và thực hiện 

công ước này. Các tiêu chí để được công nhận là “báu vật nhân văn sống” do UNESCO 

đề ra gồm có: nghệ nhân xuất sắc trong việc áp dụng tri thức và kĩ năng nghề nghiệp, sự 

tận tụy cống hiến, khả năng phát triển hơn nữa kiến thức và kĩ năng đã có, khả năng 

truyền dạy kĩ năng và kiến thức cho người học. Trong xu hướng toàn cầu hóa văn hóa, 

các quốc gia trên thế giới đều chú trọng việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, việc tôn 

vinh các nghệ nhân bằng cách thiết lập hệ thống “báu vật nhân văn sống” đã được Nhật 

Bản và Hàn Quốc đặc biệt chú trọng và có những hành động thiết thực trong việc phát 

huy vai trò nghệ nhân thực hành di sản văn hóa dân tộc.  

Ở Nhật Bản 

Đây là quốc gia đầu tiên đề ra chính sách tôn vinh “Báu vật nhân văn sống”. 

Luật Bảo vệ tài sản văn hóa (文化財保护法: Văn hóa tài bảo hộ pháp) do chính phủ 

Nhật Bản ban hành năm 1950 đã sử dụng thuật ngữ “Jūyō mukei bunkazai hojisha” (

重要無形文化財保特者: trọng yếu vô hình văn hóa tài bảo đặc giả) để chỉ cá nhân 

(hoặc nhóm người) đang nắm giữ và phổ biến những kĩ năng và bí quyết nhằm lưu 

truyền những tài sản văn hóa phi vật thể quan trọng của đất nước cho các thế hệ 

tương lai.  

Điều đó cho thấy việc bảo vệ hợp pháp di sản văn hóa phi vật thể (ICH) đã 

được thiết lập ở Nhật Bản sớm hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Đến năm 1954, Luật Bảo 

vệ các tài sản văn hóa được sửa đổi để mở rộng thành Hệ thống bảo vệ Di sản văn hóa 

phi vật thể (System of protection of intangible cultural heritage). “Thông qua việc sửa 

đổi này, tiểu ban, ngoài việc chỉ định các yếu tố được lựa chọn của ICH là ‘tài sản văn 

hóa phi vật thể quan trọng’ cần xác định các cá nhân hoặc nhóm cá nhân có kỹ năng có 

kỹ năng, kiến thức, kỹ thuật điêu luyện vì họ chính là các Báu vật nhân văn sống” 

(Noriko Aikawa-Faure, 2014, tr 40). Do vậy, từ sau năm 1955, người Nhật thường sử 
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dụng khái niệm “Ningen kokuhō” (人間国宝: Nhân gian quốc bảo) để thay thế cho 

thuật ngữ “Jūyō mukei bunkazai hojisha”. Việc tôn vinh “Ningen kokuhō” không chỉ 

dành cho những cá nhân có cống hiến kiệt xuất mà còn dành cho những nhóm người 

đang nắm giữ, bảo tồn và truyền dạy cho cộng đồng những kĩ năng và bí quyết nghề 

nghiệp có nguy cơ thất truyền. Tuy nhiên, lĩnh vực ICH được Nhật Bản xem xét chỉ 

giới hạn trong các nghệ thuật sân khấu truyền thống ưu tú, chẳng hạn như Nōgaku 

(kịch cổ điển), Kabuki (kịch múa cổ điển), một số thể loại nghệ thuật tinh tế và kỹ 

thuật thủ công. 

Văn hóa ứng xử xã hội của người Nhật luôn trân trọng sự hiểu biết, từng trải 

và những kinh nghiệm đáng quý của những người đi trước để lại. Họ coi trọng địa 

vị xã hội, nể phục một người nào đó vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng chứ 

không đơn thuần đánh giá qua hình thức bề ngoài. Do đó, nghệ nhân cao niên, 

nhiều kinh nghiệm, có những thành tựu nhất định trong việc nắm giữ tri thức và kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp rất được tôn kính. Để đảm bảo việc truyền dạy nghệ 

thuật truyền thống cho các thế hệ tương lai, năm 1955 Ủy ban bảo vệ ICH quyết 

định công nhận những cá nhân hoặc tập thể sở hữu trình độ kỹ năng và kỹ thuật cao 

nhất, hoặc nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể quan trọng là những Báu vật nhân 

văn sống. “Kể từ năm 1964 trở đi, những nghệ nhân được công nhận đã nhận được 

khoản trợ cấp hàng năm hai triệu yên1 từ quỹ của chính phủ để khuyến khích họ 

đào tạo những người kế thừa, phát triển hơn nữa kỹ năng điêu luyện và được phép 

ghi lại các kỹ thuật của họ bằng hình ảnh, âm thanh để bảo lưu (Noriko Aikawa-

Faure, 2014, tr 42). 

Tuy nhiên, đến năm 1975, hệ thống ICH do Nhật Bản thiết lập đã không đưa ra 

bất kỳ sự công nhận đặc biệt nào cho những người nắm giữ chủ chốt về các kỹ năng 

hoặc kỹ thuật quan trọng liên quan đến di sản văn hóa, nhất là đối với các dạng thức 

văn hóa dân gian. Tình trạng này kéo dài đến thập niên đầu thế kỷ XXI vì:  

Do sự phản đối của một số nhà nghiên cứu văn học dân gian Nhật Bản. 

Họ cho rằng việc mở rộng khái niệm ‘Báu vật nhân văn sống’ sang các dạng 

thức văn hóa dân gian có thể ảnh hưởng xấu đến việc truyền bá chúng, ngăn cản 

sự phát triển tự nhiên của chúng và thậm chí dẫn đến 'hóa thạch' hoặc 'tiêu 

                                                                 
1 1 yên Nhật = 206 vnđ. Hai triệu yên = 412.000.000đ (Bốn trăm mười hai triệu đồng) 
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chuẩn hóa', làm mất đi tính đa dạng vốn có. Nhưng, các loại hình văn hóa phi 

vật thể ở Nhật Bản cũng lâm vào tình trạng chung của các nước: lớp người già 

lần lượt ra đi, lớp trẻ không muốn kế thừa, sự di cư từ nông thôn ra thành thị, sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế - hành chính ở các làng quê và đô thị … Trong bối 

cảnh đó, Nhật Bản cho rằng việc công nhận đối với các loại hình văn hóa phi 

vật thể được lựa chọn và “có thể gây nguy hiểm cho sự tồn tại của bất kỳ biểu 

hiện văn hóa dân gian nào không được lựa chọn như vậy” (Noriko Aikawa-

Faure, 2014, tr 42).  

Ở Hàn Quốc 

Về hệ thống bảo vệ ICH ở Hàn Quốc, năm 1962 Đạo luật số 961 về Bảo vệ Tài 

sản văn hóa ban hành đã trở thành nền tảng cho việc bảo vệ ICH của quốc gia. Mục 

đích và chức năng của Đạo luật này là gìn giữ và khai thác tối đa các di sản văn hóa, 

hướng đến việc thúc đẩy sự yêu chuộng văn hóa dân tộc trên toàn quốc, đóng góp vào 

sự tiến bộ văn hóa của nhân loại. Đạo luật Hàn Quốc năm 1962 và các sửa đổi tiếp 

theo đã thiết lập một thể chế quản lý các di sản văn hóa phi vật thể quan trọng thông 

qua việc thành lập Ủy ban Di sản văn hóa, chỉ định những người mang tài sản văn hóa 

phi vật thể quan trọng và các biện pháp để bảo vệ, quảng bá … như việc cấp học bổng, 

tổ chức biểu diễn và các biện pháp bảo vệ khẩn cấp. 

Với nghệ nhân, đến năm 1964, chính phủ Hàn Quốc bổ sung vào Đạo luật số 

961 (ban hành năm 1962), thuật ngữ “Poyuja” (保手者: Bảo thủ giả) được sử dụng để 

chỉ“những người (hay nhóm người) đang nắm giữ những tài sản văn hóa phi vật thể 

có giá trị về mặt lịch sử, nghệ thuật và học thuật”. Mặc dù có tiếp thu các phương 

pháp trong Luật Bảo vệ các tài sản văn hóa của Nhật Bản năm 1954, song Đạo luật 

961 của Hàn Quốc được soạn thảo trong bối cảnh hướng đến việc khẳng định bản sắc 

văn hóa Hàn Quốc. Vì lý do này, khái niệm “Di sản văn hóa phi vật thể quan trọng” 

trong luật pháp Hàn Quốc không chỉ bao gồm nghệ thuật cổ điển như ở Nhật Bản, mà 

còn bao gồm nghệ thuật biểu diễn dân gian, nghệ thuật và thủ công dân gian và các kỹ 

thuật truyền thống đặc trưng cho các dân tộc các vùng khác nhau của đất nước. Sau 

này, phỏng theo mô hình Nhật Bản, Hàn Quốc thường sử dụng thuật ngữ 

“Inganmunhwajae” (人間文化者 : Nhân gian văn hóa giả) thay cho thuật ngữ 

“Poyuja” đã sử dụng trong các văn bản trước đây.  
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Căn cứ trên Đạo luật, Hàn Quốc lập ra Ủy ban quản lý Di sản văn hóa 

với tư cách là cơ quan quản lý di sản và công nhận một số tài sản văn hóa phi 

vật thể có giá trị lịch sử, nghệ thuật hoặc học thuật cụ thể, quan trọng. Những 

cá nhân hoặc tập thể sở hữu di sản được gọi là “Kho báu sống của con người” 

(một cách gọi khác về nghệ nhân) cũng được công nhận (Điều 6). Vào năm 

1964, có 31 Di sản văn hóa phi vật thể quan trọng được công  nhận ở Hàn Quốc. 

Con số này đến năm 2013  đã tăng hơn gấp bốn lần với hơn 180 nghệ nhân và 

nhóm sở hữu. Những nghệ nhân hoặc nhóm sở hữu di sản văn hóa phi vật thể 

quan trọng được công nhận sẽ có quyền lợi cụ thể, như:   

…Được hưởng trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí chăm 

sóc ở bệnh viện nếu cần thiết, cũng như các khoản trợ cấp cho các chương trình 

đào tạo và phát triển chuyên môn. Đổi lại, những người nắm giữ được yêu cầu 

phải đảm bảo việc truyền dạy di sản cho các thế hệ tương lai và quảng bá văn 

hóa truyền thống bằng cách tổ chức biểu diễn. Bộ Văn hóa sẽ giám sát các hoạt 

động như vậy để đảm bảo rằng những người được công nhận phải thực sự thực 

hiện trách nhiệm của họ (Noriko Aikawa-Faure, 2014, tr 44).   

Đạo luật bổ sung cũng nêu rõ: khi người nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể 

quan trọng bị coi là không thích hợp (do khuyết tật về thể chất hoặc lý do khác), Ủy 

ban quản lý Di sản văn hóa có thể hủy bỏ danh hiệu đã công nhận và sự công nhận 

sẽ tự động bị hủy bỏ một khi nghệ nhân qua đời. Quan trọng hơn, nếu di sản văn 

hóa đó không có người kế thừa được chỉ định thay thế và được công nhận danh 

hiệu thì di sản văn hóa đó cũng mất luôn danh hiệu. Quy định này rất đáng được 

lưu tâm ở Việt Nam. 

Nhật Bản, Hàn Quốc là 2 trong số các nước ở Châu Á rất coi trọng di sản văn 

hóa phi vật thể và có những động thái tích cực, hiệu quả trong việc xây dựng chính 

sách biệt đãi các báu vật nhân văn sống đồng thời với việc bảo vệ di sản văn hóa mà 

họ sở hữu. Nhờ sự đóng góp tài chính từ Nhật Bản và Hàn Quốc, UNESCO đã tổ chức 

một số khóa đào tạo để hướng đến việc thiết lập các hệ thống tương tự ở các quốc gia 

khác nhau.  

Các quốc gia khác  

Ở Châu Á, qua kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc và tác động từ UNESCO, 

ở Thái Lan đã tôn danh những nghệ nhân lành nghề, người sáng tạo nên những tác 
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phẩm nghệ thuật vô giá vì lợi ích và những mục đích tốt đẹp của quốc gia là những 

“Nghệ sĩ quốc gia” (National Artist).  

Ở Châu Âu, Pháp đã tạo ra một hệ thống gọi là “Bậc thầy nghệ thuật” vào năm 

1994 để tôn vinh những người nắm giữ các kỹ thuật thủ công truyền thống của dân tộc. 

Nước Cộng hòa Czech (ở Trung Âu, thủ đô là Praha) lập một hệ thống có tên là “Những 

người mang truyền thống nghệ thuật và thủ công phổ biến” vào năm 2001. Nước Cộng 

hòa Sénégal (ở Tây Phi, thủ đô là Dakar) đưa ra một hệ thống có tên là “Con người kho 

báu” vào năm 2006. Sau đó lần lượt nghệ nhân được khẳng định vai trò ở các nước: 

Cộng hòa Liên bang Nigeria, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa nhân dân Mông Cổ … 

Như trên, mỗi quốc gia đều có thuật ngữ chuyên dụng, có những quan niệm và 

chính sách khác nhau về nghệ nhân. Song, tất cả cùng có một điểm chung được xem 

như những tiêu chí để đánh giá và công nhận: Nghệ nhân là người có tài năng trong 

sáng tạo, kỹ năng điêu luyện trong chế tác, phong cách trình diễn độc đáo và có trách 

nhiệm trao truyền, đào tạo thế hệ sau. Tuy nhiên, việc xác định, công nhận và tôn vinh 

các “báu vật nhân văn sống” ở mỗi quốc gia có sự khác nhau, do phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố như: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của đất nước; nhận thức của cộng 

đồng, của các cơ quan nhà nước về việc xây dựng các tiêu chí lựa chọn nghệ nhân, số 

lượng người được đề cử, sự công nhận và phần thưởng cho các “báu vật nhân văn 

sống” đã được công nhận; nguồn tài lực để đầu tư cho hoạt động và chế độ đãi ngộ với 

nghệ nhân. Do đó, mỗi quốc gia cũng có chế độ biệt đãi tùy điều kiện, để tôn vinh, hỗ 

trợ nghệ nhân, khuyến khích họ tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa 

phi vật thể trong sự phát triển chung của đất nước. Ở Việt Nam, qua khảo sát một số 

văn bản ban hành và những biện pháp thực thi trong ứng xử với nghệ nhân trong việc 

công nhận các danh hiệu cho thấy có sự tiếp thu mô hình ICH của các nước, nhất là 

Hàn Quốc và Nhật Bản, ứng dụng vào điều kiện thực tiễn của đất nước.  

1.1.1.2. Đờn ca tài tử Nam Bộ và nghệ nhân Đờn ca tài tử 

Đờn ca tài tử Nam Bộ  

Là thuật ngữ được thống nhất sử dụng trên văn bản nhà nước và sự công nhận 

của UNESCO. Trước đó, trong nhạc giới thường gọi là Ca nhạc tài tử hay Nhạc tài tử. 

Nhạc tài tử Nam Bộ là dòng nhạc vừa mang tính bác học vừa mang tính dân gian, phát 

sinh và phát triển trong bối cảnh xã hội Nam Bộ nửa cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, từ 

những cải tiến và sáng tạo của các nhạc quan, nghệ nhân cung đình và nho sĩ. Nhạc khí 
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dùng để chơi Nhạc tài tử gồm các loại đờn như: tranh, kìm, cò, gáo, bầu, tỳ bà, tam, 

đoản, sến, tiêu, sáo và song lang. Ban đầu Nhạc tài tử chủ yếu là những bản nhạc dùng 

để hòa tấu, sau đó được nghệ nhân đặt lời ca, giúp cho việc phổ biến âm nhạc ngày càng 

rộng rải. Trên cơ sở đó, thuật ngữ “bài bản” ra đời, vừa để chỉ cấu trúc lòng bản nhạc, 

vừa để chỉ nội dung ca từ được sáng tác dựa trên cấu trúc đó1. Bài bản được các thế hệ 

sáng tạo và sử dụng trong Nhạc tài tử rất phong phú, song nhạc giới thống nhất lấy “20 

bản Tổ” làm chuẩn mực để đánh giá trình độ, năng lực của người hành nhạc. Đến thập 

kỉ 1920 – 1930 (thế kỷ XX) cùng với sự ra đời và phát triển của nghệ thuật sân khấu Cải 

lương, một số nhạc khí Phương Tây du nhập vào Việt Nam, như: guitar, violin… cũng 

đã được cải tiến để diễn tấu Nhạc tài tử và Nhạc cải lương. Trong nhạc giới cổ truyền 

Nam Bộ việc sử dụng thuật ngữ “Nhạc tài tử” (Đờn ca tài tử) để phân biệt với “Nhạc cải 

lương”, là dòng nhạc tuy xuất phát từ Nhạc tài tử nhưng được cải tiến về âm điệu, tiết 

tấu… cho phù hợp với kịch tính, tình huống của vở diễn thuộc loại hình sân khấu. 

Thuật ngữ Đờn ca tài tử Nam Bộ còn liên quan đến khái niệm “Di sản văn hóa 

phi vật thể” - một trong 2 đối tượng quan trọng được điều chỉnh thông qua Luật Di sản 

văn hóa của Việt Nam. Tại khoản 1, điều 4 của Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2009) xác định, di sản văn hóa phi vật thể là “sản phẩm tinh thần gắn 

với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, 

văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được 

lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác” (Luật Di sản văn hóa, 2013). Sử dụng di sản 

văn hóa phi vật thể theo Luật quy định phải nhằm các mục đích sau: 1/ Phát huy giá trị 

di sản văn hóa vì lợi ích của toàn xã hội; 2/ Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam; 3/ Góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới, làm giàu 

kho tàng văn hóa Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế.  

Đờn ca tài tử Nam Bộ hội đủ các điều kiện của một di sản văn hóa phi vật thể. 

Năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định đưa vào Danh 

mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến ngày 05 tháng 12 năm 2013, Phiên họp 

Uỷ ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 8 tiến hành tại thủ 

đô Bacu nước Cộng hòa Azerbaijan UNESCO đã chính thức công nhận “Đờn ca tài tử 

Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại”. 

 

                                                                 
1 Một ý nghĩa khác của thuật ngữ “bài bản” là dùng để chỉ người được đào tạo nghệ thuật từ căn bản đến nâng cao. 



 

20 
 

Nghệ nhân Đờn ca tài tử 

Trong nhạc giới cổ truyền Nam Bộ thuật ngữ “nghệ nhân” là từ thông dụng để chỉ 

những người thực hành đờn và ca. Tuy nhiên, trong nhạc giới nói riêng và những người 

hoạt động nghệ thuật nói chung có sự nhìn nhận khác nhau về tiêu chí của một nghệ nhân. 

Theo Kim Loan - một nghệ sĩ có trên 40 năm hoạt động đào tạo và trình diễn nghệ thuật 

dân tộc ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì: “Nghệ nhân là người có thâm niên trong hoạt 

động Đờn ca tài tử Nam Bộ, được người trong giới tôn trọng về mặt chuyên môn. Họ có 

mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người biết đến, đem kinh nghiệm tài năng của 

mình đi truyền bá nghề nghiệp khắp nơi, với phương pháp truyền nghề hiệu quả và có cả 

tài lẫn đức” (PL2, Bb 25). Nghệ nhân ưu tú Trương Hoàng Triều (Bạc Liêu) cho rằng: 

“Nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ phải là người có tâm hồn nghệ thuật, được nhân dân 

tôn trọng, kính nể và ái mộ” (PL 2, Bb 22). Nghệ nhân ưu tú  Lê Thị Mộng Thu (Bạc 

Liêu) nêu nhận xét: “Nghệ nhân là người chơi nhạc Tài tử, ngoài am hiểu về đờn ca, còn 

phải biết đờn ca thật điêu luyện, nhịp nhàng, phải thuộc 20 bản Tổ và biết ít nhất 50% bài 

bản trong 20 bản Tổ” (PL 2, Bb 24). Nhà nghiên cứu Võ Trường Kỳ (Long An) cho rằng: 

“Nghệ nhân là những người thuộc hàng đỉnh cao trong nghệ thuật ca cầm. Họ am hiểu 

khá sâu sắc về chuyên môn. Ngón đờn, giọng ca khá điêu luyện, nhuần nhuyễn, được mọi 

người ngưỡng mộ tài nghệ,  xem họ như là thần tượng để học hỏi và noi theo trong nghề 

nghiệp lẫn cuộc sống” (2015, tr 23). Theo Mai Mỹ Duyên: “ Nghệ nhân là thuật ngữ dùng 

để chỉ những người có quá trình hoạt động nghệ thuật liên tục, có nhiều đóng góp trên các 

phương diện: sáng tạo, trình diễn, truyền dạy” (2018, tr 27).  

Như vậy, tuy giữa các nhà quản lý, nhà nghiên cứu kể cả các nghệ nhân có ý 

kiến khác nhau, song có sự tương đồng trong việc xác định tiêu chí nghệ nhân Đờn ca 

tài tử Nam Bộ. Trên cơ sở đó chúng tôi tổng hợp: nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ là 

người có tài năng, có kiến thức về nghệ thuật, có quá trình hoạt động lâu dài, có kỹ 

năng và sáng tạo đặc biệt trong trình diễn, truyền nghề cho thế hệ sau, được cộng đồng 

công nhận, tôn trọng và yêu mến. 

Phân biệt nghệ nhân và tài tử  

Trên thực tế, để gọi những người thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ, ngoài từ 

“nghệ nhân” còn có từ “tài tử”. Một nghệ nhân có thâm niên hoạt động âm nhạc dân 

gian đã nêu ý kiến: “Trong nhạc giới phân biệt rất rõ: nghệ nhân (dù được hay chưa 

được Nhà nước trao tặng danh hiệu) là những người giỏi nghề, có thâm niên hoạt động 
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và có sự cống hiến nhất định được cộng đồng thừa nhận. Còn tài tử dùng để gọi các 

em có tài năng, chưa có thâm niên hoạt động, chưa có thành tích gì nổi trội” (PL2, Bb 

11). Năm 2010, trong quá trình thu thập dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO 

công nhận Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa thế giới Học viện Âm nhạc Quốc 

gia đã định ra tiêu chí để khảo sát, điều tra về nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ như 

sau: “Những ai học thuộc lòng 15 bài bản Tổ nhạc Tài tử Nam Bộ và có truyền nghề 

cho thế hệ sau thì mới được gọi là “nghệ nhân” (không quy định độ tuổi); nếu chưa đạt 

tiêu chí trên thì chỉ được xem là “tài tử đờn” hoặc “tài tử ca” (Hồng Ngọc, 2017).  

Trong thực hành âm nhạc cổ truyền Nam Bộ thì danh xưng “tài tử” xuất hiện 

trước “nghệ nhân”. Tài tử được giới nhạc hiểu theo 2 nghĩa: 1/ Người có tài năng về 

âm nhạc, 2/ Người sử dụng âm nhạc để giao lưu, giải trí, không dùng để mưu sinh. 

Nghệ nhân Nguyễn Vĩnh Bảo - Cây cổ thụ của Âm nhạc cổ truyền Nam Bộ, có hơn 90 

năm gắn bó với Đờn ca tài tử đã nói: “Từ amateur (tài tử) có thể đã được người Pháp 

đưa vào nước ta trong số vốn Pháp ngữ mà giới có học ở các thành thị đã biết. Quen 

thuộc nhất vào thời ấy, cách gọi diễn viên điện ảnh là “tài tử” điện ảnh. Điều này òn 

tác động đến việc áp dụng phần nào ý nghĩa “người có tài” trong âm nhạc (dù có thể 

không chính xác lắm)” (Nguyễn Thuyết Phong cb, 2020, tr 105) 

Hiện nay trong các nghiên cứu, trong cách nói giao tiếp hàng ngày, trong dẫn 

chương trình liên hoan, hội thi Đờn ca tài tử ở các địa phương cũng sử dụng cả hai 

danh xưng “nghệ nhân” và “tài tử”.  

Từ định nghĩa và những quan niệm có tính chất chung, riêng chúng tôi xác định 

đối tượng nghiên cứu của đề tài là nghệ nhân với các tiêu chí sau: 

- Là những người có thâm niên hoạt động nghệ thuật (chí ít từ 10 năm trở lên); 

đã hoặc chưa được Nhà nước xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân 

nhân dân, được nhạc giới và cộng đồng địa phương trân trọng, ái mộ.  

- Có những đóng góp nhất định trên các phương diện: trình diễn, sáng tạo và 

truyền dạy; 

- Tham gia sinh hoạt trong một tổ chức nghề nghiệp: ban, nhóm hay các Câu 

lạc bộ Đờn ca tài tử ở địa phương; 

Tuy nhiên, để so sánh, đối chiếu làm rõ một vài vấn đề liên quan đến nghệ nhân 

trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi mở rộng đối tượng phỏng vấn sâu, bao gồm các 
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nghệ nhân (đạt tiêu chí trên) và những tài tử trẻ đang thực hành Đờn ca tài tử ở các địa 

bàn được chọn để nghiên cứu.  

1.1.1.3. Bối cảnh xã hội đương đại 

Bối cảnh (背景) là từ gốc Hán Việt. Theo từ nguyên: bối là cái lưng; cảnh là 

cảnh vật, quang cảnh. Hiểu một cách đơn giản: bối cảnh là quang cảnh phía sau một 

người hay một vật nào đó. Từ bối cảnh còn được dùng trong hoạt động sân khấu để chỉ 

nội dung và hình thức thiết kế mỹ thuật (decor) cho một vở diễn. Hoặc là tấm phông 

(font) vẽ cảnh trí làm nền trong các tiệm chụp hình, thường thấy trước năm 1975 cho 

đến những thập niên 1990 ở Nam Bộ. Trong Từ điển Tiếng Việt có hai định nghĩa về 

bối cảnh: “1/ Cảnh vật làm nền trong bức vẽ hay khung cảnh bày trí làm nền trên sân 

khấu. 2/ Hoàn cảnh chung khi một sự việc phát sinh và phát triển” (Hoàng Phê cb, 

2003, tr 82). Liên quan đến bối cảnh, chúng tôi phát hiện một thuật ngữ khác có ý 

nghĩa tương đương là “nền cảnh” (background) hay còn gọi là “hậu cảnh”, được sử 

dụng khá phổ biến trong điện ảnh và truyền thông mạng. Đối với phim ảnh, bối cảnh 

có nghĩa là cảnh vật đằng sau chủ thể. Đối với một cá nhân, bối cảnh có nghĩa là quá 

trình đào tạo, quá trình học hành, kinh nghiệm bản thân, hay là tình trạng gia đình (gia 

cảnh). Trong đời sống thực tế, người ta sử dụng từ “bối cảnh” và “hoàn cảnh” có ý 

nghĩa tương đương nhau. Ngoài ra, trên các báo cáo tổng kết hoạt động của các đơn vị, 

cơ quan, chúng tôi nhận thấy người ta còn sử dụng từ “tình hình chung” để khái quát 

các sự kiện có tác động và ảnh hưởng đến nội dung chính trong báo cáo. Thuật ngữ 

này cũng có ý nghĩa tương đương như “bối cảnh”. 

Như vậy, có thể hiểu: bối cảnh xã hội (social context) là quang cảnh, là 

background của một xã hội, trong đó con người (với ý nghĩa chung nhất) là nhân vật 

trung tâm, là chủ thể của xã hội. Bối cảnh xã hội có tính sử, tính địa lý vì luôn gắn với 

một khoảng thời gian và không gian nhất định. Nói một cách khác, bối cảnh là bức 

chân dung toàn diện, phản ánh các lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang vận hành 

theo một hệ thống, có sự tương tác lẫn nhau để tạo nên những sự kiện, hiện tượng, giá 

trị văn hóa… mang tính chất đặc trưng của một giai đoạn lịch sử nhất định. 

Đương đại: theo từ điển tiếng Việt thì đương đại: “ thuộc về thời đại ngày nay” 

(Hoàng Phê, 2003, tr 357). Tiếng Anh có từ contemporary được dịch nghĩa tiếng Việt 

là đương đại. Chẳng hạn: contemporary art: nghệ thuật đương đại; contemporary 

dance: múa đương đại; contemporary music: âm nhạc đương đại; contemporary 
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cuisine: ẩm thực đương đại. Đương đại hay đương thời là thuật ngữ được sử dụng 

nhiều trong nghiên cứu và tổ chức hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Chẳng hạn: Triển 

lãm Mỹ thuật đương đại Việt - Nga tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từ 

04-07/3/2016; Liên hoan Múa đương đại : Sự gặp gỡ Á - Âu tổ chức tại Nhà hát Tuổi 

Trẻ Hà Nội từ 20-24/9/2017; cuốn sách Nghệ thuật đương đại Việt Nam 1990-2010 

của Bùi Như Hương và Phạm Trung; bài viết Thế nào là nghệ thuật đương đại của 

Bàng Nhất Linh... Một vài thí dụ trên cho thấy thuật ngữ đương đại không xa lạ trong 

giới học thuật và trình diễn. Ngoài ra, trong tiếng Anh có một từ mang nghĩa tương 

đương là “modern” được dịch là hiện đại, mới, tân thời hay là những gì thuộc về thời 

đại ngày nay, cũng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Thí 

dụ: “Modernism” (chủ nghĩa hiện đại hay canh tân chủ nghĩa), “modern construction 

techniques” (kĩ thuật xây dựng hiện đại). “Modern” trong một số trường hợp được sử 

dụng với nghĩa là đương đại khi nói về nghệ thuật, văn học, âm nhạc … 

Tuy đương đại và hiện đại đồng nghĩa nhưng trong nghệ thuật Phương Tây thì 

hai thuật ngữ này “diễn tả hai thời điểm sáng tạo khác nhau, hai lối tiếp cận khác nhau 

với việc làm nghệ thuật và chức năng của nghệ thuật. Thuật ngữ Nghệ thuật hiện đại 

thường gắn với nghệ thuật được thực hiện trong khoảng thời gian từ 1860s tới 1970s, 

đề cao sự thử nghiệm và đặt các truyền thống của quá khứ sang một bên” (Silka P, 

2016) được khởi xướng đầu tiên trong giới Mỹ thuật. Thành tựu của khoa học kỹ thuật 

thế kỷ XX, XXI đã giúp các họa sĩ theo các trường phái đương đại tìm ra nhiều chất 

liệu tạo hình mới và ứng dụng vào sáng tạo tác phẩm. Và với cách nhìn nghệ thuật đa 

chiều, họ đã làm cho chức năng của nghệ thuật thay đổi: bước ra khỏi tính tự sự, tả 

thực (đặc điểm của nghệ thuật truyền thống) để hướng tới tính khái quát và biểu tượng. 

Nhìn chung, thuật ngữ “đương đại” dùng chỉ những gì đang diễn biến, đang xảy 

ra. Khi sử dụng thuật ngữ này trong nghiên cứu cũng cần khu định lại khoảng thời gian 

vận động của một sự vật, hiện tượng nào đó. Theo nghiên cứu của các nhà sử học của 

Anh trong cuốn Sổ tay Lịch sử đương đại (The Contemporary History Handbook) thì 

thuật ngữ “lịch sử đương đại” được sử dụng từ thế kỷ XIX và mốc thời gian được thế 

giới xác định là từ năm 1991 đến nay. Mốc thời gian này còn được giới nghiên cứu và 

báo chí sử dụng để tham chiếu trong việc phản ánh các loại hình nghệ thuật đương đại 

ở Việt Nam và thế giới. Qua khảo sát tài liệu, chúng tôi vẫn chưa truy ra được một 

định nghĩa đầy đủ của “bối cảnh xã hội đương đại”. Tuy nhiên, căn cứ từ nguyên và 
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những nội dung liên quan được đề cập ở một số công trình nghiên cứu trước, chúng tôi 

bước đầu định nghĩa như sau:  

“Bối cảnh xã hội đương đại” dùng để chỉ giai đoạn hiện nay, có những tác động 

và ảnh hưởng bởi những nguyên nhân khách quan, chủ quan biểu hiện trên các lĩnh 

vực của đời sống xã hội. Trong phạm vi đề tài luận án thì “bối cảnh xã hội đương đại” 

là thời đại hay hoàn cảnh lịch sử hiện tại mà những yếu tố của nó đã tác động, ảnh 

hưởng đến các lĩnh vực đời sống xã hội, phản ánh trên các phương diện thực hành 

nghệ thuật của nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ. Và như vậy, khi nghiên cứu các 

phương diện thực hành đó, chúng tôi không thể không đặt nghệ nhân trong mối quan 

hệ với tư cách là chủ thể của di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại đang chịu sự 

tác động bởi chính sách, pháp luật hiện hành của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

1.1.2. Lý thuyết nghiên cứu 

Để làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra cho luận án, chúng tôi tập trung nghiên cứu 

2 lý thuyết liên quan đề tài: Đặc thù lịch sử và Lựa chọn duy lý. 

Thuyết đặc thù lịch sử ( Historical specificity theory) 

Lý thuyết này ra đời cuối thế kỷ XIX và bắt đầu lan rộng trong giới khoa học 

Phương Tây vào đầu thế kỷ XX, phản đối sự phân biệt chủng tộc, đề cao tính khác 

biệt của mỗi nền văn hóa và coi trọng nghiên cứu thực địa. Người đặt nền móng là 

Franz Boas, ông đã xây dựng lý thuyết trên cơ sở khảo nghiệm thực tiễn và tinh 

thần phê phán Tiến hóa luận mà đại diện là Herbert Spencer 1 . Ảnh hưởng từ 

Darwin2, Spencer cho rằng: xã hội luôn có sự tiến hóa từ xã hội đơn giản, bất ổn 

định, không hoàn hảo đến xã hội đa dạng phức tạp, cân bằng và hoàn hảo. Do đó, tư 

duy, phong tục, bản năng, hay tính khí,… của con người thường được kết hợp với 

một trạng thái tiến hóa có mức độ khác nhau, nằm trong khuôn khổ chủng tộc. Và 

như vậy, theo ông, những dân tộc có đời sống hoang dã, cảm tính, thiếu tư duy trừu 

tượng là do bị chi phối bởi tính bất động của phong tục, tập quán trong văn hóa 

trong bối cảnh xã hội mà họ đang sống. Lý thuyết của Spencer trên phương diện 

quản lý kinh tế - xã hội đã có những đóng góp nhất định, song trên lĩnh vực văn hóa 

tinh thần thì những luận điểm của ông đã gặp phải sự phê phán của một số nhà khoa 

học, trong đó có Boas.  

                                                                 
1 Herbert Spence (1820 – 1903) triết gia; nhà lý thuyết chính trị tự do cổ điển; nhà lý thuyết xã hội học Anh. 
2 Charles Robert Darwin (1809 – 1882) nhà tự nhiên học người Anh nổi tiếng với lý thuyết Chọn lọc tự nhiên 

các loài, đặt nền tảng cho Tiến hóa luận hiện đại. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1820
https://vi.wikipedia.org/wiki/1903
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_gia
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_l%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_t%E1%BB%B1_do_c%E1%BB%95_%C4%91i%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/1809
https://vi.wikipedia.org/wiki/1882
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh
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Boas là người đặt nền móng cho chuyên ngành Nhân học văn hóa, ban đầu 

chịu ảnh hưởng bởi quan điểm của chủ nghĩa nhân văn truyền thống và tiến 

hóa luận đương thời. Dần về sau, ông nhận ra những mâu thuẫn, bất cập của các giả 

định của tiến hóa luận, với những kết quả khảo nghiệm, đối chứng, Boas tiến 

hành một giai đoạn phê phán triệt để và bền bỉ. Thuyết đặc thù lịch sử do Boas khởi 

xướng đã tác động rất lớn đến tư duy khoa học đương thời, gây ra những tranh luận, 

phê phán về sự phân biệt chủng tộc và văn hóa trên thế giới. Đồng thời, đã kích 

thích những cuộc nghiên cứu khám phá văn hóa và tộc người ở các nhà nhân học 

Âu Mỹ trong thế kỷ XX, tác động đến sự ra đời của những lý thuyết mới. Những 

luận điểm Boas đặt ra trong nghiên cứu của ông đã được các học trò và những nhà 

khoa học sau đó tiếp tục phát triển, hình thành những lý thuyết mới để có thể 

nghiên cứu những sự biến đổi trong quá trình phát triển của các quốc gia và trong 

xu thế toàn cầu hóa. Trong điều kiện có thể, chúng tôi đã tiếp cận hai trong số 

những vấn đề quan trọng của Boas trong công trình  Race, Language and Culture: 

Chủng tộc, Ngôn ngữ và Văn hóa (1940): 

- Khi nghiên cứu tác động của sự biến đổi văn hóa cần phải đặt cá nhân trong 

các mối quan hệ xã hội với tư cách là thành viên của xã hội đó. 

- Hoạt động cá nhân phần lớn được quyết định bởi môi trường xã hội; ngược 

lại, môi trường xã hội ảnh hưởng bởi hoạt động của cá nhân. Sự tương tác này dẫn 

đến những biến đổi trong đời sống văn hóa xã hội. 

      Như vậy, sự vận hành của văn hóa tương ứng với bối cảnh lịch sử xã hội của nó, 

không thể đem lịch sử, chuẩn mực, truyền thống của một dân tộc để áp đặt lên các 

dân tộc khác. Luận điểm của Boas còn tác động lớn đến quan điểm chính trị và văn 

hóa của UNESCO và những quốc gia thành viên trong hành trình bảo vệ di sản văn 

hóa của đất nước. Những công ước ra đời về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (2003), 

về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa (2005) của UNESCO là sự 

thống nhất nhận thức về sự tôn trọng văn hóa có tính toàn cầu đã cho thấy ảnh hưởng 

không nhỏ từ các luận điểm của Boas.  

        Chúng tôi kế thừa tinh thần nghiên cứu thực tiễn và một phần luận điểm của 

Boas để nghiên cứu nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ. Trên những điều kiện lịch sử - 

địa lý đặc thù đã hình thành tính cách con người Nam Bộ: “dám nói, dám làm, dám 

chơi, dám chịu” các thế hệ nghệ nhân đã tạo lập những truyền thống mới và nhiều giá 
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trị văn hóa phù hợp với thực tiễn đời sống. Những giá trị văn hóa đó được bồi đắp qua 

nhiều thế hệ, vừa mang nét riêng độc đáo, vừa đóng góp vào sự phong phú, đa dạng 

của văn hóa - nghệ thuật Việt Nam và được thế giới công nhận: Đờn ca tài tử. Do vậy, 

khi khảo sát nghệ nhân ở các địa phương chúng tôi quan tâm đến những vấn đề liên 

quan, như nhận thức về vai trò, trách nhiệm, những mong muốn của họ đối với 

nghệ thuật Đờn ca tài tử với tư cách là “người trong cuộc”. Đồng thời, cũng nghiên 

cứu những điều kiện đặc thù của địa phương đã tác động đến quá trình thực hành 

nghệ thuật trên các phương diện sáng tạo, truyền dạy và trình diễn. Chúng tôi còn 

áp dụng lý thuyết này để nghiên cứu một hình thức tổ chức xã hội cơ bản quy tụ các 

nghệ nhân có cùng sở nguyện (có thể gọi là cộng đồng nghề): Câu lạc bộ Đờn ca 

tài tử. Tổ chức sinh hoạt văn nghệ này có thể xem là môi trường xã hội nghề 

nghiệp thu nhỏ, là không gian văn hóa để nghệ nhân với tư cách là thành viên tham 

gia thực hành di sản văn hóa; đồng thời, nhận thức, hành vi của nghệ nhân trong 

quá trình thực hành di sản văn hóa ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của tổ 

chức xã hội nghề nghiệp này.   

Thuyết lựa chọn duy lý (Rational Choice Theory) 

 Nửa cuối thế kỷ XX bước sang XXI là giai đoạn nhiều biến động về chính trị - 

xã hội có tính chất toàn cầu. Đây cũng là giai đoạn thế giới có những thành tựu vượt 

bậc trên các lĩnh vực: khoa học cơ bản (toán học, vật lý, hóa học, sinh học), công cụ 

sản xuất mới (điện tử, tự động), năng lượng mới (điện gió, điện mặt trời, nguyên tử), 

sáng chế vật liệu mới dùng trong công nghiệp và đời sống (chất polymer…) cùng với 

sự ra đời của các phương tiện giao thông vận tải tốc độ cao, phương tiện thông tin 

liên lạc hiện đại qua hệ thống vệ tinh nhân tạo … tất cả đã tác động, ảnh hưởng rất 

lớn đến tư tưởng, nhận thức và hành động của con người. Trong nghiên cứu khoa học 

xã hội - nhân văn, sự thâm nhập nghiên cứu thực địa của các nhà nhân học, xã hội 

học, giúp kiểm chứng lại những nghiên cứu cơ bản trước đó và thúc đẩy sự hình 

thành nhiều học thuyết mới. Trong số đó, thuyết Lựa chọn duy lý được khởi xướng 

bởi những quan điểm viết về kinh tế học ứng dụng và thống kê của William Stanley 

Jevons1. Là một nhà kinh tế học, triết học Jevons đã có những tiên đoán về sự phát 

triển của thế kỷ 20 thông qua các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong khoa 

học xã hội. Triết học kinh tế của ông đã làm cuộc cách mạng hóa lý thuyết kinh tế, từ 

                                                                 
1 William Stanley Jevons (1835-1882) nhà Kinh tế học, Triết học và Logic học người Anh. 
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kinh tế học cổ điển sang kinh tế học tân cổ điển. Kinh tế học cổ điển ủng hộ thương 

mại tự do và cho rằng giá trị của một sản phẩm bắt nguồn từ chi phí nguyên vật liệu 

cộng với chi phí lao động. Kinh tế học tân cổ điển cho rằng: mối quan tâm đầu tiên 

của người tiêu dùng là tối đa hóa sự thỏa mãn cá nhân. Dựa trên đánh giá của cá 

nhân về tiện ích của sản phẩm hoặc dịch vụ mà đưa ra quyết định mua loại hàng hóa 

nào. Và như vậy, nhận thức của người tiêu dùng về giá trị của một sản phẩm ảnh 

hưởng đến giá cả và nhu cầu của sản phẩm đó. 

Những luận điểm về quyết định cá nhân dẫn đến hành vi lựa chọn của Jevons 

rải rác trong những bài viết và những lá thư ông gửi cho người chị được viết theo 

phong cách bình dân, mang tính mô tả hơn là một lý thuyết với những dẫn giải phức 

tạp song đã đặt nền móng vững chắc cho lý thuyết Hành vi hợp lý hay Sự lựa chọn 

duy lý sau đó, với luận điểm cơ bản: mọi người hành động hợp lý khi đưa ra các 

quyết định kinh tế, được phát triển bởi George Caspar Homans1 (thập niên 1960), 

Daniel Kahneman2 (thập niên 1990 đến nay). Hành trình phát triển của lý thuyết đã  

cho thấy phạm vi ứng dụng mở rộng của lý thuyết này so với xuất xứ ban đầu (từ 

Kinh tế học) để giải quyết các vấn đề liên quan đến con người trong xu thế phát triển 

ở mỗi quốc gia và trong bối cảnh toàn cầu hóa.  

Có thể nói, trong số các nhà khoa học thì George Caspar Homans có vai trò tiên 

phong trong việc thiết lập lý thuyết Lựa chọn duy lý trên khuôn khổ cơ bản của lý 

thuyết Trao đổi xã hội và những giả định ông rút ra từ nghiên cứu tâm lý học hành vi. 

Lý thuyết Lựa chọn duy lý của Homans được sử dụng trong nhiều nghiên cứu của 

ngành xã hội học, tuy những giả định của ông đã vấp phải sự phê phán của người đi 

sau, song nền tảng của thuyết Lựa chọn duy lý vẫn gợi mở cho những tranh luận và 

những bước tiến mới trong nghiên cứu tâm lý học xã hội và xã hội học. Chẳng hạn, 

các công trình của  Peter Michael Blau3 (1964), James Samuel Coleman4 (1973),... đã 

ứng dụng các luận điểm của Homans để tiến hành thực nghiệm trong các đề tài nghiên 

cứu của mình. Là người sáng lập lý thuyết Trao đổi xã hội (Social exchange theory) 

                                                                 
1 George Caspar Homans  (1910 - 1989) nhà xã hội học người Mỹ, người sáng lập ra xã hội học hành vi, có đóng 

góp lớn cho lý thuyết trao đổi xã hội 
2 Daniel Kahneman, sinh 1934, nhà tâm lý học, kinh tế học người Mỹ gốc Israel nổi tiếng với công trình nghiên 

cứu về tâm lý học đánh giá và kinh tế học hành vi 
3 Peter Blau (1918-2002), nhà lý thuyết và xã hội học người Mỹ, đóng góp quan trọng cho lý thuyết trao đổi xã 

hội qua các cấp độ cấu trúc. 
4 James Samuel Coleman  (1926 - 1995) nhà xã hội học, nhà lý thuyết và nhà nghiên cứu thực nghiệm người Mỹ, 

Đại học Chicago. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2m_l%C3%BD_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Israel
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2m_l%C3%BD_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BB%B1_ph%C3%A1n_x%C3%A9t&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%8Dc_h%C3%A0nh_vi
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George Caspar Homans qua nghiên cứu đã đi đến nhận định: Các mối quan hệ xã hội 

đều xuất phát từ nhu cầu lợi ích. Trên kết quả lợi ích có thể đánh giá sự lựa chọn của 

nhóm và cá nhân. G.C. Homans là người đầu tiên đưa ra khái niệm hành vi xã hội sơ 

đẳng: “Là những hành vi mà con người lặp đi lặp lại không phụ thuộc vào việc nó có 

được hoạch định trước hay không. Hành vi xã hội sơ đẳng được diễn ra dưới nhiều 

hình thức, từ phản xạ có điều kiện, đến kỹ năng, kỹ xảo đến thói quen; là cơ sở của sự 

trao đổi giữa hai hay nhiều người” (169). 

Từ hành vi sơ đẳng đến hành vi có chủ đích là một quá trình tương tác xã hội 

của con người, trên cơ sở đó, G.C. Homans đưa ra 6 định đề quan trọng của hành vi 

duy lý bao gồm: “(1) định đề phần thưởng (hành động nào hay được khen thưởng thì 

càng có khả năng được lặp lại); (2) định đề kích thích (nếu một kích thích nào đó đã 

từng khiến một hành động được khen thưởng thì một kích thích mới càng giống kích 

thích đó bao nhiêu thì càng có nhiều khả năng làm cho hành động tương tự như trước 

đây lặp lại bấy nhiêu); (3) định đề giá trị (giá trị của hành động càng cao thì chủ thể 

càng có xu hướng lặp lại hành động đó bấy nhiêu); (4) định đề duy lý (cá nhân sẽ lựa 

chọn những hành động mà giá trị hoặc khả năng đạt kết quả là lớn nhất); (5) định đề 

giá trị suy giảm (giá trị của phần thưởng sẽ giảm nếu thường xuyên nhận được phần 

thưởng đó); và (6) định đề mong đợi (chủ thể hành động sẽ hài lòng nếu mong đợi của 

họ được thực hiện và ngược lại)” (Phạm Minh Anh, 2015, tr 125). Homans thông qua 

Lý thuyết Trao đổi của mình, ông tin rằng các cá nhân và hành vi có liên quan đến sự 

hiểu biết xã hội, tức là những gì mà cá nhân thu nhận được trong quá trình sinh tồn, 

quá trình thiết lập và củng cố các quan hệ xã hội.   

Lý thuyết Lựa chọn duy lý được chúng tôi áp dụng để nghiên cứu tâm lý, thái 

độ và hành vi của nghệ nhân – chủ thể nghệ thuật Đờn ca tài tử, đồng thời là đối tượng 

nghiên cứu của đề tài luận án. Từ sau khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường 

và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với việc thực hiện chính 

sách bảo tồn, phát triển văn hóa theo xu hướng giao lưu, hội nhập thế giới cũng đặt 

nghệ thuật Đờn ca tài tử và nghệ nhân trước những câu hỏi cần có lời giải đáp: 1/ Làm 

sao để tồn tại và tồn tại như thế nào? Trong bối cảnh hiện nay Đờn ca tài tử vẫn là 

nghệ thuật tiêu khiển hay là nghề nghiệp dùng để mưu sinh? Liệu nghệ nhân có tiếp 

tục thực hành Đờn ca tài tử trong cộng đồng như trước kia hay phải thay đổi từ nhận 

thức, thái độ, hành vi cho phù hợp với bối cảnh mới? Tại sao hiện nay một số gia đình 
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“nhà nòi” lại không có thế hệ nối nghiệp đàn ca? Những vấn đề nêu trên vừa liên quan 

đến vai trò nghệ nhân, vừa có tính chất quyết định cho sự tồn tại và phát triển của nghệ 

thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay.  

1.2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu đề tài là nghệ nhân hoạt động nghệ thuật Đờn ca tài tử 

Nam Bộ. Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu chúng tôi đã thu thập các tài 

liệu dưới dạng sách chuyên khảo, bài báo đăng trên tạp chí khoa học, bài viết đăng 

trong các kỷ yếu hội thảo, công trình cấp Bộ, cấp tỉnh, các luận án, luận văn, những 

bài viết trên các trang mạng của các cơ quan nghiên cứu khoa học có nội dung liên 

quan đến đối tượng và các vấn đề đặt ra của luận án.  

Chúng tôi phân loại tài liệu thành ba nhóm vấn đề: 1/ Các nghiên cứu liên 

quan cơ sở lý luận và lý thuyết nghiên cứu đề tài. 2/ Các nghiên cứu về nghệ thuật 

Đờn ca tài tử Nam Bộ. 3/ Các nghiên cứu liên quan nghệ nhân và nghệ nhân Đờn ca 

tài tử Nam Bộ. Mỗi nhóm tài liệu, chúng tôi xếp tài liệu nước ngoài trước (nếu có) 

sau đó đến tài liệu trong nước.  

1.2.1. Các nghiên cứu liên quan cơ sở lý luận, lý thuyết của đề tài 

Tài liệu nước ngoài  

Tiếp cận đề tài “Nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh xã hội đương 

đại” ở góc độ liên ngành văn hóa học chúng tôi chọn công trình của Franz Boas1 và 

những nghiên cứu của một vài tác giả khác đã đánh giá, nhận định về quan điểm 

nghiên cứu của ông; qua đó chúng tôi hiểu rõ hơn những luận điểm của lý thuyết mà 

đề tài luận án ứng dụng. Mặc dù công trình Race, Language and Culture (Chủng tộc, 

Ngôn ngữ và Văn hóa) của Boas xuất bản từ năm 1940 song những luận điểm ông đúc 

kết vẫn còn giá trị trong nghiên cứu khoa học về văn hóa và con người trong thế giới 

đương đại. Boas chứng tỏ tầm quan trọng của một yếu tố quan trọng khác trong nghiên 

cứu về chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa đó là bối cảnh (context, background). Các nền 

văn hóa đều có tính tương đối, điều quan trọng là phải diễn giải các nền văn hóa riêng 

lẻ theo tiêu chuẩn và bối cảnh của nó chứ không phải theo ngữ cảnh của chúng ta. 

Boas cũng cho rằng, các yếu tố của một nền văn hóa và ý nghĩa của chúng sẽ thay đổi 

khi một cộng đồng di cư đến nơi khác và khi bối cảnh văn hóa thay đổi theo thời gian. 

                                                                 
1 Franz Uri Boas (1858 - 1942) nhà nhân chủng học người Mỹ gốc Đức, nhà tiên phong của Nhân học hiện đại, 

"Cha đẻ của Nhân học Hoa Kỳ".  
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Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lịch sử địa phương đối với việc phân tích các 

nền văn hóa. Có 3 luận điểm rút ra từ công trình của Boas mà chúng tôi đã kế thừa để 

nghiên cứu nghệ nhân của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: 1/ “Trước hết, toàn bộ 

vấn đề lịch sử văn hóa xuất hiện với chúng ta như một vấn đề lịch sử. Để hiểu được 

lịch sử, điều cần thiết là không chỉ biết mọi thứ như thế nào, mà còn phải biết chúng 

diễn ra như thế nào” (Franz Boas, 1940, tr 284). 2/ “Các hoạt động của cá nhân được 

quyết định ở mức độ lớn bởi môi trường xã hội của họ. Ngược lại, hoạt động của chính 

cá nhân lại ảnh hưởng đến xã hội họ đang sống. Điều đó có thể mang lại những sửa đổi 

trong hình thức và nội dung của văn hóa” (tr 285). 3/ “Đặc điểm chung của tất cả hình 

thức tiến hóa mọi sinh vật được xem là kết quả một quá trình phát triển lịch sử. Do đó, 

số phận của một cá nhân không ảnh hưởng một mình mà còn ảnh hưởng đến tất cả các 

thế hệ tiếp nối” (tr 633). 

Lý thuyết của Boas ảnh hưởng đến các nhà nghiên cứu đương thời và sau ông. 

George W. Stocking trong bài viết: Franz Boas and the Culture Concept in Historical 

Perspective: Franz Boas và khái niệm văn hóa trong viễn cảnh lịch sử đã nhận định và 

đánh giá các luận điểm của Boas trong sự đối chiếu, so sánh với các công trình nghiên 

cứu của các nhà khoa học đương thời: “Bằng việc phát triển lập luận của mình dựa 

trên các khác biệt về tinh thần của các chủng tộc, Boas thông qua khảo nghiệm thực 

địa (tư liệu quan sát) đã cho thấy rằng hành vi của mọi người không phân biệt chủng 

tộc hoặc giai đoạn văn hóa, đều được quyết định bởi một tập hợp truyền 

thống các mẫu hành vi theo thói quen, những mẫu này thông qua quá trình tích 

hợp văn hóa được truyền lại, được củng cố thêm bằng các quá trình duy lý hóa thứ cấp 

đã bị xoáy mòn về phương diện đạo đức” (George W. Stocking, 1966, tr 878). Luận 

điểm này đã phủ định khái niệm văn hóa của chủ nghĩa nhân văn truyền thống 

và của tiến hóa luận đương thời, làm cơ sở xác định văn hóa như một yếu tố quyết 

định chính của hành vi. G.W. Stocking đã phê phán luận điểm của Boas trên tinh thần 

trung lập, giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn các vấn đề liên quan đến nghệ nhân và nghệ 

thuật Đờn ca tài tử trong bối cảnh hiện nay. 

Để nghiên cứu nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ chúng tôi còn áp dụng một số 

luận điểm của lý thuyết Lựa chọn duy lý. Cơ sở hình thành lý thuyết này từ những nghiên 

cứu của  William Stanlay Jevons (1835-1882) về Kinh tế học, Triết học và Logich học, 

tập hợp trong cuốn Theory Political economy (Lý thuyết Kinh tế chính trị) được công bố 
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vào năm 1871 (tái bản năm 2013). Trong đó, Chương IV- Lý thuyết về trao đổi, Jevons đã 

đưa ra luận điểm: “giá trị phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của người tiêu dùng về lợi ích 

của hàng hóa. Hàng hóa chỉ có giá trị khi nó đem lại lợi ích. Lao động cũng như các nhân 

tố sản xuất khác sẽ trở nên có giá trị khi chúng được sử dụng để sản xuất ra những hàng 

hóa có tính lợi ích này” (2013, tr 76). Trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu cá nhân trong bối 

cảnh xã hội phát triển, các nhà nghiên cứu của lý thuyết này cho rằng: mọi quyết định cá 

nhân đều xuất phát từ lợi ích. Đó là sự hài lòng và hạnh phúc khi đạt điều mong muốn và 

con người luôn tối đa hóa lợi ích trong điều kiện có thể. Và như vậy, cái được thẩm định 

là giá trị chính từ quyết định chọn lựa có tính duy lý của mỗi cá nhân. 

Một trong những nhà nghiên cứu đặt nền tảng cho thuyết Lựa chọn duy lý là M. 

Weber1 mà tư tưởng và quan điểm của ông ảnh hưởng rất lớn đến những nghiên cứu về 

xã hội Phương Tây hiện đại. Tiếp nối những thành tựu nghiên cứu của các nhà Xã hội 

học tiên phong về sự lựa chọn duy lý là tiên đề dẫn đến hành động xã hội, James S. 

Coleman2 trong Foundations of Social Theory: Cơ sở lý thuyết xã hội (1994) đã kết hợp 

các nguyên tắc lựa chọn hợp lý của cá nhân với quan niệm xã hội học về hành động tập 

thể. Ông đã đúc kết lý thuyết xã hội theo cách đột phá, tạo nên một bước ngoặt mới cho 

việc mô tả sự ổn định và thay đổi trong các hệ thống xã hội. Từ nghiên cứu các mối 

quan hệ giữa cá nhân với nhóm, cá nhân với xã hội, Coleman đã hình thành một lý 

thuyết vững chắc về sự liên kết hành vi của cá nhân với hành vi của tổ chức và sau đó là 

toàn xã hội. Đồng thời, dựa trên nền tảng toán học ông đã đưa ra các công thức đơn giản 

kiểm chứng các nghiên cứu định lượng, giúp tránh được những suy luận mơ hồ. Lý 

thuyết của ông tác động đến nhiều nhà nhân học, xã hội học và tâm lý học cùng thời và 

sau ông, góp phần làm sáng tỏ những nguyên lý tạo nên cấu trúc xã hội của Talcott 

Parsons3 được đề cập trong cuốn The structure of social action: Cấu trúc hành động xã 

hội, được xuất bản vào năm 1936. Tiếp thu luận điểm của Coleman, chúng tôi ứng dụng 

quan sát sự thực hành nghệ thuật của nghệ nhân mà quyết định của họ bị chi phối bởi 

bối cảnh xã hội. Đồng thời  nghiên cứu mối quan hệ tương tác của cá nhân với tổ chức 

nghề nghiệp (câu lạc bộ) và với cộng đồng địa phương. Qua đó, lý giải nguyên nhân dẫn 

đến 2 sự lựa chọn: thay đổi phương thức, mục đích hoạt động nghệ thuật cho phù hợp 

                                                                 
1 Maximilian Karl Emil Weber (1864 - 1920), nhà Xã hội học, Sử học, Kinh tế chính trị người Đức 
2 James Samuel Coleman (1926-1995), nhà xã hội học, nhà lý luận và nhà nghiên cứu thực nghiệm người 

Mỹ, chủ tịch Hiệp hội Xã hội học Hoa Kỳ. Ông nghiên cứu xã hội học về giáo dục và chính sách công, và là một 

trong những người sử dụng sớm nhất thuật ngữ "vốn xã hội". 
3 Talcott Parsons (1902-1979) là nhà xã hội học người Mỹ, giáo sư của Đại học Harvard từ năm 1927 - 1973 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1902
https://vi.wikipedia.org/wiki/1979
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Harvard
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bối cảnh xã hội; hoặc phủ định hoàn toàn truyền thống nghệ thuật được duy trì từ những 

thế hệ trước đang diễn ra trong giới nhạc hiện nay.  

Nếu như James S. Coleman dựa góc độ Xã hội học, thông qua nghiên cứu  mối 

quan hệ cá nhân - tổ chức - xã hội để phân tích về sự lựa chọn duy lý của con người, 

thì trong bài viết Rational Choice Theory: Lý thuyết lựa chọn hợp lý của John Scott1 

đăng trên chuyên mục “Tìm hiểu xã hội đương đại: các lý thuyết của hiện tại” (một 

trong những ấn phẩm của SAGE2) cho rằng: sự thành công của ngành kinh tế học đã 

tác động rất lớn đến quan điểm của các nhà nghiên cứu nhà xã hội học và chính trị học 

về cách nhìn nhận, đánh giá hành vi con người trong xã hội. Họ “đã cố gắng xây dựng 

các lý thuyết xung quanh ý tưởng rằng mọi hành động về cơ bản là 'hợp lý' về đặc 

điểm và rằng mọi người tính toán chi phí và lợi ích có thể có của bất kỳ hành động nào 

trước khi quyết định phải làm gì. Cách tiếp cận lý thuyết này được gọi là lý thuyết lựa 

chọn hợp lý, và ứng dụng của nó vào tương tác xã hội dưới dạng lý thuyết trao đổi” 

(John Scott, 2000, tr 128). Qua nghiên cứu của Scott, chúng tôi nhận thấy những luận 

điểm cơ bản của lý thuyết sự lựa chọn duy lý là kết quả giao thoa trong nghiên cứu 

giữa các ngành: kinh tế học, chính trị học, xã hội học và tâm lý học. Bởi lẽ, bất kỳ một 

sự lựa chọn nào đều xuất phát từ nhận thức, nhu cầu và tâm lý của cá nhân, nhóm 

người hoặc lớn hơn là cộng đồng dân tộc. Trong các lý thuyết lựa chọn hợp lý, các cá 

nhân được xem như được thúc đẩy bởi những mong muốn hoặc mục tiêu thể hiện “sở 

thích” của họ. Và theo Scott: “Vì các cá nhân không thể đạt được tất cả những điều họ 

muốn, họ cũng phải đưa ra các lựa chọn liên quan đến cả mục tiêu và phương tiện để 

đạt được các mục tiêu này” (John Scott, 2000, tr 132). Nhận định của Scott cùng với 

việc nghiên cứu các luận điểm cơ bản của lý thuyết này giúp chúng tôi hiểu sâu sắc 

hơn thái độ, hành vi, những phản ứng tâm lý của nghệ nhân qua quá trình khảo sát 

thực tế; đồng thời cũng lý giải được vì sao các tài tử trẻ mới học đờn ca lại có những 

quyết định rất khác với lớp nghệ nhân cao niên về thực hành trên các phương diện hoạt 

động nghệ thuật, như: truyền dạy, sáng tạo và trình diễn.  

 

                                                                 
1 John Scott, là một nhà xã hội học người Anh; là thành viên của Viện hàn lâm Anh, Viện hàn lâm khoa học xã 

hội và Hiệp hội nghệ thuật hoàng gia. Ông chuyên nghiên cứu các vấn đề xã hội học kinh tế và chính trị, phân 

tầng xã hội, lịch sử xã hội học và phân tích mạng xã hội.   
2 SAGE Publishing, trước đây là SAGE Publications, là công ty xuất bản độc lập của Mỹ được Sara Miller 

McCune thành lập năm 1965 tại New York và hiện có trụ sở tại Newbury Park, California. Công ty này xuất bản 

hơn 1.000 tạp chí, hơn 800 cuốn sách mỗi năm. 
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Tài liệu trong nước 

Để làm rõ cơ sở lý luận của đề tài luận án ngoài những tài liệu nước ngoài, 

chúng tôi đã sưu tập một số công trình nghiên cứu, bài báo có nội dung liên quan. Về 

khái niệm nghệ nhân trong một số nghiên cứu đã đề cập đến như: “Nghệ nhân là 

những người đang nắm giữ vô số tài sản văn hóa của quá khứ …; quy tụ trong họ gần 

như toàn bộ vốn liếng và tài năng sáng tạo của cộng đồng về một hay vài lĩnh vực nào 

đó của văn hóa. Nghệ nhân đóng vai trò then chốt trong việc giữ gìn, thực hành và lưu 

truyền các giá trị văn hóa dân tộc” (Tô Ngọc Thanh, 2010). Hay: “Nghệ nhân, theo 

cách hiểu ngữ nghĩa, nghĩa rộng, chung thì đó là những người có năng lực chuyên môn 

cao, đang nắm giữ một nghề nào đó một cách thấu đáo, thành thạo, làm chủ kỹ năng, 

kỹ thuật của nghề đó. Họ có thể dùng sự hiểu biết, kỹ năng, kỹ thuật của mình để tạo 

ra những sản phẩm văn hóa vật chất hoặc tinh thần có giá trị cao” (Phạm Cao Quý, 

2015, tr 73). Cũng trên cơ sở nội hàm của các định nghĩa trên, khái niệm nghệ nhân 

cũng được đề cập đến trong các bài viết liên quan đến nghệ thuật Ca trù, Chầu văn, 

Quan họ và Đờn ca tài tử Nam Bộ, là những di sản đã được UNESCO công nhận.  

Trong Một số lý thuyết Xã hội học trong nghiên cứu biến đổi cơ cấu xã hội - nghề 

nghiệp (2015) của Phạm Minh Anh1 trình bày khái lược các lý thuyết nghiên cứu phổ 

biến nghiên cứu về biến đổi cơ cấu xã hội. Trong số các lý thuyết đó, chúng tôi đặc 

biệt quan tâm đến Lý thuyết sự lựa chọn duy lý và kế thừa một số luận điểm để giải 

quyết các vấn đề nghiên cứu liên quan đến nghệ nhân và nghệ thuật Đờn ca tài tử trong 

bối cảnh xã hội đương đại.  

Theo hướng tiếp cận đặc thù luận lịch sử bài viết Đờn ca tài tử Nam Bộ – từ 

hướng tiếp cận đặc thù luận lịch sử (2018) của Trần Hạnh Minh Phương2 đã làm rõ 

định đề: văn hóa và tính cách con người Nam Bộ được phản ánh sâu sắc trong nghệ 

thuật Đờn ca tài tử. Tác giả trình bày và phân tích quá trình hình thành âm nhạc gắn 

với nhu cầu văn hóa cư dân trên vùng đất mới khai khẩn. Tính cách con người Nam 

Bộ thể hiện qua nội dung ca từ, phong cách diễn tấu, hòa ca … Tất cả phản ánh một 

bối cảnh lịch sử xã hội đặc thù của Nam Bộ. Hướng tiếp cận nghiên cứu của tác giả 

giúp chúng tôi phần nào hình dung được những vấn đề lịch sử - xã hội Nam Bộ đã tác 

                                                                 
1 Tiến sĩ, Viện Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
2 TS. Nhân học, Trường Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương  
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động như thế nào đến nghệ thuật Đờn ca tài tử và những chủ thể đã sáng tạo ra nó: 

nghệ nhân. Bài viết giúp củng cố thêm và làm sáng tỏ các luận điểm của lý thuyết Đặc 

thù lịch sử mà chúng tôi chọn để nghiên cứu đề tài.  

Như đã trình bày trong phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu, để làm rõ vai trò 

nghệ nhân trong bối cảnh xã hội đương đại, cũng để đánh giá một cách khách quan 

hiện tượng đứt gãy truyền thống trong các gia đình “con nhà nòi”, chúng tôi áp dụng lý 

thuyết Lựa chọn duy lý trong nghiên cứu đề tài. Tuy nhiên, trong điều kiện nghiên cứu 

của mình, chúng tôi chưa phát hiện ra những bài viết, công trình khoa học áp dụng lý 

thuyết Lực chọn duy lý để nghiên cứu về nghệ nhân. Do đó, để củng cố thêm lập luận 

của đề tài chúng tôi tìm hiểu thêm nghiên cứu của Phan Thị Yến Tuyết qua bài viết 

Chuyển đổi tín ngưỡng, tôn giáo trong các cộng đồng dân tộc thiểu số tại miền Đông 

Nam Bộ. Tác giả đã tìm ra những lý do về kinh tế, xã hội và những yếu tố tinh thần 

trong đời sống tâm linh của cộng đồng dân tộc Stiêng, Chơ ro, Mạ đã tác động, ảnh 

hưởng đến sự chuyển đổi tín ngưỡng truyền thống sang các tôn giáo khác. Tuy nhiên, 

tác giả nhấn mạnh về sự lựa chọn tôn giáo của các dân tộc: “không đơn thuần là việc 

tính toán từ các điều kiện kinh tế, vật chất có lợi cho cá nhân con người mà chủ yếu 

xuất phát từ yếu tố hoàn cảnh xã hội cũng như yếu tố tinh thần, tâm lý của cá nhân và 

cộng đồng tộc người” (Phan Thị Yến Tuyết, 2018, tr 82). Đây là quan điểm khách 

quan và khoa học giúp chúng tôi hiểu sâu hơn những nguyên nhân tác động đến quyết 

định của nghệ nhân trong việc thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ hiện nay.   

1.2.2. Các nghiên cứu về vai trò, vị thế của nghệ nhân 

Tài liệu nước ngoài  

Có lẽ, có nhiều công trình nghiên cứu nghệ nhân ở các nước thành viên tham 

gia Công ước của UNESCO. Tuy nhiên, do còn hạn chế về ngôn ngữ và thời gian 

đầu tư cho việc thu thập tài liệu, chúng tôi đã tiếp cận một vài công trình như sau: 

Traditional Music in Community Life: Aspects of Performance, Recordings, and 

Preservation (1996): Âm nhạc truyền thống trong đời sống cộng đồng: Các khía 

cạnh biểu diễn, ghi âm và bảo tồn của Anthony Johnson1 nhấn mạnh vai trò nhạc sĩ 

dân gian (nghệ nhân) trong thực hành âm nhạc và tính phổ quát “xuyên biên 

                                                                 
1 Ông là người Mỹ bản địa ở Dine (Navajo: xứ bán tự trị người Mỹ bản địa ở Hoa Kỳ), là nghệ sĩ, nhà thơ, nhiếp 

ảnh gia, nhà tài liệu văn hóa, diễn giả trước công chúng và một nhà phân tích chiến lược với sứ mệnh là khám 

phá vẻ đẹp của Trái đất và cư dân của nó. Ông tốt nghiệp Đại học Harvard năm 2009 với bằng Cử nhân Kinh tế 

và Nhân học Xã hội Đông Á. 
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giới”của âm nhạc, giúp kết nối con người với nhau dù không cùng ngôn ngữ. Qua 

nghiên cứu, tác giả giới thiệu cách ứng dụng kỹ thuật, đồng thời đúc kết những luận 

điểm quan trọng từ nghiên cứu âm nhạc truyền thống ở các cộng đồng, như: 1/ Quá 

trình sáng tạo không phải do một cá nhân bắt đầu và kết thúc; nó được truyền bá 

qua nhiều cá nhân và thế hệ, sẽ không bao giờ kết thúc nếu truyền thống được duy 

trì. 2/ Nhạc sĩ dân gian là người mang sứ mệnh giữ gìn, trao truyền truyền thống 

cũng là con người chịu chi phối bởi bối cảnh xã hội mà họ đang sinh tồn. 3/ Mỗi 

màn biểu diễn là hành động biểu đạt của một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân. 

Hành động biểu đạt đó phản ánh mối quan hệ tương hỗ giữa người biểu diễn và 

truyền thống. 4/ Biểu diễn âm nhạc dân gian là một hoạt động chuyên biệt, thông 

qua năng lượng sáng tạo của nghệ nhân mà truyền thống được sống còn. 5/ Tính 

chuyên nghiệp không chỉ là một hiện tượng của âm nhạc dân gian trong bối cảnh đô 

thị hóa hay hiện đại hóa mà còn là sự công nhận bởi các thành viên của cộng đồng, 

mà nghệ nhân là một phần trong đó. Đây là những luận điểm quan trọng, giúp 

chúng tôi nhận định, đánh giá vai trò nghệ nhân đối với truyền thống văn hóa mà 

họ đang ra sức giữ gìn; đồng thời nhận thức được vai trò cộng đồng cùng với điều 

kiện thực tiễn của địa phương trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Đờn ca tài tử 

Nam Bộ. Đến năm 2002, với vai trò liên kết các quốc gia để bảo vệ văn hóa, 

UNESCO đã triển khai các văn bản nhấn mạnh vai trò của nghệ nhân như: 

Guidelines for the Establishment of National “Living Human Treasures” Systems 

(2002): Hướng dẫn Thiết lập Hệ thống “Báu vật nhân văn sống” Quốc gia (dài 12 

trang, không ghi ngày tháng), đề nghị các quốc gia thành viên cam kết thực hiện. 

UNESCO xác định tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể ở các quốc gia gắn 

với vai trò của các “báu vật nhân văn sống”. Do đó, để bảo vệ bền vững di sản văn hóa 

phi vật thể cần tiến hành kiểm kê quốc gia để nắm rõ cách thức tồn tại của loại hình di 

sản; đảm bảo rằng những người đang sở hữu di sản đó (nghệ nhân) tiếp tục phát huy 

kiến thức và kỹ năng của họ để truyền tải di sản tới các thế hệ trẻ.  

Trong số các tài liệu liên quan đến vai trò của nghệ nhân thì The Convention for 

the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003): Công ước về Bảo vệ Di 

sản Văn hóa Phi vật thể (bản dịch tiếng Việt) được chúng tôi quan tâm trong nghiên 

cứu đề tài luận án. Trước thực trạng có tính toàn cầu các di sản văn hóa phi vật thể 

đang đối mặt với nguy cơ hủy hoại nghiêm trọng làm suy thoái và biến mất; đặc biệt 
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đối với những quốc gia đang thiếu các nguồn lực để bảo vệ. Do vậy, việc sản xuất, duy 

trì, tái tạo di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng, nhóm, cá nhân (nghệ nhân) có vai 

trò quan trọng và cấp thiết đối với việc bảo vệ di sản văn hóa ở các quốc gia. Tại phiên 

họp thứ 32 tại Paris, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 17 tháng 10 năm 2003, UNESCO đã 

khẳng định tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể như một nền tảng của sự đa 

dạng văn hóa, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia trong quá trình 

chuyển đổi xã hội và toàn cầu hóa. Công ước nhấn mạnh vai trò nghệ nhân thông qua 

“các cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng bản địa, nhóm người và trong một số trường 

hợp, các cá nhân, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hành, bảo vệ, duy trì và tái 

tạo di sản văn hóa phi vật thể, từ đó giúp làm phong phú thêm sự đa dạng văn hóa và 

sự sáng tạo của con người” (UNESCO, 2003, tr 2). Công ước xác định rõ định nghĩa di 

sản văn hóa phi vật thể biểu hiện thông qua các hình thức cụ thể như: “(a) các truyền 

thống và biểu đạt truyền khẩu, bao gồm ngôn ngữ là phương tiện của di sản văn hóa 

phi vật thể; (b) nghệ thuật trình diễn; (c) tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội; (d) tri 

thức và tập quán liên quan đến tự nhiên và vũ trụ; (e) nghề thủ công truyền thống” 

(UNESCO, 2003, tr 4). Công ước cũng làm rõ định nghĩa bảo vệ “là các biện pháp có 

mục tiêu đảm bảo khả năng tồn tại của di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm việc nhận 

diện, tư liệu hóa, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy, củng cố, truyền dạy, đặc biệt là thông 

qua hình thức giáo dục chính quy hoặc không chính quy, cũng như việc phục hồi các 

phương diện khác nhau của loại hình di sản này” (UNESCO, 2003, tr 4). Khi nghiên 

cứu đề tài luận án, chúng tôi nhận thấy những định nghĩa trên đều liên quan đến vai trò 

nghệ nhân trong thực hành di sản văn hóa phi vật thể với tư cách là chủ thể của Nghệ 

thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Đặc biệt, nội dung Công ước ở Điều 14 về Giáo dục, 

nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực, đã nêu các biện pháp thích hợp nhằm bảo 

vệ di sản văn hóa phi vật thể đang hiện tồn ở mỗi quốc gia thành viên, cụ thể thông 

qua: “ (i) các chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức và thông tin hướng đến quảng 

đại công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; (ii) các chương trình giáo dục và đào tạo cụ thể 

cho cộng đồng và các nhóm người có liên quan; (iii) các hoạt động xây dựng năng lực 

nhằm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là công tác quản lý và nghiên cứu 

khoa học; và (iv) các biện pháp truyền thụ kiến thức không chính thức” (UNESCO, 

2003, tr 9-10).  
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Công ước 2003 đã tác động rất lớn đến lộ trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể và trong việc điều chỉnh hướng đến hoàn thiện Luật Di sản văn hóa 

của Việt Nam. Đối với đề tài luận án, nội dung Công ước giúp chúng tôi có căn cứ xây 

dựng nội dung nghiên cứu liên quan đến nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối 

cảnh xã hội hiện nay.  

Mặt khác, với tư cách là giám đốc, là người đã phát triển Chương trình Di sản 

văn hóa phi vật thể tại UNESCO, điều hành quá trình soạn thảo và thông qua Công 

ước Bảo vệ Di sản phi vật thể năm 2003, Noriko Aikawa-Faure1 đã có bài Excellence 

and authenticity: “Living National (Human) Treasures” in Japan and Korea: Tính 

xuất sắc và xác thực: “Báu vật nhân văn sống” ở Nhật Bản và Hàn Quốc (2014) đánh 

giá hệ thống bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (ICH) của Nhật Bản và Hàn Quốc từ khi 

tiếp thu tinh thần Công ước 2003, đặc biệt là cách hệ thống các “Báu vật nhân văn 

sống” và cách bảo vệ “Tài sản văn hóa dân gian” đã được thực hiện ở hai nước này. 

Trên thực tế việc hệ thống di sản văn hóa phi vật thể và các chủ thể của nó ở Hàn 

Quốc và Nhật Bản có sự khác nhau về mục tiêu và cách tiếp cận. Bài viết còn cho thấy 

sự nỗ lực của UNESCO nhằm thúc đẩy hệ thống “Báu vật nhân văn sống” trên toàn 

thế giới. Cuối cùng, một vấn đề quan trọng đặt ra: Việc công nhận chính thức các biểu 

hiện được chọn lọc của di sản văn hóa phi vật thể có phải là một biện pháp phù hợp 

phổ biến để đảm bảo việc bảo vệ toàn cầu di sản văn hóa phi vật thể và đặc biệt là các 

biểu hiện văn hóa dân gian hay không? Bài viết cung cấp nội dung quan trọng giúp 

chúng tôi nhận thức về tầm quan trọng đối với di sản và nghệ nhân của Nhật Bản, Hàn 

Quốc trong quá trình thực hiện Công ước năm 2003 của UNESCO. Cách hệ thống của 

2 quốc gia này giúp chúng tôi đối chiếu, so sánh với cách làm của Việt Nam đối với 

các di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt với nghệ nhân và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam 

Bộ. Trên cơ sở đó chúng tôi đưa ra nhận định, đánh giá thực trạng khảo sát ở các tỉnh 

thành Nam Bộ, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam, 

thực hiện đúng tinh thần Công ước của UNESCO.  

Tài liệu trong nước 

                                                                 
1 Noriko Aikawa-Faure - người Nhật Bản, là đại diện của Ủy ban Cố vấn của IRCI (Trung tâm C-2 liên quan đến 

ICH, Nhật Bản) và là thành viên của Ủy ban Cố vấn cho CRIHAP (Trung tâm C-2 liên quan đến ICH, Trung 

Quốc). Sau khi nghỉ hưu, bà làm Cố vấn văn hóa tại UNESCO và Giáo sư tại Đại học KUIS (nghiên cứu văn 

hóa), Nhật Bản. 
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Bài viết  Nghệ nhân dân gian - một "tài sản" của văn hóa Việt Nam (2010) của 

Tô Ngọc Thanh khẳng định vị trí quan trọng của nghệ nhân trong nền văn hóa dân tộc 

và nêu bậc vai trò to lớn của họ trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

dân tộc. Theo tác giả: nghệ nhân là tài sản của văn hóa quốc gia, cần phải có giải pháp 

để khuyến khích, tôn vinh và hỗ trợ nghệ nhân trên lộ trình thực hành di sản văn hóa ở 

địa phương. Để nghệ nhân xứng đáng được tôn trọng như “một tài sản văn hóa quốc 

gia”, đối với Việt Nam cần phải xây dựng một chính sách phù hợp. Trong bài viết 

Chính sách tôn vinh và đãi ngộ “Báu vật nhân văn sống” ở một số nước Châu Á – 

Liên hệ với Việt Nam (2010) của Trân Huyền đã đề cập đến cách làm, kinh nghiệm rút 

ra từ một số nước ở Châu Á trong việc ứng xử với nghệ nhân. Đồng thời cũng trình 

bày thực trạng ở Việt Nam trong quá trình tôn vinh, công nhận nghệ nhân. Theo tác 

giả: “Cần chú ý đến việc phát huy vai trò của nghệ nhân sau khi được công nhận; tránh 

trường hợp nghệ nhân được trao bằng, khen ngợi, tặng thưởng xong rồi tự chìm vào 

quên lãng. Muốn vậy, sau khi được công nhận, các Báu vật nhân văn sống cần được 

tạo điều kiện để thực hành, trình diễn, triển lãm những kết quả và sản phẩm của họ 

một cách thường xuyên nhằm phát triển kỹ năng của họ và nâng cao vị thế của ngành 

nghề trong xã hội”. Phạm Cao Quý trong bài viết đăng trên Tạp chí Di sản số 4: Đôi 

điều về “trí tuệ nghệ nhân” và chính sách đối với nghệ nhân (2015) đã nêu định nghĩa 

về nghệ nhân và nhấn mạnh “trí tuệ nghệ nhân” là tổng hợp của sự hiểu biết sâu sắc về 

nghề nghiệp, tài năng trong sáng tạo và kỹ năng thuần thục, điêu luyện trong thực 

hành. Qua đó, liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam tác giả đưa ra những ý kiến luận bàn về 

chính sách khích lệ phát triển trí tuệ đối với nghệ nhân: “Chính sách nhằm giúp nghệ 

nhân có điều kiện, môi trường để họ thực hành di sản văn hóa phi vật thể mà mình 

đang nắm giữ.” Mặt khác, chính sách nhằm: “thúc đẩy quá trình sáng tạo của nghệ 

nhân, thông qua chính sách, tức là sử dụng công cụ chính sách để tác động vào các 

công đoạn, quy trình, đối tượng, lĩnh vực của quá trình sáng tạo”. Tiếp tục phát triển 

nghiên cứu nghệ nhân trong mối quan hệ với chính sách văn hóa ở Việt Nam, Phạm 

Cao Quý trong Luận án tiến sĩ Chính sách đối với nghệ nhân thực hành di sản văn hóa 

phi vật thể ở Việt Nam (2019) đã xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài, khảo sát thực trạng 

việc ban hành và thực hiện chính sách đối với nghệ nhân dân gian. Trên cơ sở đánh giá 

thực trạng, nêu kinh nghiệm ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, tác giả đưa ra một số 
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giải pháp liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung Luật Di sản văn hóa và ban hành các 

văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. 

Kể từ sau một số di sản văn hóa UNESCO công nhận, có rất nhiều bài viết đăng 

trên các báo, tạp chí và các trang mạng để phản ánh thực trạng hoạt động của nghệ 

nhân, trình bày những hạn chế, bất cập, không đồng bộ trong việc thực hiện chính 

sách, hoặc những vấn đề liên quan đến nghệ nhân và loại hình di sản mà họ đang nắm 

giữ, như: Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực văn hóa phi vật thể: Cần sự hỗ trợ bài bản (2020) 

của Lê Quân trình bày một thực trạng đáng báo động: “Khó tìm truyền nhân” để kế 

thừa di sản trong khi đó nghệ nhân ngày càng cao niên, đời sống rất bấp bênh, không 

có chính sách an sinh để đảm bảo cuộc sống và an tâm trao truyền nghề nghiệp. Nghệ 

nhân là đối tượng quan trọng của chính sách bảo tồn và huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể. Quá trình vận hành chính sách vào thực tiễn đã nảy sinh nhiều vấn đề cần 

được chấn chỉnh. Trong bài viết  Đãi ngộ nghệ nhân còn bất cập (2020) của Thanh 

Hiệp đã trình bày những trăn trở của nghệ nhân về đội ngũ kế thừa, về tuổi cao sức yếu 

mà không thể tiếp tục phát huy được vai trò của mình cho xã hội. Tác giả cũng trích 

lời phát biểu của những nghệ nhân cao niên và của các nhà khoa học, nhà quản lý để 

minh họa cho nhận định của mình. Đại đa số các bài viết liên quan đến thực trạng thực 

thi chính sách đối với nghệ nhân. Ngoài ra, trên mỗi loại hình di sản, các địa phương 

đều có những bài viết giới thiệu về chân dung những nghệ nhân tiêu biểu, giới thiệu 

những thành quả của họ trong quá trình “làm nghề” và vai trò quản lý của Ngành văn 

hóa, thể thao và du lịch trong việc tổ chức hỗ trợ nghệ nhân thực hành di sản văn hóa 

trên địa bàn.   

1.2.3. Các nghiên cứu về nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ 

Nghệ nhân là chủ thể sáng tạo, trình diễn, truyền dạy và truyền bá nghệ thuật 

Đờn ca tài tử Nam Bộ. Với vai trò đó, hầu hết các công trình nghiên cứu về Đờn ca 

tài tử Nam Bộ dưới dạng sách, kỷ yếu, đề tài khoa học cấp tỉnh, luận án, luận văn ở 

một mức độ nhất định đều có đề cập đến nghệ nhân. Trong Hồi ký 50 năm mê hát, 

Vương Hồng Sển (2007) ghi chép tư liệu theo hình thức nhật kí sân khấu (từ năm 

1916 đến năm 1966). Qua đó, tác giả đã cung cấp những tư liệu sống động về bối 

cảnh xã hội và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật ở Nam Bộ vào nửa đầu thế kỉ 

XX. Đồng thời, tác giả nêu bật được những đặc điểm của Nhạc tài tử và nghệ thuật 

sân khấu Cải lương gắn liền với vai trò của các nghệ nhân, nghệ sĩ tiêu biểu ở Nam 
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Bộ. Trong đó, tác giả điểm qua một số nghệ nhân tiên phong của Đờn ca tài tử Nam 

Bộ như Lê Tài Khí (tức Nhạc Khị), Nguyễn Tri Khương, Trần Văn Triều, Tống 

Hữu Định, Trần Quan Qườn… Những ghi chép của tác giả khá thống nhất với 

nhiều nhận định chung của giới báo chí, của các nhà nghiên cứu và giới hoạt động 

sân khấu một cách trung thực. Đây có thể xem là một tư liệu có giá trị lịch sử, giúp 

chúng tôi có cơ sở để tra cứu, đối sánh khi nghiên cứu nghệ nhân Đờn ca tài tử 

Nam Bộ hiện nay. Nghệ nhân Đờn ca tài tử tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang (Mai Mỹ 

Duyên, 2006) là đề tài thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (Bộ Văn hóa – Thông 

tin) do Mai Mỹ Duyên chủ làm chủ nhiệm có thể xem là một công trình nghiên cứu 

đầu tiên về nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ ở một địa phương cụ thể. Đề tài đã 

khảo sát, điều tra, đánh giá và phân loại những nghệ nhân hoạt động nghệ thuật trên 

ba phương diện: sáng tác, trình diễn và truyền dạy, nghiên cứu cung cấp cho chúng 

tôi những kinh nghiệm tốt trong khai thác kiến thức và kĩ năng nghệ nhân qua khảo 

sát thực địa. Cuốn Nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Bạc Liêu (Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Bạc Liêu, 2012) với mục đích tôn vinh sự đóng góp của các 

nghệ nhân, khẳng định Bạc Liêu là “cái nôi Nhạc tài tử Miền Tây” đã giới thiệu 

chân dung và khái quát quá trình hoạt động nghệ thuật của 565 nghệ nhân “giỏi 

nghề” của 55 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ở các địa phương thuộc tỉnh. Tác giả Trần 

Phước Thuận trong công trình của mình, bên cạnh giới thiệu một số bài bản cổ nhạc 

được sáng tác ở Bạc Liêu, giới thiệu các bản cổ nhạc truyền thống (20 bản Tổ), tác 

giả đã đề cập chi tiết về cuộc đời, sự nghiệp của một số nghệ nhân tiêu biểu của 

vùng đất Bạc Liêu như Nhạc Khị, Trịnh Thiên Tư, Ba Chột, Cao Văn Lầu trong 

cuốn Bước đầu tìm hiểu tác giả và tác phẩm cổ nhạc Bạc Liêu (2012), cung cấp 

những tư liệu quan trọng để chúng tôi tìm hiểu về các nghệ nhân nổi tiếng trong 

nhóm Tài tử Miền Tây đầu thế kỷ XX.  

Các tham luận trong hội thảo Đờn ca tài tử năm 2014 ở Bạc Liêu cũng đề cập đến 

nghệ nhân, như: Những gia đình có đóng góp lớn cho sự nghiệp văn hóa Cải lương Nam 

Bộ của Lâm Kim Phương đề cập đến những gia đình nghệ nhân (có nguồn gốc từ Nhạc 

tài tử) đã có nhiều đóng góp cho tiến trình phát triển sân khấu Cải lương Nam Bộ, như: 

ban tài tử Nhạc Khị (Bạc Liêu), gánh Đồng Nữ Ban (Mỹ Tho), đoàn Việt kịch Năm 

Châu (Sài Gòn), Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga (Sài Gòn), Năm Phỉ - Bảy Nam (Sài 

Gòn).  Tham luận Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ ở Long An của Võ Trường Kỳ 
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khẳng định Long An là quê hương sản sinh phong trào Nhạc tài tử, với nhóm nhạc miền 

Đông với vai trò khởi xướng của nhạc quan Nguyễn Quang Đại (Ba Đợi).  

Nghiên cứu liên quan đến nghệ nhân Đờn ca tài tử và nghệ sĩ hoạt động sân 

khấu Cải lương cũng được các trường thuộc khối khoa học xã hội - nhân văn đầu tư. 

Năm 2016, công trình Văn hóa Cải lương Nam Bộ - Từ Đờn ca tài tử đến sân khấu 

Cải lương, từ lý luận đến thực tiễn tập hợp 24 bài tham luận của một số nhà khoa học, 

nhà nghiên cứu, chuyên gia, soạn giả gửi tham gia Hội thảo khoa học quốc gia về văn 

hóa Cải lương Nam Bộ, tổ chức vào ngày 9 tháng 3 năm 2016 tại Trường Đại học Xã 

hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Công trình gồm bốn 

phần: (1) tiến trình sân khấu Cải lương; (2) đặc trưng văn hóa Cải lương; (3) tác giả - 

tác phẩm; 4/ phong trào Cải lương ở một số địa phương. Trong đó, phần bốn của công 

trình có các bài viết bàn về hoạt động của các nghệ nhân, nghệ sĩ Đờn ca tài tử Nam 

Bộ, là những bậc tiền bối đã đóng góp rất nhiều cho sự ra đời và phát triển sân khấu 

Cải lương. Đến năm 2018, đề tài Bảo tồn và phát huy bền vững nghệ thuật Đờn ca tài 

tử ở Bình Dương dưới sự liên kết của Trường Đại học Trà Vinh và Sở Khoa học và 

Công nghệ Bình Dương được thực hiện. Đề tài đã khảo sát các đội nhóm, Câu lạc bộ 

và các nghệ nhân, tài tử tiêu biểu ở 09 thành phố, huyện và thị xã thuộc tỉnh; khảo sát 

các đội nhóm, câu lạc bộ và gia đình nghệ nhân. Qua đó, làm rõ những yếu tố tác động 

đến Đờn ca tài tử, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghệ thuật và bảo tồn và phát 

huy có hiệu quả trên điều kiện thực tế của Bình Dương. 

Ngoài ra, nghệ nhân Đờn ca tài tử còn là đối tượng nghiên cứu của các đề tài 

tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học ở các trường đại học, 

như: Luận văn Phát huy vai trò truyền nghề nghệ nhân Đờn ca tài tử tỉnh Tiền 

Giang của Cao Huy Thế (2015) đã khảo sát nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ ở 

Tiền Giang trên phương diện truyền nghề. Qua luận văn, tác giả đã đánh giá được 

những thành tựu cũng như hạn chế của các nghệ nhân, trong đó, tác giả còn đề cập 

đến vai trò quản lí văn hóa ở địa phương đối với các đối tượng này. Trên cơ sở xác 

định tiêu chí nghệ nhân, luận văn Nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ - thực trạng và 

giải pháp của Phạm Thái Bình (2016) đã khảo sát các nghệ nhân tiêu biểu ở một số 

tỉnh - thành phố của Nam Bộ; tác giả nêu bật những đóng góp và vai trò của họ 

trong diễn trình hình thành và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; đề tài 

cũng đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao vai trò của nghệ nhân 
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trong công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Luận văn Gia 

đình nghệ nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh trong việc bảo tồn và phát huy Đờn ca 

tài tử Nam Bộ của Dương Thị Hoài Thương (2018) đã nghiên cứu những đóng góp 

của bảy gia đình có nghệ nhân tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, được phong 

tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân Dân gian. Luận văn Gia đình nghệ 

nhân với việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử tại thành phố Bạc Liêu 

của Đỗ Ngọc Cần (2018) đã nghiên cứu dưới góc độ quản lí văn hóa về thực trạng 

đời sống, những thành tựu cũng như hạn chế trong sự đóng góp của gia đình nghệ 

nhân “nhà nòi” đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử 

Nam Bộ ở thành phố Bạc Liêu.  

Bên cạnh đó, chúng tôi còn tiếp cận một số bài viết, bài giới thiệu chân dung các 

nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ đăng trên các báo mạng, báo in (không thể thống kê 

hết được), trên các website của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, 

Tiền Giang, Bạc Liêu. Những bài viết này nhằm tôn vinh vai trò của họ trong việc bảo 

tồn và phát huy giá trị Đờn ca tài tử Nam Bộ ở địa phương, cũng như nêu lên những bất 

cập, hạn chế trong thực thi chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân.  

1.2.4. Các nghiên cứu liên quan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 

Về nguồn gốc, đặc trưng, giá trị của Đờn ca tài tử Nam Bộ  

Đi tìm lịch sử hình thành và phát triển của một dòng âm nhạc luôn là chủ đề 

kích thích tinh thần nghiên cứu khoa học. Đã có những ý kiến khác nhau về nguồn 

gốc của Đờn ca Tài tử. Ở góc độ dân tộc nhạc học Trần Văn Khê cho rằng: “lối 

“Nhạc tài tử” trong Nam là con đẻ của lối “Ca Huế” miền Trung” và “đàn Huế và 

đàn Quảng vào Nam trở nên lối “Nhạc tài tử” (Trần Văn Khê, 1961, tr 67). Cũng 

theo Trần Văn Khê, Ca Huế vốn là loại quan nhạc, vì từ thời Lê, âm nhạc được chia 

làm hai loại là quan nhạc, tức loại nhạc dùng trong các nhà khá giả, nhà quan 

quyền và tục nhạc, tức loại nhạc dùng trong dân gian. Nhạc công thuộc các đội ngự 

nhạc trong cung đình hầu hết đều là những hoàng thân hay quan chức trong triều 

đình. Tuy nhiên, từ đầu thế kỉ XX, ở Huế, “ có nhiều gia đình khá giả cho con học 

đàn để làm một thứ tiêu khiển, không lấy âm nhạc làm nghề sinh sống. Những nhạc 

công, nhạc sĩ chỉ học đàn để tiêu khiển, được xem là những nhạc sĩ “tài tử”. Danh 

từ “Nhạc tài tử” sau nầy lại được thông dụng trong Nam hơn ở miền Trung”. Chính 

vì vậy, xét về bản chất, lối “Ca Huế” và lối “đờn tài tử” là một loại “nhạc phòng” 
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gồm có hai điệu chánh (hoặc hai giọng chánh): Bắc và Nam và nhiều hơi như Xuân, 

Ai, Đảo, Oán” (Trần Văn Khê, 1961, tr 68). Ở góc độ xã hội học lịch sử,một nghiên 

cứu khác cho rằng: Đờn ca tài tử Nam Bộ “là sản phẩm văn hóa nghệ thuật của giới 

sĩ phu yêu nước ở giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX và của những thế hệ trí thức sinh ra và 

trưởng thành trong giai đoạn giao thời giữa Nho học và Tây học ở Việt Nam” (Viện 

Âm nhạc, 2011, tr 174). Ở góc độ âm nhạc học, Bùi Thiên Hoàng Quân khẳng định 

“Nhạc tài tử Nam Bộ được hình thành dựa trên nền âm nhạc thính phòng Huế, 

Quảng và tổ chức dàn Nhạc lễ Nam Bộ”. Cũng theo tác giả, “Nhạc lễ nói chung 

nguyên là loại nhạc thuần khí nhạc, chuyên dùng trong các nghi lễ từ trong cung 

đình ra đến dân gian. Do nhu cầu xã hội, một bộ phận trong phe Văn đã có những 

thay đổi biên chế dàn nhạc cho gọn nhẹ, đặc biệt là đặt lời ca vào một số bài bản 

của Nhạc lễ mang phong cách gần gũi với quần chúng và có tên gọi là nhóm “đờn 

cây”. Theo tác giả Đờn ca tài tử phát triển theo từng giai đoạn. Đặc biệt, từ 1956 

đến nay, Nhạc tài tử Nam Bộ chính thức được giảng dạy trong các trường chuyên 

nghiệp, các học viện, Nhạc viện trên phạm vi toàn quốc (Bùi Thiên Hoàng Quân, 

2011, tr 6). Võ Trường Kỳ trên cơ sở tập hợp các tài liệu nghiên cứu trước cho 

rằng: “Nhạc tài tử Nam Bộ bắt nguồn từ các dòng nhạc: Dân ca Nam Bộ, Nhạc lễ 

Nam Bộ, nhạc sân khấu Hát bội Nam Bộ và nhạc cung đình, thính phòng Huế” (Võ 

Trường Kỳ, 2015, tr 13-18). Nguyễn Phúc An trong Đờn ca tài tử Nam Bộ - Khảo 

& Luận (2018) trên cơ sở khảo cứu tài liệu, đã luận bàn một số vấn đề liên quan 

đến Đờn ca tài tử, như: nguồn gốc, hình thức sinh hoạt, các nhóm tài tử Đông - Tây 

Nam Bộ; phân biệt giữa Đờn ca tài tử và Cải lương; so sánh về âm điệu nhạc khí 

của Nhạc tài tử với các loại âm nhạc cổ truyền của người Việt; nguồn gốc và tính 

năng các nhạc và nêu ý kiến của mình về bản “Dạ cổ hoài lang” và bản “Vọng cổ” 

(Nguyễn Phúc An, 2018, tr 400).  

Bên cạnh việc xác định cội nguồn của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, việc 

xác định bản chất của loại hình nghệ thuật này là dân gian hay bác học, nghiệp dư 

hay chuyên nghiệp cũng được các nhà nghiên cứu đặt ra. Theo Nguyễn Thụy Loan 

“Mặc dầu tồn tại trong môi trường dân gian, song, cùng với nguồn gốc cung đình bác 

học của mình, ở mọi góc độ, Đờn ca tài tử vẫn mang đầy đủ những đặc tính cơ bản 

của một loại hình nghệ thuật bác học cổ truyền. Đó thực sự là một nghệ thuật bác 
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học” (Viện Âm nhạc, 2011, tr 176). Tương tự, trong Góp phần nghiên cứu Đờn ca 

tài tử Nam Bộ, Nguyễn Thị Mỹ Liêm cho rằng: “Đờn ca tài tử Nam Bộ có sự đan xen 

giữa tính chất bác học trong bài bản, làn điệu, tính chuyên nghiệp trong diễn tấu, sự 

tinh tế trong phong cách biểu diễn, sự ngẫu hứng trong diễn tấu và cách chơi tri âm - 

tri kỉ”. Cũng theo tác giả, Đờn ca tài tử Nam Bộ “là sự thể hiện tính chuyên nghiệp 

của thể loại đồng thời mang đặc điểm dân gian trong hình thức, phương pháp sáng 

tạo, trình diễn, lưu truyền” (Nguyễn Thị Mỹ Liêm, 2011, tr 27-28). Trên cơ sở đó, 

trong Giáo trình âm nhạc truyền thống Việt Nam, Nguyễn Thị Mỹ Liêm xếp Đờn ca 

tài tử Nam Bộ vào nhóm âm nhạc thính phòng và chuyên nghiệp trong dân gian, 

cùng với nghệ thuật Ca Trù, Ca Huế, Hát Xẩm và một số thể loại hát thờ, dàn Nhạc 

lễ dân gian khác (2014). Như vậy, xét về bản chất, đa số các nhà nghiên cứu đều 

thống nhất cho rằng Đờn ca tài tử Nam Bộ thuộc nhạc “thính phòng”, nhạc “bác học” 

hay nhạc “chuyên nghiệp” song lại được lưu truyền theo phương thức dân  gian. Hay 

nói một cách khác, tuy xuất thân cung đình nhưng dân gian là “cái nôi” nuôi dưỡng 

sự lớn mạnh của Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Về bài bản, thang âm, điệu thức của Đờn ca tài tử Nam Bộ  

Bài bản là thuật ngữ chuyên dùng của giới nhạc cổ truyền để chỉ những bản 

nhạc (gồm các chữ nhạc được sắp xếp theo một cấu trúc nhất định) và bài ca (phần lời 

tương ứng với cấu trúc bản nhạc). Việc nghiên cứu hệ thống các bài bản đã được nhiều 

người thực hiện, ở nhiều mức độ khác nhau. Cổ nhạc tầm nguyên (1958) của Võ Tấn 

Hưng có thể xem là công trình khá đầy đủ về bài bản Nhạc tài tử Nam Bộ so với các 

sưu tập trước đó. Qua sự trải nghiệm trong nghiên cứu và thực hành cổ nhạc, tác giả đã 

nêu xuất xứ âm nhạc, hệ thống các lòng bản cổ nhạc miền Nam, cụ thể hóa cách lấy 

dây trên cây đàn kìm và phổ biến các bài ca do ông sáng tác hoặc sưu tập được. Cuốn 

Đặc khảo về dân nhạc ở Việt Nam (1972, tr 203) của Phạm Duy, trong phần II viết về 

Dân nhạc Việt đã xếp Tổ chức hát ả đào, Tổ chức ca nhạc Huế, Quảng, và Nhạc tài tử 

miền Nam vào thể loại Ca nhạc phòng. Tác giả đã nêu những đặc trưng cơ bản về 

thang điệu của Nhạc tài tử thông qua phân tích một số bài bản. Tuy nội dung còn khái 

lược, song qua những kiến thức cơ bản giúp người đọc phần nào so sánh sự khác biệt 

trong thang điệu của ca nhạc tài tử miền Nam so với ca nhạc phòng của Miền bắc và 

Miền trung. 
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Từ sau giai đoạn đổi mới đường lối kinh tế - xã hội, lần lượt các công trình 

nghiên cứu chuyên sâu về nhạc khí, thang âm, điệu thức của Nhạc tài tử Nam Bộ được 

xuất bản, giới thiệu. Tìm hiểu âm nhạc Cải lương của tác giả Đắc Nhẫn (1987)  gồm 

hai phần: Phần I - Giới thiệu về nguồn gốc, tính dân tộc và đặc điểm Cải lương; Phần 

II - Giới thiệu về bản đờn Cải lương (về hình thức cấu trúc, về tính chất và cách sử 

dụng một số bài bản Cải lương).  Một số nguyên tắc hòa tấu các bản Bắc của dàn 

nhạc hòa tấu tài tử Nam Bộ (1987) và Tìm hiểu thang âm của một số bài bản thuộc 

các điệu Xuân Ai Oán (1987) của Vũ Nhật Thăng tiếp cận đối tượng theo một phương 

pháp mới, kết hợp giữa Thanh học và Âm nhạc học để nghiên cứu sâu hơn về thang 

âm các hơi - điệu đặc trưng của Nhạc tài tử Nam Bộ.  Lòng bản - yếu tố mô hình trong 

âm nhạc truyền thống Việt Nam của Thế Bảo (1993) nghiên cứu cấu trúc âm nhạc của 

bài bản Tài tử dưới dạng mô hình của mỗi loại bài bản, chủ yếu các bản Tổ. Một cách 

hiểu về điệu và hơi trong Nhạc tài tử - Cải lương của Vũ Nhật Thăng (1993) nghiên 

cứu cấu trúc cơ bản của Nhạc tài tử là hơi và điệu được tác giả lý giải bằng thành học 

và vật lý, cụ thể và có tính thuyết phục. Thang âm điệu thức trong âm nhạc truyền 

thống một số dân tộc Miền Nam Việt Nam (Nhiều tác giả, 1993) tập hợp bài viết của 

các nhà nghiên cứu âm nhạc có uy tín như: Tô Vũ, Thụy Loan, Lư Nhất Vũ, Kiều 

Tấn… đã đi sâu phân tích các điệu thức của âm nhạc truyền thống của các dân tộc, 

trong đó tác giả có phân tích và so sánh với một số điệu thức tiêu biểu của Nhạc tài tử. 

Cổ nhạc tổ truyền nguyên lý của nghệ nhân Nguyễn Văn Ngưu (1995) hệ thống lại cấu 

trúc của 20 bản Tổ của Nhạc tài tử Nam Bộ. Thử dẫn giải về một lý thuyết điệu thức 

của người Việt qua bài bản Tài tử và Cải lương của Thụy Loan (1997) luận giải về cấu 

trúc của âm Nhạc tài tử - Cải lương trong so sánh với cấu trúc cơ bản của âm nhạc cổ 

truyền Việt Nam để tìm ra những nét tương đồng và dị biệt. Thang âm nhạc Cải lương 

- Tài tử của Vũ Nhật Thăng (1998) gồm bốn phần. Phần thứ nhất, tác giả trình bày về 

tư liệu, dung sai, khả năng đo quãng, đơn vị đo quãng, dụng cụ và phương pháp đo 

quãng. Phần thứ hai trình bày quá trình định vị các bậc thang âm. Phần thứ ba trình 

bày nguyên lí cấu tạo thang âm trong Nhạc tài tử - Cải lương. Và phần cuối cùng trình 

bày hệ quả và ứng dụng thang âm Nhạc tài tử - Cải lương. Nhìn chung, đây là công 

trình chuyên sâu, nghiên cứu một cách có hệ thống về thang âm trong Nhạc tài tử - Cải 

lương trên cơ sở kết hợp giữa kiến thức vật lý, thanh học và nhạc học. Bài viết Hệ 

thống bài bản Nhạc tài tử Nam Bộ của Kiều Tấn (2002) đã sắp xếp, phân loại các điệu 



 

46 
 

thức cơ bản của Nhạc tài tử vận động theo thang âm ngũ cung như thế nào. Đờn ca tài 

tử Nam Bộ của Lâm Tường Vân (2003) giới thiệu các loại bài bản lớn nhỏ của Đờn ca 

tài tử Nam Bộ, như: bản Bắc, bản Nam, bản Oán, bản Dạ cổ Hoài lang nhịp 2, các bản 

Vọng cổ nhịp 4, 8, 16, các bản nhỏ và các điệu Lý tài tử. Trong Góp phần nghiên cứu 

Đờn ca tài tử Nam bộ của Nguyễn Thị Mỹ Liêm (2011) đã tiếp cận dưới hai góc độ 

lịch sử và dân tộc - nhạc học để nghiên cứu về Nhạc tài tử, trong đó tác giả đi sâu phân 

tích điệu thức, lòng bản, tính chất âm nhạc trong sáng tác và diễn tấu được vận hành 

theo phương thức đặc thù của nhạc thính phòng cổ truyền là ngẫu hứng sáng tạo trên 

lòng bản. Nắm vững bài bản là nguyên tắc quan trọng đối với người học và chơi Nhạc 

tài tử Nam Bộ. Tác giả cho rằng: “Tuy bài bản Nhạc tài tử Nam Bộ không ghi chú cụ 

thể những yêu cầu, cách thể hiện như bản nhạc Phương Tây, nhưng trong diễn tấu 

người nghệ sĩ sẽ tạo nên bản đờn sinh động, mang đặc điểm riêng của mỗi người và 

đặc điểm chung của thể loại” (2011, tr 113). Về thuật ngữ điệu và hơi trong nhạc Tài 

Tử - Cải Lương Nam Bộ (2020) của Bùi Trọng Hiền, tác giả nhận định: “Dù được 

dùng lẫn lộn, thiếu tính thống nhất nhưng cũng có thể thấy tựu trung khái niệm hơi và 

điệu là thuật ngữ chuyên dùng để chỉ một hay một tập hợp tính chất, màu sắc âm nhạc 

xác định, mang tính đặc trưng của thể loại”. Sự nhận định này được phân tích sâu sắc, 

trên cơ sở so sánh, đối chiếu với nhạc Tuồng, nhạc cung đình - Thính phòng Huế với 

nhạc Tài tử - Cải lương. 

Tất cả các công trình trên đã cho thấy sự phong phú về số lượng bài bản, hơi 

điệu của loại hình nghệ thuật này. Hiện nay, vấn đề bài bản Nhạc tài tử Nam Bộ đã 

được nhạc giới cơ bản thống nhất: lấy 20 bản Tổ  làm chuẩn mực trong truyền dạy, 

trình diễn và sáng tác. 20 bản Tổ  được sử dụng chính thức trong các cuộc thi, liên 

hoan và được xem là tiêu chí đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn của các nghệ 

nhân ở 21 tỉnh thành hiện sở hữu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

Về vị trí và mối liên hệ của Đờn ca tài tử với sân khấu Cải lương Nam Bộ 

Ở hướng nghiên cứu này, một số tác giả đã trình bày sơ nét hoặc sâu sắc về 

mối quan hệ giữa Đờn ca tài tử và Cải lương trong công trình nghiên cứu của mình, 

như: Hoài Anh, Thành Nguyên, Hồ Sĩ Hiệp, Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Bùi Thiên 

Hoàng Quân, Nguyễn Lê Tuyên, Đỗ Dũng và Văn Chiểu, Nguyễn Đức Hiệp, Tuấn 

Khanh. Cụ thể và rõ nét hơn, Trong Sân khấu Cải lương Nam Bộ (2004) tác giả Đỗ 

Dũng đã hệ thống tiến trình hình thành và phát triển các giai đoạn sân khấu Cải lương 
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Nam Bộ, từ nhạc cung đình Huế đến Nhạc lễ, Nhạc tài tử, lối Ca ra bộ và sự ra đời sân 

khấu Cải lương. Trong đó, tác giả mô tả những gánh Cải lương gắn với tên tuổi những 

nghệ nhân Nhạc tài tử, nghệ sĩ Cải lương tiêu biểu của từng giai đoạn. Đờn ca tài tử và 

Cải lương - Tính tương đồng và dị biệt (2015) của Đỗ Dũng và Văn Chiểu viết dưới 

dạng song ngữ, nội dung mô tả sự giống nhau và khác nhau giữa Đờn ca tài tử Nam 

Bộ và sân khấu Cải lương Nam Bộ; sự giống nhau và khác nhau giữa nghệ nhân Tài tử 

và nghệ sĩ Cải lương. Công trình giúp người nghiên cứu cơ bản phân biệt nghệ thuật 

Đờn ca tài tử Nam Bộ và sân khấu Cải lương, đặc biệt nhận diện đặc trưng cơ bản về 

hoạt động của nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ. Hát bội, Đờn ca tài tử và Cải lương 

cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 (2013) của Nguyễn Lê Tuyên và Nguyễn Đức Hiệp đã tập 

hợp rất nhiều tài liệu trong nước và đặc biệt là các tài liệu nước ngoài. Tác giả đã hệ 

thống và phân tích các sự kiện liên quan đến 3 loại hình nghệ thuật đặc trưng của Nam 

Bộ từ lúc hình thành và phát triển đến năm 1945 đã có vai trò quan trọng trong đời 

sống văn hóa của người dân. Đặc biệt, những chuyến lưu diễn ở các nước cho thấy 

nghệ thuật Nam Bộ đã được xuất ngoại, tạo được dư luận khen ngợi từ các nước Châu 

Âu. Cũng trên nguồn tài liệu nước ngoài và tập hợp các tài liệu trong nước, Nguyễn 

Đức Hiệp trong Nghệ thuật sân khấu: Hát bội, Đờn ca tài tử và Cải lương ở Sài Gòn 

và Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đến 1945 (2017) đã làm rõ bối cảnh lịch sử xã hội đã tác 

động đến sự phát triển các loại hình nghệ thuật như Hát bội, Đờn ca tài tử và kiểu Ca 

ra bộ đến sự ra đời và phát triển của nghệ thuật Cải lương. Qua đó cho thấy sự phong 

phú của lịch sử nghệ thuật sân khấu ở Sài Gòn nói riêng và Nam Kỳ nói chung.   

Nhìn chung, các nghiên cứu đều cho rằng nhạc Cải lương dựa trên nền tảng 

Nhạc tài tử và lối Ca ra bộ khởi nguồn cho hình thức trình diễn của sân khấu Cải 

lương. Tuy nhiên, giữa Cải lương và Nhạc tài tử cũng có những khác biệt về hình thức, 

phong cách trình diễn, không gian trình diễn, mục đích và phương thức thực hành 

nghệ thuật.  

Về thực trạng và giải pháp đối với Đờn ca tài tử Nam Bộ 

Điều kiện tiên quyết cho việc đưa ra giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy Đờn 

ca tài tử Nam Bộ chính là nghệ nhân. Ở 2 góc độ nghiên cứu: Quản lý văn hóa và Văn 

hóa học, các công trình thực hiện dưới dạng đề tài khoa học, luận án, luận văn đã đóng 

góp nhiều đề xuất có căn cứ trên cơ sở khảo sát thực trạng thực hành của đội ngũ nghệ 

nhân gắn với điều kiện thực tiễn ở các địa phương, như: luận án Đờn ca tài tử trong 
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đời sống văn hóa cư dân Tây Nam Bộ (Mai Mỹ Duyên, 2007); các luận văn tiêu biểu 

như Khai thác các giá trị văn hóa - nghệ thuật của Đờn ca tài tử Nam Bộ - Việt Nam 

phục vụ phát triển du lịch (Phan Võ Thu Tâm, 2014), Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ 

dưới góc nhìn quản lý văn hóa (Trần Thị Hương, 2015), Đờn ca tài tử - Cải lương trên 

sóng Đài phát thanh và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh của Nguyễn Văn 

Nam (2016), Quản lý sự kiện văn hóa trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 

(trường hợp cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ) của Trần Thanh Bình (2018)...  

Ngoài các nghiên cứu nêu trên chúng tôi còn sưu tập khá nhiều bài nghiên cứu 

về Đờn ca tài tử Nam Bộ. Là di sản văn hóa quốc gia được UNESCO công nhận, Đờn 

ca tài tử là đối tượng quan tâm của ngành quản lý văn hóa, của các cơ sở đào tạo liên 

quan đến văn hóa nghệ thuật. Các cơ quan đã phối hợp với các tỉnh thành tổ chức 

nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học để bàn về Đờn ca tài tử Nam Bộ với tư cách là 

một di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt xem xét đến những tác động của bối cảnh xã 

hội đương đại đối với nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và những giải pháp nhằm bảo 

tồn - phát huy hoặc bảo vệ và phát triển trong xã hội đương đại, như: Kỉ yếu tọa đàm 

khoa học và thực tiễn chủ đề Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ 

Chí Minh tổ chức vào tháng 12/2010. Kỷ yếu gồm 17 tham luận, các tham luận đề cập 

đến nhiều vấn đề của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, trong đó, chúng ta có thể chia 

làm ba nhóm vấn đề: thang âm, điệu thức, bài bản, phong cách chơi Nhạc tài tử, hoạt 

động quản lí, đào tạo, bảo tồn và nghệ thuật Đờn ca tài tử trong không gian văn hóa 

Nam Bộ. Kỷ yếu hội thảo khoa học chủ đề Đờn ca tài tử với việc nâng cao đời sống văn 

hóa cộng đồng (do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre tổ chức tại Bến Tre tháng 10/2013) tập hợp 22 bài tham luận, xoay quanh ba 

vấn đề: 1/ Bàn về quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam 

Bộ, với các tác giả Nguyễn Tấn Lực, Minh Huấn,  Thiện Vũ…2/ Thực trạng hoạt động 

Đờn ca tài tử Nam Bộ tại các tỉnh thành của tác giả Lê Minh Hùng, Phúc Trưởng và 

Đặng Kim Quy. 3/ Bàn về giải pháp bảo tồn, phát huy và phát triển Đờn ca tài tử Nam 

Bộ, với các tác giả: Lư Hội, Nguyễn Trường Thọ, của Nguyễn Văn Đông, …Trong đó, 

đáng chú ý là bài viết “Nghệ nhân, nghệ sĩ Đờn ca tài tử Thành phố Hồ Chí Minh góp 

phần xây dựng hồ sơ khoa học “Đờn ca tài tử Nam Bộ” đề nghị UNESCO công nhận là 

di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” của Nghệ nhân dân gian Lê Hoàng 
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Tấn, cho thấy những khó khăn của đội ngũ thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ, qua đó đề 

xuất các kiến nghị và giải pháp. Các bài viết chủ yếu mô tả, phản ánh hiện thực vận 

hành Đờn ca tài tử, chưa phân tích và đánh giá sâu sắc nguyên nhân dẫn đến những hạn 

chế, bất cập trong hoạt động Đờn ca tài tử Nam Bộ. Kỷ yếu hội thảo khoa học chủ đề 

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ do Viện Âm nhạc và Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu tháng 4/2014, 

nội dung tập trung các vấn đề: 1/ Quá trình hình thành và phát triển. 2/ Những yếu tố 

khác biệt giữa Đờn ca tài tử Nam Bộ và Cải lương Nam Bộ. 3/ Những đặc trưng, giá 

trị và phong cách nghệ thuật của mỗi địa phương;. 4/ Phương pháp truyền nghề và đào 

tạo. 5/ Di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ với việc phát triển du lịch. Một lần nữa, vấn đề 

bảo tồn và phát hy giá trị Đờn ca tài tử Nam Bộ trong xã hội đương đại được đặt ra 

trong khá nhiều tham luận của các tác giả: Nguyễn Tấn Nhì, Mai Mỹ Duyên, Huỳnh 

Văn Khải, Đặng Phước Thọ, Lư Hội. Các bài viết chủ yếu xác định bối cảnh xã hội 

đương đại gồm những thuận lợi - khó khăn, thách thức, nguy cơ đối với nghệ thuật 

Đờn ca tài tử Nam Bộ. Tuy nhiên, các bài viết vẫn chưa chi tiết hóa và phân tích sâu 

sắc những tác động của bối cảnh xã hội đối với nghệ nhân và nghệ thuật Đờn ca tài tử 

Nam Bộ. Tựu trung lại, các công trình nghiên cứu chủ yếu tập trung giải quyết các vấn 

đề về tên gọi, nguồn gốc, đặc trưng, giá trị cũng như các giải pháp cụ thể trong việc 

bảo tồn, phát huy phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và sự đãi ngộ đối với 

nghệ nhân. Đáng lưu ý, một số tham luận đã bắt đầu quan tâm nghiên cứu nghệ nhân 

và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh xã hội đương đại.  

1.3. KHÁI QUÁT CHUNG ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi chọn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương thuộc Miền Đông 

Nam Bộ; chọn tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bạc Liêu thuộc Miền Tây Nam Bộ làm điểm đại 

diễn để khảo sát, làm rõ những vấn đề đặt ra trong đề tài. Mỗi địa bàn, chúng tôi trình 

bày những nét cơ bản nhất về lịch sử, tự nhiên, hành chính, kinh tế và văn hóa là 

những yếu tố quan trọng tác động đến nghệ nhân và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

1.3.1. Địa bàn khảo sát thuộc Đông Nam Bộ 

Đôi nét về Thành phố Hồ Chí Minh 

Còn gọi là Sài Gòn, là đô thị lớn nhất nước, có diện tích 2.095,239 km² với tổng 

số dân cư là 8.993.0821 người; bao gồm 1 thành phố vệ tinh (thành phố Thủ Đức trực 

                                                                 
1 Cục Thống Kê Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019. 
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thuộc), 16 quận và 5 huyện; có vị thế chiến lược quan trọng trong sự phát triển của cả 

nước và khu vực Đông Nam Á. Với điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi, cùng với sự nỗ 

lực của bao thế hệ cư dân, đã biến nơi đây thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, 

giáo dục đại diện cho khu vực phía Nam, đồng thời là tâm điểm liên kết, giao lưu hai 

miền Đông - Tây Nam Bộ, nhất là trên phương diện phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa. 

Thành phố Hồ Chí Minh có lịch sử hơn 320 năm1, kể từ năm 1698, Kinh lược sứ 

Nguyễn Hữu Cảnh được Chúa Nguyễn Phúc Chu phong làm Thống Suất vào Nam, 

“lấy đất Nông Nại đặt thành phủ Gia Định, lập xứ Sài Gòn, đặt huyện Tân Bình, dựng 

dinh Phiên Trấn” (162). Từ năm 1732 trở đi, “Ba trung tâm đã bắt đầu đô thị hóa là Sài 

Gòn, Bến Nghé và lỵ sở dinh Phiên Trấn ngày càng lớn mạnh…Thế là vùng Sài Gòn - 

Bến Nghé chính thức trở thành thủ phủ của cả Gia Định phủ, tức của cả Nam Bộ, tuy 

trước đó vùng này đã là thủ phủ trên thực tế. Nhờ vào vị trí địa lý làm đầu mối giao 

thông thuận tiện và sau khi lúa gạo đã sản xuất dư thừa, vùng Sài Gòn - Bến Nghé trở 

thành nơi buôn bán sầm uất, nhiều chợ và nhiều phố đã mọc lên. Các phố chợ trên bến 

dưới thuyền sinh hoạt tấp nập. Nơi đây đã bắt đầu tập trung trao đổi hàng hóa từ khắp 

nơi rừng biển và cùng tập trung thương nhân tứ xứ trong và ngoài nước” (Trần Văn 

Giàu, Trần Bạch Đằng, 2018, tr 663) 

Năm 1861, khi thực dân Pháp chiếm Sài Gòn đã xác lập địa giới hành chính của 

đô thị này bao gồm cả Chợ Lớn. Sau hai lần tách nhập, địa danh Sài Gòn - Chợ Lớn 

được xác lập vào ngày 30 tháng 5 năm 1954 và tồn tại cho đến ngày 30 tháng 4 năm 

1975. Đến ngày 02 tháng 7 năm 1976, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống 

nhất đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đổi tên thành phố Sài 

Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1986, từ sau Đại hội đại biểu 

Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI, chính sách Đổi mới được thực hiện, rõ nét nhất trên 

các lĩnh vực kinh tế, hành chính, văn hóa, giáo dục theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Chính sách Đổi mới đã khai phóng tiềm năng đa dạng và nguồn nội lực phong phú của 

Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ hơn một thập niên sau đó, kết thúc thế kỷ XX, Thành 

phố đã có những bước phát triển vượt trội. Cùng với sự phát triển nền kinh tế thị 

trường, chủ trương mở rộng giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đã thúc đẩy tiến 

                                                                 
1 Năm 1698, tướng Nguyễn Hữu Cảnh lập phủ Gia Định và hai huyện Phức Long, Tân Bình. Vùng Đông Nam 

Bộ được sát nhập vào cương vực Việt Nam. Sài Gòn được thành lập vào thời gian đó. Tháng 7/1976, Quốc hội 

Việt Nam thống nhất đổi tên Sài Gòn thành TP.HCM.  
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trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, ngày càng khẳng định vị thế quan trọng của 

Thành phố ở quốc gia và quốc tế. 

 Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thành phố Hồ Chí Minh được xem là “vùng đất 

lành chim đậu”. Nơi đây đã tụ hội biết bao thế hệ con người đến để sinh cơ, lập 

nghiệp, thể hiện trí tuệ, tài năng, sức lực của mình để xây dựng và phát triển thành phố 

về mọi mặt. Riêng đối với các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, đây còn là nơi khám 

phá, phát hiện, nuôi dưỡng tài năng, kích thích tiềm lực sáng tạo ra các giá trị văn hóa 

mới. Những loại hình nghệ thuật được khởi phát từ địa phương khác nhưng lại phát 

triển và thành công rực rỡ ở Thành phố Hồ Chí Minh, như: Hát bội. Đờn ca tài tử, Cải 

lương, Kịch nói … Hoặc trên cơ sở tiếp thu các loại hình nghệ thuật nước ngoài sáng 

tạo ra thể loại mới, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người dân, thể hiện rõ nét tính 

chất giao lưu và dung hợp văn hóa của đô thị này, như: Nghệ thuật tạp kĩ gồm ca, múa, 

nhạc, xiếc, ảo thuật (trước 1975 thể loại này có tên là Đại nhạc hội). Trong số các loại 

hình nghệ thuật truyền thống, Đờn ca tài tử ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội 

để duy trì và phát triển thuận lợi hơn so với các tỉnh thành khác ở Nam Bộ. Quá trình 

giao lưu hội nhập quốc tế cùng với sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc từ sau đổi mới đã 

là điều kiện để khơi dậy truyền thống, khai thác tài nguyên văn hóa, thúc đẩy sự biến 

đổi các loại hình nghệ thuật dân tộc theo những xu hướng mới.  

Đôi nét về tỉnh Bình Dương  

Bình Dương có nghĩa là “buổi ban mai bình an”. Bình Dương là tỉnh thuộc miền 

Đông Nam Bộ đã trải qua nhiều giai đoạn tách, nhập, thay và đổi tên gọi nhiều nhất ở Việt 

Nam. Cuối thế kỷ 18, Bình Dương còn là một tổng thuộc huyện Tân Bình, phủ Gia Định1. 

Năm 1808, huyện Tân Bình đổi thành phủ Bình Dương. Năm 1869, chính quyền thực dân 

Pháp chia Nam Kỳ Lục Tỉnh ra 27 hạt, Bình Dương đổi tên thành hạt Thủ Dầu Một, sau 

đổi thành tỉnh Thủ Dầu Một (là một trong 20 tỉnh của Nam Kỳ). Đến năm 1941, Bình 

Dương thuộc vùng Sài Gòn – Chợ Lớn có tên là huyện Bình Long. Ngày 22/10/1956 

chính quyền Ngô Ðình Diệm đổi tên tỉnh Thủ Dầu Một thành tỉnh Bình Dương. Ngày 

02/07/1976 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định thành lập tỉnh 

Sông Bé trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Bình Dương, Bình Long, Phước Long và 5 xã của 

huyện Dĩ An (trước 1975 thuộc tỉnh Biên Hòa). Đến 1996 Quốc hội ra quyết định chia 

tách tỉnh Sông Bé thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước (Bình Phước là tên gọi mới 

                                                                 
1 Gia Định bấy giờ bao gồm: Bình Dương, Biên Hòa, Tân An, Gò Công và Định Tường 
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gồm địa phận hai tỉnh Bình Long và Phước Long cũ). Tỉnh Bình Dương được tái lập, 

nhưng địa phận khác với tỉnh Bình Dương trước năm 1975. Như vậy, trong lịch sử, Bình 

Dương là tên gọi của những đơn vị hành chính theo những cấp độ khác nhau (hạt, tổng, 

huyện, tỉnh) với những địa bàn lãnh thổ khác nhau. Dù trải qua nhiều lần tách nhập, thay 

đổi tên gọi, thủ phủ của tỉnh vẫn luôn đặt tại Thủ Dầu Một - trung tâm kinh tế, văn hóa, 

giáo dục, chính trị của tỉnh Bình Dương. 

Tỉnh Bình Dương có địa hình tự nhiên lượn sóng từ cao xuống thấp dần do nằm 

ở vị trí tiếp nối sườn phía nam của dãy Trường Sơn xuống Đồng bằng sông Cửu Long. 

Nhìn tổng quát, Bình Dương có nhiều vùng địa hình khác nhau như: vùng đồi thấp; 

vùng bãi bồi và vùng thung lũng khá bằng phẳng. Thổ nhưỡng cấu tạo nhiều loại đất 

khác nhau nên thích hợp phát triển kinh tế nông, lâm, thủ công nghiệp và công nghiệp. 

Bình Dương có 3 con sông lớn: sông Đồng Nai, sông Bé và sông Sài Gòn chi phối sự 

phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh qua nhiều thế kỷ.  

Bình Dương là tỉnh thuộc Miền đông Nam bộ, có diện tích tự nhiên 2.695,54 

km2. Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía tây giáp tỉnh 

Tây Ninh và một phần Tp. Hồ Chí Minh, phía Nam giáp Tp. Hồ Chí Minh và một 

phần tỉnh Đồng Nai. Năm 2018, Bình Dương là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 

bảy về số dân, với 2.455.865 người.  Tỉnh Bình Dương phân làm 09 đơn vị hành chính 

cấp huyện (gồm: Tp. Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, thị 

xã Tân Uyên; các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo) và 91 đơn vị 

hành chính cấp xã (46 xã, 41 phường, 04 thị trấn).  

Từ năm 1975 đến 1990, Bình Dương còn là một tỉnh thuần nông, người dân 

nhiều đời gắn bó với ruộng đồng, cây trái. Kinh tế của tỉnh chủ yếu là nông nghiệp, chỉ 

có một tỉ lệ không lớn các hoạt động công nghiệp, thủ công nghiệp và dịch vụ. Tuy 

nhiên, từ năm 1997 (ngày 01/01/1997 tái lập tỉnh Bình Dương tách ra từ tỉnh Sông Bé) 

thì Bình Dương như được “thay da đổi thịt” bởi các chủ trương quan điểm lãnh đạo 

mới mẻ và năng động; định hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh phù hợp 

với giai đoạn lịch sử mới ở Việt Nam. Cơ sở hạ tầng được xây dựng, những khu công 

nghiệp hình thành phát triển, chính sách thu hút đầu tư tạo điều kiện để sản xuất, kinh 

doanh phát triển. Tỉnh có 28 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 

khoảng 10.000 ha. Trong đó, có những khu công nghiệp tiêu biểu cho cả nước về xây 

dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại. Ngày 20/02/2014, cùng với 
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nhiều khu đô thị và dân cư mới hình thành thì Thành phố mới Bình Dương với Trung 

tâm hành chính tập trung của tỉnh đã khánh thành. Đây được xem là mô hình hành 

chính xây dựng hiện đại nhất ở khu vực phía Nam.  

Hiện nay, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ theo hướng công nghiệp – 

dịch vụ – nông nghiệp, bộ mặt đô thị hóa đã được hình thành rõ nét ở các địa phương 

thuộc tỉnh đã thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài nước đổ về tỉnh Bình Dương, 

đồng thời cũng tác động rất lớn đến diện mạo văn hóa - xã hội của tỉnh. Bình Dương 

có các nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao 

trong thị trường Việt Nam và thế giới. Xác định phát triển kinh tế đi liền với phát triển 

văn hóa, Bình Dương đã có sự đầu tư khá lớn về kinh phí cho việc bảo tồn và phát huy 

văn hóa phi vật thể của tỉnh; là tỉnh đầu tiên ở Nam Bộ công bố chính thức nội dung cụ 

thể và hạn mức đầu tư kinh phí cho lộ trình thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển Đờn 

ca tài tử Nam Bộ ở Bình Dương. Những điều kiện cơ bản trên còn là cơ sở quan trọng 

để chúng tôi có sự nhận định, đánh giá sâu sát hơn về đội ngũ nghệ nhân Đờn ca tài tử 

ở một địa phương có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh nhất hiện nay.  

1.3.2. Địa bàn khảo sát thuộc Tây Nam Bộ 

Đôi nét về tỉnh Tiền Giang  

Nếu Bình Dương là cửa ngõ Miền Đông thì Tiền Giang là cửa ngõ nối các tỉnh 

Miền Tây với Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền Giang hiện nay là tỉnh thuộc miền Tây 

Nam Bộ, diện tích 2.510,5 km2, dân số 1.764.185 người; bắc giáp tỉnh Long An; nam 

giáp Bến Tre, Vĩnh Long; đông giáp biển Đông với 32km bờ biển và cửa sông; tây 

giáp Đồng Tháp. Tỉnh có chiều dài (đông - tây) theo trục quốc lộ 1A khoảng 108km; 

8km. Chiều rộng (nam - bắc): nơi rộng nhất khoảng 40km, nơi hẹp nhất khoảng 10km. 

Hiện nay Tiền Giang có 8 huyện, 1 thành phố và 2 thị xã; 173 xã, phường, thị trấn.  

Tiền Giang trong lịch sử còn gọi là đất Ba Giồng, vì có những giồng cát lớn 

chạy dọc sông Tiền ra đến vùng duyên hải. Chính địa hình cao ráo thuận lợi này đã thu 

hút lưu dân đến khẩn hoang lập nghiệp sớm hơn các địa phương khác ở Tây Nam Bộ. 

Mặt khác, sông Tiền bao quanh gần 3 mặt chu vi của tỉnh cùng với một mạng lưới 

sông rạch, kinh đào, cống ngăn mặn chằng chịt, giúp cho việc xổ phèn, chống lụt, trữ 

nước, thúc đẩy nghề trồng lúa, nghề làm vườn của Tiền Giang phát triển. Vị trí tự 

nhiên của Tiền Giang có nhiều thuận lợi; nằm ở hạ lưu sông Tiền hàng năm tiếp nhận 

một khối lượng phù sa lớn tải bồi cho các vùng làm nông nghiệp và hình thành những 
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dãy cù lao xanh tươi các vườn cây ăn trái. Nông nghiệp phát triển là nền tảng giúp 

Tiền Giang trở thành tỉnh đầu tiên trong việc khai thác và phát triển loại hình du lịch 

sinh thái văn hóa kết hợp Đờn ca tài tử ở Tây Nam Bộ.  

Ngược dòng lịch sử, ngay từ nửa cuối thế kỷ XVII, đã có vài nhóm lưu dân Việt 

ở Miền Trung vượt biển bằng ghe bầu, ngược dòng sông Cửa Tiểu (một trong các cửa 

đổ ra biển của sông Tiền) vào sâu trong đất liền để khẩn hoang. Tháng 5 năm 1679, Văn 

Trinh (tướng thời Chúa Hiền - Nguyễn Phúc Tần) dẫn cả binh sĩ và thuyền bè của 

Dương Ngạn Địch đến đóng ở vùng Mỹ Tho. Dương Ngạn Địch cho xây dựng nhà cửa, 

qui tụ người Việt, người Thổ (người Khmer) kết thành làng xóm. Bến cảng sông Mỹ 

Tho ngày càng tấp nập tàu bè các nước Tây phương, Nhật Bản ra vào mua bán hàng hóa 

nông sản. Bấy giờ, “chợ phố lớn Mỹ Tho, mái ngói cột chạm, phủ đình cao, nha thự 

rộng, thuyền bè sông biển ra vào, buồm thuyền trông như mắc cửi, thật là nơi đô hội lớn 

phồn hoa huyên náo” (Trịnh Hoài Đức, 1972, tr 119). Đây là thời kỳ hoàng kim của Mỹ 

Tho đại phố. Tuy nhiên, đến năm 1785, cuộc chiến giữa quân Tây Sơn với quân Xiêm - 

Nguyễn đã thiêu rụi đô thị nổi tiếng này.   

Cũng như các địa phương khác ở Nam Bộ, tỉnh Tiền Giang cũng qua nhiều lần 

thay đổi tên gọi, tách ra và sáp nhập lại trên phương diện hành chính. “Năm 1772 đất 

Tiền Giang được gọi là đạo Trường Đồn, sau 1779 đổi là dinh Trường Đồn rồi đến 

Trấn Định 1780. Năm 1802, Trấn Định được đặt tên là trấn Định Tường. Từ năm 

Minh Mạng thứ XII (1831), trấn Định Tường chính thức được đổi tên là tỉnh Định 

Tường là một trong lục tỉnh Nam Kỳ dưới triều Nguyễn. Đến năm 1832, vùng đất Gò 

Công được tách khỏi tỉnh Định Tường nhập vào tỉnh Gia Định” (Tỉnh ủy Tiền Giang, 

2005, tr 20, 22). Đến năm 1867, khi thực dân Pháp xâm chiếm hoàn toàn Nam kỳ, tỉnh 

Định Tường chia thành 5 khu tham biện gồm: Mỹ Tho, Cai Lậy, Gò Công, An Hoá 

(nay thuộc Bến Tre), Trà Mỹ (Cao Lãnh; nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Năm 1876, 

Thống đốc Nam kỳ chia Nam bộ thành 4 hạt hành chính: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long 

và Bassac, đến lúc này địa giới Mỹ Tho rất rộng gồm: Gò Công, Mỹ Tho, Tân An, 

Chợ Lớn. Ngày 01 tháng 1 năm 1900, hai khu tham biện Gò Công, Mỹ Tho được sáp 

nhập lại thành tỉnh Mỹ Tho; đến năm 1902, lại tách thành 2 tỉnh Mỹ Tho, Gò Công và 

tồn tại đến năm 1945. Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, năm 1963, tái lập tỉnh Gò Công 

tách ra từ tỉnh Định Tường. Tên gọi Định Tường được giữ cho đến ngày 30/4/1975.  
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Ngày 24 tháng 2 năm 1976, Chính phủ quyết định hợp nhất tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò 

Công và thành phố Mỹ Tho để thành lập tỉnh Tiền Giang.  

Sự thay đổi tên gọi qua các giai đoạn lịch sử khác nhau còn cho thấy vùng đất này 

có một vị thế chiến lược quan trọng về mặt chính trị, kinh tế và xã hội. Những sự kiện 

quan trọng diễn ra trên vùng đất này còn cho thấy Tiền Giang có bề dày phát triển văn hóa 

ở Tây Nam Bộ. Trường Collège de Mytho - Trường trung học đầu tiên của Nam Kỳ, 

thành lập ngày 14 tháng 6 năm 1880 dưới thời thống đốc Le Myre de Vilers (vì vậy sau 

đó Collège de Mytho đổi tên là Le Myre de Vilers) đã góp phần quan trọng trong việc đào 

tạo đội ngũ tri thức, nâng cao dân trí và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của tỉnh và vùng Nam 

Bộ. Năm 1881 tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho khởi công; đến ngày 20/7/1885 chuyến 

xe lửa đầu tiên khởi hành từ ga Sài Gòn xuôi về Mỹ Tho đã góp phần quan trọng làm thay 

đổi diện mạo mọi mặt của vùng đất xinh đẹp này1. Có thể thấy, sự phát triển giao thông 

vận tải và giáo dục - đào tạo so với các tỉnh trong khu vực cũng là điều kiện thuận lợi để 

nền kinh tế giao thương hàng hóa và   nhu cầu hưởng thụ văn hóa phát triển mạnh mẽ. Do 

vậy, Tiền Giang được xem là 1 trong ba nơi xướng xuất ra nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam 

Bộ, là cái nôi sản sinh ra nghệ thuật sân khấu Cải lương Nam Bộ.  

Đôi nét về tỉnh Bạc Liêu  

 Bạc Liêu là tỉnh duyên hải nằm trên bán đảo Cà Mau thuộc miền Tây Nam Bộ, 

có diện tích tự nhiên là 2.669  km2, có ranh giới liền kề các tỉnh: bắc giáp Hậu Giang, 

tây bắc giáp Kiên Giang, đông và đông bắc giáp Sóc Trăng, tây nam giáp Cà Mau, 

đông nam giáp Biển Đông với đường bờ biền dài 56km. Vị trí địa lý tự nhiên tác động 

rất lớn đến sự phát triển kinh tế biển và nông ngư nghiệp ở Bạc Liêu. Trước kia nghề 

muối rất phát triển, cung cấp cho toàn vùng Nam Bộ. Hiện nay, kinh tế của tỉnh tập 

trung vào đánh bắt hải sản, nuôi trồng thuỷ sản, công nghiệp chế biến và khai thác điện 

gió. Đặc biệt, du lịch ẩm thực, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái đang là những loại 

hình đang được chú trọng khai thác ở tỉnh. Bạc Liêu trải qua nhiều lần giải thể, sáp 

nhập rồi tái lập. Năm 1832, Bạc Liêu thuộc tỉnh An Giang (trong Nam kỳ lục tỉnh). Từ 

1867, Pháp Nam Kỳ thành 24 sau còn 20 khu tham biện; năm 1882 Pháp tách Bạc 

Liêu lập thành địa hạt Đến ngày 01/01/1900 Toàn quyền Đông Dương ký sắc lệnh bỏ 

danh xưng “địa hạt” chuyển thành “tỉnh”, “đại lý” (đơn vị hành chánh dưới địa hạt) đổi 

thành “quận” áp dụng toàn cõi Nam Kỳ: Bạc Liêu chính thức lập tỉnh. Năm 1955, 

                                                                 
1 Địa danh Mỹ Tho gốc từ tiếng Khmer có nghĩa là nàng con gái đẹp 
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chính quyền Ngô Đình Diệm chia tỉnh Bạc Liêu ra nhập về 2 tỉnh Ba Xuyên và tỉnh 

An Xuyên. Năm 1964, tái lập tỉnh Bạc Liêu gồm các quận: Giá Rai, Vĩnh Lợi, Vĩnh 

Châu và Phước Long, địa phận này tồn tại đến năm 1975. Tháng 02 năm 1976, tỉnh 

Bạc Liêu bị giải thể, nhập với Cà Mau thành tỉnh Minh Hải. Đến ngày 01 tháng 01 

năm 1997, sau 97 năm tỉnh Bạc Liêu được tái lập lần 2 cho đến nay.  

Lịch sử thăng trầm của Bạc Liêu đã góp phần thử thách ý chí cộng đồng cư dân. 

Ba dân tộc Việt, Hoa và Khmer sinh tụ trên vùng đất này sống gắn bó từ thời khẩn hoang, 

cùng nhau xây dựng xóm làng, phố thị. Sự chung sống hài hòa của ba dân tộc còn cho 

thấy quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ và sâu sắc. Những từ ngữ thông 

dụng của người Hoa, người Khmer được người Việt sử dụng hàng ngày trong giao tiếp, 

mua bán, tạo thành một nét văn hóa đặc thù của xứ sở này. Trên lĩnh vực văn hóa Bạc 

Liêu là vùng đất của nghệ thuật ca cầm, của những tài danh cổ nhạc và Cải lương Nam 

Bộ. Cho đến hôm nay nhạc giới vẫn còn ghi nhớ công lao và sự sáng tạo của họ, như: 

nhạc sư Lê Tài Khị, Ba Chột, Trịnh Thiên Tư, Lư Hoài Nghĩa, Mộng Vân... Bạc Liêu là 

quê hương của bản Dạ cổ hoài lang gắn với tên tuổi nhạc sĩ Cao Văn Lầu  và rất nhiều bài 

bản sáng tác từ nhóm Cổ nhạc Bạc Liêu nổi tiếng đầu thế kỷ XX như: Thu Phong, Liêu 

Giang, Tứ bửu Liêu thành,... Hay nói đến lối sống phóng khoáng của người Nam Bộ 

người ta sẽ nghĩ đến thú tiêu xài của các công tử con nhà giàu được gọi chung bằng cụm 

từ “Công tử Bạc Liêu”. Tiêu biểu nhất trong số đó là Công tử Trần Trinh Huy (1900-

1974) dân gian hay gọi là cậu Ba Huy hay Hắc công tử1 nổi tiếng ăn chơi, con của Hội 

đồng Trần Trinh Trạch - đại điền chủ sở hữu nhiều ruộng đất nhất ở Nam Kỳ.  

Mặc dù là vùng đất trẻ, khai khẩn sau rất nhiều nơi ở Nam Kỳ, lại qua nhiều lần 

chia cắt, sáp nhập và tái lập nhưng “Bạc Liêu đã nhanh chóng trở thành nơi đất lành 

chim đậu nhờ hội tụ đầy đủ các điều kiện tự nhiên - xã hội: đất đai trù phú, phì nhiêu; 

khí hậu ôn hòa; người dân chịu thương chịu khó, kiên cường, năng động, sáng tạo. Đó 

là nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững của Bạc Liêu trong hiện tại và tương lai” 

(Chu Viết Luân, 2006, tr 29).  

1.3.3. Địa bàn khảo sát trong mối quan hệ với đối tượng nghiên cứu 

Như đã trình bày tiêu chí chọn địa bàn khảo sát ở mục Phạm vi nghiên cứu 

trong Phần mở đầu, chúng tôi chọn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương là 2 địa 

                                                                 
1 Cùng thời với Hắc công tử là Bạch công tử Lê Công Phước (1901 - 1950) còn gọi George Phước ở Mỹ Tho rất 

nổi tiếng trong giới ăn chơi ở Miền Nam bấy giờ.  
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phương đại diện cho Đờn ca tài tử của miền Đông Nam Bộ và tỉnh Tiền Giang, tỉnh 

Bạc Liêu đại diện cho miền Tây Nam Bộ. Những thành tựu cũng như hạn chế của các 

tỉnh - thành trên các phương diện hoạt động của nghệ nhân Đờn ca tài tử là những yếu 

tố có tính đại diện cho vùng Nam Bộ. Nếu như ở miền Đông Nam Bộ, sự tác động và 

ảnh hưởng bởi quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đối với nghê thuật Đờn ca tài 

tử rõ nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, thì ở miền Tây Nam Bộ tỉnh 

Tiền Giang và Bạc Liêu là hai địa phương có những biến đổi rất rõ khi Đờn ca tài tử 

được khai thác đưa vào hoạt động kinh doanh du lịch.  

Mặt khác, 4 địa phương trên còn là những địa phương có nhiều nghệ nhân đóng 

góp vào thành tựu to lớn trong suốt diễn trình lịch sử của Đờn ca tài tử Nam Bộ trên các 

phương diện: sáng tạo bài bản, cải tiến nhạc khí, truyền dạy thế hệ sau và duy trì sự gắn 

kết giữa các nghệ nhân thông qua tổ chức Câu lạc bộ, trước đây gọi là các ban nhạc, các 

nhóm đờn ca. Nếu như đầu thế kỷ XX, ở Sài Gòn, Thủ Dầu Một có nhóm tài tử Miền 

Đông do nhạc sư Nguyễn Quang Đại khởi xướng thì Mỹ Tho có nhóm của nhạc sĩ 

Nguyễn Tống Triều, Vĩnh Long có nhóm Trần Quang Qườn, Bạc Liêu có nhóm Lê Tài 

Khí được xem là những nhóm đại diện Nhạc tài tử Miền Tây. Nhờ vào sự tranh đua sáng 

tạo, trình diễn của 2 nhóm mà Đờn ca tài tử dần phát triển rộng khắp toàn vùng Nam Bộ, 

thúc đẩy tiến trình hình thành và phát triển sân khấu Cải lương. Bạc Liêu vùng đất có 

nhiều tài danh ca cầm. Như: nhạc sư Lê Tài Khí (còn gọi là Nhạc Khị) và các học trò nổi 

tiếng của ông là Ba Chột, Trần Tấn Hưng, Cao Văn Lầu…; các danh cầm như Hai 

Thơm, được mệnh danh là “Đệ nhất vĩ cầm”, Năm Nhỏ với sở trường lục huyền cầm 

được khắp nơi biết tiếng; Bảy Cao có lối ca phá đờn, lướt nhịp; nghệ sĩ Năm Nghĩa với 

lối ca đổ hột cuối câu rất mùi mẫn, ngọt ngào. Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu cũng là nơi có 

nhiều nghệ nhân, tài tử, nghệ sĩ Đờn ca tài tử Nam Bộ chuyên nghiệp như Ngọc Sang, 

Ngọc Ẩn, Thu Tâm, Thanh Sử, Ngọc Cần, Mộng Thu, Hoài Thương …Tỉnh Bạc Liêu là 

nơi duy trì được nhiều gia đình có truyền thống về Đờn ca tài tử Nam Bộ như gia đình 

như gia đình tài tử Sáu Sợi (nghệ nhân Triệu Thanh Xuân), Trần Văn Quới ở Thành phố 

Bạc Liêu, gia đình tài tử họ Mai (người “cầm cương” phong trào là nghệ nhân Mai 

Phước Xinh) ở Phước Long, gia đình tài tử Minh Luận ở Giá Rai… Có thể nói, Bạc 

Liêu là địa phương có những đóng góp nhất định trên lộ trình bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa phi vật thể. Việc thực hành âm nhạc của nghệ nhân gắn với nhu cầu văn 

hóa tinh thần của cộng đồng đã chứng minh sức sống của Đờn ca tài tử Nam Bộ. 
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Là một trong 2 địa bàn được chọn khảo sát, tỉnh Tiền Giang còn là vùng đất của 

nghệ thuật đã sản sinh ra nhiều thế hệ văn nghệ sĩ nổi tiếng trên lĩnh vực văn học - 

nghệ thuật, nêu danh trong lịch sử văn hóa Nam Bộ và cả nước, như: Hồ Biểu Chánh, 

Manh Manh nữ sĩ, Bạch Vân nữ sĩ, Đoàn Giỏi, Lê Ái Siêm, La Quốc Tiến, Võ Tấn 

Cường (văn - thơ), Trần Ngọc Diện, Nguyễn Tri Khương, Nguyễn Tống Triều, GSTS. 

Trần Văn Khê, Phùng Há, Năm Phỉ, Nguyễn Thành Châu, Trần Hữu Trang, Minh 

Phụng, Châu Thanh, Trúc Linh, Ngô Hồng Khanh, Trần Ngọc Giàu, Hoa Hạ (nhạc Tài 

tử, Cải lương); Bảy Nam, Kim Cương, Quyền Linh (kịch nói - điện ảnh); Hoàng Việt, 

Anh Việt Thu, Hoàng Trang, Hoàng Phương, GS. Quang Hải, GSTS. Nguyễn Văn 

Nam, Vũ Thành, Lý Hải (âm nhạc); Nguyễn Sáng, Hoàng Tuyển, Nguyễn Hải, Lương 

Văn Thạnh (hội họa - điêu khắc)… Nghiên cứu quá trình lịch sử xã hội của tỉnh Tiền 

Giang gắn với những sự kiện quan trọng thông qua sự đóng góp của các nghệ nhân sẽ 

giúp chúng tôi lý giải những thành công cũng như những bất cập nảy sinh trên hành 

trình thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Đờn ca tài tử Nam 

Bộ trên những điều kiện đặc thù của tỉnh.   

Ở Miền Đông hiện nay, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh là những địa 

phương duy trì được đội ngũ đông đảo các nghệ nhân, tài tử tiếp tục kế thừa và phát triển 

loại hình nghệ thuật này. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh từ một thế kỷ qua là trung 

tâm hoạt động sân khấu Cải lương (vốn xuất xứ từ Đờn ca tài tử Nam Bộ) rất phát triển về 

số lượng các đơn vị biểu diễn và chất lượng nghệ thuật so với các tỉnh thành ở Nam Bộ. 

Riêng với tỉnh Bình Dương, những điều kiện thuận lợi về đội ngũ nghệ nhân, sự lớn mạnh 

của phong trào đờn ca ở 9 huyện (thị, thành) thuộc tỉnh, cùng với nguồn tài lực đầu tư khá 

lớn, năm 2017, Bình Dương được Trung ương chọn làm tỉnh đăng cai tổ chức Festival 

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ toàn quốc lần thứ II1. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí 

Minh, so với các tỉnh – thành của cả nước được xem là “vùng đất lành” quy tụ nhiều nghệ 

nhân, tài tử giỏi ở khắp nơi và là đơn vị dẫn đầu trên các phương diện hoạt động của nghệ 

thuật Đờn ca tài tử ở Nam Bộ. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa - hiện đại hóa cũng tác 

động mạnh mẽ đến tính chất đặc trưng của loại hình nghệ thuật này, dẫn đến những biến 

đổi về nội dung, hình thức sinh hoạt đờn ca và cách thức vận hành của tổ chức câu lạc bộ. 

Những biến đổi này vừa thể hiện tính thích ứng của loại hình nghệ thuật, sự lựa chọn của 

đội ngũ nghệ nhân, song cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động, số lượng 

                                                                 
1 Festival Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ toàn quốc lần thứ I tổ chức tại Bạc Liêu – năm 2014 
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nghệ nhân và những vấn đề liên quan đến Đờn ca tài tử Nam Bộ. Những thành tựu cũng 

như hạn chế trong nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ biểu hiện rõ trong bối cảnh hiện nay, 

song đó là kết quả của một quá trình chuyển biến trong lịch sử mà đội ngũ nghệ nhân vừa 

là chủ thể sáng tạo, trình diễn, truyền dạy vừa là những chứng nhân quan trọng.  

Tiểu kết chương 1  

 Nghệ nhân là khái niệm chung để chỉ những người đã dành thời gian, trí tuệ, tài 

năng, công sức để bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân gian, dân tộc. Nghệ nhân 

Đờn ca tài tử là thuật ngữ dùng chỉ những người có quá trình hoạt động và có nhiều đóng 

góp trong diễn trình lịch sử của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - một loại hình nghệ 

thuật tuy mới ra đời hơn một trăm năm nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, 

và thành quả to lớn đó do công sức của các thế hệ nghệ nhân xây dựng, vun bồi.  

Để giúp nhận diện vai trò cũng như những đóng góp của nghệ nhân Đờn ca tài tử 

gắn với những bối cảnh xã hội nhất định, chúng tôi đã làm rõ nội hàm khái niệm nghệ nhân, 

nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, bối cảnh xã hội đương đại và những khái niệm liên quan, 

qua đó, thấy được vai trò nghệ nhân trong đời sống văn hóa cộng đồng, quốc gia. Chúng tôi 

cũng đề cập những nội dung cơ bản trong Công ước 2003 vè Bảo vệ di sản văn hóa phi vật 

thể liên quan đến vai trò nghệ nhân; phản ánh một số kinh nghiệm từ Nhật Bản và Hàn 

Quốc - quốc gia thành viên của UNESCO, đồng thời là đối tác của Việt Nam trên phương 

diện kinh tế và văn hóa. Sự giao lưu và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam, Nhật Bản, Hàn 

Quốc trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã nảy sinh các mô hình 

ứng dụng có tính tương đồng giữa 3 quốc gia, đem lại hiệu quả nhất định trong việc bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; trong đó có nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng làm rõ những luận điểm mà chúng tôi rút ra từ 2 lý thuyết: Đặc 

thù lịch sử và Lựa chọn duy lý được chọn để nghiên cứu đề tài. Đây là nền tảng lý luận 

quan trọng giúp giải quyết các vấn đề đặt ra trong liên quan đến nghệ nhân Đờn ca tài tử 

hiện nay. 

Nghệ nhân và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được nghiên cứu ở nhiều 

phương diện, góc độ khác nhau. Các nghiên cứu giúp chúng tôi nhận diện một cách 

tương đối toàn diện và đầy đủ về quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật Đờn 

ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh lịch sử đặc thù của Nam Bộ và tìm ra được những 

khoảng trống trong các tài liệu liên quan đến nghệ nhân để góp phần làm rõ hơn trong 

nội dung luận án này. Các nghiên cứu còn giúp nâng cao nhận thức chúng tôi về vai 
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trò quan trọng của nghệ nhân, gia đình nghệ nhân trong việc hình thành và phát triển 

loại hình âm nhạc độc đáo đã được UNESCO công nhận.  

Để có thể tiến hành nghiên cứu nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh 

hiện nay, chúng tôi chọn các địa phương có tính chất tiêu biểu đối với đội ngũ nghệ 

nhân đã và đang hoạt động cũng đồng thời là những nơi có những biến chuyển rõ nét 

trong hành trình lịch sử ở Nam Bộ, đó là: Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình 

Dương đại diện cho khu vực Miền Đông và tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bạc Liêu đại diện 

cho khu vực Miền Tây. Chương 1 là “phần nền” quan trọng giúp chúng tôi tập trung 

khảo sát vai trò nghệ nhân trong việc thực hành di sản văn hóa trên các phương diện: 

sáng tác, trình diễn và truyền dạy ở các địa phương hiện đang sở hữu nghệ thuật Đờn 

ca tài tử Nam Bộ. 
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Chương 2: ĐÓNG GÓP CỦA NGHỆ NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH 

THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ 

Mỗi giai đoạn lịch sử đều để lại những dấu ấn đặc trưng thể hiện tư tưởng và 

bản lĩnh con người trong sự tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội. Con người 

vừa là chủ thể vừa là sản phẩm của lịch sử. Vì vậy, tính đặc thù của mỗi loại hình văn 

hóa - nghệ thuật luôn gắn với bối cảnh lịch sử xã hội nhất định, qua vai trò của chủ thể 

sáng tạo. Nghệ nhân - chủ thể của Đờn ca tài tử Nam Bộ cần được đi sâu nghiên cứu 

những đóng góp tiêu biểu trong quá trình thực hành nghệ thuật. Những đóng góp đó đã 

thúc đẩy Đờn ca tài tử Nam Bộ phát triển và khẳng định vai trò quan trọng của âm 

nhạc trong đời sống tinh thần của cư dân Nam Bộ hơn một thế kỷ qua. Tuy nhiên, căn 

cứ trên các tài liệu và qua khảo sát thực tế trong những năm gần đây, chúng tôi phát 

hiện có những ý kiến chưa thống nhất trong nghiên cứu những vấn liên quan đến nghệ 

nhân, nhất là những mốc thời gian gắn với các sự kiện quan trọng trong diễn trình Đờn 

ca tài tử Nam Bộ. Tuy số lượng nghệ nhân thực hành rất đông, song các tài liệu chỉ 

nêu tên tuổi, nghệ danh, hoặc sơ nét về bài bản, nhạc khí …mà họ đã góp công sáng 

tạo, chưa tìm được những “bằng chứng” khoa học minh họa cho các mô tả nói trên.   

Do vậy, ở nội dung chương này chúng tôi tạm phân chia thành 2 giai đoạn để 

nghiên cứu,. Mỗi giai đoạn chúng tôi phản ánh những vấn đề lịch sử xã hội liên quan 

đến những đóng góp của nghệ nhân, có sự tác động nhất định đến diễn trình phát triển 

của Đờn ca tài tử ở Nam Bộ. Riêng khoảng thời gian từ sau khi được UNESCO công 

nhận, các địa phương đã xây dựng và thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ 

thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2016-2020 chúng tôi trình bày chi tiết hơn 

những đóng góp của nghệ nhân trên các phương diện thực hành Đờn ca tài tử ở 4 địa 

bàn được chọn khảo sát.  

2.1. ĐÓNG GÓP CỦA NGHỆ NHÂN TỪ GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẾN ĐẦU 

THẾ KỶ XX 

 2.1.1. Âm nhạc Miền Trung nảy nở trên vùng đất mới 

Đôi nét về bối cảnh lịch sử xã hội  

Qua các tài liệu nghiên cứu lịch sử cho thấy chủ trương Nam tiến được hình 

thành rõ nét từ thời Nguyễn Hoàng (Chúa Tiên)1. Vào năm 1597, Chúa lệnh cho 

Lương Văn Chánh (tri huyện Tuy Viễn, trấn An Biên) đưa khoảng 4.000 lưu dân vào 

                                                                 
1 Nguyễn Hoàng (1525 – 1613), Nguyễn Thái Tổ, Chúa Tiên, vị chúa Nguyễn đầu tiên  

https://vi.wikipedia.org/wiki/1525
https://vi.wikipedia.org/wiki/1613
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BAa_Nguy%E1%BB%85n
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khai khẩn vùng đất phía Nam của nước Đại Việt, từ bắc Phú Yên đến bắc Khánh Hòa. 

Đối với vùng đất Nam Bộ, từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX công cuộc khẩn 

hoang cơ bản được hoàn thành. Đây là kết quả của gần 200 năm, kể từ khi những 

nhóm dân nghèo của vùng Ngũ Quảng đi lánh nạn chiến tranh; những con người giàu 

lòng quả cảm thích mạo hiểm vượt trùng dương bằng ghe bầu đi tìm đất sống; cho đến 

những binh lính, những tội đồ bị lưu đày cùng với những nho sĩ bất đắc chí, những 

quan lại đốc binh khai khẩn theo lệnh triều đình... lần lượt tiến về Phương Nam. Nỗi 

niềm kẻ lưu dân phản ánh qua câu ca dao: “Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai / 

Nước sông trong chảy lộn sông ngoài /Thương người quân tử lạc loài tới đây”. Dù 

miễn cưỡng do bị bắt buộc hay chủ động ly hương họ đều có chung khát vọng sinh 

tồn: “Đến đây thì ở lại đây / Bao giờ bén rễ xanh cây mới về”! 

Tuy tài sản chỉ có vài vật dụng cần thiết để bước đầu sinh tồn trên vùng đất ẩn tàng 

nhiều điều kỳ bí và hiểm nguy luôn rình rập, song lưu dân lại có một sức mạnh tinh thần, 

nằm sâu trong tâm thức, tình cảm. Đó là một ý chí kiên định, một tinh thần mạnh mẽ và 

một hành trang văn hóa đặc trưng của quê hương Ngũ Quảng. Những hạt giống văn hóa 

dân gian đầu tiên được gieo trồng trên vùng đất mới định hình sau những tháng năm khai 

hoang gian khổ. Các phong tục tập quán, tín ngưỡng, câu hò, điệu lý cùng giọng nói của 

người Miền Trung bước đầu đã được sửa đổi, bổ sung, ứng dụng linh hoạt, phù hợp với 

môi trường tự nhiên xã hội đặc thù của Miền Nam. Dấu ấn đó còn để lại đến nửa cuối thế 

kỷ XX qua những điệu hò cấy lúa, hò chèo ghe, hò xay lúa và hàng trăm điệu lý với 

những cái tên mộc mạc, giản dị (lý đất giồng, lý con sáo, lý con cua, lý kéo chài …) phản 

ánh đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, tính cách đặc trưng của người Nam Bộ.  

Khi công cuộc khẩn hoang cơ bản hoàn thành, việc lập làng được nhà nước 

phong kiến công nhận, đình miếu, chợ búa được dựng lên, người dân thu hoạch được 

những thành quả lao động để đảm bảo đời sống vật chất thì cũng là lúc nhu cầu về đời 

sống tinh thần càng trở nên cấp thiết. Không chỉ là những câu hò, điệu lý nảy sinh 

trong môi trường lao động sản xuất, hay diễn xướng gắn với lễ tế ở đình miễu, âm 

nhạc dân gian bắt đầu được cải tiến về hình thức, sáng tạo thêm về nội dung để thỏa 

mãn 2 nhu cầu tinh thần cơ bản nhất của con người: tâm linh và giải trí. Đây cũng là 

cơ sở hình thành Nhạc lễ và Nhạc tài tử Nam Bộ - những di sản văn hóa mang dấu ấn 

lịch sử xã hội đặc thù của vùng đất Phương Nam. 
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Xây dựng nền móng nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 

Những lớp nhạc công, nho sĩ, nghệ nhân vào Nam trong giai đoạn lập làng qua 

trải nghiệm thực tiễn dần hình thành tầng lớp trí thức nông thôn. Họ kết nối với nhau 

bằng tâm thức văn hóa cội nguồn để cùng tạo ra một thể loại âm nhạc thực hành trong 

nghi lễ thờ Thần, vốn rất cần thiết trong giai đoạn khai cơ lập nghiệp. “Bởi, lễ là một 

trong những nhân tố quan trọng giúp một cộng đồng người có thể tập hợp, đoàn kết 

nhau lại và hình thành tính cộng đồng... Thực hành nghi lễ và âm nhạc nghi lễ , vốn cổ 

của cha ông, được xem như một thái độ tự tôn dân tộc” (Nguyễn Thị Mỹ Liêm, 2018, 

tr 55). Thế là dòng âm nhạc chuyên dùng trong nghi lễ vừa mang dáng dấp bác học 

(cung đình) vừa đậm chất dân gian ra đời: Nhạc lễ Nam Bộ.  

Ban đầu, hình thức diễn tấu, bài bản, nhạc khí chưa hoàn thiện. Tầng lớp trí 

thức nông thôn - những nghệ nhân tiên phong đã góp công nghiên cứu, tinh chọn nhạc 

khí, cải tiến hình thức trình diễn từ âm nhạc nghi lễ cung đình cho phù hợp với điều 

kiện thực tiễn và nhu cầu cư dân ở vùng đất Nam Bộ. Cuối thế kỷ XVIII, để có thể cai 

trị vùng đất xa triều đình, nhà Nguyễn cho thành lập Ban Hội tề gồm những thành viên 

phải đạt về học lực, đạo đức và siêng năng. Đến thời Gia Long, nhìn chung các Ban 

Hội tề tương đối hoàn chỉnh về các chức việc để đảm đương công việc chung của làng 

xã ở vùng Gia Định (bao gồm các tỉnh thuộc Nam Bộ lúc bấy giờ). Bên cạnh Ban Hội 

tề còn có các dịch mục chuyên trách (giúp việc chuyên môn), gồm các vị lo về cúng tế, 

Nhạc lễ, giữ đình miếu. Hương nhạc là chức danh của người phụ trách ban Nhạc lễ 

(nằm trong số các dịch mục chuyên trách), là người có học thức, hiểu biết nghi lễ, am 

tường âm luật, giỏi ngón đờn, có phẩm chất đạo đức, tạo được uy tín trong làng, có 

năng lực dẫn dắt, truyền dạy, duy trì sự ổn định của ban nhạc. 

Nhạc lễ dân gian được cấu trúc thành 2 bộ phận (tính trên nhạc khí): phe Văn 

và phe Võ. Hay nói rõ hơn: “Nếu lấy cơ chế Văn Võ trong Nhạc lễ Nho giáo để chế 

định, thì biên chế dàn Nhạc lễ Nam Bộ có thể giải thích theo hướng này: được xây 

dựng trên cơ sở, tiền đề của biên chế dàn Đại nhạc và Tiểu nhạc cung đình nhà 

Nguyễn và gần gủi với những dàn nhạc Triều Châu, Phước Kiến” (Nguyễn Thị Mỹ 

Liêm, 2018, tr 47). Phe Văn còn gọi là Bộ văn, gồm những bài bản được diễn tấu bằng 

các nhạc cụ dây kéo, âm điệu biến hóa, trữ tình. Phe Võ còn gọi Bộ võ, chủ yếu là 

những nhạc cụ gõ, vỗ, có âm thanh thôi thúc, chấn động. Những nghệ nhân tiên phong 

của dòng nhạc này trên cơ sở mô phỏng, cải tiến hình thức, nội dung của Nhạc lễ cung 
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đình để sáng tạo hệ thống bài bản tương ứng với các nghi thức trong quan hôn tang tế, 

biểu hiện rõ nhất trong Lễ Kỳ yên và Lễ tang: hai nghi lễ quan trọng của cộng đồng và 

cá nhân. Qua đó cho thấy, âm nhạc khi gắn với nghi lễ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt  tinh 

thần tác động rất lớn đến tư tưởng, tình cảm, gắn kết cá nhân với cộng đồng, tạo nên 

sự bình ổn xã hội vốn rất cần thiết trong chính sách cai trị của nhà nước phong kiến. 

Sự lan tỏa các yếu tố cung đình ra đời sống dân gian được cải tiến với dạng vẻ khác 

cho phù hợp mà không “phạm thượng”, còn là cách cai trị từ xa của nhà Nguyễn trong 

bối cảnh vùng đất mới định hình sau khẩn hoang, xa kinh đô, sự quản lý hành chính ở 

các địa phương còn lỏng lẻo.  

Song, Nhạc lễ chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh không thể dùng trong 

các sinh hoạt tiêu khiển, giải trí của người dân Nam Bộ. Do đó, phe Văn của Nhạc lễ 

đã tách ra “đi chơi riêng”, lập thành những nhóm chơi nhạc trong những lúc tiêu khiển, 

giải trí, người đương thời gọi là những “bọn tài tử”. Thành phần tham gia vào “bọn tài 

tử” không thể không kể đến vai trò quan trọng của “tầng lớp trí thức nông thôn” Miền 

Nam, được hình thành từ hoàn cảnh đặc thù của lịch sử xã hội. Đó là những nho sĩ 

“thất cơ lỡ vận”, bất đắc chí, những quan lại từ quan quy điền, mở lớp dạy chữ Nho 

trong làng. Đó còn là những “lão nông tri điền” có kiến thức và kỹ năng tích lũy được 

qua trải nghiệm thực tiễn. 

Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, khởi đầu giai đoạn suy tàn của 

triều đình nhà Nguyễn, kéo theo những biến động lịch sử, ảnh hưởng to lớn đến chính 

trị, kinh tế, xã hội cả nước, nhất là vùng đất phía Nam. Đến năm 1867, Lục tỉnh Nam 

Kỳ trở thành thuộc địa của Pháp. Trước chính sách cai trị của thực dân Pháp phong 

trào khởi nghĩa chống xâm lược lan rộng khắp nơi. Trong bối cảnh đó, triều đình mất 

dần vai trò lãnh đạo đất nước, người dân lâm cảnh khốn cùng đói khổ vì loạn lạc, vì 

chính sách bóc lột kinh tế, đàn áp chính trị của thực dân Pháp. Ở Huế, một số quý tộc, 

quan lại, tôn vua Hàm Nghi lên ngôi, lập ra phong trào Cần Vương chống Pháp. Cùng 

với sự thoái trào của chế độ quân chủ phong kiến, tổ chức âm nhạc cung đình cũng 

ngày càng suy thoái. Từ Việt Tương đội với 200 nhạc công được thành lập dưới thời 

vua Gia Long; hay Thanh Bình thự với 250 nhạc công, ca nhi, vũ nữ của thời vua 

Minh Mạng, Tự Đức …thì sau khi Phú Xuân rơi vào tay thực dân Pháp biên chế dàn 

nhạc thu hẹp lại, kéo theo sự sa sút của âm nhạc và sân khấu cung đình. Khi vua 

Thành Thái lên ngôi (1889-1907), để củng cố vai trò của Nhã nhạc, vua cho lập Võ 
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Can đội và Đồng ấu đội nhưng hoạt động không thường xuyên, chỉ sử dụng trong dịp 

tế lễ quan trọng.  

Trong bối cảnh đó, nhiều nhạc nhạc công, nghệ nhân bị giảm biên chế, hoặc 

theo phong trào Cần Vương bị Pháp truy bắt, hay vì những nguyên nhân khác... đã 

hướng đến Phương Nam, đem tri thức và kỹ năng thực hành âm nhạc cung đình đi tìm 

đất sống. Ở vùng đất phương Nam, cuộc tiếp xúc giữa các nghệ nhân của dòng Nhạc lễ 

dân gian với nghệ nhân âm nhạc cung đình đã tạo nên một bước chuyển biến quan 

trọng trong lịch sử âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Hay nói một cách khác, “bọn tài tử” 

từ phe Văn của Nhạc lễ dân gian đã kết hợp với các nho sĩ mang Đờn ca Huế về Nam 

với các nhạc công của triều đình ly hương tìm đất sống. Tất cả đã hình thành một đội 

ngũ nghệ nhân Đờn ca tài tử đầu tiên. Họ đã gieo trồng trí tuệ, tài năng bằng sự sáng 

tạo và khát vọng tự do trên vùng đất mới. 

Những nghệ nhân tiên phong tiếp nhận và cải tiến nhạc Huế 

Đến nửa cuối thế kỷ XIX1 trên nền tảng của âm nhạc Miền Trung vừa bác học 

(Nhã nhạc, Đờn ca Huế) vừa dân gian (hò, lý, vè, nói thơ, ...) cùng với sự cải tiến, sáng 

tạo bài bản của phe Văn của Nhạc lễ dân gian, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ ra đời. 

Những nghệ nhân tiên phong trong giai đoạn ban đầu: truyền bá, cải tiến, sáng tạo trên 

nền tảng âm nhạc Miền Trung để phổ biến ở Nam Bộ như: Phan Hiển Đạo, Tôn Thọ 

Tường, Nguyễn Liên Phong và con trai ông là Nguyễn Tùng Bá (Tư Bá).  

Phan Hiển Đạo (1830-1864) người làng Vĩnh Kim, tỉnh Định Tường (nay là 

Tiền Giang) đỗ Tiến sĩ Đệ tam giáp đồng xuất thân vào năm Bình Thìn (1856) dưới 

triều vua Tự Đức. Vốn sinh ra trong gia đình quan lại, ông học giỏi, thông thạo âm 

luật, giỏi ngón đờn kìm, đờn tranh. Tác giả Điếu cổ hạ kim thi tập đã viết về ông như 

sau: “Phan-Hiển-Đạo, người tỉnh Mỹ-Tho, thi đậu tấn-sĩ, hình trạng thanh lịch, tánh 

nết thiệp liệp thông minh, lúc ngài ra Huế học cử-nghiệp, thì có học đặng điệu đờn 

Huế cũng nhiều, đến khi thi đậu rồi, vua ban cờ, biển, áo mão cho về vinh qui, đặng ít 

lâu, quyền ngôi Đốc-học-chánh tại tỉnh Mỹ, tác thành môn đệ đông người…Khúc đờn 

Lưu-thủy trôi dòng bích/Mà giọng kìm tranh điệu Huế còn” (Nguyễn Liên Phong, 

1915, tr 39 - 40). Nhà văn Sơn Nam nhận định về vai trò của Phan Hiển Đạo trong 

việc truyền bá âm nhạc: “Có lẽ từ khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, sau khi Phan 

                                                                 
1 Lấy mốc thời gian khi ông Phan Hiển Đạo đem nhạc Huế về Nam rồi cải tiến dạy lại cho học trò ở Vĩnh Kim - 

Mỹ Tho  
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Hiển Đạo đậu tấn sĩ mất thì phong trào cổ nhạc thiếu người bản lĩnh dìu dắt. Ông Phan 

Hiển Đạo là người Vĩnh Kim, từng học ở Huế...” (Sở Văn hóa-Thông tin Long An, 

1996, tr 37). Theo Mai Mỹ Duyên: “Trong thời gian ra kinh đô ứng thí ông đã tiếp thu 

âm nhạc của miền sông Hương núi Ngự. Sau khi đỗ đạt, ông trở về quê và truyền lại 

cho các môn sinh của vùng Rạch Gầm - Vĩnh Kim1” (Mai Mỹ Duyên, 2007, tr 50). 

Khoảng năm 1860, Phan Hiển Đạo sau 3 năm nhậm chức Đốc học Định Tường, vì sức 

khỏe kém ông từ quan về quê mở trường dạy chữ Nho, truyền bá nhạc Huế. Đến năm 

1864 bị triều đình nghi ngờ theo Pháp, vua Tự Đức ra lệnh xóa tên ông trong sổ tiến sĩ, 

đục bỏ tên họ trên bia tiến sĩ, ông đã tự vẫn để minh oan cho mình.  

Trong thời điểm này, đất Nam Bộ còn có 1 người cũng giỏi thú cầm thi. Vương 

Hồng Sển đã viết: “… theo tôi biết, trước kia, chỉ có ông Tôn Thọ Tường và ông Phan 

Hiển Đạo du học đất Huế, du nhập nghề đờn vào Nam (Vương Hồng Sển, 2007, tr 54 

). Nếu vậy, ở Miền Tây có tiến sĩ Phan Hiển Đạo thì ở Miền Đông có ông Tôn Thọ 

Tường đem nhạc Huế về Nam. Tôn Thọ Tường (1825-1877) người Bình Dương, tỉnh 

Gia Định, cha làm quan dưới triều vua Tự Đức. Tuy văn hay chữ tốt nhưng thi không 

đỗ đạt, đường hoạn lộ gian nan, lại thêm bất mãn triều đình, nên sau khi thực dân Pháp 

chiếm Nam kỳ ông ra cộng tác với Pháp được phong đến chức Đốc phủ sứ. Ông nổi 

tiếng phong lưu, giỏi thú cầm ca, lập ra Tao đàn Bạch Mai thi xã. Trong thời gian tòng 

học ở Huế (cùng thời gian Phan Hiển Đạo ra thi) đã tiếp thu âm nhạc của miền sông 

Hương núi Ngự đem về Nam sử dụng trong các dịp họp mặt bạn bè, trao đổi văn 

chương. So với Phan Hiển Đạo có công trong việc truyền dạy nhạc Huế cho học trò  

thì chúng tôi chưa phát hiện tài liệu nào đề cập đến vai trò truyền dạy hay sáng tác của 

Tôn Thọ Tường.  

Những minh chứng trên cho thấy vài nho sĩ Miền Nam tài hoa đã có vai trò nhất 

định trong việc phổ biến ca nhạc Huế, bước đầu chỉnh lý cho phù hợp với âm luật ngũ 

cung của Nam Bộ rồi truyền dạy cho các môn sinh, nhất là tiến sĩ Phan Hiển Đạo. Khi 

khảo sát thực địa ở Tiền Giang chúng tôi rất tiếc vì lớp con cháu đời sau không còn 

lưu giữ được những bài bản, nhạc khí mà ông đã sử dụng trong quá trình hành nhạc. 

Tuy nhiên, có thể nói ông là một trong số ít nghệ nhân tiên phong đã đặt nền móng cho 

sự ra đời của Đờn ca tài tử Nam Bộ. Ông đã đào tạo nhiều môn sinh, trong số đó có 

                                                                 
1 Nay thuộc xã Vĩnh Kim huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 
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những người nổi tiếng như: Học Lạc1, Nhiêu Ninh, Nhiêu Phang - những trí thức trẻ 

của đất Mỹ Tho bấy giờ. Qua đó, chúng tôi còn phát hiện một điều thú vị khác về mối 

liên hệ thân tộc của Phan Hiển Đạo và Trần Văn Khê2 - một người có nhiều cống hiến 

cho âm nhạc dân tộc Việt Nam và thế giới. Ông Phan Hiển Đạo có người chị gái tên 

Phan Thị Thọ, là vợ của ông Trần Quang Thọ, tức là cố nội của Trần Văn Khê. Như 

vậy, các họ Phan Hiển, Trần Quang (bên nội) và Nguyễn Tri (bên ngoại) ở làng Vĩnh 

Kim có mối liên hệ huyết thống về âm nhạc. Điều đó cho thấy, việc giáo dục truyền 

thống âm nhạc ngay trong gia đình đã góp phần tạo ra nhiều bậc tài danh trong nghệ 

thuật âm nhạc và sân khấu ở Nam Bộ. Hiện nay, ngôi mộ của ông Phan Hiển Đạo làm 

bằng đá ong, định vị tại ấp Vĩnh Hòa xã Vĩnh Kim huyện Châu Thành tỉnh Tiền 

Giang.Trên mộ ông có tấm văn bia khắc 2 mặt, trong đó có câu:  “Trung vi mỹ đạo thị 

lý. Trinh nhi tử gian giả, chỉ sử dĩ thạch dĩ ký, diệc kỷ vi thần quỷ hề!” (Lấy trung làm 

đạo tốt, là sự tích. Sạch mà chết nhưng bị tiếng gian, thì chỉ có cách khắc ghi trên đá, 

để làm gương cho kẻ làm tôi vậy) do Đường cử nhân Phan Bộ Tam cảm mến đề tặng 

(có tài liệu đoán ông cử nhân là người gốc Hoa).  

Ông Nguyễn Liên Phong là một trong số nghệ nhân tiên phong trong việc cải 

tiến nhạc Miền Trung để truyền dạy ở Nam Bộ. Ngoài những tác phẩm ông để lại, 

những thông tin về thân thế của ông tồn tại những vấn đề cần làm sáng tỏ thêm. Tác 

giả bài viết Về Nguyễn Liên Phong trên Wikipedia Tiếng Việt đã chỉ ra những thông tin 

sai lệch, thiếu căn cứ, cần điều chỉnh cho chính xác về năm sinh, năm mất, quê quán 

và những vấn đề liên quan đến người nghệ nhân tiên phong đã có công rất lớn trong 

việc truyền bá âm nhạc Miền Trung và nghiên cứu về văn hóa, con người Nam Bộ. Cụ 

thể: 1/ Nguyễn Liên Phong là người Bình Định. Trong bài thơ ngũ ngôn của Nguyễn 

Trại Lượng ca ngợi tác giả cuốn Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca có viết 2 câu: 

“Bình Định nhiều anh tuấn. Nguyễn Liên Phong dật tài”. 2/ Nguyễn Liên Phong mất 

ngày 30/5/1917 (nhằm ngày 10 tháng Tư năm Đinh Tỵ). Bài Ai tín đăng trên báo Nông 

cổ mín đàm số ra ngày 07/6/1917 đưa tin về cái chết của Nguyễn Liên Phong: “Bổn 

quán hết lòng bi thảm mà cho chư văn hữu hay rằng Nam Kỳ ta mới mất một người 

danh sĩ là ông Nguyễn Liên Phong đã tỵ trần hôm tuần rồi đây. Khi bổn quán hay đặng 

                                                                 
1 Học Lạc (1842–1915) tên thật là Nguyễn Văn Lạc, biệt hiệu Sầm Giang, người làng Mỹ Chánh, tỉnh Mỹ Tho 

(Tiền Giang) là nhà thơ Việt Nam thời Pháp thuộc 
2 Trần Văn Khê (1920-2015), Giáo sư tiến sĩ, nhà nghiên cứu, thuyết giảng và thực hành Âm nhạc dân tộc Việt 

Nam và các nước, giáo sư tại Đại học Sorbonne, Pháp, thành viên danh dự Hội đồng Âm nhạc Quốc 

tế, UNESCO.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/1842
https://vi.wikipedia.org/wiki/1915
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam


 

68 
 

thì nhựt báo đã lên bản, vậy để kỳ sau bổn quán sẽ nói hết lý lịch của người cho chư 

khán quan tường tất”. 3/ Nguyễn Liên Phong thọ trên 70 tuổi. Trên bài Ai tín của Nam 

Trung nhựt báo số ra ngày 12.6.1917 có kèm bài thơ của Bồng Dinh (hoạ lại bài thơ 

điếu của Nguyễn Hữu Hạnh đăng trên báo Nông cổ mín đàm): “Bổn quán mới hay tin 

buồn thảm ông Nguyễn Liên Phong đã thệ thế hôm ngày mùng mười tháng tư An Nam 

năm nay, ở tại đường Vassoigne, Tân Định, Sài Gòn”. Và bài thi điếu của Bồng Dinh, 

trong đó có 2 câu: “Túi sách ông Phong đất dập rồi / Hưởng dư bảy kỷ mấy người ôi”. 

Từ những căn cứ trên, tác giả bài viết kết luận: “Nếu hiểu chi tiết “hưởng thọ trên bảy 

mươi” trong Nam Trung nhựt báo là từ 71 đến 75 và theo cách tính “tuổi ta” thì có thể 

xác quyết Nguyễn Liên Phong sinh khoảng 1843 – 1847 và mất ngày 30. 5. 1917, thọ 

hơn 70 tuổi” (Cao Tự Thanh, 2013).  

Nguyễn Liên Phong rất giỏi thơ phú và có ngón đờn bầu rất hay. Vì tham gia 

phong trào Cần Vương nên ông bị Pháp bắt đày vào Bình Định, Sài Gòn. “Sau khi vào 

sống ở Nam Kỳ, ông đi khắp nơi dạy đàn, làm thuốc, dạy chữ nho, viết văn bia, đặt 

câu đối kiếm sống, khoảng 1906 – 1907 là cộng tác viên của báo Nông cổ mín đàm, 

ngoài ra có cộng tác với Nguyễn An Cư (em Nguyễn An Khương, chú Nguyễn An 

Ninh) dịch Tam quốc diễn nghĩa” (Cao Tự Thanh, 2013). Ngoài việc dạy nhạc để mưu 

sinh, Nguyễn Liên Phong đã tích lũy kiến thức qua sách vở và quá trình trải nghiệm 

thực tiễn trên vùng đất Nam Kỳ sáng tác một số tác phẩm, nổi bậc nhất là 2 cuốn: Nam 

Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca (gồm 7.000 câu thơ lục bát, Đinh Thái Sơn, Sài Gòn 

xuất bản năm1909) và Điếu cổ hạ  kim thi tập Sài gòn xuất bản năm 1915. “Sau Gia 

Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức năm 1821, Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn 

ca của Nguyễn Liên Phong năm 1909 đã xuất hiện như quyển địa phương chí Nam bộ 

quan trọng thứ hai của người Việt... thể hiện sự tự ý thức của con người Nam Bộ đầu 

thế kỷ XX về nhiệm vụ văn hóa mà dân tộc và lịch sử đòi hỏi ở họ” (Cao Tự Thanh, 

2013, tr 40). Hai cuốn sách đã cung cấp cho người đọc những hiểu biết về nhân vật, 

phong tục ở đất Nam Kỳ được viết theo thể “chí” bằng thơ lục bát và Đường thi. Qua 

đó, giúp chúng tôi hiểu biết về vùng đất đã sản sinh ra Đờn ca tài tử Nam Bộ và những 

nhân vật ưu tú, nổi trội đã có nhiều cống hiến trên lĩnh vực văn hóa xã hội.  

Cùng theo Nguyễn Liên Phong dạy nhạc khắp Nam kỳ là Nguyễn Tùng Bá - 

vừa là con, vừa là học trò của ông. Ông Nguyễn Tùng Bá (còn gọi là Tư Bá không rõ 

năm sinh, năm mất) thành thạo nhiều nhạc cụ, sở trường ngón tỳ bà, kìm, tranh. Bấy 
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giờ các gia đình khá giả, giàu có dư dã “của ăn, của để” ở Nam Bộ thường mời Tư Bá 

về nhà bao ăn ở để dạy nhạc. Đối với người đương thời, việc học nhạc và hành nhạc 

trước là để dung dưỡng tâm tính, sau là thể hiện vị thế xã hội, là thú chơi tao nhã, sành 

điệu của người có địa vị và tri thức cao trong xã hội Nam Bộ. Trong Hồi ký 50 năm mê 

hát, hình ảnh của thầy Tư Bá được mô tả:  

Ông Nguyễn Tùng Bá, người đất Sài gòn, xuống Sốc trăng, chuyên dạy đờn. 

Tôi nhớ ông, người dong dải, cao ráo …thường ăn mặc chải chuốt ít khi thấy ông 

bận đồ mát, và luôn luôn khăn đóng áo dài xuyến đen, miệng ngậm xi gà, .. Khi thì 

ôm một cây tỳ bà, khảy bài Phụng cầu hoàng, du dương ngọt xớt, khi khác, ông 

ôm cây đờn kìm, ông dạy Ba tôi hay là dạy những người khác, tôi nhớ trong số có 

ông Nguyễn Tấn Vinh, ngoài gọi Xã Vinh là một nhà phong lưu tài tử thời ấy, làm 

chủ điền lớn ở làng Hoà Tú. (Vương Hồng Sển, 2007, tr 85-86) 

Bên cạnh sự truyền bá âm nhạc bằng tài hoa của các nghệ nhân thì sự ra đời của 

kỹ thuật in ấn đã thúc đẩy rất lớn việc truyền bá âm nhạc trong giai đoạn phát triển 

Đờn ca tài tử của các nghệ nhân tiên phong. Trên nền tảng hiểu biết âm nhạc cùng với 

sự trải nghiệm dạy học cùng với người cha, Tư Bá đã soạn ra tập Bản đàn kìm (khoảng 

20 bài). Công trình này xuất bản năm 1915 để phổ biến các bản nhạc Huế đã được cải 

tiến lại. Sau đó, ông tiếp tục sáng tác một tập bài ca trên lòng bản để phổ biến bản nhạc 

ra đại chúng. Trong Sài Gòn tạp pí lù, nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển (1989)  thuật 

lại việc đó như sau:  

 … Sau ông Phụng Hoàng San, tác giả bản dạy đàn tranh, xuất bản nhà 

in Phát Toán, tháng giêng năm 1910, và tập Bài ca mới, Bát tài tử do Nguyễn 

Tùng Bá sáng tác, Đinh Thái Sơn (nhà in Imprimerie de l’union của ông huyện 

hàm Nguyễn Văn Của làm chủ), xuất bản ngày 20-8-1915. Theo tôi, chính ông 

Nguyễn Tùng Bá là một thầy đờn kỳ cựu, có công truyền bá điệu cầm ca xuống 

đất Hậu giang, để sanh ra điệu đờn ca, xuống đến Bạc Liêu, pha hợp với điệu 

hát Tiều của người lai Triều châu xứ nầy, đẻ ra nghề hát Cải lương... 

Những dấu ấn trong tiến trình âm nhạc cổ truyền ở Nam Bộ đã cho thấy lớp nghệ 

nhân tiên phong bằng trí tuệ, tài năng của mình đã đóng góp to lớn trong việc truyền bá và 

cải tiến âm nhạc Miền Trung, đặt nền móng ban đầu nhưng vững chắc để nghệ thuật Đờn 

ca tài tử hình thành. Trí tuệ, tài năng, tâm huyết với âm nhạc dân tộc của các ông Phan 
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Hiển Đạo, Nguyễn Liên Phong, Nguyễn Tòng Bá … đã được tiếp nối bởi các thế hệ sau, 

tạo nên trào lưu sáng tạo bài bản, cải tiến nhạc khí rất sôi nổi và rộng khắp Nam Bộ.  

2.1.2. Trào lưu sáng tạo âm nhạc của nghệ nhân Đông Nam Bộ và Tây 

Nam Bộ 

Sự phát triển của một loại hình văn nghệ được đánh giá qua thành quả sáng tạo 

của đội ngũ thực hành. Trong mỗi giai đọan lịch sử những yếu tố khách quan cũng tác 

động không nhỏ đến quá trình sáng tạo của nghệ nhân. Cuối thế kỷ XIX với những 

thay đổi về thể chế chính trị, nền kinh tế hàng hóa nông nghiệp phát triển, sự giao lưu 

và tiếp xúc văn hóa Phương Tây, dẫn đến sự va chạm quyết liệt giữa các hệ tư tưởng 

và sự phân hóa giai tầng xã hội ngày càng sâu sắc. Đặc biệt, tầng lớp trung nông và 

tiểu tư sản thành thị hình thành, phát triển đã tạo thêm động lực cho Đờn ca tài tử Nam 

Bộ lớn mạnh. Trung nông: tầng lớp nông dân có sở hữu ruộng đất, hoặc vươn lên từ 

thân phận tá điền (do siêng năng, chịu khó) hoặc từ tầng lớp phú nông làm ăn thất bại, 

tiêu tốn ruộng đất, “rớt xuống làm trung nông”. Tiểu tư sản thành thị là những trí thức, 

nhà công nghệ và thương nghiệp nhỏ, thợ thủ công, thầy thuốc, luật sư, công chức… 

Cả hai đều là thành phần lao động có thực lực, năng động với hiện thực xã hội, ham 

chuộng cái mới, thích cải tiến, sáng tạo. Hai thành phần xã hội quan trọng này đã cung 

cấp cho Đờn ca tài tử một đội ngũ nghệ nhân tài hoa và một lực lượng công chúng 

đông đảo yêu chuộng và cổ vũ cho nghệ thuật ở khắp vùng Nam Bộ.  

Phát huy thành tựu ban đầu của người đi trước, bằng sự hứng khởi sáng tạo 

không ngừng, lớp thế hệ nghệ nhân tiếp theo đã làm cho Đờn ca tài tử ngày càng phát 

triển, lan tỏa khắp vùng Nam Bộ, tạo nên một xu hướng sáng tác lúc bấy giờ1. Công 

lao to lớn này phải kể đến các nghệ nhân của 2 phái nhạc, đại diện 2 miền: Đông Nam 

Bộ và Tây Nam Bộ (gọi tắt phái Miền Đông, phái Miền Tây) vào cuối thế kỷ XIX đến 

những thập niên đầu của thế kỷ XX. Khi gọi là phái2 hay trường phái là nói đến một 

dòng nghệ thuật (hoặc khoa học) có khuynh hướng, tư tưởng riêng trong sáng tạo và 

biểu hiện; trong đó chủ súy hay chủ soái (chief leader), người dẫn dắt xu hướng sáng 

tạo có vai trò rất quan trọng. Nhạc Tài tử lúc này tạm chia thành 2 phái:  

                                                                 
1 Xu hướng: là sự hướng tới một mục tiêu, một đối tượng nào đó, là hệ thống động cơ thúc đẩy sự lựa chọn của 

con người bằng thái độ tích cực. 
2 Thuật ngữ này chúng tôi kế thừa theo cách gọi của Nguyễn Thị Mỹ Liêm (chủ biên) trong Đờn ca tài tử Nam 

Bộ - Tập 6  trong Tổng tập Văn hóa dân gian Nam Bộ, Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM 
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Phái Miền Đông: vào cuối thế kỷ XIX đầu XX, Miền Đông có nhiều nhóm 

Nhạc lễ, Nhạc tài tử song nổi trội có 3 nhóm: nhóm Cần Giuộc, Cần Đước (Long An), 

nhóm Thủ Dầu Một (Bình Dương). Người có vai trò dẫn dắt các nhóm tài tử Miền 

Đông là Nguyễn Quang Đại, còn gọi là Thầy Ba Đợi, được giới nhạc tôn là nhạc sư.  

Nhạc sư Ba Đợi sinh năm 1855 (không rõ năm mất), thuộc dòng Nguyễn Nhữ ở 

Sơn Tây, nam tiến từ thời Chúa Nguyễn, vào định cư tại đất Kim Luông (Kim Long), 

xã Hải Quế, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. Ông sinh ra ở đây, lớn lên hưởng ứng 

phong trào Cần Vương chống Pháp. Tuy một số nghiên cứu nói ông là “nhạc quan 

triều đình” song những tài liệu về Âm nhạc cung đình Huế không thấy đề cập tới. Sau 

năm 1885, khi kinh đô Huế đã thất thủ, Ba Đợi mang tấm lòng yêu nước vào Nam dạy 

nhạc mưu sinh, kết nối và dẫn dắt các nghệ nhân Miền Đông tham gia sáng tạo, làm 

cho nghệ thuật Đờn ca tài tử ngày càng lớn mạnh.  

Về việc cải tiến loại nhịp cổ truyền Miền Trung có thể nói đây là sự cải cách rất 

lớn, là thành tựu rất quan trọng của nhạc sư Ba Đợi đóng góp cho sự phát triển sâu 

rộng Đờn ca tài tử Nam Bộ. Nếu như nhạc Miền Trung có 3 loại nhịp: nội (chữ đờn 

dứt trước nhịp chính diện), ngoại (chữ đờn dứt sau nhịp chính diện) và chính diện (chữ 

đờn và nhịp ăn khớp nhau) thì ông đã chấn chỉnh các bản Đờn ca tài tử  bấy giờ theo 2 

loại nhịp: nội (chữ đờn ăn với nhịp chính) và ngoại (chữ đờn dứt trước nhịp chính). Sự 

đóng góp to lớn này được nhạc giới đánh giá rất cao: “Việc cải cách nhịp thức tách ảnh 

hưởng khỏi nhạc miền Trung này, quả thực là một cuộc cách mạng của nhạc sư Ba 

Đợi mà sau đó nhạc Miền Trung cũng áp dụng các nhịp nội, ngoại giản dị của Đờn ca 

tài tử  cho đến nay” (Võ Trường Kỳ, 2015, tr 211).  

Đặc biệt, ông đã đào tạo các thế hệ học trò, là những nhạc sư, nghệ nhân giỏi có 

danh tiếng trong giới cổ nhạc Miền Nam, như: Nhạc Láo, Nhạc Thời, Chín Chiêu, Sáu 

Thoàng, Hai Tò Le, Ba Đống, Năm Tịnh, cô Sáu Giỏi, cô Bảy Lung, cô Tám Đó, cô 

Chín Đăng, Năm Khiết … của nhóm Cần Đước (Long An); Cao Huỳnh Cư, Cao Hoài 

Sang, Cao Huỳnh Diêu, Sáu Thới, Tư Bường, Tám Hạnh, Giáo Khái của nhóm Đa 

Kao (nay thuộc Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh); Sư Dung, Út Búng, Út Lăng của 

Thủ Dầu Một (Bình Dương) Văn Kiên, Võ Phải ở Biên Hòa (Đồng Nai). Và những thế 

hệ tiếp theo như: Giáo Thinh, Chín Kỳ, Hai Biểu, Sáu Tửng, Tám Nhứt, Tư Huyện, 

Bảy Hàm, Mười Phú, Ba Còn, Tư Còn, Năm Giai, Văn Vĩ  … đều là những nghệ nhân 
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ưu tú của Miền Đông - nơi được xem là còn đậm chất “cung đình” trong phong cách 

diễn tấu Nhạc tài tử Nam Bộ. 

Trong xu hướng tranh đua với phái Miền Tây, những nghệ nhân phái Miền 

Đông còn sáng tác một số bản nhạc hay để phổ biến và truyền dạy. Ông Ba Đợi “sáng 

tác bộ “Bát Ngự” để nghênh đón vua Thành Thái vào Nam (1898 – 1899) gồm các 

bản: Đường Thái Tôn, Vọng phu, Chiêu Quân, Ái tử kê, Bát man tấn cống, Tương tư 

ngự, Duyên kỳ ngộ, Quả phụ hàm oan; cùng với các môn đệ sáng tác bộ Ngũ châu 

(Ngũ châu minh phổ) gồm các bài: Kim tiền bản, Ngự giá, Hồ lan, Vạn liên, Song phi 

hồ điệp. Riêng bản Song phi hồ điệp do nhạc sư Nguyễn Văn Thinh (Giáo Thinh) sáng 

tác sau này” (Nguyễn Thị Mỹ Liêm, 2021, tr 38). 

Những đóng góp to lớn của nhạc sư Ba Đợi và các nhóm nhạc Miền Đông vào 

cuối thế kỷ XIX đầu XX đã khơi nguồn sáng tạo và tâm huyết giữ gìn và phát huy âm 

nhạc Miền Nam cho các thế hệ tiếp nối. Tri ân công đức của ông, giới nhạc Miền 

Đông tôn ông là “hậu tổ” của âm nhạc cổ truyền, với mỹ danh: Đức nghệ nhân tiên 

phong Nhạc lễ - Đờn ca tài tử  Nam Bộ. Năm 1997, Sở Văn hóa - Thông tin Long An 

tổ chức rước linh vị nhạc sư Nguyễn Quang Đại về thờ tại đình Vạn Phước thuộc xã 

Mỹ Lệ huyện Cần Đước tỉnh Long An đến nay. Hàng năm đến ngày 18 - 19 tháng 

Giêng tỉnh tổ chức Lễ giỗ cùng dịp với Lễ tế Thần hoàng. Đây còn là dịp để các tỉnh 

thành đưa ban nhạc tham dự Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ do tỉnh Long An tổ chức 

hàng năm. Nhà thơ Kiên Giang tưởng nhớ công lao của vị nhạc sư qua bài thơ Gà vẫn 

gáy trong làng Mỹ Lệ: 

…”Nước chảy hợp lưu dòng nhạc hội 

Giọt mưa thánh thót lắng cung đờn 

Nghệ sĩ thiên tài, thiên cổ lụy 

Ngày tàn hồn nhạc vẫn thênh thang 

Thi hài khép nép trong xe ngựa 

Nhạc lễ đưa đường đến đất hoang 

…Năm cung hòa quyện vào hơi thở 

Lưu thủy trường … dòng chảy mát xanh” (sđd, Võ Trường Kỳ, tr 221-222) 

Phái Miền Tây: nếu như ở Miền Đông, nhạc sư Nguyễn Quang Đại giữ vai trò 

“chủ súy” trong việc đào tạo các thế hệ học trò giỏi cùng với ông trong việc truyền bá, 

sáng tạo và cải tiến âm nhạc thì ở Miền Tây vai trò quan trọng như vậy thuộc về các 
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nghệ nhân: Trần Quang Quờn (nhóm Vĩnh Long), Trần Quang Diệm (nhóm nhạc Mỹ 

Tho) và Lê Tài Khí (nhóm Bạc Liêu).  

Đến cuối thế kỷ XIX đầu XX, Miền Tây Nam Bộ hay còn gọi là Đồng bằng 

sông Cửu Long là vùng đất rất phát triển về nông nghiệp, dân số tăng nhanh vì các lớp 

di dân đổ về đây khẩn đất hoang, định cư làm ăn sinh sống. Chỉ riêng “tỉnh Bạc Liêu, 

năm 1893 bán ra 316.000 tạ lúa thì đến năm 1921 bán ra khỏi tỉnh 2.733.333 tạ lúa, 

tăng hơn 800%” (Sơn Nam, 1993, tr 174). Sau thế chiến thứ nhất, Mỹ Tho, Cần Thơ, 

Sa Đéc là những nơi phồn thịnh, mua bán tấp nập, phố chợ đông đúc, dập dìu khách 

tham quan. Bấy giờ “sanh hoạt hàng ngày đã đổ, người dân bình thường đã thấy tàu 

thủy, đèn điện, đèn măng-sông, xe ô-tô…Nhạc tài tử phổ biến mạnh từ thành thị đến 

thôn quê, đượm chất trữ tình, lãng mạng, thu hút mọi giới” (Sơn Nam, 1993, tr 183). 

Trong bối cảnh đó, đứng trước nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cấp thiết, thêm sự 

hỗ trợ của các “mạnh thường quân” đội ngũ nghệ nhân Miền Tây ngày càng lớn mạnh, 

hình thành các ban nhóm tranh đua sáng tác và phổ biến bài bản mới.  

Nhóm tài tử Vĩnh Long: đứng đầu nhóm là nghệ nhân Trần Quang Quờn (1875 - 

1946) thành phần trong nhóm đa số là học trò của ông. Trần Quang Quờn người làng 

Thiềng Đức (nay thuộc thành phố Vĩnh Long), giỏi chữ Hán và tiếng Pháp, làm kinh 

lich1 tại Tòa án Vĩnh Long, là học trò của ông Phạm Đăng Đàn và ông Thủ bổn 

Thiềng2 (không rõ họ tên đầy đủ). Ông nổi tiếng hay chữ, thạo nhiều ngón đờn, đặc 

biệt là ngón đờn tỳ bà, nói chung “tứ tài tử” ông đều rất giỏi. Với vốn kiến thức cùng 

quá trình trải nghiệm trong thực hành đờn ca, ông đã đúc kết lại trong các nghiên cứu 

và đem ứng dụng để truyền dạy học trò . Cụ thể: 

- Nghiên cứu, sưu tầm: soạn thảo công trình Morden musique (Âm nhạc hiện 

đại có bản dịch là Thời  nhạc) trên cơ sở “nghiên cứu lượm lặt những cái hay của nhạc 

xưa, đem cái mới của mình thêm vào, để làm thành thời nhạc” (Việt Chung, 2008). 

Theo ông: “Phàm muốn làm việc gì mới, trước hết phải xem xét lại cái “cũ” đã, tìm cái 

tinh-hoa của nó mà dung hòa với cái của mình mới tạo ra, nhiên hậu mới mong có kết 

quả tốt đẹp”(Trần Quang Quờn, 1935, tr 83). Trên cơ sở của Nhạc tài tử ông đã viết lời 

ca đồng thời sáng tác thêm nhiều bài bản mới để truyền dạy học trò và phổ biến trong 

giới nhạc. Là người giỏi chữ, những bản nhạc do ông sáng tác thường đặt tên chữ Hán-

                                                                 
1 Kinh lịch (lettré): người dịch các văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác 
2 Thủ bổn: là thủ quỹ, quản lý kinh tế, phải thuộc hạng giàu có đủ tín nhiệm khi thực hiện các khoản thu lớn nhỏ 
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Việt rất có ý nghĩa. Chẳng hạn, hơi Bắc có các bản: Hiệp điệp xuyên hoa (đàn bướm 

hút nhụy), Thanh đình điểm thủy (chuồn chuồn vờn mặt nước), Kim oanh trịch liễu 

(chim oanh làm cong cành liễu), Song cưu đối ngữ (hai chim cú nói chuyện)…; hơi 

Nam có các bản: Đông hoàng (mùa Đông nghỉ)…; Thu thinh (tiếng mùa thu); hơi Oán 

có các bản: Dạ bán chung thinh (tiếng chuông nửa đêm), Tẩu lẫn phi oanh (chạy theo 

đom đóm) … Riêng bài ca Tứ đại oán Bá Lý Hề do ông viết lời đã trở thành bài ca 

mẫu mực truyền dạy các thế hệ học trò. 

- Sáng chế nhạc cụ: ông dựa trên cấu tạo về hình dạng, âm sắc của nhạc khí 

trước đó để làm ra nhạc cụ mới. Ông đã chế tác được một số cây đờn như: Tiểu ba tiêu 

(gần giống đờn mandolin nhưng nhỏ hơn có 4 dây), Đại ba tiêu và Đại đồng minh 

(giống đờn violoncelle, âm thanh trầm), Song thương (giống đờn gáo và có 2 gáo), 

Trùng đồng (giống đờn độc huyền, có 2 bầu và 2 dây). Ngoài ra, ông còn nghĩ ra cách 

ký âm lòng bản Nhạc tài tử để truyền dạy khác với cách ghi chữ nhạc theo kiểu truyền 

thống. Ông còn lập thành ban nhạc sử dụng các nhạc cụ do ông chế tác, đồng thời ứng 

dụng diễn tấu trên các bản nhạc do ông sáng tác vào vở tuồng Hát bội của gánh hát do 

ông Huỳnh Trí Phú lập ra, diễn ra mắt tháng 6 năm 1921 tại rạp Moderne ở Sài Gòn.  

Tóm lại, nhạc sư Trần Quang Quờn là người có óc sáng tạo, có năng lực nghiên 

cứu, thực hành chuyên môn và có chí hướng canh tân âm nhạc dân tộc. Tuy nhiên, 

những sáng kiến trên chỉ có ông và một số học trò thực hành. Khi ông qua đời, những 

nhạc cụ, bài bản đó không còn người sử dụng nên bị thất thoát rất nhiều, chỉ còn được 

nhắc trên các tài liệu nghiên cứu của người sau.  

Nhóm tài tử Mỹ Tho 

Trong lịch sử Nam Bộ, Mỹ Tho (Me Sa) là vùng đất định hình sớm trong thời 

kỳ khẩn hoang lập ấp. Mỹ Tho chính thức thuộc đất của triều đình vào năm 1731 khi 

vua Chân Lạp nhường cho chúa Nguyễn1. Đến nửa đầu thế kỷ XVIII, Mỹ Tho là một 

trong hai phố thị giao thương phát triển mạnh mẽ ở Nam Bộ với “nhà ngói, cột chạm” 

xe ngựa dập dìu, phồn hoa huyên náo2. Năm 1785, cuộc chiến giữa quân Tây Sơn, 

                                                                 
1 Năm 1731 lưu dân người Việt bị quân Chân Lạp tấn công, Ninh vương -  Nguyễn Phúc Thụ cử Trương 

Phúc Vĩnh đem quân vào dẹp, vua Chân Lạp là Nặc Tha thua, nhường Me Sa (Mỹ Tho) và Long Hồ cho 

Chúa Nguyễn.  
2 Mỹ Tho đại phố và Nông Nại đại phố là 2 phố thị nổi tiếng ở Nam Bộ vào thế kỷ XVIII. Sau cuộc chiến giữa 

Tây Sơn, Nguyễn Ánh và quân Xiêm la vào năm 1785, 2 phố chợ này bị tiêu hủy, đến nửa đầu thế kỷ XIX mới 

khôi phục lại. 
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quân Xiêm la và Nguyễn Ánh dẫn đến sự điêu tàn của Mỹ Tho, mãi đến nửa đầu thế 

kỷ XIX mới dần khôi phục lại.  

Mỹ Tho có vị thế quan trọng dưới thời thuộc Pháp, là trung điểm kết nối 2 miền 

Đông và Tây Nam Bộ bằng hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ và đường xe 

lửa (Sài Gòn - Mỹ Tho dài 70km xây dựng năm 1881 hoàn thành năm1886). Có vị trí 

thuận lợi về giao thông cho nên Mỹ Tho phát triển kỹ nghệ1, thương mại dịch vụ, giáo 

dục, văn hóa, trở thành nơi hội tụ của nhiều tao nhân mặc khách, tài tử giai nhân2, thu 

hút nhiều thành phần xã hội đến sinh sống, mua bán, tham quan, học tập. Trong Đồng 

bằng sông Cửu Long nét sinh hoạt xưa nhận xét: “Giới điền chủ và công chức phía 

Tiền Giang3 tỏ ra khá nhiều nhạy bén trước tình hình mới. Họ có trình độ văn hóa, 

thường tiếp cận với nơi đầu mối Sài Gòn - Chợ lớn” (Sơn Nam, 1993, tr 110). Nơi 

đây, “người tỉnh lỵ bắt chước người Sài Gòn. Chợ làng mô phỏng theo chợ quận. Tá 

điền mơ ước nếp sống của trung nông. Thầy giáo, thương gia, lính mã tà, lơ xe đò, 

người làm công dưới tàu thủy, bạn chèo ghe là những “sứ giả” của thời trang …” (Sơn 

Nam, 1993, tr 150).  Đặc biệt, Mỹ Tho còn là nơi sản sinh nhiều người con ưu tú, tài 

hoa trong hoạt động nghệ thuật, nhất là ở các loại hình: văn chương, âm nhạc, sân 

khấu, hội họa… và những “mạnh thường quân” sẵn sàng đầu tư tài sản, tâm sức, góp 

phần phát triển văn hóa nước nhà.  

Có thể nói, những nét đặc thù phản ánh trong lịch sử xã hội của Mỹ Tho là nền 

tảng để hình thành những loại hình văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc ở Nam 

Bộ qua vai trò của các nghệ nhân tiên phong. Đối với Đờn ca tài tử phải kể đến nhóm 

tài tử của dòng họ Trần - Nguyễn ở làng Vĩnh Kim - Đông Hòa, đại diện là 2 ông: 

Trần Quang Diệm và Nguyễn Tri Túc4 đều rất giỏi âm luật, thông thạo nhiều ngón 

đờn, tiếng tăm lan rộng khắp Mỹ Tho. Hai ông kết thông gia, đều có những truyền 

nhân giỏi, xuất sắc kế thừa truyền thống âm nhạc gia đình, có nhiều đóng góp đối với 

sự  phát triển nghệ thuật dân tộc. 

Quá trình thực hành, hai họ Trần - Nguyễn đã có những sáng tạo ghi dấu ấn 

đậm nét: 1/ Về họ Trần: ông Trần Quang Diệm có ngón Tỳ bà độc đáo, thường kết bạn 

                                                                 
1 Năm 1903 lập Nam kỳ Minh Tân công nghệ xã do Trần Chánh Chiếu làm Tổng lý; năm 1912-1913, Nguyễn 

Thành Liêm lập nhà máy xay lúa, nhà máy ép dầu dừa, làm xà bông ở Mỹ Tho 
2 Người phong nhã khách văn chương, trai tài gái sắc: ý chỉ là nơi có nhiều người nổi tiếng, tài hoa 
3 Tiền Giang nêu trong những đoạn này là tác giả đề cập đến các tỉnh thuộc sông Tiền, trong số đó, Mỹ Tho đứng 

đầu về sự phát triển kinh tế và văn hóa vào đầu thế kỷ XX 
4 Hai ông là ông nội và ông ngoại của Giáo sư tiến sĩ (GSTS) Trần Văn Khê  
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giao lưu với các tài tử trong vùng. Con ông là Trần Văn Chiều1 chuyên đờn kìm và 

đờn độc huyền rất hay. Trên thang âm cây đờn kìm ông Trần Văn Chiều đã sáng chế 

cách lên dây Tố Lan dùng đờn bản Tứ đại oán và bản Văn Thiên Tường; bà Trần Ngọc 

Diện2 sở trường ngón đờn tranh, là người phụ nữ có tinh thần “dám nghĩ dám làm” lập 

Đồng nữ ban (tất cả thành viên là nữ được bà dạy nhạc) - gánh Cải lương đầu tiên và 

duy nhất ở Việt Nam. Các thế hệ sau như Trần Văn Khê3, Trần Văn Trạch4, Trần Ngọc 

Sương5, Trần Quang Hải6, …đều là những nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu nổi 

tiếng của dòng họ Trần trên các phương diện sáng tác, trình diễn, giáo dục đào tạo văn 

hóa - nghệ thuật dân tộc. 2/ Về họ Nguyễn: ông Nguyễn Tri Túc sở trường ngón đờn 

cò, đờn kìm, thông thạo Nhạc lễ, Nhạc tài tử và truyền cho con cháu trong gia đình. 

Truyền nhân của ông là Nguyễn Tri Lạc (con trai thứ tư) rất giỏi ngón đờn cò, “là một 

trong những người đầu tiên biết sử dụng đờn violon …cùng thời với Jean Tịnh là 

người đem đờn violon vào nhạc Tài tử” (Trần Văn Khê, 2004, tr 214). Song người nổi 

bậc nhất của dòng họ Nguyễn là ông Nguyễn Tri Khương (con trai thứ năm) sử dụng 

thành thục được nhiều loại nhạc cụ, nhất là thổi sáo. Ông Nguyễn Tri Khương đã sáng 

tác nhiều bản Nhạc tài tử đưa vào trong vở Cải lương Giọt lệ chung tình (vở diễn chủ 

lực của gánh Đồng Nữ ban, do ông sáng tác năm 1927), như: Yến tước tranh ngôn 

(Chim én và chim sẻ tranh lời), Đăng lâu thưởng nguyệt (Lên lầu ngắm trăng) theo 

điệu Bắc vui tươi; bản Thất trỉ bi hùng (Chim trỉ mái mất, chim trỉ trống buồn) theo 

điệu Ai buồn thảm; Phong xuy trịch liễu (Cơn gió làm nghiêng cây liễu) theo hơi Xuân 

nữ nhưng nhịp dồn dập như bài Nam tẩu trong Hát Bội; bản Lục y phổ niệm và Bạch 

hạc minh bi được phổ nhạc theo bài kinh Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh của đạo 

Phật; trong đó, bản Phong xuy trịch liễu được thu đĩa ở Pháp” (Nguyễn Phúc Nghiệp, 

2012). Vào những dịp đám tiệc, lễ tết ông Nguyễn Tri Khương thường tổ chức hòa 

nhạc tại gia đình. Trong cuốn Du ngoạn trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, Trần 

Văn Khê đã kể lại: “Cậu Tư tôi đờn cò (có khi đánh trống nhỏ, loại tiểu cổ để nhịp khi 

đờn bài Hạ), cậu Năm tôi thổi sáo, anh Hai Phụng đờn tỳ bà, anh Năm Mỹ Ca đờn 

                                                                 
1 Cha của GSTS. Trần Văn Khê 
2 Cô của GSTS.Trần Văn Khê  
3 Trần Văn Khê (1921-2015): GSTS thành viên UNESCO, là người có nhiều đóng góp cho văn hóa nghệ thuật 

dân tộc Việt Nam và thế giới 
4 Trước năm 1975 được giới nghệ thuật Miền Nam gọi là “Quái kiệt”. Ông giỏi âm nhạc, có nhiều biệt tài 
5 Em gái Trần Văn Khê 
6 Trần Quang Hải (1944-2021): GSTS, con trai Trần Văn Khê, lập ra lối hát “đồng song thanh”, thành viên của 

Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế 
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violon, chị Sáu Hường, chị Bảy Trang đờn tranh và tôi đờn kìm”1 . (Trần Văn Khê, 

2004, tr 215) 

Đất Mỹ Tho là đất của nghệ thuật ca cầm. Trong giới nhạc bấy giờ hầu như ai 

cũng biết đến tiếng tăm của một ban nhạc gồm các nghệ nhân của vùng Cái Thia (Cái 

Bè) có tầm ảnh hưởng lớn đến hoạt động Đờn ca tài tử ở Nam Bộ. Ban nhạc do ông 

Nguyễn Tống Triều (còn gọi là Tư Triều để phân biệt với nghệ nhân Bảy Triều) phụ 

trách, quy tụ rất nhiều nghệ nhân tài hoa như: “Chín Quán đờn độc huyền, Mười Lý 

thổi tiêu, ông Bảy Vô đờn cò (ông Bảy Vô và em là ông Tám Ra rất nổi tiếng về Nhạc 

lễ) và cô Hai Nhiễu (con gái ông Tư Triều) có tiếng đờn tranh và giọng ca rất ngọt. Cô 

Hai Nhiễu và cô Ba Đắc là hai danh ca lúc bấy giờ đều ở trong nhóm của ông Tư 

Triều” (Trần Văn Khê, 2004, tr 213). Ban tài tử của Tư Triều còn nổi tiếng vì gắn sự 

kiện xuất ngoại trình diễn đờn ca. Vào năm 1906 Pháp ban nhạc này đi Pháp trình diễn 

tại Exposition Coloniale Marseille (Hội chợ các nước thuộc địa tại Mạc xây). Khi trở 

về nước, tiếp thu hình thức trình diễn ở nước ngoài, ông nguyễn Tống Triều đưa ban 

nhạc trình diễn ở khách sạn - nhà hàng Minh Tân2, trên sân khấu rạp chiếu bóng 

Casino của thầy Năm Hộ (sau chợ Mỹ Tho) và ở khách sạn Cửu Long Giang tại Sài 

Gòn, góp phần mở rộng không gian thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

Nhóm tài tử Bạc Liêu - phái đại diện cho miền Tây Nam Bộ 

Trong lịch sử khẩn hoang Miền Nam, Bạc Liêu thuộc vùng sông Hậu, là địa 

phương bị chia tách, sáp nhập rất nhiều lần, còn phát triển chậm so với các tỉnh ở Miền 

Tây, đến cuối thế kỷ XIX một số địa phương thuộc Bạc Liêu vẫn còn đang khai phá. 

Đa số đất do nông dân khai khẩn bị điền chủ cấu kết với chính quyền và thực dân tìm 

cách chiếm đoạt dẫn đến mâu thuẫn giai cấp nghiêm trọng. Nhiều vụ phản kháng 

chống lại sự bóc lột và bất công của chủ điền đã xảy ra, tiêu biểu nhất là vụ án đồng 

Nọc Nạn3. Sự phân biệt đẳng cấp xã hội diễn ra càng lúc càng gay gắt giữa tầng lớp 

giàu có, bóc lột và những tá điền nông dân nghèo khổ. Danh hiệu “Công tử Bạc Liêu” 

trở thành một thành ngữ dân gian dùng chỉ hạng con cháu nhà giàu có hưởng thụ trên 

mồ hôi, xương máu của dân nghèo ở tỉnh này. Như Sơn Nam đã viết: “..Giới điền chủ 

                                                                 
1 Cậu Tư (Nguyễn Tri Lạc) và cậu Năm (Nguyễn Tri Khương) là anh ruột của bà Nguyễn Thị Dành mẹ của 

GSTS Trần Văn Khê  
2 Đối diện ga xe lửa Mỹ Tho và bến tàu Lục tỉnh, còn gọi là Nam Kỳ lữ điếm, do ông Huỳnh Đình Điển làm chủ 

và nhà văn Nguyễn Chánh Sắt làm quản lý. Đầu năm 1908, 2 ông giao lại cho Trần Chánh Chiếu quản lý và đổi 

tên thành Minh Tân khách sạn. 
3 Năm 1928 tại làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu xảy ra vụ tranh chấp đất đai, giữa một bên là các 

gia đình nông dân Biện Toại, Mười Chức, một bên là điền chủ, quan chức thực dân Pháp và quan lại Nam triều. 
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đến các tỉnh phía Cần Thơ, Sa Đéc để hưởng thụ: đá gà, hút á phiện, mua cây cảnh, 

hòn non bộ, bình luận truyền Đông Châu Liệt Quốc, Tây Du… Bọn công tử Bạc Liêu 

phần lớn là người Minh hương nhưng thích lấy danh nghĩa người Việt để ăn chơi theo 

kiểu Tây” (Sơn Nam, 1993, tr 161). Tuy nhiên, đây lại là vùng đất dồi dào tiềm năng 

kinh tế và văn hóa. Ba dân tộc Việt, Hoa, Khmer đồng cư, cộng khổ trong lịch sử đấu 

tranh ở Nam Bộ. Vùng đất này đã tạo nên các thế hệ nghệ nhân giàu trí tuệ, tài năng, 

đóng góp vào sự lớn mạnh của Đờn ca tài tử và sân khấu Cải lương ở Nam Bộ.  

 Người “chủ súy” và khởi xướng ra trường phái cổ nhạc Bạc Liêu là nhạc sư Lê 

Tài Khí (1870 – 1948), còn gọi là Nhạc Khị. Xuất thân trong gia đình có truyền thống 

nghệ thuật (cha là ông Lê Văn An bầu gánh Hát bội) nên từ nhỏ ông đã được cha 

truyền dạy các ngón đờn, những tri thức về Nhạc lễ, Hát bội. Trong Hồi ký 50 năm mê 

hát tác giả đã ca ngợi tài năng của Nhạc Khị như sau:  

Ông Hai Khị đau cổ xạ, ngón tay co rút và ngo ngoe rất khó, thế mà ông 

có tài riêng không ai bắt chước được. Ai muốn thử tài cứ đến nhà, ban đầu ông 

dở mùng cho xem, chỉ thấy trống kèn, chụp choả trơ trơ ở trong ấy, thế rồi 

khách ra ngồi salon, ông Khị chun vô mùng một mình ên rồi bỗng nghe trọn bộ 

cổ nhạc khua động có tiết tấu nhịp nhàng y như có cả bốn năm người hòa tấu: 

trống xổ, kèn thổi, đờn kéo ò e, chụp chỏa lùng tùng xòa, các việc đều do Nhạc 

Khị một mình điều khiển. Không ai biết ông làm cách nào mà được như vậy … 

“Quả là diệu thuật” (Vương Hồng Sển, 2007, tr 47) 

Nhạc sư Lê Tài Khị được giới cổ nhạc Bạc Liêu tôn là “Hậu tổ Nhạc tài tử Bạc 

Liêu” vì những công lao to lớn đóng góp vào quá trình phát triển vượt bậc của Nhạc 

tài tử, Cải lương ở Bạc Liêu và Nam Bộ. Ông đã lập ra nhóm tài tử Bạc Liêu gồm có: 

Sư Nguyệt Chiếu, Quốc Ân, Chơn Truyền (Bảy Kiên) Sáu Thìn, Hai Húa, Thầy Thống 

(Trần Xuân Thơ), Ký Tấn, cô Ba Phấn, cô Ba Chương … sau đó nhóm còn thu nạp 

thêm những học trò do ông đào tạo. Ông thúc đẩy sáng tạo cổ nhạc và đào tạo đội ngũ 

tài năng cho hoạt động nghệ thuật ở Nam Bộ. Với quan điểm: nghệ thuật phải phản 

ánh hiện thực đất nước và phục vụ xã hội, Nhạc Khị đã đưa ra “chủ đề Chinh phụ vọng 

chinh phu để hướng dẫn học trò và các thành viên của ban nhạc sáng tác. Chủ đề này 

mang tính bi kịch cao, dễ làm xúc động lòng người, … Ông muốn mượn câu ca tiếng 

đàn để gợi lại cái cảnh con xa cha, chồng xa vợ, gia đình ly tán - cái cảnh đoạn trường 

do giặc Pháp đã gây ra” (Trần Phước Thuận, 2008). Từ đó, đã có nhiều bản nhạc hay 
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đóng góp vào kho tàng âm nhạc cổ truyền của Bạc Liêu và cả nước, như: Dạ cổ hoài 

lang của Cao Văn Lầu; Đưa chồng ra mặt trận, Chinh phụ thán, Sầu chinh phụ của 

Trịnh Thiên Tư…Nhạc Khị đã biết khơi dậy tiềm năng sáng tạo và lòng tự tôn địa 

phương ở mỗi nghệ nhân. Từ đó, các tác phẩm có giá trị nghệ thuật và những công 

trình sưu tập nghiên cứu bước đầu về Nhạc tài tử ra đời gắn với tên tuổi các nghệ nhân 

Bạc Liêu. Như: bản Thu phong, Liêu Giang của Lê Văn Túc (Ba Chột, con Nhạc Khị); 

bộ Tứ Bửu gồm các bản Ngự giá đăng lâu, Ái tử kê, Minh Hoàng thưởng nguyệt và 

Phò mã giao duyên do Nhạc Khị và các học trò sáng tác; bản Hứng trung thinh của Lê 

Văn Bình; sách Ca nhạc cổ điển trình bày cách ký âm và đặt lời ca cho nhiều bài bản 

Nhạc tài tử và những sáng tác mới của nhóm Bạc Liêu của Trịnh Thiên Tư; 68 vở 

tuồng và nhiều bản vắn dùng trong Cải lương của Mộng Vân; bản Vọng cổ nhịp 8 của 

Lư Hòa Nghĩa (Năm Nghĩa). Kể cả những đóng góp của các ông: Trần Tấn Hưng 

(Năm Nhỏ), Lý Khi, Bảy Cao, Mười Đờn … với các vai trò soạn giả, nhạc sĩ, diễn 

viên trong hoạt động nghệ thuât truyền thống. Có thể nói, công lao của Nhạc Khị cùng 

với sự nỗ lực, tâm huyết của cả nhóm đã đưa vị thế của Nhạc tài tử Bạc Liêu lên hàng 

đầu ở Miền Tây Nam Bộ vào những thập niên đầu của thế kỷ XX. Sự tranh đua  giữa 

các nhóm nhạc Miền Tây, tiêu biểu là nhóm Bạc Liêu do Nhạc Khị dẫn dắt, với các 

nhóm Miền Đông do Ba Đợi làm chủ súy đã trở thành động lực sáng tạo mạnh mẽ, 

làm nên nhiều thành tựu cho âm nhạc cổ truyền và sân khấu Cải lương ở Nam Bộ. 

2.1.3. Ca ra bộ - động lực thúc đẩy nghệ nhân mở rộng không gian thực 

hành Đờn ca tài tử Nam Bộ 

Bối cảnh văn hóa tác động ra đời lối Ca ra bộ  

Đầu thế kỷ XX, quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp cùng với sự 

suy yếu vai trò cai trị của nhà Nguyễn  đã dẫn đến những biến đổi sâu sắc trong 

lòng xã hội Việt Nam. Lúc bấy giờ, “phong trào Đông du nổi lên rồi cuộc Minh 

Tân rầm rộ đòi “di phong dịch tục”, thay đổi nếp sống cho hợp với trào lưu mới, 

tranh thương, mở mang công nghệ, học tập điều khiển xí nghiệp nhỏ”1 (Sơn Nam, 

2009, tr 198) diễn ra ở Nam Bộ đã ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc trên lĩnh vực văn 

hóa - nghệ thuật. Phong trào Nói thơ, Nói truyện2, Nói vè… lan rộng trong giới 

bình dân do chữ Quốc ngữ phổ biến rộng rãi. “Trước kia cầm kỳ thi họa là thú vui 

                                                                 
1 Sơn Nam (2009), Nói về Miền Nam, Cá tính Miền Nam, Thuần phong mỹ tục Việt Nam, tái bản lần I, Nxb Trẻ, 

Tp.HCM. 
2 Một hình thức diễn xướng dân gian, như Nói thơ Vân Tiên, Nói truyện thầy Thông Chánh, Hai Miêng … 
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của kẻ sĩ để “di dưỡng tính tình”. Nhờ chữ Quốc ngữ (phổ biến bài ca với lời ca 

mới) nhưng đặc biệt nhờ mức sống khá giả của giới trung lưu ở thôn quê mà việc 

đờn ca trở thành phổ thông” (Sơn Nam, 2009, tr 198) cùng với sự hỗ trợ của ngành 

in ấn, xuất bản những tập bài ca, bản đờn. Tầng lớp trung lưu bao gồm trung nông, 

trí thức, tư sản mới,… rất năng động, ham chuộng văn nghệ và tìm cách để phát 

huy “cái mới”. Trong bối cảnh lịch sử đó, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã có 

một bước chuyển mình, từ kiểu thức âm nhạc thính phòng1 đã nảy sinh lối ca mới 

hấp dẫn, sinh động hơn, người đương thời gọi là Ca ra bộ .  

Các kiểu Ca ra bộ  

Thông thường khi nói đến Ca ra bộ người ta sẽ nghĩ đến người ca phải có điệu 

bộ để minh họa hoặc tăng thêm “kịch tính” cho tiết mục trình diễn. Tuy nhiên, lời ca 

phải có tính hành động thì người ca mới có thể ra điệu bộ. Khởi thủy của lối Ca ra bộ 

là lối “ca đối đáp”, tức lời ca là sự đối đáp giữa 2 nhân vật (hoặc nhiều hơn) trong nội 

dung bài ca. Thời điểm đánh dấu sự ra đời của “ca đối đáp” được bắt đầu từ sau khi 

ban Nhạc tài tử của Nguyễn Tống Triều đi Pháp trở về, qua sự trình diễn của cô Ba 

Đắc - một danh ca được ái mộ lúc bấy giờ.  

Sự kiện quan trọng trên được thuật lại trong cuốn Nghệ thuật sân khấu Việt 

Nam: “Qua lối 1910, ở Mỹ Tho có ban tài tử của Nguyễn Tống Triều tục gọi Tư Triều 

(đờn kìm), Chín Quán (đờn độc huyền), Mười Lý (thổi tiêu), Bảy Vô (đờn cò), cô Hai 

Nhiễu (đờn tranh), cô Ba Đắc (ca). Ban tài tử này đờn ca rất hay vì phần đông đã được 

chọn đi trình bày cổ nhạc Việt Nam tại cuộc triển lãm ở Pháp mới về” (Trần Văn Khải, 

1966, tr 81-83). Ban nhạc của Tư Triều được ông chủ nhà hàng khách sạn Minh Tân 

mời trình diễn trước thực khách. Lúc bấy giờ, Cô Ba Đắc - một nghệ nhân trong ban 

nhạc nổi tiếng với bài ca Tứ đại oán nhịp tư nhan đề Bùi Kiệm thi rớt trở về (có sách 

viết là Bùi Kiệm Nguyệt Nga). Bài ca được viết theo lời đối đáp giữa các nhân vật Bùi 

ông, Bùi Kiệm và Nguyệt Nga. “Cô Ba Đắc ca bài Tứ đại oán với một giọng như có 

vấn đáp nhưng cô không có ra bộ. Lối ca có vấn đáp của cô Ba Đắc đã khơi nguồn cho 

các soạn giả đặt những bài ca có vấn đáp cho điệu Cải lương sau này” (Trần Văn Khải, 

1966, tr 83). Với lối ca rất mới mẻ có đối đáp, thể hiện sinh động bài Tứ đại oán Bùi 

Kiệm thi rớt trở về cùng với danh tiếng của mình, cô Ba Đắc đã được sự tán thưởng 

của công chúng. Có thể nói, cô và ban nhạc Tư Triều đã truyền cảm hứng đến những 

                                                                 
1 Cách gọi của một số nhà nghiên cứu về Nhạc tài tử trong so sánh với Nhạc thính phòng phương Tây 
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nghệ nhân có đầu óc canh tân tiếp tục sáng tạo ra các lối ca ra bộ được xem là tiền đề 

hình thành nghệ thuật sân khấu Cải lương ở Nam Bộ. 

Ca thay phiên và Ca phân vai có điệu bộ  

“Ca thay phiên” là thuật ngữ chúng tôi tìm thấy trong cuốn sách Bước đường 

của Cải Lương1. Tác giả viết: “Đến ngày 29-5-1915 tại khách sạn Nam Hồng Phát2, 

các cô Ba Đắc, Năm Lựu và Hai Mai - ba người luân phiên ca chung một bài ca với 

dàn đờn của nhóm Nhạc tài tử do Cao Quỳnh Cư làm trưởng nhóm. Lối trình diễn này 

được gọi là ca thay phiên” (Nguyễn Tuấn Khanh, 2018, tr 75). Thực ra, lối ca thay 

phiên này đã được Trần Văn Khải đề cập khi nói về ban nhạc Nguyễn Tống Triều đưa 

Đờn ca tài tử ra trình diễn trên sân khấu rạp Casino và nhà hàng khách sạn Minh Tân, 

khi cô Ba Đắc ca bản Tứ đại oán Bùi Kiệm - Nguyệt Nga thì: “Cô Hai Nhiễu cũng có 

phụ ca với cô Ba Đắc ra trước công chúng trên” (tr 85). Lối ca này cho đến hiện nay 

vẫn còn áp dụng trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các chương trình giao lưu, trình 

diễn trên sân khấu. Trao đổi về sức sống lâu bền của lối ca ra bộ, một Nghệ nhân nhân 

dân ở Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Trong một bài Ca ra bộ, có thể phân đoạn ra và 

tập cho vài người cùng ca. Hình thức trình diễn như vậy chúng tôi còn gọi là Liên ca 

diễn khúc đến bây giờ vẫn còn sử dụng. Hình thức ca này rất giống với hình thức Ca ra 

bộ phân vai của ông Tống Hữu Định bày ra hồi đầu thế kỷ XX” (PL2, Bb 11).  

Ông Tống Hữu Định3 người Vĩnh Long, tính tình phóng khoáng, cương trực, 

giỏi tiếng Pháp và chữ Hán, yêu nghệ thuật, xuất thân thuộc gia đình danh tiếng nên 

được đề cử làm Phó Tổng Bình Long. Vương Hồng Sển trong tác phẩm của mình đã 

làm rõ hơn bức chân dung của ông Tống Hữu Định: “Ăn chơi bực nhứt đất Vĩnh Long 

vào những năm 1915 – 1920 thì có thầy Phó Mười Hai, mỹ danh Tống Hữu Định … 

Lúc sanh tiền, thầy hay tổ chức đờn ca tiệc tùng, đá gà, bài bạc, làm thi, đủ thứ ” 

(Vương Hồng Sển, 2007, tr 30). Theo tác giả, có thể thầy Phó Mười Hai đã xem ban 

nhạc Nguyễn Tống Triều diễn ở rạp Casino tại Mỹ Tho, lên Sài Gòn xem cô Ba Đắc 

và ban nhạc trình diễn tại nhà hàng Cửu Long Giang, nên Thầy “chíp để bụng bận về 

nhà bày đờn ca ngồi trên bộ ván ngựa” (tr 30). Sự việc này được nêu cụ thể hơn trong 

                                                                 
1 Tác giả Nguyễn Tuấn Khanh, sinh 1951, sang Mỹ năm 1975, hiện sống  ở thành phố San Jose thuộc tiểu bang 

California và làm việc ở San Jose University.  
2 Khách sạn này nằm ở góc đường d’Adran và Hamelin, nay là đường Hồ Tùng Mậu và Lê Thị Hồng Gấm. Ở 

đây có ban tài tử thường trực do ông Cao Quỳnh Cư phụ trách, có mời cô Ba Đắc danh ca Mỹ Tho cộng tác 
3 Tống Hữu Định (1869–1932), còn gọi là Thầy Phó Mười Hai, xuất thân trong gia đình quan lại, là cháu cùng 

họ Quốc công Tống Phước Hiệp. Ông làm chức Phó tổng Bình Long,  lập hội Văn Thánh và quyên tiền trùng tu 

Văn Thánh miếu (nơi thờ Khổng Tử và những người có công trạng ở Vĩnh Long) 
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Lịch sử sân khấu Việt Nam: “Đến năm 1915, ông Tống Hữu Định tục danh ông Phó 

Mười Hai ở Vĩnh Long quy tụ anh em tài tử, rồi cho ba người thủ vai Bùi Ông, Bùi 

Kiệm và Nguyệt Nga, đứng trên ván vừa ca vừa ra bộ” (Trần Văn Khải, 1966, tr 85).  

Theo tác giả Nguyễn Tuấn Khanh, dù ca có đối đáp hay ca thay phiên thì vẫn ca 

theo lối văn độc thoại (kể chuyện). Độc thoại là hình thức nhân vật nói một mình để 

bày tỏ suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng bất chợt nảy ra, làm cho hình tượng nhân vật thêm 

phong phú về nội tâm, đa dạng về tính cách. Đa số các bài ca trong Nhạc tài tử đều 

viết theo lối này. Tuy nhiên, bản Tứ đại oán Bùi Kiệm thi rớt trở về của Trương Duy 

Toản đã dần được “sân khấu hóa” bởi vì lời ca có tính hành động, có thể dùng động 

tác để diễn tả tính cách và tâm trạng của nhân vật. Có thể nói, đây là bài ca “mẫu mực” 

của lối Ca ra bộ. Những nghệ nhân trong giai đoạn này đã cải tiến hình thức trình diễn 

hấp dẫn, sinh động hơn bằng cách viết thêm lời thoại trong bài ca và gợi ý hành động 

cho người ca tiện bề diễn xuất. Chẳng hạn:  

(Bùi ông ngồi ở phòng khách, Bùi Kiệm ngoài bước vào xá một cái) 

Bùi Ông (hỏi): Sao, việc thi cử thế nào con? 

Bùi Kiệm (vô ca Tứ đại lớp đầu): Dạ thưa cha, con nay thi rớt trở về. 

Bùi Ông (ca tiếp): Kiệm à, nghe qua tao tức tối trăm bề. Cũng tại bởi mày sao 

ham bề vui chơi.  

Bùi Kiệm: Thưa cha, tài bất thắng thời. Con dễ nào không lo bề công danh. 

Tuổi con còn xuân xanh. Công ơn mẹ cha, con chưa đáp đền đó cha ôi. 

Bùi Ông: Già đây nghe tiếng nỉ non (xây qua nói với Kiệm). Thôi thôi, con 

Kiệm, con hãy ở lại nhà. Đặng sớm hôm với cha (Trần Văn Khải, 1966, tr 84-85) 

Như vậy, từ ca đơn đến ca nhiều người; từ ca có đối đáp một mình đến ca thay 

phiên, đến ca phân vai có điệu bộ diễn xuất để cho thấy được tâm lý, hành động của 

nhân vật trong nội dung bài ca là những bước đi từ đơn giản đến phức tạp của lối Ca ra 

bộ. Do vậy, có một điều khẳng định gần như thống nhất trong giới học thuật: Ca ra bộ 

là tiền đề của sân khấu Cải lương Nam bộ - một loại hình nghệ thuật dân tộc đã tồn tại 

và phát triển hơn một thế kỷ qua, mà linh hồn của nó chính là Nhạc tài tử Nam Bộ.  

2.1.4. Mở rộng không gian thực hành của Đờn ca tài tử  

Để phô trương thế lực chính trị, kinh tế và những thành tựu trong quá trình xâm 

lược thuộc địa, từ năm 1889 (Triển lãm Thực dân đầu tiên) đến 1937 (Triển lãm quốc 

tế), Pháp đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm với quy mô lớn tại Pháp và ở các nước thuộc 
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Pháp. Năm 1906, Pháp mời ban nhạc Nguyễn Tống Triều sang trình diễn tại Triển lãm 

thuộc địa ở Marseille (Exposition Coloniale à Marseille)1 - một thành phố cảng của 

nước Pháp. Chuyến xuất ngoại là cơ hội tiếp cận với cách thức trình diễn của các quốc 

gia khác đã gợi mở trong đội ngũ nghệ nhân ý tưởng cải tiến, quảng bá âm nhạc, mở 

rộng không gian thực hành Đờn ca tài tử. 

Ý tưởng trên đã gặp được hoàn cảnh thuận lợi để có thể triển khai. Lúc bấy 

giờ, ảnh hưởng phong trào Duy Tân của Phan Bội Châu2, một số trí thức, quan lại, 

những điền chủ, tư sản có tinh thần cấp tiến nghiên cứu thành tựu chính trị, kinh tế 

của Nhật Bản qua cuộc cải cách của Minh Trị Thiên Hoàng để khởi xướng phong 

trào Minh Tân ở Nam Bộ, biểu hiện sôi nổi ở 2 đô thị lớn: Sài Gòn, Mỹ Tho. Theo 

Nguyễn Tuấn Khanh: 

Năm 1908, khi Trần Chánh Chiếu3 cho thành lập Nam Trung khách sạn ở 

Sài Gòn để làm kinh tài cho phong trào Đông du4, nhóm Tư Triều mới được mời 

đến để đờn ca giúp vui, sau đó Huỳnh Đình Điển cho mượn Nam Kỳ Khách Sạn 

ở Mỹ Tho để đổi thành Minh Tân Khách Sạn và mời nhóm Tư Triều về trình 

diễn, từ đó bộ môn nhạc thính phòng “Nhạc Tài tử” mới được phổ biến trình diễn 

trước công chúng một cách rộng rãi (Nguyễn Tuấn Khanh, 2018, tr 42). 

Nhận thấy việc làm của Nam Trung khách sạn và Minh Tân khách sạn mang lại 

nguồn lợi, thu hút được sự hưởng ứng của công chúng, ông Phạm Đăng Hộ (Thầy 

Năm Hộ) chủ rạp chiếu bóng Casino (sau chợ Mỹ Tho) đã mời ban nhạc Nguyễn Tống 

Triều đến trình diễn trên sân khấu của rạp vào tối thứ Tư và thứ Bảy. Trong Nghệ 

thuật sân khấu Việt Nam đã mô tả như sau:  

Cách chưng dọn sân khấu còn đơn sơ. Cái màn bạc dùng làm bối cảnh 

(font), kế đó có lót bộ ván, trước bộ ván có để một cái bàn chưn cheo. Hai bên 

sân khấu có để cây kiểng, xem rậm đám. Và khán giả có cảm giác đứng trước 

một cái phòng khách hạng trung lưu. Cách bày trí sân khấu này tuy đơn giản 

những nó gợi cho các nhà dàn cảnh Cải lương mai hậu những ý niệm về việc 

                                                                 
1 Kéo dài từ 15/4 - 15/11/1906, đạo diễn là Jules Charles-Roux, thu hút 1.800.000 du khách tham quan khoảng 

năm mươi cung điện và gian hàng.  
2 Phan Bội Châu (1867 – 1940) là một danh sĩ và là nhà cách mạng Việt Nam, hoạt động trong thời kỳ Pháp 

thuộc. Năm 1904, ông cùng những chí sĩ yêu nước thành lập Duy Tân hội ở Quảng Nam để đánh đuổi Pháp và 

tôn Kỳ Ngoại hầu Cường Để (Nguyễn Phúc Dân, cháu 5 đời của vua Gia Long) làm Hội chủ. 
3 Trần Chánh Chiếu (1868-1919),  Gibert Trần Chánh Chiếu, nhà văn, nhà báo, nhà cải cách xã hội ở Việt Nam 
4 Phong trào do Duy Tân hội và Phan Bội Châu khởi xướng nhằm mục đích đưa thanh niên Việt Nam du học 

Nhật Bản, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ cho việc giành lại độc lập nước nhà.  
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trang hoàng sân khấu. Các tài tử đều ngồi trên bộ ván và mặc quốc phục xem 

rất nghiêm trang (Trần Văn Khải, 1966, tr 83-84).   

 Ngoài ra, 2 nhà hàng khách sạn ở Sài Gòn lúc bấy giờ như: Cửu Long Giang, 

Nam Hồng Phát cũng mời ban tài tử của Cao Huỳnh Cư (Sài Gòn), Nguyễn Tống 

Triều (Mỹ Tho) đến giúp vui cho thực khách vào những ngày cố định trong tuần.     

Từ đây, Đờn ca tài tử không chỉ là một sinh hoạt văn hóa có tính chất tiêu 

khiển, giải trí của những tri âm tri kỷ (nội bộ nghệ nhân) hay trong các dịp lễ tiệc của 

gia đình mà bắt đầu trở thành một thể loại nghệ thuật trình diễn trước công chúng rộng 

rãi, phục vụ nhu cầu hưởng thụ tinh thần và thị hiếu thẩm mỹ đương thời. Đặc biệt, khi 

ông Nguyễn Tống Triều nhận lời Thầy Năm Hộ (chủ rạp) đưa Đờn ca tài tử đến diễn 

tại rạp chiếu bóng Casino gần chợ Mỹ Tho, cách làm đó “đã đặt viên đá đầu tiên cho 

nền ca kịch Cải lương Nam Phần” (Trần Văn Khải, 1966, tr 82), thúc đẩy sự ra đời của 

một loại hình sân khấu trẻ trung, năng động, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của công 

chúng đương thời. 

2.2. ĐÓNG GÓP CỦA NGHỆ NHÂN TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 

1975 

Đây là giai đoạn nở rộ tài năng của các nghệ nhân trên các phương diện hoạt 

động Đờn ca tài tử. Đây cũng là giai đoạn có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh 

vực chính trị, kinh tế, xã hội trong lịch sử ở Nam Bộ. Bấy giờ, triều đình suy thoái 

nghiêm trọng, mất dần vai trò lãnh đạo quốc gia dẫn đến việc vua Bảo Đại thoái vị kết 

thúc vai trò lịch sử của chế độ quân chủ vào ngày 25/8/19451. Cả nước đối mặt với 

cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, sau đó là Đế quốc Mỹ cùng với sự chia cắt đất 

nước kéo dài từ năm 1954 đến 1975.  

Nam Bộ là vùng đất thuộc Pháp, sau chịu ảnh hưởng Mỹ, do đó sự tác động của 

văn hóa Phương Tây đến hoạt động nghệ thuật trong nước (dân gian hay chuyên 

nghiệp) là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội đó, ý thức bảo tồn 

những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy rất mạnh mẽ trong cộng 

đồng Nam Bộ. Trong quá trình kế thừa cái cũ, tiếp nhận cái mới vô hình trung tạo cho 

đội ngũ làm văn nghệ nói chung, nghệ nhân Đờn ca tài tử nói riêng một năng lực thích 

ứng, linh hoạt, sáng tạo, tạo thành một xu hướng văn hóa lan rộng khắp cả vùng Nam 

                                                                 
1 Bản Chiếu thoái vị của Bảo Đại công bố ngày 25 tháng 8 năm 1945 chính thức chấm dứt sự cai trị của nhà 

Nguyễn và chế độ quân chủ ở Việt Nam 
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Bộ. Qua đó, đội ngũ nghệ nhân vừa giữ gìn giá trị truyền thống vừa tiếp nhận, cải tiến, 

sáng tạo thêm, làm phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức ở các thể loại nghệ 

thuật trình diễn. Mặt khác, khi nói về những đóng góp của nghệ nhân trong giai đoạn 

này, không thể không đề cập đến tính cách cộng đồng, vốn được xem là tác nhân quan 

trọng của quá trình hình thành và phát triển Đờn ca tài tử. Tác giả Nói về Miền Nam đã 

nêu  một vấn đề đáng suy ngẫm khi nghiên cứu về văn hóa Nam Bộ:  

Nếu khảo cứu văn hóa lịch sử theo tinh thần sống động không câu nệ 

hình thức, niên biểu, chúng ta thấy Miền Nam có màu sắc, luôn luôn đổi mới, 

dựa trên một cơ sở. Đó là tinh thần phóng túng lanh lẹ, sẵn sàng đón hương xa 

của người khai hoang. Văn hóa đứng im một chỗ là văn hóa chết. Sống động, 

thích ứng với hoàn cảnh, đó mới là văn hóa, đúng theo nghĩa của nó” (Sơn 

Nam, 2009, tr 55-56).  

Từ lập luận của Sơn Nam đối chiếu với vai trò thực hành của đội ngũ nghệ nhân 

ở Nam Bộ, sau khi Nhạc tài tử định hình các loại bài bản, hơi điệu bởi công lao của 

các bậc tiên phong, chúng tôi phát hiện ra một tinh thần sáng tạo bền bỉ, một ý chí bảo 

tồn mạnh mẽ và một niềm say mê “đắm đuối”nghệ thuật dân tộc của các thế hệ nghệ 

nhân tiếp theo. Phát huy thành tựu âm nhạc của người đi trước, các thế hệ nghệ nhân 

sau lại tiếp tục sáng tạo, khẳng định được vị thế nghệ thuật Đờn ca tài tử và vai trò 

quan trọng của họ trong một giai đoạn lịch sử nhiều biến động ở Nam Bộ. 

2.2.1. Xác lập vị thế Đờn ca tài tử Nam Bộ trong lịch sử văn hóa Nam Bộ 

Từ những “bọn tài tử” tách ra từ phe Văn của Nhạc lễ dân gian đến giai đoạn 

này đã hình thành rất nhiều ban, nhóm nhạc khả dĩ đáp ứng được nhu cầu của cộng 

đồng địa phương trong các lễ tiệc quan trọng. Đám tang là một trong 4 nghi lễ quan 

trọng, là “lãnh địa” đặc thù của Nhạc lễ đã bắt đầu xuất hiện Nhạc tài tử: 

Mỗi khi có đám tang, vào lúc canh khuya, sau buổi tế, buổi tụng kinh, 

thường thấy các thầy nhạc, các thầy chùa bày ra đòi chủ nhà nấu cháo trắng để 

thức sáng đêm, và nhơn dịp ấy, học cùng hòa đờn, tập dượt ca cho đúng nhịp, 

để đánh con buồn ngủ. Sau thành thói tục, mỗi dịp quan-hôn- tang-tế, thậm chí 

lễ mừng tân quan, tân gia, khai bằng, khánh hạ, đám giỗ, đám cưới, đều có mời 

họ luôn cho rậm đám. Người Việt tánh dễ dãi không hay kiêng cữ, sau buổi 

tụng kinh khóc kể thì hòa đờn mà đờn bản vui cũng bất chấp, đổ thừa “sự vong 
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như sự tồn”, đờn cho người nằm đó nghe chơi như thuở sanh tiền (Vương Hồng 

Sển, 2007, tr 25-26). 

Sự miêu tả trên nói lên được mối quan hệ con người rất phóng khoáng nhưng 

cũng rất tình nghĩa của người Nam Bộ. Làng ở Nam Bộ không khu biệt trong lũy tre 

làng song tình cảm cộng đồng lại rất gắn bó, nhất trong các dịp lễ tiệc. Các đám cưới, 

hỏi, cúng đình, cúng miễu, tang ma, thượng thọ, đáo tuế …không chỉ là việc riêng của 

gia đình, dòng họ mà là việc chung của cộng đồng. Mặt khác, đối với người Nam Bộ 

việc “trước cúng sau ăn” nghĩa là vừa có phần nghi thức vừa có phần giao lưu vui 

chơi, giải trí. Nền nông nghiệp mùa vụ, giao thương hàng hóa mạnh mẽ, thương mại 

mở rộng, dân số gia tăng ở các đô thị, đời sống vật chất nâng lên theo thời gian … đã 

kích thích nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, còn là “mảnh đất màu mỡ” nuôi 

dưỡng nghệ thuật Đờn ca tài tử ngày một lớn mạnh. Đây cũng là giai đoạn hình thành 

nhiều dạng thức sinh hoạt Đờn ca tài tử gắn với không gian sinh tồn của cộng đồng. 

Trong luận án đề tài Đờn ca Tài tử trong không gian văn hóa Tây Nam Bộ, Mai Mỹ 

Duyên đã nghiên cứu nhiều dạng thức thực hành Đờn ca tài tử, như: sinh hoạt đờn ca 

trên sông nước lúc nhàn rỗi (đò, ghe, xuồng câu tôm); tại sân nhà sau  một ngày lao 

động vất vả; trong lễ tiệc tại gia (nghi lễ vòng đời con người); trong nghi lễ cộng đồng 

(cúng đình, cúng miễu, các lễ tiết: Trung thu, Nguyên đán, Đoan ngọ, Rằm tháng 

Giêng); tham gia các sự kiện chính trị xã hội theo yêu cầu của địa phương; trên sân 

khấu (diễn chung với Xiếc, Cải lương, Đại nhạc hội), trên sóng phát thanh … Về việc 

này, một nghệ nhân của Mỹ Tho kể lại: “Trước năm 1975, Đài phát thanh ở Sài Gòn 

và Mỹ Tho thỉnh thoảng cũng mời ba tôi với các ban tài tử thu âm để phát trên sóng 

của đài nhưng không thường xuyên, vì bấy giờ Tân nhạc lấn át. Bây giờ, thỉnh thoảng 

tôi với ban Tài tử Tiền Giang trình diễn trên Đài Phát thanh-Truyền hình Tiền Giang” 

(PL2, Bb 17).  

Đối với nghệ nhân, đờn ca là thú vui tao nhã, dung dưỡng tinh thần, kết bạn tri 

âm. Đối với người thưởng thức (dù là nông thôn hay đô thị) sinh hoạt đờn ca trước là 

để giải trí, sau là để cho thấy “mình cao hơn đồng loại” trong nhu cầu hưởng thụ các 

giá trị văn hóa tinh thần. Vào những thập niên đầu của thế kỷ XX, những người tham 

dự các buổi hòa ca Nhạc tài tử ở khách sạn Minh Tân (Mỹ Tho) hay khách sạn Cửu 

Long, Nam Hồng Phát (Sài Gòn), ngoài một số ít là các điền chủ đại đa số là thành 

phần trung lưu, có mức sống khá giả. Trước thực tế đó, giới kinh doanh có đầu óc 



 

87 
 

nhạy bén nhận thấy có thể khai thác loại hình âm nhạc này trong những không gian 

trình diễn mới mẻ. Ban Đờn ca tài tử bắt đầu trình diễn trên sân khấu rạp chiếu bóng, 

lấy tấm màn bạc làm phông (font), trang trí vài chậu kiểng, sau cái bàn chân cheo1 

chưng bình bông và đỉnh trầm tỏa hương các nghệ nhân mặc áo dài ngồi trên bộ ván 

ngựa trình diễn đờn ca. Rạp chiếu bóng (chủ yếu chiếu phim câm) do các nhà tư sản 

Pháp hoặc người Việt có quốc tịch Pháp đầu tư (trường hợp Thầy Năm Tú ở Mỹ Tho). 

Ban đầu nghệ thuật Thứ bảy này nhập vào Việt Nam chỉ có người Pháp hoặc thành 

phần trung lưu xem, nhưng chẳng bao lâu giới tư sản người Việt, người Hoa cũng đầu 

tư kinh doanh. Việc mở rộng kinh doanh phim ảnh của nhà đầu tư đồng thời với việc 

mở rộng đối tượng dự xem với đông đủ các thành phần xã hội. Ngoài ra, đầu thế kỷ 

XX, từ 1915 - 1918, gánh Xiếc của Thầy Thận2 ở Sa Đéc đưa Ca ra bộ trình diễn 

chung với các tiết mục nhào lộn, đu dây … tạo một “lực hấp dẫn” rất lớn đối với công 

chúng bấy giờ. Ở Mỹ Tho, phát kiến mở rộng không gian thực hành Đờn ca tài tử Nam 

Bộ xuất phát từ ý tưởng tìm hình thức kinh doanh mới của các ông chủ rạp chiếu bóng, 

chủ nhà hàng khách sạn. Tác giả Bước đường của Cải Lương đã viết: “ta phải công 

nhận rằng đó là sáng kiến của các nhà làm cách mạng “Duy Tân” trong phong trào 

Đông Du cùng những doanh gia trong nhóm “Minh Tân Công nghệ xã”, điển hình là 

hai ông Trần Chánh Chiếu và Huỳnh Đình Điển” (Nguyễn Tuấn Khanh, 2018, tr 42). 

Tuy nhiên theo thiển ý của chúng tôi, nếu không có sự đồng tâm, hiệp lực của các 

nghệ nhân (chủ thể dòng nhạc) trong việc phát huy giá trị độc đáo của loại hình này thì 

phong trào Đờn ca tài tử không thể lan tỏa nhanh chóng và lớn mạnh khắp Nam Bộ. 

Bởi, trước khi trở thành loại hình nghệ thuật trình diễn trước công chúng thì Đờn ca tài 

tử đã ăn sâu, bén rễ, là loại sinh hoạt văn hóa tinh thần “không thể thiếu được” của 

người dân Nam Bộ (như đã trình bày ở các nội dung trên). 

Đến những thập niên 1940 - 1950, phong trào cách mạng chống Pháp lan rộng 

khắp Nam Bộ. Việc tổ chức sinh hoạt Đờn ca tài tử trong vùng căn cứ kháng chiến bị 

ngăn cấm, vì cho rằng những giai điệu trữ tình sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu 

chống thực dân Pháp của chiến sĩ, nhân dân. Đây cũng là thời điểm ra đời lối Nói thơ 

Bạc Liêu được xem là để thay thế cho bản Vọng cổ. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã viết:  

                                                                 
1 Kiểu dáng đồ gỗ trang trí nội thất bắt chước thời vua Louis, với hoa văn, họa tiết cách điệu rất đẹp. Đặc biệt, 

các chân bàn, chân ghế trông giống chân động vật họ Cheo cheo (gồm: hươu, nai … các giống có 4 chân mảnh, 

có móng guốc). 
2 Thầy Thận tên  là Nguyễn Văn Thận (có tài liệu nói là Lê Văn Thận), André Thận  
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Có lịnh từ “trên” xuống tạm cấm ca Vọng cổ vì e rằng tính chất mùi mẫn 

ủy mị sướt mướt của nó sẽ làm xiêu lòng các chiến sĩ Vệ quốc đoàn. Đứng 

trước nhu cầu của người dân Nam bộ đòi hỏi bức thiết phải có một điệu nào đó 

để ngâm nga cho đỡ nhớ 6 câu Vọng cổ, ông Hàng và ông Bằng1 bèn nghĩ ra 

một điệu nhạc mở đầu cũng bằng cách nói lối, nhưng khi vào bài hát thì hát 

theo thể thơ sáu tám với nhạc điệu chân phương, khúc chiết…Đó là khúc hát bi 

hùng tráng của người dân phương Nam!”(Lư Nhất Vũ, 2009).  

Tác giả Trần Phước Thuận cũng nói về giai đoạn khó khăn của Đờn ca tài tử, 

dẫn đến sự ra đời của Nói thơ Bạc Liêu:  

Năm 1946, lại có lệnh cấm hát Cải lương và cấm ca Vọng cổ. Đây là 

thời điểm các đoàn văn công đang phát triển rất mạnh và bài ca Vọng cổ cũng 

được áp dụng rất phổ biến trong công tác tuyên truyền. Vì vậy sau lệnh cấm có 

một số cán bộ thông tin và nhạc sĩ ở Bạc Liêu đã cố sáng tạo những giai điệu 

mới để thay thế những bài ca nhạc cổ. Thái Đắc Hàng đã thành công lớn trong 

việc làm này” (Trần Phước Thuận, 2014).  

Dù bị ngăn cấm nhưng một số nghệ nhân đi theo kháng chiến “vì ghiền văn 

nghệ quá nên rủ nhau bơi xuồng tuốt vô rừng U Minh, đờn ca tới rạng sáng mới về”2. 

Trước tình hình bất lợi cho việc sử dụng các bản Nhạc tài tử, nhất là bản Vọng cổ 

trong văn nghệ kháng chiến, một số cán bộ, nghệ sĩ (vốn xuất thân là nghệ nhân) đã có 

sự phân tích đúng đắn về tính chất đặc thù của từng loại bài bản, hơi điệu để “bênh 

vực” cho cổ nhạc Nam Bộ. Tuy nhiên, sự cấm đoán này cũng kéo dài thêm vài năm 

(sau khi Nói thơ Bạc Liêu ra đời) đến khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc vào 

năm 1954. Lúc này Nam Bộ đối mặt với cuộc chiến tranh chống Đế quốc Mỹ. Một số 

nghệ nhân trẻ xuất trong gia đình tài tử hoặc được trải nghiệm trong quá trình thực 

hành Đờn ca tài tử và Cải lương đã đem vốn nghệ thuật của mình đi theo tiếng gọi của 

tổ quốc, trở thành những tên tuổi nổi tiếng trong văn nghệ cách mạng thời kỳ chống 

                                                                 
1 Thái Đắc Hàng (1918-2008) người làng An Xuyên, tổng Quản Long, tỉnh Bạc Liêu (nay là thành phố Cà Mau), 

là tác giả của điệu Nói thơ Bạc Liêu. Năm 1946, ông viết nhạc Nói thơ Bạc Liêu và sử dụng bài thơ Mười 

thương của Phi Bằng làm ca từ. Cả hai ông đều là cán bộ của Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Bạc Liêu). 
 
2 Phát biểu giao lưu trực tiếp trên sân khấu Liên hoan Đờn ca tài tử Toàn quốc do VTV tổ chức đầu năm 2001 tại 

rạp Hưng Đạo Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà hát Trần Hữu Trang) của ông Lâm Tường Vân (1930 -2014) tên 

thật là Lâm Thanh Tâm, biệt danh là Mười Mây, Mười Khói, một nghệ nhân giỏi đờn và sáng tác của tỉnh Cà 

Mau và là cán bộ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Mỹ ở Cà Mau. 
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Mỹ cứu nước, như: Mai Quân1 (Bạc Liêu), Phi Hùng2 (Đồng Tháp), Huỳnh Nga3 

(Long An), Trọng Nguyễn4 (Bạc Liêu), Thanh Hiền5 (Tây Ninh), Ngô Hồng Khanh6, 

Châu Thanh7, Thanh Hùng - Ngọc Hoa8 (Tiền Giang), …Họ trở thành tác giả sáng tác 

hoặc là các diễn viên, ca sĩ tuyên truyền văn hóa cách mạng. Các tác giả trong kháng 

chiến đã khai thác hơi điệu có tính chất bi hùng, vừa lạc quan vừa rất trữ tình của bài 

Vọng cổ nhịp 32 để viết những bài ca có nội dung kêu gọi tinh thần yêu nước, nêu 

gương những chiến sĩ anh hùng trong chiến tranh. Những sáng tác này được thu âm 

phát trên Đài phát thanh Giải phóng hoặc biểu diễn trong căn cứ, cổ động tinh thần đấu 

tranh của người Nam Bộ. Như: Tiếng chân em bước qua cầu, Xuân Mỹ Tho, Dòng 

sông tuổi nhỏ của Châu Thanh; Cung đàn mới, Thương em nhiều qua lá thư xuân của 

Ngô Hông Khanh; Khúc tình ca gửi bạn đường xa, Bà mẹ Miền Đông của Thanh Hiền, 

Bài ca địa đạo của Thanh Hùng, Hoa phượng đợi chờ của Lê Duy Hạnh …  

Như vậy, điệu Nói thơ Bạc Liêu ra đời gắn với sự thăng trầm của Đờn ca tài tử 

trong vùng kháng chiến, cho đến những ban nhóm Đờn ca tài tử không ngừng phát 

triển ở các đô thị trước năm 1975 đã chứng minh: với tài năng sáng tạo, trình diễn đội 

ngũ nghệ nhân (không phân biệt tư tưởng, thành phần xã hội) đã gắn kết Đờn ca tài tử 

với nhu cầu văn hóa người dân và xác lập được vị thế xứng đáng của thể loại âm nhạc 

này trong diễn trình lịch sử văn hóa nghệ thuật ở Nam Bộ. 

2.2.2. Những thành quả sáng tạo của nghệ nhân 

Việc mở rộng không gian trình diễn Đờn ca tài tử đã kích thích nhu cầu hưởng 

thụ của công chúng đồng thời tác động đến tư duy, năng lực sáng tạo của nghệ nhân. 

                                                                 
1 Tên thật Huỳnh Kim Thạch (1934-12014), người Bạc Liêu, có những tác phẩm nổi tiếng như: Chiều thu sầu 

biệt ly, Bên đồi trăng phủ, Tiếng khóc bên bờ rào ấp chiến lược, lạnh hoàng hôn … 
2 Tên thật Phạm Thành Lâm (1936-2014), người Cao Lãnh Đồng Tháp. Ông có nhiều bài ca tài tử và vở Cải 

lương nổi tiếng. Trong đó: vở Người giữ mộ, Thất trảm sớ, Cho đời soi gương được xét Giải thưởng Nhà nước. 
3 Tên thật Huỳnh Văn Thạch (1932-2020), người Long An, đạo diễn gần 300 vở Cải lương, kịch nói; trong đó có 

những vở Cải lương được xem là “kinh điển”, như: Đời cô Lựu, Tìm lại cuộc đời, Khách sạn hào hoa, Tiếng sáo 

đêm trăng … 
4 Tên thật Nguyễn Phú Xuân (1938-2018), người Cà Mau, tác giả nhiều bài ca tài tử và kịch bản Cải lương; trong 

đó các tác phẩm nổi tiếng: “Chợ Mới”, “Con sáo tật nguyền”, “Giọt sữa cuối cùng”, “Bóng biển” … 
5 Tên thật là Đỗ Văn Trượng (1942-2020) có nhiều đóng góp xuất sắc (truyền dạy, sáng tác, trình diễn, xây dựng 

câu lạc bộ, …) cho nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Những tác phẩm nổi tiếng của ông: “Chuyến xe Tây 

Ninh”, “Rẽ mạ đầu mùa”, “Tâm sự Ngọc Hân”, “Gửi bạn đường xa”…   
6 Sinh năm 1945, người Cái Bè Tiền Giang, từng giữ những chức vụ quan trọng trong lĩnh vực văn hóa - tư 

tưởng, có nhiều tác phẩm hay: “Thương em nhiều qua lá thư xuân”, “Lời người hát rong”, “Cung đàn mới”, 

“Hoa đồng nước nổi”, “Mưa nguồn”, “Tính ca đêm chơi vơi” …  
7 Tên thật Võ Văn Bé, sinh 1947, người Giồng Trôm Bến Tre, những tác phẩm nổi tiếng: “Tát nước đêm trăng”, 

“Tính em xóm nhỏ”, “Dòng sông quê hương”, “Lời riêng cho em”, “Đừng quên kỷ niệm”, “Tiên sa Gành Ráng”… 
8  Đây là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng trong kháng chiến. Thanh Hùng tên thật là Nguyễn Công Phước (1940-

2012), người Cái Bè Tiền Giang, được phong Nghệ sĩ ưu tú. Ngọc Hoa tên thật là (1943-2004) người Gò Công 

Tiền Giang, theo hát từ lúc còn rất trẻ, sau tham gia kháng chiến cùng chồng.  
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Sự cạnh tranh trong sáng tác bài bản mới của các nhóm nhạc Miền Đông và Miền Tây 

Nam Bộ vào đầu thế kỷ XX vẫn tiếp tục lan tỏa đến những nhóm trí thức ham chuộng 

cái mới, có năng khiếu và say mê văn nghệ. Đặc biệt, đây còn là giai đoạn lịch sử đánh 

dấu sự hình thành của nghệ thuật sân khấu Cải lương mà chỉ hơn 1 thập niên đã lan tỏa 

mạnh mẽ ra khắp Nam Bộ. Sự phát triển nhanh chóng của Cải lương buộc các nghệ 

nhân, nhạc sĩ ra sức tìm tòi, sáng tạo các bài bản mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh 

doanh của các bầu gánh hát và nhu cầu hưởng thụ văn nghệ của đại chúng.  

Các tài liệu phổ biến Đờn ca tài tử được in ấn và phát hành  

Sau chiến tranh thế giới lần I, sự giao lưu văn hóa Phương Tây, chữ Quốc ngữ 

được triển khai mạnh mẽ ở trường học, công việc dịch thuật và phổ biến tác phẩm văn 

nghệ… đã kích thích nhu cầu thông tin và hưởng thụ những giá trị văn hóa nghệ thuật. 

Ngành In non trẻ ra đời, nhanh chóng phát triển ở Việt Nam, qua nghiên cứu lịch sử 

cho thấy: 

Cùng với tư bản Pháp, nhiều nhà tư sản Việt, Hoa ở Sài Gòn đã sớm 

chen chân kinh doanh trên lĩnh vực này. Nếu trong hai thập niên đầu thế kỷ chỉ 

có khoảng 20 nhà in đăng ký hành nghề thì hai thập niên kế đó (1920-1940), 

con số này tăng gấp 4 lần, lên tới gần 80 cơ sở, tuy rằng nhiều nhà in chỉ sống 

một vài năm rồi đóng cửa hoặc sáp nhập vào các cơ sở khác. Theo tư liệu lưu 

trữ, đầu năm 1937, toàn Đông Dương có 88 nhà in đang hoạt động in được sách 

báo. Riêng Sài Gòn đã có 28 nhà in trong số đó” (Hiệp hội ngành in Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2009).  

Nhờ việc in ấn phát triển, nhiều tài liệu liên quan đến Đờn ca tài tử được phát 

hành rộng rãi, đến các ban nhóm, nghệ nhân, trang bị cho họ những thông tin cần thiết 

trong việc thực hành đờn ca. Đồng thời, những sáng tạo mới mẻ (cách ký âm nhạc lý, 

cách cải tiến nhạc cụ, những bài bản sáng tác mới…), những kinh nghiệm đúc kết từ 

thực tiễn (cách dạy đờn ca, cách tổ chức ban nhóm …) được phổ biến rộng rãi đến 

công chúng yêu văn nghệ. Nhiều tài liệu có giá trị cao được sử dụng trong nghiên cứu 

Nhạc tài tử và truyền dạy cho đến hiện nay, như: Cầm ca tân điệu (1925) của Trần 

Phong Sắc và Lê Văn Tiếng, Cổ nhạc tầm nguyên (1958) của Võ Tấn Hưng, Nhạc cổ 

điển Việt Nam (1971) của Nhóm cổ nhạc Hậu Giang, Cổ nhạc tầm nguyên sử lý của 

Nguyễn Văn Ngưu, Ca nhạc cổ điển điệu Bạc Liêu (1962) của Trịnh Thiên Tư,... và 

nhiều tài liệu dưới dạng giáo trình, bài giảng, ghi chép của các nhạc sư, nghệ nhân, 
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nhạc sĩ soạn thảo, phục vụ cho thực hành truyền dạy Đờn ca tài tử trong Nhạc viện và 

các lò dạy Nhạc tài tử.  

Góp công đưa Đờn ca tài tử vào đào tạo chuyên nghiệp  

Xét trên bản chất, nghệ thuật Đờn ca tài tử pha trộn 2 tính chất: bác học (quy 

chuẩn, chuyên nghiệp) và dân gian (ngẫu hứng, linh hoạt, thích ứng) thể hiện trong cấu 

trúc âm nhạc và trong tổ chức thực hành. Đờn ca tài tử được hình thành, tồn tại và phát 

triển trong đời sống cộng đồng nhờ công lao của bao lớp nghệ nhân trên các phương 

diện thực hành; trong đó, việc truyền dạy vô cùng quan trọng. Bởi vì nghệ thuật không 

có sự kế thừa, không có môi trường để phổ biến những nghiên cứu, sáng tạo, kinh 

nghiệm thì nghệ thuật đó không thể tồn tại lâu dài. Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 

được thế hệ trước truyền lại thế hệ sau chủ yếu bằng phương pháp đào tạo dân gian: 

truyền khẩu và truyền ngón. Phương pháp này phụ thuộc rất lớn vào tư duy, tài năng 

và kinh nghiệm của người truyền dạy. Có rất nhiều nghệ nhân thực hành Đờn ca tài tử 

song chỉ có một số đạt năng lực “làm thầy”. Đó là những nghệ nhân có tri thức cao 

(hiểu biết cấu trúc hệ thống âm luật, bài bản), có kỹ năng diễn tấu (ngón đờn), có 

phương pháp truyền dạy (cách dạy riêng có hiệu quả), có những sáng tạo nhất định 

(sáng tác bản nhạc, bài ca), có tâm huyết giữ gìn phát huy giá trị của âm nhạc và tạo 

được uy tín trong nhạc giới. Thiết nghĩ, đây là những tiêu chí rất cần thiết và quan 

trọng trong đào tạo trong dân gian hay ở các trường chuyên nghiệp.  

Đến giữa thập niên 1950 việc đào tạo về Đờn ca tài tử Nam Bộ bước sang một 

giai đoạn mới: đào tạo có tính quy chuẩn với một đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ giỏi 

nghề, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục trong không gian trường 

học. Tuy nhiên, để đạt được việc đào tạo có quy chuẩn như trên phải mất một thời gian 

nhất định. Đầu tiên, chỉ là Ban học âm nhạc nằm trong Trường Cao đẵng Mỹ Thuật 

Sài Gòn vào khoảng năm 1954 dưới thời họa sĩ Lê Văn Đệ1 hiệu trưởng. “Đến năm 

1955, chính phủ tách Ban âm nhạc ra khỏi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định theo 

Công lịnh số 352/GĐ/CL về Nha Kỹ thuật học vụ số 48 Phan Đình Phùng (nay là 

đường Nguyễn Đình Chiểu). Sau đó Ban âm nhạc được đưa về Société 

Philharmonique”2 là cơ sở do Pháp xây dựng (năm 1896) có chức năng hòa nhạc và 

                                                                 
1  Lê Văn Đệ (1906-1966), người Bến Tre, đậu thủ khoa khóa I trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông 

Dương năm 1930 và cũng là giám đốc đầu tiên của trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn (1954-1966). 

Ông là người chịu trách nhiệm trang trí cho lễ đài tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. 
2 Hội Hiếu nhạc do Pháp thành lập năm 1896, nằm trong  Jardin de la Ville, nhưng người Việt quen gọi đó là 

Vườn Ông Thượng hay Vườn Bờ-rô (nay là Công viên Tao Đàn) 



 

92 
 

dạy nhạc. Năm 1956, “Phòng hòa nhạc này trở thành Trường Quốc gia Âm nhạc Sài 

Gòn, hiệu trưởng đầu tiên là Giáo sư Michel Nguyễn Phụng. Trường có hai ngành đào 

tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí 

và lý thuyết âm nhạc”(Lê Văn Nghĩa, 2019). Kỳ thi tuyển đầu tiên vào ngày 10-10-

1956, trong số 2.500 đơn dự thí chỉ tuyển chọn 150 nhạc sinh. Đến năm 1960, sau khi 

mở thêm phân khoa Kịch nghệ tăng cường thêm các bộ môn Cải lương, Hát bội, Kịch 

nói thì đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Sau năm 1975, 

Trường đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh (việc đào tạo 

kịch nghệ chuyển giao về Trường Nghệ thuật Sân khấu II), từ năm 1981 đến nay đổi 

tên Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngành Quốc nhạc lúc mới thành lập dạy cổ nhạc của ba miền Bắc, Trung, Nam 

tập hợp nhiều nhạc sư tài danh và nhiều tâm huyết trong đào tạo. Riêng chuyên ngành 

Cổ nhạc Miền Nam do ông Nguyễn Hữu Ba làm Giám học1, Ban giảng huấn dạy đờn 

gồm các ông: Nguyễn Vĩnh Bảo - Trưởng ban giáo sư (dạy đờn tranh), Nguyễn Văn 

Thinh (kìm, tranh, tỳ bà); Huỳnh Văn Biểu (Hai Biểu, tranh); Phạm Văn Nghi (kìm, 

tranh, cò, gáo); Trương Văn Đệ (Bảy Hàm, kìm); Nguyễn Thế Huyện (Tư Huyện cò, 

tiêu); Võ Văn Khuê (Hai Khuê kìm, tỳ bà); Lê Văn An (đờn tranh), Trần Công Sính 

(kìm); Cao Hoài Đông (kìm); Nguyễn Đình Nghĩa (sáo); Ngô Nhật Thanh (bầu); Chín 

Tâm (tranh), Và các bà dạy ca: Hồ Thị Bửu; Hồ Tuyết Loan (Mười Tân Châu)...  

Đây là lớp nhạc sư trong giai đoạn đầu của Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, 

đa số là những thầy đờn, danh ca2 đã có nhiều trải nghiệm trong thực hành đờn ca. 

Nhờ trí tuệ, tâm huyết và sự sáng tạo, cải tiến không ngừng của các lớp nghệ nhân, 

Nhạc tài tử đến giai đoạn này đã hệ thống hoàn chỉnh về hơi điệu, bài bản, song về cơ 

bản vẫn đào tạo theo phương pháp truyền khẩu, truyền ngón. Mỗi thầy đờn là một cách 

dạy riêng, được đúc kết trong quá trình thực hành hoặc tiếp thu từ nghệ nhân khác rồi 

cải tiến và áp dụng linh hoạt với khả năng tiếp thu, mức độ năng khiếu của mỗi học trò. 

Do đó, để nhạc Cổ truyền phát triển đồng bộ với nhạc Tây phương và có vị thế xứng 

đáng trong Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, các nhạc sư, nhạc sĩ tiên phong đã nỗ 

                                                                 
1 Chức vụ này tương đượng với Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ở các trường đào tạo chuyên nghiệp 

hiện nay 
2 Thầy đờn dùng để chỉ những nghệ nhân giỏi chuyên môn và có truyền dạy nhiều học trò. Danh ca dùng để chỉ 

các nghệ nhân ca hay, được nhiều người ái mộ, tán thưởng.  
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lực nghiên cứu, đặt nền móng trong đào tạo lý thuyết và kỹ năng thực hành Đờn ca tài 

tử Nam Bộ. Theo Nguyễn Thị Mỹ Liêm: 

Những quy ước, những luật lệ trong diễn tấu Tài tử, những khái niệm 

về hơi - điệu và kể cả cách ký âm nhạc... được các nhạc sư nghiên cứu, hệ 

thống thành các tài liệu mang tính lý thuyết âm nhạc cổ truyền. Việc nghiên 

cứu những khái niệm, thuật ngữ âm nhạc Tài tử, nhạc cổ truyền dân tộc cũng 

thu hút nhiều người, trong đó có nghiên cứu của nhạc sĩ Lê Thương (Ngô 

Đình Hộ) và Nguyễn Hữu Ba. Hai ông đã có nhiều tài liệu giảng dạy, sách 

nghiên cứu về âm nhạc Tài tử đưa vào sử dụng ở trường Quốc gia Âm nhạc 

Sài Gòn (Nguyễn Thị Mỹ Liêm, 2021, tr 57). 

Một trong những công việc đặt lên hàng đầu trong đào tạo chuyên nghiệp về 

Cổ nhạc chính là xây dựng hoàn thiện hệ thống nhạc lý, trong đó bản ký âm cho 

thực hành nhạc khí rất quan trọng. Đối với Nhạc tài tử, bản ký âm cho mỗi bản 

nhạc được gọi là lòng bản. “Đây là khung của mỗi bài bản, trên đó thầy đờn ghi 

những chữ nhạc chính tương ứng với những nhịp chính trong mỗi câu nhạc tiện cho 

việc dạy và học. Ngoài ra, các thầy còn ghi những chữ nhạc do mình nghĩ ra, đã 

từng đờn được khen ngợi, để học trò học hỏi thêm. Vì vậy, nghe đờn là biết học trò 

của thầy nào” (PL2, Bb 7). Điều đó cũng nhận thấy qua những bài bản Tài tử được 

sử dụng giảng dạy trong Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn.  

Năm 1972, một bước chuyển biến quan trọng trong đào tạo của Trường 

Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn là “triển khai sử dụng chính thức phương pháp ký âm 

Việt Nam khoa học hóa và phương pháp ký âm Tây Phương Việt Nam hóa của 

nhạc sư Nguyễn Hữu Ba. Từ đây, hầu hết các bài bản âm nhạc được giảng dạy tại 

trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn được các nhạc sư, giảng viên 

chuyển dịch sang lối ghi này.  Các bài bản được ký âm và ghi lại dưới hai hình thức: 

chữ đàn Hò, Xự, Sang... và hình thức nốt nhạc trên năm dòng kẻ của âm nhạc 

Phương Tây.” (Nguyễn Thị Mỹ Liêm, 2021, tr 58). Cách đào tạo này giúp cho học 

viên có kiến thức và kỹ năng tiếp thu cả 2 dòng nhạc: cổ nhạc Việt Nam trong so 

sánh với nhạc Phương Tây.  

Như vậy, sau bao năm xây dựng, Ngành Quốc nhạc đã kết hợp phương pháp 

hàn lâm của nhạc Phương Tây và phương pháp dân gian của Cổ nhạc Nam Bộ trong 
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đào tạo. Trường mời khá nhiều các nghệ nhân, nhạc sĩ giỏi, tâm huyết với giáo dục để 

tham gia giảng dạy về lý thuyết (nhạc sử) cũng như thực hành các loại nhạc khí 

chuyên dụng (tỳ bà, kìm, tranh, bầu, tam, cò, gáo, tiêu, sáo). Mỗi nhạc sư tham gia 

giảng dạy sẽ xây dựng bài giảng, đúc kết cách ký âm, xướng âm của âm nhạc cổ 

truyền; tổ chức hòa nhạc, giao lưu đờn ca, tạo điều kiện để học viên tiếp xúc với các 

nhóm Nhạc tài tử nổi tiếng đương thời để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn …Cách làm 

trên đã góp phần tạo ra các thế hệ tiếp theo là những, nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà giáo, nhà 

nghiên cứu nổi tiếng trong Cổ nhạc Nam Bộ, như: Thúy Hoan, Trần Quang Hải, 

Nguyễn Văn Đời, Hoàng Cơ Thụy,... 

Đặt nền móng vững chắc trong đào tạo chuyên ngành Cổ nhạc Miền Nam là 

công lao rất to lớn của nhiều nhạc sư, trong đó đóng góp nhất là các ông: Nguyễn Vĩnh 

Bảo, Nguyễn Văn Thinh, Nguyễn Văn Kỳ, Võ Văn Khuê, Huỳnh Văn Biểu, Phạm 

Văn Nghi … Rất tiếc, những tài liệu ghi chép về các ông không nhiều, nhất là sau năm 

1975. Do đó, trên những tài liệu thu thập được chúng tôi trình bày 2 nhạc sư tiêu biểu, 

nổi trội có nhiều đóng góp cho giai đoạn hình thành và phát triển của Trường Quốc gia 

Âm nhạc Sài Gòn đến khi đổi tên là Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh (trước và sau 

năm 1975). Cụ thể:  

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: sinh năm 1918, xuất thân trong gia đình gốc điền 

chủ giàu có, theo Nho học, có truyền thống cổ nhạc ở đất Cao Lãnh (Đồng Tháp). 

Người cha là Nguyễn Hàm Nghi giỏi nghề Đông y, hốt thuốc chữa bệnh, rành đủ cầm 

kỳ thi họa, sử dụng thành thạo đờn kìm, cò, tranh trong Nhạc lễ, Nhạc tài tử và các lối 

hát Nam, hát Khách của nghệ thuật Hát bội. Nguyễn Vĩnh Bảo có 7 anh chị em (4 trai, 

3 gái), trong đó 3 người anh của ông tuy làm các nghề luật sư, sư phạm... đều có năng 

khiếu âm nhạc, sử dụng tốt các loại nhạc cụ và chơi Nhạc tài tử. Ngay từ còn nhỏ tuổi, 

ông đã nghiên cứu chế ra 5 cách lên dây trên đờn gáo (sau này được giới nhạc gọi là 

dây Vĩnh Bảo số 1 đến số 5). Năm 20 tuổi (1938) “tiếng đờn gáo của ông đã được ghi 

vào đĩa Béka cùng với Năm Nghĩa đàn tranh, Ba Cân đàn kìm cho cô Ba Thiệt ca 

Vọng cổ nhịp 16. Đó là đĩa nhựa âm nhạc cổ truyền Việt Nam đầu tiên đi vào điện khí” 

(Nguyễn Thuyết Phong, 2020, tr 179). Thời niên thiếu của ông lắm thăng trầm, gian 

nan, mấy lần ly hương song lại cho ông một sự trải nghiệm to lớn, một quá trình khám 

phá, tích lũy kiến thức để không ngừng rèn luyện, sáng tạo cho âm nhạc dân tộc. Thập 

niên 1940 ông trở về Sài Gòn dạy tiếng Pháp, dạy nhạc để mưu sinh. Đến năm 1956, 
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ông được Michel Nguyễn Phụng (Giám đốc sáng lập Trường Quốc Gia Âm nhạc) mời 

làm Trưởng ban cổ nhạc Miền Nam, phụ trách việc đào tạo. Quá trình đào tạo, điều 

làm ông trăn trở nhiều nhất là:  

Vì sao trong bản đờn nhạc dân tộc cứ phải chép theo hò xự xang xê cống 

mà không ký âm theo Tây phương do ré fa sol la? Chúng ta luôn tự hào là một 

dân tộc với 4000 năm văn hiến thì lẽ nào không có một nền âm nhạc dân tộc 

trong bề dày và tiến trình chiều dài lịch sử dân tộc. Lẽ nào người Việt Nam 

không nặn ra tên gọi cho những nốt đờn, chữ đờn Việt Nam để phải vay mượn 

ký âm phương Tây? (Nguyễn Thuyết Phong cb, 2020, tr 66). 

 Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã đi thuyết giảng về âm nhạc cổ truyền Nam Bộ ở 

nhiều nước. Đặc biệt, ông đã có công trình nghiên cứu và ứng dụng việc cải tiến đờn 

tranh rất thành công. Từ cây đờn tranh truyền thống có 16 dây, thành các loại đờn có 

số dây 17, 19 và 21. Ông còn đào tạo được người con trai nối nghiệp làm đờn. Ông 

cũng soạn thảo sách Tự học đờn tranh phổ biến rộng rãi. Là nghệ nhân sống hơn 1 thế 

kỷ, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo gần như dành trọn cuộc đời ông cho sự nghiệp âm nhạc. 

Trên những phương diện thực hành như: truyền dạy, sáng tạo, trình diễn và nghiên cứu 

ông đều rất xuất sắc. 

Nhạc sư Nguyễn Văn Thinh (còn gọi Giáo Thinh, 1908-1989), sinh tại Sa Đéc, 

tốt nghiệp trường École Normaie ( Sư phạm) Sài Gòn và làm giáo viên. Xuất thân 

trong gia đình trí thức, riêng ông đi theo âm nhạc. Ông rất giỏi ngón đờn kìm, tỳ bà, 

tranh, từng thụ giáo nhiều thầy giỏi ở Miền Đông, như: Sáu Thới, Tám Hạnh, Sư Dung 

(Thầy Mười). Từ năm 19430, ông đã tham gia vào ban tài tử Cao Quỳnh Diêu1 gồm 

các trí thức giỏi nhạc của Sài Gòn. Năm 1958 lúc Giáo Thinh sắp nghỉ hưu, nhạc sư 

Nguyễn Vĩnh Bảo đã vận động giám đốc, ban giảng huấn cổ nhạc mời ông về Trường 

giảng dạy và đảm nhiệm chức giám học (thay cho giáo sư Nguyễn Hữu Ba), cho đến 

khoảng 1964 thì ông nghỉ hưu. Sau năm 1975, dù tuổi cao song ông vẫn tiếp tục cộng 

tác nghiên cứu với Viện Âm nhạc (số 2 Trần Quý Khoách, quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh do Giáo sư Lưu Hữu Phước, sau là Phó giáo sư Tô Vũ lãnh đạo).  

Quá trình thực hành Nhạc tài tử dưới các vai trò: giảng viên, định hướng đào 

tạo chuyên môn, trình diễn, nghiên cứu ông đã tạo những thành quả nhất định. Là 

                                                                 
1 Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu (1884-1958): một chức sắc của Đạo Cao Đài, là anh của Cao Quỳnh Cư 

((1888–1929) là Thượng phẩm chủ Chi Đạo chức sắc Hiệp Thiên Đài của đạo Cao Đài. 
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người khiêm tốn, coi việc giảng dạy là trách nhiệm, đào tạo, giúp đỡ các thế hệ học trò 

trong giảng dạy và nghiên cứu; thu thập tài liệu, soạn thảo các bài giảng theo quy 

chuẩn để lại cho nhà trường. Ông đã sáng tác các bản nhạc, như: Thập bát thủ, Ngũ đối 

ai, Thanh dạ đề quyên, Ngũ châu minh phổ, Song phi hồ điệp, Nam âm ngũ khúc, 

Chinh phụ ly tình, Ngũ cung luân oán, … Khi rời khỏi cương vị của mình ông vẫn đi 

cùng với Nhạc tài tử (theo cách riêng của ông) cho đến cuối đời. Vì những tài liệu ghi 

chép về ông không nhiều, chúng tôi đã phỏng vấn 1 nhà giáo kiêm quản lý giáo dục và 

là một nghệ nhân có nhiều đóng góp cho nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, được biết: 

“Nhạc sư Nguyễn Văn Thinh rất xứng đáng được nghiên cứu về những đóng góp của 

ông đối với Nhạc tài tử và âm nhạc cổ truyền Nam Bộ. Vì lúc sinh thời không chuộng 

danh tiếng nên việc đóng góp của ông cũng âm thầm, không khoa trương. Tôi có đề 

xuất với Sở Văn hóa và Thể thao và Nhạc viện của Thành phố vài lần về việc tổ chức 

Hội thảo khoa học nghiên cứu và công nhận những đóng góp cụ thể của các nhạc sư 

khi đưa Âm nhạc cổ truyền Miền Nam vào giảng dạy ở Nhạc viện, nhất là với vai trò 

của nhạc sư Nguyễn Văn Thinh, nhưng chưa nhận được phản hồi” (PL2, Bb 7). 

Ngoài các vị nói trên, từ năm 1956 đến 1975, đã có các nghệ nhân sau đây tham 

gia nghiên cứu, giảng dạy, góp phần to lớn trong việc đào tạo Nhạc tài tử theo chương 

trình chuyên nghiệp như: Lê Văn An (Năm An), Phạm Văn Nghi (Tư Nghi), Nguyễn 

Thế Huyện (Tư Huyện), Nguyễn Thế Quý (Sáu Quý), Nguyễn Văn Kỳ (Chín Kỳ), 

Mười Còn, Huỳnh Văn Sâm (Sáu Tửng), Hà Văn Tân (Chính Trích), Võ Văn Tiếng 

(Mười Tiếng), Huỳnh Văn Biểu (Hai Biểu), Năm Vĩnh, Hai Thơm, Dương Văn Cơ 

(Năm Cơ), Huỳnh Trí Bá (Bảy Bá - soạn giả Viễn Châu), Nguyễn Văn Ngưu (Hai 

Ngưu), Võ Văn Khuê (Hai Khuê),… Cùng các nữ danh ca góp công đào tạo, như: Tư 

Cần Đước, cô Hai Quạ, cô Ba Đắc, bà Ba Nhơn, cô Ba Được, bà  Hồ Tuyết Loan, bà 

Hồ Thị Bửu (vợ ông Tư Nghi), …   

 Như vậy, xuất phát điểm của các nhạc sư dạy chuyên môn trong trường đào tạo 

nhạc cổ truyền chuyên nghiệp là những nghệ nhân của dòng Nhạc tài tử. Bằng tài năng, 

trí tuệ họ đã góp phần mở rộng không gian thực hành Đờn ca tài tử và nâng dòng âm 

nhạc này lên vị trí âm nhạc chuyên nghiệp, đào tạo có hệ thống và quy chuẩn. Tuy 

chưa có nghiên cứu nào làm rõ sự tương tác giữa đào tạo Nhạc tài tử ở các trường 

chuyên nghiệp với sự truyền dạy của các thầy đờn trong dân gian, song vai trò rất quan 
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trọng của các nhạc sư kiêm nghệ nhân là điều không thể phủ định trong tiến trình lịch 

sử của nghệ thuật âm nhạc trên vùng đất Nam Bộ.  

2.3. ĐÓNG GÓP CỦA NGHỆ NHÂN TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY  

Gần nửa thế kỷ đất nước được thống nhất, nền chính trị, kinh tế và mọi mặt của 

đời sống xã hội Việt Nam dần đi vào quỹ đạo chung, ổn định và phát triển qua vai trò 

lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, qua mỗi 

giai đoạn phát triển cũng gặp những trở ngại, hạn chế song nhìn chung, các thế hệ 

người dân Nam Bộ vẫn ra sức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, 

đồng thời sáng tạo, cải tiến thêm để phù hợp với xu thế thời đại. Trong đó, đội ngũ 

nghệ nhân thực hành nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã có những đóng góp to lớn 

trên hành trình phát triển và hội nhập thế giới của đất nước, được thể hiện như sau:   

2.3.1. Xác lập vai trò của Đờn ca tài tử Nam Bộ trong xây dựng đời sống 

văn hóa  cộng đồng 

Sau năm 1975, để hàn gắn đau thương, khó khăn do chiến tranh và nhiều năm 

đất nước bị chia cắt, Đảng-Nhà nước rất chú trọng công tác tư tưởng, đồng thời triển 

khai các hoạt động văn hóa - nghệ thuật tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên quy mô 

toàn Miền Nam. Các tổ chức tập hợp người dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn 

hóa dưới dạng đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ, đội nhóm... được xây dựng và 

phát triển số lượng từ cấp tỉnh đến xã phường, thậm chí đến ấp-khu phố. Đến năm 

1986, chủ trương của Đảng về đổi mới cơ cấu, cơ chế quản lý kinh tế, chính sách xã 

hội, đáp ứng nhu cầu giáo dục, văn hoá, giải quyết việc làm cho người lao động... đã 

tác động rất lớn đến việc xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa như: bảo 

tàng, thư viện, đoàn nghệ thuật… trên quy mô toàn quốc. Các thiết chế văn hóa này 

giữ vai trò quan trọng trong việc thực hành 2 chức năng kép: phục vụ nhiệm vụ chính 

trị và đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng địa phương. 

Đến thập niên 1990, trước xu thế đổi mới đất nước toàn diện, ban ngành-đoàn 

thể và chính quyền ở các địa phương đã chọn điểm để phát động nhiều phong trào 

quần chúng nhằm vận động người dân thực hiện đường lối, chủ trương do Đảng - Nhà 

nước đề ra, như: đoàn kết xây dựng khu dân cư tiên tiến, bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an 

ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh-gia đình văn hóa, xóa đói giảm nghèo, sinh 

để có kế hoạch. Năm 2000, các phong trào nói trên sáp nhập lại thành phong trào 

chung là Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cụ thể hóa bằng những tiêu 
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chí để cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban ngành-đoàn thể và cộng đồng dân cư 

ở cơ sở (ấp-khu phố, xã phường, cơ quan, xí nghiệp, nông trường, đơn vị ...) thực hiện. 

Tất cả tiêu chí đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là địa bàn được công nhận danh hiện 

văn hóa: “Ấp-khu phố văn hóa”, “Xã -phường văn hóa”, “Cơ quan văn hóa”. Một 

trong những “tiêu chí cứng”1 có tính quyết định cho việc công nhận danh hiệu “Xã văn 

hóa” hay “Phường văn hóa” là phải có Trung tâm Văn hóa - một thiết chế văn hóa cần 

thiết và quan trọng trong việc thực hiện chức năng kép nêu trên.  

Trung tâm Văn hóa (còn gọi Nhà văn hóa) là thiết chế văn hóa đa năng, tổng 

hợp nhiều hoạt động có chức năng: Một trong những thiết chế văn hóa của ngành chủ 

quản, thực hiện 4 chức năng : giáo dục, sáng tạo, giao lưu và giải trí có vai trò quan 

trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức các hoạt động văn hóa tại 

chỗ và hỗ trợ, quản lý nội dung các phong trào văn hóa trên địa bàn. Ở các tỉnh Nam 

Bộ, Trung tâm Văn hóa từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đều có nhiệm vụ phụ trách (quản lý 

gián tiếp, hỗ trợ, kiểm tra) các hoạt động văn nghệ của địa phương, trong đó có việc 

thực hành di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn, đặc biệt đối với Đờn ca tài tử - Di 

sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại đã được UNESCO công nhận. Đến năm 

2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các tỉnh thành sở hữu Đờn ca tài tử 

Nam Bộ xây dựng đề án thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Bảo vệ nghệ 

thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Qua khảo sát 4 tỉnh thành, chúng tôi nhận thấy: trong Báo 

cáo thựa hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai 

đoạn 2018-2020 của Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020 của Bình Dương, 

Tiền Giang và Bạc Liêu đã “đưa hoạt động Đờn ca tài tử vào sinh hoạt tại các Trung 

tâm Văn hóa xã, Nhà Văn hóa ấp, gắn kết các hoạt động bảo tồn và phát triển phong 

trào Đờn ca tài tử với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo 

điều kiện cho các nghệ nhân tham gia các lớp dạy đờn, sáng tác...” (Báo cáo Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu, 2021). Hay: “đề ra các nội dung thiết thực, hướng 

các hoạt động Đờn ca tài tử về cơ sở, nhằm huy động được nhiều anh chi em hoạt 

động Đờn ca tài tử ở khắp các địa phương trong tỉnh tham gia, góp phần tích cực vào 

công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của tỉnh trong thời gian tới” (Báo cáo Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang, 2021). Và: “tăng cường các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ và phát huy 

                                                                 
1 Tiêu chí cứng: khẩu ngữ của cán bộ văn hóa , tức là tiêu chí bắt buộc phải đạt thì mới được công nhận  danh hiệu  
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giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử trong sinh hoạt của cộng đồng khu dân cư, trong phong 

trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Bình Dương, 2021). Trên cơ sở đó, các tỉnh thành chú trọng việc xây dựng câu 

lạc bộ nghệ nhân, tạo điều kiện gắn kết sinh hoạt câu lạc bộ và hoạt động thực hành 

của nghệ nhân với phong trào xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng ở cơ sở, đặc biệt 

với các địa bàn đã được công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa” , “Xã văn hóa”. 

2.3.2. Xây dựng các tổ chức thực hành Đờn ca tài tử  

Quá trình hình thành tổ chức tập hợp nghệ nhân  

Tập hợp nghệ nhân có cùng chuyên môn, sở thích, mục đích hoạt động tạo nên 

sức mạnh tập thể, để bảo vệ và phát triển nghề nghiệp là phương thức tồn tại của nhiều 

nghề truyền thống ở Việt Nam. Nghệ thuật Ca trù ở Miền Bắc, Ca Huế ở Miền Trung 

được xem như những nghề nghiệp đặc biệt, vừa thỏa mãn nhu cầu tinh thần, vừa đáp 

ứng nhu cầu vật chất. Cho nên cơ cấu tổ chức, mục tiêu, nhiệm vụ, quyền lợi … cũng 

được quy định chặt chẽ, có sự đồng thuận của các thành viên tham gia tổ chức. Khác 

với tổ chức có tính thứ bậc, quy củ của Ca trù, các tổ chức Ca Huế dân gian được hình 

thành trên tinh thần tự nguyện và quan hệ tương đối bình đẳng. Tuy xuất phát điểm 

của Ca Huế là loại nghệ thuật được nảy sinh từ tầng lớp quý tộc trong cung đình 

nhưng sau đó được lan tỏa ra đời sống dân gian, hình thành những ban nhóm đờn ca (ở 

thành phố Huế hiện nay), xét về hình thức và nội dung thực hành có kế thừa từ các ban 

nhạc của giới quý tộc. Tinh thần tự nguyện, bình đẳng trong trình diễn và thưởng thức 

trong các ban nhóm Ca Huế dân gian là đặc trưng văn hóa tổ chức được các nho sĩ, 

quan lại trong giai đoạn đầu truyền bá âm nhạc Miền Trung kế thừa và được các nghệ 

nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ phát huy cao trên nền tảng cá tính dân tộc và đặc điểm lịch 

sử xã hội của Miền Nam. Đờn ca tài tử ra đời trên cơ sở nhu cầu tiêu khiển, giải trí của 

các nho sĩ, quan lại và những nghệ nhân thực hành Nhạc lễ ở Nam Bộ. Mặt khác, dòng 

âm nhạc này được nảy sinh trên vùng đất có tính đặc thù về lịch sử, tự nhiên cho nên 

tổ chức tập hợp nghệ nhân cũng có những nét đặc thù xét ở tính chất hoạt động và 

nguyên nhân phát sinh. Cụ thể: 

Thứ nhất, tổ chức đó thể hiện mối quan hệ có tính tri âm, tri kỷ của một nhóm 

nghệ nhân cùng chí hướng, cùng mục đích tốt đẹp: sáng tạo giá trị mới và đem tài năng 

phụng sự xã hội. Sự gắn kết thành một tổ chức có tính tự giác của các nghệ nhân vốn có 

truyền thống lâu đời, khởi phát từ các ban Nhạc lễ Nam Bộ. Ban Nhạc lễ ở làng quê xưa 
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do vị hương văn (hương lễ - một chức sắc trong ban hương chức hội tề) chịu trách 

nhiệm điều hành và một người giỏi chuyên môn, có uy tín được cử (hoặc bầu chọn) làm 

hương nhạc để phụ trách. Đây được xem là tổ chức âm nhạc truyền thống đầu tiên của 

người Việt ở Nam Bộ. Dần dần, do nhu cầu giải trí của cộng đồng ngày càng lớn, từ 

việc đờn chơi để “đánh con buồn ngủ” trong các đám ma, Phe văn của dàn Nhạc lễ đã 

tách ra để chơi trong sinh hoạt thường ngày hay trong dịp có đám tiệc tại các gia đình 

yêu chuộng âm nhạc, người đương thời gọi là những “bọn tài tử”. Hay: “Trước kia, cầm 

kỳ thi họa là thú vui của kẻ sĩ để “di dưỡng tính tình”… đặc biệt nhờ mức sống khá giả 

của giới trung lưu ở thôn quê mà việc đờn ca trở thành phổ thông”. Và: “những buổi  

trình diễn bài bản cổ điển chỉ thu hẹp trong phạm vi bạn bè trong nhà lúc uống rượu 

hoặc dưới thuyền lúc thưởng trăng trên sông dài. Những người cổ súy cho phong trào 

Minh Tân1 bấy giờ đem Đờn ca tài tử trình diễn cho bạn bè và thân chủ ở khách sạn vào 

cuối năm 1908” (Sơn Nam, 2009, tr 198, 199)2. Những phản ánh trên cho thấy sự kết 

nối các thành viên trong một tổ chức âm nhạc có tính chất đặc thù lịch sử trên vùng đất 

Nam Bộ được hình thành cùng với sự ra đời của nghệ thuật Đờn ca tài tử.  

Thứ hai, tổ chức nghệ nhân ra đời trên cơ sở nhu cầu sinh hoạt văn hóa của 

cộng đồng. Nếu nói, tổ chức là một nhóm xã hội hoạt động vì mục đích chung thì “bọn 

tài tử”, “ban Nhạc tài tử” hay “Câu lạc bộ Đờn ca tài tử” tuy có khác về cách gọi 

nhưng vẫn là một tổ chức gồm những người có cùng mục đích hành nhạc: vì nhu cầu 

con người. Thực hành âm nhạc hay thưởng thức âm nhạc đều được người dân Nam Bộ 

gọi chung là sinh hoạt văn nghệ, xem như cơm ăn, nước uống hàng ngày không thể 

thiếu được. Do đó, trong giới nhạc và các nhà quản lý văn hóa hay dùng từ “sinh hoạt” 

để chỉ việc thực hành âm nhạc trong một tổ chức cụ thể là Câu lạc bộ Đờn ca tài tử với 

ý nghĩa như trên.  

Thứ ba, tổ chức tập hợp nghệ nhân ra đời xuất phát từ mong muốn được xã hội 

công nhận tài năng của mỗi nghệ nhân. Trong cuốn 50 năm mê hát tác giả đã viết về 

việc này: “Trong giới đờn ca, thấy nghề của mình bớt bị khinh bạc lại thêm được trọng 

vọng là khác, nên thường tụ họp trong phòng các nhà khá giả, hoặc chỗ đô hội như tiệm 

hớt tóc, tiệm hay lò thợ bạc, vừa trao dồi nghệ thuật vừa tập ca cho vui” (Vương Hồng 

                                                                 
1 Phong trào Minh Tân: bắt nguồn từ tư tưởng Duy Tân của Phan Châu Trinh, Trần Chánh Chiếu (Gibert Chiếu) 

đã đổi tên thành Minh Tân, mục đích phát triển công thương nghiệp, mở trường học, vận động thực hiện nếp 

sống mới, mong muốn đánh đuổi thực dân và thành lập chế độ quân chủ lập hiến. 
2 Sơn Nam (2009), Nói về Miền Nam, Cá tính Miền Nam, Thuần phong mỹ tục Việt Nam, Nxb Trẻ 
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Sển, 2007, tr 25). Về sau, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của xã hội, tạo cơ 

hội bộc lộ tài năng của mình nên nhiều nghệ nhân đã kết hợp lại với nhau trong một tổ 

chức gọi là ban Đờn ca tài tử (trước kia), Câu lạc bộ Đờn ca tài tử (hiện nay).  

Thứ tư, tổ chức nghệ nhân hình thành còn bắt nguồn từ các gia đình có đời sống 

“khá giả” và yêu chuộng âm nhạc ở Nam Bộ. Những nhà giàu có ở Nam Bộ xưa, học 

theo các bậc trí giả, bỏ tiền của mời thầy đến nhà rèn luyện ngón đờn, lấy âm nhạc làm 

thú tiêu khiển tao nhã. Dù xuất phát điểm từ nhu cầu “muốn cao hơn đồng loại” song lại 

có tác dụng rất lớn đến việc hình thành những thế hệ kế thừa Đờn ca tài tử trong các gia 

đình đam mê nghệ thuật. Các gia đình nghệ nhân - tài tử là cái nôi nuôi dưỡng tài năng 

và phát triển âm nhạc cổ truyền Nam Bộ. Đây là tổ chức nghệ thuật đặc thù, gắn kết chặt 

chẽ bằng sợi dây huyết thống được di truyền (gene), có nhiều “điểm trội” hơn các tổ 

chức nghệ nhân khác về việc truyền dạy và chủ động trong việc tổ chức thực hành âm 

nhạc. Theo thời gian, việc thực hành âm nhạc trở thành một truyền thống văn hóa tốt 

đẹp của mỗi gia đình nghệ nhân, tạo được sự ngưỡng mộ và yêu mến của cộng đồng địa 

phương. Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy: những nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu 

nổi tiếng trong giới nhạc đa số đều xuất thân từ những “gia đình nòi”. Những cá nhân 

nổi bậc trong mỗi “gia đình nòi” còn là những “hạt nhân nồng cốt” của phong trào văn 

hóa - văn nghệ ở các tỉnh thành, có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và 

phát triển các tổ chức tập hợp nghệ nhân hiện nay.    

Câu lạc bộ  Đờn ca tài tử - tổ chức tập hợp nghệ nhân phổ biến hiện nay 

Câu lạc bộ là khái niệm dùng chỉ một tổ chức được lập ra trong lĩnh vực xã hội 

nhất định, nhằm quy tụ những cá nhân có cùng sở thích, tự nguyện tham gia và gắn kết 

với nhau vì lợi ích và mục tiêu chung. Ở Việt Nam, tổ chức câu lạc bộ được thành lập 

trong bất kỳ lĩnh vực nào đều phải tuân theo pháp luật. Các câu lạc bộ nói chung được 

xếp vào loại Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, việc thành lập dựa trên những quy 

định cụ thể: 1/ Thành lập theo sáng kiến nhà nước; 2/ Hình thành theo các quy định 

của nhà nước và được quản lý chặt chẽ bởi cơ quan nhà nước; 3/ Hỗ trợ nhà nước giải 

quyết một số vấn đề xã hội; 4/ Hoạt động tự quản, cơ cấu do nội bộ tổ chức quyết định, 

hoạt động không mang tính quyền lực chính trị và hoàn toàn tự nguyện.  

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử hiện có ở các địa phương là tổ chức của những người 

cùng nghề nghiệp, sở thích, mục đích, tự nguyện lập ra và có sự công nhận của nhà 

nước. Từ chủ trương “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể” của Nhà 
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nước, ở các tỉnh thành Nam Bộ đã vận động, khuyến khích nghệ nhân tham gia sinh 

hoạt ở các câu lạc bộ. Đặc biệt, từ năm 2009, chủ trương xây dựng Câu lạc bộ Đờn ca 

tài tử được áp dụng ở các tỉnh sở hữu loại hình nghệ thuật này, nhằm quy tụ các nghệ 

nhân đờn ca, tạo điều kiện để họ thực hành chuyên môn. Mỗi câu lạc bộ để được cấp 

quyết định thành lập phải đạt các điều kiện: 1/ Có địa điểm sinh hoạt cố định. 2/ Có 

nhạc cụ để sử dụng. 3/ Chủ động nguồn tài chính (vận động hay tự đóng góp). 4/ Có 

nghệ nhân đờn và ca, trong đó nghệ nhân đờn từ 2 người trở lên.  

Các tỉnh thành sở hữu Đờn ca tài tử thành lập Câu lạc bộ theo 3 cấp: Câu lạc bộ 

Đờn ca tài tử cấp tỉnh thành, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử cấp huyện quận và Câu lạc bộ 

Đờn ca tài tử cấp xã phường. Ngoài ra, còn có các câu lạc bộ do ban ngành, đoàn thể 

hay công ty, xí nghiệp lập ra, như: Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Cung Văn hóa Lao Động, 

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử 116 Nguyễn Du (Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh), Câu lạc 

bộ Đờn ca tài tử do Hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức (Tiền Giang, Bạc Liêu), Câu lạc 

bộ Đờn ca tài tử Công ty Cao su Dầu Tiếng (Bình Dương). Mỗi câu lạc bộ kể trên có 

số lượng nghệ nhân bình quân từ 7 đến 20 người. Cá biệt, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử 

Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh do nghệ nhân Nhứt Dũng - Kim 

Loan điều hành có 45 nghệ nhân đờn ca và sáng tác tham gia, đều là những công nhân, 

viên chức, công chức. Đa số các câu lạc bộ cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động tự quản, 

dưới sự giám sát, hỗ trợ chuyên môn và trợ cấp “một ít” kinh phí để tổ chức sinh hoạt 

định kỳ từ Trung tâm Văn hóa cùng cấp. Các câu lạc bộ cấp xã phường do Ủy ban 

nhân dân theo dõi và hỗ trợ. Mỗi Câu lạc bộ từng cấp đều có quyết định thành lập, có 

kinh phí tự đóng góp để hoạt động (thỉnh thoảng mới có tài trợ từ “mạnh thường quân” 

hoặc chính quyền) và có quy chế sinh hoạt riêng.  

 Hiện nay, các tỉnh, thành ở Nam Bộ đều có Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Đại đa số các nghệ nhân có tên trong danh sách của các địa phương đều tham gia hoạt 

động ở một câu lạc bộ nhất định. Riêng 4 tỉnh thành được khảo sát, tính đến năm 2020 

số lượng Câu lạc bộ Đờn ca tài tử trực thuộc hệ thống Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, 

quận huyện và xã phường thể hiện qua Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Số lượng các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ở 4 tỉnh thành năm 2020 

Đơn vị 

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử 
Tổng 

số 
Cấp 

tỉnh/thành 

Cấp 

quận/huyện 

Cấp 

phường/xã 

Ban ngành, 

công ty 

Thành phố Hồ 1 25 82 6 114 
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Chí Minh 

Tỉnh Bình Dương 1 9 55 4 69 

Tỉnh Tiền Giang 1 11 108 1 121 

Tỉnh Bạc Liêu 1 7 59 1 68  

Tổng số 4 52 304 12 372 

Tuy nhiên, do điều kiện về thời gian, đi lại hạn chế, đồng thời để việc nghiên 

cứu có kết quả tập trung, xác thực chúng tôi đã chọn 22/ 372 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử 

của 4 tỉnh thành để khảo sát (PL3) Việc chọn lựa này dựa trên cấp độ (cấp tỉnh thành, 

cấp quận huyện, cấp xã phường), số lượng nghệ nhân (từ 7 trở lên), đa dạng về quản lý 

(Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật, Liên đoàn Lao động) 

và có quá trình hoạt động liên tục từ 5 năm trở lên (nằm trong quá trình thực hiện Đề 

án Bảo tồn và phát huy giá trị Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn I 2016 - 2020) thể hiện 

qua Bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử được khảo sát của 4 tỉnh thành năm 2020 

Đơn vị 

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử 

Tổng 

số 
Cấp 

tỉnh/thành 

Cấp 

quận/huyện 

Cấp 

phường/xã 

Ban 

ngành, 

công ty 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 
1 3 2 1 7 

Tỉnh Bình Dương 1 3 1 0 5 

Tỉnh Tiền Giang 0 1 3 1 5 

Tỉnh Bạc Liêu 0 1 4 0 5 

Tổng số 2 8 10 2 22 
 

Qua khảo sát 22 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ở 4 tỉnh thành chúng tôi nhận thấy: 

Về tinh thần, thái độ: các nghệ nhân đều đồng thuận về các vấn đề như: bầu ra 

ban chủ nhiệm để dẫn dắt nhóm, phân công trách nhiệm từng thành viên, ấn định lịch 

sinh hoạt định kỳ, thống nhất cách thức thực hành chuyên môn, xác định rõ các mối 

quan hệ (với Ngành chủ quản và chính quyền địa phương), nguồn kinh phí hoạt động 

và mức hội phí đóng góp của hội viên.  

Về cơ cấu tổ chức: Ban chủ nhiệm được tập thể nghệ nhân bầu ra để điều hành 

câu lạc bộ. Thông thường có 1 chủ nhiệm (phụ trách chung, là nghệ nhân có chuyên 

môn đờn ca, có uy tín được tập thể nể trọng), 1 phó chủ nhiệm (có năng lực chuyên 

môn giỏi, cùng chủ nhiệm giải quyết việc chung), 1 thư ký kiêm thủ quỹ (đảm nhiệm 

các loại văn bản và giữ quỹ).  
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 Về sinh hoạt định kỳ: được thiết lập trên sự đồng thuận của tất cả thành viên. 

Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy có 3 thời điểm các câu lạc bộ chọn để sinh hoạt 

thường kỳ: 1/ Ngày thứ Bảy trong tuần lễ đầu tiên của tháng dương lịch. 2/ Ngày Chủ 

nhật tuần đầu tiên tháng dương lịch. 3/ Ngày 15 (ngày rằm) của tháng âm lịch. 

Về thực hành chuyên môn: chủ yếu thực hành chuyên môn trong sinh hoạt định kỳ, 

biểu hiện thông qua nội dung và hình thức tổ chức của các câu lạc bộ đã được tập thể thống 

nhất. Riêng, thực hành truyền dạy dưới dạng phổ biến bài ca mới thì đưa vào sinh hoạt định kỳ 

của câu lạc bộ, còn việc đào tạo kỹ năng đờn ca được tổ chức thực hành chủ yếu tại nhà nghệ 

nhân. Về việc sinh hoạt định kỳ qua khảo sát ở 2 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử của thành phố Thủ 

Dầu Một và huyện Bắc Tân Uyên chúng tôi nhận thấy: mở đầu là các bài bản thuộc hơi – điệu 

Bắc1, sau đó lần lượt tới điệu Nam, điệu Lễ, điệu Oán và dành nhiều thời gian cho bản Vọng 

cổ (chủ yếu là bản Vọng cổ nhịp 32). Về việc này, Nghệ nhân nhân dân ở Thành phố Hồ Chí 

Minh cho biết: “Quy trình hòa đờn sinh hoạt nhóm hay biểu diễn sân khấu này có từ lâu đời. 

Mấy thầy đi trước làm vậy, mình làm theo. Mở đầu phải chơi điệu Bắc, tốt nhất nên chọn bản 

Lưu Thủy có ý nghĩa là cuộc trình diễn sẽ thuận lợi, suôn sẻ như dòng nước luân lưu chảy vậy 

đó!” (PL2, Bb 11). Một ý kiến khác của nghệ nhân Bạc Liêu: “Trong sinh hoạt hàng tháng thì 

các nghệ nhân luôn chú trọng 20 bản Tổ. Bắc, Nam, Hạ, Oán còn là các điệu được nghệ nhân 

tỉnh tôi thống nhất trong quy trình trình diễn và truyền dạy tại câu lạc bộ. Ngay cả trong các 

cuộc liên hoan, chương trình tham dự của chúng tôi cũng sắp xếp theo thứ tự này” (PL2, Bb 

20). Thực trạng khảo sát cho thấy, từ ý thức bảo tồn 20 bản Tổ dẫn đến các câu lạc bộ có sự 

giống nhau trong hình thức và nội dung sinh hoạt. Như vậy, những cách làm hay, những kiến 

thức về chuyên môn, kinh nghiệm thực hành trong truyền dạy, trình diễn, sáng tác được các 

nghệ nhân chia sẻ trong nội bộ hoặc qua các cuộc giao lưu trình diễn, qua các diễn đàn hội thảo 

mà họ có dịp tham gia, và qua các phương tiện công nghệ thông tin phổ biến hiện nay.   

Khi tham khảo các Quyết định thành lập của câu lạc bộ 3 cấp chúng tôi nhận thấy 

đa số đều nêu rõ chức năng và nhiệm vụ. Trong đó, mỗi Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phải tổ 

chức hoạt động truyền dạy, trình diễn phục vụ và tham dự liên hoan, hội thi khi địa 

phương yêu cầu. Trên thực tế, chỉ một vài câu lạc bộ có tổ chức truyền dạy đờn ca hoặc 

giới thiệu bài ca mới sáng tác vào những dịp sinh hoạt định kỳ nhưng không duy trì được 

lâu dài và thường xuyên. Mặt khác, việc tổ chức giao lưu nghệ thuật là một trong những 

                                                                 
1 Các ban nhạc trước kia thường chọn bản Lưu Thủy trường (1 trong 6 bản điệu Bắc) để hòa tấu mở đầu cho buổi 

sinh hoạt văn nghệ  
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nhiệm vụ trọng tâm của câu lạc bộ, thường thu hút sự tham gia, hưởng ứng của tất cả nghệ 

nhân và các “cổ động viên” nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào kinh phí và phương tiện hỗ 

trợ của địa phương. Do đó, những câu lạc bộ có điều kiện huy động được sự ủng hộ, tài 

trợ mới có thể tổ chức được. Mặt khác, trong kế hoạch hàng năm của các câu lạc bộ đều 

đảm bảo số lượng, chất lượng và hiệu quả trên các phương diện thực hành như: trình diễn 

bao nhiêu cuộc, truyền dạy bao nhiêu buổi, sáng tác bao nhiêu bài ca,... Tuy nhiên, qua 

khảo sát 22 câu lạc bộ, chúng tôi nhận thấy không có đơn vị nào đạt được chỉ tiêu đã đề 

ra. Đây là khoảng cách giữa mong muốn của nghệ nhân với hiện thực khách quan đang 

tồn tại ở các địa phương nhưng chưa có biện pháp giải quyết thỏa đáng. 

Những tác động của địa phương đối với các tổ chức nghệ nhân Đờn ca tài tử 

Xây dựng và triển khai đề án, tạo cơ hội nghệ nhân thực hành  

Di sản văn hóa phi vật thể luôn gắn với cuộc đời của nghệ nhân cho nên việc quy tụ 

họ trong tổ chức câu lạc bộ là hành động cần thiết và quan trọng trong công tác quản lý văn 

hóa. Để các nghệ nhân có điều kiện thực hành nghệ thuật, theo chỉ đạo của Chính phủ: các 

tỉnh thành phải xây dựng và triển khai Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2016-2020 (tạm gọi là giai đoạn 1). Thời gian chính 

thức triển khai thực hiện đề án giai đoạn 1 của mỗi tỉnh thành không hoàn toàn giống nhau: 

tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số1793/QĐ-UBND ngày 12/7/2016; Thành phố Hồ 

Chí Minh ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 13/3/2018; tỉnh Bạc Liêu ban hành 

Quyết định số 64/QĐ-UBND, ngày 16/12/ 2014; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền 

Giang vào đầu năm 2016 đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án “Bảo tồn, phát huy 

nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020”.  

Nhìn chung, những mục tiêu, biện pháp đề ra trong đề án ở các địa phương có 

nhiều điểm tương đồng, như: mở các khóa học cơ bản và nâng cao chuyên môn đờn 

ca; tổ chức các cuộc giao lưu, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm hoạt động; phát triển các 

câu lạc bộ; tổ chức các cuộc tranh tài theo định kỳ; phát động sáng tác lời ca mới; in ấn 

phát hành tài liệu về bài bản, kiến thức … tất cả nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Đờn 

ca tài tử Nam Bộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những khác biệt trong tổ chức thực 

hành Đờn ca tài tử sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, như: 

+ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Nhạc hội Đờn ca tài tử Nam bội thu hút đông 

đảo nghệ nhân-tài tử trên toàn Thành phố và các tỉnh tham gia; kết hợp giữa nghệ nhân 

(do Trung tâm Văn hóa phụ trách) với các giảng viên, nhà nghiên cứu âm nhạc tổ chức 
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các cuộc tọa đàm và trình diễn Đờn ca tài tử ở các trường trung học và đại học; kết hợp 

Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan 

Đờn ca tài tử và Hội thi sáng tác mở rộng để nghệ nhân các tỉnh có dịp tham gia. 

+ Tỉnh Bình Dương xây dựng các câu lạc bộ tài tử gia đình, câu lạc bộ tài tử ở 

công ty, xí nghiệp; tổ chức hội thảo khoa học để có tiếng nói chung giữa nghệ nhân, 

nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong thực hiện đề án; kết hợp giữa Hội Văn nghệ tỉnh với 

nghệ nhân đưa kiến thức cơ bản về Đờn ca tài tử đến các trường đại học và trung cấp 

trên địa bàn; khuyến khích giới trẻ tham gia trong các cuộc tranh tài đờn ca; phát động 

phong trào ca Nhạc tài tử trong công nhân ở các khu công nghiệp. 

+ Tỉnh Tiền Giang được đầu tư trang bị lại Rạp hát Thầy Năm Tú1 ở trung tâm 

thành phố Mỹ Tho làm điểm trình diễn giao lưu thường kỳ của các câu lạc bộ Đờn ca 

tài tử và Cải lương trong tỉnh; tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử cấp tỉnh lưu động 

xuống các huyện thị để nghệ nhân các vùng sâu xa có cơ hội tranh tài, học tập lẫn 

nhau; hướng dẫn chuyên môn đờn ca cho các điểm du lịch văn hóa trên sông Tiền. 

+ Tỉnh Bạc Liêu cấp trang thiết bị kỹ thuật (âm thanh, ánh sáng) hỗ trợ nghệ 

nhân ở các câu lạc bộ thực hành trình diễn và truyền dạy; mở lớp hướng dẫn nghiệp vụ 

truyền dạy đờn ca cho đội ngũ nghệ nhân ưu tú; mở lớp sáng tác bài ca, ôn luyện 20 

bản Tổ và các bản Vọng cổ từ nhịp 2 đến nhịp 32; liên kết giữa Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên đề nhằm phổ 

biến kiến thức và kỹ năng Đờn ca tài tử; hợp tác với nghệ nhân Thành phố Hồ Chí 

Minh xây dựng 4 đĩa hình chủ đề “Báu vật đất phương Nam” và quyển sách nói về quá 

trình hình thành, phát triển Đờn ca tài tử Nam Bộ và những đóng góp nghệ thuật của 

nghệ nhân tỉnh Bạc Liêu.   

Hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị  

Nhận thức vai trò quan trọng của Câu lạc bộ Đờn ca tài tử trong việc tập hợp đội 

ngũ tài năng, tạo điều kiện trong thực hành nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

mỗi địa phương đã đưa vào dự toán kinh phí việc trang bị phương tiện kỹ thuật cho 

những đơn vị hoạt động có hiệu quả vào kế hoạch thực hiện đề. Từ năm 2016 - 2020, 

tỉnh Bạc Liêu đã trang bị cho 7 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử cấp huyện (huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh) bộ âm thanh để các nghệ nhân tổ chức sinh hoạt, trình diễn và truyền 

                                                                 
1Ông Châu Văn Tú, người Mỹ Tho, có công phát triển Cải lương trong giai đoạn đầu, gánh hát Thầy Năm 

Tú, hãng dĩa Thầy Năm Tú đã quy tụ những tài danh tiền bối, như: Phùng Há, Năm Châu , Năm Phỉ, Ba 

Vân, Tư Chơi, …  
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dạy. Cụ thể: năm 2016-2017 cấp trang thiết bị (âm thanh, ánh sáng) cho 12 câu lạc bộ ở 

các địa phương thuộc tỉnh với tổng kinh phí 197.150.000đ. Năm 2018 cấp trang thiết bị 

cho 7 câu lạc bộ với tổng kinh phí 70.000.000đ. Năm 2019 cấp trang thiết bị cho 10 câu 

lạc bộ với tổng kinh phí 96.802.000đ. Năm 2020 cấp trang thiết bị cho 2 câu lạc bộ với 

tổng kinh phí 20.000.000đ (Báo cáo tổng kết Đề án tỉnh Bạc Liêu, 2020).  

Nguồn tài lực giúp nghệ nhân duy trì sinh hoạt ở câu lạc bộ hiện nay ở các địa 

phương có thể phân làm 3 loại: 1/ Kinh phí cấp từ ngân sách địa phương thông qua 

quản lý của Ngành Văn hóa hoặc Ủy ban nhân dân xã phường (có nơi cấp, nơi không, 

mức độ không đồng đều). 2/ Đóng góp của nghệ nhân trong câu lạc bộ với dạng hội 

phí (rất hạn chế vì đa số nghệ nhân đều có thu nhập thấp). 3/ Tài trợ của cá nhân hay 

đơn vị làm kinh tế đóng trên địa bàn (thông thường rất ít và không thường xuyên). Vì 

nguồn tài lực là 1 trong 4 điều kiện quan trọng để duy trì tổ chức lâu dài, động viên 

tinh thần tham gia thực hành chuyên môn của nghệ nhân, chúng tôi đã khảo sát trực 

tiếp ở các tỉnh thành để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề tài chính trong các câu lạc bộ. 

Khảo sát 5/69 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ở tỉnh Bình Dương thuộc ba khu vực:  

thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An, huyện Dầu Tiếng năm 2019- 2020 cho 

thấy: có 2/5 câu lạc bộ được sự hỗ trợ sinh hoạt định kì từ Trung tâm Văn hóa - Nghệ 

thuật tỉnh và Trung tâm Văn hóa thành phố Thủ Dầu Một với mức kinh phí 500.000 

đồng/1 lần sinh hoạt trong tháng; 1/5 câu lạc bộ do mạnh thường quân tài trợ kinh phí 

trà-nước trong các buổi sinh hoạt (khoảng 500.000đ song đến cuối năm 2019 không 

còn cấp nữa); 1/5 câu lạc bộ thu phí người học (với mức 400.000 đồng/học viên/tháng) 

đã sử dụng một phần để chi phí cho những lần sinh hoạt định kỳ; 1/5 câu lạc bộ các 

nghệ nhân tự đóng góp để tổ chức sinh hoạt định kỳ; mức phí của thành viên đóng góp 

giữa các Câu lạc bộ có khác nhau và dao động từ 20.000 đến 50.000 

đồng/người/tháng. Chúng tôi tìm hiểu từ cán bộ quản lý phong trào văn nghệ của 

Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bình Dương thì cách thức “tự hùn tiền để tổ 

chức sinh hoạt” theo phương châm “xã hội hóa kinh phí hoạt động câu lạc bộ” có tính 

phổ biến ở các câu lạc bộ Đờn ca tài tử trong tỉnh Bình Dương.  

Qua khảo sát 5/68 câu lạc bộ ở tỉnh Bạc Liêu và 5/121 câu lạc bộ ở tỉnh Tiền 

Giang chúng tôi nhận thấy địa phương có đầu tư kinh phí để duy trì hoạt động của 

các câu lạc bộ song chưa đồng bộ, có nơi cấp, nơi không. Thành phố Bạc Liêu1 cấp 

                                                                 
1 Thành phố Bạc Liêu có 7 phường và 3 xã  
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kinh phí qua Trung tâm Văn hóa hỗ trợ mỗi tháng từ 300.000đ - 500.000đ cho các 

câu lạc bộ phường- xã tổ chức sinh hoạt. Huyện Phước Long hỗ trợ cho Câu lạc bộ 

cấp huyện 6.000.000đ/ năm hoạt động. Tỉnh Bạc Liêu là tỉnh duy nhất hỗ trợ cho 

tất cả câu lạc bộ cấp xã phường chi phí tổ chức sinh hoạt hàng tháng. Tuy số tiền 

không nhiều (trong 5 năm không nâng mức hỗ trợ dù bị trượt giá) song đây là sự 

đầu tư khá ổn định trong 5 năm qua. Ở tỉnh Tiền Giang, hỗ trợ kinh phí sinh hoạt 

định kỳ cho câu lạc bộ tùy vào điều kiện kinh phí của các địa phương thuộc tỉnh 

thông qua Trung tâm Văn hóa tỉnh và huyện, mức độ từ 500.000 đồng - 1.000.000 

đồng. Các câu lạc bộ cấp xã tự lo kinh phí nên gặp khó khăn trong việc duy trì sinh 

hoạt định kỳ. Có thể nói, kinh phí hỗ trợ câu lạc bộ xã phường thực hành rất hạn 

chế, khó khăn. Toàn tỉnh tính đầu năm 2020 “chỉ có 22/121 (18,18%) câu lạc bộ 

Đờn ca tài tử cấp xã phường thuộc Thị xã Cai Lậy, huyện Cái Bè, Thị xã Gò Công, 

huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang được cấp kinh phí từ 300.000 đồng - 500.000 

đồng/ 1 lần sinh hoạt định kỳ trong giai đoạn thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy 

giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử giai đoạn (2016-2020). Số còn lại không có kinh phí 

cấp cho sinh hoạt câu lạc bộ” (PL2, Bb 15). Ở Thành phố Hồ Chí Minh, các  Trung 

tâm Văn hóa quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh chi cho sinh hoạt định kỳ của 

Câu lạc bộ cùng cấp từ 1.000.000 - 2.000.000đ. Tuy nhiên, sự đầu tư cho nghệ nhân 

tổ chức sinh hoạt định kỳ không đồng bộ và thường xuyên vì tùy thuộc vào điều 

kiện ngân sách của địa phương hoặc đơn vị trực tiếp cấp kinh phí. 

 Nhìn chung, đa số các câu lạc bộ ở các tỉnh thành đang hoạt động trong tình 

trạng thiếu kinh phí (dù ở mức rất thấp) để tổ chức sinh hoạt định kỳ, đặc biệt là câu 

lạc bộ ở các xã phường. Nhiều câu lạc bộ tự chủ bằng cách “hùn tiền tổ chức sinh hoạt 

định kỳ” theo chủ trương “xã hội hóa động văn hóa” mà địa phương cổ động. Song  

không duy trì được lâu dài bởi đa số các nghệ nhân đều khó khăn về kinh tế gia đình. 

2.3.3. Nghệ nhân thực hành chuyên môn: truyền dạy, trình diễn, sáng tác 

2.3.3.1.  Thực hành trình diễn 

Trình diễn tranh tài qua các cuộc liên hoan, hội thi 

Liên hoan là ngày hội trình diễn tranh tài và giao lưu nghệ thuật trên diện rộng, 

là dạng thức nổi bậc nhất trong việc thực hành nghệ thuật của các nghệ nhân. Thông 

thường các liên hoan cấp tỉnh thành diễn ra hàng năm hoặc 2 năm/lần. Thí dụ: Liên 

hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ được tổ chức thường niên vào dịp Lễ Kỳ yên ở đình Vạn 
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Phước tại xã Mỹ Lệ huyện Cần Đước tỉnh Long An vào ngày 17-18 tháng Giêng âm 

lịch nhằm tưởng nhớ nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại1. Từ năm 2015 đến nay, 

tỉnh Bình Dương, Bạc Liêu, Tiền Giang tổ chức hàng năm Liên hoan Đờn ca tài tử 

Nam Bộ cấp huyện và 2 năm/1 lần cho cấp tỉnh. Riêng, ở tỉnh Bạc Liêu,  ngoài việc tổ 

chức liên hoan cấp tỉnh, huyện, Ngành văn hóa địa phương còn kết hợp với 2 tỉnh: Sóc 

Trăng, Cà Mau luân phiên đăng cai và cùng đóng góp tài lực, nhân lực, vật lực để tổ 

chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi (nhiều đơn vị, cơ quan hoạt 

động nghiên cứu, đào tạo, biểu diễn nghệ thuật cấp trung ương, cấp thành phố đều đóng 

trên địa bàn), trở thành đơn vị đi đầu về thâm niên và kinh nghiệm tổ chức các cuộc tranh 

tài với quy mô lớn. Cụ thể như:  Hội thi Danh cầm Cổ nhạc Nam Bộ lần I năm 1983; Hội 

thi Danh cầm Cổ nhạc Nam Bộ lần II năm 1987; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ của 21 

tỉnh – thành lần I năm 1993; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ lần II năm 1997; Liên hoan 

Đờn ca tài tử toàn quốc vòng Chung kết do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) năm 2001; 

Liên hoan Đờn ca tài tử toàn quốc lần II năm 2005; Nhạc hội Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 

2011; năm 2014 Liên hoan Hội ngộ tài tử Phương Nam do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành 

phố tổ chức. Đặc biệt, để tạo không gian trình diễn tranh tài định kỳ cho nghệ nhân – tài 

tử, từ năm 2013 đến nay Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ giải "Hoa sen Vàng" được tổ 

chức 2 năm/lần do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành. Ở 

cấp độ quốc gia, từ năm 2014 đến nay,  Festival Đờn ca tài tử Nam Bộ được Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổ chức ba năm một lần (lần thứ nhất năm 2014 tại tỉnh Bạc Liêu, lần 

thứ 2 năm 2017 tại tỉnh Bình Dương và lần thứ 3 dự kiến tổ chức tại Thành phố Cần Thơ) 

vào năm 2020 song do cả nước bị đại dịch Covid nên thời gian tiến hành bị hoãn lại.  

Việc tham gia và tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi Đờn ca tài tử đối với nghệ 

nhân và cán bộ làm công tác văn hóa có ý nghĩa rất to lớn. Đây là ngày hội phô trương 

tài năng; là cơ hội để nghệ nhân giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn đờn 

ca; là dịp tôn vinh những nghệ nhân có nhiều đóng góp cho phong trào và phát hiện 

những tài năng mới; là dịp để ngành quản lý văn hóa đánh giá thực trạng phong trào 

Đờn ca tài tử Nam Bộ ở các địa phương, qua đó  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào 

tạo huấn luyện các nghệ nhân đờn ca trẻ tuổi trở thành hạt nhân nòng cốt cho phong 

trào văn nghệ, đảm bảo lực lượng kế thừa, góp phần động viên ngày càng nhiều người 
                                                                 
1 Linh vị của Nhạc sư Nguyễn Quang Đại được thờ trong đình Vạn Phước. Vì ông mất không rõ ngày, nên ngày Kỳ Yên ở 

đình cũng được xem là ngày giỗ của ông. 
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tham gia sinh hoạt Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn. Ngoài việc tham gia liên hoan, 

hội thi, hội diễn, các nghệ nhân còn có nhiều đóng góp cho các phong trào văn hóa văn 

nghệ, tham gia trình diễn trong các sự kiện ở địa phương. Hàng năm, các nghệ nhân 

còn đại diện cho cơ sở (xã/phường/thị trấn) tham gia thi văn nghệ do các ban, ngành, 

đoàn thể tổ chức. Hoặc tham gia tiết mục cụ thể trong chương trình tổng hợp tham dự 

các cuộc Hội diễn Văn nghệ quần chúng của địa phương. Kết quả thực hành trên 

phương diện trình diễn tranh tài là một trong những cơ sở để Nhà nước xét tặng nghệ 

nhân các loại giấy khen, bằng khen, huy chương - là tiêu chí quan trọng trong việc 

công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân . 

Trình diễn trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ  

Sau khi đất nước chuyển sang kinh tế thị trường, mở cửa giao lưu hợp tác quốc 

tế thì ở các địa phương cũng dấy lên phong trào “về nguồn” nhằm khơi dậy nền văn 

hóa truyền thống, nhất là phục dựng những loại hình, thể loại văn nghệ dân gian độc 

đáo có nguy cơ mai một. Cũng trong giai đoạn này các nước trên thế giới đổ về Việt 

Nam qua con đường hợp tác, giao lưu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và du 

lịch. Trong nước, số lượng du khách nội địa và nước ngoài đến các tỉnh – thành ở Nam 

Bộ để tham quan, tìm hiểu và hưởng thụ các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần ngày 

càng đông đảo. Trong bối cảnh đó, Đờn ca tài tử đã được khai thác, đưa vào hoạt động 

du lịch như một loại “đặc sản văn hóa” của các địa phương ở Nam Bộ. Năm 2002, tỉnh 

Tiền Giang là địa phương đầu tiên đưa Đờn ca tài tử vào hoạt động du lịch. 

Hiện nay, hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng ở Thành phố Cần Thơ, tỉnh Bạc 

Liêu, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Cà Mau đều đưa Đờn ca tài tử vào chương trình phục vụ 

du khách tham quan. Tuy nhiên, do chạy theo nhu cầu của thị trường, thị hiếu của 

khán – thính giả và yêu cầu của công ty du lịch nên “hồn cốt” của nghệ thuật Đờn ca 

tài tử Nam Bộ cũng bị biến tướng, như một số bài báo đã phản ánh từ trước khi thực 

hiện Đề án của tỉnh: “Chỉ có mấy điệu lý được biểu diễn cho khách xem nên nhiều 

người thất vọng. Nhạc tài tử tên tuổi còn đó nhưng hình hài mất dạng” (DHK, 2014).  

Tuy nhiên, khi phỏng vấn các nghệ nhân đang thực hành đờn ca ở các khu du lịch 

trên cù lao Thới Sơn1 chúng tôi nắm rõ hơn về vấn đề này: “ Chúng tôi cũng rất 

muốn chơi những bản Tổ, những bản đặc sắc của Nhạc tài tử nhưng đại đa số khách 

du lịch không am hiểu loại nhạc này, chủ yếu họ nghe cho vui tai. Nên chúng tôi chỉ 

                                                                 
1 Đây là xã cù lao trên sông Tiền thuộc địa bàn thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 
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đờn các bản ngắn, các bài dân ca phù hợp. Vì công ty du lịch thiết kế tour chỉ có 1 

giờ tham quan Thới Sơn. Trong 1 giờ đó, chúng tôi chỉ được trình diễn có 10 phút 

trong lúc du khách ăn trái cây và mua các loại sản phẩm. Nếu trình diễn 1 lớp nhạc 

trong số các bản Tổ theo đúng phong cách tài tử cũng mất từ 3 đến 7 phút1. Nhưng 

du khách đa số đều không thích. Chúng tôi đờn ca phục vụ mà họ không muốn nghe 

thì làm sao thực hiện được”(PL2. Bb 17). 

Mặc dù có những hạn chế như trên, song qua khảo sát nghệ nhân ở Thành phố 

Hồ Chí Minh (Quận 2, Quận 8, Bình Chánh), tỉnh Bình Dương (thành phố Thủ Dầu 

Một, huyện Dầu Tiếng) tỉnh Tiền Giang (thành phố Mỹ Tho, Thị xã Cai Lậy, Thị xã 

Gò Công), Bạc Liêu (thành phố Bạc Liêu, huyện Phước Long) thực hành đờn ca tại 

các ca quán và tụ điểm “Hát với nhau” chúng tôi nhận thấy các nghệ nhân không bị gò 

bó bởi một quy định như những cuộc tranh tài hoặc quá căng thẳng trước một Hội 

đồng giám khảo nghiêm khắc. Ở các không gian này nghệ nhân đờn ca rất thoải mái, 

vì công chúng thích nghe, thích xem, được yêu cầu những bài bản ưa chuộng. Do đó 

tính chất giải trí, ngẫu hứng sáng tạo trong hòa ca và diễn tấu so với trình diễn ở những 

không gian khác có phần phóng khoáng, linh hoạt và hào hứng hơn.  

Trình diễn qua các phương tiện truyền thông  

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc dân tộc của mọi tầng lớp xã hội, 

từ những thập niên 50, 60 của thế kỉ XX, nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị điện tử, những 

bài bản của Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được thu âm, phát hành rộng rãi trên nhiều 

phương tiện truyền thông đại chúng trong và ngoài nước. Cho đến nay, giới Đờn ca tài 

tử Nam Bộ vẫn còn nhắc đến một số đĩa hát được xem là vốn quý của Đờn ca tài tử 

Nam Bộ như Nam Bình I, Nam Bình II (1969) do nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo tổ chức 

thu thanh với sự tham gia của nhiều tài danh trong giới nhạc như Nguyễn Vĩnh Bảo, 

Út Bạch Lan, Thành Được. Đồng thời, một số cá nhân và hãng đĩa nổi tiếng ở Sài Gòn 

thực hiện thu âm, phát hành nhiều album Nhạc tài tử  Nam Bộ được mọi người đánh 

giá cao như Cung thương hòa điệu từ số 1 đến số 5 của Hãng đĩa Việt Nam do các 

danh cầm Năm Cơ, Văn Vỹ, Bảy Bá nổi tiếng giới cổ nhạc miền Nam thực hiện. Sau 

năm 1975, đĩa CD Ensemble Nguyễn Vĩnh Bảo Ocora Radio France xuất bản năm 

2000. Hay như bộ đĩa Nhạc tài tử  Nam Bộ gồm 20 bản Tổ (trọn bản) quy tụ các danh 

cầm nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh như: Ba Tu, Vũy Chỗ, Hoàng Cơ Thụy, 

                                                                 
1 Đờn ca lớp 1 bản Xuân tình dài 3 phút; 10 câu bản Phụng hoàng lai nghi dài 7 phút 
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Quang Dũng, Út Tỵ hòa tấu do Trung tâm Văn hóa Thành phố thực hiện; đĩa Hòa tấu 

Nhạc tài tử  - Cải lương của nhạc sĩ Văn Lắm; đĩa Tiếng đờn kìm của Nghệ sĩ ưu tú Ba 

Tu; bộ đĩa 20 bài bản Tổ của Nghệ nhân ưu tú Út Tỵ; đĩa Hòa tấu Nhạc tài tử  Nam Bộ 

của nghệ nhân Như Nguyệt; đĩa Đờn ca tài tử Nam Bộ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Long An xuất bản năm 2011. Chỉ riêng danh cầm Văn Giỏi, ngón đờn  độc 

đáo, điêu luyện của ông đã được thu và phát hành qua hàng ngàn băng – đĩa, phổ biến 

trên sóng phát thanh – truyền hình ở Việt Nam và trong cộng đồng người Việt ở nước 

ngoài. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bạc Liêu đi đầu trong việc tổ chức 

các cuộc liên hoan, hội thi trình diễn, sáng tác lời ca mới. Kết quả cuộc thi được 

chuyển thành các thể loại xuất bản phẩm (đĩa nhạc, đĩa hình, tập bài ca) để phổ biến ở 

địa phương và quảng bá ra các tỉnh thành có nghệ thuật Đờn ca tài tử. Mặt khác, nhằm 

tìm kiếm tài năng mới bổ sung lực lượng kế thừa cho âm nhạc cổ truyền Nam Bộ, từ 

thập niên 90 của thế kỉ XX, một số đài phát thanh - truyền hình ở Nam Bộ đã tổ chức 

nhiều cuộc liên hoan và hội thi dành cho bộ môn nghệ thuật Đờn ca tài tử và Cải 

lương. Từ năm 1993, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) tổ chức 

Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ, sau đó là Giải Bông lúa vàng, quy tụ nhiều tiếng đờn 

và giọng ca hay ở các tỉnh – thành phố của cả nước. Ngoài ra hàng năm, “Đài Tiếng 

nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi Giọng ca Cải lương hàng tuần, 

giải Hội ngộ Tài tử phương Nam, các giải, hội thi đã thu hút hàng vạn thí sinh trên 

khắp mọi miền đất nước đăng kí tham gia, được đông đảo khán - thính giả nghe đài 

nhiệt tình hưởng ứng” (PL2, Bb 6). Từ năm 2000, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí 

Minh (HTV) bắt đầu thực hiện chương trình Vầng trăng cổ nhạc (sáng kiến của soạn 

giả Huỳnh Minh Nhị - Trưởng Phòng Sân khấu HTV lúc đó) đến nay đã có trên 200 

chương trình phát sóng. Hiện nay, một số Đài Phát thanh và Truyền hình của các tỉnh 

Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà 

Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc 

Liêu… lần lượt tổ chức nhiều cuộc thi giọng ca Tài tử - Cải lương trên sóng truyền 

hình. Bước sang những năm đầu thế kỷ XXI, các đài phát thanh – truyền hình của 

Trung ương và địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc thi trên sóng của đài. Năm 

2001, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ toàn 

quốc với nhiều nội dung và hình thức thi diễn phong phú, hấp dẫn, được truyền hình 

trực tiếp trên kênh VTV3. Tuy nhiên, sau đó do nhiều nguyên nhân nên liên hoan cấp 
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độ quốc gia này chỉ duy trì được thêm 1 lần nữa vào năm 2005. Năm 2006, Đài Truyền 

hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức giải Ngôi sao vọng cổ truyền hình, sau 

đổi tên thành Chuông vàng Vọng cổ; tiếp đó là chương trình Giọt nắng phù sa. Đài 

Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long (THVL) tổ chức Giải Út Trà Ôn…, Đài Phát 

thanh - Truyền hình Bạc Liêu (BTV) tổ chức Giải Cao Văn Lầu và Giải Hò Xự Xang 

Xê Cống; Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang (THTG) tổ chức Giải thưởng 

Nguyễn Thành Châu cho cuộc thi cổ nhạc Nam Bộ… Các chương trình trên đã thu hút 

nhiều nghệ nhân, tài tử trẻ trong cả nước tham gia, góp phần truyền bá văn hóa dân 

tộc, tạo được ấn tượng tốt đối với công chúng trong và ngoài nước. 

2.3.3.2. Thực hành truyền dạy 

Khảo sát thực hành truyền dạy của nghệ nhân ở các tỉnh – thành chúng tôi nhận 

thấy có ba hình thức đào tạo cơ bản và phổ biến: 1/ Truyền dạy tại gia đình, trong đó 

có các gia đình “nhà nòi”. 2/ Truyền dạy tại các điểm sinh hoạt Câu lạc bộ Đờn ca tài 

tử hoặc tại các Trung tâm Văn hóa. 3/ Tổ chức đào tạo chuyên môn tại cơ sở đào tạo 

chuyên nghiệp, như: Khoa Âm nhạc dân tộc của Nhạc viện, Khoa Kich hát dân tộc của 

Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh, Khoa Quản lý văn hóa - nghệ thuật của Trường 

Đại học Văn hóa, các Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Trung cấp Văn 

hóa - Nghệ thuật ở các tỉnh thành. 4/ Truyền dạy trên các các phương tiện truyền thông 

đại chúng như đài phát thanh, đài truyền hình, các trang mạng. Trong khuôn khổ nội 

dung luận án, chúng tôi chỉ tìm hiểu hoạt động truyền nghề tại gia và ở một số Trung 

tâm Văn hóa địa phương. Đây là 2 hình thức đào tạo trong dân gian, nghệ nhân đóng 

vai trò quan trọng và quyết định về chất lượng chuyên môn cũng như về nhận thức, 

tình cảm và trách nhiệm thực hành âm nhạc của đội ngũ kế thừa.  

Truyền dạy trong các gia đình nghệ nhân: có tính phổ biến đối với nghệ thuật 

Đờn ca tài tử và nhiều thể loại âm nhạc dân gian truyền thống thống khác như: Nhạc 

lễ, Ca trù, Quan họ, Hát then, Ví dặm; đặc biệt chiếm tỉ lệ khá cao ở các nghề thủ công 

mỹ nghệ. Quá trình khảo sát cách truyền dạy tại các gia đình “nhà nòi”như: nghệ nhân 

Thanh Tùng (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), nghệ nhân Ngô 

Thị Xuân My (nghệ danh Kiều My ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), nghệ 

nhân Thanh Nhàn (xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang), nghệ nhân Trần 

Thanh Xuân (nghệ danh Sáu Sợi, thị trấn Giá Rai, Bạc Liêu) chúng tôi nhận thấy chất 

lượng đào tạo phụ thuộc rất lớn vào kiến thức chuyên môn và phương pháp truyền 
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dạy. Những nghệ nhân nói trên có nhiều kinh nghiệm truyền dạy trong và ngoài gia 

đình và có điểm chung về phương pháp: dạy từ căn bản đến nâng cao, giúp người học 

thực hành chuyên môn trong sinh hoạt hàng ngày. Gia đình Nghệ nhân ưu tú của tỉnh 

Bạc Liêu có 10 người thuộc ba thế hệ tham gia thực hành nghệ thuật Đờn ca tài tử 

Nam Bộ, khởi đầu do chính ông dẫn dắt. Hiện nay, học trò nhỏ nhất của ông chính là 

bé Bòng Bong - cô cháu ngoại bé nhỏ, có lẽ được thừa hưởng “gen di truyền” của 

ông, từ lúc 3 tuổi đã ca được Lý chiều chiều, bản Dạ cổ hoài lang đúng nhạc, đúng 

nhịp. Nói về việc truyền dạy trong gia đình, theo ông: “Tôi không ép con cháu phải 

học nếu chúng không thích. Muốn học nhạc đòi hỏi phải có năng khiếu, có tinh thần 

văn nghệ và ham thích được đi phục vụ bà con. Hiện nay, các con cháu tôi đều có 

công ăn việc làm nhưng mỗi khi có giao lưu, sinh hoạt hay được mời đi biểu diễn thì 

đều gát công việc để tham gia. Cái này phải đam mê mới làm được!” (PL2, Bb 22). 

Hay gia đình nghệ nhân ở Tiền Giang có 4 đời làm âm nhạc và sân khấu, đã trao đổi 

với chúng tôi về việc truyền dạy: “Ba tôi truyền ngón đờn cò, guitar cho tôi. Khi tôi 

khá thuần thục thì phụ với ông dạy cho các em, rồi đến con cháu. Trong gia đình tôi 

là nam thì ai cũng biết đờn, còn nữ thì ai cũng biết ca. Nội nhà tôi thôi cũng đủ thành 

lập 1 câu lạc bộ” (PL2, Bb 17).  

Tại tỉnh Bình Dương có thể kể đến cố Nghệ sĩ Ưu tú Tư Còn (1935-2011), tên 

thật là Nguyễn Văn Còn (nghệ nhân đờn kìm), hậu duệ nổi bậc của ông là Nghệ nhân 

ưu tú Ngô Thị Xuân My (Kiều My), Nguyễn Phước Trọng (Giải ba cuộc thi danh cầm 

năm 1983), Đặng Phú Đức, Văn Sáng đều là những nghệ nhân đờn nổi tiếng. Nghệ sĩ 

ưu tú Tư Còn là một trong những nghệ nhân được phong Nghệ sĩ ưu tú đầu tiên của 

tỉnh Bình Dương. Ông có ngón đờn độc đáo và kiểu cầm đờn kìm “dựng đứng” lúc 

diễn tấu. Học trò của ông - Nghệ nhân ưu tú Kiều My, danh cầm nữ hiếm hoi trong 

giới nhạc, sở trường đờn kìm, sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nhạc tài tử . 

Nghệ nhân được ông ngoại (nghệ nhân Tư Bộ) và cha (nghệ nhân Ngô Văn Thía) 

truyền dạy nhạc lý và ngón đờn ngay lúc còn nhỏ tuổi. Kiều My không chỉ được thừa 

hưởng nghệ thuật từ gia đình mà còn được các nghệ nhân nổi tiếng ở Bình Dương như 

nghệ nhân Út Lăng, Tư Còn truyền dạy kỹ năng diễn tấu độc đáo trên đờn kìm. Nhờ 

vậy, Kiều My cũng áp dụng cách dạy của thầy để đào tạo lại các tài tử trẻ hiện nay. 

Ngoài ra, Nghệ nhân nhân dân Thu Hồng (Thủ Dầu Một), Nghệ nhân ưu tú Cao Thị 
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Thắng (Dĩ An), Nghệ nhân ưu tú Kim Anh (Dầu Tiếng) đều là những nghệ nhân xuất 

sắc trong việc đào tạo các thế hệ tài tử đờn ca của tỉnh.  

Tại tỉnh Bạc Liêu, ngoài gia đình Nghệ nhân ưu tú Trương Hoàng Triều (ca, 

đờn) còn có các Nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Sử (còn gọi Thanh Sử, đờn), Nghệ nhân 

ưu tú Lê Thị Mộng Thu (ca), Nghệ nhân ưu tú Đỗ Ngọc Ẩn (ca), nghệ nhân Đỗ Ngọc 

Cần (đờn)… đều là những nghệ nhân có nhiều đóng góp tích cực trên phương diện 

truyền dạy. Nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Sử (sinh năm 1962 tại Phước Long, Bạc 

Liêu) học đờn trực tiếp từ người cha của mình là Đặng Văn Nem từ khi 12 tuổi; 

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Ngọc Ẩn (sinh năm 1966 tại Phước Long, Bạc Liêu) học đờn 

trực tiếp từ anh ruột của mình là ông Đỗ Minh Sáng từ năm 13 tuổi; Nghệ nhân ưu tú 

Trương Hoàng Triều (sinh năm 1928 tại Bạc Liêu) học từ người thầy của mình là 

nhạc sĩ Cao Văn Lầu từ khi 07 tuổi; Nghệ nhân ưu tú Lê Thị Mộng Thu (sinh năm 

1951 tại Bạc Liêu) học ca từ người thầy chính của mình là ông Trần Tấn Hưng (Năm 

Nhỏ) lúc 9 tuổi. Như vậy, nhìn chung mỗi người đến với Đờn ca tài tử bằng những 

con đường khác nhau, từ những người thầy với mối quan hệ khác nhau, song hầu hết 

các nghệ nhân đều được học nhạc từ rất sớm và trải qua quá trình khổ luyện lâu dài. 

Nghệ nhân ưu tú Trương Hoàng Triều chia sẻ về phương pháp dạy của thầy mình là 

nhạc sĩ Cao Văn Lầu như sau: “Thầy chép bài cho trò học thuộc. Sau khi học thuộc, 

thầy sẽ dạy từng câu, thầy đờn cho trò ca. Khi ca, thầy sẽ chỉ kĩ thuật đờn, ca và uốn 

nắn tường tận từng chữ, từng câu; người ca, đờn phải đúng âm, đúng nhịp, và đặc 

biệt là ca phải có “hồn”. Khi ca đúng câu, thầy mới chuyển sang câu khác. Cứ như 

vậy cho đến hết bài” (PL2, Bb 22). Đây cũng là phương pháp trao truyền phổ biến 

được các nghệ nhân tiếp tục áp dụng trong việc đào tạo, truyền dạy học trò.  

Truyền dạy đờn ca tại Trung tâm Văn hóa, Lò dạy nhạc1: chương trình truyền 

dạy đờn ca tại các thiết chế văn hóa thông thường do nghệ nhân soạn thảo và thông 

qua Giám đốc Trung tâm Văn hóa (tỉnh, huyện). Riêng các Lò dạy nhạc, nghệ nhân 

xây dựng chương trình trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm từ quá trình thực hành chuyên 

môn và học hỏi ở nơi khác. Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy tại các Trung tâm Văn 

hóa quận huyện và các Lò dạy nhạc ở Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng tài liệu “Nhạc 

tài tử Nam Bộ” do các nhạc sư giỏi chuyên môn biên soạn (Tấn Nhì, Ba Tu, Vũy Chỗ, 

                                                                 
1 Điểm sinh hoạt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã phường khá đa dạng: trụ sở ấp-khu phố, chọn 1 trong số nhà của 

nghệ nhân, Hội trường của Ủy ban nhân dân xã (sử dụng ngoài giờ làm việc hành chính)… 
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Hai Ngưu) đã được Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2005 

dưới dạng sách và băng thu âm kèm theo. Đây là tài liệu có giá trị, bảo tồn được đầy 

đủ lòng bản của 20 bản Tổ Nhạc tài tử Nam Bộ.  

Truyền dạy tại các Trung tâm Văn hóa và Lò dạy nhạc ở các tỉnh thành có 2 

hình thức: 1/ Mở lớp truyền dạy kiến thức và thực hành căn bản cho những ai yêu 

thích Nhạc tài tử. Loại lớp này do nghệ nhân địa phương thực hiện, đối tượng chiêu 

sinh rộng rãi, không phân biệt thành phần, tuổi tác. 2/ Truyền dạy 20 bản Tổ để nâng 

cao trình độ đờn ca cho thành viên trong các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử cơ sở. Ở dạng 

thứ 2 này, ngoài nghệ nhân giỏi ở địa phương còn mời nghệ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng ở 

nơi khác (thông thường từ Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia truyền dạy. Cả hai hình 

thức đào tạo trên nghệ nhân đều sử dụng lời nói (truyền khẩu) và thực hành làm mẫu 

trên nhạc cụ (truyền ngón) để người học làm theo. Đây còn gọi là phương pháp trực 

truyền - một trong các cách thức truyền nghề lâu đời có hiệu quả. 

Cách truyền dạy tại các thiết chế văn hóa ở quận huyện Thành phố Hồ Chí 

Minh như: Nhứt Dũng - Kim Loan (Cung Văn hóa Lao Động), Minh Đức - Thanh 

Tuyết (Câu lạc bộ 116 Nguyễn Du), Phương Hậu - Thanh Dũng (Trung tâm Văn hóa 

Bình Thạnh…) hay các lò dạy đờn ca tại gia của Út Tỵ (Hóc Môn), Trường Giang 

(Quận 8), Hoàng Tấn (Quận 4) có những điểm tương đồng về hình thức, nội dung 

truyền dạy ở các gia đình tài tử nhưng có cải tiến về cấu trúc chương trình và phân loại 

đối tượng. Ý kiến của 1 nghệ nhân có thâm niên đào tạo cổ nhạc cho biết: “Chúng tôi 

tự soạn ra bài giảng của từng loại bản Tổ, hệ thống các bản ngắn theo hơi, theo nhịp để 

người học dễ tiếp thu. Nhưng khi dạy, qua bài tập chúng tôi sẽ xếp loại học viên theo 

khả năng của mỗi người để có cách dạy phù hợp với mỗi người” (PL2, Bb 12). Qua 

khảo sát về địa điểm, phương tiện và nhất là đối tượng truyền nghề chúng tôi nhận 

thấy việc mở lớp, mở lò truyền dạy đờn ca ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều thuận 

lợi hơn so với các tỉnh. Đội ngũ truyền dạy là các nghệ nhân giỏi, có mối liên hệ khá 

chặt chẽ, có điều kiện để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và có môi trường thuận lợi để 

thực hành đờn ca. Đa số nghệ nhân ở các lớp đều thống nhất cách dạy bài bản từ thấp 

đến nâng cao dần. Tuy dạy theo kiểu truyền khẩu, truyền ngón nhưng có sự hỗ trợ của 

phương tiện kỹ thuật (máy tăng âm, thu âm, vi tính). Các cơ sở truyền dạy thường tổ 

chức kết thúc một khóa học bằng những buổi trình diễn để học viên “khoe” kết quả 
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học tập, được trải nghiệm thực tế trong hoạt động biểu diễn, qua đó, góp phần quảng 

bá chất lượng đào tạo của các nghệ nhân.  

2.3.3.3. Thực hành sáng tác 

Trong số các dạng thức thực hành của nghệ nhân thì hoạt động sáng tác chiếm vị 

trí đỉnh cao trong nhu cầu hành nhạc. Sáng tác là làm ra những giá trị mới, bổ sung vào 

kho tàng văn hóa, làm phong phú di sản của ông cha để lại, luôn là mục đích cao ả của 

người nghệ nhân, nghệ sĩ. Những tài liệu nghiên cứu  Đờn ca tài tử Nam Bộ nêu rõ, đầu 

thế kỷ XX, từ sự tranh đua sáng tạo của các nhóm nghệ nhân ở miền Đông và Tây Nam 

Bộ đã có biết bao bản nhạc mới ra đời. Các nghệ nhân, nhạc sĩ dựa trên nền tảng âm 

điệu ngũ cung của 20 bản Tổ mà sáng tác ra bài bản mới, đồng thời ra sức tìm tòi, thể 

nghiệm nhiều hình thức ca diễn mới lạ, hấp dẫn, làm cho Đờn ca tài tử trở thành những 

dạng thức sinh hoạt tinh thần không thể thiếu được của người dân Nam Bộ. Trên đà phát 

triển của Nhạc tài tử, lối (kiểu, cách thức) Ca ra bộ , bản Vọng cổ các nhịp, cùng với sự 

cải tiến hơi điệu từ âm nhạc của Hát Tiều, Hát Quảng, các nghệ nhân và nhạc sĩ cổ nhạc 

đã tạo nên danh mục vô cùng phong phú về thể loại bài bản, “dọn đường” cho sự ra đời 

của nghệ thuật sân khấu Cải lương.  

Như vậy, sáng tác là phương diện thực hành đặc biệt của âm nhạc. Trong đó, 

người sáng tác không chỉ am hiểu lòng bản (cấu trúc cơ bản của mỗi điệu thức) còn 

phải có vốn ngôn ngữ phong phú, sử dụng một cách cô đọng, liền lạc và giàu tính hình 

tượng, bởi vì mỗi câu nhạc gắn với lời ca hay sẽ kích thích trí tưởng tượng, đồng thời 

tác động mạnh mẽ đến cảm xúc, góp phần giáo dục thẩm mỹ cho người nghe. Số 

lượng nghệ nhân sáng tác rất ít so với tổng số nghệ nhân thực hành chuyên môn đờn 

ca ở các địa phương. Nếu như nghệ nhân đờn có thể không biết ca hoặc ngược lại, 

song nghệ nhân sáng tác cần biết (hoặc thông thạo) hai kỹ năng này, nắm vững các 

lòng bản nhạc, nhất là 20 bản Tổ và bản Vọng cổ. Ngoài ra, bên cạnh tài năng âm nhạc 

thì năng khiếu văn chương, kiến thức được tích lũy, cùng với vốn trải nghiệm thực tế 

là điều kiện nền quan trọng để có những lời ca sâu sắc, lay động lòng người. Qua 

nghiên cứu chúng tôi nhận thấy trong thực hành sáng tác của nghệ nhân có thể phân 

thành 2 loại: sáng tác bản nhạc và sáng tác bài ca.  

Sáng tác bản nhạc: là làm ra một lòng bản mới, theo hơi điệu nhất định, có cấu 

trúc hình thức (số câu, số lớp, sắp xếp chữ nhạc) không trùng lắp với các lòng bản 

trước đó. Đại đa số các bản nhạc được xem là cổ điển của Đờn ca tài tử Nam Bộ đều 
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không có tên tác giả, đặc biệt là 20 bản Tổ. Tuy nhiên, giai đoạn phát triển Đờn ca tài 

tử cũng là quá trình hình thành nghệ thuật Cải lương. Đây là loại hình sân khấu chuyên 

nghiệp, cho nên đội ngũ soạn giả, nhạc sĩ (vốn xuất thân từ Đờn ca tài tử) tham gia 

sáng tác ngày càng đông đảo. Họ ghi dấu ấn sáng tạo qua từng bài bản được ứng dụng 

trong các vở diễn Cải lương và trong các cuộc sinh hoạt đờn ca lúc “trà dư tửu hậu” 

của các ban tài tử. Những bậc tiền bối trong sáng tác vào nửa đầu thế kỷ XX có tác 

phẩm được sử dụng nhiều trong truyền dạy và trình diễn của các ban tài tử. Nhóm 

nghệ nhân Bạc Liêu do Nhạc sư Lê Tài Khí1 phụ trách đã có những bản nhạc hay, như: 

Cao Văn Lầu sáng tác bản Dạ cổ hoài lang (20 câu, nhịp đôi, hơi Bắc - Oán) và Lê 

Văn Đức (Ba Chột) ở tỉnh Bạc Liêu sáng tác bản Liêu giang (16 câu nhịp tư kết hợp 3 

hơi: Oán, Xuân, Ai), Mộng Vân và các bản hơi Quảng như: Quý phi túy tửu, Sơn Đông 

hướng mã, Kiều nương, Bá hoa, Giang Tô điểu ngữ, Phong nguyệt, Tấn phong, Tân 

xái phỉ và Sương chiều - Tú anh2 (đa số nhịp đôi), Cao Văn Lầu, Lư Hoài Nghĩa, Ba 

Chột, Mười Khói với bản Vọng cổ nhịp 8 nhan đề “Vì tiền lỗi đạo” (còn có tên “Văng 

vẳng tiếng chuông chùa”). Nhóm nghệ nhân Vĩnh Long do Trần Quang Quờn (Ký 

Quờn) phụ trách “ngoài việc thu thập và cải soạn những bài bản nhạc vùng ngoài 

thành nhạc Tài tử, nhóm còn chủ trương sáng tác thêm những bài bản mới. Những bài 

bản của Thầy Ký Quờn sáng tác đến nay tuy chỉ còn được biết qua những tên gọi, 

nhưng chủ yếu được sáng tác dựa trên hơi – điệu của nhạc cổ truyền”. Có thể kể đến 

như: “Hiệp điệp xuyên hoa (Những con bướm đâu hút nhụy hoa), Thanh đình điểm 

thủy (Chuồn chuồn vờn trên mặt nước), Kim oanh trịch liễu (Con chim oanh làm cong 

cành liễu), Song cưu đối ngữ (Hai con chim cú nói chuyện), Anh võ năng ngôn (Con 

vẹt hay nói), Cơ miêu quắc thử (Mèo vồ chuột), Tước dược (Chim sẻ nhảy cao), Cứ hổ 

báo nhập trọng địa (Hổ báo vào đất dữ), Tróc mã (Đuổi bắt ngựa), Đàn tâm (Mở lòng 

– trái tim)” 3Đó là những bài bản viết theo điệu Bắc. Ngoài ra một số bài được viết 

theo điệu Nam: Đông hoàng (Mùa đông vàng) viết theo hơi Nam Xuân, Thu thinh 

(tiếng mùa thu) viết theo hơi Nam Ai”  (Nguyễn Thị Mỹ Liêm, 2011, tr 50-51)  

                                                                 
1 Còn gọi Nhạc Khị (1870-1948) người thôn Láng Giài thuộc tổng Thạnh Hòa, nay thuộc huyện Vĩnh Lợi tỉnh 

Bạc Liêu. 
2 Trần Phước Thuận (2018), Soạn giả Mộng Vân; http://phatgiaobaclieu.com/2018/08/02/soan-gia-mong-van-

tran-phuoc-thuan/  
3 Nguyễn Thị Mỹ Liêm (2013), Đờn Ca Tài Tử miền Tây Nam Bộ; 

https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/n/nguyen-thi-my-liem/dhon-ca-tai-tu-mien-tay-

nam-bo 
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Từ thập niên 1950 đến 1980 một số nghệ nhân, nhạc sĩ ở Thành phố Hồ Chí 

Minh đã sáng tác các bản nhạc kết hợp nhiều hơi điệu được giới nhạc sử dụng và 

công chúng ưa chuộng, như: Võ Văn Phú (Mười Phú) với bản Ngũ khúc long phi (30 

câu nhịp tư, kết hợp 4 điệu Bắc Hạ Nam Oán), nghệ nhân Năm Vinh với bản Khúc 

hận Nam quan (25 câu nhịp tư, kết hợp 2 điệu Oán và Hạ), Văn Giỏi với Phi vân 

điệp khúc, Đoản khúc Lam giang, Vọng Kim Lang (hợp soạn cùng Thanh Hải), Viễn 

Châu với bản Dạ khúc, Vũy Chỗ với Biệt ly khúc, Dạ lý hương, Hoài nguyên hương 

… Những tác phẩm nêu trên xét về hình thức âm nhạc có sự khác biệt, nhưng xét về 

đặc tính âm điệu vẫn là sự kết hợp hoặc sắp xếp lại các hơi điệu cổ nhạc từ những 

sáng tạo của tiền nhân. Không chỉ sáng tạo ra lòng bản ghi chữ nhạc, những sáng tác 

này đa số có lời ca do chính tác giả hoặc người cùng hợp soạn viết lời. Có lẽ thuật 

ngữ “bài bản” xuất phát từ cách sáng tác của các thế hệ nghệ nhân tiên phong: bản 

nhạc luôn đi cùng bài ca. Cách làm này đã giúp cho sự truyền bá âm nhạc đến với 

mọi tầng lớp trong xã hội. 

20 bản Tổ và những bản nhạc khác của dòng Nhạc tài tử đã được nghệ thuật 

Cải lương kế thừa và phát triển. Hiện nay, ngoài hệ thống 11 bộ nhạc Tài tử (trong đó 

có 20 bản Tổ và rất nhiều bản khác) thì các bản vắn, bản nhỏ của Nhạc tài tử - Cải 

lương đã sưu tập được 163 bản do các thế hệ nghệ nhân, nhạc sĩ sáng tác. Dù bản nhạc 

chỉ một hay kết hợp nhiều loại hơi điệu cũng cho thấy việc sáng tạo ra bản nhạc mới 

của các thế hệ nghệ nhân đều dựa trên cơ sở 20 bản Tổ làm nền tảng để phát triển. 

Tuy nhiên, sự sáng tác ra bản nhạc mới của các nghệ nhân dường như “chựng 

lại” cùng với việc đi xuống của nghệ thuật dân gian dân tộc, sự du nhập các sản phẩm 

văn hóa nước ngoài từ sau chủ trương “đổi mới” đường lối kinh tế và chính sách “mở 

cửa” giao lưu hợp tác với thế giới. Qua tham khảo các kế hoạch, thông báo tổ chức 

Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ từ năm 2016 - 2020 (giai đoạn đầu thực hiện Đề án 

bảo tồn, phát huy và phát triển Đờn ca tài tử Nam Bộ) ở 4 tỉnh thành chúng tôi nhận 

thấy hầu như không có một quy định nào về việc khuyến khích sáng tác bản nhạc mới. 

Trao đổi với các nghệ nhân về vấn đề này chúng tôi nhận thấy các câu trả lời có nội 

dung khá giống nhau: “Theo tôi, sáng tác bản mới đâu có dễ! Làm cho mới là không 

được giống các bản cổ truyền. Nhưng làm sao thoát khỏi hơi điệu của 20 bản Tổ?” (PL 

2, Bb 11). Hay: “Bao nhiêu tinh hoa của Nhạc tài tử  đều nằm trong các bản Tổ. Làm 

sao sáng tác khác được!”(PL 2, Bb 16). Và: “Trước đây cũng có mấy thầy dạy ở Quốc 
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gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn sáng tác kết hợp các điệu thức Bắc Hạ Nam Oán 

thành một bản nhạc. Nhưng nó vẫn là hơi điệu của 20 bản Tổ thôi!” (PL 2, Bb 12), 

v..v.. Những ý kiến qua phỏng vấn sâu đã phản ánh đúng thực trạng sáng tác bản nhạc 

mới bị “chững lại”trong mấy thập niên qua. Đây cũng là vấn đề đáng lưu tâm đối với 

lộ trình phát triển Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay.  

Sáng tác bài ca: là cách đặt lời ca theo chủ đề, nội dung nhất định trên cấu trúc 

hình thức của một bản nhạc có sẵn (lòng bản). Người sáng tác phải nắm vững âm điệu, 

nhịp, các chữ nhạc trong câu, lớp của lòng bản để viết ca từ. Trong giai đoạn hình 

thành, Đờn ca tài tử rất ít bài ca, chủ yếu là ban nhạc hòa tấu. Sau đó nhờ công lao của 

các trí thức Nam Bộ, có kiến thức, khiếu văn chương, thông hiểu âm luật đã “đặt lời 

ca” trên lòng bản để phổ biến rộng rãi Nhạc tài tử. Qua tài liệu, chúng tôi được biết các 

nghệ nhân tiền bối trong việc sáng tác lời ca đã tự đặt ra một số nguyên tắc nhất định. 

Nguyên tắc này đúc kết từ cách làm của các nhóm Nhạc tài tử ở Miền Đông và Tây 

Nam Bộ trong quá trình thi đua sáng tạo bài bản mới. Đó là: 1/Phải tuân theo cấu trúc 

lòng bản. 2/ Có chủ đề, nội dung thể hiện tư tưởng của người sáng tác, hướng người 

nghe vào những mục đích tốt đẹp của xã hội. 3/ Không trùng lắp câu văn hay ý với 

những sáng tác trước. Những nguyên tắc sáng tác trên thể hiện rõ trong các nhóm nhạc 

tiêu biểu ở Tây Nam Bộ vào đầu thế kỷ XX (như đã trình bày ở trên) 

 Trước và sau khi Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận (năm 2013) 

đến nay đã dấy lên phong trào vận động sáng tác lời mới cho 20 bản Tổ và các bản 

khác của Nhạc tài tử  - Cải lương ở các tỉnh thành, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bến 

Tre, Bình Dương, Tiền Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bà Rịa-

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, thu hút nhiều nghệ nhân tham gia. Một số nghệ nhân 

không chỉ tham gia cuộc thi sáng tác lời ca trên lòng bản Nhạc tài tử Nam Bộ ở địa 

phương mà còn tham gia tranh tài ở các tỉnh thành khác. như: Nguyễn Đình Chiến (An 

Giang), Vưu Long Vĩ, Nguyễn Ngọc Ẩn (Bạc Liêu), Huỳnh Anh, Thế Châu, Thanh 

Hải, Ngọc Sánh, Hồng Tươi (Tiền Giang), Nhị Tấn, Hoàng Tấn, Thái Bình, Xuân Đào, 

Út Một, Thanh Tùng, Kim Loan, Minh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Ngọc 

Phú, Võ Đông Điền, Kim Anh, Thanh Phong (Bình Dương). Đây cũng là những nghệ 

nhân đã đạt thành tích qua cuộc thi sáng tác lời mới trên lòng bản Nhạc tài tử Nam Bộ 

ở các tỉnh thành. Sáng tác của họ phản ánh được sự phong phú hơi điệu của Nhạc tài tử 

Nam Bộ, có nội dung ca từ sâu sắc, có giá trị về tư tưởng, giáo dục được các ban nhóm 
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sử dụng trong các dịp liên hoan nghệ thuật hoặc trong các cuộc trình diễn giao lưu và 

sinh hoạt câu lạc bộ tại địa phương. 

Cuộc thi sáng tác (hay còn gọi là Cuộc vận động sáng tác) thu hút nhiều nghệ 

nhân tham gia. Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 đến nay đã tổ chức 3 cuộc sáng 

tác các bài ca trên lòng bản các điệu Nhạc tài tử, với trên 1.500 tác phẩm (dành cho 

người lớn và thiếu nhi) và chọn ra 178 bài ca trao giải1. Tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc 

thi sáng tác bài ca Vọng cổ và 20 bản Tổ nhân dịp tỉnh đăng cai tổ chức Festival Đờn 

ca tài tử Nam Bộ cấp Quốc gia lần II năm 2017 thu nhận trên 700 bài ca dự thi. Ban tổ 

chức và Ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra 60 bài ca để xếp giải và khen thưởng (Hội 

Văn học-Nghệ thuật Bình Dương, 2017). Tỉnh Bạc Liêu năm 2020 tổ chức Cuộc thi 

sáng tác lời mới 20 bản Tổ Đờn ca tài tử Nam Bộ có 140 bài ca dự thi, trong đó có 24 

bài được xếp giải và khen thưởng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu, 2020). 

Quan sát tham dự các cuộc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ 4 tỉnh thành tổ 

chức từ năm 2018 - 2020, chúng tôi nhận thấy sáng tác của một số nghệ nhân được các 

đơn vị sử dụng, như: Vọng cổ nhịp 16 “Tiếng nguyệt cầm”, Đảo ngũ cung 20 câu “Lái 

Thiêu mùa trái chín” của Phạm Ngọc Phú, (Bình Dương), bài Xuân tình lớp 1,2,4 

“Nhành mai thắm”, bài Ngũ Đối Hạ 20 câu “Tri ân Tổ nghiệp nhạc sư” của Huỳnh 

Khải, Vọng cổ nhịp 16 “Ngày đại thắng” của Hoàng Tấn, Vọng cổ nhịp 16 “Vẫn là 

đồng đội” của Lê Thị Xuân Đào, Xuân tình 48 câu “Dưới ánh trăng thanh” của Vũ Ca 

(Thành phố Hồ Chí Minh),  Cổ bản vắn 34 câu “Bài ca giỗ Tổ” của Thế Châu, Ngũ đối 

hạ “Sắc xuân” của Đức Huệ, Xuân tình 48 câu “Chuyện hàng xóm của Bùi Hồng Tươi 

(Tiền Giang), Vọng cổ nhịp 16 “Trăm năm Dạ cổ hoài lang” của Mai Xuân Thưởng, 

Vạn giá 47 câu “Thành phố tôi yêu” của Vưu Long Vĩ (Bạc Liêu)… 

 Sau khi chính thức được công nhận Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa 

phi vật thể đại diện nhân loại, một số tỉnh thành đã tổ chức các cuộc thi sáng tác bài ca 

mới trên 20 bản Tổ và bản Vọng cổ. Những bài ca chúng tôi thu thập được qua những 

cuộc thi sáng tác của 4 tỉnh thành từ năm 2014 - 2020 đã cho thấy một sức sống mạnh 

mẽ của Đờn ca tài tử Nam Bộ. Cụ thể năm 2020, cuộc thi sáng tác mở rộng do Thành 

phố Hồ Chí Minh tổ chức đã có 736 bài ca viết theo các thể loại khác nhau, trong đó 

có 100 bài đạt giải theo từng thể loại, đạt tỉ lệ 13,58%; Cuộc thi sáng tác lời mới trên 

                                                                 
1 Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí MInh (2018, 2020), Tập bài ca tuyển chọn - Cuộc vận động sáng tác lời 

mới 20 bản Tổ Nhạc tài tử Nam Bộ, Lưu hành nội bộ.  
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20 bản Tổ, Vọng cổ và chặp Cải lương của Bình Dương năm 2017 với 125 tác giả 

tham gia, đã có 71/861 tác phẩm được trao giải, đạt tỉ lệ 8,25%. Cuộc thi sáng tác lời 

mới trên 20 bản Tổ và Vọng cổ của Bạc Liêu năm có 30/329 bài ca dự thi đoạt giải, 

đạt tỉ lệ 9,12%. Đề tài các nghệ nhân chọn để sáng tác phản ánh phong phú hiện thực 

xã hội và khát vọng của con người Việt Nam trong xã hội đương đại, như: đề cao đạo 

đức truyền thống, tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, tôn vinh tấm gương những anh 

hùng liệt sĩ và những bậc tài danh của đất nước, kêu gọi đoàn kết cùng xây dựng đất 

nước phồn thịnh, phê phán thói hư tật xấu đang tồn tại trong cộng đồng… 

 Với cách sáng tác lời ca trên lòng bản nhạc có sẵn đã khơi dậy một tiềm năng 

to lớn từ nghệ nhân và công chúng yêu chuộng Nhạc tài tử tham gia thực hành. Song 

bên cạnh những thành quả nêu trên, qua nội dung bài ca và cách tổ chức cuộc thi sáng 

tác chúng tôi cũng nhận thấy còn những hạn chế nhất định. Về phía nghệ nhân sự hạn 

chế bộc lộ trong ngữ pháp Tiếng Việt, trong cách chọn đề tài và nội dung thể hiện, 

trong cách nắm vững kiến thức bài bản để sáng tác ca từ. Nhiều bài ca được viết từ các 

tác giả không sử dụng được nhạc cụ, nên sai nhạc, cưỡng âm. Bài dự thi nhiều, số 

lượng vượt sự mong đợi của Ban tổ chức, song các bài ca có chất lượng nghệ thuật, 

nghĩa là vừa có tính văn học vừa đúng với lòng bản thì chiếm tỉ lệ chưa cao…Để khắc 

phục sự hạn chế đó, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức các lớp tập huấn cho các nghệ nhân, tài 

tử, cán bộ nồng cốt làm văn nghệ ở địa phương và ban ngành, đoàn thể tham gia trước 

khi phát động cuộc thi sáng tác. Kết thúc các lớp tập huấn sáng tác, hoặc tổng kết phát 

giải các cuộc thi sáng tác Ngành quản lý văn hóa các tỉnh thành thường tổ chức trình 

diễn báo cáo các tác phẩm hay, hoặc phát hành tập bài ca, đĩa thu âm để phổ biến rộng 

rải. Ngoài ra, một số nghệ nhân trẻ, năng động đã tận dụng công nghệ thông tin, qua 

các phương tiện đa dụng để phổ biến sáng tác của nghệ nhân, góp phần truyền bá, phổ 

biến rộng rãi nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

Tóm lại, nói đến sức sống của Đờn ca Tài tử  là nói đến các hoạt động của bao 

thế hệ nghệ nhân để duy trì và phát triển hơn một thế kỷ qua trong đời sống văn hóa 

Nam Bộ. Trong lịch sử hình thành và phát triển, cũng như trên các phương diện thực 

hành, đội ngũ nghệ nhân đã đóng góp trí tuệ, tài năng để làm cho nghệ thuật Đờn ca tài 

tử Nam Bộ tồn tại với thời gian. Qua đó, nghệ nhân đã làm được 3 chức năng, nhiệm 

vụ quan trọng: vừa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của một truyền 

thống âm nhạc đậm đà bản sắc Nam Bộ; vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của 
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cộng đồng địa phương; vừa thể hiện tài năng, tâm huyết để kết nối tình cảm xã hội cho 

những tâm hồn mộ điệu, tri âm.  

Tiểu kết chương 2 

Những điều kiện tự nhiên, xã hội của một vùng đất đều mang tính đặc thù lịch 

sử, tác động và ảnh hưởng sâu sắc trên các lĩnh vực của đời sống con người, nhất là về 

văn hóa nghệ thuật. Nam Bộ: vùng đất biên viễn, bị hoang hóa suốt mấy thế kỷ nhưng 

màu mỡ, giàu tiềm năng, đã thôi thúc ý chí mở rộng lãnh thổ và giải quyết những vấn 

đề chính trị, xã hội, quốc phòng của nhà Nguyễn. Vùng đất Nam Bộ đã trở thành nơi 

hội tụ của các thành phần xã hội, dân tộc cùng đồng cư cộng cảm, cùng trải qua gian 

khổ, hy sinh để tạo ra những thành tưu to lớn để lại cho đời sau, quan trọng nhất chính 

là những thành tựu về chủ quyền lãnh thổ, về kinh tế và văn hóa. 

Quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử cũng đồng thời với 

việc hình thành và phát triển đội ngũ nghệ nhân - chủ thể sáng tạo, trình diễn và truyền 

dạy loại hình nghệ thuật này. Quá trình này diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều 

biến động trên phương diện chính trị xã hội, song lại là điều kiện thuận lợi để nảy sinh 

và phát triển các loại hình văn hóa - nghệ thuật đặc thù. Hay nói một cách khác, bằng 

tài năng và sự sáng tạo các nghệ nhân tiên phong tài hoa đã dung hòa các dòng âm 

nhạc mang tính chất bác học và dân gian để cho ra một loại hình nghệ thuật đậm đà 

bản sắc dân tộc, mang dấu ấn đặc trưng của vùng đất đa dạng về sinh thái văn hóa và 

phong phú về tâm hồn, tính cách con người: nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Đờn ca tài tử Nam Bộ từ lúc hình thành và phát triển cho đến hiện nay luôn gắn 

với vai trò của đội ngũ nghệ nhân. Để tập hợp sức mạnh “cộng đồng nghề”, cùng sáng 

tạo và được thể hiện tài năng, tạo sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người, các 

nghệ nhân đã liên kết thành một tổ chức, dưới các tên gọi khác nhau: ban tài tử, nhóm 

tài tử, ban cổ nhạc, gia đình tài tử... và Câu lạc bộ Đờn ca tài tử (hiện nay). Dù thực 

hành đơn lẻ hay cộng lực trong các tổ chức nghề nghiệp, đội ngũ nghệ nhân luôn nỗ 

lực cống hiến trí tuệ, tài năng của mình để giữ gìn sức sống lâu dài, mạnh mẽ cho dòng 

nhạc mà họ tâm huyết. 

Qua mỗi giai đoạn phát triển, đội ngũ nghệ nhân của Nam Bộ (hiện nay là 21 

tỉnh thành từ Ninh Thuận đến Cà Mau) đã tạo những thành tựu to lớn trên mỗi phương 

diện thực hành: truyền dạy, trình diễn và sáng tác. Họ đã biến một dòng nhạc mà xuất 

phát điểm chỉ dùng để giải trí trở thành “máu thịt”, “tâm hồn”, “bản sắc” của cộng 
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đồng cư dân rộng lớn; thành một dạng thức sinh hoạt tinh thần quan trọng trong xây 

dựng đời sống văn hóa ở 21 tỉnh thành hiện nay và là Di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện nhân loại được UNESCO công nhận. 
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Chương 3: ĐÓNG GÓP CỦA NGHỆ NHÂN ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ 

TRONG BỐI CẢNH XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI 

Ở Việt Nam, “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý” là cơ chế vận hành có tính 

đặc thù lịch sử đã tác động, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh 

vực văn hóa. Do đó, khi nghiên cứu nghệ nhân: chủ thể thực hành di sản văn hóa phi 

vật thể, không thể không đề cập đến chính sách văn hóa - xã hội thể hiện qua vai trò 

của Ngành chủ quản1 về văn hóa - nghệ thuật ở mỗi địa phương đã tác động rất lớn 

đến nghệ nhân trên hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Đờn ca tài tử 

Nam Bộ. Về khách quan, nghệ nhân còn chịu tác động bởi sự phát triển mạnh mẽ của 

truyền thông, sự thâm nhập của nhiều loại hình giải trí nước ngoài, sự đòi hỏi không 

ngừng nâng cao đời sống vật chất gia đình trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt sự 

“lão hóa” như quy luật vận động tất yếu trong cuộc đời của mỗi nghệ nhân.  

Do đó trong chương này trên cơ sở nghiên cứu tài liệu và khảo nghiệm thực tế, 

chúng tôi phân tích những tác động của bối cảnh xã hội đã dẫn đến sự biến đổi trong 

nhận thức, tâm lý của đội ngũ nghệ nhân đã và đang thực hành Đờn ca tài tử ở các địa 

phương. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và điều kiện của các địa phương chúng tôi đưa 

ra một vài gợi ý để cải tiến, bổ sung việc thực hành di sản văn hóa gắn với đời sống 

thực tiễn; giúp đội ngũ nghệ nhân tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng đóng góp có hiệu 

quả việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh xã 

hội đương đại.  

3.1. NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘI NGŨ NGHỆ NHÂN THỰC HÀNH 

ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Ngày 05 tháng 12 năm 2013 Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO công 

nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại đã mở ra một hướng đi mới của 

loại hình nghệ thuật này. Trong buổi Lễ đón bằng vinh danh của UNESCO, Thủ tướng 

- người đứng đầu Chính phủ2 đã phát biểu về vai trò và giá trị to lớn của nghệ thuật 

Đờn ca tài tử. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch3 đã công bố 

Chương trình hành động quốc gia Bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ (2014 - 

2020) gồm 7 nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò của nghệ nhân gắn với vai trò 

                                                                 
1 Ngành chủ quản: thuật ngữ dùng chỉ 1 chủ thể (ngành, đơn vị, cơ quan) có chức trách chính yếu trong việc 

quản lí trực tiếp công việc, tài sản, nhân lực... của 1 lĩnh vực hoạt động xã hội: Nông nghiệp, Kinh tế, Văn hóa, 

Thông tin… 
2 Thời điểm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đương nhiệm  
3 Thời điểm Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đương nhiệm  
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quản lý văn hóa - giáo dục ở các cấp. Dựa trên 7 nội dung của Chương trình hành động 

và điều kiện thực tiễn của địa phương, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các tỉnh 

thành sở hữu Đờn ca tài tử đã xây dựng và thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị 

nghệ thuật Đờn ca tài tử giai đoạn 2016 - 2020. Quá trình thực hiện Đề án ở các tỉnh 

thành đã đạt những thành tựu nhất định, đồng thời cũng nảy sinh những bất cập, hạn 

chế cần được phân tích, đánh giá khách quan để tìm ra các tác nhân chủ yếu đã tác 

động đến vai trò và sự thực hành di sản văn hóa của nghệ nhân. 

3.1.1. Thực hiện chính sách tôn vinh, đãi ngộ nghệ nhân - thành quả và bất 

cập 

Thẩm định và công nhận danh hiệu đối với nghệ nhân  

Chính sách tôn vinh và đãi ngộ đối với nghệ nhân thể hiện quan điểm, đường 

lối, chủ trương đúng đắn, “thấu lý, đạt tình” của Đảng - Nhà nước. Đây còn là sự công 

nhận của xã hội mà đại diện là Nhà nước về tài năng và những cống hiến của nghệ 

nhân trong quá trình thực hành Đờn ca tài tử. Sự tôn vinh, đãi ngộ dù ít hay nhiều (về 

vật chất) cũng đem lại cho nghệ nhân một giá trị tinh thần to lớn, thỏa mãn 2 nhu cầu 

bậc cao của mỗi con người: nhu cầu được quý trọng, kính mến, tin tưởng và nhu cầu 

sáng tạo, thể hiện khả năng của bản thân để được công nhận là thành đạt.1 

Trong bất cứ loại hình nào của văn hóa dân gian, để được gọi là nghệ nhân, 

người đó phải có tài nghệ cao được đa số trong giới nghề công nhận. Mặt khác, thuật 

ngữ “nghệ nhân” còn gắn với các danh hiệu chỉ mức độ cống hiến, như: “Nghệ nhân 

dân gian” (do Hội Văn nghệ Dân gian xét tặng), “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân 

ưu tú ” (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng). Đây là những danh hiệu cao 

quý nhằm ghi nhận, tôn vinh thành tích hoạt động nghệ thuật, đạo đức và những cống 

hiến cao đẹp của các nghệ nhân ở Việt Nam. Những nghệ nhân này được xem là tiêu 

biểu của giới nghề, có thâm niên thực hành di sản, có uy tín, được cộng đồng trân 

trọng và ngưỡng mộ tài đức. Về phía nghệ nhân, để được sự tôn vinh của Nhà nước, sự 

trân trọng của cộng đồng, họ phải có trách nhiệm phát huy sáng tạo ra giá trị mới, tổ 

chức thực hành để thể hiện tài năng và đào tạo các thế hệ kế thừa giá trị di sản để 

những truyền thống văn hóa tốt đẹp không bị mai một.  

                                                                 
1 Tháp nhu cầu là sự “mô hình hóa” Hệ thống nhu cầu của Abraham Maslow. Đây là một lý thuyết của ngành 

Tâm lý học được đề xuất trong bài viết "A Theory of Human Motivation" năm 1943 của ông.  
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Từ năm 20021 đến nay, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp quy lên quan 

đến nghệ nhân hiện thực hành di sản văn hóa ở các địa phương. Đặc biệt, Nghị định 

62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 Quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân  

”,“Nghệ nhân ưu tú ” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể sau khi triển khai đã 

giúp các tỉnh thành rà soát lại đội ngũ nghệ nhân trên địa bàn về số lượng cũng như 

những vấn đề khác liên quan đến việc việc thực hành Đờn ca tài tử. Tính đến năm 

2020 đã có gần 100 nghệ nhân ở các tỉnh thành được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

ưu tú và Nghệ nhân nhân dân của loại hình Đờn ca tài tử Nam Bộ. Riêng 4 tỉnh thành 

được khảo sát đã tiến hành 2 đợt xét tặng danh hiệu cho nghệ nhân theo Nghị định số 

62/2014/NĐ-CP ban hành ngày 25/6/2014. Đợt I năm 2015 có 21 nghệ nhân được 

phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (Bạc Liêu 11, Tiền Giang 02, Bình Dương 04, 

Thành phố Hồ Chí Minh 04); Đợt II năm 2017 có 20 nghệ nhân được phong tặng danh 

hiệu Nghệ nhân ưu tú (Bạc Liêu 7, Tiền Giang 02, Bình Dương 05, Thành phố Hồ Chí 

Minh 06). Năm 2019 có 4 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân: 

Nguyễn Thị Thu Hồng (Bình Dương), Nguyễn Tấn Nhì, Lê Thanh Tùng và Phạm 

Công Tỵ (Thành phố Hồ Chí Minh). Qua những lần xét tặng danh hiệu các nghệ nhân 

thuộc nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ chiếm số lượng khá nhiều trong danh sách 

chung thuộc lĩnh vực trình diễn dân gian. Điều này cho thấy nghệ nhân có vai trò quan 

trọng trong xã hội, sự cống hiến trí tuệ, tài năng của họ được Nhà nước và cộng đồng 

công nhận, tôn vinh. Qua đó, nghệ nhân cần thể hiện trách nhiệm, tâm huyết, tài năng 

nhiều hơn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Như vậy, sự 

tôn vinh, công nhận của xã hội mà đại diện là Nhà nước là một trong những hành động 

cần thiết để duy trì và phát triển đội ngũ nghệ nhân trước những tác động, thách thức 

của bối cảnh xã hội hiện nay. 

Tuy nhiên, sự tôn vinh, đãi ngộ nghệ nhân qua việc lập hồ sơ và xếp loại nghệ 

nhân ở các địa phương cũng gặp nhiều bất cập. Theo quy định, việc lập hồ sơ, gồm:  

1/ Đơn xin xét công nhận danh hiệu; bản kê khai thành tích thực hành Đờn ca 

tài tử, kèm những “bằng chứng” về thành tích thực hành trên các phương diện: sáng 

tạo, trình diễn, truyền dạy và thâm niên hoạt động; 2/ Bản tổng hợp ý kiến nhận xét, 

                                                                 
1 Thời gian ban hành văn bản đầu tiên liên quan đến nghệ nhân (Thông tư liên tịch số 41/2002/TTLT/BNN-

BLĐTBXH-BVHTT về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chính sách đối 

với nghệ nhân - ngày 30 tháng 05 năm 2002. 
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đánh giá của tổ chức thực hành chuyên môn của nghệ nhân (Câu lạc bộ Đờn ca tài tử); 

3/ Bản nhận xét và đề nghị xét công nhận của cơ quan quản lý văn hóa địa phương; 

bản nhận xét của cộng đồng địa phương nơi nghệ nhân cư trú. Trên thực tế, ở Thành 

phố Hồ Chí Minh hồ sơ nghệ nhân được thẩm định qua 4 cấp: 1/Cấp cơ sở (do Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thành lập hội đồng), 2/ Cấp tỉnh 

(do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành ra quyết định), 3/ Cấp bộ (do Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định), 4/ Cấp Nhà nước (do Thủ tướng Chính 

phủ ra quyết định). Tuy nhiên, những quy định về thủ tục hồ sơ, về phân cấp thẩm 

định được áp dụng sau khi Nghị định 62/2014/NĐ-CP ban hành ngày 25/6/2014, càng 

lúc càng bộc lộ những hạn chế và bất cập. Cụ thể:  

- Quy định xét công nhận với những thủ tục chi tiết, rườm rà đã tác động đến 

tâm lý, lòng tự trọng của người trong cuộc. Bên cạnh đó, thủ tục rườm rà, nguyên tắc 

cứng ngắt nhưng chưa thật sát với đời sống, nhu cầu thực tế và tính đặc thù của di sản 

văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử Nam Bộ là luôn gắn với cuộc đời của mỗi nghệ nhân.  

- Nhiều nghệ nhân được nhận hồ sơ nhưng không có sự hướng dẫn cụ thể, cho 

nên việc cung cấp thông tin, bằng chứng cụ thể quá trình thực hành chuyên môn không 

đạt yêu cầu. Do phải bổ sung, sửa đổi nhiều lần theo quy định của văn bản dẫn đến 

nhiều nghệ nhân có tâm lý chán nản, buông xuôi. Với cách làm trên, các địa phương 

đã để “thất thoát”  các nghệ nhân giỏi, tài năng trong danh sách qua các lần thẩm định. 

- Hội đồng xét danh hiệu các cấp chủ yếu thẩm định nội dung và chứng nhận 

thành tích trên hồ sơ (được gọi là “phần cứng”), không có thẩm định kiến thức và kỹ 

năng thực hành chuyên môn của nghệ nhân, trong khi đây là yếu tố rất quan trọng để 

đánh giá và xếp loại nghệ nhân. Bên cạnh bất cập này, việc tổ chức hội đồng xét danh 

hiệu ở cấp cao (cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp Nhà nước) có tính chất tổng hợp nhiều ngành 

nghề khác nhau, dẫn đến việc thẩm định cũng chỉ căn cứ trên hồ sơ, hiện tượng chủ 

quan trong đánh giá, nhận định về nghệ nhân là việc không thể tránh khỏi.  

- Những tiêu chí xem xét công nhận có những nội dung chưa phù hợp với thực 

tiễn hoạt động của nghệ nhân và thực trạng bảo tồn, phát huy Đờn ca tài tử ở các địa 

phương. Theo quy định, trường hợp cá nhân được xét phải hoàn toàn truyền nghề 

trong cộng đồng. Nếu công tác và hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì thời gian 

hoạt động trong nghề chỉ tính từ khi cá nhân (nghỉ làm việc hoặc hưu trí) thực hành và 

truyền dạy di sản trong cộng đồng đến thời điểm nộp hồ sơ lên hội đồng cấp cơ sở. 
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Quy định này đã để “thất thoát” một số nghệ nhân giỏi nghề, tâm huyết và có nhiều 

cống hiến với nghệ thuật Đờn ca tài tử ở Thành phố Hồ Chí Minh (như trường hợp 

nghệ nhân Nhứt Dũng và Kim Loan vừa là giảng viên trong biên chế Trường Đại học 

Sân khấu - Điện ảnh; vừa là nghệ nhân giỏi, có nhiều thành tích trong truyền dạy tài 

tử, góp công xây dựng các ban Nhạc tài tử ở các tỉnh thành). Hay những nghệ nhân đã 

có truyền dạy nhiều học trò giỏi, đóng góp nhiều cho địa phương trên các phương diện 

thực hành, song không có huy chương, bằng khen qua các cuộc liên hoan, hội thi, mở 

lớp để chứng minh tài năng của mình … cũng không được xét công nhận. 

Mặt khác, do thủ tục qua các cấp thẩm định kéo dài thời gian (từ lúc lập hồ sơ 

đệ trình lên cấp cơ sở cho đến khi địa phương tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu) cho nên 

một số nghệ nhân của các loại hình văn hóa phi vật thể đã ra đi vĩnh viễn trước khi 

được công nhận danh hiệu. Ngoài ra, qua kết quả khảo sát chúng tôi nhận thấy cần có 

sự sâu sát, thể hiện đúng chức trách của ngành chủ quản trong việc hỗ trợ lập hồ sơ và 

đánh giá đối với đội ngũ nghệ nhân ở địa phương, như trường hợp của tỉnh Tiền 

Giang. Đây là 1 trong 3 tỉnh ở Tây Nam Bộ nổi bậc trong lịch sử hình thành và phát 

triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Theo số liệu điều tra năm 2011, Tiền Giang có 

1186  nghệ nhân thực hành Đờn ca tài tử (Viện Âm nhạc, 2011) trong hồ sơ trình 

UNESCO, song đến năm 2020 (sau 3 đợt lập hồ sơ) chỉ có 04 người được công nhận 

danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.  

Chế độ đãi ngộ vật chất đối với nghệ nhân  

Trong việc thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể, Nhà nước đã có định mức khen thưởng về vật chất đối với những nghệ nhân 

có quá trình cống hiến, nắm giữ những tri thức quan trọng, có kỹ năng đặc biệt, có đủ 

điều kiện để trình diễn và truyền dạy Đờn ca tài tử. Chế độ đãi ngộ tác động đến nhận 

thức, trách nhiệm, tình cảm của nghệ nhân trong quá trình thực hành di sản. Tuy nhiên, 

chế độ đãi ngộ còn tồn tại một số vấn đề như sau:  

- Việc cấp kinh phí khen thưởng, hỗ trợ đi kèm theo cấp độ công nhận danh 

hiệu nghệ nhân phụ thuộc vào ngân sách, quy định của mỗi địa phương nên có sự 

chênh lệch, không đồng đều. Qua phỏng vấn sâu được biết đây không phải là điều 

quan trọng, vì đối với nghệ nhân việc được xã hội công nhận trình độ, tài năng, đạo 

đức nghề nghiệp là danh dự của nghệ nhân. Tuy nhiên, nếu không có sự thống nhất 
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giữa các địa phương, tạo nên sự bất bình đẳng về quyền lợi sẽ dẫn đến tâm lý tiêu cực 

(so đo, tính toán, bất mãn) ảnh hưởng đến chất lượng thực hành di sản của nghệ nhân.  

- Chế độ đãi ngộ nghệ nhân chưa áp dụng đồng bộ, kịp thời và bình đẵng đối 

với nghệ nhân ở các địa phương. Trong quá trình thực hiện Công ước UNESCO về 

Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (2003) các quốc gia thành viên đều chú trọng đến 

nghệ nhân -  chủ thể sáng tạo, lưu giữ và duy trì sức sống cho di sản văn hóa. Nhưng ở 

Việt Nam, đến năm 2014 Chính phủ mới ra Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 

06 năm 2014 Quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú  

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đến ngày 28 tháng 10 năm 2015, Chính phủ 

ra Nghị định 109/2015/NĐ-CP về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân 

ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Nội dung văn bản này quy định rất rõ về 

đối tượng, mức trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế miễn phí và hỗ trợ chi phí mai táng. 

Tuy nhiên, ở 4 tỉnh thành được chọn khảo sát và một số tỉnh như Bến Tre, An Giang, 

Kiên Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, kể cả Bạc Liêu là tỉnh có 

chủ trương đầu tư nhiều cho hoạt động Đờn ca tài tử nhưng đến cuối năm 2020, Nghị 

định 109/2015/NĐ-CP vẫn chưa được thực hiện. 

Trong khi đó, tỉnh Bắc Ninh được xem là tỉnh đầu tiên và duy nhất đã thực hiện 

một số đãi ngộ vật chất cụ thể cho những nghệ nhân giỏi và cao niên từ sau khi được 

UNESCO công nhận dân ca Quan họ Bắc Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

nhân loại. Đến năm 2019, tỉnh Bắc Ninh thực hiện chính sách hỗ trợ hàng tháng cho 

các nghệ nhân; hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các làng Quan họ gốc, làng 

Quan họ thực hành. “tỉnh Bắc Ninh đã phong tặng 71 danh hiệu nghệ nhân và 5 Nghệ 

nhân ưu tú. Các nghệ nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh công nhận được tặng 

tiền thưởng một lần 5 triệu đồng và được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng bằng một lần 

mức lương cơ sở”. Nhờ vậy, tỉnh đã đào tạo được đội ngũ nghệ nhân trẻ tuổi, xây dựng 

được nhiều câu lạc bộ nghệ nhân, mở rộng hợp tác văn hóa đưa Quan họ trình diễn 

trong và ngoài nước, kết hợp với du lịch để quảng bá nghệ thuật, tạo cơ hội nghệ nhân 

khẳng định tài năng của mình.    

Cách làm của tỉnh Bắc Ninh đã tiếp sức và nâng cao tinh thần trách nhiệm ở các 

nghệ nhân cao niên trong hoạt động truyền dạy, trình diễn; đồng thời thúc đẩy sự ham 

thích, tự hào và ý thức tham gian thực hành di sản văn hóa của lớp người trẻ tuổi ở địa 

phương. Sự biệt đãi của tỉnh đối với nghệ nhân Quan họ đã tác động đến tinh thần 
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trách nhiệm và sự mong muốn được công bằng trong đãi ngộ của lực lượng nghệ nhân 

cả nước, trong đó có nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng và chế độ đãi ngộ vật chất (dù chỉ ở 

mức tối thiểu) đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống ở Việt Nam còn chưa 

đồng bộ và kịp thời. Việc trình duyệt danh sách và cấp kinh phí phải qua nhiều cấp, 

nhiều ngành với một cơ chế quản lý phức tạp. Những tiêu chí do Nhà nước lập định 

chưa sát với thực tiễn địa phương và tính đặc thù của loại hình di sản văn hóa, cho nên 

Nghị định 109/2015/NĐ-CP tuy đã ban hành đến nay vẫn chưa biến thành hiện thực. 

Trong khi đó, các nghệ nhân cứ già yếu dần và lần lượt ra đi. Như: nghệ nhân Trương 

Văn Tự (Ba Tu)1 được giới nhạc tôn là nhạc sư, những chữ nhạc độc đáo sáng tạo trên 

cây đờn  kìm và phong cách diễn tấu rõ chất Nhạc tài tử của ông được trở thành mẫu 

mực cho các nghệ nhân đờn trẻ tuổi học tập; nghệ nhân Nguyễn Tấn Nhì (Nhị Tấn)2 

giỏi ngón đờn tranh và là nhà nghiên cứu Nhạc tài tử hiếm hoi trong giới nhạc. Công 

trình của ông để lại chứa đựng nhiều tri thức được đúc kết qua nghiên cứu và trải 

nghiệm thực tiễn đã giúp nghệ thuật được lưu truyền rộng rãi. Cả hai nghệ nhân còn là 

người thầy đáng kính của biết bao thế hệ học trò ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

Nam Bộ. Ở các tỉnh thành đã có những nghệ nhân giỏi nghề vẫn chưa được hướng dẫn 

lập hồ sơ và xét công nhận, chẳng hạn: Nghệ nhân Minh Ngọc ở tỉnh Bình Dương sở 

hữu một giọng ca thuần chất tài tử, chân phương, thâm trầm, sâu lắng. Lúc sinh thời 

ông cùng với vợ là Nghệ nhân ưu tú Kiều My đào tạo nhiều thế hệ học trò đờn ca của 

tỉnh Bình Dương. Nghệ nhân Minh Tô ở Tiền Giang, người đã dẫn dắt ban Nhạc tài tử 

của tỉnh giành được nhiều giải thưởng cao nhất qua các lần tham dự liên hoan khu vực 

(từ 1993 - 2005); suốt 45 năm trong cuộc đời làm văn nghệ, ông đã truyền hàng trăm 

học trò tiếp nối con đường nghệ thuật bằng cả tâm huyết và sự kiên trì. Nghệ nhân 

Ngô Văn Đầy (Năm Đầy) và Nguyễn Hữu Nghề (Bắc Sơn) ở Bạc Liêu có ngón đờn  

độc đáo, giọng ca trữ tình, điêu luyện, gắn bó hơn 50 năm với phong trào Đờn ca tài tử 

của địa phương… tất cả nay đã thành người thiên cổ. Ngoài vài nghệ nhân tiêu biểu 

nêu trên cũng có những nghệ nhân sau bao khó khăn để hoàn thiện hồ sơ xét tặng danh 

hiệu, hoặc có trong danh sách đề xuất trợ cấp vì hoàn cảnh quá khó khăn cũng đã qua 

đời trước khi Nhà nước công nhận danh hiệu hay  thực thi chế độ đãi ngộ. Những bất 

                                                                 
1 Nghệ nhân Ba Tu mất ngày  21/7/2018  
2 Nghệ nhân Tấn Nhì mất ngày 3/01/2018  
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cập này tồn đọng ở 21 tỉnh thành trong những năm qua, cho đến hiện nay vẫn chưa 

có giải pháp thỏa đáng. 

3.1.2. Tổ chức tập hợp nghệ nhân thực hành di sản Đờn ca tài tử ở địa 

phương 

Thuật ngữ tổ chức bao gồm 2 ý nghĩa: 1/ Làm thành một chỉnh thể, có cấu trúc 

hệ thống và có chức năng nhất định trong đời sống xã hội (thí dụ: các tổ chức hội, 

nhóm, ban, câu lạc bộ, …). 2/ Là những hành động cần thiết đế tiến hành một hoạt 

động cho có hiệu quả (thí dụ: tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện, …). 

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử là một tổ chức xã hội nghề nghiệp; là một tập hợp các cá nhân 

có cùng sở nguyện, tâm huyết “làm nghề”, có mục đích chung về bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa dân tộc.  

Hiện nay, việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và không 

chuyên đáp ứng nhiệm vụ chính trị ở các tỉnh thành phần lớn thuộc vai trò của Nhà 

nước. Đối với loại hình di sản văn hóa phi vật thể (văn nghệ dân gian) như Ca trù, 

Quan họ, Ví dặm, Đờn ca tài tử … tuy được tự quản trong cộng đồng, thông qua các tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp (như giáo phường, ban, nhóm trước kia hoặc câu lạc bộ hiện 

nay) song gián tiếp được Nhà nước quản lý thông qua hệ thống thiết chế văn hóa hoặc 

chính quyền cơ sở. Cơ chế này phù hợp với Việt Nam - một đất nước đang phát triển1, 

đang đối mặt với những thách thức của thời đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản 

lý điều hành của Nhà nước. Một đất nước mà những tư tưởng cũ, mới còn đan xen 

trong hành động của con người; các giá trị truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai 

một, trong khi những sáng tạo mới chưa trở thành giá trị, chưa đủ sức bám rễ sâu trong 

đời sống xã hội, nhất là trên phương diện văn hóa tinh thần. Do đó, công tác quản lý, 

tổ chức nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử Nam Bộ (cũng 

như các loại hình nghệ thuật dân gian khác) ở địa phương vừa tạo được những thành 

tựu nhất định, vừa nảy sinh nhiều bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện. Cụ thể: 

Vai trò Nhà nước tác động đến nghệ nhân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị 

nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: được thể hiện qua những hành động cụ thể: 1/ Chỉ 

đạo và đầu tư kinh phí để kiểm kê di sản và đội ngũ nghệ nhân thực hành ở 21 tỉnh 

thành (từ Ninh Thuận đến Cà Mau); 2/ Hoàn thiện và đệ trình hồ sơ để UNESCO công 

nhận Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2013; 3/ Ban hành 

                                                                 
1 Xếp loại theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tháng 10 năm 2018 
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các văn bản  pháp qui hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung, tạo điều kiện để cộng đồng thực 

hiện cam kết trên các phương diện thực hành như: sáng tác, trình diễn và truyền dạy; 

4/ Chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương trong việc xây dựng và phát triển Câu lạc bộ Đờn 

ca tài tử - một tổ chức xã hội nghề nghiệp, giúp nghệ nhân thực hành di sản văn hóa 

hợp pháp trên các phương diện nghệ thuật: truyền dạy, sáng tác và trình diễn; 5/ Đầu 

tư tổ chức các cuộc tranh tài trên quy mô lớn với những cấp độ khác nhau (cấp xã đến 

cấp quốc gia); 6/ Đưa các ban nhóm nghệ nhân xuất sắc biểu diễn giao lưu văn hóa 

nước ngoài, góp phần quảng bá Đờn ca tài tử Nam Bộ ra thế giới.  

Năm 2014, để công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

gắn với lộ trình phát triển của đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo 21 

tỉnh thành xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện nhân loại nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở chỉ 

đạo của Chính phủ và những nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động quốc 

gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ (2014 - 2020) do Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch triển khai, mỗi địa phương sẽ căn cứ trên điều kiện thực tiễn để xây dựng 

kế hoạch phù hợp. Qua khảo sát việc thực hiện Đề án ở các tỉnh thành chúng tôi nhận 

thấy có sự nhất quán trong việc “thiết kế” các hoạt động liên quan đến Đờn ca tài tử, 

như: tổ chức hội thi, liên hoan, mở lớp truyền dạy; xây dựng và duy trì sinh hoạt các 

Câu lạc bộ; lập hồ sơ trình xét danh hiệu cho nghệ nhân; tổ chức giao lưu, hội thảo, tọa 

đàm, đưa lên sóng phát thanh truyền hình để truyền bá giá trị Đờn ca tài tử đến công 

chúng rộng rãi. Bên cạnh đó, các tỉnh thành cũng dựa trên điều kiện thực tiễn địa 

phương để ứng dụng linh hoạt những hình thức tổ chức mới mẻ, thu hút sự quan tâm 

của xã hội với di sản văn hóa dân tộc. Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh 

liên kết với Nhà Văn hóa Sinh viên, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở 

các trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn Hiến, Đại học Kỹ 

thuật, Đại học Mở, Đại học Tôn Đức Thắng, … tổ chức các cuộc tọa đàm, giao lưu 

trình diễn, nói chuyện chuyên đề (có minh họa) để phổ biến, quảng bá, trang bị kiến 

thức, khơi gợi sự quan tâm, tình yêu và niềm tự hào về văn hóa dân tộc trong lực 

lượng trí thức trẻ. Tỉnh Bình Dương tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ cấp tỉnh 

qua đó chọn đơn vị đạt hạng Nhất (chương trình, tiết mục và nghệ nhân) đi dự Festival 

Đờn ca tài tử Nam Bộ cấp quốc gia thay vì rút chọn từ mỗi đơn vị những cá nhân xuất 

sắc để thành lập ban tài tử dự tranh tài ở cấp cao. Ban tài tử và chương trình sau dự 
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Festival sẽ được đưa đi trình diễn ở các địa phương, cơ quan, xí nghiệp trong tỉnh.  

Cách làm của Bình Dương đã tạo nên một không khí tranh đua sôi nổi, đầu tư chất 

lượng chương trình của mỗi đơn vị ngay từ vòng thi ở cấp huyện, cấp tỉnh, tiết kiệm 

đươc kinh phí. Từ những năm 1990, Tiền Giang là địa phương đầu tiên đưa Đờn ca tài 

tử vào loại hình du lịch sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long; đã tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn Đờn ca tài tử cho đội ngũ hướng dẫn viên và  ban nhạc của các khu du lịch. 

Tỉnh Bạc Liêu chú trọng đào tạo đội ngũ kế thừa (có kiến thức sâu, có kỹ năng đờn ca 

thuần thục, sáng tác bài ca hay) để có thể thay thế các nghệ nhân cao niên trong thực 

hành Đờn ca tài tử. Trung tâm Văn hóa Bạc Liêu từ năm 2018 - 2020 đã mở các lớp 

tập huấn chuyên môn như: “Sáng tác 20 bản Tổ”, “Dạy đờn 20 bản Tổ”, “Dạy ca 20 

bản Tổ”, “Sáng tác các bản Vọng cổ từ nhịp 4 đến 32”, “Hướng dẫn cách thức tổ chức 

sinh hoạt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ở cơ sở”, … 

Năm 2011, theo thống kê của Viện Âm nhạc (nay là Học viện Âm nhạc Quốc 

gia Việt Nam), nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ phổ biến ở 21 tỉnh – thành phố phía 

Nam của Việt Nam, từ tỉnh Ninh Thuận cho đến tỉnh Cà Mau, với 2.567 câu lạc bộ, 

đội, nhóm1 và 29.219 người chơi Đờn ca tài tử Nam Bộ thuộc nhiều thành phần khác 

nhau; trong số đó, có 9.743 người đã lập lý lịch hoạt động (Viện Âm nhạc, 2011, tr 

599-601). Đến năm 2020, chỉ riêng 4 tỉnh thành được khảo sát  đã có số lượng 372 

Câu lạc Đờn ca tài tử Nam Bộ với 2.405 nghệ nhân (năm 2011 có 362 với 4.099 nghệ 

nhân). Trong số lượng 372 có 4 câu lạc bộ cấp tỉnh, 52 câu lạc bộ cấp quận huyện, 304 

câu lạc bộ cấp phường xã và 12 câu lạc bộ do ban ngành, công ty thành lập. Về nguyên 

tắc để có quyết định thành lập các câu lạc bộ phải đạt các tiêu chí: 1/ có Quyết định 

công nhận của chính quyền cơ sở hoặc của cơ quan quản lý văn hóa2; 2/ có địa điểm 

hoạt động; 3/ có từ 2 nghệ nhân đờn trở lên; 4/ có tổ chức thực hành truyền dạy, trình 

diễn và sinh hoạt định kỳ; 5/ có tự chủ kinh phí hoạt động. Hiện nay qua khảo sát 22 

câu lạc bộ của 4 tỉnh thành những tiêu chí này đã giảm chất lượng so với ban đầu, nhất 

là ở các tiêu chí số 3, 4 và 5. Đặc biệt, sự thiếu hụt nghệ nhân đờn đã dẫn đến các câu 

                                                                 
1 Theo chúng tôi số liệu này chưa thật chính xác vì có những nhóm nghệ nhân không đạt tiêu chí (về nhạc cụ, 

nghệ nhân đờn,nghệ nhân ca ) vẫn tính là 1 câu lạc bộ hoặc 1 nhóm chính thức. Hoặc những tài tử mới biết đờn 

ca cũng xếp loại nghệ nhân  
2 Ban hành Quyết định thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử thuộc về các cơ quan sau: 1/ Cấp xã phường do Ủy ban 

nhân dân xã phường ra quyết định; 2/ Cấp huyện do Phòng Văn hóa - Thông tin huyện ra quyết định; 3/ Cấp 

tỉnh, thành do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định. 
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lạc bộ không thể tổ chức sinh hoạt định kỳ và thực hành truyền dạy, trình diễn là vấn 

đề cấp thiết hiện nay.    

Gắn kết tổ chức của nghệ nhân với phong trào chính trị của địa phương: một số 

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử của tỉnh Tiền Giang đã có khoảng 20 năm hoạt động, như:  xã 

Thới Sơn (trước thuộc huyện Châu Thành, này thuộc thành phố Mỹ Tho), xã Long 

Chánh Thị xã Gò Công, xã Bình Ân huyện Gò Công Đông, xã Long Khánh huyện Cai 

Lậy… Những câu lạc bộ này ra đời trong bối cảnh Tiền Giang và cả nước tiến hành 

xây dựng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (năm 2000). Vào 

thời điểm này, Đờn ca tài tử được xem như một dạng thức trong phong trào văn nghệ 

cơ sở hoặc là 1 thể loại trong chương trình Văn nghệ quần chúng. Đến năm 2010, Câu 

lạc bộ Đờn ca tài tử được xem là một trong những loại hình văn nghệ chủ yếu của 

Trung tâm văn hóa xã trong việc thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn mới 

giai đoạn 2010 - 20201 ở miền Tây Nam Bộ. Cách làm này góp phần khẳng định: Đờn 

ca tài tử có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng cư dân, 

có sức sống và thích ứng với hành trình phát triển chung của đất nước.  

Hiện nay các tỉnh thành sở hữu Đờn ca tài tử Nam Bộ đã tổng kết rút kinh 

nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể đại diện nhân loại nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2016 - 

2020 và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2020 - 2024. Tuy nhiên, bên cạnh những thành 

tựu đạt được trong quá trình thực thi chính sách thông qua vai trò quản lý ở địa 

phương cũng nảy sinh những bất cập và hạn chế. Chẳng hạn: 

Vai trò cộng đồng cần được phát huy trên cơ sở hỗ trợ vật chất từ địa phương: 

trong Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể năm 2003, UNESCO nhấn mạnh 

vai trò cộng đồng trên hành trình thực thi các vấn đề liên quan đến di sản văn hóa của 

mỗi quốc gia. Nói đến cộng đồng là nói đến một nhóm xã hội đặc thù hay lớn hơn là 

một dân tộc, hoặc nhiều dân tộc cùng sinh sống trên một lãnh thổ nhất định (địa 

phương, quốc gia). Cộng đồng bao gồm các cá nhân có cùng môi trường sống, có 

những mối quan hệ xã hội, có cùng sự quan tâm và mục đích hoạt động để sinh tồn. 

Cộng đồng luôn chịu tác động, ảnh hưởng bởi bối cảnh lịch sử xã hội, nhất là trên các 

phương diện chính trị, kinh tế và văn hóa. Khái niệm cộng đồng UNESCO đề cập đến 

                                                                 
1 Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05.01.2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển văn hóa 

nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” 
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trong bảo vệ di sản văn hóa đã được cụ thể thành việc xây dựng các ban, nhóm, câu lạc 

bộ nghệ nhân trong quá trình thực thi chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể ở các địa phương.     

 Có thể khẳng đinh: Câu lạc bộ Đờn ca tài tử là “mái nhà chung” của đội ngũ 

nghệ nhân, là “xương sống” trong toàn bộ thực hành chuyên môn của nghệ nhân. Bởi 

vì, câu lạc bộ chính là không gian văn hóa của Đờn ca tài tử ở địa phương. Ở đây, 

nghệ nhân có thể truyền dạy, trình diễn giao lưu, phổ biến sáng tác mới, chia sẻ kinh 

nghiệm, bí quyết về thực hành chuyên môn để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong 

hoạt động Đờn ca tài tử. Câu lạc bộ còn là nơi để thông tin thời sự văn nghệ, giúp nghệ 

nhân không lạc hậu với thời cuộc và nắm biết những vấn đề liên đến quyền lợi và trách 

nhiệm của người thực hành di sản. Qua sinh hoạt câu lạc bộ, nghệ nhân thấy mình hoạt 

động văn nghệ không đơn độc, không vì lợi ích cá nhân mà cùng nhau hướng đến lợi 

ích chung của địa phương, của đất nước. Chính vì lẽ đó, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử được 

xem là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, có vai trò to lớn trong việc tập hợp đội 

ngũ nghệ nhân ở các địa phương, giúp họ có cơ hội, điều kiện đóng góp tri thức, tài 

năng để bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc. 

 Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế 22 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử của 4 tỉnh thành 

chúng tôi nhận thấy về kinh phí để tổ chức sinh hoạt định kỳ hiện giờ có 3 kiểu: 1/ Các 

câu lạc bộ cấp tỉnh thành, quận huyện hoặc do hội, đoàn, ban ngành, công ty thành lập 

được cấp kinh phí sinh hoạt định kỳ từ đơn vị mà nó trực thuộc. Thí dụ: Câu lạc bộ 

Đờn ca tài tử cấp thành phố được cấp kinh phí tổ chức sinh hoạt từ Trung tâm Văn hóa 

Thành phố Hồ Chí Minh (3 tháng/lần); Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tỉnh Tiền Giang được 

hỗ trợ kinh phí từ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh cho mỗi lần sinh hoạt định kỳ (2 

tháng/lần); Câu lạc bộ Đờn ca tài tử huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu được Trung tâm 

Văn hóa huyện hỗ trợ kinh phí sinh hoạt định kỳ (1 tháng/lần).  

Những câu lạc bộ được hỗ trợ để duy trì sinh hoạt định kỳ thì mức độ kinh phí 

cấp tùy vào điều kiện của đơn vị chủ quản. Tuy nhiên qua phỏng vấn các chủ nhiệm 

câu lạc bộ xã phường được cấp kinh phí, chúng tôi được biết: “Từ lúc câu lạc bộ thành 

lập đến nay được 10 năm, song số tiền cấp sinh hoạt vẫn giữ nguyên không tăng lên 

theo thời giá!” (PL2, LTPT, Bb 4). Hay một ý kiến khác: “Số tiền cấp chỉ đủ lo trà 

nước cho anh chị em. Nếu muốn hơn nữa thì mọi người thống nhất góp thêm tiền. Vì 
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kinh phí eo hẹp, khi có khi không, cũng có khi nhiều người trong câu lạc bộ bận công 

việc nên sinh hoạt không thường xuyên lắm” (PL2, Bb 17).  

Đa số các câu lạc bộ xã phường thiếu sự quan tâm, đầu tư từ chính quyền cơ sở 

hoặc ngành văn hóa, tự “hùn tiền” để duy trì sinh hoạt cho nên tổ chức không được 

thường xuyên. Dần dần, nghệ nhân không còn không gian để hoạt động chuyên môn, 

không kết nối tình cảm và trách nhiệm với nhau trong bảo vệ di sản văn hóa; thiếu cập 

nhật thông tin để bảo vệ quyền lợi của mình khi bị thiệt thòi dễ sinh ra sự bất mãn; khi 

có người gặp khó khăn, hoạn nạn không kịp thời chia sẻ, giúp đỡ …Có thể nói, do 

không có kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ là nguyên nhân 

chủ yếu của sự yếu kém trong tổ chức tập hợp nghệ nhân hiện nay.  

3.2. NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG ĐỘI NGŨ NGHỆ NHÂN TỪ SỰ TÁC 

ĐỘNG CỦA BỐI CẢNH XÃ HỘI 

3.2.1. Nguy cơ đứt đoạn truyền thống văn hóa trong gia đình nghệ nhân  

Ở Việt Nam, các nghề thủ công truyền thống hoặc nghệ thuật dân gian truyền 

thống được trao truyền trong các gia đình nghệ nhân. Ngoài ra, trong xã hội xưa “cầm 

thi” là thú tao nhã, điệu nghệ của những trí thức, của bậc thượng lưu, cho nên có nhiều 

gia đình giàu có, khá giả  “rước thầy đờn” đến nhà để dạy cho con cháu (chương 2). 

Bối cảnh lịch sử thay đổi, vị thế xã hội như trước kia không còn, song nhờ vốn âm 

nhạc được “học bài bản”1 họ trở thành nghệ nhân giỏi mặc dù không có gốc “con nhà 

nòi”. Sự “đột biến” về tài năng có tính chất phổ biến ở các loại hình nghệ thuật khác 

không riêng biệt đối với Đờn ca tài tử. Song, nhìn chung đa số nghệ nhân xuất sắc đều 

là “con nhà nòi” từ những gia đình có ít nhất 2 đời hoạt động âm nhạc truyền thống. 

Như: Nghệ nhân ưu tú Đức Huệ, Nghệ nhân ưu tú  Hồng Tươi, Nghệ nhân Lê Thanh 

Nhàn của tỉnh Tiền Giang có ông nội và cha là bậc thầy của Nhạc tài tử và Nhạc lễ ở 

địa phương. Nghệ nhân nhân dân Út Tỵ có ngón đờn cò điêu luyện, độc đáo ở Thành 

phố Hồ Chí Minh ngoài việc được cha, chú truyền dạy, gia đình còn “rước Thầy đờn 

giỏi nhứt Nam Bộ bấy giờ, gia đình bao ăn ở mấy năm trời trong nhà để dạy nhạc” 

(PL2, Bb 11). Nghệ nhân ưu tú Kiều My được giới nhạc gọi là “nữ tướng đờn kìm 

Miền Đông” có ông ngoại, cha, em gái và chồng đều là những nghệ nhân đờn ca xuất 

sắc của tỉnh Bình Dương. Như vậy, gia đình  là cái nôi nuôi dưỡng tài năng, tác động 

và ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn của các thế hệ tiếp nối truyền thống văn hóa. 

                                                                 
1 Là cách học có căn cơ, học từ thấp đến nâng cao để chơi nhạc một cách thuần thục và điêu luyện 
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Hiện nay, có nhiều gia đình nghệ nhân ở trong tình trạng báo động về thế hệ kế 

nghiệp, như: Nghệ nhân ưu tú Bắc Sơn có giọng ca và ngón đờn  điêu luyện, đào tạo 

nhiều thế hệ học trò cho tỉnh Bạc Liêu nhưng không có con cháu nối nghiệp. Nghệ sĩ 

nhân dân Văn Giỏi (1945) sinh ra từ một dòng họ nghệ nhân hoạt động Nhạc lễ, Nhạc 

tài tử ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Từ nhỏ, ông đã được cha và 2 cậu 

dạy đờn. Học hết chữ nhạc trong gia đình, ông thọ giáo thầy Sáu Hoanh ở thị trấn Cai 

Lậy và sau đó lên Sài Gòn lập nghiệp. Ông được giới nhạc phong là “Đệ nhất danh 

cầm guitar phím lõm” (sau khi nhạc sĩ Văn Vĩ qua đời). Tuy có 4 người con (doanh 

nhân) không thừa kế được ngón đờn tài hoa bậc nhất của ông. Ông nói: “Tụi nó có chí 

hướng riêng tôi không ép. Vì học nhạc hay hành nhạc ngoài năng khiếu thì phải trì chí 

và đam mê. Không trì chí, không đam mê đi theo con đường này sao được. Không 

riêng gì gia đình của tôi, một số người làm văn nghệ như tôi cũng đâu có con cháu kế 

nghiệp” (PL 2, Bb 8). 

Quá trình tiếp xúc và phỏng vấn các nghệ nhân chúng tôi luôn đặt câu hỏi về 

đội ngũ kế thừa di sản. Tuy nội dung trả lời khác nhau nhưng lại có điểm tương đồng 

khi nêu các nguyên nhân không đào tạo được người kế thừa. Cụ thể: 1/ Học nhạc tốn 

nhiều thời gian, phải tập trung và kiên trì. Các em, cháu ở tuổi thiếu nhi phải ưu tiên 

thời gian cho việc học ở nhà trường và học thêm nên không có thời gian học nhạc ở 

gia đình. 2/ Các đối tượng ở lứa tuổi thanh niên phải lao động kiếm sống, thời gian 

nhàn rỗi rất ít nên rất khó học nhạc, dù gia đình có khuyến khích nhưng ít người chịu 

học. 3/ Mặc dù thế hệ ông, cha rất tài năng nhưng thế hệ con cháu năng khiếu không 

nổi trội, chỉ thích ca nhạc nước ngoài, thiếu niềm yêu thích, đam mê học nhạc dân tộc. 

4/ Chính các nghệ nhân cũng không định hướng, không khuyến khích con cháu nối 

nghiệp. Ở nguyên nhân thứ 4 này khi tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết: “Đi con 

đường nghệ thuật này ai cũng nghèo, lại gặp nhiều thị phi, đố kỵ, nhất là phụ nữ. Phụ 

nữ làm văn nghệ đa số đều gian truân. Có lẽ nhìn vào cuộc đời của người đi trước mà 

thế hệ sau không chịu theo nghiệp cầm ca” (PL 2, Bb 8). Hay “Làm nghệ thuật chân 

chính ai cũng nghèo, thậm chí còn nghèo mạt nữa! Nghệ thuật đờn ca này cốt để nuôi 

dưỡng tâm hồn, không thể kiếm sống được. Có lẽ vì vậy mà người lớn không muốn 

dạy, còn con cháu chẳng muốn học thì làm sao mà nối nghiệp được. Gia đình tôi cũng 

không có người để truyền, chỉ truyền cho học trò thôi mà cũng không được mấy cháu 

đeo đuổi cho tới nơi tới chốn !” (PL 2, Bb 10).  “Nhà tôi có mấy đời theo Tài tử - Cải 
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lương ai cũng nghèo nên mấy đứa nhỏ không chịu theo lấy gì mà dạy” (PL2, Bb 23). 

Nghệ nhân Nhứt Dũng (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Đời ông cố, ông nội tôi 

theo Nhạc lễ. Cha tôi là Nghệ nhân dân gian Tám Nhứt - người được phong danh hiệu 

Nghệ nhân dân gian cùng lúc với cô Bạch Huệ. Miền Nam bấy giờ chỉ có 2 người 

được phong tặng thôi! Đến đời tôi và vợ tôi - nghệ sĩ, giảng viên Kim Loan cũng đi 

theo con đường ông cha truyền lại, vừa làm Nhạc lễ vừa hoạt động Đờn ca tài tử. 

Nhưng hai đứa con tôi chọn ngành Giáo dục và Công an. Có lẽ đến đời tôi là kết thúc 

3 đời gìn giữ truyền thống Đờn ca tài tử trong gia đình!” (PL2, Bb 12). Thực trạng qua 

khảo sát đã cho thấy thực tiễn xã hội đã tác động đến sự chọn lựa của nghệ nhân 

(không thể truyền nghề trong gia đình) và sự chọn lựa của thế hệ sau (không tiếp nhân 

truyền nghề) là kết quả của quá trình nhận thức và trải nghiệm dẫn đến nguy cơ đứt 

đoạn truyền thống văn hóa đã và đang tiềm ẩn mỗi trong gia đình nghệ nhân - Cái nôi  

đào tạo lực lượng kế thừa cho nghệ thuật dân gian, dân tộc.  

3.2.2. Biến đổi mục đích thực hành di sản văn hóa của nghệ nhân 

Chuyên nghiệp hóa Đờn ca tài tử   

Xuất phát điểm của Nhạc tài tử là nhu cầu được chơi nhạc và thưởng thức nhạc 

để tiêu khiển, giải trí, tìm bạn tri âm. Do đó, thuật ngữ Nhạc tài tử còn hàm ý phân biệt 

với Nhạc lễ - vốn được xem là loại nhạc chuyên nghiệp dùng trong quan hôn tang tế; 

hay thuật ngữ bọn tài tử dùng để chỉ những người có tài, chơi loại nhạc giải trí để 

“đánh con buồn ngủ” và để kết bạn tri âm. Do đó, từ chơi nhạc chỉ có thể sử dụng với 

Nhạc tài tử, không ai sử dụng từ này với Nhạc lễ. Việc sử dụng Nhạc tài tử như một 

hình thức mưu sinh đã từng có từ đầu thế kỷ XX, khi Nhạc tài tử được đưa lên sân 

khấu rạp chiếu bóng, hay “trình diễn giúp vui thực khách” trong nhà hàng, khách sạn 

(Chương 2). Khi nghệ thuật Cải lương ra đời và phát triển, một số trong đội ngũ nghệ 

nhân có vốn xuất thân từ Nhạc tài tử đã chuyển sang hoạt động Cải lương dần trở 

thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Nhạc tài tử vẫn đi tiếp hành trình phát triển, 

là sinh hoạt tinhn thần của cộng đồng cư dân, đa số nghệ nhân vẫn là “những tri kỷ tri 

âm”, việc thực hành âm nhạc là thú tiêu khiển tao nhã, không lấy đó làm phương tiện 

mưu sinh.   
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Từ năm 2018-2020, khi tiến hành quan sát tham dự sinh hoạt định kỳ của nghệ 

nhân ở các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử chúng tôi nhận thấy có hiện tượng chạy sô1 (nhận 

hợp đồng trình diễn) ở các nghệ nhân đờn. Nghĩa là, thay vì thực hành đờn ca tại địa 

phương - nơi nghệ nhân cư trú và được công nhận hoạt động chính thức trong một 

cộng đồng nghề nghiệp (câu lạc bộ), thì họ lại “hành nghề” ở một địa phương khác. 

Thực trạng này biểu hiện rất rõ trong những dịp tranh tài. Qua 4 cuộc liên hoan Đờn ca 

tài tử Nam Bộ cấp tỉnh thành tổ chức từ năm 2019 - 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh, 

Bình Dương, Tiền Giang, Bạc Liêu, chúng tôi cũng nhận thấy hiện tượng chạy sô phổ 

biến  ở các ban nhạc. Tham dự Liên hoan Đờn ca tài tử Thành phố Hồ Chí Minh năm 

2019 chỉ có 4/25 ban nhạc quận huyện: Thủ Đức, Hóc Môn, Cần Giờ và Củ Chi có 

trên 80% nghệ nhân là người ở địa phương; các quận huyện còn lại đều thuê nghệ 

nhân ngoài địa bàn. Cá biệt, một đơn vị cấp quận dự thi thì đội ngũ nghệ nhân “là các 

thầy, các sinh viên của Khoa Kịch hát dân tộc2. Họ rất chuyên nghiệp được đào tạo để 

ca diễn, đâu phải tài tử như chúng tôi” (PL 2, Bb số 10). Không chỉ có hiện tượng 

“đánh thuê” ở tại địa phương, các nghệ nhân đờn giỏi, ca hay còn tham gia nhiều liên 

hoan, hội thi ở các tỉnh bạn. Thực trạng này có thể nhận ra qua Liên hoan Đờn ca tài 

tử Hoa sen vàng Thành phố Hồ Chí Minh (tổ chức từ năm 2013 đến 2020) là không 

gian tranh tài mở rộng ngoài phạm vi Thành phố, tập trung nhiều nghệ nhân nổi tiếng 

của 21 tỉnh thành sở hữu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Họ tham gia tranh tài với 

tư cách là thành viên trong ban nhạc thuộc các quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh.  

Hiện tượng “thuê đờn” trong thực hành Đờn ca tài tử  

Quá trình chuyển đổi dần từ “thú chơi tao nhã” đến “hành nhạc mưu sinh” đã 

ảnh hưởng rất lớn, thách thức sự tồn tại các tổ chức thực hành (câu lạc bộ) Đờn ca tài 

tử ở các địa phương, đó là nạn thiếu hụt đến mức báo động nghệ nhân đờn. Trước đây, 

khi một nghệ nhân có uy tín đứng ra tập hợp nhân sự, xin phép (Ủy ban nhân dân xã 

phường hoặc Phòng Văn hóa, Thể thao huyện, quận) thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài 

tử, trước tiên phải đạt tiêu chí quan trọng nhất: có từ 2-3 nghệ nhân đờn (số nghệ nhân 

ca không bắt buộc). Bởi vì không có nghệ nhân đờn thì không thể tổ chức sinh hoạt 

giao lưu, trình diễn hay truyền dạy. Đây là tiêu chí quan trọng hàng đầu để cơ quan có 

                                                                 
1 Hay còn gọi đi sô, đây là từ kết hợp Việt (chạy)+ Anh (show) từ nói thông dụng hiện nay của giới làm nghệ 

thuật trình diễn  
2 Thuộc Trường Đại học Sân khấu Và Điện ảnh Thành phố Hố Chí MInh chuyên đào tạo diễn viên, đạo diễn 

Cải lương  
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thẩm quyền xét ra Quyết định thành lập. Trong những năm hoạt động ban đầu, các Câu 

lạc bộ Đờn ca tài tử ở xã phường đều có nghệ nhân đờn; sau đó vì nhiều lý do (sức 

khỏe, sinh kế, chuyển đổi chỗ ở, không hòa đồng với nhóm được, không có người kế 

thừa …) cho nên bộ phận nghệ nhân sử dụng nhạc cụ ngày càng thu nhỏ lại. Người 

cao tuổi dần không còn năng lực thực hành, trong khi lớp người trẻ chưa giỏi nghề bận 

lo sinh kế gia đình hoặc chỉ thực hành khi địa phương mời gọi.  

Việc thiếu vắng các nghệ nhân đờn ở những câu lạc bộ cũng đồng thời với việc 

những nghệ nhân giỏi nghề, đem ngón đờn độc đáo rời làng quê, hướng về các đô thị 

để mưu sinh. Ở đó, họ có nhiều cơ hội diễn tấu trong các dịp họp mặt vui vẻ, trong các 

nghi lễ vòng đời (cưới, hỏi, sinh nhật, ma chay, đáo tuế, thượng thọ), trong lễ hội hoặc 

các sự kiện văn hóa …để có nguồn thu nhập tốt đảm bảo cuộc sống gia đình. Tiếp xúc 

với Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Châu (Thanh Châu) người Bến Tre lên Thành phố 

Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến nay, ông cho biết: “Cũng như mấy anh em trong câu 

lạc bộ, tôi còn chút sức khỏe phải lo kinh tế gia đình. Bây giờ cuộc sống khó khăn quá, 

nhu cầu học hành của con cháu thì nhiều. Có chút nghề phải mưu sinh thôi. Khi nào 

địa phương cần thì tôi về” (PL2, Bb số 9). Hay ý kiến của một nghệ nhân trẻ: “Ở quê 

làm không đủ sống nên em lên Sài Gòn. Ở đây, em đờn trong quán nhạc, có “sô” thì 

chạy thêm. Năm nào tổ chức Liên hoan, tỉnh có kêu thì em về. Em cũng có tham gia 

đờn cho mấy đơn vị quận huyện dự thi hoặc “chạy sô” cho tỉnh khác. Nói chung là em 

có nhiều cơ hội kiếm sống hơn” (PL2, Bb số 26). Từ những câu chuyện của “người 

trong cuộc”, chúng tôi phỏng vấn một cán bộ quản lý văn hóa có thâm niên tổ chức 

hoạt động Đờn ca tài tử của tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết: “Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu 

đang thiếu trầm trọng các nghệ nhân đờn. Đa số các nghệ nhân giỏi nghề thì bận lo 

đờn đám (lễ tiệc, sự kiện). Nhiều hội thi, hội diễn hay các sinh hoạt Đờn ca tài tử Nam 

Bộ tại địa phương rất khó tìm người đờn và không mời được các nghệ nhân đờn giỏi” 

(PL2, Bb 19). Nói về hậu quả của việc “thiếu nghệ nhân đờn”, một cán bộ phụ trách 

phong trào Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương cho biết: “Chưa thống kê được, nhưng qua 

theo dõi phong trào chúng tôi thấy khoảng 30%  số câu lạc bộ ở cơ sở hiện nay không 

tổ chức được việc sinh hoạt định kì. Vì mỗi lần sinh hoạt không có người đờn, chỉ có 

người ca. Các hội viên phải “hùn tiền để thuê nhạc công” ở nơi khác đến đánh nhạc 

mỗi lần sinh hoạt định kỳ. Một số Câu lạc bộ có nghệ nhân đờn nhưng do bận chạy sô 



 

142 
 

kiếm sống ỏ chỗ khác… nên không duy trì được sinh hoạt câu lạc bộ như trước kia” 

(PL2, Bb 5).  

Trên thế giới có hiện tượng “chảy máu chất xám” ở các quốc gia nghèo hoặc 

đang phát triển đã dẫn đến hậu quả: thất thoát nguồn kinh phí đào tạo nhân tài của 

quốc gia, trong khi đó phải mời chuyên gia nước ngoài với một số kinh phí lớn. Không 

chỉ vậy, những thành tựu nghiên cứu khoa học kỹ thuật không được ứng dụng làm tác 

động và ảnh hưởng xấu đến nguồn nhân lực đang hoạt động trong nước. Từ thực trạng 

báo động có tính quốc gia, quốc tế về nạn “chảy máu chất xám”, chúng tôi nhận thấy ở 

góc độ nghiên cứu hiện tượng chuyên nghiệp hóa đội ngũ đờn ca ở các đô thị cùng với 

sự thiếu hụt nghệ nhân đờn có thể xem là tình trạng “chảy máu nghệ thuật”, đang tác 

động theo chiều hướng bất lợi cho sự duy trì sức sống của Đờn ca tài tử ngay trong đời 

sống văn hóa cộng đồng ở các địa phương.  

Nhu cầu và mục đích hành nhạc của lớp nghệ nhân trẻ  

Làn sóng đô thị hóa - công nghiệp hóa lan từ đô thị đến nông thôn trong mấy 

thập niên qua đã tác động rất lớn đến xu hướng “ly hương” đổ về các đô thị “tìm đất 

sống” của nhiều gia đình, nhiều cá nhân không còn sở hữu ruộng đất và điều kiện 

mưu sinh ở làng quê. Thực trạng này còn ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát 

triển của hệ thống thiết chế văn hóa do Nhà nước xây dựng, bởi thiếu đội ngũ hoạt 

động văn nghệ và lực lượng công chúng hưởng thụ. Trong đó, hệ thống Trung tâm 

văn hóa có vai trò, chức năng quan trọng gắn với phong trào văn hóa - nghệ thuật nói 

chung, nhất là việc tổ chức và quản lý việc thực hành Đờn ca tài tử của đội ngũ nghệ 

nhân ở mỗi địa phương. Từ đó, lớp nghệ nhân trẻ, năng động đã rời làng quê lên đô 

thị mưu sinh; hoặc học tập nâng cao trình độ nghệ thuật ở những cơ sở đào tạo 

chuyên nghiệp (khoa Âm nhạc dân tộc thuộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, 

khoa Kịch hát dân tộc thuộc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí 

Minh) đã lựa chọn ở lại Thành phố để mưu sinh và có cơ hội phát triển nghề nghiệp, 

như trường hợp của các nghệ nhân trẻ: Nguyễn Nghiệp, Nguyễn Sự (Kiên Giang), 

Đoàn Minh Tâm (Bình Thuận), Trần Lập Ngôn (Tây Ninh), Nguyễn Ngọc Đặng 

(Tiền Giang), Thảo Vy (Cà Mau) … 

3.2.3. Tổ chức “cộng đồng nghề” mất dần vai trò tập hợp nghệ nhân 

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, là “cộng đồng nghề”, 

nơi tập hợp nghệ nhân để nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đem tài năng và lý tưởng 
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hành nhạc phục vụ cộng đồng. Để có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định 

trong quyết định thành lập được tập thể nghệ nhân thống nhất thông qua thì điều kiện tiên 

quyết chính là 2 yếu tố: vai trò lãnh đạo và kinh phí hoạt động. Về vai trò lãnh đạo: các 

câu lạc bộ hoạt động dưới sự điều hành của Ban chủ nhiệm, đó là những nghệ nhân có uy 

tín trong giới nhạc, có năng lực hoạt động chuyên môn, được các thành viên trong câu lạc 

bộ tín nhiệm, bầu chọn. Tuy nhiên, đa số thành viên Ban chủ nhiệm là những nghệ nhân 

cao niên, sức khỏe hạn chế, không ít người có hoàn cảnh khó khăn. Về kinh phí hoạt 

động: như đã trình bày ở mục trên của chương này, vì phụ thuộc vào điều kiện của mỗi 

địa phương nên việc duy trì hoạt động chủ yếu do các thành viên tự nguyện đóng góp. 

Một vài câu lạc bộ có sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương hoặc của vài “mạnh thường 

quân”, song không thường xuyên hoặc chỉ trong một thời gian ngắn. Chủ trương vận động 

xã hội hóa cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ do 

chính quyền địa phương phát động nhiều năm qua chưa mang lại kết quả đáng kể. Bình 

Dương là tỉnh đi đầu về chủ trương này, kế đó là Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi 

Đờn ca tài tử được công nhận. Mỗi câu lạc bộ sau khi thành lập được địa phương hoặc 

“đơn vị đỡ đầu” sẽ tài trợ chi phí cho sinh hoạt định kỳ, bồi dưỡng nghệ nhân truyền nghề, 

tập dượt chương trình đi giao lưu hoặc tranh tài. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này ngày càng eo 

hẹp. Đến năm 2020, qua đợt khảo sát lần 2 chúng tôi nhận thấy hầu như các Câu lạc bộ 

Đờn ca tài tử ở xã phường không còn sự hỗ trợ kinh phí nữa. Theo ý kiến của thành viên 

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ: “Mỗi lần sắp tới kỳ sinh hoạt chúng tôi làm bản đề nghị trình 

Ủy ban phường để xin kinh phí. Chỉ có vài trăm ngàn thôi nhưng phải có duyệt mới tổ 

chức được. Có nhiều kỳ không được cấp” (PL2, Bb 24). Hoặc: “Nhà nước bây giờ lo cho 

hết các câu lạc bộ đâu có xuể. Khi có cá nhân, hay ban nhạc của câu lạc bộ được chọn dự 

thi thì trên Trung tâm mới có chút kinh phí hỗ trợ. Còn những sinh hoạt như thế này 

chúng tôi không thể chờ đợi cấp kinh phí, nên anh chị em trong câu lạc bộ hùn tiền nhau 

để tổ chức. Do đó, khi nào có điều kiện về thời gian, tiền bạc thì mới tổ chức được!” (PL2, 

Bb 3). Khi chúng tôi đặt tiếp câu hỏi: “Nếu không được  cấp kinh phí thì không có cách 

nào khác để tổ chức sinh hoạt sao?”. Câu hỏi này đã chạm vào cảm xúc của các nghệ nhân 

đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ. Về vấn đề này, chúng tôi chọn câu trả lời đại diện cho 

tâm tư của đa số nghệ nhân: “Thực ra số tiền địa phương cấp cho chúng tôi không nhiều, 

hoặc có nơi có, nơi không. Cũng có khi chúng tôi vì nhớ nghề, nhớ đám trẻ (ý nói truyền 

dạy) tự hùn tiền tổ chức. Điều này đâu có khác gì với trước kia, khi Đờn ca tài tử chưa 
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được công nhận. Nhưng đồng tiền địa phương cấp là danh dự mà cũng là trách nhiệm đối 

với nghệ nhân chúng tôi” (PL2, Bb 3).  

Trước thực tế còn nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động, vài câu lạc bộ ở địa 

phương có sự năng động (được thống nhất trong nội bộ) về việc gây quỹ để chủ động 

trong tổ chức thực hành đờn ca. Họ đã “nhận tham gia trình diễn ở các đám tiệc, lễ tết 

tại các tư gia, nhà hàng, các điểm du lịch vừa giúp câu lạc bộ có nguồn kinh phí hoạt 

động, đồng thời thỏa mãn nhu cầu được trình diễn thường xuyên của nghệ nhân” (PL2, 

Bb 6). Về cách làm này chúng tôi nhận thấy chỉ có 4 câu lạc bộ ở huyện Cần Giờ, Hóc 

Môn, Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) và thành phố Dĩ An (Bình Dương) thực hiện. 

Như vậy, kinh phí cấp không chỉ là con số cao, thấp mà là nhận thức, thái độ, 

hành động thể hiện sự trân trọng nghệ nhân của chính quyền địa phương, của các thiết 

chế văn hóa hiện phụ trách các câu lạc bộ trên địa bàn. Một số ít câu lạc bộ tự tạo 

nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động song cũng không ổn định, phụ thuộc vào nhu cầu 

điều kiện của gia chủ hoặc đơn vị tổ chức sự kiện, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Do 

đó, nguồn tài lực để duy trì sinh hoạt định kỳ và tổ chức thực hành chuyên môn đã và 

đang là bài toán nan giải ở các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử. 

Trước thực trạng nhu cầu sinh tồn của cá nhân và nhu cầu hưởng thụ văn hóa 

của xã hội, các nghệ nhân trong độ tuổi thanh niên và trung niên giỏi đờn ca ở Thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đã có sự lựa chọn thực hành di sản văn hóa một cách đơn 

lẻ, ngoài cộng đồng, vô hình trung thúc đẩy quá trình “chuyên nghiệp hóa” Đờn ca tài 

tử Nam Bộ. Các nghệ nhân mưu sinh bằng ngón đờn, giọng ca chỉ về địa phương khi 

có dịp liên hoan, hội thi. Đó là mối gắn kết mong manh về tình cảm và trách nhiệm đối 

với cộng đồng nghề và quê hương - nơi đã hỗ trợ, tạo điều kiện để họ được hoạt động 

và được công nhận. Như vậy, từ lý tưởng phụng sự xã hội bất vụ lợi đến việc khai thác 

ngón đờn, giọng ca như một phương tiện mưu sinh, cho thấy có sự chuyển đổi trong 

nhận thức và mục đích thực hành di sản văn hóa đang diễn biến âm thầm nhưng mạnh 

mẽ trong đội ngũ nghệ nhân giỏi chuyên môn ở mỗi địa phương. Quá trình chuyển đổi 

mục đích hoạt động của nghệ nhân cũng là quá trình “chuyên nghiệp hóa” nghệ thuật 

Đờn ca tài tử, tương ứng với hiện tượng thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ nghệ nhân tài 

giỏi để thực hành truyền dạy, trình diễn, sáng tạo ở các địa phương hiện nay. 

Mặt khác, việc thực hành đờn ca ở các câu lạc bộ cũng gặp nhiều khó khăn: 

nghệ nhân đờn  ngày càng thiếu hụt ở các địa phương đang là sự thách thức to lớn đối 
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với sự tồn tại và phát triển của các câu lạc bộ. Tình trạng “chảy máu tài năng” của địa 

phương trong tổ chức hoạt động Đờn ca tài tử là một trong những yếu kém có tính phổ 

biến ở các tỉnh thành. Hiện nay, các câu lạc bộ cấp tỉnh và huyện quận do Trung tâm 

Văn hóa của 4 tỉnh thành quản lý còn duy trì sinh hoạt định kỳ, song đa số các câu lạc 

bộ ở xã phường chỉ tổ chức trình diễn vào các dịp lễ, tết, một số ít được tham dự liên 

hoan văn nghệ, không còn duy trì cách sinh hoạt định kỳ (tuần, tháng/lần) như trước 

kia do thiếu nghệ nhân đờn  và thiếu kinh phí. Đây là những vấn đề tồn tại trong nhiều 

năm qua ở các địa phương nhưng chưa có biện pháp gì để tháo gỡ. 

 Có thể nói, nguy cơ đứt đoạn truyền thống văn nghệ trong gia đình do không 

có truyền nhân kế thừa; sự biến đổi thực hành chuyên môn và xu hướng chuyên nghiệp 

hóa ở những nghệ nhân có chuyên môn giỏi; sự mất dần vai trò của tổ chức tập hợp 

nghệ nhân là Câu lạc bộ Đờn ca tài tử đã cho thấy một quá trình chuyển  biến nhận 

thức và hành động của nghệ nhân có sự tác động rất lớn bởi bối cảnh xã hội đương 

thời. Đây còn là sự thách thức to lớn đến lộ trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn 

hóa và việc thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2020 

- 2024 ở các tỉnh thành hiện sở hữu loại hình di sản này. 

3.3. TẠO ĐỘNG LỰC KHUYẾN KHÍCH NGHỆ NHÂN THỰC HÀNH 

ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ 

Nghệ nhân là lực lượng trọng yếu thực hành di sản phi vật thể đại diện nhân 

loại: Đờn ca tài tử Nam Bộ. Đây là nguồn lực văn hóa, là những “báu vật nhân văn 

sống” cho nên tri thức và tài năng của họ sẽ dần bị mai một theo tuổi tác. Trong khi 

đó, việc thực hành di sản văn hóa của đội ngũ nghệ nhân ở các địa phương đã và đang 

gặp nhiều khó khăn do những tác động khách quan của bối cảnh kinh tế - xã hội. Do 

đó, cần có sự cải tiến, bổ sung và chỉnh sửa những bất cập, hạn chế đang là lực cản 

trên lộ trình bảo vệ di sản của dân tộc. Qua đó, tạo động lực cho nghệ nhân tiếp tục 

phát huy vai trò của mình, đóng góp có hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy giá trị 

nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

3.3.1. Chấn chỉnh quy trình công nhận và xác định trách nhiệm nghệ nhân 

sau công nhận  

Thẩm định kiến thức và kỹ năng về Đờn ca tài tử Nam Bộ  

Đối chiếu danh sách các nghệ nhân được xét công nhận qua 2 đợt (năm 2015 và 

2019) với kết quả khảo sát ở 4 tỉnh thành chúng tôi nhận thấy có nhiều nghệ nhân đạt 
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các tiêu chí xét chọn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn nhưng vẫn chưa 

được địa phương hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ. Hoặc có địa phương ưu tiên làm 

trước cho người cao niên nhưng không xét đến các trường hợp nghệ nhân trẻ mặc dù 

xét trên các tiêu chí đều đạt. Thực trạng đó cho thấy, Ngành chủ quản (đại diện là Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cần thay đổi tư duy và cách làm mới trong việc quản lý  

đội ngũ nghệ nhân ở địa phương; cần có biện pháp kịp thời để thúc đẩy tinh thần phục 

vụ xã hội, truyền dạy thế hệ sau của nghệ nhân trước khi quá muộn. Việc số lượng rất 

ít các nghệ nhân được xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú 

ở các địa phương do nhiều nguyên nhân, trong đó điều kiện bình xét các danh hiệu chủ 

yếu nghiêng về 2 tiêu chí: thâm niên hoạt động và thành tích phải “thể hiện ở việc nắm 

giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, 

sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, 

thẩm mỹ, kỹ thuật” (Nghị định 62/2014/NĐ-CP). Khi phỏng vấn về mức độ hợp lý của 

những tiêu chí xét công nhận danh hiệu chúng tôi nhận thấy có sự tương đồng trong 

nhận xét của các nghệ nhân. Như: “Nhà nước cần xem xét để điều chỉnh, bổ sung các 

điều khoản phù hợp thực tế hơn so với các Quyết định, Nghị định đã ban hành. Những 

quy định thông thoáng và sát hợp hơn với thực tế khi xét thành tích đóng góp của nghệ 

nhân sẽ là động lực giúp họ trụ vững lòng tin, tiếp tục cống hiến trong hoàn cảnh sống 

của họ còn nhiều khó khăn như hiện nay” (PL2, Bb 6). Hay: “Chúng tôi lúng túng 

trong việc kê khai thành tích vì những tiêu chí chưa sát với điều kiện riêng của Đờn ca 

tài tử Nam Bộ và nghệ nhân trong này. Do đó, chúng tôi cần có sự giúp đỡ của cơ 

quan quản lý văn hóa trong việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ xét danh hiệu cho các 

nghệ nhân. Nếu để nghệ nhân tự làm không biết bao giờ mới đạt” (PL2, Bb 14). Và 

một ý kiến của nghệ nhân cao niên rất đáng lưu tâm: “Mấy em trẻ đã đạt đủ tiêu chuẩn 

nên công nhận. Vì các em còn một chặng dài để đóng góp, cống hiến tài năng cho địa 

phương. Đợi đến già mới công nhận thì đâu còn làm được gì!” (PL2, Bb 10).  

Ngoài ra, việc lập hồ sơ xét tặng danh hiệu được thực hiện theo quy trình được 

hướng dẫn từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cần được xem xét khách quan, 

hợp lý và công bằng. Những ý kiến sau đây của “người trong cuộc” rất đáng được cân 

nhắc để điều chỉnh: “Việc xét công nhận còn “cứng nhắc” về cơ cấu thành phần. Bên 

cạnh đó, việc đánh giá tài năng của các nghệ nhân còn phụ thuộc nhiều vào đánh giá 

của các thành viên Hội đồng. Có người thực sự giỏi nghề lại không công nhận, trong 
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khi người chưa đạt lại công nhận vì biết cách làm hồ sơ (?). Cũng có người được công 

nhận rồi cũng không phát huy được tài năng do già yếu hoặc lý do khác (PL2, Bb 17).  

Vì vậy, “… mỗi đợt phong tặng, truy tặng danh hiệu phải là việc vui mừng trong giới 

tài tử nhưng lại nảy sinh ra những câu chuyện buồn, thật đáng tiếc. Theo tôi, việc thẩm 

định và đánh giá hồ sơ nghệ nhân ở cấp tỉnh thành rất cần có vai trò của những nhà 

chuyên môn tham gia trong Hội đồng xét duyệt và nghệ nhân phải qua thẩm định kiến 

thức và kỹ năng đờn ca mới được công nhận” (PL2, Bb 25).  

Từ thực trạng trên, thiết nghĩ Hội đồng xem xét danh hiệu dù ở cấp nào rất cần 

có các thành phần như: các nghệ nhân giỏi nghề đã được phong tặng danh hiệu cao và 

có uy tín trong nhạc giới; những nhà quản lí văn hóa tâm huyết với nghệ thuật và có 

kinh nghiệm thực tiễn về Đờn ca tài tử; những nhà nghiên cứu có uy tín, am hiểu sâu 

về kiến thức và kỹ năng chuyên môn về Đờn ca tài tử. Đồng thời, các cơ quan tập hợp 

hồ sơ cũng cần tham khảo và lắng nghe ý kiến đóng góp từ cộng đồng địa phương, nơi 

nghệ nhân – tài tử cư trú và hoạt động.  

Công nhận nghệ nhân ở cấp độ địa phương  

Sự công nhận tài năng, mức độ cống hiến của nghệ nhân hiện nay chủ yếu ở cấp 

trung ương, chưa thể hiện được vai trò quản lý nguồn lực văn hóa địa phương của các 

tỉnh thành hiện sở hữu Đờn ca tài tử Nam Bộ. Với cách làm như hiện nay, mỗi hồ sơ 

đều trải qua thẩm định ở các cấp (tổ chức nghề nghiệp, có xác nhận của hành chính cơ 

sở, cấp tỉnh và cấp Nhà nước) thường kéo dài thời gian. Nghệ nhân nào có hồ sơ đạt 

đến cấp cuối cùng mới được công nhận danh hiệu. Cách này đã làm giảm vai trò quan 

trọng, quản lý sâu sát nghệ nhân của mỗi địa phương - là nơi mà nghệ nhân đã, đang 

và sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, tài năng của họ để bảo tồn và phát huy giá trị nghệ 

thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

Từ thực trạng qua khảo sát chúng tôi thiết nghĩ: cần công nhận danh hiệu Nghệ 

nhân giỏi ở cấp địa phương trước khi lập hồ sơ công nhận danh hiệu ở cấp Nhà nước. 

Việc này đem đến 4 lợi ích: 1/ Giúp địa phương nắm biết cụ thể mỗi nghệ nhân, xây 

dựng hệ thống dữ liệu về đội ngũ hoạt động sáng tạo ở địa phương (hiện là khoảng 

trống rất lớn trong các Báo cáo thống kê về văn hóa - xã hội). 2/ Giúp cho việc triển 

khai thực hiện chính sách phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương đối với 

đối tượng đặc thù là nghệ nhân 1 cách thiết thực và hiệu quả. 3/ Tránh được cách làm 

hình thức (phỏng đoán, suy luận sai thực tế trên các báo cáo) dẫn đến định hướng 
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không phù hợp thực tiễn và kém hiệu quả trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa trên địa bàn. 4/ Việc công nhận Nghệ nhân giỏi ở cấp địa phương vừa có tính kịp 

thời, vừa làm cơ sở khoa học trong việc đệ trình hồ sơ xét công nhận danh hiện Nghệ 

nhân ưu tú , Nghệ nhân nhân dân ở cấp Nhà nước.  

 Như vậy, danh hiệu Nghệ nhân giỏi cần được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh – 

thành phố cấp bằng công nhận. Ủy ban Nhân dân các tỉnh – thành phố cần chỉ đạo các 

đơn vị chuyên môn như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính xây dựng quy 

định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân dựa trên đặc thù của tỉnh. Đây sẽ là hành động kịp 

thời, tác động rất lớn đến hành trình thực hiện Đề án giai đoạn II (2021 - 2025) ở các 

tỉnh thành. Trên những điều kiện quy định của Nghị định 62/2014/NĐ-CP các địa 

phương cần xác định rõ hơn về đối tượng, tiêu chuẩn, tiêu chí của danh hiệu Nghệ 

nhân giỏi; phương thức, quy trình thực hiện xét tặng; đặc biệt xác định rõ quyền lợi và 

nghĩa vụ của nghệ nhận trong việc thực hành di sản văn hóa sau khi được công nhận. 

3.3.2. Đáp ứng nhu cầu cơ bản của nghệ nhân 

Nhu cầu cơ bản là những mong muốn, đòi hỏi được thỏa mãn, là sơ sở (nền 

tảng) để con người tồn tại và phát triển. Trong các loại nhu cầu cơ bản thì nhu cầu về 

sức khỏe bản thân, nhu cầu được xã hội tôn trọng và công nhận là rất quan trọng đối 

với nghệ nhân. Qua 2 đợt khảo sát ở 4 tỉnh thành, chúng tôi gặp nhiều khó khăn 

trong thu thập số liệu. Vì trên thực tế, các địa phương này chưa điều tra, thống kê, 

phân loại về độ tuổi, mức sống, tình trạng sức khỏe và năng lực hành nghề của nghệ 

nhân nói chung, càng không có số liệu như vậy ở nghệ nhân Đờn ca tài tử. Do vậy, 

để có thể nắm biết được thực trạng này, chúng tôi thu hẹp khảo sát 100 nghệ nhân 

(trong đó có người kiêm cán bộ làm văn hóa ở địa phương) kết hợp phỏng vấn sâu 

theo tiêu chí lựa chọn; bước đầu thống kê và nhận định về 2 yếu tố cơ bản liên quan 

đến nhu cầu của nghệ nhân: tình trạng sức khỏe và điều kiện sinh sống. Những yếu 

tố này tác động, ảnh hưởng gián tiếp và trực tiếp đến chất lượng thực hành di sản của 

đội ngũ nghệ nhân. Qua khảo sát 100 nghệ nhân ở 4 tỉnh thành về tình trạng sức khỏe 

liên quan đến độ tuổi và giới tính thể hiện qua Bảng 3.1.  

Bảng 3.1: Tình trạng sức khỏe nghệ nhân ở 4 địa bàn khảo sát qua phỏng vấn sâu 

Địa phương 
Số 

lượng 

Giới tính Độ tuổi Tình trạng sức khỏe 

Nam Nữ 
30-

50 

51-

70 
71 > Tốt Khá 

Trung 

bình 
Kém 

Thành phố 30 20 10 6 19 4 4 9 15 2 
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Hồ Chí Minh 

Bình Dương 20 10 10 3 11 5 2 6 11 1 

Tiền Giang 25 15 10 4 16 4 3 7 13 2 

Bạc Liêu 25 15 10 2 18 3 2 9 12 2 

Cộng 100 60 40 15 64 16 11 31 51 7 

Về tình trạng sức khỏe: sức khỏe là điều kiện quan trọng nhất, là tài sản quý giá 

đối với con người. Sức khỏe là quyền cơ bản, là mối quan hệ giữa thể chất, tinh thần và sự 

thỏa mãn nhu cầu của mỗi con người. Qua tham khảo tài liệu, tuy chưa có sự thống nhất về 

tiêu chí, phân loại, đánh giá song đều có quan niệm chung: sức khỏe được xem là sự toàn 

diện về thể chất, tinh thần của cá nhân trong môi trường xã hội cụ thể. Nghiên cứu về sức 

khỏe không thể tách khỏi độ tuổi, giới tính  (là những yếu tố liên quan mật thiết) và những 

điều kiện sống khác của con người. Năm 1986, theo WHO1  thì: “Sức khỏe là trạng thái 

thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội và không phải chỉ bao gồm có tình trạng 

không có bệnh hay thương tật” (sđd, Trương Thị Thanh Quý, 2017). Định nghĩa WHO đưa 

ra về sức khỏe đã không ngừng được bổ sung và quan niệm sức khỏe con người được hình 

thành trên 3 phương diện: sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội được 

giới y học và quản lý xã hội chấp nhận. Tuy nhiên, những tiêu chí thẩm định về sức khỏe ở 

Việt Nam trên văn bản của Nhà nước ban hành2 rất phức tạp, nằm ngoài điều kiện nghiên 

cứu của chúng tôi.  

Căn cứ trên khả năng và hiện thực hoạt động chuyên môn của nghệ nhân; đồng thời 

kết hợp giữa sự trải nghiệm của chúng tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài và ý kiến tham 

khảo từ những người trong cuộc, chúng tôi tạm thời phân thành 4 loại: tốt, khá, trung bình 

và kém. Loại tốt: thể chất nhanh nhẹn, dẽo dai, thực hành đều đặn các phương diện nghệ 

thuật Đờn ca tài tử. Loại khá: thể chất dẻo dai, thích ứng hoàn cảnh, tham gia thực hành khá 

đều đặn. Loại trung bình: thể chất giảm độ bền, dễ thụ động, tham gia thực hành không đều 

đặn. Loại kém: thể chất giảm sút, thụ động, ít tham gia thực hành. Có thể, sự phân định này 

còn chủ quan, chưa có độ tin cậy cao về mặt khoa học, song nó giúp chúng tôi làm cơ sở 

nhận định bước đầu những điều kiện cơ bản của nghệ nhân trong bối cảnh xã hội hiện nay.  

Qua so sánh trên bảng tổng hợp, nghệ nhân có sức khỏe ở mức tốt và khá không 

nhiều bằng số nghệ nhân có sức khỏe ở mức trung bình và kém. Song, khi tiếp xúc với các 

nghệ nhân có thâm niên hoạt động chúng tôi nhận thấy ở vài trường hợp cá biệt, sức khỏe 

đôi khi không tương ứng với tuổi tác. Có những nghệ nhân cao niên (hơn 90 tuổi như nghệ 

                                                                 
1 WHO (World Health Organization): Tổ chức Y tế thế giới thuộc Liên hợp quốc  
2 Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng 
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nhân Vĩnh Bảo - Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn lên dây đờn rất chuẩn âm, rõ tiết tấu và nắm 

vững lòng bản từng câu, lớp nhạc. Hay nghệ nhân Bạch Huệ lúc đã gần 80 tuổi, “Khi cô ca 

luôn “làm chủ” nhịp điệu, giọng vẫn chuẩn dây Đào, ca các bản Oán còn hay hơn các bạn 

trẻ nữa. Ban nhạc nào đờn yếu nhịp là run tay không dám đờn cho cô ca” (PL2, Bb 25). 

Tuy nhiên, nhìn trên phương diện chung sức khỏe luôn tương xứng với tuổi tác. Đa số các 

nghệ nhân từ 60 tuổi trở lên thì trí lực, thính lực, chất giọng đều giảm sút và có “bệnh nền”. 

Cùng với sự đi xuống về sức khỏe và những khó khăn trong đời sống gia đình nên việc thực 

hành Đờn ca tài tử ở độ tuổi này cũng giảm về chất lượng. 

Về hoàn cảnh sống 

Khi khảo sát nội dung nghiên cứu này, chúng tôi băn khoăn về các thuật ngữ: điều 

kiện sống, hoàn cảnh sống hay mức sống? Nếu hiểu: điều kiện sống là những gì cần phải có 

về vật chất cũng như tinh thần để con người duy trì sự sống thì hoàn cảnh sống và mức sống 

cũng bao hàm ý nghĩa như trên. Trong một ngữ cảnh nhất định, nhận định về hoàn cảnh 

sống thiên về phương diện vật chất, vốn luôn tác động và ảnh hưởng trực diện đến đời sống 

của cá nhân hay gia đình. Vì những “cái cần phải có” đối với nhu cầu sống của một con 

người rất rộng lớn cho nên chúng tôi không thể tiến hành khảo sát trong điều kiện hạn hẹp 

về thời gian và nhân lực. Để có thể phản ánh phần nào hoàn cảnh sống của nghệ nhân trong 

bối cảnh xã hội hiện nay, trong phỏng vấn sâu chúng tôi nêu một câu hỏi có tính chất chung 

với các nghệ nhân: “Quá trình hoạt động Đờn ca tài tử nghệ nhân sinh sống bằng cách 

nào? Để nghệ nhân thuận tiện trong việc nêu ý kiến, chúng tôi lập định sẵn 4 cách thức sinh 

sống có tính chất phổ biến hiện nay ở các nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ: 1/ Sống bằng 

chính tài năng nghệ thuật thông qua ngón đờn, giọng ca. 2/ Sống bằng các nghề khác trong 

xã hội. 3/ Sống phụ thuộc vào thu nhập chung của gia đình. 4/ Sống bằng lương hưu hoặc 

được trợ cấp xã hội ở địa phương. Cụ thể kết quả nghiên cứu qua bảng tổng hợp (Bảng 3.2). 

Bảng 3.2:  Điều kiện sống của nghệ nhân ở 4 địa bàn khảo sát qua phỏng vấn sâu  

ĐƠN VỊ 
Đờn ca Nghề khác 

Phụ thuộc 

gia đình 

Lương hưu, 

trợ cấp XH Tổng số 
SL % SL % SL % SL % 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 20 19 63,3 4 13,3 1 3,3 30 

Bình Dương 3 15 11 55 5 25 1 5 20 

Tiền Giang 4 16 16 64 4 16 1 4 25 

Bạc Liêu 2 8 18 72 3 12 2 8 25 

Cộng 15  64  16  5  100 
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Qua kết quả khảo sát 100 nghệ nhân chúng tôi nhận thấy có những điểm chung:  

- Số lượng nghệ nhân “sống bằng nghề”chiếm tỉ lệ không nhiều so với các điều kiện 

sống khác.  

- Tỉ lệ sống bằng những nghề khác nhau và phụ thuộc vào gia đình (nhất là phụ 

thuộc vào con cháu) chiếm số lượng cao nhất ở hầu hết các nghệ nhân được khảo sát ở các 

địa phương.  

- Các nghệ nhân có lương hưu hoặc rất khó khăn phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội 

(người già neo đơn, tàn tật …) chiếm tỉ lệ thấp nhất. 

Không chỉ bó hẹp trong số lượng nghệ nhân được chọn khảo sát trực tiếp, qua  

phỏng vấn sâu những vấn đề liên quan đề tài chúng tôi nhận thấy: so với các nơi khác, 

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nghệ nhân mưu sinh bằng ngón đờn, giọng ca. Họ 

thường trình diễn trong đám tiệc (đám ma, đám giỗ, đám cưới, tiệc họp mặt, …) hoặc ở các 

ca quán 1(quán rượu, nhà hàng), các tụ điểm “hát với nhau”. Trong số mưu sinh bằng 

chuyên môn đờn ca, những nghệ nhân có ngón đờn hay có nhiều cơ hội hơn, vì đa số đều có 

thể thực hành Nhạc lễ (trong đám tang) và Nhạc tài tử. Bảng số liệu cũng cho thấy: số đông 

các nghệ nhân sống bằng những nghề mưu sinh khác nhau, như: nông dân, ngư dân, may 

mặc, mua bán, công nhân, công chức, giáo viên, chủ doanh nghiệp, … chiếm tỉ lệ …% so 

với tổng số. Riêng ở điều kiện sống bằng lương hưu hoặc được nhận trợ cấp xã hội chiếm tỉ 

lệ rất thấp.  

Một thực trạng khác liên quan đến hoàn cảnh sống của nghệ nhân: hầu hết các nghệ 

nhân chưa có sự trợ cấp thường xuyên và chính thức theo tinh thần chỉ đạo của Nghị định 

số 109/2015/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 Về việc hỗ trợ đối với Nghệ 

nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Khi chúng tôi trao 

đổi vấn đề này với các nghệ nhân, được biết: “Ngoài số tiền được cấp kèm theo khi nhận 

bằng công nhận danh hiệu chúng tôi không có nhận khoản nào thêm nữa, dù đã có vài chú 

bác lớn tuổi đã được công nhận danh hiệu, rất khó khăn cần được giúp đỡ” (PL2, Bb 1). 

Hay: “Ngoài bằng khen và khoản tiền thưởng tương đương với 10 tháng lương tối thiểu, các 

nghệ nhân thuộc đối tượng của Nghị định 109 ở tỉnh Tiền Giang chưa có ai được hỗ trợ gì 

cụ thể” (PL2, Bb 27)  

                                                                 
1 Quán giải khát hoặc ăn uống có trình diễn Đờn ca tài tử - Cải lương phục vụ thực khách 
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Nếu chỉ căn cứ trên số lượng khảo sát 100/ 2405 nghệ nhân của năm 2020 thì kết 

quả nêu trên chưa phản ánh đầy đủ hoàn cảnh sống của tất cả nghệ nhân. Song, với sự cung 

cấp thông tin trung thực của các nghệ nhân qua phỏng vấn sâu, kết hợp quan sát tham dự và 

nghiên cứu các tài liệu liên quan đã phần nào giúp chúng tôi nhận định về những bất cập 

trong việc thực thi chính sách đãi ngộ tài năng ở các địa phương hiện nay. 

Trong khi đó, nghệ nhân ngày càng cao tuổi, nhu cầu bảo vệ sức khỏe, ăn ở và đi lại 

của nghệ nhân rất cấp thiết. Càng cấp thiết và quan trọng hơn vì đây là đội ngũ tài năng, 

đang sở hữu trí tuệ, kỹ năng thực hành di sản văn hóa. Đội ngũ này đang chịu sự thách thức 

rất lớn giữa nhu cầu sinh tồn với ý thức giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử. 

Do vậy, trên những quan điểm, chủ trương thể hiện trong chính sách đãi ngộ đối với nghệ 

nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể, trên điều kiện ngân sách của các tỉnh thành ở 

Nam Bộ, chúng tôi thiết nghĩ có có thể giải quyết theo 2 hướng: 1/ Việc khen thưởng và 

đãi ngộ các nghệ nhân trong lĩnh vực nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ có thể thực 

hiện theo cách làm của tỉnh Bắc Ninh. 2/ Hoặc có thể thực hiện đãi ngộ ở mức độ tối 

thiểu như sau: 

- Được hỗ trợ mức phí tham gia bảo hiểm y tế hằng năm; 

- Khi chết, được hưởng chế độ mai táng phí theo mức độ quy định của địa phương.  

- Riêng nghệ nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có quá trình cống hiến lâu 

dài cho nghệ thuật, thì mỗi địa phương (tùy điều kiện ngân sách) trợ cấp hàng tháng 

tương đương mức lương cơ sở để họ an tâm hành nhạc. 

Sự đãi ngộ này căn cứ trên cơ sở phân loại và vinh danh các nghệ nhân: Nghệ 

nhân giỏi (cấp tỉnh thành) và Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân (cấp Quốc gia).  

 Đề xuất trên đây còn được tổng hợp từ nguyện vọng của nhiều nghệ nhân trong 

quá trình nghiên cứu ở các tỉnh thành. Việc xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp đối với 

các nghệ nhân sẽ giúp các nghệ nhân an tâm cống hiến, tâm huyết và gắn bó nhiều hơn 

với việc thực hành trong cộng đồng. Bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ thể hiện sự trân trọng 

của xã hội với các “báu vật nhân văn sống” sẽ kích thích sự quan tâm, niềm tự hào về 

văn hóa dân tộc, góp phần thu hút lực lượng trẻ có năng khiếu, đam mê và tài năng 

tham gia học tập, nghiên cứu và thực hành âm nhạc dân tộc.  

3.3.3. Điều chỉnh, cải tiến trong thực hành Đờn ca tài tử của nghệ nhân 

Ở các tỉnh thành, ngoài việc truyền dạy đờn ca, còn có các lớp ngắn hạn (thông 

thường từ 3 - 7 ngày) được các Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện mở ra với các 
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nội dung phong phú, như: hướng dẫn cách tổ chức và quản lý câu lạc bộ, cách dàn 

dựng chương trình nghệ thuật, kỹ năng người dẫn chương trình, cách sáng tác bài bản 

Nhạc tài tử, những kiến thức về lịch sử, văn hóa liên quan đến Nhạc tài tử, phương 

pháp truyền dạy âm nhạc dân gian… Các lớp tập huấn nói trên nhằm mục đích bảo tồn 

và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ ở các địa phương. Tuy nhiên, vấn 

đề trọng yếu của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản được nhấn mạnh trong những 

mục tiêu trọng tâm của Chương trình hành động quốc gia về Bảo vệ nghệ thuật Đờn ca 

tài tử Nam Bộ: “Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận 

thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa;… Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy nghệ 

thuật đờn ca tài tử Nam bộ trong các gia đình, các nhà trường, câu lạc bộ và cộng 

đồng;… Hỗ trợ cộng đồng phục hồi, lưu truyền các “bài Tổ”, các tập quán xã hội, tín 

ngưỡng và các lễ hội liên quan đến nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ” (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, 2014). Nhìn chung các mục tiêu trọng tâm của Chương trình đều 

liên quan đến thực hành chuyên môn của nghệ nhân ở các địa phương; trong đó thực 

hành truyền dạy là điều kiện tiên quyết trong bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật 

Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

3.3.3.1. Về truyền dạy 

Đào tạo đội ngũ kế thừa là mục đích tối thượng trong lĩnh vực giáo dục. Đối với các 

di sản văn hóa phi vật thể, dân gian thường dùng thuật ngữ truyền dạy để chỉ cách thức đào 

tạo người kế nghiệp của các nghệ nhân. Truyền dạy có 2 đối tượng chủ yếu: người truyền 

dạy (nghệ nhân) và người tiếp nhận truyền dạy (tài tử, nhạc sinh, học trò). Căn cứ trên kết 

quả khảo sát nhu cầu, thực trạng truyền dạy ở các địa phương cùng với những yếu tố khác 

tác động đến quá trình đào tạo chuyên môn đờn ca của các nghệ nhân chúng tôi nhận thấy 

cần có sự điều chỉnh, xác lập lại những vấn đề trọng yếu trong việc thực hành truyền dạy, 

bao gồm việc dạy và học Đờn ca tài tử ở các tỉnh thành Nam Bộ hiện nay. 

Đối với người truyền dạy 

Đối với việc truyền dạy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ nhân nào am 

tường nhiều bài bản, có ngón đờn (hoặc giọng ca) điêu luyện, đào tạo được nhiều học 

trò giỏi nghề (hoặc có danh tiếng) luôn được cộng đồng nghề (nhạc giới) hoặc cộng 

đồng địa phương (công chúng) đánh giá cao. Không phải bất kỳ nghệ nhân nào có 

thâm niên hoạt động đều có thể thực hành truyền dạy! Bởi vì đây là loại hoạt động 
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đặc biệt đòi hỏi chủ thể không chỉ có tài năng mà còn phải có phương pháp đào tạo. 

Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những tố chất quan trọng của người truyền dạy, 

cần có sự hỗ trợ với các cơ quan quản lý giáo dục và văn hóa; cùng với sự kết hợp về 

mặt kiến thức, kỹ năng của các nhà nghiên cứu, nhà sư phạm thì việc thực hành truyền 

dạy của nghệ nhân mới có chất lượng và hiệu quả.  Cụ thể như:  

Thống nhất phương pháp hệ thống bài bản truyền dạy Đờn ca tài tử Nam Bộ 

Trong nhạc giới Tài tử, người ta thường lấy sự am tường, điêu luyện khi thực 

hành 20 bản Tổ làm tiêu chí để đánh giá trình độ chuyên môn của nghệ nhân. Tuy 

nhiên, qua khảo sát, nhiều nghệ nhân đang truyền dạy ở các địa phương không nắm 

hết 20 bản Tổ, xuất phát từ ba nguyên nhân chính: 1/ Mặt bằng chuyên môn chưa đạt 

theo tiêu chí được công nhận nghệ nhân, nhất là tiêu chí có kiến thức và kỹ năng 

truyền nghề. 2/ Nghệ nhân có thể nắm vững 20 bản Tổ nhưng quá trình hoạt động 

chuyên môn không có cơ hội trình diễn hoặc truyền dạy đầy đủ các bản Tổ. 3/ Người 

học không có nhu cầu, hoặc điều kiện (thời gian, tài chính, năng lực tiếp thu) để học 

đầy đủ, trọn vẹn từng bản Tổ. Chính thực trạng này khiến những  bản Tổ của Đờn ca 

tài tử Nam Bộ đang có nguy cơ bị bị mai một dần theo thời gian, nhất là các bản 

thuộc bộ Lễ và Oán. Hiện nay, nhiều địa phương thiếu lực lượng kế thừa ngón đờn  

tài hoa của nghệ nhân đi trước đang diễn ra khá nghiêm trọng.  

Kết quả thống kê số liệu qua khảo sát năm 2020 cho thấy các nghệ nhân từ độ 

tuổi 30 trở lên có năng lực chuyên môn đờn ca được 20 bản Tổ hiện nay rất thấp so 

với tổng số: 

- Thành phố Hồ Chí Minh có 572 nghệ nhân, trong đó 24 đờn, 16 ca;  

- Tỉnh Bình Dương có 665 nghệ nhân, trong đó 15 đờn , 13 ca; 

- Tỉnh Tiền Giang có 678 nghệ nhân, trong đó 19 đờn, 17 ca;  

- Tỉnh Bạc Liêu có 490 nghệ nhân, trong đó 20 đờn, 22 ca (PL3, Bảng 3) 

Tuy nhiên, Nhạc tài tử không chỉ có 20 bản Tổ cần được bảo tồn, phát huy, mà 

còn có hàng trăm bản nhạc khác (hiện sử dụng trong sinh hoạt cộng đồng, biểu diễn 

trên sân khấu, trên sóng phát thanh truyền hình và đưa vào kịch bản Cải lương) do các 

nghệ nhân, nhạc sĩ sáng tác trên âm điệu ngũ cung … cũng rất cần được truyền dạy để 

không mai một, thất thoát. Đặc biệt, quá trình phát triển Nhạc tài tử Nam Bộ, đội ngũ 

nghệ nhân ở mỗi tỉnh thành đã sáng tạo nhiều bản nhạc hay được giới tri âm yêu 

chuộng. Như các bản: Tây Thi Quảng ở Bình Dương, Khúc hận Nam Quan, Ngũ Khúc 
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Long Phi, Bình Sa lạc nhạn, Thanh dạ đề quyên… của Sài Gòn; các bản Thu Phong, 

Liêu giang,  Ngự giá đăng lâu, Ái tử kê, Minh Hoàng thưởng nguyệt và Phò mã giao 

duyên, Dạ cổ hoài lang, Vọng cổ nhịp 4, nhịp 8 … của đất Bạc Liêu; các bản Hiệp 

điệp xuyên hoa, Thanh đình điểm thủy, Kim oanh trịch liễu, Đồng hoàng, Thu tinh … 

của Vĩnh Long, các bản Phong suy trịch liễu, Yến Tước tranh ngôn, … của Mỹ Tho. 

Đây là những bản nhạc đã đóng góp quan trọng vào tiến trình lịch sử nghệ thuật Đờn 

ca tài tử Nam Bộ, xứng đáng được truyền dạy và phổ biến ngay trên vùng đất sản sinh 

ra chúng.  

Trong các nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng rất lớn việc đào tạo Đờn ca tài tử  

là cách thức trao truyền dạy của người dạy và năng lực tiếp thu của người học (gọi 

chung là phương pháp sư phạm). Qua phỏng vấn một số nghệ nhân có tham gia truyền 

dạy ở 4 tỉnh thành Nam Bộ là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang và 

Bạc Liêu, chúng tôi nhận thấy, hầu hết nghệ nhân tham gia truyền dạy theo kiểu truyền 

nghề, truyền ngón, dựa trên kinh nghiệm, rất ít cá nhân được tham gia các khóa đào 

tạo về phương pháp truyền nghề, về kiến thức và kĩ năng sư phạm. Điều này tác động, 

ảnh hưởng đến người học. Trên thực tế, không ít học trò chịu khó “học đến nơi đến 

chốn” hay “gãy gánh nửa chừng” vì họ luôn phụ thuộc, chịu ảnh hưởng nhất định bởi 

phẩm chất, trình độ chuyên môn và kỹ năng hướng dẫn của người thầy.  

Để giá trị văn hóa của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tiêu biểu và tập trung 

trong 20 bản Tổ và rất nhiều bài bản của Nhạc tài tử được kế thừa, không ngừng được 

phát huy trong cộng đồng, thiết nghĩ cần có sự đầu tư của cơ quan quản lý văn hóa địa 

phương, sự phối hợp giữa đội ngũ nghệ nhân giỏi chuyên môn (chọn lọc từ 21 tỉnh 

thành) và cơ sở đào tạo âm nhạc dân tộc chính quy (Khoa Âm nhạc dân tộc của Nhạc 

viện Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Kịch hát dân tộc của Trường Đại học Sân khấu và 

Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức các cuộc thảo luận (hội thảo, tọa đàm) để 

thống nhất về phương pháp truyền dạy dân gian và danh mục các bài bản sử dụng 

truyền dạy Đờn ca tài tử Nam Bộ trong cộng đồng, phổ biến kết quả này đến 21 tỉnh 

thành đang sở hữu di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng cần lưu ý khi áp dụng phương pháp truyền 

dạy. Bởi vì, đặc trưng âm nhạc của Đờn ca tài tử là tính ngẫu hứng sáng tạo trên lòng 

bản. Mỗi nghệ nhân đều đã thuộc lòng khung cấu trúc chữ nhạc, câu nhạc, lời ca của 

từng loại bài bản. Song, khi thực hành họ mới ứng tác (sáng tác ngay lúc đó) ra những 
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chữ đờn “thêu thùa, hoa lá”; hay cách xử lý hơi, cách ngắt câu, nhấn giọng, chẻ nhịp, 

lơi nhịp trong lúc ca. Đó là sự sáng tạo, độc đáo thể hiện tài năng, danh tiếng của mỗi 

nghệ nhân cũng rất cần được lưu giữ. Điều này còn phản ánh trong mối quan hệ cá 

nhân - gia đình - cộng đồng - quốc gia vốn có tính truyền thống ở Việt Nam, cho nên 

danh tiếng của một nghệ nhân còn gắn với danh tiếng địa phương về văn hóa - nghệ 

thuật. Chẳng hạn, nói đến nghệ nhân Cao Văn Lầu người ta sẽ nghĩ đến bản Dạ cổ 

hoài lang và vùng đất Bạc Liêu. Hay nói đến lối Ca ra bộ người ta sẽ nghĩ đến cô Ba 

Đắc với ban nhạc Nguyễn Tống Triều ở Mỹ Tho và ông Tống Hữu Định ở đất Vĩnh 

Long... Như vậy, những sáng tạo của nghệ nhân còn là niềm tự hào về văn hóa quê 

hương của cộng đồng cư dân, là một loại tài nguyên nhân văn, là tài sản văn hóa của 

một vùng đất cần được giữ gìn qua thực hành truyền dạy. 

Mặt khác, trên phương diện chung, giá trị chủ yếu của Đờn ca tài tử Nam Bộ 

chính là sự sáng tạo vô cùng phong phú, đa dạng của nghệ nhân ở các vùng miền 

nhưng không mất đi những yếu tố có tính căn cơ, cốt lõi và chuẩn mực. Do đó, để bảo 

tồn và phát huy tính độc đáo của Đờn ca tài tử thông qua ngón đờn, giọng ca của nghệ 

nhân thì ngoài việc thống nhất về phương pháp truyền dạy có hệ thống (từ thấp đến 

cao), thống nhất tài liệu truyền dạy (tránh tam sao thất bổn) áp dụng cho các địa 

phương, cũng cần  phát huy cách làm riêng có hiệu quả cao được đúc kết trong quá 

trình đào tạo của mỗi nghệ nhân. Trên cơ sở tiếp thu kiến thức, kỹ năng “có bài bản”, 

biết cách ngẫu hứng sáng tạo khi thực hành đờn ca của nguời thầy, các thế hệ tài tử trẻ 

kế thừa sẽ biết cách sáng tạo ra chữ nhạc mới, kỹ thuật diễn tấu mới, lối diễn ca mới, 

sinh động hấp dẫn… để làm nên danh tiếng của mình. Đó là sự đóng góp thiết thực của 

thế hệ sau đối với di sản văn hóa của người đi trước để lại, mà nghệ nhân truyền dạy 

chính là chiếc cầu nối giữa quá khứ với tương lai cho Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Đề cao phẩm chất của người truyền dạy Đờn ca tài tử Nam Bộ 

Người Việt Nam luôn coi trọng việc nêu gương sáng để giáo dục cho đời sau. 

Đối với việc truyền dạy người thầy là tấm gương để học trò soi vào, học tập theo. Do 

đó, cùng với năng lực chuyên môn thì phẩm chất đạo đức của người truyền dạy là 

nhân tố có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến người học. Vì được đánh giá là quan 

trọng cho nên phẩm chất - đạo đức là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc khi bình 

xét các danh hiệu cao quý do Nhà nước phong tặng cho nghệ nhân, được nêu rõ tại 

khoản 2 Điều 5 của Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân 
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ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: “Có phẩm chất đạo đức tốt, gương 

mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tập tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng 

mến mộ, kính trọng; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi vật thể” (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2019).  

Về vấn đề phẩm chất đạo đức chúng tôi đã thu thập nhiều ý kiến nhưng đa số 

đều thống nhất: đây là tiêu chí quan trọng và cần thiết đối với việc thực hành truyền 

dạy. Như: “Theo tôi, phẩm chất - đạo đức của người nghệ nhân làm thầy là tiêu chí rất 

quan trọng. Nó thể hiện trong trách nhiệm, tâm huyết truyền nghề của nghệ nhân đối 

với học trò. Vì đây là một tấm gương sáng cho các thế hệ học trò soi vào để noi theo. 

Thầy không nêu gương thì rất khó dạy học trò” (PL2, Bb 10). Một ý kiến khác cụ thể 

hơn: “Theo tôi, đã làm thầy thì phải dạy học trò cho đàng hoàng, tử tế. Phải đem hết 

ngón nghề hay nhứt trao cho em cháu, không ích kĩ dấu diếm. Học trò mới đầu đâu có 

giỏi! Cho nên làm thầy phải kiên trì, nghiêm khắc và cũng phải tâm lý để dẫn dắt học 

trò đi đến nơi đến chốn, thấy học làm sai phải rầy dạy, nhắc nhở” (PL 2, Bb 16). Hay 

một sự khẳng định khác: “Theo tôi, nghệ nhân đã được danh hiệu phải làm cái nhiệm 

vụ cao cả là truyền dạy đờn ca cho lớp sau. Đã làm thầy thì phải luôn ý thức rèn luyện 

không ngừng ngón đờn, giọng ca và giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt đẹp của mình. Chứ 

không phải phấn đấu được danh hiệu để khoe với đời rồi thỏa mãn buông xuôi, mà 

phải thấy đó là trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước” (PL2, Bb 25). Nhìn chung ý 

kiến của những người trong cuộc về phẩm chất đạo đức của nghệ nhân truyền dạy thể 

hiện cụ thể ở sự tận tụy, trách nhiệm với nghề, lòng nhiệt tình, sự kiên nhẫn, có thái 

độ, lời nói phù hợp với vai trò làm thầy.  

Kết quả khảo sát (trình bày ở chương 2, 3 và Phụ lục) cùng với những câu 

chuyện của nghệ nhân qua phỏng vấn chúng tôi nhận thấy: phẩm chất đạo đức là khái 

niệm rất truờu tượng và chủ quan vì nó phụ thuộc vào nhận thức, mặt bằng trình độ 

của cá nhân và xã hội. Mặc dù đối với nghệ nhân, việc bảo tồn và phát huy giá trị 

nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là mục đích, lẽ sống của người hành nhạc. Nhưng 

khi đối mặt với những tác động của xã hội (vấn đề sinh kế, xu hướng thẩm mỹ thời 

đại, sự xuống cấp trong các mối quan hệ …) dẫn đến những diễn biến về nhận thức, 

hành vi và thái độ buông xuôi xuất hiện trong một số nghệ nhân hiện nay là điều 

không tránh khỏi.  
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Chúng tôi thiết nghĩ, đối với nghệ nhân truyền dạy cần xác định: việc truyền 

dạy đờn-ca là thiên chức (được giới nhạc ví là “kiếp tằm phải rút ruột nhả tơ”), là 

trách nhiệm của người sở hữu trí tuệ và tài năng của cộng đồng, cần phải trao truyền 

cho được ngón đờn hay, kĩ thuật ca điêu luyện của mình cho thế hệ kế thừa, để truyền 

thống quý báu của dân tộc và nhân loại không bị mai một, không bị đứt đoạn. Vì khả 

năng nhận thức, năng khiếu, cá tính và đam mê của mỗi người học đều khác nhau; do 

đó người thầy cần kiên tâm, nhiệt huyết và nghiêm túc mới có thể đào tạo được thế hệ 

kế thừa vừa có trình độ, năng lực chuyên môn giỏi vừa có phẩm chất đạo đức tốt được 

noi theo gương sáng của người thầy. Nếu được như vậy, các giá trị văn hóa nghệ thuật 

cổ truyền của dân tộc sẽ phát triển bền vững trong bất kỳ bối cảnh lịch sử xã hội.  

Đối với học viên - người được truyền dạy  

Theo quan sát của chúng tôi ở các địa phương, người được truyền dạy (gọi 

chung là học viên) với những lý do học nhạc khác nhau có thể phân thành 3 nhóm: 1/ 

Những nghệ nhân đã trải nghiệm trong thực hành tìm “cao nhân”1 để học hỏi thêm. 2/ 

Những tài tử trẻ, có năng khiếu, thích cổ nhạc, học để hành nghề. 3/ Những người ham 

mê cổ nhạc, “học cho biết”, để tiêu khiển, không mục đích hành nghề. Mỗi nhóm học 

viên có những điều kiện đặc thù về hoàn cảnh, trình độ, năng lực tiếp thu dẫn đến nhận 

thức, mục đích và trách nhiệm trong học tập cũng khác nhau. Trong phần này, chúng 

tôi chú trọng đến 2 nhóm học viên (2 và 3), vì là đối tượng chiếm số lượng nhiều hơn 

và phổ biến hiện nay ở các địa phương. Trên cơ sở khảo sát, đối chiếu cách dạy và học 

của các “Lò tài tử”, các câu lạc bộ và những lớp nhạc cổ truyền mở tại các Trung tâm 

Văn hóa chúng tôi nhận ra những bất cập, yếu kém trong việc học nhạc của học viên 

cần sớm được chấn chỉnh, cải tiến. Cụ thể đối với người học: 

Thứ nhất: Xác định mục đích và điều kiện khả thi cho việc học nhạc 

Trên thực tế có rất nhiều lý do để học và hành nhạc. Từ những lý do được giãi 

bày của các nghệ nhân, tài tử trẻ - những người đã từng là học viên hoặc hiện là học 

viên, chúng tôi thiết nghĩ: cần xác định mục đích và soát xét lại những điều kiện của 

bản thân học viên trước khi đăng ký hoặc “tầm sư học đạo”. Việc này sẽ giúp cho học 

viên nâng cao nhận thức, có sự chuẩn bị tinh thần, điều kiện vật chất và thời gian để 

việc học có kết quả. Xác định mục đích và những điều kiện khả thi cho việc học của 

học viên tác động đến tinh thần và trách nhiệm của nghệ nhân truyền dạy. Mặt khác, 

                                                                 
1 “cao nhân” ở đây chỉ những nghệ nhân giỏi hơn, có thành tích cao trong thực hành Đờn ca tài tử  
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học viên trên cơ sở mục đích và điều kiện bản thân có thể chủ động trao đổi với người 

dạy để chọn loại lớp hay cấp độ đào tạo phù hợp với mình. Đây có thể xem là sự tương 

tác tích cực giữa người học với người dạy.  

Thứ hai: Thực hiện nghiêm túc quy trình, cấp độ trong đào tạo  

Về quan điểm đào tạo, một nghệ nhân cao niên, có uy tín trong truyền dạy 

khẳng định: “đầu tiên cần phải trang bị kiến thức cơ bản cho người học, như cấu trúc 

lòng bản (bao nhiêu lớp - câu, loại hơi - điệu, những chữ nhạc chính), do ai sáng tác 

(nếu có tác giả), phân tích sự khác nhau khi sử dụng bài bản theo phong cách Tài tử 

hay phong cách Cải lương. Sau đó mới hướng dẫn học trò thực hành, xướng âm trên 

lòng bản. Khi kết nối lòng bản với lời ca thì phải phân tích cho học trò nắm được ý 

nghĩa, nội dung bài ca; thị phạm cho các em về cách ngắt câu, nhấn chữ, phân nhịp 

phù hợp với từng bài” (PL2, Bb 25). và ý kiến của một nghệ nhân đờn trẻ tuổi: “Học 

nhạc ở cấp độ nào cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhứt, giúp cho việc hành nhạc 

có căn cơ và chất lượng, trong giới nghề nể nang chính là phải học kĩ ở cấp học vở 

lòng (căn bản). Thầy tôi dạy rất chí lý. Muốn xây ngôi nhà cao tầng thì nền móng phải 

vững chắc… Bây giờ biểu tôi đờn câu số mấy ở bản Tổ nào tôi cũng đều làm được” 

(PL2, Bb 26) 

Việc học từ thấp đến cao, học một cách có hệ thống là phương pháp chung của đào 

tạo nghệ thuật dân tộc theo kiểu hàn lâm (có giáo trình, giáo án) và theo kiểu dân gian 

(truyền ngón, truyền khẩu) được áp dụng từ xưa đến nay đã đạt nhiều thành tựu. Việc học 

Nhạc tài tử cũng vậy! Đây là dòng nhạc kết hợp hai yếu tố dân gian và bác học nên việc 

đào tạo cần có tính hệ thống, từ thấp đến cao mới thực hiện đúng mục tiêu đề ra trong 

Chương trình hành động quốc gia Bảo vệ nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2014. 

Tuy nhiên, qua khảo sát để nắm biết về chuyên môn của nghệ nhân – tài tử ca ở các tỉnh, 

thành Nam Bộ, chúng tôi nhận thấy không ít người học học bản nhạc đầu tiên là Vọng cổ 

nhịp 32, hoặc lớp Hồi thủ, lớp Xế xảng, Nam ai, Xàng xê …thay vì học các bản ngắn, bản 

nhỏ phù hợp trình độ căn bản. “Do phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình nên các học viên 

học không đều bữa có bữa không! Nhiều người qua thời gian hứng khởi ban đầu thấy  học 

nhạc càng lúc càng khó nên bỏ cuộc. Ngày xưa chúng tôi phải cầu lụy thầy để được học. 

Còn bây giờ phải năn nỉ các em cháu mới chịu học căn bản đàng hoàng. Nhưng số chịu 

học này rất ít …” (PL, Bb 27). Thực trạng này còn được phản ánh qua ý kiến của một 

nghệ nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh: “Rất nhiều học viên muốn được thể hiện đã không 
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chịu khó học từ thấp đến cao mà chọn bản nhạc mình thích để học. Thầy vì thương hoặc 

vì lợi ích mà chìu dạy theo ý của học trò. Đây là cách đào tạo không có căn cơ, chỉ được 

phần ngọn, hỏng phần gốc” (PL2, Bb 12).  

Kết quả khảo sát trên cho thấy cách dạy và học hiện nay chưa thật sự khoa học; 

nó chưa giúp người học khai thông dần dần sự hiểu biết của mình, để ngày càng yêu 

thích và nỗ lực trau dồi kiến thức, kĩ năng. Việc dạy và học như kết quả điều tra còn 

cho thấy người thầy không chủ động nên chỉ truyền dạy theo nhu cầu cấp thời của học 

trò. Cách làm “ăn xổi ở thì”, “đi tắt đón đầu” này rất bất cập trong việc kế thừa nghệ 

thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, đồng thời phản ánh một xu thế chung của xã hội: học để 

kiếm sống, học cái cần học, học cái gì nhanh nhất mà có hiệu quả ứng dụng cao. Đồng 

tình với ý kiến trên là sự băn khoăn của một nghệ nhân khác: “ Khi truyền dạy tôi thấy 

có nhiều tài tử trẻ thực sự có năng khiếu nổi trội nhưng lại dở dang việc học vì những 

nguyên nhân khác nhau. Hoặc chỉ học vài bài bản nhạc thời thượng để “kiếm cơm” thì 

làm sao thấu đáo hết tinh túy của âm nhạc cổ truyền. Không thấu đáo thì khó mà sáng 

tạo ra giá trị mới cho Nhạc tài tử” (PL2, Bb 7). Do đó, học viên cần tuân thủ theo quy 

định đào tạo ở các cấp học, nhất là ở cấp cơ bản. Đây chính là nền tảng vững chắc cho 

hành trình phát triển sự nghiệp nghệ thuật ở mỗi học viên.   

Thứ ba: Sự cam kết - thủ tục cần thiết và bắt buộc đối với người học nhạc  

Để việc đào tạo đội ngũ kế thừa di sản văn hóa có hiệu quả và chất lượng, 

thiết nghĩ bên cạnh những yêu cầu cao về năng lực, phẩm chất của nghệ nhân truyền 

dạy cũng cần có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đối với học viên.  

Học viên phải có những điều kiện căn bản như: năng khiếu âm nhạc (qua sơ tuyển), 

sự đam mê, cầu tiến, chịu khó và chủ động trong luyện tập. Sở dĩ những điều kiện 

này được xem là tiên quyết bởi vì đời sống xã hội hiện nay đã biến đổi rất nhiều, tác 

động rất lớn đến nhu cầu, thị hiếu thẩm mĩ của con người. Việc học nghệ thuật nói 

chung và học Nhạc tài tử nói riêng đang ít dần về số lượng và giảm nhiều về chất 

lượng chuyên môn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc học kém hiệu quả và kém chất 

lượng ngoài tác nhân là nghệ nhân truyền dạy thì phần lớn phụ thuộc vào ý thức, trách 

nhiệm và năng lực học tập của học viên.  

Do đó, để không lãng phí thời gian, trí tuệ, tài năng của nghệ nhân truyền dạy, thiết 

nghĩ các cơ sở đào tạo (câu lạc bộ, Trung tâm văn hóa, Lò dạy nhạc của nghệ nhân) cần tổ 

chức sơ tuyển, kiểm chứng năng khiếu, mục đích và điều kiện cần thiết để học nhạc ở mỗi 
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học viên. Việc sơ tuyển căn cứ trên đối tượng học tập để chia làm hai nhóm: nhóm những 

người có năng khiếu nổi trội (tức có khả năng phân định rõ nhịp, giọng) và nhóm có năng 

khiếu trung bình (tức chưa nghe rõ nhịp và giọng). Căn cứ vào mức độ năng khiếu và mục 

đích học để nghệ nhân có cách thức hướng dẫn phù hợp. Thứ hai, người học nhạc cam kết 

tuân thủ theo những quy định (đã được thống nhất) về phương pháp, hệ thống bài bản, 

thời gian đào tạo, cách thức truyền dạy đặc thù của người thầy. Do đó, sự cam kết, ý thức 

trách nhiệm giữa cơ sở đào tạo (nếu dạy ở các thiết chế văn hóa do Nhà nước lập ra) với 

học viên, giữa thầy với trò là thủ tục không thể thiếu trong giai đoạn ban đầu của quá trình 

đào tạo. Cách làm này tuy nặng về thủ tục hành chính song sẽ giúp nâng cao ý thức trách 

nhiệm của đôi bên và nâng cao chất lượng của việc truyền dạy.  

3.3.3.2. Về tổ chức thực hành sáng tạo  

Sáng tạo là làm ra cái mới có sự khác biệt về nội dung hoặc hình thức so với 

những cái đã làm trước đó. Sáng tạo là hoạt động thể hiện tư duy bậc cao của con 

người, trong đó biểu hiện phổ biến nhất ở phương diện sáng tác. Sáng tác là quá trình 

sáng tạo ra một tác phẩm, từ ý tưởng đến việc tiến hành các thao tác cụ thể theo một 

quy trình nhất định để một tác phẩm mới ra đời. Thông thường nghĩa của từ sáng tác 

nghiêng về sáng tạo tác phẩm nghệ thuật, như: họa sĩ vẽ một bức tranh, nhạc sĩ viết ra 

một ca khúc. Chất lượng sáng tác phụ thuộc vào mặt bằng kiến thức, kĩ năng được đào 

tạo, vốn sống thực tế, năng khiếu nghệ thuật, trí tưởng tượng, óc quan sát, năng lực 

nhận thức và độ nhạy cảm của mỗi con người.  

Trong hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ sáng tác luôn được coi trọng vì đây là dạng 

hoạt động đặc biệt. Xã hội có thể đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ trình diễn nhưng rất khó 

để đào tạo ra một tác giả. Bởi, đời sống thực tiễn có rất nhiều tác giả nổi tiếng trong 

các lĩnh vực nghệ thuật lại chưa từng được đào tạo bài bản. Và cũng không ít những 

người được đào tạo bài bản lại không sáng tác được, hoặc không sáng tác được những 

tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Đây là tính hai mặt của một vấn đề, là thực trạng của 

hoạt động nghệ thuật nói chung. Đối với nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ việc sáng 

tác hiện nay (do các tỉnh thành tổ chức từ năm 2014 đến nay) chủ yếu là “đặt lời ca 

trên lòng bản” có tính phổ biến hơn là việc “sáng tác ra một bàn Nhạc tài tử mới”. Vì 

vậy, dựa trên kết quả khảo sát (trình bày ở chương 3) chúng tôi đưa ra một vài gợi ý 

trên phương diện sáng tác, chủ yếu sáng tác bản nhạc mới, có cấu trúc hơi điệu mới 
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mẻ, lời ca hàm xúc ý nghĩa, kết hợp một cách hài hòa, đóng góp vào kho tàng âm nhạc 

cổ truyền của vùng đất Nam Bộ. Cụ thể một số hành động thiết thực như:  

Khuyến khích nghệ nhân sáng tác bản nhạc mới 

Người sáng tác ngoài tư duy sáng tạo đòi hỏi phải có kiến thức sâu về các loại bài 

bản, nắm vững hơi điệu của nhạc Tài tử và biết diễn tấu trên nhạc cụ. Đối với nhạc Tài tử, 

các nghệ nhân, nhạc sĩ sáng tác đều sử dụng thông thạo ít nhất một loại nhạc cụ và có kiến 

thức sâu sắc về âm nhạc. Trong lịch sử Đờn ca tài tử Nam Bộ, danh tiếng của các nghệ nhân 

(được tôn là nhạc sư) luôn gắn liền với những bản nhạc hay để lại cho cuộc đời đều là kết 

quả của quá trình đam mê, miệt mài sáng tạo bằng trí tuệ và tài năng (đã đề cập ở Chương 

2). Cho đến ngày nay, giới Nhạc tài tử sử dụng các bài bản của các nghệ nhân tiền bối với 

lòng biết ơn và quý trọng sâu sắc, vì những giá trị của họ để lại đã làm giàu thêm kho tàng 

di sản văn hóa Nam Bộ, đem lại lợi ích tinh thần to lớn cho cộng đồng. Tiêu biểu như các 

bản: bộ Bát Ngự của Ba Đợi, Dạ cổ hoài lang của Cao Văn Lầu, Liêu giang, Thu phong của 

Ba Chột, Bình sa lạc nhạn, Song phi hồ điệp của Giáo Thinh, Tây thi Quảng của Út Búng, 

Ngũ khúc long phi của Mười Phú, Khúc hận Nam quan của Năm Vinh, Vọng cổ các nhịp 4, 

8, 16, 32 với sự đóng góp của nghệ nhân Tư Chơi (Huỳnh Thủ Trung), Năm Nghĩa, Trần 

Tấn Hưng, Út Trà Ôn, Đoản khúc Lam giang, Phi vân điệp khúc, Vọng kim lang của Văn 

Giỏi và Thanh Hải … và hàng trăm bản vắn đã được truyền bá rộng rãi đến các ban nhóm 

nghệ nhân và công chúng yêu chuộng của Nhạc tài tử Nam Bộ trong và ngoài nước. 

Do đó, để khuyến khích nghệ nhân sáng tạo bản nhạc mới, có thể thực hiện theo 

theo từng cấp độ: 

Cấp độ 1: Phát động tinh thần sáng tác từ các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ, 

xem việc sáng tạo bài bản mới là một trong những mục đích “tối thượng” và là danh 

dự của tập thể. Những bản nhạc sáng tác sẽ được các thành viên Câu lạc bộ góp ý, bổ 

sung để hoàn thiện. Đây là cách làm rất có hiệu quả của nhóm nghệ nhân - tài tử Bạc 

Liêu từ đầu thế kỉ XX cần được kế thừa và phát huy trong giới nhạc.  

Cấp độ 2: Đưa vào thể lệ Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ hàng năm ở địa 

phương, quy định mỗi ban nhạc Tài tử dự thi phải trình diễn ít nhất một bản nhạc Tài 

tử mới. Những bản nhạc hay được khen thưởng xứng đáng và những phần thưởng có 

tính chất động viên tinh thần sáng tác của tất cả tác giả dự thi không đoạt giải. 

Cấp độ 3: Tổ chức hội thi sáng tác bản nhạc Tài tử mới mở rộng cho nghệ nhân, 

nhạc sĩ ở các tỉnh trong khu vực tham dự, tặng giải thưởng cao cho các sáng tác hay để 
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kích thích tinh thần sáng tạo. Như vậy, ngoài nguồn kinh phí đầu tư của vgành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương cần huy động thêm nguồn đầu tư xã hội hóa.  

Cấp độ 4: Các sáng tác hay, có giá trị sẽ được phổ biến, dàn dựng, trình diễn trong 

các chương trình nghệ thuật của địa phương hoặc khu vực; tổ chức in ấn phát hành, phổ 

biến trên các kênh thông tin đại chúng để tôn vinh tài năng, thúc đẩy phong trào sáng tác.  

Khuyến khích nghệ nhân cải tiến nhạc cụ và sáng tạo nhạc cụ mới  

Nhạc cụ của dàn Nhạc Tài tử là kết quả một quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa 

với giữa người Việt và các dân tộc, quốc gia khác. Trong lịch sử phát triển Đờn ca tài tử, 

một số nghệ nhân (như nhạc sư Trần Quang Quờn ở Vĩnh Long) đã cải tiến các nhạc cụ 

thông dụng như: bầu, kìm, cò, gáo … để tạo ra nhạc cụ có hình dạng mới nhưng vẫn giữ 

được âm sắc đặc trưng. Mặc dù sự cải tiến có phần phức tạp hơn cái cũ về hình dạng, thao 

tác sử dụng khó khăn hơn … song đã cho thấy tinh thần sáng tạo luôn có ở các nghệ nhân, 

xứng đáng được khuyến khích, khai thác và sử dụng. Đặc biệt, việc cải tiến đờn tranh của 

nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là đóng góp quan trọng đối với Nhạc tài tử Nam Bộ: “ Từ năm 

1955, ông bắt đầu nghiên cứu cải tiến đàn tranh. Ông đã cải tiến từ hình dạng, kịch thước 

và sô dây đàn từ 16 lên 19, 17 và 21 dây, rất tiện lợi cho việc thể hiện các hơi, điệu khác 

nhau của nhạc Tài tử mà hông phải chỉnh sửa dây” (Nguyễn Thị Mỹ Liêm, 2011, tr 93).  

Hay nhạc sĩ Văn Giỏi ở Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng cây guitar phím lõm điện tử đôi 

(gồm 2 cây guitar ghép lại) do ông nghĩ ra và đặt thợ làm cho phù hợp với năng lực diễn 

tấu của mình, khi ông sử dụng người nghe như có 2 - 3 cây đờn vang lên cùng lúc. Ngoài 

ra, chúng tôi mở rộng vùng khảo sát để tìm hiểu việc sáng chế nhạc cụ mới của nghệ nhân 

Lê Thanh Quý (Chín Quý) ở tỉnh Hậu Giang1. Là một nghệ nhân say mê nghiên cứu, giỏi 

ngón đờn, sử dụng thuần thục các loại nhạc cụ trong dàn Nhạc tài tử, cùng với những tri 

thức được tích lũy trong quá trình trải nghiệm ở đoàn Cải lương và các ban nhóm tài tử, 

ông Chín Quý đã sáng chế, cải tiến trên 100 nhạc cụ có hình dáng khác nhau, cấu trúc 

bằng những chất liệu thông dụng, dễ tìm, thậm chí là vật liệu phế thải. Qua quan sát, 

chúng tôi nhận thấy đa số nhạc cụ của ông làm ra dựa trên hình dạng, màu âm của những 

nhạc cụ trong dàn Nhạc tài tử rồi kết hợp lại, tạo ra một kiểu dáng mới, cách thao tác cũng 

phức tạp hơn. Thí dụ: đờn bát ngũ cầm (cải tiến kết hợp từ độc huyền cầm. Đờn gồm 5 

dây có độ dài khác nhau nối với 5 bầu cộng hưởng trên thùng đờn hình giống hình con 

cá), đờn tam huyền di (cải tiến và kết hợp từ đờn tam thập lục, độc huyền cầm và hạ uy 

                                                                 
1 Lê Thanh Quý, còn gọi Chín Quý sinh năm 1945, ở phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang 
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di), … Tìm hiểu động lực thúc đẩy tư duy sáng tạo được nghệ nhân cho biết: “Mỗi cây 

đờn đều có âm thanh đặc sắc. Thời trẻ, khi đánh đờn cho đoàn hát, tôi ước gì mình có thể 

chơi được nhiều cây đờn cùng lúc. Thêm nữa, mấy chục năm qua người học đờn, chơi 

đờn dân tộc càng lúc càng ít. Một dàn nhạc mà chỉ còn 1, 2 cây đờn thì làm sao hay được! 

Trước tình hình đó, tôi nghĩ mình phải làm sao chỉ đờn 1 cây mà nghe như cả dàn nhạc. 

Thế là tôi bắt tay vào làm các nhạc cụ này” (PL2, Bb 28). Tuy nhiên, sự cải tiến hay sáng 

chế nhạc cụ cũng có những tiêu chí nhất định để đánh giá về chất lượng, như: tính phổ 

biến (dễ chế tạo hàng loạt), tính tiện dụng (thao tác dễ dàng, kiểu dáng phù hợp) âm thanh 

độc đáo (so với các nhạc cụ trước đó)… Nếu căn cứ trên những tiêu chí này thì chúng tôi 

có thể đánh giá về số lượng và chất lượng các nhạc cụ do nghệ nhân Chín Quý làm ra và 

có thể lý giải vì sao hiện nay quá ít nghệ nhân chế tác nhạc cụ.  

Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy một trong những nhạc cụ được các nghệ nhân 

yêu thích, có số lượng sử dụng nhiểu là đờn guitar phím lõm. Đây là nhạc cụ biểu hiện 

quá trình giao tiếp với văn hóa Phương Tây. Trên cơ sở kiểu dáng, chất liệu và âm sắc của 

đờn Guitare Espagnole modern (Tây Ban cầm) các nghệ nhân, nhạc sĩ ở Nam Bộ đã móc 

phím lõm xuống, giảm số lượng dây đờn và sử dụng cách lên dây theo thang âm cổ nhạc 

Việt Nam. Hay như cây đờn violon, vốn là nhạc cụ quan trọng trong Nhạc giao hưởng - 

thính phòng Châu Âu đã nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ XX. Những nghệ nhân, nhạc sĩ 

của Nhạc Tài tử - Cải lương tiếp nhận cây violon, giữ nguyên hình dáng nhưng cải tiến 

cách lên dây và cách cầm đờn để diễn tấu và đưa nó vào dàn nhạc. Nhạc cụ guitar phím 

lõm và violon phát triển gắn liền với sự phát triển của bản Vọng cổ và việc xác lập vai trò 

quan trọng của 2 nhạc cụ này trong dàn nhạc sân khấu Cải lương. Cùng lúc, nhạc giới 

cũng cải tiến đờn Mandolin và Banjo để chơi các bản nhạc Tài tử - Cải lương, do hiệu quả 

không cao trong diễn tấu nên tồn tại chỉ trong thời gian ngắn. Tất cả cải tiến đó bộc lộ tính 

năng động, sáng tạo của nghệ nhân, nhạc sĩ trong tiếp nhận văn hóa nước ngoài.  

Sáng chế ra cái mới hay dựa trên cái cũ để cải tiến thuộc về trí tuệ, tài năng và kỹ 

năng đặc biệt của nghệ nhân. Một nền văn hóa nói chung hay một dòng âm nhạc nói riêng 

sẽ giảm sức sống, dần đi đến tàn lụi đều vì không có tư duy sáng tạo của người trong 

cuộc. Tuy nhiên, vì nguồn tài lực của nghệ nhân eo hẹp, sự sáng tạo và cải tiến nhạc cụ rất 

cần vai trò đầu tư, ủng hộ, tạo điều kiện để quảng bá, sử dụng phổ biến … từ Nhà nước, 

sự thẩm định về chất lượng từ các nhà chuyên môn và sự hỗ trợ của các đơn vị ứng dụng 

sản xuất. Thiết nghĩ, việc tổ chức một cuộc triển lãm nhạc cụ mới và trình diễn đờn ca trên 
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các loại nhạc cụ được sáng chế, cải tiến của các ban nhạc địa phương trong Liên hoan 

Đờn ca tài tử Nam Bộ cấp tỉnh hay Festival Đờn ca tài tử Nam Bộ cấp Quốc gia sẽ là 

động lực thúc đẩy việc sáng chế, cải tiến nhạc cụ ở đội ngũ nghệ nhân. Đây cũng là cách 

khai thác tư duy sáng tạo, kích thích sự đóng góp trí tuệ cộng đồng vào việc bảo tồn và 

phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử ở mỗi địa phương. 

Khuyến khích, đầu tư thực hiện những ý tưởng mới lạ, độc đáo từ lớp trẻ  

Các tỉnh thành sở hữu Đờn ca tài tử cần phát động các hình thức sáng tạo để làm 

giàu có, phong phú thêm cho di sản văn hóa này. Về việc này ý kiến sau đây của một tài 

tử trẻ rất đáng được tôn trọng:  “Lớp trẻ chúng em rất thích sự mới lạ và có bạn đã làm ra 

được những cải tiến mới mẻ cho Đờn ca tài tử. Chẳng hạn: cải tiến hình dáng nhạc cụ, viết 

bản nhạc Tài tử mới, thiết kế trang phục “bắt mắt” cho ban nhạc trình diễn hay có bạn 

đang cố gắng học thêm Tân nhạc để viết Nhạc kịch Cải lương. Nhưng tụi em cũng lo 

lắng, không biết các bác, các thầy có chấp nhận không!” (PL2, Bb 13). Hay một ý kiến 

khác từ nghệ nhân ở tuổi trung niên: “Tôi nghe nói gần đây có nhóm các em sinh viên ở 

Trường Đại học Kĩ Thuật Thủ Đức còn nghiên cứu để tạo ra ứng dụng trên mạng xã hội 

để phổ biến âm nhạc dân tộc. Theo tôi, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh cần tổ chức 

Hội thi sáng tạo liên quan đến âm nhạc dân tộc và ĐCTT Nam Bộ. Nếu có Hội thi tài 

năng sáng tạo Đờn ca tài tử tôi nghĩ các em trẻ sẽ sẵn sàng tham gia” (PL2, Bb 23). Qua 

khảo sát chúng tôi được biết Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải (nguyên Trưởng khoa Âm nhạc 

dân tộc đến năm 2018) đã cùng học trò nghiên cứu thể nghiệm đờn một số bản nhạc Tài 

tử trên một số nhạc cụ chuyên dụng trong Tân nhạc, như: guitare (phím bằng, 6 dây), 

organ, piano, plute (sáo Tây) …Tuy còn trong quá trình nghiên cứu để soạn thảo bài bản 

cho phù hợp, song ý tưởng nghiên cứu để đưa Nhạc tài tử Nam Bộ vượt qua giới hạn lãnh 

thổ Việt Nam vươn ra thế giới là khát vọng cao cả rất cần được cổ súy và đầu tư.       

Như vậy, để làm cho hình thức và nội dung thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ sát 

hợp với nhu cầu, thị hiếu thẩm mỹ thời đại, nhất là đối tượng trẻ tuổi, thiết nghĩ bên 

cạnh việc bảo tồn giá trị của 20 bản Tổ, cách diễn tấu, hòa ca đúng “chất tài tử” cũng 

cần tạo không gian sáng tạo, tinh thần hưởng ứng từ lớp người trẻ tuổi. Bởi vì, để bảo 

vệ di sản văn hóa dân tộc cần có sự hiểu biết. Từ hiểu biết sâu sắc sẽ nảy sinh lòng yêu 

thích, say mê và kích thích sự sáng tạo. Cũng từ đó mới có niềm tự hào và tâm huyết 

đóng góp vào việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa. Đây là một hành trình 

tư duy và hành động của các bạn trẻ cần có sự đầu tư hỗ trợ từ Nhà nước, từ các tổ 
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chức xã hội. Do vậy, trong việc thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật 

Đờn ca tài tử giai đoạn 2020 - 2024 của các tỉnh thành, chúng tôi thiết nghĩa cần bổ 

sung vào nội dung trọng tâm việc Khuyến kích đầu tư cho sáng tạo các giá trị mới. 

Đây là vấn đề có tính cấp thiết, góp phần quyết định sự tồn tại của di sản, đồng thời 

phát huy năng lực sáng tạo đang tiềm ẩn trong nghệ nhân và cộng đồng. Qua đó, tạo 

nên xu hướng thẩm mỹ dân tộc trong thế hệ trẻ (vốn luôn háo hức sáng tạo, đổi mới, 

thể hiện), giảm thiểu những ảnh hưởng không tốt từ sự du nhập thiếu kiểm soát các 

loại sản phẩm văn hóa nước ngoài trong bối cảnh giao lưu và hội nhập hiện nay. 

3.3.3.3. Về trình diễn tranh tài  

Về tổ chức trình diễn tranh tài 

Trình diễn tranh tài hay còn gọi là liên hoan, hội thi, hội diễn là một trong những 

phương diện thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ. Các cuộc tranh tài bao giờ cũng kích thích 

trí tuệ, tài năng vốn có và quyết tâm cao của người tham gia. Vài cuộc trình diễn tranh tài 

với quy mô lớn ở cấp tỉnh và khu vực đã được Ngành chủ quản tổ chức từ những thập 

niên 1980 (trình bày ở Chương 2) đã bước đầu xây dựng nền móng vững chắc cho những 

cuộc liên hoan sau khi được UNESCO công nhận Nghệ thuật Đờn ca tài tử là Di sản văn 

hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 2014. Từ đó đến nay, hầu hết các tỉnh thành 

hiện sở hữu Đờn ca tài tử Nam Bộ đều có tổ chức các hình thức trình diễn tranh tài. Thông 

thường, thời điểm, không gian tổ chức các cuộc liên hoan luôn gắn với một sự kiện trọng 

đại nào đó có tính quốc gia, khu vực, hoặc địa phương. Chẳng hạn, Liên hoan Đờn ca tài 

tử 21 tỉnh – thành phố được tổ chức nằm trong Festival Đờn ca tài tử Quốc gia. Hay Liên 

hoan Đờn ca tài tử 3 tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau nhân kỉ niệm ngày Quốc khánh 

Việt Nam (2/9), Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ các tỉnh thành gắn với sự kiện 30 tháng 

Tư - Ngày giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước… 

Việc tổ chức liên hoan, hội thi còn là cơ hội để nghệ nhân – tài tử ôn luyện 

ngón đờn, giọng ca, khẳng định tài năng, qua đó được giao lưu, học hỏi, mở mang tri 

thức và rèn luyện kỹ năng thực hành chuyên môn. Tuy nhiên, qua tham dự những cuộc 

liên hoan, hội thi kể từ sau khi được UNESCO công nhận (năm 2014) đến nay chúng 

tôi nhận thấy không có sự cải tiến, năm sau làm giống mẫu của năm trước. Đơn vị tổ 

chức ngày càng chú trọng về hình thức hơn là hướng đến những mục tiêu quan trọng 

và cần thiết của cuộc tranh tài là: “… giới thiệu, quảng bá về nghệ thuật đờn ca tài tử 

Nam bộ dưới nhiều hình thức nhằm giáo dục thẩm mỹ, cảm thụ nghệ thuật đờn ca tài 
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tử Nam bộ tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ” (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

2014). Việc tổ chức Liên hoan ở các cấp phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước (có cấp 

kinh phí mới tổ chức), rất ít có sự tài trợ của các đơn vị tư nhân, dẫn đến không duy trì 

được, nghệ nhân bị động, dần mất đi tâm thế tranh tài. Mục đích quan trọng của các 

cuộc tranh tài là giao lưu học hỏi, kết bạn tri âm, cùng chung tay bảo vệ di sản văn hóa 

đã không thể thực hiện với nguồn kinh phí đầu tư hạn hẹp của ngành chủ quản về văn 

hóa nghệ thuật ở địa phương. Rất nhiều ban nhóm trình diễn xong đã không thể ở lại 

để xem chương trình của đơn vị bạn để học hỏi, rút kinh nghiệm. 

Qua tham dự các cuộc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ của 4 tỉnh thành, cùng 

sự thu thập ý kiến của các nghệ nhân, sự tìm hiểu các văn bản pháp quy có nội dung 

liên quan được địa phương ban hành, chúng tôi nhận thấy cần có sự chấn chỉnh, cải 

tiến về thể lệ, đối tượng tham dự, thời điểm tổ chức để đội ngũ nghệ nhân cùng các tài 

tử có cơ hội tham gia thực hành trình diễn, thể hiện được trí tuệ, tài năng cao nhất và 

đạt được mục tiêu tốt đẹp của sự tranh tài. Cụ thể:  

Duy trì việc tổ chức liên hoan theo định kì hàng năm 

Ở các tỉnh Đông và Tây Nam Bộ, các cuộc tranh tài như: Hội thi ngón đờn  hay, 

Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ, Liên hoan danh cầm Tài tử - Cải lương … đã được tổ 

chức phổ biến ở 3 cấp: cấp khu vực (vùng, miền), cấp tỉnh và cấp huyện. Trước năm 

2000, biện pháp này chưa có tính phổ biến nhưng sau khi triển khai Chương trình mục 

tiêu quốc gia về bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá tiêu biểu của dân tộc giai 

đoạn 2001 – 2005 và sau khi Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là di 

sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại thì liên hoan, hội thi ở các tỉnh và khu vực 

Nam Bộ bắt đầu được tổ chức theo định kì. Hiện nay, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ 

cấp tỉnh đã được tổ chức định kỳ (1 hoặc 2 năm /lần) ở Bình Dương và 20 tỉnh thành 

còn lại. Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ toàn quốc cứ ba năm tổ chức một lần.  

Việc tổ chức định kì Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ các cấp (từ toàn quốc, 

khu vực đến cấp tỉnh, huyện) là cách làm hữu hiệu trong việc phát huy loại hình âm 

nhạc này. Việc tổ chức định kì tạo cho các địa phương và lực lượng nghệ nhân – tài tử 

một tập quán “đến hẹn lại lên”. Họ có tâm thế chuẩn bị, không ngừng rèn luyện để 

nâng cao trình độ chuyên môn, nắm biết thời gian để đầu tư cho sáng tạo giá trị mới 

qua đó nâng cao tên tuổi, vị thế trong cộng đồng nghề.  
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Khuyến khích đối tượng dự thi trẻ tuổi 

 Từ trước đến nay đối tượng tham dự Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ các cấp 

chủ yếu là những nghệ nhân có quá trình hoạt động nghệ thuật, đạt thành tích nhất 

định và là thành viên của Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ở cơ sở. Nội dung liên hoan thường 

lấy 20 bản Tổ của nhạc Tài tử làm thước đo trình độ và năng lực đờn ca của nghệ nhân 

thực hành trình diễn. Tính từ năm 1993 đến 2020, quy định thể lệ cuộc thi ở các tỉnh 

thành đều chỉ khu biệt vào 20 bản Tổ. Trong khi đó (lấy ý kiến đại diện nguyện vọng 

nghệ nhân ở đã tham gia rất nhiều cuộc tranh tài): 

Nhạc Tài tử đâu chỉ có 20 bản Tổ mà có đến hàng trăm bản khác nữa. 

Rất nhiều bản không nằm trong 20 bản Tổ nếu phổ biến, hoặc đưa vào thể lệ 

thi diễn sẽ được giới trẻ ưa chuộng. Nhưng đến nay vẫn chưa có nơi nào cải 

tiến, sửa đổi thể lệ liên hoan. Chính sự chậm thay đổi cho phù hợp với hoàn 

cảnh mới đã làm nghèo nàn sự phong phú bài bản của Nhạc tài tử. Quan trọng 

hơn, điều này đã chặn đường kế thừa và tham gia của lớp trẻ. Chính là đối 

tượng mà chúng ta mong muốn truyền dạy và thưởng thức âm nhạc dân tộc 

nhất (PL2, Bb 17).  

Và ý kiến khác từ một tài tử trẻ đã làm rõ hơn thực trạng của Đờn ca tài tử hiện 

nay: “Tụi em không có quay lưng với nghệ thuật dân tộc đâu. Nhưng đâu dám lên sân 

khấu chung với các bác đã có quá nhiều năm đờn ca. Vả lại để đờn hoặc ca thông thạo 

một bản Tổ cũng mất cả mấy tháng mới được. Trong khi 5 bản nhỏ tụi em học chỉ có 

mấy ngày là đờn được rồi” (PL 2, Bb 13). Như vậy, cách làm này từ trước đến nay vô 

hình trung đã làm cho nhạc Tài tử bị “cục bộ”, thu hẹp phạm vi hoạt động, dần dần ít 

đi lực lượng kế thừa và công chúng thưởng thức. Đặc biệt là thanh thiếu niên – những 

chủ nhân tương lai của dòng nhạc này và là lực lượng xã hội quan trọng trong việc kế 

thừa, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc.  

Liên quan đến vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị Đờn ca tài tử trong bối cảnh 

hiện nay có rất nhiều ý kiến nghệ nhân đều quan tâm đến vai trò kế thừa của lớp 

người trẻ tuổi: “Văn hóa – nghệ thuật dân tộc mà không có sự kế thừa và phát triển 

thì sẽ đi đến chỗ triệt tiêu. Ai kế thừa? Đó chính là thế hệ trẻ, là lực lượng dồi dào 

sức sáng tạo, năng động và nhiệt huyết. Do đó, phải làm chọ họ tự hào, rồi ham 

thích, yêu mến và tâm huyết với Đờn ca tài tử mới được. Có nhiều cách làm nhưng 
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tựu trung lại là làm cho các bạn trẻ không đứng ngoài sân chơi nghệ thuật mà phải 

là thành viên nồng cốt trong đó” (PL 2, Bb 12).  

Như vậy, để tạo cơ hội cho lực lượng trẻ tiếp cận với Đờn ca tài tử Nam Bộ, được 

bộc lộ và khẳng định tài năng; đồng thời qua đó, giáo dục tình yêu và niềm tự hào về di 

sản văn hóa dân tộc, Ban Tổ chức các cuộc liên hoan cần điều chỉnh cách thức tổ chức, 

mở rộng đối tượng, khuyến khích người trẻ tham gia, đồng thời cải tiến nội dung, hình 

thức liên hoan phù hợp với thực tiễn ở Nam Bộ, phát huy được tính chủ động tích cực của 

các thành phần tham gia.  

Tiểu kết chương 3 

Trong các điều kiện thực tiễn để bảo vệ di sản văn hóa của mỗi địa phương, yếu 

tố con người mang tính quyết định. Nghệ nhân - chủ thể sáng tạo, truyền dạy, trình 

diễn, có vai trò quyết định trong thực hành di sản văn hóa phi vật thể ở mỗi địa 

phương. Đội ngũ nghệ nhân góp phần to lớn, tạo nên những thành tựu nhất định trong 

quá trình bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ hiện đang đối 

mặt với những tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, giao lưu hợp tác 

văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên đất nước ta. Qua khảo sát thực tế về những điều 

kiện cơ bản cũng như việc thực hành di sản của nghệ nhân ở các địa phương (trình bày 

ở chương 2), chúng tôi phân tích, đánh giá những tác động, ảnh hưởng đến việc thực 

hành Đờn ca tài tử của đội ngũ nghệ nhân ở Nam Bộ, cụ thể ở các địa bàn chọn khảo 

sát là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang và Bạc Liêu.  

Sự tác động, ảnh hưởng của bối cảnh xã hội đương đại đã tạo thành 2 mặt của 

vấn đề: những thành tựu và những hạn chế bất cập biểu hiện cụ thể, sinh động trên các 

phương diện thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ của đội ngũ nghệ nhân. Qua nghiên cứu 

những tác động và ảnh hưởng có tính đặc thù lịch sử ở Nam Bộ chúng tôi nhận thấy: 

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ cũng như rất nhiều loại hình di sản văn hóa trên đất 

nước Việt Nam đều chịu tác động bởi chính sách phát triển kinh tế và văn hóa qua vai 

trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Những yếu tố có tính “cốt lõi” này chi 

phối rất lớn đến lộ trình bảo vệ di sản, vừa tạo những thành tựu to lớn, nhưng cũng nảy 

sinh nhiều bất cập, nhược điểm trong quản lý và tổ chức, nhất là đối với nghệ nhân - 

chủ thể quyết định sự bảo tồn và phát huy giá trị di sản.  

Trên kết quả tổng hợp tài liệu và khảo sát thực tế ở các địa phương chúng tôi  nghiên 

cứu đội ngũ nghệ nhân thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ hiện nay nên như thế nào. Những 
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động thái ứng xử, đãi ngộ với nghệ nhân, cách quan tâm và đầu tư của các địa phương là 

động lực có tính quyết định đến nhận thức, trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ nghệ nhân 

hiện nay trên lộ trình bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.  

Do vậy, từ những ý nghĩa to lớn đó, cùng với kết quả nghiên cứu chúng tôi gợi ra 

một vài sự cải tiến, điều chỉnh để nâng cao vai trò quản lý di sản văn hóa của địa phương 

phát trong việc phát triển đội ngũ thực hành chuyên môn ngày càng lớn mạnh; đồng thời 

tạo điều kiện để nghệ nhân phát huy hơn trí tuệ, tài năng của mình đóng góp vào việc bảo 

tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh xã hội hiện nay.  
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ trong bối cảnh xã hội đương đại 

(giai đoạn từ 2016 - 2020) chúng tôi đã đặt ra và giải quyết những vấn đề sau đây:  

1. Xác định nghệ nhân là chủ thể quan trọng của nền văn hóa dân gian dân tộc 

Việt Nam. Trong các loại hình nghệ thuật trình diễn truyền thống, nghệ thuật Đờn ca 

tài tử Nam Bộ có số lượng nghệ nhân rất nhiều so với các loại hình nghệ thuật khác. 

Hơn một thế kỷ qua, các thế hệ nghệ nhân của 21 tỉnh thành - từ Ninh Thuận đến Cà 

Mau đã thể hiện trí tuệ, tài năng, công sức của mình trong việc sáng tạo, truyền bá, 

giữ gìn những giá trị đặc sắc, tiêu biểu của nghệ thuật Đờn ca tài tử bằng tất cả tình 

cảm, niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm với quốc gia, dân tộc. Bên cạnh đó, nếu 

không có sự nuôi dưỡng, yêu chuộng, xem đó là nhu cầu văn hóa tinh thần không thể 

thiếu được của cộng đồng cư dân trên một vùng lãnh thổ rộng lớn, thì nghệ thuật Đờn 

ca tài tử đã không thể tồn tại, phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Sự tương tác giữa 2 

chủ thể quan trọng: người sáng tạo và người thưởng thức đã làm nên sức sống bền 

vững của loại hình nghệ thuật này.  

2. Nghệ nhân có vai trò quyết định trong sự bảo tồn và phát huy giá trị hay 

phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Quá trình nghiên cứu khoa học trong 

lĩnh vực xã hội - nhân văn đã có không ít công trình nghiên cứu nghệ nhân nói 

chung, nghệ nhân trình diễn dân gian và nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ nói riêng. 

Dù là  nghiên cứu nghệ nhân như đối tượng chủ yếu hay chỉ đề cập đến nghệ nhân 

như một trong số các vấn đề đặt ra của công trình khoa học. Song, việc nghiên cứu 

nghệ nhân dưới góc độ khái quát, có hệ thống, đi sâu vào những phương diện hoạt 

động chủ yếu của nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ (qua khảo cứu tài liệu và quá 

trình điều nghiên thực tế các địa phương) đến thời điểm tiến hành luận án chúng tôi 

chưa phát hiện ra. Do vậy, luận án chọn cách tiếp cận nghiên cứu liên ngành Văn 

hóa học, trên cơ sở các luận điểm của 2 lý thuyết (Đặc thù lịch sử, Lựa chọn duy lý), 

đồng thời làm rõ các khái niệm liên quan đã bước đầu xây dựng nền tảng lý luận cho 

đề tài, giúp cho việc nghiên cứu nghệ nhân một cách có hệ thống, giải quyết các vấn 

đề đặt ra trong luận án.  

3. Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ thuộc sở hữu của cộng đồng cư dân ở 21 

tỉnh thành. Trên một không gian địa lý rộng lớn tham chiếu với những điều kiện hạn 

chế (tài chính, thời gian, công việc) cho nên chúng tôi khu biệt lại địa bàn, đối tượng 
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khảo sát và thời gian điền dã thực địa để có thể giải quyết được những vấn đề nghiên 

cứu đặt ra (đã trình bày cụ thể trong Phần mở đầu). Qua khảo sát thực trạng hoạt động 

của các nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ tại 4 tỉnh thành thuộc Miền Đông và Tây 

Nam Bộ (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang, Bạc Liêu) từ năm 2016 

- 2020 là giai đoạn I của việc thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật 

Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

4. Quá trình thực hành nghệ thuật qua các giai đoạn lịch sử các nghệ nhân của 

2 miền Đông và Tây Nam Bộ đã đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của 

dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng cư dân của 21 tỉnh thành hiện đang sở hữu Đờn ca tài tử Nam Bộ. Mỗi một 

giai đoạn lịch sử, các nghệ nhân bằng trí tuệ, tài năng đã đóng vai trò quyết định trong 

việc sáng tạo một hệ thống bài bản, cải tiến các loại nhạc khí, đem tiếng đờn, giọng ca 

đi khắp nơi để quảng bá, phổ biến “đặc sản” văn hóa Nam Bộ với cả nước và thế giới. 

Những đóng góp to lớn để lại cho đời sau cũng là những bằng chứng sống động, thúc 

đẩy sự công nhận của UNESCO: Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể 

đại diện nhân loại.  

5. Những tác động của xã hội đương đại đã ảnh hưởng rất lớn đến loại hình âm 

nhạc đặc trưng của lịch sử xã hội Nam Bộ. Điều đó dẫn đến sự mai một bài bản, phai 

nhạt mối quan hệ tri kỷ tri âm, biến đổi lối trình diễn, truyền dạy để thích ứng với 

hoàn cảnh nhưng theo chiều hướng bất lợi cùng với sự hụt hẫng, bất cập trong việc 

chuyển giao nghệ thuật giữa các thế hệ nghệ nhân. Bên cạnh đó, sự ứng xử, tôn vinh 

nghệ nhân có tính hình thức, theo thời đoạn, chưa có tầm nhìn chiến lược và sát hợp 

với điều kiện thực tiễn đặc thù của các địa phương ở Nam Bộ. Trong chính sách đãi 

ngộ, việc giải quyết nhu cầu vật chất thiết yếu để nghệ nhân tiếp tục cống hiến trí tuệ, 

tài năng của họ cho văn hóa nước nhà vẫn chưa thực thi một cách đồng bộ và triệt để. 

Tất cả những tồn tại đó đã và đang tác động, ảnh hưởng rất lớn đến lộ trình bảo vệ, 

phát huy và phát triển loại hình âm nhạc tiêu biểu, đặc trưng của văn hóa Nam Bộ. 

6. Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, 

chúng tôi căn cứ trên đường lối, chủ trương của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về 

“Xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiếnđậm đà bản sắc dân tộc”; 

đồng thời dựa trên kết quả nghiên cứu thực tế được đúc kết lại trong quá trình thực 

hiện đề tài, để đưa ra một vài nhận định, đánh giá có căn cứ khoa học và gợi mở một 
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cách làm phù hợp để giải quyết phần nào bất cập liên quan đến nghệ nhân Đờn ca tài 

tử Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, khẳng định sự cần thiết, quan trọng của 

đội ngũ nghệ nhân Đờn ca tài tử trên hành trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 

đất nước nói chung, các địa phương ở Nam Bộ nói riêng trong bối cảnh công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế như hiện nay. 

7. Bức tranh chân dung nghệ nhân qua mỗi giai đoạn lịch sử văn hóa Việt Nam 

có những màu sắc và đường nét khác biệt. Đề tài này chỉ là bước đầu hệ thống lại 

những đường nét, bố cục lại màu sắc, rọi chiếu qua ánh sáng thực tiễn để vẽ lại bức 

chân dung nghệ nhân trong những bối cảnh lịch sử xã hội đặc thù ở Nam Bộ. Từ đó, 

chúng tôi khẳng định ý nghĩa lịch sử, xã hội, văn hóa lớn lao của nghệ thuật Đờn ca 

tài tử Nam Bộ đã đúc kết thành những giá trị tốt đẹp mà các “báu vật nhân văn sống” 

đã và đang nỗ lực để bảo tồn và phát huy trong đời sống tinh thần của cộng đồng cư 

dân 21 tỉnh thành. Chúng tôi cũng hy vọng công trình này lan tỏa được cảm hứng đến 

những người trân trọng các truyền thống quý báu, tiếp tục có những công trình khoa 

học chuyên sâu về nghệ nhân của nghệ thuật dân gian, dân tộc, giúp bổ sung cho sự 

hạn chế, khiếm khuyết không thể tránh khỏi trong nội dung này. Luận án còn là sự tri 

ân sâu sắc của chúng tôi đối với nghệ nhân, những con người đã dành cuộc đời họ cho 

việc sáng tạo, gìn giữ và phát huy những giá trị đẹp đẽ, góp phần tạo dựng bản sắc 

văn hóa độc đáo và phong phú của dân tộc, của đất nước./.   
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. HÌNH ẢNH 
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Hình 1: Nghệ sĩ múa Cléo de Mérode (Pháp) múa với dàn nhạc Annam đệm trong Hội chợ triển 

lãm Paris (Pháp) năm 1900. Nguồn: Nguyễn Lê Tuyên – Nguyễn Đức Hiệp trích từ sách Le 

Panorama, nouvelle série N 20.RV-936986 

 

Hình 2: Ban nhạc tài tử Mỹ Tho do Nguyễn Tống Triều (hàng trên, bìa trái, tay đặt lên đàn tranh) 

phụ trách sang Pháp trình diễn tại Hội đấu xảo các nước thuộc địa tại Marseille năm 1906  

Nguồn: https://www.flickr.com/photos 
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Hình 3: Ban nhạc tài tử trình diễn tại Sài Gòn                                                                                            

Nguồn: https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/14934454435 

 

Hình 4: Sinh hoạt Đờn ca tài tử ở góc chợ                                                                                           

Nguồn:  Monographie dessineé de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh - 1935 
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1.2. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ CỦA NGHỆ NHÂN 

QUA KHẢO SÁT 4 TỈNH THÀNH 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

  

Hình 5: Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần II 2017 

tổ chức tại tỉnh Bình Dương  

Nguồn: Nguyễn Chính  

 

Hình 6: Lễ ra mắt CLBĐCTT xã Tân 

Hưng huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương              

Nguồn: Minh Thành Trung tâm Văn hóa 

huyện cung cấp                                                               

  

Hình 7: NNND Thu Hồng biểu diễn giới thiệu 

sáng tác mới của Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tỉnh 

Bình Dương năm /2019                                                       

Nguồn: Nguyễn Chính                                          

 

Hình 8: Gia đình 3 thế hệ ĐCTT trình diễn 

giao lưu hàng tuần tại Trung tâm Văn hóa 

huyện Dầu Tiếng, năm 2020                                                

Nguồn: Nguyễn Chính   
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Hình 9: CLB ĐCTT Gia Đình Tấn Xuân tại Liên 

hoan ĐCTT năm 2015                                                   

Nguồn: Trần Thị Hương  - Trung tâm Văn hóa – 

Nghệ thuật Bình Dương cung cấp 

Hình 10: NNUT Trần Kim Anh - CLB 

ĐCTT huyện Dầu Tiếng                      

Nguồn: Nguyễn Chính  

  

Hình 11: Nhóm khảo sát đề tài luận án chụp với 

đại diện nghệ nhân ĐCTT huyện Dầu Tiếng và 

Tp. Dĩ An, tháng 2/2020                                                              

Nguồn: Nguyễn Chính 

Hình 12: NNND Thu Hồng (đứng giữa) 

trong buổi Lễ tôn vinh do tỉnh Bình 

Dương tổ chức.                                                      

Nguồn: Vy Thảo cung cấp  
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Hình 13: NNUT Phạm Ngọc Phú và NNUT Cao Thị Thắng – đôi vợ chồng tri âm tri kỷ đóng 

góp rất nhiều cho các CLBĐCTT tỉnh Bình Dương. Nguồn: Hồng Thuận - Báo Bình Dương 

  

Hình 14: NNUT Trần Văn Sáng – CLBĐCTT 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương                                      

Nguồn: Nguyễn Chính  

Hình 15: NN Ngô Thị Kiều My – nữ 

danh cầm Miền Đông Nam Bộ                        

Nguồn: Nguyễn Chính  
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TỈNH TIỀN GIANG  

 

 

Hình 16: Gia đình của NN Bảy Du ở Thới Sơn - Tp.Mỹ 

Tho. Nguồn: Gia đình NN cung cấp  

Hình 17: Ban nhạc Tài tử tỉnh Định Tường 

(Tiền Giang hiện nay) trước buổi thu âm ( năm 

1972). Nguồn: NN Minh Tô cung cấp 

 
 

Hình 18: CLBĐCTT - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tập 

luyện chương trình tham dự Liên hoan ĐCTT khu vực năm 

2019 .   Nguồn: Nguyễn Chính                                                              

Hình 19: Các NN ĐCTT ở thị xã Gò Công 

(từ trái qua phải: Văn Hai, Minh Điệp, Thanh 

Vân). Nguồn: Nguyễn Chính  

  

Hình 20: NN Phạm Văn Nô (Ba Nô) CLBĐCTT Thị xã Gò 

Công truyền nghề tại nhà.                         

Nguồn: Nguyễn Chính  

Hình 21: CLBĐCTT Thị xã Cai Lậy trình diễn 

trong sinh hoạt thường kỳ tại Trung tâm Văn hóa                             

Nguồn: Nguyễn Chính  
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Hình 22: Sinh hoạt thường kỳ của CLBĐCTT huyện Gò Công Đông.trong khuôn viên đền thờ 

Trương Định tại xã Gia Thuận. Nguồn: Nguyễn Chính 

 

Hình 23: CLBĐCTT huyện Cai Lậy và CLBĐCTT xã Đông Hòa tỉnh Tiền Giang trong chuyến 

biểu diễn giao lưu tại căn cứ Tỉnh ủy Mỹ Tho. Nguồn: Nguyễn Chính  
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Hình 24: NNUT Phan Tuấn Huệ (Đức Huệ) 

- CLBĐCTT huyện Gò Công.  

Nguồn: Nguyễn Chính   

 

Hình 25: NNUT Bùi Văn Tươi (Hồng Tươi) 

– CLBĐCTT huyện Cái Bè.  

Nguồn: Nguyễn Chính 

 

 

Hình 26: NN Trần Tấn Hưng và NN Nguyễn 

Ngọc Thảnh – CLBĐCTT xã Phú Kiết huyện 

Chợ Gạo trình diễn Liên hoan ĐCTT tỉnh Tiền 

Giang năm 2018. Nguồn: Nguyễn Chính  

Hình 27: NNUT Ngọc Đặng trong tiết mục 

“Dạ cổ hoài lang” Tiền Giang  năm 2020                 

Nguồn: Nguyễn Chính  
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TỈNH BẠC LIÊU  

 
 

Hình 28: NN Quách Hải Bằng (ngồi giữa) dạy 

học trò đàn ca tại nhà                                                             

Nguồn: Đỗ Ngọc Cần cung cấp  

 

Hình 29: Gameshow Hò Xự Xang Xê Cống 

vòng Chung kết tổ chức tại Bạc Liêu năm 2015 

Nguồn: Mẫn Uyên cung cấp 

  

Hình 30: Thạc sĩ, NN Đỗ Ngọc Cần – nữ danh 

cầm của đất Bạc Liêu.                                 

Nguồn: Đỗ Ngọc Cần cung cấp  

Hình 31: ThS. Nghệ nhân Vưu Long Vỹ - 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, NN 

sáng tác bài bản    

Nguồn: Nguyễn Chính  
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Hình 32: NNUT Trương Hoàng Triều – 

CLBĐCTT Tp. Bạc Liêu                             

Nguồn: Nguyễn Chính  

Hình 33: NNUT Lê Thị Mộng Thu – 

CLBĐCTT Tp. Bạc Liêu                                                       

Nguồn: Nguyễn Chính  

  

Hình 34: NN Ngọc Điệp huyện Đông Hải        

Nguồn: tư liệu TT Văn hóa tỉnh Bạc Liêu  

Hình 35: NNUT Đặng Thanh Sử  

CLBĐCTT Tp. Bạc Liêu 

Nguồn: Nguyễn Chính  
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Hình 36: Lớp dạy ca nhạc Tài tử do Trung tâm 

Văn hóa tỉnh Bạc Liêu mở năm 2019          

Nguồn: Nguyễn Chính   

Hình 37: Lớp dạy ca nhạc Tài từ cho giáo 

viên dạy nhạc ở các trường THCS huyện 

Hòa Bình năm 2019        

Nguồn: Nguyễn Chính  

 

 

Hình 38: Các nghệ nhân đoạt giải nhất - Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ mở rộng ngoài 3 tỉnh 

 Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau năm 2019 tổ chức tại Nhà hát Bạc Liêu  

Nguồn: Nguyễn Chính  
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Hình 39: NNDG Huỳnh Thị Huệ (Bạch Huệ) – 

người được xem là “báu vật sống” của Đờn ca tài 

tử Nam Bộ (1933-2013).                                           

Nguồn: Mai Duyên cung cấp 

Hình 40: Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo – cây 

đại thụ đa tài của Âm nhạc cổ truyền Nam 

Bộ (1918-2021)                                            

Nguồn: https://tranvankhe-

tranquanghai.com/category/nhac-su-vinh-

bao/ 

  

Hình 41: NNDG-NSUT Trương Văn Tự (Ba Tu) 

được giới nhạc tôn là Nhạc sư của nhạc Lễ & 

nhạc Tài tử Nam Bộ (1936 -2018).               

Nguồn: Mẫn Uyên cung cấp  

Hình 42: NNND Phạm Công Tỵ (Út Tỵ) 

huyện Hóc Môn                                    

Nguồn: Mẫn Uyên cung cấp  
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Hình 43: Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái, đại biểu VN và các nghệ nhân ĐCTT của 

Tp.HCM tại Phiên họp Uỷ ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 8 của 

UNESCO diễn ra tại TP. Baku, nước Cộng hòa Azerbaijan, ngày 05/12/2013                                                   

Nguồn: tư liệu của Trung tâm Văn hóa Tp.HCM 

  

Hình 44: NNUT Quang Dũng (Q8), NNND 

Thanh Tùng (Hóc Môn), NNND Út Tỵ (Hóc 

Môn) trong Lễ tôn vinh NN 2018  của  Tp.HCM    

Nguồn: Nguyễn Chính 

Hình 45: NSUT Thạc sỹ Huỳnh Khải – 

nguyên Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc Nhạc 

Viện Tp.HCMN. Nguồn: Nguyễn Chính  
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Hình 46: Các nghệ nhân, nhà nghiên cứu ĐCTT Nam Bộ của Tp.HCM  trong buổi biểu diễn tại 

Trường Đại học Mở năm 2019 Nguồn: Nguyễn Chính  

 

Hình 47: NNND Thanh Tuyết và NN Thái Bình cùng CLBĐCTT Tp.HCM biểu diễn giao lưu   

tại  Trường Đại học Trà Vinh năm 2019.  Nguồn: Nguyễn Chính 
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Hình 48: Các NN, NS, nhà nghiên cứu và đại diện Thành Đoàn tp.HCM trong buổi Tọa đàm 

khoa học tại Nhà Văn hóa Sinh viên năm 2020 bàn về đưa Âm nhạc dân tộc vào nhà trường. 

Nguồn: https://hoisinhvientphcm.com/dua-am-nhac-dan-toc-den-gan-voi-gioi-tre/ 

  

Hình 49: NN, Thạc sĩ  Nhứt Dũng đàn Sến và NN Kim Loan đang dạy ca cho học trò                                      

tại Cung Văn hóa Lao động Tp.HCM. Nguồn: Nguyễn Á cung cấp  
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Hình 50: NN Phương Hậu và TT Thảo Vi biểu 

diễn trong Ngày hội Văn hóa đọc tổ chức tại 

Công viên Phú Lâm, Quận 6 vào tháng 12/2020.             

Nguồn: Nguyễn Chính  

Hình 51: NN Minh Đức và tài tử Thảo Vi 

trình diễn ĐCTT trước Nhà hát Thành phố 

ngày 30/01/2021                                                        

Nguồn: Nguyễn Chính  

 

 

Hình 52: Tài tử Nguyễn Văn Nghiệp – Nhạc 

Viện Tp.HCM độc tấu Guitare phím lõm                 

Nguồn: Nguyễn Chính  

Hình 53: Các tài tử trẻ biểu diễn trong Lễ 

khai mạc triển lãm“Đờn ca Tài tử - Lời 

tự tình của dân tộc quê hương” của Nhiếp 

ảnh gia Nguyễn Á ở Tp.HCM. Nguồn: 

Nguyễn Á  
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Hình 54: Ban nhạc Tài tử Tp.HCM trình diễn thu hình tại Khu Bình Quới - Thanh Đa, quận Bình 

Thạnh Tp.HCM năm 2019. Nguồn : Nguyễn Chính 

 

Hình 55: Ban nhạc ĐCTT của Nhạc Viện Tp.HCM  biểu diễn tại Khu Bình Quới-Thanh Đa quận 

Bình Thạnh năm 2020. Nguồn: Nguyễn Chính                                                                             
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PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH PHỎNG VẤN CỦA 04 TỈNH – THÀNH (BÌNH 

DƯƠNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TIỀN GIANG , BẠC LIÊU) 

* Một vài thuật ngữ viết tắt trong chú thích  

Nghệ nhân nhân dân: NNND, Nghệ nhân ưu tú: NNU), Nghệ sĩ ưu tú: 

NSUT, tài tử (TT), cán bộ quản lý văn hóa (CBQLVH), Câu lạc bộ Đờn ca tài tử: 

CLBĐCTT, Đờn ca tài tử: ĐCTT, CL: CL, Thành phố Hồ Chí Minh: Tp.HCM, 

thành phố: Tp, thị xã: TX,  

2.1. DANH SÁCH PHỎNG VẤN  

TT Họ tên/ Nghệ danh Tuổi Chuyên 

môn 

Địa chỉ Ghi 

chú 

I Tỉnh Bình Dương  

1 Trần Thị Kim Anh  1944 Ca, sáng tác Huyện Dầu Tiếng NNUT 

2 Lê Trần Phương Thảo 1964 Ca Huyện Dầu Tiếng  NNUT 

3 Nguyễn Thị Thu Hồng 1954 Ca Tp. Thủ Dầu Một  NNND 

4 Ngô Thị Kiều My  1963 Đàn, ca  Tp. Thủ Dầu Một  NNUT 

5 Văn Sáng  1972 Đàn  Tp. Thủ Dầu Một NNUT 

6 

Trần Thị Hương  1980 Cán bộ QL Trung tâm Văn 

hóa – Nghệ thuật 

tỉnh 

 

7 Lê Đức Cang  1949 Đàn Huyện Bàu Bàng  NNUT 

8 Cao Thị Thắng 1953 Ca Tp. Dĩ An NNUT 

9 
Phạm Ngọc Phú 1955 Đàn, sáng 

tác 

Tp. Dĩ An NNUT 

10 Lê Tấn Xuân 1957 Đàn, ca Thị xã Tân Uyên  NNUT 

      

II Thành phố Hồ Chí Minh  

11 
Nguyễn Thị Trường 

An 

1988 Ca  Quận Gò Vấp  

12 Nguyễn Ngọc Lê 1981 Ca  Quận Gò Vấp   

13 Nguyễn Ngọc Đặng  1983 Ca  Quận Bình Tân  NNUT 

14 Lương Thị Bé Nhũ 1989 Ca Quận Tân Phú   

15 Phan Thị Thu 1972 Ca Quận Tân Phú NNUT 

16 Nguyễn Văn Thi 1996 Đàn  Quận Thủ Đức  

17 
Lê Thanh Tùng  1950 Đàn, sáng 

tác 

Huyện Hóc Môn  NNND 

18 Phan Minh Đức  1970 Ca  Quận Bình Thạnh NNUT 

19 Phan Lập Ngôn 1996 Đàn  Quận 1  

20 Mai Thanh Mai 1976 Ca  Quận 4 NNUT 

21 Phạm Thị Tuyết 1969 Ca  Quận 4 NNND 

22 Lâm Bá Thành  1995 Đàn  Quận 6  

23 
Phạm Thái Bình  1977 Ca, sáng tác Trung tâm Văn 

hóa Tp.HCM 

 

24 
Nguyễn Thị Như 

Nguyệt 

1971 Ca  Quận 8  
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25 Nguyễn Văn Tạo 1959 Ca  Quận 8  

26 Trần Duy Anh 1995 Đàn  Quận 9  

27 
Huỳnh Văn Khải 1957 Đàn, sáng 

tác 

Nhạc Viện 

Tp.HCM 

NSUT 

28 
Phan Nhứt Dũng  1964 Đàn  Cung Văn hóa 

Lao Động  

 

29 
Trần thị Kim Loan  1961 Ca, dàn 

dựng 

Cung Văn hóa 

Lao động  

 

30 Phạm Công Tỵ  1953 Đàn  Quận 12 NNND 

III Tỉnh Tiền Giang  

31 
Bùi Văn Tươi (Hồng 

Tươi) 

1977 Đàn, sáng 

tác 

Huyện Cái Bè NNUT 

32 
Nguyễn Thanh Nhàn 1960 Đàn Huyện Châu 

Thành 

 

33 
Phan Tuấn Huệ  1953 Đàn, sáng 

tác 

Huyện Gò Công 

Đông 

NNUT 

34 Trần Văn Phụng  1959 Đàn  Thị xã Gò Công  

35 Trần Thị Cẩm Lệ 1975 Ca Thị xã Cai Lậy  

36 
Lý Thiện Hoàng  1959 Cán bộ quản 

lý 

Trung tâm Văn 

hóa tỉnh 
 

37 
Nguyễn Huỳnh Anh  1953 Tác giả Hội Văn học-

Nghệ thuật tỉnh  

NNUT 

38 Phan Nguyệt Châu 1957 Ca Tp. Mỹ Tho   

39 Nguyễn Mạnh Cường  1975 Đàn  Tp. Mỹ Tho  

40 Nguyễn Thanh Hải  1965 Ca, sáng tác  Tp. Mỹ Tho   

III Tỉnh Bạc Liêu  

41 Trương Hoàng Triều 1938 Ca, đàn   Tp. Bạc Liêu NNUT 

42 
Vưu Long Vỹ  1962 Cán bộ quản 

lý, sáng tác 

Trung tâm Văn 

hóa tỉnh  

 

43 

 

 

Võ Công Diệp  

1964 Cán bộ quản 

lý 

Phòng Nghiệp vụ 

Văn hóa – Sở 

VHTT&DL Bạc 

Liêu 

 

44 Bùi Thu Tâm 1970 Ca Tp. Bạc Liêu  

45 Nguyễn Ngọc Ẩn 1962 Đàn, ca  Tp. Bạc Liêu NNUT 

46 
 Đặng Văn Sử (Thanh 

Sử) 

1967 Đàn  Tp. Bạc Liêu NNUT 

47 Lê Thị Mộng Thu 1958 Ca  Tp. Bạc Liêu NNUT  

47 Lâm Duy Minh 1962 Đàn Huyện Vĩnh Lợi NNUT 

49 Tạ Ngọc Sang  1957 Đàn  Huyện Đông Hải NNUT  

50 
Đỗ Ngọc Cần  1972  Đàn Đoàn CL Cao 

Văn Lầu  

 

Tổng số: 50 người; trong đó 06 cán bộ quản lý văn hóa và 44 nghệ nhân 
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2.2. CÂU HỎI PHỎNG VẤN  

CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGHỆ NHÂN 

VÀ CÁN BỘ VĂN HÓA Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

 
Đối tượng gồm: cán bộ quản lý văn hóa được giao phụ trách về các hoạt động ĐCTT; 

các nghệ nhân trong độ tuổi từ 27 - 70, tùy điều kiện, trình độ học vấn, năng lực chuyên 

môn của mỗi người để có câu hỏi thích hợp trong số nội dung của các câu dưới đây. 

NGHỆ NHÂN 

 Về thân thế  

1. Gia đình nghệ nhân có mấy đời theo nghiệp đàn ca? Hiện nay nghệ nhân đã có truyền 

nhân từ gia đình hay không? Nếu có, là ai? Nếu không thì tại sao?  

2. Nghề nghiệp mưu sinh chính của nghệ nhân là gì? Có sử dụng đàn ca để giải quyết vấn 

đề sinh kế không?  

3. Nghệ nhân được truyền dạy đờn/ca ở đâu? Học từ ai? Quá trình hoạt động được bao 

nhiêu năm? Đã được phong tặng danh hiệu nào chưa?  

 Về tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ ĐCTT  

4. Nghệ nhân cho biết nội dung và hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử hiện nay?  

5. Trong Câu lạc bộ, số lượng nghệ nhân nữ và nghệ nhân nam có bằng nhau không? Tại 

sao?  

6. Nghệ nhân nữ tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ và các hoạt động Đờn ca tài tử có được 

tôn trọng và đối xử bình đẳng như nghệ nhân nam không?  

7. Tình trạng thiếu nghệ nhân đánh đàn thì Câu lạc bộ giải quyết như thế nào khi tổ chức 

sinh hoạt và tham gia liên hoan? 

8. Ngành Văn hóa hay Ủy ban nhân dân xã có cấp kinh phí hàng tháng để tổ chức sinh 

hoạt câu lạc bộ không? Nếu có mức độ bao nhiêu?Nếu không không cấp kinh phí thì có 

cách nào khác để tổ chức sinh hoạt? 

Về hoạt động truyền dạy 

9. Theo nghệ nhân người dạy nhạc cần có những phẩm chất và năng lực gì? Tại sao? Tài 

liệu giảng dạy của nghệ nhân xây dựng trên cơ sở nào? 

10. Có một phương pháp dạy chung cho các đối tượng (tuổi tác, trình độ) hay mối đối 

tượng có cách dạy riêng? Nếu có cụ thể là gì?  

11. Tại sao nữ không học đàn kìm, Guitar phím lõm hay đàn Cò ? 

12. Tại sao ban đàn trong Câu lạc bộ đa số là nam, nữ rất ít?  

13. Tại sao gọi là bài bản ? Lý do gì mà giới nhạc chon 20 bản Tổ để truyền dạy?  

14. Việc truyền dạy của nghệ nhân ở địa phương thường tiến hành ở đâu? Địa phương có 

hỗ trợ gì không?  

15. Nội dung và hình thức truyền dạy như thế nào? Đối tượng đi học gồm những ai? 

Trong đó nam hay nữ chiếm đa số? Tại sao có hiện tượng như vậy?  

16. Theo nghệ nhân, hiện nay trở ngại đối với việc truyền dạy Đờn ca tài tử là gì? 
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17. Là người có nhiều đóng góp trong hoạt động truyền dạy, theo nghệ nhân để hoạt động 

này có hiệu quả cần chú trọng vấn đề gì ? 

18. Những tài tử trẻ đến học đàn ca điều mong muốn của họ là gì? Nghệ nhân có đáp ứng 

mong muốn đó không? Tại sao?  

 Về hoạt động trình diễn  

19. Diễn tấu và hòa ca Nhạc tài tử có theo quy chuẩn nào không? Nếu có thì biểu hiện 

như thế nào?  

20. Trình diễn Đờn ca tài tử thường tổ chức ở đâu? Cách thức tổ chức như thế nào? Theo 

nghệ nhân nên làm như thế nào để trình diễn có hiệu quả?  

21. Nghe một số nghệ nhân nói phải có kinh phí nhà nước cấp mới hoạt động ĐCTT 

được. Nghệ nhân nghĩ sao về việc này?  

22. Nghệ nhân cho ý kiến nhận xét về thể lệ quy định liên hoan những năm qua có còn 

phù hợp với hoàn cảnh thực tế hiện nay? Tại sao?  

 Về hoạt động sáng tác  

23. Sự sáng tạo bài bản mới hiện nay ở địa phương có hay không? Tại sao? 

24. Địa phương có tổ chức hàng năm hội thi sáng tác bài bản mới hay không?  

25. Tại sao hiện nay ít có người sáng chế nhạc cụ mới hay cải tiến các loại nhạc cụ như 

trước kia ? 

 Về ý kiến nhận định và đề xuất   

26. Nghệ nhân có mong muốn gì để cho nghệ thuật Đờn ca tài tử được bảo tồn và phát 

triển? 

27. Những đề xuất về sự đãi ngộ mà địa phương có thể thực hiện đối với nghệ nhân? 

28. Tại sao hiện nay ở các gia đình nghệ nhân “nòi”lại không có người kế nghiệp đàn ca? 

Để khắc phục tình trạng này theo nghệ nhân phải giải quyết như thế nào?   

29. Ở các tỉnh thành đều có ca quán, khu du lịch có trình diễn phục vụ, hay các đám tiệc 

mời nghệ nhân, nghệ sĩ tới trình diễn. Vậy, Có phải Đờn ca tài tử đã thành âm nhạc 

chuyên nghiệp? Nghệ nhân nghĩ sao về hiện trạng này? 

30. Theo nghệ nhân, trong các hoạt động của Đờn ca tài tử hiện nay, hoạt động nào quan 

trọng nhất? Tại sao?  

31. Nghệ nhân cho nhận xét về việc xét công nhận danh hiệu hiện nay ở địa phương? 

Theo nghệ nhân cách làm đó phù hợp với thực tế không? Nếu không thì nên như thế nào? 

32. Theo nghệ nhân, đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa có vai trò gì đối với công tác bảo tồn 

phát huy di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử? 

33. Địa phương đã có chế độ đãi ngộ cụ thể gì cho các nghệ nhân nói chung và nghệ nhân 

được công nhận danh hiệu (Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Dân 

gian)? 

34. Vấn đề đãi ngộ đối với nghệ nhân, tài tử thì địa phương đã thực hiện như thế nào? 

Theo văn bản chỉ đạo của Nhà nước và với thực tế địa phương, nghệ nhân thấy nên giải 

quyết như thế nào hợp tình, hợp lý? 
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35. Nguồn ngân sách địa phương, nhất là ở cơ sở chi cho hoạt động ĐCTT gấn như 

không có, nếu có cũng quá ít, dẫn đến việc khó khăn trong tổ chức sinh hoạt CLB. Vậy 

theo nghệ nhân có cần kinh phí hỗ trợ từ địa phương hay không? Tại sao?    

 CÁN BỘ VĂN HÓA  

36. Qua theo dõi, hỗ trợ phong trào Đờn ca tài tử của tỉnh trong những năm qua, xin 

ông/bà cho biết tình hình sinh hoạt hiện nay của nghệ nhân ở các câu lạc bộ ĐCTT có 

thuận lợi hay không? Tại sao? 

37. Địa phương trong quá trình thực hiện Đề án Bảo vệ và phát huy Di sản Đờn ca tài tử 

của tỉnh năm 2016 – 2020, đã có hoạt động gì nổi trội so với nơi khác? 

38. Nguồn kinh phí đầu tư cho các hoạt động Đờn ca tài tử lấy từ đâu? Địa phương trong 

5 năm thực hiện đề án đã làm được những gì?  

39. Đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị đồng thời phát triển ĐCTT thể hiện trên các 

mặt hoạt động nào của Đờn ca tài tử ? Hoạt động nào được đầu tư nhiều nhất?  

40. Nhà nước kêu gọi xã hội hóa hoạt động Đờn ca tài tử, theo ông/bà việc này có khả thi 

ở địa phương mình trong quá trình thực hiện Đề án hay không?  

41. Trong bối cảnh hiện nay theo ông/bà làm thế nào để dạy nhạc Tài tử ở các Trung tâm 

Văn hóa?  

42. Ở góc độ quản lý văn hóa, ông/bà đánh giá như thế nào hiện tượng thiếu nghệ nhân 

đàn ở các câu lạc bộ và hiện tượng vay mượn nhạc công ở các cuộc liên hoan Đờn ca tài 

tử hiện nay ở các địa phương?  

43. Theo ông/bà làm thế nào để lớp trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc dân tộc 

trong bối cảnh hiện nay? 

44. Việc xét công nhận các danh hiệu nghệ nhân, địa phương đã làm như thế nào? Có hỗ 

trợ cụ thể gì cho nghệ nhân? Các nghệ nhân sau khi được công nhận NNUT, NNND thì 

địa phương có chính sách đãi ngộ đối với họ hay không?  

45. Từ sau khi UNESCO công nhận ĐCTT là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân 

loại, ở Ngành Văn hóa hay địa phương có tổ chức khảo sát, điều tra lại các Câu lạc bộ 

ĐCTT và nghệ nhân trên địa bàn hay không? Tại sao?  

2.3. TRÍCH MỘT SỐ BIÊN BẢN LIÊN QUAN NỘI DUNG LUẬN ÁN 

 Biên bản số 1: NNUT Phạm Ngọc Phú (CLBĐCTT – Tp. Dĩ An, Bình Dương) 

Hỏi: Xin ông cho biết đã có bao nhiêu năm hoạt động ĐCTT ở Bình Dương? Sở trường 

nghệ thuật của ông là gì?  

Trả lời: Tôi có 40 năm hoạt động văn nghệ với đủ “ngón nghề”: sáng tác bài ca, đờn 

được vài nhạc cụ, đặc biệt là đờn Kìm, truyền dạy cho học trò và (cười) động viên, 

khuyến khích anh chị em ở Bình Dương cùng yêu mến, say mê nghệ thuật ĐCTT.  

Hỏi: Là người có nhiều trải nghiệm trên các phương diện hoạt động nghệ thuật, xin nghệ nhân 

cho biết nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ở Bình Dương hiện nay?  

Trả lời: Các CLB có nhiều em trẻ tham gia. Nhưng tập trung nhiều về phần ca hơn đờn, 

chủ yếu ca Vọng cổ, trích đoạn CL, có rất ít bài bản Tổ được đưa ra để cùng nhau rèn 

luyện. Một số cá nhân, nhóm chuyển thành “chuyên nghiệp”, chủ yếu trình diễn trong các 

nhà hàng, quán ăn, đám tiệc tại gia… Hầu hết họ đến sinh hoạt tại các đội nhóm lúc rảnh 
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rỗi, học ca lẫn nhau, biết được bao nhiêu thì ca bấy nhiêu…nên đờn chưa đúng, ca chưa 

đạt là không ít. Thực ra ĐCTT Nam bộ không phải là thể loại khó đờn, khó ca so với các 

thể loại khác trong nền âm nhạc Việt Nam, nhưng để đờn đúng, ca đúng phải được học 

bài bản. Thực tế là, sau giờ làm việc, những người đam mê ĐCTT, trong đó có công nhân 

lao động ở các xí nghiệp khó tìm được nơi để học ca, học đờn đúng bài bản vì không có 

thời gian, nơi học quá xa nơi họ cư trú.  

Hỏi: Vấn đề đãi ngộ đối với nghệ nhân, tài tử thì tỉnh Bình Dương đã thực hiện như thế 

nào? 

Trả lời: Năm 2016, UBND tỉnh chính thức công bố Đề án Bảo tồn và phát huy Nghệ 

thuật ĐCTT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 với kinh phí khá lớn so với các tỉnh 

khác. Ngành văn hóa tỉnh cũng đã hướng dẫn làm thủ tục xét công nhận NNUT, NNND 

cho một số nghệ nhân có thành tích cao. Tuy nhiên, sự đầu tư cho việc tổ chức sinh hoạt 

CLB định kỳ hàng tháng và có chế độ hỗ trợ thiết thực với các nghệ nhân thì chưa thấy? 

Ngoài số tiền được cấp kèm theo khi nhận bằng công nhận danh hiệu chúng tôi không có 

nhận khoản nào thêm nữa, dù đã có vài chú bác lớn tuổi đã được công nhận danh hiệu, rất 

khó khăn cần được giúp đỡ. 

Hỏi: Ông có thể nêu rõ hơn về việc hỗ trợ thiết thực là gì được không?  

Trả lời: Theo tôi, thiết thực đối với nghệ nhân là những đãi ngộ vật chất trong điều kiện 

của tỉnh thôi! Tuy không nhiều nhưng sẽ động viên tinh thần nghệ nhân rất lớn. Cụ thể 

như: hỗ trợ hàng tháng, hoặc mua cho họ bảo hiểm y tế hàng năm, hoặc có sự hỗ trợ phần 

nào chi phí mai táng khi họ qua đời. Vì đại đa số nghệ nhân đều nghèo, trong số đó có 

những người hết sức khó khăn và neo đơn.  

Hỏi: Ông có nhận định gì về sự sáng tạo bài bản, nhạc cụ của các nghệ nhân hiện nay?  

Trả lời: Có thể khẳng định trong mấy thập kỉ qua việc sáng tạo ra các bài bản mới trong 

giới chơi nhạc Tài tử vẫn chưa có gì đáng kể; chưa có sự đầu tư thỏa đáng. Hay nói rộng 

hơn là chưa có một chính sách cụ thể của Nhà nước đã khuyến khích hỗ trợ về vấn đề 

này. 

Hỏi: Với sự trải nghiệm hoạt động văn nghệ 40 năm, theo ông điều cần làm hiện nay đối 

với ĐCTT là gì?  

Trả lời: Lúc này hơn lúc nào hết, nhiệm vụ của chúng ta là phải tiếp tục quảng bá, tạo 

điều kiện thuận lợi để mọi người yêu thích tiếp cận loại hình âm nhạc này. Cần trân 

trọng, chăm lo cho các nghệ nhân tài giỏi, đào tạo những nghệ nhân thế hệ sau, các nghệ 

nhân trẻ kế thừa. Cần phải đưa loại hình nghệ thuật âm nhạc độc đáo đầy bản sắc dân tộc, 

dân gian này vào học đường.  

 Biên bản số 2: NNND Nguyễn Thị Thu Hồng (CLBĐCTT – Tp Thủ Dầu Một, 

Bình Dương) 

Hỏi: Tính đến hiện nay, bà đã có bao nhiêu năm hoạt động ĐCTT? Vì sao bà gắn bó với 

nghệ thuật này? Bà cảm thấy như thế nào đối với công việc đảm trách hiện nay?  

Trả lời: Tôi có 45 năm hoạt động ĐCTT và CL. “Một người nghệ sĩ khi đã ăn “cơm tổ” 

rồi thì không bao giờ nguôi niềm đam mê của mình hết.  Ngoài tham gia sinh hoạt tại 

Trung tâm Văn hóa tỉnh, tôi còn là Chi hội trưởng Chi hội Sân khấu Việt Nam tỉnh Bình 

Dương; Chủ nhiệm Phân hội Sân khấu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học - Nghệ 

thuật tỉnh; Chủ nhiệm CLBĐCTT tỉnh Bình Dương. Đây là những vị trí đòi hỏi tôi phải 

thể hiện trách nhiệm của mình đối với phong trào ĐCTT tỉnh nhà. Đặc biệt đối với việc 

truyền dạy lớp kế thừa. Đồng thời phải làm cho phong trào ĐCTT lan rộng từ thành thị 
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đến nông thôn; nhất là phải thu hút được các bạn trẻ đến với ĐCTT để hướng các em đến 

với âm nhạc truyền thống dân tộc. 

Hỏi: Bà có kỹ năng và tài năng được nhạc giới đánh giá cao, xin hỏi, bà có tham gia 

truyền dạy ở địa phương không?  

Trả lời: Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể nghệ thuật ĐCTT Nam bộ 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020” được duyệt với tổng kinh phí thực hiện hơn 9,7 tỷ 

đồng. Bảo tồn và phát huy ĐCTT là nhiệm vụ mang tính cấp bách trước yêu cầu phát 

triển chung của ngành văn hóa. Tôi có kết hợp cùng với các thầy cô nghệ nhân, nghệ sĩ 

truyền dạy 20 bài bản tổ trong âm nhạc ĐCTT Nam bộ (3 Nam, 6 Bắc, 4 Oán, 7 Lễ) và 

vọng cổ nhịp 16. Đến nay đã dạy được 3 lớp ĐCTT với gần 100 học viên. Ngoài ra, Đài 

Phát thanh - Truyền hình Bình Dương cũng liên kết với chúng tôi để truyền dạy ĐCTT 

trên sóng truyền hình. 

Hỏi: Bà có nhận xét gì về việc truyền dạy và biểu diễn ĐCTT hiện nay? Kể cả ở Bình 

Dương và các tỉnh thành có loại hình nghệ thuật này? 

Trả lời: Theo tôi, cần có một chỗ mở lớp cố định để tạo thành địa chỉ quen thuộc cho 

người ham thích học nhạc dân tộc. Có thể đó là Trung tâm văn hóa hay một cơ sở hoạt 

động văn hóa của nhà nước. Việc truyền dạy còn gắn với thực hành để học viên ứng dụng 

vào thực tế. Như mỗi tuần đều có sinh hoạt và biểu diễn định kỳ tại chỗ học vừa để kích 

thích tinh thần học viên, vừa để bà con đến thưởng thức và giao lưu. Việc học nên chia 

thành 3 giai đoạn: vở lòng, phổ thông và nâng cao. Vở lòng là dạy cho những người chưa 

biết gì. Phổ thông là dạy những bài bản có tính phổ biến và nâng cao là dạy 20 bản Tổ.  

Cuối cùng theo tôi, việc dạy và học cần có sự hỗ trợ kinh phí của Ngành Văn hóa địa 

phương như: thù lao cho người dạy, chi phí nước uống, điện nước sinh hoạt cho học viên 

và hỗ trợ bồi dưỡng cho những lần sinh hoạt biểu diễn để động viên tinh thần nghệ nhân, 

tài tử trẻ. Mức độ tùy thuộc điều kiện ngân sách của mỗi địa phương và duy trì lâu dài, 

không nên cấp được vài tháng rồi sau đó buông trôi.  

Hỏi: Ở Câu lạc bộ do chị phụ trách, chúng tôi thấy có 1 số người nữ tham gia trình diễn và 

số lượng nữ đi xem cũng khá đông? Vậy số nghệ nhân nữ chắc nhiều hơn nam?   

Trả lời: Không nhiều bằng số người nam đâu. Một số chị tham gia sinh hoạt đều đặn do 

có kinh tế gia đình tương đối khá, gia cảnh không quá khó khăn, con cái cũng lớn rồi nên 

tham gia thường xuyên hơn.  

Hỏi: Trong hành vi, thái độ, lời nói giao tiếp giữa nam và nữ trong câu lạc bộ cho thấy 

có sự bất bình đẵng? 

Trả lời: Không có chuyện đó đâu. Mỗi vấn đề liên quan đến hoạt động câu lạc bộ chúng 

tôi đều bàn bạc, thống nhất ý kiến. Trong vài việc cụ thể như: tổ chức họp mặt vui vẻ, lo 

việc hậu cần cho nhóm đi dự liên hoan, lo việc vận động xin tài trợ… mấy ổng đều lắng 

nghe ý kiến của bên nữ. Không có sự mất bình đẳng trong CLĐCTT đâu! 

 Biên bản số 3: NNUT Lê Tấn Xuân -CLBĐCTT Tx Tân Uyên, Bình Dương 

Hỏi: Việc tổ chức sinh hoạt ở CLB của ông có được thường xuyên không? Mỗi lần sinh 

hoạt nghệ nhân có tham gia đầy đủ không?  

Trả lời: Đa số nghệ nhân đều mong đến ngày sinh hoạt, chỉ khi nào mắc công việc nhiều 

mới không dự được thôi. CLB của chúng tôi lúc mới thành lập sinh hoạt hàng tuần. Hiện 
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nay, anh chị em nghệ nhân thống nhất sinh hoạt mỗi tháng 1 lần. Năm ngoái (2019) có 

dịch covid nên có mấy tháng bị gián đoạn. 

Hỏi: Chương trình sinh hoạt thường kỳ trong CLBĐCTT của ông là gì?  

Trả lời: Cũng như nhiều CLB khác, tụi tôi có bài ca gì mới thì phổ biến, hoặc người có 

nghề chỉ lại cho trong nhóm cách ca sao cho hay, đờn sao cho hay và thông tin những 

việc liên quan với CLB, rồi sau đó trình diễn hòa đờn, hòa ca cho anh chị em khoe ngón, 

khoe giọng, bà con chung quanh thưởng thức.  

Hỏi: Cách tổ chức trình diễn trong sinh hoạt có khác gì với trình diễn trên sân khấu Liên 

hoan?Tại sao có thứ tự trình diễn như vậy? 

Trả lời: Khác chứ. Đi thi, diễn trên sân khấu phải đầu tư nội dung, hình thức chương 

trình, phải tập luyện kĩ càng mới đi thi. Còn sinh hoạt là kiểu “cây nhà lá vườn” nên thoải 

mái hơn. Mở đầu tụi tôi thường hòa tấu điệu Bắc vì tính chất bản nhạc vui, sinh động, tạo 

không khí phấn khởi. Sau chuyển sang hơi Quảng có tính chất giao lưu tình cảm giữa các 

tri âm. Khi cảm xúc mọi người với âm nhạc đã ngấm sâu rồi thì chuyển sang các bản Oán 

và Vọng cổ. Lúc đó đờn ca mới mùi mẫn được! 

Hỏi: CLB của mình có được địa phương hỗ trợ kinh phí không?  

Trả lời: Nhà nước bây giờ lo hết các CLB đâu có xuể. Khi nào cá nhân, hay cả ban nhạc 

của CLB này được chọn dự thi thì trên Trung tâm mới có chút kinh phí hỗ trợ. Còn 

những sinh hoạt như thế này chúng tôi không thể chờ đợi cấp kinh phí, nên anh chị em 

trong câu lạc bộ hùn tiền nhau để tổ chức. Do đó, khi nào có điều kiện về thời gian, tiền 

bạc thì mới tổ chức được! 

Hỏi: Không lẽ chính quyền địa phương không cấp kinh phí thì không có cách nào khác 

để tổ chức sinh hoạt sao?  

Trả lời: Thực ra số tiền địa phương cấp cho chúng tôi không nhiều, hoặc có nơi có, nơi 

không. Cũng có khi chúng tôi vì nhớ nghề, nhớ đám trẻ (ý nói truyền dạy) tự hùn tiền tổ 

chức. Điều này đâu có khác gì với trước kia, khi Đờn ca tài tử chưa được công nhận. 

Nhưng đồng tiền địa phương cấp là danh dự mà cũng là trách nhiệm đối với nghệ nhân 

chúng tôi. Cho nên được nhận hỗ trợ, dù rất ít chỉ đủ mua trà bánh thôi nhưng anh chị em 

đều rất vui. Vì đó là sự quan tâm của địa phương chứ không phải so đo về tiền bạc.  

 Biên bản số 4: NNUT Lê Trần Phương Thảo (CLBĐCTT huyện Dầu Tiếng, 

Bình Dương) 

Hỏi: Nghe nói bây giờ phải có kinh phí nhà nước cấp mới hoạt động ĐCTT được. Bà có 

ý kiến gì về quan niệm này?  

Trả lời: Các nghệ nhân tham gia trình diễn không nhằm mục đích mưu sinh, mà chủ yếu 

là để giải trí, thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của bản thân và công chúng mộ điệu. Buổi 

hòa đờn - ca có nhiều đối tượng tham gia, các đối tượng không phân biệt giai cấp, sang 

hèn, họ cùng trao đổi tâm sự qua tiếng đờn, câu hát; họ cùng chia sẻ với nhau những gì 

vừa sáng tạo được. Thí dụ tôi mới sáng tác được bài Tây Thi thì qua sinh hoạt mà giới 

thiệu để anh chị em góp ý, ủng hộ. Sở dĩ bản Dạ cổ hoài lang của bác Sáu Lầu hay như 

vậy là do được nhiều người góp ý. Tuy nhiên, từ khi được UNESCO công nhận thì các 

nghệ nhân, tài tử có tâm lý muốn được coi trọng. Nhà nước thể hiện sự coi trọng nghệ 

nhân qua việc đầu tư kinh phí cho hoạt động. Việc chi vài trăm ngàn cho 1 lần sinh hoạt 

CLB trong tháng, thực chất không phải là nhiều. Song việc đầu tư đó làm chúng tôi vui 
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và cảm động lắm. Tuy nhiên, từ lúc câu lạc bộ thành lập đến nay được 10 năm, song số 

tiền cấp sinh hoạt vẫn giữ nguyên không tăng lên thời thời giá! 

Hỏi: Vậy các CLBĐCTT trên địa bàn của tỉnh có được hỗ trợ hay không? 

Trả lời: Hiện nay, các CLB vẫn chưa được hưởng qui chế hỗ trợ để duy trì sinh hoạt. Mới 

đây, UBND tỉnh Bình Dương đã thông qua Đề án về bảo tồn và phát triển ĐCTT tỉnh nhà 

từ nay đến năm 2020. Tuy nhiên có huyện có, huyện không. Còn ở cấp xã thì tôi thấy chỉ 

có vài xã được UBND cấp cho vài trăm cho 1 lần sinh hoạt nhưng không thường xuyên.  

Hỏi: Việc truyền dạy và sáng tác ở các CLB như thế nào?  

Thực tế cho thấy, về chuyên môn thì các CLBĐCTT vẫn chỉ tập trung luyện tập và diễn 

xướng 20/130 bản tổ đúng căn cơ. Hiện ở Bình Dương lực lượng sáng tác bài ca tài tử cả 

tỉnh chỉ có 7 người. Riêng huyện Dầu Tiếng mỗi lần dự Liên hoan ĐCTT của tỉnh đều có 

đội ngũ sáng tác tốt. 

Hỏi: Theo chị, để ĐCTT Nam Bộ được bảo tồn và phát huy tốt cần có đội ngũ như thế nào? 

Trả lời: Nghệ nhân, tài tử chúng tôi thì không phải bàn. Vì ĐCTT đối với chúng tôi 

không chỉ là nghề mà còn là nghiệp nữa. Nếu Nhà nước phát động đến những gì liên 

quan đến sự sống còn của ĐCTT chúng tôi đều tích cực hưởng ứng theo khả năng của 

mình. Tuy nhiên, chỉ có chúng tôi thì không đủ. Quan trọng chính là các vị lãnh đạo, 

quản lý ở trên cũng có am hiểu, yêu quý và quyết tâm bảo vệ loại hình nghệ thuật này.  

Hỏi: Mong muốn này của chị có cơ sở thực tế không?  

Trả lời: Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh của tỉnh Bình Dương, Phòng Nghệ thuật Quần 

chúng được giao tham mưu các hoạt động văn hóa nghệ thuật nói chung trong đó có hoạt 

động của các nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ. Song, đa số cũng còn hạn chế về sự am 

hiểu loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Thông tin các huyện, thị, thành phố giao cho Tổ văn nghệ quản lí hoạt động Đờn ca tài tử 

Nam Bộ, đa số cán bộ cũng không am hiểu Đờn ca tài tử Nam Bộ. Rất nhiều nơi để mặc 

CLB muốn tổ chức sao cũng được.  

 Biên bản số 5: Thạc sĩ Trần Thị Hương (Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật 

tỉnh Bình Dương) 

Hỏi: Là người đã có nghiên cứu và theo dõi, hỗ trợ phong trào Đờn ca tài tử của tỉnh 

trong nhiều năm qua, xin chị cho biết tình hình sinh hoạt hiện nay của nghệ nhân ở các 

CLBĐCTT 

Trả lời: Chưa thống kê được, nhưng qua theo dõi phong trào chúng tôi thấy khoảng 30%  

số câu lạc bộ ở cơ sở hiện nay không tổ chức được việc sinh hoạt định kì. Vì mỗi lần sinh 

hoạt không có người đờn, chỉ có người ca. Các hội viên phải “hùn tiền để thuê nhạc công” 

ở nơi khác đến đánh nhạc mỗi lần sinh hoạt định kỳ. Một số Câu lạc bộ có nghệ nhân đờn 

nhưng do bận chạy sô kiếm sống ỏ chỗ khác… nên không duy trì được sinh hoạt câu lạc 

bộ như trước kia. 

Hỏi: Tỉnh Bình Dương trong quá trình thực hiện Đề án Bảo vệ và phát huy Di sản Đờn 

ca tài tử của tỉnh năm 2016 – 2020, theo chị đã có hoạt động gì nổi trội so với tỉnh khác? 

Trả lời: Bình Dương là tỉnh công khai sớm nhất lộ trình, mức kinh phí đầu tư cho các 

bước thực hiện Đề án. Quá trình thực hiện chúng tôi làm rất nhiều việc cho Đờn ca tài 

tử của Tỉnh như: tổ chức Liên hoan, Hội thi, truyền dạy, xây dựng và cũng cố các Câu 
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lạc bộ, tạo điều kiện để nghệ nhân sinh hoạt, biểu diễn, lập hồ sơ xét danh hiệu NNUT, 

NNND ....  

Hỏi: Theo tôi, đây là những việc tỉnh nào cũng làm trong quá trình thực hiện đề án bảo tồn 

và phát huy Đờn ca tài tử. Vậy Bình Dương không có hoạt động nổi trội hay sao?  

Trả lời: Qua tìm hiểu hoạt động của các tỉnh khác thì tôi thấy Bình Dương có 3 việc nổi 

trội so với nơi khác: Một là, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về “Bảo tồn và 

phát huy bền vững nghệ thuật Đờn ca tài tử ở Bình Dương”. Hai là, mời các nghệ nhân, 

Nhạc sư giỏi để truyền dạy Đờn ca tài tử hàng tuần trên sóng phát thanh-truyền hình. Ba 

là, phát động sáng tác bài bản nhạc Tài tử phản ánh được đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội 

của Tỉnh (có gần 1000 tác phẩm dự thi).  

 Biên bản số 6: Thạc sĩ Phạm Thái Bình (Trung tâm Văn hóa Tp.HCM) 

Hỏi: Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đi đầu trong việc xã hội hóa hoạt động văn hóa. Vậy 

theo anh, đối với ĐCTT thì như thế nào?  

Trả lời: Theo tôi, vì đây là loại hình khó đem lại lợi nhuận nên công tác vận động xã hội 

hóa cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ ở các địa 

phương chưa mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, để có nguồn kinh phí hoạt động và nuôi 

sống bản thân, đồng thời, thỏa mãn đam mê âm nhạc Tài tử, nhiều nghệ nhân, nhiều Câu 

lạc bộ thường xuyên tham gia trình diễn ở các đám tiệc, lễ tết tại các tư gia, nhà hàng, các 

điểm du lịch; các sự kiện văn hóa – xã hội các cá nhân, tổ chức ở các địa phương tổ chức.  

Hỏi: Đây có phải là thực trạng có tính đặc thù của các nghệ nhân ở Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Trả lời: (cười): theo tôi biết thực trạng này đang diễn ra ở các tỉnh – thành. Nghệ nhân 

càng giỏi thì càng “đắt show”. Tuy nhiên, trước tình hành hạn hẹp quỹ hoạt động, một số 

Câu lạc bộ đã năng động tạo quỹ. Các nghệ nhân giỏi nhận tham gia trình diễn ở các đám 

tiệc, lễ tết tại các tư gia, nhà hàng, các điểm du lịch vừa giúp câu lạc bộ có nguồn kinh 

phí hoạt động, đồng thời thỏa mãn nhu cầu được trình diễn thường xuyên của nghệ nhân. 

Hỏi: Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động nhiều cuộc thi sáng tác lời mới cho Nhạc tài 

tử. Những sáng tác được giải đã sử dụng như thế nào?  

Trả lời: Kết quả cuộc thi được chuyển thành các thể loại xuất bản phẩm (đĩa nhạc, đĩa 

hình, tập bài ca) để quảng bá, phổ biến trong các cuộc liên hoan hoặc sinh hoạt đờn ca ở 

địa phương có nghệ thuật Đờn ca tài tử. Tất cả những sản phẩm vừa kể trên còn được phổ 

biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (mạng xã hội, báo chí) được giới 

chuyên môn và công chúng trong và ngoài nước yêu thích. 

Hỏi: Nghe nói, Thành phố đã tổ chức nhiều đợt để xét hồ sơ công nhận nghệ nhân 

ĐCTT? Theo anh, thành phần Hội đồng xét nhận ở Thành phố cần có những ai?  

Trả lời: Việc lập hồ sơ xét tặng danh hiệu được thực hiện theo quy trình được hướng dẫn 

từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cần được xem xét khách quan và công bằng. 

Ban đầu, việc xét công nhận còn “cứng nhắc” về cơ cấu thành phần. Bên cạnh đó, việc 

đánh giá tài năng của các nghệ nhân còn phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của các 

thành viên Hội đồng. Vì vậy, đáng lẽ mỗi đợt phong tặng, truy tặng danh hiệu phải là 

chuyện vui của giới nghệ nhân nhưng nó lại nảy sinh những câu chuyện buồn đáng tiếc. 

Theo tôi, việc thẩm định và đánh giá hồ sơ nghệ nhân ở cấp tỉnh thành rất cần có vai trò 

của những nhà chuyên môn tham gia trong Hội đồng xét  duyệt. 
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Hỏi: Theo anh, các văn bản Nhà nước ban hành có phù hợp với thực tế xét tặng danh 

hiệu nghệ nhân hay không? 

Có nhiều tiêu chí không sát với tính đặc thù ở trong Miền Nam. Theo tôi, Nhà nước 

cần xem xét để điều chỉnh, bổ sung các điều khoản phù hợp thực tế hơn so với các Quyết 

định, Nghị định đã ban hành. Những quy định thông thoáng và sát hợp hơn với thực tế khi 

xét thành tích đóng góp của nghệ nhân sẽ là động lực giúp họ trụ vững lòng tin, tiếp tục 

cống hiến trong hoàn cảnh sống của họ còn nhiều khó khăn như hiện nay. 

Hỏi: Muốn bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình này thì nghệ nhân cần có phẩm chất 

gì?  

Trả lời: Tôi thấy muốn giỏi thì phải chịu khó học tập và rèn luyện. Tuy nhiên, có nhiều 

nghệ nhân – tài tử thực sự có năng khiếu nổi trội nhưng bỏ dở sự học vì những nguyên 

nhân khác nhau. Hoặc học vài bài để mưu sinh (mà giới nhạc gọi là đi “kiếm cơm”) thì 

cũng không thể nào thấu đáo hết tinh túy của âm nhạc cổ truyền. Do đó, tài năng, trí tuệ 

và “cái tâm làm nghề” là những phẩm chất cần có của nghệ nhân trong sự nghiệp bảo tồn, 

phát huy và phát triển di sản văn hóa phi vật thể ĐCTT Nam Bộ. 

 Biên bản số 7: NSUT Thạc sĩ Huỳnh Văn Khải (Nhạc viện Tp.HCM) 

Hỏi: Là người cộng tác thường xuyên, có quá trình làm việc với đài phát thành và truyền 

hình ở nhiều địa phương, theo ông, vai trò của hệ thống Thông tin đại chúng, cụ thể là 

Đài phát thanh ở Thành phố đã làm gì đối với ĐCTT Nam Bộ?  

Trả lời: Hằng năm, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi 

Giọng ca CL hằng tuần, giải Hội ngộ Tài tử phương Nam, các giải, hội thi đã thu hút 

hàng vạn thí sinh trên khắp mọi miền đất nước đăng kí tham gia, được đông đảo khán - 

thính giả nghe đài nhiệt tình hưởng ứng. Các đài như Tây Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, 

Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang …đều đưa các cuộc trình diễn lên sóng. 

Qua đó, khán giả trong và ngoài nước biết đến ĐCTT rất nhiều. 

Hỏi: Các không gian hoạt động ĐCTT ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có xu 

hướng chậm lại trong phát triển, theo anh cần phải làm gì?   

Trả lời: Để Đờn ca tài tử Nam Bộ tiếp tục phát triển ở các không gian này, các cơ quan 

quản lí nhà nước cần quan tâm và đầu tư cho phong trào văn nghệ trong nhân dân, quản 

lý và hỗ trợ các CLBĐCTT, bồi dưỡng chuyên môn về kỹ năng đời ca, kỹ năng truyền 

dạy cho các nghệ nhân, có chính sách hỗ trợ các nghệ nhân lúc khó khăn để tránh những 

bất cập, tiêu cực xảy ra trong quá trình bảo vệ và phát triển ĐCTT.   

Hỏi: Theo anh rào cản lớn nhất hiện nay trong sự phát triển đội ngũ nghệ nhân là gì?  

Trả lời: Trong giới nhạc có câu: “Cao nhân tắc hữu cao nhân trị” (người giỏi ắt có người 

giỏi hơn). Câu nói hàm ý nhắc nhở người nghệ nhân phải luôn khiêm tốn và cố gắng rèn 

luyện. Bởi vì “cái tôi” là đặc tính phổ biến trong giới nghệ thuật nên họ chỉ khâm phục và 

công nhận khi thực sự có người có trình độ và năng lực hơn mình. Nhiều người biết sai 

nhưng vẫn bảo thủ cho rằng bài bản mình dạy là đúng, là chính xác nhất. Tính bảo thủ là 

rào cản rất lớn trong hoạt động nghệ thuật.  

Hỏi: Trong việc đào tạo lớp trẻ kế thừa di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ, điều gì làm anh 

trăn trở nhất? 

Trả lời: Khi truyền dạy tôi thấy có nhiều tài tử trẻ thực sự có năng khiếu nổi trội nhưng 

lại dở dang việc học vì những nguyên nhân khác nhau. Hoặc chỉ học vài bài bản nhạc 
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thời thượng để “kiếm cơm” thì làm sao thấu đáo hết tinh túy của âm nhạc cổ truyền. 

Không thấu đáo thì khó mà sáng tạo ra giá trị mới cho Nhạc tài tử. Không sáng tạo giá trị 

mới cũng không chịu khó tiếp thu căn bản thì vốn tái sản quý báu này sẽ mai một thôi! 

Đóa là điều tôi trăn trở nhất trong tình hình đào tạo âm nhạc dân tộc hiện nay. 

Hỏi: Quá trình đào tạo ở Nhạc viện Thành phố,anh thấy có sự khác biệt so với cách dạy 

dân gian?  

Trả lời: Sự khác biệt cơ bản là Thầy đờn ở các địa phương đúc kết kinh nghiệm của mình 

để dạy, nên mỗi thầy có “chiêu” khác nhau. Học trò học không được thì nghỉ đi tìm thầy 

khác. Song ở Nhạc viện thì phải có giáo trình, giáo án đào tạo theo từng cấp và học viên 

phải tuân theo quy chế nhà trường trong việc học, phải đạt điểm qua các kỳ thi mới được 

tốt nghiệp. 

Hỏi: Anh nghĩ sao về việc cần phải tôn vinh các nhạc sư đã đóng góp đối với việc đào 

tạo Nhạc tài tử Nam Bộ?  

Trả lời: Từ năm 1956, khi ngành Cổ nhạc Miền Nam là được xây dựng trong Nhạc viện 

thì đã gắn với công lao, tài danh của các nhạc sư, như: Chín Kỳ, Vĩnh Bảo, Lê Văn An, 

Phạm Văn Nghị, sau đó có Giáo Thinh, Sáu Tửng, Cao Hoài Sang, … Trong số đó, nhạc 

sư Vĩnh Bảo đã được nhiều người biết đến. Song theo tôi, nhạc sư Nguyễn Văn Thinh 

(còn gọi Giáo Thinh) cũng rất xứng đáng được nghiên cứu về những đóng góp của ông 

đối với Nhạc tài tử và âm nhạc cổ truyền Nam Bộ. Vì ông lúc sinh thời không chuộng 

danh tiếng nên việc đóng góp của ông cũng âm thầm, không khoa trương. Tôi có đề xuất 

với Sở Văn hóa và Thể thao và Nhạc viện của Thành phố vài lần về việc tổ chức Hội thảo 

khoa học về những đóng góp cụ thể của các nhạc sư khi đưa Âm nhạc cổ truyền Miền 

Nam vào giảng dạy ở Nhạc viện, nhất là với vai trò của nhạc sư Nguyễn Văn Thinh, 

nhưng chưa nhận được sự phản hồi 

Hỏi: Thuật ngữ Lòng bản được sử dụng trong đào tạo Nhạc tài tử như thế nào?  Lòng 

bản của các thầy dạy có giống nhau không? Tại sao người học phải thuộc lòng bản? 

Trả lời: Đây là khung của mỗi bài bản, trên đó thầy đờn ghi những chữ nhạc chính tương 

ứng với những nhịp chính trong mỗi câu nhạc tiện cho việc dạy và học. Ngoài ra, các 

thầy còn ghi những chữ nhạc do mình nghĩ ra, đã từng đờn được khen ngợi, để học trò 

học hỏi thêm. Vì vậy, nghe đờn là biết học trò của thầy nào. Các thầy dạy ngoài lòng bản 

học trò còn học “ngón riêng” của thầy. Đó là cách để giữ cái hay của người đi trước. Phải 

thuộc lòng bản vì không thuộc làm sao dờn cho đúng! 

Hỏi: Từ sau năm 1975, có rất ít sáng tạo hoặc cải tiến về nhạc cụ của nghệ nhân ĐCTT. 

Theo anh về việc này có cần thiết trên hành trình bảo tồn và phát triển ĐCTT Nam Bộ 

không? Nếu có thì nên như thế nào?  

Trả lời: Việc này rất cần. Hồi trước khi nhạc cụ Phương tây qua Việt Nam, các nghệ nhân 

đã cải tiến để các cây đờn ấy nói lên ngôn ngữ âm nhạc dân tộc. Những thành tựu đó đến 

nay ta vẫn sử dụng như cây: Violon, Guitar, Mandolin, Hawien … Hiện nay còn có các 

em trẻ sử dụng Organ, Gutar Bass để chơi nhạc Tài tử. Theo tôi, các địa phương cần 

khuyến khích các nghệ nhân – tài tử hay những người có óc sáng tạo, yêu nghệ thuật góp 

công cải tiến nhạc cụ và sáng tạo nhạc cụ mới. Tổ chức các cuộc thi tài có giải thưởng 

cao; tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu nhạc cụ gốc (có từ thời kì đầu của nhạc Tài 

tử, sân khấu CL) do các nghệ nhân tiền bối cải tiến và sáng tạo bên cạnh những nhạc cụ 

được người đương thời sáng tạo và cải tiến. Có như vậy sẽ thúc đẩy sự sáng tạo không 

ngừng cho ĐCTT trên nhiều phương diện hoạt động nghệ thuật.  
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Biên bản số 8: NSND Văn Giỏi (CLB ĐCTT Quận 6, Tp.HCM) 

Hỏi: Trong giới nhạc ai cũng biết, ông được sinh ra trong gia đình có truyền thống âm 

nhạc. Và mấy chục năm qua, ông đã đào tạo không biết bao nhiêu học trò giỏi. Kỹ thuật 

diễn tấu trên cây Guitar của ông cùng với những chữ nhạc sáng tạo của ông khiến bao 

người nể phục, ngưỡng mộ. Vậy, ông có truyền lại cho con cháu trong gia đình không?  

Trả lời: Tôi có nhiều học trò nhưng trong số đó không đứa nào là con của tôi. Tụi nó có 

chí hướng riêng tôi không ép. Vì học nhạc hay hành nhạc ngoài năng khiếu thì phải trì 

chí và đam mê. Không trì chí, không đam mê đi theo con đường này sao được! Không 

riêng gì gia đình của tôi, một số người làm văn nghệ như tôi cũng đâu có con cháu kế 

nghiệp.  

Hỏi: Vậy theo ông, tại sao các con ông hay những gia đình “nhà nòi” con cháu lại không 

theo nghệ thuật  

Trả lời:  Đi con đường nghệ thuật này ai cũng nghèo, lại gặp nhiều thị phi, đố kỵ, nhất là 

phụ nữ. Phụ nữ làm văn nghệ đa số đều gian truân. Có lẽ nhìn vào cuộc đời của người đi 

trước mà thế hệ sau không chịu theo nghiệp cầm ca.  

Hỏi: Vậy theo ông, người hoạt động Đờn ca tài tử cần phải như thế nào? 

Trả lời: Phải coi nghệ thuật như máu thịt của mình. Rèn ngón cho hay, luyện giọng cho 

muồi, không phải để khoe với đời hay chỉ để kiếm tiền. Mà phải xem đó như là “kiếp tằm 

trả nợ dâu”. Được sự yêu mến, tán thưởng hay lời chê bai thì phải biết ơn và trân trọng 

rồi nhìn lại mình để tiến thêm 1 bước.   

Biên bản số 9 : NNUT Nguyễn Văn Châu - Thanh Châu (CLB ĐCTT Quận 7, 

Tp.HCM) 

Hỏi: Ông có nhận xét gì về chế độ đãi ngộ hiện nay đối với nghệ nhân. 

Trả lời: Nhà nước quan tâm với nghệ nhân có nhiều cống hiến và xét tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân, chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm đó. Tuy 

nhiên, để có được thành tích công nhận, chúng tôi cũng mất quá nhiều tâm sức để học 

hỏi, trau dồi nghệ thuật. Ngày xưa làm một vụ lúa sống đủ đến mùa sau. Do đó mới đờn 

ca hát xướng được. Bây giờ làm một vụ lúa còn mắc nợ cho nên thời gian dùng gần hết lo 

cho đời sống gia đình. Khi nào nhà có đám tiệc mới chơi nhạc với nhau. Đa số có ngón 

đờn hay đều đi đánh thuê hết! 

Hỏi: Vậy với hoàn cảnh của ông thì sao?  

Trả lời: Cũng như mấy anh em trong CLB. Còn chút sức khỏe phải lo kinh tế gia đình. 

Bây giờ cuộc sống khó khăn quá, nhu cầu học hành của con cháu thì nhiều. Có chút nghề 

phải mưu sinh thôi. Khi nào địa phương cần thì tôi về. 

Hỏi: Đi đánh nhạc cho các show hay ở Ca quán, ông có bao giờ đờn trọn bản Tổ không? 

Trả lời: Làm gì có! Người ta thích nghe Vọng cổ, Tân cổ giao duyên hoặc mấy bản ngắn. 

Nếu có ai yêu cầu chỉ đàn 1-2 lớp là cùng.  

Hỏi: Các cuộc Liên hoan ĐCTT đều bắt buộc đờn bản Tổ. Vậy ban nhạc phải làm sao 

nhớ được?  

Trả lời: Lâu quá chúng tôi không có dịp đờn nguyên bản. Mỗi lần Hội thi mới mở ra xem 

lại. Thời đại thay đổi rồi. Bây giờ trừ mấy ông thầy đờn, còn lớp trẻ không còn ai chịu 

đờn; khán giả thì không ai chịu nghe hết bản nữa. 
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Hỏi: Theo ý kiến của những CLBĐCTT thì không có kinh phí thì không thể hoạt động? 

Trả lời: CLB của chúng tôi tạo cơ hội cho anh em “chạy show”, vừa để nuôi sống bản 

thân, gia đình; đồng thời trích ra một phần để đóng góp vào CLB.  

 Biên bản số 10: NNND Lê Thanh Tùng (CLB ĐCTT – huyện Hóc Môn 

Tp.HCM) 

Hỏi: Theo ông, phẩm chất của nghệ nhân trong hoạt động ĐCTT gồm những gì?  

Trả lời: Theo tôi, phẩm chất - đạo đức của người nghệ nhân làm thầy là tiêu chí rất quan 

trọng. Nó thể hiện trong trách nhiệm, tâm huyết truyền nghề của nghệ nhân đối với học 

trò. Vì đây là một tấm gương sáng cho các thế hệ học trò soi vào để noi theo. Thầy không 

nêu gương thì rất khó dạy học trò! Do đó, nghệ nhân tham gia truyền dạy nghệ thuật Đờn 

ca tài tử Nam Bộ phải luôn ý thức tự rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức của mình, 

coi đó là nền tảng để thực hành trọng trách cao cả đối với xã hội: kế thừa và trao truyền 

những giá trị văn hóa tinh hoa của dân tộc và nhân loại.  

Hỏi: Vậy theo nghệ nhân trách nhiệm quan trọng mà không kém phần nặng nề này thuộc 

về thầy hay trò?  

Trả lời: Tôi cho là cả hai phía song người thầy đóng vai trò quan trọng hơn. Vì sự dạy 

nghệ thuật cần có sự bền chí, kiên tâm, có tâm huyết, gương mẫu mới có thể đào tạo 

được những thế hệ kế thừa vừa có trình độ, năng lực chuyên môn giỏi vừa có phẩm chất 

đạo đức tốt thì nghệ thuật mới trường tồn cùng đất nước. 

Hỏi: Theo quan điểm của ông, có nên công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho những 

nghệ nhân còn trẻ tuổi hay không? Hay chỉ nên ưu tiên cho các nghệ nhân lớn tuổi ? 

Trả lời: Nên quá đi chứ! Mấy em trẻ đạt đủ tiêu chuẩn nên công nhận. Vì các em còn một 

chặng dài để đóng góp, cống hiến tài năng cho địa phương. Đợi đến già mới công nhận 

thì đâu còn làm được gì! 

Hỏi: là người có kinh nghiệm đào tạo nhiều thế hệ học trò với những độ tuổi khác nhau 

thì theo chú cách thức truyền dạy nào có kết quả lâu dài?  

Trả lời: Đây là dòng nhạc đã được UNESCO công nhận, cho nên phải dạy căn cơ. Nghĩa 

là phải dạy từ thấp đến cao. Hiện nay, có nhiều học viên đã không học từ thấp đến cao mà 

chọn bản nhạc mình thích để học. Thầy vì thương mà chìu dạy theo ý của học trò. Đây là 

cách đào tạo không có căn cơ, chỉ được phần ngọn mà hỏng phần gốc.  

Hỏi: Là người mê Đờn ca tài tử nhưng chưa có dịp học hỏi nhiều, xin nghệ nhân cho biết 

tại sao các bản thu âm (đưa lên mạng, lưu trong các đĩa nhạc hòa tấu) đa phần là đàn 

dây Đào? 

Trả lời: Vì dây Đào như giọng nói, như dáng dấp, tính cách của người nữ: mềm mại, 

uyển chuyển, linh hoạt và giàu âm sắc. Đờn dây Đào mới có cảm hứng mà sáng tạo ra 

chữ nhạc hay. Còn dây Kép như người đàn ông, phải cứng rắn, mạnh mẽ. Do đó khi hòa 

tấu, tùy người nam hay nữ ca mà nghệ nhân chọn chữ nhạc thể hiện cho ra. Tuy nhiên, tôi 

vẫn thích đờn các bản hơi Ai, Oán, nhất là bản Vọng cổ theo dây Đào. 

Hỏi: Tại sao nói 20 bản Tổ là căn cơ quan trọng của người truyền dạy và người học? 

Trả lời: Vì ai đờn ca được 20 bản Tổ thì sẽ đờn ca được 20 bài bản Tổ thì cũng đờn ca 

được hàng trăm bài bản lớn nhỏ còn lại của Nhạc tài tử. 
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Hỏi: Là nghệ nhân có thâm niên và tham gia thực hành truyền dạy, trình diễn, xin ông 

cho biết ý kiến về việc các nghệ nhân “chạy sô” hiện nay? 

Trả lời: Hiện nay đang dần dần hình thành các nhóm nghệ nhân tài tử chuyên đi biểu diễn 

trong đám tiệc hoặc lấy danh nghĩa của quận huyện, đoàn thể để dự thi. Những nhóm này 

mục đích chính là mưu sinh. Thông thường họ từ các câu lạc bộ kết nối với nhau, tạo 

thành nhóm để nhận sô. Có những đơn vị đến kỳ Liên hoan, không chọn nghệ nhân địa 

phương mà mời các nhóm này làm chương trình dự thi. Như đợt Hoa sen vàng năm 2018, 

Ban nhạc tài tử của quận Tân Bình là các thầy cô, các sinh viên của Khoa Kịch hát dân 

tộc. Họ rất chuyên nghiệp được đào tạo để ca diễn đâu phải tài tử như chúng tôi. 

Hỏi: Tại sao có nhiều gia đình nghệ nhân hiện nay không có người nối nghiệp?  

Trả lời: Làm nghệ thuật chân chính ai cũng nghèo, thậm chí còn nghèo mạt nữa. Nghệ 

thuật đờn ca này cốt để nuôi dưỡng tâm hồn, không thể kiếm sống được. Có lẽ vì vậy mà 

người lớn không muốn dạy, con cháu chẳng muốn học thì làm sao mà nối nghiệp được. 

Gia đình tôi cũng không có người để truyền, chỉ truyền cho học trò thôi mà cũng không 

được mấy cháu đeo đuổi cho tới nơi tới chốn! 

 Biên bản số 11: NNND Phạm Công Tỵ - Út Tỵ (CLBĐCTT Quận 12, 

Tp.HCM) 

Hỏi: Trong các CLBĐCTT vừa dùng thuật ngữ nghệ nhân, vừa dùng thuật ngữ tài tử để 

gọi người đờn ca. Vậy theo ông gọi như thế nào cho đúng? 

Trả lời: Trong nhạc giới người ta phân biệt rất rõ: nghệ nhân (dù được hay chưa được 

Nhà nước trao tặng danh hiệu) là những người giỏi nghề, có thâm niên hoạt động và có 

sự cống hiến nhất định được cộng đồng thừa nhận. Còn tài tử dùng để gọi các em có tài 

năng, chưa có thâm niên hoạt động, chưa có thành tích gì nổi trội. 

Hỏi: Trong giới nhạc ai cũng nói, ông là người được học nhạc “bài bản” nhất?  

Trả lời: Lúc còn nhỏ gia đình tôi thuộc vào loại khá giả, thêm cha tôi rất mê âm nhạc, cứ 

vài bữa là tụ tập đờn ca. Tôi học hết ngón đờn trong gia đình còn được cha tôi bỏ tiền 

rước Thầy đờn giỏi nhứt Nam Bộ bấy giờ, gia đình bao ăn ở mấy năm trời trong nhà để 

dạy nhạc cho tôi.  

Hỏi: Vậy, ngoài học kỹ năng, ông thầy còn dạy học trò những gì?  

Trả lời: Thầy tôi còn dạy phép tắc lúc chơi nhạc với những chú bác cao niên; dạy cách 

ứng xử với bà con khán giả; dạy những điều cấm kỵ trong chơi nhạc và dạy cách ăn nói 

sao cho người ta quý mến.  

Hỏi: Về lối hòa nhạc trong một chương trình biểu diễn có theo quy cách nào không, thưa 

ông? 

Trả lời: Lúc trình diễn phải có thứ tự, bởi vì quy trình hòa đờn sinh hoạt nhóm hay biểu 

diễn sân khấu có từ lâu đời. Mấy thầy đi trước làm vậy, mình làm theo. Mở đầu phải chơi 

điệu Bắc, tốt nhất nên chọn bản Lưu Thủy có ý nghĩa là cuộc trình diễn sẽ thuận lợi, suôn 

sẻ như dòng nước luân lưu chảy vậy đó.  

Hỏi: Tại sao hiện nay không có những bản nhạc mới như trước kia các vị tiền bối sáng 

tạo ra? 

Trả lời: Theo tôi, sáng tác bản mới đâu có dễ! Làm cho mới là không được giống các bản 

cổ truyền. Nhưng làm sao thoát khỏi hơi điệu của 20 bản Tổ. Chắc có lẽ không thể thoát 
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khỏi hơi điệu 20 bản Tổ, lại không tìm ra được hơi điệu mới, nên người ta e ngại, không 

làm. 

Hỏi: Trong các cuộc liên hoan hay có quy định trình diễn Ca ra bộ. Kiểu ca này có lâu 

rôi sao hiện nay vẫn áp dụng ? 

Trả lời: Trong một bài Ca ra bộ, có thể phân đoạn ra và tập cho vài người cùng ca. Hình 

thức trình diễn như vậy chúng tôi còn gọi là Liên ca diễn khúc đến bây giờ vẫn còn sử 

dụng. Hình thức ca này rất giống với hình thức Ca ra bộ phân vai của ông Tống Hữu 

Định bày ra hồi đầu thế kỷ XX. Sở dĩ từ lúc lối ca này ra đời đến nay người ta vẫn thích 

chứng tỏ nó có giá trị vượt thời gian.  

Biên bản số 12: Thạc sĩ – NN Phan Nhứt Dũng (Cung Văn hóa Lao động 

Tp.HCM)  

Hỏi: Nghe mấy cô chú nghệ nhân Thành phố nói gia đình anh có mấy đời đi theo cổ nhạc 

Nam Bộ. Xin anh cho biết là những ai? Các con anh có nối nghiệp của gia đình hay 

không? 

Trả lời: Đời ông cố, ông nội tôi theo Nhạc lễ. Cha tôi là nghệ nhân dân gian Tám Nhứt - 

người được phong danh hiệu Nghệ nhân dân gian cùng lúc với cô Bạch Huệ. Miền Nam 

bấy giờ chỉ có 2 người được phong tặng thôi. Đến đời tôi và vợ tôi - nghệ sĩ, giảng viên 

Kim Loan cũng đi theo con đường ông cha truyền lại, vừa làm Nhạc lễ vừa hoạt động 

Đờn ca tài tử. Nhưng hai đứa con tôi chọn ngành Giáo dục và Công an. Có lẽ đến đời tôi 

là kết thúc 3 đời gìn giữ truyền thống nghệ thuật trong gia đình! 

Hỏi: Xuất thân từ một gia đình truyền thống, có quá trình khá dài hoạt động âm nhạc 

dân gian. Vậy theo anh lý do gì mà các bạn trẻ sinh trong gia đình làm nghệ thuật truyền 

thống lại không muốn nối nghiệp? 

Trả lời: Đối với các nghề truyền thống dùng để mưu sinh, có khi lớp trẻ không thích 

nhưng vẫn phải học. Nhưng nghệ thuật ĐCTT xuất phát ban đầu để giải trí, tiêu khiển 

nên ai thích thì mới học. Mà học được cũng phải có năng khiếu nữa. Do đó, con cháu nó 

không thích thì có khi cũng buồn nhưng không ép được, vì tôn trọng ý thích và nhu cầu 

của lớp trẻ. Chưa kể, việc chọn lựa làm gì, thích gì đều xuất phát từ lợi ích nữa, đặc biệt 

là lợi ích giáo dục.  

Hỏi: Trong Đờn ca tài tử, chúng tôi nhận thấy khi thì gọi là nghệ nhân, khi thì gọi là tài 

tử. Vậy theo anh thì nên gọi như thế nào?  

Trả lời: Chúng tôi phân biệt tài tử để gọi những người có tài năng nhưng chưa có thành 

tích nổi bật và thời gian hoạt động chưa lâu. Còn nghệ nhân là những người giỏi nghề, có 

thời gian hoạt động gắn bó với nghề lâu dài và có sự cống hiến được mọi người thừa 

nhận. 

Hỏi: Tại sao trong giới hoạt động âm nhạc Tài tử gọi là 20 bản Tổ? 

Trả lời: Gọi là bản Tổ vì đây là những bản nhạc do các bậc tiền nhân khai sáng ra dòng 

âm nhạc này đã sáng tạo ra. Họ là Tổ sư của Nhạc tài tử nhưng lại không để tên mình 

vào. Có lẽ ban đầu chưa hoàn thiện lòng bản như ngày nay, qua mấy thế hệ đóng góp mới 

được như vậy. Duy, có thầy Nguyễn Quang Đại, giới nhạc chúng tôi tôn là “Đức nghệ 

nhơn tiên phong Nhạc lễ, Nhạc tài tử Nam Bộ” thì ông có công hiệu đính, chấn chỉnh về 

câu, chữ, nhịp cho 20 bản Tổ. Việc này thì trong giới nhạc và các nhà nghiên cứu ai cũng 

biết. 
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Hỏi: Tại sao giới nhạc lấy 20 bản Tổ làm căn cơ của Đờn ca tài tử? Vậy để học 20 bản 

Tổ này phải như thế nào?   

Trả lời: Vì ai đờn ca được 20 bản Tổ thì sẽ đờn ca được 20 bài bản Tổ thì cũng đờn ca 

được hàng trăm bài bản lớn nhỏ còn lại. Chúng tôi tự soạn ra bài giảng của từng loại bản 

Tổ, hệ thống các bản ngắn theo hơi, theo nhịp để người học dễ tiếp thu. Nhưng khi dạy, 

qua bài tập chúng tôi sẽ xếp loại học viên theo khả năng của mỗi người để có cách dạy 

phù hợp với mỗi người. Tuy nhiên, muốn học 20 bản Tổ trước hết phải học các bản nhỏ. 

Rất nhiều học viên muốn được thể hiện đã không chịu khó học từ thấp đến cao mà chọn 

bản nhạc mình thích để học. Thầy vì thương hoặc vì lợi ích mà chìu dạy theo ý của học 

trò. Đây là cách đào tạo không có căn cơ, chỉ được phần ngọn, hỏng phần gốc. Khi đờn 

20 bản Tổ đờn lõm bõm, chứ ngón không ra làm sao cả! 

Hỏi: Tại sao hiện nay không có những bản nhạc mới như trước kia các vị tiền bối sáng 

tạo ra? 

Trả lời: Khó sáng tác bản mới lắm. Vì đã nói mới phải khác cũ. Nghĩ ra âm điệu gì khác 

20 bản Tổ cũng không ra. Bởi vì các bản này đã gom toàn bộ tinh hoa của âm nhạc cổ 

truyền Miền Nam rồi. Trước đây cũng có mấy thầy dạy ở Quốc gia Âm nhạc và Kịch 

nghệ Sài Gòn sáng tác kết hợp các điệu thức Bắc Hạ Nam Oán thành một bản nhạc. 

Nhưng nó vẫn là hơi điệu của 20 bản Tổ thôi! 

Hỏi: Là người có nhiều đóng góp cho nhạc Lễ và nhạc Tài tử Nam Bộ, vừa là người 

truyền dạy theo phương pháp dân gian, vừa là người có kinh nghiệm đào tạo học trò 

chính quy về âm nhạc, theo anh trong việc truyền dạy cần chú trọng vấn đề gì ? 

Trả lời: Đối với việc truyền dạy dù theo phương pháp nào thì các vấn đề liên quan đề 

quan trọng. Tuy nhiên, điều khó nhất trong đào tạo nhạc Tài tử là “mỗi thầy mỗi kiểu”. 

Hiện nay, nhiều nơi cũng có tài liệu giảng dạy, tuy nhiên đa số các tài liệu là do các thầy 

giáo tự biên, thiếu sự thống nhất. Số câu và bài bản trong các bản nhạc Tài tử được sử 

dụng cũng khác nhau. Do đó, dù dạy theo phương pháp nào cũng phải thống nhất tài liệu. 

Giáo trình dạy phải biên soạn thật khoa học và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho việc dạy và 

học, nhằm giúp sinh viên khi ra trường chuyên nghiệp hoặc các em học theo kiểu truyền 

ngón đều có chuyên môn thuần thục khi chơi Đờn ca tài tử. Các em gặp ban nhạc nào 

cũng chơi được. 

Hỏi: Công tác bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể ĐCTT muốn thành công thì 

ngoài nghệ nhân, tài tử còn có đội ngũ cán bộ làm quản lý văn hóa nơi di sản tồn tại 

trong cộng đồng. Vậy, trong quá trình hoạt động anh thấy vai trò của đội ngũ này như 

thế nào với hoạt động ĐCTT? 

Trả lời: Các anh chị em làm văn hóa cũng rất nhiệt tình. Tuy nhiên theo tôi nhiệt tình 

không thì chưa đủ. Cán bộ làm văn hóa dù ở cấp Thành phố hay quận huyện thì ngoài 

kiến thứ kỹ năng quản lý phong trào rất cần có sự am hiểu với từng loại hình nghệ thuật 

mà mình quản lý. Có như vậy, mới hiểu được cái hay đẹp của nghệ thuật, mới hiểu được 

tâm tư, nguyện vọng của nghệ nhân. Từ đó đôi bên (cán bộ - nghệ nhân) mới đồng cảm, 

đồng tâm hiệp lực bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc. 

Hỏi: Theo anh, làm thế nào để lớp trẻ đồng tâm hiệp lực với nghệ nhân mà kế thừa, bảo 

tồn và phát huy ĐCTT Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay? 

Trả lời: Văn hóa – nghệ thuật dân tộc mà không có sự kế thừa và phát triển thì sẽ đi đến 

chỗ triệt tiêu. Ai kế thừa? Đó chính là thế hệ trẻ, là lực lượng dồi dào sức sáng tạo, năng 
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động và nhiệt huyết. Do đó, phải làm chọ họ tự hào, rồi ham thích, yêu mến và tâm huyết 

với Đờn ca tài tử mới được. Có nhiều cách làm nhưng tựu trung lại là làm cho các bạn trẻ 

không dứng ngoài sân chơi nghệ thuật mà phải là thành viên nồng cốt trong đó. 

Biên bản số 13: NN Nguyễn Văn Thi (quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Hỏi: Em còn rất trẻ. Vậy lý do gì mà đến với dòng nhạc Tài tử mà không chọn tân nhạc 

như số đông?  

Trả lời: Từ nhỏ em đã thích nhạc Tài tử do cả nhà đều thích. Em được học ở mấy thầy 

dưới quê. Tới khi học xong Tú tài thì ba và thầy em khuyến khích thi vào Nhạc viện 

Thành phố hệ Âm nhạc dân tộc. 

Hỏi: Em nghĩ sao khi báo đài hay nói : “Lớp trẻ hiện đang quay lưng với âm nhạc dân 

tộc”; các cuộc liên hoan ĐCTT ít thấy người trẻ tham gia? 

Trả lời: Tụi em không có quay lưng với nghệ thuật dân tộc đâu. Nhưng đâu dám lên sân 

khấu chung với các bác đã có quá nhiều năm đờn ca. Vả lại để đờn hoặc ca thông thạo 

một bản Tổ cũng mất cả mấy tháng mới được. Trong khi 5 bản nhỏ tụi em học chỉ có 

mấy ngày là đờn được rồi. 

Hỏi: Vậy, để làm cho ĐCTT sống mãi với thời gian, theo em cần phải làm gì?  

Trả lời: Lớp trẻ chúng em rất thích sự mới lạ và có bạn đã làm ra được những cải tiến 

mới mẻ cho Đờn ca tài tử. Chẳng hạn: cải tiến hình dáng nhạc cụ, viết bản nhạc Tài tử 

mới, thiết kế trang phục “bắt mắt” cho ban nhạc biểu diễn hay có bạn đang cố gắng học 

thêm Tân nhạc để viết Nhạc kịch CL. Nhưng tụi em cũng lo lắng, không biết các bác, các 

thầy có chấp nhận không! 

Biên bản số 14: NN Nguyễn Thị Như Nguyệt (quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Hỏi: Nghe nói nữ mà tham gia văn nghệ hay bị gia đình cấm đoán, điều này có đúng 

không chị?  

Trả lời: Nếu là nữ được sinh ra ở các gia đình làm văn nghệ có lẽ sẽ dễ dàng hơn trong 

việc sinh hoạt CLB, học nhạc hoặc tham gia trình diễn. Còn các gia đình khác thì tùy! Có 

gia đình thích văn nghệ thấy con có năng khiếu rất thích, tìm cách để bồi dưỡng cho con. 

Những số đông thì không ủng hộ lắm. 

Hỏi: Xin chị nói rõ thêm: vì sao không ủng hộ ?  

Trả lời: Vì học nhạc hay sinh hoạt CLB vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian. Nhưng theo tôi 

điều đó không quan trọng. Mà vì các cha mẹ sợ con gái theo nghệ thuật thì tâm hồn lãng 

mạng, lối sống phóng khoáng, khó có gia đình suôn sẻ.  

Hỏi: Riêng gia cảnh của chị thì sao?   

Trả lời: Hồi nhỏ tôi mê ca lắm nhưng ba má tôi cấm không cho. Mỗi lần đi ca phải lén 

lút. Tới khi có gia đình cũng không được tham gia. Bây giờ 50 tuổi rồi không còn ai cản 

trở nữa rồi. Trở lại sinh hoạt không đầy 3 năm mà tôi học thuộc gần hết 20 bản Tổ rồi đó. 

Hỏi: Theo tìm hiểu chúng tôi nhận thấy chị có điều kiện để lập hồ sơ xét công nhận danh 

hiệu NNUT? Chị đã làm chưa? Chị có ý kiến gì về việc này?  

Trả lời: Chúng tôi lúng túng trong việc kê khai thành tích hoạt động vì những yêu cầu 

chưa sát với điều kiện riêng của Đờn ca tài tử Nam Bộ và nghệ nhân trong này. Do đó, 

chúng tôi cần có sự giúp đỡ của cơ quan quản lý văn hóa trong việc xây dựng và hoàn 
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thiện hồ sơ xét danh hiệu cho các nghệ nhân. Nếu để nghệ nhân tự làm không biết bao 

giờ mới đạt.  

Biên bản số 15: Lý Thiện Hoàng (Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền 

Giang) 

Hỏi: Là cán bộ quản lý và tổ chức phong trào ĐCTT mấy chục năm qua của tỉnh Tiền 

Giang, theo ông yếu tố quyết định cho việc bảo tồn và phát huy ĐCTT Nam Bộ là gì? 

Trả lời: Với tôi, việc truyền dạy, tức là đào tạo lớp nghệ nhân kế thừa là quan trọng nhất.  

Hỏi: Vậy, tỉnh Tiền Giang đã làm việc này như thế nào trong những năm qua? 

Trả lời: Cách đây khoảng 20 năm, chúng tôi đã cho mở lớp đào tạo các tài tử trẻ tại 

Trung tâm Văn hóa tỉnh. Lớp học thu hút các bạn trẻ và có cả người lớn tuổi. Kết thúc 

lớp thường tổ chức biểu diễn để các bạn thể hiện trình độ và tài năng của mình. Một số 

bạn nổi trội tham gia lớp đó sau này trở thành Nghệ sỹ ưu tú Nhơn Hậu hay nồng cốt 

phong trào ĐCTT của tỉnh, đi thi đạt nhiều giải thưởng như: Ngọc Thảnh, Tấn Hưng, 

Bích Luyến, … Trong giai đoạn đầu, công lao truyền dạy của nghệ nhân Minh Tô, Thế 

Châu ở Thành phố Mỹ Tho rất lớn.  

Hỏi: Vậy theo ông, việc truyền dạy cần phải như thế nào?  

Trả lời: Một trong những phẩm chất của người truyền nghề là phải xuất phát từ lý tưởng 

phụng sự xã hội. Dạy nhạc cổ truyền trong thời buổi hiện nay mà chỉ tính đến mưu sinh 

thì rất khó mở lớp. Cách đây hơn mười năm, khi nghệ nhân Minh Tô được chúng tôi mời 

mở các lớp Đờn ca tài tử tại Trung tâm. Dù lớp ít học viên, nhưng vì lòng đam mê nghề 

nên nghệ nhân vẫn duy trì lớp đều đặn. Sau khi nghệ nhân Minh Tô qua đời, Trung tâm 

Văn hóa tỉnh có phối hợp với các nghệ nhân khác mở lớp, nhưng không duy trì được lâu. 

Phần do học viên ít, phần thì nghệ nhân không muốn dạy vì nguồn thu không đảm bảo, 

học trò lười học không chịu cố gắng như trước.  

Hỏi: Ông nghĩ sao về phẩm chất – đạo đức của nghệ nhân mà Nhà nước quy định khi xét 

danh hiệu NNUT, NNND theo nội dung Nghị định 62/2014/NĐ-CP ? 

Trả lời: : Theo tôi, Nghị định đưa ra tiêu chí đó là hợp lý. Vì khi xem xét thì bên cạnh 

tiêu chí tài năng thì phẩm chất - đạo đức của người nghệ nhân làm thầy là tiêu chí quan 

trọng rất quan trọng. Vì đây là một tấm gương sáng cho các thế hệ học trò soi vào để noi 

theo.  

Hỏi: Trong bối cảnh hiện nay theo ông làm thế nào để dạy nhạc Tài tử ở các Trung tâm 

Văn hóa? 

Trả lời: Bây giờ không dễ gì duy trì kiểu học “1 thầy, 1 trò” như ngày trước được. Theo tôi, 

để việc dạy và học nhạc Tài tử cần được phổ biến rộng rãi, các Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao ở các tỉnh Nam Bộ có thể sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, như đài 

truyền hình, đài phát thanh, báo chí, các trang mạng xã hội; thậm chí thu nhạc trên băng, 

đĩa karaoke để hướng dẫn người học Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

Hỏi: Việc tổ chức liên hoan, hội thi ĐCTT hàng năm thường gặp khó khăn gì?  

Trả lời: Khó khăn thì nhiều như sự hạn hẹp kinh phí, nghệ nhân bận nhiều việc thường 

tham gia tập luyện không nhiều ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật. Nhưng năm nào 

cũng tổ chức liên hoan vào tháng cao điểm của mùa mưa để hưởng ứng chào mừng ngày 

lễ trọng đại của đất nước (ngày 2/9) nên rất khó khăn cho nghệ nhân đi lại; công chúng đi 

xem cũng hạn chế. Chưa kể nếu có chỉ đạo tổ chức ngoài trời, chúng tôi phải chuẩn bị 
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nhiều phương án để kịp thời “di dời” sân khấu. Vì vậy tâm lý tổ chức và biểu diễn rất 

căng thẳng và cũng tốn kém không nhỏ. 

Hỏi: Vấn đề hỗ trợ để duy trì hoạt động Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ở xã phường như thế 

nào? câu lạc bộ kinh phí cấp cho hoạt động  hiện nay như thế nào?  

Trả lời: Hiện nay, chỉ có 22/121 (18,18%) câu lạc bộ Đờn ca tài tử cấp xã phường thuộc 

Thị xã Cai Lậy, huyện Cái Bè, Thị xã Gò Công, huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang được 

cấp kinh phí từ 300.000 đồng - 500.000 đồng/ 1 lần sinh hoạt định kỳ trong giai đoạn 

thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử giai đoạn (2016-

2020). Số còn lại không có kinh phí cấp cho sinh hoạt câu lạc bộ. Chúng tôi cũng đang 

tìm cách tháo gỡ vấn đề này. 

 Biên bản số 16: NNUT Phan Tuấn Huệ (CLB ĐCTT huyện Gò Công Đông – 

tỉnh Tiền Giang ) 

Hỏi: Là người góp phần đào tạo nhiều học trò giỏi, xin anh cho biết kinh nghiệm truyền 

dạy của anh ? Và theo anh để dạy học trò được học trò giỏi thì người thầy phải như thế 

nào?  

Trả lời: Theo tôi, đối với việc dạy ca, đầu tiên cần phải trang bị kiến thức cơ bản cho 

người học.  Sau đó, nên dạy xướng âm trên lòng bản và học lời ca. Việc học đàn cần chỉ 

ngón, chữ nhạc cho rõ ràng và tập luyện thực hành trên nhạc cụ. Bằng kinh nghiệm cá 

nhân, theo tôi, đã làm thầy thì phải dạy học trò cho đàng hoàng, tử tế. Phải đem hết ngón 

nghề hay nhứt trao cho em cháu, không ích kĩ dấu diếm. Học trò mới đầu đâu có giỏi! 

Cho nên làm thầy phải kiên trì, nghiêm khắc và cũng phải tâm lý để dẫn dắt học trò đi 

đến nơi đến chốn, thấy làm sai phải rầy dạy, nhắc nhở. 

Hỏi: Những tài liệu nào được anh áp dụng để dạy học trò?  

Trả lời: Tôi may mắn được đào tạo theo 2 phương pháp: học truyền khẩu, truyền ngón ở 

cha tôi và các nghệ nhân Gò Công; sau đó thi đậu vào Trường Cao Đẳng Nghệ thuật Sân 

khấu Tp.HCM học đàn và diễn xuất chính quy. Nhờ vậy, tôi thu thập các tài liệu của thầy 

Hai Ngưu, Nghệ sĩ Tấn Đạt, thầy Công Thành, thầy Năm Vinh, thầy Mười Phú, thầy 

Giáo Thinh đối chiếu với và lòng bản nhạc Tài tử trong dân gian và sắp xếp lại để dạy 

học trò.  

Hỏi: Tại sao không có tài liệu nào thống nhất trong cách truyền dạy ĐCTT?  

Trả lời: Cho đến hiện nay, ngoài các công trình nói trên, chúng ta còn còn thiếu những 

công trình tập hợp một cách có hệ thống, phân tích tính chất hơi điệu các bản nhỏ của 

nhạc Tài tử Nam Bộ đã từng sử dụng trong các cuộc sinh hoạt Đờn ca tài tử Nam Bộ và 

đưa vào sân khấu CL rất có hiệu quả. Những tài liệu như vậy rất cần cho việc đào tạo 

ĐCTT, tránh những sai sót và tranh cãi không cần thiết giữa các nghệ nhân. Những tài 

liệu như vậy rất cần cho việc đào tạo ĐCTT hiện nay.  

Hỏi: Anh còn ý kiến gì về việc truyền dạy của nghệ nhân hay không? 

Trả lời: Qua thực tế đào tạo tôi cho rằng: bên cạnh việc sử dụng 20 bản Tổ làm căn cơ để 

truyền dạy, chúng ta cũng cần tổ chức sưu tầm các bài bản nhỏ, hệ thống lại và có những 

chú giải kèm theo. Điều này sẽ giúp người xem hiểu một cách sâu sắc hơn, có hệ thống 

hơn về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Ngoài ra, để có lớp học trò giỏi, có tâm huyết 

nối nghiệp người thầy thì người truyền dạy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ phải luôn ý 

thức tự rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt đẹp của mình. Không phải phấn đấu 
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để đạt danh hiệu để khoe với đời rồi buông xuôi mà còn phải thấy đó là trách nhiệm đối 

với cộng đồng và đất nước nữa! 

Hỏi: Nghe nói anh cũng có sáng tác bản nhạc mới phải không? Anh có phổ biến cho mọi 

người biết không? 

Trả lời: Tôi có sáng tác bản Lý Bạch Nhạn. Thực ra không mới vì cũng phải dựa trên cấu 

trúc chữ nhạc và hơi điệu của các bản Tổ. Tôi cũng tập cho vài em cháu ca đờn ca chơi, 

không phổ biến rộng rải. 

Hỏi: Tại sao hiện nay không có những bản nhạc mới như trước kia các vị tiền bối sáng 

tạo ra? 

Trả lời: Vì bao nhiêu tinh hoa của nhạc Tài tử đều nằm trong các bản Tổ. Làm sao sáng tác 

khác được!” 

 Biên bản số 17: NN Nguyễn Thanh Nhàn (Thới Sơn, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang) 

Hỏi: Hiện nay có nhiều nghệ nhân không chịu tham gia câu lạc bộ do ngành văn hóa 

quản lý mà thích lập ban nhạc tự do. Anh có ý kiến gì về việc này? 

Trả lời: Các chú, các anh chị em chủ yếu thích âm nhạc nên tụ tập nhau chơi để tiêu 

khiển, giải trí, lâu ngày gắn bó, coi nhau là tri âm tri kỷ. Nay khi xin phép thành lập Câu 

lạc bộ lại phải báo cáo, phải thực hiện một quy trình thủ tục rườm rà như xây dựng quy 

chế, chương trình hoạt động, làm lễ ra mắt, bầu thành viên Ban Chủ nhiệm và đặc biệt là 

phải chấp hành sự quản lí của địa phương và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Họ 

thấy rắc rối nên không chịu vào tổ chức. Theo tôi nên động viên, giải thích và tạo cho họ 

niềm tin đối với vai trò quản lý của nghành văn hóa và chính quyền địa phương. 

Hỏi: Anh có tham gia được nhiều cuộc liên hoan ĐCTT hay không? Liên hoan ĐCTT của 

tỉnh hay khu vực mà anh có dự thi thường tổ chức vào dịp nào? 

Trả lời: Gia đình tôi mấy đời chơi nhạc Tài tử, từ ông cố, ông nội, ba tôi cho đến anh 

chị em tôi và các con cháu hiện nay. Mỗi lần liên hoan ĐCTT địa phương thì chí ít nhà 

tôi cũng được từ 2 người trở lên tham dự. Liên hoan ĐCTT thường tập trung vào mùa 

mưa. Vì mùa mưa là mùa tập trung nhiều ngày lễ lớn trong năm.  Mà Liên hoan ĐCTT 

tổ chức bao giờ cũng gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng, như ngày 30/4 – 

1/5, ngày 27/7, ngày 23/8 hoặc ngày 2/9. Gần đây để cho người dân đến xem, một số 

tỉnh mà tôi có dịp tham dự thường tổ chức liên hoan ngoài trời để bà con xem cho đông.  

Hỏi: Được biết gia đình anh được gọi là gia đình nòi. Việc này có ý nghĩa gì? Trước năm 

1975 gia đình anh có tham gia trình diễn Nhạc tài tử không? Cách trình diễn như thế 

nào?  

Trả lời: Ở tỉnh này gia đình tôi có tiếng chơi Nhạc tài tử. Nhiều người mê ngón đờn cò, 

violon của ba tôi (nghệ nhân Nguyễn Văn Du) và tiếng đờn kìm của bác Sáu Giàu (nghệ 

nhân Trần Văn Giàu). Ba tôi truyền ngón đờn Cò, Guitare cho tôi. Khi tôi khá thuần thục 

thì phụ với ông dạy cho các em, rồi đến con cháu. Trong gia đình tôi là nam thì ai cũng 

biết đờn, còn nữ thì ai cũng biết ca. Nội nhà tôi thôi cũng đủ thành lập 1 câu lạc bộ. 

Trước năm 1975, Đài phát thanh ở Sài Gòn và Mỹ Tho thỉnh thoảng cũng mời ba tôi với 

các ban tài tử thu âm để phát trên sóng phát thanh của đài nhưng không thường xuyên, vì 

bấy giờ Tân nhạc lấn át. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi với ban Tài tử Tiền Giang trình diễn 

trên Đài Phát thanh-Truyền hình Tiền Giang. 
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Hỏi: Anh nghĩ sao về 20 năm qua, các cuộc thi đều chỉ lấy 20 bản Tổ đưa vào thể lệ quy 

định tranh tài?  

Trả lời: Đành rằng đây là những bản cố điển, chuẩn mực, đầy đủ hơi điệu của Nhạc tài tử. 

Nhưng Nhạc Tài tử đâu chỉ có 20 bản Tổ mà có đến hàng trăm bản khác nữa. Rất nhiều 

bản không nằm trong 20 bản Tổ nếu phổ biến, hoặc đưa vào thể lệ thi diễn sẽ  được giới 

trẻ ưa chuộng. Nhưng đến nay vẫn chưa có nơi nào cải tiến, sửa đổi thể lệ liên hoan. 

Chính sự chậm thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh mới đã làm nghèo nàn sự phong phú 

bài bản của Nhạc tài tử. Quan trọng hơn, đã chặn đường kế thừa và tham gia của lớp trẻ. 

Chính là đối tượng mà chúng ta mong muốn truyền dạy và thưởng thức âm nhạc dân tộc 

nhất. 

Hỏi: CLBĐCTT do anh phụ trách có thường xuyên tổ chức hoạt động hay không?  

Trả lời: Xã tôi ở là xã cù lao chuyên làm du lịch. Vừa phụ trách ban nhạc trình diễn trong 

Khu du lịch, vừa phụ trách CLBĐCTT của xã nên cũng không được chu đáo lắm. Các 

anh em nghệ nhân cũng vừa làm kinh tế gia đình vừa có trách nhiệm biểu diễn cho xã khi 

có yêu cầu. Các hoạt động như truyền dạy thì hầu như không có thời gian, mà bây giờ 

cũng ít người chịu khó học nhạc.  

Hỏi: Vậy CLBĐCTT ở xã phường hiện nay hoạt động như thế nào?  

Trả lời: Kinh phí xã cấp để sinh hoạt nhưng không thường xuyên. Thực ra số tiền cấp chỉ 

đủ lo trà nước cho anh chị em. Nếu muốn hơn nữa thì mọi người thống nhất góp thêm 

tiền vào. Vì kinh phí eo hẹp, khi có khi không, cũng có khi nhiều người trong câu lạc bộ 

bận công việc nên sinh hoạt không thường xuyên lắm. Đa số các câu lạc bộ ở xã phường 

chỉ tổ chức trình diễn vào các dịp lễ, tết, một số ít được tham dự liên hoan văn nghệ, 

không còn duy trì cách sinh hoạt định kỳ (tuần, tháng/lần) như trước kia do thiếu nghệ 

nhân đàn và thiếu kinh phí. Đây là 2 vấn đề tồn tại trong nhiều năm qua ở các địa phương 

nhưng chưa có biện pháp gì để tháo gỡ. 

Hỏi: Gần đây báo chí hay nói về việc sử dụng không phải Nhạc tài tử để phục vụ khách, 

khác với quảng cáo của tour. Anh nghĩ sao về việc này?  

Trả lời: Chúng tôi cũng rất muốn chơi những bản Tổ, những bản đặc sắc của Nhạc tài tử 

nhưng đại đa số khách du lịch không am hiểu loại nhạc này, chủ yếu họ nghe cho vui tai. 

Nên chúng tôi chỉ đờn các bản ngắn, các bài dân ca phù hợp. Vì công ty du lịch thiết kế 

tour chỉ có 1 giờ tham quan Thới Sơn. Trong 1 giờ đó, chúng tôi chỉ được trình diễn có 

10 phút trong lúc du khách ăn trái cây và mua các loại sản phẩm. Nếu trình diễn 1 lớp 

nhạc trong số các bản Tổ theo đúng phong cách tài tử cũng mất từ 3 đến 7 phút[ Đờn ca 

lớp 1 bản Xuân tình dài 3 phút; 10 câu bản Phụng hoàng lai nghi dài 7 phút]. Nhưng du 

khách đa số đều không thích. Chúng tôi đờn ca phục vụ mà họ không muốn nghe thì làm 

sao thực hiện được. 

Hỏi: Nghe nói 2 đợt xét vừa rồi anh không có tên, trong khi thành tích hoạt động của anh 

rất nổi trội. Anh có thể cho biết ý kiến về việc này?  

Trả lời: Việc xét công nhận còn “cứng nhắc” về cơ cấu thành phần. Bên cạnh đó, việc 

đánh giá tài năng của các nghệ nhân còn phụ thuộc nhiều vào đánh giá của các thành viên 

Hội đồng. Có người thực sự giỏi nghề lại không công nhận, trong khi người chưa đạt lại 

công nhận vì biết cách làm hồ sơ (?). Cũng có người được công nhận rồi cũng không phát 

huy được tài năng do già yếu hoặc lý do khác. Theo tôi, Ngành văn hóa nên xem lại cách 

làm hiện nay về việc bình xét danh hiệu nghệ nhân. 



 

40 
 

 Biên bản số 18: Thạc sĩ Vưu Long Vỹ (Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh 

Bạc Liêu 

Hỏi: Các nghệ nhân sau khi được công nhận NNUT, NNND thì địa phương có chính sách 

đãi ngộ đối với họ hay không?  

Trả lời: Tỉnh chưa có kinh phí cấp thường xuyên cho việc này. Ngoài việc tổ chức sinh 

hoạt định kỳ có địa phương ủng hộ tiền trà nước, có nơi tự lực đóng góp. Nếu nghệ nhân 

tham gia biểu diễn trong các sự kiện văn hóa của tỉnh thì được hưởng chế độ thù lao trên 

những công việc cụ thể mà thôi.  

Hỏi: Nhà nước có ra văn bản nào cụ thể đối với việc đãi ngộ nghệ nhân chưa?  

Trả lời: Cho đến nay chưa có văn bản ban hành chính thức. Nhưng Bộ LĐ,TB&XH đã 

chính thức lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân 

dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ trong tương lai không 

xa sẽ ban hành. 

Hỏi: Trong khi chờ đợi thì cuộc sống hiện nay của các nghệ nhân sau khi được vinh danh 

thì như thế nào? 

Trả lời: Sau khi được vinh danh, đa số các các nghệ nhân vẫn sống trong điều kiện khó 

khăn, thiếu thốn, thiếu môi trường hoạt động. Họ chưa được hưởng trợ cấp, vẫn còn khó 

khăn trong việc mưu sinh. Một số già yếu, đau ốm nên cũng khó khăn trong việc truyền 

nghề. Vì cuộc sống chưa được đảm bảo nên việc toàn tâm, toàn ý cống hiến tài năng và 

kinh nghiệm hoạt động của mình cho cộng đồng còn nhiều hạn chế.  

Hỏi: Nghe nói gần đây số lượng CLBĐCTT tự phát xuất hiện, không muốn hoạt động 

dưới sự quản lý của ngành văn hóa. Để giải quyết việc này theo anh nên như thế nào?  

Trả lời: Việc Nhà nước quản lý các CLBĐCTT vì đây là di sản được thế giới công nhận, 

cần có chính sách bảo tồn, phát huy để không bị mai một và có sự đầu tư thỏa đáng. 

Không phải quản lý để “làm khó” nghệ nhân.  

Hỏi: Vậy các nghệ nhân hay tài tử trẻ muốn thành lập CLBĐCTT phải như thế nào?  

Trả lời: Theo tôi, Phòng Văn hóa, Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao và Ủy ban Nhân dân các xã, phường cần phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn nghệ nhân, tài 

tử cách xây dựng kế hoạch hoạt động, hoàn thiện các thủ tục cần thiết; cách bầu chọn 

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ, cách thức tổ chức sinh hoạt, các vấn 

đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Sau đó, cử cán bộ nghiệp vụ xuống địa bàn để hỗ trợ kịp thời.  

Hỏi: Hiện nay, việc ban hành văn bản công nhận CLBĐCTT về mặt pháp lý chưa được 

thống nhất? Nguyên nhân do đâu? 

Trả lời: Có CLB do UBND xã ra quyết định; có nơi do Phòng Văn hóa – Thông tin và 

Thể thao ra quyết định; có xí nghiệp thành lập CLBĐCTT do giám đốc  ra quyết định. 

Theo tôi vì mỗi nơi có cách “năng động giải quyết” để tạo điều kện cho CLB hoạt động 

kịp thời. Anh em làm văn nghệ để lâu họ sẽ nguôi nhiệt tình. Tuy nhiên việc này nên 

thống nhất cách làm, để ngành chức năng dễ kiểm tra, hỗ trợ.  

Hỏi: Thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử Nam Bộ thì Bạc Liêu đã làm gì?  

Trả lời: Chúng tôi làm rất nhiều việc trên các mặt hoạt động của Đờn ca tài tử, như: tổ 

chức Liên hoan, tập huấn chuyên môn, xây dựng các CLBĐCTT, bồi dưỡng NN-TT. 
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Riêng năm 2018 tỉnh Bạc Liêu còn tổ chức các lớp để hướng dẫn cách thức sáng tác bài 

bản, vừa giữ được căn bản âm nhạc cổ truyền, vừa phản ánh được hiện thực đời sống xã 

hội. Thành phần tham dự gồm các nghệ nhân, tài tử và những cán bộ nồng cốt làm văn 

nghệ ở địa phương và các ban ngành, đoàn thể tham gia tập huấn. Đây là cơ hội để các 

nghệ nhân thi đua sáng tác để thể hiện năng lực sáng tạo của mình. 

 Biên bản số 19: Võ Công Diệp (Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa - Sở Văn 

hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu) 

Hỏi: Xin ông cho biết thực trạng về nghệ nhân Đờn thông qua việc tổ chức các sự kiện 

văn hóa của tỉnh có liên quan đến Đờn ca tài tử? 

Trả lời: Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu đang thiếu trầm trọng các nghệ nhân đờn. Đa số các 

nghệ nhân bận lo sinh kế. Nhiều hội thi, hội diễn hay các sinh hoạt Đờn ca tài tử Nam Bộ 

chuyên nghiệp tại địa phương rất khó tìm và mời các nghệ nhân đờn giỏi.  

Hỏi: Vậy có cách nào giải quyết tình trạng nói trên không? 

Trả lời: Chúng tôi thuyết phục, vận động là chính. Thực ra các bác lớn tuổi rất nhiệt tình 

những sức yếu, không còn linh hoạt ngón đờn như các anh chị còn trẻ. Cũng có khi cũng 

phải cố gắng để các nghệ nhân không bị thiệt thòi. Hiện nay, ở Trung tâm Văn hóa tỉnh 

chỗ anh Vỹ tổ chức đào tạo đờn ca, sáng tác qua các lớp ngắn hạn mời các nhà nghiên 

cứu, nhạc sư, nghệ nhân, nghệ sĩ giỏi ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về hướng 

dẫn, tập huấn để nghệ nhân có dịp học hỏi, giao lưu. Tôi cho đây là cách làm bước đầu có 

hiệu quả trong việc thực thi Đề án của tỉnh gia đoạn 2016 – 2020. 

Hỏi: Vậy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tiếp tục xây dựng Đề án bảo tồn và phát 

huy Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2 đến năm 2025 không? 

Trả lời: Chúng tôi đã trình lên cấp trên rồi, đang chờ phê duyệt. Vì bảo tồn và phát huy di 

sản là một quá trình liên tục mà.  

 Biên bản số 20: NNUT Đặng Văn Sử (Thanh Sử - Tp. Bạc Liêu) 

Hỏi: là người có ngón đàn tài hoa nổi tiếng ở Bạc Liêu hiện nay, theo anh người học đàn 

phải học như thế nào mới có kết quả tốt? 

Trả lời: Mỗi loại đờn có ngôn ngữ, âm thanh riêng. Tùy theo mỗi bài, người chơi đờn 

phải biết cách rung, nhấn, mổ khác nhau. Vì vậy, người học đờn phải học một cách cơ 

bản, nhịp nhàng; chơi bài bản phải chuẩn; người chơi phải có năng khiếu, đam mê và 

phải kiên trì luyện tập. 

Hỏi: Anh có nhận xét gì về việc dạy và học nhạc dân tộc hiện nay ? 

Trả lời: Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu là do định kiến của xã hội 

đối với người theo nghề cầm ca, thu nhập của các nghệ sĩ thấp và việc đào tạo - truyền 

dạy hiện nay có phần dễ dãi, thiếu nghiêm khắc từ người dạy. Trong đó, nguyên nhân chủ 

yếu là do phương pháp đào tạo của ông thầy và tinh thần tiếp thu của học trò. 

Hỏi: Cách tổ chức sinh hoạt theo hàng tháng của Câu lạc bộ Đờn ca tài tử như thế nào? 

Theo anh như vậy có ổn không hay nên như thế nào?  

Trả lời: Trong sinh hoạt hàng tháng thì các nghệ nhân luôn chú trọng 20 bản Tổ. Bắc, 

Nam, Hạ, Oán còn là các điệu được nghệ nhân tỉnh tôi thống nhất trong quy trình trình 

diễn và truyền dạy tại câu lạc bộ. Ngay cả trong các cuộc liên hoan, chương trình tham 



 

42 
 

dự của chúng tôi cũng sắp xếp theo thứ tự này. Theo tôi, xét về mặt bảo tồn là ổn. Nhưng 

tháng nào cũng vậy thì cần phải thêm cái mới vào chứ không sẽ nhàm chán. 

 Biên bản số 21: Thạc sĩ, NN Đỗ Ngọc Cần (Đoàn CL Cao Văn Lầu) 

Hỏi: Có quá trình thực hành ĐCTT và nghiên cứu về nghệ nhân, theo chị việc xét công 

nhận danh hiệu cho nghệ nhân hiện nay gặp khó khăn gì lớn nhất?  

Trả lời: Các nghệ nhân hoạt động có khi trên 40 năm nhưng không có huy chương thì 

không xét được danh hiệu. Với lại, có nhiều người đâu có điều kiện đi dự liên hoan, hoặc 

không được chọn cử đi thì làm sao có huy chương hay bằng khen? Hay họ chỉ tham gia 

đàn trong dàn nhạc, sáng tác bài ca hoặc chỉ đứng dưới cương vị người dẫn dắt nhóm thì 

khi khen tiết mục hay cá nhân làm sao có tên họ trên văn bản công nhận giải thưởng.  

Ngoài ra, có những người đang hoạt động văn nghệ chuyên nghiệp ở một loại hình nghệ 

thuật khác hoặc đang giảng dạy trong nhà trường thì hồ sơ của họ nộp lên bị loại ra, vì 

cho đó là chuyên nghiệp nên không xét. Dù họ chỉ làm những công việc không phải là ca, 

diễn chuyên nghiệp trong đơn vị nhưng lại rất nổi trội trong hoạt động ở CLBĐCTT. 

Theo tôi, đây là những bất cập trong xét chọn nghệ nhân.  

Hỏi: Vậy, theo chị nên như thế nào?  

Trả lời: Tôi thấy Nhà nước nên điều chỉnh, bổ sung các điều khoản phù hợp thực tế hơn 

trong các Quyết định, Nghị định đã ban hành. Việc các nghệ nhân phải đủ số lượng huy 

chương mới đủ điều kiện xét tặng/truy tặng khiến cho không ít nghệ nhân bày tỏ tâm tư 

bởi đôi khi, lĩnh vực của họ khó có thể tham gia các cuộc liên hoan để giành huy chương. 

Những quy định thông thoáng hơn trong việc xem xét thành tích đóng góp của nghệ 

nhân, sẽ là động lực giúp họ trụ vững lòng tin và cống hiến tài năng, trí tuệ cho âm nhạc 

dân tộc.  

 Biên bản số 22: NNUT Trương Hoàng Triều (CLBĐCTT -Tp. Bạc Liêu)  

Hỏi: Xin ông cho biết nghệ nhân là người như thế nào? 

Trả lời: Theo cá nhân tôi thì nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ phải là người có tâm hồn 

nghệ thuật; được Nhân dân tôn trọng, kính nể và ái mộ. 

Hỏi: Cách truyền dạy của ông đối với học trò như thế nào? Cách này do ông tự nghĩ ra 

hay tiếp thu từ người khác?  

Trả lời: Cách tôi dạy học trò là cách mà thầy tôi (nhạc sĩ Cao Văn Lầu) trước kia đã dạy 

tôi. Thầy chép bài cho trò học thuộc. Sau khi học thuộc, thầy sẽ dạy từng câu, thầy đờn 

cho trò ca. Khi ca, thầy sẽ chỉ kĩ thuật đờn, ca và uốn nắn tường tận từng chữ, từng câu; 

người ca, đờn phải đúng âm, đúng nhịp, và đặc biệt là ca phải có “hồn”. Khi ca đúng câu, 

thầy mới chuyển sang câu khác. Cứ như vậy cho đến hết bài. 

Hỏi: Gia đình nghệ nhân có bao nhiêu người theo ĐCTT? 

Trả lời: Gia đình tôi có 10 người thuộc ba thế hệ tham gia thực hành nghệ thuật Đờn ca 

tài tử Nam Bộ. Và học trò nhỏ nhất của tôi hiện nay chính là cô cháu ngoại  tên bé Bòng 

Bong (cháu ngoại ông Hoàng Triều) mới 3 tuổi đã ca được “Lý chiều chiều”, 4 tuổi ca 

bản “Dạ cổ hoài lang” đúng theo nhịp đờn. Học nhạc đòi hỏi phải có năng khiếu, có tinh 

thần văn nghệ và ham thích được đi phục vụ bà con. Các con cháu tôi đều có công ăn 

việc làm nhưng mỗi khi có giao lưu, sinh hoạt hay được mời đi biểu diễn thì đều gát công 

việc để tham gia. Cái này phải đam mê mới làm được! 
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Hỏi: Vậy theo ông muốn đi theo nghệ thuật này cần có những điều kiện gì?  

Trả lời: Theo nghệ thuật này không có cầu được tiền bạc được đâu. Do đó, ai mà nghĩ 

đến kiếm lợi thì đi theo đường khác. Theo ý kiến của tôi, muốn học và đờn ca được thì 

chỉ có yêu thích không chưa đủ mà còn phải có đam mê mãnh liệt, có tâm hồn nghệ thuật, 

có năng khiếu về âm nhạc và đặc biệt là phải có tinh thần cống hiến cho mọi người. Có 

đủ mấy thứ đó mới đi trọn đời với nghệ thuật ĐCTT này. 

Biên bản số 23: NN Bùi Thu Tâm (Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu)  

Hỏi: Chị có nhận xét gì về chất lượng đờn ca của các bạn tài tử trẻ hiện nay?  

Trả lời: Các em bây giờ không có nhiều thời gian để học cho đầy đủ 1 bản. Chỉ học 

những lớp nhạc thông dụng thôi. Cũng không chịu khó học từ thấp đến cao mà muốn học 

những bản mình thích. Do không học kĩ và cũng không có nhiều thời gian tự rèn luyện 

hoặc đến lớp thường xuyên nên trình độ, kiến thức và kĩ thuật ca chưa đạt bằng thế hệ 

trước. Mặc dù một số em đi dự thi cũng có giải thưởng nhưng phần căn bản âm nhạc còn 

chưa vững. 

Hỏi: Ngoài nguyên nhân là thiếu thời gian, sự chuyên cần học hỏi thì còn lý do gì dẫn 

đến việc yếu kém trong đờn ca hiện nay không? 

Trả lời: Bây giờ thế kỷ XXI rồi mà vẫn còn có gia đình, cá nhân định kiến với nghiệp cầm 

ca nên có nhiều em cháu yêu thích và có năng khiếu tốt cha mẹ không cho học nhạc. Bên 

cạnh đó, thu nhập từ truyền dạy quá thấp nên việc truyền dạy từ phía nghệ nhân cũng có 

phần dễ dãi, chạy theo thị hiếu của người học, thiếu sự nghiêm khắc trong dạy dỗ. Tự mãn 

với thành công trong liên hoan hội thi nên không chịu cố gắng nữa. 

Hỏi: Vậy theo chị một tài tử trẻ nối nghiệp tiền bối trong ĐCTT cần phải như thế nào?  

Trả lời: Trước hết phải có năng khiếu thẩm âm mới học nhạc được. Kế đó phải đam mêm 

và chịu khó khổ luyện mới học hết cái hay và sâu sắc của nhạc Tài tử. Cuối cùng, phải có 

tinh thần và phẩm chất của người tài tử. Đó là tinh thần hết lòng phục vụ cộng đồng và có 

tư cách của người làm nghệ thuật chân chính để mọi người tôn trọng.  

Hỏi: Chị nhận xét gì khi nghe nói: Lớp trẻ đang quay lưng với văn hóa dân tộc. 

Trả lời: Theo tôi, các bạn trẻ bây giờ rất thích tìm hiểu, khám phá, sáng tạo ra những gì mới 

lạ. Đối với Đờn ca tài tử tôi thấy các em cũng rất muốn như vậy. Vì các em đang trong độ 

tuổi năng động, giàu nhiệt huyết để sáng tạo. Tôi nghe nói gần đây có nhóm các em sinh viên 

ở Trường Đại học Kĩ Thuật Thủ Đức đang nghiên cứu để tạo ra ứng dụng trên mạng xã hội 

để phổ biến âm nhạc dân tộc. Theo tôi, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh cần tổ chức Hội 

thi sáng tạo liên quan đến âm nhạc dân tộc và ĐCTT Nam Bộ. Nếu có Hội thi tài năng sáng 

tạo Đờn ca tài tử tôi nghĩ các em trẻ sẽ sẵn sàng tham gia. 

Hỏi: Nhà chị có ai theo nghề không? Chị có dạy ca cho con cháu trong gia đình không?  

Trả lời: Nhà tôi có mấy đời theo Tài tử - CL mà ai cũng nghèo nên mấy đứa nhỏ không 

chịu theo lấy gì mà dạy! 

 Biên bản số 24: NNUT Lê Thị Mộng Thu (CLBĐCTT - Tp. Bạc Liêu)  

Hỏi: Là người hoạt động Đờn ca tài tử nhiều năm, lại được Nhà nước công nhận danh 

hiệu NNUT, theo bà người nghệ nhân cần phải như thế nào?  

Trả lời: Người nghệ nhân chơi nhạc tài tử, ngoài am hiểu về đờn, ca, còn phải ca điêu 

luyện, nhịp nhàng. Phải thuộc 20 bản Tổ và biết ít nhất 50% bài bản trong 20 bản Tổ.  
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Hỏi: Là người có kinh nghiệm và đóng góp nhiều trong việc truyền dạy bà có nhận xét gì 

về việc hiện nay ít người học cổ nhạc so với trước kia  ? 

Trả lời: Tôi nghĩ có lẽ do phương pháp và thái độ dạy và học. Nếu trước đây, người học 

phải hết sức nghiêm túc tập luyện và người thầy rất nghiêm khắc thì giờ đây có phần dễ 

dãi hơn.  Nếu trước đây người học phải có đam mê, có năng khiếu và đặc biệt là phải có 

đạo đức thì hiện nay, nhiều người đến với Đờn ca tài tử Nam Bộ chủ yếu vì danh lợi, nên 

học được “ba mớ” đã vội chạy show kiếm tiền thì làm sao mà hay được.  

Hỏi: Trong số người đi học đàn ca, bà thấy tỉ lệ nam nữ thế nào?  

Trả lời: tỉ lệ này không có ngang bằng. Nam thuận lợi hơn nữ khi học đờn ca nhưng họ 

lại bận kiếm sống. Nữ ít thuận lợi hơn. Nhiều cô ham thích, đam mê lắm, nhưng chồng 

con không ưng thì cũng không thể tiếp tục. Chúng tôi đến nhà động viên, cam kết với gia 

đình nhưng họ vẫn không đồng ý. 

Hỏi: Mỗi lần sinh hoạt CLBĐCTT của bà có được cấp kinh phí không?  

Trả lời: Mỗi lần sắp tới kỳ sinh hoạt chúng tôi làm Bản đề nghị trình Ủy ban phường để 

xin kinh phí. Chỉ có vài trăm ngàn thôi nhưng phải có duyệt mới tổ chức được. Có nhiều 

kỳ không được cấp. Với số tiền đó dùng mua trà bánh cho anh em sinh hoạt vui vẻ thôi! 

Hôm nào làm tiệc mặn, anh chị em nghệ nhân đóng góp thêm! 

 Biên bản số 25: nghệ nhân Kim Loan (CLBĐCTT Cung Văn hóa Lao Động) 

Hỏi: Được biết chị đã đóng góp rất nhiều cho việc truyền dạy Đờn ca tài tử ở các tỉnh 

Nam Bộ. Về số lượng học trò chị có nhớ là đươc bao nhiêu không?  

Trả lời: Tôi là giảng viên dạy dàn dựng và dạy ca hơn 30 năm cho sinh viên ngành sân 

khấu ở Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng 

tôi (cùng nhạc sĩ Nhứt Dũng) dạy đàn ca và dàn dựng ở các lớp ngắn hạn của 16/21 tỉnh 

thành có Đờn ca tài tử trong 20 năm qua. Ngoài ra con tham gia dạy trên sóng phát thanh 

truyền hình tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang … đến bây giờ 

không biết hết là bao nhiêu học trò. Chắc cũng vài ngàn người.  

Hỏi: Vậy theo chị, học viên ở độ tuổi nào học nhiều ? Là nam hay nữ?  

Trả lời: Học trò học Đờn ca không phân biệt độ tuổi. Tôi dạy ca có những cháu mới 8 -9 

tuổi song cũng có người trên 70 tuổi. Quan sát tôi thấy  độ tuổi từ 18 cho đến 50 chiếm 

đa số?  

Hỏi: Trong số người đi học đàn ca, chị thấy tỉ lệ nam nữ thế nào?  

Trả lời: Học nhạc thì ban đầu nữ ghi tên học nhiều hơn nam. Nhưng đến thời gian gần kết 

thúc khóa học và tham gia hoạt động đờn ca thì nam nhiều hơn nữ? 

Hỏi: Chị có nắm lý do không?  

Trả lời: Xã hội cũng còn phân biệt nam nữ, nhất là trong hoạt động nghệ thuật. Nhiều cô 

trẻ ca hay, một số cô học đàn thấy có nhiều triển vọng. Nhưng nữ tham gia văn nghệ khó 

khăn lắm! Còn nhỏ thì bị gia đình ngăn cấm nên ít đi sinh hoạt, đến khi lấy chồng, sinh 

con phải chăm lo cho gia đình, không tiếp tục tham gia đờn ca được nữa! 

Hỏi: Chất lượng đờn ca của nghệ nhân nam nữ như thế nào?  
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Trả lời: Về học và thực hành nhạc cụ thì đa số học viên nam khá giỏi hơn. Song về ca thì 

nữ có phần nổi trội hơn. Chưa kể, khán giả thích cái đẹp, nên nghệ nhân nữ có lợi thế 

hơn. 

Hỏi: Nhà nước có tiêu chí để xét công nhận nghệ nhân. Chị là người có nhiều năm hoạt 

động ĐCTT, vậy theo chị như thế nào mới được gọi là nghệ nhân ĐCTT?  

Trả lời: Nghệ nhân là người có thâm niên trong hoạt động Đờn ca Tài tử Nam Bộ, được 

người trong giới tôn trọng về mặt chuyên môn, có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được 

nhiều người biết đến, đem kinh nghiệm tài năng của mình đi truyền bá nghề nghiệp khắp 

nơi, với phương pháp truyền nghề hiệu quả và có cả tài lẫn đức, thì mới xứng đáng gọi là 

nghệ nhân. Trong số đó, có những nghệ nhân rất đặc biệt, như Nghệ nhân dân gian Bạch 

Huệ. Giáo sư Tô Ngọc Thanh - Chủ tich Hội Văn nghệ dân gian gọi cô là “Báu vật nhân 

văn sống” của Đờn ca tài tử Nam Bộ. Tài năng của cô gần như không bị hoa mòn theo 

thời gian. Khi cô ca luôn “làm chủ” nhịp điệu, giọng vẫn chuẩn dây Đào, ca các bản Oán 

còn hay hơn các bạn trẻ nữa. Ban nhạc nào đờn yếu nhịp là run tay không dám đờn cho 

cô ca.  

Hỏi: Việc bình xét danh hiệu hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau.  Theo chị, nên như thế 

nào? 

Trả lời: Nhà nước công nhận đóng góp của nghệ nhân là rất đúng đắn. Tuy nhiên quan 

điểm của việc bình xét ở mỗi thành viên hội đồng, nhất là các thành viên không có hoạt 

động hay nghiên cứu trong lĩnh vực Đờn ca tài tử, dẫn đến việc chỉ thẩm định trên giấy tờ 

hơn là nắm biết thực lực làm nghề của họ. Lẽ ra mỗi đợt phong tặng, truy tặng danh hiệu 

phải là việc vui mừng trong giới tài tử nhưng lại nảy sinh ra những câu chuyện buồn, thật 

đáng tiếc. Theo tôi, việc thẩm định và đánh giá hồ sơ nghệ nhân ở cấp tỉnh thành rất cần 

có vai trò của những nhà chuyên môn tham gia trong Hội đồng xét duyệt và nghệ nhân 

phải qua thẩm định kiến thức và kỹ năng đờn ca mới được công nhận. 

Hỏi: Theo chị dạy đờn ca như thế nào có hiệu quả, đúng căn cơ?  

Trả lời: Đối với việc dạy ca, đầu tiên cần phải trang bị kiến thức cơ bản cho người học, 

như cấu trúc lòng bản (bao nhiêu lớp - câu, loại hơi - điệu, những chữ nhạc chính), do ai 

sáng tác (nếu có tác giả), phân tích sự khác nhau khi sử dụng bài bản theo phong cách Tài 

tử hay phong cách Cải lương. Sau đó mới hướng dẫn học trò thực hành, xướng âm trên 

lòng bản. Khi kết nối lòng bản với lời ca thì phải phân tích cho học trò nắm được ý nghĩa, 

nội dung bài ca; thị phạm cho các em về cách ngắt câu, nhấn chữ, phân nhịp phù hợp với 

từng bài. Đối với việc học đàn cũng tương tự như vậy, học từ thấp đến nâng cao. Học ca 

thì luyện giọng, học đàn luyện thao tác trên nhạc cụ. 

Hỏi: Chị có nhận xét gì về việc nhiệm vụ truyền dạy đối với các nghệ nhân có danh hiệu?  

Trả lời: Hiện nay, do nhiều lý do một số nghệ nhân đạt danh hiệu không muốn hoặc 

không thể tiếp tục đào tạo học trò. Theo tôi, nghệ nhân đã được danh hiệu phải làm cái 

nhiệm vụ cao cả là truyền dạy đờn ca cho lớp sau. Đã làm thầy thì phải luôn ý thức rèn 

luyện không ngừng ngón đờn, giọng ca và giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt đẹp của mình. 

Chứ không phải phấn đấu được danh hiệu để khoe với đời rồi thỏa mãn buông xuôi, mà 

phải thấy đó là trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước.  

Biên bản số 26: NN Nguyễn Văn Của  (Thành phố Hồ Chí Minh)  

Hỏi: Là nghệ nhân trẻ ở An Giang, có ngón đờn hay được giới tài tử ở tỉnh khen ngợi. 

Sao anh không hoạt động ở địa phương mà lên Thành phố?  



 

46 
 

Trả lời: Ở quê làm không đủ sống nên em lên Sài Gòn. Ở đây, em đờn trong quán nhạc, 

có “sô” thì chạy thêm. Năm nào tổ chức Liên hoan, tỉnh có kêu thì em về. Em cũng có 

tham gia đờn cho mấy đơn vị quận huyện dự thi hoặc “chạy sô” cho tỉnh khác. Nói chung 

là em có nhiều cơ hội kiếm sống hơn. 

Hỏi: Có ngón đờn hay. Xin hỏi anh học thầy đờn nào?  

Trả lời: Đầu tiên tôi học nghề từ ba tôi. Học hết ngón của ba tôi tìm thầy khác học thêm. 

Ngón đờn của tôi hiện nay là tiếp thu của nhiều thầy. 

Hỏi: Là người được học nhiều thầy, theo anh học đờn như thế nào mới có kết quả tốt ?  

Trả lời: Mỗi ông thầy có cách dạy khác nhau. Song qua kinh nghiệm làm nghề rút ra thì 

theo tôi, học nhạc ở cấp nào cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhứt, giúp cho việc hành 

nhạc có căn cơ và chất lượng, trong giới nghề nể nang chính là phải học kĩ ở cấp học vở 

lòng (căn bản). Thầy tôi dạy rất chí lý. Muốn xây ngôi nhà cao tầng thì nền móng phải 

vững chắc. Nhờ ba tôi và các thầy dạy hồi nhỏ rất khó tính, dạy từ thấp lên cao dần mà 

tôi có được nền tảng như hôm nay. Bây giờ, biểu tôi đờn câu số mấy ở bản Tổ nào tôi 

cũng đều làm được. 

 Biên bản số 27: NNUT Nguyễn Thị Ngọc Đặng (tỉnh Tiền Giang) 

Hỏi: Từ lúc được phong danh hiệu Nghệ nhân ưu tú đến giờ, chị có tham gia dạy nhạc ở 

đâu không? Học trò học như thế nào?  

Trả lời: Tôi được Câu lạc bộ Quận 8 mời dạy ca. Ban đầu lớp cũng được vài chục người, 

sau dần dần teo tóp lại. Do phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình nên các học viên học không 

đều bữa có bữa không. Nhiều người qua thời gian hứng khởi ban đầu thấy  học nhạc càng 

lúc càng khó nên bỏ cuộc. Ngày xưa chúng tôi phải cầu lụy thầy để được học. Còn bây 

giờ phải năn nỉ các em cháu mới chịu học căn bản đàng hoàng. Nhưng số chịu học này 

rất ít . 

Hỏi: Chị hoạt động nghề chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí MInh hay ở tỉnh Tiền Giang? Trả 

lời: Tôi tham gia với Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Quận 8 và của Trung Tâm Văn hóa Thành 

phố. Khi nào quê hương gọi thì tôi về tham gia trình diễn. Năm 2018, tôi có về tham dự 

mấy chương trình Đờn ca tài tử của tỉnh.  

Hỏi: Trên Thành phố chị tham gia đờn ca với hình thức gì?  

Ngoài việc dạy ca ở câu lạc bộ, tôi tham gia biểu diễn trong các sự kiện văn hóa 

của Thành phố. Thỉnh thoàng biểu diễn các sô do mấy anh em trong giới nhạc mời.  

Hỏi: Chị có được sự hỗ trợ nào từ địa phương không? 

Trả lời: Ngoài bằng khen và khoản tiền thưởng tương đương với 10 tháng lương tối thiểu, 

các nghệ nhân thuộc đối tượng của Nghị định 109 ở tỉnh Tiền Giang chưa có ai được hỗ 

trợ gì cụ thể.  

Biên bản số 28: NNUT Nguyễn Thanh Quý (tỉnh Hậu Giang) 

Hỏi: Nghệ nhân bắt đầu sáng chế ra những nhạc cụ này là khi nào?  

Trả lời: Cũng được mấy chục năm rồi. Hồi đi Cải lương tôi mài mò làm được vài cây. 

Sau đó nghỉ đi hát về lại với ban tài tử thì có thời gian làm nhiều hơn. 

Hỏi: Ý tưởng nào thúc đẩy nghệ nhân sáng chế nhạc cụ mới?  
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Trả lời: Mỗi cây đờn đều có âm thanh đặc sắc. Thời trẻ, khi đánh đờn cho đoàn hát, tôi 

ước gì mình có thể chơi được nhiều cây đờn cùng lúc. Thêm nữa, mấy chục năm qua 

người học đờn, chơi đờn dân tộc càng lúc càng ít. Một dàn nhạc mà chỉ còn 1, 2 cây đờn 

thì làm sao hay được! Trước tình hình đó, tôi nghĩ mình phải làm sao chỉ đờn 1 cây mà 

nghe như cả dàn nhạc. Thế là tôi bắt tay vào làm các nhạc cụ này! 

Hỏi: Nghệ nhân có bán được cây đờn nào không?  

Trả lời: Có một vài người năn nỉ quá, tôi cũng có làm cho họ. Song để đờn những cây 

đờn này phải học cách thao tác. Vì đa số là loại đờn kết hợp nhiều cây. Tuy nhiên, tôi đã 

chế ra được hơn 100 cây rồi! Ở địa phương mỗi khi mời, cha con tôi có đem theo để biểu 

diễn cho người ta xem. Họ hoan nghênh lắm! 
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PHỤ LỤC 3. CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA NGHỆ NHÂN VÀ DANH SÁCH 

CÂU LẠC BỘ ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ CỦA 4 ĐỊA BÀN KHẢO SÁT  

(từ 2018 - 2020) 
     

3.1. THỐNG KÊ CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN 

Bảng 1. Về độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe của đội ngũ nghệ nhân 

Thời 

gian 

Độ tuổi Giới tính Tình trạng sức khỏe Tổng 

số 30-50 51-70 71 > Nam  Nữ  Tốt Khá  Trung 

bình  

Kém  

Thành phố Hồ Chí Minh 

2018 305 210 18 290 243 52 132 271 78 533 

2019 314 223 22 292 267 47 147 283 82 559 

2020 315 232 25 303 269 50 160 272 90 572 

Tỉnh Bình Dương 

2018 368 250 24 364 278 65 153 338 86 642 

2019 365 265 30 380 280 67 164 336 93 660 

2020 368 270 27 378 287 59 170 335 101 665 

Tỉnh Tiền Giang  

2018 365 243 28 395 241 50 148 360 78 636 

2019 372 256 26 399 255 47 162 358 87 654 

2020 376 280 22 406 272 55 156 372 95 678 

Tỉnh Bạc Liêu  

2018 215 210 17 248 194 48 134 211 49 442 

2019 240 222 14 260 216 42 152 216 66 476 

2020 248 230 12 263 227 37 150 230 73 490 

  

Bảng 2. So sánh giới tính và tình trạng sức khỏe của đội ngũ nghệ nhân 
 

Năm Giới tính  Tình trạng sức khỏe Tổn

g số Nam % Nữ  % Tốt % Khá % TB % Kém % 

Thành phố Hồ Chí Minh  

2018 290 54,4 243 45,6 52 9,7 132 24,8 271 50,9 78 14,

7 

533 

2019 292 52,3 267 47,7 47 8,4 147 26,3 283 50,6 82 14,

7 

559 

2020 303 53,0 269 47,0 50 8,7 160 28.0 272 47,5 90 15,

7 

572 

Tỉnh Bình Dương   
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2018 364 56,7 278 43,3 65 10,1 153 23,8 338 52,6 86 13,

4 

642 

2019 380 57,6 280 42,4 67 10.2 164 24,8 336 51,0 93 14,

1 

660 

2020 378 56,8 287 43,2 59 8,9 170 25,6 335 50,4 101 15,

2 

665 

Tỉnh Tiền Giang   

2018 395 62,1 241 37,9 50 7,9 148 23,3 360 56,6 78 12,

3 

636 

2019 399 61.0 255 39,0 47 7,2 162 25,0 358 54,6 87 13,

3 

654 

2020 406 60,0 272 40,0 55 8,1 156 23.0 372 54.9 95 14,

0 

678 

Tỉnh Bạc Liêu   

2018 248 56,1 194 43,9 48 10.9 134 30,3 211 47,7 49 11,

1 

442 

2019 260 54,6 216 45,4 42 8,8 152 31,9 216 45,4 66 13,

9 

476 

2020 263 53,7 227 46,3 37 7,5 150 30,6 230 46,9 73 14,

9 

490 

Bảng 3. Trình độ chuyên môn của đội ngũ nghệ nhân theo tiêu chí 20 bản Tổ 

NĂM đờn  Cộng Ca  Cộng TỔNG 

SỐ 20 

bản 

Tổ 

Một số 

bản Tổ 

1 số 

lớp  

bản Tổ 

20 

bản 

Tổ 

Một số 

bản Tổ 

1 số 

lớp  

bản Tổ 

Thành phố Hồ Chí Minh 
2019 22 

3,8% 

 

42 

7,5% 

 

78 

14% 

 

142 

 

16 

2,8% 

 

162 

29% 

 

239 

43% 

 

397 559 

100% 

2020 24 

4,2% 

48 

8,4% 

82 

14,3% 

154 16 

2,8% 

165 

29% 

237 

41,4% 

418 572 

100% 

Tỉnh Bình Dương 
2019 14 

2,2% 

 

43 

6,5% 

 

55 

8,3% 

 

112 12 

1,8% 

 

215 

32,6% 

 

321 

48,6% 

 

548 660 

100% 

2020 15 

2,3% 

43 

6,5% 

56 

8,4% 

114 13 

2% 

215 

32,3% 

323 

48,6% 

551 665 

100% 

Tỉnh Tiền Giang  
2019 17 

2,6% 

35 

5,4% 

56 

8,6% 

108 15 

2,3% 

177 

27,1% 

354 

54,1% 

546 654 

100% 
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2020 19 

2,7% 

 

42 

6,2% 

 

62 

9.1% 

 

123 17 

2,5% 

 

180 

26,5% 

 

358 

53% 

 

555 678 

100% 

Tỉnh Bạc Liêu  
2019 18 

3,8% 

38 

8% 

54 

11,3% 
110 20 

4,2% 

78 

16,4% 

268 

56,3% 
366 476 

100% 

2020 20 

4,1% 

41 

8,4% 

57 

11,6% 
118 22 

4,5% 

80 

16,3% 

270 

55,1% 
372 490 

100% 

Bảng 4: So sánh trình độ chuyên môn năm 2020 của đội ngũ nghệ nhân ở 4 

tỉnh thành  

Đơn vị Đờn Ca CỘNG  
20 bản 

Tổ 

Một số 

bản Tổ 

1 số lớp  

bản Tổ 

20 bản 

Tổ 

Một số 

bản Tổ 

1 số lớp  

bản Tổ 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

24 

4,2% 

48 

8,4% 

82 

14,3% 

16 

2,8% 

165 

29% 

237 

41,4% 

572 

100% 

Bình 

Dương 

15 

2,3% 

43 

6,5% 

56 

8,4% 

13 

2% 

215 

32,3% 

323 

48,6% 

665 

100% 

Tiền 

Giang  

19 

2,7% 

 

42 

6,2% 

 

62 

9.1% 

 

17 

2,5% 

 

180 

26,5% 

 

358 

53% 

 

678 

100% 

Bạc Liêu  20 

4,1% 

41 

8,4% 

57 

11,6% 

22 

4,5% 

80 

16,3% 

270 

55,1% 

490 

100% 

CỘNG  78 174 257 68 640 1.188 2.405 

Bảng 5: Số lượng các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ở 4 tỉnh thành năm 2020 

Đơn vị 

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử 
Tổng 

số 
Cấp 

tỉnh/thành 

Cấp 

quận/huyện 

Cấp 

phường/xã 

Ban ngành, 

công ty 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 
1 25 82 6 114 

Tỉnh Bình Dương 1 9 55 4 69 

Tỉnh Tiền Giang 1 11 108 1 121 

Tỉnh Bạc Liêu 1 7 59 1 68 

Tổng số 4 52 304 12 372 

Bảng 6: Các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử được khảo sát của 4 tỉnh thành năm 2020 

Đơn vị 

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử 
Tổng 

số 
Cấp 

tỉnh/thành 

Cấp 

quận/huyện 

Cấp 

phường/xã 

Ban ngành, 

công ty 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 
1 3 2 1 7 
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Tỉnh Bình Dương 1 3 1 0 5 

Tỉnh Tiền Giang 0 1 3 1 5 

Tỉnh Bạc Liêu 0 1 4 0 5 

Tổng số 2 8 10 2 22 

3.2. KHẢO SÁT CÁC CÂU LẠC BỘ ĐỜN CA TÀI TỬ                

TT Tên tổ chức  Địa chỉ  Số 

lượng  

Nội dung khảo sát  

I Thành phố Hồ Chí Minh  

1 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử Cung Văn hóa Lao 

động  

55 B Nguyễn Thị 

Minh Khai 
 45 

Sinh hoạt CLB, trình diễn,  

truyền dạy, Tổ chức LHĐCTT 

trong công nhân, viên chức 

2 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử của Trung tâm văn 

hóa Thành phố  

97 Nguyễn Thị 

Minh Khai 
 32 

Tổ chức Liên hoan ĐCTT cấp 

thành, truyền dạy 

3 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử quận Thủ Đức  
Quận Thủ Đức  22 Tổ chức LHĐCTT cấp quận 

4 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử 116 Nguyễn Du 
Quận I 19 

Sinh hoạt CLB, trình diễn giao 

lưu, truyền dạy 

5 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử xã Đông Thạnh  
Huyện Hóc Môn 10 Sinh hoạt CLB 

6 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử Trung tâm Văn hóa 

huyện  

Huyện Củ Chi  10 
Tổ chức LHĐCTT cấp quận 

và truyền dạy 

7 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử xã Bình Khánh 
 Huyện Cần Giờ   14 Sinh hoạt CLB 

II Tỉnh Bình Dương 

8 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử huyện Dầu Tiếng  

Trung tâm Văn hóa 

huyện 
7 Sinh hoạt CLB và truyền dạy 

9 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử TP. Dĩ An  

Phường Tân Đông 

Hiệp, Tp. Dĩ An  
34 Sinh hoạt CLB và truyền dạy 

10 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử xã Tân Hưng 
Huyện Bàu Bàng  22 

Sinh hoạt CLB và trình diễn 

giao lưu 

11 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh Bình 

Dương   

05, đường 30/4, 

phường Phú Hòa 
20 

Tổ chức Liên hoan ĐCTT cấp 

tỉnh 

12 Câu lạc bộ Đờn ca tài 

tử Trung tâm văn hóa 

Tp. Thủ Dầu Một  

phường Chánh 

Nghĩa, Tp. Thủ 

Dầu Một  

15 Sinh hoạt CLB và truyền dạy 

III Tỉnh Tiền Giang 

13 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử xã An Cư 
Huyện Cái Bè  23 Sinh hoạt CLB 

14 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử huyện Cai Lậy  
 Huyện Cai Lậy  10 Sinh hoạt CLB và truyền dạy 

15 Câu lạc bộ Đờn ca Tài Thị xã Gò Công   22 Sinh hoạt CLB 
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tử xã Bình Xuân 

16 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử Hội Văn học - Nghệ 

thuật  

Số 3A Lê Lợi 

Thành phố Mỹ Tho 
18 

Sinh hoạt CLB, truyền dạy và 

trình diễngiư 

17 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử xã Đông Hòa  
Huyện Châu Thành 12 Sinh hoạt CLB 

IV Tỉnh Bạc Liêu 

18 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử xã Long Điền Đông  

Thành phố Bạc 

Liêu  16 
Sinh hoạt CLB và truyền dạy 

19 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử thị trấn Hộ Phòng  
Thị xã Giá Rai  

14 
Sinh hoạt CLB 

20 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử huyện Phước Long  
Huyện Phước Long 

19 
Sinh hoạt CLB và truyền dạy 

21 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử xã Ninh Hòa  
Huyện Hồng Dân  

11 
Sinh hoạt CLB 

22 Câu lạc bộ Đờn ca Tài 

tử xã Vĩnh Hậu  
Huyện Hòa Bình  

14 
Sinh hoạt CLB 

Tổng số 22 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, gồm: 2 CLB cấp tỉnh thành, 2 CLB hội, ngành; 8 

CLB cấp quận huyện và 10 CLB xã phường. 
 

 

 

 

 

 

 

 


