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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

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 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 hiện 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.  

Nghệ nhân - chủ thể sáng tạo và giữ gìn di sản văn hóa phi vật 

thể, có vai trò quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ kế thừa, quảng bá, 

phổ biến và duy trì việc thực hành nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 

trong đời sống của cộng đồng cư dân ở các địa phương. Do đó, 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 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 xây 

dựng và phát triển văn hóa dân tộc của Đảng - Nhà nước đã đem lại 

những thành tựu nhất định trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của 
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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 cao niên lần lượt ra đi, chưa kịp trao truyền kiến thức và 

kỹ năng độc đáo của mình; nghệ nhân ở độ tuổi trung niên, thanh niên  

chuyển cư đến đô thị lớn, nơi có nhiều cơ hội để mưu sinh bằng 

chuyên môn của mình … đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hành di 

sản văn hóa ở địa phương. Bên cạnh đó, đội ngũ trẻ được kế thừa Đờn 

ca tài tử 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. Mặt khác, một loại hình nghệ thuật dân gian 

tồn tại không chỉ là sự nỗ lực của đội ngũ nghệ nhân mà cần có sự 

thưởng thức, yêu chuộng của công chúng. Hiện nay, 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 của 

dân tộc.  

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 lý giải: vì sao nghệ thuật Đờn ca tài 

tử nảy sinh và phát triển trên vùng đất Nam Bộ, tạo nên những dấu ấn 

đặc trưng trong lịch sử văn hóa Phương Nam qua sự đóng góp to lớn 

của nghệ nhân với tư cách là chủ thể thực hành di sản trên các phương 

diện: truyền dạy, sáng tác, trình diễn. 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 
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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, 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; 

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 2 đối tượng khảo sát:  

- Các nghệ nhân hiện đang thực hành Đờn ca tài tử và đạt các 

tiêu chí như: 1/ Có thời gian thực hành liên tục từ 10 năm trở lên; 2/ 
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Chưa được xét công nhận hoặc đã được công nhận danh hiệu Nghệ 

nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân dân gian; 3/ Đạt những 

thành tích nhất định được cộng đồng công nhận hoặc Nhà nước khen 

thưởng. Và các cá nhân có vai trò quản lý văn hóa trực tiếp liên quan 

đến việc tổ chức thực hành Đờn ca tài tử ở địa phương. Dự kiến số 

lượng khảo sát từ 40 - 50 người.                                                     

 - 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). Vì 

điều kiện hạn chế, chúng tôi chọn 22 câu lạc bộ để khảo sát, gồm:  2 

câu lạc bộ tỉnh thành, 2 câu lạc bộ hội, ngành; 8 câu lạc bộ quận huyện 

và 10 câu lạc bộ xã phường. Tất cả các câu lạc bộ được chọn khảo sát 

thuộc 4 tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang 

và Bạc Liêu. 

Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian: nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ (nói gọn 

hơn: Đờn ca tài tử) là tài sản văn hóa của 21 tỉnh – thành phố của Việt 

Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau). Tuy nhiên, do thời gian và khuôn khổ 

hạn chế của luận án nên 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 tổ 

chức thực hành Đờn ca tài tử Nam Bộ. 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.  

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.  

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 
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về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2014” 

sau khi được UNESCO công nhận.  

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.  

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 
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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 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 phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 

giai đoạn 2021-2025 ở các tỉnh thành hiện nay.  

7. Cấu trúc của luận án 

  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 
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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.  

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 

1.1.1. Các khái niệm liên quan đề tài 

1.1.1.1. Nghệ nhân 

Nghệ nhân “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). Trong nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ có 3 nhóm 

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). 

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.  

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 có sự nhìn nhận khác nhau về 

các tiêu chí của một nghệ nhân, song tất cả đều có chung một nhận 

định:  Nghệ nhân là những người có quá trình hoạt động nghệ thuật 

liên tục, có nhiều đóng góp và đạt được những thành tích nhất định 

trên các phương diện: sáng tạo, trình diễn, truyền dạy Đờn ca tài tử 

Nam Bộ. 

1.1.1.3. Bối cảnh xã hội đương đại 

“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 
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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.  

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 

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 trị văn 

hóa phù hợp với thực tiễn đời sống. Nghệ thuật Đờn ca tài tử ra đời và 

phát triển trên những điều kiện đặc thù của vùng đất Nam Bộ, được 

trao truyền qua nhiều thế hệ và tồn tại cho đến ngày nay.  

Thuyết lựa chọn duy lý 

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: 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? Dựa trên 

những luận điểm quan trọng của lý thuyết này, nội dung luận án làm rõ 

những vấn đề liên quan đến sự chọn lựa của nghệ nhân, 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 

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 
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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 Boas: Race, Language and Culture (Chủng 

tộc, Ngôn ngữ và 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). 

Một số luận điểm quan trọng thể hiện trong các công trình 

của: John Scott trong bài viết Rational Choice Theory (Lý thuyết lựa 

chọn hợp lý); của William Stanlay Jevons (1835-1882) trong công 

trình Theory Political economy (Lý thuyết Kinh tế chính trị) nhấn 

mạnh: “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” (Chương IV-Lý 

thuyết về trao đổi); của James S. Coleman về các nguyên tắc lựa chọn 

hợp lý của cá nhân với quan niệm hành động tập thể trong 

Foundations of Social Theory: Cơ sở lý thuyết xã hội (1994) ... Những 

luận điểm cùng với cách thực chứng của các công trình trên được 

chúng tôi ứng dụng quan sát việc 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 đang diễn ra trong giới nhạc hiện 

nay: 1/ Thay đổi phương thức, mục đích hoạt động nghệ thuật cho phù 
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hợp bối cảnh xã hội. 2/ Phủ định hoàn toàn truyền thống nghệ thuật từ 

những thế hệ trước. 

Tài liệu trong nước 

Để làm rõ cơ sở lý luận, lý thuyết 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. Như: Đôi điều về “trí tuệ 

nghệ nhân” và chính sách đối với nghệ nhân (2015) của Phạm Cao 

Quý; Một số lý thuyết Xã hội học trong nghiên cứu biến đổi cơ cấu xã 

hội - nghề nghiệp (2015) của Phạm Minh Anh; Đờn ca tài tử Nam Bộ 

– từ hướng tiếp cận đặc thù luận lịch sử (2018) của Trần Hạnh Minh 

Phương … 

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 (1996), 

Guidelines for the Establishment of National “Living Human 

Treasures” Systems (2002): Hướng dẫn Thiết lập Hệ thống “Báu vật 

nhân văn sống” Quốc gia của UNESCO; 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) và bài viết 

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) của Noriko Aikawa-Faure …Những 

tài liệu này giúp chúng tôi nhận thức về tầm quan trọng đối với di sản 

và nghệ nhân. Kinh nghiệm từ cách làm của các nước cùng với việc 

thực hiện Công ước UNESCO năm 2003 giúp chúng tôi đối chiếu để 

đưa ra nhận định, đánh giá khách quan kết quả khảo sát cũng như đề 

xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn ở Nam Bộ  

Tài liệu trong nước 

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 dân gian - một "tài sản" của văn hóa Việt Nam (2010) 
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của Tô Ngọc Thanh; 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; Chính sách đối với nghệ nhân thực hành di sản văn hóa 

phi vật thể ở Việt Nam (2019) của Phạm Cao Quý; Nghệ nhân ưu tú 

lĩnh vực văn hóa phi vật thể: Cần sự hỗ trợ bài bản (2020) của Lê 

Quân; Đãi ngộ nghệ nhân còn bất cập (2020) của Thanh Hiệp …Đa số 

các bài viết liên quan đến thực trạng thực thi chính sách đối với nghệ 

nhân ở Việt Nam. 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 hỗ 

trợ nghệ nhân thực hành di sản văn hóa trên địa bàn như thế nào. 

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 những vấn đề liên quan đến nghệ nhân. Như: Hồi ký 50 năm mê 

hát, (tái bản 2007) của Vương Hồng Sển; Nghệ nhân Đờn ca tài tử 

tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang ( 2006) của Mai Mỹ Duyên; Nghệ nhân 

Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Bạc Liêu (2012) của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lich Bạc Liêu; Bước đầu tìm hiểu tác giả và tác phẩm cổ nhạc 

Bạc Liêu (2012) của Trần Phước Thuận; Những gia đình có đóng góp 

lớn cho sự nghiệp văn hóa Cải lương Nam Bộ (2014) của Lâm Kim 

Phương; Phát huy vai trò truyền nghề nghệ nhân Đờn ca tài tử tỉnh 

Tiền Giang (2015) của Cao Huy Thế; Nghệ nhân Đờn ca tài tử Nam 

Bộ - thực trạng và giải pháp (2016) của Phạm Thái Bình; Văn hóa Cải 

lương Nam Bộ - Từ Đờn ca tài tử đến sân khấu Cải lương, từ lý luận 

đến thực tiễn (2016) do Huỳnh Công Tín chủ biên; đề tài Bảo tồn và 

phát huy bền vững nghệ thuật Đờn ca tài tử ở Bình Dương (2017) do 

Mai Mỹ Duyên làm chủ nhiệm dưới sự liên kết của Trường Đại học 

Trà Vinh và Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương; Gia đình nghệ 

nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh trong việc bảo tồn và phát huy Đờn 

ca tài tử Nam Bộ (2018) của Dương Thị Hoài Thương; 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) … 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 
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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 

 Có nhiều công trình nghiên cứu dưới dạng sách được viết bởi 

các tác giả có uy tín; những bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, 

những bài viết đăng trên nhật báo và trên các website nghiên cứu hoặc 

phổ biến kiến thức về âm nhạc và sân khấu dân tộc, thông tin quảng bá 

du lịch … Các tác giả đã góp phần làm rõ nguồn gốc, đặc trưng, giá 

trị, thang âm điệu thức, hệ thống bài bản, sự đóng góp quan trọng của 

các thế hệ nghệ nhân, mối quan hệ giữa Đờn ca tài tử với nghệ thuật 

Cải lương, thực trạng và giải pháp đối với Đờn ca tài tử Nam Bộ 

…qua các công trình nghiên cứu, như: Cổ nhạc tầm nguyên (1958) của 

Võ Tấn Hưng, Lối ca Huế và lối nhạc Tài tử (1961) và Du ngoạn 

trong âm nhạc truyền thống Việt Nam (2004) của Trần Văn Khê, Đặc 

khảo về dân nhạc ở Việt Nam (1972) của Phạm Duy, Tìm hiểu âm 

nhạc Cải lương (1987) của Đắc Nhẫn, Tìm hiểu thang âm của một số 

bài bản thuộc các điệu Xuân Ai Oán (1987) của Vũ Nhật Thăng, Lòng 

bản - yếu tố mô hình trong âm nhạc truyền thống Việt Nam (1993) của 

Thế Bảo, Thử dẫn giải về một lý thuyết điệu thức của người Việt qua 

bài bản Tài tử và Cải lương  (1997) của Thụy Loan, Hệ thống bài bản 

Nhạc tài tử Nam Bộ (2002) của Kiều Tấn, Đờn ca tài tử Nam Bộ 

(2003) của Lâm Tường Vân, Đờn ca tài tử qua góc nhìn nghiên cứu 

(2011) của Viện Âm nhạc, Góp phần nghiên cứu Đờn ca tài tử Nam 

Bộ (2011) và Giáo trình âm nhạc truyền thống Việt Nam (2014) của 

Nguyễn Thị Mỹ Liêm, 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), 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, 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), Đờn ca 

tài tử và Cải lương - Tính tương đồng và dị biệt (2015) của Đỗ Dũng 
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và Văn Chiểu Về thuật ngữ điệu và hơi trong nhạc Tài Tử - Cải Lương 

Nam Bộ (2020) của Bùi Trọng Hiền, … 

 Tóm lại, tất cả các tài liệu nghiên cứu trên đã giúp chúng tôi 

tiếp cận nghệ nhân Đờn ca tài tử trong mối liên hệ với bối cảnh lịch sử 

xã hội Nam Bộ; đồng thời cung cấp cái nhìn đa chiều, khách quan khi 

đánh giá, nhận định những tác động, ảnh hưởng làm biến đổi Đờn ca 

tài tử trong quá trình thực hành di sản văn hóa của nghệ nhân.  

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 diện 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 đã tác động đến nghệ nhân và nghệ thuật Đờn ca tài 

tử Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay. 

1.3.1. Địa bàn khảo sát thuộc Đông Nam Bộ 

Đôi nét về Thành phố Hồ Chí Minh: đây là trung tâm chính trị, 

kinh tế và văn hóa của khu vực Phía Nam. 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. 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. 

Đôi nét về tỉnh Bình Dương: là tỉnh dẫn đầu về tốc độ công 

nghiệp hóa ở Phía Nam, có quá trình chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ. 

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.  

1.3.2. Địa bàn khảo sát thuộc Tây Nam Bộ 

Đôi nét về tỉnh Tiền Giang: đây là vùng đất này có một vị thế 

chiến lược quan trọng về mặt chính trị, kinh tế và xã hội trong lịch sử 

khẩn hoang và giai đoạn thuộc Pháp. Những sự kiện lịch sử quan trọng 

diễn ra trên vùng đất này còn cho thấy Tiền Giang có bề dày phát triển 

văn hóa ở Tây Nam Bộ. Tiền Giang được xem là 1 trong ba nơi xướng 
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xuất ra nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và là cái nôi sản sinh ra nghệ 

thuật sân khấu Cải lương Nam Bộ.  

 Đôi nét về tỉnh Bạc Liêu: đây là vùng đất đồng cư cộng cảm 

của 3 dân tộc Việt, Hoa và Khmer. 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. Trên lĩnh vực văn hóa Bạc Liêu là vùng đất của nghệ thuật 

ca cầm, của những tài danh đóng góp rất nhiều cho nghệ thuật Đờn ca 

tài tử và Cải lương Nam Bộ.  

1.3.3. Địa bàn khảo sát trong mối quan hệ với đối tượng 

nghiên cứu 

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 các nhóm mà Đờn ca tài tử dần phát triển rộng khắp 

toàn vùng Nam Bộ.  

Tiểu kết chương 1 

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. 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, làm nền tảng lý luận giải quyết các vấn đề đặt ra 

liên quan đến nghệ nhân Đờn ca tài tử hiện nay. Để có thể tiến hành 

nghiên cứu nghệ nhân 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, 

tỉnh Bình Dương, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bạc Liêu. 
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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 

2.1. Đóng góp của nghệ nhân từ giữa thế kỷ XIX đến năm 

1975 

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). 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. Trên vùng đất mới, những lớp lưu dân đã sinh cơ lập 

nghiệp, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần trên những điều kiện 

đặc thù về lịch sử, tự nhiên, xã hội.   

Xây dựng nền móng cho 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. Bấy giờ, các nho 

sĩ Nam Bộ ra kinh đô ứng thí đã tiếp thu Đờn ca Huế mang về Nam để 

truyền bá. Tiếp sau là các nhạc quan, nhạc công triều đình theo phong 

trào Cần Vương, đem âm nhạc Miền Trung vào phổ biến ở Nam Bộ. 

Những dòng nhạc trên đã dung hợp hài hòa để cho ra đời một loại hình 

nghệ thuật đặc trưng và độc đáo của vùng đất Phương Nam: Đờn ca tài 

tử Nam Bộ. 

2.1.2. Trào lưu sáng tạo âm nhạc của nghệ nhân Đông Nam 

Bộ và Tây 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 giờ. Công lao to lớn này phải kể đến 

các nghệ nhân của 2 phái nhạc, đại diện 2 miền: Đông Nam Bộ và Tây 
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Nam Bộ (gọi tắt phái Miền Đông, phái Miền Tây) vào cuối thế kỷ XIX 

đến những thập niên đầu của thế kỷ XX. Nhờ sự tranh đua sáng tạo 

của các nhóm nhạc đã để lại một tài sản âm nhạc quý báu, phong phú 

về chủng loại bài bản, đa dạng về phong cách trình diễn và là “món ăn 

tinh thần không thể thiếu được” của cộng đồng cư dân 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 

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” do cô Ba Đắc 

trình diễn. Sau đó, phát triển 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 Đờn ca tài tử Nam Bộ.  

2.1.4. Mở rộng không gian thực hành của Đờn ca tài tử  

Ban đầu các nghệ nhân, tài tử đều ngồi trên bộ ván để sinh 

hoạt tại gia trong những dịp lễ tiệc; hay trải chiếu ngoài sân vườn nhà 

đờn ca giải trí sau một ngày lao động vất vả. Tuy nhiên, sau chuyến đi 

biểu diễn ở Pháp của ban nhạc Nguyễn Tống Triều năm 1906 đã giúp 

nghệ nhân và các trí thức có đầu óc canh tân những ý tưởng mới mẻ để 

quảng bá âm nhạc một cách rộng rãi. Đến đây, không gian thực hành 

Đờn ca tài tử ngày càng mở rộng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, trình diễn, 

truyền dạy của nghệ nhân và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của các 

tầng lớp xã hội. 

2.2. Đóng góp của nghệ nhân từ đầu thế kỷ XX đến năm 

1975 

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; đồng thời 

cũng là giai đoạn nở rộ tài năng của các nghệ nhân biểu hiện trên các 

phương diện thực hành âm nhạc cổ truyền, tạo nên những thành tựu 

quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài 

tử Nam Bộ.  
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2.2.1. Xác lập vị thế Đờn ca tài tử trong lịch sử văn hóa Nam 

Bộ 

Từ những “bọn tài tử” tách ra từ phe Văn của Nhạc lễ dân gian 

để chơi nhạc trong các dịp lễ tiệc ở giai đoạn trước, đến lúc này đã 

hình thành các ban nhóm Nhạc tài tử ở 2 miền Đông - Tây Nam Bộ, 

tạo không gian để các nghệ nhân sáng tạo và trình diễn. Đây là giai 

đoạn nở rộ tài năng trong đội ngũ nghệ nhân. Đến giữa thập niên 1950 

bên cạnh việc truyền nghề tại gia của nghệ nhân, Trường Quốc gia Âm 

nhạc Sài Gòn đã xây dựng Ngành Quốc nhạc và đưa Nhạc tài tử Nam 

Bộ vào chương trình đào tạo có tính quy chuẩn, chuyên nghiệp, với 

một đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ giỏi nghề, giàu kinh nghiệm và tâm 

huyết với sự nghiệp giáo dục. Tất cả những đóng góp to lớn của các 

thế hệ nghệ nhân trong giai đoạn này tạo cho nghệ thuật Đờn ca tài tử  

tuy ra đời muộn màng hơn Ca Trù, Ca Huế song lại có vị thế vô cùng 

xứng đáng trong lịch sử văn hóa 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. 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 ở Nam Bộ, chỉ hơn 1 thập niên đã lan tỏa 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 và nhu cầu hưởng thụ của đại chúng.  

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:   
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2.3.1. Xác lập vị thế 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 thập niên 1990, chủ trương xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở đã tác động rất lớn đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội 

của Nam Bộ, các tổ chức quy tụ nghệ nhân như Câu lạc bộ Đờn ca tài 

tử trở thành nồng cốt của phong trào văn hóa ở địa phương (nhất là 

vùng nông thôn), có vai trò quan trọng trong việc xây dựng “Phong 

trào toàn dân đoàn kết xây dựng địa bàn văn hóa, môi trường văn hóa, 

con người văn hóa”. 

2.3.2. Xây dựng các tổ chức thực hành Đờn ca tài tử  

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. Trên cơ sở cùng sở nguyện, cùng mục đích phục vụ xã hội, quan 

hệ bình đẳng và đồng cảm trên tinh thần “tri kỷ tri âm”, các nghệ nhân 

đã hình thành các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, phát triển mạnh mẽ khắp 

vùng Nam Bộ. Đây là nơi để nghệ nhân thực hành sáng tạo, truyền dạy 

và trình diễn âm nhạc cổ truyền. 

2.3.3. Nghệ nhân thực hành chuyên môn: truyền dạy, trình 

diễn, sáng tác 

2.3.3.1.  Thực hành trình diễn 

Nghệ nhân tham gia trình diễn qua các cuộc tranh tài (liên 

hoan, hội thi), trình diễn trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ và trình 

diễn qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ đó, những bài 

bản độc đáo, những giọng ca hay, ngón đờn điêu luyện của các nghệ 

nhân Đờn ca tài tử Nam Bộ được phổ biến rộng rải đến công chúng 

mộ điệu.  

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 bốn hình thức đào tạo cơ bản và phổ 

biến: 1/ Truyền dạy tại gia đình, trong đó có các gia đình “nhà nòi”. 2/ 
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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: đài phát thanh, truyền hình, trang mạng…  

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. Các nghệ 

nhân, nhạc sĩ dựa trên nền tảng âm điệu ngũ cung của 20 bản Tổ mà 

sáng tác lời ca; đồng thời ra sức tìm tòi, thể nghiệm nhiều hình thức 

hòa ca, diễn tấu mới lạ, hấp dẫn để phổ biến sáng tác mới. 

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. 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. Dù thực hành đơn lẻ hay 

cộng lực trong các tổ chức nghề nghiệp (câu lạc bộ), 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.  

Chương 3. ĐÓNG GÓP CỦA NGHỆ NHÂN 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 

3.1.1. Thực hiện chính sách tôn vinh, đãi ngộ nghệ nhân - 

thành quả và bất cập 

 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 và công nhận danh hiệu 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 nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam 
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Bộ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách tôn vinh, đãi ngộ đã nảy 

sinh những bất cập cần được chấn chỉnh kịp thời.  

3.1.2. Tổ chức tập hợp nghệ nhân thực hành di sản Đờn ca 

tài tử ở địa phương 

Hiện nay, việc tổ chức thực hành di sản văn hóa phi vật thể  

tuy được tự quản trong cộng đồng, thông qua các tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp (Câu lạc bộ Đờn ca tài tử) song gián tiếp được Nhà nước quản 

lý thông qua hệ thống thiết chế văn hóa hoặc chính quyền cơ sở. Cách 

vận hành di sản này có tính đặc thù vừa tạo được những thành tựu nhất 

định, vừa nảy sinh nhiều bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện.  

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  
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. Đối 

với nghệ thuật Đờn ca tài tử thì gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tài 

năng, có sự tác động và ảnh hưởng to lớn đến sự lựa chọn của các thế 

hệ kế thừa truyền thống văn hóa của gia đình. 

3.2.2. Biến đổi mục đích thực hành di sản văn hóa của nghệ 

nhân 

Một số hiện tượng xuất hiện trong việc thực hành di sản văn 

hóa của đội ngũ nghệ nhân như: chuyên nghiệp hóa vai trò nghệ nhân; 

các câu lạc bộ ngày càng thiếu vắng nghệ nhân đờn phải thuê nhạc 

công nơi khác; chuyển đổi mục đích hành nhạc của nghệ nhân từ “thú 

chơi tao nhã” đến “mưu sinh bằng ngón đờn” đã ảnh hưởng rất lớn, 

thách thức sự tồn tại các tổ chức thực hành Đờn ca tài tử ở các địa 

phương. 

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 hành nhạc phục vụ cộng 

đồng. Song hiện nay, 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. Tình trạng thiếu kinh phí giúp nghệ nhân thực hành đờn ca rất 

khó khăn, 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. 
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3.3. Tạo động lực khuyến khích nghệ nhân thực hành 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  

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 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. 

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. Qua 2 đợt khảo 

sát ở 4 tỉnh thành, chúng tôi nhận thấy hầu hết các địa phương chưa có 

sự hỗ trợ vật chất hàng tháng hoặc có chế độ bảo hiểm sức khỏe cho 

các nghệ nhân giỏi đã được công nhận danh hiệu hoặc nghèo khổ, 

bệnh tật. Việc đáp ứng nhu cầu đời sống sinh hoạt hàng ngày hoặc trợ 

cấp lúc khó khăn để họ yên tâm thực hành di sản văn hóa rất cấp thiết 

đối với nghệ nhân ở các địa phương hiện nay. 

3.3.3. Điều chỉnh, cải tiến trong thực hành Đờn ca tài tử của 

nghệ nhân 

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 Đờn ca tài tử cải tiến việc truyền dạy dựa vào 2 đối 

tượng chủ yếu: người truyền dạy (nghệ nhân) và người tiếp nhận 

truyền dạy (tài tử, nhạc sinh, học trò). 

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. Điều này rất cần trong đội 

ngũ nghệ nhân, nhất là các nghệ nhân trẻ, để làm di sản Đờn ca tài tử  

ngày thêm phong phú và đa dạng. 

3.3.3.3. Về trình diễn tranh tài  
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 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. Cần cải tiến các biện pháp tổ chức tranh 

tài, mở rộng đối tượng tham gia, khai thác đưa vào quy chế dự thi các 

loại bài bản phong phú của Nhạc tài tử (hàng trăm bài bản) không chỉ 

sử dụng 20 bản Tổ. 

Tiểu kết chương 3 

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 đối với nghệ 

nhân - chủ thể quyết định sự bảo tồn và phát huy giá trị di sản.  

 

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 
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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 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 
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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 

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 



 

25 

 

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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