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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong các nền văn minh lịch sử nhân loại, khi con người biết sử dụng 

công cụ tác động vào thế giới tự nhiên, vật chất hóa thế giới tự nhiên, đáp ứng 

nhu cầu vật chất, đồng thời cũng xuất hiện nhu cầu và nền sản xuất sáng tạo 

văn hóa tinh thần. 

Trải qua 4000 năm lịch sử  dựng nước và giữa nước dân tộc Việt Nam 

luôn tự hào có một nền văn hoá đặc sắc đa dạng, nó đã đi sâu vào đời sống 

tinh thần , tham gia vào những sinh hoạt thường nhật của nhân dân và đã làm 

rung động trái tim biết bao thế hệ “ con cháu Lạc Hồng”. Dân ca là một trong 

những loại hình nghệ thuật như thế. 

Là một quốc gia đa dân tộc cư chú trên mọi miền tổ quốc 54 dân tộc 

người Việt Nam là 54 bản sắc riêng vô cùng độc đáo. Nét văn hoá đăc trưng 

đó tưởng như xa xôi mà rất đỗi thân thuộc. Đó là những làn điệu dân ca, lời  

ru ngọt ngào trìu mến của người mẹ hiền cất lên trong suốt những năm tháng 

nuôi dưỡng  con thơ . Hay đó là những lời ca tiếng hát đối đáp giao duyên của 

các chàng trai cô gái trong ngày lao động hay những ngày hội của bản làng. 

Có thể nói dân ca không chỉ là một loại hình dân gian nghệ thuật đặc sắc mà 

nó còn là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần người  dân lao động . 

Một trong những loại hình dân ca đặc sắc là “Hát Xoan” một di sản văn 

hoá nhân loại có sức giao thoa lan toả khắp. Hát xoan là một di sản văn hoá 

phi vật thể quý giá của vùng Đất Tổ Vua Hùng. Các làn điệu Xoan cổ đều 

được bắt nguồn từ những làng cổ ở địa bàn trung tâm bộ lạc Văn Lang thời 

các Vua Hùng dựng nước. Sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn 

hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.  
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Hát Xoan càng được cộng đồng cư dân Đất Tổ trân trọng, yêu quý và 

có ý thức bảo tồn, gìn giữ nâng niu và phát huy những giá trị truyền thống 

chứa đựng trong từng câu hát, từng lối hát với tinh thần trách nhiệm cao hơn, 

với sự lan toả sâu rộng  không những chỉ ở các phường hát Xoan cổ mà còn 

lan toả, ảnh hưởng ra cả những vùng miền địa phương không có di sản hát 

Xoan. Với trách nhiệm chung cùng bảo tồn và phát huy giá trị  một di sản văn 

hoá dân tộc mang đậm bản sắc văn hoá vùng Đất Tổ thiêng liêng của người 

dân đất Việt. Vĩnh Phúc, một miền quê nằm trong vùng đồng bằng trung du 

Bắc bộ. Trong lịch sử 29 năm sát nhập với Phú Thọ để trở thành tỉnh Vĩnh 

Phú, ngót  một phần ba thế kỉ cùng chung mục tiêu xây dựng và phát triển 

chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, quá trình di cư, nhập cư, khai khẩn, phát 

triển canh tác kinh tế nghề nghiệp, tìm kiếm phương thức mưu sinh của các 

tộc người cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú xưa đã tạo nên tương đồng trong 

trong sinh hoạt văn hóa truyền thống và đương thời. Nhất là các làn điệu dân 

ca, dân vũ của  các tộc người. Sự phục dựng kết thừa các làn điệu hát Xoan, 

hát Ghẹo, hát Trống Quân, hát Chèo, hát Sình Ca…. được đan xen kết hợp hài 

hòa cùng với sự giao lưu sáng tạo và tiếp nhận văn hóa nghệ thuật của thời 

hiện đại, đã tạo nên sự phong phú, đa sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của 

người dân tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay. 

Để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của “ Hát Xoan” một di sản 

văn hóa của dân tộc và nhân loại, đồng thời làm sáng tỏ sự lan tỏa có sức sống 

trường tồn của các làn điệu hát Xoan. Khoá luận tốt nghiệp cử nhân văn hóa, 

chuyên nghành giáo dục âm nhạc , Em chọn đề tài “ Ảnh hưởng các làn điệu 

hát Xoan trong đời sống văn hóa của nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay”  

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu những ảnh hưởng các làn điệu dân ca “Hát 

Xoan” trong đời sống văn hóa của nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hiên nay 
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3. Phƣơng pháp nghiên cứu  

 Căn cứ trên đường lối chính sách xây dựng và phát triển văn hóa nghệ 

thuật của Đảng nhà nước,dựa trên cơ sở lý luận của các khoa học liên ngành 

và chuyên ngành như: Dân tộc học, Lịch sử học ,Xã hội học,Văn hóa dân gian 

và Văn hóa học kết hợp với các công cụ nghiên cứu như : 

- Điền dã , khảo sát thực địa 

- Sưu tầm , tổng hợp và phân tích tư liệu 

4. Đóng góp của đề tài  

+  Làm sáng tỏ đặc trưng , giá trị của các làn điệu “Hát Xoan” và sự 

giao thoa lan tỏa của nó đối với vùng lân cận . 

+  Nhận diện những ảnh hưởng của làn điệu “Hát Xoan” trong đời sống 

văn hóa của nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay. 

+  Đề xuất những ý kiến nhằm phát huy giá trị các làn điệu “Hát Xoan” 

trong sinh hoạt văn hóa của nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc góp phần gìn giữ và bảo 

tồn di sản văn hóa của nhân loại. 

5. Bố cục khóa luận  

Ngoài phần mở đầu ,kết luận và phụ lục đề tài được kết cấu 3 chương 

Chương 1 .Dân ca „‟Hát Xoan” di sản văn hoá vùng Đất Tổ 

Chương 2. “Hát  xoan” trong đời sống văn hoá của nhân dân tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Chương 3. Phát huy giá trị các làn điệu “Hát Xoan” trong đời sống văn 

hóa của nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 
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