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MỞ ĐẦU 

 

 1. Lí do chọn đề tài 

Trống quân được biết đến là một lối hát nam nữ đối đáp, giao duyên 

khá phổ biến của cư dân Việt ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. 

Trong kho tàng nghệ thuật dân gian của Việt Nam, Hát trống quân được coi 

là một thể loại dân ca, một loại hình diễn xướng dân gian mang nhiều yếu tố 

độc đáo. Loại hình diễn xướng này đã xuất hiện trong đời sống văn hóa tinh 

thần của quần chúng nhân dân từ lâu đời, nó được tổ chức sinh hoạt ở nhiều 

không gian từ nông thôn đến thành thị. Theo khảo sát của chúng tôi, lối hát ở 

mỗi địa phương lại thể hiện những âm hưởng riêng mang tính bản địa, điều 

này có thể nhận thấy khi nghiên cứu về các thành tố của nó. Nguồn gốc, xuất 

xứ của mỗi điệu hát cũng có những cách lí giải khác nhau. Ngay cả về thời 

gian, không gian diễn xướng, phương thức diễn xướng, hay âm nhạc và lời 

ca... của lối hát ở mỗi nơi cũng thể hiện những đặc trưng mang tính riêng biệt. 

Qua đây càng cho thấy sự phong phú, đa dạng của loại hình diễn xướng này. 

Nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng, Hát trống quân là một hình thức sinh hoạt 

dân gian vốn rất gần gũi với quần chúng nhân dân và mang tính phổ quát cao. 

Đây có thể là một trong những cách thức thể hiện tình cảm, tâm tư, nguyện 

vọng, phản ánh cuộc sống, thiên nhiên... mang tính nguyên sơ của cư dân Việt 

từ thời xa xưa còn được lưu truyền tới ngày nay. Trải qua những thăng trầm 

của lịch sử, sự giao lưu tiếp biến văn hóa, Hát trống quân vẫn trường tồn và 

đang hiện hữu trong đời sống văn hóa của nhân dân ở nhiều địa phương thuộc 

Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. 

Hiện nay, đất nước ta đang trên bước đường hội nhập, phát triển, công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa. Với tác động của kinh tế thị trường, đô thị hóa… 

nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian có nguy cơ bị mai một, thất truyền, 
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trong đó có Hát trống quân. Ở nhiều địa phương, người ta đã tổ chức khôi 

phục, bảo tồn hình thức diễn xướng này, nhưng hình như phương thức để bảo 

tồn sao cho hiệu quả, chất lượng vẫn đang là một vấn đề cần được nghiên cứu. 

Do đó, việc phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của các lối hát lại càng gặp 

nhiều khó khăn. Ở nhiều nơi, không gian để tổ chức diễn xướng theo phương 

thức truyền thống đã bị phá hủy, chưa được phục dựng lại. Nhiều nghệ nhân 

đã tuổi cao, sức yếu, hoặc không còn nữa nên việc truyền dạy lại cho thế hệ trẻ 

cũng gặp nhiều khó khăn. Việc đưa Hát trống quân vào dạy trong các nhà 

trường đã được một số địa phương tổ chức, nhưng do cách thức, bài bản chưa 

được hệ thống lại để phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nên việc truyền dạy cũng 

không mấy hiệu quả.  

Đã có một số nhà khoa học nghiên cứu về Hát trống quân, nhưng theo 

sự tìm hiểu của chúng tôi thì chưa thấy tài liệu nào tập hợp được đầy đủ các 

hình thức diễn xướng ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. Mặt khác 

các tài liệu nghiên cứu này thường đề cập đến lối hát của một vài địa phương 

nhất định, cho nên chưa thấy hết được những đặc tính chung và riêng của tất 

cả các hình thức diễn xướng. Qua tìm hiểu, nghiên cứu về Hát trống quân, 

chúng tôi thấy đây là một hình thức diễn xướng dân gian chứa đựng nhiều yếu 

tố đặc sắc. Vì vậy, cần thiết phải có sự tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng những 

giá trị văn hóa của nó, đồng thời có các phương thức để bảo tồn và phát huy, 

nâng tầm những giá trị độc đáo. Từ đó, lối hát này mới có sức sống lâu bền 

trong nhân dân, đặc biệt là trong tiềm thức của thế hệ trẻ hiện nay. Có thể nói, 

Hát trống quân là một di sản văn hóa quý báu của dân tộc, nên chăng cần phải 

có những công trình khoa học mang tính tổng hợp, nghiên cứu một cách đầy 

đủ theo nhiều chiều, cạnh, trên một phạm vi rộng. Qua đây có thể xác định 

được các giá trị, những yếu tố mang tính “lõi”, đặc trưng văn hóa chung, văn 

hóa bản địa trong các hình thức diễn xướng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận 
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lợi, tính khả thi cho việc bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của các 

hình thức Hát trống quân. 

Với những lí do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: Hát trống quân ở 

Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. Qua đề tài này, tôi mong muốn 

mang những tìm hiểu của mình đóng góp thêm vào nguồn tài liệu về Hát 

trống quân nói chung. Đồng thời, góp một phần nhỏ vào việc bảo tồn và phát 

huy những giá trị văn hóa độc đáo của loại hình diễn xướng này. 

 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

 2.1. Mục đích nghiên cứu 

Cung cấp các tri thức hệ thống, chuyên sâu về Hát trống quân ở Trung 

du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. Nhìn nhận các đặc trưng, giá trị, sự biến 

đổi và bàn về những vấn đề để bảo tồn, phát huy loại hình diễn xướng này 

trong đời sống văn hóa đương đại. 

 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mô tả, tổng hợp các hình thức Hát trống quân đã và đang hiện diện ở 

các địa phương thuộc Trung du Bắc Bộ, Châu thổ sông Hồng.  

- Xác định những yếu tố mang tính “lõi”, đặc trưng văn hóa vùng trong 

các thành tố của Hát trống quân truyền thống ở Trung du Bắc Bộ, Châu thổ 

sông Hồng. Đồng thời nhìn nhận sự tương đồng, khác biệt giữa các tiểu vùng 

và yếu tố độc đáo của mỗi địa phương. 

- Nhìn nhận những giá trị của Hát trống quân truyền thống ở Trung du 

Bắc Bộ, Châu thổ sông Hồng. 

- Nhận diện những biến đổi của Hát trống quân trên phương diện so 

sánh lối diễn xướng hiện nay với truyền thống. Bàn luận, đánh giá về nguyên 

nhân, mức độ, cấp độ và chiều cạnh biến đổi của các lối hát trong vùng. 

- Xem xét mối liên hệ giữa Hát trống quân và văn hóa vùng, tìm hiểu 

thực trạng của các lối hát. Từ đó, đưa ra một số vấn đề bảo tồn và phát huy 

những giá trị của thể loại dân ca này trong bối cảnh hiện nay. 
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 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

 3.1. Đối tượng nghiên cứu 

  Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là Hát trống quân của người 

Việt ở Trung du Bắc Bộ, Châu thổ sông Hồng trong truyền thống, hiện tại với 

những yếu tố cấu thành và sự biến đổi. 

 3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Không gian: Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông và xã Kinh Kệ, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; xã 

Khánh Hà, huyện Thường Tín và xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà 

Nội; xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; xã Dạ Trạch, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam. Đây là các địa phương thuộc Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng 

hiện còn tổ chức Hát trống quân. 

 - Thời gian: Tác giả luận án sẽ khảo sát một số cuộc Hát trống quân 

được tổ chức tại các địa phương ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng 

từ năm 2009 đến năm 2017.  

 - Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu những đặc trưng, giá trị và 

sự biến đổi văn hóa, thông qua việc hệ thống, mô tả, phân tích, tổng hợp các 

thành tố của Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. 

 4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu, nghiên cứu, chọn lựa 

những luận cứ, thành tựu khoa học mang tính lý thuyết có liên quan làm cơ sở 

lý luận cho đề tài nghiên cứu. Phân tích, tổng hợp những vấn đề có liên quan 

trong nguồn tài liệu thứ cấp, đánh giá mặt đã làm và chưa làm của các nghiên 

cứu đi trước. Từ đó, xác định hướng nghiên cứu và đưa ra những luận điểm 

mới trong luận án của mình. 

- Phương pháp điền dã dân tộc học: Nghiên cứu, khảo sát thực địa tại 

các địa phương thuộc Trung du Bắc Bộ, châu thổ sông Hồng hiện còn tổ chức 

Hát trống quân. Tiến hành ghi lại các cuộc hát, phỏng vấn, trao đổi với nghệ 
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nhân, người cao niên, thu thập tài liệu, tư liệu, hiện vật… có liên quan làm cơ 

sở thực tiễn cho đề tài nghiên cứu. 

- Phương pháp so sánh: Thực hiện so sánh Hát trống quân truyền 

thống của tiểu vùng Trung du Bắc Bộ với tiểu vùng Châu thổ sông Hồng. Qua 

đó nhìn nhận một cách rõ nét hơn về sự tương đồng và khác biệt trong lối hát 

của hai tiểu vùng. Tiến hành đối chiếu kết quả nghiên cứu thực tế với kết quả 

nghiên cứu tài liệu, so sánh một số yếu tố biến đổi trong lối hát hiện nay ở hai 

tiểu vùng để xem xét mức độ và những vấn đề liên quan. 

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Sử dụng, kết hợp phương pháp 

nghiên cứu của Văn hóa học, Âm nhạc học, Dân tộc học… để tổng hợp, hệ 

thống các tri thức về Hát trống quân qua các tài liệu, tư liệu, nguồn thông tin 

đã thu thập được. Qua đó, nhìn nhận một cách tương đối toàn diện về thể loại 

diễn xướng dân gian này trong phạm vi nghiên cứu. Xem xét, phân tích các 

thành tố, giá trị, sự biến đổi văn hóa của các lối hát theo nhiều chiều cạnh, góc 

độ khác nhau. Từ đó, tạo tiền đề cho tính khả thi trong việc bảo tồn và phát 

huy các giá trị của thể loại dân ca này. 

 5. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

 5.1. Câu hỏi nghiên cứu 

 - Các đặc trưng, giá trị của Hát trống quân truyền thống ở Trung du 

Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng được biểu hiện qua những yếu tố nào? 

- Hát trống quân hiện nay ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng 

đã biến đổi ra sao? 

- Cần làm gì để bảo tồn và phát huy các giá trị của Hát trống quân 

truyền thống trong giai đoạn hiện nay, những vấn đề đặt ra? 

 5.2. Giả thuyết nghiên cứu 

 - Hát trống quân là một trong những phương thức thể hiện tình cảm, 

phản ánh cuộc sống của người Việt có tính phổ quát cao ở Trung du Bắc Bộ 
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và Châu thổ sông Hồng. Loại hình diễn xướng này được hiện diện ở nhiều địa 

phương với dạng thức khác nhau, nhưng dường như giữa các lối hát có một 

mối liên hệ với nhau bởi sự tương đồng trong những yếu tố “lõi” mang tính 

vùng. Bên cạnh những đặc trưng văn hóa vùng, nhiều đặc tính bản địa đã tạo 

nên sự phân hóa các hình thức diễn xướng theo hai tiểu vùng. 

 - Sự biến đổi của Hát trống quân là một xu thế tất yếu, được diễn ra 

thường xuyên bởi sự thay đổi về điều kiện, môi trường sống của con người và 

những yếu tố khách quan khác. Những biến đổi của thể loại dân ca này trong 

xã hội đương đại được nhìn nhận qua nhiều yếu tố cấu thành như: mục đích, ý 

nghĩa, tính chất, thời gian, diễn xướng, âm nhạc, chủ thể sáng tạo.... Đồng 

thời, sự biến đổi sẽ biểu hiện ở các cấp độ, mức độ khác nhau. 

 - Văn hóa vùng có những ảnh hưởng, chi phối nhất định đến sự hình 

thành, tồn tại và phát triển của Hát trống quân. Vì thế, vấn đề bảo tồn và phát 

huy thể loại dân ca này sẽ liên quan đến các vấn đề về văn hóa vùng. 

 6. Đóng góp của luận án 

 6.1. Về lý luận  

- Đây là đề tài khoa học nghiên cứu một cách hệ thống các hình thức 

Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng, theo nhiều chiều 

cạnh, trên phạm vi rộng, để đưa ra cách nhìn tương đối toàn diện về loại hình 

diễn xướng dân gian này.  

- Luận án đã làm rõ những đặc trưng, yếu tố mang tính “lõi”, nhìn nhận 

các giá trị của Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. 

Đồng thời nhận diện được sự biến đổi, mối liên hệ với văn hóa vùng, từ đó 

đưa ra một số vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình diễn xướng 

này trong đời sống văn hóa đương đại. 

- Luận án sẽ là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu cùng hướng nói 

chung, nghiên cứu về Hát trống quân nói riêng. 
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 6.2. Về thực tiễn 

 - Đề tài nghiên cứu sẽ giúp cho các cơ quan chức năng trong việc hoạch 

định chính sách, xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy những giá trị của Hát 

trống quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. 

 - Luận án có thể giúp cho công tác tổ chức diễn xướng Hát trống quân 

ở các địa phương được khoa học hơn.  

 7. Bố cục của luận án 

 Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội 

dung của luận án bao gồm 04 chương: 

 - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn 

của đề tài 

 - Chương 2: Hát trống quân truyền thống ở Trung du Bắc Bộ và Châu 

thổ sông Hồng 

 - Chương 3: Biến đổi của Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu 

thổ sông Hồng 

 - Chương 4: Hát trống quân trong đời sống văn hóa đương đại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Chương 1 
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 
 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Từ cuối thế kỷ XIX, trong một số công trình nghiên cứu về văn học và 

dân ca của Việt Nam, các nhà khoa học nước ngoài đã đề cập đến Hát trống 

quân. Đến những thập niên đầu của thế kỷ XX, các nhà khoa học trong nước 

cũng bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu về lối hát của một vài địa phương. Từ sau 

năm 1945 đến nay, một số tác giả người Việt Nam đã khái lược về Hát trống 

quân trong các công trình Địa chí, Văn hóa dân gian, Âm nhạc cổ truyền, Dân 

ca của người Việt.… Các nghiên cứu thường đưa ra một vài đặc tính chung, 

hoặc lối hát của một địa phương cụ thể, hay một số thành tố của loại hình diễn 

xướng này.... 

1.1.1. Những nghiên cứu có đề cập đến Hát trống quân 

Năm 1889, trong cuốn “Ghi chép về nguồn gốc những bài hát của 

người Annam (Note sur origine des chants Annamites)” [113, tr.24] tác giả A. 

Chéon, đã đề cập đến Hát trống quân ở phần các loại bài hát đối đáp giao 

duyên dân dã phổ biến của miền Bắc. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thu, 

trong công trình này tác giả A. Chéon chỉ nói đến thể loại Hát trống quân một 

cách sơ sài, “nhiều vấn đề khác của lối hát này không được nhắc tới” [113, 

tr.24]. Năm 1890, tác giả G. Dumoutier đề cập đến Hát trống quân trong cuốn 

sách Những bài hát và truyền thống của người Việt Nam (Les chants et les 

tradictions des populaire Annamites) [144], nhưng cũng chỉ là miêu tả khái 

quát. Tuy chưa cung cấp được nhiều thông tin về các lối hát, nhưng theo hiểu 

biết của chúng tôi, ở cuối thế kỷ XIX, A. Chéon và G. Dumoutier là một trong 

những tác giả người nước ngoài đầu tiên đề cập đến hình thức diễn xướng 

nam nữ đối đáp, giao duyên của người Việt. 

Năm 1914, trong “Cổ văn tuyển tập của người Annam (Chrestomathie 

Annamites)” [113, tr.24] tác giả E. Nordemann đã đề cập đến Hát trống quân. 
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Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thu “tác giả đó cũng chỉ nhắc tới như một 

sự lạ, hoặc chủ yếu sưu tập lời ca để tìm hiểu đánh giá nó theo quan điểm 

riêng của mình...” [113, tr.24]. Năm 1919, tác giả G. Cordier đã lí giải về từ 

trống quân trong công trình “Essai sur la littérature Annamite - La chanson” 

[81, tr.44] (Thử tìm hiểu về văn chương Việt Nam - Các bài hát). Theo nhà 

nghiên cứu Trần Việt Ngữ, tác giả G. Cordier đã cho rằng từ trống quân được 

xuất phát từ cách đọc chệch chữ tống quân trong điệu hát tiễn bạn.... [xem 81, 

tr.18]. Cách lí giải trên mới nghe thì có vẻ hợp lí, nhưng xét lại chúng tôi thấy 

có nhiều điểm bất cập. Chẳng hạn, khi nghe âm điệu của nhiều bài trống quân 

ta không thấy có những nét buồn, chia ly, cách xa, đau đớn… như những điệu 

hát mang tính tiễn bạn thường thấy. Mặt khác, Hát trống quân là lối hát nam 

nữ giao duyên có tính đối đáp và cả thi thố nữa, nên tính chất của nó có thể sẽ 

rất khác với điệu hát mà tác giả G. Cordier nói đến.  

 Năm 1934, tác giả Nguyễn Văn Huyên đã khái quát về Hát trống quân 

trong luận án tiến sĩ “Les chants alternés des garcons et des filles en Annam” 

[31, tr.41] (Hát đối đáp của nam nữ thanh niên ở Việt Nam). Theo cách tiếp 

cận Dân tộc học, tác giả miêu tả những nét chính trong cách tổ chức diễn 

xướng, một số yếu tố có tính phong tục của lối hát này. Tác giả cũng miêu tả 

cách làm trống bằng vỏ thùng dầu hỏa bằng sắt Tây ở Bắc Ninh và Hải 

Dương.… Ở luận án này, tác giả Nguyễn Văn Huyên đã không đề cập đến 

nguồn gốc của Hát trống quân. Năm 1958, Tạp chí Bách Khoa đã đăng bài 

viết “Hát hội” [53] của tác giả Trần Văn Khê. Trong bài viết, tác giả nhận 

định Trống quân và Quan họ là hai lối hát đối thông dụng nhất của người 

nông dân Việt ở miền Bắc trong các dịp hội hè (tác giả gọi là Hát hội). Theo 

tác giả, trống quân là một loại hát đối, cách hát đối đã có từ lâu đời và có ở 

nhiều tộc người của các nước khác nữa chứ không phải ở Việt Nam mới có. 

Tiếp theo, tác giả đã khái quát về phương thức diễn xướng có giải thưởng.... 

Như vậy, bài viết của tác giả Trần Văn Khê đã đề cập và sơ lược một số thành 

tố của Hát trống quân trong các dịp hội hè của người Việt ở miền Bắc. Tuy 
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nhiên, theo chúng tôi, thể loại dân ca này còn được tổ chức ở nhiều môi 

trường, không gian diễn xướng khác như đám hỏi, đám khao, lễ cầu đinh.... 

Năm 2001, Nxb Văn hóa - Thông tin đã tái bản cuốn sách Việt Nam 

phong tục của tác giả Phan Kế Bính (cuốn sách được in lần đầu tiên năm 

1915). Ở mục “Tứ thời tiết lạp” [15, tr.52] khi nói về Tết Trung Thu tác giả 

có đề cập đến Hát trống quân. Tác giả đã viết “Tục Hát trống quân thì do từ 

đời Nguyễn Huệ bên ta mới bày ra.... Có đánh trống làm nhịp, cho nên gọi là 

trống quân” [15, tr.62]. Mặc dù chỉ là một đoạn viết ngắn đề cập đến tục Hát 

trống quân trong rất nhiều phong tục của người Việt, nhưng tác giả Phan Kế 

Bính đã đưa ra một giả thuyết về nguồn gốc, đồng thời lý giải về tên gọi của 

hình thức diễn xướng này. 

Năm 1994, trong cuốn sách Dân ca người Việt [77] tác giả Tú Ngọc đã 

xếp Hát Ghẹo, Quan họ, Hát trống quân... vào loại những bài hát giao duyên, 

là lối hát đối đáp giữa trai và gái. Đề cập đến Hát trống quân, tác giả viết: 

“Trống quân là một hình thức ca hát giao duyên rất phổ biến ở các tỉnh đồng 

bằng và trung du, kể từ Thanh Hóa trở ra” [77, tr.127]. Tiếp theo, tác giả khái 

quát về thời gian tổ chức, âm nhạc, nhạc cụ, hình thức diễn xướng của lối hát 

ở Bắc Bộ. Tác giả cũng đã đưa ví dụ là các câu hát của trống quân ở Phú Thọ, 

Đức Bác, thuộc “Dân ca Trung du” [77, tr.128] và một số đặc điểm của lối hát 

ở hai địa phương này. Có thể nói, những nghiên cứu của tác giả Tú Ngọc đã 

gợi mở và cho chúng tôi kế thừa nhiều vấn đề liên quan đến Hát trống quân. 

Tuy nhiên, các ví dụ minh họa chủ yếu là điệu hát của Phú Thọ (tỉnh Phú 

Thọ) và Đức Bác (tỉnh Vĩnh Phúc), nên những nhận định của tác giả có thể 

chưa thật sát với lối hát của các địa phương khác ở Trung du Bắc Bộ và Châu 

thổ sông Hồng. Cũng trong năm 1994, tác giả Phạm Phúc Minh có cuốn sách 

Tìm hiểu dân ca Việt Nam [70]. Ở phần hai của cuốn sách, mục “Hát trong 

sinh hoạt nghệ thuật dân gian” [70, tr.171], tác giả đã mô tả cách thức và nội 

dung Hát trống quân qua các ví dụ bằng lời ca của lối hát ở Thanh Hóa, Hưng 
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Yên, Hà Nội. Theo chúng tôi, những vấn đề về 03 lối hát được tác giả đưa ra 

trong cuốn sách phần lớn là tương đồng với nghiên cứu của các tác giả đi 

trước. Tuy vậy, việc tác giả coi Hát trống quân là một trong những hình thức 

của thể loại “Dân ca phong tục tập quán” [70, tr.170] sẽ gợi mở cho những 

nghiên cứu đi sau cách nhìn nhận loại hình diễn xướng này theo hướng tiếp 

cận của Văn hóa dân gian. 

   Năm 2006, trong cuốn Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, tác giả Nguyễn 

Thụy Loan đã coi Hát trống quân là “thể loại hát đối đáp nam - nữ” [63, 

tr.107]. Tác giả cho rằng, lối hát này chủ yếu được diễn xướng vào mùa Thu 

và “ở lối Hát trống quân phổ biến bao giờ cũng có một nhạc cụ đặc biệt kèm 

theo để đệm. Đó là cái trống đất (thổ cổ)…” [63, tr.107]. Theo tác giả Nguyễn 

Thụy Loan, khởi đầu Hát trống quân có thể là một thể loại “dân ca lễ nghi tín 

ngưỡng phong tục thuộc tầng văn hóa cổ của người Việt” [63, tr.108]. Về sau 

nhiều nơi dùng điệu hát này trong môi trường sinh hoạt đời thường, chính vì 

vậy ngày nay còn tồn tại nhiều phương thức diễn xướng với mục đích và tính 

chất khác nhau. Trong cuốn sách này tác giả đã giới thiệu những vấn đề mang 

tính chung nhất về Hát trống quân. 

1.1.2. Nghiên cứu về Hát trống quân nói chung 

Năm 1963, tác giả Lê Văn Hảo đã có bài viết “Sơ khảo về Hát trống 

quân-Dân ca Bắc Việt” [34]. Theo cách tiếp cận Dân tộc học, tác giả đã xem 

xét Hát trống quân ở một số khía cạnh như: Hình thức, nội dung, nhạc khí, 

nguồn gốc.... Trong đó chủ yếu tác giả dựa vào bài viết của một số nhà nghiên 

cứu đi trước để phân tích, bình luận và đưa ra những nhận định của mình về 

mặt văn học và âm nhạc của thể loại dân ca này. Bên cạnh đó tác giả cũng 

giới thiệu một số kiểu trống đất và gọi đó là trống quân. Về nguồn gốc của 

Hát trống quân, tác giả cho rằng “Thanh Hóa là trọng tâm nguồn gốc của 

Trống quân” [34, tr.377], hình thức diễn xướng này có thể được ra đời từ thời 

Nguyễn Huệ hoặc Trần Hưng Đạo. Tác giả cũng đưa ra giả thuyết “Thủy tổ 
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của Hát trống quân phải chăng là Hát Trông Giăng?” [34, tr.379]. Có thể 

thấy, trong bài viết tác giả Lê Văn Hảo đã nghiên cứu và xem xét Hát trống 

quân ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, chưa thấy tác giả đưa ra những nội dung 

chi tiết trong thành tố diễn xướng và âm nhạc của lối hát này. 

Năm 1980, tác giả Nguyễn Hữu Thu viết bài “Tư duy Việt cổ từ nhạc 

khí trống quân” [111]. Trong phần thứ nhất, tác giả đã nhận định “Trống quân 

còn gọi là trống đất” [111, tr.35], đồng thời đưa ra những quan điểm triết học 

và quan niệm của dân gian về các bộ phận cấu thành của nhạc khí trống 

quân... Ở phần thứ hai, tác giả đã phân tích về “mối liên hệ truyền thống giữa 

hố trống quân với một số nhạc khí dân tộc mà hiện nay còn quan sát được về 

phương diện hình thái cấu trúc” [112, tr.73]. Năm 1981, tác giả Nguyễn Hữu 

Thu viết bài “Hát trống quân, hình thức diễn xướng dân gian của người Việt” 

[113]. Phần đầu bài viết, tác giả đã đưa ra ý kiến về những nghiên cứu của A. 

Chéon, E. Nordermann và Nguyễn Văn Huyên (đã trình bày ở trên).... Tiếp 

theo, tác giả tóm tắt một số truyền thuyết, cách lí giải về nguồn gốc của Hát 

trống quân đã được một số nhà nghiên cứu nêu ra. Sau đó, với cách nhìn nhận 

theo hướng Dân tộc học, tác giả giới thiệu khái quát khung cảnh “Hát trống 

quân trong hội mùa Thu” [113, tr.30]. Năm 1983, trong bài viết “Tìm hiểu 

một số làn điệu trống quân và quá trình phát triển của chúng” [114], tác giả đã 

bàn về âm nhạc của lối hát ở Đức Bác (nay thuộc Vĩnh Phúc), Lâm Thao (Phú 

Thọ). Năm 1987, tác giả Nguyễn Hữu Thu tiếp tục đưa ra những quan điểm 

của mình về Hát trống quân qua bài viết “Lời ca trống quân” [115]. Trong bài 

viết này, tác giả đã phân tích nội dung, chủ đề, ý nghĩa của lời ca qua một số 

câu hát. Qua các bài viết trên cho thấy, tác giả Nguyễn Hữu Thu đã nghiên 

cứu một số thành tố của Hát trống quân theo cách tiếp cận Dân tộc học và 

Triết học. Tuy vậy, các vấn đề cụ thể về diễn xướng và âm nhạc của các lối 

hát chưa được tác giả nói đến trong bài viết. Mặt khác, còn nhiều hình thức 

Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng cũng chưa được 

tác giả đề cập đến.  
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Năm 2002, cuốn sách Hát trống quân [81] của Trần Việt Ngữ được 

xuất bản. Phần Mở đầu, tác giả cho rằng “Hát trống quân là loại dân ca đối 

đáp, thi tài đua trí, trao đổi những câu giao duyên, tình tứ, trao đổi những 

nhận biết và kinh nghiệm sống giữa nam nữ trung niên, thanh niên trong xã 

hội nông nghiệp của nền văn minh lúa nước” [81, tr.9]. Lối hát này thường 

được tổ chức vào dịp Tết Trung Thu “phổ biến ở nhiều vùng trung châu và 

đồng bằng phía Bắc Việt Nam” [81, tr.9]. Về nguồn gốc và thời điểm ra đời 

của Hát trống quân, tác giả trích dẫn một số giả thuyết đã được G. Cordier và 

Phan Kế Bính nêu ra (đã trình bày ở trên). Về cái trống đất (trống quân), tác 

giả miêu tả một số kiểu ở Bắc Ninh, Hải Dương và kiểu trống trong bài viết 

của A. Schaeffner và Nguyễn Văn Huyên. Sau đó tác giả đã khái quát về thời 

gian tổ chức, phương thức diễn xướng của Hát trống quân nói chung. Phần 

tiếp theo, tác giả chủ yếu mô tả về lối hát ở làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên.... Như vậy, trong cuốn sách trên tác giả Trần Việt Ngữ đã đưa 

ra những vấn đề chung nhất về Hát trống quân. Tác giả cũng kế thừa những 

nghiên cứu đi trước khi nói về nguồn gốc và nhạc cụ của thể loại dân ca này. 

Nhiều đoạn viết chỉ mang tính ghi chép, miêu tả lại, chưa thấy có các ví dụ để 

chứng minh cho những nhận định của tác giả. Như đã trình bày ở trên, trong 

cuốn sách này tác giả chủ yếu viết về Hát trống quân ở Xuân Cầu. 

Năm 2010, trong bài viết “Hát trống quân” [120], tác giả Phạm Trọng 

Toàn cho rằng “... Không chỉ người Kinh mà người Mường ở Phú Thọ cũng 

có Hát trống quân” [120, tr.67]. Ở phần đầu của bài viết, tác giả Phạm Trọng 

Toàn đã trích dẫn “Truyền thuyết dân gian ở Tân Lập kể rằng, trống đất có từ 

thời các vua Hùng...” [120, tr.67]. Cũng theo tác giả, tuy người Mường không 

gọi lối hát đối đáp giữa nam và nữ có gõ trống đệm là Hát trống quân, song 

lối hát giao duyên có đánh trống đất để giữ nhịp ở đây hoàn toàn giống với 

Hát trống quân ở vùng châu thổ sông Hồng. Về nguồn gốc của lối hát, tác giả 

Phạm Trọng Toàn cho rằng, có thể lối hát đối đáp gõ trống làm nhịp có từ 

thời các vua Hùng, còn tên gọi Hát trống quân xuất hiện sớm nhất có thể là 
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vào thời Trần và muộn là vào thời Tây Sơn, với việc đọc chệch từ trung quân 

thành trống quân. Phần cuối của bài viết, tác giả đã khái quát về nội dung lời 

ca, âm nhạc, kỹ thuật hát trong Hát trống quân nói chung ở Bắc Bộ. Bài viết 

của tác giả Phạm Trọng Toàn đã đưa ra nhận định mang tính gợi mở cho 

những nghiên cứu đi sau về nguồn gốc và âm nhạc của Hát trống quân. Tuy 

nhiên, chưa thấy tác giả đưa ra những dẫn chứng và ví dụ minh họa về âm 

nhạc của loại hình nghệ thuật dân gian này. Cũng trong năm 2010, tác giả 

Dương Anh viết bài “Hát trống quân là gì?” [1]. Trong bài viết, tác giả đã có 

sự liên hệ việc đổ 100 vỏ ốc xuống hố đất khi làm trống để đệm cho Hát 

trống quân với truyền thuyết mẹ Âu Cơ đẻ trăm trứng - sinh ra những người 

con đất Việt. Qua nghiên cứu tài liệu và thực tế điền dã, chúng tôi chỉ thấy các 

nghệ nhân nói đến việc đổ vỏ ốc nhồi xuống hố đất khi lập trống đất để tạo ra 

những âm thanh mới mẻ, cũng như để tăng thêm độ vang cho hộp cộng hưởng 

của nhạc cụ. 

 Năm 2012, tác giả Bùi Trọng Hiền có bài viết “Hát trống quân người 

Việt” [36]. Phần đầu, tác giả đề cập đến chức năng xã hội của Hát trống quân 

và chủ nhân khởi thủy của hình thức sinh hoạt nghệ thuật này là nam nữ 

người Việt chưa lập gia đình.... Tác giả nhận định “chức năng xã hội của Hát 

trống quân thuộc vào vòng sinh hoạt theo chu kỳ đời người, gắn bó mật thiết 

với lứa tuổi trai gái cập kê” [36, tr.35]. Tiếp theo, tác giả khái quát về nguồn 

gốc, hình thức tổ chức, phương thức diễn xướng, một số kiểu trống, lời ca... 

của lối hát này (không khác với một số bài viết đã trình bày ở trên). Trong bài 

viết này, tác giả Bùi Trọng Hiền đã nghiên cứu Hát trống quân theo cách tiếp 

cận Xã hội học. Những nhận định của tác giả về chức năng xã hội của thể loại 

dân ca này có thể sẽ tạo tiền đề và gợi mở cho các nghiên cứu tiếp đi sau... 

1.1.3. Nghiên cứu về Hát trống quân của các địa phương 

   Năm 1986, trong cuốn Địa chí Vĩnh Phú - Văn hóa dân gian vùng đất 

Tổ [93] đã khái quát những nét chính của Hát trống quân ở xã Đức Bác (nay 

thuộc huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) và làng Hữu Bổ (nay thuộc xã Kinh 
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Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Trong cuốn sách có đoạn viết “Tương 

truyền Hát trống quân Hữu Bổ có từ thời Hai Bà Trưng” [93, tr.145] và lối hát 

ở đây khác với lối hát của Đức Bác.... Nhìn chung, phần viết về Hát trống 

quân của cuốn sách được nhìn nhận theo cách giới thiệu sơ lược, cung cấp 

thông tin, chưa có sự phân tích, dẫn chứng và các ví dụ minh họa. 

 Năm 2000, Tạp chí Văn hóa Thể thao Vĩnh Phúc đăng bài viết “Tôi yêu 

dân ca trống quân Đức Bác” của tác giả Lại Thế Cường [20]. Theo cách tiếp 

cận Âm nhạc học, tác giả đã phân tích 01 bài bản của trống quân Đức Bác, từ 

đó đưa ra một số nhận định về hình thức diễn xướng này. Về âm nhạc, theo 

tác giả ở đây có ly điệu và khúc thức của trống quân Đức Bác “ở thể hai câu 

nhạc không cân phương của một đoạn đơn không tái hiện” [20, tr.84]. Giai 

điệu chủ yếu là quãng bốn đúng và hai trưởng, đây chính là đặc điểm khác 

biệt hẳn với lối hát của các nơi khác ở đồng bằng Bắc Bộ. Bài viết của tác giả 

Lại Thế Cường chủ yếu đề cập đến phần âm nhạc của trống quân Đức Bác, 

được phân tích theo cách nhìn nhận của âm nhạc phương Tây. Ở đây, tác giả 

không đề cập đến diễn xướng và nhạc cụ của trống quân Đức Bác. 

Năm 2002, Viện Âm nhạc Việt Nam tiến hành dự án Điều tra, phục 

hồi, bảo tồn Hát trống quân Đức Bác, tỉnh Vĩnh Phúc [130]. Trong báo cáo 

dự án, các nhà nghiên cứu đã căn cứ vào lời kể của nghệ nhân, người cao tuổi, 

tài liệu, ghi chép về lịch sử của xã Đức Bác… để mô tả toàn bộ không gian 

văn hóa và tiến trình của lễ hội Khai xuân cầu đinh (hay còn gọi là Lễ hội 

trống quân Đức Bác) ở địa phương này. Qua dự án, cho thấy phần mở đầu của 

lễ hội là cuộc Hát trống quân do các chàng trai xã Đức Bác (tỉnh Vĩnh Phúc) 

và đào Xoan xã Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) diễn xướng. Trống quân Đức Bác 

ngày xưa được tổ chức vào ngày 30 tháng Giêng hàng năm, cuộc hát diễn ra 

từ khoảng buổi trưa đến chiều tối (12h00 - 17h00). Cuộc hát gồm 3 chặng, với 

tên gọi mang tính đặc trưng riêng: Chặng 1 - Đón đào; chặng 2 - Rước đào 

trên đường; chặng 3 - hát đến cửa đình. Ở lối hát này không có chặng chia 

tay-giã đám như các hình thức trống quân khác. Báo cáo dự án này đã đưa ra 



 19 

01 bản ký âm, một số lời ca trống quân Đức Bác do các nghệ nhân của Đức 

Bác và Phù Ninh thể hiện. Dự án của Viện Âm nhạc Việt Nam đã miêu tả 

toàn cảnh và cung cấp nhiều thông tin về trống quân Đức Bác. Tuy nhiên, 

trong dự án chưa thể hiện những phân tích, nhận định về từng thành tố của lối 

hát. Đây sẽ là sự gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo về hình thức diễn 

xướng này. 

Năm 2004, tác giả Phạm Minh Hương hoàn thành luận văn Thạc sĩ Văn 

hóa học, với đề tài Trống quân Đức Bác [45]. Chương 1 “Đôi nét về vùng quê 

Đức Bác” [45, tr.6], tác giả đã nghiên cứu địa lý, lịch sử, kinh tế, xã hội, tín 

ngưỡng, phong tục và lễ hội của xã Đức Bác. Chương 2 “Trống quân Đức 

Bác trong lễ hội mùa xuân” [45, tr.34], tác giả nghiên cứu lễ hội “khai xuân 

cầu đinh” (tác giả gọi là “lễ hội mùa xuân”), khái quát phương thức diễn 

xướng, diễn trình, lời ca và âm nhạc của trống quân Đức Bác. Chương 3 “Một 

số vấn đề chung quanh trống quân Đức Bác” [45, tr.83], tác giả xem xét lối 

hát ở đây trong mối quan hệ với hát Xoan, với các hình thức trống quân trong 

cùng “vùng đất Tổ” và trống quân phổ biến.... Qua luận văn cho thấy, tác giả 

Phạm Minh Hương đã nghiên về trống quân Đức Bác ở nhiều góc độ khác 

nhau. Tuy vậy, chưa thấy tác giả đề cập đến những đặc trưng, giá trị văn hóa 

và những biến đổi của hình thức diễn xướng này. 

 Năm 2007, trong bài viết về “Âm nhạc dân gian” [92] tác giả Bùi Đăng 

Sinh đã đề cập đến trống quân Đức Bác. Ở bài viết này, tác giả đã phân tích, 

so sánh âm nhạc, lời ca của trống quân Đức Bác và “trống quân đồng bằng 

Bắc Bộ” [92, tr.308] (cách gọi của tác giả) qua các yếu tố như: đảo phách, từ 

đệm lót, thể thơ, cách vào đầu, luyến láy.... Từ đó, tác giả đưa ra nhận định 

“trống quân Đức Bác có trước trống quân đồng bằng Bắc Bộ” [92, tr.310]. 

Tiếp theo, tác giả khẳng định trong Phần ba của trống quân Đức Bác không 

có nội dung chia tay như ở “trống quân đồng bằng Bắc Bộ”. Như vậy, trong 

phần viết này tác giả Bùi Đăng Sinh đã đưa ra những nhận định liên quan đến 

nguồn gốc, xuất xứ và mô tả một số thành tố của các lối hát đã nêu trên. 
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 Năm 2012, Nguyễn Đức Hoàng đã hoàn thành luận văn thạc sĩ Văn hóa 

học với đề tài Đặc trưng của trống quân Đức Bác [41]. Chương 1 “Tổng quan 

về trống quân ở Bắc Bộ và không gian văn hóa Đức Bác” [41, tr.6], chúng tôi 

đã khái quát các thành tố của Hát trống quân ở Bắc Bộ; lịch sử, địa lí, con 

người, kinh tế, xã hội, phong tục, tín ngưỡng, đền đình của xã Đức Bác; “Tiệc 

khai xuân cầu đinh” hay còn gọi là “Lễ hội trống quân Đức Bác”.... Chương 2 

“Nghệ thuật trống quân Đức Bác” [41, tr.41], nghiên cứu những đặc trưng 

trong các thành tố và ý nghĩa Văn hóa của trống quân Đức Bác. Chương 3 

“Trống quân Đức Bác trong đời sống đương đại” [41, tr.41], chúng tôi đã tìm 

hiểu thực trạng của lối hát này qua các nội dung về không gian văn hóa và 

việc bảo tồn, diễn xướng và giảng dạy. Đề xuất một số vấn đề nhằm thực hiện 

công tác bảo tồn và phát huy trống quân Đức Bác một cách toàn diện. 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Tây, năm 

2006 đã thực hiện dự án Bảo tồn và phát huy vốn văn hóa phi vật thể, Hát 

trống quân ở Hà Tây [126]. Báo cáo dự án (tháng 12/2006) cho biết, trên địa 

bàn tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) Hát trống quân được tổ chức ở nhiều làng, 

xã. Phần một, khái quát chung về nguồn gốc, lời ca, giai điệu, nhạc cụ, thời 

gian tổ chức, phương thức diễn xướng, diễn trình của các lối hát ở Hà Tây. 

Nhìn chung, những vấn đề cốt lõi trong các thành tố đã nêu có nhiều điểm 

tương đồng với các địa phương khác, thuộc Bắc Bộ. Chẳng hạn như, thời gian 

tổ chức thường vào mùa Thu, nhạc cụ được dùng để đệm cũng là cái “trống 

đất”, lời ca cũng được ứng tác theo thể thơ lục bát.... Phần hai, Báo cáo đã 

trình bày việc khảo sát ở Hát Môn, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thường Tín. Theo 

đó, phần lớn lối hát ở các địa phương này thường được tổ chức vào khoảng từ 

tháng Bảy đến đầu tháng Mười âm lịch.... Như vậy, báo cáo dự án đã cho biết 

các địa danh có Hát trống quân, đồng thời khái quát một số đặc điểm của lối 

hát của các địa phương này. Tuy nhiên, những vấn đề chi tiết trong từng thành 

tố của các lối hát ở Hà Tây chưa thấy Báo cáo đề cập đến. 
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Năm 2010, tập sách 1000 năm Âm nhạc Thăng Long - Hà Nội được 

xuất bản. Trong Phần ba “Hát trống quân” [46], tác giả Phạm Minh Hương đã 

khái quát về Hát trống quân ở Thăng Long - Hà Nội trên các phương diện 

như: Thời gian, địa điểm tổ chức; nhạc cụ để đệm; lời ca; giai điệu âm nhạc.... 

Phần cuối của bài viết là lời ca, bản ghi âm một số bài trống quân các địa 

phương thuộc Hà Nội. Như vậy, trong phần viết này tác giả Phạm Minh 

Hương đã phác họa diện mạo chung và một số đặc trưng của Hát trống quân 

ở Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, trong bài viết chỉ nêu tên một số ít địa 

danh có Hát trống quân và không đưa ra ví dụ minh họa cho những nhận định 

trong từng thành tố của loại hình diễn xướng này. 

Năm 2016, tác giả Đào Văn Thực đã hoàn thành luận văn thạc sĩ Lý 

luận và Phương pháp dạy học âm nhạc với đề tài Dạy học Hát trống quân ở 

Trường Trung học Cơ sở Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội [118]. Chương 1 

“Cơ sở lý luận” [118, tr.6], tác giả đã nghiên cứu một số khái niệm, thuật ngữ, 

phương pháp dạy học âm nhạc, nguyên tắc đổi mới phương pháp dạy học 

phân môn Học hát THCS. Chương 2 “Tổng quan về Hát trống quân và Hát 

trống quân Khánh Hà” [118, tr.21], tác giả đã tìm hiểu khái quát về Hát trống 

quân ở Bắc Bộ; nguồn gốc, diễn xướng, lời ca, âm nhạc của lối hát ở Đan 

Nhiễm, Khánh Hà (trống quân Khánh Hà); nét tương đồng, khác biệt giữa 

trống quân Khánh Hà và trống quân Dạ Trạch. Chương 3 “Đưa Hát trống 

quân vào dạy học phân môn học hát” [118, tr.45], tác giả đã nghiên cứu các 

vấn đề có liên quan đến công tác dạy học cho học sinh lớp 9, Trường THCS 

Khánh Hà. Trong luận văn, các vấn đề có liên quan đến Hát trống quân ở Bắc 

Bộ mới chỉ được tác giả trình bày dưới dạng miêu tả sơ lược. Các vấn đề về 

âm nhạc, lời ca, diễn xướng của trống quân Khánh Hà cũng chỉ được tác giả 

trình bày ở mức độ khái quát, miêu tả, theo lời kể của nghệ nhân.... 

Năm 1993, tác giả Vũ Hồng Đức có bài viết “Hải Hưng có Hát trống 

quân” [28]. Theo tác giả, ở Hải Hưng (nay là Hải Dương và Hưng Yên) Hát 

trống quân có ở các làng dọc hai bên bờ sông Cửu An... được hát rải rác trong 
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năm, nhưng cuộc hát có quy mô lớn thì chỉ được tổ chức vào những đêm 

trăng của mùa Thu. Tiếp theo, tác giả mô tả các cuộc hát của trai Xuân Cầu 

với gái Khúc Lộng và trai làng Tào với gái làng Đầu (cách thức lập trống 

tương đồng với cách làm trống đất đã được nêu ở các bài viết trước). Tác giả 

nhận định, “Hát trống quân ở các tỉnh thuộc đồng bằng và trung du Bắc bộ về 

cơ bản giống với buổi trình diễn trống quân kể trên của Hải Hưng” [28, tr.69]. 

Như vậy, bài viết của tác giả Vũ Hồng Đức đã miêu tả một số thành tố của 

cuộc Hát trống quân ở bốn làng thuộc Hải Dương và Hưng Yên. Tuy nhiên, 

những vấn đề chi tiết về âm nhạc, lời ca của lối hát ở nơi đây, chưa thấy tác 

giả đề cập đến. Mặt khác, theo chúng tôi, chưa hẳn tất cả các tỉnh thuộc đồng 

bằng và Trung du Bắc bộ đều có lối Hát trống quân giống với cuộc hát mà tác 

giả Vũ Hồng Đức đã miêu tả.  

Năm 2001, tác giả Trần Việt Ngữ có bài viết “Hát trống quân làng 

Xuân Cầu (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên)” [80]. Phần đầu, tác giả nêu 

một số nét khái quát về Hát trống quân nói chung; lịch sử, vị trí địa lý, đơn vị 

hành chính, không gian văn hóa và con người của làng Xuân Cầu. Tiếp theo, 

tác giả nói về đợt điền dã của mình ở Xuân Cầu năm 1964.... Phần giữa, tác 

giả miêu tả một cuộc hát “nhà nghề” ở Xuân Cầu với các đặc trưng cơ bản. 

Phần cuối bài viết, tác giả đưa ra một số nhận định về mục đích, ý nghĩa của 

Hát trống quân nói chung và những biến đổi của lối hát ở Xuân Cầu trên 

bước đường “thích nghi theo thời gian... và việc du nhập các hình thức nghệ 

thuật tương hợp...” [80, tr.10-11]. Qua nghiên cứu thực tế, tác giả Trần Việt 

Ngữ đã đưa ra những tổng kết về đặc trưng và sự biến đổi của Hát trống quân 

ở Xuân Cầu, đây là vấn đề hữu ích để các nghiên cứu đi sau kế thừa và tiếp 

tục bổ sung. Tuy vậy, chúng tôi chưa thấy tác giả đề cập đến những chi tiết cụ 

thể trong âm nhạc của lối hát ở làng quê này. 

 Tác giả Phạm Lê Hòa, năm 2000 có bài viết “Hát trống quân nơi đền 

hóa Dạ Trạch” [38]. Phần đầu, tác giả đã khái quát về vùng Dạ Trạch, ngôi 

Đền Hóa và những vấn đề liên quan đến truyền thuyết Chử Đồng Tử và Tiên 
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Dung. Tiếp theo, tác giả đưa ra một số vấn đề về cách chế tác nhạc cụ, ngôn 

ngữ âm nhạc, lời hát... và một số kết luận từ việc nghiên cứu trống quân Dạ 

Trạch. Bài viết của tác giả Phạm Lê Hòa đã nêu ra những nét chính nhất trong 

các thành tố của trống quân Dạ Trạch và những định hướng cho nghiên cứu 

về Hát trống quân nói chung....  

 Năm 2009, tác giả Ngô Phạm Toán hoàn thành luận văn thạc sĩ Văn 

hóa học, với đề tài Trống quân Dạ Trạch [121]. Chương 1 “Không gian văn 

hóa vùng Dạ Trạch huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên” [121, tr.5], luận văn 

đã khái quát vị trí địa lý, lịch sử, không gian văn hóa, hội làng, nghệ thuật dân 

gian của địa phương này. Chương 2 “Tiến trình và nghệ thuật Hát trống quân 

Dạ Trạch” [121, tr.33], tác giả nghiên cứu về lề lối tổ chức, tập tục, nội dung 

trình tự cuộc hát, lời ca, âm nhạc, không gian diễn xướng, hình thức diễn 

xướng của trống quân Dạ Trạch. Chương 3 “Đôi nét so sánh trống quân Dạ 

Trạch với trống quân một số vùng miền khác” [121, tr.78], tác giả phân tích 

những điểm tương đồng và khác biệt giữa lối hát ở nơi đây với trống quân 

Đức Bác, trống quân Xuân Cầu.... Qua luận văn cho thấy, tác giả Ngô Phạm 

Toán đã nghiên cứu tương đối toàn diện về trống quân Dạ Trạch. Tuy nhiên, 

chưa thấy tác giả đề cập đến những biến đổi của lối hát này.  

1.1.4. Nhận xét các tài liệu nghiên cứu về Hát trống quân 

1.1.4.1. Nội dung 

 Ở nhóm nghiên cứu thứ nhất (mục 1.1.1), phần lớn các tác giả đề cập 

đến nguồn gốc, xuất xứ, tên gọi thời gian tổ chức của Hát trống quân. Cũng 

có tác giả đề cập đến âm nhạc và nhạc cụ, nhưng chỉ là thông qua việc nghiên 

cứu lối diễn xướng của một vài địa phương để đưa ra những nhận định mang 

tính chung. 

 Trong nhóm nghiên cứu thứ hai (mục 1.1.2), nhiều tác giả đã khái quát 

về cách thức tổ chức diễn xướng, lề lối, âm nhạc, lời ca, nhạc cụ của Hát 

trống quân, nhưng cũng chỉ đưa ra ví dụ minh họa bằng các cuộc hát của một 

vài địa phương. Theo cách tiếp cận Dân tộc học, Triết học, Văn hóa học một 
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số tác giả tập trung nghiên cứu về nguồn gốc của lối hát và cái “trống đất” 

thường được sử dụng để đệm trong diễn xướng. Cũng có tác giả đã nghiên 

cứu về chức năng xã hội của thể loại dân ca này. 

 Nhóm thứ 3 (mục 1.1.3), nghiên cứu về Hát trống quân ở các địa 

phương cụ thể, một số công trình đã cho thấy sự đi sâu tìm hiểu của các tác 

giả. Nhiều công trình đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng về lịch sử, địa lý, con 

người, phong tục, tín ngưỡng, kinh tế, xã hội của các làng, xã.... Một số tác 

giả cũng đã nghiên cứu, xem xét tương đối chi tiết thành tố của các lối hát. Có 

những dự án mang tính điều tra, khảo sát, phục hồi Hát trống quân ở các địa 

phương, cũng có những tài liệu chỉ mang tính miêu tả sơ lược, cung cấp thông 

tin và địa danh có lối hát này. 

1.1.4.2. Những đóng góp và hạn chế 

 Theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, các công trình nghiên cứu đều có 

đóng góp nhất định trong việc khai thác, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến 

Hát trống quân của người Việt ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng 

(TDBB&CTSH). Những bài viết của tác giả nước ngoài, từ cuối thế kỷ XIX, 

đầu thế kỷ XX đã góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế và người dân trong 

nước các loại hình nghệ thuật dân gian của Việt Nam, trong đó có Hát trống 

quân. Nguồn gốc, xuất xứ, tên gọi, thời gian, cách thức tổ chức, âm nhạc, lời 

ca, nhạc cụ, diễn trình của Hát trống quân đã được nhiều tác giả nghiên cứu 

và đề cập trong các tài liệu, qua đó phần nào phác họa được diện mạo của thể 

loại diễn xướng dân gian này. Lối hát của một số địa phương cụ thể được 

nghiên cứu trên nhiều phương diện đã góp phần làm rõ những đặc trưng mang 

tính bản địa của mỗi hình thức. Một số tài liệu cũng cho biết tên của nhiều địa 

phương đã và đang tồn tại Hát trống quân, đây là thông tin hữu ích cho những 

nghiên cứu tiếp theo. 

 Tuy nhiên, phần lớn bài viết chỉ mang tính đề cập, giới thiệu Hát trống 

quân trong tổng thể các loại hình Văn học, Nghệ thuật dân gian, phong tục 
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của người dân Việt Nam. Một số tài liệu nghiên cứu về Hát trống quân nói 

chung, nhưng chỉ dựa vào lối hát của một vài địa phương để đưa ra nhận định 

mang tính tổng quát, nên có thể chưa làm rõ được đặc trưng văn hóa toàn 

vùng. Chúng tôi cũng chưa thấy công trình nào nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ 

các hình thức Hát trống quân ở TDBB&CTSH, cũng như nghiên cứu về giá 

trị, sự biến đổi và vấn đề bảo tồn, phát huy loại hình diễn xướng này trong đời 

sống văn hóa hiện nay. Vì vậy, trong luận án của mình, chúng tôi sẽ tập trung 

nghiên cứu những vấn đề còn bỏ ngỏ đã nêu trên. 

1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Lý thuyết vùng văn hóa 

Qua tìm hiểu, nghiên cứu cho thấy, từ thời cổ đại con người đã bắt đầu 

đi tìm cách lí giải những tương đồng và khác biệt về văn hóa giữa các dân tộc. 

Ở các nước phương Tây, khoảng nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã hình 

thành những ý tưởng, lý thuyết, khuynh hướng nghiên cứu để nhận thức và 

giải thích sự tương đồng, khác biệt văn hóa ở các vùng, các dân tộc khác nhau 

trên thế giới, tiêu biểu như lý thuyết “Vùng văn hóa” ở Mỹ, lý thuyết “Loại 

hình kinh tế - văn hóa” và “Khu vực văn hóa - lịch sử” của Dân tộc học Xô 

Viết... [xem 104, tr.19]. Lý thuyết “Vùng văn hóa” ở Mỹ với đại diện tiêu 

biểu là C.L. Wisler và A.L. Kroeber. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng về 

người Da Đỏ châu Mỹ, các học giả đã đưa ra lý thuyết “vùng văn hóa”, “loại 

hình văn hóa” và “trung tâm văn hóa”. Trong cuốn sách Người Mỹ Da Đỏ, tác 

giả C.L. Wisler đã đưa ra một kết luận là “nghiên cứu các vùng văn hóa nhất 

thiết phải bắt đầu từ việc phân tích một tổ hợp các yếu tố văn hóa” [104, 

tr.37], đồng thời các yếu tố văn hóa này sẽ hợp thành một thể thống nhất 

không thể chia cắt. Tiếp theo, từ sự kết hợp các tư liệu nghiên cứu liên ngành 

(Khảo cổ học, Dân tộc học, Văn học...) C.L. Wisler đã chia toàn bộ lãnh thổ 

của người Da Đỏ Mỹ thành 15 vùng văn hóa. Ông cũng đưa ra một tập hợp 

những yếu tố văn hóa chung nhất giữa các bộ lạc người Da Đỏ Mỹ và gọi là 
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“típ đặc trưng cho vùng” [104, tr.38].... Về sau, A.L. Kroeber đã tiếp thu có 

chọn lọc và phát triển sâu hơn lý thuyết “vùng văn hóa’ của C.L. Wisler trên 

các phương diện “trung tâm văn hóa”, đặc trưng vùng, ranh giới giữa các 

vùng văn hóa. A.L. Kroeber đã có phát hiện về mối quan hệ đa chiều giữa 

trung tâm và ngoại vi, đồng thời chia một số vùng thành các tiểu vùng văn 

hóa.... Lý thuyết “Loại hình kinh tế - văn hóa” và “Khu vực văn hóa - lịch 

sử”, với các học giả tiêu biểu như M.G. Lêvin, N.N. Trêbôcxarôp, S.A. 

Tôkarep, B.V. Anđrianôp.... Trên cơ sở tiếp thu có phê phán những quan điểm 

trước, đặc biệt là lý thuyết “vùng văn hóa” của Nhân học Mỹ (đã trình bày ở 

trên), các học giả đã đưa ra lý thuyết để nhận thức, lí giải những vấn đề về 

không gian phân bố các hiện tượng văn hóa, sự tương đồng và khác biệt văn 

hóa giữa các vùng, quá trình lịch sử phát triển của văn hóa nhân loại. Các nhà 

dân tộc học Xô Viết đã nghiên cứu và phân chia các vùng văn hóa - lịch sử, 

loại hình kinh tế - văn hóa, đồng thời thể hiện chúng lên bản đồ toàn thế giới....   

 Trong công trình Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam [104], 

trên cơ sở tiếp thu, vận dụng có chọn lọc lý thuyết vùng văn hóa của Mỹ, Xô 

Viết (đã nêu ở trên), ghi chép địa dư của các nhà nho, trí thức Việt Nam, tác giả 

Ngô Đức Thịnh trình bày những vấn đề lý luận về văn hóa vùng nói chung và 

vùng văn hóa ở Việt Nam nói riêng. Để nhận thức diện mạo, đặc trưng văn hóa 

vùng, đồng thời phân biệt các vùng văn hóa, tác giả Ngô Đức Thịnh đã đưa ra 

khái niệm “vùng văn hóa” (hay vùng văn hóa - lịch sử) như sau:  

VÙNG VĂN HÓA là một vùng lãnh thổ có những tương đồng về mặt 

hoàn cảnh tự nhiên, dân cư sinh sống ở đó từ lâu đã có những mối 

quan hệ nguồn gốc và lịch sử, có những tương đồng về trình độ phát 

triển kinh tế - xã hội, giữa họ đã diễn ra những giao lưu, ảnh hưởng 

văn hóa qua lại, nên trong vùng đã hình thành những đặc trưng 

chung, thể hiện trong sinh hoạt văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần 

của cư dân, có thể phân biệt với vùng văn hóa khác [104, tr.99]. 
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 Theo tác giả, khái niệm trên phản ánh sự tương đồng văn hóa của cư 

dân các dân tộc sinh sống trong xã hội tiền công nghiệp. Ông cũng nhấn mạnh 

“Trong xã hội tiền công nghiệp của nước ta, nền tảng và diện mạo của văn 

hóa dân tộc cơ bản là văn hóa dân gian, văn hóa của nông thôn, nông dân và 

truyền khẩu” [104, tr.100]. Đặc biệt, tác giả Ngô Đức Thịnh cho rằng, nhận 

thức về văn hóa vùng và phân vùng văn hóa liên quan trực tiếp tới việc nêu 

đặc trưng vùng, định ra các tiêu chí phân vùng, xác định các cấp bậc phân 

vùng và ranh giới của vùng. Từ quan điểm trên, ông đã xác định những tiêu 

chí cơ bản để phân vùng văn hóa bao gồm: Lối sống, nếp sống của cư dân 

(nếp làm ăn, phương tiện sống, ăn, mặc, ở, giao tiếp cộng đồng, nếp vui chơi 

giải trí, phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội...); các hoạt động văn 

hóa nghệ thuật, đặc biệt là văn hóa nghệ thuật dân gian (Văn học dân gian, âm 

nhạc, dân ca, dân vũ, kiến trúc và trang trí dân gian, diễn xướng và sân khấu 

dân gian...); nếp tâm lý, thói quen, phong cách sống của con người. Tác giả 

cũng xác định hai cấp độ phân loại đó là “vùng” và “tiểu vùng”. Trên cơ sở lý 

thuyết, quan niệm về văn hóa vùng và phân vùng văn hóa, tác giả Ngô Đức 

Thịnh đã chia nước ta thành 07 vùng văn hóa lớn, trong mỗi vùng lại phân 

chia thành các tiểu vùng văn hóa. Theo tác giả, về nguyên tắc chung, vùng 

văn hóa không hoàn toàn là vùng địa lý và càng không phải là vùng hành 

chính.... Tuy nhiên, người ta có thể gọi tên các vùng văn hóa theo nhiều cách, 

sao cho tên gọi có sự phù hợp với phạm vi và những đặc trưng văn hóa vùng. 

Chẳng hạn, có thể gọi tên vùng theo đơn vị hành chính (Thăng Long - Hà 

Nội, Kinh Bắc...), hay theo các dòng sông (sông Lam, sông Hương...) khi 

những nơi này quy tụ nhiều yếu tố, đặc trưng văn hóa gắn với một vùng cụ 

thể.... Cũng trong công trình Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, 

trên cơ sở kế thừa khái niệm “thể loại” từ các nghiên cứu về thể loại văn học 

dân gian... tác giả Ngô Đức Thịnh đã đưa ra khái niệm “vùng thể loại văn 

hóa” như sau: 
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VÙNG THỂ LOẠI VĂN HÓA (sân khấu chèo, dân ca, truyền 

thuyết Sơn Tinh, tín ngưỡng thờ Mẫu...) là một không gian địa lý 

nhất định, mà ở đó từng thể loại văn hóa biểu hiện tính tương đồng, 

thống nhất của mình thông qua nội dung, kết cấu, các sắc thái biểu 

hiện, phương thức lưu truyền... [104, tr.100]. 

 Tác giả Ngô Đức Thịnh cho rằng, không phải thể loại văn hóa nào cũng 

được phân bố theo vùng và có thể phân biệt qua không gian địa lý, mà thường 

mỗi hiện tượng văn hóa sẽ thể hiện “tính vùng” ở các mức độ khác nhau. 

Trong đó, dân ca là một trong những thể loại văn hóa biểu hiện “tính vùng” 

khá rõ ràng. Và, dường như mỗi thể loại dân ca đều có một vùng xuất phát 

nhất định, chẳng hạn như: Vùng dân ca Quan họ ở Bắc Ninh và Bắc Giang; 

vùng Hát Xoan ở Phú Thọ; vùng Hát Giặm ở Nghệ An và Hà Tĩnh.... Cũng 

theo tác giả, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành “vùng thể loại văn 

hóa”, nhưng môi trường tự nhiên và phương thức lao động sản xuất của con 

người được coi là các yếu tố quan trọng trước tiên.  

 Trong phạm vi luận án, chúng tôi chọn những luận điểm về “vùng văn 

hóa” và “vùng thể loại văn hóa” của tác giả Ngô Đức Thịnh làm điểm tựa lý 

luận cho nghiên cứu của mình. Vận dụng lý thuyết trên vào đề tài Hát trống 

quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng, trước tiên chúng tôi xác 

định địa bàn nghiên cứu của luận án thuộc vùng văn hóa “Đồng bằng Bắc Bộ” 

[104, tr.118]. Trong đó, Hát trống quân là tên gọi một thể loại dân ca, một 

loại hình diễn xướng của người Việt đã và đang được phổ biến ở nhiều địa 

phương thuộc vùng “Đồng bằng Bắc Bộ”. Như vậy, rất có thể hiện tượng văn 

hóa Hát trống quân cũng là một trong những đặc trưng chung trong sinh hoạt 

văn hóa tinh thần của cư dân Việt ở vùng “Đồng bằng Bắc Bộ”. Áp dụng lý 

thuyết “vùng thể loại văn hóa”, chúng tôi sẽ đi tìm những yếu tố mang tính 

“lõi” (sự tương đồng), thể hiện đặc trưng chung trong các thành tố như diễn 

xướng, âm nhạc, lời ca... của Hát trống quân ở các địa phương. Trên cơ sở kết 
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quả nghiên cứu tài liệu, thực tiễn, kế thừa thành quả nghiên cứu của tác giả 

Ngô Đức Thịnh về văn hóa vùng “Đồng bằng Bắc Bộ”, chúng tôi có thể xác 

định Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng là một vùng trống quân (vùng 

Hát trống quân). Tiếp theo, chúng tôi sẽ tìm hiểu, nghiên cứu những sắc thái 

bản địa, đặc trưng “trội” trong lối hát của mỗi nhóm địa phương, để xác định 

các tiểu vùng trống quân (tiểu vùng Hát trống quân). Theo đó, vùng trống 

quân sẽ bao gồm tiểu vùng Trung du Bắc Bộ và tiểu vùng Châu thổ sông 

Hồng. Việc nghiên cứu thể loại dân ca này theo lý thuyết “vùng văn hóa” sẽ 

giúp cho chúng tôi nhìn nhận được diện mạo, đặc tính văn hóa chung của 

vùng trống quân (phạm vi rộng) và những sắc thái văn hóa riêng, tính độc đáo 

ở mỗi tiểu vùng trống quân, cũng như từng hình thức cụ thể (phạm vi hẹp). 

Qua đó, chúng tôi sẽ nhìn nhận những giá trị văn hóa của Hát trống quân, 

đồng thời hệ thống những kiến thức cơ bản, chuyên biệt về thể loại diễn 

xướng này ở vùng Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. 

1.2.2. Những tiền đề lý thuyết về biến đổi văn hóa 

 Theo các nhà nghiên cứu, biến đổi văn hóa là quy luật, sự vận động tất 

yếu của các xã hội. Vấn đề biến đổi văn hóa đã được giới nghiên cứu ở các 

nước phương Tây quan tâm từ rất sớm, được đề cập trong nhiều công trình 

khoa học theo những cách tiếp cận khác nhau (Nhân học, Xã hội học, Văn 

hóa học...). Từ cuối thế kỷ XIX, biến đổi văn hóa đã được E. Taylor, L. 

Morgan (đại diện tiêu biểu của “trường phái tiến hóa luận” ở phương Tây) đề 

cập đến khi họ đưa ra mô hình phát triển xã hội theo thứ bậc đơn tuyến. Theo 

mô hình này, nền văn hóa của phương Tây được coi là “văn minh”, biến đổi 

nhanh... những nền văn hóa ngoài phương Tây được coi là “kém văn minh”, 

biến đổi chậm.... Đầu thế kỷ XX, các trường phái theo thuyết “Khuếch tán 

văn hóa” ở Tây Âu cũng đưa ra những luận điểm liên quan đến sự biến đổi 

của các nền văn hóa. Ở Anh, “Trường phái truyền bá văn hóa”, với các đại 

diện tiêu biểu như W. Rivers, G. Elliot Smith, W. Pery... đã đưa ra nhiều quan 
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điểm có tính đề cao vai trò của truyền bá văn hóa và cho rằng sự truyền bá là 

tác nhân kích thích cho sự biến đổi, phát triển văn hóa.... Trong lý thuyết 

“vùng văn hóa” ở Mỹ, với đại diện tiêu biểu là C.L. Wisler và A.L. Kroeber 

cũng đề cập đến biến đổi văn hóa khi các học giả nghiên cứu về vấn đề trung 

tâm và ngoại vi của vùng văn hóa. Theo C.L. Wisler, nếu nhìn ở góc độ động 

thái thì văn hóa ở trung tâm bao giờ cũng có sự biến đổi mạnh, nhanh hơn các 

vùng xa trung tâm.... 

 Những thập niên cuối của thế kỷ XX, một trong những khuynh hướng 

nghiên cứu được nhiều học giả quan tâm đó là vấn đề biến đổi văn hóa gắn 

với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa.... Năm 1971, trong 

nghiên cứu “Từ biến đổi đến biến đổi: Hiện đại hóa, Phát triển và Chính trị” 

Samuel P. Huntington đã đưa ra sự phân biệt những đặc trưng, sự biến đổi của 

xã hội nông nghiệp với xã hội hiện đại công nghiệp [xem 18, tr.18]. Năm 

1977, trong công trình Biến đổi văn hóa và hiện đại hóa: những hình mẫu nhỏ 

và nghiên cứu trường hợp Louise S. Spindler đã phân tích sự biến đổi văn hóa 

ở những mô hình nhỏ trên những khía cạnh như “sự đổi mới, truyền bá, sinh 

thái, tiếp biến văn hóa và công nghiệp hóa-hiện đại hóa cùng các khía cạnh 

biến đổi tâm lý-văn hóa cộng đồng” [18, tr.19]. Tác giả cho rằng, biến đổi văn 

hóa trong hiện đại hóa là quá trình đa dạng về mô hình và cấp độ biến đổi. 

Những luận điểm về biến đổi văn hóa, hiện đại hóa cũng được tác giả Ronald 

Inglehart và Wayne E. Baker đưa ra trong công trình nghiên cứu “Hiện đại 

hóa, biến đổi văn hóa và sự tồn tại bền bỉ của các giá trị truyền thống” (2000). 

Các tác giả đã “...nhấn mạnh sự hội tụ của giá trị như là kết quả của hiện đại 

hóa, sự vượt trội của các động lực kinh tế chính trị đã khiến cho văn hóa biến 

đổi...” [18, tr.20]. Đồng thời hai tác giả cũng “...nhấn mạnh sự bền bỉ của 

những giá trị truyền thống bất chấp sự biến đổi của kinh tế, chính trị.... Những 

giá trị truyền thống sẽ tiếp tục đưa đến sự ảnh hưởng độc lập đến sự biến đổi 

văn hóa...” [18, tr.20].... Nói chung, các học giả ở giai đoạn này đã nhìn nhận 
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sự biến đổi văn hóa trong hiện đại hóa là “những quá trình đa chiều, đa dạng 

phụ thuộc vào sự lựa chọn của từng xã hội cụ thể, với sự chi phối của bối 

cảnh văn hóa truyền thống...” [18, tr.22]. 

 Bước sang thế kỷ XXI, cùng với sự phát triển nhanh, mạnh về kinh tế, 

xã hội... của đất nước là những biến đổi không nhỏ về văn hóa. Trong giai 

đoạn này, các học giả Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về biến 

đổi văn hóa theo nhiều chiều cạnh khác nhau, tiêu biểu như: Nguyễn Văn 

Khánh, Biến đổi cơ cấu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở vùng châu thổ 

sông Hồng trong thời kỳ đổi mới (2001); Nguyễn Thị Phương Châm, Biến đổi 

văn hóa ở các làng quê hiện nay (2009); Trần Hồng Yến, Biến đổi về xã hội 

và văn hóa ở các làng quê trong quá trình đô thị hóa tại Hà Nội (2013); 

Nguyễn Thị Thanh Phương, Diễn xướng âm nhạc chèo giai đoạn 1951 đến 

2013 - Truyền thống và biến đổi (2015); Hồ Hữu Thới, “Sự biến đổi và sức 

sống của dân ca nói chung, dân ca Ví, Giặm nói riêng trong xã hội đương đại” 

(2015); Nguyễn Quang Long “Hát Xẩm với sự biến đổi môi trường trình 

diễn” (2015).... Ở các nghiên cứu nêu trên, phần lớn các học giả đã nhận diện, 

phân tích những biến đổi của văn hóa truyền thống trong bối cảnh đất nước 

hội nhập, phát triển sâu rộng; chỉ ra nguyên nhân của biến đổi văn hóa là do 

những tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, toàn 

cầu hóa, sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc; tính hai mặt 

của sự biến đổi; đề cao sự trường tồn của những giá trị truyền thống; xu 

hướng tái cấu trúc văn hóa truyền thống; xu hướng hội nhập các yếu tố văn 

hóa mới; xu hướng hình thành các giá trị văn hóa mới.... 

Qua tìm hiểu, nghiên cứu các công trình khoa học về biến đổi văn hóa, 

chúng tôi chọn một số luận điểm của Louise S. Spindler, Ronald Inglehart, 

Wayne E. Baker, Nguyễn Thị Phương Châm làm cơ sở lý thuyết cho luận án 

của mình. Trong đó, chúng tôi quan tâm đến những vấn đề được Louise S. 

Spindler đưa ra về tác nhân tạo ra sự biến đổi ở cả trong và ngoài hệ thống, sự 

đa dạng về mô hình, cấp độ, khía cạnh của biến đổi văn hóa; luận điểm của 



 32 

Ronald Inglehart, Wayne E. Baker nhấn mạnh sự tồn tại bền bỉ và tính độc lập 

tương đối của các giá trị truyền thống trong xã hội hiện đại; những nhận định 

của Nguyễn Thị Phương Châm về xu hướng tái cấu trúc văn hóa truyền thống 

và xu hướng hình thành các giá trị văn hóa mới trong xã hội biến đổi. Chúng 

tôi cũng tiếp thu, kế thừa kết quả nghiên cứu của nhiều học giả, với những 

luận điểm khẳng định tính tất yếu của sự biến đổi văn hóa khi một xã hội 

đang trong quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển kinh 

tế, giao lưu, hội nhập.... Từ những luận điểm có tính điểm tựa lý thuyết trên, 

chúng tôi sẽ nghiên cứu sự biến đổi của Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và 

Châu thổ sông Hồng theo các chiều cạnh về mục đích, ý nghĩa, tính chất, diễn 

xướng, âm nhạc, lời ca... của thể loại dân ca này. Những vấn đề trên sẽ được 

nhìn nhận trong điều kiện thực tiễn tại các địa phương, dưới tác động của các 

yếu tố khách quan và sự biến đổi nội tại của các lối hát.... Căn cứ những kết 

quả nghiên cứu thực tiễn, tài liệu, chúng tôi sẽ tiến hành so sánh các khía cạnh, 

thành tố cơ bản trên phương diện truyền thống và hiện tại để nhận diện sự biến 

đổi của Hát trống quân. Trên cơ sở nhìn nhận sự biến đổi, sự trường tồn của 

những giá trị truyền thống, chúng tôi sẽ bàn đến một số vấn đề về bảo tồn và 

phát huy thể loại dân ca này trong đời sống văn hóa đương đại. 

1.2.3. Các khái niệm, thuật ngữ 

1.2.3.1. Hát trống quân 

 Trong cuốn sách Hát trống quân tác giả Trần Việt Ngữ viết: “Hát trống 

quân là loại dân ca đối đáp thi tài đua trí với nội dung trao đổi những câu giao 

duyên tình tứ, trao đổi những nhận biết và kinh nghiệm sống giữa nam nữ trung 

niên, thanh niên trong xã hội nông nghiệp với văn minh lúa nước” [81, tr.9].  

 Tác giả Phan Kế Bính, trong cuốn sách Việt Nam phong tục, khi nói về 

Hát trống quân đã viết: “Tục Hát trống quân thì do từ đời Nguyễn Huệ bên ta 

mới bày ra.... Có đánh trống làm nhịp, cho nên gọi là trống quân” [15, tr.62].  

 Tác giả Hoàng Phê, trong cuốn Từ điển tiếng Việt [87] đã cắt nghĩa từ 

trống quân là: “Điệu hát dân gian đối đáp giữa trai và gái, nhạc phổ theo thơ 

lục bát, có tiếng đánh nhịp khi dứt câu” [87, tr.1043]. 
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 Trong cuốn sách Những âm điệu cuộc sống [39] tác giả Phạm Lê Hòa 

nhận định: “Hát trống quân là một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian, là 

một hình thức hát giao duyên đã có từ lâu của người Việt ở đồng bằng và 

trung du từ Thanh Hóa trở ra” [39, tr.224]. 

 Kế thừa những quan điểm, nhận định của các nhà nghiên cứu đi trước, 

qua tìm hiểu về loại hình diễn xướng độc đáo này, chúng tôi cho rằng: Hát 

trống quân là một thể loại dân ca, một loại hình diễn xướng nam nữ đối đáp, 

giao duyên, dựa trên một vài khung giai điệu mang tính lòng bản và thường 

được gõ đệm bằng trống đất hoặc trống cái, trống con....  

1.2.3.2. Vùng trống quân 

  Kế thừa lý thuyết của tác giả Ngô Đức Thịnh về “vùng văn hóa” và 

“vùng thể loại văn hóa” (đã trình bày ở trên), chúng tôi trình bày khái niệm 

vùng trống quân (vùng Hát trống quân) như sau: Vùng trống quân là một 

vùng văn hóa đã được xác định, ở đó các hình thức Hát trống quân có những 

đặc trưng chung mang tính lịch sử và hệ thống.  

 Cũng trên cơ sở lý luận của tác giả Ngô Đức Thịnh, chúng tôi đã xác 

định Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng là một vùng trống quân.... 

Đồng thời, căn cứ vào sự phân bố theo không gian địa lý, đặc trưng văn hóa 

và yếu tố cấu thành của các hình thức Hát trống quân, chúng tôi xác định 

vùng trống quân được chia thành 02 tiểu vùng là: Tiểu vùng trống quân Trung 

du Bắc Bộ và tiểu vùng trống quân Châu thổ sông Hồng (đã trình bày ở trên). 

1.2.3.3. Biến đổi, biến đổi văn hóa 

Theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) [87], biến đổi là “Thay 

đổi thành khác trước. Quang cảnh biến đổi. Những biến đổi sâu sắc trong xã 

hội” [87, tr.64]. 

Trong cuốn Văn hóa nguyên thủy [97] E.B. Tylor đã đưa ra những luận 

điểm về sự phát triển, tiến bộ của xã hội loài người có nhiều điểm mang ý 
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nghĩa của biến đổi văn hóa: “Tiến bộ và thoái hóa, xúc cảm, hưng phấn, biến 

đổi, v.v... là những sợi kết nối của mạng lưới văn hóa phức tạp” [97, tr.32]; 

“...xu hướng cơ bản trong sự phát triển của xã hội loài người trong toàn bộ 

thời gian lâu dài của nó là sự chuyển biến từ trạng thái hoang dã sang trạng 

thái văn minh” [97, tr.49]. 

Tác giả Nguyễn Thị Phương Châm, trong cuốn Biến đổi văn hóa ở các 

làng quê hiện nay [18] đã nhận định “Biến đổi văn hóa được hiểu là quá trình 

vận động của các xã hội...” [18, tr.9]. Trong cuốn sách này, tác giả cũng trích 

dẫn khái niệm biến đổi văn hóa của Robert H. Winthrop đưa ra trong Từ điển 

các khái niệm Nhân học văn hóa như sau: “Biến đổi văn hóa bao hàm những 

chia sẻ, những sự biến đổi tương đối lâu dài của những mô hình ứng xử và 

niềm tin văn hóa. Nhìn ở khía cạnh lịch sử, xã hội nào cũng biểu lộ những sự 

biến đổi, cũng trộn lẫn những sự tiếp nối và biến đổi” [18, tr.11]. 

Kế thừa, tiếp thu luận điểm của các tác giả, chúng tôi cũng cho rằng, 

mọi sự vật hiện tượng trong thế giới luôn luôn vận động và biến đổi không 

ngừng. Trong tiến trình lịch sử của loài người, mỗi giai đoạn sẽ có những đặc 

điểm văn hóa riêng biệt. Khi xem xét một hiện tượng văn hóa cụ thể ở những 

giai đoạn lịch sử với không gian văn hóa khác nhau... thì có thể các thành tố 

của nó sẽ có những biểu hiện khác nhau, đây cũng được xem như một sự biến 

đổi. Trong phạm vi luận án, chúng tôi sử dụng thuật ngữ biến đổi để chỉ 

những khác biệt của các hình thức Hát trống quân hiện nay với Hát trống 

quân truyền thống ở vùng Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. 

 1.2.3.4. Truyền thống, Âm nhạc truyền thống 

 Theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), truyền thống: “thói quen 

hình thành đã lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ, được truyền lại từ thế hệ này 

sang thế hệ khác. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc 

Việt Nam. Kế tục và phát huy những truyền thống tốt đẹp” [87, tr.1053].  
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 Tác giả Nguyễn Thụy Loan, trong cuốn Âm nhạc cổ truyền Việt Nam 

[63] đã trình bày khái niệm Âm nhạc truyền thống như sau: 

Âm nhạc truyền thống: bao gồm tất cả những di sản âm nhạc cổ từ 

xưa còn truyền lại tới ngày nay và cả những thành quả âm nhạc mới 

được sáng tạo ngay trong thời kỳ cận-hiện đại khi âm nhạc phương 

Tây đã tạo nên những tác động sâu sắc tới nền âm nhạc Việt Nam 

song những thành quả âm nhạc ấy vẫn bám sát những nguyên tắc và 

phương thức cổ truyền mà không bị ảnh hưởng của âm nhạc 

phương Tây [63, tr.17]. 

Kế thừa luận điểm của các tác giả về khái niệm truyền thống và Âm 

nhạc truyền thống Việt Nam. Trong đề tài nghiên cứu, chúng tôi dùng thuật 

ngữ truyền thống ở cụm từ “Hát trống quân truyền thống” để chỉ: Những lối 

Hát trống quân của các thế hệ người Việt từ thời phong kiến trở về trước, còn 

được lưu truyền tới ngày nay và chưa bị ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây. 

1.2.3.5. Diễn xướng 

Theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), diễn xướng là “Trình bày 

sáng tác dân gian bằng động tác, lời lẽ, âm thanh, nhịp điệu...” [87, tr.257]. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thu cho rằng “Thuật ngữ diễn xướng là 

để chỉ chung việc thể hiện, trình bày những sáng tác văn nghệ của con người 

gồm nhiều yếu tố hợp thành... diễn xướng là tất cả những phương thức sinh 

hoạt văn nghệ mang tính chất nguyên hợp của loài người từ lúc sơ khai cho 

đến thời đại văn minh hiện nay” [110, tr.56]. 

Chúng tôi đồng nhất với nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thu khi ông cho 

rằng “Thuật ngữ diễn xướng là để chỉ chung việc thể hiện, trình bày những 

sáng tác văn nghệ của con người gồm nhiều yếu tố hợp thành”. Mặt khác, 

trong nhiều nghiên cứu về văn hóa dân gian của các tác giả đi trước thuật ngữ 

diễn xướng còn thường được sử dụng ở những cụm từ để chỉ các thành tố của 

một thể loại dân ca, như thời gian diễn xướng, không gian diễn xướng.... Kế 

thừa quan điểm trên, trong phạm vi luận án thuật ngữ diễn xướng cũng được 
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dùng để chỉ một thành tố của Hát trống quân bao gồm nhiều yếu tố văn hóa 

có sự gắn bó với thuật ngữ này.  

1.2.3.6. Điệu thức, thang âm 

Trong cuốn Lý thuyết âm nhạc cơ bản của V.A. Vakharameep, do 

Nguyễn Xinh dịch ra tiếng Việt đã nêu: “Hệ thống các mối tương quan giữa 

âm ổn định và âm không ổn định gọi là điệu thức.... Điệu thức là cơ sở tổ 

chức mối tương quan về độ cao của âm thanh trong âm nhạc...” [128, tr.95]. 

Tác giả Tú Ngọc, trong cuốn sách Dân ca người Việt đã đưa ra khái 

niệm điệu thức như sau: “Điệu thức là một hệ thống những âm thanh có mối 

liên hệ nội tại về chất lượng, trong hệ thống âm thanh này bao giờ cũng có 

một (hoặc hai âm) cơ bản tạo thành trục âm và sự phụ thuộc của các âm khác 

trong hệ thống vào trục âm đó”. Bên cạnh đó, tác giả Tú Ngọc cũng cho rằng 

“Hệ thống các âm trong điệu thức (tức thang âm) không quá bảy âm trong 

phạm vi một quãng tám, bố trí theo loại thang âm tự nhiên...” [77, tr.218]. 

Tác giả Huyền Nga, trong cuốn sách Cấu trúc dân ca người Việt [72] 

đã cho rằng “Thang âm: bao gồm tổng số các âm có trong bài được sắp xếp 

theo trình tự từ thấp đến cao” [72, tr.66]. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra 

khái niệm về Điệu (còn gọi là điệu thức) là “một thang âm trong đó bao gồm 

một số bậc nhất định đủ để cấu tạo nên Điệu. Các bậc đó phải có quan hệ ngôi 

thứ chặt chẽ với nhau thông qua cách vận hành của giai điệu kết hợp với các 

cách tô điểm (rung, vỗ, láy...)” [72, tr.66]. 

Chúng tôi đồng nhất với quan điểm của tác giả V.A. Vakharameep về 

khái niệm điệu thức. Về thang âm, nếu theo các định nghĩa, khái niệm trên thì 

thang âm sẽ bao hàm hai ý nghĩa: Thứ nhất, là sự sắp xếp các âm được sử 

dụng trong một bài nhạc theo trật tự từ âm thấp nhất trở lên; Thứ hai, đây là 

hệ thống các âm được sử dụng trong bài nhạc. Trong phạm vi đề tài nghiên 

cứu, chúng tôi sử dụng thuật ngữ thang âm theo cả hai ý nghĩa đã nêu ở trên. 
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1.3. Cơ sở thực tiễn 

 Như đã trình bày ở trên, Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng 

(TDBB&CTSH) là một vùng trống quân thuộc vùng văn hóa “Đồng bằng Bắc 

Bộ”. Vì vậy, nó sẽ chứa đựng những đặc trưng chung của vùng văn hóa tổng 

thể đã được tác giả Ngô Đức Thịnh đưa ra trong công trình Văn hóa vùng và 

phân vùng văn hóa ở Việt Nam [104]. Trên cơ sở kế thừa kết quả của các 

nghiên cứu đi trước, ở phần này chúng tôi sẽ tìm hiểu những đặc tính cơ bản, 

tiêu biểu về môi trường tự nhiên, con người, văn hóa của tiểu vùng trống quân 

Trung du Bắc Bộ và tiểu vùng trống quân Châu thổ sông Hồng. 

1.3.1. Tiểu vùng trống quân Trung du Bắc Bộ 

Trước hết, cụm từ tiểu vùng trống quân Trung du Bắc Bộ (sau đây gọi 

tắt là tiểu vùng Trung du Bắc Bộ) được dùng để chỉ một sắc thái văn hóa địa 

phương của vùng trống quân mà luận án nghiên cứu. Trong đó, Trung du Bắc 

Bộ là cách gọi tên một dạng địa hình ở giữa đồng bằng và miền núi của miền 

Bắc Việt Nam. Với đặc trưng về địa hình là có nhiều đồi với đỉnh tròn, sườn 

thoải xếp cạnh nhau nên được gọi là Trung du. Bên cạnh đó, nơi đây cũng có 

các dạng địa hình mang đặc điểm của miền núi và đồng bằng. Tiểu vùng 

Trung du Bắc Bộ bao gồm các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc; tổng diện tích 

khoảng 4.769 km2; dân số khoảng 2.425.100 người, chủ yếu là người Kinh. 

Nơi đây được coi là “Vùng đất Tổ”, vùng đất cổ xưa, cội nguồn của dân tộc 

Việt Nam. Với điều kiện về đất đai, khí hậu, nhiều dạng địa hình, tiểu vùng 

Trung du Bắc Bộ thích hợp để trồng các giống lúa, cây lương thực như sắn, 

ngô...; trồng và phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả như chè, keo, 

sở, cọ, cam... nơi đây cũng đã từng nổi tiếng với biểu tượng “rừng cọ, đồi chè”; 

đồng thời có thể áp dụng được nhiều phương thức canh tác như “đao canh hỏa 

chủng”, “đao canh thủy nậu”, kiểu canh tác đồng bằng, sườn đồi, vườn rừng.... 

Tiểu vùng Trung du Bắc Bộ là nơi hợp lưu của ba con sông lớn (sông Thao, 

sông Đà, sông Lô) và có nhiều tuyến đường lớn chạy qua nên có điều kiện 

thuận lợi để buôn bán, giao lưu văn hóa bằng đường thủy, đường bộ.... 
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Theo các công trình nghiên cứu đã công bố, từ hàng vạn năm trước 

người nguyên thủy đã cư trú ở vùng đất thuộc tiểu vùng Trung du Bắc Bộ. 

Đến thời đại đồ đá mới và thời đại đồ đồng thau người Việt cổ đã định cư ở 

đây. Thời Phùng Nguyên, cư dân nơi đây đã biết chế tác công cụ bằng đá, đồ 

gốm với các kỹ thuật tương đối tinh xảo, biết thuần dưỡng động vật, dệt vải, 

đan lát và sống chính bằng sản xuất nông nghiệp ruộng nước, nương rẫy, săn 

bắn.... Giai đoạn Đồng Đậu - Gò Mun người dân đã chế tác công cụ, đồ dùng 

bằng đồng, kỹ thuật làm gốm được nâng cao... tạo điều kiện để phát triển 

mạnh sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp. Giai đoạn này, việc trồng lúa 

nước đã trở thành chủ đạo trong việc cung cấp lương thực, bên cạnh đó người 

dân còn chăn nuôi gia súc, đánh cá... để phục vụ cho cuộc sống... [xem 93, 

tr.37-38]. Giai đoạn văn hóa Đông Sơn, con người nơi đây đã dùng lưỡi cày, 

lưỡi hái bằng đồng, cuốc và lưỡi mai bằng sắt...; luyện kim, thủ công nghiệp, 

làm đồ gốm, đúc đồng thau rất phát triển và đạt được nhiều tiến bộ, thành tựu... 

[xem 93, tr.39]. Nhìn chung, những yếu tố về con người thời xa xưa ở tiểu 

vùng Trung du Bắc Bộ có liên quan đến cội nguồn, lịch sử phát triển của các 

cộng đồng người Việt Nam. Trong thời hiện đại, cư dân nơi đây phần lớn là 

người có nguồn gốc và sinh tồn lâu đời ở “vùng đất Tổ”, một phần nhỏ từ vùng 

khác chuyển đến; đại bộ phận là cư dân nông nghiệp, một số ít là công nhân, 

tiểu thương.... Con người nơi đây mang đậm những phẩm chất, cốt cách và 

truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam nói chung, đó là: lao động cần cù, 

sáng tạo, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, lòng yêu nước nồng nàn, tinh 

thần đấu tranh kiên cường, bất khuất, anh dũng trong chống giặc ngoại xâm.... 

Tiểu vùng Trung du Bắc Bộ là nơi gắn liền với lịch sử hình thành của 

đất nước và văn hóa Việt Nam. Vì thế, nơi đây chứa đựng nhiều thành quả, 

giá trị các nền văn hóa cổ xưa của dân tộc (Văn hóa Sơn Vi, Văn hóa Phùng 

Nguyên, Văn hóa Đông Sơn...). Trong công trình Văn hóa vùng và phân vùng 

văn hóa ở Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh đã gọi nơi đây là “Tiểu vùng văn 
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hóa Đất Tổ - Vĩnh Phú” [104, tr.167]. Theo tác giả, tiểu vùng này “là vùng đất 

giàu có những huyền thoại và truyền thuyết lịch sử” [104, tr.170], như truyền 

thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, truyền thuyết Hùng Vương, truyền thuyết 

Hai Bà Trưng.... Cùng với các truyền thuyết, huyền thoại là các địa danh, di 

sản văn hóa vật thể và phi vật thể... gắn với quá trình dựng nước, giữ nước 

của nhiều thế hệ người dân Việt, như núi Hùng Lĩnh, Đền Hùng, Đền Mẫu Âu 

Cơ, làng Hiền Quan, núi Tam Đảo, Tháp Bình Sơn, Thiền viện Trúc Lâm Tây 

Thiên.... Tác giả Ngô Đức Thịnh nhận định “Lịch sử quyện chặt vào môi 

trường tự nhiên, môi trường xã hội và văn hóa của con người...” [104, tr.171], 

đây chính là “cái cốt cách lịch sử” một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng 

làm nên những độc đáo của văn hóa “vùng đất Tổ”.  

Tiểu vùng Trung du Bắc Bộ là vùng đất có nhiều lễ hội độc đáo, tiêu 

biểu như: Hội Đền Hùng, hội đền Mẫu Âu Cơ, hội đền Nông Trang, hội phết 

Hiền Quan, hội chọi trâu Phú Ninh, hội bơi chải Tứ Yên, hội Tây Thiên, hội 

Đúc Bụt làng Phú Liễn, hội chọi trâu Hải Lựu.... Đây cũng là nơi còn lưu giữ 

được nhiều loại hình sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, phong tục cổ xưa của 

người Việt... chẳng hạn như, thờ cúng tổ tiên, lễ cúng Thần Nông, tín ngưỡng 

phồn thực, tục cầu nước, tục cầu mặt trời, tục đánh cá thờ, tục thờ vía lúa, tục 

hú tùng dí, tục cầu tế nõ nường, tục cướp kén, tục kết nghĩa, tục đi sêu, tục 

bán cửa đình, tiệc cúng gỏi cá, tiệc cầu đinh, tiệc cầu mùa, tiệc múa mo, tiệc 

bơi chải.... Sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của tiểu vùng Trung du Bắc Bộ cũng 

rất phong phú, đa dạng và thể hiện nhiều nét độc đáo, tiêu biểu là Hát Xoan, 

Hát Ghẹo, Hát trống quân, Hát mó cá, Hát đúm, Hát nhà tơ, Hát sa mạc, Hát 

ví, Múa sênh tiền.... Đặc trưng nổi bật là, phần lớn các loại hình diễn xướng 

dân gian thường tổ chức ở không gian có tính “thiêng” và gắn bó với những 

sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, phong tục đã kể trên. Nhiều loại hình diễn 

xướng theo tương truyền là có nguồn gốc từ thời Hùng Vương, như Hát Xoan, 

Hát trống quân.... Đặc biệt, một số loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dân 
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gian, tín ngưỡng của tiểu vùng Trung du Bắc Bộ đã được UNESCO công 

nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đó là Hát Xoan 

(năm 2011) và “tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” (năm 2012).  

1.3.2. Tiểu vùng trống quân Châu thổ sông Hồng 

Sắc thái văn hóa địa phương thứ hai của vùng trống quân chính là tiểu 

vùng trống quân Châu thổ sông Hồng (sau đây gọi tắt là tiểu vùng Châu thổ 

sông Hồng). Châu thổ sông Hồng cũng là cách gọi tên theo địa hình để chỉ 

một vùng đất rộng lớn ở khu vực hạ lưu sông Hồng, miền Bắc Việt Nam. Đặc 

trưng về địa hình ở nơi đây là tương đối bằng phẳng, nhiều hệ thống sông 

ngòi, đê điều, kênh mương và do có nhiều khu đất đồng bằng được tạo bởi sự 

bồi đắp phù sa của các dòng sông nên thường gọi là châu thổ. Tiểu vùng Châu 

thổ sông Hồng có các tỉnh và thành phố như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, 

Hưng Yên, Hải Dương; với tổng diện tích khoảng 7.642 km2; dân số khoảng 

12.098.900 người, chủ yếu là người Kinh. Nơi đây là vùng đất phát triển 

mạnh nghề trồng lúa nước, đạt năng suất cao, nên được coi là vựa thóc lớn 

thứ hai của cả nước. Khí hậu, thời tiết nơi đây cũng thích hợp để trồng các 

loại cây hoa màu ưa lạnh như ngô đông, cà chua, su hào, bắp cải, khoai tây...; 

các loại cây công nghiệp như cây đay, cây cói.... Bên cạnh nghề nông nghiệp, 

nơi đây còn phát triển nhiều ngành nghề thủ công nghiệp, với nhiều làng nghề 

nổi tiếng trong cả nước như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, tranh Đông Hồ, 

nón lá Mão Cầu, đồng Đại Bái, đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, trống Đọi Tam, dệt 

Nha Xá.... Tiểu vùng Châu thổ sông Hồng có mạng lưới giao thông khá phong 

phú, đa dạng, có nhiều tuyến đường mang tầm chiến lược quốc gia, kết nối 

các địa phương của nhiều vùng... nên rất thuận lợi trong giao thương, buôn 

bán, giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, xã hội.... 

Tiểu vùng Châu thổ sông Hồng là nơi hội tụ của nhiều sắc thái văn hóa, 

trong đó có những nơi đã và đang là trung tâm chính trị, kinh tế của đất nước 
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(Cổ Loa, Luy Lâu, Thăng Long - Hà Nội). Theo cách phân vùng của tác giả 

Ngô Đức Thịnh trong công trình Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt 

Nam [104], nơi đây mang sắc thái của nhiều tiểu vùng văn hóa như Thăng 

Long - Hà Nội, Kinh Bắc - Hà Bắc, Hải Đông, Hưng Yên - Hưng Nhân, Hà 

Nam Ninh. Thăng Long - Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến, trung tâm 

đầu não của nước ta qua nhiều thời đại; nơi thu hút, rèn luyện nhân tài, phát 

triển nền văn hóa bác học của dân tộc; nơi trực tiếp chịu những tác động, giao 

lưu, tiếp biến văn hóa của nước ta với các nước khác.... Thăng Long - Hà Nội 

là sự hội tụ của người dân từ nhiều nơi đến định cư, trải qua thời gian dài sinh 

sống đã trở thành người Hà Nội. Con người nơi đây có truyền thống là thanh 

lịch, trang nhã, tài năng, khéo léo trong nhiều lĩnh vực; “Nhìn con người Hà 

Nội có thể nhìn từ những danh nhân, những con người tiêu biểu nhất của một 

vùng đất, những con người có những đóng góp nhiều nhất tạo ra văn hiến cho 

mỗi vùng” [104, tr.196]. Bắc Ninh (tiểu vùng văn hóa Kinh Bắc - Hà Bắc) là 

trung tâm của trấn Kinh Bắc xưa, “mảnh đất màu mỡ sản sinh và nuôi dưỡng 

văn hóa người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ và cả nước” [104, tr.175]. Con 

người ở Bắc Ninh có truyền thống hiếu khách, cần cù, sáng tạo, tài nghệ, học 

hành đỗ đạt cao.... Hải Dương (tiểu vùng văn hóa Hải Đông) xưa kia là trấn 

phía Đông, một trong bốn tứ trấn quan trọng của kinh thành Thăng Long. 

Cộng đồng cư dân ở Hải Dương là sự kết hợp của người bản địa và người ở 

nhiều nơi khác đến sinh sống. Từ xa xưa ở nơi đây “đã diễn ra quá trình hội tụ 

và hỗn dung văn hóa giữa cư dân nông nghiệp ở đồng bằng, văn hóa biển ở 

vùng duyên hải và hải đảo” [104, tr.200]. Hưng Yên (tiểu vùng văn hóa Hưng 

Yên - Hưng Nhân), vùng đất gắn với truyền thuyết Chử Đồng Tử và Tiên 

Dung, xưa kia nơi đây có Phố Hiến là một đô thị cổ, sầm uất nổi tiếng của 

nước ta. Con người ở nơi đây giỏi về làm nghề thủ công, nhiều người thợ có 

tay nghề cao đã về làm hàng, bán hàng, lập nghiệp ở các đô thị lớn.... Hà Nam 
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(tiểu vùng trũng Hà Nam Ninh) xưa kia chủ yếu là vùng đất trũng, thường 

xuyên ngập lụt, người dân thường đi lại, giao lưu với nhau bằng thuyền... chính 

điều này đã tạo ra “một dạng cảnh quan độc đáo” [104, tr.206] của tiểu vùng 

Trung du Bắc Bộ. Con người ở Hà Nam có truyền thống hiếu học và đỗ đạt 

cao, nhiều nhân kiệt, danh nhân của đất nước được sinh ra từ mảnh đất này. 

Tiểu vùng Châu thổ sông Hồng cũng là nơi có nhiều lễ hội nổi tiếng, gắn 

với đời sống văn hóa, tín ngưỡng... của người dân trong vùng và cả nước, tiêu 

biểu như: Hội đền Gióng, hội Chùa Hương, hội đền Hai Bà Trưng, hội Lim, hội 

đền Bà Chúa Kho, hội Phù Đổng, hội Đền Đô, hội đền Hóa Dạ Trạch, hội Đền 

Ủng, hội đền Kiếp Bạc.... Đặc biệt, thời xưa nơi đây còn có nhiều trung tâm 

đào tạo các nhà nho, tiến sĩ... phát triển nền học vấn của đất nước như Văn 

Miếu - Quốc Tử Giám, Văn Miếu Xích Đằng, Văn Miếu Mao Điền.... Nhiều di 

tích lịch sử, công trình mang tính cổ xưa, thể hiện sự sáng tạo trong kiến trúc 

và văn hóa của người Việt vẫn được bảo tồn ở nơi đây như chùa Trấn Quốc, 

chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, chùa Bảo Lâm, đền thờ Đức Thánh Thủy, chùa 

Phật Tích, chùa Bút Tháp, đền Dạ Trạch, chùa Sùng Nghiêm, đền Kiếp Bạc, 

chùa Bà Đanh, Đền Lăng, đình Chảy, đình Gừa.... Các loại hình sinh hoạt văn 

hóa nghệ thuật dân gian của tiểu vùng Châu thổ sông Hồng rất phong phú và đa 

dạng, tiêu biểu như Hát ví, Hát trống quân, Quan họ, Hát đúm, Hát Cò lả, Hát 

xẩm, Hát dậm.... Đáng chú ý là, một số loại hình diễn xướng như Hát ví, Hát 

trống quân... được phổ biến ở hầu như tất cả các địa phương trong tiểu vùng. 

Nhiều loại hình diễn xướng dân gian ở nơi đây có chất lượng cao về nghệ 

thuật. Đặc biệt, loại hình dân ca Quan họ đã được UNESCO công nhận là Di 

sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (năm 2009). Tiểu vùng Châu thổ 

sông Hồng cũng là nơi khởi nguồn, phát triển nhiều loại hình nghệ thuật sân 

khấu và thính phòng truyền thống của người Việt như Hát chèo, Múa rối nước, 

Hát ả đào, Hát chầu văn.... Đây cũng là một trong những nơi phát triển nền 

nghệ thuật bác học sớm nhất của nước ta. 
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Tiểu kết 

Qua phần tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy, Hát trống quân đã 

được nhiều tác giả quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu ở các cấp độ, phạm vi khác 

nhau. Tuy nhiên, chưa thấy công trình khoa học nào nghiên cứu đầy đủ các 

hình thức Hát trống quân ở TDBB&CTSH, cũng như các chiều cạnh của loại 

hình diễn xướng này trong truyền thống và hiện nay. Do vậy, chưa làm rõ 

được những đặc trưng, giá trị, sự biến đổi của nó trên phạm vi vùng, tiểu 

vùng. Đồng thời cũng chưa thấy công trình nào nghiên cứu về vấn đề bảo tồn 

và phát huy những giá trị truyền thống của loại hình diễn xướng này trong đời 

sống văn hóa đương đại. Từ đây, chúng tôi xác định, những vấn đề còn bỏ 

ngỏ đã nêu trên sẽ là vấn đề nghiên cứu trọng tâm trong luận án của mình. 

Hát trống quân là một thể loại dân ca thể hiện “tính vùng” khá rõ nét 

bởi sự phổ biến, phân bố các hình thức ở TDBB&CTSH. Trên cơ sở kế thừa 

kết quả nghiên cứu, tiếp thu lý thuyết của tác giả Ngô Đức Thịnh về vùng văn 

hóa, vùng thể loại văn hóa, vùng dân ca... chúng tôi xác định TDBB&CTSH 

thuộc vùng văn hóa “Đồng bằng Bắc Bộ” và là một vùng trống quân (vùng 

Hát trống quân). Trong đó, căn cứ theo vị trí địa lý, địa hình, đặc trưng văn 

hóa... vùng trống quân sẽ được chia thành tiểu vùng trống quân Trung du Bắc 

Bộ và tiểu vùng trống quân Châu thổ sông Hồng. Nghiên cứu thể loại diễn 

xướng này theo lý thuyết văn hóa vùng, luận án sẽ tập trung tìm hiểu những 

đặc trưng văn hóa chung mang “tính vùng” và đặc tính “trội” thể hiện sự khác 

biệt giữa hai tiểu vùng. Hát trống quân cũng như các hiện tượng văn hóa khác 

đều luôn luôn vận động và không ngừng biến đổi, đó dường như là quy luật 

tất yếu. Sự biến đổi có thể được diễn ra theo nhiều mô hình, cấp độ, mức độ 

và phạm vi khác nhau. Một trong những biểu hiện của biến đổi là sự tái cấu 

trúc văn hóa truyền thống, từ đây rất có thể sẽ hình thành những giá trị văn 

hóa mới. Tuy vậy, những giá trị truyền thống sẽ vẫn trường tồn và có tính độc 

lập tương đối trong một xã hội biến đổi. Những vấn đề trên cũng được thể 
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hiện trong luận điểm về biến đổi văn hóa của các tác giả Louise S. Spindler, 

Ronald Inglehart, Wayne E. Baker và Nguyễn Thị Phương Châm mà chúng 

tôi lựa chọn làm cơ sở lý luận cho luận án. 

Chúng tôi đã tìm hiểu những đặc trưng cơ bản, tiêu biểu về môi trường 

tự nhiên, con người, văn hóa của hai tiểu. Qua đó đã cho thấy: Tiểu vùng 

Trung du Bắc Bộ, với đặc trưng là “cái cốt cách lịch sử” thể hiện ở nhiều 

phương diện, là nơi chứa đựng những yếu tố văn hóa mang tính cổ xưa, gắn 

liền với lịch sử hình thành của dân tộc Việt. Nơi đây, phần lớn các lễ hội, nghi 

thức, các loại hình tín ngưỡng, phong tục, diễn xướng dân gian... thường có 

sự gắn kết, liên quan đến nhau và thường được tổ chức ở những không gian 

mang tính “thiêng”. Tiểu vùng Châu thổ sông Hồng, với những điều kiện 

thuận lợi về địa lý, địa hình, thiên nhiên, giao thông... đã tạo cho nơi đây sớm 

trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa... của nước ta qua nhiều thời 

đại; là nơi phong phú, đa dạng về sắc thái văn hóa địa phương, chịu nhiều tác 

động của sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các vùng và giữa nước ta với các 

nước khác; là mảnh đất sản sinh, đào tạo nhiều nhân tài xuất chúng, nơi hình 

thành và phát triển nền văn hóa, nghệ thuật bác học của đất nước.... 

Từ những điểm tựa về lý luận, thực tiễn, chương tiếp theo chúng tôi sẽ 

nghiên cứu Hát trống quân truyền thống ở TDBB&CTSH, thông qua việc 

xem xét các thành tố để xác định rõ những đặc trưng văn hóa vùng, tiểu vùng 

và nhận diện giá trị của loại hình diễn xướng này. 
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Chương 2 
HÁT TRỐNG QUÂN TRUYỀN THỐNG  

Ở TRUNG DU BẮC BỘ VÀ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG 
 

2.1. Diễn xướng 

Thành tố diễn xướng trong Hát trống quân ở TDBB&CTSH là một tổ 

hợp các thuộc tính mang đậm màu sắc văn hóa vùng và văn hóa bản địa, do 

vậy, chúng tôi thấy nên nhìn nhận theo hai góc độ: Thứ nhất, những yếu tố 

mang tính chung nhất, thể hiện sự tương đồng của các hình thức Hát trống 

quân trong toàn vùng; Thứ hai, những đặc trưng mang tính bản địa, thể hiện 

sự khác biệt giữa hai tiểu vùng và mỗi hình thức. 

2.1.1. Thời gian, không gian diễn xướng 

2.1.1.1. Thời gian tổ chức diễn xướng 

Qua khảo sát thực tế, các tài liệu đã được công bố, chúng tôi thấy thời 

gian tổ chức Hát trống quân ở TDBB&CTSH phần lớn là được nhìn nhận 

theo mục đích, ý nghĩa của cuộc hát, cũng như môi trường diễn xướng của nó, 

có thể tạm chia theo ba dạng như sau: 

 - Hát trống quân vào mùa Xuân: Là đặc trưng của các địa phương ở 

Trung du Bắc Bộ, thời gian tổ chức trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng 

Ba âm lịch hàng năm. Các cuộc hát thường được hiện diện trong lễ hội của 

làng, xã, với mục đích thờ cúng, hoặc tín ngưỡng, phong tục. Hát trống quân 

vào mùa Xuân được ghi nhận ở các địa phương như: Xã Hiền Quan, huyện 

Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (trống quân Hiền Quan); làng Kinh Kệ (trống quân 

Kinh Kệ) và làng Hữu Bổ (trống quân Hữu Bổ), xã Kinh Kệ, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ; xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (trống quân 

Đức Bác). Người ta thường tổ chức cuộc hát từ lúc chiều tối, hoặc từ tối đến 

đêm, duy có trống quân Đức Bác được tổ chức từ đầu giờ chiều đến chiều tối 

thì kết thúc. Điểm tương đồng của các địa phương kể trên là Hát trống quân 

thường được diễn ra ở phần mở đầu một lễ hội. 
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- Hát trống quân vào mùa Thu: Là đặc trưng của các địa phương ở 

Châu thổ sông Hồng, thời gian tổ chức trong khoảng từ tháng Bảy đến tháng 

Mười âm lịch hàng năm, cao điểm là Tết Trung Thu. Những cuộc hát tổ chức 

vào mùa Thu thường mang tính vui chơi giải trí, đua tài, đấu trí, giao duyên... 

được ghi nhận ở nhiều địa phương như: Xã Khánh Hà (trống quân Khánh 

Hà), huyện Thường Tín, xã Hát Môn (trống quân Hát Môn), huyện Phúc Thọ 

của thành phố Hà Nội; thôn Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh (trống quân Bùi Xá); xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu (trống quân 

Dạ Trạch) và làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang (trống quân 

Xuân Cầu) của tỉnh Hưng Yên; Thôn Đào Quạt, xã Bãi Sậy, huyện Thị Ân, 

tỉnh Hưng Yên và Làng Tào Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh 

Hải Dương (gọi là trống quân Đào Quạt-Tào Khê, do nam nữ của hai làng 

này hát đối đáp với nhau trên cùng một làn điệu); xã Liêm Thuận, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (trống quân Liêm Thuận).… 

 - Hát trống quân vào bất kỳ thời điểm nào, cũng là đặc trưng của các 

địa phương ở Châu thổ sông Hồng, thường có hai dạng: Thứ nhất, hát trong 

các đám khao, đám hỏi, đám cưới…là hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật 

mang tính gia đình. Đây là dịp để người ta tổ chức vui chơi, sinh hoạt văn 

nghệ.... Thứ hai, là những sinh hoạt Hát trống quân ở mọi lúc, mọi nơi, đây 

thường là cuộc hát mang tính tùy hứng của các cá nhân. Người ta có thể hát 

khi đi cấy, đi làm cỏ, lúc nghỉ bên vệ đường....  

2.1.1.2. Không gian diễn xướng 

 Với các hình thức Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ, không gian diễn 

xướng thường là sân đình, sân đền, sân chùa và gắn với các yếu tố có tính 

“thiêng”. Trường hợp đặc biệt đó là trống quân Đức Bác, không gian diễn 

xướng được cố định ở một khu vực trải dài từ bờ sông Lô đến cửa đình Mẫu 

(dài khoảng hơn 500m), bờ sông thoai thoải, người đi bộ có thể xuống sát 

mép nước, hai bên đường đi có ruộng ngô....  
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Với các hình thức Hát trống quân ở Châu thổ sông Hồng, người ta 

thường chọn những địa điểm rộng rãi, có thể lập được trống đất, trống 

thùng… ngắm được trăng Thu và gần gũi với thiên nhiên. Không gian diễn 

xướng thường thấy là sân đình, sân đền, sân nhà, những bãi đất rộng, bờ 

sông.… Trường hợp đặc biệt có trống quân Liêm Thuận được tổ chức trên 

mặt nước - trên sông, bởi xưa kia cuộc sống sinh hoạt của người dân đều diễn 

ra trên mặt nước.  

Hát trống quân trong các đám khao, đám hỏi, đám cưới… thì không 

gian diễn xướng sẽ tùy thuộc vào điều kiện của gia chủ, người ta có thể ngồi 

hát ở trong nhà, hoặc ở ngoài sân.... Đối với lối hát mang tính tự phát, tùy 

hứng thì người ta có thể đối đáp, giao duyên ở mọi chỗ, mọi nơi khi có cảm 

hứng, có thể là bên bờ ruộng, bờ đê, trên đường đi làm đồng.… 

2.1.2. Hình thức tổ chức diễn xướng 

Để thấy rõ hơn đặc trưng của từng tiểu vùng, chúng tôi nhìn nhận hình 

thức tổ chức diễn xướng theo nhạc cụ gõ đệm cho Hát trống quân. 

2.1.2.1. Diễn xướng sử dụng trống da 

Bao gồm các hình thức Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ như: Trống 

quân Hiền Quan, trống quân Kinh Kệ, trống quân Hữu Bổ, trống quân Đức 

Bác. Đặc trưng của hình thức tổ chức diễn xướng này là âm sắc của những 

chiếc trống da thường tạo cho âm điệu của cuộc Hát trống quân thể hiện sự 

vui tươi, sôi nổi.... Mỗi nơi sử dụng một loại trống da có kích thước, hình 

dáng khác nhau, có nơi còn đặt ra nhiều quy định trong việc tuyển chọn 

trống.... Một số trường hợp chiếc trống da còn là những vật để thể hiện mục 

đích tín ngưỡng của cuộc hát.... 

Trống quân Hiền Quan xưa được tổ chức thành đội hát, thường gồm 5 

nữ, trong đó có một người “cái” và bốn người “con”. Tham dự vào cuộc hát 

còn có các quan chức của làng sở tại (lý trưởng, chánh tổng...), các vị này vừa 

ngồi thưởng thức vừa điểm trống cái theo điệu hát. Ở trống quân Kinh Kệ, 

người ta tổ chức cho nam nữ đứng hai bên chiếc trống cái (đặt trên giá đỡ 
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bằng gỗ...), vừa hát đối đáp với nhau vừa gõ trống. Mỗi cuộc hát có vài ba 

người “cái” thay nhau đối đáp, phần gõ trống do người “cái” đảm nhận. 

Trống quân Hữu Bổ được tổ chức theo nhóm hát (khoảng 5 nam, 5 nữ), đứng 

quây xung quanh một chiếc trống cái (đặt trên giá đỡ bằng gỗ...). Mỗi bên 

nam nữ sẽ cử ra một người được gọi là “cái”, người “cái” của mỗi vế sẽ hát 

trước, vừa hát vừa gõ trống, những người khác sẽ hát đế vào phần cuối câu. 

Trong trống quân Đức Bác, người ta sử dụng những chiếc trống da nhỏ 

(trống con), vừa mang tính đệm, vừa mang tính tín ngưỡng.... Khi diễn 

xướng, thường là nữ đeo trống, hoặc bưng trước ngực, nam dùng hai dùi để 

đánh trống. Chiếc trống này theo quy định phải là do chính tay các chàng trai 

Đức Bác làm và trước khi vào lễ hội phải trải qua “lễ trình trống”. Đối tượng 

tham gia diễn xướng được ấn định là trai Đức Bác và đào Xoan Phù Ninh. 

Nam nữ được chia thành nhiều nhóm gọi là “dây” trống quân, thường là 3-4 

“dây”, mỗi “dây” có 3 nam và 3 nữ (hoặc 4 nam và 4 nữ) và có 1 cái trống 

con. Các “dây” trống quân có thể hát đối đáp theo những bài khác nhau.... 

2.1.2.2. Diễn xướng sử dụng trống đất 

 Hát trống quân có sử dụng “trống đất” và các dạng “cải biên” của nó 

(các loại trống được cấu tạo theo cách của “Trống đất”, nhưng dùng thùng gỗ, 

chum sành… làm hộp cộng hưởng, tạm gọi là “cải biên”) thường được thấy ở 

các địa phương thuộc Châu thổ sông Hồng như: Thăng Long - Hà Nội, Hưng 

Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam (ở Liêm Thuận, Hà Nam có một chút 

khác biệt, chúng tôi sẽ trình bày riêng). Phần lớn các cuộc Hát trống quân sử 

dụng “trống đất” có nhiều điểm tương đồng về cung cách tổ chức và hình 

thức diễn xướng. Để tổ chức một cuộc hát, trước tiên người ta phải chọn một 

địa điểm rộng rãi, thoáng mát, tiếp theo là phải “bắc trống”. Tham gia vào 

cuộc hát là những nam nữ thanh niên trong cùng làng hoặc từ nơi khác đến. 

Họ chia thành hai nhóm nam và nữ, đứng hoặc ngồi đối diện để hát đối đáp 

với nhau, dùng dùi gỗ hay dùi tre đánh lên “dây trống” để đệm theo lời hát và 

những lúc lưu không. Số lượng người hát có thể tùy từng nơi, nhưng thường 
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thì có 4 đến 5 người ở mỗi vế nam và nữ. Mỗi bên cử người đại diện hát đối 

đáp với nhau, bên nào thua sẽ thay người khác vào hát tiếp.... Ở nhiều nơi còn 

phổ biến vai trò cố vấn của những người có trình độ ứng đối văn thơ mách 

nước, giúp mỗi bên thoát khỏi thế bí khi đối phương ra bài đối hóc hiểm. Có 

nơi còn phổ biến cách Hát trống quân có giải thưởng và lập ra Ban Giám 

khảo để giám định cuộc chơi....   

 Ở Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam, do cuộc sống gắn liền với sông 

nước nên người ta đã đem lối Hát trống quân trên cạn xuống thuyền và trở 

thành nét đẹp văn hóa của vùng đất này. Cái trống quân ở đây cũng được “cải 

biên”, mỗi thuyền của nam hay nữ có một chiếc trống, người trưởng nhóm 

dùng một hoặc hai dùi gỗ gõ vào phần dây căng chéo hai bên thanh chống. 

2.1.2.3. Diễn xướng không sử dụng trống 

 Theo nhiều nhà nghiên cứu, hình thức diễn xướng này thường được tổ 

chức ở trong nhà, không gian không thích hợp với việc “bắc trống”. Hoặc 

cũng có khi là đám hát nhỏ, mang tính tự phát của nông dân trên đường đi 

làm đồng... tùy hứng đối đáp với nhau. Đối với các cuộc hát được tổ chức 

trong nhà, người ta thường dùng đôi đũa, cán quạt... gõ ngay vào phản, 

giường, hay chõng để đệm cho hát. Tham gia trong các đám hát kiểu này 

thường là những người hát hay, ứng đối giỏi trong vùng được mời đến hát.... 

Tuy nhiên, đây thường được coi là sân chơi của những người được xếp vào 

hàng nghệ nhân nên giới bình dân ít khi “dám” tham dự. Gia chủ thường treo 

thưởng cho những người ứng đối tài giỏi nhất, hát hay nhất. Với những đám 

hát của nông dân khi làm đồng, hoặc giờ nghỉ ngơi... thì “nhạc cụ” để đệm 

của họ chính là dụng cụ lao động, sản xuất. Hình thức sinh hoạt này thường 

không mang nặng tính thi thố, mà phần nhiều là để giải trí.  

2.1.3. Phương thức diễn xướng 

Qua tìm hiểu, khảo sát cho thấy, nếu nhìn nhận một cách khái quát thì 

phương thức diễn xướng của Hát trống quân ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ có 

nhiều điểm khác biệt với tiểu vùng Châu thổ sông Hồng. Nếu nhìn nhận một 
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cách cụ thể, chi tiết thì ngay ở trong một tiểu vùng phương thức diễn xướng 

của các địa phương cũng có nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên, giữa các tiểu 

vùng lại có nhiều điểm tương đồng về cách thức hát.   

2.1.3.1. Diễn xướng mang tính “động” 

Đặc trưng của phương thức này đó là sự di chuyển thường xuyên và 

thực hiện nhiều động tác bằng tay (ngoài động tác gõ trống) của người tham 

gia cuộc hát, vì vậy chúng tôi tạm gọi là tính “động” trong diễn xướng. 

Phương thức diễn xướng mang tính “động” được thấy trong Hát trống quân 

của tiểu vùng Trung du Bắc Bộ như: Trống quân Hiền Quan, trống quân Hữu 

Bổ và trống quân Đức Bác. 

Ở trống quân Hiền Quan, khi hát, người “cái” đứng ở giữa hoặc đứng ở 

một bên hát chính; bốn người “con” đứng chia thành hai hàng vừa hát đế theo 

vừa múa. Trong trống quân Hữu Bổ, nam nữ vừa hát vừa di chuyển vòng tròn 

quanh chiếc trống cái. Nam nữ thường nhún chân vào những chỗ được coi là 

trọng âm của câu hát, đưa tay về phía nhau một cách điệu đà, duyên dáng, 

tình cảm, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo nhau...riêng nữ còn làm những động tác 

múa. Trong trống quân Đức Bác, các “dây” trống quân di chuyển theo hình 

vòng tròn mở, kiểu xoáy trôn ốc, ngược chiều kim đồng hồ (“những biểu hiện 

của tín ngưỡng thờ Mặt trời, một loại hình tín ngưỡng cổ xưa của cư dân nông 

nghiệp”) [45, tr.97]. Mỗi nam đối mặt với một nữ, họ vừa di chuyển, vừa hát, 

vừa làm các động tác như gõ trống, múa, hay những động tác tính giao như 

lấy dùi trống chọc vào ngực của nữ (biểu hiện của tín ngưỡng phồn thực).… 

Khi hát đối đáp, nếu bến nữ thắng thì cả “dây” trống được tiến về phía đình 3-

4 bước và ngược lại.... 

2.1.3.2. Diễn xướng mang tính “tĩnh” 

 Ở phương thức diễn xướng này, khi hát nam nữ thường đứng hoặc ngồi 

ở một chỗ, không di chuyển thường xuyên, nên chúng tôi tạm gọi là phương 

thức diễn xướng “tĩnh”. Phương thức diễn xướng này được thấy ở phần lớn 

các lối Hát trống quân của tiểu vùng Châu thổ sông Hồng.  
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 Trong các lối hát ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng, người hát thường 

được chia làm hai nhóm nam và nữ, đứng hoặc ngồi ở hai bên “dây” của 

“trống đất”. Ở sát hai bên “dây” của “trống đất” người ta đặt ghế cho đại diện 

mỗi nhóm ngồi hát, vừa hát vừa gõ trống. Ở trống quân Khánh Hà còn có lối 

hát “trên bến dưới thuyền” (theo cách gọi của người dân), được tổ chức theo 

cách là tốp nữ ngồi trên thuyền thúng (trên sông) hát đối đáp với tốp nam kê 

chõng ngồi trên bờ sông.... Hay, ở trống quân Liêm Thuận có lối hát được tổ 

chức trên mặt nước (trên sông, trên đầm...), tốp nam và tốp nữ ngồi trên các 

thuyền khác nhau, hát đối đáp với nhau.... Nhìn chung, dù diễn xướng ở 

không gian nào thì trong các hình thức Hát trống quân kể trên người tham gia 

diễn xướng thường không có nhiều sự di chuyển, các động tác không mang 

tính hệ thống và thường xuyên, khác biệt hẳn với lối diễn xướng mang tính 

“động” đã nêu ở trên. 

2.1.3.3. Cách thức hát vận, hát đố, hát họa 

Như đã trình bày ở trên, trong phương thức diễn xướng của Hát trống 

quân các tiểu vùng có sự tương đồng rõ nét về cách thức hát. Đây là một 

trong những yếu tố mang tính “lõi” thể hiện đặc trưng chung của vùng trống 

quân. 

Hát vận là một đặc trưng, một biểu hiện tài trí của người đi hát và được 

xem là một quy định về kỹ thuật “ứng tác, ứng đối” trong Hát trống quân. 

Đầu cuộc, thường là nam hát trước và thường dừng lại ở câu tám. Sau đó nữ 

hát tiếp bằng câu sáu, chữ thứ sáu của câu sáu buộc phải hiệp vận với chữ thứ 

tám của bên nam, người ta thường gọi là “vận cuối, vận đầu”. Nếu “vận cuối, 

vận đầu” không hiệp nhau gọi là “thất vận”....  

Nam 

Thấy nàng mắt phượng môi son 

Mày ngài, da tuyết, đào non trên cành 

Cho nên anh muốn tự tình 

Hỏi nàng quê quán tính danh là gì (vận cuối) 



 52 

Nữ 

Chẳng hay chàng hỏi làm chi (vận đầu) 

Quê em Đình Cẩm thuộc về Bắc Ninh 

Tên em là Nguyễn Thị Tình 

Kém bề nhan sắc, kém hình thanh tao (vận cuối) 

 Hát đố, trong Hát trống quân nam nữ đố nhau về những sự vật, hiện 

tượng trong thiên nhiên và trong đời sống hàng ngày theo hình thức hát đối 

đáp tỏ tình.... Trong hát đố ngoài biểu hiện nhanh trí, còn có sự thể hiện về 

tình cảm và thẩm mỹ của người diễn xướng. Đề tài của hát đố khá rộng, được 

thể hiện theo cách nam đố, nữ giảng hoặc ngược lại.... 

Nam 

Bây giờ tình mới gặp tình 

Đố nàng một chữ ai sinh ra trời? 

Nữ 

Kể từ thượng cổ đến nay 

Khi mới lập đất sinh ngay ra trời. 

 Hát họa cũng là một đặc trưng tiêu biểu một biểu hiện của phương thức 

sáng tác dân gian, một yêu cầu trong Hát trống quân. Thông qua các bài hát 

họa những bức tranh sinh động về thiên nhiên có mối quan hệ khăng khít với 

đời sống sinh hoạt, lao động của con người được vẽ ra. Chủ đề thường tập 

trung vào nội dung tình yêu nam nữ theo các cặp đề tài như: Trời - Đất, Trăng 

- Sao, Sương - Gió, Sông - Núi, Rồng - Mây, Cá - Nước, Trúc - Mai, Đào - 

Mận, Bút - Nghiên, Kim - Chỉ.... 

 Hát vận, hát đố, hát họa được ghi nhận ở hầu như tất cả hình thức Hát 

trống quân ở TDBB&CTSH. Đồng thời, các cách hát này cũng thường được 

thể hiện theo các lối như: Đôi nam nữ đối đáp; nam hoặc nữ lĩnh xướng - cả 

nhóm hát đế hoặc đồng ca vào cuối câu. 

2.1.4. Diễn trình của Hát trống quân 

 Qua tìm hiểu, nghiên cứu và khảo sát thực tế, chúng tôi thấy ở các địa 

phương cách gọi là chặng hay bài trong cuộc Hát trống quân đôi lúc được 
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hiểu như nhau. Vì vậy, chúng tôi tạm dùng từ chặng/bài để chỉ một đơn vị nội 

dung trong diễn trình của cuộc hát. Sự sắp xếp các thứ tự, nội dung các 

chặng/bài trong cuộc hát ở mỗi nơi cũng mang màu sắc bản địa. Nhiều trường 

hợp, diễn trình cuộc hát còn bị chi phối bởi yếu tố tín ngưỡng, phong tục và 

những quy định của địa phương. Chẳng hạn, trống quân Hữu Bổ có trình tự 

quy định là hát thờ, hát vui, hát chia tay; trống quân Dạ Trạch thường phải 

qua các chặng/bài như hát gọi, hát chào, hát mời, hát họa, hát đố, hát giao 

duyên.... Đặc biệt, diễn trình của trống quân Đức Bác có ba chặng với tên gọi 

mang tính đặc trưng (Đón đào; Rước đào trên đường; Hát đến cửa đình), 

trong mỗi chặng có nhiều bài và chặng 3 không phải là hát chia tay, hay giã 

đám… như ở các địa phương khác. 

Có thể thấy, tuy mỗi địa phương có những đặc trưng riêng, nhưng diễn 

trình của các cuộc hát vẫn có nhiều điểm tương đồng mang tính chung nhất. 

Qua nghiên cứu, phân tích, tổng hợp chúng tôi thấy có thể sắp xếp diễn trình 

của Hát trống quân ở TDBB&CTSH theo cấu trúc theo 3 phần là: phần Mở, 

phần Giữa, phần Kết. Trong đó số lượng, thứ tự các bài của mỗi phần sẽ tùy 

theo đặc trưng, phong tục tập quán của mỗi địa phương. 

- Phần Mở (Hát vào đám, Hát khai đám...), gồm các bài như: hát dẹp 

đám, hát chào, hát chúc, hát mừng, hát giao hẹn, hát hỏi, hát thờ, hát mời 

trầu.… Thông thường người ta hát vào đám bằng một làn điệu mang phong 

cách âm nhạc đặc trưng của Hát trống quân ở mỗi địa phương. 

- Phần Giữa, gồm các bài như: hát giao duyên, hát họa, hát đố - giảng, 

hát xin cưới, hát thách cưới, hát vui, hát đi chơi, hát mời rượu, hát chua, hát 

ghẹo.… Đây là phần trung tâm, thể hiện tài đối đáp của hai bên nam nữ. Cũng 

có nơi dùng lối hát chuyển giọng, giở giọng với âm nhạc khác hẳn phần Mở. 

- Phần Kết, gồm các bài hát mang tính chia tay, kết thúc cuộc hát như: 

hát giã, hát trúc mai, hát chia tay, hát đến cửa đình.... Một số nơi ở phần Kết 

còn hát cả các làn điệu dân ca khác như Cò lả, Xẩm, Hát ru, Quan họ.… 

2.1.5. Trang phục trong Hát trống quân 

 Trang phục trong Hát trống quân vùng TDBB&CTSH được nhìn nhận 

theo một số yếu tố mang tính chung nhất như sau: 
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 Thứ nhất, tính đặc thù và phong tục tập quán của từng địa phương. Tuy 

ở mỗi địa phương người ta có những cách ăn mặc khác nhau, nhưng điểm 

tương đồng đó là phải kín đáo không hở hang và phải làm sao cho mình đẹp. 

 Thứ hai, ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, với các hình thức Hát trống 

quân mang mục đích thờ cúng, nghi lễ, phong tục thường phải tuân thủ theo 

đúng thủ tục và quy định riêng của mỗi địa phương. Chẳng hạn, trong trống 

quân Đức Bác, người ta quy định trai Đức Bác phải mặc áo cánh trắng, cổ 

tròn lá sen gấp vào trong, quần trắng, đầu chít khăn dìu đỏ, dây lưng đỏ, đi 

chân đất; đào Xoan Phù Ninh sẽ mặc áo năm thân màu nâu non, quần đen, đầu 

chít khăn mỏ quạ, đi chân đất.... 

 Thứ ba, ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng thường tùy vào hình thức tổ 

chức, mục đích, ý nghĩa của cuộc hát mà người diễn xướng có cách ăn mặc 

sao cho phù hợp. Chẳng hạn như, nếu là đám hát trong nhà thì người ta có thể 

mặc những trang phục thường ngày. Nhưng nếu là các cuộc hát quy mô, mang 

tính hội hè thì phải mặc những trang phục có tính nghi thức. 

2.2. Âm nhạc 

Có thể nói, đặc điểm nổi bật nhất trong âm nhạc của Hát trống quân ở 

TDBB&CTSH được thể hiện ở sự “đơn giản”, dễ hát, gần gũi với sinh hoạt 

văn hóa đời thường của cư dân Việt và được nhân dân ở nhiều địa phương 

tiếp nhận. Bên cạnh đó, những đặc tính được biểu hiện trong từng thành tố âm 

nhạc đã tạo nên nhiều giá trị có ý nghĩa với văn hóa tinh thần của con người 

và lịch sử hình thành, phát triển của lối hát này.  

2.2.1. Giai điệu 

Những đặc trưng mang tính chung nhất thể hiện sự tương đồng trong 

giai điệu của Hát trống quân ở vùng TDBB&CTSH bao gồm: 

Thứ nhất, trong các bài bản có sự chi phối của một khung giai điệu 

mang tính “lòng bản” (giai điệu lòng bản). Người tham gia diễn xướng đã 

ghép vào giai điệu lòng bản những câu thơ với nội dung khác nhau để hát lên 

thành các bài bản theo nhiều chủ đề [Phụ lục 1, 2, tr.166-191]. Như vậy, một 
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cách thức hát đã được sử dụng trong dân ca trống quân của người Việt ở 

nhiều nơi, trên phạm vi rất rộng. Qua đây cũng cho thấy, tuy lối hát này có ở 

nhiều địa phương khác nhau, với những đặc tính bản địa, nhưng rất có thể các 

hình thức diễn xướng cùng có chung một nguồn gốc. 

 Thứ hai, giai điệu của các lối Hát trống quân có sự gắn bó chặt chẽ với 

ngữ điệu trong ngôn ngữ nói ở mỗi địa phương và thanh điệu của lời ca. Như 

vậy, ngôn ngữ và những vấn đề liên quan rất có thể là yếu tố tạo nên đặc 

trưng riêng cho làn điệu trống quân ở mỗi địa phương. Đặc điểm này đã góp 

phần tạo nên giá trị “phong phú, đa dạng về làn điệu” của Hát trống quân ở 

TDBB&CTSH. 

Thứ ba, sự luyến láy thường được thấy trong giai điệu của Hát trống 

quân, luyến láy còn là cách để người diễn xướng “lái” phần hát của mình 

theo giai điệu lòng bản. Mặt khác, sự luyến láy cũng được hình thành và 

chịu tác động lớn của hai yếu tố là ngữ điệu trong ngôn ngữ bản địa và thanh 

điệu của lời ca.  

Thứ tư, giá trị về đời sống tinh thần của con người được thể hiện một 

cách phong phú, đa dạng trong âm điệu của Hát trống quân ở TDBB&CTSH. 

Nhiều cung bậc cảm xúc thường được thể hiện trong các cuộc hát như: tươi 

vui, trong sáng, có lúc hóm hỉnh, tinh nghịch, trêu đùa, cũng có lúc nhẹ 

nhàng, tình cảm, trữ tình, lại có những khi khỏe khoắn, mạnh mẽ, rắn rỏi.... 

Các bước nhảy quãng 4, 5, 7, 8 thường được thiết lập làm cho hướng đi của 

giai điệu thêm phong phú, “sóng giai điệu không mấy bằng phẳng”. Vì thế, đã 

góp phần tạo ra sự sôi nổi, vui tươi... trong âm điệu của các lối hát ở toàn 

vùng [Phụ lục 1,2, tr.166-191]. 

Thứ năm, giá trị thể hiện tính phổ quát cao của Hát trống quân cũng 

được nhìn nhận ở lối tiến hành giai điệu trong các bài bản. Lối tiến hành giai 

điệu thường thấy là nhắc lại tiết nhạc, câu nhạc, có thay đổi hoặc không thay 

đổi... (tương ứng với các cách phổ thơ, được trình bày ở mục sau). Trong một 

bài cũng có thể có một vài lối tiến hành giai điệu, những lối tiến hành này 
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được ghi nhận ở hầu như tất cả các hình thức diễn xướng ở TDBB&CTSH. 

Đây cũng được coi như một đặc tính chung, thể hiện một mối liên hệ, hoặc có 

sự giao thoa văn hóa giữa các địa phương đã và đang hiện diện Hát trống 

quân [Phụ lục 1,2, tr.166-191]. 

Thứ sáu, nhịp điệu âm nhạc các bài bản thường gắn với nhịp điệu của 

lời ca (thể thơ) và tiếng gõ đệm của người diễn xướng, nên nhịp phách khá rõ 

ràng, chủ yếu là nhịp 2 phách. Tiết tấu mạch lạc, khúc triết, thường có đảo 

phách, ít nghịch phách. Loại tiết tấu thường gặp có nhiều nét giống với tiết 

tấu trong trống hội truyền thống của người Việt. Sự “lấy đà” thường xuất hiện 

ở đầu bài, đầu câu nhạc, tiết nhạc - tương ứng với đầu vế hát của nam hay nữ.  

Điểm khác biệt giữa Hát trống quân các địa phương được nhìn nhận ở 

cấu tạo của giai điệu lòng bản. Dường như, ở mỗi địa phương lại có một giai 

điệu lòng bản đặc trưng (nhìn dưới góc độ của Âm nhạc học), tuy nhiên khi 

nghe hát ta lại không nhận thấy sự khác biệt lớn giữa các làn điệu. Đây là một 

điểm đặc biệt thể hiện “tính thống nhất trong cảm nhận” của các lối hát ở 

TDBB&CTSH. 

Một số bài bản Hát trống quân ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng có âm 

hưởng của quãng 2 thứ trong giai điệu. Điểm này được nhìn nhận chủ yếu 

trong lối hát ở nội đô Thăng Long - Hà Nội. Do vậy, âm điệu của lối hát ở nơi 

đây có màu sắc mới lạ, khác biệt với âm điệu của các địa phương khác [Phụ 

lục 2.4, tr.183]. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt về cấu tạo giai 

điệu của Hát trống quân ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng với tiểu vùng Trung 

du Bắc Bộ. 

2.2.2. Thang âm 

Thang âm của Hát trống quân ở TDBB&CTSH có sự phân hóa giữa 

hai tiểu vùng và ngay trong nội tại của mỗi tiểu vùng. Trong đó, tiểu vùng 

Trung du Bắc Bộ có đặc trưng với các dạng thang 3 âm và 4 âm, tiểu vùng 

Châu thổ sông Hồng đặc trưng với các dạng thang 5 âm, 6 âm và 7 âm. 
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2.2.2.1. Thang 3 âm 

 Loại thang âm này được ghi nhận ở trống quân Đức Bác và trống quân 

Hữu Bổ. Theo cách phân tầng dân ca của nhà nghiên cứu Tú Ngọc, những 

điệu hát, đoạn hát có thang 2 âm hoặc 3 âm sẽ thuộc “tầng dân ca cổ nhất” 

[77, tr.221]. Trong các bài bản chúng tôi ghi âm và sưu tầm được có 02 dạng 

thang 3 âm sau:  

 

Trong đó, thang âm 3.1 thường thấy ở phần hát của nam của trống quân 

Đức Bác [Phụ lục 1.2, tr.167]. Dạng thang âm này khá đặc biệt, nó được cấu 

tạo bởi hai quãng 4 đúng, trường hợp ít thấy trong dân ca của người Việt. 

Thang âm 3.2 có ở trống quân Hữu Bổ [Phụ lục 1.1, tr.166] và phần hát của 

nam trong trống quân Đức Bác [Phụ lục 2.3, tr.182]. Đây là dạng thang âm 

tương đối phổ biến trong các bài bản của hai hình thức Hát trống quân trên, nó 

được cấu tạo bởi một quãng 4 đúng và một quãng 2 trưởng. 

2.2.2.2. Thang 4 âm 

Theo cách phân tầng dân ca của nhà nghiên cứu Tú Ngọc, các làn điệu 

dân ca ở thang 4 âm thuộc “tầng dân ca tương đối cổ” [77, tr.227]. Các dạng 

thang 4 âm được thấy ở trống quân Đức Bác (phần hát của nữ), trống quân 

Lâm Thao (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), trống quân Phú Thọ (thị xã Phú 

Thọ, tỉnh Phú Thọ). Một số dạng thang 4 âm tiêu biểu như:  

 

Trong đó, thang âm 4.2, 4.4 ở trống quân Đức Bác [Phụ lục 1.3, 

tr.168], thang âm 4.1 ở trống quân Lâm Thao [Phụ lục 2.2, tr.181], thang âm 

4.3 ở trống quân Phú Thọ [Phụ lục 2.1, tr.180].  
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2.2.2.3. Thang 5 âm 

 Loại thang âm này có thể được coi là đặc trưng của tiểu vùng Châu thổ 

sông Hồng, nó có ở nhiều hình thức diễn xướng như: Trống quân Khánh Hà, 

trống quân Hát Môn, trống quân Bùi Xá, trống quân Dạ Trạch, trống quân 

Xuân Cầu, trống quân Đào Quạt-Tào Khê, trống quân Liêm Thuận.... Một 

trong những đặc điểm nổi bật của Hát trống quân tiểu vùng Châu thổ sông 

Hồng là thang 5 âm ở nhiều địa phương có cấu tạo giống nhau. Thang 5 âm 

cũng được nhìn nhận ở một hình thức diễn xướng của tiểu vùng Trung du Bắc 

Bộ, đó là trống quân Hiền Quan. Các dạng thang 5 âm thường thấy là: 

 
Trong đó, thang âm 5.1 ở trống quân Khánh Hà, trống quân Hát Môn, 

trống quân Bùi Xá, trống quân Dạ Trạch, trống quân Xuân Cầu, trống quân 

Đào Quạt-Tào Khê, trống quân Liêm Thuận. Thang âm 5.2 ở trống quân Dạ 

Trạch, trống quân Đào Quạt-Tào Khê. Thang âm 5.3 ở trống quân Hiền 

Quan [Phụ lục 1, 2, tr.166-191]. Theo nhà nghiên cứu Tú Ngọc, những làn 

điệu dân ca có các dạng thang 5 âm... sẽ thuộc “tầng dân ca xuất hiện gần 

đây” [77, tr.236]. 

2.2.2.4. Các dạng thang âm khác 

Tiểu vùng Châu thổ sông Hồng còn có đặc trưng với các dạng thang 6 

âm và 7 âm được nhìn nhận ở một số bài bản Hát trống quân khu vực nội đô 

Thăng Long - Hà Nội. Đây là một điểm khác biệt lớn giữa thang âm của lối 

hát ở khu vực nội đô với ngoại đô Thăng Long - Hà Nội và với các địa 

phương thuộc tiểu vùng Châu thổ sông Hồng. Các dạng thang 6 âm và 7 âm 

thường thấy là: 

 
Đặc biệt, nếu nhìn ở góc độ Âm nhạc học, thang âm 7.1 còn có cấu tạo 

gần giống với điệu thức Trưởng trong hệ thống điệu thức 7 âm của âm nhạc 

phương Tây. Đây là đặc điểm ít thấy trong dân ca của người Việt nói chung, 



 59 

Hát trống quân nói riêng. Qua đó, phần nào cũng cho thấy tư duy về độ cao 

âm nhạc trong dân ca của cư dân Việt ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng đã có 

sự dịch chuyển theo chiều hướng mới lạ.... 

2.2.3. Hình thức, cấu trúc âm nhạc 

 Hình thức, cấu trúc âm nhạc của Hát trống quân vùng TDBB&CTSH 

được nhìn nhận theo nhiều góc độ khác nhau. Đặc điểm chung nhất là hình 

thức, cấu trúc âm nhạc thường có sự gắn bó chặt chẽ với kết cấu của câu thơ 

trong lời ca. Trong đó, phần lớn các bài bản ở hình thức đoạn nhạc, một số ít 

bài bản ở hình thức hai đoạn nhạc. Trường hợp đặc biệt là trống quân Đức 

Bác ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ có cấu trúc không giống với các địa phương 

khác. 

2.2.3.1. Hình thức đoạn nhạc 

Hình thức này được hình thành trên cơ sở của giai điệu lòng bản người 

ta hát từ một đến hai câu thơ lục bát hoặc lục bát biến thể… và giữa hai câu 

hát không có sự khác biệt lớn về âm nhạc. Xem xét đoạn nhạc trong mối quan 

hệ với cấu trúc của một câu thơ ta thấy, câu a sẽ thể hiện lời ca của câu 6 

(trong câu thơ lục bát), câu a’ sẽ thể hiện lời ca của câu 8 (trong câu thơ lục 

bát). Như vậy, ta có sơ đồ cấu trúc như sau: 

Sơ đồ 1: a + a’  

Trong âm nhạc của Hát trống quân vùng TDBB&CTSH, câu a thường 

được mở rộng với 2 thủ pháp chính đó là: Đưa nửa cuối của câu nhạc (tương 

ứng với các chữ 3, 4, 5, 6 trong lời ca của câu 6) lên phía đầu câu, hoặc nhắc 

lại cả câu 6 hay câu 8, tạo thành câu nhạc có 2 tiết nhạc [Phụ lục 1, tr.166]. 

Một số trường hợp, đoạn nhạc được tạo bởi hai câu thơ lục bát, như vậy 

khuôn khổ và cấu trúc âm nhạc của bài cũng được mở rộng [Phụ lục 1.12, 

tr.178], ta có sơ đồ: 

Sơ đồ 2: a + a’ + a’’ + a’’’  

 Đặc biệt, trong trống quân Đức Bác có một nét giai điệu, lời ca cố định 

thường dùng để mở đầu, kết thúc phần hát của nam hay nữ, đôi khi còn là mở 

đầu hoặc kết thúc cuộc hát [Phụ lục 1.2-1.4, tr.167-169]. Xem xét đoạn nhạc 
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giai điệu lòng bản [Phụ lục 1.2, tr.167] trong mối quan hệ với lời ca ta thấy, 

câu a sẽ thể hiện lời ca của câu 6 (trong câu thơ lục bát), câu a1 sẽ thể hiện lời 

ca của câu 8 (trong câu thơ lục bát), nét Kết (K) là câu “Kia hỡi trống quân”, 

câu này đôi khi còn được dùng để mở đầu (M) cho cuộc hát. Như vậy, hình 

thức, cấu trúc âm nhạc của trống quân Đức Bác có thể được thể hiện trên 2 sơ 

đồ chính như sau: 

Sơ đồ 3: a + a’ + K  

Sơ đồ 4: M + a + a’ + K  

2.2.3.2. Hình thức hai đoạn nhạc 

Hình thức 2 đoạn nhạc trong Hát trống quân vùng TDBB&CTSH, 

được nhìn nhận dưới hai góc độ: Thứ nhất, trên cơ sở của một đoạn nhạc (một 

hoặc hai câu thơ lục bát), người ta hát tiếp một vài câu thơ lục bát khác, do có 

sự khác biệt lớn về giai điệu, tiết tấu… đã hình thành bài bản có hai đoạn 

nhạc. Thứ hai, do sự chênh về giọng điệu, đồng thời khác nhau về giai điệu, 

tiết tấu… giữa hai phần hát của nam và nữ trong một bài bản cũng hình thành 

hai đoạn nhạc. 

Ở góc độ thứ nhất, đây đơn thuần chỉ là có sự khác biệt lớn về âm nhạc 

của hai đoạn mà tạo ra một hình thức, cấu trúc mới. Mặt khác, cũng do sự ứng 

tác, luyến láy… của người diễn xướng đã làm cho tiết tấu của hai đoạn nhạc có 

sự khác biệt. Trường hợp này thường được thấy trong Hát trống quân ở nội đô 

Thăng Long - Hà Nội [Phụ lục 2.4, tr.183]. Như vậy, ta có sơ đồ cấu trúc: 

Sơ đồ 5: A (a + a’) + B (b + b’)   

Ở góc độ thứ hai, sự khác nhau về giọng điệu có tính quy luật giữa 

phần hát của nam và nữ trong cùng một bài bản đã tạo nên hình thức hai đoạn. 

Trường hợp này, chúng tôi mới chỉ nhận thấy ở trống quân Đức Bác [Phụ lục 

1.2, tr.167]. Theo cách nhìn nhận của Âm nhạc học phương Tây, trong cùng 

một bài bản nhưng âm chủ của phần hát nam và âm chủ của phần hát nữ lại 

cách nhau khoảng một quãng 4 đúng. Như vậy, ở đây đã xuất hiện yếu tố 

“Chuyển giọng” trong tác phẩm âm nhạc. Mặt khác tổng thời gian trong phần 
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hát của nam và nữ cũng khác nhau. Do đó, phần hát của nam sẽ là một đoạn 

nhạc (A), phần hát của nữ cũng sẽ là một đoạn nhạc (B). Nếu theo cách phân 

tích như trên, ta lại có sơ đồ kết cấu âm nhạc của trống quân Đức Bác như sau: 

 Sơ đồ 6:   A (a + a’ + K) + B (b + b’ + K) 

2.3. Lời ca 

Lời ca của Hát trống quân vùng TDBB&CTSH có thể được ví như một 

kho tàng về văn học phong phú, đa dạng trên nhiều phương diện. Tuy vậy, 

nếu nhìn một cách chung nhất ở những yếu tố cấu thành cơ bản, ta lại thấy lời 

ca của các lối hát có rất nhiều điểm tương đồng, thể hiện sự thống nhất trong 

cách biểu lộ tình cảm, phản ánh hiện thực... bằng văn học ở thể loại diễn 

xướng dân gian này.  

2.3.1. Nội dung, chủ đề 

Các bài bản Hát trống quân vùng TDBB&CTSH có nội dung, chủ đề 

rất phong phú, đa dạng. Qua tìm hiểu, nghiên cứu chúng tôi đã tổng hợp một 

số điểm tương đồng mang tính cốt lõi như sau: 

Thứ nhất, nội dung, chủ đề tình yêu nam nữ được đề cập trong phần lớn 

lời ca của các hình thức Hát trống quân. Đây có thể được coi là một đặc điểm 

nổi bật có tính bản chất của loại hình diễn xướng này (nam nữ đối đáp, giao 

duyên). Nội dung tình yêu nam nữ không những được thể hiện trong chặng/bài 

hát giao duyên, mà còn được lồng ghép trong nhiều chặng/bài khác nhau. 

Bây giờ anh gặp nàng đây 

Thủy chung anh hỏi niềm tây vài nhời 

Rằng trong tác hợp duyên trời 

Đôi ta gặp gỡ vài nhời kết giao... 

Thứ hai, nội dung chủ đề về quê hương bản quán của người diễn xướng 

thường được chú trọng trong lời ca các bài bản. Đây cũng chính là điểm rõ nét 

nhất để nhận biết điệu Hát trống quân của mỗi địa phương. Bên cạnh đó, 

cũng giúp cho người nghe thêm hiểu biết về những cảnh vật, sản vật... đặc 

trưng của từng vùng quê. 
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Cô kia mà thắt lưng xanh 

Có về Kinh Kệ với anh thì về 

Kinh Kệ có cây bồ đề 

Có giếng tắm mát có nghề trồng dưa... 

Thứ ba, nội dung về thiên nhiên có một vị trí khá quan trọng trong cuộc 

hát. Những bức tranh về thiên nhiên được người diễn xướng miêu tả một cách 

sinh động qua phương thức hát họa. Nội dung về thiên nhiên cũng là chủ đề 

để người hát thi tài ứng tác, ứng đối, gửi gắm tình cảm của mình qua những 

câu thơ, thể hiện tri thức, hiểu biết của mình về đời sống, sản xuất, thời tiết... 

bằng những câu hát. 

 Họa mưa: 

Lặng nghe anh họa bài mưa 

Xuân thu bát tiết nắm thừa trong tay... 

Họa gió: 

Tháng năm là tiết gió tây 

Tháng sáu gió mát cấy cầy trăng sao... 

 Thứ tư, nội dung chủ đề hát đố (đố-giảng) thường được thấy trong lời 

ca của Hát trống quân ở các địa phương. Các bài thường thấy là đố-giảng 

hoa, đố-giảng quả, đố-giảng vật, đố-giảng con vật.... Theo chúng tôi, hát đố 

là một phần rất quan trọng trong loại hình diễn xướng này. Bởi qua đây người 

diễn xướng có dịp thi đấu với nhau một cách trực tiếp và sự phân định thắng 

thua ngay tức thì, do đó sẽ tạo cho cuộc Hát trống quân trở nên sôi động, hào 

hứng hơn.... 

Con chim cánh trắng mỏ vàng 

Bay qua cây thị đố chàng con chi? 

Con chim cánh trắng mỏ vàng 

Bay qua cây thị phượng hoàng nàng ơi... 

Thứ năm, nội dung hát chào (có nơi gọi là chào hỏi) thường được thực 

hiện khi mới vào đám hát. Có thể ở mỗi địa phương có những câu chào đặc 
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trưng, nhưng nội dung chính vẫn là chào để thể hiện lễ nghĩa, sự kính trọng 

với mọi người khi mới gặp.... Những câu chào ở đây lại được thể hiện dưới 

hình thức hát và trở thành các bài hát chào. 

Ra đây cùng chị cùng em 

Tôi chào tất cả kẻ khen người cười 

Chào ông tơn chỉ ngồi chơi 

Chào ông thứ chỉ, soạn bài cờ binh... 

 Thứ sáu, người diễn xướng thường dựa vào nội dung, chủ đề lời ca để 

đặt tên cho các bài Hát trống quân. Chẳng hạn, với những lời ca có nội dung 

để chào nhau, chào mọi người... thì bài bản sẽ có tên là hát chào, hay lời ca có 

nội dung đi làm ruộng thì người ta gọi tên bài là làm ruộng... [Phụ lục 3, 

tr.192-274].  

Sự khác biệt về nội dung, chủ đề lời ca của các hình thức Hát trống 

quân được nhìn nhận ở những yếu tố mang tính bản địa và đặc trưng của mỗi 

tiểu vùng. Tính bản địa trong lời ca được biểu hiện thông qua những câu hát 

có nội dung giới thiệu, ca ngợi... về quê hương bản xứ, các địa danh, đặc 

trưng văn hóa, hay qua những chặng/bài gắn với mục đích, ý nghĩa của lối hát 

ở một địa phương. Chẳng hạn, trống quân Đức Bác có đặc trưng với những 

chặng/bài như Đón đào, Trao trống....; trống quân Bùi Xá có đặc trưng với 

các chặng/bài như Làm ruộng, Mời rượu.... Hoặc, lối hát ở tiểu vùng Trung 

du Bắc Bộ thường có những chặng/bài liên quan đến mục đích thờ cúng (như: 

Hát thờ, hát đến cửa đình...), tiểu vùng Châu thổ sông Hồng lại thường có 

những chặng/bài liên quan đến mục đích vui chơi, giải trí (như: hát đi chơi, 

hát nắm cổ tay...) [Phụ lục 3, tr.192-274]. 

2.3.2. Thể thơ 

Điểm tương đồng của các hình thức Hát trống quân ở TDBB&CTSH là 

lời ca thường dùng thể thơ lục bát, lục bát biến thể hay song thất lục bát, cũng 

có một số ít là thể thơ tự do (8 chữ, 9 chữ). Trong đó, thơ lục bát, lục bát biến 

thể là thể thơ thường thấy nhất và chiếm phần lớn trong lời ca của lối hát ở 



 64 

các địa phương. Nhiều bài bản thuộc thể thơ lục bát, ngoài cách gieo vần phổ 

biến (gieo vần ở chữ thứ sáu), ta còn gặp các trường hợp gieo vần ở chữ thứ 

tư, thứ năm, thứ bảy, hoặc thậm chí là không gieo vần, mà chỉ là những từ có 

cùng âm điệu.... Trong những bài bản có lời ca ở thơ lục bát biến thể, ta cũng 

thường gặp các dạng thêm từ, rút gọn từ ở câu sáu, hoặc câu tám, hay mô hình 

kết cấu 6-6-8 [Phụ lục 3, tr.192-274].... 

Tháng sáu cày cấy hoa chanh 

Nhớ đào anh phải lánh mình ra đi... 

 Hay: 

Anh nào không vợ thì vào 

Có vợ thì cho lánh xa 

Kẻo em nói đến về nhà vợ ghen... 

2.3.3. Cách phổ thơ 

Qua nghiên cứu tài liệu và thực tiễn cho thấy, cách phổ thơ trong các 

lối Hát trống quân vùng TDBB&CTSH phần lớn là tương đồng với nhau, 

chưa ghi nhận sự khác biệt nào. Xem xét bài bản, chúng tôi thấy có một số 

cách phổ thơ như sau: 

- Xuôi chiều: Câu thơ khi ghép vào giai điệu lòng bản chuyển thành lời 

ca được bảo lưu trật tự các từ trong câu [Phụ lục 1.1, tr.166].... 

- Nhắc lại: Nhắc lại cả câu sáu, cả câu tám, hoặc nhắc lại bốn chữ cuối 

của câu tám [Phụ lục 2.1, tr.180].... 

- Đảo cụm từ: Đảo cụm bốn chữ cuối câu sáu lên hát trước, rồi mới tới 

toàn bộ cặp câu thơ sáu tám [Phụ lục 1.2, tr.167]. 

- Đảo từ, lặp lại từ: Thủ pháp này thường được thực hiện ở cuối câu 

tám (đảo và lặp lại chữ tám trong câu thơ, thành 8-7-8). Đây cũng được coi 

như một cách nhấn từ thường thấy trong Hát trống quân vùng TDBB&CTSH 

[Phụ lục 1.1, tr.166].  
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Qua các bài bản cho thấy, các cách phổ thơ được kết hợp với nhau rất 

linh hoạt, dường như không theo một quy luật nhất định nào. Điều này đã tạo 

ra sự phong phú trong cách xướng của Hát trống quân vùng TDBB&CTSH. 

2.3.4. Kết cấu, từ phụ của lời ca 

Điểm tương đồng của các hình thức Hát trống quân ở TDBB&CTSH là 

kết cấu lời ca đều được thiết lập theo dạng “trổ hát”. Cách kết cấu này có thể 

do hình thức hát đối đáp, sự luân phiên đều đặn giữa hai phần hát của nam và 

nữ tạo nên.... Mỗi “trổ hát” thường tương ứng với một lượt hát của nam hoặc 

nữ, nó có thể bao gồm một hoặc nhiều cặp câu thơ lục bát, song phổ biến nhất 

vẫn là mỗi “trổ hát” là một cặp và hai cặp câu thơ lục bát. Ranh giới phân 

ngắt giữa các “trổ hát” là các từ phụ, cách đảo từ - lặp từ. Trường hợp đặc 

biệt, ở trống quân Đức Bác, người ta kết thúc các “trổ hát” bằng cụm từ “Kia 

hỡi trống quân” [Phụ lục 1.2-1.4, tr.167-169]. 

Trong lời ca của Hát trống quân ở các địa phương, ngoài những từ ngữ 

chính của câu thơ lục bát, lục bát biến thể... thường có thêm nhiều từ phụ 

(chúng tôi tạm gọi là từ phụ để phân biệt với những từ chính của câu thơ). 

Các từ phụ này có thể là từ có nghĩa hoặc không có nghĩa và trong một số 

trường hợp còn mang tính bản địa, chẳng hạn như: i, a, ư, ứ, ừ, thời, này, rồi, 

rằng, mà, này, ấy, mấy, nó, cái….[Phụ lục 1-2, tr.166-191]. Theo chúng tôi, 

các từ phụ được dùng thêm cùng với những từ chính của câu thơ đã làm cho 

giai điệu của bài bản thêm mềm mại hơn, tạo ra âm hưởng mang sức truyền 

cảm mạnh hơn. Mặt khác các từ phụ cũng góp phần tạo cho hình thức, cấu 

trúc âm nhạc của bài bản trở nên mạch lạc, rõ ràng, cân đối hơn.... Như vậy, 

từ phụ trong lời ca đã là thành tố không thể thiếu của nghệ thuật Hát trống 

quân vùng TDBB&CTSH. 

2.4. Các loại trống và cách gõ trống 

Thành tố không thể thiếu trong sự cấu thành của Hát trống quân vùng 

TDBB&CTSH đó là cái trống. Như đã trình bày ở trên, mỗi làn điệu trống 

quân đều có những đặc trưng riêng. Vì vậy, cái trống và cách gõ trống đệm 

cho hát ở mỗi nơi cũng mang tính bản địa. 
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2.4.1. Các loại trống 

Như đã trình bày ở trên (mục 2.1.2), Hát trống quân tiểu vùng Trung 

du Bắc Bộ đặc trưng với lối diễn xướng sử dụng trống da (trống cái, trống 

con), tiểu vùng Châu thổ sông Hồng đặc trưng với lối diễn xướng sử dụng 

trống đất và các dạng “cải biên” của nó. 

2.4.1.1. Trống cái, trống con 

Trước hết có thể khẳng định rằng, đây là hai loại trống da, là nhạc cụ 

gõ, hệ màng rung đã gắn bó với cuộc sống của con người từ lâu đời. Trong 

diễn xướng âm nhạc dân gian của Việt Nam có nhiều thể loại dân ca sử dụng 

trống da để đệm cho hát. Có thể vẫn là một cái trống da với chất liệu, kích 

thước như nhau, nhưng tùy từng vùng miền, loại hình diễn xướng, hoặc tùy 

vào chức năng của nó... người ta lại có những cách gọi tên khác nhau. Chẳng 

hạn như, cùng là một loại trống da có cấu tạo và kích thước như nhau, nhưng 

trong Chèo gọi là trống đế, trong Ca trù người ta lại gọi là trống chầu.... Tên 

gọi trống cái và trống con là cách gọi phổ biến của cư dân Việt ở một số địa 

phương có sử dụng hai loại trống này trong Hát trống quân. 

Trống cái: Là một hình trụ tròn, hơi khum vào ở hai đầu, cao khoảng 

70cm, tang trống thường được làm bằng gỗ mít, có hai vòng đai ở khoảng 

giữa, được sơn son và vẽ hoa văn. Mặt trống được bịt bằng da trâu, hoặc da 

bò, có đường kính khoảng 55cm, trống được đánh bằng hai dùi to làm bằng 

gỗ. Qua khảo sát thực tế cho thấy, trống cái thường được dùng để đệm cho 

hát trong trống quân Hữu Bổ, trống quân Kinh Kệ và trống quân Hiền Quan. 

 

 

Hình 2.1. Phác họa hình trống cái. 
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Trống con: Là một hình trụ tròn, hơi dẹt, hơi khum vào ở hai đầu, cao 

khoảng 7cm, tang trống cũng thường được làm bằng gỗ mít được sơn son, vẽ 

hoa văn và có móc để buộc dây đeo ở giữa. Mặt trống được bịt bằng da trâu, 

hoặc da bò, có đường kính khoảng 25cm, trống được đánh bằng hai dùi nhỏ 

làm bằng gỗ. Loại trống này thường được dùng trong trống quân Đức Bác. 

 
Hình 2.2. Phác họa hình cái trống con. 

2.4.1.2. Trống đất và các dạng “cải biên” của nó 

Trống đất hay đàn đất thường được biết đến là một loại nhạc khí rất cổ 

của người Việt và của cư dân ở khu vực Đông Nam Á. Với sự sáng tạo của 

người dân Việt, cũng để thích nghi với sinh hoạt Hát trống quân của từng địa 

phương, cây đàn đất đã được “cải biên” về cấu tạo và tên gọi cũng đã được 

“địa phương hóa”. Có nơi người ta gọi là trống đất, có nơi gọi là trống thùng 

hay trống chum.... Theo chúng tôi, những tên gọi này có thể xuất phát từ việc 

tạo “Hộp cộng hưởng” cho trống bằng cách đào hố dưới đất, hay bằng thùng 

gỗ, hoặc bằng chum…. Tuy nhiên, cách lập luận như vậy cũng chỉ mang tính 

tương đối. Cũng có thể do phong tục tập quán, hoặc hoàn cảnh đặc thù và suy 

nghĩ của người dân của các vùng khác nhau, hay do sự phát triển của kinh tế - 

xã hội, khoa học - công nghệ, nên người ta có những cách “bắc trống” khác 

nhau.... Chẳng hạn, đầu thế kỷ XX, có những nơi người ta thường dùng dây 

thép hay dây đồng thay cho dây mây và dùng thùng sắt Tây thay cho thùng 

gỗ.... Qua nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế, chúng tôi miêu tả, phác họa 

một số kiểu trống và cách “bắc trống” như sau: 

Trống đất: Người ta đào một hố vuông mỗi cạnh khoảng 40cm, lấy một 

tấm ván gỗ mỏng đậy lên trên, lấy đá xếp ở hai bên sao cho tấm ván đậy kín 

hố đất. Trên nắp đậy có đặt một que chống cao khoảng 50cm (“ngựa đàn”), 
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sau đó lấy dây mây căng qua “ngựa đàn” rồi đóng cọc ở hai bên để vít căng 

dây mây. Có những nơi người ta còn dùng mâm đồng để làm nắp đậy. 

 

Hình 2.3. Phác họa hình cái trống đất (kiểu 1).  

Cũng có loại trống đất được “bắc” kiểu khác: Người ta lấy một cái sào 

bằng hóp, hoặc tre dài 4-5m đặt ngang trên chạc hai đầu cọc tre khoảng 1m, 

một đầu cọc đóng chắc xuống đất. Ở dưới đất, khoảng giữa của thanh sào, đào 

một hố vuông mỗi cạnh khoảng 40-50cm, lấy một tấm ván gỗ mỏng đậy lên 

trên, lấy đá xếp ở hai bên sao cho tấm ván đậy kín hố đất. Sau đó lấy dây 

mây, hoặc lạt tre buộc vít từ giữa thanh sào xuống giữa nắp đậy của hố đất. 

 

Hình 2.4. Phác họa hình cái trống đất (kiểu 2). 

Trống thùng: Trước hết, chuẩn bị một sợi dây mây tươi dài khoảng 4,5-

5m, hai chiếc cọc tre hoặc gỗ dài chừng 35-40cm, một thùng gỗ có đường 

kính từ 35-45cm, cao khoảng 45-50cm và một cái nạng gỗ (hoặc chạc cây) 

cao chừng 12-15cm. Tiếp theo, người ta căng sợi mây và đóng chặt 2 đầu cọc 

xuống nền đất. Ở chính giữa sợi dây mây, người ta lật úp cái thùng gỗ xuống 

đất, miệng thùng được kê cách đất để tạo khe thoát âm, đặt cái nạng gỗ lên 

chính giữa đáy thùng và kéo căng sợi dây mây qua đó. Cái thùng có vai trò 

như “Hộp cộng hưởng” còn chiếc nạng là “ngựa đàn”. Có nơi người ta không 

dùng nạng chống mà căng thẳng dây mây lên mặt đáy thùng. 
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Hình 2.5. Phác họa hình cái trống thùng. 

Trống Chum: Có nơi dùng chiếc chum sành thay cho thùng gỗ, cách 

“bắc trống” ở đây cũng tương tự như ở trống thùng đã trình bày. Tuy nhiên, 

việc đưa cái chum vào làm “hộp cộng hưởng” chắc chắn sẽ tạo ra những âm 

thanh khác với các loại trống đã trình bày ở trên. 

 

Hình 2.6. Phác họa hình cái trống chum (kiểu 1). 

 Cũng có nơi người ta lại đặt chiếc chum sành dưới hố đất và kê tấm ván 

gỗ lên miệng chum, rồi tiếp tục các công đoạn như đóng cọc, căng dây mây.... 

 

Hình 2.7. Phác họa hình cái trống chum (kiểu 2).  

Trường hợp đặc biệt là loại trống được sử dụng trong trống quân Liêm 

Thuận. Người ta cũng lấy một cái chum sành cao khoảng 50cm, miệng chum có 

đường kính khoảng 30cm. Trên miệng chum đặt một tấm ván gỗ mỏng, kê sao 

cho kênh với miệng chum. Ở giữa tấm ván đặt một thanh chống bằng gỗ hoặc 

bằng tre cao từ 20-25cm. Người ta lấy dây mây, hoặc dây thừng buộc căng vòng 

qua thanh chống, hai đầu ván gỗ, vòng qua đáy chum [Phụ lục 4.8.4, tr.290]. 
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2.4.2. Cách gõ trống 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, gõ trống đệm cho Hát trống quân rất 

được người diễn xướng chú trọng, không chỉ là việc chọn và cử người gõ 

trống, mà các nghệ nhân còn để ý đến những vị trí cần gõ ở trên trống. 

2.4.2.1. Các cách gõ trống đệm cho hát 

Trong Hát trống quân của các địa phương đều có nhiều cách gõ đệm 

được sử dụng ở những bài khác nhau. Nhưng dường như các cách gõ trống 

đệm ở trong từng bài chỉ mang tính tùy hứng, chưa thấy có quy định cụ thể. 

Qua các tư liệu thu thập được, chúng tôi thấy có một số cách gõ trống để đệm 

cho hát như sau: 

Gõ trống theo nhịp: Là gõ vào đầu của mỗi ô nhịp (phách mạnh), đây 

cũng thường là những trọng âm trong lời ca. Phương thức gõ đệm này khá 

đơn giản, thiên về chức năng giữ nhịp. Theo cách nói dân gian có nghĩa là 

người ta chỉ gõ vào các chữ ở số chẵn (2, 4, 6...) trong câu thơ lục bát.... 

Ví dụ 1: 

 
Gõ trống theo lời ca: Nghĩa là hát chữ nào thì gõ trống vào chữ ấy, 

nhưng thường chỉ gõ vào những chữ là lời thơ chính trong câu thơ lục bát, 

những từ phụ không mấy khi được gõ.  

Ví dụ 2: 

 
Gõ trống theo một tiết tấu cố định: Là cách lặp đi lặp lại một hình tiết 

tấu gõ trong suốt quá trình hát. Cách gõ đệm này có thể sẽ đem lại một hiệu 

quả âm thanh phong phú hơn, sôi nổi hơn. 
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Ví dụ 3: 

 
Trong phần gõ trống của Hát trống quân, có một tổ hợp tiết tấu (khổ 

trống) mang tính cố định, thường được gõ để bắt đầu vào cuộc hát và kết thúc 

một “trổ hát” của nam hay nữ. Cho dù trong khi hát có gõ đệm bằng cách nào 

(ba cách gõ đệm ở trên), thì sau mỗi “trổ hát” người ta đều gõ khổ trống này. 

Nó cũng như một sự phân tách giữa các “trổ hát”. Cũng có thể gọi là sự “nối” 

giữa các “trổ hát”. Qua khảo sát, chúng tôi ghi được hai kiểu gõ: khổ trống 1, 

thường thấy trong lối hát của tiểu vùng Trung du Bắc Bộ; khổ trống 2, thường 

thấy trong lối hát của tiểu vùng Châu thổ sông Hồng. 

Khổ trống 1: Người ta có thể gõ một nửa, hoặc cả khổ trống. 

 
Khổ trống 2: Người ta có thể gõ một, hoặc hai khổ trống liền nhau. 

 
Các cách gõ trống đệm cho hát ở trên tuy không mấy phức tạp, còn 

mang nhiều tính chất giữ nhịp, song chúng là nhân tố quan trọng tạo nên 

không khí rộn rã, hứng khởi và là một nét đặc trưng của Hát trống quân vùng 

TDBB&CTSH. 

2.4.2.2. Cách tạo ra âm sắc, cao độ của tiếng trống 

Qua một số tài liệu đã được các nhà nghiên cứu công bố và một số 

nghệ nhân đã từng “bắc trống”, thì loại “Trống đất” được tạo “Hộp cộng 

hưởng” ở dưới đất có âm sắc khá độc đáo, những tiếng “thùng, thình” của nó 

nghe có chất trầm ấm, dày dặn của lòng đất.… Âm thanh của chiếc trống 

được đưa một chiếc thùng gỗ xuống hố đất để làm “Hộp cộng hưởng” thì 

tiếng có vẻ vang hơn, nhưng lại bớt đi độ trầm ấm và dày dặn. Còn các cách 



 72 

tạo “Hộp cộng hưởng” khác (như đã nêu ở trên) thì nghe tiếng mỏng, đôi khi 

lại rè và thỉnh thoảng còn nghe rất “chát chúa, khó lọt tai”.... Đặc biệt, ở trống 

quân Bùi Xá xưa, người ta còn cho vỏ ốc nhồi vào hố đất để “bắc trống”, theo 

các nghệ nhân đây là nét độc đáo của trống đất ở Bùi Xá bởi nó tạo ra những 

âm thanh trong và du dương hơn trống đất thông thường. Đối với trống cái và 

trống con thì đường kính của tang, độ dày mỏng của gỗ làm tang, độ căng của 

mặt trống... sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến âm sắc, cao độ của tiếng trống. 

Cách tạo ra các cao độ khác nhau của tiếng trống đệm cũng đã được 

người diễn xướng Hát trống quân xưa và nay để ý. Đối với các loại trống đất, 

trống thùng, trống chum, phương thức thường thấy là người diễn xướng sẽ gõ 

lần lượt vào hai bên của “ngựa đàn” để tạo ra những âm trầm, bổng khác 

nhau. Cũng có trường hợp người ta đã đặt “ngựa đàn” không ở chính giữa dây 

căng (“dây đàn”), khi gõ lần lượt vào hai bên của “ngựa đàn” sẽ tạo ra tiếng 

trống có cao độ khác nhau. Đối với những người gõ trống điêu luyện, họ còn 

tạo ra những tiếng trống có cao độ khác nhau bằng cách gõ vào nhiều vị trí 

khác nhau trên “dây đàn”.... Qua thử nghiệm của chúng tôi, khi gõ vào sát 

“ngựa đàn” sẽ cho âm có cao độ cao, lần lượt ở các vị trí xa dần “ngựa đàn” 

sẽ có cao độ thấp dần. Lần lượt ở các vị trí tiến gần tới cọc vít “dây đàn” cũng 

sẽ cho các âm có cao độ cao dần, nhưng tiếng trống sẽ bớt dần độ vang, độ 

dày dặn.... Ngoài ra, việc sử dụng dùi gõ và “dây đàn” có chất liệu khác nhau 

cũng sẽ tạo ra nhiều sự khác biệt về âm sắc, cao độ của tiếng trống đất và các 

dạng “cải biên” của nó. Đối với trống cái và trống con, thông thường người 

diễn xướng sẽ tạo độ cao thấp cho tiếng trống bằng cách gõ vào các vị trí 

khác nhau trên mặt trống, hoặc tang trống.... Âm thanh của trống cái và trống 

con thường được thể hiện bằng những từ như “tùng cắc tung” hay “tùng cắc” 

hoặc “tung tùng”.... Qua thử nghiệm thực tế cũng cho thấy cao độ của tiếng 

trống cái và trống con thể hiện rõ ràng hơn trống đất, trống thùng.... 

2.5. Sự tương đồng và khác biệt của Hát trống quân ở hai tiểu vùng 

 Có thể nói, Hát trống quân truyền thống ở vùng TDBB&CTSH là một 

thể loại diễn xướng dân gian rất phong phú, đa dạng về hình thức biểu hiện và 

trên nhiều phương diện khác.... Để nhìn nhận được rõ hơn những đặc trưng 
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chung và đặc tính bản địa, chúng tôi tiến hành tổng hợp các yếu tố cơ bản thể 

hiện sự tương đồng, khác biệt trong Diễn xướng, Âm nhạc, Lời ca, Nhạc cụ 

gõ đệm, cách gõ đệm của lối hát ở hai tiểu vùng. 

Bảng 2.1. Tổng hợp những yếu tố tương đồng và khác biệt  
của hai tiểu vùng trống quân  

 
           

         HÌNH THỨC 
 

NỘI DUNG 

HÁT TRỐNG QUÂN  

TIỂU VÙNG TRUNG DU BẮC BỘ 

HÁT TRỐNG QUÂN  

TIỂU VÙNG CHÂU THỔ SÔNG HỒNG 

Mục đích, 

ý nghĩa, 

tính chất 

diễn xướng 

- Tín ngưỡng, phong tục. 

- Đối đáp giao duyên. Đề 

cao mục đích, ý nghĩa, thi 

thố là thứ yếu. 

- Vui chơi, giải trí. 

- Đối đáp giao duyên. Đề cao 

sự đấu trí, đua tài có phân 

định thắng, thua. 

Đối tượng 

tham gia 

diễn xướng 

Nam, nữ thanh niên chưa lập 

gia đình của làng và làng kết 

nghĩa theo quy định.... 

Nam, nữ thanh niên chưa lập 

gia đình của làng, làng kết 

nghĩa và người từ nơi khác 

đến. 

Thời gian, 

thời điểm 

diễn xướng 

Mùa Xuân; buổi chiều và 

buổi tối 

Mùa Thu; buổi tối và những 

đêm trăng sáng, cao điểm là 

đêm rằm Trung Thu. 

Không gian 

diễn xướng 

Có yếu tố “thiêng”, theo quy 

định (Sân đình, đền, chùa, 

bờ sông). 

Không quy định, tùy theo quy 

mô và hình thức tổ chức (Sân 

đình, bờ sông, trong nhà, bãi 

đất rộng, bờ ruộng, bờ đê, 

trên sông...). 

Hình thức  

tổ chức  

diễn xướng 

Diễn xướng sử dụng trống 

da. 

 

Diễn xướng sử dụng trống 

đất và diễn xướng không 

dùng trống. 

Phương thức 

diễn xướng 

- Diễn xướng: mang tính 

“động”, thường có múa.  

- Cách thức hát: Hát vận, hát 

đố, hát họa; Đôi nam nữ đối 

đáp. Nam hoặc nữ lĩnh 

- Diễn xướng: mang tính 

“tĩnh”, thường không có múa. 

- Cách thức hát: Hát vận, hát 

đố, hát họa; Đôi nam nữ đối 

đáp. Nam hoặc nữ lĩnh 
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         HÌNH THỨC 
 

NỘI DUNG 

HÁT TRỐNG QUÂN  

TIỂU VÙNG TRUNG DU BẮC BỘ 

HÁT TRỐNG QUÂN  

TIỂU VÙNG CHÂU THỔ SÔNG HỒNG 

xướng, cả nhóm hát đế hoặc 

đồng ca vào cuối câu. 

xướng, cả nhóm hát đế hoặc 

đồng ca vào cuối câu. 

Diễn trình - 3 phần: Mở, Giữa, Kết. 

- Thứ tự chặng/bài thường 

tuân theo quy định riêng của 

mỗi địa phương. 

- Phần Kết của một số hình 

thức không có nội dung chia 

tay... 

- 3 phần: Mở, Giữa, Kết. 

- Thứ tự chặng/bài thường 

không có quy định cụ thể. 

- Phần Kết của các hình thức 

có nội dung chia tay... một số 

nơi còn có thêm các thể loại 

dân ca khác như: Cò lả, Quan 

họ... 

Trang phục 

diễn xướng 

Mang tính lễ nghi, theo quy 

định của từng địa phương. 

 

Mặc đẹp, tùy theo quy mô 

cuộc hát. Có khi là trang phục 

thường ngày. 

Giai điệu - Các bài có sự chi phối một 

giai điệu lòng bản. 

- Có mối quan hệ chặt chẽ 

với ngữ điệu ngôn ngữ địa 

phương, thanh điệu, cấu trúc 

của câu thơ trong lời ca. 

- Sự luyến láy thường được 

thấy trong giai điệu. 

- Nhiều cung bậc cảm xúc 

thường được thể hiện trong 

các cuộc hát. 

- Trong một bài có thể có 

một, hoặc vài lối tiến hành 

giai điệu: nhắc lại tiết nhạc, 

câu nhạc, có thay đổi hoặc 

không thay đổi. 

- Các bài có sự chi phối một 

giai điệu lòng bản. 

- Có mối quan hệ chặt chẽ với 

ngữ điệu ngôn ngữ địa 

phương, thanh điệu, cấu trúc 

của câu thơ trong lời ca. 

- Sự luyến láy thường được 

thấy trong giai điệu. 

- Nhiều cung bậc cảm xúc 

thường được thể hiện trong 

các cuộc hát. 

- Trong một bài có thể có 

một, hoặc vài lối tiến hành 

giai điệu: nhắc lại tiết nhạc, 

câu nhạc, có thay đổi hoặc 

không thay đổi.. 
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TIỂU VÙNG CHÂU THỔ SÔNG HỒNG 

- Nhịp phách khá rõ ràng, 

chủ yếu là nhịp 2 phách, tiết 

tấu tương đối mạch lạc, khúc 

triết, loại tiết tấu thường gặp 

thì giống như tiết tấu của 

trống hội. Thường có “lấy 

đà” ở đầu bài, đầu câu, đầu 

tiết nhạc. Thường có đảo 

phách, nghịch phách. 

- Nhịp phách khá rõ ràng, chủ 

yếu là nhịp 2 phách, tiết tấu 

tương đối mạch lạc, khúc 

triết, loại tiết tấu thường gặp 

thì giống như tiết tấu của 

trống hội. Thường có “lấy 

đà” ở đầu bài, đầu câu, đầu 

tiết nhạc. Thường có đảo 

phách, nghịch phách. 

- Một số bài bản có quãng 2 

thứ trong giai điệu. 

Thang âm Chủ yếu là thang 3 âm, 4 

âm. 

Chủ yếu là thang 5 âm, 6 âm, 

7 âm. 

Hình thức, 

cấu trúc âm 

nhạc 

Một đoạn, hai đoạn nhạc. Một đoạn, hai đoạn nhạc. 

Nội dung, 

chủ đề của 

lời ca 

- Tình yêu nam nữ, quê 

hương bản quán, thiên 

nhiên, động vật...; đố-giảng; 

hát chào; dựa vào nội dung 

lời ca để gọi tên bài bản.... 

- Nội dung hát thờ.... 

- Tình yêu nam nữ, quê 

hương bản quán, thiên nhiên, 

động vật...; đố-giảng; hát 

chào; dựa vào nội dung lời ca 

để gọi tên bài bản.... 

- Nội dung hát đi chơi.... 

Thể thơ 

trong lời ca 

Lục bát, song thất lục bát, 

lục bát biến thể, tự do. 

Lục bát, song thất lục bát, lục 

bát biến thể, tự do. 

Cách phổ 

thơ 

Xuôi chiều; nhắc lại; đảo 

cụm từ; đảo từ, lặp lại từ. 

Xuôi chiều; nhắc lại; đảo cụm 

từ; đảo từ, lặp lại từ. 

Kết cấu, từ 

phụ của lời 

ca 

Lời ca kết cấu theo dạng “trổ 

hát”; từ phụ phong phú, đa 

dạng. 

Lời ca kết cấu theo dạng “trổ 

hát”; từ phụ phong phú, đa 

dạng. 
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Nhạc cụ gõ 

đệm cho hát 

 Trống cái, trống con. Trống đất, trống thùng, trống 

chum. Có trường hợp là đồ 

dùng trong sinh hoạt thường 

ngày, hoặc dụng cụ lao động 

sản xuất... 

Cách gõ đệm 

cho hát 

- Theo nhịp; theo lời ca; theo 

một tiết tấu cố định. 

- Nối giữa các “trổ” hát bằng 

khổ trống 1. 

- Theo nhịp; theo lời ca; theo 

một tiết tấu cố định. 

- Nối giữa các “trổ” hát bằng 

khổ trống 2. 
 

 Nhận xét: 

 Sự tương đồng trong Hát trống quân của hai tiểu vùng được nhìn nhận 

ở các khía cạnh và nội dung như: Tính chất của cuộc hát; đối tượng tham gia 

diễn xướng; cách thức hát; các phần của diễn trình; giai điệu; hình thức, cấu 

trúc âm nhạc; thể thơ trong lời ca; nội dung, chủ đề cốt lõi của lời ca; cách 

phổ thơ; kết cấu, từ phụ của lời ca; cách gõ đệm cho hát. Những điểm tương 

đồng trên có thể được coi là đặc trưng chung, hay yếu tố mang tính “lõi” của 

Hát trống quân truyền thống ở vùng TDBB&CTSH. Từ đây cũng cho thấy, 

tuy các hình thức diễn xướng phân bố ở nhiều nơi trong vùng trống quân, 

nhưng những đặc tính cơ bản của thể loại dân ca này vẫn được duy trì và bảo 

lưu theo các mức độ khác nhau. Cở sở để nhìn nhận vấn đề trên trước tiên có 

thể là do hai tiểu vùng cùng thuộc một vùng văn hóa (đã trình bày ở mục 1.3), 

nên sẽ có những tương đồng nhất định về tự nhiên, văn hóa, xã hội. Tiếp đến, 

cư dân của hai tiểu vùng cũng có những mối quan hệ về nguồn gốc và lịch sử. 

Đồng thời, giữa họ có thể đã diễn ra sự tiếp thu, giao lưu, ảnh hưởng văn hóa 

lẫn nhau. Vì vậy, đã tạo nên những đặc trưng chung về văn hóa và yếu tố cấu 

thành của các thể loại diễn xướng dân gian. Chẳng hạn, ở cả hai tiểu vùng yếu 

tố nam nữ đối đáp, giao duyên là đặc tính của nhiều thể loại dân ca khác nhau 

như Hát trống quân, Hát ví, Hát Quan họ, Hát đúm...; thể thơ lục bát, song 

thất lục bát cũng thường được thấy trong lời ca của Hát Xoan, Cò lả.... Như 
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thế, sự tương đồng trong các yếu tố cấu thành của thể loại Hát trống quân ở 

cùng một vùng văn hóa cũng không nằm ngoài quy luật chung. 

 Sự khác biệt, cũng chính là những đặc trưng để nhận diện tiểu vùng 

Trung du Bắc Bộ và tiểu vùng Châu thổ sông Hồng, được biểu hiện ở các 

khía cạnh, nội dung như: Mục đích, ý nghĩa; thời gian, thời điểm diễn xướng; 

không gian diễn xướng; hình thức tổ chức diễn xướng; phương thức diễn; 

phần Kết của diễn trình; trang phục; thang âm; nội dung, chủ đề có tính bản 

địa trong lời ca; nhạc cụ gõ đệm cho hát; khổ trống nối giữa các “trổ” hát. Để 

lý giải cho sự khác biệt trên, trước hết có thể căn cứ vào những đặc tính “trội” 

về tự nhiên, con người và văn hóa của hai tiểu vùng. Như đã trình bày ở phần 

cơ sở thực tiễn, tiểu vùng Trung du Bắc Bộ với “cái cốt cách lịch sử” được 

thể hiện ở nhiều phương diện... tiểu vùng Châu thổ sông Hồng đặc trưng với 

địa hình đồng bằng, vùng trũng, đa dạng về sắc thái văn hóa, con người khéo 

léo, tài nghệ.... Hát trống quân là thể loại dân ca có gắn bó mật thiết với một 

số loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Việt ở hai tiểu vùng. Bởi 

vậy, các yếu tố cấu thành của lối hát này cũng chịu sự chi phối của môi 

trường văn hóa và mang những đặc trưng chung của mỗi tiểu vùng. Chẳng 

hạn, lối hát ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ thường gắn liền với những sinh hoạt 

văn hóa tín ngưỡng, phong tục, có yếu tố “thiêng”, được tổ chức vào mùa 

Xuân. Vì vậy, mục đích, ý nghĩa, thời gian, không gian diễn xướng... của cuộc 

hát cũng phải theo những quy định chung. Mặt khác, cũng có thể do quá trình 

giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa nước ta với nước ngoài, giữa các vùng, các 

thể loại dân ca... đã tạo nên những khác biệt của hai tiểu vùng trống quân. Có 

thể nhìn nhận vấn đề này qua lối hát ở khu vực nội đô Thăng Long - Hà Nội, 

một số bài bản ở đây có thang 6 âm và 7 âm... điều này tạo ra sự khác biệt lớn 

với lối hát của các địa phương trong vùng. Theo chúng tôi, điểm khác biệt 

trên có thể được hình thành do sự giao lưu, tiếp biến văn hóa của cư dân Việt 

ở khu vực nội đô Thăng Long - Hà Nội với văn hóa của các nước châu Âu.... 

Bởi, ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX đã có nhiều luồng tư tưởng, văn 

hóa, âm nhạc... của nước ngoài, đặc biệt là nước Pháp đã ảnh hưởng đến văn 

hóa Việt Nam. Khi ấy, khu vực nội đô Thăng Long - Hà Nội là một trong 
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những trung tâm văn hóa của nước ta chịu tác động mạnh mẽ và sâu sắc. Do 

đó, khi nghe âm hưởng của các bài Hát trống quân có thang 6 âm và 7 âm ta 

cảm nhận được một số nét của âm nhạc châu Âu.... 

 Bên cạnh các vấn đề đã nêu trên, sự tương đồng của Hát trống quân 

truyền thống ở hai tiểu vùng còn được biểu hiện qua những giá trị mà nó 

mang lại cho người dân vùng TDBB&CTSH. 

 2.6. Giá trị của Hát trống quân 

 Hát trống quân là một thể loại dân ca đã gắn bó với sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng của cư dân Việt vùng TDBB&CTSH từ lâu đời. Trải qua những 

biến cố, thăng trầm của lịch sử dân tộc thể loại diễn xướng này vẫn trường tồn 

và hiện diện trong đời sống của nhân dân. Từ đó có thể thấy rằng, sức hút, sự 

hấp dẫn... và đặc biệt là những giá trị mà lối hát này mang lại cho con người 

là không hề nhỏ. Chính vì vậy mà loại hình diễn xướng này đã được nhiều 

cộng đồng cư dân Việt yêu thích, lựa chọn làm một trong những phương thức 

để thể hiện tình cảm và phản ánh cuộc sống của họ.... 

 Giá trị xã hội: Là một trong những giá trị tiêu biểu của Hát trống quân 

vùng TDBB&CTSH. Cuộc hát chính là môi trường sinh hoạt văn hóa trong 

sáng, lành mạnh, tạo điều kiện cho nam nữ thanh niên được gặp gỡ, quen biết, 

quý mến nhau và thực hành những tri thức về xã hội. Thông qua cách thức hát 

đối đáp, giao duyên thanh niên nam nữ có dịp để bày tỏ tình cảm riêng tư, tìm 

hiểu nhau, trao đổi với nhau những ước muốn về cuộc sống hôn nhân và khát 

vọng tình yêu đôi lứa.... Đặc biệt, trong xã hội Phong kiến có nhiều quy định 

hà khắc đối với quan hệ nam nữ thì đây là dịp để họ công khai thể hiện tình 

yêu của mình thông qua những câu hát, lời thơ. Cũng từ cuộc Hát trống quân 

nhiều đôi trai gái đã đến được với nhau và cùng nhau xây dựng tổ ấm gia 

đình. Năm 1890, trong công trình nghiên cứu về Những bài hát và truyền 

thống của người Việt Nam, khi miêu tả về cuộc Hát trống quân của người 

Việt ở Bắc Kỳ vào mùa Thu tác giả G. Dumoutier cũng nhận định “Màn hát 

này rất được hoan nghênh, đặc biệt là với thanh niên An Nam.... Sau Tết 

Trung Thu thường có nhiều đám cưới” [144, tr.34]. 
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 Giá trị tinh thần: Trên phương diện chung, Hát trống quân là một sinh 

hoạt văn hóa có tính vui chơi, giải trí của cư dân trong xã hội nông nghiệp sau 

những ngày tháng lao động vất vả. Để rồi sau mùa lễ hội, với những cuộc hát 

vui vẻ, đầy ý nghĩa sẽ giúp cho tinh thần của người dân được thư thái, thoải 

mái... và họ như đã lấy lại được sức lực để tiếp tục bước vào một mùa vụ mới. 

Đối với các lối hát ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, tuy mang mục đích nghi lễ, 

thờ cúng là chính yếu, nhưng trong đó vẫn có yếu tố thi thố, đua tài, đấu trí 

bằng nghệ thuật diễn xướng. Vì thế, tác dụng mà lối hát này mang lại cho văn 

hóa tinh thần của cư dân nơi đây là không nhỏ. Ở tiểu vùng Châu thổ sông 

Hồng, Hát trống quân là một trong những sinh hoạt văn hóa tinh thần không 

thể thiếu của người dân vào dịp Tết Trung Thu, các sự kiện trọng đại của gia 

đình, dòng tộc và ngay cả khi đang lao động, sản xuất.... Mặt khác, Hát trống 

quân là loại hình diễn xướng có nhiều bài bản với nội dung, chủ đề khác nhau. 

Do vậy, trong một cuộc hát thường thể hiện nhiều sắc thái như: Tươi vui, trong 

sáng; đôi lúc hóm hỉnh, tinh nghịch, trêu đùa; có khi nhẹ nhàng, tình cảm, trữ 

tình; lại có khi khỏe khoắn, mạnh mẽ, rắn rỏi.... Từ đó, người đi hát và khán 

giả được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, tạo ra sự phong phú trong đời 

sống tinh thần. 

 Giá trị giáo dục: Thông qua nghệ thuật diễn xướng, lời ca của các bài 

bản được truyền lại từ thế hệ trước hoặc ứng tác tại chỗ, cả người tham gia và 

cỗ vũ cùng có điều kiện để tiếp thu, học hỏi, trao đổi với nhau những tri thức 

về tự nhiên, lao động sản xuất, kinh nghiệm sống.... Lời ca của Hát trống 

quân là những bài học hữu ích cho lớp trẻ về các thể loại văn thơ, cách đặt 

câu, gieo vần, chọn từ.... Nội dung các bài bản cũng giúp mọi người thêm 

hiểu biết về chính quê hương bản quán của mình và các vùng miền khác, qua 

đó góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ biết trân trọng, gìn giữ những giá trị văn 

hóa, truyền thống tốt đẹp. Những bức tranh đẹp đẽ về thiên nhiên, làng quê 

được khắc họa một cách sinh động trong các bài bản sẽ có tác động sâu sắc 

tới tình cảm, thái độ ứng xử của con người với môi trường xung quanh. Với 

những người trực tiếp diễn xướng, đây là dịp để rèn luyện trí nhớ, năng lực tư 

duy, sự nhanh trí trong đối đáp; rèn luyện năng lực, kỹ năng, sự sáng tạo về 

Văn học, Âm nhạc, Múa.... Mục đích, ý nghĩa của các cuộc hát thường hướng 
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đến Chân - Thiện - Mỹ và cầu mong cho thiên nhiên thuận hòa, mùa màng tốt 

tươi, nhân đa vật thịnh, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.... Qua đó 

góp phần giáo dục cho con người tính nhân văn và những phẩm chất tốt đẹp. 

 Giá trị cộng đồng: Hát trống quân là một trong những loại hình diễn 

xướng dân gian tạo ra sự cố kết cộng đồng trong xã hội nông nghiệp xưa. 

Theo các tài liệu nghiên cứu đã công bố, thời xưa để chuẩn bị cho cuộc hát có 

tổ chức, ở nhiều nơi nam nữ thanh niên trong làng đã tổ chức tập luyện trước 

cả tháng, người cao tuổi thì tham gia với vai trò cố vấn, chỉ bảo, người ít tuổi 

thì đến xem, cổ vũ động viên.... Để chuẩn bị cho cuộc hát quy mô lớn có yếu 

tố thi thố, người dân mọi tầng lớp trong cộng đồng đã đoàn kết, bảo ban nhau 

để làng mình, xã mình đạt được kết quả cao nhất. Như thế, loại hình diễn 

xướng này đã được mọi người, mọi nhà và cả cộng đồng quan tâm, xem 

trọng, cùng nhau vun đắp cho điệu hát của quê hương. Cũng từ sinh hoạt văn 

hóa trống quân nhiều cộng đồng cư dân đã gắn kết với nhau qua nhiều đời, có 

sự hỗ trợ nhau trong cuộc sống, tạo thành sức mạnh chung để cùng tồn tại và 

phát triển. Bên cạnh đó, Hát trống quân còn là một loại hình diễn xướng được 

phổ biến rộng khắp và gần gũi với cuộc sống của nhiều cộng đồng cư dân. 

 Giá trị phong tục, tín ngưỡng: Hát trống quân là một sinh hoạt văn hóa 

mang tính phong tục của nhiều địa phương vùng TDBB&CTSH. Ở nhiều nơi 

người dân đã xem loại hình diễn xướng này như một “đặc sản”, một nét đẹp 

trong văn hóa truyền thống và họ luôn tự hào khi nói về điệu hát của quê 

hương mình. Ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, lối hát này còn gắn bó với những 

sinh hoạt tín ngưỡng của cư dân Việt như tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, 

tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng.... Đồng thời, trong 

phương thức diễn xướng của các lối hát ở nơi đây còn mang nhiều yếu tố văn 

hóa của những loại hình tín ngưỡng, phong tục cổ xưa như tín ngưỡng thờ 

Mặt Trời, tín ngưỡng phồn thực, tục cầu đinh.... Ở tiểu vùng Châu thổ sông 

Hồng, Hát trống quân thường gắn liền với phong tục đón Tết Trung Thu của 

người dân. Theo nhiều nhà nghiên cứu, lối hát ở nơi đây ẩn chứa nhiều yếu tố 

văn hóa của tín ngưỡng thờ Mặt Trăng, một loại hình tín ngưỡng cổ. Sinh 

hoạt văn hóa trống quân vùng TDBB&CTSH cũng thường gắn liền với tục 

kết chạ/kết nghĩa giữa các làng xã, là một trong những phong tục truyền thống 

tốt đẹp của người Việt.  
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 Giá trị văn học: Lời ca của Hát trống quân là một kho tàng về văn học 

với nhiều thể loại, nội dung, chủ đề. Những câu ca dao, tục ngữ, câu đố của 

các thế hệ người Việt đúc rút và truyền lại, những câu thơ, tích truyện hay nổi 

tiếng... đã được người diễn xướng hát thành bài bản. Bên cạnh đó, nhiều câu 

thơ được sáng tác tại chỗ trong quá trình ứng đối đã thể hiện những tâm tư, 

tình cảm của con người và phản ánh hiện thực xã hội đương thời. Không chỉ ở 

phương diện nội dung mà trong lời ca các bài bản còn thể hiện nhiều cú pháp 

tu từ, cách thức sáng tạo ngôn ngữ trong văn học.... Có thể nói, lời ca của lối 

hát này là rất đặc sắc, vừa mang tính thực tiễn, tính dân gian, vừa có tính học 

thuật cao. Như vậy, cuộc hát chính là nơi thể hiện các giá trị văn học, trong đó 

cả người diễn xướng và khán giả cùng được hưởng thụ những giá trị ấy. 

 Giá trị nghệ thuật: Với đặc trưng là thể loại dân ca có nhiều hình thức, 

làn điệu, Hát trống quân chứa đựng một di sản nghệ thuật dân gian quý báu 

thể hiện sức sáng tạo lớn lao của các thế hệ người Việt vùng TDBB&CTSH. 

Trong mỗi hình thức thường có một vài giai điệu lòng bản và một hệ thống 

bài bản với những đặc trưng riêng. Do vậy, số lượng bài hát của vùng trống 

quân là khá lớn, đa dạng và phong phú về âm điệu, nội dung, chủ đề.... Âm 

nhạc của các bài hát tuy đơn giản, nhưng trong mỗi bài lại có những cách “bẻ 

câu”, nắn giai điệu, phổ thơ khác nhau.... Chính những điều này đã tạo nên giá 

trị về âm nhạc dân gian để mọi người có thể tiếp thu, kế thừa và phát huy. 

Thành tố diễn xướng của Hát trống quân là tổng hợp của nhiều yếu tố như 

hát, gõ đệm, đôi lúc có cả múa.... Nhờ đó, cả người diễn xướng, khán giả đã 

được thực hành, trải nghiệm và hòa mình trong một không gian nghệ thuật 

mang tính tổng hợp. Cũng từ các cuộc hát, nhiều cách thức xướng, gõ đệm, 

múa... đã được sản sinh, sáng tạo và lưu truyền trong nhân dân qua nhiều đời. 

Tiểu kết 

 Theo cách tiếp cận của Văn hóa học, Âm nhạc học, chúng tôi đã phân 

tích, tổng hợp, miêu tả toàn bộ diện mạo của Hát trống quân truyền thống 

vùng TDBB&CTSH. Qua đó đã cho thấy những đặc trưng của vùng và tiểu 

vùng được biểu hiện trong mỗi thành tố của loại hình diễn xướng này. 
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 Những đặc trưng của vùng trống quân TDBB&CTSH được nhìn nhận 

trong các thành tố như: Tính chất của cuộc hát là nam nữ đối đáp, giao duyên, 

có yếu tố đấu trí đua tài phân định thắng thua; đối tượng tham gia cuộc hát 

thường là nam nữ thanh niên chưa lập gia đình; cách thức hát đặc trưng là hát 

vận, hát đố, hát họa, được thể hiện theo lối đôi nam nữ đối đáp, nam hoặc nữ 

lĩnh xướng - cả nhóm hát đế hoặc đồng ca vào cuối câu; diễn trình thường 

gồm 03 phần Mở, Giữa, Kết; các bài có sự chi phối của giai điệu lòng bản; 

giai điệu gắn bó chặt chẽ với ngữ điệu trong ngôn ngữ nói ở mỗi địa phương 

và thanh điệu của lời ca; sự luyến láy thường được thấy trong giai điệu; âm 

điệu thường thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc; hình thức, cấu trúc thường là 

một đoạn và hai đoạn nhạc; thể thơ của lời ca thường là lục bát, song thất lục 

bát, lục bát biến thể, tự do; nội dung, chủ đề của lời ca thường gắn với tình 

yêu nam nữ, quê hương bản quán, thiên nhiên....; cách phổ thơ thường thấy là 

xuôi chiều, nhắc lại, đảo cụm từ, đảo từ, lặp lại từ; lời ca kết cấu theo dạng 

“trổ hát”, từ phụ phong phú, đa dạng; các cách gõ đệm cho hát thường thấy là 

theo nhịp, theo lời ca, theo một tiết tấu cố định. 

 Tiểu vùng trống quân Trung du Bắc Bộ được nhìn nhận với các đặc 

trưng như: Các cuộc hát thường mang mục đích tín ngưỡng, phong tục; thời 

gian, thời điểm diễn xướng thường là mùa Xuân, vào buổi chiều và buổi tối; 

không gian diễn xướng có yếu tố “thiêng”, theo quy định của địa phương; 

hình thức tổ chức diễn xướng sử dụng trống da; phương thức diễn thường 

mang tính “động” và có Múa; phần Kết trong diễn trình ở một số nơi không 

có nội dung chia tay....; trang phục diễn xướng thường mang tính lễ nghi, theo 

quy định của từng địa phương; thang âm thường là 3 âm, 4 âm; có nội dung, 

chủ đề hát thờ... trong lời ca; nhạc cụ gõ đệm cho hát là trống cái, trống con.  

 Tiểu vùng trống quân Châu thổ sông Hồng được nhìn nhận với các đặc 

trưng như: Mục đích, ý nghĩa của các cuộc hát thường là để vui chơi, giải 

trí....; thời gian, thời điểm diễn xướng thường vào buổi tối và những đêm 

trăng sáng của mùa Thu, cao điểm là đêm rằm Trung Thu; không gian diễn 

xướng thường tùy theo quy mô và hình thức tổ chức, không có quy định cụ 

thể; hình thức tổ chức là diễn xướng sử dụng trống đất và diễn xướng không 
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dùng trống; phương thức diễn thường mang tính “tĩnh”, không có Múa; phần 

Kết trong diễn trình thường có nội dung chia tay... một số nơi còn có thêm các 

thể loại dân ca khác như Cò lả, Sa mạc...; trang phục diễn xướng thường là 

mặc đẹp, tùy theo quy mô cuộc hát, đôi khi là trang phục thường ngày; thang 

âm của các bài bản chủ yếu là 5 âm, một số ít bài có thang 6 âm và 7 âm; có 

nội dung, chủ đề hát đi chơi... trong lời ca; nhạc cụ gõ đệm cho hát là trống 

đất, trống thùng, trống chum, có trường hợp là đồ dùng trong sinh hoạt 

thường ngày, hoặc dụng cụ lao động sản xuất.... 

 Nhìn chung, vùng trống quân cũng mang những đặc tính của vùng văn 

hóa tổng thể, trong đó tiểu vùng Trung du Bắc Bộ và tiểu vùng Châu thổ sông 

Hồng là hai sắc thái chính. Những yếu tố tương đồng mang tính “lõi” được 

nhìn nhận trên cơ sở đặc trưng chung trong văn hóa vùng và sự giao lưu, ảnh 

hưởng qua lại lẫn nhau giữa Hát trống quân của hai tiểu vùng, hoặc với các thể 

loại dân ca khác có cùng tính chất.... Sự khác biệt của hai tiểu vùng có thể được 

tạo bởi những đặc tính “trội” trong không gian văn hóa, sự chi phối mang tính 

bản địa và sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các quốc gia, vùng, các thể loại 

diễn xướng.... Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, Hát trống quân truyền thống 

vùng TDBB&CTSH đã mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống của con người, 

tiêu biểu là: Giá trị xã hội; Giá trị tinh thần; Giá trị giáo dục; Giá trị cộng 

đồng; Giá trị phong tục, tín ngưỡng; Giá trị văn học; Giá trị nghệ thuật.  

 Tất cả những giá trị và đặc trưng kể trên đã tạo nên văn hóa trống quân 

(hay văn hóa Hát trống quân) trong truyền thống của cư dân Việt vùng 

TDBB&CTSH. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, Hát trống quân cũng có 

nhiều biến đổi để phù hợp với thực tiễn xã hội, con người... ở mỗi thời đại. 

Nhờ vậy, lối hát này vẫn trường tồn và hiện hữu trong các sinh hoạt văn hóa 

hiện nay của nhân dân vùng TDBB&CTSH. Những vấn đề về biến đổi của 

Hát trống quân trong xã hội đương đại sẽ được chúng tôi trình bày ở chương 

tiếp theo của luận án.   
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Chương 3 
BIẾN ĐỔI CỦA HÁT TRỐNG QUÂN  

Ở TRUNG DU BẮC BỘ VÀ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG 
 

3.1. Những vấn đề chung về biến đổi của Hát trống quân 

 Qua nghiên cứu tài liệu cho thấy, trong tiến trình lịch sử của dân tộc 

Việt Nam Hát trống quân đã có nhiều biến đổi ở các mức độ, khía cạnh khác 

nhau. Những biến đổi có thể được tạo ra do sự thay đổi về hoàn cảnh sống của 

con người, điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội... của vùng và đất nước theo 

mỗi giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó là những biến đổi lớn trong nội tại của loại 

hình diễn xướng này, được biểu hiện rõ nét ở các khía cạnh về tư duy, tâm 

lý... của chủ thể sáng tạo - những người trực tiếp tham gia diễn xướng.... Ở 

đây, chúng tôi không “ngược dòng thời gian” để nghiên cứu sự biến đổi của 

Hát trống quân trong những giai đoạn lịch sử đã qua, mà sẽ điểm luận một số 

vấn đề được các nhà nghiên cứu đi trước đưa ra. Qua đó, góp phần làm rõ hơn 

những vấn đề có liên quan đến sự biến đổi của loại hình diễn xướng này. 

 Trong một nghiên cứu về Âm nhạc cổ truyền Việt Nam [63], tác giả 

Nguyễn Thụy Loan cho rằng, “khởi đầu Hát trống quân có thể là một loại 

hình dân ca lễ nghi tín ngưỡng phong tục thuộc tầng văn hóa cổ của người 

Việt” [63, tr.108]. Về sau, nhiều địa phương đã tổ chức diễn xướng trong các 

sinh hoạt văn hóa đời thường với mục đích khác nhau.... Nếu căn cứ theo 

nhận định của tác giả Nguyễn Thụy Loan và đối chiếu với nghiên cứu của 

chúng tôi thì rất có thể Hát trống quân đã được khởi đầu ở một trong những 

địa phương của tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, với mục đích tín ngưỡng phong 

tục. Khi được các địa phương ở Châu thổ sông Hồng tiếp nhận, lối diễn 

xướng này đã có những biến đổi về mục đích, ý nghĩa.... Như đã trình bày ở 

chương 2, các cuộc hát ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng thường mang mục 

đích vui chơi, giải trí.... Mặt khác, nhiều thành tố của các lối hát ở hai tiểu 
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vùng cũng có sự khác biệt (đã trình bày ở mục 2.5). Như vậy, nếu nhìn nhận 

theo hướng Hát trống quân được khởi đầu từ tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, sau 

đó mới được các địa phương ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng tiếp nhận thì sự 

khác biệt của hai tiểu vùng cũng được coi là những biến đổi lớn trong lịch sử 

hình thành và phổ biến của thể loại diễn xướng dân gian này ở vùng 

TDBB&CTSH. 

 Trên phương diện những khác biệt trong các thành tố của Hát trống 

quân ở mỗi tiểu vùng, chúng ta cũng có thể nhìn nhận được sự biến đổi theo 

nhiều chiều cạnh khác nhau. Ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, các cuộc hát 

thường có đặc trưng với diễn xướng sử dụng trống da (đã trình bày ở tiểu 

mục 2.4.1.1). Tuy nhiên, loại trống da được dùng trong mỗi hình thức trống 

quân cũng không hoàn toàn giống nhau (trống quân Đức Bác dùng trống con, 

trống quân Hữu Bổ dùng trống cái...). Hay, cùng là phương thức diễn xướng 

mang tính “động”, trong trống quân Đức Bác và trống quân Hữu Bổ nam nữ 

thường vừa hát vừa di chuyển theo vòng tròn, nhưng trong trống quân Hiền 

Quan và trống quân Kinh Kệ người hát lại chỉ đứng thành hai hàng.... Vậy, 

nếu một trong các hình thức diễn xướng kể trên là “cái khởi đầu” của tiểu 

vùng Trung du Bắc Bộ thì những hình thức còn lại sẽ là “cái biến đổi”. Xem 

xét Hát trống quân ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng, chúng tôi cũng ghi nhận 

được nhiều vấn đề liên quan đến sự biến đổi của một số thành tố. Về thành tố 

trống, theo các tài liệu nghiên cứu đã công bố, ngày xưa người ta thường 

dùng trống đất (“thổ cổ”) để gõ đệm cho hát. Cái trống đất này được “bắc” 

bằng các vật liệu như dây mây, cọc gỗ, chạc tre, tấm ván gỗ và đặc biệt là 

“hộp cộng hưởng” được tạo bằng cách đào hố dưới đất (đã trình bày ở tiểu 

mục 2.4.1.2). Tuy nhiên, về sau ở một số nơi người ta đã “cải biên” cái trống 

đất bằng nhiều cách như dùng thùng gỗ, chum sành, thùng sắt làm “hộp cộng 

hưởng”, lấy dây đồng, dây sắt làm “dây trống”.... Nếu theo cách “cải biên” thì 

cái “trống mới” được tạo ra sẽ không thể có âm sắc như cái trống đất của 

“thuở ban đầu”. Về lời ca, Hát trống quân truyền thống thường đặc trưng với 
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những chặng/bài giao duyên, hát đố-giảng.... Trong những năm kháng chiến 

chống Pháp, chống Mỹ, trên cơ sở của bài bản trống quân truyền thống, ở 

nhiều nơi người ta đã đưa những từ là tiếng nước ngoài, hay những từ là tên 

của các loại vũ khí vào câu hát, chẳng hạn như: 

Em là con gái Tu-Ven 

Bông-dua em muốn kết duyên cùng chàng 

Vin-tơ-lanh gửi bức thư sang 

Cát-đơ-mi mấy chữ cho chàng xem qua 

 Hay: 

Quả gì lắm múi nhiều khe 

Quả gì chôn ở chân tre bờ rào? 

Lựu đạn lắm múi nhiều khe 

Quả mìn chôn ở chân tre bờ rào... 

 Cũng trong thời kỳ kháng chiến, ở nhiều nơi người ta còn đưa cả những 

câu thơ có nội dung “xóa mù chữ”, hay nội dung liên quan đến chiến đấu... 

vào trong câu Hát trống quân, chẳng hạn như: 

Chữ gì như quả trứng gà 

Chữ gì đội mũ chữ gì thêm râu? 

Chữ gì có cái móc câu 

Ai mà giảng được là mau xóa mù? 

 Hoặc: 

Ba năm du kích nằm kề 

Không bằng chủ lực nó về một đêm 

Đồn dưới cho chí bốt trên 

Thọc sâu pháo nó cối lên hàng tràng 

Đồn trên bốt dưới tan hoang... 

 Từ những nhìn nhận trên cho thấy, trong lịch sử của dân tộc, Hát trống 

quân ở TDBB&CTSH đã từng trải qua rất nhiều biến đổi với các khía cạnh và 

mức độ khác nhau. Nguyên nhân tạo ra sự biến đổi được cho là có sự tác động 
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của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, những vấn đề liên quan 

đến môi trường văn hóa và con người được xem là yếu tố quan trọng tạo ra 

biến đổi văn hóa. Sự biến đổi này có thể là để đáp ứng theo yêu cầu của con 

người và xã hội, hay để thích ứng với hoàn cảnh thực tại.... Hoặc, cũng có thể 

chính nhờ những biến đổi mà lối hát này mới trường tồn và hiện diện trong 

đời sống văn hóa của nhân dân ngày nay. Như vậy, sự biến đổi của Hát trống 

quân ở TDBB&CTSH dường như sẽ là điều tất yếu. Nhiều công trình nghiên 

cứu cũng đã chứng minh rằng, mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới luôn luôn 

vận động và không ngừng biến đổi để tồn tại và phát triển.... 

 3.2. Sự biến đổi của Hát trống quân hiện nay 

 Trong thời đại ngày nay, xu thế toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, đô thị hóa, sự phát triển của khoa học, công nghệ... đã tạo ra nhiều thay 

đổi, biến đổi về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội... của hầu hết các quốc gia 

trên thế giới. Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình phát triển, nên sự 

thay đổi, biến đổi đã và đang diễn ra một cách mạnh mẽ, trên nhiều phương 

diện, lĩnh vực, ở mọi nơi.... Điều này được chứng minh qua nhiều công trình 

khoa học đã công bố. Do vậy, chúng tôi sẽ không đi tìm hiểu những thay đổi 

về kinh tế, chính trị, xã hội, hay tác động xu thế toàn cầu hóa, đô thị hóa... ở 

các địa phương, mà coi đó là một sự tất yếu của quá trình phát triển đất nước 

và là nguyên nhân tạo ra biến đổi của văn hóa nói chung, văn hóa dân gian nói 

riêng, trong đó có Hát trống quân. Ở phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến những 

chiều cạnh và mức độ biến đổi của lối hát này trong thực tiễn hiện nay. 

 3.2.1. Những biến đổi trong diễn xướng 

 3.2.1.1. Biến đổi về mục đích, ý nghĩa, tính chất, đối tượng diễn xướng 

 Như đã trình bày ở chương 2, mục đích, ý nghĩa của Hát trống quân 

truyền thống ở TDBB&CTSH được nhìn nhận theo hai tiểu vùng. Trong đó, 

các cuộc hát của tiểu vùng Trung du Bắc Bộ thường mang mục đích tín 

ngưỡng, phong tục, còn ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng lại thường mang 

mục đích vui chơi, giải trí... 
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 Ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ xưa, cuộc Hát trống quân thường là hoạt 

động để mở đầu cho một lễ hội để cầu cho “dân khang, vật thịnh”, vạn vật 

sinh sôi nảy nở, thiên nhiên thuận hòa, mùa màng tốt tươi.... Hay, được hát ở 

đầu các buổi lễ thờ những “Thánh nhân” đã có công với nước, với dân.... 

Trống quân Hiền Quan thường được hát trước khi bước vào buổi cúng lễ ở 

chùa Hiền Quan (“Phúc Khánh Tự”) để tưởng nhớ, tôn vinh công lao của nữ 

tướng Thiều Hoa (Đức Thánh Mẫu Đại Vương) người đã giúp Hai Bà Trưng 

đánh giặc cứu nước và tướng quân Mộc Trang (Mộc Trang Đại Vương) người 

đã giúp Vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 xứ quân. Trống quân Hữu Bổ 

thường được người dân gọi là “Hát thờ”, chỉ được tổ chức vào kỳ lễ hội tại 

sân đình Hữu Bổ Thượng thờ các Vua Hùng, Xuân Dung công chúa và các vị 

tướng tài thời Hùng Vương. Người dân Hữu Bổ xưa gọi lễ hội này là tiệc “cầu 

vật”, cách gọi này đã phản ánh rõ nét mục đích tín ngưỡng, tính chất thiêng 

của các sinh hoạt văn hóa được tổ chức trong lễ hội. Họ tổ chức Hát trống 

quân và đấu vật để cầu các “Thánh nhân” mang những điều tốt đẹp nhất đến 

cho mọi người dân trong làng. Mục đích này cũng được thể hiện ngay trong 

lời ca của bài bản. 

Trống quân em hát thờ Vua 

Không phải hát đùa với chúng anh đâu… 

 Trống quân Đức Bác là hoạt động nghệ thuật mở đầu cho “Tiệc khai 

xuân cầu đinh” (Lễ hội khai xuân cầu đinh) được tổ chức ở khu vực trước cửa 

đình Mẫu của làng Đức Bác xưa. Lễ hội khai xuân cầu đinh ở đây gắn với tín 

ngưỡng thờ Mẫu, phong tục “cầu đinh” - là tín ngưỡng và phong tục đã có từ 

lâu đời của cư dân Việt nói chung. Bên cạnh mục đích “cầu đinh” tức là cầu 

để sinh được con trai, người ta cũng cầu cho nhân đa, vật thịnh, gia đình đông 

con cháu.... Trống quân Đức Bác chỉ được tổ chức duy nhất trong lễ hội này, 

nó không được diễn ra trong môi trường sinh hoạt đời thường. 

Trống quân hát đến cửa đình 

Trên thờ tứ vị dưới mình với ta... 
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Ngày xưa, ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng, các cuộc Hát trống quân là 

nơi để thanh niên nam nữ thể hiện tình yêu đôi lứa, đua tài, đấu trí, thể hiện 

những hiểu biết, kinh nghiệm về các lĩnh vực trong cuộc sống.... Đây cũng là 

cuộc vui chơi, giải trí sau những ngày lao động mệt nhọc của nông dân. Bên 

cạnh đó là những cuộc hát để chia sẻ, chúc mừng hạnh phúc, niềm vui của 

mỗi gia đình, cá nhân trong cộng đồng dân cư. Ở xã hội Phong kiến có nhiều 

quy định hà khắc với đời sống tình cảm của con người, các cuộc hát còn là 

nơi để nam nữ thanh niên tìm hiểu, giao duyên, bộc lộ những nghi ngại về 

cưới hỏi, hôn nhân, những tri thức thực hành xã hội... trong không khí vui vẻ, 

chan hòa. Cuộc Hát trống quân cũng là một trong những sinh hoạt văn hóa 

đặc trưng để đón mừng Tết Trung Thu của cư dân Việt ở các địa phương tiểu 

vùng Châu thổ sông Hồng.  

Nhân nay gặp tiết Trung Thu 

Trống quân lập đám ngao du chơi bời 

Nhân sinh đứng ở trên đời 

Chớ nài hơn kém miễn người người vui… 

Ngày nay, Hát trống quân ở phần lớn các địa phương đều nằm trong 

danh mục những di sản văn hóa phi vật thể cần được phục hồi, bảo tồn, phát 

huy để không bị mai một. Chính vì vậy mà mục đích, ý nghĩa và tính chất của 

cuộc hát sẽ có những biến đổi lớn, khác biệt với ngày xưa. Điều này được thể 

hiện rất rõ qua những vấn đề có liên quan đến đối tượng tham gia diễn xướng 

- chủ thể sáng tạo của các cuộc hát. Như đã trình bày, Hát trống quân truyền 

thống ở TDBB&CTSH là lối hát đối đáp, giao duyên... của nam nữ thanh niên 

chưa lập gia đình riêng. Vấn đề này cũng đã được nhiều tác giả đưa ra trong 

các công trình nghiên cứu khoa học. Tác giả Lê Văn Hảo cho rằng “…Hát 

trống quân là một loại tình ca mùa thu, loại hát của tuổi vị thành niên…” [34, 

tr.353]. Tác giả Bùi Trọng Hiền, trong một nghiên cứu về “Hát trống quân 

người Việt” cũng nhận định: 
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Thời xưa, chủ nhân khởi thủy của hình thức sinh hoạt nghệ thuật 

này là nam nữ chưa lập gia đình. Trong sinh hoạt đó, họ bộc lộ tài 

năng thông qua nghệ thuật ứng tác bẻ vần lời ca, nắn làn điệu nhạc. 

Bằng cách đó, trai gái có điều kiện tìm hiểu người bạn đời tương lai 

của mình ở một tầng bậc cao hơn. Như thế, chức năng xã hội của 

Hát trống quân thuộc vào vòng sinh hoạt theo chu kỳ đời người, gắn 

bó mật thiết với lứa tuổi trai gái tuần cập kê [36, tr.35]. 

Hiện nay, trong hầu hết các cuộc Hát trống quân mà chúng tôi ghi nhận 

được ở nhiều địa phương, đối tượng tham gia diễn xướng phần lớn là người 

cao tuổi. Nhiều người đã “lên chức” cụ, ông, bà, có những người đã ở vào độ 

tuổi “xưa nay hiếm”.... Qua các đợt điền dã, gặp gỡ nghệ nhân, chúng tôi 

nhận thấy “các cụ” tham gia diễn xướng trước hết là với mục đích để bảo tồn 

di sản văn hóa của quê hương, sau đó là để tạo niềm vui lúc tuổi già.… Bà 

Nguyễn Thị Cậy (1932), nghệ nhân trống quân Hiền Quan cho biết, “Chúng 

tôi đi hát cho vui tuổi già, đây cũng là việc làm có ý nghĩa, con cháu chúng tôi 

cũng rất ủng hộ”. Nhiều người tâm huyết đã tham gia xây dựng câu lạc bộ 

Hát trống quân của thôn, xã, hoặc tham gia truyền dạy cho thế hệ trẻ. Ông Lê 

Văn Trường (1940), nghệ nhân trống quân Khánh Hà dù tuổi đã cao vẫn nhiệt 

tình tham gia dạy hát cho thanh thiếu niên. Ông tâm sự, “Tôi vất vả cả đời lo 

cho con cháu, nay chúng trưởng thành hết rồi, niềm vui lớn nhất của tuổi già 

là thấy con cháu hiếu thuận và được Hát trống quân. Được cái con cháu rất 

ủng hộ tôi, giúp tôi ghi chép lời hát cổ rất cẩn thận”. Ông Nguyễn Hữu Bổn 

(1933), nghệ nhân trống quân Dạ Trạch là người đã sưu tầm các bài bản, sắp 

xếp theo trình tự diễn xướng, đồng thời tập luyện cho Câu lạc bộ Hát trống 

quân người cao tuổi của xã biểu diễn. Bản thân ông là Chủ nhiệm câu lạc bộ, 

cũng trực tiếp tham gia các cuộc hát. Ông tâm sự, “Trong đội Hát trống quân 

Dạ Trạch, người được phong nghệ nhân ít tuổi nhất cũng gần 70 tuổi. Các cụ 

vẫn ăn vận áo mớ ba, mớ bẩy, khăn xếp áo dài quên đi tuổi tác để hóa thân 

thành những trai thanh, gái lịch trong những làn điệu trống quân.… Mong 
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muốn của tôi là gìn giữ được mãi mãi làn điệu ca hát cổ truyền của quê 

hương”.... Như vậy, các cuộc hát hiện nay đã khác với các cuộc hát trong 

truyền thống ở khía cạnh mục đích, tuổi tác của người trực tiếp tham gia diễn 

xướng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể nhìn nhận sự khác biệt ở khía cạnh 

tâm - sinh lý của người đi Hát trống quân. Với tuổi tác cao, lại là người đã có 

con, có cháu... thì liệu các cụ, ông, bà... còn có được những cảm xúc, tình 

cảm, sự chờ đợi, ngóng trông, hay những lời tán tỉnh, chọc ghẹo… như thời 

thanh niên chưa lập gia đình riêng? 

Yêu em má lúm đồng tiền 

Mày in lá liễu mắt nhìn đó đây 

Mảnh tình em hãy còn ngay 

Như hoa đương nụ còn say la đà… 

 Hay: 

Đào về hỏi mẹ cùng cha 

Có cho đào lấy chồng xa anh chờ 

Em về hỏi mẹ em rồi 

Mẹ em chỉ muốn một người rể xa… 

 Cũng qua điền dã thực tế cho thấy, ngày nay chủ yếu là người ta tập 

luyện lại các bài bản Hát trống quân của thế hệ trước truyền lại, sau đó trình 

diễn cho mọi người xem để biết, để thấy được những nét hay, nét đẹp trong 

văn hóa dân gian của dân tộc. Do đó, có thể nói rằng ở đây không có yếu tố 

ứng tác tại chỗ, hay sự thi tài, đua trí… giữa nam nữ tham gia diễn xướng. 

Người trình diễn không cần phải trau dồi kiến thức thơ văn… để đối đáp, 

không phải suy nghĩ, nhanh trí để ứng tác tại chỗ, không phải lo lắng đến sự 

thắng hay thua của bản thân và cũng không có yếu tố “loại người” ra khỏi 

cuộc hát vì bị thua.... Cảm xúc của người diễn xướng cũng bớt đi sự hào 

hứng, e thẹn, xấu hổ, vui đùa, hóm hỉnh… những tình cảm “tươi mới” của 

nam nữ tuổi “cập kê” như trong các cuộc hát xưa. Mà thay vào đó là những 
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ánh mắt, nét mặt, nụ cười... sự “tự nhiên” đã được định hình và tập luyện 

trước. Điều này đã làm giảm đi sự hấp dẫn của cuộc hát, tính chất của cuộc 

chơi đã không còn sự “gay go, quyết liệt” như xưa. Ông Phạm Công Ngát 

(1926), nghệ nhân trống quân Bùi Xá cho biết, “Hát trống quân ngày xưa có 

nhiều màn, nhưng hấp dẫn và sôi nổi, thu hút đông người xem nhất là màn 

xướng họa giữa hai bên. Để họa được hàng trăm câu của đối phương đưa ra, 

người hát phải là người có kiến thức rộng, sự ứng biến mau lẹ và khả năng 

linh hoạt trong từng câu hát. Chính vì thế mà một canh hát có thể kéo dài đến 

vài ngày, đêm này nối tiếp đêm khác cho đến khi một bên chịu thua.… Hồi đó 

nếu bên thua là con trai có khi bị lột quần áo, còn con gái thua thì bị cõng 

chạy đi mất…”. Theo tác giả Trần Việt Ngữ, trong trống quân Xuân Cầu thời 

xưa, với cuộc hát quy mô người ta thường lập ra Ban Giám định và đưa ra 

những tiêu chí để đánh giá tài nghệ của người diễn xướng, đồng thời có giải 

thưởng cho cá nhân và các nhóm hát.... Trong xã hội đương đại, được sự quan 

tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều cuộc thi, 

liên hoan dân ca... Hát trống quân cũng là tiết mục lựa chọn của nhiều địa 

phương để tham dự thi. Tuy nhiên, ở đây không phải là người ta thi hát với 

nhau để phân định “cao thấp, thắng thua” như xưa, mà có thể được xem như 

một cuộc trình diễn tiết mục dân ca của các vùng miền, từ đó Ban Giám khảo 

lựa chọn những tiết mục xuất sắc để trao giải. Tại “Chung kết toàn quốc Liên 

hoan dân ca Việt Nam” lần thứ V, năm 2013 do Đài truyền hình Việt Nam tổ 

chức, trống quân Dạ Trạch được các nghệ nhân trình diễn như một tiết mục 

nghệ thuật dân gian. Cũng trong Liên hoan này, các nghệ nhân xã Dạ Trạch, 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã được Ban Tổ chức trao giải “Tốp nghệ 

nhân lớn tuổi trình diễn ấn tượng nhất...”. Hay, trong “Chung khảo Liên hoan 

dân ca, dân vũ Hà Nội năm 2016”, trống quân Khánh Hà cũng đã được tốp 

“diễn viên không chuyên” nhiều lứa tuổi (người cao tuổi, thanh niên, thiếu 
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niên) của huyện Thường Tín thể hiện theo hình thức một tiết mục biểu diễn để 

mọi người thưởng thức.... Các tiết mục Hát trống quân kể trên đã thiếu hẳn 

yếu tố đấu trí, đua tài, “ứng khẩu thành thơ”... của người tham gia diễn 

xướng. Như vậy, tính chất của các cuộc hát hiện nay đã không còn giống như 

xưa nữa. 

3.2.1.2. Biến đổi về thời gian, thời lượng diễn xướng 

Qua nghiên cứu cho thấy, thời gian tổ chức diễn xướng của Hát trống 

quân truyền thống ở TDBB&CTSH được nhìn nhận theo hai tiểu vùng, trong đó: 

Tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, các lối hát thường được tổ chức vào mùa 

Xuân: Trống quân Hiền Quan từ tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch hàng 

năm. Trống quân Kinh Kệ từ mùng 7 đến mùng 9 tháng Giêng và tối mùng 9 

tháng Hai âm lịch. Trống quân Hữu Bổ từ ngày 12 đến hết ngày 14 tháng 

Giêng âm lịch. Trống quân Đức Bác từ khoảng 1h đến 5h chiều ngày mùng 

một tháng Hai âm lịch.... 

Tiểu vùng Châu thổ sông Hồng, các lối hát lại thường tổ chức vào mùa 

Thu: Trống quân Hát Môn và Trống quân Bùi Xá từ mùng 10 đến 20 tháng 

Tám âm lịch, khi mùa màng đã xong. Trống quân Khánh Hà và trống quân 

Duyên Thái được tổ chức vào đêm rằm tháng Bẩy, tháng Tám âm lịch... 

Trống quân Dạ Trạch từ mùng 10 đến 27 tháng Tám âm lịch. Trống quân 

Xuân Cầu từ mùng 10 đến 17 tháng Tám âm lịch, cao điểm là đêm rằm trung 

Thu. Trống quân Đào Quạt-Tào Khê từ mùng 10 đến hết tháng Tám âm lịch. 

Trống quân Liêm Thuận được tổ chức vào đúng đêm rằm trung Thu.... 

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, mùa Xuân và mùa Thu là hai mùa có 

thời tiết đẹp nhất trong năm, gắn với Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu. Mùa 

Xuân, thời điểm khởi đầu của một năm, mùa của sự sinh sôi nảy nở, cây cối 

đâm chồi nảy lộc.... Là dịp để người dân tham gia lễ hội, thỏa mãn nhu cầu tín 

ngưỡng, cầu mong mưa thuận gió hòa, gia đình bình an, mọi điều may mắn, 
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đời sống ấm no.... Mùa Thu, với trăng thanh gió mát, hoa thơm trái ngọt, 

không gian lãng mạn, tiết trời trong xanh.... Cũng là dịp để người ta tổ chức 

các lễ hội, cuộc vui chơi sau những ngày lao động vất vả.... Thời gian tổ chức 

Hát trống quân vào mùa Xuân hay mùa Thu còn được quy định bởi mục đích, 

ý nghĩa của cuộc hát (đã trình bày ở trên) và phong tục của mỗi địa phương.... 

Trong một nghiên cứu về trống quân Xuân Cầu, tác giả Trần Việt Ngữ nhận 

định “trống quân Xuân Cầu với đặc tính đua vui trẻ khỏe cần được tổ chức vào 

những đêm trăng thanh sáng mát giữa mùa Thu mới bộc lộ hết những tinh hoa 

tiềm ẩn” [80, tr.8]. Tác giả Lê Văn Hảo, trong bài viết “Sơ khảo về hát trống 

quân-Dân ca Bắc Việt” [34] cũng đưa ra một số đặc tính như “Trống quân là 

lối hát giao tình mùa Thu” [34, tr.365] hay “Nguyệt tính của hát trống quân” 

[34, tr.370]. Tác giả Lê Văn Hảo còn nhấn mạnh: 

Đặc biệt hơn nữa là trống quân khác với mấy loại trên chỉ chuyên 

hát về đêm, dưới ánh trăng, vì thế nhiều vùng cũng gọi nó là “Hát 

trông Giăng” hay “Hát thưởng Giăng”; trong cuộc, người hát vừa ca 

vừa nhìn trăng. Mỗi đêm chỉ hát từ lúc trăng lên cho đến khi trăng 

lặn, mỗi tuần chỉ hát từ đêm thượng huyền bắt đầu sáng đẹp cho đến 

đêm hạ huyền mãn nguyệt và đêm Rằm là cực điểm của mùa vui. 

Tài tử trống quân tưởng chừng mượn tất cả cảm hứng của mình nơi 

vừng thái âm tuyệt dịu. Và lối hát bình dân nhất miền Bắc được 

diễn tấu khi mùa trăng đẹp nhất trong năm [34, tr.370]. 

Ngày nay, thời gian để tổ chức Hát trống quân dường như không còn là 

yếu tố quan trọng như xưa. Qua khảo sát thực tế cho thấy, người ta có thể tổ 

chức cuộc hát vào bất cứ thời điểm nào trong năm, trong ngày, khi có yêu cầu 

của lãnh đạo cấp trên, hoặc khi có khách đến tham quan, nghiên cứu.… Như 

thế, phải chăng lối hát này đã bị thiếu đi yếu tố “thiên thời…” mà ngày xưa 

cha ông ta vẫn thường coi trọng.  
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Thời lượng của cuộc Hát trống quân cũng là một vấn đề quan trọng cần 

bàn đến trong sự biến đổi của loại hình diễn xướng này. Ngày xưa, các cuộc 

hát truyền thống ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ thường được diễn ra trong cả 

buổi (từ 4-5h), ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng thì thường từ một đến vài 

đêm vẫn chưa dứt, có nơi cuộc hát còn kéo dài cả tháng cũng chưa “muốn kết 

thúc”.... Các cuộc hát có thời lượng lớn như vậy cũng bởi mục đích, ý nghĩa, 

tính chất và diễn trình của nó được quy định theo đặc thù của mỗi địa phương 

(đã trình bày ở trên). Ngày nay, Hát trống quân thường được “xây dựng” theo 

hình thức “tiết mục văn nghệ” hay “tiết mục dân ca” để trình diễn, nên thời 

lượng chỉ khoảng từ 05 đến 10 phút.... Bà Lê Thị Trí (1958), Chủ nhiệm câu 

lạc bộ trống quân Bùi Xá cho biết, “Thỉnh thoảng có chương trình văn nghệ 

hay hội diễn ở trường một số em cũng tìm đến tôi xin học để dựng thành tiết 

mục biểu diễn. Tuy nhiên chỉ được một hai bài rồi thôi”. Theo bà Lê Thị Trí, 

trong Hát trống quân “...người ta không chỉ hát mà còn trao gửi tâm tư, tình 

cảm qua từng lời lẽ, cử chỉ đầy ý tình. Những thứ đó các em không thể nghe 

một hai bài, xem một hai tiết mục mà cảm nhận ngay được...”. Bà Trí cũng 

cho biết thêm, “Chúng tôi đã nhiều lần muốn khôi phục lại hội Hát trống 

quân. Dù không thể kéo dài hàng tháng như trước nhưng cũng phải được một 

đêm để thế hệ trẻ hiểu được không khí của một canh hát là như thế nào. Tuy 

nhiên vì điều kiện không cho phép nên đến giờ vẫn chưa thực hiện được”. 

Cũng bởi những lẽ đó mà trống quân Bùi Xá nay chỉ còn được biết đến qua 

những tiết mục văn nghệ biểu diễn trên sân khấu. Vì thế, thế hệ trẻ ở Bùi Xá 

sẽ khó có thể hiểu được tại sao ông cha mình lại say mê lối hát này đến vậy. 

Chúng tôi cũng cho rằng, với khoảng thời lượng đã nêu thì rất khó để thể hiện 

hết được những đặc sắc của lối hát này. 

3.2.1.2. Biến đổi về không gian diễn xướng 

Có thể nói, không gian diễn xướng là thành tố đặc biệt quan trọng, 

quyết định đến chất lượng... của Hát trống quân. Một loại hình diễn xướng 
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dân gian sẽ khó tồn tại khi không có không gian diễn xướng phù hợp với 

những đặc trưng cốt lõi của nó. Đất nước ta đã phải trải qua nhiều cuộc chiến 

chống quân xâm lược, những cuộc chiến tàn khốc đã phá hủy nhiều công trình 

văn hóa, môi trường sinh hoạt của các loại hình diễn xướng truyền thống… 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự mai một của các 

thể loại diễn xướng dân gian nói chung, Hát trống quân nói riêng. Trong mục 

này, chúng tôi sẽ không đề cập đến những hậu quả do chiến tranh gây ra, mà 

coi đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi về không gian 

diễn xướng của thể loại dân ca này.  

Qua nghiên cứu cho thấy, không gian diễn xướng của Hát trống quân 

truyền thống ở TDBB&CTSH cũng được nhìn nhận theo hai tiểu vùng (đã 

trình bày ở chương 2). Trong đó, không gian diễn xướng của các lối hát ở tiểu 

vùng Trung du Bắc Bộ thường có yếu tố “thiêng”, gắn với những buổi thờ 

cúng, lễ hội của làng, xã (“tiệc cầu đinh”, “tiệc cầu vật”…); ở tiểu vùng Châu 

thổ sông Hồng thường gắn với cuộc thi hát trong những đêm trăng rằm của 

mùa Thu, hay cuộc vui của gia đình.... Bên cạnh các đặc trưng chung nhất đã 

nêu, không gian diễn xướng của Hát trống quân ở mỗi địa phương còn có 

những yếu tố tạo nên nét riêng biệt, độc đáo. 

Trống quân Đức Bác xưa chỉ được tổ chức diễn xướng trong lễ hội 

“Khai xuân cầu đinh” (“tiệc cầu đinh”), tại khu vực đường đi từ dưới bến 

sông Lô lên đình Mẫu. Không gian diễn xướng ở đây có sự giao hòa với thiên 

nhiên, sông nước tạo cho người tham gia, cũng như người xem có những cảm 

hứng, cảm xúc phong phú, tự nhiên khi sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật. 

Theo các nghệ nhân và người cao tuổi trong xã kể lại, ngày xưa, mọi người đổ 

ra bờ sông Lô, đứng ở hai bên đường để xem, đồng thời cổ vũ, tán thưởng sau 

mỗi lần nam hay nữ thắng, hoặc thua. Khi “trai Đức Bác và đào Xoan Phù 

Ninh cất giọng hát, người xem thường trật tự, lắng nghe, rất trân trọng cuộc 

hát” [41, tr.64].... Trống quân Hữu Bổ xưa cũng chỉ được tổ chức vào dịp hội 
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của làng. Buổi tối, người dân háo hức rủ nhau ra sân đình, ai cũng muốn đến 

trước để được vào gần với đám hát hơn. Trong đình, khói hương nghi ngút, cụ 

Từ làm lễ trang trọng trước bàn thờ Thánh. Các quan viên trong làng được bố 

trí ngồi theo thứ bậc, uống nước, ăn trầu, hút thuốc, ngồi đợi xem Hát trống 

quân. Phía ngoài, các nhóm nam nữ tập trung hai bên sân đình, hồi hộp chuẩn 

bị bước vào cuộc hát. Sau khi làm lễ xong, cụ Từ bước ra ngoài sân đình đánh 

trống khai hội. Các nhóm nam nữ tiến vào giữa sân đình để bắt đầu cuộc hát 

trong tiếng cổ vũ, hò reo của dân làng.... Trong trống quân Dạ Trạch có nhiều 

hình thức thể hiện, đối với cuộc hát được tổ chức quy mô thì địa điểm được 

lựa chọn vẫn là khu vực đình làng. Đặc biệt, người ta phải chọn chỗ để lập 

trống đất, sao cho âm thanh của trống có độ vang, dày tiếng, có độ trầm ấm 

của lòng đất.... Ngoài các nam nữ thanh niên của Dạ Trạch, Ban tổ chức còn 

mời những người có giọng hát hay, ứng đối giỏi của địa phương lân cận tới 

tham gia thi tài. Cuộc Hát trống quân được mọi người dân ở làng trên, xóm 

dưới tới xem cổ vũ, tán thưởng, trong không khí vui vẻ, hào hứng.... Trống 

quân Liêm Thuận xưa được tổ chức trên mặt nước của cánh đồng làng Sông, 

làng Chảy... vào những đêm trăng Thu. Trong trống quân Liêm Thuận, nếu 

thuyền/bè hát này muốn giao lưu, đối đáp với thuyền/bè hát kia thì chèo tới 

gần, khi kề mạn thì bắt đầu nổi trống “thì thình” và cất lời hát. Người hát mải 

miết suy nghĩ, người xem mải mê lắng nghe và cổ vũ mà quên cả thời gian, 

quên đi cả công việc vất vả hàng ngày. Và dù cho hội hát chính đã kết thúc, 

nhưng cuộc hát lẻ còn kéo dài tới hết tuần trăng. Những đêm trăng sau đó 

người ta vẫn nô nức chèo thuyền/bè về các cánh đồng làng tiếp tục hát và 

nghe hát. 

Nào thuyền đã mở tám thang 

Anh xuống thuyền ấy em sang thuyền này 

Hát thời hát hết đêm nay 

Ai mà thua cuộc tôi nay cắm sào 
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Ngày nay, do tác động của cuộc sống hiện đại, đô thị hóa, công nghiệp 

hóa và do hậu quả của chiến tranh… những hình ảnh như cây đa, giếng nước, 

sân đình, cầu tre, bến đò… dường như không còn gần gũi với cuộc sống của 

người dân. Thay vào đó là hình ảnh của những tòa nhà cao tầng, với trang 

thiết bị hiện đại, những cây cầu bê tông to, bến phà tấp nập người qua lại.… 

Mặt khác, ở nhiều địa phương không gian diễn xướng xưa đã không còn, nên 

Hát trống quân cũng không được tổ chức theo lối truyền thống. 

Ở xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, do ngôi đình Mẫu đã bị 

phá hủy trong chiến tranh, đến nay (năm 2018) vẫn chưa được xây dựng lại, 

lễ hội “Khai xuân cầu đinh” vì thế cũng không được tổ chức. Do đó, trống 

quân Đức Bác đã không được diễn xướng trong không gian văn hóa truyền 

thống, theo phong tục xưa. Từ khi các cơ quan chức năng tổ chức “phục hồi”, 

điệu hát này lại được hiện diện trong đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư 

nơi đây. Tuy nhiên, không gian diễn xướng của nó đã có nhiều thay đổi. Ông 

Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đức Bác cho biết, “Năm 2003, 

trống quân Đức Bác được UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Viện Âm nhạc Việt 

Nam... tổ chức phục dựng. Thời gian đầu Câu lạc bộ Hát trống quân của Xã 

cũng tích cực tập luyện và tham gia biểu diễn, dự thi ở một số hội diễn văn 

nghệ quần chúng. Bây giờ thì ít hoạt động hơn, thỉnh thoảng các cụ Hội người 

cao tuổi mới tập luyện để biểu diễn tại hội trường của xã, trong một số ngày 

kỷ niệm, hoặc hội nghị có lãnh đạo cấp trên về dự…”. Hiện nay, ở xã Liêm 

Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam những cánh đồng Sông, đồng 

Chảy... đã không còn bị ngập nước như xưa. Nên địa điểm thường để tổ chức 

biểu diễn Hát trống quân là ngôi đình Chảy thuộc thôn Chảy. Như vậy, lối hát 

ở nơi đây, trước kia được diễn xướng trên mặt nước, trên thuyền, bây giờ lại 

được “đưa lên cạn”, diễn xướng tại đình. Khi có các quan khách cấp trên về 

thăm, các đoàn đến nghiên cứu... Câu lạc bộ Hát trống quân lại tổ chức diễn 

xướng trên mặt nước của ao cá phía trước đình Chảy. Ở xã Hát Môn, huyện 
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Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Hát trống quân thường được Hội người cao tuổi 

tổ chức sinh hoạt ở nhà văn hóa của Cụm dân cư số 4, với diện tích khoảng 

hơn 100m2, được xây dựng kiên cố, nền nhà lát gạch tráng men... một phần ba 

diện tích là khu vực sân khấu để biểu diễn, do đó cũng không thể lập được 

trống đất.... 

Với những biến đổi về không gian diễn xướng của một số hình thức 

Hát trống quân kể trên, chúng tôi nghĩ rằng cuộc hát ở đây có thể được xem 

như một tiết mục dân ca thuần túy, biểu diễn để mọi người xem, để biết về 

văn hóa dân gian của địa phương. Người đi hát ở đây đóng vai trò là người 

trình diễn lại những sáng tạo của thế hệ trước cho công chúng xem. Cảm xúc 

đôi khi còn là sự miễn cưỡng, gò ép, thiếu đi tính tự nhiên, sáng tạo.… Theo 

nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thu, môi trường diễn xướng là yếu tố quan 

trọng của Hát trống quân. Ông cho rằng “… yếu tố ngoại cảnh kỳ thú đã tạo 

điều kiện cho sự xúc cảm thẩm mỹ và phát triển dân ca trống quân. Đồng 

thời, trăng sao, mây nước… cũng là nguồn đề tài vô tận của những canh hát 

giao duyên đầy hứng thú”[113, tr.28]. Đồng nhất với nhận định của Nguyễn 

Hữu Thu, chúng tôi cũng cho rằng không gian diễn xướng cần phải có được 

những yếu tố cấu thành cơ bản, phù hợp với đặc trưng của từng hình thức Hát 

trống quân. Trong đó, môi trường để thực hiện các phong tục và tín ngưỡng, 

quang cảnh thiên nhiên, sông nước hay đêm trăng Thu... là những yếu tố đặc 

biệt quan trọng của không gian diễn xướng. Những thay đổi về kết cấu của 

không gian diễn xướng sẽ dẫn đến sự biến đổi sâu sắc về “chất” của các hình 

thức Hát trống quân. 

 3.2.1.3. Biến đổi về hình thức tổ chức diễn xướng  

 Hát trống quân truyền thống ở TDBB&CTSH được tổ chức diễn xướng 

theo nhiều hình thức khác nhau. Qua nghiên cứu đã cho thấy, tiểu vùng Trung 

du Bắc Bộ có đặc trưng với diễn xướng sử dụng trống da, tiểu vùng Châu thổ 

sông Hồng có đặc trưng với diễn xướng sử dụng trống đất.... Với một số hình 
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thức diễn xướng ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ cái trống da còn là vật để biểu 

hiện mục đích tín ngưỡng của cuộc hát (tín ngưỡng thờ mặt trời, tín ngưỡng 

phồn thực...). Ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng, cái trống đất cũng ẩn chứa 

nhiều ý nghĩa của tín ngưỡng thờ mặt trăng (cũng là một loại hình tín ngưỡng 

cổ xưa của cư dân nông nghiệp).... Như vậy, việc sử dụng trống trong các 

hình thức Hát trống quân còn có thể liên quan đến tín ngưỡng, phong tục và 

đặc trưng văn hóa của mỗi tiểu vùng, mỗi địa phương. 

 Qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ 

có địa phương đã sử dụng cả trống cái và trống da nhỏ (thường gọi là trống 

khẩu) để gõ đệm cho Hát trống quân. Có địa phương còn tổ chức cuộc hát 

theo lối diễn xướng không sử dụng trống. Ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng 

phần lớn các địa phương thường không sử dụng trống đất theo cách “bắc 

trống” truyền thống. Bên cạnh đó, có một số nơi cũng kết hợp trống khẩu với 

trống đất “cải biên” để gõ đệm cho hát. 

 Trong trống quân Hiền Quan xưa, theo mô tả của một số nhà nghiên 

cứu và nghệ nhân cao tuổi thì thường người ta sử dụng trống cái để gõ theo 

điệu hát. Tuy nhiên, thực tế hiện nay các nghệ nhân ở Hiền Quan lại chỉ 

thường Hát trống quân theo lối không có trống gõ đệm [Phụ lục 4.1.1, 

tr.275]. Với trống quân Hữu Bổ trong truyền thống, người ta thường dùng 

trống cái để đệm cho hát và việc gõ trống sẽ do người “cái” đảm nhận. Thế 

nhưng, hiện nay khi tổ chức diễn xướng, đội hát còn bố trí cho nam nữ cầm 

thêm trống khẩu để gõ đệm cùng trống cái [Phụ lục 4.2.3, tr.277]. Ngay cả 

với trống quân Liêm Thuận, mặc dù người diễn xướng đã “cải biên” cái trống 

đất thành “trống chum thu nhỏ” để đưa lên thuyền, nhưng trống khẩu vẫn là 

nhạc cụ đóng vai trò chính trong việc gõ đệm cho hát [Phụ lục 4.8.1, tr.289]. 

Mặt khác, trong trống quân Liêm Thuận xưa, việc gõ trống là người trưởng 

nhóm đảm nhận, nay còn có cả các thành viên khác nữa. 
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 Theo chúng tôi, với các hình thức Hát trống quân ở tiểu vùng Trung du 

Bắc Bộ, nếu thiếu thành tố trống da thì cuộc hát sẽ khó có được âm điệu 

mang tính đặc trưng của lối diễn xướng truyền thống (như đã trình bày ở mục 

2.1.2.1). Mặt khác, việc sử dụng thêm trống khẩu (một dạng trống da) kết hợp 

với trống cái trong diễn xướng phải chăng đã làm “biến dạng” hình thức tổ 

chức theo lối truyền thống, sẽ ảnh hưởng đến mục đích tín ngưỡng, phong tục 

và những quy định của cuộc hát ở địa phương sở tại.... Đối với các hình thức 

Hát trống quân có truyền thống tổ chức theo hình thức sử dụng trống đất, nay 

cũng được người diễn xướng sử dụng thêm trống khẩu để gõ đệm cho hát. 

Cách kết hợp như trên có thể sẽ làm “mờ đi” những ý nghĩa văn hóa và âm 

sắc độc đáo của cái trống đất trong các hình thức diễn xướng ở tiểu vùng 

Châu thổ sông Hồng. 

 3.2.1.3. Biến đổi về phương thức diễn xướng  

 Có thể nói, phương thức diễn xướng là một yếu tố quan trọng trong việc 

chuyền tải âm nhạc tới người thưởng thức. Đặc biệt, đối với Hát trống quân, 

phương thức diễn xướng không chỉ là cách thức để “...thể hiện, trình bày những 

sáng tác văn nghệ của con người...” [110, tr.56], mà trong nhiều trường hợp nó 

còn ẩn chứa những giá trị về tri thức, tư tưởng, tín ngưỡng... của mỗi cộng 

đồng người. Qua nghiên cứu cho thấy, phương thức diễn xướng đặc trưng của 

các hình thức diễn xướng truyền thống ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ thường 

mang tính “động”, ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng thường mang tính “tĩnh”.... 

(đã trình bày ở chương 2). Tuy nhiên, hiện nay có nhiều nơi người ta đã lược 

bớt hoặc thêm một số yếu tố trong phương thức diễn xướng, do đó đã tạo ra 

những biến đổi sâu sắc của lối hát ở các địa phương. 

 Trong trống quân Hiền Quan xưa, theo các nghệ nhân ngoài phần hát 

còn có phần múa với nhiều điệu khác nhau. Nghệ nhân Nguyễn Thị Cậy 

(1932) và nghệ nhân Trần Thị Thậm (1935) cho biết: “Đầu tiên là Múa quạt, 
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Sênh tiền, sau là Nhà tơ…”. Ngày nay, do tuổi đã cao, không nhớ động tác 

múa... nên các nghệ nhân chỉ thực hiện được phần hát. Với trống quân Hữu 

Bổ và trống quân Đức Bác, ngày xưa ngoài hát và múa nam nữ còn trêu ghẹo 

nhau, thực hành các động tác biểu hiện của tín ngưỡng phồn thực.... Hiện nay, 

trong hai hình thức Hát trống quân này người diễn xướng “không dám” thực 

hiện các động tác tính giao nữa. Ông Nguyễn Văn Hưng (1960), nghệ nhân 

trống quân Đức Bác cho biết, “ngày xưa là Hát trống quân trong buổi lễ ở 

đình để cầu mong sinh được con trai thì các cụ mới làm những động tác ấy, 

chứ bây giờ biểu diễn trên sân khấu mà làm như vậy thì mọi người lại hiểu 

nhầm, chúng tôi đều là người có con, có cháu cả...”. Bên cạnh đó, chúng tôi 

còn ghi nhận việc lược bớt nhiều yếu tố trong phương thức diễn xướng của 

trống quân Đức Bác. Chẳng hạn, trong trống quân Đức Bác xưa nam nữ các 

“dây” trống quân thường hát đối đáp với nhau mang tính độc lập, mỗi “dây” 

hát một lời ca khác nhau và có thể không di chuyển cùng hướng. Ngày nay, 

các “dây” trống quân lại cùng hát chung một lời ca, cùng di chuyển theo một 

hướng.... Ngày xưa, nếu nam đối đáp thắng thì cả “dây” trống phải lùi lại phía 

bờ sông 3-4 bước, ngược lại nếu nữ thắng thì cả “dây” trống được tiến về phía 

đình Mẫu 3-4 bước. Trong cuộc hát, có thể các “dây” trống quân không cùng 

về đến cửa đình, mà ở nhiều thời điểm khác nhau. Nhưng ngày nay, với nhiều 

lí do khác nhau mà người ta cũng lược bớt đi yếu tố này....  Trong trống quân 

Liêm Thuận hiện nay, người trình diễn không chỉ hát mà còn thực hiện cả các 

động tác múa, trêu ghẹo nhau.... Khi trình diễn “trên cạn” (ở sân đình, hay sân 

khấu...), nam nữ có sự di chuyển thường xuyên trong quá trình diễn xướng. 

Theo ông Nguyễn Đình Lâu (1947), người sưu tầm và biên tập trống quân 

Liêm Thuận, “chúng tôi đưa thêm các động tác vào để cho Hát trống quân 

phong phú hơn, chứ nếu chỉ đứng ngồi một chỗ mà hát thì xem mãi mọi người 

sẽ thấy chán...”.... 
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 Qua những vấn đề được nêu trong tâm sự của nghệ nhân cho thấy 

phương thức diễn xướng của các lối hát kể trên đã có nhiều khác biệt trên 

phương diện truyền thống và hiện tại. Sự khác biệt này sẽ có ảnh hưởng lớn 

đến việc truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi hình thức diễn 

xướng. Đồng thời nó cũng tạo ra những thay đổi trong đặc trưng chung của 

các tiểu vùng trống quân. Vấn đề biến đổi trong phương thức diễn xướng 

cũng liên quan đến việc đưa thêm nhạc cụ vào Hát trống quân (chúng tôi sẽ 

trình bày ở mục sau). 

 3.2.2. Những biến đổi trong âm nhạc 

 3.2.2.1. Biến đổi về hình thức, cấu trúc âm nhạc 

 Như đã trình bày ở chương 2, phần lớn các bài bản Hát trống quân 

truyền thống ở TDBB&CTSH có hình thức, cấu trúc là một đoạn nhạc, một số 

ít bài bản là hai đoạn nhạc. Một trong những hình thức tiêu biểu có bài bản ở 

hình thức hai đoạn nhạc là trống quân Đức Bác. Theo cách nhìn nhận của Âm 

nhạc học, hình thức hai đoạn nhạc của các bài bản trống quân Đức Bác được 

hình thành chủ yếu bởi trong cùng một cuộc hát độ cao âm chủ của phần hát 

nam và âm chủ của phần hát nữ lại cách nhau khoảng một quãng 4 đúng.... 

Điều này đã góp phần tạo nên nét độc đáo và sự khác biệt của trống quân Đức 

Bác với các lối hát khác. 

 Qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay trong một cuộc diễn xướng 

trống quân Đức Bác vế nam và vế nữ lại thường hát cùng giọng (cùng một âm 

chủ). Nguyên nhân chủ yếu tạo nên hiện tượng này có thể là do Ban tổ chức 

đã dùng thêm các nhạc cụ (sáo trúc, đàn nguyệt...) để diễn tấu theo giai điệu 

của bài, hay để lấy giọng cho người hát (vấn đề này chúng tôi sẽ trình bày 

thêm ở mục sau). Mặt khác, cũng có thể do những người diễn tấu nhạc cụ 

không có ý định thay đổi giọng của vế hát nam và vế hát nữ.... Với việc nam, 

nữ hát cùng giọng trong một bài bản sẽ không tạo nên sự khác biệt lớn giữa 

hai vế đối đáp. Như thế, trong bài bản của trống quân Đức Bác cũng sẽ không 

hình thành hình thức hai đoạn nhạc. Theo chúng tôi, sự biến đổi về hình thức, 

cấu trúc âm nhạc trong bài bản của trống quân Đức Bác có thể sẽ tạo nên 
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những giá trị, hoặc những cảm xúc mới cho người thưởng thức.... Tuy nhiên, 

nó cũng sẽ làm mất đi một đặc trưng độc đáo của lối hát trống quân Đức Bác 

truyền thống. 

 3.2.2.2. Biến đổi về nhạc cụ gõ đệm 

 Những biến đổi về nhạc cụ gõ đệm của các hình thức Hát trống quân 

hiện nay ở TDBB&CTSH có thể được nhìn nhận theo hai khía cạnh: Thứ 

nhất, việc đưa thêm trống khẩu gõ đệm cùng với nhạc cụ gõ của lối hát truyền 

thống; Thứ hai, việc “cải biên” nhạc cụ gõ đệm truyền thống trong các hình 

thức diễn xướng. 

 Ở khía cạnh thứ nhất, một số hình thức diễn xướng sử dụng trống khẩu 

gõ đệm cùng với trống cái hoặc trống đất “cải biên” (đã trình bày ở tiểu mục 

3.2.1.3). Dưới góc độ của Âm nhạc học, hai loại nhạc cụ có âm sắc khác nhau 

khi diễn tấu cùng cách thức sẽ tạo nên một âm sắc mới. Như vậy, âm sắc đặc 

trưng của trống cái hay trống đất đã không còn “nguyên vẹn” như trong cách 

gõ đệm của lối Hát trống quân truyền thống. 

 Ở khía cạnh thứ hai, một số địa phương tiểu vùng Châu thổ sông Hồng 

đã “cải biên” cái trống đất để đáp ứng với những điều kiện tổ chức diễn 

xướng khác nhau. Qua khảo sát thực tế cho thấy, trong nhiều hình thức Hát 

trống quân người ta “cải biên” cái trống đất ở nhiều bộ phận như hộp cộng 

hưởng, “dây trống” và bộ phận để níu “dây trống”.... Hiện nay, trong diễn 

xướng trống quân Hát Môn các nghệ nhân sử dụng Hộp cộng hưởng là một 

hộp sắt nhỏ; “dây trống” là một sợi dây thép; bộ phận để níu “dây trống” là 

hai đinh sắt đóng ở hai đầu của một tấm gỗ ván dài khoảng 2,5m, rộng 

khoảng 30cm, dày khoảng 5cm [Phụ lục 4.5.4, tr.284]. Ở trống quân Bùi Xá 

các nghệ nhân lại sử dụng một cái trống chầu (hay còn gọi là trống đế, một 

loại trống da) làm hộp cộng hưởng, bộ phận để níu “dây trống” là hai cái 

khóa vặn (có thể tăng giảm độ căng của dây thép) được vít chặt bằng đinh sắt 

xuống hai đầu của một thanh gỗ dài khoảng 2m, rộng khoảng 10cm, dày 

khoảng 5cm [Phụ lục 4.6.3, tr.286].... Trong trống quân Dạ Trạch các nghệ 

nhân đã sử dụng một thùng gỗ có hình dáng như trống cái để làm hộp cộng 

hưởng; “dây trống” là dây mây được vít chặt hai đầu xuống một ván gỗ dài 
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khoảng 3,5m, rộng khoảng 30cm, dày khoảng 5cm [Phụ lục 4.7.4, tr.288].... 

Nhìn chung, các loại trống kể trên đều được “bắc” theo cách gần tương tự như 

các kiểu trống đất, trống thùng đã được mô tả và phác họa (tr.68-69, hình 2.3 

và 2.5). Tuy nhiên, theo thử nghiệm của chúng tôi cái trống “cải biên” trong 

trống quân Hát Môn lại phát ra âm thanh hơi mảnh, rè....; cái trống “cải biên” 

của trống quân Bùi Xá thì có tiếng dày hơn cái trống của trống quân Hát 

Môn, nhưng vẫn hơi rè....; cái trống “cải biên” trong trống quân Dạ Trạch 

phát ra âm thanh dày dặn hơn hai loại trống nêu trên, nhưng tiếng nghe hơi 

khô khan.... Có thể nói, các loại trống “cải biên” kể trên đã thiếu đi thành tố 

đặc biệt quan trọng, gắn với đặc trưng của trống đất truyền thống đó là lòng 

đất, mặt đất.... Do đó sẽ khó có được những tiếng “thùng thình...”, trầm ấm, 

dày dặn, âm vang... của “đất mẹ” như kiểu trống đất truyền thống. Âm điệu 

của Hát trống quân thời nay cũng sẽ không còn được khỏe khoắn, rắn rỏi... 

như điệu hát thời xưa đã được nhiều tài liệu và nghệ nhân miêu tả. 

 Như vậy, khi nhìn nhận nhạc cụ gõ đệm theo lối truyền thống và hiện 

nay trong một số hình thức Hát trống quân đã cho thấy, sự biến đổi được diễn 

ra không những ở các khía cạnh về thể loại, âm sắc, mà còn có cả những thay 

đổi về chất liệu của các thành tố và cách thức “bắc” trống.... 

 3.2.2.3. Biến đổi về phương thức đệm hát 

 Qua nghiên cứu cho thấy, trong diễn xướng trống quân truyền thống ở 

TDBB&CTSH người ta thường dùng phương thức “gõ” bằng các loại trống, 

dụng cụ lao động, sản xuất, đồ dùng trong sinh hoạt thường ngày... để đệm 

cho hát. Người tham gia diễn xướng cùng một lúc thực hiện cả phần hát và 

phần gõ đệm.... Ngày nay, ở nhiều nơi những người tổ chức đã sử dụng 

phương thức “dàn nhạc” để đệm cho Hát trống quân. Vấn đề này được chúng 

tôi ghi nhận qua khảo sát thực tế ở nhiều địa phương. 

 Tại “Hội thi giai điệu tuổi hồng” tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015, tiết mục 

trống quân Đức Bác của học sinh Trung học Cơ sở huyện Sông Lô đã được 

hòa âm phối khí một phần nhạc đệm cho hát. Phần nhạc đệm có âm sắc của 

nhiều loại nhạc cụ truyền thống và hiện đại như sáo trúc, đàn nguyệt, ghita, 

trống jazz…. Hay, trong tiết mục trống quân Đức Bác của Hội Phụ nữ xã Đức 
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Bác, Ban tổ chức đã sử dụng dàn nhạc gồm sáo trúc và trống con để đệm cho 

hát. Người biểu diễn vẫn đeo trống con theo lối truyền thống, nhưng dường 

như chỉ là tượng trưng [Phụ lục 4.3.7, 4.3.8, tr.280].… Ở trống quân Bùi Xá 

hiện nay, các nghệ nhân đã kết hợp sáo trúc, đàn nhị, đàn nguyệt với trống 

đất (đã được “cải biên”) thành dàn nhạc để đệm cho hát [Phụ lục 4.6.3, 

tr.286]. Trong phần ghi âm mà chúng tôi có, sáo trúc, đàn nhị, đàn nguyệt 

được bố trí diễn tấu theo giai điệu của bài và họa lại giai điệu ở những chỗ lưu 

không, còn trống đất đóng vai trò của “bộ gõ” trong dàn nhạc, âm thanh của 

nó nghe mảnh như tiếng của hai thanh tre gõ vào nhau. Trong diễn xướng 

trống quân Liêm Thuận “trên cạn” tại đình Chảy, Ban tổ chức đã bố trí dàn 

nhạc để đệm cho hát gồm các nhạc cụ như đàn nhị, đàn nguyệt, song loan, 

trống khẩu, trống đất “cải biên” (tạm gọi là trống chum) [Phụ lục 4.8.4, 

tr.290]. Trong đó, đàn nhị và đàn nguyệt cũng đảm trách phần giai điệu của 

bài bản; song loan để giữ nhịp cho cả dàn nhạc và người hát; trống khẩu và 

trống chum cùng đóng vai trò của “bộ gõ” trong dàn nhạc. Tuy nhiên, âm 

thanh của trống khẩu dường như đã nổi trội hơn tất cả các nhạc cụ gõ khác.  

 Với việc sử dụng dàn nhạc như trên đã tạo ra những khác biệt lớn trong 

phương thức đệm cho hát của lối diễn xướng truyền thống với hiện nay. Đồng 

thời, đã hình thành một phương thức diễn xướng “mới” trong Hát trống quân 

ở TDBB&CTSH. Trong lối diễn xướng này, người tham gia ở phần hát và 

phần nhạc đệm được phân công nhiệm vụ khác nhau, thể hiện nghệ thuật trình 

diễn một cách tương đối độc lập, theo hướng “chuyên môn hóa”. Nếu nhìn ở 

góc độ Âm nhạc học, phương thức đệm cho Hát trống quân hiện nay đang 

biến đổi theo chiều hướng có yếu tố hòa âm, phối khí.... Việc đưa thêm nhiều 

loại nhạc cụ để đệm cho hát cũng đã tạo ra những thay đổi lớn về âm hưởng, 

âm điệu và các thành tố khác của loại hình diễn xướng này. 

 3.3. So sánh sự biến đổi của Hát trống quân hiện nay ở hai tiểu vùng 

 Trên phương diện chung, sự biến đổi được nhìn nhận ở nhiều thành tố 

của Hát trống quân vùng TDBB&CTSH. Để có thể nhận diện được mức độ 

và những vấn đề có liên quan, chúng tôi tiến hành so sánh các yếu tố biến đổi 

của lối hát hiện nay ở hai tiểu vùng. 
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Bảng 3.1. Tổng hợp các nội dung so sánh sự biến đổi  
của Hát trống quân hiện nay ở hai tiểu vùng 

 
           

       HÌNH THỨC 
 

NỘI DUNG 

HÁT TRỐNG QUÂN  

TIỂU VÙNG TRUNG DU BẮC BỘ 

HÁT TRỐNG QUÂN  

TIỂU VÙNG CHÂU THỔ SÔNG HỒNG 

Mục đích, 

tính chất, 

đối tượng 

diễn xướng 

- Bảo tồn di sản văn hóa. Vui 

chơi, giải trí lúc tuổi già... 

- Trình diễn lại bài bản của thế 

hệ trước, không có yếu tố ứng 

tác, thi thố, đua tài, đấu trí. 

- Người cao tuổi, trung niên 

đã lập ra đình riêng... 

- Bảo tồn di sản văn hóa. Vui 

chơi, giải trí lúc tuổi già... 

- Trình diễn lại bài bản của thế 

hệ trước, không có yếu tố ứng 

tác, thi thố, đua tài, đấu trí. 

- Người cao tuổi, trung niên 

đã lập ra đình riêng... 

Thời gian, 

thời điểm, 

thời lượng 

diễn xướng 

- Bất kỳ thời gian, thời điểm 

nào khi có điều kiện, hoặc 

yêu cầu của lãnh đạo... 

- Từ 5 đến 10 phút.... 

- Bất kỳ thời gian, thời điểm 

nào khi có điều kiện, hoặc 

yêu cầu của lãnh đạo... 

- Từ 5 đến 10 phút.... 

Không gian 

diễn xướng 

Sân đình, nhà văn hóa, sân 

khấu... 

Sân đình, nhà văn hóa, sân 

khấu... 

Hình thức  

tổ chức  

diễn xướng 

- Diễn xướng không sử dụng 

trống. 

- Diễn xướng sử dụng trống 

cái và trống khẩu. 

- Diễn xướng sử dụng trống 

con và nhiều loại nhạc cụ... 

- Diễn xướng sử dụng trống 

đất “cải biên”. 

- Diễn xướng sử dụng trống 

đất “cải biên”, trống khẩu và 

nhiều loại nhạc cụ. 

- Diễn xướng sử dụng trống 

đất “cải biên” và nhiều loại 

nhạc cụ. 

Phương 

thức 

diễn xướng 

- Diễn xướng mang tính 

“tĩnh”, không có múa. 

- Diễn xướng mang tính 

“động”, có múa, không có 

động tác tính giao... 

- Diễn xướng mang tính 

“tĩnh”, không có múa. 

- Diễn xướng mang tính 

“động”, có múa... 
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       HÌNH THỨC 
 

NỘI DUNG 

HÁT TRỐNG QUÂN  

TIỂU VÙNG TRUNG DU BẮC BỘ 

HÁT TRỐNG QUÂN  

TIỂU VÙNG CHÂU THỔ SÔNG HỒNG 

Hình thức, 

cấu trúc âm 

nhạc 

Một đoạn nhạc. Một đoạn nhạc. 

Nhạc cụ 

đệm cho 

hát 

Trống cái, trống con, trống 

khẩu, trống jazz, sáo trúc, 

đàn nguyệt, đàn nhị, guitar... 

Trống đất (các loại “cải 

biên”),  trống khẩu, trống 

jazz, sáo trúc, đàn nguyệt, 

đàn nhị, song loan, guitar... 

Phương 

thức đệm 

cho hát 

- Gõ các loại trống như lối 

hát truyền thống, có nơi đệm 

thêm nhạc cụ khác... 

- Sử dụng dàn nhạc đệm. 

- Phối khí phần nhạc đệm. 

- Gõ các loại trống đất “cải 

biên”, có nơi đệm thêm nhạc 

cụ khác... 

- Sử dụng dàn nhạc đệm. 

- Phối khí phần nhạc đệm. 
  

 Nhận xét: 

 Qua bảng tổng hợp trên cho thấy, nếu theo cách nhìn khái quát thì ở 

một số nội dung Hát trống quân của hai tiểu vùng cùng có sự biến đổi giống 

nhau. Tuy nhiên, khi đi sâu vào từng yếu tố trong mối liên hệ với đặc trưng 

của vùng và tiểu vùng ta lại nhận diện được những mức độ biến đổi khác 

nhau, chẳng hạn như: Trong các yếu tố kể trên, đối tượng diễn xướng được 

xem là đặc tính vùng biến đổi mạnh nhất vì nó làm cho tất cả các hình thức Hát 

trống quân hiện nay có những khác biệt lớn về bản chất so với lối hát truyền 

thống. Tính chất diễn xướng cũng là đặc trưng chung của vùng, tuy nhiên tiểu 

vùng Trung du Bắc Bộ lại có sự biến đổi nhẹ hơn tiểu vùng Châu thổ sông 

Hồng. Bởi, trong cuộc hát truyền thống ở nơi đây bên cạnh việc ứng tác tại chỗ, 

người diễn xướng vẫn thường phải trình diễn lại các bài bản có nội dung hát 

thờ... theo quy định; hay yếu tố thi thố đôi khi chỉ là thứ yếu, hoặc mang tính 

hình thức vì cuộc hát thường đề cao mục đích tín ngưỡng, phong tục.... Trong 

khi đó cuộc hát truyền thống của tiểu vùng Châu thổ sông Hồng lại chủ yếu là 

các bài bản được ứng tác tại chỗ và đề cao sự đấu trí, đua tài để phân định 

thắng thua....  
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 Cùng là biến đổi về thời gian, thời điểm, không gian diễn xướng, nhưng 

tiểu vùng Trung du Bắc Bộ lại có mức độ mạnh hơn tiểu vùng Châu thổ sông 

Hồng. Vì sự biến đổi các yếu tố kể trên sẽ tạo ra những thay đổi lớn về không 

gian văn hóa, bản chất của lối hát ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, xét trên 

phương diện truyền thống và hiện nay. Còn đối với tiểu vùng Châu thổ sông 

Hồng, trong diễn xướng trống quân ngày xưa thường có sự linh hoạt, phóng 

khoáng... trong các yếu tố văn hóa đã nêu, nên mức độ biến đổi sẽ nhẹ hơn. 

 Xét trên phương diện tương quan giữa hai tiểu vùng, mục đích, ý nghĩa, 

hình thức tổ chức diễn xướng, phương thức diễn xướng, cấu trúc âm nhạc, 

nhạc cụ và phương thức đệm cho hát được xem là các yếu tố văn hóa có mức 

độ biến đổi tương đối như nhau. Bởi, phần lớn các yếu tố trên đều chứa đựng 

những đặc tính văn hóa bản địa, nên sự biến đổi của nó sẽ có tác động đến lối 

hát của từng tiểu vùng, hoặc một vài hình thức cụ thể. Mặt khác, trong mỗi 

yếu tố đều có cả nét văn hóa truyền thống và biến đổi gần giống nhau. Tuy 

nhiên, nếu đặt các yếu tố văn hóa trên trong mối tương quan với nhau ở cấp 

độ tiểu vùng thì phương thức đệm cho hát được xem là có mức độ biến đổi 

mạnh hơn cả. Vì những biến đổi của yếu tố này đã tạo ra sự khác biệt đáng kể 

giữa cấu trúc của Hát trống quân hiện nay với truyền thống.... 

 3.4. Bàn luận, đánh giá 

 Qua những phân tích, đối chiếu các yếu tố văn hóa của Hát trống quân 

truyền thống với hiện nay đã cho thấy sự biến đổi được ghi nhận chủ yếu ở 

các nội dung trong thành tố diễn xướng. Đây là các nội dung có liên quan trực 

tiếp đến môi trường văn hóa và chủ thể sáng tạo của loại hình diễn xướng 

này. Theo chúng tôi, những biến đổi của lối hát hiện nay trước tiên xuất phát 

từ sự thay đổi về môi trường văn hóa. Vấn đề này có thể được xác định bởi sự 

biến chuyển tất yếu của xã hội, sự phát triển của đất nước.... Nghĩa là, biến 

đổi do những tác động của yếu tố khách quan mang tính quy luật. Sau đó là sự 

thay đổi về tư duy, độ tuổi, nhu cầu, tâm sinh lý... của người trực tiếp tổ chức 

và tham gia diễn xướng. Nghĩa là, biến đổi do yếu tố chủ quan/nội tại của các 

hình thức Hát trống quân. Bên cạnh đó, sự biến đổi còn chịu những tác động 

của quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các quốc gia, vùng, tiểu vùng.... 
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Vấn đề này được nhìn nhận qua các khía cạnh biến đổi của hình thức tổ chức, 

phương thức diễn xướng, nhạc cụ và phương thức đệm cho hát (đã trình bày ở 

trên).... Biến đổi văn hóa cũng được tạo bởi sự giao lưu giữa Hát trống quân 

với các loại hình, phong cách nghệ thuật khác, sự tiếp thu những yếu tố văn 

hóa mới; được biểu hiện rất rõ qua việc sử dụng dàn nhạc đệm, phối khí phần 

nhạc đệm, đưa thêm nhạc cụ vào cơ cấu diễn xướng.... Như vậy, nguyên nhân 

tạo ra biến đổi có thể được nhìn nhận từ sự tự vận động, chuyển biến bên 

trong của thực thể văn hóa và tác động đến từ những yếu tố bên ngoài. Điều 

này cũng trùng lặp với quan điểm của Louise S. Spindler trong công trình 

nghiên cứu Biến đổi văn hóa và hiện đại hóa: những hình mẫu nhỏ và nghiên 

cứu trường hợp, khi ông “quan tâm đến những tác nhân gây ra sự biến đổi 

nhìn cả từ trong và ngoài hệ thống” [18, tr.19]. 

 Sự biến đổi của Hát trống quân hiện nay được diễn ra ở nhiều mức độ, 

chiều cạnh và cấp độ khác nhau. Từ đó đã phần nào làm biến dạng một số đặc 

trưng mang tính “lõi” của loại hình diễn xướng này. Đồng thời cũng tạo ra 

những khác biệt nhất định giữa các lối hát, trên phương diện hiện nay với 

truyền thống. Như đã trình bày ở trên, dưới tác động của công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, đô thị hóa, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế... đã tạo ra nhiều thay 

đổi của các dạng thức không gian văn hóa (văn hóa cá nhân, văn hóa cộng 

đồng, văn hóa lãnh thổ...). Ở góc độ văn hóa cá nhân, trước tiên chúng tôi 

quan tâm đến những khía cạnh biến đổi của người đóng vai trò “dẫn đầu”, 

định hướng cách thức diễn xướng của mỗi CLB/đội hát. Đó là những người 

tham gia sưu tầm, biên tập bài bản, tổ chức luyện tập, dàn dựng các phần trình 

diễn.... Tiếp theo là sự thay đổi về thói quen, nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ 

văn hóa của người trực tiếp tham gia diễn xướng và người thưởng thức, cổ vũ. 

Ở góc độ văn hóa cộng đồng, những sinh hoạt văn hóa truyền thống, phong 

tục, tín ngưỡng của làng, xã có Hát trống quân không còn được tổ chức, hoặc 

biến đổi với nhiều lí do khác nhau.... Theo góc nhìn văn hóa lãnh thổ/văn hóa 

vùng, sự chuyển đổi từ phương thức lao động sản xuất nông nghiệp sang công 

nghiệp, hay những thay đổi về phương thức tổ chức hoạt động và hưởng thụ 

các giá trị văn hóa truyền thống.... Qua nghiên cứu cũng cho thấy, một số đặc 
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trưng của vùng và tiểu vùng đã biến đổi tạo cho lối hát hiện nay có những 

khác biệt nhất định về “chất” so với lối hát truyền thống. Những biến đổi về 

đặc trưng của vùng được biểu hiện rõ nét ở yếu tố đối tượng tham gia diễn 

xướng, tính chất và cấu trúc cuộc hát (vấn đề liên quan đến cấu trúc chúng tôi 

sẽ trình bày ở phần sau). Sự biến đổi đặc trưng của các tiểu vùng được nhìn 

nhận qua yếu tố mục đích, ý nghĩa, thời gian, thời lượng cuộc hát, không gian, 

hình thức tổ chức và phương thức diễn xướng. Tất cả những biến đổi trên đã 

làm cho Hát trống quân hiện nay mang nhiều đặc điểm của một tiết mục nghệ 

thuật dân gian được trình diễn trên sân khấu để giới thiệu di sản văn hóa của 

địa phương đến khán giả. 

 Với cách thức Hát trống quân như hiện nay cũng tạo ra những biến đổi 

nhất định về giá trị truyền thống của lối diễn xướng này. Trước hết, các tri 

thức thực hành xã hội đã biến dạng, hoặc ít được phát huy bởi độ tuổi, nhu 

cầu... của người tham gia diễn xướng không đồng nhất và chịu tác động của 

nhiều yếu tố khác; dẫn đến những biểu hiện của giá trị xã hội dường như chỉ 

mang tính hình thức và không mang tính chức năng đặc trưng như trong lối 

hát truyền thống đã được nhiều nhà nghiên cứu miêu tả. Tiếp theo, những giá 

trị về tín ngưỡng, phong tục cổ xưa của người Việt cũng không còn nguyên 

vẹn hay có xu hướng chuyển qua một hình thái mới. Vấn đề này được nhìn 

nhận ở một số yếu tố trong phương thức, thời gian, không gian diễn xướng 

của lối hát hiện nay. Nhiều khía cạnh mang tính giáo dục bị biến chuyển theo 

hướng mô hình hóa, được biểu hiện rõ nét ở tính chất diễn xướng. Điều này 

đã phần nào làm giảm sự hấp dẫn, lôi cuốn... của cuộc hát. Chính sự biến đổi 

của những giá trị kể trên đã làm cho lối hát hiện nay bớt đi tính đặc sắc và có 

một khoảng cách nhất định với lối hát truyền thống (đã trình bày ở chương 2). 

Đây có thể là biểu hiện không mang tính tích cực cần được khắc phục trong 

giai đoạn hiện nay. 

 Có thể nói, hiện nay biến đổi văn hóa đã diễn ra ở các chiều cạnh và 

thành tố của Hát trống quân. Tuy nhiên, nhiều yếu tố mang tính “lõi”, đặc 

trưng cơ bản và giá trị truyền thống vẫn được bảo lưu trên phạm vi vùng, tiểu 
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vùng cũng như trong mỗi hình thức cụ thể. Nhờ đó đã giúp cho loại hình diễn 

xướng này tồn tại đến ngày hôm nay mà không bị mất đi dáng vẻ đặc trưng 

vốn có trong truyền thống văn hóa của người Việt ở vùng TDBB&CTSH. 

Những yếu tố văn hóa mang tính trường tồn ở cấp độ vùng được nhìn nhận 

trong cách thức hát, diễn trình tổng thể, giai điệu, âm điệu, tiết tấu và các khía 

cạnh của lời ca; ở cấp độ tiểu vùng là yếu tố trống trong cuộc hát, phương 

thức diễn “động” hay “tĩnh”, thang âm; trong một số lối hát, tính bản địa vẫn 

được lưu giữ ở hình thức tổ chức, không gian diễn xướng. Cũng chính nhờ sự 

trường tồn của những đặc trưng văn hóa kể trên mà khi thưởng thức khán giả 

vẫn có thể cảm nhận được sự tương đồng và nét độc đáo của các điệu Hát 

trống quân. Cùng với các thành tố là sự “tồn tại bền bỉ” của nhiều giá trị 

truyền thống trong loại hình diễn xướng dân gian này. Tính phổ quát cao, sự 

đơn giản, dễ hát, sự gần gũi với đời sống thường ngày... hiện nay vẫn là 

những giá trị nổi bật được người dân ở nhiều địa phương ghi nhận. Kho tàng 

văn học quý báu với nhiều nội dung, chủ đề, nhiều thể loại thơ... vẫn được lưu 

giữ trong lời ca của các hình thức diễn xướng sẽ góp phần làm phong phú vốn 

hiểu biết của con người đương thời. Những tri thức thực hành về lao động sản 

xuất, thiên nhiên, thời tiết, kinh nghiệm sống... được các thế hệ cha ông đúc 

rút qua nhiều đời vẫn còn nguyên giá trị sẽ góp phần giáo dục cho người nông 

dân ở làng quê Việt trong thời kỳ hiện đại. Nhiều cung bậc cảm xúc được 

chuyển tải qua giai điệu, lời ca các chặng/bài cũng góp phần làm phong phú 

cho đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, Hát trống quân 

còn là một cách dùng ngôn ngữ nghệ thuật để phản ánh cuộc sống, thể hiện 

mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa các chủ thể với môi trường 

sống; là một cách thức rèn luyện năng lực tư duy, trí nhớ, âm nhạc, năng lực 

quan sát và cảm nhận thế giới xung quanh của con người, đồng thời mang 

những ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong bối cảnh hiện tại. 

 Nhìn ở một góc độ khác, những biến đổi của Hát trống quân là sự tất 

yếu để phù hợp với thực tiễn đương đại. Từ đây cũng cho chúng ta thấy sự 

cần thiết phải nhìn nhận những yếu tố nên lưu giữ và lược bớt, để cho loại 
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hình diễn xướng này có thể thích ứng được với sinh hoạt văn hóa cộng đồng 

của người dân trong xã hội hiện nay. Theo chúng tôi, cần bảo lưu và phát huy 

những yếu tố gắn với các giá trị về xã hội, tinh thần, cộng đồng, văn hóa, giáo 

dục, văn học, nghệ thuật... mang tính trong sáng, lành mạnh phù hợp với Hiến 

pháp, Pháp luật đương thời của đất nước. Chẳng hạn, yếu tố nam nữ thanh 

niên đối đáp, giao duyên, đua tài, đấu trí với nhau; những yếu tố liên quan đến 

tín ngưỡng thờ mặt trời, mặt trăng, tổ tiên, các anh hùng của dân tộc, tín 

ngưỡng phồn thực; phong tục, truyền thống tốt đẹp trong tổ chức Hát trống 

quân ở các địa phương; những đặc trưng cốt lõi trong diễn xướng, âm nhạc, 

lời ca... của vùng, tiểu vùng.... Một số yếu tố có tính “hủ tục” không phù hợp 

với đời sống văn hóa đương đại thì cần được lược bớt. Chẳng hạn, yếu tố bắt 

buộc phải lấy nhau khi thua hoặc thắng cuộc; chàng trai thắng cuộc được 

“cõng nữ chạy đi mất”; cuộc hát chỉ được diễn ra trong nghi lễ, ngày thường 

“không ai dám hát”.... Như vậy, nếu nhìn ở góc độ trên thì càng cho thấy sự 

cần thiết phải biến đổi để Hát trống quân có thể tồn tại được trong bối cảnh 

xã hội hiện nay. 

Tiểu kết 

 Trên phương diện nhìn nhận sự khác biệt mang tính hệ thống có thể 

thấy: nếu coi một tiểu vùng, hình thức nhất định là “cái khởi đầu” thì các tiểu 

vùng, hình thức còn lại sẽ là “cái biến đổi”; những khác biệt giữa các thành tố 

có cùng chức năng trong lối hát của một hay nhiều địa phương cũng được coi 

là biểu hiện của biến đổi văn hóa.... Qua những vấn đề trên cho thấy, trong 

tiến trình lịch sử, cùng với sự đổi thay và phát triển của đất nước, Hát trống 

quân đã không ngừng biến đổi....  

Thông qua việc phân tích, so sánh các thành tố trong lối hát truyền 

thống và lối hát hiện nay tại các tiểu vùng, chúng tôi đã nhận diện được 

những biến đổi theo nhiều chiều cạnh khác nhau. 

 Về Diễn xướng: Các cuộc Hát trống quân hiện nay thường được tổ 

chức với mục đích để bảo tồn di sản văn hóa, hoặc là phương thức để người 

cao tuổi tạo niềm vui trong cuộc sống.... Chính vì vậy mà tính chất của cuộc 
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hát cũng không còn như xưa. Phần lớn là người ta tập luyện những bài bản 

của thế hệ trước rồi trình diễn cho lại cho mọi người xem và không có yếu tố 

ứng tác tại chỗ. Đối tượng tham gia các cuộc hát hiện nay phần lớn là người 

cao tuổi, người ở độ tuổi trung niên đã lập gia đình riêng, có con, có cháu... 

một số ít là thanh niên, thiếu niên. Hát trống quân hiện nay thường không 

được tổ chức theo mùa (mùa Xuân, mùa Thu...), hay vào những đêm trăng 

sáng... như xưa, mà người ta có thể tổ chức vào bất cứ thời gian, thời điểm 

nào trong năm, trong ngày... với thời lượng diễn xướng khoảng từ 5 đến 10 

phút.... Không gian diễn xướng thường thấy của các cuộc hát hiện nay là sân 

khấu, nhà văn hóa, một số ít là sân đình.... Một số lối hát đã có sự biến đổi về 

hình thức tổ chức diễn xướng: từ có sử dụng trống sang không dùng trống 

(trống quân Hiền Quan); từ sử dụng trống cái sang trống cái và trống khẩu 

(trống quân Hữu Bổ); từ sử dụng trống con sang trống con và nhiều loại nhạc 

cụ (trống quân Đức Bác); từ sử dụng trống đất sang trống đất “cải biên”, 

trống khẩu và nhiều loại nhạc cụ (trống quân Liêm Thuận); từ sử dụng trống 

đất sang trống đất “cải biên” và nhiều loại nhạc cụ (trống quân Bùi Xá); từ sử 

dụng trống đất sang trống đất “cải biên” (trống quân Hát Môn). Một số lối 

hát đã lược bớt động tác tính giao, hoặc thêm động tác múa... vào diễn xướng 

(trống quân Đức Bác, trống quân Liêm Thuận). 

 Về Âm nhạc: Trong trống quân Đức Bác hiện nay, do nam và nữ hát 

cùng giọng (cùng âm chủ) nên bài bản có hình thức, cấu trúc là đoạn nhạc. 

Nhạc cụ để đệm cho Hát trống quân ở các tiểu vùng đã có sự biến đổi cả về 

chủng loại và số lượng. Ở nhiều nơi Ban tổ chức đã đưa thêm các loại nhạc cụ 

như trống khẩu, sáo trúc, đàn nguyệt, đàn nhị, song loan... kết hợp với trống 

cái, trống con, trống đất... để đệm cho hát (trống quân Đức Bác, trống quân 

Liêm Thuận, trống quân Bùi Xá...). Do vậy, phương thức đệm cho Hát trống 

quân hiện nay đã biến chuyển theo hướng có dàn nhạc và phần nhạc đệm.... 

 Từ việc xem xét, so sánh các yếu tố biến đổi của Hát trống quân hiện 

nay trong mối tương quan giữa hai tiểu vùng đã cho thấy, sự biến đổi văn hóa 

được nhìn nhận ở những mức độ mạnh nhẹ theo phạm vi khác nhau. Đồng 
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thời, mức độ biến đổi cũng có mối liên hệ mật thiết với đặc trưng văn hóa 

vùng, tiểu vùng. Có yếu tố văn hóa được xem là biến đổi mạnh, tác động đến 

bản chất lối hát của cả vùng. Một số yếu tố biến đổi có cùng tính chất nhưng 

mức độ và ảnh hưởng đến đặc trưng, môi trường văn hóa của lối hát ở hai tiểu 

vùng là khác nhau.... Luận án đã đưa ra những luận bàn, đánh giá về: Nguyên 

nhân của sự biến đổi được “nhìn cả từ trong và ngoài hệ thống”, hay nói cách 

khác là biến đổi do tác động của cả yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan/nội 

tại. Bên cạnh đó là quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các tiểu vùng, 

địa phương và sự tiếp thu những yếu tố văn hóa mới. Sự biến đổi đã diễn ra ở 

nhiều dạng thức không gian văn hóa, đặc trưng văn hóa vùng và tiểu vùng. 

Lối hát hiện nay đã làm biến dạng một số giá trị về xã hội, tín ngưỡng, phong 

tục, giáo dục của lối hát truyền thống. Tuy vậy, nhiều yếu tố “lõi” và giá trị 

truyền thống vẫn “tồn tại bền bỉ” đã giúp cho Hát trống quân được trường tồn 

đến ngày hôm nay mà không bị mất đi dáng vẻ đặc trưng vốn có của nó. 

Trong xã hội đương đại, cần bảo lưu và phát huy những yếu tố gắn với các giá 

trị về xã hội, tinh thần, giáo dục, cộng đồng, tín ngưỡng, phong tục, văn học, 

nghệ thuật mang tính trong sáng, lành mạnh phù hợp với các quy định của đất 

nước; cần loại bỏ những yếu tố có tính “hủ tục” không phù hợp với đời sống 

văn hóa hiện tại của nhân dân trong vùng. 

 Như vậy, Hát trống quân hiện nay đã có những biến đổi nhất định so 

với lối hát truyền thống. Sự biến đổi dường như là quy luật để phù hợp với 

bối cảnh hiện tại, đồng thời cũng có thể sẽ tạo ra những giá trị mới cho thể 

loại diễn xướng dân gian này. Tuy nhiên, những đặc trưng văn hóa, giá trị của 

lối hát truyền thống đã được nhiều thế hệ người Việt tạo dựng, vun đắp cần 

được bảo lưu, gìn giữ, nuôi dưỡng trong tâm hồn của thế hệ trẻ hiện nay và 

tương lai. Vì vậy, vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị của loại hình diễn 

xướng này trong đời sống văn hóa đương đại sao cho khả thi cũng cần được 

quan tâm, nghiên cứu một cách thỏa đáng. Đây là những nội dung chúng tôi 

sẽ đề cập ở phần tiếp theo của luận án. 
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Chương 4 
HÁT TRỐNG QUÂN TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA ĐƯƠNG ĐẠI 

 

 4.1. Vấn đề văn hóa vùng đối với Hát trống quân 

 Như đã trình bày ở trên, TDBB&CTSH là một vùng trống quân thuộc 

vùng văn hóa “Đồng bằng Bắc Bộ” (cách gọi của tác giả Ngô Đức Thịnh) nên 

nó sẽ mang những đặc trưng chung của vùng văn hóa tổng thể. Vùng “Đồng 

bằng Bắc Bộ” là nơi cội nguồn của dân tộc Việt, trung tâm chính trị, văn hóa, 

xã hội của đất nước.... Ở nơi đây đã hình thành những truyền thống văn hóa từ 

lâu đời, thể hiện trong nhiều khía cạnh của văn hóa vật chất, tinh thần, lao 

động sản xuất...; “bản lĩnh và sức mạnh” của con người được biểu hiện qua tri 

thức ứng xử với tự nhiên, xã hội, với các thế lực từ bên ngoài.... Chính những 

truyền thống và bản lĩnh trên... đã thấm sâu vào cốt cách con người ở nơi đây, 

tạo nên các đặc trưng, giá trị văn hóa mang tính bền vững [xem 104, tr.143]. 

Những đặc tính chung của vùng văn hóa được hình thành do “có những tương 

đồng về mặt hoàn cảnh tự nhiên, dân cư sinh sống ở đó từ lâu đã có những 

mối quan hệ nguồn gốc và lịch sử, có những tương đồng về trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội, giữa họ đã diễn ra những giao lưu, ảnh hưởng văn hóa qua 

lại...” [104, tr.99]. Đặc trưng của văn hóa vùng thường được biểu hiện qua lối 

sống, cách thức làm ăn, giao tiếp, vui chơi, trang phục, phong tục tập quán, tín 

ngưỡng, tâm lý, phong cách của con người...; các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, 

nghệ thuật, đặc biệt là văn hóa nghệ thuật dân gian... [xem 104, tr.111]. 

Những yếu tố này thường không tồn tại độc lập mà giữa chúng có mối liên hệ, 

ảnh hưởng qua lại và chi phối lẫn nhau theo các mức độ nhất định. 

 Văn hóa vùng có sự chi phối đến các loại hình sinh hoạt văn hóa, nghệ 

thuật dân gian, dân ca nói chung và Hát trống quân nói riêng. Có thể chính từ 

những đặc trưng chung về con người, văn hóa... đã tạo nên nhiều nét tương 

đồng trong yếu tố cấu thành của các thể loại diễn xướng dân gian. Như đã 

trình bày ở trên (mục 2.5), yếu tố nam nữ đối đáp, giao duyên, hay thể thơ lục 

bát, song thất lục bát thường được thấy trong lời ca... là đặc tính có ở nhiều 
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thể loại diễn xướng dân gian như Hát trống quân, Hát ví, Hát Quan họ, Hát 

đúm, Cò lả.... Không chỉ ở cách nhìn khái quát mà ngay cả trong những chi 

tiết cụ thể như cách hát nam hoặc nữ lĩnh xướng - cả nhóm hát đế hoặc đồng 

ca vào cuối câu... cũng là đặc tính của nhiều thể loại dân ca trong vùng. Hát 

trống quân cũng có thể được xem là một biểu hiện về sự chi phối của văn hóa 

vùng đến các thể loại dân ca. Lối hát này là cách thức sinh hoạt văn hóa của 

cư dân Việt ở nhiều nơi, nhưng do những tương đồng về văn hóa của các địa 

phương đã tạo ra đặc trưng chung mang tính lịch sử và hệ thống trong các 

hình thức diễn xướng, từ đó đã hình thành vùng trống quân. 

 Vùng trống quân cũng mang những đặc trưng của các sắc thái văn hóa 

địa phương trong vùng văn hóa tổng thể, do đó đã hình thành hai tiểu vùng. 

Kết quả nghiên cứu tài liệu cho thấy, sự hình thành hai tiểu vùng ở lối hát này 

dường như đã được xác lập từ lâu đời. Bởi, những đặc tính “trội” trong văn 

hóa bản địa gắn liền với cuộc sống của cư dân qua nhiều thế hệ đã chi phối 

các hình thức sinh hoạt Hát trống quân. Đối với tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, 

đặc trưng “trội” chính là “cái cốt cách lịch sử” gắn với những yếu tố văn hóa 

“vùng đất Tổ”, là nơi chứng kiến sự hình thành của dân tộc Việt Nam; nơi lưu 

giữ nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng, phong tục mang 

tính cổ xưa của người Việt; các hình thức diễn xướng dân gian thường được 

tổ chức ở không gian mang tính “thiêng” gắn với những lễ hội, sinh hoạt văn 

hóa nêu trên... (xem thêm ở mục 1.3.1.). Hát trống quân là một trong những 

loại hình diễn xướng gắn bó mật thiết với các loại hình tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng thờ Mặt Trời, tín ngưỡng phồn 

thực, tục kết nghĩa, tục cầu đinh.... Lối hát này thường là một phần không thể 

thiếu của các sinh hoạt văn hóa kể trên. Những hoạt động thực hành nghi lễ 

tín ngưỡng, phong tục có tính “thiêng” thường phải tuân thủ theo các quy 

định, lề lối truyền thống của địa phương. Cũng chính vì vậy mà trong các hình 

thức diễn xướng ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ thường có nội dung hát thờ và 

những yếu tố cấu thành liên quan đến tín ngưỡng, phong tục, hay môi trường 

văn hóa mà nó được hiện diện. Với tiểu vùng Châu thổ sông Hồng, những đặc 
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trưng “trội” phải chăng là sự đa dạng sắc thái văn hóa; nơi có Thăng Long - 

Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của đất nước qua nhiều thời 

đại; nơi tập trung, thu hút nhiều nhân tài, tinh hoa văn hóa; nơi cửa ngõ giao 

lưu tiếp biến văn hóa với các quốc gia, vùng miền khác...; nơi hình thành và 

phát triển nền văn hóa, nghệ thuật bác học của đất nước.... Từ những đặc 

trưng trên đã tạo cho Hát trống quân ở nơi đây có sự phong phú về hình thức, 

lề lối diễn xướng, đề cao tri thức và tài nghệ của người tham gia; trong âm 

nhạc có nhiều yếu tố mang dấu ấn của sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các 

vùng, giữa nước ta với nước ngoài.... 

 Văn hóa vùng hình thành trên cơ sở của nhiều yếu tố có tính tương đối 

ổn định, được khẳng định sự tồn tại qua những phạm vi thời gian, không gian 

nhất định. Vì vậy, khi những yếu tố này biến đổi sẽ dẫn đến sự biến đổi các 

đặc trưng của vùng văn hóa và vùng trống quân. Dĩ nhiên, về cấp độ, mức độ, 

khía cạnh biến đổi có thể không tương đương, đồng nhất với nhau. Chẳng 

hạn, trong bối cảnh hiện nay phong cách sống, suy nghĩ, phương thức lao 

động sản xuất, sinh hoạt văn hóa, thói quen, nhu cầu ăn ở, đi lại của con 

người, tính cấu kết cộng đồng làng xã... ở vùng “Đồng bằng Bắc Bộ” đã có 

nhiều thay đổi so với bối cảnh của xã hội nông nghiệp trước kia. Do vậy, các 

yếu tố cấu thành của Hát trống quân vùng TDBB&CTSH cũng biến đổi ở 

những mức độ nhất định. Qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay việc trình 

diễn các thể loại âm nhạc dân gian trên sân khấu hiện đại là một nét văn hóa 

đang phổ biến ở toàn vùng. Hiện tượng này dường như đã trở thành một cách 

thức tổ chức diễn xướng và hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật của 

nhiều cộng đồng cư dân. Ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, một số hình thức sinh 

hoạt tín ngưỡng, phong tục truyền thống gắn liền với Hát trống quân chưa 

được phục dựng hoặc không được tổ chức nữa.... Hay, ở tiểu vùng Châu thổ 

sông Hồng tục đón tết Trung Thu, các đám khao... cũng không ít được tổ chức 

theo lối truyền thống.... Sự biến đổi văn hóa một phần cũng do những biến đổi 

về môi trường văn hóa, quang cảnh, kinh tế... của vùng. Hiện nay, những hình 

ảnh của quang cảnh làng quê xưa với cây đa, bến nước, sân đình, giếng làng, 
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cầu tre, ao sen... từng gắn bó với đời sống của cư dân nông nghiệp và đi vào 

vần thơ, câu hát tạo nên hình tượng đẹp trong văn hóa, nghệ thuật dân gian 

dường như đã bị “lấn át” bởi sắc màu của các khu công nghiệp, nhà máy, tòa 

nhà cao tầng.... Cơ cấu kinh tế đã và đang chuyển dịch theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được 

nâng cao hơn xưa.... Tất cả những vấn đề kể trên đã tạo ra sự biến đổi sâu sắc 

về không gian văn hóa của Hát trống quân toàn vùng, xét trên phương diện 

mối tương quan giữa truyền thống và hiện tại (xem thêm ở mục 3.3). 

 Trình độ phát triển kinh tế - xã hội cũng tạo ra những ảnh hưởng đáng 

kể đến sự hình thành các đặc trưng của văn hóa vùng. Trong công trình 

nghiên cứu văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam tác giả Ngô Đức 

Thịnh đã nhận định, “cơ chế sáng tạo và hưởng thụ sản phẩm văn hóa chịu sự 

quy định trực tiếp của trình độ phát triển xã hội” [104, tr.105]. Ở nước ta, xã 

hội xưa đặc trưng với mối quan hệ và tính cố kết cộng đồng làng xã, dòng tộc, 

nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.... Vì thế, người dân Việt đã sáng 

tạo nên loại hình sinh hoạt Hát trống quân có những đặc trưng gắn với đời 

sống văn hóa của họ và phù hợp với xã hội đương thời. Hiện nay, nền kinh tế 

phần lớn gắn với sản xuất công nghiệp, khoa học công nghệ hiện đại, xã hội 

đang phát triển ở tầng bậc cao hơn trước.... Do đó, rất có thể sự sáng tạo của 

người dân trong lối hát này cũng sẽ diễn ra theo phương thức mới, tạo nên các 

đặc trưng văn hóa mới. Bên cạnh đó, sự phát triển của xã hội cũng ảnh hưởng 

đến tư duy về văn hóa, nghệ thuật của con người. Theo nhiều nhà nghiên cứu, 

trong xã hội truyền thống ở nước ta con người thường tư duy theo lối linh 

hoạt, mềm dẻo, dựa trên việc tổng hợp các yếu tố, đúc rút kinh nghiệm, hay 

theo lối lưỡng phân, lưỡng hợp.... Đây là cách tư duy chưa gắn với các 

phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, sự hướng tới chân lý trong khoa học. 

Các lối tư duy trên đã để lại dấu ấn trong nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật 

vùng TDBB&CTSH, có thể nhìn nhận qua các câu tục ngữ như Có công mài 

sắt, có ngày nên kim; Chân cứng đá mềm; Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng; 

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn; Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.... Với 
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Hát trống quân truyền thống, những yếu tố trong diễn xướng, âm nhạc, lời 

ca... cũng mang dấu ấn của một số lối tư duy kể trên. Chẳng hạn như, các yếu 

tố động - tĩnh, đực - cái, sự linh hoạt về không gian, phương thức trong diễn 

xướng, sự “thiên biến vạn hóa” về giai điệu lòng bản của lối hát ở các địa 

phương....  

 Sự giao lưu, ảnh hưởng, tiếp thu văn hóa giữa các dân tộc, vùng miền, 

cộng đồng dân cư... là một trong những nhân tố quan trọng góp phần hình 

thành vùng văn hóa và vùng thể loại văn hóa. Theo tác giả Ngô Đức Thịnh, 

“quan hệ giao lưu ảnh hưởng văn hóa giữa các dân tộc và khu vực đã có từ rất 

sớm ngay trong xã hội nguyên thủy và vai trò to lớn của nó không chỉ với sự 

tiến bộ văn hóa nhân loại mà còn với quá trình thống nhất và phổ cập văn 

hóa” [104, tr.106]. Soi chiếu vấn đề này vào Hát trống quân cho thấy, xưa kia 

có thể do sự giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng cư dân trong vùng 

TDBB&CTSH nên lối hát này đã được phổ biến ở nhiều địa phương. Đồng 

thời, cùng với sự tiếp nhận văn hóa tạo ra những đặc trưng chung trong các 

yếu tố cấu thành của lối hát nên đã hình thành vùng trống quân. Bên cạnh đó, 

quá trình giao lưu, tiếp thu, ảnh hưởng văn hóa lẫn nhau giữa các địa phương 

trong vùng cũng đã góp phần tạo nên hai tiểu vùng trống quân. Qua nghiên 

cứu thực tiễn cho thấy, sự tương tác văn hóa giữa các cộng đồng cư dân trong 

vùng trống quân còn được biểu hiện cả trên phương diện biến đổi của loại 

hình diễn xướng này. Nếu xem xét ở góc độ nghệ thuật diễn xướng dân gian 

ta cũng thấy các thể loại như Hát Xoan, Hát ghẹo, Hát ví, Hát trống quân, 

Hát Quan họ, Hát Cò lả... có nhiều biểu hiện tương tác, ảnh hưởng qua lại, 

tiếp thu lẫn nhau để hình thành nên những đặc trưng văn hóa mang tính vùng. 

 Trong sự hình thành của văn hóa vùng, một trong những nhân tố quan 

trọng đó là các trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội. Đây thường là nơi tập 

trung nhiều nhân tài, tri thức, tinh hoa văn hóa dân tộc; là cửa ngõ tiếp thu, 

giao lưu văn hóa với nước ngoài và các vùng miền...; nơi hình thành, phát 

triển, nâng cao những sản phẩm, thành tựu, giá trị văn hóa của quốc gia rồi 

lan tỏa và ảnh hưởng trở lại các vùng khác [xem 104, tr.109]. Như đã trình 
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bày ở trên, vùng văn hóa “Đồng bằng Bắc Bộ” là vùng đất gắn với trung tâm 

“chứng kiến quá trình hình thành dân tộc, quốc gia và văn hóa Việt Nam” 

[104, tr.169] và trung tâm chính trị, kinh tế của nước ta qua nhiều giai đoạn 

lịch sử. Do vậy, nơi đây mang trong mình một truyền thống văn hóa vừa có 

tính lâu đời, bền chặt, vừa có tính thích ứng kịp thời với các biến động của đất 

nước, đồng thời đa dạng về sắc thái văn hóa.... Chính những đặc tính này đã 

chi phối sự hình thành của vùng trống quân. Trong đó, lối hát ở tiểu vùng 

Trung du Bắc Bộ mang nhiều dấu ấn văn hóa cổ xưa của người Việt, lối hát ở 

tiểu vùng Châu thổ sông Hồng chứa đựng những yếu tố thể hiện sự đan xen, 

giao lưu của các sắc thái văn hóa nội vùng và ngoại vùng. Tính thích ứng có 

thể được nhìn nhận qua sự biến đổi những đặc trưng chung của các lối hát 

trên phạm vi vùng. Chẳng hạn, cách thức trình diễn và thưởng thức Hát trống 

quân trong không gian sân khấu hiện đại là đặc tính biến đổi văn hóa ở cấp độ 

vùng để phù hợp với điều kiện, nhu cầu của con người trong bối cảnh hiện tại. 

Phải chăng đặc tính này đã được phát sinh từ trung tâm Thăng Long - Hà Nội 

rồi lan tỏa đến các địa phương khác trong vùng.... 

 Trong tiến trình lịch sử của đất nước, vùng TDBB&CTSH là nơi đã 

diễn ra nhiều biến động về triều đại, chính trị, sự biến đổi về kinh tế, xã hội.... 

Tuy nhiên, do tính độc lập tương đối của văn hóa đã tạo cho văn hóa truyền 

thống của vùng nói chung và Hát trống quân nói riêng ít thay đổi. Trước hết 

có thể nói rằng, sự biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội sẽ làm cho cuộc sống 

của con người có nhiều thay đổi, đồng thời nó cũng tạo ra những biến đổi 

nhất định cho văn hóa vùng. Đây dường như là một quy luật tất yếu đã được 

chứng minh qua thực tiễn và nhiều công trình nghiên cứu. Tuy vậy, sản phẩm 

văn hóa vùng thường được tạo bởi một quá trình lâu dài với sự cấu thành, tác 

động và ảnh hưởng của nhiều yếu tố (đã trình bày ở trên). Đồng thời, các sản 

phẩm văn hóa này có sự gắn bó, được nuôi dưỡng trong cuộc sống của người 

dân, mang lại lợi ích cho cá nhân và cộng đồng. Từ đó, văn hóa vùng mang 

trong mình tính “ăn sâu, bám chặt” và tính bền vững ở một mức độ nhất định. 

Vì thế, để thay đổi những đặc trưng văn hóa vùng cũng cần phải qua một quá 
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trình có cơ chế tương đương với sự hình thành của nó. Nhiều nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng, những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa có sự ảnh 

hưởng, tác động lẫn nhau, nhưng cơ chế của các quá trình biến đổi là khác 

nhau và diễn ra một cách tương đối độc lập. Các sản phẩm văn hóa vùng 

thường chịu sự chi phối bởi những điều kiện của vùng, nhưng bên cạnh đó nó 

cũng mang tính độc lập tương đối nên sự biến đổi của mỗi sản phẩm văn hóa 

cũng có những động thái riêng. Mặt khác, biến đổi văn hóa còn phụ thuộc vào 

lựa chọn của con người và của mỗi cộng đồng cư dân trong vùng.... Đối với 

Hát trống quân, đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa đã gắn bó với đời 

sống của cư dân Việt vùng TDBB&CTSH từ lâu đời. Những giá trị mà loại 

hình diễn xướng này mang lại cho người dân được nhìn nhận trên các phương 

diện về xã hội, tinh thần, văn hóa, giáo dục, cộng đồng, văn học, nghệ thuật.... 

Nhiều yếu tố cấu thành lối hát có mối liên hệ mật thiết và mang những đặc 

tính của văn hóa vùng. Qua nhiều giai đoạn của lịch sử dân tộc thể loại dân ca 

này đã được các thế hệ người Việt dày công vun đắp, gìn giữ tạo nên tính bền 

vững, trường tồn của những giá trị và yếu tố văn hóa truyền thống. Vì vậy, 

Hát trống quân ít thay đổi trước những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội 

của vùng. 

 Từ những vấn đề trình bày ở trên đã cho thấy, quá trình hình thành văn 

hóa vùng có mối liên hệ mật thiết với sự hình thành của vùng trống quân. 

Những yếu tố liên quan đến cơ chế tạo nên văn hóa vùng cũng có sự chi phối 

nhất định đối với các hình thức Hát trống quân ở TDBB&CTSH. Vì vậy, 

những thay đổi trong văn hóa vùng mang ý nghĩa quyết định đến sự trường 

tồn và tiếp diễn của thể loại dân ca này. 

 4.2. Thực trạng Hát trống quân trong đời sống văn hóa hiện nay 

 Trong bối cảnh đương đại, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

toàn cầu hóa, giao lưu, tiếp biến văn hóa, hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra một cách sâu rộng ở nước ta 

và nhiều nước trên thế giới. Quá trình này đã tạo ra những thay đổi lớn về 

kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống văn hóa của nhân dân cả nước nói chung, 
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vùng TDBB&CTSH nói riêng, nhìn trên phương diện truyền thống và hiện 

nay. Đồng thời, nó cũng làm cho văn hóa truyền thống của vùng có nhiều 

biến đổi sâu sắc, từ đó đã dẫn đến những biến đổi của Hát trống quân (đã 

trình bày ở chương 3). Trong phần này, luận án sẽ đề cập đến một số vấn đề 

thực trạng của loại hình diễn xướng này trong đời sống văn hóa đương đại. 

 Có thể nói, hiện nay Hát trống quân đã bị mai một bởi những thay đổi 

trong đời sống văn hóa của người dân ở vùng TDBB&CTSH. Lối hát này 

dường như không phải là loại hình sinh hoạt văn hóa được đông đảo cư dân 

quan tâm, yêu thích, lựa chọn để thể hiện tình cảm và phản ánh cuộc sống như 

thời xưa. Một trong những biểu hiện rõ nét của vấn đề này đó là số lượng 

người tham gia diễn xướng ở các địa phương là không nhiều. Phần lớn những 

người có am hiểu về lối hát này thường là thành viên các CLB/đội hát của 

làng, xã và các bộ phụ trách văn hóa.... Vấn đề này có thể xuất phát từ thị 

hiếu, nhu cầu sinh hoạt và thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân. 

Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh các loại hình văn hóa của dân tộc còn có 

nhiều thể loại văn hóa của nước ngoài du nhập vào nước ta; các loại hình văn 

hóa, nghệ thuật được thể hiện theo nhiều phong cách như cổ truyền, hiện đại, 

dân gian, thính phòng, nhạc nhẹ...; nhiều loại hình vui chơi, giải trí mới được 

sáng tạo, phổ biến rộng rãi. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ 

thuật, công nghệ đã tạo ra nhiều phương tiện, trang thiết bị hiện đại phục vụ 

cho cuộc sống con người trên mọi phương diện. Tất cả các yếu tố trên đã làm 

cho đời sống văn hóa của nhân dân trong vùng thời nay trở nên phong phú, đa 

dạng hơn xưa. Từ đó, người dân cũng có nhiều sự lựa chọn về hình thức, 

phương thức sáng tạo, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa phù hợp với sở thích và 

nhu cầu của họ. Vấn đề này cũng được thể hiện qua những tâm sự, chia sẻ của 

nhiều thành viên trong CLB/đội hát ở các địa phương. Bà Nguyễn Thị Sắc 

(1935), nghệ nhân trống quân Hiền Quan cho biết, “Thời tôi mười ba, mười 

bốn đã đi Hát trống quân rồi, dân trong làng thích lắm. Bây giờ thì khác rồi, 

có mấy bà cạnh nhà ít hơn tôi mấy tuổi, bảo ra chùa tập hát cùng cho vui thì 

các bà ấy lại bảo là muốn ở nhà để xem phim Hàn Quốc”. Bà Lê Thị Thiết 
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(1963), nghệ nhân trống quân Hữu Bổ chia sẻ, “Dân chỗ tôi bây giờ thích hát 

karaoke hơn, nhiều người còn thích bài hát của các nhạc sĩ nổi tiếng nữa. Nên 

trong mấy chương trình văn nghệ ngoài tiết mục Hát trống quân tôi cũng phải 

hát thêm một hai bài hát mới cho họ đỡ chán”. Theo ông Bùi Văn Bình 

(1942), nghệ nhân trống quân Dạ Trạch, “Các cháu thanh niên ở thôn tôi bây 

giờ chỉ thích chơi game trên máy vi tính, hát thì thích hát nhạc trẻ, nhạc Hàn 

Quốc. Còn nhạc truyền thống thì có vẻ như các cháu không thích, nên chúng 

tôi cũng không muốn ép các cháu tập”. Vấn đề số lượng người tham gia và 

quan tâm tìm hiểu Hát trống quân cũng liên quan đến việc mưu sinh cuộc 

sống, đáp ứng nhu cầu về vật chất... của người dân trong vùng. Trong xã hội 

hiện nay, ở các làng quê người dân không chỉ lo đến mùa vụ gieo trồng như 

xưa mà họ còn có nhiều mối quan tâm đến điều kiện kinh tế, văn hóa... của 

gia đình và bản thân. Nhìn chung, cuộc sống của cư dân trong vùng hiện nay 

có nhiều việc phải lo toan hơn trước. Chính bởi vậy mà vấn đề tham gia, hay 

để tâm đến các loại hình sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng nói chung và 

Hát trống quân nói riêng của họ cũng gặp nhiều trở ngại hơn trước kia. 

 Độ tuổi của người tham gia diễn xướng đang là một trong những vấn đề 

mang tính “nổi cộm” của vùng trống quân hiện nay. Qua nghiên cứu cho thấy, 

chủ thể sáng tạo mang tính truyền thống của lối hát này thường ở độ tuổi 

thanh niên và chưa lập ra đình riêng. Tuy nhiên, ngày nay phần lớn thành viên 

của CLB/đội hát ở các địa phương trong vùng đều là người cao tuổi, trung 

niên, người ở độ tuổi “xưa nay hiếm”. Các thành viên ở độ tuổi thanh niên là 

rất ít, thậm chí ở một số nơi chỉ có người già, hoặc cả thiếu niên cũng tham 

gia diễn xướng. Điều này đã tạo ra sự biến đổi đáng kể về bản chất truyền 

thống của các hình thức Hát trống quân trong vùng (đã trình bày ở chương 3). 

Về vấn đề thanh niên ít tham gia diễn xướng, theo ông Đặng Văn Thái, Phó 

Chủ tịch UBND xã Hiền Quan “thanh niên ở địa phương chúng tôi phần lớn 

là đi học Đại học, hoặc đi làm công nhân, số ở nhà rất ít lại bận gia đình con 

cái, nên Hát trống quân chỉ có người già...”. Ông Bùi Anh Dũng, Chủ tịch 

Mặt trận Tổ quốc xã Đức Bác (trước là cán bộ phụ trách văn hóa của xã) cũng 
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cho biết, “Các cháu thanh niên của xã đều đi học xa, các cháu ở nhà thì lấy vợ 

lấy chồng hết... Các cháu học sinh cấp 3 thì bận học lắm, để gọi được các 

cháu đi tập Hát trống quân là rất khó...”. Bà Phạm Thị Huệ, Chủ nhiệm CLB 

trống quân Liêm Thuận chia sẻ, “Quê tôi là đất hiếu học, các cháu học xong 

cấp 3 hầu hết đều đi học Đại học đến Hè hoặc Tết mới về nghỉ. Các cháu đang 

học cấp 3 thì suốt ngày đi học, ở nhà chỉ toàn người lớn.... Hiện nay CLB của 

chúng tôi phần lớn là ông bà, bố mẹ của các cháu”.... Qua ý kiến của những 

người có trách nhiệm đã cho thấy hiện tượng này dường như là một đặc điểm 

chung của vùng, xuất phát từ những điều kiện, yêu cầu của hiện thực đời sống 

văn hóa xã hội. Bên cạnh đó, nó còn có thể được hình thành do sự chi phối 

của các yếu tố về sở thích, nhu cầu (đã trình bày ở trên), suy nghĩ, ý thức, tâm 

sinh lý của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề bất cập về độ tuổi của 

chủ thể sáng tạo còn biểu hiện qua việc trong một cuộc Hát trống quân có 

nhiều thế hệ (người già, người cao tuổi, trung niên, thanh niên, thiếu niên) 

cùng tham gia diễn xướng. Sự chênh lệch lớn về tuổi tác giữa các cặp hát đối 

với nhau đã làm cho tính “hình thức”, tính “khiên cưỡng” trong diễn xướng 

thêm rõ nét, đôi lúc nó còn tạo ra những cảm xúc, tâm lý không mấy tích cực 

trong cả người hát và khán giả. Bà Lê Thị Thiết (1963), nghệ nhân trống quân 

Hữu Bổ tâm sự, “Nhiều khi cô và cháu nhìn nhau để hát những lời anh anh em 

em tôi cũng thấy ngượng ngượng, nhưng vì để biểu diễn cho hay nên chúng 

tôi đành phải ghép các cặp hát có giọng cân xứng với nhau”. Ông Lương Mai 

Hồng (1945), Chủ nhiệm CLB trống quân Hát Môn cũng chia sẻ, “Trong 

CLB tôi, nam thì phần lớn đã lên chức ông, nữ thì lại có mấy cháu trẻ.... Có 

nhiều vị trong làng cho là, ông mà lại hát những câu hát tình tứ với cháu như 

thế là không ổn. Nhưng chúng tôi vẫn phải động viên các cháu tham gia để có 

người kế cận, hơn nữa đây chỉ là biểu diễn chứ có phải là thật đâu...”. Như 

thế, sự chênh lệch lớn về tuổi tác giữa những người tham gia diễn xướng còn 

liên quan đến vấn đề xã hội trong các cộng đồng cư dân. 

 Sự mất cân bằng về giới tính của thành viên trong CLB/đội hát cũng 

đang là thực trạng không mấy tích cực ở các địa phương. Vấn đề này đã tạo ra 
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những trở ngại và bất cập nhất định ở nhiều khía cạnh khi tổ chức diễn xướng. 

Trước tiên đó là sự chênh lệch đáng kể về số lượng nam và nữ trong các 

CLB/đội hát. Qua khảo sát thực tế cho thấy, ở phần lớn các CLB/đội hát trong 

vùng số lượng thành viên nữ thường nhiều hơn thành viên nam. Theo những 

người có trách nhiệm ở các địa phương, một trong những nguyên nhân chính 

tạo ra hiện tượng này đó là sự mưu sinh cuộc sống của người dân. Trong bối 

cảnh hiện nay, người dân ở các làng quê trong vùng thường đi làm việc xa, 

“kiếm kế sinh nhai”... ở những thành phố, thị xã, khu đô thị lớn, hoặc nước 

ngoài.... Lực lượng chủ chốt, chịu trách nhiệm chính cho công việc này 

thường là những người đàn ông ở độ tuổi sung sức, được coi là “trụ cột” trong 

các gia đình. Những người phụ nữ thường phụ trách việc làm ăn, chăm sóc 

gia đình, dạy bảo con cháu ở tại quê nhà.... Bởi vậy, trong sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng ở các làng quê nói chung, Hát trống quân nói riêng lực lượng 

chiếm phần nhiều hơn thường là phụ nữ. Với một số lối hát ở tiểu vùng Trung 

du Bắc Bộ, trong diễn xướng truyền thống vế nam và vế nữ thường có số 

người như nhau. Nay, do thiếu nam nên nhiều khi để đáp ứng cho biểu diễn 

các thành viên nữ buộc phải “đóng giả nam” để đảm bảo tính cân đối cho đội 

hình. Ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng, các lối hát truyền thống thường không 

yêu cầu số lượng nam nữ bằng nhau. Nhưng nay cũng do yếu tố đội hình 

trong biểu diễn, nên đôi lúc nữ đành phải thay đổi trang phục để đứng sang vế 

hát nam. Vấn đề giới tính cũng ảnh hưởng đến tính chất đối đáp giữa các đôi 

nam nữ của hai vế hát. Yếu tố thiếu nam và “giả nam” dẫn việc nhiều khi hai 

người nữ phải hát đối với nhau. Như thế, tính “hình thức” đã được đẩy lên 

cao, nhưng lại làm giảm tính thẩm mỹ của phần trình diễn. Bà Phạm Thị Liên 

(1960), thành viên CLB trống quân Liêm Thuận cho biết, “Ở trong CLB, tôi 

là người hay phải đóng giả đàn ông. Mình là phụ nữ lại đi hát những câu hát 

của đàn ông nên chẳng có cảm xúc gì cả, hai bà hát với nhau rất khó biểu 

diễn”. Vấn đề ít nam nhiều nữ trong các CLB/đội hát cũng liên quan đến hiện 

tượng chênh lệch lớn về độ tuổi giữa hai người hát đối, làm ảnh hưởng đến 

tâm lý, cảm xúc thẩm mỹ của người diễn xướng và khán giả (đã nêu ở trên).... 
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 Tần suất tổ chức sinh hoạt Hát trống quân ở các địa phương trong vùng 

cũng đang là vấn đề cần bàn luận. Bởi đây là một trong những yếu tố liên 

quan trực tiếp đến sự mai một của loại hình diễn xướng này. Như đã trình bày 

ở trên (mục 3.2.1.2.), ngày nay người ta có thể tiến hành cuộc hát vào bất cứ 

lúc nào trong năm, khi có điều kiện, hoặc yêu cầu của các cấp chính quyền, cơ 

quan chức năng... và thường ít để ý đến yếu tố “thiên thời...” trong thời gian, 

thời điểm tổ chức diễn xướng như ngày xưa. Tuy vậy, số lượng buổi tập và 

trình diễn của mỗi CLB/đội hát trong một năm cũng không mấy khả quan. 

Ông Nguyễn Văn Hưng (1960), Đội trưởng đội trống quân Đức Bác cho biết, 

“Thời buổi này mọi người bận rộn lắm nên chúng tôi không tập luyện thường 

xuyên. Chỉ thi thoảng có buổi hội nghị quan trọng, lãnh đạo tỉnh về dự chúng 

tôi mới tập trung hát lại một hai buổi rồi biểu diễn”. Ông Lương Mai Hồng 

(1945), Chủ nhiệm CLB trống quân Hát Môn cũng cho biết, “Chúng tôi chỉ tổ 

chức tập luyện nhiều vào dịp trước khi diễn ra Lễ hội đền Hát Môn. Còn bình 

thường khi nào có chương trình của xã, huyện... thì tôi mới tập trung mọi 

người bởi đôi lúc còn phụ thuộc vào kinh phí nữa”. Bà Phạm Thị Huệ (1968), 

Chủ nhiệm CLB trống quân Liêm Thuận tâm sự, “CLB của chúng tôi từ khi 

thành lập mới biểu diễn khi Đài truyền hình của tỉnh về quay phim và một vài 

chương trình của xã. Ngày thường thì chúng tôi cũng không có thời gian để 

tập trung nhau vì ai cũng phải lo công việc làm ăn”. Từ ý kiến của những 

người trực tiếp tham gia tổ chức diễn xướng đã cho thấy, trong xã hội hiện 

nay người dân khá bộn bề với nhiều mối lo toan cho cuộc sống. Bên cạnh đó, 

cơ chế thị trường đã “ngấm sâu” vào đời sống văn hóa, tác động và chi phối 

đến tần suất sinh hoạt Hát trống quân của người dân trong vùng. 

 Như đã trình bày ở trên, trong đời sống văn hóa của cư dân vùng 

TDBB&CTSH hiện nay, nhiều loại hình diễn xướng dân gian Việt Nam đã 

được trình diễn trên sân khấu hiện đại (sau đây gọi tắt là sân khấu), trong đó 

có Hát trống quân. Có thể việc trình diễn trên sân khấu là một trong những 

cách thức để đảm bảo “sự sống còn” và đưa lối hát này vào các sinh hoạt văn 

hóa cộng đồng; là một phương thức để tổ chức diễn xướng và hưởng thụ các 
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giá trị văn hóa của nhân dân trong xã hội đương đại. Theo khảo sát của chúng 

tôi, hiện nay phần lớn các lối hát trong vùng đều được đưa lên trình diễn trên 

sân khấu. Ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, trống quân Hữu Bổ và trống quân 

Đức Bác đã được các cơ quan chức năng tổ chức trình diễn trên sân khấu của 

buổi khai mạc Lễ hội Đền Hùng trong một số năm gần đây. Đôi khi hai lối hát 

này cũng được trình diễn trong các Hội diễn văn nghệ quần chúng, Hội thi 

dân ca, các buổi lễ kỷ niệm, hội nghị của địa phương.... Ông Đỗ Tiến Quốc 

(1962), Chủ nhiệm CLB Dân ca thôn Hữu Bổ, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ cho biết, “Trong dịp giỗ Tổ, có năm thì chúng tôi được hát 

Xoan, có năm thì được Hát trống quân.... Nếu cứ chờ đến dịp lễ hội mới hát 

thì tôi sợ mọi người sẽ quên hết. Vì vậy, chúng tôi đề xuất với lãnh đạo thỉnh 

thoảng cho CLB biểu diễn trong một số chương trình ở hội trường của xã...”. 

Ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng, trống quân Dạ Trạch, trống quân Hát Môn, 

trống quân Khánh Hà, trống quân Bùi Xá, trống quân Liêm Thuận... cũng đã 

từng được trình diễn trên sân khấu trong các chương trình của Trung ương, 

địa phương.... Ông Nguyễn Hữu Bổn (1933), nghệ nhân trống quân Dạ Trạch 

cho biết, “Năm 1993, lần đầu tiên đội hát trống quân Dạ Trạch được lên biểu 

diễn ở sân khấu 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Năm 1994, các diễn viên của Dạ 

Trạch lại tiếp tục gây được tiếng vang trên sân khấu Nhà hát lớn. Những năm 

sau đó chúng tôi liên tục đạt được nhiều huy chương trong các đợt liên hoan 

tiếng hát dân ca toàn quốc...”. Thực tế cũng cho thấy, việc trình diễn trên sân 

khấu dường như là một cách thức cần thiết để duy trì sinh hoạt của các 

CLB/đội hát. Bởi, việc này diễn ra ở cả các địa phương đã được hay chưa 

được phục dựng không gian diễn xướng truyền thống. Như thế, trình diễn trên 

sân khấu chưa hẳn là hệ quả của vấn đề thiếu không gian diễn xướng truyền 

thống, mà nó có thể là một đặc tính văn hóa vùng trong xã hội hiện nay. Việc 

tổ chức diễn xướng trên sân khấu cũng tạo ra những ảnh hưởng tích cực và 

hạn chế đối với các hình thức Hát trống quân trong vùng. Trước hết, phải 

nhìn nhận một thực tế là trải qua nhiều biến cố trong lịch sử đất nước, không 

gian diễn xướng truyền thống của các lối hát đã bị biến đổi lớn, hoặc chưa 
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được phục hồi.... Do vậy, việc phải chuyển sang một địa điểm khác để tiếp tục 

sinh hoạt là việc làm cần thiết. Như thế, lối hát này sẽ có không gian diễn 

xướng “mới” và được hiện diện trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân 

dân. Việc tổ chức diễn xướng trên sân khấu còn có thể tạo sự quan tâm của 

đông đảo quần chúng đến thể loại nghệ thuật dân gian này. Đây cũng là dịp để 

nghệ nhân quảng bá điệu hát của quê hương mình với nhân dân các vùng 

miền.... Điều này được ghi nhận qua những đợt Hội thi, Hội diễn nghệ thuật 

quần chúng, Liên hoan dân ca… do các đơn vị, cơ quan chức năng tổ chức. 

Theo ông Nguyễn Hữu Bổn (1933), nghệ nhân trống quân Dạ Trạch “Muốn 

bảo tồn và phát huy được thể loại diễn xướng dân gian này thì cần phải làm 

cho nó lan tỏa, vì thế chúng tôi đã cố gắng đưa Hát trống quân lên biểu diễn 

trên sân khấu. Sau nhiều lần đi thi, biểu diễn thành công, đạt kết quả cao, 

trống quân Dạ Trạch đã được các nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài 

quan tâm, nhiều người đã về tận nhà tôi để tìm hiểu...”. Mặt khác, việc trình 

diễn trên sân khấu một cách thường xuyên sẽ tạo điều kiện cho các chủ thể 

sáng tạo được rèn luyện những kỹ năng biểu diễn, củng cố bài bản, giao lưu, 

học hỏi lẫn nhau, tăng thêm hiểu biết... Bên cạnh những mặt tích cực, việc 

trình diễn Hát trống quân trên sân khấu cũng có những mặt hạn chế nhất định. 

Trước tiên, đây là một trong những nguyên nhân tạo ra sự biến đổi lớn về 

không gian văn hóa và về “chất” của lối hát này (đã trình bày ở chương 3). 

Tiếp đến, với các hình thức diễn xướng ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ, việc 

trình diễn ở không gian văn hóa thiếu yếu tố “thiêng” sẽ làm mất đi những giá 

trị về tín ngưỡng, phong tục truyền thống bản địa. Với các hình thức diễn 

xướng có sử dụng trống đất ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng, để phù hợp với 

sân khấu hiện đại người ta đã phải “cải biên” cái trống theo nhiều cách khác 

nhau (đã trình bày ở mục 3.2.2.2). Xét ở góc độ Văn hóa học, cái trống “cải 

biên” không còn là trống đất theo kiểu truyền thống mà dân gian vẫn gọi là 

“trống quân”. Như thế, những giá trị được tạo bởi cái trống đất cũng không 

còn nữa. Mặt khác, theo nhiều nhà nghiên cứu Hát trống quân truyền thống là 

một sinh hoạt văn hóa có tính thực hành xã hội cao.... Ngày nay, với cách 
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trình diễn trên sân khấu như những tiết mục văn nghệ đã được đạo diễn, dàn 

dựng, thì chức năng xã hội của lối hát này dường như không còn nữa, hoặc 

chỉ mang tính “hình thức”. Ngoài ra còn phải kể đến những tác động của hệ 

thống khuếch đại âm thanh, hệ thống ánh sáng hiện đại.... Xét ở một mức độ 

tương đối sự tác động này đã làm giảm đi hiệu quả mang tính tự nhiên, bản 

năng của người diễn xướng và tính thẩm mỹ truyền thống của các hình thức 

diễn xướng. Điều này trước hết được nhìn nhận ở yếu tố chất giọng hát của 

người tham gia diễn xướng, khi được điều chỉnh qua hệ thống khuếch đại âm 

thanh có thể đã không còn màu sắc tự nhiên vốn có của giọng hát. Thay vào 

đó là một màu sắc giọng “nhân tạo”, do những chuyên gia âm thanh và thiết 

bị kỹ thuật tạo nên.… Tiếp đến, âm sắc của các loại trống cũng có thể không 

còn được tính chất tự nhiên vốn có của nó. Hay, màu sắc ánh sáng của thiết bị 

hiện đại cũng không thể thay thế cho ánh sáng của những đêm trăng dịp 

Trung Thu, ánh trăng Rằm đã tác động trực tiếp đến cảm xúc, tình cảm của cả 

người đi hát và khán giả thưởng thức.... 

 Hiện nay, một vấn đề đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đó là 

xu hướng tái cấu trúc trong văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung, vùng 

TDBB&CTSH nói riêng. Tái cấu trúc trong văn hóa truyền thống “được hiểu 

là sự chọn lựa, bổ sung, sắp xếp lại các yếu tố văn hóa truyền thống để chúng 

có thể phát huy tốt hơn trong bối cảnh hiện đại” [18, tr.242]. Nhiều nhà 

nghiên cứu cho rằng, tái cấu trúc văn hóa truyền thống dường như là một xu 

thế tất yếu để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn. Mặt khác, khi một thực 

thể văn hóa truyền thống được phục hồi thì thường đi cùng với nó là việc tái 

cấu trúc để phù hợp với xã hội đương đại. Quá trình tái cấu trúc văn hóa 

truyền thống còn có thể đi kèm với sự xuất hiện của những yếu tố văn hóa 

mới nhằm đáp ứng nhu cầu của con người hiện tại. Thực tế cho thấy, ở nhiều 

địa phương khi phục dựng Hát trống quân những người tổ chức đã tiến hành 

nhiều công việc liên quan đến tái cấu trúc loại hình diễn xướng này. Biểu hiện 

rõ nét thường thấy ở hầu hết các lối hát đó là việc chọn lựa bài bản và sắp xếp 

theo các diễn trình nhất định. Nhiều nghệ nhân cho biết, việc làm này là rất 
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cần thiết bởi số lượng bài bản sưu tầm được khá nhiều, nếu hát tất cả và theo 

như diễn trình ngày xưa thì phải mất cả buổi hoặc nhiều thời gian hơn nữa. 

Do vậy, những người tổ chức chỉ lựa chọn các bài bản mang tính đặc trưng 

của địa phương đưa vào diễn trình để mọi người luyện tập. Về thứ tự của bài 

bản, do lời kể của mỗi nghệ nhân cao tuổi cũng có nhiều điểm khác nhau nên 

những người tổ chức đã bàn luận và quyết định. Qua nghiên cứu cho thấy, 

hiện nay diễn trình của các hình thức Hát trống quân vùng TDBB&CTSH 

được kết cấu theo nhiều cách khác nhau. Trống quân Hữu Bổ có diễn trình là, 

Chặng 1-Lập đám, với các bài hát lập đám, hát chào; Chặng 2-Ghẹo hỏi, với 

các câu hát ghẹo, hát hỏi; Chặng 3-Se kết, với các bài hát mời trầu, hát giao 

duyên, hát thách cưới, hát mười yêu; Chặng 4-Hát đố, với các câu hát đố hoa, 

đố quả, đố con vật, đố Kiều, đố bỡn cợt; Chặng 5-Hát chua; Chặng 6-Hát giã. 

Trống quân Đức Bác có diễn trình là, Chặng 1-Đón đào, gồm các câu hát hỏi, 

hát trao trống; Chặng 2-Rước đào trên đường, với 04 bài có nội dung giao 

duyên; Chặng 3-Hát đến cửa đình. Trống quân Hát Môn có diễn trình là, phần 

Mở với các bài, lời dạo của kép, hát chào, hát mừng; phần Giữa với các bài, 

hát ước, hát thương, hát nhớ, hát tìm, hát đố-giảng, hát họa nắng, hát họa 

mưa; phần Kết với các bài, hát kết, hát hẹn. Trống quân Dạ Trạch có diễn 

trình là, phần Mở-Vào đám, gồm các bài, hát gọi, hát chào, hát giao hẹn, hát 

họa; phần Giữa-Se kết, gồm các bài, hát đố, hát mời trầu, hát ướm hỏi, hát 

thách cưới; phần Kết, gồm các bài, hát giã bạn, hát giao duyên, hát kết [Phụ 

lục 3, 192-274].... Nghệ nhân ở các địa phương cũng cho biết, khi biểu diễn 

cho mọi người xem, thường họ vẫn phải bớt đi một số bài trong diễn trình kể 

trên để đảm bảo thời gian cho phép (đã trình bày ở chương 3). Biểu hiện này 

có thể được xem như một mức độ tái cấu trúc và sự linh hoạt trong diễn trình 

của Hát trống quân hiện nay. Vấn đề tiếp theo cũng liên quan đến tái cấu trúc 

đó là việc lựa chọn, thêm bớt câu thơ và “trổ” hát của bài bản. Điều này cũng 

được những người tổ chức giải thích là để phù hợp với khả năng của từng vế 

hát nam hay nữ và thời lượng của phần trình diễn. Vấn đề trên được chúng 

tôi ghi nhận khi xem tiết mục trình diễn của một số địa phương trong các 
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chương trình Liên hoan, Hội thi.... Chẳng hạn, trong trống quân Dạ Trạch 

truyền thống, mỗi “trổ” hát thường gồm hai câu thơ lục bát, vế nam hát xong 

một “trổ” thì vế nữ đối đáp lại. Tuy nhiên, trong tiết mục dự thi tại “Chung 

kết toàn quốc Liên hoan dân ca Việt Nam” năm 2013, ở phần Hát chào các 

nghệ nhân đã giảm bớt “trổ” hát của nam, vì có thể khả năng hát của vế nữ 

tốt hơn.... Hay, tại Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015, 

có thể để đảm bảo thời lượng cho phép là 5 phút nên trong tiết mục trống 

quân Đức Bác của học sinh Trung học Cơ sở huyện Sông Lô, những người tổ 

chức đã dàn dựng cho mỗi chặng đều có bốn “trổ” hát của cả nam và nữ.... 

Như vậy, diễn trình của tiết mục này lại được lược bớt cả số lượng bài bản và 

“trổ” hát. Những biểu hiện vừa mang tính tái cấu trúc, vừa mang tính bổ sung 

yếu tố mới đó là việc “chuyên môn hóa” trong gõ trống đệm, sử dụng dàn 

nhạc và phần nhạc đệm nhạc cho hát. Trong phương thức diễn xướng của Hát 

trống quân truyền thống vùng TDBB&CTSH thông thường người tham gia 

hát sẽ tự gõ trống đệm. Tuy nhiên, hiện nay ở một số lối hát đã sử dụng người 

chuyên trách trong việc gõ trống đệm. Hiện tượng này được thấy ở trống 

quân Đức Bác, trống quân Hát Môn, trống quân Bùi Xá, trống quân Liêm 

Thuận. Xét về mặt cơ cấu tổ chức, yếu tố này sẽ là “mới” nhưng được dựa 

trên nền tảng của lối diễn xướng truyền thống. Bởi, trong một số lối Hát trống 

quân ngày xưa, có cách là người “cái” vừa hát vừa gõ trống, những người 

khác chỉ hát đế vào... (xem thêm ở chương 2). Việc sử dụng dàn nhạc và phần 

nhạc đệm được coi là sự thêm vào trong diễn xướng những yếu tố mới hoàn 

toàn. Đó là sự xuất hiện những nhạc cụ truyền thống của Việt Nam và nước 

ngoài như sáo trúc, đàn nhị, đàn nguyệt, đàn ghita, trống jazz... trong hình 

thức tổ chức diễn xướng. Điều này đã tạo ra một thành tố mới trong cấu trúc, 

đồng thời cũng làm cho diện mạo của lối hát hiện nay có nhiều điểm khác biệt 

với lối hát truyền thống. Một số biểu hiện khác như việc thêm, bớt các yếu tố 

trong phương thức diễn xướng cũng có liên quan đến tái cấu trúc. Vấn đề này 

được chúng tôi ghi nhận qua một số phần trình diễn của trống quân Hiền 

Quan, trống quân Đức Bác, trống quân Liêm Thuận (đã trình bày ở mục 
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3.2.1.3). Theo chúng tôi, những biến đổi đã đề cập trong ba hình thức trống 

quân kể trên có thể nhìn nhận dưới hai góc độ của tái cấu trúc. Ở góc độ thứ 

nhất là sự thay đổi về kết cấu tổng thể, xét trên phương diện đặc trưng truyền 

thống bản địa của làn điệu. Ở góc độ thứ hai là sự thay đổi của cấu trúc biểu 

tượng văn hóa trong mỗi hình thức diễn xướng. Từ những thực tế và phân tích 

ở trên cho thấy, việc tái cấu trúc đã và đang diễn ra trong các hình thức Hát 

trống quân vùng TDBB&CTSH. Vấn đề này được nhìn nhận qua việc sắp xếp 

lại cơ cấu của diễn trình, bài bản, phương thức diễn xướng và sự xuất hiện của 

thành tố mới. Đây cũng là những biểu hiện về biến đổi của loại hình diễn 

xướng này được nhìn nhận trên phương diện hiện nay với truyền thống (đã đề 

cập ở chương 3). Tái cấu trúc được diễn ra theo nhiều mức độ và khía cạnh 

khác nhau, từ “trổ” hát, bài bản đến diễn trình; từ thành phần gõ trống đệm 

đến phương thức đệm hát; từ yếu tố diễn đến phương thức diễn xướng.... Có 

thể tái cấu trúc là một việc làm tất yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân và 

phù hợp với bối cảnh hiện tại. Xu hướng tái cấu trúc cũng có thể sẽ tạo ra 

những giá trị mới trên nền tảng của giá trị văn hóa truyền thống.... Qua đó 

càng cho thấy sự tồn tại bền bỉ của các giá trị truyền thống trong xã hội hiện 

đại, đây là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu một cách thỏa đáng. 

 Qua thực tế trên đã cho thấy, những yếu tố liên quan đến cuộc sống của 

con người, môi trường văn hóa vùng và vấn đề tái cấu trúc văn hóa truyền 

thống trong giai đoạn hiện nay đã tạo ra không ít tác động, ảnh hưởng, sự chi 

phối đến các hình thức Hát trống quân. Vấn đề này được nhìn nhận như một 

quy luật tất yếu của quá trình phát triển đất nước, vùng văn hóa “Đồng bằng 

Bắc Bộ” nói chung, vùng trống quân nói riêng. Từ đây sẽ đặt ra nhiều vấn đề 

đối với việc bảo tồn và phát huy những giá trị của loại hình diễn xướng này 

trong đời sống văn hóa đương đại. 

 4.3. Vấn đề bảo tồn và phát huy Hát trống quân 

 Như đã trình bày ở trên, Hát trống quân là một thể loại diễn xướng dân 

gian, một trong những đặc trưng văn hóa mang “tính vùng” rõ nét của vùng 

văn hóa “Đồng bằng Bắc Bộ”. Căn cứ vào những yếu tố về địa lý, tự nhiên, 
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con người, văn hóa... luận án đã xác định vùng trống quân TDBB&CTSH với 

hai sắc văn hóa thái chính. Vùng trống quân cũng chứa đựng những đặc tính 

chung và các yếu tố trong cơ chế hình thành của vùng văn hóa tổng thể. Nói 

cách khác, sự hình thành vùng văn hóa có mối liên hệ mật thiết với cơ chế tạo 

ra vùng thể loại dân ca Hát trống quân. Như thế, bảo tồn và phát huy lối hát 

này cũng cùng hướng với việc bảo vệ, phát triển các đặc trưng, giá trị văn 

hóa, bản sắc văn hóa của vùng. Trước khi đi vào những vấn đề cụ thể về đối 

tượng nghiên cứu, chúng tôi sẽ trình bày một số nhận thức chung liên quan 

đến việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và bản sắc văn hóa vùng.  

 Trên phương diện lý luận, giá trị văn hóa và bản sắc văn hóa là hai khái 

niệm khác nhau, nhưng biểu hiện của nó đôi lúc có điểm chung hoặc ý nghĩa 

có tính tương hỗ nhau. Giá trị văn hóa thường gắn liền bản sắc văn hóa và bản 

sắc văn hóa cũng phải có giá trị căn cứ theo sự lựa chọn của con người ở 

những giai đoạn lịch sử nhất định. Như thế, trong bản sắc văn hóa vùng cũng 

sẽ có những giá trị mang tính “vùng” và ngược lại. Trong một nghiên cứu có 

liên quan, tác giả Ngô Đức Thịnh đã nhận định “Để mỗi đặc trưng văn hóa trở 

thành bản sắc, thì ngoài tính đặc thù của nó thì trong mỗi bản sắc như vậy nó 

đều chứa đựng các giá trị. Chính vì vậy mà nhiều khi bản sắc được coi là giá 

trị và ngược lại giá trị được coi là bản sắc” [107, tr.19]. Do đó, có thể nói rằng 

bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vùng cũng chính là giữ gìn bản sắc 

văn hóa của vùng.  

 Những giá trị văn hóa và bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đã 

được hình thành, trường tồn trong cả một quá trình lịch sử lâu dài của đất 

nước nên thường có tính tương đối ổn định và bền vững. Tuy nhiên, nó không 

phải là cái bất biến mà cũng có sự biến đổi gắn với những thay đổi về tư duy, 

lựa chọn, nhu cầu của con người và xã hội trong mỗi thời đại. Theo tác giả 

Ngô Đức Thịnh, “giá trị với tư cách là sự đánh giá của con người về cái hay, 

cái tốt, cái đẹp đối với tự nhiên, xã hội và tư duy, nó phản ánh nhu cầu của 

con người trong một môi trường tự nhiên nhất định. Do vậy, giá trị với tư 

cách là thước đo cũng mang tính biến động cùng với sự biến động của xã hội” 
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[107, tr.29]. Như thế, ở mỗi giai đoạn lịch sử các giá trị, bản sắc văn hóa vùng 

có thể khác nhau, tính ích dụng đối với con người và biểu hiện ra bên ngoài 

của nó cũng có thể không đồng nhất. Chẳng hạn, ở xã hội nông nghiệp của 

nước ta thời xưa Hát trống quân là một loại hình sinh hoạt văn hóa góp phần 

không nhỏ trong việc giáo dưỡng kinh nghiệm sống, lao động sản xuất... cho 

đông đảo người dân. Nhưng trong xã hội ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ 

của khoa học, giáo dục, công nghệ... con người được tiếp thu tri thức ở nhiều 

lĩnh vực đời sống thông qua những phương tiện kỹ thuật hiện đại thì tính ích 

dụng về giáo dục của lối hát này sẽ có mức độ khác với thời xưa. Hay, một 

trong những yếu tố làm nên bản sắc văn hóa vùng “Đồng bằng Bắc Bộ” đó là 

đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động của người dân Việt (cũng là bản sắc 

văn hóa dân tộc). Nhưng sự biểu hiện của yếu tố này trong xã hội nông 

nghiệp sẽ có những sắc thái khác với ở xã hội công nghiệp bởi phương thức 

và các điều kiện lao động sản xuất là không tương đồng.  

 Thông thường, bản sắc văn hóa được hiểu là cái đặc thù để phân biệt 

các vùng, dân tộc, quốc gia với nhau. Tuy nhiên, cái riêng ở đây thường 

không phải là cái duy nhất mà nó có thể ở trong cái chung, nhưng sự biểu 

hiện của mỗi cộng đồng lại khác nhau nên đã tạo ra cái độc đáo trong bản sắc 

văn hóa. Chẳng hạn, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường, tinh thần đoàn 

kết... là những yếu tố góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Đồng thời, các yếu tố này cũng có ở những dân tộc khác trên thế giới chứ 

không chỉ riêng ở nước ta. Nhưng chính cách thức biểu hiện và các giá trị của 

nó được nhiều thế hệ người dân Việt dày công vun đắp, được hun đúc qua 

mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước đã khẳng định những yếu tố trên là bản 

sắc văn hóa của dân tộc ta. Trong một nghiên cứu về bản sắc văn hóa dân tộc, 

tác giả Tô Ngọc Thanh cũng nhận định “Bản sắc dân tộc là cái đặc thù, cái 

riêng trong cái chung chứ không phải là cái duy nhất. Đồng thời, khi nói đến 

bản sắc dân tộc cần hiểu rằng cái đặc thù, cái riêng ấy phải bao hàm những 

giá trị nhân bản, nhân văn và tiến bộ. Bởi, không phải cái đặc thù, cái riêng 

nào cũng có thể trở thành bản sắc văn hóa được” [101, tr.591-592]. 
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 Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa truyền thống 

của vùng, dân tộc chính là cách thức để làm cho những giá trị và bản sắc ấy 

được tồn tại lâu dài, mang lại những lợi ích cho mỗi người dân, cộng đồng, 

đất nước.... Thực tế đã chứng minh, mọi sự vật, hiện tượng muốn tồn tại thì 

nó phải vận động, biến đổi và phát triển đó là quy luật tất yếu của sự sinh tồn. 

Vì thế, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống cũng có 

nghĩa là phải làm cho nó vận động phù hợp với sự thay đổi, phát triển của xã 

hội, con người, tự nhiên.... Theo tác giả Ngô Đức Thịnh “bảo tồn văn hóa 

truyền thống hay các giá trị văn hóa truyền thống phải trên nguyên tắc phát 

triển, vì mục tiêu phát triển...” [107, tr.33]. Ở đây cũng sẽ đặt ra vấn đề cần 

phải đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn với phát huy, sao cho hai phạm trù này 

có sự tương hỗ nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển xã hội. Theo chúng 

tôi, bảo tồn văn hóa truyền thống không nhất thiết là bảo lưu tất cả các yếu tố 

và giá trị của nó đã được hình thành trong quá khứ, mà có thể hạn chế, hay 

lược bớt những yếu tố không còn phù hợp với xã hội đương thời. Và, phát 

huy giá trị văn hóa truyền thống cũng có thể đi kèm với việc bổ sung các yếu 

tố mới, hiện đại có sự gắn kết, hoặc dựa trên nền tảng của văn hóa truyền 

thống. Nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng, lược bớt, giữ lại, bổ sung là quy 

luật tất yếu của phát triển văn hóa. Tuy nhiên, sự thêm và bớt các yếu tố 

thường tuân theo lộ trình và có mức độ phù hợp với mỗi hiện tượng, thực thể 

văn hóa, từ đó sẽ hạn chế được những tác động không mang tính tích cực.... 

Về việc bổ sung các yếu tố mới, theo tác giả Nguyễn Thụy Loan, vấn đề này 

thường tạo ra những thay đổi về hình thức và một số phương tiện biểu hiện 

của thực thể văn hóa, còn các yếu tố mang tính “lõi” dường như vẫn được bảo 

lưu. Tuy vậy, “Khi hình thức có quá nhiều biến đổi - nhất là khi đó lại là 

những biến đổi lệch hướng, do việc đưa vào các yếu tố ngoại nhập, thì tới một 

mức độ nhất định, nó sẽ làm biến chất hiện tượng văn hóa đó - dù cho gốc của 

nó vốn chính là từ văn hóa cổ truyền” [64, tr.92]. Như vậy, việc bảo tồn và 

phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa phải đảm bảo để không kìm hãm sự 

phát triển của xã hội và không làm lệch lạc bản chất của hiện tượng văn hóa. 
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Đồng thời, trong bối cảnh hiện nay khi mà quá trình toàn cầu hóa, hội nhập 

quốc tế... đang diễn ra một cách mạnh mẽ, sâu rộng sẽ đặt ra nhiều thách thức 

đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Trong quá trình này cần 

đảm bảo nguyên tắc giao lưu, hòa nhập nhưng không để bị “hòa tan”; tiếp thu 

và bổ sung có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại để “làm giàu” 

cho văn hóa vùng, dân tộc; sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới phù hợp với 

truyền thống, văn hóa vùng, đất nước và con người Việt Nam. 

 Trên cơ sở những nhận thức có tính lý luận chung đã trình bày, chúng 

tôi sẽ tiếp tục bàn về vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của 

Hát trống quân truyền thống trong đời sống văn hóa đương đại. Như đã trình 

bày ở trên (mục 1.2.3.2), vùng trống quân TDBB&CTSH là một vùng văn 

hóa đã được xác định, các lối hát ở đây có những đặc trưng chung mang tính 

lịch sử và hệ thống. Bên cạnh các yếu tố “lõi” biểu hiện sự tương đồng của 

các hình thức diễn xướng là những yếu tố văn hóa bản địa thể hiện tính độc 

đáo ở mỗi nơi. Như vậy, bản sắc văn hóa của vùng trống quân (bản sắc vùng 

trống quân) sẽ bao gồm tất cả các yếu tố đã làm nên những giá trị mang tính 

bền vững của các lối hát, được nhiều thế hệ người dân Việt sáng tạo, vun đắp 

qua lịch sử dựng nước và giữ nước. Vì thế, bảo tồn, phát huy Hát trống quân 

chính là giữ gìn, bảo vệ bản sắc vùng trống quân, phát triển những yếu tố, giá 

trị văn hóa truyền thống có thể mang lại lợi ích cho con người, phù hợp với 

các quy định, yêu cầu, đòi hỏi của xã hội đương thời.  

 Bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc vùng trống quân gắn liền với vấn 

đề xây dựng, phát triển con người - chủ thể sáng tạo văn hóa. Trong chủ 

trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [5], những vấn đề con người luôn là nhiệm 

vụ được đưa lên hàng đầu. Đây là một vấn đề quan trọng không chỉ trong lĩnh 

vực văn hóa mà ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều công trình khoa 

học đã chứng minh tính quyết định của yếu tố con người đối với văn hóa, 

“Văn hóa là một hệ thống nhất hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con 

người sáng tạo ra và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn trong sự 
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tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội” [103, tr.10]. 

Trong một nghiên cứu về vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa 

truyền thống, tác giả Đặng Văn Bài cũng nhận định “Bảo vệ và phát huy giá 

trị văn hóa truyền thống trước hết là sự quý trọng và tôn vinh con người với 

tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa” [4, tr.205]. Hát trống quân là một loại 

hình sinh hoạt văn hóa trong kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc, do 

các thế người Việt sáng tạo và dày công vun đắp. Vì vậy, khi đề cập đến vấn 

đề bảo tồn và phát huy loại hình sinh hoạt văn hóa này, những yếu tố liên 

quan đến chủ thể sáng tạo của nó cũng là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Trong bối 

cảnh hiện nay, vấn đề cấp bách là việc quan tâm, chăm lo cho những người 

cao tuổi đang nắm giữ tri thức Hát trống quân ở các địa phương. Thực tế cho 

thấy, các nghệ nhân, hay người “được gọi là nghệ nhân” của các lối hát không 

còn nhiều, có những người đã đến độ “gần đất xa trời”, còn lại phần lớn đều ở 

“tuổi xưa nay hiếm”. Từ đây cũng đặt ra vấn đề xây dựng đội ngũ nghệ nhân 

kế cận và các thế hệ nghệ nhân tương lai. Một trong những vấn đề quan trọng 

của quá trình bảo tồn và phát huy đó là hướng đến con người, tạo cho sinh 

hoạt Hát trống quân trở thành thường xuyên, gắn với thói quen, thị hiếu thẩm 

mỹ và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của đông đảo người dân. Mở rộng 

việc trao truyền, tiếp nhận lối hát này đến nhiều tầng lớp nhân dân thông qua 

nhiều phương thức; tạo sự phong phú, hấp dẫn trong hình thức thể hiện nhằm 

lôi cuốn các cá nhân, gia đình, cộng đồng tham gia tìm hiểu, trình diễn, học 

hỏi tri thức, sáng tạo Hát trống quân.... Theo chúng tôi vấn đề được nêu trên 

có thể đảm bảo được tính bền vững của quá trình bảo tồn và phát huy. 

 Vấn đề đặc biệt quan trọng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống và bản sắc vùng trống quân đó là việc gìn giữ, tạo dựng môi 

trường văn hóa vùng, tiểu vùng.... Môi trường văn hóa là một phạm trù chứa 

đựng nhiều thành tố như tự nhiên, xã hội, cảnh quan, thể chế, ứng xử, sản 

phẩm văn hóa.... Trong phạm vi luận án, chúng tôi sẽ bàn đến một số yếu tố 

liên quan không gian diễn xướng của Hát trống quân. Trước hết đó là việc 

lưu giữ và duy trì những phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng 



 139 

truyền thống tốt đẹp của các cộng đồng cư dân trong vùng. Bởi, điều này sẽ 

góp phần tạo dựng môi trường văn hóa để cho các lối hát được hiện diện với 

những thành tố và đặc tính truyền thống của nó. Chẳng hạn, tục kết nghĩa 

giữa các địa phương, tục đón Tết Trung Thu theo phong cách truyền thống, 

tín ngưỡng thờ cúng các vị anh hùng của dân tộc... là những sinh hoạt văn hóa 

đã gắn bó với các lối hát trong vùng. Theo chúng tôi, các phong tục, tín 

ngưỡng kể trên vẫn nên được duy trì trong xã hội đương đại vì đây chính là 

môi trường để lưu giữ, phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống 

của dân tộc nói chung và vùng trống quân nói riêng. Tiếp đến là vấn đề tạo 

dựng không gian diễn xướng để lối hát này được hiện diện và gắn bó với đời 

sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Trong xã hội xưa, Hát trống quân là 

một loại hình sinh hoạt văn hóa đã được cư dân Việt vùng TDBB&CTSH tổ 

chức diễn xướng ở nhiều không gian, hình thức, đáp ứng những nhu cầu khác 

nhau. Vấn đề này được nhìn nhận qua các đặc trưng của vùng, tiểu vùng và 

mỗi địa phương (đã trình bày ở chương 2). Hiện nay, đất nước ta đang trên 

bước đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa, với sự tác động của quá trình 

toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự đa dạng các loại hình sinh hoạt văn hóa... 

thì việc tạo lập không gian diễn xướng cho lối hát này cũng cần có những 

hình thái mới. Khi bàn về vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống 

nói chung, có nhà nghiên cứu cho rằng cần phải đưa các loại hình diễn xướng 

dân gian trở về với môi trường truyền thống của nó thì mới đảm bảo tính khả 

thi.... Theo chúng tôi, vấn đề phục dựng và tổ chức các loại diễn xướng dân 

gian trong không gian diễn xướng truyền thống của nó là điều cần thiết, nên 

thực hiện. Tuy nhiên, Hát trống quân là một trong những loại hình diễn 

xướng mang tính đặc trưng gắn bó với cư dân nông nghiệp trong xã hội xưa. 

Ngày nay, khi mà phương thức lao động đã thay đổi theo hướng công nghiệp 

hiện đại, nhu cầu, thị hiếu về văn hóa tinh thần của người dân cũng đổi khác 

thì có thể việc tổ chức diễn xướng ở không gian mang tính truyền thống 

dường như mới chỉ giải quyết được vấn đề “hình thức”, còn một phần quan 

trọng nữa là “chất” của các lối hát sẽ biến đổi ít hay nhiều. Vì vậy, chúng tôi 
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cho rằng, không nhất thiết chỉ “bó hẹp” ở không gian diễn xướng mang tính 

truyền thống mà có thể đa dạng hóa môi trường sinh hoạt phù hợp với đặc 

trưng, giá trị cốt lõi và bản sắc của mỗi lối hát. Đồng thời, mỗi cộng đồng, cơ 

quan, đơn vị, tổ chức cũng có thể là một môi trường để tổ chức diễn xướng. 

Qua đó, gắn việc tạo lập không gian diễn xướng với các phương thức trao 

truyền, tiếp nhận, thể hiện Hát trống quân. 

 Trong bối cảnh hiện nay, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc vùng 

trống quân thường là một quá trình diễn ra theo nhiều chiều, với các mối quan 

hệ giữa truyền thống - hiện đại, vùng - tiểu vùng, hay giữa hai tiểu vùng; cùng 

với đó là sự giao lưu, đan xen, tiếp thu văn hóa giữa các thể loại diễn xướng, 

vùng, địa phương.... Từ đây cũng sẽ đặt ra nhiều vấn đề về nguyên tắc bảo 

tồn, phát huy loại hình diễn xướng này trong đời sống văn hóa đương đại. Ở 

chiều cạnh thứ nhất, một thể loại diễn xướng dân gian với những đặc tính văn 

hóa truyền thống nhưng lại được tổ chức sinh hoạt ở môi trường văn hóa có 

nhiều yếu tố mang tính hiện đại thì bản chất của nó sẽ không còn nguyên vẹn 

như xưa. Bởi vậy, ở đây cũng khó có thể nói là “bảo tồn nguyên gốc” các sản 

phẩm văn hóa truyền thống. Theo chúng tôi, phục dựng lại quang cảnh, không 

gian diễn xướng xưa... cho các lối hát không có nghĩa là tạo lập được môi 

trường văn hóa truyền thống. Hơn nữa chúng ta không thể quay ngược thời 

gian để đưa xã hội hiện đại “trở về ngày xưa”. Do đó, bảo tồn và phát huy loại 

hình diễn xướng dân gian này có thể dựa trên nguyên tắc mô phỏng truyền 

thống. Hát trống quân theo nguyên tắc này sẽ chứa đựng đầy đủ những yếu 

tố, giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của vùng, tiểu vùng, hình thức, được 

diễn ra ở không gian mang tính truyền thống của mỗi địa phương. Vấn đề này 

rất cần thiết bởi nó phác họa đầy đủ những thành tố làm nên bản sắc văn hóa, 

đồng thời có thể phát huy được các giá trị truyền thống của mỗi lối hát trong 

xã hội đương đại. Nguyên tắc trên cũng sẽ phù hợp với một số địa phương 

không thể khôi phục không gian diễn xướng truyền thống vì những nguyên 

nhân chủ quan, khách quan khác nhau. Chẳng hạn, ở Liêm Thuận, Thanh 

Liêm, Hà Nam (trống quân Liêm Thuận) xưa kia thường ngập lụt quanh năm, 
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người dân phải tổ chức diễn xướng trên thuyền, trên mặt nước. Thời nay cảnh 

ngập lụt, đồng nước mênh mông không còn nên cách thức diễn xướng của lối 

hát này cũng sẽ khác trước. Hay, ngày xưa trống quân Đức Bác thường “chỉ 

được” diễn xướng trong lễ hội Khai xuân Cầu đinh của địa phương. Nhưng 

ngày nay phong tục cầu đinh dường như không còn phù hợp với xã hội đương 

đại, lễ hội trên cũng chưa được phục dựng nên điệu hát ở đây thường được tổ 

chức ở không gian diễn xướng có tính hiện đại.... Như thế, mô phỏng truyền 

thống sẽ giúp cho việc bảo lưu, phát huy những giá trị và bản sắc văn hóa 

truyền thống của các lối hát trên trong giai đoạn hiện nay. Mối quan hệ giữa 

truyền thống và hiện đại cũng được biểu hiện qua việc kết hợp hài hòa giữa 

các yếu tố văn hóa truyền thống với yếu tố văn hóa mới trong diễn xướng. Có 

thể coi đây là nguyên tắc bảo tồn và phát huy theo phong cách truyền thống. 

Hát trống quân theo phong cách truyền thống sẽ chứa đựng những thành tố, 

đặc trưng truyền thống cơ bản, cốt lõi của vùng, tiểu vùng, hình thức; có sự 

tham gia của các yếu tố văn hóa đương đại; có thể được tổ chức ở những 

không gian diễn xướng khác nhau. Nguyên tắc này nhằm đáp ứng vấn đề đa 

dạng hóa môi trường diễn xướng, đồng thời hướng đến việc đáp ứng yêu cầu, 

đòi hỏi của thực tiễn khách quan và nhu cầu sinh hoạt, thưởng thức văn hóa 

của các tầng lớp nhân dân. Đây là phương thức bảo tồn, phát huy có sự “chấp 

nhận” những biến đổi dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống, phù hợp với 

bản sắc vùng trống quân và văn hóa Việt Nam. Tuy vậy, thông qua lối hát 

theo phong cách truyền thống người thưởng thức vẫn có thể cảm nhận được 

cái hay, cái đẹp, nhận biết được những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống 

của vùng, tiểu vùng và mỗi hình thức diễn xướng. Trong mối quan hệ giữa 

truyền thống với hiện đại, cả hai nguyên tắc bảo tồn và phát huy đã nêu cùng 

gắn liền với việc lược bớt những yếu tố mang tính “cổ xưa” nhưng không còn 

phù hợp với đời sống văn hóa ngày nay. 

 Ở chiều cạnh thứ hai, trong mối quan hệ vùng - tiểu vùng cần tuân thủ 

nguyên tắc đó là đảm bảo tính cân bằng tương đối, tính hài hòa giữa cái chung 

và cái riêng. Trước hết, nguyên tắc này đòi hỏi sự không thiên lệch, đề cao 
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thái quá yếu tố vùng hay tiểu vùng trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị, 

bản sắc văn hóa truyền thống. Mỗi hình thức Hát trống quân thường mang 

đầy đủ những đặc trưng chung của vùng, tiểu vùng và yếu tố thể hiện sự độc 

đáo của nó. Vì thế, quá trình phục dựng, hay tổ chức diễn xướng là sự tổng 

hợp các yếu tố văn hóa mang tính “lõi” và tính bản địa của lối hát; có cách 

thức làm nổi bật những đặc tính “trội” trong văn hóa vùng và địa phương, 

nhưng không tạo ra sự mất cân đối trong cấu trúc văn hóa tổng thể của hình 

thức diễn xướng. Nguyên tắc trên cũng được áp dụng trong mối quan hệ giữa 

vùng văn hóa tổng thể với vùng trống quân; giữa tiểu vùng trống quân với 

vùng văn hóa tổng thể. Ý nghĩa của vấn đề này là, các giá trị, bản sắc văn hóa 

của vùng hay tiểu vùng Hát trống quân phải có sự gắn kết và phù hợp với 

những đặc trưng văn hóa vùng “Đồng bằng Bắc Bộ”. Đồng thời, quá trình bảo 

tồn, phát huy lối hát này sẽ cùng hướng với quá trình giữ gìn, bảo vệ và phát 

triển các giá trị, bản sắc của vùng văn hóa tổng thể. 

 Ở chiều cạnh thứ ba, tiểu vùng Trung du Bắc Bộ và tiểu vùng Châu thổ 

sông Hồng là hai sắc thái văn hóa của vùng trống quân. Mối quan hệ giữa hai 

tiểu vùng được nhìn nhận trên cơ sở những tương đồng, khác biệt về đặc 

trưng văn hóa và phương thức biểu hiện. Qua nghiên cứu cho thấy, phần lớn 

các yếu tố văn hóa tương đồng của hai tiểu vùng thường được nhìn nhận trên 

phương diện hình thức, còn về bản chất và phương thức biểu hiện cũng có thể 

khác nhau. Vì thế, nguyên tắc đặt ra trong quá trình bảo tồn, phát huy là cần 

đi sâu vào bản chất của các yếu tố văn hóa ở mỗi tiểu vùng và từng lối hát. 

Bởi, nếu chỉ quan tâm đến hình thức của các yếu tố văn hóa sẽ có thể dẫn đến 

sự đánh đồng văn hóa. Chẳng hạn, nếu nhìn bề ngoài thì lối hát của hai tiểu 

vùng cùng có yếu tố thi thố, nhưng bản chất ở mỗi nơi lại không giống nhau. 

Trong đó, các lối hát của tiểu vùng Châu thổ sông Hồng thường đề cao sự đua 

tài, phân định thắng thua, còn ở tiểu vùng Trung du Bắc Bộ vấn đề này chỉ là 

thứ yếu, hoặc mang tính hình thức. Hay, bản chất của yếu tố nam nữ đối đáp, 

giao duyên trong lối hát ở hai tiểu vùng cũng không đồng nhất. Lối hát ở tiểu 

vùng Trung du Bắc Bộ chủ yếu mang ý nghĩa tín ngưỡng, ở tiểu vùng Châu 
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thổ sông Hồng thường mang mục đích xã hội.... Nguyên tắc trên cũng sẽ tạo 

cho cách thức bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của hai tiểu vùng 

có những điểm tương đồng và khác biệt. Sự tương đồng được biểu hiện qua 

khía cạnh hình thức, đó là cùng có cách thức để lưu giữ, phát triển các giá trị, 

bản sắc văn hóa truyền thống của vùng và tiểu vùng; sao cho trong mỗi lối hát 

đều chứa đựng những yếu tố văn hóa mang tính “lõi” của vùng trống quân và 

yếu tố văn hóa bản địa. Sự khác biệt được nhìn nhận ở nội dung chi tiết của 

mỗi cách thức và bản chất các yếu tố văn hóa trong mỗi lối hát. 

 Có thể nói rằng, sự đan xen, giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các vùng, 

địa phương, các thể loại diễn xướng... được nhìn nhận như một quy luật tất 

yếu của mọi xã hội, trong mọi thời đại. Hiện tượng này cũng được biểu hiện 

trong một số thành tố của Hát trống quân truyền thống vùng TDBB&CTSH. 

Chẳng hạn như, trong diễn trình của trống quân Hiền Quan còn có cả Hát nhà 

tơ, Múa quạt, Múa sênh...; trong trống quân Dạ Trạch ngoài cách hát theo 

điệu trống quân còn có thêm lối hát theo điệu Sa mạc; phần Kết của trống 

quân Liêm Thuận và một số nơi khác ở tiểu vùng Châu thổ sông Hồng có lối 

hát theo điệu Cò lả.... Những biểu hiện này chính là kết quả của quá trình giao 

lưu, tiếp thu văn hóa giữa các địa phương và các thể loại diễn xướng dân gian 

trong lịch sử. Giờ đây, những yếu tố kể trên đã trở thành một phần trong cấu 

trúc văn hóa truyền thống của vùng trống quân. Trong bối cảnh hiện nay, khi 

mà quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đang diễn ra một cách 

sâu rộng, cùng với những tác động mạnh mẽ của vấn đề đô thị hóa, toàn cầu 

hóa, hội nhập quốc tế... thì sự giao lưu, tiếp biến, đan xen văn hóa cũng sẽ có 

nhiều hình thái mới. Đó là sự du nhập của văn hóa nước ngoài vào Việt Nam 

và hiện hữu trong đời sống của nhân dân; nhiều thể loại văn hóa nghệ thuật 

mới được sáng tạo trên cơ sở kết hợp yếu tố truyền thống với hiện đại hoặc 

theo cách pha trộn văn hóa của các vùng miền, dân tộc...; sự tham gia của các 

yếu tố văn hóa đương đại trong sinh hoạt văn hóa truyền thống; sự giao thoa, 

đan xen văn hóa giữa các thể loại diễn xướng dân gian với nhau hay với các 

loại hình nghệ thuật mang tính hiện đại.... Vì vậy, việc bảo tồn, phát huy Hát 
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trống quân cũng cần tuân thủ nguyên tắc là bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa 

truyền thống mang tính thuần chất trong giao lưu, hội nhập văn hóa; tiếp thu 

có chọn lọc những yếu tố văn hóa mới phù hợp với văn hóa Việt Nam, vùng, 

tiểu vùng... để phát huy và nâng cao các giá trị của loại hình diễn xướng này 

trong đời sống văn hóa đương đại. Nguyên tắc này cũng cho thấy sự cần thiết 

của vấn đề mô phỏng truyền thống đã nêu trên. Bởi, đây là một trong những 

cách thức góp phần lưu giữ và lan tỏa các yếu tố văn hóa truyền thống mang 

tính thuần chất, cho dù đôi lúc nó chỉ giải quyết vấn đề hình thức. Nhiều nhà 

nghiên cứu cho rằng, quá trình giao lưu, hội nhập văn hóa “là cơ hội đắc thời 

cho việc khai thác và tôn vinh bản sắc dân tộc thông qua các loại hình văn hóa 

nghệ thuật cổ truyền” [64, tr.88]. Nguyên tắc trên cũng đòi hỏi việc chọn lọc 

các yếu tố văn hóa phù hợp để tiếp thu.... Đây là một vấn đề phức tạp bởi sự 

lựa chọn là thuộc về người dân, tính phù hợp cũng sẽ phụ thuộc vào trình độ 

hiểu biết, suy nghĩ của người dân ở mỗi nơi. Do vậy, việc cung cấp tri thức về 

văn hóa vùng nói chung, Hát trống quân nói riêng cho các cộng đồng cư dân 

là vấn đề rất quan trọng. 

 Trong xã hội đương đại, vấn đề bảo tồn và phát huy Hát trống quân 

cũng gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra ở nước 

ta và nhiều nước trên thế giới. Có thể tận dụng cơ hội này để phát triển công 

nghiệp văn hóa nhằm khai thác những tiềm năng và giá trị đặc sắc của loại 

hình diễn xướng này. Đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi để hỗ trợ 

cho việc truyền dạy, tiếp thu tri thức văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân, góp 

phần lưu trữ, quảng bá, phát huy bản sắc vùng trống quân. Qua thực tế ở các 

địa phương cho thấy, việc tạo lập cơ chế, môi trường pháp lý là một trong 

những vấn đề mang tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả của quá trình 

bảo tồn và phát huy lối hát này. Trước tiên là vấn đề chính sách, đãi ngộ, tôn 

vinh, ghi nhận công lao của những người cao niên đang nắm giữ tri thức 

truyền thống, người sưu tầm biên tập, tổ chức duy trì và trực tiếp tham gia 

diễn xướng. Tiếp đến là những vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của 

phương thức trao truyền trong các nhà trường, nghiên cứu xây dựng hệ thống 
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tài liệu, phát triển công nghiệp văn hóa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

tham gia đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ, sáng tạo, quảng bá...; gắn 

việc bảo tồn và phát huy Hát trống quân với phát triển kinh tế, văn hóa, du 

lịch và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.... Tính khả thi của những vấn 

đề đã nêu cũng được quyết định bởi vai trò chỉ đạo, định hướng, sự vào cuộc 

của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và đặc biệt là sự tham gia, 

ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong vùng. 

 Tiểu kết 

 Hát trống quân là một thể loại diễn xướng dân gian chứa đựng nhiều 

yếu tố và đặc tính của vùng văn hóa tổng thể. Đó là những yếu tố văn hóa 

truyền thống lâu đời đã góp phần tạo nên nền văn hóa của dân tộc từ thời cổ 

xưa và ngày nay; là “bản lĩnh, sức mạnh” của người dân Việt được tôi luyện, 

khẳng định qua lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước, đồng thời thể hiện qua 

những tri thức ứng xử với thiên nhiên, các dân tộc khác...; là sự phong phú, đa 

dạng về sắc thái văn hóa địa phương, nhưng lại biểu hiện tính thống nhất, do 

đó đã hình thành vùng trống quân TDBB&CTSH. Vùng trống quân là vùng 

thể loại dân ca thuộc “Đồng bằng Bắc Bộ” nên nó thường mang những đặc 

tính văn hóa và các yếu tố trong cơ chế hình thành của vùng văn hóa tổng thể. 

Chẳng hạn như, những đặc tính về lối sống, làm ăn, giao tiếp, vui chơi, trang 

phục, phong tục, tín ngưỡng, tâm lý của con người, các sinh hoạt văn hóa, 

nghệ thuật.... Hay, những tương đồng về tự nhiên, nguồn gốc của cư dân, 

trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng; yếu tố giao lưu, ảnh 

hưởng văn hóa, vai trò của các trung tâm chính trị, kinh tế trong sự hình thành 

văn hóa vùng. Hoặc, tính độc lập tương đối của văn hóa trước những biến đổi 

về kinh tế, chính trị, xã hội của vùng.... Tất cả những yếu tố trên có mối quan 

hệ qua lại, ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau, cùng với sự biểu hiện của nó trong 

một không gian, thời gian nhất định đã tạo nên vùng văn hóa và vùng trống 

quân. Do đó, các sản phẩm, đặc trưng, sắc thái văn hóa, sự biến đổi của văn 

hóa vùng có những chi phối nhất định đối với sự tồn tại và phát triển của các 

hình thức Hát trống quân. 
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 Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa vùng đã có nhiều biến đổi cùng với 

những đổi thay về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, sự phát triển của đất 

nước.... Từ đây đã tạo ra sự mai một của các lối hát và những ảnh hưởng 

không mấy tích cực đến sinh hoạt văn hóa Hát trống quân toàn vùng. Nhìn 

nhận một cách chung nhất thì nguyên nhân của vấn đề này được cho là do sự 

thay đổi ở những khía cạnh liên quan đến con người, môi trường văn hóa 

vùng và xu hướng tái cấu trúc văn hóa truyền thống. Đi vào sâu những vấn đề 

cụ thể về thực trạng của lối hát càng thấy rõ hơn các yếu tố văn hóa vùng 

đương đại đã có sự tác động, chi phối đáng kể đến việc thực hành diễn xướng 

của các cộng đồng cư dân trong vùng.  

 Bảo tồn, phát huy Hát trống quân trong bối cảnh đương đại có mối 

quan hệ hữu cơ với việc lưu giữ, bảo vệ các giá trị, bản sắc văn hóa truyền 

thống và phát triển văn hóa vùng. Vì thế, trước tiên cần có sự nhận thức đúng 

đắn về giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa truyền thống của vùng và vấn đề bảo 

tồn, phát huy nó. Những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của vùng 

thường có tính tương đối bền vững, ổn định, tuy nhiên nó cũng có thể được 

thay đổi tùy theo tư duy, sự lựa chọn của con người và xã hội trong mỗi thời 

đại. Do đó, bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống là phải tạo 

cho các giá trị, bản sắc ấy có sự vận động thích hợp với con người, xã hội 

đương thời... mới đảm bảo được sự trường tồn và tính ích dụng của nó. Vì 

vậy, quá trình bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống thường đi kèm với 

việc lược bớt các yếu tố không còn phù hợp với xã hội đương đại, đồng thời 

bổ sung những yếu tố mới có sự ăn nhập, hoặc được tạo ra trên nền tảng của 

văn hóa truyền thống.... Trong quá trình này cũng có thể xuất hiện sự sáng tạo 

những giá trị văn hóa mới phù hợp với văn hóa truyền thống của vùng và dân 

tộc. Từ những vấn đề trên đã cho thấy, bảo tồn, phát huy Hát trống quân cũng 

đồng nghĩa với việc giữ gìn, bảo vệ, phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa của 

vùng trống quân; đó là tất cả các yếu tố văn hóa đã tạo nên những giá trị 

mang tính bền vững và bản sắc văn hóa vùng; những yếu tố văn hóa truyền 

thống có thể mang lại lợi ích cho con người và phù hợp với xã hội đương đại. 
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Quá trình bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc vùng trống quân sẽ tập trung 

hướng đến các vấn đề: Xây dựng và phát triển con người; thị hiếu thẩm mỹ, 

thói quen và nhu cầu sinh hoạt hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân; 

gìn giữ, tạo dựng môi trường văn hóa truyền thống của vùng; đa dạng hóa 

không gian diễn xướng phù hợp với đặc trưng, giá trị cốt lõi và bản sắc của 

mỗi tiểu vùng và lối hát.  

 Bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc vùng trống quân trong giai đoạn hiện 

nay có thể dựa trên nguyên tắc mô phỏng truyền thống và theo phong cách 

truyền thống để hài hòa mối quan hệ giữa truyền thống - hiện đại, đáp ứng 

những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn khách quan. Với mối quan hệ vùng - tiểu 

vùng cần tuân thủ nguyên tắc đó là đảm bảo tính cân bằng tương đối, tính hài 

hòa giữa cái chung và cái riêng. Ở mối quan hệ giữa hai tiểu vùng, nguyên tắc 

đề ra là cần đi sâu vào bản chất của các yếu tố văn hóa ở mỗi nơi và từng lối 

hát để tránh việc đánh đồng văn hóa. Trước những thách thức của sự giao lưu, 

tiếp biến, đan xen văn hóa giữa các quốc gia, vùng miền... cần tuân thủ 

nguyên tắc là bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống mang tính thuần 

chất trong giao lưu, hội nhập văn hóa; tiếp thu có chọn lọc những yếu tố văn 

hóa mới phù hợp với văn hóa Việt Nam, vùng, tiểu vùng... để “làm giàu” bản 

sắc vùng trống quân, đồng thời phát huy và nâng cao các giá trị của các lối 

hát trong đời sống văn hóa đương đại. 

 Để quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị của Hát trống quân đạt 

được hiệu quả cao, mang tính khả thi cần: tận dụng tối đa những ưu điểm của 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giao lưu hội nhập quốc tế, sự phát triển của 

khoa học, công nghệ...; tạo lập cơ chế, môi trường pháp lý trong các vấn đề 

liên quan đến chủ thể sáng tạo, truyền dạy, xây dựng hệ thống tài liệu, phát 

triển công nghiệp văn hóa, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển kinh tế, văn hóa, 

du lịch...; sự tham gia, ủng hộ của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng 

các tầng lớp nhân dân. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Luận án đã tiến hành nghiên cứu các hình thức Hát trống quân trên 

phạm vi rộng, ở nhiều thành tố văn hóa và chiều cạnh khác nhau. Qua đó cho 

thấy, lối hát này là một đặc trưng chung trong văn hóa truyền thống của nhiều 

cộng đồng cư dân Việt vùng Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng; là một 

loại hình diễn xướng dân gian phong phú, đa dạng cả về nội dung, hình thức, 

phương thức thể hiện, đồng thời mang đậm màu sắc văn hóa vùng và văn hóa 

bản địa.  

2. Qua nghiên cứu cho thấy, nhiều yếu tố văn hóa tương đồng mang 

tính “lõi”, những đặc trưng chung có tính lịch sử, hệ thống được nhìn nhận ở 

tất cả các hình thức Hát trống quân trên phạm vi vùng. Do đó đã tạo nên vùng 

trống quân (vùng Hát trống quân) Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. 

Những đặc trưng văn hóa chung của vùng trống quân được biểu hiện ở các 

yếu tố như: tính chất cuộc hát, chủ thể sáng tạo; phương thức xướng, diễn 

trình; giai điệu lòng bản, giai điệu gắn bó với ngữ điệu ngôn ngữ nói; các khía 

cạnh trong lời ca và cách gõ đệm cho hát. Cơ sở để nhìn nhận vấn đề trên đó 

là những tương đồng về tự nhiên, văn hóa, xã hội; mối quan hệ về nguồn gốc 

lịch sử của cư dân; sự tiếp thu, giao lưu, ảnh hưởng văn hóa lẫn nhau giữa các 

cộng đồng trong vùng. 

3. Có nhiều đặc trưng văn hóa bản địa mang tính bản chất cốt lõi được 

nhìn nhận qua các thành tố thể hiện sự khác biệt rõ nét có hệ thống giữa các 

nhóm hình thức Hát trống quân trong những không gian địa lý nhất định, nên 

đã hình thành tiểu vùng Trung du Bắc Bộ và tiểu vùng Châu thổ sông Hồng. 

Sự khác biệt giữa hai tiểu vùng được thể hiện ở các yếu tố văn hóa như: mục 

đích, thời gian, thời điểm của cuộc hát, không gian diễn xướng; hình thức tổ 

chức diễn xướng, phần Kết của diễn trình, các yếu tố về trang phục; thang 

âm/điệu thức trong âm nhạc và nhạc cụ gõ đệm. Những khác biệt trên có thể 
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được tạo bởi các đặc tính “trội” về tự nhiên, con người, văn hóa và các trung 

tâm kinh tế, chính trị, văn hóa trong mỗi tiểu vùng. 

4. Giá trị của Hát trống quân được nhìn nhận qua tính ích dụng, mang 

lại cái hay, cái tốt đẹp cho đời sống của người dân Việt trong xã hội truyền 

thống, trên các phương diện xã hội, tinh thần, giáo dục, cộng đồng, phong tục, 

tín ngưỡng, văn học, nghệ thuật. Các cuộc hát chính là môi trường sinh hoạt 

văn hóa để: Nam nữ thanh niên đến với nhau và thực hành những tri thức xã 

hội; tạo ra sự thư thái, thoải mái, phong phú trong đời sống tinh thần của 

người dân; mọi người được tiếp thu, học hỏi, trao đổi với nhau những tri thức 

về tự nhiên và các lĩnh vực trong cuộc sống; người diễn xướng có dịp để rèn 

luyện trí nhớ, năng lực tư duy, sự nhanh trí, kỹ năng sáng tạo văn hóa; góp 

phần giáo dục cho con người tính nhân văn và những phẩm chất tốt đẹp; tạo 

ra sự cố kết cộng đồng trong xã hội; lưu giữ và phát huy những phong tục, tín 

ngưỡng truyền thống tốt đẹp của người Việt; người dân được thể hiện, trải 

nghiệm, sáng tạo, hưởng thụ và trao truyền văn học, nghệ thuật.  

 5. Sự biến đổi của Hát trống quân hiện nay ở Trung du Bắc Bộ và 

Châu thổ sông Hồng được nhìn nhận trên phương diện những khác biệt với lối 

diễn xướng truyền thống. Những khác biệt lớn được ghi nhận chủ yếu ở các 

nội dung trong thành tố diễn xướng và một số nội dung về âm nhạc. Đây là 

các nội dung có liên quan đến môi trường văn hóa và chủ thể sáng tạo của loại 

hình diễn xướng này. Sự biến đổi của Hát trống quân được diễn ra một cách 

đa chiều, ở các mức độ, cấp độ và khía cạnh khác nhau. Từ đó, đã tạo ra 

những thay đổi nhất định trong đặc trưng văn hóa của vùng, tiểu vùng và mỗi 

địa phương. Tuy vậy, nhiều yếu tố văn hóa truyền thống mang tính “lõi” của 

vùng và tính bản địa vẫn được bảo lưu trong các hình thức diễn xướng. 

 6. Nguyên nhân chính của biến đổi là do sự thay đổi về môi trường văn 

hóa và các yếu tố liên quan đến con người. Vấn đề này trước tiên được nhìn 

nhận bởi những thay đổi trong văn hóa vùng, phương thức lao động sản xuất, 
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sự biến chuyển của xã hội, hay do quá trình phát triển của đất nước.... Nghĩa 

là, sự biến đổi do tác động của yếu tố khách quan mang tính quy luật. Tiếp 

đến, sự thay đổi về tuổi tác, suy nghĩ, tình cảm... của những người trực tiếp tổ 

chức và tham gia diễn xướng (chủ thể sáng tạo). Nghĩa là, sự biến đổi ở ngay 

nội tại của các lối hát. Bên cạnh đó, biến đổi văn hóa còn được tạo bởi quá 

trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các quốc gia, vùng miền, thể loại nghệ 

thuật.... Trong xã hội đương đại, sự biến đổi của Hát trống quân được coi là 

tất yếu để trường tồn và phù hợp với bối cảnh hiện tại. Quá trình này cũng có 

thể làm biến đổi những giá trị truyền thống và hình thành các giá trị mới, đây 

là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. 

 7. Cơ chế hình thành vùng văn hóa tổng thể có mối liên hệ mật thiết với 

sự hình thành vùng trống quân. Đồng thời, văn hóa vùng có những chi phối 

nhất định đến sự tồn tại và tiếp diễn của các hình thức Hát trống quân. Vì thế, 

bảo tồn, phát huy lối hát này trong đời sống văn hóa đương đại có mối quan 

hệ hữu cơ với vấn đề giữ gìn, bảo vệ, phát triển các giá trị và bản sắc văn hóa 

vùng. Quá trình này sẽ gắn liền với việc xây dựng, phát triển con người, 

hướng đến thị hiếu thẩm mỹ, thói quen, nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn 

hóa của người dân trong vùng; gìn giữ, tạo lập môi trường văn hóa; đa dạng 

hóa không gian diễn xướng phù hợp với đặc trưng, giá trị cốt lõi, bản sắc văn 

hóa của vùng, tiểu vùng và mỗi lối hát. 

 8. Vấn đề bảo tồn, phát huy Hát trống quân trước tiên cần dựa trên 

nguyên tắc giữ gìn bản sắc văn hóa vùng, phát triển những yếu tố văn hóa có 

thể mang lại lợi ích cho con người, phù hợp với các quy định, yêu cầu, đòi hỏi 

của xã hội đương đại. Hài hòa mối quan hệ giữa truyền thống - hiện đại trên 

nguyên tắc mô phỏng truyền thống và theo phong cách truyền thống. Trong 

mối quan hệ vùng - tiểu vùng cần tuân thủ nguyên tắc đó là đảm bảo tính cân 

bằng tương đối, tính hài hòa giữa cái chung và cái riêng. Với mối quan hệ 

giữa hai tiểu vùng, nguyên tắc đề ra là đi sâu vào bản chất của các yếu tố văn 



 151 

hóa ở mỗi nơi và từng lối hát để tránh việc đánh đồng văn hóa. Trước những 

thách thức của sự giao lưu, tiếp biến, đan xen văn hóa giữa các quốc gia, vùng 

miền... cần tuân thủ nguyên tắc là bảo vệ bản sắc văn hóa truyền thống mang 

tính thuần chất trong giao lưu, hội nhập văn hóa; tiếp thu có chọn lọc những 

yếu tố văn hóa mới phù hợp với văn hóa Việt Nam, vùng, tiểu vùng... để “làm 

giàu” bản sắc vùng trống quân, đồng thời phát huy và nâng cao các giá trị của 

các lối hát trong đời sống văn hóa đương đại. 

 9. Nghiên cứu Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông 

Hồng trên cơ sở lý luận văn hóa vùng, biến đổi văn hóa là một vấn đề khoa 

học mới, phức tạp, mang tính liên ngành. Những vấn đề được trình bày trong 

luận án mới chỉ là nghiên cứu bước đầu của tác giả và còn thể hiện nhiều hạn 

chế. Tác giả mong muốn được sự đóng góp, cộng tác của các nhà khoa học để 

vấn đề nghiên cứu được hoàn thiện hơn. Đây cũng là cơ sở để tác giả có thể 

tiếp tục thực hiện những hướng nghiên cứu có liên quan đến vấn đề tái cấu 

trúc, giá trị và bản sắc văn hóa của Hát trống quân. 
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PHỤ LỤC 3 
LỜI CA MỘT SỐ BÀI HÁT TRỐNG QUÂN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

 

3.1. Trống quân Hiền Quan 

 3.1.1. Bài “Mừng chùa” 

Chùa ta phong cảnh đẹp thay 

Có ngôi Tam bảo dựng xây giữa làng 

Ngôi chùa cao ráo phong quang 

Gió bay thoang thoảng hương thơm ngát lừng 

Vãi con phấn khởi vô cùng 

Cùng nhau làm lễ dâng lên ba Tòa 

Cầu Phật phù hộ dân ta 

Làng trên xóm dưới thuận hòa bình yên 

Cầu phúc, cầu lộc, cầu duyên 

Cầu cho các cụ bách niên thọ chàm 

Cầu cho con cháu bình an 

Đời sống kinh tế ngày càng tiến lên 

Vãi con mến cảnh mến triền 

Cùng nhau làm lễ dâng lên Phật trời. 

 3.1.2. Bài “Cảnh làng” 

Hiền Quan phong cảnh hữu tình 

Đồng xanh tươi tốt mái đình cây đa 

Có chùa có Phật từ xưa 

Đèn hương kính lễ phụng thờ tôn nghiêm 

Có lăng, có mộ, có đền 

Thờ đức Thánh Mẫu lưu truyền đến nay 

Chính phủ xếp hạng gần đây 
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Di tích lịch sử công này của dân 

Tháng Giêng mở hội đầu xuân 

Đâm lao, đánh phết, kéo quân chu toàn 

Kỷ niệm công đức thánh thần 

Đánh giặc giữ nước giúp dân ruộng điền 

Hội làng truyền thống thiêng liêng 

Cháu con nhớ mãi tổ tiên cội nguồn 

 3.1.3. Bài “Hội chùa mùng 3 tháng Ba” 

Hôm nay ngày hội tháng ba 

Chúng tôi xin có bào ca chúc mừng 

Mừng Đảng, mừng nước anh hùng 

Cơ quan, đoàn thể, xóm làng chúng ta 

Dồi dào sức khỏe trẻ già 

Sản xuất thắng lợi trên đà tiến lên 

Trật tự xã hội bình yên 

Mọi mặt tiến bộ xã dân mạnh giàu 

Mừng Hội Phật giáo trước sau 

Phấn khởi đoàn kết bên nhau một lòng 

Ngày tuần ngày lễ sẵn sàng 

Thờ Phật, kính Tổ đèn nhang đủ đầy 

 3.2. Trống quân Hữu Bổ 

 3.2.1. Chặng 1-Lập đám 

 3.2.1.1. Hát lập đám 

Trống quân em đánh nhịp ba 

Em dập nhịp bảy nó nhịp mười 

Trống quân em hát em chơi 

Có bạn nào cười vào hát em nghe 
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Anh nào có vợ thì thôi 

Anh nào chưa vợ có chơi thì vào. 

Anh ơi chơi với kẻo già 

Măng mọc có lứa, đôi a có thì 

Ta đã yêu nhau ta lấy nhau đi 

Nay lần mai lựa còn gì là duyên 

Đôi ta như chiếc thuyền quyên 

Thuỷ nguyên sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng 

Đôi ta như chỉ mới se 

Như măng mới mọc, như tre mới trồng 

Tre mới trồng tre còn non trái 

Chỉ mới se chỉ rối tơ vò 

Chàng có vợ rồi nói dối là không. 

 3.2.1.2. Hát chào 

Bâng khuâng khách lạ khôn chào 

Chào hai ba bác bác nào tài hoa 

Có tài thì sẽ bước ra 

Để em đối địch lấy vài trống canh. 

Được thua thua được cũng đành 

Bõ công đèn sách học hành sớm khuya. 

Thoạt vào em có lời giao 

Anh nào chưa vợ thì vào hát đôi. 

Có hát chỉ hát một đôi 

Trước thềm chỉ có một tôi với chàng. 

Hát cho nên ngãi đá vàng 

Hát cho Phạm Tải lấy nàng Ngọc Hoa. 

Tống Trân thì lấy Cúc Hoa 
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Hát cho Nguyệt lão xe ta lấy mình. 

Hát cho chỉ biết huê tình 

Hát thì chỉ biết sự mình sự ta 

Chứng tri có các bác già 

Đôi ta kết ngãi giao hoà từ đây. 

 3.2.2. Chặng 2-Ghẹo hỏi 

 3.2.2.1. Hát ghẹo 

Cô kia mà thắt lưng xanh 

Có về Kinh Kệ với anh thì về. 

Kinh Kệ có cây bồ đề 

Có giếng tắm mát có nghề trồng dưa. 

Chàng về đường ấy làm chi 

Xung quanh những núi tứ bi thì đồi 

Chàng về Hữu Bổ cùng tôi 

Sớm ăn đi học chiều chơi đánh ù 

Tha hồ kẻ oán người thù 

Đôi ta cứ giữ bài ù ta chơi. 

Gặp đây mận mới hỏi đào 

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? 

Mận hỏi thì đào xin thưa 

Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. 

Ba cô mặc yếm hoa đào 

Hỏi rằng đã có nơi nào hay chăng? 

Ba cô cứ nói ra phăng 

Chớ có ngập ngừng ngày tháng phôi pha! 

Chúng em là gái đào hoa 

Nghe thấy tiếng hát ai mà chả say. 
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 3.2.3. Chặng 3-Se kết 

 3.2.3.1. Hát mời trầu 

Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng 

Khác gì như thể phượng hoàng gặp nhau. 

Tiện đây ăn một miếng trầu 

Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là. 

Xin chàng quá bước vào nhà 

Trước là hỏi chuyện sau là nghỉ chân. 

Cau non em mới bổ ra 

Trầu không mới hái thật là xứng đôi. 

Mặn nhạt thì bởi tại vôi 

Trầu vàng rễ đắng chàng xơi vui lòng. 

Cau xanh lá nó cũng xanh 

Trầu đâu mà đãi đôi anh bây giờ! 

Cau khô lá nó cũng khô 

Trầu đâu mà đãi đôi cô bây giờ! 

Cất lên một tiếng ta chơi 

Cất lên tiếng nữa mang cơi trầu đầy. 

Trầu này tuy đã có đây 

Duyên kia chưa định, trầu này khoan ăn 

Giã ơn hòn đá nung vôi 

Giã ơn anh xã cho tôi ăn trầu. 

 3.2.3.2. Hát giao duyên 

Sáng trăng sáng cả vườn đào 

Sáng sang vườn mận sáng vào vườn mơ 

Công em trăm đợi nghìn chờ 

Sao chàng ăn ở thờ ơ hỡi chàng 
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Trăng kia sao tỏ đêm rằm 

Mây kia u ám để trăng mập mờ 

Hẹn chàng chỉ có ba thu 

Khoá đông đừng mở gương mờ đừng soi 

Tiếc thay hòn đá thoi loi 

Con người thế ấy mà soi gương mờ 

Kiến bò miệng chậu thì chày 

Kiến bò miệng chén thì đầy thì no 

Xin chàng chớ có nghe ai 

Chẳng trong tháng Chạp thì ngoài tháng Giêng 

Đặt mình xuống chiếu cho êm 

Chớ lo mà nghĩ chớ phiền mà hư 

Chàng đừng ăn nói lững lờ 

Một duyên hai nợ chàng ừ cho xong 

Đêm qua em ra chơi ngoài 

Em têm trăm một trăm hai miếng giầu 

Chờ chàng chẳng thấy chàng đâu 

Để cau long hạt để giầu long vôi 

 3.2.3.3. Hát thách cưới 

Em là con gái kẻ quê 

Tham bề tài sắc nhiều bề ái ân 

Anh về sắm sửa dần dần 

Võng đào, chiếu miến thành thân em ngồi 

Gái quê tính chẳng ham chơi 

Mặc bằng lụa tuyết, yếm bằng chiếu hoa 

Nào quà đưa mẹ đưa cha 

Đường phèn, đường cát thật là ô long 
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Chàng về lo liệu cho xong 

Thầy mẹ được lòng, em cũng được duyên 

Anh mà lo liệu chưa yên 

Thầy mẹ chưa định thì duyên chưa thành 

Anh sắm một trăm cho kẻ mối manh 

Một nghìn cho kẻ đứng canh cửa quyền 

Bước lên hòn đá can lên 

Trong nhà bác mẹ ngồi trên sập vàng 

Xin chàng hẹn tạm nhà ngang 

Bước lên sập vàng bái tạ mẹ cha 

Tháng Giêng dân em có cầu 

Chàng ơi mua lấy buồng cau lễ đình 

Chàng ngồi chàng nghĩ sự tình 

Nộp được treo ngoại thì mình lấy ta 

Mình về nói với mẹ cha 

Trầu têm cánh phượng ta ra lễ đình 

Trống đình đã điểm liên hồi 

Trầu cau ra lẽ sánh đôi chúng mình 

 3.2.3.4. Hát mười yêu 

Một yêu bác xã lắm thay 

Hai yêu bác xã áo nay nhuộm vàng 

Ba yêu cổng mẫn em vào 

Bốn yêu bác xã miệng cười có duyên 

Năm yêu má lúm đồng tiền 

Sáu yêu bác xã có duyên chẳng là 

Bảy yêu lấm tấm nết na 

Tám yêu bác xã nết na hiền tài 
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Chín yêu em chửa có ai 

Mười yêu em quyết làm hai vợ chồng 

 3.2.4. Chặng 4-Hát đố 

Con chim cánh trắng mỏ vàng 

Bay qua cây thị đố chàng con chi? 

Con chim cánh trắng mỏ vàng 

Bay qua cây thị có phải phượng hoàng không em? 

Cái gì mà bắc qua sông 

Cái gì thì mọc đằng đông bốn mùa? 

Cái cầu thì bắc qua sông 

Mặt trời thì mọc đằng đông bốn mùa. 

Cái gì anh vác trên vai 

Cái gì anh cài, cái gì anh trông 

Cái gì lóng lánh đằng đông 

Cái gì lòi lọi ở trong miếu thờ 

Cái gì anh cất vào bồ 

Cái gì tiện chũm phơi khô để dành 

Cái gì mà nấu vào sanh 

Cái gì chín đỏ trên cành tốt tươi? 

Đòn gánh anh vác trên vai 

Bao diêm anh cài con mắt anh trông. 

Mặt trời lóng lánh đằng đông 

Ngọn đèn lòi lọi ở trong miếu thờ. 

Thóc lúa anh để vào bồ 

Cau non tiện chũm phơi khô để dành. 

Thịt thì anh nấu vào sanh 

Cam quýt chín đỏ trên cành tốt tươi. 
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Lá xanh cây tía nụ vàng 

Loà xoà mặt đất là chàng rau sam. 

Anh đã giảng được rõ ràng 

Phải duyên phải số thì nàng trao khăn. 

 

Truyện Kiều anh đã thuộc lầu 

Đố anh giảng được một câu người tình? 

Một tình từ tiết thanh minh 

Hai tình Kiều phải bán mình chuộc cha. 

Ba tình Kiều ở Tú Bà 

Bốn tình kết ngãi giao hoà Trần Châu. 

Năm tình như ý sở cầu 

Sáu tình ghi tạc Trần Châu đá vàng. 

Bảy tình quân tử đa mang 

Tám tình như tạc đá vàng thuỷ chung 

Chín tình như cởi tấm lòng 

Mười tình cởi áo ra phong ngọn cờ! 

 3.2.5. Chặng 5-Hát chua 

Em còn bé lắm em ơi 

Đi về bú mẹ một hồi hãy ra. 

Em còn bé lắm em ơi 

Đi về bú mẹ một thôi hãy hò. 

Anh còn bé lắm anh ơi 

Anh về bú mẹ cho bằng chị đây 

Chim chích mà đậu mái chùa 

Chị đây lớn tuổi không đùa với em. 

Thương anh biết để vào đâu 
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Để quán quán đổ, để cầu cầu siêu 

Thương anh em để quán đồng chiều 

Cho quạ nó mổ cho diều nó tha. 

Vợ anh như cối xay cùn 

Sao anh chẳng bỏ anh còn cò cưa? 

Cò cưa cho nó qua lần 

Tiền đâu mà đóng cối tân bây giờ. 

Hỡi anh đi đường cái quan 

Dừng chân đứng lại mà van Phật bà! 

Hỡi cô yếm trắng loà loà 

Chắp tay mà lạy ba toà đức ông! 

 3.2.6. Hát giã 

Mình về ta chẳng cho về 

Nay mưa mai gió về quê chốn này. 

Dùng dằng hồ nỡ chia tay 

Vừng đông đâu đã đứng ngay giọt nhà. 

Mình về ta chẳng cho về 

Ta nắm lấy áo ta đề câu thơ 

Câu thơ ba chữ rành rành 

Chữ trung chữ hiếu chữ tình là ba 

Chữ trung thì để phần cha 

Chữ hiếu phần mẹ đôi ta chữ tình. 

Mình về ta nắm lấy tay 

Mình ơi ở lại hôm nay đừng về 

Mình về để thiếp si mê 

Thiếp ở mình về mình tính làm sao. 

Mình về mình nhớ ta chăng 
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Ta về ta nhớ hàm răng mình cười. 

Trăm quan mua lấy miệng cười 

Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen. 

Răng đen ai nhuộm cho mình 

Cho duyên mình thắm cho tình anh say. 

Chường về em nắm lấy tay 

Xin chường ở lại hôm nay đừng về 

Nữa mai nên thiếp nên thê 

Nên chăn nên chiếu ta về cùng nhau... 

 

3.3. Trống quân Đức Bác 

3.3.1. Chặng 1-Đón đào 

Nam 

Đi đâu từ sớm đến giờ 

Để cho anh đợi anh chờ anh mong 

Nữ 

Bên em còn dở hội chùa 

Cho nên em phải sang trưa thế này 

Nam 

Đợi đào từ bến đò ngang 

Đò mà đến bến đào sang hát thờ 

Nữ 

Cách sông em phải lụy thuyền 

Có như đất liền thì em sang ngay 

Nam 

Trống quân còn chửa có quai 

Mượn nàng bưng lấy rồi mai nên gần 
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Nữ 

Có khi nên Tấn nên Tần 

Quý Hồ bưng trống mới gần được nhau 

Nam 

Đào ơi bưng lấy trống này 

Đào thời bưng trống anh nay hát thờ 

Đào ơi đừng bỏ trống rơi 

Kẻo không thiên hạ chê cười chúng ta 
 

3.3.2. Chặng 2-Rước đào lên đường 

3.3.2.1. Bài 1 

Nam 

Đôi bên hàng xứ dãn ra 

Để tôi đối địch với ba cô đào 

Dao vàng lại liếc đá vàng 

Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa 

Nữ 

Anh nào không vợ thì vào 

Kẻo em nói đến về nhà vợ  ghen 

Nam 

Nào anh đã có ai đâu 

Mà em nói thế cho sầu lòng anh 

Em về hỏi mẹ cùng thầy 

Có cho đào lấy chồng xa hay đừng 

Nữ 

Em về hỏi mẹ em rồi 

Mẹ em chỉ có một người rể xa 
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Nam 

Đào về hỏi mẹ cùng thầy 

Có cho đào ở bên này với anh 

Nữ 

Phù Ninh Đức Bác xa gì 

Phù Ninh Đức Bác ta thì lấy nhau 

Nam 

Muốn cho gần bến gần thuyền 

Gần cha gần mẹ nhân duyên cũng gần 

Nữ 

Muốn cho sông cạn đất liền 

Khỏi anh đi lại tốn tiền đò ngang 

Nam 

Muốn cho sang cạn một gang 

Bắc cầu dải yếm đón đào sang chơi 

Nữ 

Muốn cho gần chợ ta chơi 

Gần sông tắm mát, gần nơi ta về 

Nam 

Muốn cho đào ở bên này 

Đào loan quế huệ chung bày tốt tươi 

Nữ 

Từ khi anh giở lại nhà 

Một mình thân thiếp biết là làm sao 

Đôi bên đông liễu tây đào 

Cành sầu vẻ thẳm nhẹ nào ai mang 

Từ khi thiếp bước theo chàng 

Lấy ai chầu chực thành hoàng quốc gia 
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Nam 

Xin nàng liệu bảy lo ba 

Đạo chồng cũng nặng nghĩa cha cũng chày 

Cho nên lo lắng mấy chày 

Để chàng lấy thiếp bát rày cũng xong 

Nữ 

Anh thì thư thả việc quan 

Để em đi cấy lầm than một mình 

Anh ơi có thấu đến tình 

Để em thơ thẩn một mình sang đang 

Nam 

Biết bao gặp mặt đá vàng 

Để cho tư mã phượng hoàng sánh đôi 

Biết bao quế sánh với hồi 

Chung thầy, chung mẹ nên đôi vợ chồng 

Nữ 

Biết bao chung gối loan phòng 

Chung thầy, chung mẹ đào đông chung vầy 

Nam 

Ba thu giữ lấy một chày 

Đào ơi giữ lấy thứ này làm vi 

Nữ 

Ngày mai nên nghĩa tương tri 

Lại thêm tiếng bấc, tiếng chì đôi ta 

Nam 

Trai anh hùng gặp gái hằng nga 

Khác nào Kim Trọng hoàng ba thấy Kiều 
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Tình riêng tưởng nhớ ít nhiều 

Đào ơi bây giờ anh dặn mấy điều làm ngôn 

Nữ 

Đôi ta như đũa đòng đòng 

Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha 

Nam 

Đôi ta như đũa tre già 

Càng ăn càng nhẵn càng và càng trơn 

Nữ 

Đôi ta như cá thờn bơn 

Trăm nơm ngàn dập biết vào tay ai 

Nam 

Đôi ta như cá dưới ao 

Trăm nơm ngàn dập biết vào tay ai 

Nữ 

Đôi ta như chỉ mới se 

Như măng mới mọc như tre mới dùng 

Nam 

Khi lạnh còn có khi lùng 

Khi đắp áo ngắn khi chung áo dài 

Nữ 

Áo ngắn dắp chẳng kín chân 

Thương chàng đáo để muôn phần chàng ơi 

Nam 

Trồng tre đừng chớ bẻ chồi 

Yêu anh đừng chớ đứng ngồi cùng ai 
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Nữ 

Trồng tre đừng chớ bẻ măng 

Yêu em anh chớ nói năng điều gì 

3.3.2.2. Bài 2 

Nam 

Tình ơi tính dặn điều này 

Quán vắng đừng nghỉ, đò đầy đừng đi 

Nữ 

Tính ơi tình dặn một khi 

Vắng tình tính chớ hoan hỉ cùng ai 

Nam 

Tình ơi tính dặn một hai 

Vắng tình tính chớ nghe ai dỗ dành 

Nữ 

Tình ở bến bắc, tính ở bên đông 

Muốn cho tình tính giao thông một nhà 

Nam 

Tính thương tình chẳng muốn nói ra 

Đường tình kết bạn, đường xa quê người 

Nhan sắc đào chín anh mười 

Muốn cho tình tính kết đôi giao hòa 

Nữ 

Muốn cho tình tính một nhà 

Muốn cho tình tính giao hòa bách niên 

Nam 

Tình ơi giữ lấy lời nguyền 

Tình tính khần nguyện, nàng tiên se vào 
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 3.3.3. Chặng 3-Hát đến cửa đình 

Nam 

Trống quân hát đến năm sào 

Trên thờ tứ vị dưới ta với đào 

Nữ 

Trống quân hát đến cội đa 

Trên thờ tứ vị dưới ta với mình 

Nam 

Trống quân hát đến cửa đình 

Trên thờ tứ vị dưới mình với ta 

Nữ 

Trống quân hát đến sân đình 

Có người đi hát vợ rình đằng sau 

Nam 

Vào đình úp nón trong đình 

Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu 

3.4. Trống quân Thăng Long-Hà Nội 

 3.4.1. Hát lập đám 

Trống quân trống quýt trống còi 

Tôi chẳng lấy nó nó đòi lấy ta 

Trống quân tôi đánh nhịp ba 

Nó đòi nhịp bảy nó ra nhịp mười 

Tôi xin chúng bạn đừng cười 

Để tôi đi hát mấy nhời chơi xuân 

Khen ai lập đám lên đây 

Áo dải làm chiếu khăn quây làm mùng 

Khen ai lập đám giữa đồng 
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Có con cũng quyết có chồng cũng chơi 

Có con thì mượn vú nuôi 

Có chồng để đó đi chơi kẻo già. 

 

Ở nhà tôi mới ra đây 

Chị em nhường trống nhường dây nhường dùi 

Nhường cả cái chỗ tôi ngồi 

Nhường điếu ăn thuốc nhường cơi ăn trầu 

Nhường con dao bé bổ cau 

Nhường người giao hẹn mới nhau xong rồi. 

 

Trống quân ta đánh ta chơi 

Ai gọi làng người thì đến chơi xuân 

Thiên hạ khắp hết xa gần 

Ba thu vừa đóng hết tuần bốn nhăm 

Thung thiên ở tại hôm rằm 

Ngào ngào giang nữ đương xoan 

Ta đây đối địch hỏi han mọi nhời. 

 

Ở nhà bước chân ra đi 

Thằng cậu nó cấm con dì nó ngăn 

Cho nên quên túi quên khăn 

Cho nên quên cả trầu ăn trầu mời 

Thế này không tiện mình ơi 

Mình cho tôi chịu để thời tối mai 

Giếng sâu em thả chạc dài 

Ai cho chàng chịu đến mai hỡi nàng 
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Trầu nàng tôi đã chịu rồi 

Nàng mà hỏi mãi thì tôi đi về. 
 

 

 

 

 

 

Tôi nay chính thực trống quân 

Anh mà có giỏi thì lên hát cùng 

Tôi hát xa tôi lại hát gần 

Đôi ta tưng bừng mà lại gặp nhau 

Tìm cho con vạc cầm canh 

Tìm chim có tổ tìm nàng trống quân 

Chờ cho hòn đá mọc mầm 

Cây bao nhiêu lá thì nàng đếm cho 

Chồng em cho hát tự do 

Mời chàng lên hát đừng lo lắng gì 

Đôi ta lên hát đi thôi 

Như đá với cuội còn nhiều bài hay. 

 3.4.2. Hát chào 

Tháng tám tôi đi chơi xuân 

Đồn đây mở hội trống quân tôi vào 

Tôi vào phải hỏi phải chào 

Tôi chào cành mận cành đào tốt tươi 

Đến đây chào đất chào trời 

Chào thần chào thánh chào người làng ta 

Tôi chào cụ nhất làng ta 

Thứ hai xã trưởng thứ ba trương tuần 

Thứ tư chào hội trống quân 

Anh em tôi được vui xuân đêm này. 
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 3.4.3. Hát chúc 

Nay mừng gặp tiết Trung Thu 

Trăng trong gió mát ngao du giải phiền 

Chả đi thời đã chả yên 

Cho nên tôi mới bước liền ra đi 

Chúc mừng các cụ một khi 

Chúc mừng dân sự vậy thì an khang 

Vinh hoa phú quý thọ tràng 

Chúc mừng dân sự giàu sang hơn người 

Trai thời buôn một lãi mười 

Sĩ nông công cổ chả người nào không 

Lền bà giữ việc canh nông 

Lền ông học tập cho thông văn bài 

Ấy là theo lối tân khai 

Thọ trường con gái con trai học hành 

Đời nào cũng có khoa danh 

Ai ai cũng được công thành hẳn hoi 

Ấy là chào chúc mấy là 

Cho nên tôi hát tạm thời mấy câu. 

 3.4.4. Hát mừng 

Đồn đây mở hội trống quân 

Chị em tôi đến chơi xuân đám này 

Mừng đàn tôi lại mừng dây 

Mừng chim loan phượng mừng cây ngô đồng 

Mừng người xứ Bắc mừng kẻ xứ Đông 

Mừng chim loan phượng ngô đồng sánh đôi 

Mừng cho quế sánh mấy hồi 
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Mừng người thục nữ sánh người trượng phu 

Mừng ông lập tiết trung thu 

Giai tài gái giỏi ngao du một nhà 

Mừng thời quần lượt áo là 

Để em ăn mặc nguy nga ra vào 

Tôi mừng mắt em xinh sao 

Đưa đi liếc lại biết bao nhiêu tình 

Tôi mừng bộ nhẫn cô mình 

Khen ai khéo kéo cho cô mình ơi 

Tôi mừng xà tích ống vôi 

Hai tai lại có một đôi khuyên vàng 

Tôi mừng khăn nhiễu tấm vàng 

Khen ai khéo ruộm cho cô nàng ơi. 

 3.4.5. Hát giao hẹn 

Thoạt mới vào tôi liền giao hẹn 

Mình có tài tình ra nguyện bóng trăng 

Để cho tôi được hát rằng phân bua 

Hát thời tôi cấm hát chua 

Những câu hát tục thời đưa ra ngoài 

Hỏi hát một tối hay hai 

Hát thời lấy giải hay là hát chơi 

Ai mà định hát với tôi 

Xin đừng có hỏi lôi thôi làm gì 

Tôi nay đi hát một mình 

Mình ơi xin có hữu tình cho chăng 

Thế là tôi đã hát rồi 

Còn đâu hơn nữa mình thời tiếp theo. 
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 3.4.6. Hát huê tình, Hát ghẹo 

Hỡi người mà đứng bên sông 

Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây 

Sang đây anh nắm cổ tay 

Sau trước cổ trước sau rày cổ đen 

Bởi chưng em lấy phải chồng hèn 

Tham công tiếc việc cho đen mất người 

Bây giờ em về giả của nó đi 

Hết bao nhiêu của anh thì chịu cho 

Cưới lợn anh giả bằng bò 

Cưới tiền giả bạc chớ lo mà phiền 

Vợ anh như thúng như thuyền 

Anh đầy còn trôi 

Vợ anh như nén vàng trôi 

Anh còn tình phụ là tôi thế này 

Vợ anh như ngọc như ngà 

Như hoa mới nở như rồng mới thêu 

Anh còn uốn éo trăm chiều 

Gan ai là sắt thì gieo mình vào. 

 3.4.7. Hát họa 

Hà Nội lắm cửa mình ơi 

Sông lục Đầu Giang sáu ngọn 

Nước chảy xuôi một dòng 

Sông Thương bên đục bên trong 

Núi ông Tản Viên cao nhất 

Lại thắt cổ bồng có Đức Thánh sinh 

Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh 
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Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây 

Trên trời có chín tầng mây 

Dưới sông lắm nước núi nay nhiều vàng 

Chùa Hương Tích lại lắm hang 

Rừng xanh lắm gỗ anh chàng biết không 

Đức Thánh Khổng sinh ra được cái túi đồng 

Trên giời lại có con sông Vân Hà 

Bên Tàu dệt gấm thêu 

Ông Hữu Xào sinh ra cửa ra nhà mình ơi 

Bà Nữ Oa đội đá vá trời 

Vua Vũ trị thủy nước chảy xuôi một dòng. 

 

Hà Nội như động thiên sa 

Bảy giờ thắp hết đèn xa đèn gần 

Vui nhất là chợ đồng xuân 

Thức gì cũng có xa gần đến mua 

Cổng chợ có chị hàng dừa 

Hàng cam hàng quýt hàng dưa hàng hồng 

Ai ơi đứng lại mà trông 

Hàng vóc hàng nhiễu xông dông rườm rà 

Giữa chợ có chị hàng hoa 

Có người đổi bạc đi ra đi vào 

Có cả xịt tắc bán rao 

Kẹo bi kẹo đạn miến xào bún bung 

Lại thêm bánh khách kẹo vừng 

Đằng trước bánh trả đằng lưng bánh giò 

Ăn rồi chuyện nhỏ chuyện to 
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Lại thêm bánh khách thịt bò bán rao 

Khoan khoan tôi bước chân vào 

Thấy chị hàng trứng xôn xao một bề 

Chợ lại có chị hàng lê 

Hàng rổ hàng rá say mê rườm rà. 

3.5. Trống quân Hát Môn 

3.5.1. Phần mở 

 3.5.1.1. Lời dạo của kép 

Tôi mừng ông lập trống quân 

Để cho nam nữ vui xuân chốn này 

Trống quân mình gõ nhịp ba 

Ta gõ nhịp bảy hóa ra nhịp mười 

 3.5.1.2. Hát chào 

Nam 

Tháng tám anh đi chơi xuân 

Đồn đây mở hội trống quân anh vào 

Thoạt vào tôi có lời chào 

Tôi chào đông đủ các ông các bà 

Chào từ các bác chào ra 

Các cô các cậu đều hòa cùng tôi 

Nữ 

Thoạt vào chào cửa tam quan 

Hai chào các bác hồng nhan chơi bời 

Ba chào các bác ngồi chơi 

Bốn chào các bác là người tài hoa 

Năm chào đôi lứa chúng ta 

Sáu chào chào cả bạn xa bạn gần 
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Bảy chào các khách tri âm 

Tám chào kẻ Tấn người Tần gặp nhau 

Chín chào xe chỉ bắc cầu 

Mười chào có lấy được nhau mà chờ 

 3.5.1.3. Hát mừng 

Nam 

May sao may khéo là may 

Hôm qua không hẹn hôm nay gặp nàng 

Kim loan sánh với ngãi vàng 

Đẹp đôi loan phượng tiện đường vãng lai 

Đôi ta phận đẹp duyên hài 

Tấn – Tần chỉ quyết xe hai vợ chồng 

Nữ 

May sao may khéo là may 

Hôm qua không hẹn hôm nay gặp chàng 

May sao bắt được nén vàng 

May sao lại gặp anh chàng ở đây 

Cũng là ông Nguyệt se dây 

Se cho mình đến chốn này với ta 

 3.5.2. Phần giữa 

 3.5.2.1. Hát ước 

Nữ 

Ước gì em lấy được chàng 

Mùa nào thứ ấy gửi sang làm quà 

Tháng giêng gửi các thứ hoa 

Hoa đào, hoa lý, hoa na, hoa hồi 

Tháng hai gửi bộ đồ chơi 

Gương tàu năm chiếc hoa rơi năm cành 
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Tháng ba là tết thanh minh 

Gửi đôi hài Hán gửi cành kim thoa 

Nam  

Ước gì anh lấy được nàng 

Để anh mua gạch Bát Tràng về xây 

Xây dọc anh lại xây ngang 

Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân 

 3.5.2.2. Hát thương 

Nam 

Thương em mười tám tuổi đầu 

Chồng con chưa có quấy rầu mẹ cha 

Đêm nằm ngỏ cửa giở ra 

Giường không, gối lạnh xót xa muôn phần 

Nữ 

Thấy chàng em cũng muốn thương 

Nước thì muốn chảy nhưng mương chửa đào 

Chàng về lo liệu thế nào 

Để cho nước chảy lọt vào trong mương 
 

 3.5.2.3. Hát nhớ 

Nữ 

Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi 

Nhớ miệng chàng nói nhớ nhời chàn than 

Nhớ chàng như nhớ lạng vàng 

Say mê vì nết mơ màng vì duyên 

Nam 

Nhớ em là gái thuyền quyên 

Anh đã đi ngủ dậy liền đi ra 
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Bây giờ bướm đã gặp hoa 

Như cá gặp nước như ta gặp mình 

 3.5.2.4. Hát tìm 

Nữ 

Tai nghe tiếng hát đâu đây 

Ta về sắm chiếc thuyền mây đi tìm 

Tìm chàng như thể tìm chim 

Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Đông 

Tìm chàng khắp chợ cùng sồng 

Xứ Đông chẳng thấy vào trong xứ Đoài 

Nam 

Tai nghe tiếng hát đâu đây 

Ta về sắm chiếc thuyền mây đi tìm 

Tìm em như thể tìm chim 

Chim ăn bể Bắc đi tìm bể đông 

Tìm em như vợ tìm chồng 

Như cá tìm nước như rồng tìm mây 

Bây giờ rồng gặp mây đây 

Để rồng than thở với mây vài nhời 

Nhỡ mai rồng ngược mây xuôi 

Khúc sông bỏ vắng để người sầu riêng. 

 3.5.2.5. Hát đố - giảng 

Nam (đố) 

Cái gì mà thấp, cái gì mà cao 

Cái gì sáng tỏ hơn sao trên trời 

Cái gì anh trải em ngồi 

Cái gì thơ thẩn ra chơi vườn đào 
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Nữ (giảng) 

Đất thì thấp trời thì cao 

Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao trên trời 

Chiếu hoa anh trải em ngồi 

Đôi ta thơ thẩn ra chơi vườn đào 

Nam (đố) 

Cái gì mà sắc như dao 

Cái gì phơn phớt lòng đào hỡi em 

Cái gì trong trắng ngoài xanh 

Cái gì soi tỏ mặt anh mặt nàng 

Nữ (giảng) 

Con mắt mà sắc như dao 

Trứng gà phơn phớt lòng đào hỡi anh 

Cau non trong trắng ngoài xanh 

Gương tàu soi tỏ mặt anh mặt nàng 

 3.5.2.6. Hát họa nắng 

Nam 

Anh nghe em nói ngọt ngào 

Anh họa bài nắng soi vào cánh hoa 

Nắng từ núi đá nắng ra 

Nắng khắp thiên hạ, nắng ra giữa giời 

Tháng giêng là nắng hơi hơi 

Tháng hai nắng ở giữa giời nắng ra 

Tháng ba nắng thật nắng thà 

Tháng tư có nắng nhưng mà nắng non 

Tháng năm nắng đẹp nắng ròn 

Thắng sáu có nắng bóng tròn về trưa 
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Tháng bảy thì nắng vừa vừa 

Tháng tám rám cả bưởi chua thế này 

Tháng chín nắng gắt nắng gay 

Tháng mười có nắng nhưng ngày ngắn không 

Bài nắng anh họa đã xong 

Bài mưa em họa một vòng cho chúng anh nghe 

 3.5.2.7. Hát họa mưa 

Nữ 

Mưa từ cửa bể mưa ra 

Mưa khắp thiên hạ mưa ra Hải Phòng 

Hạt mưa chính thực là trong 

Mưa xuống ruộng đồng mưa khắp nơi nơi 

Hạt mưa chính ở trên giời 

Mưa xuống hạ giới là nơi phong trần 

Giêng, Hai là tiết mưa xuân 

Ba, Tư mưa bụi dần dần mưa ra 

Tháng Năm mưa thuận gió hòa 

Tháng Sáu ,tháng Bảy thật là mưa ngâu 

Tháng Tám mưa dầm dãi dầu 

Trở về tháng Chín là đầu mưa rươi 

Tháng Mười mưa ít chàng ơi 

Một, Chạp mưa bụi cho tươi má hồng 

 3.5.3. Phần kết 

 3.5.3.1. Hát kết 

Nữ 

Đố họa em đã hát xong 

Đôi ta một lòng quyết lấy nhau đi 
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Nam 

Đôi ta cứ hẳn đôi ta 

Dù ai ăn nói rèm pha mặc lòng 

Dù ai đánh Bắc dẹp Đông 

Ta quyết một lòng chớ có nghe ai 

Nữ 

Đêm thanh gà gáy cũng thanh 

Làng xóm ngủ cả, xung quanh ngủ rồi 

Còn chàng với thiếp mà thôi 

Chàng về đi ngủ thiếp tôi ra về 

 3.5.3.2. Hát hẹn 

Nam 

Anh bẻ cành lá anh cắm xuống đây 

Đến mai em cứ chốn này mà ra. 

3.6. Trống quân Khánh Hà 

 3.6.1. Hát chào 
 

Ai về đàng ấy thì xa 

Có về Đan Nhiễm với tôi thì về 

Đan Nhiễm có bóng cây đề 

Có sông tắm mát có nghề chẻ nan 

Chẻ nan, đan giậm cho ngoan 

Mài dao cho sắc vót nan cho mềm. 

 

Tháng tám tôi đi chơi xuân 

Đồn đây mở hội trống quân tôi vào 

Thoạt vào chào trống chào dây 

Tôi chào các cụ ngồi đây ăn chầu 
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Trống quân tôi hát đầu đình 

Trẻ già trai gái đồng tình cùng nghe 

Trống quân được vợ được chồng 

Trống quân được gặp tơ hồng giao duyên. 

 3.6.2. Họa nón 

Xin chàng lấp bóng cây đông 

Nón này em để trạm rồng cài hoa 

Nón em em để trong nhà 

Mượn người công tử dệt ra hoa nhài 

Nón em cài những hoa mai 

Ở trong rồng lộn ở ngoài cài xiên 

Nón em trộn lộn sáu viên 

Ở trong chỉ trắng đôi bên rồng chầu 

Từ ngày em phải lòng nhau 

Cho nên em phải chịu sầu đắng cay 

Rẽ đâu bắt nón giữa đường 

Để em rãi nắng dầu sương mấy đời. 

 3.6.3. Thách cưới-Giao duyên 

 Nữ 

Em là hoa đậu đồng quê 

Em ra thách cưới chàng về liệu lo 

Xin chàng dăm miếng cau khô 

Trầu vài ba lá nửa vò chè tươi 

Em chưa nói hết chàng ơi 

Còn một bánh đậu hai môi rau cần 

Xa xôi nhích lại cho gần 

Em xin thách cưới có ngần ấy thôi 
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Hay là nặng quá chàng ơi 

Để em bớt lại một môi rau cần. 

 Nam 

Cưới nàng anh toan dẫn voi 

Anh sợ quốc cấm nên voi không bàn 

Dẫn trâu sợ họ máu hàn 

Dẫn bò sợ họ nhà nàng có gân 

Miễn là có thú bốn cân 

Anh dẫn chuột béo mời dân mời làng. 

 Nam-Nữ 

Thế là lửa đã thử vàng 

Yêu nhau chẳng quản cỗ bàn mới yêu 

Đôi ta duyên phận phải chiều 

Tơ hồng vấn vít chỉ điều se xăn 

Cầm tay giao mặt hẹn rằng 

Cưới theo quy ước xóm làng ngợi khen 

Ngọt ngào khúc hát nên duyên 

Mời nàng xuống bến để thuyền anh theo. 

 3.6.4. Hát đố-Hát giảng 

 Nam (đố)  

Thứ gì một cặp xinh đôi 

Anh thì lóe sáng anh thời âm vang 

Anh làm rung động không gian 

Anh xẹt một cái rạch ngang bầu trời. 

 Nữ (giảng) 

Sấm sét một cặp sinh đôi 

Anh thì lóe sáng anh thời âm vang 
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Anh làm rung động không gian 

Anh xẹt một cái rạch ngang bầu trời. 

Nam (đố)  

Con gì nhảy nhót leo trèo 

Mình đầy lông lá nhăn nheo làm trò 

 Nữ (giảng) 

Con khỉ nhảy nhót leo trèo 

Mình đầy lông lá nhăn nheo làm trò 

 Nam (đố)  

Tên tem không thiếu chẳng thừa 

Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh 

 Nữ (giảng) 

Đu đủ chẳng thiếu chẳng thừa 

Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh 

 Nam (đố)  

Cái gì trong trắng ngoài xanh 

Cái gì soi tỏ chị lành em thương 

 Nữ (giảng) 

Tre xanh trong trắng ngoài xanh 

Gương Tàu soi tỏ chị lành em thương. 

3.7. Trống quân Bùi Xá 

 3.7.1. Hát chào 

Nam 

Mới vào tôi chào trống quân 

Tôi chào quý chức xa gần ngồi chơi 

Quý chức tôi đã chào rồi 

Tôi nay là khách vồn người hàng yên 
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Trước sau chưa tỏ căn nguyên 

Quý quy phong tục dưới trên chưa tường 

Tôi nhầm mọi nỗi mọi đường 

Tôi xin quý chức tứ phương đừng cười. 

Nữ 

Mới vào tôi chào các ông 

Trên chào các cụ dưới đông các già 

Chào từ mười bảy mười ba 

Đôi mươi mười tám đâu ra nhận chào 

Bên chào các cụ bên chào tân quan 

Đào tơn đã bén tay phàn 

Thì tôi quyết hát với chàng đêm nay 

Đêm nay cho mãn đêm nay 

Rồi mai ta sẽ lấy ngày làm đêm. 

 3.7.2. Hát mừng 

Nam 

Nay mừng ông lập trống quân 

Để cho nam nữ chơi xuân đám này 

Mừng đàn tôi lại mừng dây 

Mừng chim loan phượng đỗ cây ngô đồng 

Mừng người xứ Bắc xứ Đông 

Mừng chim loan phượng ngô đồng sánh đôi 

Nay mừng quế sánh với hồi 

Mừng người thục nữ sánh người trượng phu 

Nay mừng nguyệt đáo trung thu 

Để cho nam nữ ngao du đua tài. 
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Nữ 

Tối nay thục nữ chơi bời 

Thấy người quân tử đứng ngồi chả yên 

Cho nên ông nguyệt xe duyên 

Xe đây lấy đấy mới nên vợ chồng. 

 3.7.3. Hát hỏi 

Nam 

Gặp đây anh nắm cổ tay 

Ai nặn nên trắng ai xoay nên tròn 

Cầm tay mà giãi nước non 

Gái này chồng chửa hay còn giá cao 

Còn không để chúng anh vào 

Hay là đã có nơi nào thì thôi 

Nữ 

Chàng cầm cổ tay em cũng là phải 

Em hỏi thực chàng Tự Hải ai xinh 

Nam 

Anh may con Phật cháu trời 

Trời cho anh xuống để chơi với nàng 

Sách Hán anh học ba gian 

Ở trong sách Hán có nàng mai công 

Đất bờ lại lở xuống sông 

Đàn bà hỏi chữ đàn ông làm gì? 

Nữ 

Truyện Kiều nàng học cũng lầu 

Đố chàng giảng được một câu mười người 

Nào là Bạc Hạnh Bạc Hà 
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Nào là úng cửi nào là Súy Vân 

Tú Bà cùng Mã Giám Sinh 

Hồ Tôn – Kim Trọng đích danh tám người 

Nàng Kiều là chín anh ơi 

Còn như Tự Hải là mười phải không? 

 3.7.4. Mời nước 

Nữ 

Nhà em có kiệu nước hoa 

Em mong chàng đến em pha trà tầu 

Trà này em mua tỉnh Đông 

Nước này em gánh ở sông Ngân Hà 

Bộ tách trong tủ bỏ ra 

Bộ tách, bộ xuyến ông bà ban cho 

Nam 

Em về bảo chị em ra 

Các em còn bé nguyệt hoa biết gì 

Nữ 

Em bé nhưng bé hạt tiêu 

Bé cay bé đắng bé siêu lòng chàng 

Em bé nhưng mà em ngoan 

Đủ điều huê nguyệt với chàng thì thôi 

Nam 

Tháng tám tôi đi chơi xuân 

Đồn đây mở hội trống quân tôi vào 

Chập tối đã có nhời giao 

Không chồng thì vào có chồng thì ra 

Có chồng thì lánh cho xa 

Đừng có lẩn quất vào ra chốn này. 
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Nữ 

Không chồng tôi mới ra đây 

Có chồng chiếu rải màn quây ở nhà 

Không chồng tôi mới chơi hoa 

Có chồng tôi đã ở nhà chơi xuân 

Nam 

Nàng ơi có hát thì ra 

Để tôi hát mãi sương sa lạnh lùng 

Khi lạnh còn có khi lùng 

Khi đắp áo ngắn khi chung áo dài 

Bây giờ nàng đã nghe ai 

Áo ngắn chả đắp áo dài chả chung 

Nữ 

Nhẽ ra em cũng ở nhà 

Nghe thấy chàng hát em đà ra ngay 

Mặc áo chưa kịp xỏ tay 

Cài khuy đóng khuyết ra ngay với chàng 

Nam 

Lạ lùng tôi mới tới đây 

Lạ thông lạ thổ tôi nay lạ nàng 

Đến đây tôi lạ bà hàng 

Đến đây tôi lạ con đàng cái đi 

Đến đây tôi lạ các dì 

Lấy ai quen thuộc để thì ăn chơi 

Mang chuông đi đấm nước người 

Chả kêu cũng đấm ba hồi lấy danh 

Nhược bằng chuông vỡ tan tành 

Thì tôi nhặt lấy mảnh manh tôi về 



 229 

Nam 

Lạ lùng tôi mới tới đây 

Lạ thông lạ thổ tôi nay lạ nàng 

Có nàng tôi mới thở than 

Vắng nàng tôi biết phàn nàn cùng ai 

Có nàng nói một cười hai 

Vắng nàng tôi biết lấy ai giao hòa 

Nữ 

Nhẽ ra em cũng ở nhà 

Ruột gan em nóng như là chàng mong 

Đêm qua thắp ngọn đèn trong 

Ngồi xem sách truyện thong dong tức thì 

Trót hẹn nên phải ra đi 

Nhà em công việc có khi nào dồi 

Lòng em bồi hổi bồi hồi 

Công việc bỏ đó ra chơi với chàng 

 3.7.5. Hát đối-đi chơi 

Đấy đi chơi để đây đi tìm 

Tìm chàng tôi phải ra đi 

Hết bao công của cũng đi tìm chàng 

Tôi sang Hà Nội tìm mình 

Tìm mình đã luống công trình mình ơi 

Tìm anh quán bạc vừa rồi 

Qua đò sông Đuống có vui chăng là 

Tìm mình tỉnh Lạng bao xa 

Tìm mình Đình Cẩm thật là cầu Lim 

Tìm mình tới cảnh hồ sen 
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Bây giờ tôi đã mon men phố nhồi 

Tìm về tỉnh Bắc mình ơi 

Gặp người bạn cũ ngồi chơi ăn giầu 

Cho nên trong dạ âu sầu 

Qua đò năm ngạn tới đầu cột dây 

Tìm về chợ Lếnh chợ Chay 

Qua đồn máy thép tôi nay hỏi dò 

Tìm về cho đến bãi bò 

Ngọc Lâm quán cháo đình đò sông Thương 

Tìm mình vất vả trăm đường 

Nào tôi có biết lạng thương bao giờ 

Tìm mình ra ngẩn vào ngơ 

Hỏi thăm nhà trọ bây giờ là đâu 

Rồi mai tới bến sông Cầu 

Hỏi thăm kẻ trước người sau rõ ràng 

Rằng tôi có khách hồng nhan 

Hình dung như thế lạc đàn qua đây 

Ai ai cũng bảo tôi hay 

Con người như thế qua đây vừa rồi 

Cho nên trong dạ bồi hồi 

Hồ nằm lại dậy, hồ ngồi lại đi 

 3.7.6. Họa núi 

Kể từ sông biệt nhớ hồ 

Cho nên tôi họa địa đồ nước Nam 

Họa từ cửa ải tam quan 

Họa sông họa núi họa ngàn sơn lâm 

Chàng ơi nghe lấy kẻo nhầm 
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Địa đồ tôi họa năm năm mới thành 

Núi kia chừng độ cũng xinh 

Địa đồ tôi họa công trình biết bao 

Đứng thấp tôi lại nom cao 

Trèo non vượt bể quản bao mình mòn 

Đứng xa ta chiếu ống nhòm 

Đường gần ta đứng ta nom cũng tường 

Bây giờ họa đến núi Thương 

Núi Leo núi Cái nhiều đường xinh thay 

Tản Viên núi ấy cao thay 

Tầng trên tầng dưới thắt ngay cổ bồng 

Họa núi tôi lại họa sông 

Vì chàng tôi phải long đong thế này 

Họa nhà quán sở lầu tây 

Mai sang Hà Nội họa cây cột cờ 

Họa nhà máy nước máy tơ 

Tôi nay vẫn đứng đợi chờ anh ơi 

Vườn bách thú tôi đã họa rồi 

Tôi xuống dưới biển họa đôi cá vàng 

Bây giờ tôi lên trên ngàn 

Tôi họa một đàn đủ các thứ chim 

Địa đồ tôi họa như in 

An Nam chốn ấy còn quên chốn nào 

Bây giờ tôi sang nước Lào 

Nước bạn buôn bán khác nào như ta 

Đường gần cho chí nẻo xa 

Đường ngang ngõ tắt họa là thiếu đâu 
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Đường thì tôi họa sang Tàu 

Đường sang bắc quốc láng châu Kỳ Lừa 

Họa đường kẻ chợ nhà vua 

Tôi nay không phải người vừa đâu anh 

 3.7.7. Họa sông 

Trên trời có sông Ngân Hà 

Bắc Ninh sông Cái, Bắc Hà sông Dâu 

Đại Đồng có bến sông Cầu 

Hay là tơ tưởng sông Dâu sông Mào 

Hay là tơ tưởng cái sông Thành Phao 

Mai sang Hà Nội thẳng vào kinh đô 

Đại Đồng có bến sông Hồ 

Bước sang sông Vũ mà chơi với tình 

Sông Thương chơi đã thập thành 

Bước sang sông Cái bẻ cành phù du 

 3.7.8. Họa nón 

Nữ 

Nón này em mua tỉnh Đông 

Rồi mai em xuống Hải Phòng mua nhôi 

Mai ra Hà Nội sắm quai 

Xuống tỉnh Nam Định mua vài hào sơn 

Là người có chí thì hơn 

Nhác trông thấy nón nghĩ tơn loan bồng 

Nón này vợ mua cho chồng 

Thế này đã thỏa tấm lòng hay chưa 

Nam 

Nhác trông cái nón tri ân 

Trên đầu mấy chữ thập ân hỡi nàng 
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Chung quanh khâu vóc cùng vàng 

Dọc khâu mấy thước móc khâu mấy lần 

Nàng mà giảng được ân cần 

Thì tôi trả nón đưa chân nàng về 

Nam 

Nhác trông cái nón hữu tình 

Trên đầu chữ nhất dưới thì cài hoa 

Nón này của mẹ của cha 

Hay là nón của người ta nàng cầm 

Nón này đợi khách tri ân 

Nàng cho tôi mượn tôi cầm vài hôm 

Nữ 

Cái nón em mua hào hai 

Ở trong phố khách ở ngoài phố tây 

Giữa chợ có phố hàng Giầy 

Bên kia đại lý bên đây đầu cầu 

Nón này em mua đã lâu 

Em đội trên đầu che gió che sương 

Ví dù chàng có lòng thương 

Thì chàng úp nón bên đường trả em 

Nam 

Nhác trông cái nón tri ân 

Nàng cho tôi mượn tôi cầm vài hôm 

Nón này không mất được đâu 

Cũng như cái cửa chôn sâu ở nhà 

Nữ 

Nón em em đội trên đầu 

Mà chàng giật mất ra mầu lòng thương 
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Nhẽ đâu mất nón ngang đường 

Để em chịu nắng chịu sương với trời 

Nói ra loan phượng đẹp đôi 

Thì chàng phải trả nón tôi ra về 

Nói ra chúng bạn cười chê 

Lúc đi có nón lúc về thì không 

Nón tôi có chữ niêm phong 

Có con nhạn trắng nó nằm trong vua 

Nón này thày mẹ tôi mua 

Nhẽ đâu tôi dám cầm đưa cho chàng 

Ra gì cái nón lá cau 

Mà chàng mượn mất chịu sầu nắng mưa 

Ra gì cái nón ngày xưa 

Mà chàng chả bảo em mua cho chàng 

Ví dù nón có hồng nhan 

Thì em cũng để cho chàng cầm ngay 

Ra gì cái nó quai mây 

Thì chàng trao lại nón này em xin 

 3.7.9. Họa cầu 

Bây giờ ta gặp mình đây 

Họa cầu Hà Nội hai cầu không đuôi 

Bây giờ kẻ ngược người xuôi 

Mình ơi đứng lại cho người ta đi 

Cầu Hà Nội mười tám cái cột tức thì 

Cột thì bằng đá vôi thì xi măng 

Trên cầu cột sắt đen giòn 

Dưới sông mặt nguyệt nàng còn biết không 
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Ở giữa tàu chạy công đồng 

Hai bên lính gác có công đêm ngày 

Tầu hỏa nó chạy như bay 

Mình ơi đứng lại mỗi ngày mỗi xa 

Cầu Hà Nội mười tám cái cột tôi cũng đi qua 

Chín cao chín thấp thật là khéo thay 

 

Bên ý bước sang bên này 

Một phút giờ rưỡi sang ngay tức thì 

Dây thép chẳng lẫn như y 

Cái cột đèn máy cột thì sáng trưng 

Tầu tây tốt đẹp vô chừng 

Ba nghìn bẩy bước Gia Lâm một nhà 

Quan năm cho chín quan ba 

Trọn ngày chín tết mang ra hội cầu 

Các quan bái vọng khấu đầu 

Kìa vua Thành Thái bên tầu mới ra 

Mười sáu tháng tám vua ra 

Các quan bái vọng về nhà chung tiên 

Đầu cầu trên bến dưới thuyền 

Hỏi nàng là gái chính chuyên nhỡ nhàng 

Trên tầu những sắt cùng gang 

Dưới sông cột đá thì nàng biết không 

Cầu Hà Nội tôi đã họa xong 

Sông Thương nàng họa vài dòng cùng nghe 

Vào vườn ngắt một cành chanh 

Đôi tay vin cành hái lá tầu âu 
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Đôi ta biết nhau đã lâu 

Biết rằng có lấy được nhau mà chờ 

Sóng đánh trôi dạt vào bờ 

Kìa hoa râm bụt ai ngờ mà thơm 

Vào chùa ngắt hoa mẫu đơn 

Thiếu gì thị bưởi đào tơn loan bồng 

Đấy không đây hãy còn không 

Đấy chửa có vợ đây chồng với ai 

Âm dương khi thiếu khi đài 

Ta họa một bài ta lấy nhau chơi 

Ở đời nhất ăn nhì chơi 

Thứ nhất chồng đẹp thứ đôi vợ giòn 

Giầu lộc ăn với cau non 

Thứ nhất chồng giòn lấy được vợ xinh 

Đôi ta biết nhau chung tình 

Mình biết phận mình ta biết phận ta 

Ở đây bóng mát cây đa 

Vặt lắm cỏ gà làm lễ chung tiền 

Ta trông thấy mặt mình hiền 

Đặt mấy đồng tiền ta cũng muốn mua 

 3.7.10. Sắm cưới 

Nữ 

Ước gì mình lấy được ta 

Thì ta sắm sửa cho đà kém ai 

Trong thì mặc áo trắng dài 

Áo the mặc ngoài cho mỗi màu thoa 

Quần chúp bâu đón thợ dệt nhà 
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Lại thêm cả áo the hoa vuông tròn 

Lại thêm áo xuyến Sài Gòn 

Thắt lưng lụa nhiễu nhuộm non hoa đào 

Trên đầu khăn xếp đội vào 

Quần là bốn nếp sắn cao cổ giày 

Sắm cho một tá giầy tây 

Ba toong đít bạc cầm tay đi hình 

Giời nắng đội nón đứa kinh 

Giời râm đội nón quai hình lụa nga 

Giời mưa đi ô lục soạn cán ngà 

Giầy tây em để trong nhà cho êm 

Mùi xoa bít tất sắm thêm 

Sắm đôi kính trắng đeo lên mỗi người 

 3.7.11. Trúc mai 

Nam 

Muốn cho Trúc đọ cùng Mai 

Nhân sinh tình kết hai bài đổi trao 

Nữ 

Bây giờ Trúc nghĩ thế nào 

Có cho Mai được ra vào hay không 

Hay là Trúc chỉ thử lòng 

Để Mai đi lại luống công đợi chờ 

Nam 

Trúc yêu Mai lắm Mai ơi 

Muốn cho Mai Trúc nên đôi vợ chồng 

Ước gì Trúc hóa ra Long 

Để Mai hóa Phượng sánh cùng bên nhau 
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May ra Mai có lòng cầu 

Để Trúc đi lại với nhau tỏ tường 

May ra Mai có lòng thương 

Để Trúc xin quyết đá vàng từ đây 

Nữ 

Trúc Mai mà gặp nhau đây 

Bên ấy Trúc quyết bên này Mai theo 

Nam 

Trúc Mai gắn bó đã nhiều 

Trúc thấy Mai đẹp Trúc yêu muôn phần 

Nam nữ 

Trúc Mai cùng bạn Thanh Tân 

Muốn cho Mai Trúc đồng tâm một nhà 

Bây giờ mình đã gặp ta 

Vườn xuân Mai Trúc nở hoa tươi mầu 

 3.7.12. Giã bạn 

Bây giờ giã bạn bạn ơi 

Giã chén uống nước giã cơi đựng giàu 

Giã con dao bé bổ cau 

Bây giờ ta giã lòng nhau ta về 

Mình về ta chả cho về 

Ta túm vạt áo ta đề bài thơ 

Mình về ta vẫn trông theo 

Trông nước nước chảy trông bèo bèo trôi 

Khuất núi chả nom thấy đôi 

Biết rằng kẻ đứng người ngồi ở đâu 

Nong tằm đang bén lá dâu 
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Để thương để nhớ cho nhau mà về 

Nhớ người nhớ cả làng quê 

Tốt nhời hứa hẹn nay về mai sang 

Xa nhau ấm lũy tre làng 

Xa nhau trong dạ lại càng nhớ nhau. 

 3.8. Trống quân Dạ Trạch 

 3.8.1. Phần Mở 

 3.8.1.1. Hát gọi 

 Nam  

Tháng bảy anh cắm cành đa 

Hẹn nàng tháng tám nàng ra chốn này 

Bây giờ không thấy nàng đây 

Hay là nàng bỏ chốn này nàng đi 

 Nữ  

Xin chàng mong mỏi làm chi 

Giữ lời hẹn ước, em thì ra đây 

Hẳn là rồng được gặp mây 

Bõ đêm em đợi, bõ ngày chàng mong 

 Nam 

Bây giờ đã thỏa tấm lòng 

Nhớ ngày nhỏ bé, bên sông chơi đùa 

Nàng đi hái những bông hoa 

Tung lên mái tóc tôi đà bảo tôi 

Ơ này đẹp lắm mình ơi 

Đánh ô, đánh chắt, vui chơi hát cùng 

 Nữ 

Lúa thu xanh mượt cánh đồng 

Lân kha ngại sớm nở đòng chàng ơi 
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Mến chàng em đã ra chơi 

Xin chàng chớ vội ngỏ lời nước non 

 Nam 

Trăm năm tính cuộc vuông tròn 

Anh tìm đâu được người hơn là nàng 

Anh xin gửi tấm lòng vàng 

Nguyện lấy được nàng, nàng chớ quên anh 

Gần xa nô nức yến oanh 

Sân đình chật ních trai thanh gái tài 

Đôi ta vào hội hát chơi 

Trước sau rồi sẽ thành đôi vợ chồng 

 3.8.1.2. Hát chào 

Chào ông Tiên chỉ ngồi chơi 

Chào ông Thứ chỉ soạn bài cờ binh 

Chào ông Chánh hội đàn anh 

Chào ông thư ký thấu tình cho tôi 

Chào chiếu tộc biểu đang ngồi 

Chào đến ông phó đang thời việc quan 

Tôi chào tất cả đông nhan 

Chào tất Lý dịch trong làng vừa xong 

Tôi chào đến ông Trương tuần 

Tôi chào tất cả đàn ông đàn bà 

Chào đến bạn trai gần xa 

Chào chị em gái ta đà chơi xuân 

Chào ông lập hội trống quân 

Chào người có trống có thùng có dây 

Tôi chào Nam, Bắc, Đông, Tây 
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Để cho nam nữ hôm nay hát hò 

Xin làng xin tổng thứ cho 

Chị em tôi gửi nôm na lời chào 

Bên chàng năm tháng khát khao 

Hôm nay hẳn được cùng nhau thỏa lòng. 

 3.8.1.3. Hát giao hẹn 

Bây giờ thỏa nỗi ước mong 

Bõ công khăn tía áo hồng sắm xanh 

Bên em hát với bên anh 

Phải lời hẹn ước phân minh tỏ tường 

Chúng ta hát giữa dân làng 

Nam phụ lão ấu khách sang chơi bời 

Bên anh xướng họa bài trời 

Em họa bài đất tiếp lời cho thông 

Nam họa núi, nữ họa sông 

Hoa thơm quả ngọt cánh đồng tốt tươi 

Thiên nhiên khung cảnh tuyệt vời 

Mây bay lơ lửng gió trời vi vu 

Bức tranh phong cảnh bốn mùa 

Sương sa gió lạnh nắng mưa thế nào 

Muôn vật sinh sống ra sao 

Lòng đất người đào có thấy gì không 

Em mà họa được tinh thông 

Lụa vàng làng thưởng (nhất) em trong hội này 

Anh về xin phép u thầy 

Đón em bằng võng đào rày kết tua 

Trống quân không phải chuyện đùa 

Ai mà thất họa là thua đấy mà. 
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 3.8.1.4. Hát họa 

Dưới đất có núi có sông 

Chất chứa trong lòng vàng bạc kim cương 

Có người sinh sống muôn phương 

Kinh, Tày, Nùng, Mán, Thổ, Mường, Thái, Dao 

Bán buôn cũng dệt vó câu 

Gieo trồng ngô lúa muôn màu tốt tươi 

Trăm nghề nghìn kế chàng ơi 

Sớm chiều hội tụ đông vui dồi dào 

Tiền rừng bạc bể xiết bao 

Muôn loài sinh sống dựa vào thiên nhiên 

Có bao nhà cửa chùa chiền 

Có vua ngự giá, có đền thờ vua 

Thuyền rồng bơi mặt biển hồ 

Có người đội đá vá cho trời lành 

Có Sơn tinh có Thủy tinh 

Có động Hương Tích có thành Phong Châu 

Ánh trăng soi bạc mái đầu 

Nắng vàng sáng tỏa sớm chiều chàng ơi 

Bài đất em nay họa rồi 

Chàng họa bài trời cho chúng bạn nghe 

Xin đừng ăn sổi ở thì 

Họa hay em đón chàng về nhà chơi. 

 

Trời cao chính vị trên ngôi 

Ngồi gần đây anh họa bài trời cùng nghe 

Trên trời có mây có mưa 
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Có sấm, có chớp có chùa nàng tiên 

Trên trời có cửa Phật tiền 

Có ông Nguyệt lão xe duyên vợ chồng 

Trên trời lại có cầu vồng 

Lại có móng cụt, đằng Đông đợi chờ 

Trên trời cũng có bàn cờ 

Có núi phóng hỏa, có chùa Thiên lôi 

Nam Tào Bắc Đẩu mình ơi 

Vua Thần Nông dậy cho đời ấm no 

Sông Ngân bắc nhịp cầu Ô 

Thiên duyên cũng phải xe tơ chỉ hồng 

Trời có Nam Bắc Tây Đông 

Đêm thu chú Cuội chị Hằng ngẩn ngơ 

Trên trời lại có sao Ba 

Sao Mai sao Vượt cho ta biết mình 

Trên trời có sao Thất tinh 

Cho nên ta mới biết mình ở đây 

Bây giờ trời đất cầm tay 

Cũng xin cha mẹ kết ngay vợ chồng 
 

Lệnh truyền bách bộ thiên cung 

Bước lên Tam Đảo phù dung đôi đường 

Đài bi dầu dãi nắng sương 

Hoa cam hoa quýt chàng thương hoa nào 

Hoa mơ hoa mận hoa đào 

Hồng Lan Huệ Cúc biết vào tay ai 

Xin chàng đừng thắm chớ phai 

Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu 
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Xin chàng chớ phụ hoa ngâu 

Tham nơi phú quý đi cầu mẫu đơn 

Dù chàng trăm giận nghìn hờn 

Hoa hòe hoa đại giản đơn tấn tần 

Khát khao hoa quế trên rừng 

Hoa sen dưới nước đã từng soi gương 

Hoa mùi tắm gội dở dương 

Còn đôi mai phượng trên đường ái ân 

Yêu nhau nhích lại cho gần 

Hoa hồng hớn hở đón mừng đôi ta 

Hương thơm hoa bưởi tháng ba 

Thược dược tháng tám đem ra tặng chàng 

Đố ai ngắt được hoa đèn 

Kìa như hoa cải nở lên tháng mười 

Hoa lúa vốn nó muôn đời 

Chẳng gì tốt đẹp hoa người chàng ơi 

Muôn hoa em đã họa rồi 

Quả thơm trái ngọt chàng thời họa ra 
 

Khen em một bậc tài hoa 

Vui chơi ca hát hội nhà hôm nay 

Trèo lên cây thị nửa ngày 

Thị thơm muốn hái sợ tay cô hồng 

Cô cậy vừa mới lấy chồng 

Cô cam cô quýt ra dòng đong đưa 

Cô bòng cô bưởi được mùa 

Cô mơ cô mận chẳng ưa cô nào 

Cô lê cô lựu cô đào 
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Trong ba cô ấy ai nào kém ai 

Cô nhãn trơ lắm nàng ơi 

Cô ổi ương dở bữa thời nói ngang 

Cô sung sung sướng trên ngàn 

Để cho cô vải chịu oan một bề 

Cô na cô mít chân quê 

Lòng vàng dạ ngọc đón về nhà chung 

Hoa thơm trái ngọt đã từng 

Trăm cay ngàn đắng xin đừng quên nhau 

Hoa người đẹp nhất trần châu 

Thì quả phúc đức mãi sau vẫn còn 

 3.8.2. Phần Giữa 

 3.8.2.1. Hát đố 

 Nam 

Hát vui mừng hội quê ta 

Lắng nghe anh hỏi chuyện xa mấy điều 

Đồn em hay kể chuyện Kiều 

Gần đây anh hỏi mấy điều xem sao 

Kiều Vân em chị thế nào 

Hỏi ai hơn kém má đào xuân xanh 

 Nữ 

Hỏi sao ngoắt ngoéo thế anh 

Thúy Kiều là chị rõ rành hẳn hoi 

Hai nàng cùng đẻ sinh đôi 

Anh hỏi câu chuyện em thời tỏ ra 

Đầu lòng hai ả Tố Nga 

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân 
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Cho nên mỗi tuổi một năm 

Lấy đâu hơn kém mà anh hỏi dò 

Muốn cho kết tóc se tơ 

Xin chàng chịu mệt giảng cho chuyện này 

Cớ sao Từ Hải bị vây 

Lược thao mà phải chết ngay đứng nào 

 Nam 

Từ Hải chính thực người tài 

Con ông Từ Núi vốn người Việt Đông 

Giang hồ theo thú vẫy vùng 

Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo 

Qua chơi nức tiếng nàng Kiều 

Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng 

Cha con Lư Kỷ hoàng tung 

Vua là thượng đế, thần là con vua 

Nay mừng phúc thuận gió hòa 

Anh đố em giảng thực là tri âm 

Bá Nha khéo nảy đàn cầm 

Cờ vua Đế Thích dưới trần gian thua 

Ai mà tài đặt ra thơ 

Ai hay rượu chín mười vò không say 

Em mà giảng được anh hay 

Thời anh kéo nhẫn đeo tay cho nàng 

 3.8.2.2. Hát mời trầu 

 Nữ 

Trầu cau em sắp sẵn đây 

Nhân duyên chưa định trầu này ai ăn 
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Trầu này trầu túi trầu khăn 

Cùng trầu giải yếm anh ăn trầu nào 

Trầu này trầu ước trầu ao 

Trầu loan cánh phượng trầu trao duyên tình 

Trầu này vừa đẹp vừa xinh 

Nhân lại gặp đức hỡi mình với ta 

Trầu này têm tối hôm qua 

Dấu cha dấu mẹ (em) mang ra mời chàng 

Trầu này không phải trầu hàng 

Không bùa không thuốc sao chàng không ăn 

Mến chàng là khách Đông Lân 

Mời chàng dừng lại mà ăn trầu này 

 Nam 

Đi chơi anh gặp em đây 

Đỡ cơi trầu này hiểu tấm lòng nhau 

Ăn trầu phải nhớ tích trầu 

Em nghe anh giảng tích trầu em ơi 

Cao Lang tựa núi chàng ngồi 

Hóa ra hòn đá nung vôi bây giờ 

Tìm em Tân đứng ngẩn ngơ 

Thương em chàng hóa bên bờ cây cau 

Tìm chồng chẳng thấy chồng đâu 

Xuân hoa nàng hóa cây trầu không leo 

Cả ba thân tựa bên nhau 

Giữa trời non nước một màu hư không 

Đa đoan chi mấy hóa công 

Anh em mà phải yêu chung một nàng 
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Chỉ vì một nỗi hai chàng 

Cùng sinh một lứa nên nhầm đó thôi 

Để cho giữ trọn tình đời 

Ba người cùng hóa thành cơi trầu này 

Người xưa truyền bảo đời nay 

Trầu không là vợ, cau đây là chồng 

Có vôi trầu mới thắm hồng 

Tơ duyên mới thắm, tơ lòng mới say 

Chuyện xưa anh giảng rồi đây 

Anh sang xin phép u thầy cưới em 

 3.8.2.3. Hát ướm hỏi 

 Nam 

Ra đi từ thuở còn thơ 

Đông Tây Nam Bắc bây giờ là đây 

Trình làng có mặt hôm nay 

Lạ thung lạ thổ tôi nay lạ nhà 

Ba cô tôi lạ cả ba 

Bốn cô lạ bốn biết là quen ai 

Nhớ cô mặc áo vá vai 

Trên thời vá vải dưới hai mụn sồi 

Cô còn hát nữa hay thôi 

Cho tôi hát với làm đôi vợ chồng 

 Nữ 

Ở đâu có chuyện lạ lùng 

Chưa hát đã nhận chưa lòng đã say 

Ở nhà em mới ra đây 

Em chào các bạn Đông Đoài sang chơi 
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Khen ai khéo đặt nên vui 

Để cho nam nữ chúng tôi hát hò 

 Nam Nữ 

Đôi ta như đũa tre già 

Càng vót càng nhẵn càng và càng trơn 

Đôi ta như cá thờn bơn 

Nằm trên bãi cát đón cơn mưa rào 

Đôi ta như ruộng năm sào 

Cách một bờ giữa làm sao cho liền. 

Đôi ta như thể đồng tiền 

Đồng sấp đồng ngửa đồng nghiêng đồng nằm 

Đôi ta như thể con tằm 

Cùng ăn một lá cùng nằm một nong 

Đôi ta như thể con ong 

Con quấn con quýt con trong con ngoài 

Đôi ta như thể con bài 

Chồng đánh vợ kết chẳng sai quân nào 

 3.8.2.4. Hát thách cưới 

 Nữ 

Em là con gái nhà giàu 

Mẹ cha thách cưới ra màu thanh cao 

Cưới em trăm tấm lụa đào 

Một trăm hòn ngọc ngàn sao trên trời 

Tráp trâu đủ cả trăm đôi 

Ống vôi bằng bạc chìa vôi bằng vàng 

Sắm xe tứ mã mang sang 

Để quan viên họ nhà chàng đón dâu 
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Ba trăm nón nghệ đội đầu 

Mỗi người một chiếc quạt tàu thật xinh 

Chàng về sắm nhiễu Nghi Đình 

May chăn cho rộng ta mình đắp chung 

Cưới em chín chũ mật ong 

Mười cót xôi trắng mười nong xôi vò 

Cưới em một vạn trâu bò 

Hai vạn dê lợn chín vò rượi tăm 

Lá đa mặt nguyệt đêm rằm 

Răng nanh chú cuội râu cằm thiên lôi 

Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi 

Xin chàng chín chục con dơi góa chồng 

Thách thế mới thỏa tấm lòng 

Chàng mà lo được thiếp cùng xin theo 

 Nam 

Anh đây con trai nhà nghèo 

Từ lâu không nói đủ điều anh lo 

Bây giờ thầy mẹ thách to 

Công việc thế ấy anh lo thế nào 

Cho dù em đẹp hơn sao 

Để anh lận đận đi vào thương yêu 

Mẹ em thách cưới cho nhiều 

Để xem anh nghèo có cưới được không 

Nghèo thì bán núi bán sông 

Lấy tiền mà cưới bõ công đi về 

Anh đây có cái nhà tre 

Đố làm bằng sậy dui mè bằng lau 
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Cột cái bằng cây thầu dầu 

Mái nhà anh lợp bằng tàu chuối khô 

Ván bưng thời đóng bằng mo 

Câu đầu cũng chạm con cò con chim 

Sau nhà có khóm khoai lim 

Trước nhà rau rệu bìm bìm cảnh chơi 

Nước ăn anh hứng mưa trời 

Nấu nướng mua nồi đất của Hương Canh 

Em về sinh sống cùng anh 

Giường rơm chăn cói quạt mành mo cau 

Đôi ta ý hợp tâm đầu 

Anh êm em ấm trước sau vẹn tròn 

 Nữ 

Xin chàng chớ vội giận hờn 

Thách vui nhau để giải cơn tấn tần 

Yêu nhau xích lại cho gần 

Không cần vàng bạc chẳng cần giàu sang 

Thày mẹ cũng mến thương chàng 

Cho đôi ta kết đá vàng cùng nhau 

 3.8.3. Phần Kết 

 3.8.3.1. Hát giã bạn 

 Nam nữ 

 Hội tan ta chẳng muốn về 

Đinh ninh nhớ lấy lời thề sắt son 

Tình tính tang, tang tính tình 

Cô mình rằng chứ anh chàng ơi 

Rằng có nhớ, nhớ hay chăng. Rằng có biết biết cho chăng. 
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Đừng như mây lượn gió vờn 

Đừng như con bướm lượn vòm trời xanh 

Tình tính tang, tang tính tình 

Cô mình rằng chứ anh chàng ơi 

Rằng có nhớ, nhớ hay chăng, rằng có biết biết cho chăng. 

Đinh ninh lòng dạ xốn xang 

Đuốc hoa anh sẽ đón nàng nàng ơi 

Dù cho góc biển chân trời 

Hẹn cùng nhau sống trọn đời sắt son. 

Tình tính tang, tang tính tình 

Cô mình rằng chứ anh chàng ơi 

Rằng có nhớ, nhớ hay chăng, rằng có biết biết cho chăng. 

 3.8.3.2. Hát giao duyên 

 Nam 

Thấy nàng mặt phượng môi son 

Mày ngài da phấn đào non trên cành 

Cho nên anh muốn tỏ tình 

Hỏi nàng quê quán tính danh là gì 

 Nữ 

Chẳng hay anh hỏi làm chi 

Quê em Yên Vĩnh huyện thì Khoái Châu 

Tên em là Nguyễn Thị Cầu 

Kém bề nhan sắc kém mầu thanh tao 

 Nam 

Xin đừng nói nhún mấy nao 

Chẳng xinh chẳng tốt ai nào hỏi chi 

Tưởng rằng xa lạ đâu kia 

Ai ngờ đó cũng là quê hai làng… 
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 Nữ 

Nghe chàng tỏ hết tóc tơ 

Bây giờ mới biết thực là đồng hương 

Đội ơn chàng có lòng thương 

Hỏi thăm tên tuổi hỏi đường thất gia 

Em xin thực sự thưa qua 

Xin chàng lượng thứ xấu xa chớ cười 

Em nay tuổi mới hai mươi 

Thông nguyên còn vẫn tốt tươi như thường 

Bởi vì cha mẹ không thương 

Cố lòng ép uổng lấy phường vũ phu 

Tham vàng bỏ ngãi xuân thu 

Nên em phải nhỡ đường tu thế này 

 Nam 

Nghe nàng nói chạnh lòng thay 

Anh trai Đức Nhuận tuổi rày hai ba 

Tên anh là Đặng Xuân Hòa 

Chẳng hay nàng đến Đại La bao giờ 

Cùng ai kết tóc xe tơ 

Hay còn giữ giá đợi chờ tri âm 

 Nữ 

Ơn chàng đã có lòng vì 

Ngỏ lời loan phượng bốn bề tóc tơ 

Nhân khi em ở lại nhà 

Làm nghề dệt thảm sớm khuya chuyên cần 

Vốn riêng dành được vài trăm 

Ra đi buôn bán Châu sơn chợ này 
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Tơ tằm lụa vải bấy nay 

Nhờ trời vốn lãi được đầy bốn trăm 

 Nam 

Khen nàng có chí làm ăn 

Biết phần tính toán biết phần bán buôn 

Vậy anh xin hỏi lòng son 

Còn như ai đẹp ai hơn tùy nàng 

Đôi ta cùng tổng hai làng 

Cùng trang niên thiếu cùng phường đi xa 

Vậy nên kết tóc giao hòa 

Hai ta cùng trở về nhà hỏi han 

 Nam nữ 

Ước ao nay đã thỏa nguyền 

Một nhà xum họp đoàn viên vui vầy 

Đôi ta ghi nhớ từ đây 

Tâm đầu ý hợp đời đầy sức xuân 

Cho dù sông cạn đá mòn 

Tình đời mãi mãi vẫn còn thiết tha 

Ta về ta tắm ao ta 

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn 

Một nhà xum họp trúc mai 

Chồng chồng vợ vợ sinh đôi quế hòe 

Đôi Thứ Tư 

 3.8.3.2. Hát Kết 

 Nam 

Nghe nàng bày tỏ trước sau 

Không phân chia cảnh giàu nghèo thấp cao 



 255 

Vợ chồng phải hợp duyên nhau 

Nghèo nhưng hòa thuận hơn giàu chênh vênh 

Đôi ta lên thác xuống ghềnh 

Nguyện cùng nhau sống trọn tình nước non 

 Nữ 

Bây giờ trống giục canh dồn 

Trăng tà đã xế người còn đâu đây 

Vui mừng làng mở hội này 

Ra về xin nhớ nhau đây chăng là 

3.9. Trống quân làng Xuân Cầu 

 3.9.1. Khai đám 

Trung Thu tháng Tám trăng rằm 

Trống quân thi hát lệ thường hàng năm 

Bốn phương nô nức xa gần 

Trai tài gái sắc quây quần trước sau 

Tôi xin hát chúc giáo đầu 

Trẻ già trai gái cùng hầu vui thay 

Mừng cho non nước xum vầy 

Sang giàu trăm họ cấy cầy bội thu 

Sau mời các bạn thi thư 

Góp câu chắp đoạn cho vui hội này. 

 

Nhân nay gặp tiết Trung thu 

Trống quân lập đám ngao du chơi bời 

Nhân sinh đứng ở trên đời 

Chớ nài hơn kém miễn người người vui 

Làng trên xã dưới đủ đầy 
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Hát lên cho thỏa những ngày ước mong 

Gặp khi gió mát trăng trong 

Xin mời đây đó đồng lòng cất lên 

Mừng người lập được hội nên 

Mừng làng mừng xã bình yên khang cường. 

 3.9.2. Giao hẹn 

Nhân được buổi trăng thanh gió mát 

Cùng anh em dạo gót du xuân 

Mải vui nhẹ bước quá chân 

Đến đây gặp hội trống quân tôi vào 

Thấy nàng gái má đào tôi mến 

Vậy tôi xin giao hẹn mấy lời 

Huê tình vận khúc cho xuôi 

Bên nào thất vận ắt thời là thua 

Xếp huê tình ngâm nga vài khúc 

Xếp trắc bằng nữ phục tùng nam 

Xưng danh tỉnh huyện tổng làng 

Chào mừng chúc hỏi đôi hàng phân minh 

Thương yêu nhớ tự tình mong đợi 

Tưởng tiếc xuân khêu gợi buồn rầu 

Lo liệu khuyên nghĩ cùng nhau 

Thư từ trao đổi trước sau mới tình 

Trầu sêu cưới sắm sanh đủ cả 

Làm cửa nhà đồ đạc phải dùng 

Họa các lối đố mấy dòng 

Trên nôm dưới tự cho xong đôi bài 

Phong cảnh làng xa gần xướng họa 
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Dồn các bài hát đối tùy tài 

Sau cùng dở giọng dăm bài 

Cổ kim kim cổ tân thời cải lương 

Nay tôi giao hẹn lệ thường 

Giờ xin cùng với bên nường vui chung. 

Nàng có hát để tôi giao hẹn 

Có tài tình ước nguyện bóng trăng 

Hát vần trắc lại hát vần bằng 

Hát mưa hát nắng hát trăng trên trời 

Chào mừng chúc hỏi đôi lời 

Cầm kỳ thi họa cho ra người tài hoa 

Thiên văn địa lý kể ra 

Tổ tôm chè rượu hát và bốn câu 

Hát cho hết đường tàu tây chạy 

Các phố phường đèn máy mấy dây 

Hát trăng hát gió hát mây 

Ba mươi sáu chuyện nàng rày kể ra 

Tôi giao hẹn nàng đà nhớ lấy 

Đàn độc huyền nàng gẩy được không 

Hát vận như vợ với chồng 

Hỏi rằng nàng có họa không hỡi nàng 

Hát cho hết họ hàng sau trước 

Lời thề nguyền giao ước ngày xưa 

Hát sáng rồi lại hát trưa 

Hát sang Quan họ, Đò đưa, Chèo, Tuồng 

Hát đến cả tiếng Mường tiếng Thổ 

Giọng Sài Gòn đủ cả Mán Kinh 
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Hát một mình lại ngồi đón trống 

Xong câu rồi dở giọng cùng nghe 

Rồi ra kẻ ở người về 

Ngựa Hồ chim Việt muôn bề nhớ trông! 

 

Tiết Trung Thu ngày rằm tháng Tám 

Chơi thế này thật đáng nên chơi 

Đã ngồi vào hát với tôi 

Lại còn giao hẹn lôi thôi làm gì 

Nàng ơi nghiệt ngã làm chi 

Đem thân đi hát quản gì hơn thua 

Hèm chi người phải phân bua 

Nơi đây đô hội ai ưa lời nàng 

Ông Tơ sao khéo đa đoan 

Bà Nguyệt sao khéo đưa nàng tới đây 

Tai nghe mình hát đến hay 

Bạn bè xúi giục tôi nay ngồi vào 

Được thua thua được thế nào 

Xin với thục nữ anh hào thứ tha 

Giọng tôi hát chửa ra gì 

Nhớ đâu hát đấy khó bề lọt tai 

May sao gặp được bước may 

Ruổi rong gặp được đám này chơi xuân. 

 

Ngỏ lời thưa với nữ nhân 

Tôi hát vô lối có vần thì thôi 

Bên ấy tha hồ người xui 
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Bên này dốc lực mình tôi với mình 

Giọng tôi như sợi chỉ mành 

Treo chuông đâu nổi biết tình là thua 

Xin đừng lèo lá hát chua 

Những câu tục tĩu tôi đưa ra ngoài 

Hỏi mình hát được một tối hay hai 

Thực tôi chả dám kiêu tài chi đâu 

Truyền Kiều dừng hát một câu 

Phan Trần chớ kể từ đầu chí đuôi 

Hát đua không kể hát đôi 

Thấp cao bày tỏ riêng tôi với nàng 

Ví dù lực bất khả kham 

Thì tôi giao trả trống nàng tôi ra 

Người nào hát tối hôm qua 

Hôm nay vào hát tôi ra đứng ngoài 

Đồn nàng đi hát có tài 

Đã ngồi vào hát cấm người đỡ hơi 

Trước sau giao hẹn vài lời 

Còn đâu hơn nữa tùy người liệu toan! 

 3.9.3. Chào mừng chúc hỏi 

Bâng khuâng khách lạ ra vào 

Biết đâu trên dưới mà chào cho minh 

Mấy lời trân trọng chí tình 

Chào cụ Tiên chỉ, Thứ chỉ đàn anh trong làng 

Chào ông Lý, ông Phó chào sang 

Đến ông Chưởng Bạ cùng dòng ông Thơ 

Chào ông Thủ Quỹ làng nhà 
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Ông Quản Lộ, ông Khán Thủ cùng là Tuần phiên 

Tôi chào các bà các bác đôi bên 

Người lớn người nhỏ đàn em cả làng 

Tôi chào tất cả đông phan 

Làng xóm xa gần nam bắc tây đông 

Chào người lập hội trống quân 

Cho bạn hữu quây quần cùng hát chung vui 

Tôi chào cả các bạn đến xui 

Cho anh em tôi được chơi vui đám này! 

 

Tôi chào làng mạc quan viên 

Các chức sắc đàn anh cho chí đàn em trong làng 

Tôi chào tất cả đông phan 

Sau tôi hát với cô nàng chung vui! 

 3.9.4. Khoe quê 

Đất Xuân Cầu là nơi phong cảnh 

Thú thanh tao nửa tỉnh nửa quê 

Đứng xa trông thẳng trở về 

Lũy tre bao bọc tứ bề xanh xanh 

Sông Nghĩa Trụ chảy quanh cuồn cuộn 

Có bến thuyền đi lại tiện thay 

Có cầu gỗ thẳng tay ngai 

Rõ rành năm nhịp thẳng ngay vững vàng 

Qua cầu tới đầu làng đã thấy 

Nguy nga thay lộng lẫy miếu đền 

Này sân cảnh nọ ao sen 

Này miếu thờ Thánh này đền thờ Vua 
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Cạnh đấy miếu ba Cô nho nhỏ 

Có những cây cổ thụ rườm rà 

Kể nào cây gạo cây đa 

Chỗ này đình cổ kia là chùa rêu 

Tòa Văn Chỉ thấp cao hai nóc 

Lại thêm liền trường học Tổng Sư 

Nào sân múa vật sân cờ 

Nào là bể cảnh nào là giếng khơi 

Vàng sậm nhấp nhô mấy cơ ngơi nhà ngói 

Đen nhờ thấp thoáng mẫy dẫy nhà tranh 

Đường cái đi lát gạch đủ rành 

Phòng khi mưa gió thỏa tình phong quang 

Điếm giữa làng chợ Đình ba 

Bán mua tấp nập chẳng thua chợ người 

Mời chàng thong thả sang chơi 

Thử xem phong cảnh trên em thế nào. 

3.10. Trống quân Liêm Thuận 

Tháng tám anh đi chơi xuân, 

Thấy làng mở hội trống quân anh vào 

Trống quân mắc giữa trời cao 

Đông tây nam bắc ai vào thì chơi 

Trống quân mắc ở giữa trời 

Đông tây nam bắc ai chơi thì vào 

Trống quân anh mắc bờ ao 

Có người chưa vợ đi vào đi ra 

Trống quân anh mắc ngã ba 

Có người chưa vợ giở ra giở vào 
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Tháng tám mở hội trống quân 

Chị em tôi đến chơi xuân hội này 

Mừng trống ta lại mừng dây 

Mừng chim loan phượng mừng cây ngô đồng 

Mừng kẻ xứ Bắc, mừng người xứ Đông 

Mừng chim loan phượng ngô đồng sánh đôi 

Ta mừng quế sánh với hồi 

Mừng người thục nữ sánh người trượng phu 

Làng Chảy mở hội trung thu 

Trai tài gái sắc chơi du hội làng 

Đã hẹn lòng với trống quân 

Tôi chào quan bác bắt vần cùng tôi 

Tôi chào tất cả mọi người 

Làng Lau làng Chảy đông vui hội này 

Mừng trống ta lại mừng dây 

Mừng thuyền mừng nước mừng cây sào dài 

Tôi mừng chức mã thanh mai 

Tôi mừng gái sắc trai tài xứng cân 

Thoạt vào tôi chào trống quân 

Tôi chào các bác xa gần về chơi. 

Hát cho tỏ mặt tỏ người 

Biết tình biết tính biết nơi ông bà 

Hát cho tỏ mặt đôi ta 

Cho thuyền nên bến mấy xa cũng gần 

Trống quân đã mắc nên dây 

Áo dải làm chiếu khăn quây làm màn 

Trống quân mắc giữa đồng Làn 
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Có thiếp có chàng hát mới nên duyên 

Phải duyên thì thiếp với chàng 

Không duyên ta cũng người làng với nhau 

Xa xôi làng Chảy làng Lau 

Lạnh lùng chi lắm cho đau lòng vàng 

Ai làm cách trở đôi đàng 

Người ấy xưa cũ dạ càng đầy vơi 

Ai làm cách trở đôi nơi 

Để anh chưa vợ để tôi chưa chồng 

Lấy thì cách bể cách sông 

Đừng lấy trước ngõ anh trông anh buồn 

Hỡi cô thắt lưng bao xanh 

Có về làng Chảy với anh thì về 

Làng Chảy có cây bồ đề 

Có sông tắm mát có nghề dậm cua 

Ai về làng Chảy làm chi 

Cái giếng thì đục đường đi thì vòng 

Làng Chảy xóm Bắc xóm Đông 

Quanh năm ngập lụt nên không lối về 
 

Trống quân anh mắc đầu đình 

Đừng như con bướm dập dình lại bay 

Trống quân càng hát càng say 

Đã say vì viết lại say vì tình 

Hai ta vừa đẹp vừa xinh 

Trống quân xe kết chúng mình thành đôi 
 

Trống quân em mắc đầu đình 

Có anh chưa vợ đi rình trống quân 
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Trống quân em mắc đầu sân 

Có muốn tìm vợ thì lân bên này 

Trống quân càng hát càng say 

Anh mà thắng cuộc vợ đây (anh) khỏi tìm 
 

Muốn ăn cua rốc ốc nhồi 

Về đây đăng đó với người đồng chiêm 

Muốn chơi cái thú tắm tiên 

Về đây cua ốc với dân Yên Cừ 

Cua kho ăn với lộc vừng 

Ngậy bùi xin nhớ ai đừng quên ai 

Bìm hai mà nấu canh trai 

Ăn vào mát ruột đến mai lại tìm 

Muốn ăn cơm trắng với giò 

Lại đây vác gạch vào lò mới anh 

Muốn ăn cơm trắng với canh 

Lại đây vác gạch với anh vào lò 

Mại lẹp mà nấu nước dưa 

Mùi dưa nồng chín gió đưa ngạt ngào 

Mại lẹp ngây ngậy làm sao 

Nước dưa beo béo biết bao cho vừa 

Mới ăn sáng đã thèm trưa 

Làm sao súc kịp mà đưa vào nồi 

Người ta ước thịt ước xôi 

Còn tôi chỉ ước có nồi nước dưa 
 

Mồng một anh trở lại đây 

Mùng hai anh lại lên xây trên hồ 

Mồng ba anh hát với cô 
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Mồng bốn anh lại lên hồ anh xây 

Mồng năm anh trở lại đây 

Mồng sáu anh lại lên xây trên hồ 
 

Nước lên sập sãnh bờ sang 

Anh vén bờ cỏ đơm ngang cái lờ 

Tối đơm nước rỉ lờ mờ 

Sớm ra mép cỏ vệ bờ lay phay 

Nhấc lên bụng mới sướng thay 

Vật ra chú quả nằm ngay đứ đừ 

Về nhà chồng ứ vợ ừ 

Tối mai anh lại đem lờ sang đơm 

Có anh thợ đấu cởi trần 

Tù mù ở dưới có quần hay không 

Đào đấu lắc lắc cái mông 

Mím môi mím lợi mắt trông lên trời 

Bốc lỗ thì lặn đầy hơi 

Bồng bềnh thuyền mới thấy người nhô lên 

Da đen bóng tựa đồng hun 

Mắt càng cạc đỏ nước bùn nhem nhem 

Ước gì anh lấy được em 

Để anh bốc đấu để em đẩy thuyền 

Lấy chồng thợ đấu là tiên 

Cho hàng tấm ế bớt tiền vá khâu 

Chiều chiều đi vớt bơ lơ 

Tay chao tay đỡ kéo vơ vào lòng 

Rũ tùm rau sậy rau rong 

Con cua con ốc lòng ròng rơi ra 



 266 

Về nhà khoe với người ta 

Người ta tủm tỉm đúng là bơ lơ 

Đốt lò bằng bổi bằng rơm 

Đống rơm đống bổi đánh đơm vào lò 

Người đút lại Người rút cho 

Tay rút tay nút cứ thò vào nhau 

Mắt thì chỉ mải nhìn bầu 

Chăm chăm xem đã thông cầu hay chưa 

Người rút người đút say sưa 

Quên ăn quên ngủ vì chưa thông cầu. 
 

Chồng em nó chẳng ra gì 

Tổ tiên chè rượu nó thì đa mang 

Nói ra xấu thiếp hổ chàng 

Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà 

Nói đây có chị em ta 

Còn dăm bát gạo còn vài cân bông 

Bán đi trả nợ cho chồng 

Còn ăn hết nhịn vui lòng chồng con 

Đắng cay ngậm quả bòn hòn 

Bao giờ mới được chồng con như người 

Làng Gừa có một chức quan 

Năm nào cũng bán cũng làm khao to 

Chức Thủ đáng mấy mà lo 

Chỉ vài đồng bạc góc bò là xong 

Hơn nhau một tí là ông 

Phu phen tạp dịch Thủ không phải làm 

Cách nhau phân tấc là quan 
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Công danh mua bán thế gian cày bừa 

Em là con gái nhà nghèo 

Em đi bán chỉ ở đầu hàng Kim 

Lênh đênh chỉ nổi kim chìm 

Chỉ thì thôi mất còn kim mập mờ 

Cái cò mày đỗ ngọn tre 

Đi tát ngại lội đi be ngại bùn 

Trở về chung vốn đi buôn 

Mới trông sóng cả đã buông tay chèo 

Heo may cò vỗ cánh theo 

Nghiêng đầu vắt mỏ cò chèo ngọn tre. 
 

Gió từ mặt đất gió lên 

Phượng hoàng bay xuống đôi bên thuận hòa 

Trúc mai xum họp một nhà 

Ta họa bài gió thật là cho hay 

Tháng năm tây đặc gió tây 

Tháng sáu gió ở ngày đầy trên cao 

Tháng bảy gió đập cành đào 

Bước sang tháng tám gió sao lạnh lùng 

Tháng Mười sang tiết gió đông 

Trở về một chạp lạng lùng chàng ơi 

Bài gió đã họa xong rồi 

Bài nắng xin họa đôi lời cho vui 

Nắng từ mặt nguyệt nắng xa 

Nắng khắp thiên hạ nắng ra đồng bằng 

Nắng khắp cả núi cả non 

Nắng từ mặt đất nắng mòn gốc cây 
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Nắng sao nắng mãi thế này 

Đợi suốt cả ngày chả thấy bóng râm 

Ngồi đây đợi khách tri âm 

Nắng lửa đầm đầm đứng bóng cây khô 

Đi từ nước Tấn nước Ngô 

Nước Tần nước Sở nước Hồ nước Lương 

Thấy em đứng nắng mà thương 

Rồi ra anh sẽ tỏ tường khúc nhôi 

Bài nắng anh đã họa rồi 

Mưa đâu em họa đôi lời cùng anh 

Mưa từ trong động mưa ra 

Mưa khắp thiên hạ mưa xa đầy đồng 

Hạt mưa vừa trắng vừa trong 

Mưa xuống hạ giới mà mong cõi trần 

Giêng hai là tiết mưa xuân 

Ba tư mưa trận dần dần mưa ra 

Đàn bà như hạt mưa xa 

Mưa đâu ấm đấy biết là đâu hơn 

Tháng năm tháng sáu mưa cơn 

Bước sang tháng bảy rập rờn mưa ngâu 

Đôi ta như vợ chồng ngâu 

Một năm mới chỉ gặp nhau một lần 

Đôi ta như nụ tầm xuân 

Ước gì ta được ở gần gốc cây 

Hoa lan nó nở ban ngày 

Còn như hoa huệ nở rày ban đêm 

Bài mưa em đã họa thêm 
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Mưa mưa nắng nắng là duyên chúng mình 

Mưa từ trong động mưa ra 

Mưa khắp thành thị mưa xa đầy đồng 

Hạt mưa vừa trắng vừa trong 

Mưa rơi phập phồng mưa khắp mọi nơi 

Hạt mưa vốn ở trên trời 

Mưa xuống hạ giới cho người làm ăn 

Tháng giêng là tiết mùa xuân 

Gặp người thục nữ thanh tân má hồng 

Nên ra hợp vợ hợp chồng 

Hay là chỉ tưởng một lòng chờ ai 

Tháng giêng bước sang tháng hai 

Hạt mưa lác đác hoa nhài nở ra 

Tháng hai bước sang tháng ba 

Mưa xa một trận rộ hoa trên cành 

Tháng ba bước sang tháng tư 

Mưa rào một trận gửi thư sắt cầm 

Tháng năm tháng sáu mưa cơn 

Bước sang tháng bảy dầm dầm mưa ngâu 

Đôi ta như vợ chồng ngâu 

Một năm mới chỉ gặp nhau một lần 

Tháng tám mưa ngập xa gần 

Bước sang tháng chín là tuần mưa dươi 

Tháng Mười rả rích mưa rơi 

Mưa bay mưa bụi cho tươi má hồng 

Một chạp giở chứng mưa đông 

Đêm nằm thơ thẩn trong lòng nghĩ thay. 
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Ai mà hay rượu hay thơ 

Hay đàn hay hát hay cờ tài hoa 

Anh mà có giảng được ra 

Thì em sẽ để tay đà cầm tay 

Thúy Kiều hay rượu hay thơ 

Hay đàn hay hát hay cờ tài hoa 

Câu này anh đã giải ra 

Tay em đâu để tay đà cầm tay 

Cầm kì thi họa đố rồi 

Nho y lý số đố chơi vài lời 

Ai mà hay chữ nhất đời 

Ba ngàn sĩ tử bẩy mươi học trò 

Đấy là em đố về nho 

Em đố nghề thuốc để cho anh tường 

Ai làm bách dược linh đan 

Thuốc tiên để cứu trần gian thiện tình 

Ai mà biết số thiên đình 

Kẻ hơn người kém số mình số ta 

Ai mà biết hướng cửa nhà 

Thấp long thu bổ thật là chính tông 

Anh mà giảng được cho thông 

Thì anh đích thực là dòng nho gia 

Khổng Tử hay chữ nhất đời 

Ba ngàn sĩ tử bẩy mươi học trò 

Đấy là anh giảng nhà nho 

Lại giảng nghề thuốc để cho em tường 

Biển thước bách dược linh đan 
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Thuốc tiên để cứu trần gian thiện tình 

Trần Đoàn biết số thiên đình 

Kẻ hơn người kém số mình số ta 

Tả Ao biết hướng cửa nhà 

Thấp long thu bổ thật là chính tông 

Đến đây anh giải đã xong 

Thì anh đích thật là dòng nho gia 

Giỏi ai con gái làng Lau, 

Chợ trưa đi muộn còn mau ăn quà 

Nói thì đưa đẩy chua ngoa 

Làm thì chày bẩy sàng ba quềnh quàng 

Cái yêu miệng rộng nên sang 

Cái hèn anh sợ tang hoang cửa nhà 

Nói ra lại sợ nói ra 

Không nói lại sợ người ta nói vào 

Giỏi ai trai ở làng nào 

Quanh năm cua ốc thuốc lào râu ngô 

Tưởng ai dòng dõi ông đồ 

Nào ngờ cái chữ cua bò ngang ngang 

Ai mà rộng miệng thời sang 

Người hèn chiếu dọc chiếu ngang thẹn lòng 

Tài hoa khối kẻ theo không 

Nghĩ tình tình thẹn với ông nguyệt già 

Nói ra ngại lắm nói ra 

Không nói ngại lắm người ta nói vào 

Em là con gái làng Nga 

Muối dưa dưa khú muối cà cà thâm 
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Em là con gái làng Chằm 

Ăn cơm xó bếp lại nằm nhà sau 

Em là con gái làng Lau 

Thổi cơm cơm nát luộc rau rau nồng 

Em là con gái làng Sông 

Mò cua bắt ốc giỏ không mang về 

Em là con gái làng Gừa 

Đóng gạch đóng ngói đốt vào lò nhọ nhem 

Biết đâu lạ lại là quen 

Hát câu cho tỏ đôi bên giao hòa 

Em là con gái làng Nga 

Tóc mây trải vấn đuôi gà cài châm 

Em là con gái làng Chằm 

Yếm đào khăn thắm bằng tằm bằng the 

Em là con gái làng Lau 

Đã tài hát đúm cái màu trẻ trung 

Em là con gái làng Sông 

Thướt tha yểu diệu tai bông bằng cườm 

Em là con gái làng Gừa 

Duyên thầm lúng liếng mắt đưa quạt nồng 

Có sang thuyền chúng em không 

Tày sào em sắm giữa đồng đợi anh. 

Chữ gì như quả trứng gà 

Chữ gì đội mũ chữ gì thêm râu 

Chữ gì có cái móc câu 

Ai mà giảng được là mau xóa mù 

O tròn như quả trứng gà 

Ô thời đội mũ Ơ thời thêm râu 
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Chữ A có cái móc câu 

Đọc thông viết thạo là mau xóa mù 
 

Quả gì lắm múi nhiều khe 

Quả gì chôn ở chân tre bờ rào 

Quả gì tầm thấp bắn cao 

Quả gì ăn phải nao nao dạ buồn 
 

Quả lựu đạn lắm múi nhiều khe 

Quả mìn dưa chôn ở chân tre bờ rào 

Quả A - T tầm thấp bắn cao 

Quả lừa ăn phải nao nao dạ buồn 
 

Ba năm du kích nằm kề 

Không bằng chủ lực nó về một đêm 

Đồn dưới cho chí bốt trên 

Thọc sâu pháo nó cối lên hàng tràng 

Đồn trên bốt dưới tang hoang 

Quan tây mũi lõ ra hàng thất kinh 

Ba năm du kích nằm kề 

Ngày đêm quấy rối ba bề bốn bên 

Để cho chủ lực một đêm 

Thọc lên pháo cối mã lên hàng tràn 

Đồn trên bốt dưới tang hoang 

Quan tây mũi lõ ra hàng thất kinh 

Công này du kích chúng mình 

Ngày đêm quấy rối kinh quân góp phần 

Anh ơi tổ quốc không thờ 

Anh vác súng giặc đi thờ quan Tây 
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Anh ơi mau trở lại đây 

Tổ quốc vẫn đợi em nay vẫn chờ 
 

Tổ cuốc cùng với tổ cò 

Đói cơm rách áo phải mò đến đây 

Bao giờ Tây nó về Tây 

Bên đấy không gọi bên đây cũng về 

Trông lên bốt Cõi xa xa 

Anh ơi có nhớ cửa nhà hay không 

Em buồn cái cảnh chiều đông 

Sân rêu nhà mốc chồng không có nhà 

Em là con gái làng Sông 

Em yêu em quý anh chồng ngụy binh 

Xa xôi anh có thấu tình 

Thằng cu thơ thẩn một mình vào ra 

Thày nó nay đã tuổi già 

Tin anh là lớn để mà cậy trông 

Anh ơi chính phủ khoan hồng 

Về đi có vợ có chồng mới vui 

Lòng em luống những ngậm ngùi 

Mong anh trở lại cuộc đời tự do 

Hôm qua mẹ giục lấy chồng 

Làm chị thẹn đỏ má hồng xinh xinh 

Chị rằng chị lấy thương binh 

Để chị trả nợ mối tình non sông 

Lớn lên em cũng lấy chồng 

Lấy anh vệ quốc có công diệt thù. 
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PHỤ LỤC 4 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN HÁT TRỐNG QUÂN CỦA 

CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
 

4.1. Trống quân Hiền Quan, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 
 

 

 
 

Ảnh 4.1.1. Các nghệ nhân trống quân Hiền Quan diễn xướng  
tại chùa Hiền Quan; Nguồn: Tác giả chụp, tháng 5/2016. 

 

 
 

Ảnh 4.1.2. Các nghệ nhân trống quân Hiền Quan  
tại chùa Hiền Quan; Nguồn: Tác giả chụp, tháng 5/2016. 



 276 

4.2. Trống quân Hữu bổ, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ảnh 4.2.1, 4.2.2. Cảnh diễn xướng trống quân Hữu Bổ truyền thống 
được tổ chức phục dựng năm 2011; Nguồn: Tác giả chụp lại từ video 

do UBND xã Kinh Kệ cung cấp, tháng 4/2016. 
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Ảnh 4.2.3, 4.2.4. CLB Dân ca thôn Hữu Bổ diễn xướng trống quân Hữu Bổ 
tại sân nhà ông Đỗ Tiến Quốc-Chủ nhiệm CLB;  

Nguồn: Tác giả chụp, tháng 4/2016. 
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4.3. Trống quân Đức Bác, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
 

 
 

 
 

 
 

Ảnh 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. Cảnh diễn xướng trống quân Đức Bác truyền thống 
được tổ chức phục dựng năm 2002; Nguồn: Tác giả chụp lại từ video 

do UBND xã Đức Bác cung cấp, tháng 2/2012. 
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Ảnh 4.3.4, 4.3.5. CLB trống quân Đức Bác Hội người cao tuổi của xã 
diễn xướng tại Nhà văn hóa; Nguồn: Tác giả chụp, tháng 8/2014. 

 

 
 

Ảnh 4.3.6. Bà Nguyễn Thị Thực (1972) và ông Nguyễn Văn Hưng (1962) 
thành viên Đội hát trống quân Đức Bác diễn xướng tại hội trường UBND xã 

Nguồn: Tác giả chụp, tháng 2/2012. 
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Ảnh 4.3.7. Tiết mục trống quân Đức Bác của học sinh THCS huyện Sông Lô 
tại Hội thi “Giai điệu tuổi hồng tỉnh” Vĩnh Phúc lần thứ XI năm 2015 

Nguồn: Tác giả chụp, tháng 4/2015. 
 
 

 
 

Ảnh 4.3.8. Tiết mục trống quân Đức Bác của Hội Phụ nữ xã 
tại buổi “Giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ 

toàn quốc lần thứ XII”; Nguồn: Cổng Thông tin điện tử huyện Sông Lô 
(songlo.vinhphuc.gov.vn). Truy cập ngày 29/5/2018. 



 281 

 4.4. Trống quân Khánh Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

4.4.1, 4.4.2. CLB trống quân Khánh Hà diễn xướng tại đình Đan Nhiễm 
Nguồn: Tác giả chụp lại từ video do nghệ nhân Nguyễn Thị Vẫy cung cấp, 

tháng 12/2015 
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4.4.3. Nghệ nhân Nguyễn Thị Vẫy diễn xướng cùng CLB trống quân Khánh 
Hà tại đình Đan Nhiễm; Nguồn: Tác giả chụp lại từ video do nghệ nhân 

Nguyễn Thị Vẫy cung cấp, tháng 12/2015 
 
 

 

 
4.4.4. Tiết mục trống quân Khánh Hà trình diễn tại “Chung khảo Liên hoan 

Dân ca Dân vũ, Hà Nội 2016”; Nguồn: hanoi.gov.vn,  
truy cập ngày 29/5/2018 
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4.5. Trống quân Hát Môn, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 
 

 
 

Ảnh 4.5.1. Nghệ nhân Nguyễn Thị Loan (1937) và Lê Thị Yểng (1937) 
diễn xướng trống quân Hát Môn, tại đền Hát Môn; 

Nguồn: Tác giả chụp, tháng 5/2016. 
 

 
 

Ảnh 4.5.2. CLB trống quân Hát Môn diễn xướng, tại đền Hát Môn; 
Nguồn: Tác giả chụp, tháng 5/2016. 
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Ảnh 4.5.3. Tiết mục trống quân Hát Môn tại “Liên hoan hát Dân ca và Nhạc 
cổ truyền” chào mừng Lễ hội truyền thống đền Hát Môn năm 2016; 

Nguồn: Tác giả chụp lại từ video do UNBD xã  cung cấp, tháng 5/2016. 
 
 
 

 
 

Ảnh 4.5.4. Nhạc cụ gõ đệm của trống quân Hát Môn hiện nay; 
Nguồn: Tác giả chụp, tháng 5/2016. 
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4.6. Trống quân Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận thành, tỉnh Bắc Ninh 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ảnh 4.6.1, 4.6.2. CLB trống quân Bùi Xá diễn xướng, tại đình Bùi Xá; 
Nguồn: Tác giả chụp lại từ video do bà Lê Thị Trí-Chủ nhiệm CLB cung cấp, 

tháng 6/2016. 
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Ảnh 4.6.3. Dàn nhạc đệm cho hát trong trống quân Bùi Xá hiện nay; 
Nguồn: Tác giả chụp lại từ video do bà Lê Thị Trí-Chủ nhiệm CLB cung cấp, 

tháng 6/2016. 
 

 
 

Ảnh 4.6.4. Bà Lê Thị Trí (1958), Chủ nhiệm CLB trống quân Bùi Xá 
trình diễn tại nhà riêng; Nguồn: Tác giả chụp, tháng 6/2016. 
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4.7. Trống quân Dạ Trạch, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ảnh 4.7.1, 4.7.2. CLB trống quân Dạ Trạch diễn xướng, tại đền Dạ Trạch; 
Nguồn: Tác giả chụp, tháng 3/2015. 
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Ảnh 4.7.3. CLB trống quân Dạ Trạch trình diễn trên sân khấu ở Hưng Yên; 
Nguồn: hungyentourism.com.vn. Truy cập ngày 29/5/2018 

 
 
 

 
 

Ảnh 4.7.4. Nhạc cụ gõ đệm của trống quân Dạ Trạch hiện nay; 
Nguồn: Tác giả chụp, tháng 3/2015. 
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4.8. Trống quân Liêm Thuận, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam 

 

 
 

 
 

Ảnh 4.8.1, 4.8.2. CLB trống quân Liêm Thuận diễn xướng trên mặt hồ 
phía trước Đình Chảy; Nguồn: Tác giả chụp, tháng 6/2016. 
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Ảnh 4.8.3. CLB trống quân Liêm Thuận ở Đình Chảy;  
Nguồn: Tác giả chụp, tháng 6/2016. 

 

 
 

Ảnh 4.8.4. Dàn nhạc đệm cho hát trong trống quân Liêm Thuận hiện nay; 
Nguồn: hanam.gov.vn. Truy cập ngày 05/10/2016. 
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PHỤ LỤC 5 
 

DANH SÁCH NGHỆ NHÂN, NGƯỜI THAM GIA DIỄN XƯỚNG 
TRỐNG QUÂN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐIỀN DÃ 

 
5.1. Thôn Hiền Quan, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

Thời gian lấy thông tin: Ngày 05 tháng 5 năm 2016 
 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1. Nguyễn Thị Cậy Nữ 1932 Thôn Hiền Quan  

2. Nguyễn Thị Sắc Nữ 1935 Thôn Hiền Quan  

3. Trần Thị Thậm Nữ 1936 Thôn Hiền Quan  

4. Hà Thị Hanh Nữ 1936 Thôn Hiền Quan  
 

5.2. Thôn Hữu bổ, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

Thời gian lấy thông tin: Ngày 15 tháng 4 năm 2016 
 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1. Lại Thị Đường Nữ 1932 Khu 4  

2. Lê Thị Lan Nữ 1956 Khu 4  

3. Lại Văn Minh Nam 1960 Khu 4  

4. Lại Quốc Việt Nam 1960 Khu 4  

5. Nguyễn Thị Hương Nữ 1961 Khu 4  

6. Lại Hữu Đức Nam 1961 Khu 4  

7. Đỗ Tiến Quốc Nam 1962 Khu 4 CNCLB 

8. Lê Thị Thiết Nữ 1963 Khu 4 Nghệ nhân 

9. Nguyễn Thị Bình Nữ 1975 Khu 4  

10. Lại Đức Thịnh Nam 1977 Khu 4 P.CNCLB 

11. Nguyễn Thị Hường Nữ 1982 Khu 4  
 

5.3. Xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

Thời gian lấy thông tin: Ngày 20 tháng 2 năm 2012 
 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1. Nguyễn Văn Phấn Nam 1917 Thôn Giáp Thượng Nghệ nhân 



 292 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

2. Triệu Thị Trĩ Nữ 1924 Thôn Nam Giáp  

3. Bùi Anh Dũng Nam 1959 Thôn Nam Giáp   

4. Nguyễn Văn Hưng Nam 1960 Thôn Nam Giáp   

5. Nguyễn Thị Thực Nữ 1972 Thôn Nam Giáp   

6. Nguyễn Thị Bốn Nữ 1980 Thôn Nam Giáp   
 

5.4. Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Thời gian lấy thông tin: Ngày 15 tháng 12 năm 2015 
 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1. Nguyễn Thị Vẫy Nữ 1937 Thôn Đan Nhiễm Nghệ nhân 

2. Lê Văn Trường Nam 1940 Thôn Đan Nhiễm Nghệ nhân 

3. Nguyễn Văn Bôn Nam 1942 Thôn Đan Nhiễm Nghệ nhân 

4. Nguyễn Thị Lơ Nữ 1945 Thôn Đan Nhiễm Nghệ nhân 

5. Nguyễn Thị Điệp Nữ 1947 Thôn Đan Nhiễm Nghệ nhân 
 

5.5. Xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

Thời gian lấy thông tin: Ngày 25 tháng 5 năm 2016 
 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1. Lương Thị Yểng Nữ 1937 Cụm 5 Nghệ nhân 

2. Nguyễn Thị Loan Nữ 1937 Cụm 3 Nghệ nhân 

3. Lương Mai Hồng Nam 1945 Cụm 4 CNCLB 

4. Nguyễn Đình Đạo Nam 1945 Cụm 5 Sưu tầm, biên tập 

5. Trần Thị Sâm Nữ 1946 Cụm 9  

6. Lương Văn Biên Nam 1947 Cụm 4  

7. Trần Viết Hỗ Nam 1949 Cụm 10  

8. Nguyễn Đình Phú Nam 1951 Cụm 5  

9. Đặng Thị Phú Nữ 1952 Cụm 7  

10. Nguyễn Thị Chạm Nữ 1952 Cụm 4  

11. Trần Đình Lương Nam 1953 Cụm 8  
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STT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

12. Nguyễn Lương Hải Nữ 1954 Cụm 8  

13. Kim Văn Vụ Nam 1955 Cụm 8  

14. Kim Thị Sửu Nữ 1958 Cụm 4  

15. Đinh Thị Phượng Nữ 1958 Cụm 4  

16. Đoàn Thị Quế Nữ 1959 Cụm 5  

17. Kim Thị Huệ Nữ 1966 Cụm 10  

18. Kim Thị Nu Nữ 1973 Cụm 2  

19. Nguyễn Thúy Thành Nữ 1990 Cụm 4  
 

 5.6. Làng Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận thành, tỉnh Bắc Ninh 

Thời gian lấy thông tin: Ngày 22 tháng 6 năm 2016 
 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1. Phạm Công Ngát Nam 1926 Làng Bùi Xá Nghệ nhân 

2. Vũ Thị Kiểm Nữ 1930 Làng Bùi Xá Nghệ nhân 

3. Lê Thị Mão Nữ 1930 Làng Bùi Xá Nghệ nhân 

4. Lê Thị Trạc Nữ 1932 Làng Bùi Xá Nghệ nhân 

5. Nguyễn Khắc Sừ Nam 1943 Làng Bùi Xá  

6. Lê Bá Bạo Nam 1950 Làng Bùi Xá  

7. Lê Thị Trí Nữ 1958 Làng Bùi Xá CNCLB 

8. Lê Thị Thiết Nữ 1978 Làng Bùi Xá  

 

 5.7. Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Thời gian lấy thông tin: Ngày 10 tháng 3 năm 2015 
 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1. Nguyễn Hữu Bổn Nam 1933 Thôn Yên Vĩnh CNCLB, sưu 

tầm, biên tập, 

nghệ nhân 

2. Lê Xuân Mau Nam 1936 Thôn Yên Vĩnh Nghệ nhân 

3. Bùi Văn Bình Nam 1942 Thôn Yên Vĩnh Nghệ nhân 

4. Lê Thị Lâm Nữ 1945 Thôn Yên Vĩnh Nghệ nhân 
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STT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

5. Bùi Thị Quyên Nữ 1946 Thôn Đức Nhuận  

6. Nguyễn Thị My Nữ 1949 Thôn Đức Nhuận  

7. Nguyễn Thị Xuyên Nữ 1951 Thôn Yên Vĩnh Nghệ nhân 

8. Trần Văn Tuyến  Nam 1959 Thôn Đức Nhuận  

9. Ngô Văn Thức  Nam 1966 Thôn Đức Nhuận  
 

 5.8. Xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

Thời gian lấy thông tin: Ngày 15 tháng 6 năm 2016 
 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1. Nguyễn Đình Lâu Nam 1947 Thôn Lau Sưu tầm, biên tập 

2. Phạm Thị Thiệp Nữ 1947 Thôn Chảy  

3. Nguyễn Thị Ngái Nữ 1947 Thôn Chảy  

4. Lê Xuân Hoạt Nam 1954 Thôn Chảy  

5. Đỗ Thị Sáu Nữ 1954 Thôn Chảy  

6. Hoàng Thị Lộc Nữ 1954 Thôn Chảy  

7. Trịnh Văn Việt Nam 1956 Thôn Chảy  

8. Đan Thị Hường Nữ 1957 Thôn Chảy  

9. Đỗ Thị Tuất Nữ 1958 Thôn Chảy  

10. Lê Thị Xoa Nữ 1959 Thôn Chảy  

11. Phạm Thị Liên Nữ 1960 Thôn Chảy  

12. Nguyễn Thị Chiều Nữ 1961 Thôn Chảy  

13. Lê Thị Tâm Nữ 1962 Thôn Chảy  

14. Lã Thị Thủy Nữ 1962 Thôn Chảy  

15. Lê Thị Lan Nữ 1965 Thôn Chảy  

16. Phạm Thị Huệ Nữ 1968 Thôn Chảy CNCLB 

17. Lê Văn Đạt Nam 1969 Thôn Chảy  

18. Lê Văn Tuần Nam 1982 Thôn Chảy  
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PHỤ LỤC 6 
 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐÃ GIÚP ĐỠ  
CỘNG TÁC VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU, TƯ LIỆU 

 
1. UBND xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

2. Ông Đặng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Quan, huyện Tam 

Nông, tỉnh Phú Thọ. 

3. Ông Hà Thanh Tân, cán bộ Văn hóa xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, 

tỉnh Phú Thọ. 

4. Ông Hà Thị Dân, cán bộ Văn hóa xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ. 

5. UBND xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

6. Bà Nguyễn Thị Linh, Trưởng phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch 

huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

7. Ông Hà Văn Mường, Phó Chủ tịch UBND xã Kinh Kệ, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ. 

8. Bà Nguyễn Thị Bắc, cán bộ Văn hóa xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ. 

9. Ông Đỗ Tiến Quốc, Chủ nhiệm CLB Dân ca Hữu Bổ, xã Kinh Kệ, 

huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

10. Bà Lê Thị Thiết, Nghệ nhân trống quân Hữu Bổ, xã Kinh Kệ, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

11. UBND xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 

12. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch 

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 

13. Ông Lê Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 
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14. Ông Bùi Anh Dũng, cán bộ Văn hóa (nay là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc) 

xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 

15. Ông Nguyễn Văn Hưng, Đội trưởng “đội trống quân Đức Bác” (nay là 

cán bộ phòng địa chính), xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 

16. Bà Nguyễn Thị Vẫy, nghệ nhân trống quân Khánh Hà, thôn Đan 

Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. 

17. UBND xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

18. Ông Nguyễn Đăng Mạc, Chủ tịch UBND xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội. 

19. Ông Lương Mai Hồng, Chủ nhiệm CLB trống quân Hát Môn, huyện 

Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

20. Ông Nguyễn Minh Đạo, khu 4, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội. 

21. UBND xã Ninh Xá, huyện Thuận thành, tỉnh Bắc Ninh. 

22. Ông Nguyễn Khắc Chiêm, cán bộ Văn hóa xã Ninh Xá, huyện Thuận 

thành, tỉnh Bắc Ninh. 

23. Ông Lê Bá Bạo, Chủ nhiệm CLB người cao tuổi, xã Ninh Xá, huyện 

Thuận thành, tỉnh Bắc Ninh. 

24. Bà Lê Thị Trí, Chủ nhiệm CLB trống quân Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện 

Thuận thành, tỉnh Bắc Ninh. 

25. UBND xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

26. Ông Nguyễn Hữu Bổn, Chủ nhiệm CLB trống quân Dạ Trạch, xã Dạ 

Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

27. Ông Ngô Phạm Bốn, Giám đốc Trung tâm Thực hành biểu diễn và Giáo 

dục thường xuyên, Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Hưng Yên. 

28. UBND xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

29. Ông Ngô Thanh Tuân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam 
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30. Ông Nguyễn Đình Lâu, người sưu tầm và biên tập trống quân Liêm 

Thuận, thôn Lau, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

31. Bà Phạm Thị Huệ, Chủ nhiệm CLB trống quân Liêm Thuận, thôn Chảy, 

xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

32. Bà Phạm Thị Thanh, Trưởng phòng Tư liệu, Viện Âm nhạc, Học viện 

Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

33. Ông Lê Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ tỉnh Vĩnh Phúc. 

34. Ông Trần Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp VHNT tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


