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MỞ ĐẦU 
    

1. Lý do chọn đề tài  

    Dân ca nói chung, dân ca của người Sán Chí ở Kiên Lao, Lục Ngạn nói 

riêng vẫn được coi là món ăn tinh thần của không ít người trong đời sống sinh 

hoạt hằng ngày. Ở Kiên Lao, những bài hát dân ca từ rất lâu đến nay vẫn được 

bà con gìn giữ, thể hiện, đam mê, thậm chí sáng tác ở mọi lúc, mọi nơi và trong 

mọi hoàn cảnh. 

    Sức hấp dẫn của những bài dân ca (mà người Sán Chí thường gọi là sịnh 

ca) không chỉ ở giọng ca, nhịp hát khi xướng lên mà còn ở vẻ đẹp đa dạng của 

lời thơ trữ tình trong những bài thất ngôn tứ tuyệt. Người Sán Chí ở Kiên Lao 

sáng tạo, thể hiện hay thưởng thức văn hóa, nghệ thuật không ngoài mục đích 

bồi đắp và làm giàu cho tâm hồn mình song họ luôn mong muốn những sản 

phẩm tinh thần mang giá trị cao ấy không chỉ mãi mãi được lưu truyền mà còn 

được làm dày thêm, đến với nhiều người trên mọi miền của Tổ quốc. Từ thực tế 

trên, khi chọn nghiên cứu giá trị nghệ thuật trong dân ca Sán Chí ở Kiên Lao 

(Lục Ngạn, Bắc Giang), chúng tôi nhằm phát hiện cái hay, cái đẹp của lời thơ 

và nuôi ý thức bảo tồn vốn dân ca này của người Sán Chí. Chúng tôi cho đây là 

một việc làm thiết thực. 

    Trên thực tế nghiên cứu, những giá trị nghệ thuật của dân ca Sán Chí, 

cho đến nay, vẫn còn là một khoảng trống trong khoa học. Các công trình 

nghiên cứu đi trước chưa đề cập nhiều đến vấn đề này. 

Từ những lý do trên, chúng tôi quyết định nghiên cứu đề tài “Nghệ thuật lời thơ 

trong dân ca Sán Chí” (Qua khảo sát tư liệu sưu tầm ở xã Kiên Lao, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang) với hy vọng đóng góp phần nhỏ vào quá trình tìm hiểu dân ca 

các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và dân ca của người Sán Chí nói riêng.   
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2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

  - Công trình Hát dân ca – dân tộc Sán Chay – nhóm Sán Chí xã Kiên 

Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (chủ nhiệm đề tài Nguyễn Xuân Cần, 

Bắc Giang, 1999) có thể xem là công trình điều tra, khảo sát, tìm hiểu ban 

đầu, về dân ca Sán Chí (sịnh ca) ở xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn. Trong công 

trình này, các tác giả đã đi sâu tìm hiểu về nguồn gốc của người Sán Chí, chỉ 

ra những điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, phong tục của tộc người này (ở 

Việt Nam nói chung, ở Kiên Lao nói riêng). Các tác giả Trần Văn Lạng, 

Nguyễn Hựu Tự có đưa vào đề tài bảng từ vựng Hán – Nôm Sán Chí, lời ca 

Sán Chí (nhưng không nhiều – trên 30 bài) sau khi điền dã, sưu tầm, phiên 

dịch (so với cuốn “Dân ca Sán Chí ở Kiên Lao – Lục Ngạn” sau này, số 

lượng bài ca ở công trình này chiếm tỷ lệ nhỏ). Ngoài ra ở mỗi phần, mỗi 

chương của công trình, các tác giả đều có giới thiệu khá cụ thể về các hình 

thức ca hát dân ca của người Sán Chí hoặc trình bày, phân tích về thực trạng 

hát sịnh ca của bà con ở Kiên Lao – Lục Ngạn hiện nay. Nhận xét chung nhất 

về sự tồn tại, phát triển của dân ca Sán Chí, Trần Văn Lạng có viết: “Dân ca 

Sán Chí là loại hình dân ca có từ lâu đời với các lối hát ru, hát ví, đối đáp 

nam nữ thể hiện tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người, con người với 

thiên nhiên làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp. Loại hình dân ca này trước đây 

rất thịnh hành và được bà con Sán Chí hát thường xuyên mọi lúc, mọi nơi. 

Song hơn 20 năm nay, loại hình hát dân ca này như bị lãng quên trở nên xa lạ 

dần với lớp trẻ Sán Chí [4, 30]. 

Nhìn chung, công trình được xem là thành công bước đầu do nhóm tác 

giả thực hiện sau một thời gian đi thực tế, khảo sát, viết báo cáo về dân ca của 

người Sán Chí ở Kiên Lao, Lục Ngạn. Trong công trình, có thấy đưa ra một vài 

luận điểm về nội dung lời ca (chưa đi sâu phân tích, chứng minh), còn đặc điểm 

hình thức nghệ thuật lời thơ hầu như chưa được các tác giả nhắc đến. Song đề 

tài đã tập hợp, khái quát được những tiền đề thực tế quan trọng liên quan tới 
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đời sống, vốn dân ca của người Sán Chí, trên cơ sở đó chúng tôi hiểu được 

thêm về người Sán Chí, về đời sống của bà con và có định hướng nghiên cứu 

các vấn đề trong luận văn được tốt hơn. 

  - Cuốn Dân ca Sán Chí ở Kiên Lao – Lục Ngạn (Nguyễn Xuân Cần – 

Trần Xuân Lạng chủ biên - 2003) dày hơn 1000 trang, đã khái quát được phần 

lời dân ca Sán Chí ở xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn. Các tác giả của cuốn sách 

sau một thời gian dài đi sưu tầm, điền dã, tìm hiểu, viết báo cáo, đã tập hợp, 

tuyển chọn và in sách hơn 1000 bài dân ca (gồm cả phần chữ Hán, phiên âm 

Hán Việt và dịch nghĩa). Chiếm một phần nhỏ trong cuốn sách là một số bài 

giới thiệu khái quát về dân tộc Sán Chí với những điều kiện tự nhiên, kinh tế, 

văn hoá, các hình thức hát dân ca của tộc người này. Có thể đánh giá về công 

trình này như lời của các tác giả:“Chuyên luận này chưa có tham vọng nghiên 

cứu sâu mà chỉ ở mức độ điều tra khảo sát, sưu tầm tập hợp tư liệu về dân ca 

Sán Chí – Sán Chay ở Kiên Lao” [5, 7]. Tuy vậy, chúng tôi vẫn nghĩ rằng 

cuốn sách này là một thành công lớn, là kết quả của sự nỗ lực không ngừng 

của nhóm tác giả người Bắc Giang. Dù chưa nghiên cứu sâu giá trị nội dung, 

nghệ thuật của lời thơ nhưng cuốn sách đã cung cấp nguồn tư liệu phong phú, 

quý giá về các bài dân ca Sán Chí cho những người nghiên cứu đi sau cũng 

như góp phần vào việc bảo tồn, gìn giữ vốn văn hoá, văn học cổ truyền của 

tộc người này. 

  - Địa chí Bắc Giang (Bảo tàng Bắc Giang xuất bản năm 2003) là cuốn 

sách tập hợp các bài viết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (trong đó có thể loại 

dân ca Sán Chí – lĩnh vực văn học nghệ thuật) của tỉnh Bắc Giang. Tác giả 

Nguyễn Thu Minh khi viết về mục “Dân ca Sán Chí” đã đưa ra nhiều ý kiến, 

luận điểm về thể hát sịnh ca xưa nay của người Sán Chí (trong đó phân tích khá 

chi tiết về bốn hình thức hát sịnh ca hiện còn tồn tại: hát ban ngày, hát ban đêm, 

hát đám cưới, hát đổi danh). Sau khi khẳng định “Dân ca Sán Chí là một loại 

hình văn học dân gian truyền thống đã có từ lâu đời. Đó là một thể loại dân ca 
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trữ tình, một hình thức văn nghệ phong phú, hấp dẫn của người Sán Chí...” 

[47, 477], tác giả có đưa ra những nhận xét liên quan đến nội dung các câu hát 

sịnh ca như: “Sịnh ca của người Sán Chí không những là lời ca tiếng hát của 

thanh niên nam nữ mà còn phản ánh những tư tưởng, tình cảm, ước mơ, 

nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân lao động…”, song chưa đi vào phân 

tích cụ thể ở các bài ca; hoặc nhận định thiên về cách thức sáng tạo lời thơ – 

mặt hình thức nghệ thuật của người Sán Chí: “Sịnh ca là những bài ca giản dị 

nhưng vô cùng sâu sắc. Họ mượn những hình tượng mây nước trăng hoa để nói 

hộ lòng người, lồng vào những hình tượng đó tình cảm sâu kín của mình. Họ 

muốn nhờ sự vật hay sự việc trong thiên nhiên trong xã hội nói hộ lòng mình 

với người bạn hát, bạn đời” [47, 482]. Nhìn chung những luận điểm Nguyễn 

Thu Minh đưa ra như trên (dù chưa lấy dẫn chứng minh hoạ) có thể xem là 

những ý kiến quý báu giúp chúng tôi có được định hướng đúng đắn khi nghiên 

cứu về nội dung và nghệ thuật lời thơ trong dân ca Sán Chí. 

  - Trong cuốn  Dân tộc Sán Chay ở Việt Nam (Khổng Diễn chủ biên) – 

nhà xuất bản Văn hoá dân tộc – 2003, nhóm tác giả đã trình bày khá công phu, 

cụ thể, chi tiết về mọi mặt trong đời sống của người Cao Lan – Sán Chí (thuộc 

Sán Chay): điều kiện tự nhiên, dân cư, đời sống kinh tế, tổ chức xã hội, văn hoá 

vật chất, văn hoá tinh thần... Khi nói về mảng văn nghệ dân gian (thuộc văn hoá 

tinh thần) các tác giả có bàn tới thể loại dân ca của người Cao Lan – Sán Chí. 

Trong đó có trích dẫn một số bài ca chứng minh cho các nhận định: “Lời ca nói 

về quê hương bản quán và đặc điểm phong cảnh quê hương...” [7, 386]... 

“phần lớn nội dung hát sịnh ca hay song cộ là đề cập đến tình yêu” [7, 387]. 

Trong bài viết, các tác giả còn nhấn mạnh tới “tính phổ biến” của lối hát sịnh ca 

từ xưa đến nay: “Ở người Sán Chí cũng như Cao Lan, hát song cộ hoặc sắng 

cộ khá phổ biến, hầu như xưa kia làng nào cũng hát” [7, 399]. 

 Có thể nói, cuốn sách là một công trình nghiên cứu toàn diện, hệ thống, 

đầy đủ nhất về người Sán Chay (gồm Cao Lan – Sán Chí). Song về phần dân 
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